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1

มัทธิว 1:5

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มัทธิว

หนั งสือ สี่ เล่ม แรก ของ พระคัมภีร ์พันธสัญญา ใหม่ ฮ้อง กั ๋น ว่า หนั งสือ ข่าวดี ย้อน ได้
บอก ข่าวดี ของ จี วต
ิ กับ ความ ต๋าย ของ พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า พระบิดา ส่ง มา เปื้ อ จ้วย หื้อ
มนุษย์ รอด ป๊น บาป โต้ษ ใน หนั งสือ ข่าวดี ตึง สี่ เล่ม นี้ ข่าวดี มัทธิว เป๋น เล่ม แรก คง จะ
ย้อนว่าคริสตจักรยุคแรกถือว่าเล่มนี้ เป๋นเรือ
่ งตี้ สําคัญตี้ สุด หนั งสือข่าวดี กู้เล่มได้เล่า
เถิง จี วต
ิ พระเยซู กํา สอน ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ
พระองค์ หนั งสือ ข่าวดี กู้ เล่ม เขียน มา จาก มุม มอง ของ ผู้ เขียน โดย ได้ ฮบ
ั ก๋าน ดลใจ๋ จาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่าผู้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ มัทธิว เซิง่ เป๋นคน
เก็บภาษี กับได้ เป๋นคนนึ่ งในอัครสาวกตึงสิบสองคนของพระเยซู กับเมื่อลูนมาต้านก็
ได้ เป๋น อัครทูต บ่มี หลัก ฐาน แน่ ชัด ว่า มัทธิว ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ เมื่อ ใด ผู้ เชีย
่ ว
ชาญหลายคนถือว่าคงเขียนขึ้นในหละหว่างปี๋ ค�ศ� 60 - 70 ก่อนตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะ
ถูกทําลายในปี๋ ค�ศ� 70
มัทธิว ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ จาว ยิว ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู อาจ จะ เป๋น จาว ยิว ตี้
อยู่ ใน แคว้น ซีเรีย กาว่า ดิน แดน ปาเลสไตน์ จาอัน
้ หนั งสือ เล่ม นี้ ได้ เน้ น พระสัญญา ใน
พระคัมภีร พั
์ นธสัญญา เก่า ตี้ เกิด ขึ้น ต๋าม นั ้น โดย พระเยซู เล่ม นี้ ตัง้ เก๊ า กับ ลําดับ ผะกุ๋น
ของ พระเยซู นี่ ก็ แสดง หื้อ ผู้ เจื้อ จาว ยิว ฮู้ ว่า พระเยซู เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม กับ
เป๋น พระคริสต์ ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ พระสัญญา ของ พระเจ้า เป๋น แต๊ มัทธิว ได้ อ้าง กํา ตวายตัก
๊
หลายอย่างในพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่าเปื้ อแสดงหื้อหันว่าได้เกิดขึ้นแต๊โดยพระเยซู
ต้าน ได้ เชื่อม โยง พันธสัญญา เก่า กับ พันธสัญญา ใหม่ แต่ เมื่อ พระเยซู ได้ หื้อ พระ มหา
บัญชา(28:20)กับ หมู่ อัคร สาวก ไว้ ก็ แสดง ว่า หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ก็ บ่ใจ้ เปื้ อ บอก ก้า จาว
ยิวเต้าอัน
้ แต่บอกหื้อกับคนตึงโลกตวย
สิง่ สําคัญแหมอย่างในหนั งสือข่าวดี เล่มนี้ คือ เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า ตี้ ฮ้องแหม
อย่างว่า แผ่น ดิน สวรรค์ มัทธิว ได้ รวบรวม กํา เผียบ ของ พระเยซู ตี้ สอน ว่า แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าเป๋นจาใด กับในบทตี้ 5-7 ต้านรวมกําสอนของพระเยซูตี้บอกว่า ผู้ตี้เจื้อวางใจ๋
พระเยซูควรใจ๊จีวต
ิ จาใด
ลําดับผะกุ๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของพระเยซู
นี้ เป๋น บันทึก ราย จื้อ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ พระ เยซู คริสต์ ผู้ ตี้ เป๋น ลูก หลาน ของ
กษั ตริยดาวิ
์
ดในผะกุ๋นอับราฮัม
2 อับ ราฮัม เป๋ น ป้ อ อิส อัค อิส อัค เป๋ น ป้ อ ยาโคบ ยาโคบ เป๋ น ป้ อ ยู ดาห์ ตึง หมู่ น้ อง บ่าว
ของเขา
3 ยูดาห์เป๋ นป้ อเปเรศกับเศราห์ แม่จื้อทามาร์ เปเรศเป๋ นป้ อเฮสโรน เฮสโรนเป๋ นป้ อ
ราม
4 รามเป๋ นป้ ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป๋ นป้ อนาโชน นาโชนเป๋ นป้ อสัลโมน
5 สัล โมน เป๋ น ป้ อ โบอาส แม่ จื้อ ราหับ โบอาส เป๋ น ป้ อ โอเบด แม่ จื้อ รู ธ โอเบด เป๋ น ป้ อ
เจสซี
1
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เจสซี เป๋น ป้อ ดาวิด ผู้ เป๋น กษั ตริย์ ดาวิด เป๋น ป้อ ซาโลมอน แม่ ของ ซาโลมอน เกย
เป๋นเมียของอุรย
ี าห์มาก่อน
7 ซาโลมอนเป๋ นป้ อเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป๋ นป้ ออาบียาห์ อาบียาห์เป๋ นป้ ออาสา
8 อาสาเป๋ นป้ อเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทเป๋ นป้ อโยรัม โยรัมเป๋ นป้ ออุสซียาห์
9 อุสซียาห์เป๋ นป้ อโยธาม โยธามเป๋ นป้ ออาหัส อาหัสเป๋ นป้ อเฮเซคียาห์
10 เฮเซคียาห์เป๋ นป้ อมนั สเสห์ มนั สเสห์เป๋ นป้ ออาโมน อาโมนเป๋ นป้ อโยสิยาห์
11 โยสิยาห์เป๋ นป้ อเยโคนิ ยาห์ ตึงหมู่น้ องบ่าวคนอื่นๆ ของเขา ในเวลานั ้นหมู่จาวยิว
ถูกบังคับไปเป๋นเชลยตี้ประเทศบาบิโลน
12 หลังจากเหตุก๋ารณ์ นั ้นแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็มีลูกจื้อเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป๋ นป้ อเศ
รุ บบาเบล
13 เศรุ บบาเบลเป๋ นป้ ออาบียุด อาบียุดเป๋ นป้ อเอลียาคิม เอลียาคิมเป๋ นป้ ออาซอร์
14 อาซอร์เป๋ นป้ อศาโดก ศาโดกเป๋ นป้ ออาคิม อาคิมเป๋ นป้ อเอลีอูด
15 เอลีอูดเป๋ นป้ อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์เป๋ นป้ อมัทธาน มัทธานเป๋ นป้ อยาโคบ
16 ยาโคบเป๋ นป้ อโยเซฟ ตี้เป๋ นผัวนางมารีย์ แม่ของพระเยซู ตี้ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์
17 ย้อนจาอัน
้ ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจ๋นเถิงกษั ตริย์ดาวิดนั บได้สิบสี่ เจ้นคน ถ้านั บต่อ
จากดาวิดลงมาจ๋นเถิงต๋อนตี้ถูกบังคับไปเป๋นเชลยตี้ประเทศบาบิโลน ก็นั บได้แหมสิบ
สี่เจ้นคน ตัง้ แต่ถูกบังคับไปเป๋นเชลยจ๋นเถิงพระคริสต์ก็นั บได้แหมสิบสี่เจ้นคน
6

พระเยซูคริสต์มาเกิด
เรือ
่ งราว ตี้ พระเยซู คริสต์ มา เกิด นั ้น เป๋น จาอี้ คือ มารีย์ ตี้ เป๋น แม่ ของ พระเยซู ได้
หมัน
้ กับ โย เซฟ ไว้ แล้ว แต่ ก่อน ตี้ ตึง สอง จะ อยู่ กิน
๋ ตวย กั ๋น ป๋า กฏ ว่า มา รีย์ มาน เหีย
19
ก่อน โดย ฤทธิ์ เดช ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ โยเซฟ กู้ หมัน
้ ของ มารีย์ นั ้น กึ๊ด ใจ๋ จะ
ยกเลิกก๋านหมัน
้ กับนาง แต่ เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมบ่อยากหื้อนางอับอาย จึงกะ
จะ ยกเลิก โดย บ่หื้อ ใผ ฮู้ เรือ
่ ง นี้ 20 หลัง จาก ตี้ โยเซฟ กึ๊ด จะ เยีย ะ จาอัน
้ ทูต สวรรค์ ของ
พระเจ้า องค์ นึ่ ง ก็ เข้า ฝัน โยเซฟ บอก ว่า “โยเซฟ ลูก หลาน ของ กษั ตริย์ ดาวิด เหย บ่ถ้า
กั ๋ว ตี้ จะ ฮับ มารีย์ มา เป๋น เมีย เน่ อ ย้อน ว่า หละอ่อน ใน ต๊อง ของ นาง นั ้น เกิด ขึ้น จาก ฤทธิ์
เดช ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 21 มารีย์ จะ เกิด ลูก ป้อ จาย เมื่อ เกิด มา แล้ว หื้อ ตัง้ จื้อ ว่า
‘เยซู�๑ ย้อนว่าต้านจะจ้วยคนของต้านหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
22 เรือ
่ ง ตึง หมด นี้ เกิด ขึ้น เปื้ อ จะ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ อู้ ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระองค์ว่า 23 “จะมีแม่ญิงสาวบริสุทธิคน
์ นึ่ งมาน แล้วก็เกิดลูกป้อจาย คน
ตังหลายจะฮ้องต้านว่าอิมมานูเอล� แป๋ว่า “พระเจ้าอยูกั
่ บเฮา�
24 เมื่อ โยเซฟ ตื่น ขึ้น มา ก็ ได้ เยีย ะ ต๋าม ตี้ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า สัง
่ ไว้ คือฮับมารีย์มา
25
เป๋นเมียของเขา แต่บ่ได้มีอะหยังกับนางจ๋นเต๊าฮอดมารีย์เกิดลูก แล้วโยเซฟก็ฮ้อง
จื้อลูกคนนั ้นว่า “เยซู�
18

2
หมู่โหราจ๋ารย์มานมัสก๋านพระเยซู

๒เมื่อลูน
ในสมัยของกษั ตริยเฮโรด
์
มามีหมู่โหราจ๋ารย์ ลุกตังวันออกเตียวตางมาตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “หละอ่อนคน
1 พระเยซูเกิดตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย

๑

1:21

1:21

เยซู

เป๋นภาษากรีก

เซิง่ เป๋นกําเดียวกับกําว่า

๒ 2:1
องค์พระผู้เป๋นเจ้าจ้วยหื้อรอด
เซิง่ ปกครองแคว้นยูเดียหละหว่าง พ�ศ� 503 เถิง 539

2:1

สมัยนี้ คือ

โยชูวา

ในภาษาฮีบรู

กษั ตริยเฮโรด
์
มหาราชตี้

แป๋ว่า

1

มัทธิว 2:3

3

มัทธิว 2:18

นั ้น ตี้เกิดมาเป๋นกษั ตริย์ของจาวยิวอยู่ตี้ไหน หมู่เฮาฮู้ว่าต้านเกิดมาแล้ว ย้อนหันดาว
ตี้ แสดงเถิงก๋านเกิดของต้านป๋ากฏขึ้นมาตังวันออก ก็ ปากั ๋นเตียวตางมาตี้ นี่ เปื้ อนมัส
ก๋านต้าน� 3 เมื่อกษั ตริย์เฮโรดได้ยินจาอัน
้ ก็ตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด หมู่จาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
ก็ปากั ๋นตุ๊กใจ๋ ตวย 4 กษั ตริย์เฮโรดฮ้องหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่ธรรมาจ๋ารย์ มาจุ มนุม
กั ๋นถามว่า “พระคริสต์จะเกิดตี้ไหน� 5 หมู่เขาตอบว่า “ตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมในแคว้นยู
เดีย ย้อนว่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
6 ‘หมู่บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูดาห์
บ่ใจ้หมู่บ้านสะเล็กสะหน้ อยในหมู่เมืองต่างๆ ในแผ่นดินยูดาห์เน่ อ
ย้อนว่าจะมีเจ้านายคนนึ่ งออกมาจากหมู่เจ้า
ตี้จะมาเป๋นผู้นําตี้เอาใจ๋ใส่จาวอิสราเอล คนของเฮา�ก ”
7 กษั ตริย์เฮโรดก็ เจิญหมู่ โหราจ๋ารย์มาปะกั ๋นอย่างลับๆ แล้วอู้กั ๋น ถามเกี่ยวกับดาว
แก่นนั ้นป๋ากฏขึ้นมาเมื่อใด 8 เมื่อฮู้แล้วก็หื้อหมู่โหราจ๋ารย์ไปตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมสัง่ ว่า
“ไปเซาะหาหละอ่อนคนนั ้นหื้อดีๆ เต๊อะ เมื่อปะแล้ว ขะใจ๋ ปิ๊ กมาบอกเฮาเวยๆ เปื้ อเฮา
จะไปนมัสก๋านต้านตวย�
9 แล้ว หมู่ โหราจ๋า รย์ก็ ลา ออก ไป ดาว แก่น ตี้ ต้าน เกย หัน ใน ตัง วัน ออก นํา หน้า หมู่ เขา
ไป จ๋นมาหยุดตัด
๊ สถานตี้ ตี้หละอ่อนคนนั ้นอยู่ 10 เมื่อหมู่โหราจ๋ารย์หันดาวแก่นนั ้น ก็
11
ดี อก ดี ใจ๋ ขนาด หมู่ เขา ปา กั ๋น เข้า ไป ใน บ้าน หลัง นั ้น ก็ ปะ หละอ่อน กับ แม่ คือ มารีย์ ก็
กราบ ไหว้กับ นมัส ก๋า น แล้ว เปิด หีบ สมบัติ เอา คํา กํายาน มดยอบ๓ออก มา ถวาย เป๋น
ของขวัญ หื้อ พระองค์ 12 แล้ว พระเจ้า เตือ
๋ น หมู่ โหราจ๋า รย์ ใน ความ ฝัน บ่หื้อ ปิ๊ ก ไป หา
กษั ตริยเฮโรด
์
แหม หมู่เขาก็ใจ๊เส้นตางตังอื่น เปื้ อปิ๊ กไปบ้านเมืองของตั ๋วเก่า
ปาพระเยซูหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์นึ่ งมาเข้าฝันโยเซฟบอก
ว่า “ลุกขึ้น ปาสองแม่ ลูกหนี ไปอยู่ตี้ ประเทศอียป
ิ ต์ เถิงแล้ว หื้อ อยู่ตี้ หัน
้ จ๋น กว่าเฮาจะ
บอกหื้อปิ๊ กมาแหมใหม่ ย้อนว่ากษั ตริยเฮโรด
์
กํ่าลังจะส่งคนมาตวยฆ่าลูก�
14 โยเซฟก็ลุกขึ้นปาลูกกับมารีย์ออกเตียวตางไปประเทศอียป
ิ ต์ในคืนนั ้นเลย 15 หมู่
เขา ปา กั ๋น อยู่ ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ จ๋น กษั ตริย์ เฮโรด ต๋าย ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ตี้ พระเจ้า ได้ บอก
ไว้ ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ว่า “เฮา ได้ ฮ้อง ลูก ของ เฮา ออก มา จาก
ประเทศอียป
ิ ต์�ข
13 เมื่อหมู่โหราจ๋ารย์ปิ๊ กไปแล้ว

เฮโรดสัง่ ฆ่าหละอ่อนป้อจายในเบธเลเฮม
เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ฮู้ ว่า ต้าน โดน หมู่ โหราจ๋า รย์ จุ ก็ โขด ขนาด จึง สัง่ หื้อ ทหาร ไป ฆ่า
หละอ่อน ป้อ จาย อายุ สอง ขวบ ลง มา กู้ คน ตี้ อยู่ ใน หมู่ บ้าน เบธเลเฮม ตึง ตํา๋ หมู่ บ้าน ใก้ๆ
หัน
้ ย้อน ว่า กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด ว่า เป๋น เวลา สอง ปี๋ ผ่าน มา แล้ว ตี้ หมู่ โหราจ๋า รย์ ได้ หัน ดาว
17 เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น จาอี้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ อู้ ผ่าน คน จื้อ เยเรมีย์ ตี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระองค์ว่า
18 “ได้ยน
ิ เสียงคนในหมู่บ้านรามาห์
เป๋นเสียงไห้เสียงหุย ย้อนความเสียใจ๋ขนาด
คือเสียงนางราเชลไห้ๆ หุยๆ เรือ
่ งลูกตังหลายของนาง
ใผมาอูเล้
้ าโลมจาใดนางตึงบ่ยอมฟัง
16
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2:6 2:6 มคา� 5:2
ฮชย� 11:1

๓

2:11 2:11 ของขวัญตึงสามอย่างนี้ เป๋นของสําหรับถวายกษั ตริย์

ข

2:15 2:15

มัทธิว 2:19

4

ย้อนว่าลูกตังหลายของนางบ่มีแล้ว�ค

มัทธิว 3:12

โยเซฟปาครอบครัวปิ๊ กอิสราเอล
หลัง จาก กษั ตริย์ เฮโรด ต๋าย แล้ว ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ได้ เข้า ฝัน โยเซฟ ต๋อน อยู่
ในประเทศอียป
ิ ต์บอกว่า 20 “ลุกขึ้น หื้อปาสองแม่ลูกปิ๊ กไปตี้แผ่นดินอิสราเอล บ่าเดี่ยว
นี้ คนตี้ต้องก๋านจะฆ่าลูกได้ต๋ายไปหมดแล้ว�
21 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ แม่ ปิ๊ ก ไป ตี้ แผ่น ดิน อิสราเอล แหม ใหม่ 22 แต่ เมื่อ โยเซฟ
ฮู้ ว่า อารเคลาอัส ได้ ขึ้น เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง แคว้น ยู เดีย แตน กษั ตริย์ เฮโรด ป้อ ของ
เขา ก็กั ๋วบ่ก้าปิ๊ กเข้าไปในแคว้นยูเดีย แต่ในความฝันโยเซฟได้กําเตือ
๋ นจากพระเจ้าว่า
23
หื้อ เตียว ตาง ไป ตี้ แคว้น กาลิ ลี แตน โยเซฟ ปา ครอบครัว ไป อยู่ตี้ เมือง นาซาเร็ธ กํา ตี้
พระเจ้า เกย อู้ ผ่าน มา ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ เกิด ขึ้น แต๊ ว่า “คน ตัง
หลายจะฮ้องต้านว่า จาวนาซาเร็ธ�
19
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ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกหื้อกลับใจ๋จากบาป
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกคนในดินแดนทุ รกั ๋นดารในแคว้นยู เดีย
2 ว่า “กลับ ใจ๋ จาก บาป เน่ อ ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา แผว แล้ว� 3 อิส ยาห์ผู้ เป๋ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูเถิ
้ งยอห์นคนนี้ ว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อม
สําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์�ฅ ”
4 ยอห์นอยู่ในดินแดนทุรกั ๋นดาร เขาใจ๊ จี วต
ิ อย่างเรียบง่าย นุ่งเสื้อผ้าตี้แป๋งจากขนอูฐ
มี สายฮ้า ง หนั ง มัด แอว แบบ เดียว กับ เอลี ยาห์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย
โบราณ กิน
๊ แต๋น กับ นํ้า เผิง้ ป่า เป๋น อาหาร 5 คน จํา๋ นวน นั ก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใคว่
๋ จัก
แคว้นยูเดีย ตึงตํา๋ แถวแม่น้ําจอร์แดนปากั ๋นมาฟังยอห์นเตสนา 6 เมื่อหมู่เขาสารภาพ
บาปแล้ว ยอห์นก็หื้อหมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
7 แต่ เมื่อ ยอห์น หัน หมู่ ฟาริ สี กับ หมู่ สะดู สี หลาย คน ปา กั ๋น มา เปื้ อ จะ ฮับ บัพ ติศ มา
ยอห์น ว่า หื้อ หมู่ เขา ว่า “หมู่ จ้าด งู ปิ๊ ด ใผ เตือ
๋ น หื้อ หมู่ เจ้า หลบ หนี จาก ก๋าน ลงโต้ ษ ของ
8
พระเจ้า ตี้กํ่าลังจะมาเถิง เยียะหื้อผ่อกําลุว่า หมู่เจ้ามีจีวต
ิ ตี้กลับใจ๋จากบาปแล้วแต๊ๆ
ก่อนตี้มาฮับบัพติศมา 9 บ่ดีกึ๊ดเอาคนเดียวว่า ‘หมู่เฮาบ่ต้องถูกลงโต้ษ ย้อนว่าหมู่เฮา
เป๋น ลูก หลาน ต๋านเต๊า ของ อับ ราฮัม� เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ บ่า หิน หมู่
นี้ ก๋ายเป๋นลูกหลานของอับราฮัมก็ได้เน่ อ 10 มุยได้เกียมแนไว้ตี้ปื๊ นเก๊าไม้แล้ว เก๊าไม้กู้
เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดีจะถูกตัด แล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ
11 “เฮา หื้อ หมู่ เจ้า ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า เปื้ อ หื้อ หัน ว่า หมู่ เจ้า กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว
แต๊ๆ แต่ จะ มี ผู้ นึ่ ง มา เมื่อ ลูน เฮา ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ เฮา แม้แต่ จะ ติว
้ เกิบ หื้อ พระองค์ ตั ๋ว
เฮา ยัง บ่สมควร ตี้ จะ เยีย ะ จาอัน
้ เลย พระองค์ จะ หื้อ เจ้า ตัง หลาย ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ กับด้วยไฟ 12 พระองค์เหมือนจาวนา มือของพระองค์กํา๋ ผากหะข้าว
ไว้ แล้ว พระองค์ จะ สะสาง ตะราง ตี ข้
๋ าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว้ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว
ลีบก็จะเอาไปเผาไฟตี้บ่ฮูจ
้ ักดับ�
1 หลาย ปี๋ ผ่าน มา

ค

2:18 2:18 ยรม� 31:15
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3:3 3:3 อสย� 40:3

มัทธิว 3:13

5

มัทธิว 4:15

พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น

ใน ต๋อน นั ้น พระเยซู เตียวตาง จาก แคว้น กาลิ ลี มา หา ยอห์น ตี้ แม่น้ํา จอร์แดน เปื้ อ
ขอฮับบัพติศมา 14 แต่ยอห์นบ่ยอมเยียะหื้อ อ้างว่า “พระองค์ต้องเป๋นคนหื้อบัพติศมา
แก่ข้าพเจ้า บ่ใจ้ข้าพเจ้าเป๋นคนหื้อบัพติศมาพระองค์�
15 แต่พระเยซูตอบยอห์นว่า “ในเตื้อนี้ หื้อเป๋ นจาอีไป
้ ก่อน ย้อนว่าหมูเฮา
่ เปิงดีเยียะกู้
อย่างต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน� ยอห์นก็หื้อบัพติศมาพระองค์ 16 เมื่อพระเยซูฮับบัพติศ
มา แล้ว ก็ ผด ขึ้น มา จาก นํ้า แล้ว ฟ้า สวรรค์ ก็ แหวก ออก พระองค์ หัน พระวิญญาณ ของ
พระเจ้ามีฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาอยูบน
่ พระองค์ 17 แล้วมีเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า
“ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋แต๊ๆ�
13

4
มารมาลองใจ๋พระเยซู

1 แล้ว พระวิญญาณ ก็ ปา พระเยซู เข้า ไป อยู่ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร

เปื้ อหื้อมารมาลอง
ใจ๋พระองค์
พระองค์ก็
ใค่อยากกิน
้ บพระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า หื้อสัง่ บ่า
๋ ข้าว 3 มารก็มาอูกั
หินหมู่นี้ เป๋นเข้าหนมปังแล่�
4 พระเยซูตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
2 หลังจากพระเยซู บ่กิน
๋ ข้าวมาได้เป๋นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว

‘คนเฮาจะเลี้ยงจีวต
ิ ด้วยอาหารอย่างเดียวบ่ได้
แต่ต้องเลี้ยงจีวต
ิ โดยถ้อยกําตี้ออกมาจากปากของพระเจ้ากู้กําตวย�ฆ ”
5 ต่อจากนั ้นมารก็ปาพระเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ปาขึ้นไปอยูบน
่ หลังคาพระวิหาร 6 แล้ว
บอก พระองค์ ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ ก็ หื้อ โดด ลง ไป แล่ ย้อน พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะสัง่ หื้อทูตสวรรค์มาปกปักฮักษาต้าน
เอามือฮับต้านไว้บ่หื้อตีน
๋ ไปตุ๊บใส่บ่าหิน�ง ”
7 พระเยซูตอบมารว่า “แต่พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้เหมือนกั ๋นว่า
‘ห้ามลองดีองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า�จ ”
8 ต่อไปมารปาพระเยซู ขึ้นไปบนดอยตี้สู งๆ

หื้อพระองค์ผ่อความจํา๋ เริญ รุ ง่ เรืองของ
อาณาจักรตึงหมดในโลกนี้ 9 มารบอกพระเยซู ว่า “ถ้าต้านกราบไหว้นมัสก๋านเฮา เฮา
จะยกตึงหมดนี้ หื้อ�
10 พระเยซูอูกั
้ บมารว่า “ไอ่ซาต๋านไปไก๋ๆ บ่าเดี่ยวนี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘หื้อนมัส
ก๋านองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ �ฉ”
11 แล้วมารก็ละพระเยซูไป หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่อกอยพระองค์
พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋านในแคว้นกาลิลี

12 เมื่อพระเยซู ฮู้ข่าวว่ายอห์นโดนยับขังคอก

พระองค์ก็ปิ๊ กไปแคว้นกาลิ ลี 13 ไปเถิง
เมือง นาซาเร็ธ แล้ว ลวด ไป อยู่ เมือง คาเปอรนาอุม ตี้ อยู่ ฮิม ฝั่ง ทะเลสาบ กาลิ ลี ใน เขต
แดน ของ เศบู ลุน กับ นั ฟ ทาลี 14 เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าได้อูว่
้ า
15 “คนในดินแดนเศบูลุนกับดินแดนนั ฟทาลี
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

ฉ

4:10 4:10 ฉธบ� 6:13

มัทธิว 4:16

6

มัทธิว 5:7

ตี้อยูตาง
่
ไปทะเลสาบกาลิลี
ตังวันตกของแม่น้ําจอร์แดน
เป๋นดินแดนของแคว้นกาลิลีตี้คนต่างจ้าดอยู่
16 คนตี้อยูใน
่ ความมืดได้หันแสงแจ้งตี้ยิง่ ใหญ่แล้ว
คนตี้อยูปื๊่ นฮ่มเงาแห่งความต๋ายนั ้น
แสงสว่างก็ได้ส่องมาเถิงหมู่เขาแล้ว�ช
17 ตัง
้ แต่นั ้นมาพระเยซูก็ตัง้ เก๊าบอกว่า “หื้อกลับใจ๋จากบาปเหีย ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์
ใก้เข้ามาแผวแล้ว�
พระเยซูเลือกสาวกสี่คน
วัน นึ่ ง ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว อยู่ ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี ก็ หัน ใส่ คน หา ป๋า สอง
คนปี้ น้ อง คนอ้ายจื้อซีโมนตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปโตร กับน้ องบ่าวจื้ออันดรู ว ์ หมู่เขากํ่าลัง
ต้อดแหอยู่ 19 พระองค์ก็อู้กับหมู่เขาว่า “ตวยเฮามาเป๋นสาวกเฮาเต๊อะ เฮาจะสอนหื้อ
ต้านเซาะหาคนเหมือนเซาะหาป๋า� 20 ตึงสองคนก็สวะแห แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ไป
ตันบาดตันบ้วง
21 เมื่อ พระองค์ เตียว ต่อ ไป แหม น่ อย ก็ หัน แหม สอง คน ปี้ น้ อง คือ ยากอบ กับ ยอห์น
ตึง สอง คน เป๋น ลูก บ่าว ของ เศเบดี กํ่า ลัง ซ่อม แห กับ ป้อ ของ เขา ใน เฮือ แล้ว พระองค์ ก็
ฮ้อง สอง คน ปี้ น้ อง นี้ มา 22 ยากอบ กับ ยอห์น ก็ ละ เฮือ กับ ลา ป้อ แล้ว ตวย พระเยซู ไป บ่า
เดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูสอนกับฮักษาคนตังหลาย
23 พระเยซูเตียวตางไปใคว่แคว้นกาลิลี เปื้ อเตสนาสัง
่ สอนในธรรมศาลาของจาวยิว
กับบอกข่าวดี เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า หื้อ คนฮู้ ป๋ายบ่ปอยังฮักษาคนเป๋นพยาธิต่างๆ
หื้อหายตวย 24 เยียะหื้อจื้อเสียงของพระองค์ดังไปใคว่ประเทศซีเรีย หมู่คนก็ปาคนตัง
หลาย ตี้ เป๋น พยาธิ ต่างๆ มา หา พระองค์ อย่าง คน ตี้ เจ็บ ป่วย นั ก คน โดน ผี เข้า คน เป๋น
ลม บ้า หมู คน เป๋น ง่อย พระองค์ ก็ ได้ ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋น หมด กู้ คน 25 พระเยซู ไป
ตังใด คนจํา๋ นวนนั กก็ตวยพระองค์ไป มีตึงคนตี้มาจากแคว้นกาลิ ลี แคว้นทศบุร ี กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย ตึงดินแดนตังวันออกของแม่น้ําจอร์แดนตวย
18

พระเยซูสอนคนตังหลาย

5

1 เมื่อพระเยซูหันหมู่คนตวยมาเป๋ นจํา
๋ นวนนั ก

พระองค์ก็ขึ้นไปบนดอย แล้วนั ่งอยูตี
่ ้

2 พระองค์ตัง
้ เก๊าเตสนาสัง่ สอนหมู่เขาว่า

หัน
้ หมู่สาวกก็เข้ามาหาพระองค์
3 “คนใดตี้ตุ๊กยากตางฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาได้เป๋นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้ว
4 คนใดเป๋ นตุ๊กโศกเศร้า พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาจะได้ฮับก๋านเล้าโลมใจ๋จากพระเจ้า
5 คนใดมีจิตใจ๋อ่อนน้ อม พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาจะได้ฮับแผ่นดินโลกเป๋นมรดก
6 คนใดใค่เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้านั กเหลือสิง
่ อื่นๆ
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข ย้อนว่าเขาจะได้อิม
่ อกอิม
่ ใจ๋
7 คนใดมีใจ๋เมตต๋า พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ช

4:16 4:16 อสย� 9:1-2

มัทธิว 5:8

7

มัทธิว 5:22

ย้อนว่าพระเจ้าจะเมตต๋าอินดูเขา
8 คนใดมีใจ๋บริสุทธิหมดใส
จงฮักภักดีต่อพระเจ้าแต๊ๆ
์

พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข ย้อนว่าเขาจะได้หันพระเจ้า
9 คนใดสร้างความสงบสุ ข พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าพระเจ้าจะถือว่าเขาเป๋นลูกของพระองค์
10 คนใดโดนคํ่าย้อนเยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข เขาได้เป๋นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้ว
11 “เมื่อใดหมู่ต้านโดนดู ถูกดู แควน

โดนคํ่า ถูกใส่ฮา้ ยตี้บ่เป๋นเรือ
่ งแต๊ ย้อนติดต๋าม
ตวยเฮา พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข 12 จงจื้นจมยินดีเต๊อะ ย้อนว่าพระเจ้ามีรางวัล
อัน ยิง่ ใหญ่ ไว้ใน สวรรค์ สําหรับ หมู่ ต้าน แล้ว หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย
เก่าก่อน ก็โดนคํ่าจาอีเหมื
้
อนกั ๋น
เกือ
๋ กับความเป่งแจ้ง
“ต้าน ตัง หลาย เผียบ เหมือน เกือ
๋ สําหรับ คน ใน โลก นี้ ๔ถ้า เกือ
๋ จ๋าง ไป เหีย จะ เยีย ะ
หื้อ เก็ม แหม ตึง บ่ได้ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง แหม ต่อ ไป เอา ขว้าง หื้อ คน ยํ่า เต้า อัน
้ 14 ต้าน
ตังหลายเผียบเป๋นความเป่งแจ้งสําหรับคนในโลกนี้ เมืองตี้แป๋งไว้บนดอยจะเอาซ่อน
บ่หื้อคนหันตึงบ่ได้ 15 เผียบเหมือนเมื่อต๋ามโกมไฟ ก็บ่มีใผเอาถังมาควบไว้เหีย แต่จะ
เอา โกม นั ้น ตัง้ ไว้ บน ตัง่ เปื้ อ จะ ส่อง แจ้ง เฮื่อ ฮ่า ม หื้อ คน ตัง หลาย ใน เฮือน นั ้น ได้ หัน ถี่ๆ
16 หมู่ ต้าน ก็ เหมือน กั ๋น จง ส่อง แจ้ง ออก ไป หื้อ คน ตัง หลาย ได้ หัน เปื้ อ เมื่อ หมู่ เขา ได้ หัน
ก๋านดีตี้ต้านตังหลายเยียะ ก็จะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของต้าน ผู้ตี้อยูใน
่ สวรรค์
13

พระเยซูสอนเรือ
่ งบทบัญญัติต่างๆ

“จะ ไป กึ๊ด ว่า เฮา มา ยกเลิก บท บัญญัติ ของ โมเสส กาว่า มา ยกเลิก กํา สอน ตี้ ผู้ เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว้ เฮา บ่ได้ มา ยกเลิก ของ หมู่ นั ้น เน่ อ แต่ มา เยีย ะ
หื้อ ครบ ถูก ต้อง ต๋าม ตี้ เขียน ไว้นั ้น 18 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เมื่อ ฟ้า กับ
ดิน ยัง มี อยู่ จะ บ่มี อักษร ตั ๋ว ใด กาว่า ขีดๆ นึ่ ง จะ สูญหาย ไป จาก บท บัญญัติ จ๋น กว่า กู้ สิง่
กู้ อย่าง ใน บท บัญญัติ นั ้น จะ สําเร็จ ครบ ถ้วน 19 ย้อน จาอัน
้ คน ใด บ่เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ
ข้อ เล็กๆ หน้ อยๆ ยัง แอกขะแตก สอน คน อื่น หื้อ เยีย ะ เหมือน ตั ๋ว เก่า แหม คน นั ้น จะ ได้
จื้อว่าเป๋นคนเล็กหน้ อยตี้สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ถ้าคนใดตึงสอนตึงได้เยียะต๋ามบท
บัญญัติ นั ้น คน นั ้น จะ ได้ จื้อ ว่า เป๋น คน ยิง่ ใหญ่ ใน แผ่น ดิน สวรรค์ 20 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า
ถ้าต้านตังหลายบ่เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้านั กเหลือหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่
ฟาริสี ต้านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์บ่ได้เลย
17

เรือ
่ งก๋านโขดเกี้ยด
“ต้าน ตัง หลาย เกย ได้ ยิน กํา สอน ของ โมเสส ตี้ สอน คน ใน สมัย โบราณ ว่า ‘ห้าม ฆ่า
คน�ซ ถ้า ใผ ฆ่า คน คน นั ้น จะ ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ ต๋าม บท บัญญัติ 22 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง
หลายว่า ถ้าใผโขด๕หื้อปี้ น้ องของตั ๋ว คนนั ้นจะถูกตัดสินลงโต้ษ ถ้าใผด่าปี้ น้ องว่า ‘ไอ่
สึ่ง ตึง� ก็ จะ ถูก ปา ขึ้น ศาล ของ สภา จาว ยิว ถ้า ใผ ด่า ปี้ น้ อง ว่า ‘ไอ่ง่าว� คน นั ้น จะ ได้ ฮับ
โต้ษเถิงตกหม้อหน้าฮก
21

๔
ซ

5:13

5:13

เกือ
๋ ป้องกั ๋นของกิน
๋ จะจ้วยฮักษาหื้อจิตใจ๋คนบ่เสีย
๋ บ่หื้อเน่าเจ้นเดียวกั ๋นคนตี้เผียบเหมือนเกือ

5:21
5:21 อพย�
โขดหื้อปี้ น้ องของตั ๋วโดยบ่มีสาเหตุ

20:13

๕

5:22

5:22

สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า

มัทธิว 5:23

8

มัทธิว 5:42

23 “ย้อนจาอัน
้ ถ้าต้านเอาเครือ
่ งปู่จามาเถิงแต้นปู่จาแล้ว

แต่กึ๊ดได้ว่าปี้ น้ องโขดหื้อ
ต้านในสิง่ ตี้ต้านได้เยียะไป 24 หื้อต้านวางเครือ
่ งปู่จานั ้นไว้หัน
้ แล้วขะใจ๋ปิ๊ กไปคืนดีกับ
ปี้ น้ องคนนั ้นเหียก่อน แล้วปิ๊ กมาถวายของปู่จาแก่พระเจ้า
25 “ถ้าเป๋ นถ้อยเป๋ นความกับใผคนใด หื้อขะใจ๋อู้ตกลงกั ๋นเวยๆ ในหละหว่างก๋างตาง
ตี้ กํ่า ลัง เตียว ไป ก่อน ตี้ กํ่า ลัง จะ ขึ้น ศาล ถ้า บ่จาอัน
้ คน ตี้ เป๋น คน ฟ้อง จะ มอบ ต้าน หื้อ ผู้
พิพากษา แล้ว ผู้ พิพากษา จะ มอบ ต้าน หื้อ นาย กุม คอก นาย กุม คอก ก็ จะ เอา ต้าน ไป ขัง
คอก ไว้เหีย 26 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ต้าน จะ ออก จาก คอก ตึง บ่ได้ จ๋น
กว่าจะจ่ายก้าปรับจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์๖เหียก่อน
เรือ
่ งก๋านมีจู๊
“ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ สอน ไว้ว่า ‘ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น�ญ 28 แต่ เฮา จะ
บอก ต้าน ว่า ถ้า ต้าน ผ่อ แม่ ญิง แล้ว กึ๊ด ใน ตาง บ่ดี ต้าน ก็ ได้ หลง ผิด เป๋น จู๊ ตาง ใจ๋ กับ แม่
ญิงคนนั ้นแล้ว 29 ย้อนจาอัน
้ ถ้าแก่นต๋าเบื้องขวาของต้าน เยียะหื้อต้านเป๋นบาป ก็หื้อ
ควัดต๋าเผิกนั ้นขว้างไปเหีย ย้อนว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ยังดีเหลือมีตึงเนื้ อตึงตั ๋ว
ครบหมด แต่ต้องตกหม้อหน้าฮก 30 ถ้ามือเบื้องขวาของต้านเยียะหื้อต้านเป๋นบาป หื้อ
ตัดมือเบื้องนั ้นขว้างไปเหีย ย้อนว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ยังดีเหลือมีตึงเนื้ อตึงตั ๋ว
ครบหมดแต่ต้องถูกส่งลงหม้อหน้าฮก
27

เรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย
“โมเสส ก็ ได้ สอน ตวย ว่า ‘ถ้า ใผ คน ใด จะ ละ เมีย ก็ หื้อ เขียน ใบหย่า หื้อ เมีย เหีย�ฎ
32 แต่เฮาบอกต้านตังหลายว่า ป้ อจายคนใดละเมียย้อนสาเหตุอื่นๆ นอกจากป้ อจายไป
เล่นจู๊ ก็เยียะหื้อเมียผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เมื่อมีผัวใหม่ ป้อจายคนใดตี้มาแต่งงาน
กับแม่ญิงคนนี้ ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
31

เรือ
่ งก๋านสาบาน

33 “ต้าน ตัง หลาย เกย ได้ยน
ิ กํา สอนของโมเสส

ตี้ สอนคนในสมัยโบราณว่า ‘ห้ามหื้อ
เสีย กํา สาบาน แต่ หื้อ เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สาบาน ตี้ ได้ ถวาย แก่ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า นั ้น�
34 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ดี สาบาน เลย ถ้า สาบาน โดย อ้าง เถิง สวรรค์ ก็ เหมือน
อ้าง เถิง พระเจ้า ย้อน ว่า สวรรค์ เป๋น ตี้ พระเจ้า นั ่ง ปกครอง อยูฏ
่ 35 กาว่า บ่ดี สาบาน โดย
อ้างเถิงโลกนี้ ในกําสาบาน ย้อนว่าโลกนี้ ก็เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของพระเจ้า กาว่าโดยอ้างเถิง
กรุ งเยรู ซาเล็มในกําสาบาน ย้อนว่ากรุ งเยรู ซาเล็มก็เป๋นกรุ งของพระมหากษั ตริย์ อ้าง
จาอี้ก็เหมือนอ้างเถิงพระเจ้าตวย 36 กาว่าจะใจ๊หัวของตั ๋วเก่าเป๋นประกั ๋นในกําสาบาน
ก็เยียะบ่ได้ ย้อนว่าผมบนหัวของต้าน แม้แต่เส้นเดียวก็ยังบ่มีปั๋ ญญาเยียะหื้อดํากิก กา
ว่าหงอกขาวเผือะขาวเผือกได้เลย 37 ถ้า ‘ใจ้� ก็บอกว่า ‘ใจ้� ถ้า ‘บ่ใจ้� ก็บอกว่า ‘บ่ใจ้�
อูมอกอี
้
ปอ
้ แล้ว อูนั
้ กเหลือนี้ ก็มาจากมาร
เรือ
่ งก๋านแก้แค้น
“ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ อู้ ไว้ ว่า ‘เอา แก่น ต๋า ส้าย แก่น ต๋า เอา เขี้ยว ส้าย
เขี้ยว�ฒ 39 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ดี แก้ แค้น คน ตี้ เยีย ะ ผิด เยีย ะ ฮ้าย ต่อ ต้าน
ถ้า ใผ คน ใด ตบ แก้ม เผิก ขวา ของ ต้าน ก็ หื้อ บิน
่ แก้ม เผิก ซ้าย หื้อ เขา ตบ แหม 40 ถ้า ใผ
คน ใด ก็ ต๋าม ไป ฟ้อง ศาล เปื้ อ ลู่ เอา เสื้อ ของ ต้าน เป๋น ก้า ไหม ก็ หื้อ ต้าน ถอด เสื้อ คุม แถม
เขาไปแหมผืน 41 ถ้า ทหารคนใดเขหื้อต้าน แบกของของเขา เตียวตวยก้นเขาไปไก๋ นึ่ ง
กิโลเมตร หื้อต้านยอมแบกของนั ้นเตียวต่อไปแหมนึ่ งกิโลเมตรเน่ อ 42 ถ้าใผมาขอของ
38

๖
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อะหยังจากต้านก็ หื้อเขาไป ถ้ามีใผมาขอยืมอะหยังจากต้าน ก็ จะไปบิน
่ หลังตํา๋ เขาคน
นั ้นเน่ อ
หื้อฮักศัตรู ๋

43 “ต้านตังหลายฮูกํ
้ าตี้โมเสสได้อูไว้
้ ว่า ‘จงฮักเปื้ อนบ้านของต้าน แล้วหื้อจังศัตรู �
๋ ณ

แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า จง ฮัก ศัตรู ๋ของ ต้าน หื้อ อธิษฐาน เผื่อ คน ตี้ คํ่า หมู่ ต้าน
ตวย 45 ถ้าต้านตังหลายเยียะจาอีแล้
้ ว ก็แสดงว่าต้านเป๋นลูกแต๊ๆ ของพระบิดาตี้อยูใน
่
สวรรค์ ย้อนว่าพระองค์ก็เยียะหื้อตะวันส่องแจ้งหลึแจ้งหลึ้งตึงคนบ่ดีกับคนดี ก็หื้อฝน
ตกลงมาใส่ตึงคนตี้เยียะดีตึงคนตี้เยียะฮ้ายเหมือนกั ๋นหมดกู้คน 46 ถ้าต้านตังหลายฮัก
ก้าคนตี้ฮักต้านต้านจะได้รางวัลอะหยัง ย้อนว่าแม้แต่คนเก็บภาษี ก็ยังฮักคนตี้ฮักเขา
เหมือนกั ๋นบ่ใจ้ กา 47 ถ้าต้านเอาก้าอู้ตัก
๊ ตวายหมู่ ญาติ ปี้ น้ องเปื้ อนฝูงของตั ๋วเก่าอย่าง
เดียวเต้าอัน
้ ต้านจะดีเหลือคนอื่นๆ จาใด ย้อนว่าคนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้าก็เยียะอย่างเดียว
48
กั ๋น ย้อน จาอัน
้ หื้อ เป๋น คน ดี พร้อม กู้ อย่าง เหมือน พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์
เป๋นผู้ดีพร้อมกู้อย่าง
44

6
เรือ
่ งก๋านหื้อตาน
“หละวัง หื้อ ดี เน่ อ ห้าม แต่ง เยีย ะ ความ ดี ตัง ศาสนา เปื้ อ อวด คน อื่น เต้า อัน
้ ย้อน ว่า
ถ้าเยียะจาอัน
้ ต้านจะบ่ได้ฮับรางวัลสักอย่างจากพระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์
1

“ย้อน จาอัน
้ เมื่อ ใด ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน จ้วย เหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ห้าม เยีย ะ เหมือน กับ หมู่
คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ตี้ หูม เป่า แก ใน ธรรมศาลา กาว่า ต๋าม หน ตาง เปื้ อ จะ หื้อ คน ยกยอ ปอ
ปั้ น เขา เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ เขา ก็ ได้ ฮับ รางวัล เรียบร้อย แล้ว จะ
บ่มีรางวัลจากพระเจ้าเลย 3 ต๋อนตี้ หื้อตานนั ้น ห้ามหื้อใผฮู้ เหมือนกับมือซ้ายหื้อตาน
แต่ บ่หื้อมือขวาฮู้ 4 เปื้ อว่าก๋านหื้อตานของต้านนั ้น จะเป๋นความลับ แล้วพระบิดาของ
หมู่ต้าน ผู้ตี้หันสิง่ ตี้หมู่ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อรางวัลแก่ต้าน
2

เรือ
่ งก๋านอธิษฐาน
“เมื่อ ต้าน อธิษฐาน ก็ ห้าม เยีย ะ เหมือน หมู่ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ตี้ ซอบ ยืน อธิษฐาน ใน
ธรรมศาลา กับต๋ามหนตาง เปื้ ออวดหื้อคนอื่นๆ หัน เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลาย
ว่า หมู่เขาได้ฮับรางวัลของเขาไปแล้ว 6 ส่วนต้านต๋อนตี้จะอธิษฐาน ก็หื้อเข้าไปในห้อง
หับปะตู๋ แล้วอธิษฐานต่อพระบิดาของต้านตี้ผ่อบ่หัน แล้วพระองค์ผู้ตี้หันสิง่ ตี้ต้านลัก
เยียะ ก็จะโผดหื้อรางวัลแก่ต้าน
7 “แล้ว ต๋อน ตี้ ต้าน อธิษฐาน อยู่ นั ้น ก็ ห้าม อู้ หลื้ม เก่า หลื้ม ใหม่ เหมือน คน ตี้ บ่ฮู้ จัก
พระเจ้าเยียะกั ๋น ย้อนว่าหมู่เขากึ๊ดว่าถ้าเยียะจาอัน
้ แล้ว หมู่เขาก็ จะได้ ฮับกําตอบจาก
ก๋าน อธิษฐาน นั ้น 8 ห้าม เยีย ะ เหมือน กับ คน หมู่ นั ้น เน่ อ ย้อน ว่า พระบิดา ฮู้ แล้ว ว่า ต้าน
ต้องก๋านอะหยังพ่อง ก่อนตี้ต้านจะอ้าปากขอ
9 “ตัง
้ แต่นี้ ต่อไปหื้อต้านตังหลายอธิษฐานจาอีว่
้ า
‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ตังหลายผู้ตี้อยูใน
่ สวรรค์
5

ขอหื้อนามของพระองค์เป๋นตี้นั บถือ
10 ขอหื้อแผ่นดินของพระองค์มาตัง
้ อยู่
ณ
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ขอ หื้อ คน ตัง หลาย เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ใน โลก นี้ เหมือน อย่าง
เดียวกั ๋นตี้เยียะในสวรรค์
11 ขอโผดหื้อข้าพระองค์ตังหลายมีอาหารกิน
๋ ในวันนี้
12 ขอโผดยกโต้ษบาปของข้าพระองค์ตังหลาย
เหมือนกับตี้ข้าพระองค์ตังหลายยกโต้ษหื้อคนอื่นตี้เยียะบ่ดีต่อข้าพระองค์ตังหลาย
13 แล้วขอบ่หื้อปาข้าพระองค์ตังหลายเข้าไปหาก๋านลองใจ๋
แต่ขอจ้วยหื้อป๊นจากสิง่ บ่ดี๗’
14 ย้อน ว่า ถ้า หมู่ ต้าน จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี แก่ ต้าน พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน
สวรรค์ ก็ จะ โผด ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน เหมือน กั ๋น 15 แต่ ถ้า ต้าน บ่ยอม ยกโต้ ษ บาป หื้อ คน อื่น
พระบิดาของต้านก็จะบ่ยอมโผดยกโต้ษบาปของต้านเหมือนกั ๋น
ก๋านสอนเรือ
่ งถือศีลอดอาหาร

16 “เมื่อต้านถืออดอาหารเตื้อใดก็ ต๋าม

ห้ามแป๋งหน้าหมองต๋องเศร้า เหมือนหมู่คน
หน้าซื่อใจ๋ก๊ดเยียะกั ๋น หมู่เขาบ่ซ่วยหน้าล้างต๋า บ่หวีผมหื้อผ่อเหมือนบ่สบาย เปื้ อใค่หื้อ
คนตังหลายหันว่าเขากํ่าลังถือศีลอดอาหารอยู่ แล้วยกยอปอปั้ นเขา แต่เฮาบอกความ
จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ เขา ได้ ฮับ รางวัล เรียบร้อย แล้ว จะ บ่มี รางวัล จาก พระเจ้า
เลย 17 แต่ เมื่อ ใด ตี้ ต้าน ตัง หลาย ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ ขอ หื้อ ซ่วย หน้า ล้าง ต๋า กับ หวีผม
เหมือน ตี้ เกย เยีย ะ ตึง วัน 18 เปื้ อ จะ บ่หื้อ ใผ ฮู้ เลย ว่า ต้าน กํ่า ลัง ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ แต่
พระบิดาผู้ตี้ผ่อบ่หัน จะหันสิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะหื้อรางวัลแก่ต้าน
ก๋านสอนเรือ
่ งเข้าของเงินคํา

19 “ห้ามเอาก้าเก็บฮอมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วในโลกนี้

เซิง่ ขี้เมี่ยงกาว่าแมงจะมาขบ
กิน
๋ เยียะหื้อทรัพย์สมบัติเสียหายได้ กาว่าตี้ ขโมยจะมาลัก เอาไปได้ 20 แต่ หื้อเก็บฮอม
ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ตี้ ขี้เหมี้ ยงกับแมงจะมาขบกิน
๋ เยียะหื้อทรัพย์สมบัติเสียหาย
กาว่า ขโมย เข้า บ้าน ลัก เอา ไป ตึง บ่ได้ 21 ย้อน ว่า ทรัพย์ สมบัติ ของ ต้าน อยู่ ตี้ ไหน จิต ใจ๋
ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
22 “แก่น ต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตั ๋ว ของ คน เฮา ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน ดี ตึง
เนื้ อตึงตั ๋วก็เป่งแจ้งไปหมด 23 แต่ถ้าแก่นต๋าของต้านบ่ดีตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็มืดไปหมด แล้ว
ถ้า กึ๊ด ว่า ตั ๋ว ต้าน เป่ง แจ้ง แต่ แต๊ๆ เป๋น ความ มืด ความ มืด นั ้น จะ มืด นั ก เหลือ นั ้น ขนาด
ไหน
24 “บ่มีใผจะฮับใจ๊เจ้านายสองคนพร้อมกั ๋นได้ ย้อนว่าเขาจะจังนายคนนึ่ ง แล้วก็ฮัก
นายแหมคนนึ่ ง กาว่าเขาก็จะซื่อสัตย์กับนายคนนึ่ งแต่จะดูถูกดูแควนนายแหมคนนึ่ ง
เจ้นเดียวกั ๋นต้านจะฮับใจ๊พระเจ้าแล้วจะฮับใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้
สอนเรือ
่ งก๋านกระวนกระวาย

25 “ย้อนจาอัน
้ เฮาขอบอกต้านตังหลายว่า

บ่ถ้าฮ้อนใจ๋จี้วีจ้
้ อหว้อเกี่ยวกับจีวต
ิ ว่า จะ
เอา อะหยัง มา กิน
่ ง ของ ตั ๋ว ว่า จะ เซาะ หา เสื้อผ้า ตี้
๋ เอา อะหยัง มา ดื่ม กาว่า เป๋น ห่วง เรือ
ไหนมานุ่ง ย้อนว่าจีวต
ิ สําคัญนั กเหลือของกิน
๋ กับตั ๋วของคนเฮาก็สําคัญนั กเหลือผ้านุ่ง
26
บ่ใจ้กา แหงนผ่อนกตี้บินอยูบน
่ ฟ้าลอ มันบ่ได้หว่านบ่ได้เก็บเกี่ยว แล้วก็บ่ได้เอาข้าว
สะสม ไว้ใน หลองข้าว แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เลี้ยง นก หมู่ นั ้น ไว้ แล้ว หมู่
ต้านลอ มีก้านั กเหลือนกหมู่นั ้นบ่ใจ้กา 27 ในหมู่ต้าน มีใผพ่องตี้ฮ้อนใจ๋ แล้วต่อจีวต
ิ ตั ๋ว
เก่าหื้อยาวออกไปแหมสักหน้ อยนึ่ งได้
28 “แล้ว เป๋ น อะหยัง เถิง เป๋ น ห่วง เรือ
่ ง ผ้า นุ่ง แยง ผ่อ ดอกไม้ ตํา๋ โต้ง ตํา๋ นา ลอ ว่า งอก
งาม ขึ้น มา ได้ จาใด มัน บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน บ่ได้ ปั่ น ฝ้าย 29 แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้
๗

6:13
6:13
เป๋นของพระองค์ตลอดไป

สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความนี้

เหตุว่าราชอํานาจ

ฤทธิเ์ ดช

กับเกียรติ

มัทธิว 6:30

11

มัทธิว 7:16

ว่า ขนาดกษั ตริย์ซาโลมอนตี้นั บว่า รํา่ รวยนั กขนาด ก็ยังใส่เสื้อผ้าบ่งามเต้าดอกไม้หมู่
นี้ สักดอกเดียว 30 ถ้าพระเจ้าแต่งหย้องดอกหญ้าตํา๋ โต้งตํา๋ นา เซิง่ อยู่ได้ วันนี้ วันเดียว
ตกแหมวันก็จะถูกกํา๋ ปือเข้าก๋องไฟ จาอัน
้ แล้วพระองค์ก็จะแต่งหย้องหมู่ต้านนั กเหลือ
นั ้น แหม โอ หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ หน้ อย แต๊ๆ 31 ย้อน จาอัน
้ บ่ถ้า ฮ้อ นใจ๋ ว่า ‘จะ มี อะหยัง
กิน
๋ พ่องก่อ� ‘จะมีอะหยังดื่มพ่องก่อ� กาว่า ‘จะมีอะหยังมานุ่งพ่องก่อ� 32 ย้อนว่าคน
ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ก็ ปา กั ๋น เซาะ หา สิง่ หมู่ นี้ แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน สวรรค์
ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า สิง่ หมู่ นี้ จํา๋ เป๋ น สําหรับ ต้าน 33 แต่ สิง่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด สําหรับ หมู่ ต้าน ก็ คือ
หื้อเซาะหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน กับเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า แล้ว
พระองค์ จะ เตื่ อม แถ้ง สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น ตึง หมด นี้ กับ หมู่ ต้าน 34 ย้อน จาอัน
้ ก็ บ่ต้อง ฮ้อน ใจ๋
เรือ
่ งวันพูก วันพูกก็มีเรือ
่ งฮ้อนใจ๋สําหรับวันพูกอยูแล้
่ ว วันใดๆ ก็มีปั๋ ญหาปอสําหรับวัน
นั ้นอยูแล้
่ ว

7
สอนเรือ
่ งก๋านตัดสินคนอื่น
แล้วพระเจ้าจะบ่ตัดสินต้าน 2 ย้อนว่าต้านตังหลายจะตัดสินคน
อื่น จาใด พระเจ้า ก็ จะ ตัดสิน ต้าน ตัง หลาย จาอัน
้ เผียบ เหมือน ต้าน ใจ๊ ต๋าง แก่น ใด ตวง
หื้อคนอื่น พระเจ้าก็จะใจ๊ต๋างแก่นนั ้นตวงหื้อต้านเหมือนกั ๋น
3 “เป๋ น จาใด ต้าน ผ่อ หัน ขี้ ฝุ่น ตี้ อยู่ ใน ต๋า ปี้ น้ อง ของ ต้าน แต่ ไม้ ตึง ดุ้น อยู่ ใน ต๋า ตั ๋ว เก่า
ผ่อบ่หัน 4 เป๋นจาใดต้านอูกั
้ บหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของเจ้า
เนาะ� แต่ ตี้ ไหน ได้ มี ไม้ ตึง ดุ้น อยู่ ใน ต๋า ตั ๋ว เก่า 5 คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หื้อ จัก
๊ ไม้ ตึง ดุ้น ออก
จากต๋าตั ๋วเก่าเหียก่อน แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ ก่อนตี้จะไปเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของปี้ น้ อง
ได้ 6 “ห้าม เอา ของ ศักดิส
์ ิทธิยื
์ ่น หื้อ หมา กับ บ่ดี เอา ไข่ มุก โจ้ง หื้อ หมู ย้อน ว่า หมา กับ หมู
จะเอาตีน
๋ ซอกยํ่าของหมู่นั ้นหื้อจ๋มปื๊ นตีน
๋ ของมัน ป๋ายบ่ปอจะงว้ายปิ๊ กมาขบตวย
1 “บ่ดีตัดสินคนอื่น

ก๋านฮ้องกับก๋านเซาะหา
จงเซาะแล้วจะปะ จงฮ้องตี้ปะตู๋แล้วจะเปิดหื้อ 8 ย้อนว่ากู้คนตี้ขอ
ก็จะได้ กู้คนตี้เซาะก็จะปะ กู้คนตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิดหื้อเขา
9 “มีใผในหมู่ต้านถ้าลูกขอของกิน
๋ จะเอาบ่าหินยื่นหื้อกิน
๋ แตนกา 10 กาว่าถ้าลูกของ
ต้านขอป๋า จะเอางูปิ๊ ดหื้อจาอัน
้ กา 11 ย้อนว่าต้านตังหลายตี้เป๋นคนบาปยังฮูจ
้ ักเอาของ
ดีๆ หื้อลูก แล้วพระบิดาตี้ อยู่ในสวรรค์ จะบ่เอาของดีๆ นั กเหลือนั ้นหื้อกับคนตี้ ขอจาก
พระองค์ กา 12 หื้อ เยีย ะ ต่อ คน อื่น อย่าง ตี้ ต้าน ต้อ งก๋าน หื้อ คน อื่น เยีย ะ ต่อ ต้าน นี่ เป๋น
ความหมายของบทบัญญัติของโมเสส กับเป๋นกําสอนของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า
7 “จงขอแล้วจะได้

ปะตู๋กีดกับปะตู๋กว้าง
“หื้อ เข้า ไป ตาง ปะตู๋ กีด ย้อน ว่า ปะตู๋ ใหญ่ กับ หน ตาง โล่ง กว้าง เตียว สบาย จะ ปา
ไป เถิง ความ ฉิ บหาย แล้ว ก็ มี คน จํา๋ นวน นั ก เตียว ไป ตัง นี้ 14 ส่วน ปะตู๋ ตี้ กีด กับ หนตาง ตี้
เตียวยาก จะปาไปเถิงจีวต
ิ แล้วก็มีคนจํา๋ นวนหน้ อยตี้เซาะปะ
13

ฮูจ
้ ักเก๊าไม้ก็ย้อนหน่วย
“หื้อ หละ วัง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม ตี้ มา หา ต้าน ตัง หลาย ใน
สภาพเป๋นเหมือนแกะ แต่ตังในใจ๋นั ้นตี้แต๊เป๋นเหมือนหมาป่าขี้สวกขนาด 16 ต้านจะฮู้
จักเขาได้ ดี ก็ ผ่อตี้ ก๋านเกิดผลจากก๋านงานของเขา มี ใผพ่องเก็บหน่วยองุน
่ ได้ จากเก๊ า
15

มัทธิว 7:17

12

มัทธิว 8:6

ไม้ตี้ มีหนาม กาว่าเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าหญ้าตี้ มีหนาม 17 ก็ อย่างเดียวกั ๋นเก๊ าไม้ตี้
ดีก็จะออกหน่วยดี ส่วนเก๊าไม้ตี้บ่ดีก็จะออกหน่วยตี้บ่ดี 18 เป๋นไปบ่ได้ตี้เก๊าไม้ดีจะออก
หน่วย บ่ดี กาว่า เก๊ า ไม้ บ่ดี จะ ออก หน่วย ดี แต๊ๆ 19 เก๊ า ไม้ กู้ เก๊า ตี้ ออก หน่วย บ่ดี ก็ จะ ถูก
ปั้ มขว้างแล้วเผาไฟเหีย 20 ย้อนจาอัน
้ ต้านจะฮู้ได้ จาใดว่าคนตี้ เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้านั ้น เป๋นตั ๋วแต๊ กาว่าตั ๋วป๋อม ก็หื้อผ่อตี้ก๋านเกิดผลจากก๋านงานของเขา
21 “บ่ใจ้ กู้ คน ตี้ ฮ้อง เฮา ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว จะ ได้ เข้า ใน แผ่น ดิน สวรรค์ แต่
คนตี้เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระบิดาตี้อยู่ในสวรรค์เต้าอัน
้ จะเข้าไปในแผ่น
ดินนั ้นได้ 22 เมื่อวันตัดสินลงโต้ ษบาปมาแผวนั ้น ก็ จะมี คนเป๋นจํา๋ นวนนั กอู้กับเฮาว่า
‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หมู่ ข้า พระองค์ ตัง หลาย ได้ อ้าง จื้อ ของ พระองค์ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ
หน้า ตี้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ ได้ อ้าง จื้อ ของ พระองค์ ต๋อน ไล่ ผี ออก ตึง ได้
ออกจื้อของพระองค์ต๋อนตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์หลายอย่างบ่ใจ้กา� 23 แต่เฮาจะบอกหมู่
ต้านซื่อๆ ว่า ‘เฮาบ่เกยฮู้จักหมู่เจ้าสักเตื้อ เจ้าเป๋นคนเยียะบ่ดี ขะใจ๋ปากั ๋นหนี ไปหื้อป๊น
หน้าเฮาเหีย�
กําเผียบคนหลวกกับคนง่าวแป๋งเฮือน
“ย้อน จาอัน
้ กู้ คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา สอน หมู่ นี้ ของ เฮา แล้ว เยีย ะ ตวย ก็ เผียบ เหมือน คน
็ เปื้ อ เอา หิน เป๋น ฐาน
หลวก แป๋ง เฮือน ของ ตั ๋ว เอา ตีน
๋ เสา เฮือน จ่อม หล่อ ม ลง ใน หิน เลิก
ของ เฮือน นั ้น 25 ต๋อน ฝน ตก หนั ก นํ้า ก็ ไหล แฮง กับ มี ลมหลวง ปั๊ ด ตัง้ เฮือน ซํ้า แล้ว ซํ้า
แหม แต่ เฮือน หลัง นั ้น ก็ บ่โก้น หลุ แหลว ลง มา ย้อน ว่า ได้ ฝัง ตีน
๋ เสา ของ เฮือน ลง บน ปื๊ น
26
หินอย่างมัน
่ คงแล้ว แต่ สําหรับคนตี้ ได้ ฟังแล้วบ่เยียะตวยกําสอนหมู่ นี้ ของเฮา เขา
ก็ เผียบ เหมือน คน ง่าว แป๋ง เฮือน อยู่ บน ปื๊ น ทราย 27 ต๋อน ฝน ตก หนั ก นํ้า ก็ ไหล แฮง กับ
มี ลม แฮง ปั๊ ด ตัง้ เฮือน ซํ้า แล้ว ซํ้า แหม แล้ว เฮือน นั ้น ก็ โก้น ลง แหลว หมด นั บ เป๋น ความ
ฉิ บหายอย่างใหญ่หลวงแต๊ๆ�
28 เมื่อ พระเยซู อู้ กํา เผียบ หมู่ นี้ จบ แล้ว จาว บ้าน จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ใน กํา
สอน ของ พระองค์ 29 ย้อน ว่า พระองค์ สอน อย่าง ผู้ ตี้ มี สิทธิอํานาจ แต๊ๆ บ่เหมือน หมู่ ธร
รมาจ๋ารย์
24
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พระเยซูฮักษาคนเป๋นขี้ตู้ด

1 เมื่อพระเยซูเตียวลงมาจากดอยแล้ว ก็มีคนเป๋ นหมูใหญ่
่
ติดต๋ามพระองค์ไป 2 ต๋อน

นั ้นมีคนนึ่ งเป๋นขีต
้ ู้ด๘ มาคุกเข่าไหว้ต่อหน้าพระองค์ อูว่
้ า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์
ใค่จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ�
3 พระเยซูก็ยื่นมือไปหยุบป้ อจายคนนั ้นแล้วอูว่
้ า “เฮาใค่จ้วย จงหายโรคเต๊อะ� แล้ว
4
เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ ด บ่า เดี่ยว นั ้น เลย พระเยซู สัง่ เขา ว่า “ห้าม เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง เน่ อ
แต่หื้อไปแสดงตั ๋วต่อปุโรหิต แล้วเอาเครือ
่ งปู่จาไปถวายต๋ามกําสัง่ ของบทบัญญัติของ
โมเสส เปื้ อแสดงหื้อคนตังหลายฮูว่
้ าเจ้าหายโรคแล้ว�
ก๋านฮักษาคนฮับใจ๊นายร้อยทหารโรมัน

5 ต๋อน ตี้ พระเยซู เตียว เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม

มีนายร้อยทหารโรมันคนนึ่ งเข้า

มาอ้อนวอน เปื้ อขอความจ้วยเหลือจากพระองค์ 6 อูว่
้ า “ต้านครับ คนฮับใจ๊ของข้าพเจ้า
เป๋นง่อยลุกบ่ได้ นอนอยูตี
่ ้บ้านเขา ตุ๊กลําบากนั กขนาด�
๘

8:2 8:2 ความหมายในภาษากรีกรวมเถิงโรคผิวหนั งทัว่ ไป

มัทธิว 8:7
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“เฮาจะไปโผดฮักษาเขาหื้อหาย�
แต่ เขา บอก พระองค์ ว่า “ต้าน ครับ ข้าพเจ้า บ่ดี ปอ ตี้ จะ หื้อ ต้าน ลอด เข้า มา ใน จาย
คาเฮือนของข้าพเจ้าเน่ อ ขอต้านสัง่ กําเดียวเต้าอัน
้ คนฮับใจ๊ของข้าพเจ้าก็จะหายจาก
พยาธิตี้เขาเป๋น 9 ข้าพเจ้าอยูใต้
่ วินัยของทหาร กับมีทหารอยูใต้
่ บังคับของข้าพเจ้าตวย
ข้าพเจ้าสัง่ คนนึ่ งว่า ‘ไป� เขาก็ไป สัง่ คนนึ่ งว่า ‘มา� เขาก็มา ข้าพเจ้าบอกคนฮับใจ๊ว่า
‘เยียะอันนี้ เน่ อ� เขาก็เยียะ�
10 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ กํา อู้ กํา จ๋า จาอัน
้ ก็ งืด ใน ความ เจื้อ ของ นายร้อย จึง อู้ กับ คน ตี้
ติด ต๋าม ว่า “เฮา บอก ความ จริง หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า เฮา บ่เกย ปะ ใผ คน ใด ใน ประเทศ
อิสราเอลตี้มีความเจื้อนั กขนาดนี้ มาก่อนเลย 11 เฮาบอกต้านตังหลายหื้อฮู้ว่า จะมีคน
จํา๋ นวนนั กมาจากตังวันออกกับตังวันตก เปื้ อมาฮ่วมกับอับราฮัม อิสอัคตึงยาโคบกิน
๋
เลี้ยงฉลองกั ๋นในแผ่นดินสวรรค์ 12 แต่คนตี้น่าจะได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินนั ้น๙ จะต้อง
ถูกไล่เหิบออกไปอยูใน
่ ตี้มืด ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด�
13 แล้วพระเยซูก็บอกกับนายร้อยคนนั ้นว่า “ปิ๊ กไปบ้านของต้านก่อนเต๊อะ ส่วนเรือ
่ ง
ตี้ ต้าน ต้อ งก๋าน นั ้น ก็ จะ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ต้าน เจื้อ� เวลา เดียว กั ๋น นั ้น คน ฮับ ใจ๊ ก็ หาย เป๋น
ปกติ
7 พระเยซูบอกนายร้อยคนนั ้นว่า
8

พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก

14 เมื่อพระเยซู เข้าไปในเฮือนของเปโตร

ก็หันแม่เมียของเขาบ่สบายเป๋นไข้นอนอยู่
นางก็หายจากไข้ แล้วนางลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระองค์
16 เมื่อ แลง วัน นั ้น หมู่ คน ปา กั ๋น เอา หลาย คน ตี้ โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ ใจ๊
กําอูขั
้ บไล่ผีหื้อออกจากคนหมู่นั ้น แล้วยังได้ฮักษาคนเจ็บป่วยกู้คนหื้อหายตวย 17 สิง่ ตี้
ได้เกิดขึ้นนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“พระองค์ได้ฮับเอาความเจ็บป่วยของหมู่เฮาไปเหีย
กับแบกพยาธิ ของเฮาไว้�ด
ก๋านติดต๋ามพระเยซู
18 เมื่อ พระเยซู หัน คน เข้า มา แวด พระองค์ เป๋ น หมู่ พระองค์ จึง สัง
่ สาวก ปา ข้าม ไป
แหม เผิก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ 19 ต๋อน นั ้น มี ธรรมาจ๋า รย์ คน นึ่ ง เข้า มา อู้ กับ พระองค์ ว่า
“ต้านอาจ๋ารย์ ต้านไปตางใด ข้าพเจ้าขอตวยต้านไปตางนั ้น�
20 พระเยซูบอกเขาว่า “หมาไนยังมีฮูอยู่ นกในอากาศยังมีฮังนอน แต่เฮาผูเป๋
้ นบุตร
มนุษย์๑ยังบ่มีตี้จะซุกหัวนอน�
21 มี สาวก แหม คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก ไป ฝัง ศพ ป้ อ
ก่อนเต๊อะ�
22 พระเยซูตอบเขาว่า “ตวยเฮามาก่อน ปล่อยหื้อคนต๋ายฝังคนต๋ายเอาคนเดียว�
15 พระองค์ก็หยุบมือของนาง

พระเยซูห้ามลมหลวง
เมื่อ พระเยซู ลง เฮือ แล้ว หมู่ สาวก ก็ ตวย พระองค์ ไป 24 ตัน ใด นั ้น ก็ มี ลมหลวง ตึง
ฝน ตึง ลม แฮง เกิด ขึ้น ใน ทะเลสาบ คลื่น ปั๊ ด เอา นํ้า เข้า ใน เฮือ จ๋น เต๋ม แต่ พระเยซู ก็ ยัง
นอนหลับอยู่ 25 หมู่สาวกเข้ามาฮ้องพระเยซู ตื่น บอกว่า “พระองค์เจ้าข้า ขะใจ๋ จ้วยกํา
เต๊อะ หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�
26 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “กั ๋วเยียะหยัง มีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ� แล้วพระองค์ก็ลุก
ขึ้นมาห้ามลมหลวงตึงคลื่นใหญ่ แล้วลมกับคลื่นก็หยุดเลย
23

๙
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27 หมู่ สาวก ก็ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า

เจื้อฟังต้าน�
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“ต้านผู้นี้ เป๋นใผกั ๋น ขนาดลมหลวงกับคลื่นแฮงก็ ยัง

พระเยซูไล่ผีออกตี้แคว้นกาดารา

28 เมื่อปากั ๋นข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวกาดารา ก็มีสองคนตี้โดน
ผี เข้า ออก มา จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ เข้า มา หา พระองค์ สอง คน นี้ สวก ขนาด จ๋น บ่มี ใผ ก้า
เตียวก๋ายเข้าไปใก้ตํา๋ หมู่หัน
้ 29 ป้อจายสองคนนั ้นเอ็กปั๊ ดใส่ พระเยซู ว่า “ต้านเป๋นพระ
บุตรของพระเจ้า มายุง่ กับหมู่เฮาเยียะหยัง ต้านต้องก๋านมาทรมานหมู่เฮาก่อนเวลาตี้
พระเจ้ากํา๋ หนดไว้แล้วจาอัน
้ กา�
30 จากตี้หัน
้ บ่ปอไก๋เต้าใด มีหมูหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
้ 31 ผีตี้เข้าสอง
๋ อยู่ตํา๋ หมู่หัน
คน นั ้น อ้อนวอน พระองค์ ว่า “ถ้า ต้าน จะ ไล่ หมู่ ข้า ออก ไป แต๊ๆ ขอ หื้อ หมู่ ข้า ไป เข้า ใน หมู
หมู่นั ้นแตนเหียเต๊อะ�

“ออกไป� แล้ว หมู่ ผีก็ ออกจากป้อ จายสองคนนั ้นไปเข้า
ในหมู่ หมู แตน แล้วหมู ตึงหมดก็ ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเล แก๊นนํ้าต๋ายกั ๋น
หมด 33 ส่วนหมู่คนเลี้ยงหมู ปากั ๋นล่นหนี เข้าไปในเมือง แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมด
หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง ตึง เล่า เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น กับ ป้อ จาย สอง คน ตี้ โดน ผี เข้า นั ้น ตวย
34 คนตึงเมืองนั ้นก็ ปากั ๋นออกมาหาพระเยซู เมื่อปะพระองค์ แล้ว ก็ ปากั ๋นอ้อนวอนขอ
หื้อพระองค์ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขาเหีย
32 พระเยซู ก็ สัง
่ ผีหมู่ นั ้นว่า

9
พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย

พระเยซู ก็ ลง เฮือ ข้าม ทะเล สาบ ปิ๊ ก ไป เมือง คาเปอรนาอุม ตี้ เป๋น ตี้ อยู่ ของ พระองค์
มี คน ปา กั ๋น หาม คน ง่อย นอน อยู่ ตี้ นอน คน นึ่ ง มา หา พระเยซู เมื่อ พระองค์ หัน ความ
เจื้อของหมู่เขา ก็อู้กับคนง่อยว่า “ลูกเหย สบายใจ๋เต๊อะ บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้ว
เน่ อ�
3 เมื่อ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “คน นี้ กํ่า ลัง อู้ หมิน
่ ประมาท
พระเจ้า�
4 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน จึง กึ๊ด บ่ดี ใน ใจ๋ จา
อี้ 5 อัน ใด จะ ง่าย เหลือ กั ๋น ตี้ จะ ว่า ‘บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก แล้ว� กาว่า ‘ลุก ขึ้น เตียว ไป
เต๊อะ� 6 แต่ เปื้ อ ว่าต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ว่า บุตรมนุษย์๒มี สิทธิอํานาจ ใน โลก ตี้ จะ โผด ยก
โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู้ กับ คน ง่อย นั ้น ว่า “ลุก ขึ้น แบก ตี้ นอน ปิ๊ ก ไป บ้าน เต๊อะ�
7 คนง่อยนั ้นก็ลุกขึ้น แล้วเตียวปิ๊ กบ้าน 8 เมื่อจาวบ้านจาวเมืองหันจาอัน
้ กู้คนก็เก๋งกั ๋ว
แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า ตี้ยอมหื้อคนมีสิทธิอํานาจเยียะจาอัน
้ ได้ตวย
1

2

พระเยซูฮ้องมัทธิวเป๋นสาวก

เมื่อ พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ มา แล้ว ก็ หัน ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ มัทธิว นั ่ง อยู่ ตี้ ด่าน เก็บ
ภาษี พระองค์บอกเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� มัทธิวก็ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
9

ต๋อน ตี้ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กิน
๋ ข้าว อยู่ ใน บ้าน ของ มัทธิว คน เก็บ ภาษี กับ คน บาป
หลาย คน ก็ เข้า มา ฮ่วม กิน
้ ก็ อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระ
๋ ข้าว ตวย 11 เมื่อ หมู่ ฟาริสี หัน จาอัน
10

๒
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เยซู ว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้าน มานั ่งกิน
๋ ข้าวฮ่วมกับคนเก็บภาษี ตึงคนบาปจา
อัน
้ �
12 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ตอบ ว่า “คน อยู่ ดี สบาย แข็ง แฮง บ่ต้อ งก๋าน หมอ แต่
13
คน ตี้ บ่สบาย ต้อ งก๋าน หมอ หื้อ ปิ๊ ก ไป เฮีย น พระคัมภีร ์ข้อ นี้ หื้อ ดีๆ ตี้ พระเจ้า บอก ว่า
‘เฮาต้องก๋านความเมตต๋า บ่ใจ้ต้องก๋านสัตว์มาปู่จา�ต ย้อนเฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคน
ตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาป�
เรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร
ส่วน สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา มา ถาม พระเยซู ว่า “หมู่ เฮา ตึง หมู่ ฟาริสี ถือ
ศีลอดอาหาร แต่เป๋นจาใดสาวกตังหลายของต้านบ่เยียะพ่อง�
15 พระเยซู ก็ ตอบเป๋ นกําเผียบว่า “เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ เปื้ อนๆ ของเขาจะเป๋ นตุ๊กโศก
เศร้าได้จาใด แต่จะมีวันนึ่ งตี้เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา เถิงต๋อนนั ้นหมู่เขาก็จะปา
กั ๋นถือศีลอดอาหาร
16 “บ่มี ใผ เอา ผ้า ใหม่ ไป ปะ เสื้อผ้า เก่า เน่ อ ย้อน ว่า ผ้า ใหม่ ตี้ ปะ ไป นั ้น เมื่อ หด ก็ จะ จัก
๊
เสื้อผ้า ผืน เก่า ปุด นั ก เหลือ เก่า 17 กับ บ่มี ใผ เอา เหล้า องุน
่ หมัก๓ใหม่ๆ ใส่ ถง หนั ง เก่า
ย้อน ว่า เหล้า องุน
่ หมัก ใหม่ นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ ถง หนั ง เก่า แตก เหล้า องุน
่ ก็ ฮัว่ ออก มา หมด
ถงแก่นนั ้นก็จะใจ๊บ่ได้ แต่เปิงดีตี้จะเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ใส่ในถงหนั งใหม่ แล้วเหล้า
องุน
่ กับถงหนั งใจ๊ได้ตึงสอง�
14

พระเยซูจ้วยจีวต
ิ หละอ่อนกับฮักษาแม่ญิงเป๋นเลือดตกบ่หยุด
ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง อู้ กํา เผียบ อยู่ นั ้น ก็ มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยิว คน นึ่ ง เข้า
มาคุกเข่าไหว้ต่อหน้าพระองค์อู้ว่า “ลูกสาวของข้าพเจ้าต๋ายบ่ปอเมินมานี่ ขอพระองค์
โผดไปวางมือบนตั ๋วของเขา ลูกสาวของข้าพเจ้าก็จะปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหมใหม่�
19 พระเยซูตึงหมู่สาวกของพระองค์ก็ตวยเขาไป
20 ต๋อน นั ้น ก็ มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋ น โรค เลือด ตก บ่หยุด มา สิบ สอง ปี๋ แล้ว ตุ๊ก ทรมาน
เหลือขนาด แม่ญิงคนนี้ ลักมอบมาตังหลังพระเยซู แล้วก็หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์
21 ย้อนนางกึ๊ดในใจ๋ว่า “ถ้าได้หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์เต้าอัน
้ เฮาก็จะหายแน่ ๆ�
22 ส่วน พระเยซู งว้าย หลัง ปิ๊ ก มา หัน ใส่ ก็ อู้ กับ นาง ว่า “ลูก เหย สบาย ใจ๋ ได้ แล้ว เน่ อ
ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว� แล้วนางก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
23 เมื่อ พระเยซู เตียว มา แผว เฮือน ของ นาย ธรรมศาลา ก็ หัน หมู่ คน ปา กั ๋น เป่ า ปี่ เป่ า
แน เล่น เพลง งาน ศพ กับ คน จํา๋ นวน นั ก เยีย ะ เสียง ดัง วุน
่ วะ วุน
่ วาย 24 พระเยซู ก็ ไล่ คน
หมู่ นั ้น ว่า “ออก ไป หื้อ หมด หละอ่อน แม่ ญิง คน นี้ ยัง บ่ต๋าย เตื้อ ลอ กํ่า ลัง นอน หลับ อยู่
บ่ดาย� คนตังหลายก็ ใค่ หว
ั ใส่ พระองค์ 25 หลังจากไล่ คนหมู่ นั ้นออกไปหมดแล้ว พระ
เยซู ก็เข้าไปในห้องแล้วกํา๋ มือหละอ่อนไว้ หละอ่อนก็ลุกขึ้นมา 26 เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็เล่า
ลืออูกั
้ ๋นไปใคว่แคว้นนั ้น
18

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด

27 เมื่อ พระเยซู ออก มา จาก เฮือน ของ นาย ธรรมศาลา

ก็ มีคนต๋าบอดสองคนตวยมา
ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ต้าน ผู้ เป๋น บุตร ของ กษั ตริย์ ดาวิด๔ เหย ขอ โผด อิน ดู หมู่ เฮา ตวย
เต๊อะ�
ต 9:13 9:13 ฮชย� 6:6 ๓ 9:17 9:17 เหล้าองุน่ หมักใหม่มีแก๊สนั ก ถ้าใส่ในถงหนั งเก่าจะเยียะหื้อถงหนั งปุด
๔ 9:27 9:27 เป๋นก๋านอ้างเถิงเจื๊อสายพิเศษของกษัตริยดาวิ
์
ด ตี้จาวยิวเจื้อว่า เจื๊อสายคนนี้ จะเป๋นพระเมสสิยาห์
(พระคริสต์)

มัทธิว 9:28
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มัทธิว 10:10

28 เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮือน แล้ว

คนต๋าบอดตึงสองคนก็ ตวยเข้าไป พระองค์ ถาม
เขา ว่า “ต้าน ตึง สอง เจื้อ ว่า เฮา จะ เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ ต้าน ผ่อ หัน ได้ จาอัน
้ กา� คน ต๋า บอด
สองคนนั ้นตอบว่า “ต้านครับ เฮาเจื้อแต๊ๆ�
29 พระเยซู เอา มือ จิ ตี้ แก่น ต๋า ของ คน ตึง สอง อู้ ว่า “หื้อ เป๋ น ไป ต๋าม ตี้ ต้าน เจื้อ เต๊อะ�
30 แล้ว เขา ตึง สอง คน ก็ ผ่อ หัน พระเยซู เตือ
๋ น เขา ว่า “ห้าม บอก เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ คน ใด ฮู�
้
31 แต่ เมื่อ เขา ตึง สอง ไป แล้ว ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น เกี่ยว กับ พระองค์ หื้อ คน อื่น ใน แคว้น
นั ้นฮูจ๋
้ นใคว่ไปหมด
พระเยซูฮักษาคนเป๋นใบ้

ต๋อน ตี้ ป้อ จาย ตี้ หาย ต๋า บอด สอง คน นั ้น ออก ไป จาก ตี้ หัน
้ มี คน ปา ป้อ จาย ตี้ โดน ผี
เข้ามาหาพระเยซู ผีได้เยียะหื้อเขาเป๋นใบ้ 33 เมื่อพระเยซูไล่ผีนั ้นออกไปแล้ว ป้อจายคน
นั ้นก็ อู้ได้ คนตังหลายก็ งืด ปากั ๋นอู้ว่า “บ่เกยฮู้บ่เกยหันเรือ
่ งจาอี้ในประเทศอิสราเอล
มาก่อนสักเตื้อ�
34 แต่หมู่ฟาริสีอูว่
้ า “คนนี้ ไล่ผีออกได้โดยใจ๊อํานาจของหัวหน้าผี�
32

พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งจ้วยกั ๋นนําคนมาเจื้อ

พระเยซู เตียว ตาง ไป ใคว่กู้ เมือง ตึง กู้ หมู่ บ้าน แล้ว สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว
ยิว กับบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า ก็ฮักษาพยาธิตึงก๋านเจ็บป่วยต่างๆ หื้อคน
ตัง หลาย หาย ตวย 36 เมื่อ พระเยซู หัน คน ตัง หลาย พระองค์ ก็ ฮู้ สึก อิน ดู หมู่ เขา ย้อน ว่า
หมู่เขาตุ๊กใจ๋หลายอย่าง กับบ่มีใผจ้วย เผียบเหมือนฝูงแกะตี้บ่มีคนเลี้ยง 37 พระองค์อู้
กับ หมู่ สาวก ว่า “มี คน นั ก ตี้ พร้อมจะ ฮับเจื้อ เหมือน ข้าวเหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คน งาน ตี้ จะ
เกี่ยวนั ้นยังมี หน้ อยลํ้าไป 38 ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้า ผู้เผียบเหมือน
เจ้าของนาหื้อส่งคนงานมา เปื้ อจ้วยกั ๋นเกี่ยวพืชผลของพระองค์ตวย�
35

10
สาวกสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
พระเยซู ฮ้อง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธิอํานาจ หมู่ เขา เปื้ อ จะ ไล่ ผี ฮ้าย๕ กับ
ฮัก ษา โรค ตึง ก๋าน เจ็บ ป่วย กู้ อย่าง หื้อ หาย ได้ 2 หมู่ อัคร สาวก สิบ สอง คน มี จื้อ ว่า ซี โมน
ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปโตร อัน ดรู ว ์ ตี้ เป๋น น้ อง บ่าว ของ ซี โมน เปโตร ยากอบ ยอห์น ตี้ เป๋น
น้ องบ่าว ยากอบ ปี้ น้ อง สอง คน นี้ เป๋น ลูก เศเบดี 3 ฟี ลิป บารโธโลมิ ว โธมัส มัทธิว คน
เก็บภาษี ยากอบ ลูกของอัลเฟอัส ธัดเดอัส 4 ซีโมน ตี้เป๋นคนของพรรคจ้าดนิ ยม กับยู
ดาสอิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
1

ก็สัง่ ว่า “ห้ามเข้าหาหมู่คนต่างจ้าด กาว่า
เข้าไปในเมืองของหมู่จาวสะมาเรีย 6 แต่หื้อไปหาคนอิสราเอลตี้เผียบเหมือนแกะของ
พระเจ้า ตี้ หลง หาย ไป 7 ต๋อน ตี้ หมู่ ต้าน เตียว ไป นั ้น หื้อ บอก ไป ตวย ว่า ‘แผ่น ดิน สวรรค์
มาใก้จะแผวแล้วเน่ อ� 8 แล้วฮักษาคนป่วยหื้อหาย เยียะหื้อคนต๋ายไปแล้วปิ๊ กเป๋นขึ้น
มา ใหม่ ฮัก ษา คน เป๋น ขี้ ตู้ ด หื้อ หาย สะอาด ไล่ ผี ออก จาก คน ตี้ ถูก เข้า ต้าน ตัง หลาย ได้
ฮับ ฤทธิอํ
์ านาจ นี้ มา บ่ดาย ก็ หื้อ จ้วย เหลือ คน อื่น บ่ดาย 9 บ่ต้อง เอา สตางค์ ติด ตั ๋ว ไป สัก
เหรียญ 10 บ่ต้องเอาถง เสื้อผ้าแหมผืน เกิบ กาว่าไม้เต๊าไปตวย ย้อนว่าคนตี้เยียะก๋าน
ก็สมควรจะได้ฮับก๋านผ่อกอยในสิง่ ตี้เขาจํา๋ เป๋นต้องใจ๊
5 เมื่อพระเยซูส่งสาวกสิบสองคนนี้ ออกไป

๕

10:1 10:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

มัทธิว 10:11
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มัทธิว 10:33

11 “เมื่อต้านไปเถิงหมูบ้
่ านใดกาว่าเมืองใดก็ต๋าม หื้อเซาะหาคนตี้เต๋มใจ๋ต้อนฮับต้าน

แล้วย้างอยูกั
่ บเขาคนนั ้น จ๋นกว่าจะออกเตียวตางต่อไปตี้อื่นแหม 12 เมื่อเข้าไปในเฮือน
ของเขา ก็หื้อปั๋ นปอนเขา 13 ถ้าคนในเฮือนนั ้นยินดีต้อนฮับหมู่ต้าน ก็หื้อกําปอนนั ้นอยู่
กับ เขา แต่ ถ้า เขา บ่ต้อนฮับ หมู่ ต้าน ก็ หื้อ กํา ปอน นั ้น ปิ๊ ก ย้อน มา หา หมู่ ต้าน เหีย 14 ถ้า
บ้านใดเมืองใดบ่ยินดีต้อนฮับต้าน บ่ฟังกําอูของ
้
ต้าน เมื่อออกจากบ้านเมืองของเขา ก็
15
๖
หื้อปัดขี้ฝุ่นตี้ติดตีน
๋ ของต้านออก เหียก่อน เฮาบอกความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า ใน
วันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้นจาวเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์จะมีโต้ษเบาเหลือจาวเมือง
นั ้นแหมถ
พระเยซูเตือ
๋ นว่าจะเกิดเรือ
่ งเดือดฮ้อน
เฮาส่งต้านตังหลายออกไป เผียบเหมือนส่งแกะเข้าไปอยู่ต้ามก๋าง
หมู่ หมาป่า ย้อน จาอัน
้ ต้อง หลวก เหมือน งู ตึง ซื่อ ใส อ่อนน้ อม เหมือน นกก๋า แก๋ 17 หละ
วังหื้อดี ย้อนว่าคนหมู่นั ้นจะยับต้านตังหลายปาไปขึ้นศาล แล้วเฆี่ยนลงโต้ษต้านตี้ก๋าง
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 18 หมู่ เขา จะ ปา ตั ๋ว ต้าน ไป ยืน ต่อ หน้า เจ้า เมือง ต่อ หน้า กษั ตริย์
ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ติด ต๋าม เฮา ต้าน จะ ต้อง เป๋น พยาน เรือ
่ ง เฮา หื้อ กษั ตริย์ กับ เจ้า เมือง ตึง
19
คนต่างจ้าดฟัง เมื่อต้านโดนยับ บ่ต้องฮ้อนอกตกใจ๋ว่าจะอู้อะหยัง กาว่าจะอู้จาใดดี
เมื่อเถิงเวลานั ้น ต้านจะฮูว่
้ าจะอูอะหยั
้
งพ่อง 20 แต่บ่ใจ้ตั ๋วต้านตี้อู้ แต่เป๋นพระวิญญาณ
ของพระบิดาตี้อูผ่
้ านตั ๋วต้าน
21 “ปี้ น้ อง จะ หัก หลัง กั ๋น จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย ป้ อ แม่ จะ หัก หลัง ลูก จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย หมู่ ลูกๆ ก็
จะต่อต้านป้อแม่ แล้วเยียะหื้อถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 22 คนตังหลายจะจังหมู่ต้าน ย้อน
ว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิงตี้สุด ก็จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ
23 ถ้า เขา คํ่า เข ต้าน ใน เมือง นี้ ก็ หื้อ หนี ไป เมือง ปู๊น เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า ก่อน ตี้
หมู่ ต้าน จะ ไป เยีย ะ ก๋าน หื้อ แล้ว จ๋น ใคว่กู้ เมือง ของ จาว อิสราเอล บุตรมนุษย์ จะ มา แผว
ก่อน
24 “ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู กับคนฮับใจ๊บ่ใหญ่เหลือเจ้านาย 25 ลูกศิษย์ขึ้นไปเปี ยงครู
กาว่า คน ฮับ ใจ๊ เปีย ง นาย ของ ต๋น ก็ นั ก แล้ว ถ้า คน ปา กั ๋น ฮ้อง เฮา ตี้ เป๋น เจ้า ของ เฮือน ว่า
เบเอลเซบู ล๗ แล้ว เขา จะ ฮ้อง จื้อ ต้าน ตี้ เป๋น สมาชิก ใน ครอบครัว ฮ้าย เหลือ นั ้น สัก มอก
ใด
26 “ย้อนจาอัน
้ บ่ต้องกั ๋วคนหมู่นั ้น กู้อย่างตี้ปิดบังซุกไว้จะเปิดหื้อหัน ตึงตี้เป๋นความ
ลับ กู้ อย่าง จะ ถูก เปิด เผย ออก มา หมด หลึ้ง 27 สิง่ ใด ตี้ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ใน ตี้ มืด
ก็ หื้อ ไป บอก ใน ตี้ แจ้ง สิง่ ใด ตี้ เฮา ซูบ ซาบ บอก หื้อ ต้าน ก็ หื้อ เอิน
้ บอก ตี้ ดาดฟ้า หลังคา
28
ตึก บ่ต้อง กั ๋ว คน ตี้ ฆ่า ได้ ก้า ตั ๋ว แต่ บ่มี อํานาจ ฆ่า จิต วิญญาณ ของ ต้าน ได้ แต่ หื้อ กั ๋ว
พระเจ้าผู้ตี้มีฤทธิอํ
์ านาจทําลายตึงตั ๋วตึงจิตวิญญาณของต้านในหม้อหน้าฮกได้ 29 นก
จอกสองตั ๋ว เปิ้ นขายกั ๋นบาทเดียวบ่ใจ้กา ถ้าพระบิดาบ่ยอม นกหมู่นั ้นสักตั ๋วจะตกมา
ต๋ายบนปื๊ นดินตึงบ่ได้ 30 เส้นผมของต้านมีกี่เส้นพระองค์ก็นั บไว้หมดแล้ว 31 ย้อนจาอี้
บ่ต้องกั ๋วเน่ อ หมู่ต้านมีก้านั กเหลือนกจอกหลายตั ๋วแหมก่อน
32 “ถ้าคนใดยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้ เฮาก็จะยอมฮับเขาต่อหน้าพระบิดาของ
เฮาตี้อยู่ในสวรรค์ 33 แต่ถ้าคนใดตี้บ่ยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้ เฮาก็จะบ่ยอมฮับ
เขาต่อหน้าพระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์เหมือนกั ๋น
16 “ฟัง หื้อ ดี เน่ อ

๖ 10:14
๗ 10:25

10:14 เป๋นก๋านแสดงว่าบ่ยอมฮับ หื้อผ่อกิจก๋าน 13:51

ถ

10:15

10:25 เบเอลเซบูล เป๋นแหมจื้อนึ่ งตี้ฮ้องซาต๋าน ตี้เป๋นหัวหน้าของผี

10:15 ปฐก�

19:24-28

มัทธิว 10:34
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มัทธิว 11:12

34 “บ่ดี กึ๊ด เอา คน เดียว ว่า

เฮามาในโลกนี้ เปื้ อนําเอาความสงบสุขมาหื้อเน่ อ แต่ เฮา
เอาดาบมา 35 เฮามาเปื้ อเยียะหื้อ
‘ลูกบ่าวแตกแยกกับป้อ
ลูกสาวแตกแยกกับแม่
ลูกใป๊แตกแยกกับแม่ผัว
36 คนในสมาชิกครอบครัวเดียวกั ๋นจะเป๋ นศัตรู กั
๋ ๋น�ท
37 “คนใดตี้ ฮักป้ อกาว่าฮักแม่ ของตั ๋วนั ก เหลือ เฮา ก็ บ่สมควรมาเป๋ น สาวกของเฮา คน
ตี้ ฮัก ลูก บ่าว ลูก สาว ของ ตั ๋ว นั ก เหลือ เฮา ก็ บ่สมควร ตี้ จะ เป๋น สาวก ของ เฮา เหมือน กั ๋น
38 กับ คน ใด ตี้ บ่ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน๘ของ ตั ๋ว แล้ว ตวย เฮา มา ก็ บ่สมควร มา เป๋ น สาวก
ของ เฮา 39 คน ตี้ ใค่ ฮัก ษา จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไว้ คน นั ้น จะ ฮัก ษา จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน
ยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮาก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
40 “คน ตี้ ต้อนฮับ หมู่ ต้าน ก็ ต้อนฮับ เฮา คน ตี้ ต้อนฮับ เฮา ก็ ต้อนฮับ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ตวย
41 คน ตี้ ต้อนฮับ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ย้อน หัน ว่า เขา เป๋ น จาอัน
้ ก็ จะ ได้ ฮับ
รางวัลแบบเดียวกั ๋นกับคนนั ้น กาว่าคนตี้ต้อนฮับคนถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนว่าเขาเป๋น
จาอัน
้ ก็ จะ ได้ ฮับ รางวัล แบบ เดียว กั ๋น กับ คน นั ้น 42 กาว่า คน ตี้ เอา นํ้า เย็น สัก แก้ว นึ่ ง
หื้อสาวกตี้ตํ่าต้อยตี้สุด ย้อนหันว่าเขาเป๋นสาวกของเฮา เฮาบอกความจริงแก่ต้านตัง
หลายว่า คนนั ้นก็จะได้ฮับรางวัลแน่ นอน�

11

พระเยซูตอบยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

1 เมื่อพระเยซูสัง
่ หมู่สาวกตึงสิบสองคนเรียบร้อยแล้ว

พระองค์ก็ออกจากตี้หัน
้ ไปเต
สนา กับสัง่ สอนต๋ามเมืองต่างๆ ในตํา๋ หมู่แคว้นกาลิลี
2 ส่วนยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมายังอยูใน
่ คอก ได้ยน
ิ ข่าวเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ตี้พระคริสต์เยีย
ะ อยู่ ก็ เลย หื้อ สาวก ของ ตั ๋ว ไป หา พระเยซู 3 ถาม ว่า “ต้าน เป๋น ผู้ ตี้ จะ มา นั ้น กา กาว่า จะ
ต้องกองถ้าคนอื่นแหม�
4 พระเยซู ตอบ ว่า “ปิ๊ ก ไป บอก ยอห์น ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน 5 คือ คน ต๋า บอด
ก็ผ่อหันได้ คนง่อยก็ เตียวได้ คนขี้ตู้ดก็หายสะอาดธ คนหูหนวกก็ได้ยิน คนต๋ายก็ เป๋น
ขึ้นจากความต๋าย กับคนตุ๊กคนยากก็ได้ฟังข่าวดี 6 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง่ ตี้เฮาอู้กับเยียะ ก็
เป๋นสุข�
7 เมื่อ สาวก ของ ยอห์น ได้ ปิ๊ ก ไป แล้ว พระเยซู ตัง
้ เก๊ า อู้ กับ คน ตัง หลาย เรือ
่ ง ยอห์น ว่า
“ต้านตังหลายไปผ่ออะหยังในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปผ่อต้นอ้อถูกลมปั๊ ดแกว่งไปแกว่ง
มาจาอัน
้ กา 8 ถ้าบ่ใจ้ ออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อคนแต่งตั ๋วงามๆ กา ย้อนว่าคนตี้แต่ง
ตั ๋ว อย่าง ดี นั ้น ย่อม ปา กั ๋น อยู่ ใน วัง ปู๊น 9 ถ้า จาอัน
้ หมู่ ต้าน ออก ไป ผ่อ อะหยัง กั ๋น ไป ผ่อ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตังหลายว่ายอห์นเป๋น
นั ก เหลือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แหม ก่อน 10 คือ ยอห์น คน เนี ย ะ มี กํา เขียน
เถิงต้านไว้ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๙หื้อพร้อมก่อนต้านมา�น
11 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า บ่มีใผตี้ยิง
้ ้อบัพติศมา แต่
่ ใหญ่เหลือยอห์นผูหื
คนตี้เล็กหน้ อยตี้สุดในแผ่นดินสวรรค์นั ้น ก็ยังใหญ่เหลือยอห์นแหมก่อน 12 นั บตัง้ แต่
ท

10:36

10:36

มคา�

7:6

๘

10:38

ธ 11:5
ก๋านยอมเสียสละของตั ๋วเก่าเปื้ อหันแก่พระคริสต์
ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกกําว่า “เกียมคน� เป๋น “เกียมตาง�

10:38

ก๋านยอมแบกไม้ก๋างเขน

หมายเถิง

๙ 11:10
11:5 ลนต� 14:1-32
น 11:10 11:10 มลค� 3:1

11:10

มัทธิว 11:13
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มัทธิว 11:30

สมัยยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเริม
่ เตสนามาจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ แผ่นดินสวรรค์ ก็ โดนโจ๋มตี ๋
อย่างหนั ก กับหมู่ หัวรุ นแรงก็ ฮิเอาแผ่นดินสวรรค์ หื้อได้ 13 ตี้ อู้จาอัน
้ ย้อนว่าก่อนสมัย
ยอห์น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง หมด กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส เกย บอก ไว้
เถิงเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า 14 ถ้าต้านตังหลายเจื้อกําของหมู่เขา แล้วตี้อู้ว่าเอลียาห์
จะมา ก็หมายเถิงยอห์นคนเนี ยะบ 15 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
16 “เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย นี้ เหมือน กับ อะหยัง ดี หมู่ เขา ก็ เผียบ เหมือน กับ หละ
อ่อนนั ่งเล่นอยูก๋
่ างกาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
17 ‘หมู่เปิ้ นเป่ าปี่ เป่ าแนหื้อฟังแล้ว
หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย
หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลงสําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่แป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าตวย�
18 เมื่อยอห์นมา เขาก็ถือศีลอดอาหารบ่กิน
่ หมู่คนก็ว่า ‘คนนี้ มีผีเข้า� 19 ส่วน
๋ เหล้าองุน
บุตรมนุษย์ได้ตึงกิน
๋ ตึงดื่ม คนตังหลายก็ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขี้กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยัง
เป๋น เปื้ อน กับ คน เก็บ ภาษี คบ กั ๋น กับ คน บาป� แต่ ปั๋ ญญา ของ พระเจ้า นั ้น ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน
ยอมฮับว่าถูกต้องแล้วจากผลตี้ออกมา�
พระเยซูว่าหื้อเมืองตี้บ่ได้กลับใจ๋จากบาป

20 แล้วพระเยซูก็ตัง
้ เก๊าตํา๋ หนิ ว่าหื้อเมืองต่างๆ

ตี้พระองค์ได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ไว้นั ก
เหลือเปิ้ น ย้อนว่าหมูเขา
่ บ่ยอมกลับใจ๋จากบาป 21 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเมืองโครา
ซินกับเมืองเบธไซดา ถ้าเฮาไปเยียะก๋านอัศจ๋รรย์แบบเดียวกั ๋นนี้ ตี้ เมืองไทระกับเมือง
ไซดอน คนตัง หลายตี้ หัน
้ ก็ จะกลับใจ๋ จากบาป ปากั ๋นนุ่งผ้ากระสอบกับเอาขี้เต้า ผุกใส่
หัวตั ๋วเก่าไปเมินแล้ว 22 เฮาบอกหื้อเจ้าฮู้ว่า ในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น เมืองไทระกับ
เมืองไซดอนจะมีโต้ษเบาเหลือหมู่เจ้าแหม 23 ส่วนเมืองคาเปอรนาอุม เจ้ากึ๊ดว่าเจ้าจะ
ถูกยกขึ้นเปียงฟ้าสวรรค์กาบ่ใจ้เน่ อ แต่เจ้าจะถูกโจ้งลงไปในแดนคนต๋ายเน่ อ ย้อนว่า
ก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ เฮาได้ เยียะหื้อเจ้าหันนี้ ถ้าเอาไปเยียะตี้ เมืองโสโดมเมืองนั ้น ก็ จะยังมี
อยู่จ๋นเถิงตึงวันนี้ 24 เฮาบอกหื้อฮู้ว่าในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น โต้ษตี้เมืองโสโดมจะ
ฮับนั ้น ยังจะเบาเหลือโต้ษของเจ้าแหม�
คนจะได้พักผ่อนเมื่อมาหาพระเยซู
แล้ว พระเยซู ก็ อู้ ว่า “ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่น ดิน โลก ข้า
พระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ ย้อนว่าพระองค์ได้ปิดบังเรือ
่ งต่างๆ หมู่นี้ บ่หื้อผู้มีผญา
ปั๋ ญญา ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ตี้ ถ่อมใจ๋ เป๋น เหมือน หละอ่อน
หน้ อยๆ 26 ข้าแต่พระบิดาเจ้า แม่นแล้ว พระองค์ปอใจ๋ตี้จะเยียะจาอัน
้ �
27 แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บคนตังหลายว่า “พระบิดาได้มอบสิทธิอํานาจเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง
หื้อเฮา บ่มีใผฮูจ
้ ักพระบุตรนอกจากพระบิดา บ่มีใผฮูจ
้ ักพระบิดานอกจากพระบุตร กับ
คนตี้พระบุตรต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้าอัน
้
28 “ส่วนคนตังหลายตี้ฮู้สึกอิดอกอ่อนใจ๋ กับมีภาระหนั ก หื้อมาหาเฮาเต๊อะ แล้วเฮา
จะหื้อต้านตังหลายหายอิดหายอ่อนกับได้พักผ่อนหย่อนใจ๋ 29 ฮับเฮาเป๋นผู้นําจีวต
ิ แล้ว
30
เฮียนฮูจาก
้
เฮา ย้อนว่าใจ๋เฮาอ่อนน้ อมถ่อมต๋น แล้วต้านตังหลายจะได้พักผ่อน ย้อน
เฮาจะนําจีวต
ิ ของต้านหื้อตวยได้ง่าย กับภาระของเฮาก็มอกเหมาะ�
บ 11:14 11:14 มลค� 4:5
25

มัทธิว 12:1

20

12

มัทธิว 12:20

กําถามเรือ
่ งวันสะบาโต

1 มีเตื้อนึ่ งพระเยซู เตียวลัดก๋างโต้ง

วันนั ้นเป๋นวันสะบาโต หมู่สาวกของพระองค์ใค่
อยาก กิน
๋ ข้าว ก็ ปา กั ๋น เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน
๋ กั ๋น 2 เมื่อ หมู่ ฟาริสี หัน เข้า ใส่ ก็ ถาม พระ
เยซูว่า “ผ่อหัน
้ ลอ หมู่สาวกของต้านเยียะในสิง่ ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
3 พระเยซูตอบว่า “หมูต้
่ านบ่เกยอ่านพระคัมภีรเรื
์ อ
่ งตีกษั
้ ตริยดาวิ
์
ดเยียะ ต๋อนตี้ต้าน
กับหมู่คนตี้มาตวยใค่อยากกิน
๋ ข้าวกา ป 4 ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า แล้วกิน
๋
เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า เซิง่ ต๋ามกฎ ห้ามต้านกับหมู่ของต้านกิน
๋ นอกจากปุโรหิต
5
เต้า อัน
้ ตี้ กิน
ได้
หมู
่
ต้
า
น
ยั
ง
บ่
เกย
อ่
า
น
บท
บั
ญ
ญั
ต
ิ
ของ
โมเสส
กา
ตี
้
ว่
า
หมู่ ปุโรหิต ตี้ เยีย
๋
ะ ก๋าน อยู่ ใน พระวิหาร ก็ เยีย ะ ก๋าน ใน วัน สะบาโต เหมือน กั ๋น แต่ หมู่ เขา ก็ บ่มี ความ ผิด
6 แล้วเฮาบอกหื้อฮู้ว่า มีคนนึ่ งตี้ อยู่ตี้ นี่ ยิง
่ ใหญ่เหลือพระวิหารแหม 7 ถ้าหมู่ต้านเข้าใจ๋
ความหมาย ของ ข้อ พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า ‘เฮา ต้อ งก๋าน ความ เมตต๋า บ่ใจ้ ต้อ งก๋าน สัตว์มา ปู่
ผ
จา� ต้าน คง จะ บ่ตัดสิน ลงโต้ ษ คน หมู่ นี้ ตี้ บ่มี ความ ผิด แน่ ๆ 8 ย้อน ว่า บุตรมนุษย์ เป๋น
เจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโต�
พระเยซูฮักษาป้อจายมือลีบ
9 พระเยซู ออก มา จาก ตี้ หัน
้ แล้ว เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 10 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง
อยู่ตี้หัน
้ มือเผิกนึ่ งของเขาลีบ จาวยิวบางคนได้ถามว่า “ห้ามฮักษาคนเป๋นพยาธิในวัน
สะบาโตก่อ� ตี้เขาถามเปื้ อจะหาเหตุนาบโต้ษพระองค์
11 พระเยซู ก็ ตอบ หมู่ เขา ว่า “ถ้า คน ใด ใน หมู่ ต้าน มี แกะ อยู่ ตั ๋ว เดียว แล้ว แกะ ตั ๋ว นั ้น
ตกลง ไป ใน นํ้า บ่อ ใน วัน สะบาโต เขา คน นั ้น จะ บ่จ้วย จัก
๊ แกะ ขึ้น มา จาก บ่อ กา 12 คนๆ
เดียวก็มีก้านั กเหลือแกะตั ๋วนึ่ งหลายเต้า ย้อนจาอัน
้ ควรจะเยียะก๋านดีในวันสะบาโต�
13 แล้ว พระเยซู สัง
่ คน มือ ลีบ นั ้น ว่า “เหยียด มือ ของ เจ้า ออก มา� เขา ก็ เยีย ะ ตวย
ต๋าม แล้ว มือ ของ เขา ก็ หาย ดี เหมือน แหม เผิก นึ่ ง 14 แล้ว หมู่ ฟาริสี ก็ เลย ปา กั ๋น ออก ไป
วางแผนว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
พระเยซูคือผู้ตี้พระเจ้าเลือก

15 แต่พระเยซูฮูตั
้ ๋วเหียก่อนว่าหมู่เขาวางแผนจะเยียะอะหยัง

ก็เลยออกไปจากตี้หัน
้
16
มี คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ ก็ ได้ ฮัก ษา คน ป่วย หื้อ หาย กู้ คน พระ
เยซูสัง่ ห้ามคนหมู่นั ้น บ่หื้อบอกคนอื่นว่า พระองค์เป๋นใผ 17 เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามกําตี้อิส
ยาห์ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูไว้
้ แล้วว่า
18 “คนฮับใจ๊คนนี้ คือคนตี้เฮาได้เลือกไว้แล้ว
ตี้เฮาฮักกับเปิงใจ๋ขนาด
เฮาจะหื้ออํานาจกับต้านโดยพระวิญญาณของเฮา
ต้านจะบอกเรือ
่ งความยุติธรรมแก่คนกู้จ้าด
19 ต้านจะบ่ผิดหัวใผ กาว่าขึ้นเสียงดัง
บ่มีใผจะได้ยินเสียงของต้านตี้ก๋างกอง
20 ต้านจะบ่หักไม้อ้อตี้จํ๊าแล้วขว้าง
กับต้านจะบ่ดับไส้โกมไฟตี้เป๋นควันใก้จะดับ
ต้านจะเยียะจาอีจ๋
้ นกว่าต้าน
จะเยียะหื้อความยุติธรรมได้ฮบ
ั ชัย
ป
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21 ต้านจะเป๋ นความหวังของคนกู้ๆ

จ้าด�ฝ

มัทธิว 12:41

พระเยซูถูกหาว่าเป๋นของซาต๋าน
เยียะหื้อเขาต๋าบอดกับเป๋นใบ้ บางคนปาเขามาหาพระ
เยซู พระองค์ก็ได้ฮักษาเขาหื้อหายจ๋นผ่อหันกับอูได้
้ เหมือนเก่า 23 คนตึงหมดปากั ๋นงืด
ถามกั ๋นว่า “คนนี้ เป๋นบุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด�๑ได้กา
24 เมื่อหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็อู้ว่า “ตี้คนนี้ ไล่ผีออกได้ ก็ย้อนว่าใจ๊อํานาจของเบเอล
เซบูล หัวหน้าผี�
25 พระเยซู ฮู้กํากึ๊ด ของหมู่ เขา ก็ ตอบว่า “อาณาจักร ตี้ แตกแยกกั ๋นจะฉิ บหาย เมือง
ใดกาว่าครอบครัวใดแตกแยกกั ๋นก็จะตัง้ อยูบ่
่ ได้ 26 เหมือนเดียวกั ๋นถ้าซาต๋านขับไล่หมู่
ของมันเอง ก็ เหมือนต่อสู้ ตั ๋วเก่า แล้วอาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่ได้ จาใด 27 กับถ้าเฮา
ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอลเซบู ล หมู่ ของ ต้าน ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ ใผ จา
อัน
้ หมู่ของต้านนั ้นละ จะเป๋นผู้ตัดสินเรือ
่ งนี้ ได้ 28 แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยพระวิญญาณ
ของพระเจ้า แสดงว่าแผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่ต้านแล้ว
29 “กาว่าถ้าใผสามารถเข้าไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติในบ้านของคนตี้มีกํา
๋ ลังนั ก เขาก็
ต้องมัดเจ้าของบ้านตี้แข็งแฮงนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถปล้นได้
30 “ถ้า ใผ บ่ได้ อยู่ ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋ น ศัตรู ต่
๋ อ เฮา ใผ บ่ได้ จ้วย ฮ้อง คน เข้า มา เปาะ
มา ต้อม กับ เฮา ก็ เป๋น คน เยีย ะ หื้อ คน แตก ขะแล ขะแจ ไป 31 ย้อน จาอัน
้ เฮา ขอ บอก หื้อ
หมู่ ต้าน ว่า ความ บาป กับ กํา หมิน
่ ประมาท พระเจ้า จะ ยก โต้ษ หื้อ ได้ กู้ อย่าง แต่ พระเจ้า
จะบ่ยกโต้ษหื้อคนใดตี้อูหมิ
้ น
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ 32 พระเจ้ายังจะยกโต้ษหื้อ
กับคนตี้ด่าบุตรมนุษย์ได้ แต่จะยกโต้ษหื้อคนตี้ด่าพระวิญญาณบริสุทธิตึ
์ งบ่ได้ บ่ว่าบ่า
เดี่ยวนี้ กาว่าตลอดผดไปแผวยุคหน้า�
22 มี ป้ อจายคนนึ่ งโดนผีเข้า

กําอูกํ
้ าจ๋าส่อว่าคนนั ้นเป๋นจาใด
พระเยซู อู้แหม ว่า “ถ้า เก๊ า ไม้ ดี หน่วย ก็ จะ ออก มา ดี ถ้า เก๊ า ไม้ บ่ดี หน่วย ออก มา ตึง
บ่ดี เฮาจะฮูว่
้ าเก๊านั ้นเป๋นจาใดก็หื้อผ่อตี้หน่วยของมัน 34 หมู่เจ้าเป๋นคนตี้เผียบเหมือน
งู ปิ๊ ด แล้ว คน บ่ดี นั ก อย่าง เจ้า จะ อู้ สิง่ ดี ได้ จาใด ย้อน ใน ใจ๋ เป๋น จาใด ปาก ก็ อู้ มา จาอัน
้
35 คน ดี ก็ มี สิง
่ ดีๆ ในใจ๋ แล้วก็ จะอู้สิง่ ดี ออกมา แต่ คนบ่ดี ก็ มี สิง่ บ่ดี ในใจ๋ แล้วก็ จะอู้สิง่
บ่ดี ออก มา เหมือน กั ๋น 36 เฮา จะ บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป นั ้น ต้าน
ตังหลายจะต้องฮับผิดชอบในกําอู้ตี้ บ่มี สาระ 37 กําอู้ของหมู่ ต้านจะจี๊ หื้อหันว่าต้านจะ
ป๊นโต้ษ กาว่าจะถูกตัดสินลงโต้ษ�
33

ผู้นําศาสนาขอพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์

38 เวลานั ้นมีหมู่ฟาริสีกับธรรมาจ๋ารย์บางคนบอกพระเยซู ว่า

“อาจ๋ารย์ ขอต้านเยีย

ะหมายสําคัญหื้อหมู่เฮาหันกําลอ ว่าต้านมาจากพระเจ้าแต๊ๆ�
39 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “มี ก้า หมู่ คน บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง ขอ หื้อ เยีย ะ
หมายสําคัญหื้อผ่อ แต่พระเจ้าจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจากหมายสําคัญตี้เกิดขึ้นกับ
โยนาห์๒ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 40 คือ โยนาห์อยู่ใน ต๊อง ป๋า ตั ๋ว ใหญ่ เถิง สาม
วัน สาม คืน จาใด บุตรมนุษย์ ก็ จะ อยู่ ใต้ ผืน แผ่น ดิน โลก เป๋น เวลา สาม วัน สาม คืน จาอัน
้
41
เหมือนกั ๋น จาวเมืองนี นะเวห์จะยืนขึ้นนาบโต้ษคนสมัยนี้ ในวันตี้พระเจ้าตัดสินโลก
ฝ
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มัทธิว 13:13

ย้อนว่าเขาตังหลายได้กลับใจ๋จากบาปเมื่อโยนาห์ไปสัง่ สอนหมู่เขา แต่ต๋อนนี้ คนตี้เป๋น
ใหญ่เหลือโยนาห์อยู่ส่องหน้าหมู่ต้าน แต่ยังบ่มีใผกลับใจ๋จากบาปสักคน 42 แล้วในวัน
นั ้น พระราชินี ของ ตัง ใต้ ก็ จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน ใน สมัย นี้ ย้อน ว่า พระนาง ได้ มา จาก ตี้
สุดป๋ายแผ่นดินโลก เปื้ อจะมาฟังสติปั๋ ญญาของกษั ตริย์ซาโลมอน แต่บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้
เป๋นใหญ่เหลือกษั ตริยซาโลมอน
์
อยูตี
่ ้นี่ แล้ว หมู่ต้านก็บ่ยอมฟัง
ผีฮ้ายปิ๊ กมาเข้าคนเก่าแหม
เมื่อออกจากตั ๋วของคนไปแล้ว ก็ฮ่อนไปต๋ามตี้กั ๋นดารแห้งแล้งเปื้ อ
เซาะ หา ตี้ อยู่ ใหม่ แต่ ก็ เซาะ หา บ่ปะ 44 ผี ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น เลย อู้ ขึ้น ว่า ‘ข้า จะ ปิ๊ ก ไป เฮือน หลัง
เก่าตี้ ได้ ออกมาแล้ว ดี กว่า� เมื่อผีฮ้ายปิ๊ กมาแล้ว ก็ หันว่าเฮือนหลัง เก่า นั ้น ยังว่าง บ่มี
ใผอยู่เตื้อ กับเผี้ยวสะอาดเรียบร้อยดี 45 ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นก็ ไปจวนผีตั ๋วอื่นๆ แหมเจ็ดตั ๋วตี้
ฮ้ายเหลือมันแหม แล้วปากั ๋นเข้ามาอยู่ในเฮือนหลังนั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้าย
เหลือเก่าแหม คนบ่ดีในสมัยนี้ ก็จะมีสภาพเหมือนจาอัน
้ ตวย�
43 “ผีฮ้ายตั ๋วนึ่ ง

ใผเป๋นครอบครัวของพระองค์

46 ต๋อนตี้พระเยซู กํ่าลังอู้กับหมู่คนตังหลาย

แม่กับหมู่น้ องบ่าวของพระองค์ก็มายืน
ถ้าอยู่ตังนอก แนจะอู้กับพระองค์
“แม่กับหมู่น้ องบ่าวของ
อาจ๋ารย์มายืนถ้าอยูตั
่ งนอก หมู่เขาบอกว่าใค่อูตวย
้
ต้าน�
47 มี คนมาบอกพระเยซู ว่า

พระเยซู บอก ว่า “ใผ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา� 49 แล้ว พระเยซู ก็ จี๊ ไป ตี้ หมู่ สาวก
ของ พระองค์ อู้ ว่า “หมู่ เนี ย ะ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา 50 ย้อนว่า คน ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม
ความ ต้อ งก๋าน ของ พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ คน นั ้น ก็ เป๋น ปี้ น้ อง กับ เป๋น แม่ ของ
เฮา�
48

13
กําเผียบเรือ
่ งดินสี่อย่าง
พระเยซู ออกจากเฮือนมานั ่งอยู่ฮิมทะเลสาบ 2 มีคนจํา๋ นวนนั ก
ปากั ๋นมาหลุ้มพระองค์ พระเยซู ก็ ลงไปนั ่งอยู่ในเฮือ คนตังหลายก็ ยืนอยู่ฮิมฝั่ ง 3 แล้ว
พระองค์ก็เล่าเรือ
่ งต่างๆ เป๋นกําเผียบสอนหมูเขา
่
พระองค์เล่าว่า “มีจาวนาคนนึ่ ง ออก
4
ไปหว่านเม็ดพืช ต๋อนตี้หว่านอยู่นั ้น บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว นกก็มาจิกกิน
๋ เหีย
5
หมด บางเม็ดก็ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด มีดินบางแตะแหยะอยู่ตัง
บน ก็เยียะหื้อเม็ดพืชนั ้นงอกขึ้นเวย 6 แต่เมื่อโดนแดดเผานั กขึ้นติกๆ ก็เหีย
่ วแห้งต๋าย
7
ย้อนว่าฮากอยู่ตื้นลํ้าไป บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้น
เหียหมด 8 แต่ มี บางเม็ดตกบนดินดี ก็ งอกงามใหญ่ขึ้น เกิดดอกออกผลร้อยเต้าพ่อง
หกสิบเต้าพ่อง สามสิบเต้าพ่อง 9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1 ใน วัน เดียว กั ๋น นั ้น

พระเยซูจี๊แจ๋งกําเผียบเรือ
่ งดิน

“เป๋นจาใดอาจ๋ารย์เถิงสอนคนตังหลายหมู่นั ้น
เป๋นกําเผียบ�
11 พระเยซูตอบว่า “ข้อลํ้าเลิก
็ เรือ
่ งแผ่นดินของสวรรค์โผดหื้อต้านตังหลายฮูได้
้ ส่วน
12
หมู่คนอื่นๆ นั ้นบ่โผดหื้อใผฮู้สักคน คนตี้เข้าใจ๋อยู่แล้ว ก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นจ๋นเหลือล้น
ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋ กับบ่สนใจ๋นั ้น แม้สิง่ ตี้เขาเข้าใจ๋ พระเจ้าก็จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋แหม
เลย 13 ย้อน จาอัน
้ เฮา จึง ได้ อู้ได้ สอน หมู่ เขา เป๋น กํา เผียบ เปื้ อ หมู่ เขา ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม ก็
10 หมู่สาวกปากั ๋นมาถามพระเยซู ว่า
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23

มัทธิว 13:32

บ่หัน ฟัง แล้ว ฟัง แหม ก็ บ่ได้ยน
ิ กับ บ่เข้า ใจ๋ 14 ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ตี้ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าได้บอกไว้ว่า
‘หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหม แต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
15 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาก็จะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา
แล้วปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�พ

16 แต่หมู่ต้านได้หันกับต๋าได้ยินกับหูก็เป๋ นสุ ข 17 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า

หมู่ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับหมู่ คนยําเก๋งพระเจ้าตังหลาย ใค่ หันสิง่ ตี้ ต้าน
ตังหลายหัน แต่ก็บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ
ความหมายของกําเผียบ
18 “ฟังหื้อดีเน่ อ ต่อไปนี้ เป๋ นความหมายของกําเผียบเรือ
่ งคนหว่านเม็ดพืช ตี้เอาเม็ด
พืชไปหว่าน คือว่า 19 เม็ดตี้ตกต๋ามหนตางเตียว ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังเรือ
่ งแผ่นดินของ
พระเจ้า แต่บ่เข้าใจ๋ แล้วซาต๋านก็มาลู่เอากํานั ้นตี้หว่านลงในใจ๋ของเขาไปเหีย 20 เม็ดตี้
ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว ก็ฮับถ้อยกํา
็ อยู่ได้ บ่เมิน เมื่อเกิดปั๋ ญหา
นั ้นไว้บ่าเดี่ยวนั ้น อย่างจื้นจมยินดี 21 แต่ ฮากลงดินบ่เลิก
กาว่าโดนคํ่า ย้อนถ้อยกํานั ้นเขาก็เลิกเจื้อไปเหีย 22 เม็ดตี้ตกก๋างป่าหนามนั ้น ก็เหมือน
คนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว แต่ยังเป๋นห่วงเรือ
่ งต่างๆ เกี่ยวกับจีวต
ิ ในโลกนี้ กับหลงมัวเมา
ข้าว ของ เงิน คํา สิง่ หมู่ นี้ ก็ มา งํา ถ้อยกํา ไว้ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา นั ้น บ่เกิด ผล ใน จี วต
ิ 23 ส่วน
เม็ดตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วเข้าใจ๋ คนนั ้นก็เกิดดอกออกผลร้อย
เต้าพ่อง หกสิบเต้าพ่อง กาว่าสามสิบเต้าพ่อง�
กําเผียบเรือ
่ งข้าวเจื๊อดีกับหญ้าข้าวนก
พระเยซู เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ตัง หลาย ฟัง ว่า “แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ
เหมือน คน นึ่ ง คัด ข้าว เจื๊อ ดี มา หว่าน ใน นา ของ เขา 25 ตก ต๋อน เมื่อ คืน นั ้น เมื่อ คน หลับ
หมด แล้ว ศัตรู ๋ของ เขา ได้ มา หว่าน หญ้า ข้าวนก ลง ไป ใน นา ตัด
๊ ตี้ เดียว กั ๋น แล้ว ก็ หนี ไป
26 เมื่อ เถิง เวลา ข้าว เจื๊อ ดี นั ้น ออก งวง หญ้า ข้าวนก ก็ งอก งาม ขึ้น มา ตวย 27 หมู่ คน ฮับ
ใจ๊ ก็ ถามนายของเขาว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวเจื๊ออย่างดี ลงในนาบ่ใจ้ กา แล้วหญ้า
ข้าวนกขึ้นมาได้จาใด�
28 “นาย ตอบ ว่า ‘ศัตรู ๋ เยีย ะ� คน ฮับ ใจ๊ ถาม ว่า ‘นาย จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป หลก เอา หญ้า
ข้าวนกออกขว้างเหียก่อนก่อ�
29 “นาย ตอบ ว่า ‘บ่ดี เยีย ะ ย้อน กั ๋ว ว่า ต๋อน หลก หญ้า ข้าวนก จะ หลัน หลก ใส่ ข้าว เจื๊อ
ดี ติด มือ ออก มา ตวย 30 ป่อย หื้อ ตึง สอง ใหญ่ งาม ไป ตวย กั ๋น ก่อน จ๋น เถิง หน้า เกี่ยว ก็ ได้
แล้ว เฮา จะ สัง่ หื้อ คน งาน เกี่ยว หญ้า ข้าวนก ออก ก่อน มัด เป๋น หลุ้นๆ เอา ไป เผา ไฟ เหีย
แล้วปิ๊ กมาเกี่ยวข้าวเจื๊อดีนั ้นเอาไปเก็บไว้ในหลองข้าวของเฮา� �
24

กําเผียบเรือ
่ งเม็ดมัสตาร์ดกับเจื๊อผงฟู

“แผ่นดินสวรรค์ เผียบเหมือนเม็ด
๓
มัสตาร์ด เม็ดนึ่ ง ตี้คนนึ่ งเอาไปปูกไว้ในสวนของเขา 32 เป๋นเม็ดหน้ อยตี้สุดในหมู่เม็ด
31 พระเยซูเล่ากําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ งหื้อเขาฟังว่า

พ

13:15 13:15 อสย� 6:9-10
จะเป๋นเม็ดหน้ อยๆ แต่ต้นของมันใหญ่

๓

13:31

13:31 เป๋นเครือ
่ งเทศชนิ ดนึ่ ง ตี้มีในดินแดนปาเลสไตน์
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พืช ตัง หลาย แต่ ถ้า ได้ ใหญ่ งอก งาม ขึ้น มา ก็ สูง ใหญ่ เหลือ หมู่ จ๋น นก มา แป๋ง ฮัง บน กิง่
ของเก๊านั ้นได้�
33 พระเยซูก็เล่ากําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ งหื้อเขาฟังว่า “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนเจื๊อ
ผงฟู ตี้แม่ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
34 พระเยซู เล่าเรือ
่ งตึงหมดนี้ หื้อคนตังหลายฟังเป๋นกําเผียบ นอกจากกําเผียบแล้ว
พระองค์บ่ได้อูอะหยั
้
งเลย 35 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นไปต๋ามตี้ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
เกยอู้ไว้ว่า “ข้าพเจ้าจะอู้ออกมาเป๋นกําเผียบ จะอู้เรือ
่ งความลับตี้ปิดบังไว้ตัง้ แต่สร้าง
โลกมาแล้ว�ฟ
ความหมายกําเผียบเรือ
่ งหญ้าข้าวนก

36 พระเยซู แหละออกมาจากคนตังหลายเข้าไปในเฮือน

หมู่สาวกเข้ามาหาพระองค์
อู้ ว่า “จ้วย อธิบาย เรือ
่ ง หญ้า ข้าวนก ใน นา นั ้น หื้อ ฟัง หน้ อย เต๊อะ� 37 พระเยซู ตอบ ว่า
“คน ตี้ หว่าน ข้าว เจื๊อ ดี นั ้น คือ บุตรมนุษย์ 38 นา ก็ เผียบ เหมือน โลก นี้ ข้าว เจื๊อ ดี ก็ เผียบ
เหมือน คน ของ แผ่น ดิน สวรรค์ หญ้า ข้าวนก เผียบ เหมือน คน ของ มาร 39 ศัตรู ตี
๋ ้ เข้า มา
หว่าน เม็ด หญ้า ข้าวนก นั ้น ก็ คือ มาร หน้า เกี่ยว ข้าว เผียบ เหมือน เป๋น วัน สิน
้ โลก หมู่ คน
งานตี้ปากั ๋นเกี่ยวข้าวก็เผียบเหมือนหมู่ทูตสวรรค์
40 “หญ้า ข้าวนก ถูก หลก มัด เอา ไป เผา ไฟ จาใด ใน วัน สิน
้ โลก คน ของ มาร ก็ จะ ถูก ปา
41
ไปเผาไฟจาอัน
้
บุตรมนุษย์จะส่งหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามา เปื้ อรวบรวมคนตี้เยีย
ะหื้อคนอื่นเยียะบาป กับคนตี้ เยียะบ่ดี ออกไปจากแผ่นดินของพระองค์ 42 แล้วจะเอา
คนหมู่นี้ ไปโจ้งลงในเต๋าไฟตี้ฮ้อนขนาด ตี้หัน
้ มีก้าเสียงไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยว
43
เกี๊ยวกาง ในเวลาเดียวกั ๋นคนของพระเจ้าจะส่องแสงเหมือนแสงของตะวัน ในแผ่น
ดินของพระบิดาของหมู่เขา ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
เรือ
่ งข้าวของกับไข่มุก

44 “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนว่ามีอุง
่ สมบัติซ่อนไว้ตี้ก๋างโต้ง เมื่อมีคนมาปะเข้าใส่

ก็ ดี ใจ๋ ขนาด เอาปิ๊ กเก็บซ่อนไว้เหมือนเก่าจึงไปขายกู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ เขามี แล้วเอาสตางค์
ไปซื้อตี้นาหัน
้ เหีย
45 “แผ่นดินสวรรค์ ก็เผียบเหมือนป้ อก๊าไปเซาะซื้อไข่มุกเม็ดงาม 46 เมื่อปะไข่มุกลํ้า
ก้าเม็ดนึ่ ง เขาก็ไปขายกู้สิง่ กู้อย่างตี้เขามีเปื้ อเอาสตางค์ไปซื้อไข่มุกงามเม็ดนั ้น
เรือ
่ งอวนยับป๋า

47 “แหมอย่างนึ่ งแผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนอวนตี้ลากป๋ าอยูใน
่ ทะเล

แล้วยับป๋าได้
หลายอย่าง 48 เมื่อยับได้ป๋าเต๋มอวนแล้ว ก็ลากขึ้นฝั่ ง ปากั ๋นนั ่งเลือกเอาก้าป๋าตี้กิน
๋ ได้
ใส่ ซ้า เก็บ ไว้ แล้ว เอา ป๋า ตี้ กิน
้ หมู่ ทูต
๋ บ่ได้ ขว้าง เหีย 49 แล้ว ใน วัน สิน
้ โลก ก็ จะ เป๋น จาอัน
สวรรค์จะแยกคนบ่ดีออกจากคนยําเก๋งพระเจ้า 50 ส่วนหมู่คนบ่ดีก็เอาไปโจ้งในเต๋าไฟ
ตี้ฮ้อน มีก้าเสียงไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง
51 “ตึง หมด ตึง เสี้ ยง ตี้ เฮา อู้ มา นี้ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ กั ๋น ก่อ� หมู่ สาวก ตอบ ว่า “เข้า ใจ๋ ดี
แล้ว�
52 พระเยซู อู้กับหมู่สาวกแหมว่า “หมู่ธรรมาจ๋ารย์กู้คนตี้ได้ฮับเอากําสอนเรือ
่ งแผ่น
ดิน สวรรค์ แล้ว ก็ เผียบ เหมือน เจ้า ของ บ้าน คน นึ่ ง ตี้ ได้ เอา สมบัติ ลํ้า ก้า ตึง เก่า ตึง ใหม่
ออกมาจากห้องเก็บของของตั ๋ว�
ฟ

13:35 13:35 สดด� 78:2
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พระเยซูปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ

53 เมื่อพระเยซูเล่ากําเผียบต่างๆ

แล้วพระองค์ก็ไปจากตี้หัน
้ 54 ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ
บ้าน ของ พระองค์ แล้ว สัง่ สอน คน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น งืด อู้กั ๋น ว่า
“คน นี้ ไป ได้ ผญา ปั๋ ญญา กับ ฤทธิอํ
์ านาจ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ นี้ มา จาก ไหน 55 เขา เป๋น ลูก
สล่าไม้ แม่จื้อมารีย์ มีน้ องบ่าวจื้อยากอบ โยเซฟ ซีโมน กับยูดาสบ่ใจ้กา 56 น้ องสาวกู้
คน ก็ อยู่เมือง เดียว กั ๋น กับ หมู่ เฮา ตวย บ่ใจ้ กา แล้ว เขา ไป ได้ สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ มา จาก ตี้ ไหน
กั ๋น� 57 หมู่ เขา บ่ยอมฮับ พระองค์ พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้า นั ้น จะ ได้ ฮบ
ั เกียรติ ใน กู้ๆ ตี้ ยกเว้น ใน บ้าน เมือง เดียว กั ๋น กับ ครอบครัว ของ ตั ๋ว
58
เต้าอัน
้ � พระเยซูก็บ่ได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้หัน
้ นั กเต้าใด ย้อนว่าหมู่เขาบ่มีความเจื้อ

14
เฮโรดได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู

เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ตี้ ปกครอง แคว้น กาลิ ลี ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ราว ของ พระเยซู 2 ก็ อู้ กับ หมู่
ตี้ เปิ็กษาว่า “เขาคนนี้ จะต้องเป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเป๋นขึ้นจากความต๋ายแหมเตื้อ
แน่ ๆ เขาเถิงเยียะก๋านอัศจ๋รรย์หมู่นี้ ได้�
1

เฮโรดฆ่ายอห์นผู้หื้อบัพติศมา

3 กษั ตริย์เฮโรดกึ๊ดจาอัน
้ ย้อนว่าต้านได้ยับยอห์นเอาเจื้อกเหล็กล่ามไว้ในคอก ย้อน
หันแก่นางเฮโรเดียส เมียฟีลิปน้ องบ่าวของต๋น ภ 4 เซิง่ ยอห์นเกยอู้กับเฮโรดว่า “ต้าน
บ่มีสิทธิเอา
์ เมียของน้ องมาเป๋นเมียของตั ๋ว� 5 เยียะหื้อเฮโรดใค่ฆ่ายอห์น แต่ก็กั ๋วจาว
เมืองตังหลายตี้นั บถือยอห์นว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
6 ในงานวันเกิดของกษั ตริยเฮโรด
์

ในงานนั ้นลูกสาวของเฮโรเดียสฟ้อนหื้อเฮโรดกับ
แขก ตี้ มา ใน งาน ผ่อ เฮโรด ปอ อก ปอ ใจ๋ ขนาด 7 จึง ได้ สัญญา ต่อ คน ตัง หลาย ว่า นาง ขอ
อะหยังก็ จะหื้อ 8 นางก็ เลยขอต๋ามตี้ แม่ ของนางบอกคือ “ข้าเจ้าขอหัวของยอห์นผู้หื้อ
บัพติศมาใส่ ถาดมาหื้อข้าเจ้าตี้ นี่ � 9 กษั ตริย์เฮโรดก็ ตุ๊กใจ๋ ขนาด แต่ ได้ สัญญาต่อหน้า
แขกตังหลายไว้ แล้ว ก็สัง่ คนหื้อเยียะต๋ามตี้นางขอ 10 เฮโรดก็ใจ๊คนไปกกคอยอห์นขํา
ในคอก 11 แล้วเอาหัวใส่ถาดมาหื้อนางคนนั ้น แล้วนางก็เอาไปหื้อแม่ 12 ส่วนหมู่สาวก
ของยอห์นก็มาฮับศพของยอห์นไปฝัง แล้วไปเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อพระเยซูฟัง
พระเยซูเลี้ยงห้าปันคน

เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ของ ยอห์น แล้ว ก็ ลง เฮือ ไป ตี้ เงียบๆ เป๋น ส่วน ตั ๋ว คน ตัง
หลายต๋ามเมืองต่างๆ ฮู้ก็ ปากั ๋นเตียวตวยพระองค์ ไป 14 เมื่อพระเยซู ขึ้นจากเฮือ ก็ หัน
คนเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ก็ฮูส
้ ึกอินดู แล้วฮักษาคนเป๋นพยาธิในหมู่นั ้นหื้อหาย
13

“อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่านั กแกแล้ว ตํา๋
หมู่นี้ ก็ทุรกั ๋นดาร หื้อคนหมู่นี้ ปิ๊ กไปก่อนบ๋อ เปื้ อจะได้ไปเซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋นต๋ามหมู่บ้าน
ต่างๆ นั ้น�
16 แต่พระเยซู ตอบว่า “หื้อหมู่เขาอยู่กั ๋นตี้นี่ เต๊อะ แต่หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยง
เขาเหีย�
17 หมู่สาวกตอบว่า “ตี้นี่ หมู่เฮามีก้าเข้าหนมปั งห้าก้อนกับป๋ าสองตั ๋วเต้าอัน
้ �
15 ตกต๋อนแลงหมู่สาวกก็มาบอกพระเยซูว่า

ภ
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“เอามาหื้อเฮาตี้ นี่ ลอ� 19 พระเยซู สัง่ คนตังหลายนั ่งลงบนหญ้า
แล้วฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงนหน้าขึ้นไปผ่อฟ้าสวรรค์ขอบ
พระคุณ พระเจ้า พระองค์ ก็ หัก เข้า หนมปัง แล้ว เอา เข้า หนมปัง กับ ป๋า นั ้น หื้อ หมู่ สาวก
แจกคนตังหลาย 20 คนตึงหมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน แล้วหมู่สาวกก็เก็บของกิน
๋ ตี้เหลือได้สิบ
สอง ซ้า เต๋มๆ 21 คน ตี้ กิน
้ มี ป้อ จาย ประมาณ ห้า ปัน คน แม่ ญิง กับ หละอ่อน บ่ได้
๋ อยู่ ตี้ หัน
นั บ
18 พระเยซู บอก ว่า

พระเยซูเตียวบนนํ้า

หลัง จาก นั ้น สัก กํา พระ เยซู ก็ บอก หื้อ หมู่ สาวก ลง เฮือ ข้าม ฟาก ไป ก่อน ส่วน
พระองค์ยังอยู่ตี้หัน
้ เปื้ อส่งคนตังหลายปิ๊ กบ้าน 23 เมื่อส่งคนตังหลายปิ๊ กเมือบ้านหมด
แล้ว พระองค์ ก็ ขึ้น ไป บน ดอย คน เดียว เปื้ อ อธิษฐาน มืด คํ่า แล้ว พระองค์ ก็ ยัง อยู่ ตี้ หัน
้
24
คนเดียว ส่วนเฮือของหมู่สาวกได้ออกจากฝั่ งไปจ้าดไก๋แล้ว กํ่าลังถูกคลื่นลมปั๊ ดไป
ปั๊ ดมาย้อนเฮือตอลม
25 ประมาณ ตี สาม
๋
เถิง หก โมง เจ๊า พระเยซู เตียว บน นํ้า ไป หา หมู่ เขา 26 เมื่อ หมู่ สาวก
หันพระองค์เตียวมาบนนํ้า ก็ตกใจ๋กั ๋ว ปากั ๋นฮ้องเสียงดังว่า “ผี�
27 แต่พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า “แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว�
22

28 เปโตรอูว่
้ า

“ถ้าเป๋นอาจ๋ารย์แต๊ๆ แล้ว ฮ้องข้าพเจ้าเตียวบนนํ้าไปหากํา�

“มาแหละ� เปโตรก็ออกจากเฮือเตียวบนนํ้าไปหาพระเยซู 30 แต่
เมื่อเปโตรหันคลื่นลมแฮงก็ กั ๋ว เมื่อกํ่าลังจะจ๋มลงนํ้า ก็ เอิน
้ เสียงดังว่า “อาจ๋ารย์ จ้วย
กําเต๊อะ�
31 พระเยซูก็ฟั่ งยื่นมือจัก
๊ ตั ๋วเขาไว้อูว่
้ า “ต้านมีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ สงสัยเยียะหยัง�
29 พระเยซูบอกว่า

32 เมื่อพระเยซู กับเปโตรขึ้นเฮือแล้วลมก็ย้าง 33 หมู่สาวกตี้อยู่ในเฮือปากั ๋นมากราบ

ไหว้พระเยซู แล้วอูว่
้ า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก

หลัง จาก ข้าม ฟาก มา แล้ว ก็ มา แผว ฝั่ ง แคว้น เยนเนซาเรท 35 เมื่อ คน ตี้ หัน
้ จํา๋
พระเยซู ได้ ก็ ส่ง ข่าว เอิน
้ บอก กั ๋น ไป ใคว่แคว้น คน ตัง หลาย ก็ ปา คน ป่วย มา หา พระองค์
36 เปื้ อ อ้อนวอน ขอ หยุบ ตีน
๋ เสื้อ ของ พระองค์ เต้า อัน
้ ก็ ปอ แล้ว ใผ ตี้ ได้ หยุบ ตีน
๋ เสื้อ คุม
ของพระองค์ก็หายป่วยกั ๋นหมดกู้คน
34

15
กําสอนเรือ
่ งความบริสุทธิตั
์ งในใจ๋

ต๋อน นั ้น มี หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน เตียว ตาง มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา
หาพระเยซู ถามว่า 2 “เป๋นจาใดหมู่สาวกของต้านจึงปากั ๋นดูถูกดูแควนกําสอนต๋ามฮีต
เก่าฮอยเดิม ตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนสอนไว้เรือ
่ งก๋านซ่วยมือต๋ามธรรมเนี ยมก่อนกิน
๋ ข้าว�
1

พระเยซู จึง ตอบ หมู่ เขา ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เถิง ดูถูก ดู แควน กํา สัง่ ของ พระเจ้า
เรือ
่ งตี้เอาก้าหันแต่ฮีตเก่าฮอยเดิมต่างๆ ของหมูต้
่ าน 4 ย้อนพระเจ้าบอกว่า ‘หื้อเคารพ
นั บถือ ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว�ม กับ ‘คน ใด ตี้ สาป แจ้ง ป้อ แม่ จะ ต้อง มี โต้ษ เถิง ต๋าย�ย 5 แต่ หมู่
ต้าน แอกขะแตก สอน ว่า ‘ทรัพย์ สมบัติ ตี้ ควร จะ จ้วยเหลือ ป้อ แม่ นั ้น ก็ เปิง ดี ตี้ จะ เอา ไป
ถวาย หื้อ กับ พระเจ้า แตน� 6 จาอี้ ละ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า บ่มี ผล ย้อน
3

ม
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ฮีตเก่าฮอยเดิมตี้สอนต่อๆ กั ๋นมา 7 หมู่ต้านเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด อิสยาห์อู้ถูกแต๊ๆ ตี้ต
วายตัก
๊ เถิงต้านตังหลายว่า
8 ‘คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮา
9 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา
ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ร ”
10 แล้ว พระเยซู ก็ ฮ้อง คน ตัง หลาย เข้า มา อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ฟัง หื้อ ดีๆ หื้อ เข้า ใจ๋ แต๊ๆ
เน่ อ 11 บ่ใจ้ สิง่ ตี้ เข้า ปาก เยีย ะ หื้อ คน เป๋น มลทิน ใน สาย ต๋า พระเจ้า เน่ อ แต่ สิง่ ตี้ ออก มา
จากปากเยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
12 หมู่สาวกของพระเยซูเข้ามาบอกว่า “อาจ๋ารย์ ฮูก่
้ อ ตี้ต้านอูไป
้ นั ้นเยียะหื้อหมู่ฟาริ
สีปากั ๋นเจ็บใจ๋ขนาด�
13 พระเยซู ตอบเป๋ นกําเผียบว่า “เก๊ าไม้เก๊าใดตี้ พระบิดาของเฮาตี้ อยู่บนสวรรค์ บ่ได้
ปูก ก็ จะ หลก ออก เหีย หมด ตึง ฮาก 14 บ่ถ้า ไป ใส่ ใจ๋ หมู่ เขา เน่ อ เขา หมู่ นั ้น เผียบ เหมือน
คนนําตางตี้ต๋าบอด ถ้าคนต๋าบอดจู๋งคนต๋าบอด ตึงสองคนก็จะปากั ๋นตกขุมตกบ่อ�
15 เปโตร บอก พระเยซู ว่า “ขอ จ้วย อธิบาย เรือ
่ งกําเผียบตี้ ได้ เล่าไปนั ้นหื้อข้าพเจ้าตัง
หลายแหมกําเต๊อะ�
16 พระเยซู อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ยัง บ่เข้า ใจ๋ แหม กา 17 บ่ฮู้ กา ของ กู้ อย่าง ตี้ เข้า ไป ใน
ปาก ก็ จะ ลง ต๊อง แล้ว ก็ ถ่าย ออก ไป เหีย 18 แต่ กํา อู้ ตี้ ออก มา จาก ปาก นั ้น ก็ ออก มา จาก
จิตใจ๋ สิง่ ตี้ออกมานี้ เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน 19 ย้อนว่าก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านฆ่าคน ก๋านเล่น
จู๊ ก๋านเยียะบาปตางเพศกู้ อย่าง ก๋านลักของ ก๋านขี้จุ ก๋านใส่ ฮ้ายคนอื่นก็ ออกมาจาก
จิตใจ๋ของคน 20 สิง่ หมู่นี้ เยียะหื้อเป๋นคนมลทินในสายต๋าพระเจ้า แต่เรือ
่ งตี้บ่ได้ซ่วยมือ
ก่อนกิน
๋ ข้าวนั ้น บ่ได้เยียะหื้อคนเป๋นมลทินเน่ อ�
พระเยซูจ้วยแม่ญิงต่างจ้าด

21 แล้วพระเยซูก็ออกมาจากตี้หัน
้

เตียวเข้าไปในเขตเมืองไทระกับเมืองไซดอน 22 มี
แม่ ญิง จาว คานาอัน คน นึ่ ง ตี้ อยู่ ตํา๋ หมู่ หัน
้ เข้า มา เอิน
้ ฮ้อง พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า
ต้านผู้เป๋นบุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด ขอโผดอินดูข้าเจ้าพ่องเต๊อะ ลูกสาวของข้าเจ้าโดนผี
เข้า เป๋นตุ๊กทรมานขนาด�
23 ส่วนพระเยซูบ่ยอมอูกั
้ บแม่ญิงคนนั ้นสักกํา หมูสาวก
่
ก็เข้ามาบอกพระองค์ว่า “ไล่
เหิบไปไก๋ๆ เต๊อะ นางฮ้องเอิน
้ ตวยตื๊อหมู่เฮามาบ่ยอมย้าง�
24 พระเยซูงว้ายหลังไปตอบแม่ญิงคนนั ้นว่า “พระเจ้าส่งเฮามาจ้วยก้าคนอิสราเอล
เต้าอัน
้ ตี้เป๋นเหมือนแกะหลง�
25 แต่แม่ญิงคนนั ้นก็เข้ามาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซู แล้วอูว่
้ า “พระองค์เจ้าข้าขอโผด
จ้วยข้าเจ้าตวยเต๊อะ�
26 พระเยซูตอบว่า “บ่ถูกต้องตี้จะเอาของกิน
๋ ของลูกไปโจ้งหื้อหมา�
27 แต่ แม่ ญิง คน นั ้น ตอบ ว่า “แม่น แล้ว แต่ ว่า ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ก็ ยัง ได้ กิน
๋ เศษ
ของกิน
๋ ตี้ตกจากโต๊ะของเจ้าของ�
28 พระเยซู ตอบ ว่า “หญิง เหย เจ้า มี ความ เจื้อ นั ก แต๊ๆ สิง
่ ตี้ เจ้าขอก็ หื้อเป๋นไปต๋ามตี้
ต้องก๋านนั ้นเต๊อะ� เวลาเดียวกั ๋นนั ้นลูกสาวของนางก็หายเป๋นปกติ
พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก
ร
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29 พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ เตียวเลาะฮิมฝั่ งทะเลสาบกาลิ ลี

แล้วก็ ขึ้นบนดอยนั ่งอยู่ตี้
หัน
้ 30 มีหมูคน
่ จํา๋ นวนนั กมาหาพระองค์ ปาหมูคน
่ ง่อย คนต๋าบอด คนพิก๋าน คนเป๋นใบ้
ตึงคนตี้เป๋นพยาธิสะป๊ะ มาวางนอนใก้ตีน
๋ พระเยซู แล้วพระองค์ก็โผดฮักษาหมู่เขาจ๋น
หายกั ๋นหมดกู้คน 31 จ๋นคนตังหลายปากั ๋นงืดเมื่อได้หันคนใบ้อู้ได้ คนพิก๋านก็หาย คน
ง่อย ก็ เตียว ได้ คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หัน ได้ แหม คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ของ
จาวอิสราเอล
พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน

“เฮาอินดู คนหมู่ นี้ ขนาด ย้อนหมู่ เขาอยู่ตวยเฮา
สาม วัน มา แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ บ่มี อะหยัง กิน
๋ สัก อย่าง ถ้า เฮา หื้อ หมู่ เขา ปิ๊ ก บ้าน โดย บ่ได้ กิน
๋
อะหยังเตื้อ หมู่เขาก็จะเป๋นปิหมดแฮงก๋างตางก็ได้�
32 พระเยซู ฮ้อง หมู่ สาวก มา หา อู้ ว่า

“ในตี้ ทุ รกั ๋นดารจาอี้จะไปเซาะของกิน
๋ ตี้ ไหนมาเลี้ยงคนจํา๋ นวนนั ก
มอกอีได้
้ �
34 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน มี เข้า หนมปั ง กี่ ก้อน� หมู่ สาวก ตอบ ว่า “มี เข้า
หนมปังเจ็ดก้อนกับป๋าตั ๋วหน้ อยๆ บ่กี่ตั ๋ว�
35 พระองค์สัง
่ หื้อคนตังหลายนั ่งลงบนปื๊ นดิน 36 แล้วพระองค์ฮับเอาเข้าหนมปังเจ็ด
ก้อน กับ ป๋า นั ้น มา อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หัก เข้า หนมปัง ตึง ป๋า ยื่น หื้อ หมู่
สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย 37 กู้คนกิน
๋ อิม
่ กั ๋นหมด แล้วยังเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วย
38
ได้ แหม เจ็ด แก่น เต๋มๆ คน ตึง หมด ตี้ นั ่ง กิน
้ นั บ ก้า ป้อ จาย ได้ สี่ ปัน
๋ ของกิน
๋ ตวย กั ๋น หัน
คน บ่นั บแม่ญิงกับหละอ่อน 39 เมื่อพระเยซูส่งกู้คนปิ๊ กเมือบ้านหมดแล้ว พระองค์ก็ลง
เฮือไปแคว้นมากาดาน
33 หมู่ สาวก อู้ ว่า

16
ขอหื้อพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์

หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดู สี มา ทดลอง พระเยซู ขอ หื้อ เยีย ะ หมายสําคัญ จาก ฟ้า สวรรค์
หื้อผ่อ เปื้ อจะฮูว่
้ าพระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ ก่อ
1

พระเยซู ตอบ ว่า “วัน ใด ก็ ต๋าม ต๋อน เมื่อ แลง ตี้ ต๊ องฟ้า เป๋น สี แดง หมู่ ต้าน ก็ บอก ว่า
‘วันพูกอากาศจะดี� 3 แต่ถ้าต๋อนเจ๊าวันใดต๊องฟ้าสีแดงกับมืดอึมคึม ต้านก็จะบอกว่า
‘วัน นี้ ฝน จะ ตก� ต้าน ตัง หลาย แยง ผ่อ ต๊ องฟ้า แล้ว ก็ ฮู้ ว่า อากาศ วัน นี้ จะ เป๋น จาใด แต่
เมื่อต้านหันสิง่ ตี้ เฮาเยียะมา เยียะหยังต้านตังหลายยังบ่ฮู้บ่เข้าใจ๋ ว่าหมายเถิงอะหยัง
เตื้อ 4 มี ก้า หมู่ คน บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง ขอ หื้อ เยีย ะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ
แต่ พระเจ้า จะ บ่เยีย ะ หื้อ หัน เน่ อ นอก จาก หมายสําคัญ ตี้ เกิด ขึ้น กับลโยนาห์ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้า� แล้วพระเยซูก็ละหมู่เขาไป
2

เจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี

เมื่อ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ปา กั ๋นข้าม ไป แหม ฟาก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ แล้ว หมู่ เขา ลืม
เอาเข้าหนมปังมาตวย 6 พระเยซูเตือ
๋ นหมู่เขาว่า “หื้อแนหละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับ
หมู่สะดูสีไว้หื้อดีเน่ อ�
5

7 หมู่สาวกอูกั
้ ๋นว่า

ล

“ตี้พระองค์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าหมู่เฮาลืมเอาเข้าหนมปังมาตวยแน่ ๆ�
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ก็ เลยอู้ว่า “หมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อยเหีย
แต๊ๆ เยีย ะ หยัง หมู่ ต้าน ปา กั ๋น อู้ เรือ
่ ง บ่มี เข้า หนมปัง 9 หมู่ ต้าน ยัง บ่เข้า ใจ๋ เตื้อ กา จํา๋ ได้
อยู่ก่อต๋อนตี้เฮาเอาเข้าหนมปังห้าก้อนเลี้ยงตึงห้าปันคน แล้วเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ซ้า
ได้ กี่ แก่น 10 กับ เรือ
่ ง เข้า หนมปัง เจ็ด ก้อน เลี้ยง ได้ ตึง สี่ ปัน คน แล้ว เก็บ ของกิน
๋ ตี้ เหลือ
ใส่ก๋วยนั บได้กี่แก่นฮึ 11 เป๋นจาใดหมู่ต้านเถิงบ่เข้าใจ๋เตื้อว่า เฮาบ่ได้อู้เรือ
่ งเข้าหนมปัง
แต่เฮาเตือ
๋ นหมู่ต้านหื้อแนหละวังเจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีหื้อดี�
12 ในตี้สุ ดหมู่สาวกก็เข้าใจ๋แล้วว่า พระเยซู บ่ได้อู้เถิงเรือ
่ งหละวังเจื๊อตี้ใส่ในเข้าหนม
ปัง แต่หื้อหละวังกําสอนของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี
8 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขาอู้เรือ
่ งอะหยังกั ๋นอยู่

เปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
ฟี ลิปปี พระองค์ ถามหมู่สาวกของพระองค์ ว่า
“คนตังหลายอูกั
้ ๋นว่าบุตรมนุษย์เป๋นใผกา�
14 หมู่ สาวก ตอบ ว่า “บาง คน ก็ ว่าเป๋ น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา บาง คน ก็ ว่าเป๋ น เอลี ยาห์
เป๋นเยเรมียก็
์ มี กาว่าเป๋นคนใดคนนึ่ งในหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
15 พระเยซูก็ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านลอกึ๊ดว่าเฮาเป๋ นใผ�
16 ซี โมน ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปโตร ตอบ ว่า “พระองค์ เป๋ น พระคริสต์ เป๋ น พระบุตร ของ
พระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู�
่
17 พระเยซูตอบว่า “ซีโมน ลูกของโยนาห์เหย ต้านได้ฮับปอนแต๊ๆ ย้อนว่าเรือ
่ งนี้ พระ
18
บิดาของเฮาตี้ อยู่ในสวรรค์ เป๋นผู้เปิดเผยหื้อต้านฮู้ บ่ใจ้ คนบอกหื้อเน่ อ เฮาจะบอก
หื้อฮู้ว่าต้านคือเปโตร๔ ต้านเป๋นเหมือนบ่าหินตี้เฮาจะสร้างคริสตจักรของเฮาขึ้นตัง้ ไว้
อํานาจตึงหมดของความต๋าย จะมี ชัยเหนื อคริสตจักรของเฮานั ้นตึง บ่ได้ 19 เฮาจะเอา
ขะแจ๋ ตี้ ไข แผ่น ดิน สวรรค์ ไว้หื้อ ต้าน อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน ห้าม ใน โลก นี้ พระเจ้า ก็ ห้าม
สิง่ นั ้นในสวรรค์ แล้วอะหยังก็ ต๋ามตี้ ต้านหื้อเยียะในโลกนี้ พระเจ้าก็ หื้อเยียะสิง่ นั ้นใน
สวรรค์ เหมือน กั ๋น� 20 แล้ว พระเยซู สัง่ หมู่ สาวก บ่หื้อ บอก คน อื่น ว่า พระองค์ เป๋น พระ
คริสต์
13 เมื่อ พระเยซู มา เถิง แคว้น ซี ซารียา

พระเยซูตวายตัก
๊ ก๋านต๋ายของพระองค์
ตัง้ แต่ นั ้น เป๋น ต้น มา พระเยซู อธิบาย หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ฟัง ว่า พระองค์ จะ
ต้อง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย อย่าง จาก หมู่ คน เฒ่า คน
แก่กับหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่ธรรมาจ๋ารย์ ในตี้สุดพระองค์จะถูกฆ่าต๋าย แต่หลังจาก
นั ้นแหมสามวัน พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
22 เมื่อ เปโตร ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปาพระเยซู ออกจากหมู่ แล้วว่าหื้อพระองค์ ว่า “อู้จาอี้ได้
จาใด พระเจ้าจะบ่หื้อสิง่ นี้ เกิดขึ้นแน่ ๆ�
23 พระเยซู ก็ งว้าย หลัง มา อู้ กับ เปโตร ว่า “ไอ่ ซาต๋าน ไป หื้อ ป๊ น หู ป๊ น ต๋า เจ้า กํ่า ลัง ขัด
ขวางเฮา ย้อนว่าเจ้าบ่ได้กึ๊ดอย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
24 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่สาวกว่า “ถ้าใผคนใดใค่เป๋นสาวกของเฮา ก็หื้อคนนั ้นตัดอกตัด
ใจ๋ แบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วเก่าแล้วตวยเฮามา 25 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้
คนนั ้นจะฮักษาจี วต
ิ นั ้นบ่ได้ ก็ จะต๋าย แต่ ถ้าคนใดยอมสละจี วต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่ เฮา
คนนั ้นจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 จะมีประโยชน์ อะหยังถ้าได้เป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่างในโลกนี้
แต่ ต้อง เสีย จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไป เหีย ต้าน จะ เอา อะหยัง ไป แลก กับ จี วต
ิ ของ ต้าน ปิ๊ ก คืน มา ได้
27 แต่บุตรมนุษย์จะปิ๊ กมาด้วยรัศมีของพระบิดาพร้อมกับทูตสวรรค์ของพระองค์ แล้ว
21
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บุตรมนุษย์จะมาตัดสินกู้คนต๋ามตี้แต่ละคนได้เยียะเอาไว้ 28 เฮาบอกความจริงแก่ต้าน
ตังหลายว่า หมู่ต้านบางคนตี้ยืนอยู่ตี้นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันบุตรมนุษย์เข้า
มาอย่างกษั ตริยตี
์ ้ยิง่ ใหญ่�

17
พระเยซูมาอูตวย
้
โมเสสกับเอลียาห์

1 หลัง จาก นั ้น หก วัน พระเยซู ปา เปโตร

ยากอบ กับ ยอห์นน้ องของยากอบ ขึ้นไปบน
ดอย สูง ตวย กั ๋น บ่มี คน อื่น ตี้ หัน
้
แล้ว ตั ๋ว ของ พระองค์ ก็ เปี่ ยน ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า หมู่ เขา
หน้า ของ พระองค์ ส่อง แสง แจ้ง เหมือน ตะวัน เสื้อผ้า ก็ ขาว จ๋น เหลื้อ ม มาบๆ 3 แล้ว หมู่
เขาก็หันโมเสสกับเอลียาห์๕กํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่
4 เปโตร อู้ กับ พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า เป๋ น สิง
่ ดี แต๊ๆ ตี้ หมู่ เฮา ได้ มา อยู่ ตี้ นี่ ถ้า
พระองค์ ต้อ งก๋าน หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ ไว้สาม หลัง หื้อ พระองค์ โมเสส กับ เอลี ยาห์คน ละ
หลัง�
5 เปโตรอู้ลิน
้ หมู่เขาไว้ แล้วมีเสียงออก
้ ยังบ่ตันเข้าปาก ก็มีเมฆสว่างแจ้งหลึ้งมาหุม
มา จาก เมฆ ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ลูก ตี้ เฮา ฮัก เฮา ปอใจ๋ ต้าน นั ก ขนาด เน่ อ หื้อ เจื้อ ฟัง ต้าน
เต๊อะ�
6 เมื่อหมู่สาวกได้ยน
ิ ก็กั ๋วขนาด ปากั ๋นก้มกราบลง 7 พระเยซู เตียวมาหยุบตั ๋วหมู่เขา
อู้ ว่า “ลุก ขึ้น เต๊อะ บ่ต้อง กั ๋ว� 8 เมื่อ หมู่ เขา แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ก็ บ่หัน ใผ หัน ก้า พระเยซู
เต้าอัน
้
9 ต๋อนตี้ปากั ๋นเตียวลงมาจากดอยนั ้น พระองค์สัง
่ หมูเขา
่ ว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮูเน่
้ อว่า
หมู่ต้านได้หันอะหยังมาแล้วพ่องจ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน�
10 หมู่ สาวก ถาม ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ปา กั ๋น อู้ ว่า เอลี ยาห์ ต้อง มา ก่อน พระ
คริสต์�
11 พระเยซู ตอบ ว่า “ถูก แล้ว ตี้ เอลี ยาห์ ต้อง มา ก่อน เปื้ อ มา เกีย ม กู้ สิง
่ กู้ อย่าง หื้อ ปิ๊ ก
เหมือนเก่า 12 แต่ เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า เอลี ยาห์ได้ มาแล้ว หมู่เขาบ่ฮู้ว่าเป๋นเอลี ยาห์ แต่
ปากั ๋นเยียะบ่ดี กับเปิ้ นต๋ามใจ๋ ของหมู่เขา เต้าอัน
้ ยังบ่ปอหมู่เขาก็จะทรมานบุตรมนุษย์
13
จาอัน
้ เหมือนกั ๋น� หมู่สาวกก็ฮูว่
้ า ตี้พระเยซูอูมา
้ นั ้นหมายเถิงยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
2

พระเยซูฮักษาหละอ่อนตี้มีผีเข้า
เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ปิ๊ ก ลง มา เถิง ตี้ หมู่ คน อยู่กั ๋น ก็ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง มา คุก เข่า
ส่อง หน้า พระองค์ 15 อู้ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด อิน ดู ลูก บ่าว ของ ข้าพเจ้า ตวย เต๊อะ
เขาเป๋นโรคลมบ้าหมู ตุ๊กทรมานขนาด เกยตกนํ้าตกไฟเจื่อๆ 16 ข้าพเจ้าเกยปาลูกบ่าว
คนนี้ มาหาหมู่สาวกของพระองค์ แต่หมู่เขาฮักษาหื้อหายบ่ได้�
17 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮ่อ หมู่ คน บ่มี ความ เจื้อ กับ เยีย ะ บ่ดี เฮา จะ ต้อง อยู่ กับ หมู่ สู
แหมเมินสักเต้าใด เฮาจะต้องอดทนกับหมู่ สู ไปแผวไหน ปาหละอ่อนคนนั ้นมานี่ แล่�
18 แล้ว พระเยซู สัง
่ ผี ตั ๋ว นั ้น หื้อ ออก มา ผี นั ้น ก็ ออก จาก หละอ่อน คน นั ้น เวย บ่ค้าน หละ
อ่อนคนนั ้นก็หายเป๋นปกติ
19 เมื่อพระเยซู อยู่คนเดียว หมู่สาวกก็ มาถามพระองค์ ว่า “เป๋ นจาใดหมู่เฮาเถิงไล่ ผี
ตั ๋ว นั ้น ออก บ่ได้� 20 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา ว่า “ย้อน หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ หน้ อย ลํ้า ไป เฮา
14

๕

17:3
17:3
แต่มีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเจ้า

เอลียาห์กับโมเสสเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณตี้ต๋ายไปแล้ว
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บอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าต้านตังหลายมีความเจื้อเต้าเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง
แล้ว สัง่ ดอย ม่อน นี้ หื้อ ย้าย จาก ตี้ นี่ ไป อยู่ ตัง ปู๊น ก็ จะ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ต้าน ว่า นั ้น จะ บ่มี อะ
หยังตี้ต้านตังหลายจะเยียะบ่ได้�๖
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์แหม
เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก มา จุ มนุ ม กั ๋น ตี้ แคว้น กาลิ ลี พระเยซู บอก กับ หมู่ เขา ว่า
“จะ มี คน หัก หลัง บุตรมนุษย์ แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใน อํานาจ ของ คน 23 แล้ว หมู่ เขา
จะ ฆ่า พระองค์ หื้อ ต๋าย แต่ พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วัน ตี้ สาม� หมู่ สาวก ก็
ปากั ๋นแป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าเสียใจ๋ขนาด
22

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านจ่ายภาษี
เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เตียว ตาง มา เถิง เมือง คาเปอรนาอุม มี คน เก็บ สตางค์
ก้า บํารุ ง พระวิหาร มา ถาม เปโตร ว่า “อาจ๋า รย์ ของ ต้าน บ่เสีย สตางค์ ก้า บํารุ ง พระวิหาร
กา�ว
25 เปโตรตอบว่า “เสียก่า บ่เสียจาใด� เมื่อเปโตรเข้าไปหาพระเยซูในเฮือน พระองค์
ก็ อู้ ขึ้น ก่อน ว่า “ซี โมน ตั ๋ว ต้าน กึ๊ด จาใด พ่อง คน ตี้ เป๋น กษั ตริย์ ใน โลก นี้ เกย เก็บ ก้า ถา
ต่างๆ จากใผ เก็บจากหมู่ลูกๆ ของต้าน กาว่าเก็บจากคนอื่นๆ�
26 เปโตรตอบว่า “เก็บจากคนอื่นๆ� พระเยซูบอกว่า “ถ้าจาอัน
้ หมู่ลูกๆ ของพระองค์
ก็ บ่ต้อง เสีย ก้า ถา แม่น ก่อ 27 แต่ เปื้ อ บ่หื้อ คน ตี้ มา เก็บ สตางค์ ก้า บํารุ ง โขด หื้อ ต้าน ไป
จ่อม เบ็ด ตี้ ทะเลสาบ เมื่อ ได้ ป๋า ตั ๋ว เก๊ า หัวที หื้อ ง้าง ปาก ป๋า ออก แล้ว ต้าน จะ ปะ สตางค์
เหรียญนึ่ งเชเขล หื้อเอาสตางค์นั ้นไปจ่ายก้าบํารุ งพระวิหารสําหรับเฮากับต้านเต๊อะ�
24

18
ใผตี้เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น

1 มีต๋อนนึ่ งหมู่สาวกมาถามพระเยซูว่า

“ในแผ่นดินสวรรค์ ใผเป๋นใหญ่ตี้สุด�

2 พระเยซูฮ้องหละอ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนอยูส่
่ องหน้าหมู่สาวก 3 แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า

“เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า หมู่ ต้าน บ่ยอม เปี่ ยน ใจ๋ หื้อ เป๋น เหมือน หละ
อ่อนหน้ อยหมู่นี้ ก็จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ตึงบ่ได้ 4 ย้อนจาอัน
้ ถ้าใผคนใดอ่อนน้ อม
ถ่อมต๋น เหมือนหละอ่อนหน้ อยๆ คนนี้ ก็จะนั บได้ว่าเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่เหลือเปิ้ นในแผ่น
ดินสวรรค์
5 “แหม อย่าง ใผ คน ใด ตี้ ต้อนฮับ คน ตี้ เป๋ น เหมือน หละอ่อน หน้ อย จาอี้ ย้อน หัน แก่
เฮา ก็ เผียบ เหมือน กับ ว่า คน นั ้น ได้ ต้อนฮับ เฮา ตวย 6 แต่ ถ้า ใผ คน ใด เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋น
เหมือน หละอ่อน หน้ อย ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา หลง ผิด ไป สัก คน นึ่ ง ก็ หื้อ เอา บ่า หิน โม่ ก้อน
ใหญ่ๆ มัดติดคอคนนั ้น แล้วอุม
้ โจ้งลงในทะเลหื้อต๋ายเหีย ก็ยังดีเหลือ
ก๋านลองใจ๋หื้อเยียะบาป
“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ โลก นี้ ย้อน ว่า สิง่ ต่างๆ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน หลงผิด แต่ ความ
ฉิ บหาย จะ เกิด ขึ้น กับ คน ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด เรือ
่ ง จาอี้ นั ้น 8 ย้อน จาอัน
้ ถ้า มือ กา ว่า ตีน
๋ ของ
ต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อกกขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีมือกุดกาว่าตีน
๋ ปุดแต่ยังมี
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ยังดีเหลือมีมือกาว่าตีน
๋ ตึงสองข้างดีครบหมด แต่ต้องตกในไฟตี้บ่มีวัน
ดับ 9 ถ้าแก่นต๋าของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อควัดขว้างเหีย ย้อนว่าถ้าเหลือ
แก่น ต๋า เผิก เดียว แต่ มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ ยัง ดี เหลือ มี ต๋า ครบ ตึง สอง แก่น แต่ ต้อง ตก หม้อ
หน้าฮก
๖ 17:20
17:20
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
21
ตี้ว่า
“จะไล่ผีจาอีออก
้
บ่ได้นอกจากอธิษฐาน
กับอดอาหารเต้าอัน
้ � ว 17:24 17:24 อพย� 30:13; 38:26
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เรือ
่ งแกะหาย
“หละวัง หื้อ ดี ห้าม ดูถูก ดู แควน คน ตี้ ตํ่าต้อย หมู่ นี้ แม้ แต่ คน เดียว เฮา ขอ บอก หื้อ
ต้านตังหลายฮู้ว่า ทูตสวรรค์ ประจํา๋ ตั ๋วของหมู่เขาเข้าเฝ้าพระบิดาของเฮาตี้ ในสวรรค์
ตลอด๗
12 “หมู่ ต้าน จะ กึ๊ด จาใด ถ้า ป้ อ จาย คน นึ่ ง มี แกะ ร้อย ตั ๋ว แล้ว มี ตั ๋ว นึ่ ง หาย ไป เขา ก็ ละ
แกะเก้าสิบเก้าตั ๋วไว้บนดอย แล้วไปตวยเซาะหาแกะตั ๋วตี้หาย 13 เฮาบอกความจริงแก่
ต้าน ตัง หลาย ว่า เมื่อ เขา ปะ แกะ ตั ๋ว ตี้ หาย ไป นั ้น แล้ว เขา จะ จื้น จมยินดี ตี้ ได้ ปะ แกะ ตั ๋ว
นั ้น นั ก เหลือ ตี้ มี เก้า สิบ เก้า ตั ๋ว ตี้ บ่ได้ หาย ไป แหม ก่อน 14 ก็ เหมือน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา
ของ ต้าน ตัง หลาย ตี้ อยู่ใน สวรรค์ ก็ บ่ใค่ หื้อ คน ตํ่าต้อย หมู่ นี้ คน ใด คน นึ่ ง หลง หาย ไป แม้
แต่คนเดียว
10

กําสอนเกี่ยวกับคนเยียะผิดต่อเฮา
ก็ หื้อไปอธิบายตั ๋วต่อตั ๋วหื้อเขาหันความผิดของ
เขา ถ้า เขา ฟัง ต้าน ก็ นั บ ว่า เขา กับ ต้าน ปิ๊ ก มา เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น แหม 16 แต่ ถ้า เขา บ่ยอม ฟัง
ก็หื้อปาแหมสักคนสองคนตวยต้านไปหาเขา เปื้ อว่าเรือ
่ งราวตี้เกิดขึ้นนั ้นจะได้มีพยาน
สอง สาม คน เถิง จะ เจื้อ ถือ ได้ 17 ถ้า เขา ยัง บ่ยอม ฟัง แหม ก็ หื้อ เอา เรือ
่ ง นี้ ไป บอก คริสต
จักร แต่ถ้าเขายังบ่ยอมฟังคริสตจักร ก็หื้อเยียะกับเขาเหมือนเป๋นคนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้า
กาว่าเขาเป๋นเหมือนคนเก็บภาษี ตี้ขีโ้ ก๋ง
18 “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า อะหยังก็ต๋ามตี้ต้านห้ามในโลกนี้ พระเจ้า
ก็ ห้ามสิง่ นั ้นในสวรรค์ แล้วอะหยังก็ ต๋ามตี้ ต้านหื้อเยียะในโลกนี้ พระเจ้าก็ หื้อเยียะสิง่
นั ้นในสวรรค์เหมือนกั ๋น
19 “เฮาบอกต้านแหมว่า ถ้าหมู่ต้านตี้ อยู่ในโลกนี้ สักสองคนฮ่วมใจ๋ กั ๋นตี้ จะขอสิง
่ นึ่ ง
20
สิง่ ใด พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ เยีย ะ สิง่ นั ้น หื้อ ต้าน เหมือน กั ๋น ย้อน ว่า ตี้
ไหนก็ต๋ามตี้มีสองสามคนมาจุมนุมกั ๋นในนามของเฮา เฮาก็จะอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้ �
15 “ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ เยีย ะ บ่ดี ต่อ ต้าน

กําเผียบเรือ
่ งเจ้าหนี้ บ่ยอมยกโต้ษ

21 ต๋อนนั ้นเปโตรเข้ามาถามพระเยซู ว่า

“อาจ๋ารย์ ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อเฮาติกๆ เฮา

จะยกโต้ษหื้อกี่เตื้อดี แผวเจ็ดเตื้อปอก่อ�
22 พระเยซูตอบว่า “อึ บ่ใจ้เจ็ดเตื้อเน่ อ แต่ต้องเป๋ นเจ็ดคูณแหมเจ็ดสิบเตื้อ�
23 “ตี้ เป๋ น จา อี้ ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน กับ เจ้า องค์ นึ่ ง ตี้ ต้อ งก๋าน จะ
สะสาง หนี้ ตี้ หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ติด ค้าง อยู่ 24 เมื่อ ลง มือ จัด ก๋าน บัญชี ก็ ปา คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง ตี้
เป๋น หนี้ อยู่นึ่ ง หมื่น ตะลัน ต์๘ เข้า มา 25 แต่ เขา มี สตางค์ บ่ปอ ส้าย หนี้ เจ้า องค์ นั ้น ก็ เลย
สัง่ หื้อเอาตั ๋วคนฮับใจ๊คนนี้ ตึงลูกเมียกับข้าวของกู้อย่างตี้เขามี เอาไปขายเหียหื้อหมด
เปื้ อเอาสตางค์มาส้ายหนี้
26 “คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ก็ คุกเข่า ลง อ้อนวอน ต่อ เจ้า องค์ นั ้น ว่า ‘ขอ เวลา หื้อ แหม หน้ อย
เต๊อะ จะเอาสตางค์ตึงหมดมาใจ๊หนี้ หื้อจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์� 27 เจ้าองค์นั ้นมีความ
อินดูคนฮับใจ๊คนนั ้น เลยยกหนี้ ตึงหมดหื้อ แล้วป่อยตั ๋วไป
28 “บ่า กอง คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ออก ไป แล้ว ไป ปะ เปื้ อน ตี้ เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตวย กั ๋น ตี้ เป๋ น
หนี้ เขา อยู่ นึ่ ง ร้อย เดนาริอน
ั ๙ เขา ก็ เข้า ไป บีบ คอ เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น แล้ว สัง่ ว่า ‘ส้าย
สตางค์ตี้เป๋นหนี้ มาบ่าเดี่ยวนี้ เลย�
29 “เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ ตี้ เป๋ น ลูก หนี้ ก็ คุก เข่า ลง อ้อนวอน ว่า ‘ขอ เวลา แหม สัก หน้ อย เต๊อะ
แล้วเฮาจะเอาสตางค์ตึงหมดมาส้ายหนี้ หื้อจ๋นครบ�
๗ 18:10
18:10
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
11
คือ
“ย้อนว่าบุตรมนุษย์ได้ลงมาในโลกนี้
๙ 18:28
เปื้ อจ้วยคนหลงหายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ� ๘ 18:24 18:24 นึ่ งตะลันต์ มีก้าเต้ากับก้าแฮง 15 ปี๋
18:28 1 เดนาริอน
ั เต้ากับก้าแฮง ป้อจาย 1 วัน

มัทธิว 18:30

33

มัทธิว 19:15

“แต่ เขา บ่ยอม เลย สัง่ หื้อ ยับ เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ไป ขัง คอก ไว้จ๋น กว่า จะ ส้าย หนี้
จ๋นครบตึงหมดก่อน 31 เมื่อคนฮับใจ๊คนอื่นๆ หันเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้น ก็ฮูส
้ ึกสลดใจ๋ เลย
ไปเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อเจ้าองค์นั ้นฟัง
32 “เจ้า องค์ นั ้น ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ คน เก่า มา หา อู้ ว่า ‘ไอ่ ขี้ข้า ใจ๋ ดํา เฮา ได้ ยก หนี้ หื้อ เจ้า ตึง
หมดแล้ว ย้อนว่าเจ้าได้อ้อนวอนเฮา 33 เจ้าก็น่าจะอินดูเปื้ อนคนฮับใจ๊คนอื่นๆ เหมือน
อย่างตี้เฮาอินดูเจ้าตวยบ่ใจ้กา� 34 เจ้าองค์นั ้นโขดขนาด เลยเอาคนฮับใจ๊คนนี้ ขังคอก
แล้วก็หื้อลงโต้ษเขาจ๋นกว่าจะส้ายหนี้ จ๋นครบ
35 “พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ จะ เยีย ะ จาอี้ กับ หมู่ ต้าน กู้ คน เหมือน กั ๋น ถ้า หมู่
ต้านบ่ยอมยกโต้ษหื้อกับปี้ น้ องจากใจ๋แต๊ๆ�
30

19
เรือ
่ งของผัวเมียละกั ๋น
หลัง จาก ตี้ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ แล้ว ก็ ออก จาก แคว้น กาลิ ลี เตียว ตาง เข้า ไป แคว้น
ยู เดีย ตี้ อยู่ แหม เผิก นึ่ ง ของ แม่น้ํา จอร์แดน 2 มี คน ติด ต๋าม พระเยซู ไป เป๋น จํา๋ นวน นั ก
พระองค์ก็ฮักษาคนเป๋นพยาธิในหมู่เขาตี้หัน
้
3 หมู่ฟาริสีบางคนมาลองเจิงพระเยซู ถามว่า “จะผิดบทบัญญัติก่อ ถ้าผัวจะละเมีย
เหีย บ่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเรือ
่ งอะหยังก็ต๋าม�
4 พระเยซู ตอบว่า “หมู่ต้านบ่เกยอ่านกา ว่าต๋อนเก๊าหัวที พระผู้สร้างได้สร้างคนเป๋ น
ป้อจายกับแม่ญิง 5 พระเจ้าอูว่
้ า ‘ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยูฮ่
่ วม
6
ศ
ผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น� กับจะบ่เป๋นสองคนแหมต่อ
ไป แต่เป๋นคนๆ เดียวกั ๋น ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้พระเจ้าได้มัดได้ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดีหื้อใผ
มาเตเขาตึงสองออกจากกั ๋นเน่ อ�
7 หมู่ฟาริสีถามแหมว่า “เป๋ นจาใดโมเสสเถิงสัง
่ หื้อเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย แล้วก็ละ
นางไปได้เลย�
8 พระเยซู ตอบ ว่า “โมเสส ยอม หื้อ หมู่ ต้าน ละ เมีย ได้ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน หลึก หลึ่ง แต่
พระเจ้าบ่ได้ ตัง้ ใจ๋ หื้อเป๋นไปจาอัน
้ ตัง้ แต่เก๊าแต่เหง้า 9 แต่เฮาบอกต้านตังหลายว่า ป้อ
จายคนใดละเมียแล้วไปมีเมียใหม่ ย้อนสาเหตุอื่นๆ เว้นแต่เมียไปเล่นจู๊ ก็ถือว่าผิดเรือ
่ ง
ก๋านล่วงประเวณี �๑
10 หมู่สาวกอู้กับพระเยซู ว่า “ถ้ามีข้อนี้ ข้อเดียวตี้ ป้ อจายจะละเมียได้ บ่แต่งงานเหีย
เลยจะดีเหลือก่อน�
11 พระเยซู ตอบ ว่า “บ่ใจ้ ว่า กู้ คน ยอมฮับ กํา นี้ ได้ แต่ จะ มี บาง คน เต้า อัน
้ ตี้ พระเจ้า
เยีย ะ หื้อ ฮับ ได้ 12 อย่าง บาง คน เกิด มา เป๋น จาอัน
้ ๒ บาง คน ถูก ยับ ต๋อน เหีย และ บาง คน
บ่แต่งงานย้อนหันแก่แผ่นดินสวรรค์ ถ้าใผยอมฮับกําสอนนี้ ได้ก็หื้อยอมฮับเต๊อะ�
1

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อน
ต๋อน นั ้น มี บาง คน ปา หละ อ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระ เยซู เปื้ อ หื้อ
พระองค์วางมือกับอธิษฐานเผื่อ แต่หมู่สาวกว่าหื้อ 14 แต่พระเยซูบอกว่า “หื้อหมู่หละ
อ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์เป๋นของคนตี้เผียบเหมือน
หละอ่อน หมู่ นี้ � 15 หลัง จาก ตี้ พระเยซู วาง มือ ปั๋ น ปอน หละอ่อน หมู่ นั ้น แล้ว พระองค์ ก็
ออกไปจากตี้หัน
้
ศ 19:5
๑ 19:9
19:5 ปฐก�
2:24
19:9 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า
๒ 19:12 19:12 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีก
กับคนใดตี้ฮับแม่ญิงตี้หย่าแล้วนั ้นมาเป๋นเมีย ก็ผิดประเวณี ตวย
13

คือ “บางคนเป๋นขันทีตัง้ แต่เกิด�

มัทธิว 19:16

34

มัทธิว 20:5

พระเยซูอูกั
้ บเศรษฐีเรือ
่ งจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง มา หา พระเยซู ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยีย ะ ความ ดี อะ
หยังพ่องเถิงจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
17 พระเยซู ตอบ ว่า “เป๋ น จาใด ต้าน เถิง ถาม เฮา ว่า อะหยัง ดี มี ก้า พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ดี
ถ้าต้านต้องก๋านจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็ต้องเยียะต๋ามบทบัญญัติ�
18 ป้ อ จาย คน นั ้น ถาม ว่า “ข้อ ไหน พ่อง� พระเยซู ตอบ ว่า “ข้อ ตี้ ว่า ‘ห้าม ฆ่า คน ห้าม
เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ 19 จง เคารพ นั บถือ ป้อ
แม่ของตั ๋วษ แล้วจงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ส ”
20 ป้ อจายหนุ่มคนนั ้นตอบว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ถือฮักษากู้ข้อบ่ได้
ขาดอยูแล้
่ ว ยังมีอะหยังตี้จะต้องเยียะแหมก่อ�
21 พระเยซู ตอบ ว่า “ถ้า ต้าน ต้อ งก๋าน เป๋ น คน ดี พร้อม ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน จะ
ต้อง ไป ขาย ของ กู้ อย่าง ตี้ ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี
สมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ�
22 เมื่อ ป้ อ จาย หนุ่ม คน นั ้น ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ เตียวออกไปด้วยใจ๋ เป๋นตุ๊ก ย้อนว่าเขารวย
นั กขนาด
23 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนรวยจะเข้าใน
แผ่นดินสวรรค์ก็ยากนั กแก 24 เฮาขอบอกหมู่ต้านแหมเตื้อว่า ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็ม ยัง
ง่ายเหลือตี้คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหมก่อน�
25 เมื่อ หมู่ สาวก ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น งืด ขนาด ถาม ว่า “ถ้า จาอัน
้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป
โต้ษได้�
26 พระเยซู ผ่อหมู่ สาวกแล้วอู้ว่า “สําหรับคน เป๋ น ไปบ่ได้ อยู่แล้ว แต่ สําหรับพระเจ้า
กู้สิง่ กู้อย่างเป๋นไปได้ตึงหมด�
27 เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง เปื้ อ ติด ต๋าม อาจ๋า รย์ มา
แล้วหมู่เฮาจะได้อะหยังตอบแตนพ่อง�
28 พระเยซู ตอบว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า ในยุคใหม่ บุตรมนุษย์จะ
นั ่ง บน บัลลังก์ อัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ตวย เฮา ก็ จะ ได้ นั ่ง บน บัลลังก์ สิบ สอง
ตี้ เปื้ อตัดสินสิบสองผะกุ๋นของคนอิสราเอล 29 กู้คนตี้ละบ้าน กาว่าละปี้ น้ อง ละป้อแม่
ละ ลูกๆ กาว่า ละ ไฮ่นา ย้อน หัน แก่ เฮา ก็ จะ ได้ ฮับ ผล ตอบ แตน เป๋น ร้อย เต้า กับ จะ ได้ ฮับ
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ตวย 30 แต่มีหลายคนตี้เป๋นคนตังเก๊าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับ
คนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
16

20

กําเผียบเรือ
่ งคนงานฮับก้าจ้างเต้ากั ๋น

1 “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนเจ้าของสวนคนนึ่ ง

ตี้ออกจากเฮือนไปเจ๊ามืด เปื้ อไป
จ้าง คน งาน มา เยีย ะ ก๋าน ใน สวน องุน
่ ของ เปิ้ น 2 เมื่อ ตกลง กั ๋น แล้ว ว่า จะ หื้อ ก้า แฮง นึ่ ง
เดนาริอน
ั ต่อวัน แล้วก็ส่งคนงานเข้าไปเยียะก๋านในสวนองุน
่
3 “ประมาณ เก้า โมง เจ๊า เจ้าของ สวน ก็ เตียว เข้า ไป ตี้ กาด แหม ก็ หัน บาง คน ยืน อยู่
บ่ดาย บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน อะหยัง 4 เจ้าของ สวน อู้ ว่า ‘ถ้า หมู่ เจ้า ไป เยีย ะ ก๋าน ใน สวน องุน
่
5
ของ เฮา เฮา จะ หื้อ ก้า จ้าง ต๋าม สมควร� คน หมู่ นั ้น ก็ ตกลง ไป เยีย ะ ก๋าน ใน สวน องุน
่
ประมาณเติงตอน เจ้าของสวนก็ออกไปแหม บ่ายสามโมงแล้วก็ยังออกไปเยียะจาอัน
้
ษ

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

ส

19:19 19:19 ลนต� 19:18

มัทธิว 20:6
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มัทธิว 20:26

เหมือน กั ๋น 6 ประมาณ ห้า โมง แลง เจ้าของ สวน ก็ ออก ไป แหม เตื้อ ก็ หัน บาง คน ยืน อยู่
บ่ดาย เปิ้ นก็เข้าไปถามคนหมู่นั ้นว่า ‘เป๋นจาใดหมู่เจ้าเถิงยืนตี้นี่ บ่เยียะก๋านอะหยังวัน
คํ่าจาอี�
้
7 “เขาหมู่นั ้นตอบว่า ‘บ่มีใผจ้างหมู่เฮา� เจ้าของสวนก็จวนหมู่เขาว่า ‘ไปเยียะก๋านตี้
สวนองุน
่ ของเฮาบ๋อ�
8 “ตกเมื่อแลงวันนั ้นเถิงเวลาเลิกงานแล้ว

เจ้าของสวนสัง่ หัวหน้าคนงานว่า ‘ไปฮ้อง
คน งาน ตึง หมด มา แล้ว จ่าย ก้า แฮง หื้อ หมู่ เขา จ่าย ต๋าม ลําดับ ตัง้ แต่ คน มา เมื่อ ลูน จ๋น
เถิงคนตี้มาเก๊าหัวที�
9 “คน งาน ตี้ มา เมื่อ ลูน ต๋อน ห้า โมง แลง ได้ ก้า แฮง ไป คน ละ นึ่ ง เดนาริอน
ั 10 หมู่ คน
งานฮับจ้างตี้มาก่อนก็คาดว่าจะได้นั กเหลือนั ้น แต่ก็ได้คนละนึ่ งเดนาริอน
ั เต้ากั ๋นหมด
11 เมื่อ หมู่ เขา ฮับ ก้า แฮง ไป แล้ว ก็ จ่ม ว่า หื้อ เจ้าของ สวน ว่า 12 ‘คน หมู่ นั ้น เยีย ะ ก๋าน จัว
้
โมงเดียว แต่ได้ก้าแฮงเต้ากับหมู่เฮาตี้เยียะก๋านฮิมต๋ายอยูก๋
่ างแดดฮ้อนวันคํ่า�
“เจ้าของ สวน องุน
่ ก็ ตอบ คน นึ่ ง ใน หมู่ คน นั ้น ว่า ‘เปื้ อน เหย เฮา บ่ได้ โก๋ง เจ้า เน่ อ ก็
ตกลง ก้า แฮง กั ๋น ไว้แล้ว ว่า นึ่ ง เดนาริอน
ั บ่ใจ้ กา 14 ฮับ ก้า แฮง ของ เจ้า แล้ว ไป เหีย เต๊อะ
เฮา ปอ ใจ๋ จะ จ่าย หื้อ คน ตี้ เฮา จ้าง มา เมื่อ ลูน เต้า กับ ตี้ เฮา จ่าย หื้อ เจ้า 15 เฮา มี สิทธิ์ตี้ จะ
เยียะจาอีกั
้ บสตางค์ของเฮา กาว่าเจ้าขอยย้อนเฮาใจ๋กว้างจาอัน
้ กา�
16 “แต่ มี หลาย คน ตี้ เป๋ น คน ตัง เก๊ า ใน ต๋อน นี้ จะ ก๋าย เป๋ น คน ตัง ป๋ า ย กับ คน ตัง ป๋ า ย
ต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
13

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านต๋ายของพระองค์แหมเตื้อ

17 ต๋อนตี้พระเยซู กํ่าลังเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์ฮ้องสาวกตึงสิบสองคน
หื้อออกจากคนตังหลายมาอยู่เปาะกั ๋น แล้วอู้กับหมู่เขาว่า 18 “ผ่อเน่ อ หมู่เฮากํ่าลังจะ
ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้ว บุตรมนุษย์จะถูกหักหลังหื้ออยู่ในอํานาจของหมู่ หัวหน้าปุโรหิต
กับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขาหมู่นั ้นจะตัดสินลงโต้ษต้านเถิงต๋าย 19 แล้วจะมอบต้านหื้อกับ
คน ต่างจ้า ด เฆี่ยน ตี กั
๋ บ เยาะเย้ย แล้ว ก็ ปา ไป เขิง ตี้ ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย แต่ ใน วัน ตี้ สาม
พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านฮับใจ๊คนอื่น

20 แม่ ของยากอบกับยอห์นตี้ เป๋ นลูกบ่าวของเศเบดี

สามคนแม่ลูกปากั ๋นมาหาพระ
เยซู นางคุกเข่าลงแล้วขอหื้อพระองค์เยียะหื้อนางอย่างนึ่ ง
21 พระเยซูถามนางว่า “มีเรือ
่ งอะหยังกา� นางตอบว่า “เมื่อพระองค์ขึ้นเป๋นเจ้าองค์

นั ้น แล้ว ขอ หื้อ ลูก บ่าว ตึง สอง คน ของ ข้า เจ้า นั ่ง อยู่ เผิก ขวา คน นึ่ ง เผิก ซ้าย คน นึ่ ง ตวย
เน่ อ�
22 พระเยซู ตอบว่า “หมู่ต้านบ่ฮู้ว่า กํ่าลังขออะหยัง ต้านจะกิน
๋ นํ้าจากถ้วยแห่งความ
ตุ๊กตี้เฮาจะกิน
๋ ได้กา� เขาตึงสองตอบว่า “ได้ก่า�
พระเยซู บอก เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ จาก ถ้วย ของ เฮา แน่ นอน แต่ ตี้ จะ หื้อ ใผ นั ่ง
เผิกขวาเผิกซ้ายของเฮานั ้น บ่ใจ้เฮาเป๋นคนจัดหื้อนั ่งเน่ อ แต่พระบิดาของเฮาเต้าอัน
้ ตี้
เป๋นผู้เลือกว่าจะหื้อใผนั ่งตัด
๊ ไหน�
23

24 เมื่อ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น โขด สอง คน ปี้ น้ อง นั ้น 25 พระเยซู ก็
ฮ้องหมู่ เขาตึงหมดมาหา แล้วอู้ว่า “ต้านตังหลายก็ ฮู้แล้วว่าผู้ปกครองของคนต่างจ้า
ด วาง ตั ๋วเป๋น นายเหนื อ เขา ตัง หลาย หมู่ ผู้นํา ก็ ใจ๊ อํานาจ เหนื อ เขา ตัง หลาย ตวย 26 แต่
สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ ในหมู่ต้านถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่ ก็หื้อเขาเป๋นผู้ฮับ
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ใจ๊หมู่ต้าน 27 ถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น ก็ต้องยอมสมัครใจ๋เป๋นคนฮับใจ๊ของหมู่
ต้าน 28 เหมือนเดียวกั ๋นกับบุตรมนุษย์ตี้บ่ได้มาเปื้ อหื้อคนอื่นฮับใจ๊ แต่มาเปื้ อฮับใจ๊คน
อื่น แล้วก็สละจีวต
ิ ของต้านเปื้ อเป๋นก้าไถ่คนจํา๋ นวนนั กหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดสองคน
29 ต๋อน ตี้ พระเยซู กับ สาวก กํ่า ลัง ออก จาก เมือง เยรีโค มี คน เตียว ไป ตวย เป๋ น จํา
๋ นวน
30
นั ก มี คน ต๋า บอด สอง คน นั ่ง อยู่ ฮิม หนตาง เมื่อ ได้ยน
ิ ว่า พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ก๋าย มา
ก็ ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บุตร ของ กษั ตริย์ ดาวิด เหย ขอ โผด อิน ดู เฮา
สองคนตวยเต๊อะ�
31 คนตังหลายปากั ๋นด่าคนต๋าบอดสองคนนั ้นหื้อดักเหีย แต่เขาก็เอิน
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ดเหย ขอโผดอินดูหมู่เฮาสองคนน่ อยเต๊อะ�
32 พระเยซูก็เลยหยุด แล้วฮ้องมาถามว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะหยังหื้อกา�
33 คนต๋าบอดตอบว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า หมู่เฮาใค่ผ่อหัน�
34 พระเยซู อินดู เขา ก็ เลยเอามือจิ ตี้ แก่นต๋าของเขา เขาตึงสองก็ ผ่อหันบ่าเดี่ยวนั ้น
เลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไป

21

พระเยซูขี่ลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

1 เมื่อพระเยซูกับหมูสาวก
่
เข้ามาใก้กรุ งเยรู ซาเล็ม ก็มาแผวหมูบ้
่ านเบธฟายีบนดอย

บ่ากอกเทศ ก็ใจ๊สาวกสองคนเข้าไปก่อน 2 สัง่ ว่า “เข้าไปในหมู่บ้านตังหน้าหัน
้ เน่ อ ตัน
ทีตี้เข้าไปแล้ว จะปะแม่ลากับลูกของมันมัดอยูตี
่ ้หัน
้ หื้อแก้เจื้อกจู๋งมาหื้อเฮาตึงสองตั ๋ว
3 ถ้ามีคนถาม หื้อตอบเขาว่า องค์พระผู้เป๋ นเจ้าต้องก๋านใจ๊ เขาก็จะหื้อมาเลยตันที�
4 สิง
้ ว่า
่ ตี้เกิดขึ้นนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
5 “หื้อบอกจาวเมืองศิโยน๓ว่า
‘ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมาหาเจ้าตังหลาย
พระองค์สุภาพอ่อนโยนขี่หลังลา
ขี่หลังลูกลามา�ห ”
6 สาวกสองคนนั ้นก็ไป แล้วเยียะต๋ามตี้พระเยซู สัง
่ 7 เขาจู๋งลาสองตั ๋วแม่ลูกมาหื้อพระ
เยซู เอา เสื้อผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง ลา พระองค์ ก็ ขึ้น ขี่ 8 หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก ปา กั ๋น เอา
เสื้อผ้าของตั ๋วปู๋ บนหนตาง บางคนก็ ฟันกิง่ ไม้มายายต๋ามหนตางตวย 9 หมู่คนตี้ เตียว
นําหน้ากับเตียวตวยหลังพระเยซู ปากั ๋นโห่ฮ้องเสียงดังว่า
“โฮซันนา๔แก่บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผูตี
้ ้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
10 เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม คน ตึง เมือง แตกตื่น ถาม กั ๋น ว่า “คน นี้ เป๋ น ใผ
กา�
11 คนตังหลายตอบว่า “คนนี้ จื้อเยซู เป๋ นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ามาจากหมู่
บ้านนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี�
พระเยซูเข้าไปในพระวิหาร
๓
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พระเยซู เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร แล้ว ไล่ เหิบ หมู่ คน ตี้ กํ่า ลัง ซื้อ ขาย ของ กั ๋น อยู่
ตี้ หัน
้ กับ ปึ๊ ด โต๊ะ ของ คน ฮับ แลก สตางค์ กับ ยู้ ตี้ นั ่ง ของ คน ขาย นก ก๋า แก๋ ขว้าง ตวย
13 พระองค์ อู้ กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “มี กํา เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า ‘พระวิหาร ของ เฮา จะ ฮ้อง
ว่าเป๋นตี้สําหรับอธิษฐาน�ฬ แต่หมู่เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�อ
12

มี คน ต๋า บอด กับ คน ง่อย ปา กั ๋น เข้า มา หา พระเยซู ตี้ พระวิหาร แล้ว พระองค์ ฮัก ษา
หมู่เขาหื้อหาย 15 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์หันสิง่ อัศจ๋รรย์ต่างๆ ตี้พระ
เยซู เยีย ะ กับ ได้ยน
ิ เสียง หละอ่อน โห่ เอิน
้ กั ๋น ใน บริเวณ พระวิหาร ว่า “โฮซัน นา แก่ บุตร
ของกษั ตริยดาวิ
์
ด�หมู่เขาก็ปากั ๋นโขดพระเยซู
14

“ต้านบ่ได้ยน
ิ ตี้ หละอ่อนหมู่นี้ โห่เอิน
้ กั ๋นกา� พระเยซู ตอบ
ว่า “ได้ยน
ิ ก่า หมู่ต้านบ่เกยอ่านปะในพระคัมภีรพ่
์ องกาตี้ว่า ‘พระเจ้าได้เกียมหละอ่อน
กับหละอ่อนเกิดใหม่ๆ หื้อฮ้องถวายกําสรรเสริญพระองค์�ฮ ”
16 หมู่ เขา ถาม พระเยซู ว่า

17 พระเยซูก็ละหมู่เขา

แล้วก็ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปนอนตี้หมู่บ้านเบธานี

พระเยซูด่าต้นบ่าเดื่อตี้บ่มีหน่วย

18 เมื่อแจ้งเจ๊าต๋อนพระเยซู กํ่าลังเตียวปิ๊ กเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์อยากกิน
๋ ข้าว
ก็เตียวเข้าไปใก้ แต่ บ่มีอะหยังบนเก๊า มีก้า
ใบเต้าอัน
้ พระองค์ก็บอกบ่าเดื่อเก๊านั ้นว่า “ห้ามออกหน่วยแหมซํ้าเน่ อ� บ่ากองว่าหื้อ
แล้ว บ่าเดื่อเก๊านั ้นก็เหีย
่ วแห้งต๋ายขําหน้าขําต๋า
20 เมื่อหมู่ สาวกหันก็ ปากั ๋นงืด ถามพระเยซู ว่า “เป๋ นไปได้ จาใดเก๊าบ่าเดื่อเหีย
่ วแห้ง
ต๋ายเวยจาอี�
้
21 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ต้าน มี ความ เจื้อ บ่อิก
ขะหลิก ใจ๋ สัก หน้ อย ต้าน ก็ จะ เยีย ะ จาอี้ ได้ เหมือน กั ๋น จะ เยีย ะ ได้ นั ก เหลือ นี้ แหม ตวย
บ่ว่า จะ สัง่ ดอย ม่อน นี้ ย้าย ลง ไป ใน ทะเล เหีย ก็ จะ เป๋น ไป จาอัน
้ 22 ถ้า ต้าน เจื้อ ต้าน ก็ จะ
ได้ฮับกู้อย่างต๋ามตี้ต้านอธิษฐานขอ�
19 เมื่อพระองค์ หันใส่ เก๊าบ่าเดื่ออยู่ฮิมตาง

ผู้นําศาสนาต๊าพระเยซูเรือ
่ งสิทธิอํานาจ

23 พระเยซู เข้าไปในบริเวณพระวิหาร

ต๋อนตี้ กํ่าลังสอนอยู่นั ้น หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับ
หมู่คนเฒ่าคนแก่เข้ามาถามพระองค์ว่า “ต้านมีสิทธิอํานาจอะหยังเยียะสิง่ หมู่นี้ ใผหื้อ
สิทธิอํานาจต้าน�
24 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา จะ ถาม หมู่ ต้าน สัก ข้อ นึ่ ง ก่อน ถ้า หมู่ ต้าน ตอบ เฮา เฮา เถิง
จะ บอก ว่า เฮา ใจ๊ สิทธิอํานาจ ของ ใผ มา เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ 25 ลอง ตอบ เฮา มา กํา ลอ ว่า สิทธิ
อํานาจ ของ ยอห์น ตี้ เขา หื้อ บัพ ติศ มา นั ้น มา จาก ไหน มา จาก พระเจ้า กาว่า มา จาก คน�
หมูเขา
่ ก็เปิ็กษากั ๋นว่า “ถ้าหมูเฮา
่ จะว่า ‘มาจากพระเจ้า� ต้านก็จะย้อนถามหมูเฮา
่ แหม
26
ว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อยอห์น� แต่ถ้าหมู่เฮาจะว่า ‘มาจากคน� ก็กั ๋วคนตังหลายจะ
โขด ย้อนว่าคนตังหลายปากั ๋นเจื้อว่ายอห์นเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
“หมู่เฮาบ่ฮูเน่
้ อ� พระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้
เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่า เฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้
27 หมู่เขาก็เลยตอบพระองค์ว่า

กําเผียบเรือ
่ งลูกบ่าวสองคน
ฬ
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28 “บอก กํา ลอ ว่า

หมู่ ต้าน กึ๊ด จาใด เกี่ยว กับ เรือ
่ งตี้ จะ เล่า ต่อ ไป นี้ คือ ป้อ จาย คน นึ่ ง มี
ลูกบ่าวสองคน เขาบอกลูกบ่าวคนเก๊าว่า ‘ลูกป้อ วันนี้ ไปเยียะก๋านในสวนองุน
่ ของป้อ
กําเน่ อ�
29 “ลูกบ่าวคนเก๊าตอบว่า ‘อึ บ่ไป� แต่เมื่อลูนเขาเปี่ ยนใจ๋ไป
30 “จากนั ้นป้ อก็ไปบอกลูกบ่าวคนหล้าเหมือนกั ๋นว่า

‘ลูกป้อ วันนี้ ไปเยียะก๋านในสวน
องุน
่ ของ ป้อ กํา เน่ อ� ลูก บ่าว คน หล้า ตอบ ว่า ‘ตกลง ครับ ผม จะ ไป เยีย ะ� แต่ เขา ก็ บ่ได้
ไปเยียะสักกํา
31 “ขอถามว่า ลูกบ่าวสองคนนี้ คนใดตี้เจื้อฟังเยียะต๋ามกําสัง
่ ของป้อ� หมู่เขาตอบ
ว่า “ลูก บ่าว คน เก๊า� พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า
คน เก็บ ภาษี กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว จะ ได้ เข้า ใน แผ่น ดิน สวรรค์ ก่อน หมู่ ต้าน เน่ อ 32 ย้อน ว่า
ยอห์น ได้ มา จี๊ ตาง หื้อ หัน ว่า จะ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ จาใด หมู่ ต้าน ก็ บ่ยอม
เจื้อยอห์น แต่คนเก็บภาษี กับแม่ญิงขายตั ๋วได้เจื้อยอห์น เถิงแม้ต้านตังหลายได้หันสิง่
หมู่นี้ แล้ว แต่ก็ยังบ่ยอมกลับใจ๋จากบาปมาเจื้อยอห์นเลย
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า
“ฟัง กํา เผียบ ตี้ จะ เล่า นี้ หื้อ ดี เรือ
่ ง มี อยู่ ว่า เจ้า ของ สวน คน นึ่ ง เยีย ะ สวน องุน
่ เขา
ล้อม ฮัว้ แวด สวน ไว้ หมด เจาะ หิน แป๋ง เป๋น บ่อ ยํ่า องุน
่ กับ แป๋ง ป้อม สําหรับ เฝ้า สวน ไว้
แล้วหื้อคนมาเจ้า ส่วนเจ้าของก็เตียวตางไปอยู่ต่างประเทศ 34 เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วย
องุน
่ เจ้าของสวนก็หื้อลูกจ้างไปหาหมู่คนเจ้า เปื้ อฮับส่วนแบ่งองุน
่ ตี้เป๋นส่วนแบ่งของ
เขา
35 “แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยับ ลูกจ้าง หมู่ นั ้น ไว้ แล้ว ปา กั ๋น บุบ ตี คน
๋ นึ่ ง ฆ่าเหียคนนึ่ ง กับเอา
36
บ่าหินขว้างคนตี้สามจ๋นต๋าย เจ้าของสวนก็ส่งหมู่ลูกจ้างมาหาแหมจํา๋ นวนนั กเหลือ
เตื้อตี้แล้ว แต่ก็ถูกหมู่คนเจ้าสวนปากั ๋นเยียะจาอัน
้ แหม 37 สุดต๊ายเจ้าของสวนส่งลูก
บ่าวของเขาไป เจ้าของสวนอูว่
้ า ‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง�
33

38 “แต่เมื่อหมู่คนเจ้าหันใส่ ลูกบ่าวเจ้าของสวนมา

ก็อู้กั ๋นว่า ‘นี่ ลอ คนตี้จะฮับมรดก
หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� 39 หมู่เขาก็ยับลูก
บ่าวเจ้าของสวนนั ้น อุม
้ โจ้งออกไปนอกสวนแล้วก็ฆ่า 40 เมื่อเจ้าของสวนปิ๊ กมาเขาจะ
เยียะจาใดกับคนเจ้าหมู่นี้ �
หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ คน เฒ่า คน แก่ ตอบ ว่า “เจ้า ของ สวน จะ ฆ่า คน บ่ดี หมู่ นั ้น หื้อ
ต๋าย อย่าง ตุ๊ก ทรมาน แล้ว ก็ หื้อ คน ตี้ ยอม แบ่ง องุน
่ หื้อ กับ เจ้า ของ สวน เมื่อ เถิง หน้า เก็บ
หน่วยเจ้าต่อ�
42 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “หมู่ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กาตี้ว่า
41

‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก
สิง่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ก
43 เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะถูกยึดเอาไปจากหมู่ต้าน แล้วก็ยกหื้อกับ
คนตี้ เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้า 44 คนใดก็ ต๋ามตี้ โก้นเต๋งบ่าหินก้อนนี้ เขาก็ จะแหลว
เป๋นบ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้าบ่าหินก้อนนี้ ตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�๕
ก
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เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ฟา ริ สี ได้ยน
ิ กํา เผียบ เรือ
่ ง นี้ ของ พระ เยซู ก็ ฮู้ ว่า
พระองค์ กํ่า ลัง อู้ เถิง หมู่ เขา 46 หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น หา ตาง ตี้ จะ ยับ พระองค์ แต่ ก็ กั ๋ว คน ตัง
หลาย ย้อนว่ามีคนจํา๋ นวนนั กเจื้อว่าพระเยซูเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
45

22
กําเผียบเรือ
่ งก๋านเจิญคนมางานเลี้ยง

1 พระเยซูเล่าเรือ
่ งเป๋นกําเผียบหื้อหมู่เขาฟังแหมว่า 2 “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือน

กษั ตริย์ ตี้ ได้ จัด งาน เลี้ยง ฉลอง แต่งงาน หื้อ ลูก บ่าว ของ ต้าน 3 เมื่อ เกีย ม เสร็จ แล้ว
กษั ตริย์ส่งคนฮับใจ๊ไปฮ้องแขกตี้เจิญไว้หื้อมางานได้แล้ว แต่ก็บ่มีใผยอมมา 4 กษั ตริย์
ก็ ส่ง คน ฮับ ใจ๊ คน อื่น ไป ฮ้อง แหม สัง่ หื้อ บอก จาอี้ว่า ‘เฮา ได้ ฆ่า หมู่ งัว ตั ๋ว ตุ้ยๆ ไว้ กู้ อย่าง
พร้อมแล้ว หื้อมางานเลี้ยงฉลองก๋านแต่งงานนี้ ได้เลย�
5 “แต่ บ่มี ใผ สนใจ๋ สัก คน ต่าง คน ต่าง ไป เยีย ะ ก๋าน ของ ตั ๋ว เหีย คน นึ่ ง ไป เยีย ะ ไฮ่เยีย ะ
นา แหมคนนึ่ งก็ ไปก๊าขายเหีย 6 คนอื่นๆ ก็ ยับหมู่คนฮับใจ๊ ตี้ มาบอกนั ้นแล้วบุบฆ่าเหีย
7 กษั ตริยโขด
์
ขนาด เลยส่งก๋องทัพมาฆ่าฆาตกรหมู่นั ้น แล้วเผาเมืองของหมู่เขาตวย
8 “กษั ตริย์ อู้ กับ คน ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ ว่า ‘งาน เลี้ยง ฉลอง ก๋าน แต่งงาน ก็ เกีย ม ไว้
พร้อม แล้ว แต่ แขก ตี้ เฮา ได้ เจิญ ไว้นั ้น บ่เปิง ตี้ จะ มา ใน งาน ของ เฮา 9 หื้อ ออก ไป ต๋าม กู้
ฮ่อมตางเตียว เมื่อปะใผก็ เจิญมาในงานนี้ หื้อหมด 10 แล้วหมู่คนฮับใจ๊ ออกไปต๋ามหน
ตาง แล้วก็เจิญกู้คนตี้หมู่เขาปะ ตึงคนดีตึงคนบ่ดีแล้วปามา จ๋นในตี้สุดห้องฮับแขกก็
มีคนมาเต๋มห้อง
11 “เมื่อ กษั ตริย์ เข้า มา ผ่อ แขก ตี้ มา ก็ หัน ใส่ ป้ อ จาย คน นึ่ ง แต่ง ตั ๋ว บ่เปิ ง กับ งาน
แต่งงาน 12 พระองค์ ก็ อู้ ว่า ‘เปื้ อน เหย เข้า มา ตี้ นี่ ได้ จาใด เสื้อ คุม สําหรับ งาน แต่ง ก็
บ่มี� ป้อ จาย นั ้น ก็ ปาก บ่ออก 13 กษั ตริย์ ก็ สัง่ หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘มัด ตีน
๋ มัด มือ คน นี้ แล้ว
โจ้งออกไปตังนอก ตัด
๊ ตี้มืดตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด� �
14 พระเยซูก็สรุ ปว่า “มีหลายคนตี้ได้ฮบ
ั เจิญมา แต่มีคนหน้ อยตี้จะถูกเลือกไว้�
กําถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี
หมู่ ฟาริสี ก็ ออก ไป วางแผน หา ตาง เอา ผิด กํา อู้ ของ พระเยซู 16 หมู่ เขา ก็ เลย ส่ง
สาวก ของ ตั ๋ว กับ หมู่ ตี้ สนั บ สนุน เฮโรด ไป ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า อาจ๋า
รย์ เป๋น คน สัตย์ ซ่ ือ สอน เรือ
่ ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จริง โดย บ่ได้ เอาใจ๋ ใผ ย้อน อา
จ๋ารย์บ่หันแก่หน้าใผเลย 17 ถ้าจาอัน
้ จ้วยบอกหมู่เฮากําลอว่า อาจ๋ารย์กึ๊ดว่าจาใด ตี้จะ
เสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี�
18 แต่พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดฮ้ายของหมู่เขา พระองค์เลยอู้ย้อนไปว่า “หมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด
ต้าน จะ มา จับ ผิด เฮา เยีย ะ หยัง 19 เอา เหรียญ ตี้ ใจ๊ เสีย ภาษี มา หื้อ เฮา ผ่อ ลอ� หมู่ เขา ก็
ยื่น เหรียญ เดนาริอน
ั เหรียญ นึ่ ง หื้อ พระองค์ 20 พระเยซู ถาม หมู่ เขา ว่า “ฮูป กับ จื้อ ตี้ อยู่
บนเหรียญนี้ เป๋นของใผ�
21 หมู่เขาตอบว่า “เป๋ นของซีซาร์� พระเยซู ก็ บอกหมู่เขาว่า “ของของซีซาร์ก็ เอาไป
หื้อซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า�
22 เมื่อได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เขาก็งืด แล้วละพระองค์ไว้ปากั ๋นออกไป
15

หมู่สะดูสีแนยับผิดพระเยซู

23 ในวันนั ้น สะดูสีบางคนมาหาพระเยซู

หมู่เขาถามพระองค์ว่า

24 “อาจ๋ารย์

คนหมูนี
่ ้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘ถ้าป้อจายคนใด
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ต๋าย แต่ ยังบ่ตันมีลูกเตื้อ น้ องบ่าวเขาก็ ต้องฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียเหีย กับหื้อมีลูกสืบ
เจื๊อสายของอ้ายไว้�ข 25 สมมุติว่า ในหมู่เฮานี้ มีป้อจายตี้เป๋นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊า
แต่งงานยังบ่ตันมีลูกก็ต๋ายไปเหีย น้ องบ่าวคนถัดมาฮับนางมาเป๋นเมียต่อ 26 น้ องบ่าว
คนตี้สองก็ต๋ายบ่มีลูกเหมือนกั ๋น แล้วก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นกับน้ องบ่าวคนตี้สามจ๋นเถิง
คน ตี้ เจ็ด ตี้ ต้อง ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย ต่อๆ กั ๋น มา 27 แล้ว สุด ต๊าย แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ต๋าย
ตวย 28 เมื่อ เถิง วัน ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย นั ้น แม่ ญิง คน นี้ จะ เป๋น เมีย ของ ใผ ย้อน ว่า
ตึงเจ็ดคนนั ้นก็เกยเป๋นผัวของนางมาหมดแล้ว�
29 พระเยซู ตอบหมู่ เขาว่า “หมู่ ต้านเข้าใจ๋ ผิดแล้ว ย้อนว่าหมู่ ต้านบ่เข้าใจ๋ พระคัมภีร ์
กับ บ่ฮู้ จัก ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระเจ้า 30 เมื่อ เถิง วัน ตี้ กู้ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จะ
บ่แต่งงานกั ๋น กาว่ายกหื้อเป๋นผัวเป๋นเมียกั ๋นแหม แต่จะเป๋นเหมือนทูตสวรรค์ 31 ส่วน
เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย นั ้น หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน กา ตี้ พระเจ้า อู้ ว่า 32 ‘เฮา เป๋น
พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค กับ ยาโคบ นั บถือ�ค พระองค์ บ่เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่
เป๋นพระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ �
33 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ จาอีก็
้ ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระเยซู
บัญญัติข้อใดสําคัญตี้สุด
เมื่อ หมู่ ฟาริสี ได้ยน
ิ ว่า หมู่ สะดู สี จับ ผิด ใน กํา อู้ พระเยซู บ่ได้ หมู่ เขา ก็ มา จุ มนุม กั ๋น
เปื้ อถามพระเยซู แหมเตื้อ 35 มี ผู้ชํานาญบทบัญญัติคนนึ่ ง ลองเจิงพระองค์ ว่า 36 “อา
จ๋ารย์ ในบทบัญญัติตึงหมด ข้อใดสําคัญเหลือเปิ้ น�
37 พระเยซูตอบว่า “ ‘จงฮักองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋นสุดจิตสุดใจ๋กับสุด
38
ฅ
ผญาปั๋ ญญาของเจ้า�
คือเป๋นบทบัญญัติข้อเก๊า กับเป๋นข้อตี้สําคัญตี้สุด 39 ส่วนข้อ
สองตี้สําคัญปอๆ กั ๋นคือ ‘จงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ฆ 40 บทบัญญัติกับหนั งสือ
ของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้ ก็ขึ้นอยูกั
่ บบทบัญญัติสองข้อนี้ �
34

เจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ดใหญ่เหลือกษั ตริยดาวิ
์
ด
ต๋อน ตี้ หมู่ ฟาริสี มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู ได้ ถาม หมู่ เขา ว่า 42 “หมู่ ต้าน กึ๊ด
จาใดพ่องเรือ
่ งเกี่ยวกับพระคริสต์ ต้านเป๋นเจื๊อสายของใผ� หมู่ฟาริสีตอบว่า “เป๋นเจื๊
อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ด�
43 พระเยซู ถาม ต่อ ว่า “แล้ว เป๋ น จาใด เมื่อ กษั ตริย์ ดาวิด อู้ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์
นั ้น จึงฮ้องพระคริสต์ว่า ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า� ย้อนกษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูว่
้ า
44 ‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
อยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน�ง ’
45 ใน เมื่อ กษั ตริย์ ดาวิด ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋ น เจื๊
อสายของกษั ตริย์ดาวิดได้จาใด� 46 บ่มีใผตอบพระเยซู ได้สักคน นั บตัง้ แต่วันนั ้นเป๋น
ต้นมาก็บ่มีใผก้าเข้ามาถามอะหยังพระองค์แหมเลย
41
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พระเยซูเตือ
๋ นหื้อฮูเกี
้ ่ยวกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
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1 พระเยซู อู้กับคนตังหลายตึงหมู่สาวกของพระองค์ว่า 2 “หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟา

ริสีมีอํานาจตี้จะสอนต้านตังหลายเรือ
่ งบทบัญญัติของโมเสส 3 อะหยังตี้เขาสอน ก็หื้อ
เจื้อ ฟัง กับ เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สอน นั ้น แต่ สิง่ ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ ห้าม เยีย ะ ตวย เน่ อ ย้อน ว่า
คนหมู่นี้ สอนอย่างนึ่ ง แต่เยียะแหมอย่างนึ่ ง 4 เขาตัง้ กฎตี้ยากๆ หื้อคนตังหลายยึดถือ
เผียบเหมือนหมู่เขาเอาของหนั กๆ หื้อคนอื่นแบกไว้ แต่หมู่เขาก็บ่ยอมจ้วยจิสักหน้ อย
5 “เขาฮิเยียะกู้อย่างเปื้ ออวดคนเต้าอัน
้ เขาแป๋งแอ็บใส่ข้อพระคัมภีรแก่
์ นใหญ่เหลือ
6
เปิ้ นมัดตี้ ตั ๋ว แล้วใส่ เสื้อคุมตี้ มี พู่ห้อยยาวเหลือเปิ้ น เขาซอบนั ่งตัด
๊ ตี้ มี เกียรติ ในงาน
7
เลี้ยง กับตี้ สําคัญในธรรมศาลาของจาวยิว หมู่ เขาซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี กับ
ซอบหื้อคนตังหลายฮ้องเขาว่า ‘อาจ๋ารย์�
8 “แต่ ห้าม หื้อ คน อื่น ฮ้อง หมู่ ต้าน ว่า ‘อาจ๋า รย์� ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย มี อาจ๋า รย์ คน
เดียว กับหมู่ต้านก็เป๋นปี้ น้ องกั ๋นตึงหมด 9 ห้ามฮ้องคนบนโลกนี้ ว่า ‘พระบิดา� ย้อนว่า
ต้านตังหลายมีพระบิดาองค์ เดียวตี้ อยู่ในสวรรค์ คือพระเจ้า 10 ห้ามหื้อคนใดฮ้องต้าน
ตังหลายว่า ‘เจ้านาย� ย้อนว่าต้านตังหลายมีเจ้านายคนเดียวคือพระคริสต์ 11 ในหมู่
ต้านคนตี้เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น จะต้องเป๋นคนตี้ฮับใจ๊ต้านตังหลาย 12 คนตี้ยกตั ๋วขึ้น คน
นั ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลง ก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น
พระเยซูด่าหมู่ผู้นําศาสนา

13 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี

ย้อนว่าหมู่เจ้าเป๋นคนหน้า
ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า ได้ กีด กั ๋น คน อื่น บ่หื้อ ไป แผว แผ่น ดิน สวรรค์ เซิง่ หมู่ เจ้า ก็ บ่ยอม เข้า ไป
เมื่อคนอื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็ขวางไว้เหีย๖
15 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด
ตี้ ต้อง ฮับความตุ๊ก หมู่ เจ้ายอมข้ามนํ้าข้ามทะเล เปื้ อ เซาะหาคนก้า คนเดียวหื้อเข้าฮีต
ศาสนา ยิว เมื่อ เข้า ฮีต แล้ว ก็ เยีย ะ หื้อ เขา สมควร ตี้ จะ ตก หม้อ หน้า ฮก นั ก เหลือ เจ้า ตัง
หลายแหมสองเต้า
16 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ คน นํา ตาง ตี้ ต๋า บอด ตี้ ต้อง ฮับ ความ ตุ๊ก หมู่ เจ้า สอน
ว่า ‘ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม เมื่อ สาบาน โดย อ้าง พระวิหาร ก็ บ่มี ความหมาย อะหยัง แต่ ถ้า คน
ใดสาบานอ้างคําของพระวิหาร เขาจะต้องเยียะตวยกําสาบานตี้ได้อ้างแล้วนั ้นหื้อได้�
17 หมู่ คน ง่าว ป๋ าย บ่ปอ ต๋า บอด แหม อัน ไหน สําคัญ เหลือ กั ๋น คํา ใน พระวิหาร กาว่า พระ
วิหาร ตี้ เยีย ะ หื้อ คํา นั ้น เป๋น สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ 18 หมู่ เจ้า ยัง อู้ แหม ว่า ‘ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม สาบาน
โดย อ้าง แต้น ปู่ จา ก็ บ่มี ความหมาย อะหยัง แต่ ถ้า คน ใด สาบาน โดย อ้าง เครือ
่ ง ปู่ จา
19
บน แต้น ปู่ จา นั ้น เขา จะ ต้อง เยีย ะ ตวย กํา สาบาน ตี้ ได้ ว่า นั ้น หื้อ ได้� เจ้า คน ต๋า บอด
แต๊ๆ อะหยังสําคัญเหลือกั ๋น เครือ
่ งปู่ จากาว่าแต้นปู่ จา อันใดตี้ เยียะหื้อเครือ
่ งปู่ จานั ้น
ศักดิส
์ ิทธิ์ 20 ย้อน จาอี้ ใผ ก็ ต๋าม ตี้ สาบาน โดย อ้าง แต้น ปู่ จา เขา ก็ สาบาน โดย อ้าง แต้น
ปู่ จา ตึง เครือ
่ งปู่ จา กู้ อย่าง ตี้ อยู่ บน แต้น นั ้น ตวย 21 คน ตี้ สาบาน โดย อ้าง พระวิหาร เขา
ก็ สาบานโดยอ้างพระวิหารผดแผวพระเจ้าผู้ตี้ อยู่ในพระวิหารตวย 22 กับคนตี้ สาบาน
โดยอ้างสวรรค์ ก็สาบานโดยอ้างบัลลังก์ของพระเจ้าตึงพระองค์ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์นั ้น
ตวย
23 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด
ย้อนหมู่เจ้าถวายสิบลดจากหอมด่วน เม็ดผักจี กับยีห
่ ร่า แต่สิง่ ตี้สําคัญเหลือนั ้นในบท
๖

23:13 23:13 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 14 คือ “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดตี้ต้องฮับความตุ๊ก ย้อนว่า หมู่เจ้ายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเหีย
แล้วก็ขี้แต่งอธิษฐานยาวๆ ย้อนจาอัน
้ เจ้าตังหลายจะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�

มัทธิว 23:24
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บัญญัติ คือความยุติธรรม ความเมตต๋า กับความซื่อสัตย์ก็ ละเลยเหีย ส่วนก๋านถวาย
สิบลด เจ้าก็ควรเยียะอยู่ แต่บ่ดีละสิง่ สําคัญหมู่นั ้นตวย 24 คนนําตางตี้ต๋าบอด หมู่เจ้า
กรองแมงตั ๋วหน้ อยๆ ออกจากนํ้ากิน
๋ แต่ลืนอูฐเข้าไปตึงตั ๋ว
25 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด
หมู่ เจ้า ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้า อัน
้ แต่ ตัง ใน นั ้น มี ก้า ความ โลภ กับ ความ มัว เมา ใน
26
กิเลสเต๋มไปหมด หมู่ฟาริสีต๋าบอด หื้อหมู่เจ้าล้างตังในถ้วยจานหื้อสะอาดเหียก่อน
แล้วตังนอกก็จะสะอาดไปตวย
27 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด
ย้อน หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ ตา สี ขาว ตัง นอก ผ่อ งาม แต๊ๆ แต่ ตัง ใน มี ก้า
กระดูกคนต๋ายกับสิง่ ตี้ เป๋นมลทินกู้ อย่างเต๋มไปหมด 28 เหมือนกับหมู่เจ้า ตี้ หื้อคนหัน
ว่าเป๋นคนเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม แต่แต๊ๆ ในตั ๋วเจ้ามีความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดกับความ
บ่ดีเต๋มไปหมด
29 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด
ย้อนหมู่เจ้าได้ แป๋งอุโมงค์ ฝังศพตี้ เปิงกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้วแต่งห
ย้องหลุมฝังศพของคนหมู่ตี้เยียะถูกต้องต๋ามธรรม 30 หมู่เจ้าก็อู้ว่า ‘ถ้าเฮาอยู่ในสมัย
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา นั ้น เฮา จะ บ่ยอม ฮ่วม มือ กับ เขา ตี้ ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระเจ้า หมู่ นี้ แน่ ๆ� 31 เป๋น ก๋าน แสดง หื้อ หัน ว่า หมู่ เจ้า ยอมฮับ ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋น ลูก
หลานของคนหมู่นั ้น ตี้ฆ่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 32 ย้อนจาอัน
้ หื้อเยียะบาป
ตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เจ้าได้ตัง้ เก๊าเยียะไว้หื้อเสร็จเหียเต๊อะ
33 “หมูจ้
่ าดงู หมูจ้
่ าดงูปิ๊ ด หมูเจ้
่ าจะป๊นจากหม้อหน้าฮกได้จาใด 34 ย้อนจาอัน
้ เฮาจะ
ส่งผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า คนตี้ มีปั๋ ญญา กับธรรมาจ๋ารย์มาหาเจ้าตังหลาย
แล้วเจ้าตังหลายก็จะยับเขาหมู่นั ้นไปฆ่าเหียพ่อง ไปเขิงบนไม้ก๋างเขนพ่องไปเฆี่ยนใน
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว พ่อง ไล่ หมู่ เขา หนี จาก เมือง นึ่ ง ไป แหม เมือง นึ่ ง พ่อง 35 ย้อน จา
อัน
้ โต้ษจะมาเถิงหมู่เจ้านี่ ละ ตี้ ได้ ฆ่าคนตี้ บริสุทธิ์ ตัง้ แต่ อาแบลตี้ ถูกฆ่าต๋ายจ๋นเถิงเศ
คาริยาห์ลูกของเบเรคิยาห์ ตี้ถูกฆ่าต๋ายหละหว่างพระวิหารกับแต้นปู่จา จ 36 เฮาบอก
ความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า โต้ษตี้ได้ฆ่าคนหมู่นั ้นก็จะมาเถิงคนในยุคนี้ อย่างแน่ นอน
พระเยซูเตือ
๋ นคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
“โอ เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ตี้ ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
แล้วเอาบ่าหินขว้างคนหมู่นั ้นตี้พระเจ้าส่งมาหาหมู่เจ้าจ๋นต๋าย หลายเตื้อเฮาใค่เอาลูก
ของ เจ้า มา ไว้ใน อ้อม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก อยู่ ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ยอม 38 ผ่อ หื้อ
ดีเน่ อ เฮือนของเจ้า๗จะถูกละขว้างหื้อฮ้างไปเหีย 39 เฮาขอบอกเจ้าตังหลายไว้เน่ อว่า
ตัง้ แต่ นี้ ต่อไปปายหน้า เจ้าตังหลายจะบ่หันเฮาแหมแล้ว จ๋นกว่าหมู่ เจ้าจะเอิน
้ ว่า ‘ขอ
ฉ
พระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้า� ”
37

24
ก๋านทําลายพระวิหารก่อนสิน
้ โลก

1 ต๋อนตี้ พระเยซู กํ่าลังเตียวออกจากบริเวณพระวิหาร

หมู่สาวกมาจี๊หื้อพระองค์ผ่อ
ตึก ต่างๆ ใน บริเวณ พระวิหาร 2 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ต้าน ตัง หลาย หัน ตึก หมู่ นี้ ก่อ
จ
ฉ
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เฮาบอกความจริงแก่ ต้าน ตัง หลายว่า บ่าหินตี้ ซ้อน กั ๋นหมู่ นี้ จะถูก เตขว้างจ๋นบ่หันวาง
ซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
3 ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง นั ่ง อยู่บน ดอย บ่า กอกเทศ หมู่ สาวก มา ถาม พระองค์ เป๋ น ก๋าน
ส่วนตั ๋วว่า “ขอบอกหมู่เฮากําเต๊อะว่า สิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด แล้ววันตี้พระองค์จะปิ๊ ก
มากับวันสิน
้ โลกจะมีหมายสําคัญอะหยังพ่อง�
4 พระองค์ตอบว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่ายต้านเน่ อ 5 ย้อนว่าจะมีหลายคนอ้าง
จื้อของเฮาว่า ‘เฮาเป๋น พระคริสต์� แล้วจุ ล่ายหื้อหลายคนหลงเจื้อ 6 ต้านตังหลายจะ
ได้ยน
ิ เรือ
่ ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ ว่า เกิด สงคราม ตึง ใก้ ตึง ไก๋ ก็ บ่ถ้า ตก อก ตก ใจ๋ ย้อน
เรือ
่ งจาอี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ ยงสุดของโลกเตื้อ 7 ประเทศนึ่ งจะสู้ ฮบ
กับ แหม ประเทศ นึ่ ง อาณาจักร นึ่ ง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม อาณาจักร นึ่ ง จะ เกิด ก๋าน กัน
้ ข้าว
อยากนํ้ากับแผ่นดินจะไหวหลายตี้ 8 แต่เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ ก็เผียบเหมือนก๋านตัง้ เก๊าเจ็บ
ต๊องก่อนเกิดลูก
9 “หมู่ ต้าน จะ ถูก ยับ ไป ทรมาน แล้ว ถูก ฆ่า คน จะ จัง ต้าน ใคว่ไป หมด ย้อน ว่า หมู่ ต้าน
ได้ติดต๋ามเฮา 10 เถิงต๋อนนั ้นหลายคนจะเลิกเจื้อ จะหักหลังกั ๋นกับจะจังกั ๋นตวย 11 จะ
มีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมหลายคน แล้วมาจุล่ายคนจํา๋ นวนนั ก 12 คน
ตังหลายจะบ่มีความฮักหื้อกั ๋นแหมต่อไป ย้อนว่าความบ่ดีจะนั กขึ้นติกๆ 13 แต่ถ้าใผตี้
ทนได้จ๋นเถิงตี้สุดจะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 14 คนจะบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของ
พระเจ้าไปใคว่ตึงโลก เปื้ อกู้จ้าดจะได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ แล้ววันสิน
้ โลกจะมาเถิง
ความหล้มจ๋มครัง้ ใหญ่หลวง
“ดาเนี ย ล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู้ เถิง ‘สิง่ ตี้ มา ยํ่า สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้
เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย�ช เมื่อ ต้าน หัน สิง่ นั ้น ตัง้ อยู่ ใน สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ (หื้อ คน ตี้
16
อ่านกํานี้ เข้าใจ๋ ความหมายหื้อดี) ก็ หื้อคนตี้อยู่ในแคว้นยูเดียขะใจ๋ หนี ไปอยู่บนดอย
เวยๆ 17 คนตี้อยูบน
่ ดาดฟ้าหลังคาบ้าน ห้ามลงมากาว่าปิ๊ กเข้าไปเก็บคัวในบ้าน 18 คนตี้
อยู่ต๋ามโต้งต๋ามนา ห้ามปิ๊ กไปเอาเสื้อคุมตี้บ้าน หื้อลวดหนี ไปเลย 19 ในหว่างนั ้นความ
ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่ มาน กับ แม่ ลูก หน้ อย ตี้ ลูก ยัง กิน
๋ นม อยู่ 20 หื้อ อ้อนวอน ขอ
21
พระเจ้าตี้จะบ่ต้องหนี ในหน้าหนาว กาว่าในวันสะบาโต ย้อนว่ายามนั ้นจะเกิดความ
ตุ๊ก ยาก ลําบาก อย่าง ใหญ่ หลวง ขนาด อย่าง ตี้ บ่เกย เกิด ขึ้น มา ก่อน เลย นั บ ตัง้ แต่ โลก
เกิดขึ้นจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ กับจะบ่มีจาอี้เกิดขึ้นแหมเลย 22 ถ้าพระเจ้าบ่หย้อวันเวลาหมู่
นั ้น หื้อ สัน
้ ลง ก็ จะ บ่มี ใผ รอด จี วต
ิ เลย แต่ ย้อนว่า พระองค์ หัน แก่ คน ตี้ พระองค์ ได้ เลือก
ไว้เป๋นของพระองค์แล้ว ก็หื้อเวลานั ้นสัน
้ ลง 23 ในเวลานั ้นถ้ามีคนใดมาบอกว่า ‘ผ่อลอ
พระคริสต์ อยู่หัน
้ � กาว่า ‘พระคริสต์ อยู่นี้ � ห้ามเจื้อเขาเน่ อ 24 ย้อนว่าจะมี พระคริสต์
ตั ๋วป๋อม กับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมเกิดขึ้น แล้วหมู่เขาก็จะเยียะก๋าน
อัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุล่ายแม้แต่คนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว ถ้าเป๋นไป
ได้ 25 ฟังไว้หื้อดีเน่ อ เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
26 “ย้อนจาอัน
้ ถ้ามีใผมาบอกต้านตังหลายว่า ‘หัน
้ ลอ พระคริสต์อยู่ตี้ดินแดนทุรกั ๋น
ดาร� ห้ามออกไปหาเขา กาว่าถ้ามีคนบอกว่า ‘พระคริสต์หลบอยูนี
่ ่ ลอ� ก็ห้ามเจื้อเน่ อ
27 ย้อน ว่า เมื่อ บุตรมนุษย์ ปิ๊ ก มา จะ เผียบ เหมือน กับ ฟ้า แมบ ตัง วัน ออก อยู่ ตัง วัน ตก ก็
หันแจ้งหลึ้ง 28 เหมือนกับตี้ไหนมีซากศพ ตี้หัน
้ ก็จะมีหมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด
29 “ตันทีตี้เวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว
15

ช
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‘ตะวันจะมืดตึ๊ก
เดือนจะบ่ส่องแสง
ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้า
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ซ
30 “ใน เวลา นั ้น จะ มี หมายสําคัญ บน ต๊ องฟ้า บอก หื้อ ฮู้ ว่า บุตรมนุษย์ กํ่า ลัง ปิ๊ ก มา คน
ตัง หลาย หมด ตึง โลก จะ ไห้ สนั ่น ปั่ น ปื๊ น หมู่ เขา จะ หัน บุตรมนุษย์ ลง มา บน เมฆ ใน ต๊ อง
ฟ้าด้วยฤทธิอํ
์ านาจกับรัศมีอันยิง่ ใหญ่ 31 พระองค์ จะส่งหมู่ทูตสวรรค์ ของพระองค์ มา
พร้อมกับเสียงแกตี้ดังขนาด หมู่ทูตสวรรค์นั ้นจะมารวบรวมคนตี้พระองค์เลือกไว้แล้ว
จากตึงสี่ทิศตัง้ แต่ขอบฟ้าเผิกนึ่ ง จ๋นเถิงสุดขอบฟ้าแหมเผิกนึ่ ง
หื้อเฮียนฮูจาก
้
เก๊าบ่าเดื่อ

32 “หื้อ เฮีย น ฮู้ จาก เรือ
่ งเก๊า บ่า เดื่อ

คือ เมื่อ กิง่ บ่า เดื่อ โป่ง ใบ ใหม่ ต้าน ก็ ฮู้ว่าใก้ จะ เถิง
หน้าฮ้อนแล้ว 33 ก็เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อต้านตังหลายหันเหตุก๋ารณ์ ตี้เฮาบอกแล้ว ก็หื้อ
ฮู้ว่าใก้ เถิงเวลา ตี้ พระองค์ จะปิ๊ กมา ใก้ จะเถิง เวลาแต๊ๆ แล้ว เน่ อ 34 เฮาบอก ความจริง
แก่ ต้านตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุ ก๋ารณ์ ตี้ ว่าหมู่ นี้ จะเกิดขึ้น 35 ต๊ อง
ฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ฮูว่
้ าเมื่อใดจะเถิงเวลา

36 “แต่ ว่าวันนั ้นเวลานั ้นตี้ สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น

บ่มีใผฮู้สักคน หมู่ทูตสวรรค์ก็บ่ฮู้ บุตร
ของ พระเจ้า ก็ บ่ฮู้ มี ก้า พระบิดา องค์ เดียว เต้า อัน
้ ตี้ ฮู้ 37 เมื่อ บุตรมนุษย์ จะ มา ก็ จะ เป๋น
อย่างเดียวกับในสมัยของโนอาห์ 38 คือว่าในสมัยของโนอาห์นั ้น ก่อนตี้นํ้าจะท่วมโลก
คน ตัง หลาย ได้ กิน
๋ กับ ดื่ม มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น ตึง ยก ลูก หื้อ เป๋น ผัว เมีย กั ๋น จ๋น เถิง วัน ตี้
โนอาห์ ได้ เข้า ไป ใน เฮือ 39 คน ตัง หลาย หมู่ นี้ บ่ฮู้ ตั ๋ว เลย ว่า จะ เกิด เหตุ ก๋า รณ์ อะหยัง ขึ้น
เต๊า ฮอด นํ้า ท่วม ปั๊ ด ปา คน หมู่ นี้ ไป หมด เมื่อ บุตรมนุษย์จะ มา ก็ จะ เป๋น จาอัน
้ เหมือน กั ๋น
40 ในยามนั ้นป้ อจายสองคนตี้ กํ่าลังเยียะนา คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่ แหมคนนึ่ งจะถูกละ
ไว้ 41 กับแม่ญิงสองคนกํ่าลังโม่แป้งอยู่ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูก
ละไว้
42 “ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงหละวังตั ๋วหื้อดี ย้อนต้านบ่ฮู้ว่าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าของต้าน
จะ ปิ๊ ก มา เมื่อ ใด วัน ไหน กั ๋น แน่ 43 หื้อ จํา๋ ไว้ว่า ถ้า เจ้าของ บ้าน ฮู้ตั ๋ว ว่า ขโมย จะ ลัก เข้า มา
ต๋อน เมื่อ คืน เวลา ใด เขา ก็ จะ แน หละวัง บ่หื้อ ขโมย งัด เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 44 เหมือน
เดียว กั ๋น ต้าน ตัง หลาย จง เกีย ม ตั ๋ว ไว้หื้อ พร้อม ย้อน ว่า บุตรมนุษย์ จะ มา ใน เวลา ตี้ หมู่
ต้านกึ๊ดบ่เถิง
45 “ใผ คน ใด ตี้ เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์ กับ หลวก ตี้ เจ้า นาย มอบ หน้า ตี้ หื้อ เป๋ น หัวหน้า
คน ฮับ ใจ๊ คน อื่นๆ เปื้ อ แจก ของกิน
๋ ต๋าม เวลา 46 เมื่อ เจ้า นาย ปิ๊ ก มา หัน เขา ยัง เยีย ะ ก๋าน
อยู่อย่างดี คนฮับใจ๊ คนนั ้นก็ เป๋นสุข 47 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า เจ้านาย
จะตัง้ หื้อเขาผ่อกอยกู้อย่างตี้เป๋นของเปิ้ น 48 แต่ถ้าคนฮับใจ๊คนนั ้นเป๋นคนบ่ดี แล้วกึ๊ด
ในใจ๋ว่า ‘แหมเมินอยูกว่
่ าเจ้านายจะปิ๊ กมา� 49 แล้วตัง้ เก๊าบุบตีคน
๋ ฮับใจ๊คนอื่นๆ กับปา
กั ๋นตึงกิน
้ บ
๋ ตึงดื่มกับหมู่เปื้ อนขี้เหล้า 50 เจ้านายของเขาก็จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้เขาบ่ฮูกั
51
บ่ตันฮู้คิง แล้วก็จะลงโต้ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่หื้อไปอยู่ตวยหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตัด
๊
ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด�
ซ
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กําเผียบเรือ
่ งเปื้ อนเจ้าสาวสิบคน
แผ่นดินสวรรค์จะเผียบเหมือนเปื้ อนเจ้าสาวสิบคน กํา๋ โกมไฟออกมา
ถ้าฮับเจ้าบ่าว 2 ในแม่ญิงหมู่นั ้นมีห้าคนเป๋นคนง่าว แหมห้าคนเป๋นคนหลวก 3 แม่ญิง
ง่าว ห้า คน นั ้น เอา โกม ไฟ ไป แต่ บ่ได้ เอา นํ้ามัน สํารอง ไป ตวย 4 แต่ แม่ ญิง หลวก ห้า คน
นั ้นเอานํ้ามันสํารองใส่ก๋าไปพร้อมกับโกมไฟตวย 5 เป๋นเวลาเมินขนาดแต่เจ้าบ่าวก็ยัง
บ่มาเตื้อ แม่ญิงสาวตึงสิบคนก็ใค่หลับแล้วก็หลับไป
6 “เมื่อ เถิง เวลา เตี้ย ง คืน ก็ มี เสียง เอิน
้ ฮ้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว ขะใจ๋ ออกมาต้อนฮับ
เน่ อ�
7 “เปื้ อนเจ้าสาวตึงหมดสิบคนก็ตื่น แล้วแป๋ งไส้โกมไฟของตั ๋วหื้อพร้อม 8 หมู่แม่ญิง
ง่าวอู้กับหมู่แม่ญิงหลวกว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของหมู่เจ้าหื้อหมู่เฮาพ่องเต๊อะ โกมไฟของ
หมู่เฮากํ่าลังจะดับอยูแล้
่ ว�
1 “ในเวลานั ้น

9 “หมู่แม่ญิงหลวกตอบว่า

‘บ่ได้ก้า นํ้ามันตี้มีอยู่นี้ มีปอสําหรับตั ๋วเฮาเต้าอัน
้ หมู่เจ้า
ไปเซาะซื้อจากคนขายเอาคนเดียวเต๊อะ�
10 “ต๋อน ตี้ หมู่ แม่ ญิง ง่าว ออก ไป เซาะ ซื้อ นํ้ามัน เจ้า บ่าว ก็ มา แผว เปื้ อน เจ้า สาว ตี้
พร้อมอยูแล้
่ วได้ไปงานเลี้ยงแต่งงานกับเจ้าบ่าว แล้วปะตู๋ก็หับ

“ต่อ มา เมื่อ หมู่ แม่ ญิง ง่าว ห้า คน ปิ๊ ก มา ก็ ปา กั ๋น ฮ้อง ว่า ‘ต้าน เจ้าๆ จ้วย ไข ปะตู๋ หื้อ
เฮากําเต๊อะ�
12 “แต่เจ้าบ่าวตอบว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่หมู่เจ้าว่า เฮาบ่ฮูจ
้ ักหมู่เจ้าเลย�
11

13 “ย้อนจาอัน
้

มา

หื้อต้านตังหลายเฝ้าหละวังอยูตลอด
่
ย้อนต้านบ่ฮูวั
้ นเวลาตี้เฮาจะปิ๊ ก

กําเผียบเรือ
่ งคนฮับใจ๊สามคน
“แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้อ จาย คน นึ่ ง ตี้ กํ่า ลัง จะ ออก เตียว ตาง ไป เมือง
ไก๋ เขา ฮ้อง หมู่ คน ฮับ ใจ๊ เข้า มา หา แล้ว มอบ ข้าว ของ เงิน คํา หื้อ ฮับ ผิด ชอบ 15 ต้าน หื้อ
สตางค์ ห้าตะลันต์ แก่ คนตี้ นึ่ ง หื้อสองตะลันต์ แก่ คนตี้ สอง แล้วก็ หื้อคนตี้ สามตะลันต์
เดียว โดยแบ่งหื้อต๋ามความสามารถของแต่ละคน แล้วต้านก็ออกเตียวตาง 16 คนฮับ
ใจ๊ตี้ได้ห้าตะลันต์ ก็เอาไปเป๋นตืนก๊าขายเลย แล้วก็ได้กํ่าไฮมาแหมห้าตะลันต์ 17 คนฮับ
ใจ๊ตี้ได้สองตะลันต์ ก็เอาไปเป๋นตืนก๊าขายเหมือนกั ๋น แล้วก็ได้กํ่าไฮมาแหมสองตะลัน
ต์ 18 สําหรับคนฮับใจ๊ตี้ได้ตะลันต์เดียว ก็ขุดดินเป๋นฮ่อม แล้วซ่อนสตางค์ของเจ้านาย
ไว้ในหัน
้ เหีย
19 “เวลาผ่านไปเมินแล้ว เจ้านายปิ๊ กมา จึงฮ้องหมู่คนฮับใจ๊สามคนมาถามว่าได้เอา
สตางค์ ไป เยีย ะ อะหยัง กั ๋น พ่อง 20 คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้ ห้า ตะลัน ต์ เอา ตึง ตืน ตึง กํ่า ไฮ แหม ห้า
ตะลันต์มาหื้อนายแล้วก็บอกว่า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ตี้หื้อข้าพเจ้าไว้ห้าตะลันต์ ผ่อนี่ ลอ
ตืนห้าตะลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาเปาะแหมห้าตะลันต์�
21 “นายก็อู้กับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป๋ นคนฮับใจ๊ตี้ดี กับซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิง
่ เล็กๆ
หน้ อยๆ เฮาจะตัง้ หื้อเจ้าผ่อกอยของจํา๋ นวนนั ก มาฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
22 “แล้ว คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้ สอง ตะลัน ต์ ก็ เข้า มา อู้ ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้
สองตะลันต์ ผ่อนี่ ลอ ตืนสองตะลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาเปาะแหมสองตะลันต์�
23 “นายก็อู้กับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป๋ นคนฮับใจ๊ตี้ดี กับซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิง
่ เล็กๆ
หน้ อยๆ เฮาจะตัง้ หื้อเจ้าผ่อกอยของจํา๋ นวนนั ก มาฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
24 “แล้วคนฮับใจ๊ตี้ได้ตะลันต์เดียวก็เข้ามาอูว่
้ า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าฮูว่
้ าต้านเป๋นคน
25
เขี้ยว ต้านเก็บเกี่ยวสิง่ ตี้ต้านบ่ได้ปูก แล้วก็เก็บพืชผลตี้ต้านบ่ได้หว่าน ข้าพเจ้ากั ๋วก็
14
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เลย เอา สตางค์ ตะลัน ต์ เดียว ไป ขุด ขุม ซ่อน ไว้ใน ดิน เหีย ผ่อ นี่ ลอ สตางค์ ตะลัน ต์ เดียว
ของต้าน�
26 “นายก็ ตอบเขาว่า ‘ไอ่ขี้ข้าบ่ดี ขี้ค้าน เจ้าก็ ฮู้ว่าเฮาเก็บเกี่ยวในสิง
่ ตี้เฮาบ่ได้ปูก กับ
27
เก็บพืชผลตี้เฮาบ่ได้หว่าน ถ้าจาอัน
้ เป๋นจาใดบ่เอาสตางค์นั ้นไปฝากธนาคารไว้ เมื่อ
เฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
28 “แล้วเจ้านายก็สัง
่ หื้อเอาสตางค์นึ่ งตะลันต์จากเขาไปหื้อคนตี้มีสิบตะลันต์ 29 ย้อน
คนตี้ มีอยู่แล้ว ก็ จะเตื่ อมนั กขึ้นจ๋นเหลือล้น ส่วนคนตี้ บ่มี แม้แต่ สิง่ ตี้ เขามีอยู่นั ้นก็ จะ
เอาไปจากเขาเหีย 30 จากนั ้นก็สัง่ หื้อเอาคนฮับใจ๊บ่มีประโยชน์ คนนั ้น โจ้งออกไปตี้มืด
ตังนอกเหีย ตี้หัน
้ จะมีเสียงไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด
บุตรมนุษย์จะตัดสินลงโต้ษกู้คน

31 “เมื่อบุตรมนุษย์จะปิ๊ กมาโดยรัศมีอันยิง
่ ใหญ่ฮ่วมกับหมู่ทูตสวรรค์

พระองค์จะนั ่ง
บน บัลลังก์ ตี้ เต๋ม ไป ด้วย รัศมี ตี้ มา จาก สวรรค์ 32 คน เจื๊อ จ้าด ต่างๆ จะ มา เปาะ กั ๋น ส่อง
หน้าบุตรมนุษย์ พระองค์จะแบ่งหมู่เขาออกเป๋นสองหมู่ เหมือนกับคนเลี้ยงแกะตี้แยก
แกะออกจากแป๊ะ 33 พระองค์จะเอาแกะไว้ตังขวามือ ส่วนแป๊ะก็จะเอาไว้ตังซ้ายมือ
34 “แล้ว พระองค์ ผู้ เป๋ น กษั ตริย์ จะ อู้ กับ หมู่ ตี้ อยู่ ตัง ขวา มือ ว่า ‘ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ฮบ
ั
ปอน จาก พระบิดา ของ เฮา เจิญ ฮับ อาณาจักร ตี้ ได้ เกีย ม ไว้สําหรับ ต้าน ตัง หลาย ตัง้ แต่
สร้างโลกมาแล้ว 35 ย้อนว่าต๋อนตี้ เฮาใค่ อยากกิน
๋ ข้าว หมู่ต้านก็ เลี้ยงเฮา เฮาใค่ อยาก
กิน
๋ นํ้า ต้านก็เอานํ้าหื้อเฮากิน
๋ เฮาเป๋นคนแปลกหน้า หมู่ต้านก็ต้อนฮับเฮาหื้อเข้าไปใน
36
บ้าน เฮาบ่มีเสื้อผ้าใส่ ต้านก็เอามาหื้อเฮานุ่ง เฮาบ่สบาย ต้านก็ผ่อกอยเอาใจ๋ใส่ เฮา
ติดคอก ต้านก็มาแอ่วหาเฮา�
37 “แล้ว หมู่ ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม จะ ตอบ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หมู่ เฮา เกย หัน
พระองค์ ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว แล้ว เลี้ยง พระองค์ เมื่อ ใด กาว่า หัน พระองค์ ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า
แล้วเอานํ้าหื้อพระองค์กิน
๋ เมื่อใด 38 หมู่เฮาเกยหันพระองค์เป๋นคนแปลกหน้าแล้วเจิญ
พระองค์ เข้า มา ใน บ้าน กาว่า หัน พระองค์ บ่มี เสื้อผ้า ใส่ แล้ว เอา เสื้อผ้า มา หื้อ นุ่ง เมื่อ ใด
39 หมู่เฮาหันพระองค์บ่สบาย กาว่าติดคอกแล้วไปแอ่วหาพระองค์เมื่อใด�
40 “แล้วพระองค์ผูเป๋
้ นกษั ตริยจะ
์ ตอบหมู่เขาว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลาย
ว่า เมื่อใดก็ต๋ามตี้หมูต้
่ านเยียะกับคนตี้ตํ่าต้อยตี้สุดคนนึ่ งในหมูปี้่ น้ องของเฮา ก็เหมือน
ต้านตังหลายได้เยียะต่อเฮาตวย�
41 “แล้ว พระองค์ จะ บิน
่ หน้า ไป บอก หมู่ ตี้ อยู่ ตัง เผิก ซ้าย มือ ว่า ‘ไป หื้อ ป๊น หู ป๊น ต๋า เฮา
เหีย หมู่ เจ้า ถูก แจ้ง หื้อ ตก หม้อ หน้า ฮก ใน ไฟ ตี้ บ่มี วัน ดับ เป๋น ไฟ ตี้ เกีย ม ไว้สําหรับ มาร
กับ หมู่ ของ มัน 42 ย้อน ว่า ต๋อน ตี้ เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว เจ้า ตัง หลาย ก็ บ่ได้ หื้อ อะหยัง เฮา
กิน
๋ เฮาใค่ อยากกิน
๋ นํ้า เจ้าตังหลายบ่ได้ หื้อนํ้าเฮากิน
๋ 43 เฮาเป๋นคนแปลกหน้า เจ้าตัง
หลาย ก็ บ่ได้ เจิญ เฮา เข้า ไป ใน บ้าน เฮา บ่มี เสื้อผ้า ใส่ เจ้า ตัง หลาย บ่ได้ หื้อ เสื้อผ้า เฮา นุ่ง
เฮาบ่สบายกับติดคอก เจ้าตังหลายบ่เกยมาแอ่วหาเฮา�
44 “หมู่เขาก็ จะตอบว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า หมู่เฮาหันต้านใค่ อยากกิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า กาว่า
เป๋นคนแปลกหน้า กาว่าบ่มีเสื้อผ้านุ่ง บ่สบายกับติดคอก แล้วหมู่เฮาบ่ได้เยียะอะหยัง
สัก อย่าง ตี้ จะ จ้วยเหลือ ต้าน เมื่อ ใด กา� 45 “พระองค์ จะ ตอบ ว่า ‘เฮา บอก ความ จริง แก่
เจ้าตังหลายว่า อะหยังก็ ต๋ามตี้ เจ้าตังหลายบ่ได้ เยียะกับคนตํ่าต้อยตี้ สุดคนนึ่ ง เจ้าตัง
หลายก็บ่ได้เยียะต่อเฮาเลย�
46 “แล้วคนตังหลายหมูนั
่ ้นก็จะต้องฮับโต้ษตลอดไป แต่คนตี้เยียะถูกต้องต๋ามธรรม
จะเข้าสู่จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
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ผู้นําศาสนาวางแผนฆ่าพระเยซู

เมื่อ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น กํา เผียบ จบ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์
ว่า “หมู่ ต้าน ก็ ฮู้แล้ว ว่า แหม สอง วัน จะ เถิง งาน ปัส กา ต๋อน นั ้น บุตรมนุษย์จะ ถูก ยับ ส่ง
ไปหื้อศัตรู เปื้
๋ อเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย�
1

2

กวม เดียว กั ๋น นั ้น หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ มา จุ มนุ ม กั ๋น ตี้ บ้าน ของ
มหา ปุโรหิต ตี้ จื้อ คายาฟาส 4 หมู่ เขา วางแผน ตี้ จะ ลัก ยับ พระเยซู ไป ฆ่า 5 แต่ หมู่ เขา
ตกลง กั ๋น ว่า “ใน หละหว่าง งาน นี้ บ่ดี ฟั่ ง เยีย ะ อะหยัง เตื้อ กั ๋ว ว่า คน ตัง หลาย จะ วุน
่ วาย
แตกตื่นกั ๋น�
3

แม่ญิงคนนึ่ งเอานํ้ามันหอมใส่ผมพระเยซู

6 เมื่อพระเยซู อยู่ตี้ หมู่บ้านเบธานี ในบ้านของซีโมนคนตี้ เกยเป๋ นขี้ตู้ ด 7 มีแม่ญิงคน

นึ่ ง กํา๋ ขวด ใส่ นํ้ามัน หอม รากา แปง ขนาด เข้า มา หา พระองค์ นาง ถอก นํ้ามัน หอม ลง บน
หัวของพระองค์๘ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลังกิน
่ ้น
๋ ข้าวอยูนั

เมื่อ หมู่ สาวก ซัด ต๋า หัน จาอัน
้ ก็ บ่ปอใจ๋ อู้กั ๋น ว่า “เป๋น จาใด เยีย ะ หื้อ เสีย ของ ไป เหีย
9
บ่ดาย ถ้าเอาไปขายก็จะได้สตางค์นั ก แล้วเอาสตางค์นั ้นไปปั๋ นหื้อคนตุ๊กคนจ๋นก็ได้�
8

“ไปยุง่ กับนางเยียะหยัง นางได้เยียะสิง่ ตี้
ดี งามหื้อกับเฮา 11 คนตุ๊กคนจ๋นจะยังอยู่ตวยหมู่ ต้านไปตลอด แต่ เฮาจะบ่อยู่ตวยหมู่
ต้านไปตลอด 12 ตี้นางเอานํ้ามันหอมถอกลงบนตั ๋วเฮานั ้น ก็เปื้ อจะเกียมไว้สําหรับก๋าน
ฝังศพของเฮา 13 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า บ่ว่าคนจะบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่น
ดิน สวรรค์ ไป ตี้ ไหน ก็ ต๋าม ใน โลก เขา ก็ จะ เล่า เรือ
่ ง ตี้ นาง เยีย ะ นี้ เป๋น ก๋าน ระลึก เถิง นาง
ตวย�
10 พระเยซูฮู้กํากึ๊ดจาอัน
้ ก็อู้กับหมู่สาวกว่า

ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู

ยู ดาส อิส คาริโอท เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน ของ พระเยซู ไป ปะ หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิต 15 ถาม ว่า “หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เต้า ใด ถ้า เฮา จี๊ ตั ๋ว พระเยซู หื้อ� หมู่ มหา ปุโรหิต ก็
หื้อ สตางค์ ยู ดาส สาม สิบ เหรียญ เงิน 16 ตัง้ แต่ หัน
้ มา ยู ดาส ก็ แน หา โอกาส ตี้ จะ หัก หลัง
พระเยซูหื้อหมู่เขา
14

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

วัน ตี้ นึ่ ง ของ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ หมู่ สาวก เข้า มา หา พระเยซู แล้ว ถาม ว่า
“จะหื้อหมู่เฮาไปเกียมมื้อปัสกาหื้อพระองค์กิน
๋ ตี้ไหนดี�
17

พระเยซู บอก ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป หา ป้อ จาย คน นึ่ ง แล้ว บอก เขา ว่า
‘อาจ๋ารย์บอกว่า กํา๋ หนดเวลาของเฮามาใก้จะแผวแล้ว เฮาต้องก๋านจะเลี้ยงฉลองงาน
ปัส กา กับ หมู่ สาวก ตี้ บ้าน ของ ต้าน� � 19 หมู่ สาวก เยีย ะ ต๋าม ตี้ พระเยซู บอก แล้ว ได้ จัด
เกียมมื้อปัสกาไว้
20 เถิงต๋อนเมื่อคํ่า พระเยซู ฮ่วมกิน
๋ กับสาวกตึงสิบสองคน 21 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
๋ อยู่นั ้น
พระเยซูอูว่
้ า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
18

22

กา�
๘
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พระเยซู ตอบ ว่า “คน ตี้ จุ่ม ลง ถ้วย เดียว กับ เฮา จะ เป๋น คน ตี้ หัก หลัง เฮา 24 บุตร
มนุษย์จะต้องจากไปต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรเกี
์ ่ยวกับพระองค์ แต่ความฉิ บหายก็
จะเกิดกับคนตี้หักหลังบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้นบ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือนี้ �
25 ยู ดาส คน ตี้ จะ หัก หลัง พระองค์ ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ เป๋ น เฮา กา� พระองค์ ตอบ ว่า
“ต้านว่าคนเดียวเน่ อ�
23

ความหมายของเข้าหนมปังกับเหล้าองุน
่
ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น อยู่ นั ้น พระเยซู หยิบ เข้า หนมปัง ขึ้น มา ขอบ พระคุณ
พระเจ้า แล้วบิยื่นหื้อหมู่สาวก อูว่
้ า “นี่ คือก๋ายของเฮา หื้อฮับเอาไปกิน
๋ เต๊อะ�
27 แล้วพระเยซูก็กํา
๋ ถ้วยเหล้าองุน
่ ขึ้นมา ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็ส่งหื้อหมู่สาวก
อู้ ว่า “หื้อ กู้ คน กิน
๋ จาก ถ้วย นี้ 28 ย้อน ว่า สิง่ ตี้ อยู่ ใน ถ้วย นี้ คือ เลือด ของ เฮา ตี้ จะ ไหล ออก
มาเปื้ อรับรองพันธสัญญา๙หละหว่างพระเจ้ากับคนตังหลาย กับเปื้ อยกโต้ ษบาปของ
คน ตัง หลาย 29 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ตัง้ แต่ นี้ ไป เฮา จะ บ่กิน
่ แหม ต่อ ไป
๋ เหล้า องุน
จ๋นกว่าจะเถิงวันนั ้นตี้เฮาจะกิน
๋ ตวยกั ๋นกับหมู่ต้านในแผ่นดินพระบิดาของเฮา แต่เป๋น
ความหมายแบบใหม่�
30 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่ากอกเทศ
26

พระเยซูบอกว่าหมู่สาวกจะหนี ละไป
31 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกว่า “คืนนี้ หมูต้
่ านจะหนี ละเฮาไปเหียหมด เหมือนกับตี้เขียน
ไว้ในพระคัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ญ
32 แต่เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อเฮาเป๋ นขึ้นจากความต๋าย เฮาจะไปแคว้นกาลิลีก่อนหมู่ต้าน
แล้วปะกั ๋นตี้หัน
้ น่ อ�
33 เปโตร บอก พระองค์ ว่า “เถิง คน อื่นๆ จะ ละ พระองค์ ไป หมด แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่มี วัน
เยียะจาอัน
้ �
34 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า คืน นี้ ก่อน ตี้ ไก่ จะ ขัน ต้าน จะ
บอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ�
35 แต่ เปโตร ยืนยัน ว่า “แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย ตวย พระองค์ ข้าพเจ้า ตึง บ่มี วัน
ปฏิเสธพระองค์เลย� หมู่สาวกคนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
พระเยซูเป๋นตุ๊กในสวนคนเดียว
จาก นั ้น พระเยซู ก็ ปา สาวก เตียว ไป ใน ตี้ นึ่ ง จื้อ ว่า เกทเสมนี แล้ว บอก หมู่ สาวก
ว่า “นั ่ง อยู่ ตัด
๊ นี่ เน่ อ เฮา จะ ไป อธิษฐาน ตัง ปู๊น� 37 พระองค์ ปา เปโตร ยอห์น กับ ยาก
อบ ตี้ เป๋น ลูก บ่าว สอง คน ของ เศเบดี ไป ตวย เวลา นั ้น พระองค์ โศกเศร้า เป๋น ตุ๊ก ขนาด
38 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “ใจ๋เฮาเป๋ นตุ๊กปอจะต๋ายอยูแล้
่ ว เฝ้าอยูตี
่ ้นี่ กับเฮาเน่ อ�
39 แล้ว พระองค์ เตียว ห่าง ออก ไป หน้ อย ก็ ก้ม หน้า ลง ปื๊ น แล้ว อธิษฐานว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ถ้าเป๋นไปได้ ขอหื้อถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์ เหียเต๊อะ แต่
ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ บ่ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 40 แล้ว พระองค์
เตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นตี้นั ่งถ้าอยู่หัน
้ ก็หันหมู่เขากํ่าลังนอนหลับอยู่ ก็ถามเป
โตรว่า “หมู่ ต้านนั ่งเฝ้าเฮาสักจัว้ โมงบ่ได้ กา 41 หื้อเฝ้าหละวังกับอธิษฐานตวย เปื้ อว่า
36

๙
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ต้านจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋ เถิงแม้ว่าจิตใจ๋ฝ่ายวิญญาณใค่ยอมเยียะ แต่
ตั ๋วของคนเฮายังอ่อนแออยู�
่

“ข้าแต่พระบิดา ถ้าถ้วยแห่งความ
ตุ๊กยากนี้ ป๊นไปบ่ได้ จํา๋ เป๋นต้องกิน
๋ แต๊ๆ ก็ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านของพระองค์
เต๊อะ� 43 จากนั ้นพระองค์ก็มาหาสาวกสามคนนั ้นแหม ก็หันหมู่เขายังหลับอยู่ ย้อนว่า
หมู่เขามืนต๋าบ่ขึ้น 44 พระเยซู ก็ ละเขาไปอธิษฐานเหมือนสองเตื้อตี้ผ่านมา 45 จากนั ้น
พระองค์มาหาหมู่สาวก อูว่
้ า “ยังหลับหื้อหายอิดอยูแหม
่
กา ใก้จะเถิงเวลาตี้บุตรมนุษย์
46
จะถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คนตี้หักหลังเฮามาแผวแล้ว�
42 พระองค์ปิ๊ กไปอธิษฐานแหมเป๋ นเตื้อตี้สองว่า

พระเยซูโดนยับ

บ่า กอง พระเยซู อู้ ลิน
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก เตื้อ ยู ดาส ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน
นั ้น ก็ เตียว มา เถิง ตวย กั ๋น กับ คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ตวย หมู่ เขา เป๋น คน ตี้
หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ของคนตังหลายส่งมา 48 ยูดาสได้ตกลงกับคนหมู่
นั ้น ไว้ก่อน แล้ว ว่า “เฮา จูบ๑คน ใด ก็ แม่น คน นั ้น หื้อ ไป ยับ เขา ได้ เลย� 49 เมื่อ มา แผว
ยู ดาส ก็ เข้า มา หา พระเยซู เวย บ่า ค้าน แล้ว อู้ กับ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ� แล้ว ก็ จูบ
พระองค์
50 พระเยซู อู้กับเขาว่า “เปื้ อนเหย จะเยียะอะหยังก็ขะใจ๋เยียะเหีย� แล้วคนหมู่นั ้นก็
เข้ามายับพระองค์กุมตั ๋วไว้ 51 สาวกคนนึ่ งตี้อยูกั
่ บพระเยซูก็จัก
๊ ดาบออกมาฟันถูกหูคน
ฮับใจ๊ของมหาปุโรหิตปุด
47

พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เก็บ ดาบ ใส่ ฝัก เหีย เต๊อะ ย้อน ว่า คน ตี้ ใจ๊ ดาบ ก็ จะ ต๋าย ย้อน
ดาบ 53 ต้าน กึ๊ด ว่า เฮา จะ ขอ ความ จ้วยเหลือ จาก พระบิดา เฮา แล้ว พระองค์ จะ ส่ง ทูต
สวรรค์ มา หื้อ กับ เฮา นั ก เหลือ สิบ สอง ก๋อง ตัน ที บ่ได้ กา 54 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ จาอัน
้ ก็ จะ
บ่เป๋นไปต๋ามตี้พระคัมภีรเขี
์ ยนไว้ว่าจะต้องเป๋นไปต๋ามนี้ �
55 พระเยซู อู้ กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “หมู่ เจ้า หัน เฮา เป๋ น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา
๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา
ยับ เฮา เฮา นั ่ง สัง่ สอน อยู่ใน พระวิหาร กู้ วัน ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่มา ยับ เฮา 56 แต่ ตี้ เกิด ขึ้น
ตึงหมดนี้ ก็ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้ เขียนไว้� แล้วหมู่
สาวกตึงหมดก็ละขว้างพระองค์แล้วปากั ๋นหนี ไป
52

พระเยซูอยูต่
่ อหน้าผู้นําจาวยิว

หมู่ ตี้ ปา กั ๋น มา ยับ พระเยซู นั ้น ปา พระองค์ ไป ตี้ บ้าน ของ คายาฟาส มหา ปุโรหิต ตี้
หัน
้ มีหมูธรรมาจ๋
่
ารย์ กับหมูคน
่ เฒ่าคนแก่มาจุมนุมกั ๋นอยู่ 58 ส่วนเปโตรเตียวถ่อมตวย
พระเยซู ไป ห่างๆ มา จ๋น เข้า ไป แผว ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต เขา เข้า ไป นั ่ง ก๋าง ข่วง
บ้านกับหมู่ยาม แนผ่อว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นพ่อง
57

หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ สมาชิก สภา จาว ยิว ปา กั ๋น เซาะ หา พยาน เท็จ มา ใส่ ฮา้ ย
พระเยซู เปื้ อจะฆ่าพระองค์เหีย 60 เถิงแม้จะมีพยานเท็จหลายคน แต่หมู่เขาก็หาหลัก
ฐานตี้ดีปอบ่ได้ แล้วในตี้สุดก็มีสองคนมาหื้อก๋านว่า 61 “เยซูคนนี้ เกยอูว่
้ า ‘เฮาสามารถ
ตุ๊บพระวิหารของพระเจ้าขว้างได้ แล้วแป๋งขึ้นมาใหม่ภายในสามวัน� �
59

“ต้านจะบ่แก้ตั ๋วในกํากล่าวหาตี้หมู่เขาว่า
แต่ พระเยซู ดัก อยู่ มหา ปุโรหิต ก็ อู้ กับ พระองค์ ว่า “ขอ ต้าน สาบาน ใน

62 มหาปุโรหิตจึงลุกยืนขึ้นถามพระเยซูว่า

มา นี่ พ่อง กา�
๑
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นามพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู่ ขอหื้อบอกหมู่เฮามาเต๊อะว่า ต้านเป๋นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าจาอัน
้ กา�
64 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “อู้ ถูก แล้ว แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ แหม ว่า ตัง
้ แต่ นี้ ไป ต้าน ตัง
หลาย จะ ได้ หัน บุตรมนุษย์ นั ่ง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ กับ จะ ลง มา บน
เมฆในฟ้าสวรรค์�
65 มหา ปุโรหิต ก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว เก่า๒อู้ ว่า “เขา อู้ หมิน
่ ประมาท พระเจ้า เฮา บ่ต้อง
มี พยาน อะ หยัง แหม หัน ก่อ ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ยน
ิ เขา อู้ หมิน
่ ประมาท พระเจ้า แล้ว�
66 “หมู่ต้านกึ๊ดจาใดพ่อง� หมู่เขาตอบว่า “เปิ งฮับโต้ษเถิงต๋าย�
67 หมู่ เขา ก็ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ หน้า พระองค์ กับ บุบ ตี ๋ พระองค์ คน อื่นๆ ปา กั ๋น ตบ หน้า
พระองค์ตวย 68 อูหย้
้ อว่า “พระคริสต์ตวายมากําลอว่า ใผตบหน้าเจ้า�
เปโตรกั ๋วตี้จะยอมฮับว่าฮูจ
้ ักพระเยซู
ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ ตี้ ก๋าง ข่วง บ้าน มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง เข้า มา ตัก
๊ ว่า “ต้าน ก็ อยู่
ตวยเยซูจาวกาลิลีตวยบ่ใจ้กา�
70 แต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนตังหลายว่า “ตี้เจ้าอูนั
้ ้นเฮาบ่ฮูเรื
้ อ
่ งลอ�
71 แล้วเปโตรก็เตียวออกไปตี้ปะตู๋ฮัว
้ บ้าน สาวใจ๊แหมคนหันใส่ก็บอกกับคนตังหลาย
ตี้อยูตั
่ ด
๊ หัน
้ ว่า “คนนี้ อยูกั
่ บเยซูจาวนาซาเร็ธตวยเน่ อ�
72 เปโตรปฏิเสธแหมว่า “เฮาสาบานได้เลยว่าเฮาบ่เกยฮูจ
้ ักจายคนนั ้นเลย�
73 ต่อมาสักกํานึ่ ง คนตี้ยืนอยู่ตี้หัน
้ ก็เตียวเข้ามาหาเปโตรอู้ว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งในหมู่
นั ้นแน่ ๆ ฟังสําเนี ยงของเจ้าก็ฮูแล้
้ ว�
74 เปโตรก็ อู้ว่า “สาบานก็ ได้ ว่าข้าอู้แต๊ ข้าบ่เกยฮู้จักเขา ขอหื้อพระเจ้า ลงโต้ ษเต๊อะ
ถ้า ข้า จุ� แล้ว ไก่ ก็ ขัน ขึ้น มา ตัน กํา เดียว นั ้น 75 เปโตร ก็ เลย กึ๊ด เถิง กํา อู้ ตี้ พระเยซู เกย
บอกเขาว่า “ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกว่าบ่ฮู้จักเฮาเถิงสามเตื้อ� เปโตรก็ออกไปตังนอก
แล้วไห้เสียใจ๋ขนาด
69
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พระเยซูถูกปาไปหื้อเจ้าเมืองปีลาต
เถิง ต๋อน เจ๊า มืด หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตึง หมด ได้ ตัด สิน ใจ๋ กั ๋น ว่า
พระเยซูสมควรต๋าย 2 หมู่เขามัดพระเยซูแล้วปาไปมอบหื้อปีลาตตี้เป๋นเจ้าเมือง
1

ยูดาส อิสคาริโอท ฆ่าตั ๋วต๋าย
เมื่อ ยู ดาส อิส คาริโอท คน ตี้ หัก หลัง พระเยซู หัน ว่า พระเยซู ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ เถิง
ต๋าย ก็ กิน
๋ แหนง ขนาด เขา เอา สตางค์ สาม สิบ เหรียญ เงิน ตี้ ได้ มา คืน หื้อ กับ หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ 4 อูว่
้ า “เฮาได้เยียะบาปไปแล้วตี้ได้หักหลังผูบริ
้ สุทธิคน
์ นึ่ ง
เถิงต๋าย� หมู่มหาปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ตอบว่า “เรือ
่ งนี้ เกี่ยวอะหยังกับเฮาตวย
เป๋นเรือ
่ งของเจ้าคนเดียวตี้ต้องฮับผิดชอบ�
5 ยูดาสเอาสตางค์นั ้นกํา
๋ ปือเข้าไปในพระวิหาร แล้วก็ออกไปแขวนคอต๋าย
6 หมู่หัวหน้าปุโรหิตก็เก็บสตางค์นั ้นมา อูว่
้ า “เป๋นก๋านผิดบทบัญญัติตี้จะเอาสตางค์
จาอีเก็
้ บไว้ในคลังพระวิหาร ย้อนเป๋นสตางค์เปื้ อนเลือด� 7 หมู่เขาตัดสินใจ๋เอาสตางค์
นั ้นไปซื้อตี้นาของสล่าปั้ นหม้อ เปื้ อเอาไว้เป๋นตี้ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 ตี้ตัด
๊ หัน
้
3

๒
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เลย ฮ้อง ว่า “นา เลือด� มา เต๊า ฮอด เถิง วัน นี้ 9 แล้ว ก็ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ เยเรมีย์ ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูไว้
้ ว่า “หมู่เขาเอาสตางค์สามสิบเหรียญเงิน ตี้เป๋นก้าหัวของ
คนนั ้นต๋ามตี้จาวอิสราเอลตัง้ หื้อ 10 เอาไปซื้อนาของสล่าปั้ นหม้อ ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋น
เจ้าได้สัง่ ไว้�ฎ
เจ้าเมืองปีลาตสอบสวนพระเยซู
หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป ยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมือง ปี ลาต ปี ลาต ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน
เป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิวกา� พระองค์ก็ตอบว่า “ต้านอูแล้
้ ว�
12 แต่เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ใส่ความพระเยซู พระองค์บ่ได้ตอบ
อะหยังหมู่เขาสักกําเดียวเลย
13 ปี ลาตถามพระองค์ว่า “ต้านบ่ได้ยน
ิ ข้อหาตึงหมดตี้เขาว่าหื้อต้านกา�
14 แต่พระเยซูบ่ตอบกาว่าแก้ตั ๋วสักกํา ปี ลาตก็งืดขนาด
11

ปีลาตฮิหาตางจะป่อยตั ๋วพระเยซู
เป๋น ธรรมเนี ยม ใน หละหว่าง งาน ปัส กา ตี้ เจ้า เมือง จะ ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ต๋าม ตี้
คนตังหลายเลือก 16 ต๋อนนั ้นมีนั กโต้ ษตี้ มีจื้อเสียงดังคนนึ่ งจื้อบารับบัส 17 เมื่อคนตัง
หลายมาจุมนุมกั ๋นแล้ว ปีลาตก็ถามหมู่เขาว่า “ใค่หื้อเฮาป่อยใผหละหว่างบารับบัส กับ
เยซู ตี้ ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์� 18 ปี ลาตฮู้ว่าตี้ ผู้นําจาวยิวยับพระเยซู มาหื้อต้านตัดสินก็
ย้อนขอยพระองค์
19 ต๋อน ตี้ ปี ลาต นั ่ง อยู่ บน ตี้ นั ่ง ของ ผู้ พิพากษา เมีย ของ ต้าน ใจ๊ คน มา บอก ว่า “ห้าม
ยุง่ กับจายคนนี้ ต้านเป๋นคนบ่มีความผิด ตะคืนข้าเจ้าฝันฮ้ายบ่สบายใจ๋ขนาดเกี่ยวกับ
ต้านคนนี้ �
20 แต่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ อู้ สุ่ย คน ตัง หลาย หื้อ ปี ลาต ป่ อย บารับ
บัส แล้วหื้อฆ่าพระเยซูเหีย
21 เจ้า เมือง ถาม คน ตัง หลาย แหม ว่า “สอง คน นี้ จะ หื้อ ป่ อย ใผ ดี� คน ตัง หลาย เอิน
้
ตอบว่า “บารับบัส�
22 ปี ลาตถามว่า “แล้วเยซู คนตี้ ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์ นี้ ลอ จะหื้อเฮาเยียะจาใด� หมู่
เขากู้คนเอิน
้ ตอบว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
23 ปี ลาตก็ ถามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด� แต่ คนตังหลายเอิน
้ เสียง
ดังขึ้นติกๆ ว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
24 เมื่อ ปี ลาต หัน ว่า เยีย ะ อะหยัง บ่ได้ นั ก เหลือ นี้ แล้ว กํา เดียว จะ เกิด วุน
่ วาย ขึ้น เขา
ก็ เอา นํ้า ซ่วย มือ ส่อง หน้า คน ตัง หลาย อู้ ว่า “ก๋าน ต๋าย ของ จาย คน นี้ เฮา บ่เกี่ยว เฮา บ่มี
ความผิดเน่ อ หมู่ต้านฮับผิดกั ๋นคนเดียวเต๊อะ�
25 คน ตัง หลาย ตอบ ว่า “หมู่ เฮา กับ ลูกๆ ของ เฮา จะ ฮับผิด ชอบ เรือ
่ งก๋านต๋ายของเขา
คนเดียว�
26 ปี ลาต จึง ป่ อย บารับ บัส หื้อ หมู่ เขา ไป จาก นั ้น ก็ สัง
่ หื้อ เฆี่ยน พระเยซู แล้ว หื้อ หมู่
ทหารเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
15

ทหารโรมันดูแควนพระเยซู

27 หลังจากนั ้นหมู่ทหารของปี ลาตปาพระเยซูเข้าไปตี้ศู นย์บัญชาก๋านใหญ่ของโรมัน

หมู่ ทหาร ตึง ก๋อง เข้า มา แวด พระองค์ 28 หมู่ เขา แก้ เสื้อ ของ พระองค์ ออก แล้ว เอา เสื้อ
คุมสี แดงสดมาใส่ แตน 29 หมู่เขาเอากิง่ ไม้ตี้ มีหนามมาแป๋งเป๋นมงกุฎ แล้วเอาสุบหัว
หื้อ พระองค์ มือ ขวา หื้อ กํา๋ ก้าน ไม้ อ้อ ไว้ แล้ว ขี้ แต่ง คุก เข่า ลง ส่อง หน้า พระองค์ เหล้น
ฎ
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หน้า ว่า “ขอ กษั ตริย์ ของ จาว ยิว จง จํา๋ เริญ เต๊อะ� 30 แล้ว ก็ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ เอา ไม้ อ้อ นั ้น
ฟาดหัวพระองค์หลายกํา 31 เมื่อดูแควนจ๋นปอใจ๋แล้ว หมู่เขาก็แก้เสื้อคุมออก แล้วเอา
เสื้อผืนเก่าของพระองค์มานุ่งหื้อใหม่ แล้วปาพระองค์ออกไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน
ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง เอา พระองค์ เตียว ออก มา ก็ ปะ ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ซี โมน มา จาก
เมือง ไซรีน หมู่ ทหาร ก็ เข ซี โมน แบก ไม้ ก๋าง เขน แตน พระเยซู ไป 33 เมื่อ มา แผว ตี้ นึ่ ง ตี้
ฮ้อง กั ๋น ว่า กลโกธา หมายเถิง เนิ น กระโหล้ ง หัว 34 หมู่ เขา เอา เหล้า องุน
่ สูน กับ ดี ขม
35
มาหื้อ แต่พระองค์จิมบ่ดายบ่ยอมกิน
เมื่อเขาเขิงพระองค์บนไม้ก๋างเขนแล้ว ก็เอา
๋
เสื้อผ้าของพระองค์ มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น 36 แล้วหมู่เขาก็ นั ่งเฝ้าพระเยซู อยู่ตี้ หัน
้ 37 หมู่
เขาได้เขียนข้อหาติดไว้เลยหัวพระเยซูขึ้นไปว่า “คนนี้ คือเยซู กษั ตริยของ
์
จาวยิว� 38 มี
โจ๋ร สอง คน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พร้อม พระองค์ ตัง ขวา คน นึ่ ง ตัง ซ้าย คน นึ่ ง 39 คน ตัง
หลายตี้เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปากั ๋นสว่ายหน้าอูหยาม
้
พระองค์ว่า 40 “เจ้าเป๋นคนตี้อูว่
้ าจะ
ทําลายพระวิหาร แล้วจะแป๋งขึ้นใหม่ในสามวันบ่ใจ้กา ถ้าเจ้าเป๋นพระบุตรของพระเจ้า
แต๊ จ้วยตั ๋วเก่าหื้อรอดก่อนเต๊อะ ลงมาจากไม้ก๋างเขนเหียแหล่�
41 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กั ๋น เยาะ เย้ย
พระองค์ เหมือน กั ๋น ว่า 42 “เขา จ้วย จี วต
ิ คน อื่น หื้อ รอด ได้ แต่ จ้วย จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ ถ้า
เขาเป๋นกษั ตริยของ
์
อิสราเอลแต๊ หื้อลงมาจากไม้ก๋างเขนบ่าเดี่ยวนี้ เต๊อะ แล้วเฮาจะได้
เจื้อ 43 เขาไว้ใจ๋พระเจ้า ถ้าพระเจ้าต้องก๋านจ้วยจีวต
ิ เขา ก็หื้อพระเจ้าจ้วยเขาบ่าเดี่ยว
นี้ ย้อนเขา อู้ว่า ‘เฮา เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า� � 44 โจ๋ร สอง คน ตี้ ถูก เขิง ตวย พระองค์
นั ้น ก็อูถ่
้ อยจ๊าใส่พระองค์เหมือนกั ๋น
32

พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
ตัง้ แต่ ต๋อน เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง 46 ประมาณ บ่าย
สามโมงพระเยซู ฮ้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามา สะบัก ธานี � แป๋ ว่า “พระเจ้าของข้า
พระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เป๋นจาใดพระองค์มาละข้าพระองค์ไปเหีย�ฏ
47 มีบางคนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ได้ยน
ิ ก็อูกั
้ ๋นว่า “เขาฮ้องหาเอลียาห์�
48 มีคนนึ่ งในหมู่เขาล่นไปเอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ ส้ม เสียบป๋ายไม้อ้อ ยื่นหื้อพระ
49
เยซูกิน
แต่คนอื่นๆ อูกั
้ ๋นว่า “กําเดียวก่อน แนผ่อว่าเอลียาห์จะมาจ้วยจีวต
ิ เขาก่อ�
๋
50 เมื่อพระเยซูฮ้องเสียงดังขึ้นแหมเตื้อ พระองค์ก็ต๋าย
51 เวลา กวม กั ๋น นั ้น ผ้า กัง
้ ใน พระวิหาร๓ก็ ฉี ก ออก เป๋น สอง เผิก ตัง้ แต่ ตัง บน ลง ลุ่ม
แผ่น ดิน ก็ ไหว บ่า หิน ก็ บะ ออก จาก กั ๋น 52 อุโมงค์ ฝัง ศพ เปิด อ้า โต้ โล้ คน ของ พระเจ้า
หลายคนตี้ต๋ายไปแล้วเป๋นขึ้นจากความต๋าย 53 คนต๋ายหมู่นั ้นเตียวออกมาจากอุโมงค์
ฝังศพ หลังจากพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว ปากั ๋นเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม ตี้หัน
้
หลายคนหันหมู่เขา
54 เมื่อนายร้อยกับหมู่ทหารตี้เฝ้าพระเยซู อยู่หันแผ่นดินไหวกับเหตุก๋ารณ์ ตึงหมดตี้
เกิดขึ้น ก็กั ๋วกั ๋นขนาด อูว่
้ า “แต๊ๆ แล้วต้านคนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
55 มีแม่ญิงหลายคนยืนผ่ออยู่ไก๋ๆ หมู่นางเกยติดต๋ามผ่อกอยพระเยซู มาจากกาลิ ลี
56 ใน คน หมู่ นั ้น มี มารีย์ จาว เมือง มัก ดาลา มารีย์ แม่ ของ ยากอบ กับ โยเซฟ ตึง แม่ ของ
ยากอบกับยอห์นลูกบ่าวเศเบดี
45

ฏ

27:46
27:46 สดด�
เซิง่ คนทัว่ ไปเข้าไปบ่ได้

22:1

๓

27:51

27:51 ผ้ากัง้ นี้ แยกห้องบริสุทธิตี
์ ้สุดในพระวิหาร

มัทธิว 27:57
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เอาศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ

57 เมื่อเถิงต๋อนเมื่อแลง

มีเศรษฐีคนนึ่ งจากเมืองอาริมาเธียจื้อโยเซฟ เป๋นสาวกคน
นึ่ ง ของ พระเยซู เหมือน กั ๋น 58 เข้า ไป หา ปี ลาต เปื้ อ ขอ ศพ พระเยซู ปี ลาต ก็ สัง่ หื้อ ทหาร
เอาศพพระเยซู หื้อโยเซฟ 59 โยเซฟเอาศพพระองค์ไป กับเอาผ้าลินินสะอาดปันศพไว้
60 แล้วเอาศพไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ของเขา ตี้เจาะเข้าไปในหิน แล้วกิง
้ บ่าหินแผ่น
61
ใหญ่มาตึดปากอุโมงค์ไว้เหีย เสร็จแล้วเขาก็ไป มารียจาว
์
มักดาลากับมารียแหม
์
คน
นึ่ ง ผกผ่อแหมเผิกนึ่ งของอุโมงค์ฝังศพ
ทหารยามเฝ้าอุโมงค์ฝังศพพระเยซู

62 ต๋อน เจ๊า ถัด มา แหม วัน นึ่ ง เป๋ น วัน สะบาโต

หมู่ หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ ฟาริสีมาปะปี
ลาต
“หมู่เฮาจํา๋ ได้ว่า คนขี้จุหลอกลวงคนนั ้นเกยอู้ไว้ต๋อนตี้ยังมีจีวต
ิ ว่า
‘หลังจากต๋ายได้ สามวัน เฮาจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 64 ย้อนจาอัน
้ ขอจ้วยสัง่ ทหาร
ไป เฝ้า ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ หื้อ แน่ น หนา ตวย เต๊อะ เฝ้า ไว้จ๋น เถิง วัน ตี้ สาม บ่แน่ ว่า หมู่ สาวก
ของเขาอาจจะมาลักเอาศพไป แล้วบอกกับคนตังหลายว่า ‘เขาเป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้ว� ต๋อนหัน
้ ก๋านหลอกลวงเตื้อนี้ จะฮ้ายเหลือเตื้อเก๊าหัวทีแหมก่อน� 65 ปี ลาตบอก
หมู่เขาว่า “เอาทหารไปเป๋นยามเฝ้าตี้อุโมงค์ฝังศพหื้อแน่ นหนา เต้าตี้หมู่ต้านจะเยียะ
ได้� 66 ย้อนจาอัน
้ หมู่เขาก็ไปเยียะหื้ออุโมงค์ฝังศพแน่ นขึ้น โดยจํ้าก๋าไว้บนบ่าหินตี้ตึด
ปากตางเข้าอุโมงค์ กับวางเวรยามเฝ้าตวย
63 บอกต้านว่า

28
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
หลัง วัน สะบาโต ป๊น ไป แล้ว ต๋อน เจ๊า มืด ของ วัน ติด
๊ มารีย์ จาว มัก ดาลา กับ มารีย์
แหมคนนึ่ งปากั ๋นไปผ่ออุโมงค์ฝังศพ
1

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

“บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ เฮาฮูว่
้ าหมู่เจ้ามาหาพระ
เยซู ตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน 6 พระองค์ บ่ได้ อยู่ตี้นี่ พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์ เป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายเหมือนตี้ได้อูไว้
้ แล้ว เข้ามาผ่อตี้วางศพของพระองค์แหล่ 7 แล้วขะใจ๋ไปบอก
หมูสาวก
่
ของพระองค์เน่ อว่า ‘พระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว ต๋อนนี้ กํ่าลังไปแคว้น
กาลิ ลี ก่อน หน้า ต้าน ตัง หลาย ต้าน ตัง หลาย จะ หัน พระองค์ ตี้ หัน
้ � เฮา บอก หมู่ เจ้า แล้ว
เน่ อ�
8 แม่ ญิง ตึง สอง คน ก็ ฟั่ ง ออก จาก อุโมงค์ หมู่ นาง กั ๋ว แต่ ก็ ดี ใจ๋ ขนาด ล่น ไป บอก หมู่
สาวก ของ พระองค์ 9 จู่ๆ พระเยซู ก็ มา ปะ แม่ ญิง สอง คน นี้ ตัก
๊ หมู่ นาง ตึง สอง คน ก็ เข้า
10
มากอดตีน
๋ พระองค์แล้วนมัสก๋านพระองค์ พระเยซูอู้กับนางว่า “บ่ถ้ากั ๋ว หื้อไปบอก
หมู่ปี้ น้ องตี้เป๋นสาวกของเฮาหื้อปากั ๋นไปแคว้นกาลิลีเต๊อะ แล้วจะหันเฮาตี้ปู๊น�
5 ทูตสวรรค์องค์นั ้นอูกั
้ บแม่ญิงสองคนนั ้นว่า

ผู้นําศาสนาเอาสตางค์ปิดปากทหารยาม

11 ต๋อน ตี้ แม่ ญิง ตึง สอง คน กํ่า ลัง เตียว ไป นั ้น

เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดหื้อหมู่หัวหน้าปุโรหิตฟัง

ทหารยามบางคนก็ เข้ามาในเมือง เล่า

12 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตหารือวางแผน

มัทธิว 28:13
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กับหมู่คนเฒ่าคนแก่แล้ว หมู่เขาก็เอาสตางค์หื้อหมู่ทหารยามจํา๋ นวนนั ก 13 สัง่ ว่า “หมู่
เจ้าจะต้องอูว่
้ า ‘หมู่สาวกของเยซูมาต๋อนเมื่อคืน แล้วลักเอาศพไป ต๋อนตี้ทหารยามกํ่า
14
ลังหลับ� ถ้าเจ้าเมืองฮู้เรือ
่ งนี้ หมู่เฮาจะอู้แตน หมู่เจ้าจะบ่เดือดฮ้อน� 15 หมู่ทหาร
ฮับสตางค์ไปแล้วก็เยียะตวยต๋ามนั ้น หมู่จาวยิวก็ยังเล่าลือเรือ
่ งนี้ จ๋นแผวตึงวันนี้
กําสัง่ กับพระสัญญาของพระเยซู
หมู่ สาวก ตี้ เหลือ สิบ เอ็ด คน ก็ ปา กั ๋น ไป แคว้น กาลิ ลี แล้ว ขึ้น ไป บน ดอย ตี้ พระเยซู
บอก 17 เมื่อหันพระเยซูก็ปากั ๋นนมัสก๋านพระองค์ แต่มีบางคนอิกขะหลิกในใจ๋ 18 พระ
เยซู เข้า มา หา หมู่ เขา อู้ ว่า “พระเจ้า มอบ สิทธิอํานาจ ตึง หมด ใน สวรรค์ กับ แผ่น ดิน โลก
ไว้กับเฮาแล้ว 19 ย้อนจาอี้ หื้อหมู่ต้านไปสอนคนกู้จ้าดหื้อเป๋นสาวกของเฮา กับหื้อเขา
ฮับ บัพ ติศ มา ใน นาม พระบิดา พระบุตร กับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 20 สอน เขา หื้อ เจื้อ ฟัง
กู้สิง่ ตี้เฮาได้สัง่ ไว้กับต้าน ฮู้ไว้เต๊อะว่า เฮาจะอยู่กับหมู่ต้านตลอดไปจ๋นแผววันสิน
้ โลก
แต๊ๆ�
16

มาระโก 1:1

55

มาระโก 1:6

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มาระโก

ผูเชี
้ ย
์
คนหันตวยกั ๋นว่า หนั งสือข่าวดีของมาระโกได้เขียน
่ วชาญตางพระคัมภีรหลาย
ขึ้นก่อนหนั งสือข่าวดีเล่มอื่นๆ เถิงแม้ว่าหนั งสือเล่มนี้ บ่ได้บอกว่าใผเป๋นผู้เขียน แต่คริ
สตจักรสมัยยุคแรกยอมฮับว่าผูตี
้ ้เขียนคือมาระโก มาระโกมีแหมจื้อนึ่ งว่า ยอห์น ต้าน
บ่ใจ้อัครทูต แต่ต้านฮูจ
้ ักเปโตรผู้เป๋นอัครทูตเป๋นอย่างดี เปโตรฮ้องต้านว่าเป๋นลูกของ
เปิ้ น (1 เปโตร 5:13) ตัง้ แต่สมัยคริสตจักรยุคแรกๆ คนถือว่ามาระโกเขียนสิง่ ตี้ได้ยน
ิ
จาก เปโตร เล่า เถิง พระเยซู คน ส่วน ใหญ่ กึ๊ด ว่า มาระโก ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น
ประมาณปี๋ ค�ศ� 55 กับเป๋นหนั งสือตี้มัทธิวกับลูก๋าเอามาใจ๊เป๋นแหล่งข้อมูลสําหรับ
หนั งสือข่าวดีเล่มตี้หมู่เขาได้เขียนไว้
คริสตจักร ใน ยุค แรกๆ คน เจื้อ ว่า มาระโก เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง
โรมกับประเทศอิตาลี หนั งสือข่าวดีของมาระโกได้เขียนอธิบายเถิงธรรมเนี ยมของจาว
ยิวหื้อกับผู้เจื้อจาวโรมันตี้ยังบ่ฮู้เรือ
่ งเกี่ยวกับสิง่ หมู่นั ้น ต้านคงเขียนหนั งสือข่าวดีเล่ม
นี้ ขึ้นในกรุ งโรม
มาระโกได้บันทึกหลายอย่างตี้บอกเถิงก๋านไล่ผี ก๋านฮักษาคน กับก๋านอัศจ๋รรย์อื่นๆ
ตึง หมด นี้ ก็ แสดง ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก๋าน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน กับ
ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู ก็ แสดง ว่า พระองค์ ต๋าย เปื้ อ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ ใน บท ตี้
8:29 เปโตรคนตีเป๋
้ นสาวกของพระเยซูยืนยันว่า พระเยซูเป๋นพระคริสต์ ในบทตี้ 15:39
นาย ร้อย ทหาร โรมัน ก็ ยืนยัน ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กํา พยาน ตึง สอง นี้ ก็
แสดงหื้อหันว่าตึงจาวยิวกับคนต่างจ้าดยอมฮับว่าพระเยซูเป๋นพระเจ้าแต๊ๆ
กําเตสนาของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

1 ข่าวดี เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ ผู้เป๋นบุตรของพระเจ้า๑ได้ ตัง้ เก๊ าจาอี้ว่า 2 ในหนั งสืออิส

ยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
“เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคนหื้อพร้อมก่อนต้านมา�ก
3 “มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์� �ข
4 คนส่งข่าวนี้ คือยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมา ต้านผดมาในดินแดนทุรกั ๋นดาร ต้านบอกหื้อคน
กลับใจ๋จากบาป แล้วฮับบัพติศมา เปื้ อพระเจ้าจะยกโต้ษบาปหื้อ
5 คนตังหลายตี้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มกับคนตี้มาจากแคว้นยูเดียปากั ๋นมาฟังยอห์น
เตสนา เมื่อหมู่เขาสารภาพบาปแล้ว ยอห์นก็หื้อหมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
6 ยอห์นอยู่ในดินแดนทุ รกั ๋นดาร เขาใจ๊ จี วต
ิ อย่างเรียบง่าย นุ่งเสื้อผ้าตี้ แป๋งจากขน
อูฐ มี สายฮ้า ง หนั ง มัด แอว แบบ เดียว กับ เอลี ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน
๑

1:1 1:1 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความ ผู้เป๋นบุตรของพระเจ้า
อสย� 40:3

ก
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ข
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สมัย โบราณ กิน
๊ แต๋น กับ นํ้า เผิง้ ป่า เป๋น อาหาร 7 ยอห์น บอก หื้อ ฮู้ ว่า “จะ มี คน นึ่ ง มา
๋ จัก
เมื่อ ลูน เฮา ต้าน ผู้ นั ้น จะ ยิง่ ใหญ่ เหลือ เฮา แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตั ๋ว เฮา ยัง
บ่สมควรจะ ก้ม ลง ไป เยียะ จาอัน
้ เลย 8 เฮา หื้อ หมู่ ต้าน ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ ต้าน ผู้ ตี้
จะมานั ้นจะหื้อฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
พระเยซูฮับบัพติศมา

9 ในต๋อนนั ้นพระเยซูเตียวตางมาจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี แล้วยอห์นได้หื้อ

บัพติศมาพระองค์ในแม่น้ําจอร์แดน 10 ต๋อนตี้พระเยซู ผดขึ้นมาจากนํ้า พระองค์ก็หัน
ต๊ องฟ้า แหวก ออก เป๋น ฮ่อม พระวิญญาณ มี ฮูป ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา หา พระองค์
11 แล้วมีเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านเป๋ นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิ งใจ๋ต้านแต๊ๆ�
พระเยซูถูกซาต๋านลองใจ๋

12 ตันใดนั ้นพระวิญญาณก็ส่งพระเยซูเข้าไปอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร 13 พระองค์อยู่

ตี้หัน
้ เป๋นเวลาสี่สิบวัน ซาต๋านก็มาลองใจ๋พระองค์ตลอด ตี้หัน
้ มีสัตว์ป่า หมู่ทูตสวรรค์
ก็มาผ่อกอยพระองค์ตวย
พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋าน

14 หลังจากยอห์นผู้หื้อบัพติศมาโดนยับขังคอกแล้ว

พระเยซูก็ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลี ตัง้
เก๊าเตสนาสัง่ สอนเรือ
่ งข่าวดีของพระเจ้าหื้อคนตี้หัน
้ ว่า 15 “เถิงเวลาแล้ว แผ่นดินของ
พระเจ้าใก้เข้ามาแผวแล้ว หื้อกลับใจ๋จากบาปเหีย กับเจื้อในข่าวดีของพระเจ้านี้ ตวย�
พระเยซูเลือกสาวก
16 ต๋อนตี้ พระเยซู เตียวไปต๋ามฮิมฝั่ งทะเลสาบกาลิ ลีอยู่นั ้น ก็ หันใส่ คนหาป๋ าสองคน
ปี้ น้ อง กํ่า ลัง ต้อด แห อยู่ คน อ้าย จื้อ ซี โมน คน น้ อง จื้อ อัน ดรู ว ์ 17 พระองค์ ก็ อู้ กับ หมู่ เขา
ว่า “ตวย เฮา มา เป๋น สาวก เฮา เต๊อะ เฮา จะ สอน หื้อ ต้าน เซาะ หา คน เหมือน เซาะ หา ป๋า�
18 ตึงสองคนก็ สวะแห แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 19 พระองค์ เตียวต่อ
ไปแหมน่ อย ก็ หันยากอบกับ ยอห์นน้ องของเขา ตึงสองคนเป๋นลูก บ่าวของเศเบดี หมู่
เขากํ่าลังซ่อมแหอยู่ในเฮือ 20 พระองค์ ฮ้องหมู่ เขาตึงสองหื้อไปตวยพระองค์ เขาก็ ละ
ป้อตึงหมู่ลูกจ้างไว้ในเฮือ แล้วตวยพระองค์ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูขับไล่ผี

21 พระเยซูกับหมู่สาวกเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม เมื่อเถิงวันสะบาโต พระองค์เข้า

ไปในธรรมศาลาของจาวยิว แล้วเตสนาสัง่ สอนคนตังหลาย 22 คนตังหลายก็ปากั ๋นงืด
ใน กํา สอน ของ พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ สอน อย่าง ผู้ ตี้ มี สิทธิอํานาจ แต๊ๆ บ่เหมือน หมู่
ธรรมาจ๋ารย์ 23 แล้วจู่ๆ ก็มีป้อจายคนนึ่ งในธรรมศาลานั ้นตี้มีผีฮ้าย๒เข้า 24 ฮ้องเสียง
ดัง ว่า “พระเยซู จาว นาซาเร็ธ มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยีย ะ หยัง ต้าน จะ มา ทําลาย หมู่ เฮา กา
เฮาฮูว่
้ าต้านเป๋นใผ ต้านเป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้า�
์
25 พระเยซู สัง
่ ผีนั ้นว่า “จะไปปากนั ก ออกมาจากเขาบ่าเดี่ยวนี้ � 26 ผีฮ้ายก็เยียะหื้อ
ป้อจายคนนั ้นดิน
้ โจ่งดิน
้ จ่างกับฮ้องเสียงดัง แล้วก็ออกจากตั ๋วเขาไป
27 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด อู้กั ๋น ว่า “ปาด โทะ อะหยัง เป๋ น ลํ้า เป๋ น เหลือ เนี ย ะ ต้อง เป๋ น
กําสอนใหม่แน่ ๆ มีสิทธิอํานาจแต๊ๆ ขนาดต้านสัง่ หื้อผีฮ้ายออก มันก็ เจื้อฟัง� 28 แล้ว
จื้อเสียงของพระองค์ก็โด่งดังไปเวยขนาด มีคนอูสื
้ บกั ๋นไปใคว่แคว้นกาลิลี
พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก
๒
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เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ออก จาก ธรรมศาลา แล้ว พระองค์ ก็ เข้า ไป
ใน เฮือน หลัง นึ่ ง เป๋น เฮือน ของ ซี โมน กับ อัน ดรู ว ์ ยากอบ กับ ยอห์น ก็ เข้า ไป ตวย 30 แม่
เมีย ของ ซี โมน บ่สบาย เป๋น ไข้ นอน อยู่ หมู่ เขา ก็ เล่า อา ก๋า น ของ นาง หื้อ พระองค์ ฟัง
31 พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป กํา
๋ มือ นาง แล้ว ตุ้ม หื้อ ลุก ขึ้น นั ่ง นาง ก็ หาย จาก ไข้ แล้ว นาง
ก็ลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระเยซูกับหมู่สาวก
32 เมื่อ แลง วันนั ้น ต๋อน ตะวัน ตก ดิน แล้ว คน ตึง เมือง ก็ ปา กั ๋นเอา คน เป๋ น พยาธิพะยํา
ตึงคนตี้โดนผีเข้ามาหาพระเยซู 33 ปากั ๋นมาออถ้าอยู่ตี้ปะตู๋หน้าบ้าน 34 พระองค์จึงฮัก
ษาคนจํา๋ นวนนั กตี้ เป๋นพยาธิพะยําต่างๆ หื้อหาย ตึงขับไล่ ผีออกไปจากหลายคนแหม
ตวย แต่พระองค์ห้ามบ่หื้อหมู่มันอู้ ย้อนหมู่มันฮูแล้
้ วว่าพระองค์เป๋นใผ
29

พระเยซูเตียวตางไปบอกข่าวดี
วัน นึ่ ง พระเยซู ลุก ขึ้น ใน เวลา เจ๊า มืด เตียว ออก จาก บ้าน ไป อธิษฐาน ใน ตี้ สงัด ดัก
เย็น 36 ซี โมนตึงเปื้ อนก็ ออกตวยเซาะหาพระองค์ 37 เมื่อปะแล้วหมู่ เขาก็ บอกว่า “คน
ตังหลายปากั ๋นตวยเซาะหาพระองค์อยู�
่
38 แต่ พระองค์ ตอบ ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ไป เมือง อื่น ตํา
๋ หมู่ นี้ กั ๋น เต๊อะ เฮา จะ สัง่ สอน ตี้ หัน
้
ตวย ตี้เฮามานี่ ก็เปื้ อมาสัง่ สอนเน่ อ� 39 พระองค์ก็เตียวตางไปใคว่แคว้นกาลิลี เตสนา
สัง่ สอนต๋ามธรรมศาลาของจาวยิว แล้วขับไล่ผีแหมหลายตั ๋วออกไปจากหลายคนตวย
35

พระเยซูฮักษาคนเป๋นขี้ตู้ด

40 มีป้ อจายคนนึ่ งเป๋ นขีต
้ ู้ด เขามาคุกเข่าอ้อนวอนขอพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้า

พระองค์ใค่จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ�
41 พระเยซูฮูส
้ ึกอินดูก็ยื่นมือออกไปหยุบป้อจายคนนั ้น แล้วอูว่
้ า “เฮาใค่จ้วย จงหาย
โรคเต๊อะ� 42 แล้วโรคของเขาก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย ตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็สะอาดหมดใส
43 ก่อน ตี้ พระเยซู จะ หื้อ เขา ไป พระองค์ สัง
่ ว่า 44 “ห้าม เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง เน่ อ แต่
หื้อ ไป แสดง ตั ๋ว ต่อ ปุโรหิต แล้ว เอา เครือ
่ ง ปู่ จา สําหรับ คน ตี้ หาย โรค นี้ ไป ถวาย ต๋าม กํา
สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ แสดง หื้อ คน ตัง หลาย ฮู้ ว่า เจ้า หาย โรค แล้ว� 45 แต่
เมื่อป้อจายคนนี้ ออกไปแล้ว ก็ เล่าหื้อคนตังหลายฟังจ๋นฮู้กั ๋นไปใคว่หมด เยียะหื้อพระ
เยซูเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยบ่ได้ พระองค์ก็ต้องหลบอยู่นอกเมือง แต่ก็ยังมีคนนั ก
ขนาดจากกู้หนกู้แห่งหลัง่ ไหลมาหาพระองค์

2
พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย
ต่อ มา แหม สอง สาม วัน พระเยซู เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม แหม จาว บ้าน จาว
เมืองฮู้ข่าวว่าพระองค์ ปิ๊ กมาอยู่บ้านตี้ เกยอยู่แล้ว 2 ก็ ปากั ๋นมาเต๋มบ้านจ๋นล้นออกมา
ยัดกั ๋นอยู่หน้าปะตู๋ แล้วพระเยซู ก็ เตสนาสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้าหื้อหมู่เขาฟัง 3 มี
ป้อ จาย สี่ คน จ้วย กั ๋น หาม คน ง่อย คน นึ่ ง มา หา พระองค์ 4 เมื่อ เข้า ไป ใก้ๆ พระเยซู บ่ได้
ย้อน มี คน นั ก หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ขึ้น ไป เต หลังคา ออก ตัด
๊ บน หัว พระองค์ เมื่อ เต เป๋น ฮ่อม
แล้ว ก็ปากั ๋นหย่อนคนเป๋นง่อยนอนอยู่บนตี้นอนลงไป 5 พระองค์หันความเจื้อของหมู่
เขาก็อูกั
้ บคนง่อยว่า “ลูกเหย บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�
6 ตี้หัน
้ มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนนั ่งอยู่ ก็กึ๊ดในใจ๋ว่า 7 “เป๋นจาใดคนนี้ อูหมิ
้ น
่ ประมาท
8
พระเจ้า ใผ จะ ยก โต้ษ บาป ได้ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ � พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ใน
1
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ใจ๋ ของหมู่ เขา ก็ ถามว่า “เป๋นจาใดหมู่ ต้านกึ๊ดในใจ๋ จาอี้ 9 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋น ตี้ จะอู้
กับคนง่อยนี้ ว่า ‘บาปของเจ้าโผดยกหื้อแล้วเน่ อ� กาว่าจะอูว่
้ า ‘ลุกขึ้นแบกตี้นอนเตียว
10
ไป เต๊อะ� แต่ เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ ว่า บุตรมนุษย์ มี สิทธิอํานาจ ใน โลก ตี้ จะ โผด ยก
โต้ษบาปได้� แล้วพระองค์ก็อู้กับคนง่อยนั ้นว่า 11 “เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้นแบกตี้นอนปิ๊ ก
ไปบ้านเต๊อะ� 12 คนง่อยนั ้นก็ลุกขึ้น แบกตี้นอนแล้วเตียวปิ๊ กบ้านต่อหน้าต่อต๋าคนตัง
หลาย คนตึงหมดก็ ปากั ๋นงืดสรรเสริญพระเจ้าว่า “เฮาบ่เกยฮู้บ่เกยหันอะหยังจาอี้สัก
เตื้อ�
พระเยซูจวนเลวีไปตวย
พระเยซู เตียว ต๋าม ฮิม ทะเลสาบ แหม มี คน จํา๋ นวน นั ก มา หา พระองค์ พระองค์ จึง
เตสนาสัง่ สอนหมู่เขา 14 กวมเวลาตี้พระองค์เตียวมาต๋ามตางนั ้น ก็หันคนเก็บภาษี คน
นึ่ งจื้อเลวีลูกของอัลเฟอัสนั ่งอยูตี
่ ้ด่านเก็บภาษี พระองค์อูกั
้ บเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ�
เลวีก็ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
15 เมื่อ แลง วัน นั ้น ต๋อน ตี้ พระเยซู กิน
๋ ข้าวกับหมู่ สาวกในบ้านเลวี ก็ มี หมู่ คนเก็บภาษี
กับ คน บาป หลาย คน มา ฮ่วม กิน
้ ย้อน ว่า มี คน จาอี้ หลาย คน ติด
๋ ข้าว ตวย พระองค์ ตี้ หัน
ต๋ามพระองค์ 16 มีหมู่คนตี้เป๋นตึงธรรมาจ๋ารย์เป๋นตึงฟาริสีหันพระเยซูนั ่งกิน
๋ ข้าวตวย
กั ๋นกับคนเก็บภาษี ตึงหมู่คนบาป๓ก็ถามสาวกของพระองค์ว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของ
หมู่ต้านนั ่งกิน
้ � 17 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็
๋ ข้าวฮ่วมกับคนเก็บภาษี กับคนบาปจาอัน
ตอบว่า “คนอยู่ดีสบายแข็งแฮงบ่ต้องก๋านหมอ แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ เฮาบ่ได้
มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาป�
13

ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร

18 เวลานั ้นหมู่สาวกของยอห์นผู้หื้อบัพติศมาตึงหมู่ฟาริสีถือศีลอดอาหาร

มีบางคน
มาถามพระเยซูว่า “หมู่สาวกของยอห์นกับสาวกของหมู่ฟาริสีถือศีลอดอาหาร แต่เป๋น
จาใด สาวก ของ ต้าน บ่เยีย ะ พ่อง� 19 พระองค์ ตอบ เป๋น กํา เผียบ ว่า “เมื่อ เจ้า บ่าว ยัง อยู่
เปื้ อนๆ ของเขาจะถือศีลอดอาหารได้จาใด เจ้าบ่าวอยู่ตวยหมู่เขาเมินมอกใด หมู่เขาก็
จะบ่อดอาหารเมินมอกอัน
้ 20 แต่จะมีวันนึ่ งตี้เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา เถิงต๋อน
นั ้นหมู่เขาก็จะปากั ๋นถือศีลอดอาหาร
21 “บ่มีใผเอาผ้าใหม่มาปะเสื้อผ้าเก่า ถ้าเยียะจาอัน
้ เมื่อผ้าใหม่หดก็จะจัก
๊ เสื้อผ้าผืน
เก่าปุดนั กเหลือเก่า 22 บ่มีใผเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ถงหนั งเก่า ย้อนว่าถ้าเยียะจา
อัน
้ เหล้า องุน
่ หมัก ใหม่ นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ ถง หนั ง เก่า แตก เหล้า องุน
่ ตึง ถง หนั ง ก็ จะ ใจ๊ บ่ได้
เหล้าองุน
่ หมักใหม่ต้องใส่ในถงหนั งใหม่�
จาวยิวบางคนว่าหื้อพระเยซู
มี เตื้อ นึ่ ง เป๋น วัน สะบาโต พระเยซู เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หละหว่าง เตียว ลัด ไป นั ้น หมู่
สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน
๋ กั ๋น 24 หมู่ ฟาริสี หัน ก็ ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ
หัน
้ ลอ เป๋นจาใดสาวกของต้านเยียะสิง่ ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
25 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน พระคัมภีร ์เรือ
่ ง ตี้ กษั ตริย์ ดาวิด เยีย ะ ต๋อน
26
ตี้ ต้านกับหมู่คนตี้ มาตวยใค่ อยากกิน
๋ ข้าวกา ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าใน
ต๋อนตี้อาบีอาธาร์เป๋นมหาปุโรหิตอยู่ แล้วกิน
๋ เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า เซิง่ ต๋ามกฎ
23

๓

2:16 2:16 จาวยิวสมัยนั ้นหันว่าเป๋นเรือ
่ งบ่ถูกต้องตี้คนเคร่งศาสนาจะอยูกั
่ บคนบ่ดีจาอี้

มาระโก 2:27
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มาระโก 3:19

บ่หื้อ ใผ กิน
้ ตี้ กิน
๋ นอก จาก ปุโรหิต เต้า อัน
๋ ได้ แต่ ต้าน ยัง เอา หื้อ หมู่ คน ตี้ มา ตวย กิน
๋ ตวย�
27 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “พระเจ้าตัง
้ วันสะบาโตสําหรับจ้วยมนุษย์ บ่ใจ้หื้อมนุษย์ต้อง
มาลําบากย้อนวันสะบาโต 28 ย้อนจาอัน
้ บุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโต
ตวย�

3
พระเยซูฮักษาคนมือลีบ

1 พระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวแหม

มีป้อจายคนนึ่ งมือเผิกนึ่ งของเขาลีบ
อยู่ตี้ หัน
้ 2 มี จาว ยิว บาง คน กํ่า ลัง ผ่อ ว่า พระองค์ จะ ฮัก ษา ป้อ จาย มือ ลีบ คน นั ้น ใน วัน สะ
บาโตก่อ เปื้ อจะหาเหตุนาบโต้ษพระองค์ 3 พระองค์บอกคนมือลีบคนนั ้นว่า “ลุกยืนขึ้น
ส่องหน้าคนตังหลาย�
4 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา ว่า “ควร จะ เยีย ะ ก๋าน ดี กาว่า เยีย ะ ก๋าน ฮ้าย ใน วัน สะบา
โต จะ จ้วย จี วต
ิ กาว่า จะ ทําลาย จี วต
ิ � แต่ หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ดัก ปิ้ ง 5 พระเยซู ผ่อ รอบๆ หมู่
เขา พระองค์ โขด กับ เสีย ใจ๋ ตี้ หัน ว่า หมู่ เขา มี จิต ใจ๋ หลึ่ง แล้ว อู้ กับ คน มือ ลีบ ว่า “เหยียด
มือออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็หายเป๋นปกติ 6 เมื่อหมู่ฟาริสีหันจา
อัน
้ ก็ฟั่ งออกไปวางแผนกับหมู่ของกษั ตริยเฮโรด
์
ว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
คนตวยพระเยซูไปนั กขนาด

7 พระเยซู ไป ทะเลสาบ กาลิ ลี กับ หมู่ สาวก

แล้วมีคนนั กขนาดตวยพระองค์ ไป ตึงคน
ตี้ มาจากแคว้นกาลิ ลี แคว้นยูเดีย 8 กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นอิดูเมอา กับแคว้นตี้ อยู่เผิก
แม่น้ํา จอร์แดน แล้ว ก็ ยัง มี คน ลุก มา จาก แถว เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน มา ตวย ย้อน
ได้ยน
ิ เถิงเรือ
่ งต่างๆ ตี้พระองค์เยียะมา 9 พระองค์ก็เลยสัง่ หมู่สาวกเกียมเฮือลํานึ่ งหื้อ
เปื้ อ กั ๋น คน หมู่ นั ้น บ่หื้อ มา ยัด ยู้ พระองค์ 10 ย้อน ใน วัน นั ้น พระองค์ ได้ ฮัก ษา คน จํา๋ นวน
นั กหื้อหาย คนเป๋นพยาธิพะยําต่างๆ ก็ยัดยูกั
้ ๋นเข้ามาเปื้ อจะหยุบจะกํา๋ พระองค์ แล้วจะ
11
๔
หาย โรค เมื่อ หมู่ ผี ฮ้าย ตี้ เข้า ใน คน หัน พระองค์ ก็ หมอบ ลง กราบ ไหว้พระองค์ แล้ว
ฮ้องเสียงดังว่า “ต้านเป๋นบุตรของพระเจ้า� 12 แต่พระเยซู สัง่ ห้ามหมู่ผีฮ้ายอย่างเด็ด
ขาดบ่หื้อบอกว่าพระองค์เป๋นใผ
พระเยซูเลือกหมู่อัครสาวกสิบสองคน

13 หลังจากนั ้นพระเยซูขึ้นไปบนดอยม่อนนึ่ ง

แล้วพระองค์เปิงใจ๋จะฮ้องคนใดก็ฮ้อง

14 ตึงหมดมีสิบสองคน พระองค์แต่งตัง
้

คนนั ้นตวยพระองค์ไป หมู่เขาก็มาหาพระองค์
คนหมู่นี้ เปื้ อจะอยู่ตวยต้าน กับจะใจ๊หมู่เขาไปบอกข่าวดีหื้อคนอื่นฟัง พระเยซู ฮ้องหมู่
เขา ว่า หมู่ อัคร สาวก 15 ตึง หื้อ หมู่ เขา มี อํานาจ ตี้ จะ ขับ ไล่ ผี ออก ได้ ตวย 16 หมู่ อัคร สาวก
สิบสองคนนี้ มีจื้อว่า ซีโมนคนตี้ พระองค์ ตัง้ จื้อหื้อแหมจื้อว่า เปโตร 17 ยากอบลูกบ่าว
ของเศเบดี กับยอห์นน้ องบ่าวของเขา สองคนนี้ พระองค์หื้อจื้อแหมว่า โบอาเนอเยแป๋
ว่า “ลูกบ่าวของฟ้าฮ้อง� 18 อันดรู ว ์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบลูกบ่าวของ
อัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนคนของพรรคจ้าดนิ ยม 19 กับยูดาส อิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูน
คนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
พระเยซูกับเบเอลเซบูล
๔

3:11 3:11 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

มาระโก 3:20
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มาระโก 4:11

20 จากนั ้นพระองค์ก็ปิ๊ กบ้าน

มีหมู่คนมายืนออกั ๋นอยูตี
่ ้บ้านหัน
้ แหม จ๋นเยียะหื้อพระ
เยซู ตึง หมู่ สาวก สิบ สอง คน บ่มี เวลา กิน
ิ
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า 21 เมื่อ ครอบครัว ของ พระองค์ ได้ยน
ข่าวนี้ ก็กึ๊ดว่าพระองค์เป๋นบ้าไปแล้ว จึงปากั ๋นมาหาเปื้ อจะยับปิ๊ กเมือบ้าน
22 แต่ มี หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ตี้ ลุก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา อู้ กั ๋น ว่า “เขา ถูก เบเอลเซบู ล
หัวหน้าผีเข้า ตี้เขาไล่ผีออกได้นั ้น ก็ย้อนใจ๊อํานาจของหัวหน้าผีตั ๋วนี้ ละ�
23 พระเยซู จึง ฮ้อง หมู่ เขา เข้า มา ใก้ๆ แล้ว เล่า กํา เผียบ หื้อ เขา ฟัง ว่า “ซาต๋าน จะ ขับ
ไล่ ตั ๋ว เก่า ได้ กา 24 ถ้า อาณาจักร ใดๆ แตกแยก กั ๋น เหีย อาณาจักร นั ้น ก็ จะ ตัง้ อยู่ ต่อ ไป
บ่ได้ 25 กาว่าถ้าครอบครัวใดแตกแยกกั ๋น ครอบครัวนั ้นก็จะตัง้ อยูบ่
่ ได้ 26 เหมือนกับถ้า
ซาต๋าน ต่อ ต้าน หมู่ ของ มัน หมู่ มัน ก็ จะ แตกแยก กั ๋น แล้ว ซาต๋าน ก็ จะ ตัง้ อยู่ บ่ได้ แต่ จะ
หล้มจ๋มไปเต้าอัน
้
27 “บ่มีใผสามารถตี้จะเข้าไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติในบ้านของคนตี้มีกํา
๋ ลังนั กได้ เขา
จะต้องมัดเจ้าของบ้านตี้มีกํา๋ ลังนั กนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถปล้นได้
28 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ความ บาป ต่างๆ ตึง กํา อู้ หมิน
่ ประมาท ตี้
29
คนใดว่ามานั ้น ยังยกโต้ษหื้อได้ แต่ถ้าใผอู้หมิน
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิจะ
์ ยก
30
โต้ ษ หื้อ ตึง บ่ได้ เลย ย้อน ว่า บาป นั ้น จะ ติด ตั ๋ว ไป ตลอด� ตี้ พระเยซู อู้ จาอัน
้ ก็ ย้อน ว่า
หมู่เขาปากั ๋นหาว่าพระองค์มีผีฮ้ายเข้า
แม่กับน้ องของพระเยซูมาหา

31 เวลานั ้น

แม่กับหมู่น้ องบ่าวของพระเยซูก็มายืนถ้าอยู่ตังนอก หมู่เขาใจ๊คนเข้าไป
ฮ้องพระองค์ ออกมา 32 มีหลายคนตี้ นั ่งแวดพระเยซู เป๋นหมู่ บอกกับพระองค์ ว่า “แม่
กับหมู่น้ องบ่าวมายืนถ้าอยูตั
่ งนอก�
พระเยซู บอก ว่า “ใผ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา� 34 แล้ว พระองค์ ก็ ผ่อ ไป ตี้ คน นั ่ง
แวดพระองค์อยู่ อูว่
้ า “หมู่เนี ยะเป๋นแม่กับปี้ น้ องของเฮา 35 ย้อนว่าคนตี้เยียะตวยต๋าม
ความต้องก๋านของพระเจ้า คนนั ้นก็เป๋นปี้ น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�
33

4
กําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
พระ เยซู สัง่ สอน ตี้ ฮิม ทะเลสาบ แหม มี คน จํา๋ นวน นั ก ปา กั ๋น มา หลุ้ม พระองค์
พระองค์ ก็ ลง ไป นั ่ง อยู่ ใน เฮือ ลอย ฮิม ฝั่ ง ส่วน คน ตัง หลาย ยืน ฟัง อยู่ บน ต๋า ฝั่ ง 2 พระ
เยซู อู้ เป๋น กํา เผียบ สอน หมู่ เขา หลาย อย่าง พระองค์ เล่า ว่า 3 “ฟัง หื้อ ดีๆ เน่ อ มี จาวนา
คนนึ่ งออกไปหว่านเม็ดพืช 4 ต๋อนตี้หว่านอยู่นั ้น บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว นกก็มา
จิก กิน
๋ เหีย หมด 5 บาง เม็ด ก็ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด มี ดิน บาง แตะ
แหยะ อยู่ ตัง บน ก็ เยีย ะ หื้อ เม็ด พืช นั ้น งอก ขึ้น เวย 6 แต่ เมื่อ โดน แดด เผา นั ก ขึ้น ติกๆ ก็
เหีย
่ วแห้งต๋าย ย้อนว่าฮากอยู่ตื้นลํ้าไป 7 บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ใหญ่
ขึ้น มา งํา ต้น นั ้น เหีย หมด ต้น นั ้น ก็ บ่มี ดอก บ่มี 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 ร้อย เต้า พ่อง� 9 แล้ว
พระองค์อูว่
้ า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1

เป้าหมายของกําเผียบ
เมื่อ คน ตัง หลาย ปิ๊ ก ไป แล้ว สาวก สิบ สอง คน ตึง บาง คน ตี้ ตวย พระองค์ อยู่ ก็ ถาม
็ เรือ
เถิง เรือ
่ ง กํา เผียบ นั ้น ว่า หมาย ความ ว่า จาใด 11 พระองค์ ตอบ ว่า “ข้อ ลํ้า เลิก
่ ง แผ่น
10
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ดินของพระเจ้าโผดหื้อต้านตังหลายฮู้ได้ ส่วนหมู่ คนอื่นๆ นั ้น จะอู้หื้อฟังเป๋นกําเผียบ
เต้าอัน
้ 12 เปื้ อว่า
‘หมู่เขาผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
ฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
ถ้าเขาหัน ถ้าเขาเข้าใจ๋
เขาก็จะปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วฮับก๋านยกโต้ษ�ค ”
กําอธิบายกําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
“หมู่ ต้านบ่เข้าใจ๋ กําเผียบนั ้นเตื้อกา แล้วจะเข้าใจ๋ กํา
14
เผียบ อื่นๆ ได้ จาใด หมาย ความ ว่า คน หว่าน เม็ด พืช นั ้น หว่าน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
15 เม็ด ตี้ ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว แต่ ซาต๋าน
มา ลู่ เอา ถ้อยกํา นั ้น ตี้ หว่าน ลง ใน ใจ๋ ของ เขา ไป เหีย 16 ส่วน เม็ด ตี้ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม
เป๋น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ไว้บ่า เดี่ยว นั ้น
็ อยู่ ได้ บ่เมิน เมื่อ เกิด ปั๋ ญหา กาว่า โดน คํ่า
เลย อย่าง จื้น จม ยินดี 17 แต่ ฮาก ลง ดิน บ่เลิก
ย้อนถ้อยกํานั ้น เขาก็เลิกเจื้อไปเหีย 18 ส่วนเม็ดตี้ตกก๋างป่าหนามนั ้น ก็เหมือนคนตี้ได้
ฟัง ถ้อยกํา แล้ว 19 แต่ ยัง เป๋น ห่วง เรือ
่ ง ต่างๆ กับ จี วต
ิ ใน โลก นี้ หลง มัวเมา ข้าว ของ เงิน
คํา กับโลภใค่ได้สิง่ ต่างๆ สิง่ หมู่นี้ ก็มางําถ้อยกําไว้ เยียะหื้อถ้อยกํานั ้นบ่เกิดผลในจีวต
ิ
20 แต่เม็ดตี้ตกบนดินดีก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วฮับไว้ แล้วเกิดดอกออกผลสาม
สิบเต้าพ่อง หกสิบเต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง�
13 แล้ว พระเยซู ถาม หมู่ เขา ว่า

ต๋ามโกมแล้วบังไว้

“มีใผพ่องเมื่อต๋ามโกมไฟแล้วจะเอาถังควบไว้ กาว่า
เอาไปซุกไว้ปื๊ นเตียงเหีย แต่จะบ่เอาไปตัง้ บนตัง่ ไว้กา 22 กู้สิง่ ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏ
ออก มา หื้อ หัน กู้ สิง่ ตี้ เป๋น ความ ลับ จะ ถูก เปิด เผย หื้อ ฮู้ 23 ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว้เต๊อะ�
24 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “หื้อ เอา ใจ๋ ใส่ ใน สิง
่ ตี้ ต้าน ได้ ฟัง หื้อ ดีๆ ต้าน จะ สวน สิง่
ตี้ ฟังมาด้วยต๋างแก่นใด พระเจ้าจะสวนความเข้าใจ๋ คืนหื้อต้านด้วยต๋างแก่นนั ้น ป๋าย
บ่ปอจะเตื่ อมแถ้งหื้อแหม 25 คนตี้ เข้าใจ๋ อยู่แล้วก็ จะเข้าใจ๋ นั กขึ้นแหม ส่วนคนตี้ บ่เข้า
ใจ๋กับบ่สนใจ๋นั ้น แม้สิง่ ตี้เขาเข้าใจ๋พระเจ้าก็จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋แหมเลย�
21 แล้วพระองค์ ถามหมู่เขาว่า

กําเผียบเรือ
่ งก๋านงอกของเม็ดพืช
พระองค์ อู้ ต่อ แหม ว่า “แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เผียบ เหมือน กับ ป้อ จาย คน นึ่ ง หว่าน
เม็ด พืช ลง ใน โต้ง นา 27 ต๋อน เมื่อ คืน ก็ นอน หลับ เมื่อ วัน ก็ ลุก ขึ้น ไปๆ มาๆ เม็ด พืช นั ้น
จะงอกจํา๋ เริญขึ้นจาใดเขาก็บ่ฮู้ 28 ย้อนว่าดินเยียะหื้อเม็ดนั ้นงอกขึ้นเป๋นต้นก่อน แล้ว
เมื่อลูนมาก็ออกงวง หลังจากนั ้นก็มีเม็ดข้าวเต๋มงวง 29 เมื่อข้าวแก่ได้ตี้ สมควรดีเกี่ยว
แล้ว เขาก็ไปเกี่ยวเก็บมาไว้กิน
๋ ย้อนว่าเถิงยามเกี่ยวข้าวแล้ว�
26

กําเผียบเรือ
่ งเม็ดพืช
แล้ว พระองค์ ก็ อู้ ว่า “จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี กาว่า จะ อู้ กํา
เผียบจาใดดี 31 ก็เผียบเหมือนเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง ต๋อนบ่มไว้ในดิน เม็ดก็หน้ อยเหลือ
เปิ้ น 32 แต่เมื่องอกจํา๋ เริญขึ้นมาแล้ว ก็เป๋นต้นใหญ่เหลือเปิ้ น มีกิง่ ใหญ่ปอตี้นกมาแป๋ง
ฮัง อาศัย อยู่ ใน ฮ่ม เงา ของ ต้น นั ้น ได้� 33 พระเยซู ใจ๊ กํา เผียบ หลาย เรือ
่ ง จาอี้ ไป สอน คน
34
ตัง หลาย เต้า ตี้ หมู่ เขา เข้า ใจ๋ ได้ นอก จาก กํา เผียบ แล้ว พระองค์ บ่ได้ อู้ อะหยัง กับ หมู่
เขา แหม แต่ เมื่อ คน ตัง หลาย ปิ๊ ก ไป แล้ว พระองค์ ก็ อธิบาย กํา เผียบ หมู่ นั ้น หื้อ หมู่ สาวก
ฟัง
ค 4:12 4:12 อสย� 6:9-10
30
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พระเยซูห้ามลมหลวง
35 เมื่อ แลง วัน นั ้น พระเยซู บอก หมู่ สาวก ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ข้าม ทะเลสาบ ไป เผิก ตัง ปู๊น
กั ๋นเต๊อะ� 36 หมู่เขาก็ลาคนตังหลาย ปากั ๋นลงเฮือกับพระองค์ตี้นั ่งในเฮืออยูแล้
่ ว แล้ว
ปา พระองค์ ไป มี เฮือ หลาย ลํา ตวย ไป 37 จู่ๆ ลมหลวง ก็ เกิด ขึ้น เยีย ะ หื้อ คลื่น ซัด นํ้า เข้า
มา จ๋น ปอ จะ เต๋ม ลํา เฮือ 38 แต่ พระเยซู นอน หนุน หมอน หลับ อยู่ ต๊าย เฮือ หมู่ สาวก ก็ มา
ฮ้องพระองค์ลุก บอกว่า “อาจ๋ารย์บ่ห่วงกั ๋นพ่องกา หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมด
แล้ว�
39 พระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลม แล้วสัง
่ คลื่นว่า “ย้าง ย้างบ่าเดี่ยวนี้ � แล้วลมก็ย้าง คลื่น
40
ก็ หนิ ม ผิว้ บ่า เดี่ยว นั ้น เลย พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “กั ๋ว เยีย ะ หยัง บ่มี ความ เจื้อ กา�
41 หมู่เขากั ๋วขนาด อู้กั ๋นในหมู่เขาว่า “ต้านผู้นี้ เป๋ นใผกั ๋น ขนาดลมหลวงกับคลื่นแฮงก็
ยังเจื้อฟังต้าน�

5

พระเยซูฮักษาป้อจายตี้ถูกผีฮ้ายเข้า

1 พระเยซู กับหมู่สาวกก็ ข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวเกราซา 2 หลัง

จากตี้พระเยซูขึ้นจากเฮือ ก็มีป้อจายคนนึ่ งออกมาจากอุโมงค์ฝังศพเข้ามาหาพระองค์
เขา โดน ผี ฮ้าย๕เข้า 3 ป้อ จาย คน นั ้น อยู่ ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ บ่มี ใผ มัด เขา ไว้ได้ แหม แล้ว
ขนาด เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม ไว้ยัง บ่อยู่ 4 ย้อน ว่า เกย เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม เขา ไว้หลาย เตื้อ
แล้ว แต่ เขา ก็ สะต๊ก เจื้ อก เหล็ก ตี้ ล่าม มือ จ๋น ปุด ตี้ ล่าม ตีน
๋ ก็ เอา ฟาด ลง จ๋น ปุด บ่มี ใผ มี
แฮงปอตี้ จะเยียะหื้อเขาอยู่ดึ้งๆ ได้ 5 เขาจะเตียวไปเตียวมาต๋ามอุโมงค์ ฝังศพกับต๋าม
ดอยต่างๆ ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน คางเสียงดังเหมือนผีบ้า แล้วเอาบ่าหินคมเถือเนื้ อเถือ
ตั ๋ว
6 เมื่อ เขา หัน พระเยซู จ้า ดไก๋ ก็ ล่น เข้า มา หา กราบ ไหว้ พระองค์ 7 แล้ว ฮ้อง เสียง ดัง
ว่า “พระเยซู พระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด มายุง่ กับข้าเยียะหยัง ขอสัญญาต่อพระเจ้า
ก่อนเต๊อะว่า พระองค์จะบ่ทรมานข้า� 8 เขาอูจาอี
้
ย้
้ อนพระเยซูสัง่ ว่า “ไอ่ผีฮ้าย จงออก
จากคนนั ้นเหีย�
9 พระเยซู ถามมันว่า “เจ้าจื้ออะหยัง� มันตอบว่า “จื้อก๋อง ย้อนหมู่ข้ามีหลายตั ๋วอยู่
ตวยกั ๋น� 10 หมู่มันอ้อนวอนพระองค์ซํ้าแล้วซํ้าแหม ขอบ่หื้อพระองค์ไล่มันออกไปจาก
แคว้นนี้
11 ตํา
๋ หมู่นั ้นมีหมูหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
่ ามเถิม
๋ อยูต๋
้ ดอย 12 ผีหมู่นั ้นอ้อนวอนพระ
เยซู ว่า “ขอโผดหื้อหมู่ข้าตังหลายไปเข้าในหมู หมู่นี้ เต๊อะ� 13 พระองค์ ก็ ยอมหื้อไปเข้า
อยู่ ใน หมู ได้ แล้ว ผี ฮ้าย หมู่ นั ้น ก็ ออก จาก ป้อ จาย คน นั ้น ไป เข้า ใน หมู จํา๋ นวน ประมาณ
สองปันตั ๋ว แล้วหมูก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋ายหมด
14 หมู่คนเลี้ยงหมู ก็ ปากั ๋นล่นหนี ไปเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อคนในเมืองกับคนต๋ามบ้านนอกฟัง
15
หมู่ เขา ก็ ออก มา ผ่อ ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น เมื่อ หมู่ เขา ปา กั ๋น มา หา พระเยซู ก็ หัน ป้อ จาย
คนตี้ เกยโดนผีเข้า นุ่งเสื้อผ้ามีสติ ดี นั ่งอยู่ คนตังหลายก็ ปากั ๋นกั ๋ว 16 คนตังหลายตี้ ได้
หัน เหตุ ก๋า รณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่นๆ ฟัง ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กับ คน ตี้ โดน ผี เข้า กับ ตี้ เกิด ใน หมู่
หมู 17 คนหมู่นั ้นก็อ้อนวอนขอหื้อพระองค์ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขาเหีย
18 ต๋อนตี้พระเยซูปิ๊ กลงเฮือ ป้ อจายคนตี้เกยโดนผีเข้าก็ขอไปตวย
๕

5:2 5:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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แต่บอกเขาว่า “ปิ๊ กไปบ้านเหีย แล้วเล่าหื้อหมู่เขาฟังเถิง
ก๋าน ใหญ่ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ได้ เยีย ะ ต่อ เจ้า กับ ความ เมตต๋า ตี้ พระองค์ โผด หื้อ เจ้า�
20 ป้ อจายคนนั ้นก็ปิ๊ กไป แล้วตัง
้ เก๊าบอกหื้อคนในแคว้นทศบุรฟั
ี งเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้พระ
เยซูได้เยียะกับเขา คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดขนาด
19 พระองค์บ่ยอมหื้อเขาไป

ลูกสาวของไยรัสกับแม่ญิงตี้ป่วย
พระเยซู ลง เฮือ ปิ๊ ก ไป แหม ฝั่ ง ของ ทะเลสาบ หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก มา แวด พระองค์ ตี้
ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ นั ้น 22 มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยิว คน นึ่ ง จื้อ ไยรัส มา ตี้ หัน
้ ตวย เมื่อ
เขาหันพระเยซูก็เข้ามากราบตีน
๋ พระองค์ 23 อ้อนวอนพระองค์ว่า “ลูกสาวหน้ อยๆ ของ
ข้าพเจ้าป่วยกํ่าลังจะต๋าย ขอพระองค์ โผดไปวางมือบนตั ๋วเขาน่ อยเต๊อะ เปื้ อเขาจะได้
หายโรค แล้วบ่ต๋าย� 24 พระเยซูก็ไปกับไยรัส
21

หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก เตียว ยัด ยู้ พระองค์ 25 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋น โรค เลือด ตก บ่หยุด มา
สิบสองปี๋ แล้ว 26 นางทนตุ๊กทรมานหนั กขนาดจากก๋านฮักษาของหมอหลายคน เสี้ ยง
เงิน เสี้ ยง ทอง จ๋น หมด เนื้ อ หมด ตั ๋ว แต่ โรค นั ้น ก็ บ่ยัง แควน ขึ้น ซํ้า ปิ๊ ก เป๋น นั ก เหลือ เก่า
27 บ่า กอง นาง ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ของ พระเยซู ก็ เตียว เข้า ไป ใน คน ตัง หลาย ลัก เข้า มา ตัง หลัง
พระเยซู แล้วหยุบเสื้อคุมของพระองค์ 28 ย้อนนางกึ๊ดในใจ๋ว่า “ถ้าเฮาได้หยุบก้าเสื้อผ้า
ของ พระองค์ เฮา ก็ จะ หาย แน่ ๆ� 29 บ่า กอง เขา หยุบ เสื้อ พระเยซู เลือด ตี้ ตก อยู่ ก็ หยุด
แห้ง ไป เลย นาง ก็ ฮู้ ตั ๋ว ว่า โรค หาย แล้ว 30 พระเยซู ฮู้ บ่า เดี่ยว นั ้น เลย ว่า ฤทธิ์ใน ตั ๋ว ของ
พระองค์ได้แผ่ซ่านออกไป จึงเหลียวปิ๊ กไปถามคนตังหลายว่า “ใผมาหยุบเสื้อผ้าเฮา�
31 หมู่สาวกก็ ตอบว่า “พระองค์ ก็ หันอยู่แล้วว่าคนกํ่าลังยัดยู้พระองค์ อยู่ ยังจะถามอยู่
กาว่า ‘ใผหยุบตั ๋วเฮา� �
แต่ พระเยซู ผ่อ ไป รอบๆ เปื้ อ จะ หา คน ตี้ หยุบ เสื้อ พระองค์ 33 แม่ ญิง คน นั ้น กั ๋ว จ๋น
ตั ๋วสัน
่ ย้อนฮูว่
้ าเกิดอะหยังขึ้นกับนาง ก็เข้ามาก้มลงกราบพระองค์ แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิด
ขึ้นตึงหมดหื้อพระองค์ฟัง 34 พระเยซูก็อูกั
้ บนางว่า “ลูกเหย ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อ
เจ้าหายโรคแล้ว จะบ่ต้องตุ๊กแหม ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
32

35 ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลังอู้อยู่นั ้น

มีคนมาจากบ้านของไยรัสตี้เป๋นนายธรรมศาลามา
บอกเขาว่า “ลูกสาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋วนอาจ๋ารย์ละ�
36 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ ก็บ่สนใจ๋ตี้หมู่เขาอู้กั ๋น๖ บอกไยรัสว่า “บ่ต้องกั ๋วเน่ อ ขอหื้อเจื้อ

เต้าอัน
้ �
37 พระองค์บ่หื้อคนอื่นตวยพระองค์ไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ กับยอห์นน้ องบ่าวของ
ยากอบ 38 เมื่อ หมู่ เขา มา แผว เฮือน ของ ไยรัส พระองค์ ก็ หัน คน วุน
่ วะ วุน
่ วาย ไห้ หุย กั ๋น
39
สนั ่นปั่ นปื๊ น พระองค์เข้าไปในบ้าน แล้วบอกหมูเขา
่ ว่า “หมูต้
่ านปากั ๋นวุน
่ วะวุน
่ วายไห้
สนั ่นปั่ นปื๊ นเยียะหยัง หละอ่อนคนนี้ ยังบ่ต๋ายเตื้อลอ กํ่าลังนอนหลับอยู่บ่ดาย� 40 หมู่
เขาก็ใค่หว
ั ใส่พระองค์
หลัง จาก พระองค์ ไล่ หมู่ เขา ออก ไป แล้ว ก็ ปา ป้อ แม่ ของ หละอ่อน กับ สาวก สาม คน ตี้
มาตวยพระองค์นั ้น เข้าไปในห้องตี้หละอ่อนคนนั ้นนอนอยู่ 41 พระองค์กํา๋ มือของหละ
อ่อนคนนั ้นแล้วอูว่
้ า “ทาลิธา คูมิ� เป๋นภาษาฮีบรูแป๋ว่า “หล้าเหย ลุกขึ้นเต๊อะ� 42 หละ
อ่อน คน นั ้น ก็ ลุก ขึ้น มา แล้ว เตียว ไป เตียว มา ใน ห้อง นั ้น (หละอ่อน แม่ ญิง คน นี้ อายุ สิบ
๖

5:36 5:36 แป๋ได้แหมอย่างว่า เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ สิง่ ตี้หมู่เขาอูกั
้ ๋นนั ้น
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สองปี๋) คนตี้อยูใน
่ ห้องก็ปากั ๋นงืดอยูใน
่ ใจ๋ 43 พระเยซูสัง่ หมู่เขาบ่หื้อเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟัง
เป๋นเด็ดขาด แล้วบอกป้อแม่เซาะข้าวมาหื้อหละอ่อนกิน
๋ เหีย

6
พระเยซูปิ๊ กไปบ้านนาซาเร็ธ

พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ แล้ว ปิ๊ ก ไป เมือง นาซาเร็ธ บ้าน ของ พระองค์ หมู่ สาวก ก็ ไป
ตวยพระองค์ 2 เมื่อเถิงวันสะบาโต พระองค์ ก็ ตัง้ เก๊ าสัง่ สอนในธรรมศาลาของจาวยิว
มีคนนั กขนาดฟังแล้วงืดในกําสอนของพระองค์ ก็อู้กั ๋นว่า “เขาไปเอากํากึ๊ดจาอี้ตี้ไหน
มา ผญา ปั๋ ญญา ตี้ คน นี้ ได้ มา เป๋น จาใด ตึง ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่างๆ ก็ ยัง เยีย ะ ได้ ตวย 3 เขา
เป๋นสล่าไม้บ่ใจ้กา เป๋นลูกบ่าวของมารีย์ มีน้ องบ่าวจื้อยากอบ โยเสส ยูดาส กับซีโมน
หมู่น้ องสาวของเขาก็อยูใน
่ เมืองนี้ กับหมู่เฮาบ่ใจ้กา� หมู่เขาก็เลยบ่ยอมฮับพระองค์
1

“ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้านั ้นจะได้ฮบ
ั เกียรติ
ในกู้ๆ ตี้ ยกเว้นในบ้านเมืองตึงครอบครัวญาติปี้ น้ องของตั ๋ว� 5 ต๋อนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ พระเยซู
ก็ บ่สามารถ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ได้ นอกจาก วาง มือ ฮัก ษา คน ป่วย หื้อ หาย บ่กี่ คน เต้า อัน
้
6 พระองค์งืดตี้หมู่เขาบ่มีความเจื้อในพระองค์
4 พระเยซู ก็ เลยอู้กับหมู่เขาว่า

พระเยซูส่งสาวกสิบสองคนออกไป

พระองค์ ก็ เลย ไป สอน ต๋าม หมู่ บ้าน อื่น ต๋าม ใก้ ต๋าม ฮิม เหีย 7 พระองค์ ฮ้อง สาวก สิบ
สอง คน มา แล้ว ส่ง หมู่ เขา ออก ไป เป๋น กู้ๆ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา มี สิทธิอํานาจ ตี้ จะ ไล่ ผี ตัง
หลายออกได้ 8 แล้วสัง่ ว่า “บ่ต้องเอาอะหยังติดตั ๋วไปเน่ อ นอกจากไม้เต๊า บ่ต้องเอาขอ
งกิน
๋ ถงย่าม กับสตางค์ ติดตั ๋วไป 9 หื้อสุบเกิบได้ แต่ บ่ต้องเอาเสื้อผ้าไปตวยแหมผืน�
10 พระองค์ ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ถ้า เข้า ไป ใน เฮือน ใด ก็ หื้อ ย้าง อยู่ ตี้ เฮือน นั ้น จ๋น กว่า จะ ไป
เมืองอื่น 11 แต่ถ้าตี้ไหนบ่ต้อนฮับกาว่าบ่ฟังหมู่ต้าน ก็หื้อออกจากตี้หัน
้ ไปเหีย แล้วปัด
ขี้ฝุ่นตี้ติดตีน
๋ ของต้านขว้าง เปื้ อส่อหื้อหันว่าพระเจ้าบ่ปอใจ๋กับบ่ยอมฮับเขา�

12 หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ออก ไป สัง
่ สอนหื้อคนตังหลายกลับใจ๋ จากบาป 13 หมู่ เขา

ขับไล่ผีออกไปหลายตั ๋ว กับตานํ้ามันบ่ากอกหื้อคนเจ็บป่วยหลายคน คนหมู่นั ้นก็หาย
ก๋านต๋ายของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

กษั ตริย์ เฮโรด ได้ยน
ิ จื้อ เสียง ของ พระเยซู ย้อน มี คน เล่า ลือ กั ๋น ไป ทัว่ บาง คน อู้
ว่า “คน นี้ ต้อง เป๋น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แน่ ๆ เถิง เยีย ะ ก๋าน
อัศจ๋รรย์ ได้� 15 พ่อง ก็ ว่า “เขา คือ เอลี ยาห์� แต่ คน อื่น ก็ ว่า “เขา คือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้า เหมือนกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนอื่นๆ ในสมัยโบราณ
นั ้น� 16 เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ได้ยน
ิ เรือ
่ ง หมู่ นี้ ต้าน อู้ ว่า “ต้อง เป๋น ยอห์น คน ตี้ เฮา สัง่ หื้อ
กก คอ แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แน่ ๆ� 17 กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด จาอัน
้ ย้อน ว่า ต้าน สัง่ หื้อ
ยับยอห์นเอาเจื้อกเหล็กล่ามไว้ในคอก ย้อนหันแก่นางเฮโรเดียสเมียของต้าน เซิง่ เกย
เป๋น เมีย ของ ฟี ลิป น้ อง บ่าว ของ ต้าน 18 ยอห์น เกย อู้ กับ กษั ตริย์ เฮโรด ว่า “ต้าน บ่มี สิทธิ์
เอาเมียของน้ องมาเป๋นเมียของตั ๋ว� 19 เฮโรเดียสแค้น ใค่ฆ่ายอห์น แต่กษั ตริย์เฮโรด
บ่หื้อ เยีย ะ 20 ย้อน พระองค์ กั ๋ว ยอห์น ต้าน ฮู้ ว่า ยอห์น เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ตึง เป๋น
คนบริสุทธิ์ ก็ เลยปกป้องยอห์นไว้ กู้เตื้อตี้ กษั ตริย์เฮโรดฟังยอห์นสอนก็ บ่ม่วนใจ๋ แต่ก็
ยังใค่ฟังอยู่
14
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วัน นึ่ ง เป๋น เวลา ดี ตี้ เฮโรเดีย ส จะ หื้อ ยอห์น ถูก ฆ่า เป๋น วัน เกิด ของ กษั ตริย์ เฮโรด
พระองค์ เจิญหมู่ ข้าราชก๋านจัน
๊ สูง นายทหารจัน
๊ ผู้ใหญ่ ตึงคนสําคัญๆ ในแคว้นกาลิ ลี
22
มางานเลี้ยง ในงานนั ้นลูกสาวของเฮโรเดียสฟ้อน เยียะหื้อกษั ตริยเฮโรด
์
ตึงหมู่แขก
ปออกปอใจ๋ ขนาด กษั ตริย์เฮโรดบอกว่า “จะขออะหยังเฮาก็ จะหื้อ� 23 แล้วกษั ตริย์เฮ
โรด ยัง สัญญา แหม ว่า “หนู จะ ขอ อะหยัง ก็ ได้ จะ ขอ แบ่ง ราชอาณาจักร สัก เกิง่ นึ่ ง ก็ จะ
หื้อ�
24 นางก็ ออกไปถามแม่ ว่า “แม่ เจ้า จะขออะหยังดี� แม่ ก็ ตอบว่า “ขอหัวของยอห์น
ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา� 25 แล้ว นาง ก็ ฟั่ ง ล่น เข้า ไป บอก กษั ตริย์ ว่า “ข้า เจ้า ขอ หัว ของ ยอห์น ผู้
หื้อบัพติศมาใส่ ถาดมาหื้อข้าเจ้าบ่าเดี่ยวนี้ � 26 กษั ตริย์เฮโรดก็ตุ๊กใจ๋อย่างหนั ก แต่ได้
สาบานต่อหน้าแขกตังหลายไว้แล้ว บ่ใค่ บอกนางว่าหื้อบ่ได้ 27 เฮโรดก็ สัง่ หื้อทหารคน
นึ่ งไปกกคอยอห์นมา ทหารคนนั ้นก็ไปกกคอยอห์นขําในคอก 28 แล้วเอาหัวใส่ถาดมา
หื้อนางคนนั ้น แล้วนางก็เอาไปหื้อแม่ 29 เมื่อสาวกของยอห์นฮูจาอั
้
น
้ ก็ปากั ๋นมาฮับศพ
ของยอห์นไปฝังไว้ในอุโมงค์
21

พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน

หมู่ อัคร สาวก ตี้ พระเยซู ส่ง ออก ไป มา แวด พระองค์ แล้ว รายงาน เรือ
่ ง กู้ อย่าง ตี้ ได้
31
เยียะตึงได้ สอนหื้อพระองค์ ฟัง แล้วพระเยซู ก็ บอกหมู่ เขาว่า “หมู่ เฮาไปหาตี้ เงียบๆ
ย้างกั ๋นสักกําเต๊อะ� ย้อนว่ามีคนนั กขนาดมาหาพระองค์อยู่สะลวด จ๋นบ่มีเวลาแม้แต่
จะกิน
๋ ข้าว
32 หมู่ เขา ก็ ลง เฮือ ไป หา ตี้ เงียบๆ เป๋ น ส่วน ตั ๋ว 33 แต่ ก็ มี หลาย คน หัน หมู่ เขา ไป ก็ จํา
๋
หมู่เขาได้ แล้วคนหมู่นี้ ตี้ มาจากหลายๆ หมู่บ้าน ก็ ล่นไปต๋ามฮิมฝั่ งทะเล เปื้ อไปดักรอ
ถ้าพระเยซู กับหมู่สาวก 34 เมื่อพระเยซู ขึ้นจากเฮือ ก็ หันคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ ก็
ฮู้สึกอินดู หมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาเผียบเหมือนฝูงแกะตี้ บ่มีคนเลี้ยง พระองค์ จึงสัง่ สอน
หมู่เขาหลายเรือ
่ ง
30

ตก ต๋อน แลง หมู่ สาวก ก็ มา บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ บ่า เดี่ยว นี้ ก็ คํ่า นั ก แก แล้ว
ตํา๋ หมู่นี้ ก็ทุรกั ๋นดาร 36 บอกหื้อหมู่เขาปิ๊ กไปเหียก่อนบ๋อ เปื้ อจะได้ไปเซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋น
ต๋ามบ้านไฮ่บ้านนาตึงหมู่บ้านตํา๋ หมู่นี้ ก่อน�
35

“หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงหมู่เขาเหียก่า� หมู่สาวกบอกว่า
๗
“จะต้องใจ๊เงินจํา๋ นวนก้าจ้างสองร้อยวัน เถิงจะปอซื้อของกิน
๋ มาเลี้ยงคนหมู่นี้ ได้�
37 แต่พระองค์อูว่
้ า

“ไปเซาะผ่อลอว่ามีเข้าหนมปังอยูกี
่ ่ก้อน� เมื่อหมู่เขาฮูก็
้
ปิ๊ กมาบอกว่า “มีเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋ว�
39 พระองค์ ก็ สัง
่ หื้อคนตังหลายนั ่งเป๋นหมู่ๆ บนหญ้าเขียวจุ้มตี้ หัน
้ 40 คนตังหลายก็
41
นั ่งลงเป๋นหมู่ๆ ร้อยคนพ่องห้าสิบคนพ่อง แล้วพระองค์ ก็ฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับ
ป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงนหน้าขึ้นไปผ่อฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็หักเข้า
หนมปังส่งหื้อหมู่สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย แล้วพระองค์แบ่งป๋าสองตั ๋วแจกหื้อหมู่
เขา ตวย 42 คน ตึง หมด ได้ กิน
๋ อิม
่ กู้ คน 43 แล้ว หมู่ สาวก เก็บ เข้า หนมปัง ตึง ป๋า ตี้ เหลือ ได้
สิบสองซ้าเต๋มๆ 44 คนตี้กิน
๋ เข้าหนมปังตวยกั ๋นวันนั ้นนั บก้าป้อจายมีห้าปันคน
38 พระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า

พระเยซูเตียวบนนํ้าทะเล
๗

6:37 6:37 ถ้าแป๋ตรงภาษากรีกจะเป๋นสองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั 1 เหรียญมีก้าเต้ากับก้าแฮง 1 วัน

มาระโก 6:45

66

มาระโก 7:10

หลัง จาก นั ้น สัก กํา พระเยซู ก็ บอก หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ลง เฮือ ข้าม ฟาก ไป
เมือง เบธไซดา ก่อน ส่วน พระองค์ ยัง อยู่ ตี้ หัน
้ เปื้ อ ส่ง คน ตัง หลาย ปิ๊ ก บ้าน 46 หลัง จาก
พระองค์ลาคนตังหลายแล้ว ก็ขึ้นไปอธิษฐานบนดอย
47 มืดคํ่าแล้วเฮือของหมูสาวก
่
ลอยอยูก๋
่ างทะเลสาบ ส่วนพระองค์อยูบน
่ บกคนเดียว
48 พระองค์หันหมู่สาวกกํ่าลังพายเฮืออย่างยากลําบาก ย้อนเฮือตอลมอยู่ หละหว่างตี ๋
สาม เถิง หก โมง เจ๊า พระองค์ เตียว บน นํ้า ไป หา หมู่ เขา กับ เหมือน ว่า กํ่า ลัง จะ เตียว ก๋าย
หมู่ เขา ไป 49 เมื่อ หมู่ สาวก หัน พระองค์ เตียว มา บน นํ้า ก็ กึ๊ด ว่า เป๋น ผี เลย ฮ้อง เสียง ดัง
50 ย้อนว่าตกใจ๋กั ๋ว แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า “แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้า
กั ๋ว� 51 เมื่อ พระเยซู ขึ้น เฮือ แล้ว ลม ก็ ย้าง หมู่ เขา ปา กั ๋น งืด ขนาด ตี้ พระองค์ เตียว บน
นํ้า ได้ กับ ลม ก็ หยุด 52 ย้อน เขา ยัง บ่เข้า ใจ๋ ความหมาย เรือ
่ ง เข้า หนมปัง ห้า ก้อน นั ้น สุด
ปั๋ ญญาหมู่เขาแล้ว
45

พระเยซูฮักษาคนป่วย

53 หลังจากข้ามฟากมาแผวฝั่ งแคว้นเยนเนซาเรทแล้ว

หมู่สาวกก็มัดเฮือไว้ 54 เมื่อ
ขึ้นมาจากเฮือแล้ว คนตี้หัน
้ ก็จํา๋ พระเยซู ได้ 55 ก็ล่นไปบอกหมู่คนอื่นๆ ใคว่แคว้น แล้ว
หาม คน ป่วย ใส่ ตี้ นอน มา หา พระองค์ ฮู้ว่า พระองค์ อยู่ตัง ใด ก็ ไป หา ตี้ หัน
้ 56 พระองค์ ไป
ตังใดบ่ว่าในหมู่บ้าน ในเมือง กาว่าไปบ้านนอกก็ดี คนตังหลายก็ปาเอาคนป่วยมานอน
ต๋ามกาด เปื้ อขอหยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ กู้คนตี้ได้หยุบตีน
๋ เสื้อของพระองค์ก็หาย
ป่วย

7

กําสอนของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
มี หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ตี้ มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา กั ๋น มา หา พระเยซู 2 หมู่
เขาหันสาวกของพระเยซูบางคนบ่ซ่วยมือต๋ามพิธตาง
ี
ศาสนายิวก่อนกิน
๋ ข้าว 3 (จาวยิว
ตัง หลายตึง คนตี้ เป๋น หมู่ ฟาริสีจะถือต๋ามกําสอนตี้ ป้ออุย
๊ แม่ หม่อนสอนต่อๆ กั ๋นมาว่า
ถ้า บ่ซ่วย มือ ต๋าม พิธีตาง ศาสนา เหีย ก่อน จะ บ่กิน
๋ ข้าว เตื้อ 4 หลัง จาก ไป ซื้อ ของ ใน กาด
มาแล้ว ก็ต้องซ่วยมือต๋ามพิธนั
ี ้นเหียก่อนเหมือนกั ๋น แล้วก้อยกิน
๋ ข้าว ก็มีฮีตฮอยอื่นๆ
แหมหลายอย่างตี้เขาถือ อย่างก๋านล้างถ้วย จ๊อน หม้อใส่นํ้า ตึงหม้อแก๋งตวย)
5 ย้อน จาอัน
้ หมู่ ฟาริสีกับหมู่ ธรรมาจ๋ารย์ก็ ถามพระเยซู ว่า “เป๋นจาใดหมู่ สาวกของ
ต้าน บ่เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน สอน ไว้ แต่ ปา กั ๋น ใจ๊ มือ ตี้ เป๋น มลทิน
6
กิน
้ กแต๊ๆ ตี้ตวายตัก
๊
๋ ข้าว� พระองค์ตอบว่า “หมู่ต้านเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด อิสยาห์อูถู
เถิงหมู่ต้านว่า
“คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮาขนาด
7 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา
ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ฅ
1

8 หมู่ ต้านละเลยกําสัง
่ สอนของพระเจ้า

แล้วไปยึดถือต๋ามกําสอนของป้ออุย
๊ แม่หม่อน
ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น มา� 9 แล้ว พระเยซู อู้ แหม ว่า “หมู่ ต้าน เก่ง ขนาด ตี้ ปา กั ๋น หลบ หลีก กํา
สัง่ ของ พระเจ้า เปื้ อ เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น นั ้น
10 อย่างเจ้น โมเสสสอนไว้ว่า ‘จงเคารพนั บถือป้ อแม่ของตั ๋ว� กับ ‘คนใดตี้สาปแจ้งป้ อ
ฅ 7:7 7:7 อสย� 29:13
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แม่จะต้องมีโต้ษเถิงต๋าย� 11 แต่หมู่ต้านแอกขะแตกสอนว่า ทรัพย์สมบัติตี้ควรจะจ้วย
เหลือป้อแม่นั ้น ก็เปิงดีตี้จะเอาไปถวายหื้อกับพระเจ้าแตน๘ 12 ลูกคนนั ้นก็มีข้อแก้ตั ๋ว
บ่ต้องจ้วยเหลือป้อแม่ 13 หมู่ต้านก็เยียะหื้อถ้อยกําของพระเจ้าบ่มีผล ย้อนฮีตเก่าฮอย
เดิมตี้สอนต่อๆ กั ๋นมา กับโดยเยียะแหมหลายอย่างตี้เหมือนกับจาอีตวย�
้
สิง่ ตี้เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน
พระเยซู ก็ ฮ้อง คน ตัง หลาย เข้า มา หา แหม แล้ว อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน กู้ คน ฟัง
หื้อดีๆ หื้อเข้าใจ๋ แต๊ๆ เน่ อ 15 ก๋านกิน
๋ ของตี้ ห้ามกิน
๋ บ่ได้เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน แต่สิง่ ตี้
ออกมาจากตังในใจ๋ สิง่ นั ้นละจะเยียะหื้อคนเป๋นมลทิน 16 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�๙
17 เมื่อ พระเยซู ละ คน ตัง หลาย เข้า ไป ใน เฮือน หมู่ สาวก ก็ เข้า มา ถาม พระองค์ ว่า “กํา
เผียบนั ้นหมายความว่าจาใด� 18 พระองค์ปิ๊ กถามหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายยังบ่เข้าใจ๋
แหมกา ต้านยังบ่หันเตื้อก๋า คือว่าบ่มีอะหยังตี้เข้าปากไปแล้วเยียะหื้อคนเป๋นมลทินได้
19 ย้อนว่าบ่ได้ เข้าไปในจิตใจ๋ แต่ ลงต๊องแล้วก็ ถ่ายออกไปเหีย� (ตี้ อู้จาอี้เป๋ นก๋านบอก
หื้อฮูว่
้ าของกิน
้ อแหมว่า “สิง่ ตี้ออก
๋ กู้อย่างกิน
๋ ได้ บ่มีอันใดเป๋นมลทิน� 20 พระองค์ก็อูต่
มาจากจิตใจ๋ของคนนั ้นละเยียะหื้อคนเป๋นมลทิน 21 ย้อนว่าสิง่ ตี้ออกมาจากจิตใจ๋ของ
คนคือก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านลักของ ก๋านฆ่าคน ก๋านเยียะบาปตางเพศกู้ อย่าง 22 ก๋านเล่น
จู๊ ก๋าน ขี้ โลภ ก๋าน เยีย ะ ฮ้าย ก๋าน หลอกลวง ราคะ ตั ๋ณหา ความ อิจฉา ขอย ยวน ก๋าน ใส่
ฮ้ายคนอื่น ความหยิง่ จ๋องหอง กับก๋านเป๋นคนบ่มีสํานึ กในตางธรรม 23 สะป๊ะกู้สิง่ ตี้บ่ดี
นี้ ออกจากใจ๋ของคน เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
14

ความเจื้อของแม่ญิงจาวซีเรียฟีนิเซีย
พระเยซู ลุก จาก ตี้ หัน
้ เข้า ไป ใน แคว้น เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน๑ แล้ว เข้า ไป ใน
เฮือนหลังนึ่ ง พระองค์บ่ต้องก๋านหื้อใผฮูใผ
้ หัน แต่ก็ยังมีคนฮูคน
้ หันอยู่
25 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง ลูกสาว ของ นาง ถูก ผี ฮ้าย๒เข้า เมื่อ ฮู้ ข่าว เถิง เรือ
่ ง พระเยซู นาง ก็
26
เข้ามา แล้วไหว้ตี้ตีน
๋ ของพระองค์ แม่ญิงคนนั ้นบ่ใจ้เป๋นจาวยิว แต่เป๋นจาวซีเรียฟีนิ
เซีย ตี้ อู้ภาษากรีก นางมาอ้อนวอนขอหื้อพระองค์ ขับไล่ ผีออกจากลูกสาว 27 พระองค์
อู้กับแม่ญิงคนนั ้นว่า “หื้อหมู่ลูกกิน
๋ อิม
่ เหียก่อนเต๊อะ บ่ถูกต้องตี้จะเอาของกิน
๋ ของลูก
28
ไปโจ้งหื้อหมา� แต่แม่ญิงคนนั ้นตอบพระองค์ว่า “แม่นแล้วต้านเจ้าข้า แม้แต่หมา
ตี้อยู่ปื๊ นโต๊ะ ก็ได้กิน
๋ เศษของกิน
๋ ลูกตี้ตกลงจากโต๊ะ� 29 พระเยซู บอกนางว่า “ย้อนเจ้า
ตอบจาอี้ ปิ๊ กไปบ้านเจ้าเต๊อะ ผีออกจากลูกสาวแล้วเน่ อ� 30 เมื่อนางปิ๊ กไปแผวบ้าน ก็
หันลูกสาวนอนอยูบน
่ ตี้นอน ผีออกไปแล้ว
24

พระเยซูฮักษาคนตี้หูหนวกกับปากกัก
๊
แล้ว พระเยซู ออก จาก แคว้น เมือง ไทระ เตียว ก๋าย เมือง ไซดอน ไป ทะเลสาบ กาลิ
ลี ใน แคว้น ทศบุร ี 32 มี คน ปา ป้อ จาย หู หนวก ปาก กัก
๊ คน นึ่ ง มา หา พระองค์ อ้อนวอน ขอ
พระองค์วางมือบนตั ๋วคนนั ้น เปื้ อฮักษาเขาหื้อหาย
33 พระองค์ ปา ป้ อ จาย คน นั ้น ออก จาก คน ตัง หลาย ไป อยู่ แหม ตี้ นึ่ ง พระองค์ เอา
นิว
้ มือ ซุก เข้า ไป ใน ฮู หู ของ เขา แล้ว ถ่ม นํ้าลาย ใส่ นิว
้ มือ แปด ตี้ ลิน
้ ของ เขา 34 แล้ว
พระองค์ แหงน หน้า ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ถอน หาย ใจ๋ ยาว ด้วย ความ อิน ดู แล้ว บอก คน นั ้น ว่า
31

๘

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

๑

๙

สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อ 16
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“เอฟฟาธา� แป๋ ว่า “จงเปิดออก� 35 แล้วหูของคนนั ้นก็ ได้ยน
ิ ลิน
้ ก็ อู้ได้ ถอบขึ้นมาบ่า
เดี่ยวนั ้นเลย
36 พระองค์ สัง
่ หมู่ คน ตี้ ปา เขา มา บ่หื้อ ไป เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง แต่ ยิง่ พระองค์ สัง่ ห้าม
37
นั กเต้าใด หมู่เขาก็ยิง่ บอกคนอื่นนั กขึ้นเต้าอัน
้
คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดขนาดอู้กั ๋นว่า
“กู้สิง่ ตี้พระเยซูเยียะนั ้นดีขนาด พระองค์เยียะหื้อคนหูหนวกได้ยน
ิ เยียะหื้อคนใบ้อูได้
้ �

8
พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน

1 เวลานั ้นมีคนจํา
๋ นวนนั กมาหาพระเยซูแหม

แต่เมื่อของกิน
๋ เสี้ยงหมดแล้ว พระเยซู
จึง ฮ้อง หมู่ สาวก มา หา อู้ ว่า “เฮา อิน ดู คน หมู่ นี้ ขนาด ย้อน หมู่ เขา อยู่ ตวย เฮา สาม วัน
มาแล้ว บ่าเดี่ยวนี้ บ่มีอะหยังกิน
๋ สักอย่าง 3 ถ้าเฮาหื้อหมู่เขาปิ๊ กบ้านโดยบ่ได้กิน
๋ อะหยัง
4
เตื้อ หมู่เขาก็จะเป๋นปิ หมดแฮงก๋างตาง ย้อนว่าบางคนก็ลุกจากตี้ไก๋ๆ มา� หมู่สาวก
ก็ ตอบ ว่า “ใน ตี้ ทุ รกั ๋นดาร จาอี้ จะ ไป เซาะ ของกิน
๋ ตี้ ไหน มา เลี้ยง หมู่ เขา ปะลํ้า ปะเหลือ�
5 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน มี เข้า หนมปั ง กี่ ก้อน� หมู่ สาวก ตอบ ว่า “เจ็ด ก้อน
เต้าอัน
้ � 6 พระองค์สัง่ หื้อคนตังหลายนั ่งลงบนปื๊ นดิน แล้วพระองค์ฮับเอาเข้าหนมปัง
มา อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หัก เข้า หนมปัง ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน
ตัง หลาย 7 หมู่ เขา มี ป๋า ตั ๋ว หน้ อยๆ บ่กี่ ตั ๋ว พระองค์ ก็ เอา ป๋า นั ้น มา ขอบ พระคุณ พระเจ้า
แล้ว หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก ตวย 8 คน ตัง หลาย กิน
๋ อิม
่ กั ๋น หมด แล้ว ยัง เก็บ ของกิน
๋ ตี้
เหลือใส่ก๋วยได้แหมเจ็ดแก่น 9 คนตี้อยู่ตี้หัน
้ มีประมาณสี่ปันคน แล้วพระองค์ก็ส่งเขา
ตังหลายปิ๊ กเมือบ้าน 10 ส่วนพระองค์กับหมู่สาวกปากั ๋นลงเฮือไปแคว้นดาลมานูธาบ่า
เดี่ยวนั ้นเลย
2

หมู่ฟาริสีมาทดลองพระเยซู

หมู่ ฟา ริ สี ตัง้ เก๊ า เถียง พระ เยซู แล้ว ขอ หื้อ พระองค์ เยีย ะ หมาย สําคัญ จาก ฟ้า
สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อ จะ ฮู้ ว่า พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ๆ ก่อ 12 พระเยซู ถอน หายใจ๋ ยาว
แล้ว อู้ ว่า “เป๋น จาใด คน ใน สมัย นี้ ผ่อ หา ก้า หมายสําคัญ เต้า อัน
้ เฮา บอก ความ จริง แก่
ต้านตังหลายว่า เฮาจะบ่เยียะหมายสําคัญหื้อคนในสมัยนี้ หัน� 13 พระองค์ก็ละหมู่เขา
ไว้หัน
้ แล้วลงเฮือกับหมู่สาวกข้ามทะเลสาบไปแหมฝั่ งนึ่ งเหีย
11

เจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับของหมู่เฮโรด

14 หมู่สาวกลืมเอาเข้าหนมปั งมาตวย

ในเฮือมีอยูก้
่ อนเดียว 15 พระเยซูเตือ
๋ นหมู่เขา
16
ว่า “หละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสี กับเจื๊อฟูของกษั ตริย์เฮโรดไว้หื้อดีๆ� หมู่สาวกอู้กั ๋น
ว่า “ตี้ พระองค์ อู้จาอี้ก็ ย้อนว่าหมู่ เฮาบ่มี เข้าหนมปัง� 17 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขาอู้เรือ
่ งอะ
หยังกั ๋นอยู่ก็เลยอู้ว่า “เยียะหยังหมู่ต้านปากั ๋นอู้เรือ
่ งบ่มีเข้าหนมปัง หมู่ต้านยังบ่เข้าใจ๋
18
เตื้อกา กาว่าสุดกํากึ๊ดแล้ว มีต๋าก็ ผ่อบ่หัน กับมีหูก็ บ่ได้ยน
ิ จาอัน
้ กา หมู่ ต้านจํา๋ บ่ได้
กา 19 ต๋อน ตี้ เฮา เอา เข้า หนมปัง ห้า ก้อน เลี้ยง ตึง ห้า ปัน คน นั ้น หมู่ ต้าน เก็บ ตี้ เหลือ ได้ กี่
ซ้า� หมู่ เขา ตอบ ว่า “ได้ สิบ สอง ซ้า� 20 “ต๋อน ตี้ เฮา เอา เข้า หนมปัง เจ็ด ก้อน เลี้ยง ตึง สี่
ปันคนลอ ต้านตังหลายเก็บตี้เหลือได้กี่ก๋วย� หมู่เขาตอบว่า “ได้เจ็ดก๋วย� 21 แล้วพระ
เยซูก็อูว่
้ า “ยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตี้เบธไซดา
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เมื่อ พระ เยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เบธ ไซ ดา มี คน ปา คน ต๋า บอด คน นึ่ ง มา
อ้อนวอน ขอ พระองค์ ฮัก ษา เขา หื้อ หาย 23 พระองค์ ก็ จู๋ง มือ คน ต๋า บอด ออก มา นอก หมู่
บ้าน แล้วถ่มนํ้าลายใส่ต๋าตึงวางมือบนต๋าสองเบื้องของคนนั ้น ถามว่า “ผ่อหันอะหยัง
พ่องก่อ�
24 คนต๋าบอดก็ได้เหงยหน้าขึ้นมาผ่อแล้วบอกว่า “หันคนเหมือนเก๊าไม้เตียวไปเตียว
มา� 25 พระองค์ก็วางมือบนต๋าของเขาแหมเตื้อนึ่ ง คนต๋าบอดก็ปักต๋าผ่อ ต๋าของเขาก็
หายดี เขาผ่อหันสิง่ ตังหลายได้เป่งหลึ้ง 26 พระองค์ก็ส่งเขาปิ๊ กเมือบ้านเหียกับบอกว่า
“ห้ามแว่เข้าไปในหมู่บ้านเน่ อ�
22

เปโตรอูว่
้ าพระเยซูเป๋นพระคริสต์

พระเยซู กับ หมู่ สาวก เตียวตาง ไป ต๋าม หมู่ บ้าน ใก้ เมือง ซี ซารียา ฟี ลิ ป ปี ต๋อน เตียว
ก๋างตางนั ้นพระองค์ถามหมู่สาวกของพระองค์ว่า “คนตังหลายอูกั
้ ๋นว่าเฮาเป๋นใผกา�
27

“บางคนก็ ว่าเป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศมา บางคนก็ ว่าเป๋นเอลี ยาห์
แล้วมีบางคนว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนึ่ ง� 29 แล้วพระองค์ถามหมู่
เขาว่า “หมู่ต้านลอ กึ๊ดว่าเฮาเป๋นใผ� เปโตรตอบว่า “พระองค์เป๋นพระคริสต์� 30 แล้ว
พระองค์ก็สัง่ หมู่สาวกบ่หื้อบอกคนอื่นว่าพระองค์เป๋นใผ
28 หมู่ สาวก ตอบ ว่า

พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงความต๋ายของพระองค์

“บุตรมนุษย์จะต้องได้ฮับความตุ๊กทรมาน
หลาย อย่าง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ จะ บ่ยอม ฮับ
พระองค์ ใน ตี้ สุด พระองค์ จะ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก นั ้น แหม สาม วัน พระเจ้า จะ
เยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 32 พระเยซู เล่าเรือ
่ งนี้ หื้อหมู่สาวกฟังอย่างบ่ปิดบังอะ
หยัง ส่วน เปโตร ปา พระเยซู ออก จาก หมู่ แล้ว ว่า หื้อ พระองค์ 33 พระเยซู งว้าย หน้า มา
ผ่อ หมู่ สาวก แล้ว ก็ ด่า เปโตร ว่า “ไอ่ ซาต๋าน ไป หื้อ ป๊น หู ป๊น ต๋า ย้อน ว่า เจ้า บ่ได้ กึ๊ด อย่าง
พระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
34 แล้วพระองค์ฮ้องคนตังหลายกับหมู่สาวกเข้ามาหา แล้วบอกหมู่เขาว่า “ถ้าใผคน
ใด ใค่ เป๋น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน นั ้น ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตั ๋ว เก่า แล้ว ตวย
เฮามา 35 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้ คนนั ้นจะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย
แต่ถ้าคนใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮาตึงข่าวดี คนนั ้นจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 36 จะ
มี ประโยชน์ อะหยัง ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ แต่ ต้อง เสีย จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไป
เหีย 37 ต้าน จะ เอา อะหยัง ไป แลก กับ จี วต
ิ ของ ต้าน ปิ๊ ก คืน มา ได้ 38 ใน ยุค นี้ ตี้ มี คน บาป
เป๋นคนบ่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ถ้าคนใดอายย้อนติดต๋ามเฮากับกําสอนของเฮา เฮาผูเป๋
้ น
บุตรมนุษย์ก็ จะ อาย คน นั ้น ตวย เมื่อ เฮา ปิ๊ ก มา ใน โลก ด้วย รัศมี ของ พระบิดา ฮ่วม กับ หมู่
ทูตสวรรค์บริสุทธิ�
์
31 แล้วพระเยซูตัง
้ เก๊าสอนหื้อหมู่เขาฮู้ว่า

9

พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ ต้าน บาง
คนตี้ยืนอยูตี
่ ้นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อจ๋นกว่าจะได้หันแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธิเดช�
์
1

โมเสสกับเอลียาห์มาป๋ากฏ

2 หลังจากนั ้นหกวันพระเยซูปาเปโตร

ยากอบ กับยอห์นขึ้นไปบนดอยสูงตวยกั ๋น บ่มี
คนอื่นตี้หัน
้ แล้วตั ๋วของพระองค์ก็เปี่ ยนไปต่อหน้าต่อต๋าหมู่เขา 3 เสื้อผ้าของพระองค์ก็
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ขาวจ๋นเหลื้อมมาบๆ บ่มีสล่าฟอกผ้าคนใดในโลกจะฟอกเสื้อผ้าหื้อขาวจาอัน
้ ได้ 4 แล้ว
หมู่เขาก็หันเอลียาห์กับโมเสสกํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่
5 เปโตรบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ เป๋ นสิง
่ ้นี่ หมู่เฮาจะ
่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยูตี
แป๋งตูบไว้สามหลังหื้ออาจ๋ารย์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง� 6 ตี้เปโตรอู้จาอัน
้ ก็ย้อน
ว่าหมู่เขายังสะดุ้งตกใจ๋อยู่ เลยบ่ฮูว่
้ าจะอูจาใด
้
ดี
7 จาก นั ้น ก็ มี เมฆ มา หุม
้ หมู่ เขา ไว้ แล้ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ลูก ตี้
เฮาฮัก หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ�
8 หมู่เขาฟั่ งเหลียวผ่อรอบๆ ตันใดนั ้นก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
9 ต๋อน ตี้ ปา กั ๋น เตียว ลง มา จาก ดอย นั ้น พระองค์ สัง
่ ห้าม หมู่ เขา บ่หื้อ เล่า เรือ
่ ง ตี้ หัน นี้
หื้อใผฟัง จ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน
10 หมู่ เขาก็ เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ แต่ก็ยังถามในหมู่เดียวกั ๋นว่า ตี้พระองค์อู้ว่า “เป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย� นั ้น หมายความ ว่า จาใด 11 แล้ว หมู่ เขา ถาม พระองค์ ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ธร
รมาจ๋ารย์ปากั ๋นอูว่
้ าเอลียาห์ต้องมาก่อนพระคริสต์�
12 พระเยซู ตอบ ว่า “ถูก แล้ว ตี้ เอลี ยาห์ ต้อง มา ก่อน เปื้ อ มา เกีย ม กู้ สิง
่ กู้ อย่าง หื้อ ปิ๊ ก
เหมือนเก่า แต่จํา๋ ได้ก่อว่าพระคัมภีรเขี
์ ยนเถิงบุตรมนุษย์ไว้ตวยว่า บุตรมนุษย์จะต้อง
ทนตุ๊กทรมานอย่างแสนสาหัสกับถูกละไปเหีย 13 แต่ เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่าเอลี ยาห์ได้ มา
แล้ว คนตังหลายก็ปากั ๋นเยียะบ่ดีกับเปิ้ นต๋ามใจ๋ของหมู่เขา เหมือนกับตี้เกยเขียนไว้ใน
พระคัมภีร�
์ ๓
พระเยซูฮักษาหละอ่อนตี้มีผีฮ้ายเข้า
เมื่อ พระเยซู กับ สาวก ลง ดอย มา หา หมู่ สาวก ตี้ ถ้า อยู่ ตัง ลุ่ม ก็ หัน มี คน จํา๋ นวน นั ก
แวด ตะหลุ้ม หมู่ สาวก อยู่ มี หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กํ่า ลัง เถียง หมู่ เขา 15 เมื่อ คน ตัง หลาย หัน
พระเยซูเตียวมา ก็แปลกใจ๋กับดีใจ๋ ปากั ๋นล่นเข้ามาต้อนฮับพระองค์
16 พระเยซู ถาม หมู่ เขา ว่า “กํ่า ลัง เถียง กั ๋น เรือ
่ งอะหยัง� 17 มี ป้อจายคนนึ่ งในคนตัง
หลาย นั ้น ตอบ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ครับ ข้าพเจ้า ปา ลูก บ่าว มา หา อาจ๋า รย์ เขา มี ผี เข้า
เยียะ หื้อ อู้บ่ได้ 18 ผี ออก ฤทธิเมื
์ ่ อ ใด จะ เยีย ะ หละอ่อนคน นี้ โก้น ลง ดิน นํ้าลาย ออก เต๋ม
็
็ ข้าพเจ้าขอหมู่สาวกของต้านไล่
ปากโจ๊ะโฟ๊ะ ขบเขี้ยวขบกางมัน
่ ตึ้ง กับตั ๋วแข็งเกิกเดิ
ก
ผีนั ้นออก แต่หมู่เขาไล่มันออกบ่ได้� 19 พระเยซูตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อ เฮา
จะต้องอยู่กับหมู่ สู ไปแหมเมินสักเต้าใด เฮาจะต้องอดทนกับหมู่ สู ไปแผวไหน ปาหละ
อ่อนคนนั ้นมานี่ แล่� 20 หมู่เขาก็ ปาหละอ่อนมาหาพระองค์ เมื่อผีหันพระองค์ ก็ เยียะ
หื้อหละอ่อนจัก
๊ แล้วโก้นลงกิง้ ไปมาบนปื๊ นดิน กับนํ้าลายออกเต๋มปากโจ๊ะโฟ๊ะ 21 พระ
เยซู ก็ ถามป้อของหละอ่อนคนนั ้นว่า “ผีเยียะหื้อเป๋นจาอี้มาเมินแล้วกา� ป้อก็ ตอบว่า
“เป๋น ตัง้ แต่ เมื่อ หน้ อยๆ มา แล้ว 22 ผี เกย เยีย ะ หื้อ ตก นํ้า ตก ไฟ เจื่อๆ เปื้ อ จะ ฆ่า หื้อ ต๋าย
ถ้าต้านสามารถจ้วยได้ ก็ขออินดูจ้วยน่ อยเต๊อะ� 23 พระเยซูอูกั
้ บป้อหละอ่อนคนนั ้นว่า
24
“ ‘ถ้าจ้วยได้� อี้กา ถ้าใผเจื้อ กู้ อย่างก็ เป๋นไปได้ สําหรับเขา� ป้อของหละอ่อนก็ ฮ้อง
ออกปากออกคอว่า “ข้าพเจ้าเจื้อๆ แต่มีความเจื้อบ่ปอ ขอโผดเตื่อมแถ้งหื้อเจื้อเต๊อะ�
25 เมื่อ พระเยซู หัน หลาย คน ปา กั ๋น ล่น เข้า มา หา นั ก ขึ้น พระองค์ ก็ สัง
่ ผี ฮ้าย๔ตั ๋ว นั ้น ว่า
“ไอ่ ผี ตี้ เยีย ะ หื้อ หู หนวก อู้ บ่ได้ เฮา สัง่ หื้อ เจ้า ออก จาก หละอ่อน คน นี้ ห้าม ปิ๊ ก มา เข้า เขา
14

๓ 9:13 9:13 คนตี้ได้ยนิ เรือ่ งนี้ ในสมัยของพระเยซูคงเข้าใจ๋ว่านี่ เป๋นก๋านอ้างอิงความตุ๊กตี้ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาฮับ
๔ 9:25 9:25 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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แหมซํ้าเน่ อ� 26 ผีนั ้นก็ ไห้ๆ หุยๆ เยียะหละอ่อนคนนั ้นดิน
้ โจ้งดิน
้ จ้างอยู่สักกํานึ่ งแล้ว
ก็ ออก ไป หละอ่อน ก็ นอน หนิ ม ผิว้ เหมือน คน ต๋าย แล้ว คน ตัง หลาย ก็ อู้ กั ๋น ว่า “เขา ต๋าย
แล้ว� 27 แต่ พระเยซู กํา๋ มือ ของ หละอ่อน คน นั ้น จัก
๊ หื้อ ลุก ขึ้น หละอ่อน คน นั ้น ก็ ลุก ขึ้น
ยืน
28 เมื่อพระเยซูเข้าไปในเฮือนหลังนึ่ ง หมูสาวก
่
ก็มาถามพระองค์เป๋นส่วนตั ๋วว่า “เป๋น
จาใดหมู่เฮาเถิงไล่ ผีนั ้นออกบ่ได้� 29 พระองค์ก็ตอบว่า “ผีจาอี้จะไล่ ออกง่ายๆ ตึงบ่ได้
เน่ อ เว้นแต่ต้องอธิษฐานไล่เต้าอัน
้ �
พระเยซูอูเถิ
้ งเรือ
่ งความต๋ายของพระองค์เป๋นเตื้อตี้สอง
พระเยซู ตึง หมู่ สาวก ปา กั ๋น ออก จาก ตี้ หัน
้ เตียว ก๋าย แคว้น กาลิ ลี ไป แต่ พระองค์
31
บ่ใค่ หื้อ ใผ ฮู้ ว่า พระองค์ อยู่ ตี้ ไหน
ย้อน ว่า ต๋อน นั ้น พระ เยซู กํ่า ลัง สอน หมู่ สาวก
พระองค์บอกหมู่เขาว่า “จะมีคนหักหลังบุตรมนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยู่ในอํานาจ
ของ คน แล้ว หมู่ เขา จะ ฆ่า พระองค์ หื้อ ต๋าย แต่ เมื่อ ต๋าย ได้ สาม วัน พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น
จาก ความ ต๋าย� 32 ตี้ พระ เยซู บอก หมู่ สาวก บ่เข้า ใจ๋ กํา อู้ นั ้น แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ก้า ถาม
พระองค์
30

พระเยซูบอกว่าใผเป๋นใหญ่ตี้สุด
แล้ว หมู่ เขา มา เถิง เมือง คาเปอรนาอุม ต๋อน ตี้ อยู่ ใน บ้าน พระเยซู ถาม หมู่ สาวก
ว่า “ต๋อนเตียวมาก๋างตาง หมู่ต้านเถียงกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� 34 แต่กู้คนปากั ๋นดักปิ้ งหมด
ฮู้ สึก อาย ย้อน ว่า ต๋อน เตียว มา ก๋าง ตาง นั ้น หมู่ เขา เถียง กั ๋น เรือ
่ ง ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ตี้ สุด
35 พระองค์ ก็ นั ่ง ลง ฮ้อง สาวก ตึง สิบ สอง คน เข้า มา แล้ว อู้ ว่า “ถ้า ใผ ใค่ เป๋ น คน ตัง เก๊ า ก็
หื้อ เขา คน นั ้น เป๋น คน ตัง ป๋า ย แล้ว ฮับ ใจ๊ คน ตัง หลาย� 36 พระองค์ เอา หละอ่อน หน้ อย
คนนึ่ งมายืนอยู่ส่องหน้าหมู่เขา พระองค์ก็อุม
้ หละอ่อนคนนั ้นมานั ่งตักไว้ แล้วอู้กับหมู่
37
เขา ว่า “ถ้า ใผ จะ ต้อนฮับ หละอ่อน หน้ อย จาอี้ย้อน หัน แก่ เฮา คน นั ้น ก็ ได้ ต้อนฮับ เฮา
บ่ใจ้ต้อนฮับก้าเฮาเต้าอัน
้ แต่ยังต้อนฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามาตวย�
33

คนตี้บ่ต่อต้านพระเยซูก็เป๋นหมู่ของพระองค์
ยอห์น อู้ กับ พระ เยซู ว่า “อา จ๋า รย์ ครับ หมู่ เฮา หัน คน นึ่ ง ไล่ ผี ออก ใน นาม ของ
พระองค์ หมู่เฮาก็ ห้ามเขาย้อนเขาบ่ใจ้ หมู่เฮา� 39 แต่ พระเยซู บอกว่า “บ่ต้องห้ามเขา
เน่ อ ย้อนว่าบ่มีใผสักคนตี้ เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ในจื้อของเฮา แล้วจะปิ๊ กมาว่าใส่ ฮ้ายเฮา
เมื่อลูน 40 ใผบ่ต่อต้านเฮาก็เป๋นหมู่ของเฮาแล้ว 41 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลาย
ว่า ใผ ก็ ดี ตี้ เอา นํ้า หื้อ หมู่ ต้าน กิน
๋ สัก จอก นึ่ ง ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เป๋น คน ฝ่าย พระคริสต์ คน
นั ้นก็จะได้ฮับรางวัลแน่ นอน�
38

โต้ษของคนตี้เยียะหื้อคนอื่นหลงผิด
“แต่ ถ้า ใผ คน ใด เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อย ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา หลง
ผิด ไป สัก คน นึ่ ง ก็ หื้อ เอา บ่า หิน โม่ ก้อน ใหญ่ๆ มัด ติด คอ คน นั ้น แล้ว อุม
้ โจ้ง ลง ใน ทะเล
หื้อ ต๋าย เหีย ก็ ยัง ดี เหลือ 43 ถ้า มือ ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขว้าง เหีย
ย้อนว่าถ้ามี มือ กุด แต่ ยังมี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ ยังดี เหลือ มี มือตึง สองข้างดี ครบหมด แต่ ต้อง
ตกหม้อหน้าฮกตี้ มีไฟไหม้บ่ฮู้จักดับ๕ 45 ถ้าตีน
๋ ของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็ หื้อ
กกขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีตีน
๋ ปุด แต่ ยังมีจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ยังดี เหลือมีตีน
๋ ตึงสองข้างดี ครบ
47
๖
หมด แต่ ต้อง ตก หม้อ หน้า ฮก
ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ
๕ 9:43
๖ 9:45
9:43 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 44 ตี้มีข้อความเหมือนกับข้อ 48
9:45
42

สําเนาโบราณฉบับมีข้อ 46 ตี้มีข้อความเหมือนกับข้อ 48
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ควัดขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีแก่นต๋าเผิกเดียว แต่ ยังได้ เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ยังดี
เหลือมีต๋าครบตึงสองแก่น แต่ ต้องตกหม้อหน้าฮก 48 เซิง่ ‘ตี้ หัน
้ ตั ๋วหนอนตี้ กิน
๋ คนบ่ฮู้
49
จักต๋าย ไฟก็ไหม้อยูบ่
่ ฮูจ
้ ักดับ�ฆ พระเจ้าจะเกียมคนตังหลายหื้อหมดใสด้วยไฟ
50 “เกือ
๋ เป๋นสิง่ ตี้มีประโยชน์ แต่ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหียจะเยียะหื้อเก็มแหมตึงบ่ได้ ขอหื้อ
ต้านตังหลายเป๋นเหมือนเกือ
๋ แล้วอยูตวย
่
กั ๋นอย่างสงบสุขกับสามัคคี�

10
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย

1 แล้ว พระเยซู ออกจากเมืองคาเปอรนาอุม เข้าไปแคว้นยู เดีย ตี้ อยู่แหมเผิกนึ่ ง

ของ
แม่น้ําจอร์แดน มีคนปากั ๋นมาหาพระองค์ พระองค์ก็สัง่ สอนหมู่เขาเหมือนอย่างตี้เกย
สอนมาก่อนนั ้น
2 มี หมู่ ฟาริสี บาง คน มา ลอง เจิง พระองค์ ว่า “จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ ถ้า ผัว จะ ละ เมีย
เหีย� 3 พระองค์ย้อนถามเขาว่า “โมเสสได้สัง่ เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ว่าจาใด� 4 หมู่เขาปากั ๋น
ตอบว่า “โมเสสยอมหื้อป้อจายละเมียได้ มอกป้อจายเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย แล้วก็ละ
นาง ไป ได้ เลย� 5 พระเยซู ตอบ ว่า “โมเสส เขียน บท บัญญัติ ข้อ นี้ ก็ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน หลึก
หลึ่ง 6 แต่ ตัง้ แต่ เก๊ า หัวที ตี้ พระเจ้า สร้าง โลก นั ้น ‘พระองค์ ได้ สร้าง คน เป๋น ป้อ จาย กับ
แม่ญิง� 7 ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยู่ฮ่วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึง
สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น 8 กับ จะ บ่เป๋น สอง คน แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น คนๆ เดียว
กั ๋น 9 ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้พระเจ้าได้มัดได้ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดีหื้อใผมาเตเขาตึงสองออก
จากกั ๋นเน่ อ�
10 เมื่อพระเยซู เข้าไปในบ้านกับหมู่สาวก หมู่สาวกก็ ถามพระองค์ เกี่ยวกับเรือ
่ งก๋าน
11
ละ ผัว ละ เมีย พระองค์ ตอบ ว่า “ป้อ จาย คน ใด ละ เมีย เก่า แล้ว ไป มี เมีย ใหม่ คน นั ้น ก็
เยีย ะ ผิด เรือ
่ ง ก๋าน ล่วง ประเวณี ต่อ เมีย เก่า 12 ถ้า แม่ ญิง คน ใด ละ ผัว เก่า แล้ว ไป เอา ผัว
ใหม่ คนนั ้นก็เยียะผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี ต่อผัวเก่าเหมือนกั ๋น�
พระเยซูปั๋ นปอนหื้อหละอ่อนหน้ อยๆ
มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระเยซู เปื้ อ หื้อ พระองค์ วาง
มือปั๋ นปอน แต่หมูสาวก
่
ว่าหื้อ 14 เมื่อพระเยซูหันหมูสาวก
่
เยียะจาอัน
้ ก็บ่ปอใจ๋ อูกั
้ บหมู่
เขา ว่า “หื้อ หมู่ หละอ่อน เข้า มา หา เฮา เต๊อะ บ่ดี ห้าม เขา ไว้ ย้อน ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
เป๋นของคนตี้ เผียบเหมือนหละอ่อนหมู่ นี้ 15 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า ถ้า
ใผคนใดบ่ฮับเอาแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ คนนั ้นก็ จะเข้าในแผ่นดิน
ของ พระเจ้า ตึง บ่ได้� 16 แล้ว พระองค์ ก็ กอด หละอ่อน หมู่ นั ้น เอา มือ วาง หมู่ เขา แล้ว ก็
ปั๋ นปอนหื้อ
เศรษฐีหนุ่ม
17 ใน เวลา ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ไป ต๋าม หน ตาง นั ้น มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง ล่น เข้า มา คุกเข่า
ลง ต่อ หน้า พระองค์ ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ ผู้ ดี เลิศ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยีย ะ ความ ดี อะหยัง พ่อง
เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รัน ดร์� 18 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “ต้าน ฮ้อง เฮา ว่า ผู้ ดี เลิศ เยีย ะ หยัง บ่มี
ใผ ดี เลิศ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ 19 ต้าน ฮู้ บท บัญญัติ แล้ว ตี้ ว่า ‘ห้าม ฆ่า คน
ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ ห้าม โก๋ง ของ ของ
คนอื่น จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� � 20 ป้อจายคนนั ้นก็อู้ว่า “อาจ๋ารย์ ข้อต่างๆ ใน
บทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ถือฮักษากู้ข้อบ่ได้ขาดตัง้ แต่เป๋นหละอ่อนมาแล้ว� 21 พระเยซู
13
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ปักต๋าผ่อเขาก็ฮู้สึกฮักเขาจึงอู้ว่า “แต่ต้านยังบ่ได้เยียะแหมอย่างนึ่ ง คือหื้อไปขายของ
กู้ อย่าง ตี้ ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ ใน สวรรค์
แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ พระเยซูอู้จาอัน
้ หน้าของเขา
ก็หมองซ็อกต็อก แล้วเตียวออกไปด้วยใจ๋เป๋นตุ๊ก ย้อนว่าเขารวยนั กขนาด
23 พระเยซู ผ่อ ไป ผ่อ มา จ๋น ใคว่ แล้ว อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าก็ยากนั กแก� 24 หมู่สาวกงืดในกําอู้ของพระเยซู แล้วพระองค์อูกั
้ บสาวกแหม
25
ว่า “ลูกเหย คนจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากนั กแก๗ ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็ม ยัง
ง่ายเหลือตี้ คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหมก่อน� 26 หมู่สาวกฟังแล้วซํ้างืด
นั กเหลือเก่าอู้กั ๋นว่า “ถ้าจาอัน
้ ใผจะรอดป๊นบาปโต้ษได้� 27 พระเยซู ผ่อหมู่สาวกแล้ว
อูว่
้ า “สําหรับคนก็เป๋นไปบ่ได้อยูแล้
่ ว แต่สําหรับพระเจ้ากู้สิง่ กู้อย่างเป๋นไปได้ตึงหมด�
28 เปโตร อู้กับ พระองค์ ว่า “ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ กู้ สิง
่ กู้ อย่างเปื้ อติดต๋ามอาจ๋ารย์มา�
29 พระเยซู ตอบเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดตี้ละบ้าน ละ
ปี้ น้ อง ละป้อแม่ ละลูกๆ กาว่าละไฮ่นาย้อนหันแก่ เฮาตึงข่าวดี ของเฮา 30 คนนั ้นจะได้
ฮับ ผล ตอบ แตน ใน โลก นี้ เป๋น ร้อย เต้า คือ บ้าน ปี้ น้ อง ป้อ แม่ ลูกๆ กาว่า ไฮ่ นา รวม ตึง
ก๋านโดนคํ่าตวย แต่ในโลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคนตี้เป๋นคนตังเก๊า
ในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์แหมเป๋นเตื้อตี้สาม
32 เมื่อ กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู เตียว นํา หน้า หมู่ เขา ไป ก่อน หมู่
สาวก ปา กั ๋น งืด ใน ใจ๋ คน ตี้ เตียว ตวย หลัง ก็ กั ๋ว ขึ้น มา พระเยซู ปา หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง
คนนั ้นออกจากคนตังหลายแหม แล้วอู้เรือ
่ งเหตุ ก๋ารณ์ ตี้ จะเกิดขึ้นกับพระองค์ หื้อหมู่
33
เขาฟัง พระองค์ บอกหมู่ เขาว่า “ผ่อเน่ อ หมู่ เฮากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วบุตร
มนุษย์จะถูกหักหลังหื้ออยูใน
่ อํานาจหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขาหมู่นั ้นจะ
ตัดสินลงโต้ ษต้านเถิงต๋าย แล้วจะมอบต้านหื้อกับคนต่างจ้าด 34 แล้วหมู่คนต่างจ้าด
นั ้นก็จะเยาะเย้ยถ่มนํ้าลายใส่ต้าน เฆี่ยนตีต้
๋ าน แล้วในตี้สุดก็จะปากั ๋นฆ่าต้านต๋าย แต่
พระเจ้าจะเยียะหื้อต้านเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันตี้สาม�
กําขอของยากอบกับยอห์น
แล้ว ยากอบ กับ ยอห์น ลูก บ่าว ของ เศเบดี เข้า มา อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ
เฮามีเรือ
่ งจะขอสักอย่างได้ก่อครับ� 36 พระเยซู ถามว่า “มีเรือ
่ งอะหยังกา� 37 หมู่เขา
ตอบว่า “เมื่ออาจ๋ารย์ได้ฮับเกียรติเป๋นกษั ตริย์แล้ว ขอแต่งตัง้ หื้อเฮานั ่งเผิกขวาคนนึ่ ง
เผิก ซ้าย คน นึ่ ง� 38 พระเยซู ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ว่า กํ่า ลัง ขอ อะหยัง หมู่ ต้าน จะ กิน
๋ นํ้า
๘
จาก ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก ตี้ เฮา จะ กิน
๋ ได้ กา เฮา จะ ฮับ ความ ตุ๊ก ตี้ นั ก ขนาด ไหน หมู่ ต้าน
จะฮับได้ก่อ� 39 เขาตึงสองตอบว่า “ได้ก่า� พระเยซูบอกเขาว่า “หมู่ต้านจะได้กิน
๋ จาก
ถ้วย ของ เฮา แน่ นอน ความ ตุ๊ก ตี้ นั ก ลํ้า ไป ตี้ เฮา จะ ฮับ นั ้น หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮับ แน่ ๆ ก็ แม่น
อยู่ 40 แต่ ตี้ จะ หื้อ ใผ นั ่ง เผิก ขวา เผิก ซ้าย ของ เฮา นั ้น บ่ใจ้ เฮา เป๋น คน จัด หื้อ นั ่ง เน่ อ แต่
พระเจ้าของเฮาเต้าอัน
้ ตี้เป๋นผู้เลือกว่าจะหื้อใผนั ่งตัด
๊ ไหน�
41 เมื่อ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปากั ๋นโขดยากอบกับยอห์น 42 ย้อนจาอัน
้
พระเยซู ก็ ฮ้อง หมู่ เขา ตึง หมด มา หา แล้ว อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ฮู้ แล้ว ว่า ผู้ ตี้ คน ตัง หลาย
35
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ถือ ว่า เป๋น ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้า ด วาง ตั ๋ว เป๋น นาย เหนื อ เขา ตัง หลาย หมู่ ผู้นํา ก็ ใจ๊
อํานาจเหนื อ เขา ตัง หลาย ตวย 43 แต่ สําหรับหมู่ ต้าน นั ้น บ่เป๋น จาอัน
้ เน่ อ ใน หมู่ ต้าน ถ้า
44
ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ หมู่ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ เหลือ เปิ้ น
ก็ต้องยอมสมัครใจ๋เป๋นคนฮับใจ๊ของคนตังหลาย 45 ย้อนบุตรมนุษย์บ่ได้มาเปื้ อหื้อคน
อื่นฮับใจ๊ แต่มาเปื้ อฮับใจ๊คนอื่น แล้วก็สละจีวต
ิ ของต้านเปื้ อเป๋นก้าไถ่คนจํา๋ นวนนั กหื้อ
รอดป๊นบาปโต้ษ�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดจื้อบารทิเมอัส

46 พระเยซูตึงหมู่สาวกมาแผวเมืองเยรีโค ต๋อนตี้ออกจากเมือง มีคนจํา
๋ นวนนั กตวย

พระองค์กับหมู่สาวกไป มีคนต๋าบอดคนนึ่ งจื้อบารทิเมอัสลูกของทิเมอัส นั ่งขอตานอยู่
ฮิมหนตาง 47 เมื่อเขาได้ยน
ิ ว่าพระเยซู จาวเมืองนาซาเร็ธกํ่าลังเตียวก๋ายมา เขาก็ฮ้อง
เอิน
์
ด ขอโผดอินดูข้าตวยเต๊อะ� 48 มีหลายคนปากั ๋น
้ เสียงดังว่า “บุตรของกษั ตริยดาวิ
ด่าเขา บอกหื้อดักเหีย แต่เขาก็เอิน
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า “บุตรของกษั ตริย์ดาวิดเหย ขอโผด
อินดูข้าน่ อยเต๊อะ� 49 พระเยซูก็เลยหยุดแล้วอูว่
้ า “ฮ้องเขามาเพ้� หมู่เขาก็ฮ้องคนต๋า
บอดนั ้นบอกว่า “หื้อจื้นอกจื้นใจ๋เต๊อะ ขะใจ๋ลุกขึ้นแหล่ พระเยซูฮ้องเจ้าแล้ว� 50 คนต๋า
บอดคนนั ้นก็กํา๋ ผ้าต้วบตี้ตุ๊มอยู่ขว้างไปเหีย แล้วลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระองค์ถาม
เขาว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะหยังหื้อกา� คนต๋าบอดตอบว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า
ใค่ ผ่อ หัน� 52 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “ไป เต๊อะ เน่ อ ความ เจื้อ ของ เจ้า เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า
หายบอดแล้ว� แล้วเขาก็ผ่อหันบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไป

11

ก๋านเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
1 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกเข้ามาใก้จะแผวกรุ งเยรู ซาเล็ม ก็มาแผวหมู่บ้านเบธฟายี
กับ หมู่ บ้าน เบธานี ตี้ บน ดอย บ่า กอกเทศ พระองค์ ใจ๊ สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 2 สัง่ ว่า
“หื้อเข้าไปในหมู่บ้านตี้อยูตั
่ งหน้าหัน
้ เน่ อ ตันทีตี้เข้าไปแล้ว จะปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยู่ ลา
ตั ๋ว นี้ ยัง บ่มี ใผ เกย ขี่ กํา เตื้อ หื้อ แก้ เจื้ อก แล้ว จู๋ง มา ตี้ นี่ เต๊อะ 3 ถ้า มี คน ถาม ว่า ‘หมู่ ต้าน
เยีย ะ จาอี้ เยีย ะ หยัง� หื้อ ตอบ เขา ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ต้อ งก๋าน ใจ๊ สัก กํา เดียว แล้ว
จะ เอา มา คืน หื้อ ตี้ เก่า� � 4 สาวก สอง คน นั ้น ก็ ไป แล้ว ปะ ลูก ลา ตั ๋ว นึ่ ง มัด อยู่ นอก ปะตู๋
บ้านฮิมหนตางหัน
้ หมู่เขาก็แก้เจื้อกแล้วจู๋งมา 5 มีบางคนอยูตี
่ ้หัน
้ ถามว่า “แก้เจื้อกลา
6
เยีย ะ หยัง� สาวก ตึง สอง ก็ ตอบ ต๋าม ตี้ พระเยซู บอก มา หมู่ เขา ก็ ยอม หื้อ เอา ลูก ลา ไป
7 แล้ว หมู่ เขาก็ จู๋งลูก ลามาหื้อ พระเยซู เอาเสื้อผ้า ของหมู่ เขา ปู๋ บนหลังลา แล้ว จ้วยตุ้ม
พระองค์ขึ้นขี่
8 คนตังหลายปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของหมู่ เขามาปู๋ ลงบนหนตาง บางคนก็ ฟันกิง
่ ไม้มีใบ
9
นั ก ตี้ ก๋าง โต้ง มา ยาย ต๋าม หนตาง ตวย คน ตี้ เตียว นํา หน้า กับ คน เตียว ตวย หลัง ปา กั ๋น
โห่ฮ้องเสียงดังว่า
“โฮซันนา๙
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผูตี
้ ้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าง
ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน อาณาจักร ของ กษั ตริย์ ดาวิด ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ตี้ กํ่า ลัง จะ
มาตัง้ เต๊อะเน่ อ
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
10
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11 เมื่อพระเยซู เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว

ก็ เข้าไปในบริเวณพระวิหารเตียวผ่อสิง่
ตัง หลาย ตัง มวล จ๋น ใคว่ หมด แต่ ต๋อน นั ้น ก็ เกือบ มืด นั ก แก แล้ว จึง ออก ไป หมู่ บ้าน เบ
ธานี กับหมู่สาวกสิบสองคน
พระเยซูสาปแจ้งเก๊าบ่าเดื่อ
ต๋อนตี้เตียวออกจากหมู่บ้านเบธานี พระเยซู อยากกิน
๋ ข้าว
13 เมื่อ พระองค์ หัน ใส่ เก๊า บ่า เดื่อ เก๊า นึ่ ง อยู่ ไก๋ ต๋า มี ใบ เต๋ม เก๊า พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป ผ่อ
ใก้ๆ ว่า มี หน่วย พ่อง ก่อ เมื่อ เตียว เข้า ไป ใก้ หัน มี ก้า ใบ เต๋ม เก๊า ไป หมด แต่ บ่มี หน่วย สัก
แก่น ย้อนยังบ่เถิงเวลาออกหน่วยเตื้อ 14 พระเยซู ก็บอกบ่าเดื่อเก๊านั ้นว่า “ตัง้ แต่นี้ ต่อ
ไป จะบ่มีใผได้กิน
ิ กําอูนั
้ ้นเหมือนกั ๋น
๋ หน่วยของเจ้าแหม� หมู่สาวกก็ได้ยน
12 แจ้งเจ๊ามาแหมวันนึ่ ง

พระเยซูในพระวิหาร
เมื่อ มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร แล้ว ไล่ เหิบ
หมู่ตี้ กํ่าลังซื้อขายของกั ๋นอยู่ตี้ หัน
้ ปึ๊ ดโต๊ะของคนฮับแลกสตางค์ กับยู้ตี้ นั ่งของหมู่คน
16
ขาย นกก๋า แก๋ ขว้าง ตวย แล้ว ห้าม บ่หื้อ คน ขน ของ สิง่ ใดๆ เตียว ลัด บริเวณ ข่วง พระ
วิหาร 17 พระองค์สอนหมู่เขาว่า “มีถ้อยกําของพระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีรบ่
์ ใจ้กา ว่า
จ
‘พระวิหารของเฮาจะฮ้องว่าเป๋นตี้สําหรับอธิษฐานของคนกู้จ้าดกู้ภาษา แต่หมู่เจ้ามา
เยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ฉ ”
18 เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ฮู้ หัน จาอัน
้ หมู่ เขา ก็ กั ๋ว พระองค์ ก็ เลย
เปิ็กษา หารือ กั ๋น เปื้ อ หา ตาง ตี้ จะ ฆ่า พระองค์ เหีย ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ตี้ ได้ ฟัง กํา สอน
ของ พระเยซู ก็ งืด 19 แต่ เมื่อ คํ่า ลง แล้ว พระเยซู ตึง หมู่ สาวก ก็ ปา กั ๋น ออก ไป จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
15

บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ

20 แจ้งเจ๊ามาแหมวันนึ่ ง

เมื่อพระเยซูตึงหมู่สาวกเตียวก๋ายเก๊าบ่าเดื่อเก๊าตะวาแหม
ก็หันเหีย
่ วแห้งไปหมดจ๋นเถิงฮาก 21 เปโตรกึ๊ดเถิงกําตี้พระเยซูบอกบ่าเดื่อต้นนั ้นตะวา
จึงอู้ขึ้นว่า “อาจ๋ารย์ครับ ผ่อบ่าเดื่อเก๊าตี้ พระองค์ แจ้งตะวานี้ ลอ เหีย
่ วแห้งต๋ายไปแต๊
22
23
เฮ่ย� พระเยซูก็บอกหมู่สาวกว่า “ขอหื้อเจื้อพระเจ้าเต๊อะหน่า เฮาบอกความจริง
แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ใผ คน ใด จะ สัง่ ดอย ม่อน นี้ ว่า ‘จง ย้าย ลง ไป ใน ทะเล เหีย� โดย
บ่สงสัย เลย แต่ เจื้อ ว่า จะ เป๋น ต๋าม ตี้ สัง่ นั ้น ก็ จะ เป๋น ไป จาอัน
้ 24 ย้อน จาอี้ เฮา บอก ต้าน
ตัง หลาย ว่า ต้าน จะ อธิษฐาน ขอ สิง่ ใด ถ้า ต้าน เจื้อ ว่า จะ ได้ ฮบ
ั ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ต๋าม นั ้น
25
แต๊ๆ ต๋อน กํ่า ลัง อธิษฐาน อยู่ ถ้า กึ๊ด ได้ ว่า ต้าน มี เรือ
่ ง ผิด อก ผิด ใจ๋ ใผ อยู่ ก็ ยกโต้ ษ หื้อ
คน นั ้น เหีย ก่อน แล้ว พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ โผด ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน เหมือน
กั ๋น 26 แต่ ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่ยอม ยกโต้ ษ หื้อ ใผ พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ
บ่ยอมโผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น�๑
หมู่ผู้นําสงสัยในสิทธิอํานาจของพระเยซู
พระ เยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา กรุ ง เยรู ซาเล็ม แหม เมื่อ พระ เยซู กํ่า ลัง เตียว อยู่ ตี้
บริเวณ พระวิหาร หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ เข้า มา
ถาม พระองค์ ว่า 28 “ต้าน มี สิทธิ อํานาจ อะหยัง เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ ใผ หื้อ สิทธิ อํานาจ ต้าน ตี้
จะเยียะจาอี�
้ 29 พระเยซู ตอบหมู่เขาว่า “เฮาจะถามหมู่ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ถ้าหมู่ต้าน
27

จ

26
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ตอบเฮา เฮาเถิงจะบอกว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผมาเยียะสิง่ หมู่นี้ 30 ลองตอบเฮามา
กําลอว่าสิทธิอํานาจของยอห์นตี้เขาหื้อบัพติศมานั ้น มาจากพระเจ้ากาว่ามาจากคน�
31 หมู่เขาก็เปิ็ กษากั ๋นว่า “ถ้าเฮาจะว่า ‘มาจากพระเจ้า� ต้านก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหม
ว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อยอห์น� 32 แต่ถ้าหมู่เฮาจะว่า ‘มาจากคน� � ก็กั ๋วคนตังหลาย
จะ โขด ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เจื้อ ว่า ยอห์น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
แต๊ๆ 33 หมู่เขาก็เลยตอบพระองค์ว่า “หมู่เฮาบ่ฮู้เน่ อ� พระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจา
อัน
้ เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้ �

12
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า
1 พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา เป๋ น กํา เผียบ ว่า “มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง เยีย ะ สวน องุน
่ เขา ล้อม ฮัว้
แวดสวนไว้หมด เจาะหินแป๋งบ่อกัน
๊ นํ้าองุน
่ กับแป๋งป้อมสําหรับเฝ้าสวนไว้ แล้วหื้อคน
มาเจ้า ส่วนเจ้าของก็เตียวตางไปอยูต่
่ างประเทศ 2 เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยองุน
่ เจ้าของ
สวนก็ หื้อลูกจ้างไปหาหมู่คนเจ้า เปื้ อฮับส่วนแบ่งองุน
่ ตี้ เป๋นส่วนแบ่งของเขา 3 แต่ หมู่
คน เจ้า ก็ ยับ ลูกจ้าง คน นั ้น ไว้ ปา กั ๋น บุบ ตี แล้
๋ ว ไล่ ปิ๊ ก โดย บ่ได้ อะหยัง ติด มือ ไป สัก อย่าง
4 เจ้าของสวนก็ส่งลูกจ้างไปแหมคนนึ่ ง กํานี้ คนเจ้าปากั ๋นบุบหัวเขากับเยียะหื้อเขาอาย
5 ต่อมาเจ้าของสวนส่งลูกจ้างคนนึ่ งไปแหม หมู่เขาก็ฆ่าเหีย แล้วเจ้าของก็ส่งคนฮับใจ๊
ไปแหมหลายคน หมู่ คนเจ้าก็ บุบตี พ่
๋ องฆ่าพ่อง 6 เจ้าของสวนยังมี แหมคนนึ่ ง เป๋นลูก
บ่าวตี้เขาฮัก จึงส่งลูกไป กึ๊ดว่า ‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง� 7 แต่หมู่
คน เจ้า อู้ กั ๋น ว่า ‘นี่ ลอ คน ตี้ จะ ฮับ มรดก หมู่ เฮา จ้วย กั ๋น ฆ่า มัน เหีย เต๊อะ แล้ว มรดก นั ้น
จะตกเป๋นของหมู่เฮา� 8 หมู่เขาก็ยับลูกบ่าวเจ้าของสวนนั ้นฆ่า แล้วเอาศพขว้างไว้ตัง
นอกสวน�
9 พระเยซูถามว่า “เจ้าของสวนจะเยียะจาใด เขาก็จะมาฆ่าหมูคน
่ เจ้าสวนหมูนั
่ ้นเหีย
10
แล้ว เอา สวน องุน
่ นั ้น ไป หื้อ คน อื่น เจ้า ต่อ ต้าน ตัง หลาย บ่เกย อ่าน พระคัมภีร ข้
์ อ นี้ กา
ตี้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก
11 สิง
่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ช ”
12 หมู่ผู้นําจาวยิวฮู้ว่าพระองค์กํ่าลังอู้กําเผียบเถิงหมู่เขา หมู่เขาก็ปากั ๋นหาตางตี้จะ
ยับพระองค์ แต่ก็กั ๋วคนตังหลายตี้หัน
้ หมู่เขาเลยปากั ๋นปิ๊ กไปเหียก่อน
มีคนถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี
แล้ว หมู่ เขา ส่ง หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ของ เฮโรด ไป หา พระเยซู เปื้ อ จะ แน ยับ ผิด ใน กํา
อู้ กํา จ๋า ของ พระองค์ 14 เมื่อ มา แผว แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้
ว่าอาจ๋ารย์เป๋นคนซื่อสัตย์ บ่ได้ เอาใจ๋ ใผ กับบ่หันแก่ หน้าใผเลย แต่ สอนเรือ
่ งตางของ
พระเจ้า ต๋าม ความ จริง ขอ บอก เฮา ว่า ถูก กาว่า บ่ถูก ตี้ จะ เสีย ภาษี หื้อ ซี ซาร์ เฮา ควร จะ
เสีย ดี กาว่า บ่ควร เสีย ดี� 15 แต่ พระองค์ ฮู้วอก หมู่ เขา จึง ตอบ ว่า “ต้าน จะ มา จับ ผิด เฮา
เยียะหยัง เอาเหรียญเดนาริอน
ั มาหื้อเฮาผ่อสักเหรียญลอ� 16 หมู่เขาก็เอาเหรียญนึ่ ง
มาหื้อพระองค์ พระเยซูถามหมู่เขาว่า “ฮูปกับจื้อตี้อยูบน
่ เหรียญนี้ เป๋นของใผ� หมู่เขา
13
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ตอบว่า “เป๋นของซี ซาร์� 17 พระเยซู ก็ บอกหมู่ เขาว่า “ของของซี ซาร์ก็ เอาไปหื้อซี ซาร์
แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า� หมู่เขาก็งืดพระองค์ขนาด
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
มี หมู่ สะดู สี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ นี้ ถือ ว่า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
หมู่เขาถามพระองค์ว่า 19 “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ถ้าป้อจายคนใด
ต๋าย ละ เมีย แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก เตื้อ ก็ หื้อ น้ องบ่าว ฮับ ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย เปื้ อ หื้อ มี ลูก สืบ เจื๊
อสายของอ้ายไว้ 20 สมมุติว่ามีป้อจายตี้ เป๋นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊ามีเมีย แล้วต๋าย
ไป ยัง บ่มี ลูก เตื้อ 21 น้ องบ่าว คน ตี้ สอง ก็ ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย แล้ว ก็ ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก
เตื้อ น้ อง คน ตี้ สาม ก็ ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย แหม แล้ว เขา ก็ ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก เหมือน กั ๋น
22 ปี้ น้ องตึงเจ็ดคนนี้ เอาแม่ญิงคนนั ้นมาเป๋ นเมีย แต่ก็ต๋ายโดยบ่มีลูก แล้วสุ ดต๊ายแม่
ญิงคนนั ้นก็ ต๋ายตวย 23 จาอัน
้ เมื่อเถิงวันตี้ คนจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วในวันนั ้น
แม่ ญิง คน นี้ จะ เป๋น เมีย ของ ใผ ย้อน ว่า นาง เกย เป๋น เมีย ของ ป้อ จาย ตึง เจ็ด คน นั ้น หมด
แล้ว�
24 พระเยซู บอก หมู่ เขา ว่า “ใน ข้อ นี้ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ผิด แล้ว ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เข้า ใจ๋
พระคัมภีรกั
์ บบ่ฮูจ
้ ักฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า 25 เมื่อเถิงวันตี้กู้คนเป๋นขึ้นจากความต๋าย
นั ้น จะ บ่มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น กาว่า ยก หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กั ๋น แหม แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต
สวรรค์ 26 ส่วนเรือ
่ งคนต๋ายจะเป๋นขึ้นจากความต๋ายก่อ หมู่ต้านบ่เกยอ่านเรือ
่ งคุ่มไม้ตี้
บ่ไหม้ไฟในหนั งสือตี้โมเสสเขียนกา พระเจ้าอู้กับโมเสสว่า ‘เฮาเป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม
อิส อัค กับ ยาโคบ นั บถือ�ซ 27 พระองค์ บ่เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น พระเจ้า ของ
คนตี้มีจีวต
ิ หมู่ต้านเข้าใจ๋ผิดไปนั กขนาด�
18

บทบัญญัติข้อสําคัญตี้สุด
มี ธรรมาจ๋า รย์ คน นึ่ ง เข้า มา ได้ยน
ิ หมู่ เขา เถียง พระเยซู ก็ หัน ว่า พระองค์ ตอบ หมู่
เขาได้ ดี จึงถามพระองค์ ว่า “ในบทบัญญัติตึงหมดข้อใดสําคัญ เหลือเปิ้ น� 29 พระเยซู
ตอบ ว่า “บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด คือ ข้อ ตี้ ว่า ‘จาว อิสราเอล ตัง หลาย ฟัง ไว้
หื้อดี เน่ อ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาเป๋นพระเจ้าองค์ เดียว 30 จงฮักองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ สุด ผญา ปั๋ ญญา กับ สุด กํ่า ลัง ของ เจ้า� 31 ส่วน ข้อ ตี้
สําคัญ เป๋น ข้อ สอง นั ้น คือ ‘จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า� บท บัญญัติ อื่น ตี้ สําคัญ
เหลือสองข้อนี้ บ่มีแหมแล้ว�
32 แล้ว ธรรมาจ๋า รย์ คน นั ้น อู้ ว่า “ดี แล้ว อาจ๋า รย์ ต้าน อู้ ถูก แต๊ๆ ว่า พระเจ้า มี แต่ องค์
เดียว นอกจาก พระองค์ แล้ว บ่มี พระเจ้า อื่น แหม 33 ก๋าน ฮัก พระองค์ ด้วย สุด จิต สุด ใจ๋
สุด กํ่า ลัง สุด ความ เข้า ใจ๋ กับ ก๋าน ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า ก็ สําคัญ เหลือ สัตว์ตี้
เผา ปู่ จา กับ เครือ
่ ง ปู่ จา ต่างๆ ตึง หมด� 34 เมื่อ พระเยซู หัน ว่า คน นั ้น ตอบ อย่าง มี ผญา
ปั๋ ญญา จึงอูกั
้ บเขาว่า “ต้านก็ใก้ตี้จะเป๋นคนของพระเจ้ามานั กแกแล้ว� ตัง้ แต่นั ้นไปก็
บ่มีใผก้าถามพระองค์แหม
28

กําถามเกี่ยวกับเจื๊อสายของดาวิด

พระองค์ถามคนตังหลายว่า “ตี้หมู่ธรรมา
จ๋า รย์ ว่า พระคริสต์ เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด นั ้น เป๋น ไป ได้ จาใด 36 ย้อน ว่า ตั ๋ว
กษั ตริยดาวิ
์
ดอูเถิ
้ งพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิว่
์ า
35 ต๋อนตี้ พระเยซู สัง
่ สอนอยู่ในพระวิหาร

ซ
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‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้านอยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน�ญ ’
37 ตั ๋ว ของ กษั ตริย์ ดาวิด ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋ น เจื๊
อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดได้จาใด� คนตังหลายฟังจาอัน
้ ก็ม่วนใจ๋
38 ต๋อนตี้พระเยซู สอนก็อู้ว่า “หื้อหละวังหมู่ธรรมาจ๋ารย์ไว้หื้อดีๆ หมู่เขาซอบนุ่งเสื้อ
คุม ยาว เตียว ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง ลี 39 กับ ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ
ในธรรมศาลาของจาวยิว กับตี้มีเกียรติในงานเลี้ยง 40 หมู่เขายึดเอาสมบัติของหมู่แม่
หม้าย ไป เป๋น ของ ตั ๋ว เก่า เหีย แล้ว ก็ ขี้ แต่ง อธิษฐาน ยาวๆ คน หมู่ นี้ จะ ต้อง ฮับ โต้ษ ใหญ่
หลวง�

เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อ พระ เยซู นั ่ง อยู่ หน้า ตู้ เก็บ สตางค์ ถวาย ใน พระ วิหาร ก็ ผ่อ คน ตัง หลาย เอา
สตางค์มาจ่อมลงในตู้เก็บสตางค์นั ้น คนรํา่ รวยหลายคนเอาสตางค์จํา๋ นวนนั กมาจ่อม
42 แต่ มี แม่ หม้าย ตุ๊ก คน นึ่ ง เอา เหรียญ ตองแดง หน้ อยๆ สอง อัน มา จ่อม ตวย เปิ้ น มี
ก้า มอก สัก ซาว ห้า สตางค์ 43 พระเยซู ฮ้อง หมู่ สาวก เข้า มา บอก ว่า “เฮา บอก ความ จริง
แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า แม่ หม้าย ตุ๊ก คน นี้ จ่อม สตางค์ นั ก เหลือ คน ตัง หลาย หมู่ นั ้น ก่อน
44 ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ได้ เอา สตางค์ ตี้ เหลือ ใจ๊ มา จ่อม แต่ แม่ หม้าย คน นี้ ตุ๊ก ยาก ยัง ได้
เอาสตางค์ตี้มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
41

13
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านทําลายพระวิหาร

1 ต๋อนตี้พระเยซู กํ่าลังเตียวออกจากบริเวณพระวิหาร

สาวกของพระองค์คนนึ่ งอู้ว่า
“อาจ๋า รย์ ตึก หมู่ นี้ ใหญ่ โต งาม ขนาด บ่า หิน ตี้ ใจ๊ แป๋ง ก็ ก้อน ใหญ่ แต๊ๆ� 2 พระองค์ ตอบ
คน นั ้น ว่า “ต้าน หัน ตึก ใหญ่ๆ หมู่ นี้ ก่อ บ่า หิน ตี้ ซ้อน กั ๋น หมู่ นี้ จะ ถูก เต ขว้าง จ๋น บ่หัน วาง
ซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
3 ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ บน ดอย บ่า กอกเทศ ตี้ อยู่ แหม เผิก ซื่อ พระวิหาร เปโตร
ยากอบ ยอห์น กับอันดรู วมา
์ ถามพระองค์เป๋นก๋านส่วนตั ๋วว่า 4 “ขอบอกหมูเฮา
่ กําเต๊อะ
ว่า สิง่ หมูนี
่ ้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด มีอะหยังเป๋นหมายสําคัญหื้อหันว่าสิง่ หมูนี
่ ้ จะเกิดขึ้นแล้ว�
5 พระองค์ตอบว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่ายต้านเน่ อ 6 ย้อนว่าจะมีหลายคนมาอ้าง
จื้อ ของ เฮา ว่า ‘เฮา เป๋น พระคริสต์� แล้ว จุ ล่า ย หื้อ หลาย คน หลง เจื้อ 7 เมื่อ ต้าน ได้ยน
ิ
เรือ
่ งสงคราม กับได้ ข่าวลือว่าเกิดสงครามตึงใก้ ตึงไก๋ ก็ บ่ถ้าตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจา
อี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ยงสุดของโลกเตื้อ 8 ประเทศนึ่ งจะสู้ฮบกับแหม
ประเทศ นึ่ ง อาณาจักร นึ่ ง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม อาณาจักร นึ่ ง จะ เกิด ก๋าน กัน
้ ข้าว อยาก นํ้า
กับแผ่นดินจะไหวหลายตี้ เหตุ ก๋ารณ์ หมู่นี้ ก็ เผียบเหมือนก๋านตัง้ เก๊ าเจ็บต๊องก่อนเกิด
ลูก 9 แต่ จง หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี ย้อน ว่า หมู่ ต้าน จะ ถูก ยับ ปา ไป ขึ้น ศาล จะ ถูก เฆี่ยน ถูก ตี ๋
ในธรรมศาลาของจาวยิว กับจะต้องไปยืนต่อหน้าเจ้าเมือง ต่อหน้ากษั ตริย์ย้อนว่าหมู่
ต้าน ติด ต๋าม เฮา เปื้ อ จะ เป๋น พยาน เรือ
่ ง เฮา ต่อ หน้า หมู่ เขา 10 แต่ ก่อน เถิง วัน เสี้ ยง สุด
ของ โลก คน ตัง หลาย จะ ต้อง บอก ข่าวดี หื้อ กู้ จ้าด กู้ เผ่า เหีย ก่อน 11 เมื่อ หมู่ ต้าน โดน ยับ
ไปขึ้นศาลนั ้น ห้ามฟั่ งฮ้อนอกตกใจ๋เตื้อว่าจะอู้ตอบจาใดดี แต่ในเวลานั ้น หื้ออู้ไปต๋าม
ญ
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ตี้ พระเจ้าโผดหื้อต้านอู้ ย้อนว่าผู้ตี้ อู้นั ้นบ่ใจ้ ตั ๋วต้านตี้ อู้ แต่ เป๋นพระวิญญาณบริสุทธิอู
์ ้
ผ่านตั ๋วต้าน
12 “ปี้ น้ อง จะ หัก หลัง กั ๋น จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย ป้ อ แม่ จะ หัก หลัง ลูก จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย หมู่ ลูกๆ ก็
จะต่อต้านป้อแม่แล้วเยียะหื้อถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 13 คนตังหลายจะจังหมู่ต้าน ย้อน
ว่าต้านได้ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิงตี้สุด จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ
สิง่ น่าสยดสยอง

14 “แต่ เมื่อหมู่ ต้านหัน

‘สิง่ ตี้มายํ่าสิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้เยียะหื้อเกิดความฉิ บหาย� มาตัง้
๒
ไว้ใน สถาน ตี้ บ่ควร ดี ตัง้ (หื้อ คน ตี้ อ่าน กํา นี้ เข้า ใจ๋ ความหมาย หื้อ ดี) ก็ หื้อ คน ตี้ อยู่ ใน
แคว้น ยู เดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู่ บน ดอย เวยๆ 15 คน ตี้ อยู่ บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน ห้าม ลง มา
กาว่า ปิ๊ ก เข้า ไป เก็บ คัว ใน บ้าน 16 คน ตี้ อยู่ ต๋าม โต้ง ต๋าม นา ห้าม ปิ๊ ก ไป เอา เสื้อ คุม ตี้ บ้าน
หื้อ ลวด หนี ไป เลย 17 ใน หว่าง นั ้น ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่ มาน กับ แม่ ลูก หน้ อย
ตี้ ลูกยังกิน
๋ นมอยู่ 18 หื้ออ้อนวอนขอพระเจ้าตี้ จะบ่เกิดขึ้นในหน้าหนาว 19 ย้อนว่ายาม
นั ้นจะเกิดความตุ๊กยากลําบากขนาดอย่างตี้บ่เกยเกิดขึ้นมาก่อนเลย นั บตัง้ แต่พระเจ้า
สร้าง โลก มา จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ กับ จะ บ่มี จาอี้ เกิด ขึ้น แหม เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
บ่หย้อวันเวลาหมู่นั ้นหื้อสัน
้ ลง ก็จะบ่มีใผรอดจีวต
ิ เลย แต่ย้อนว่าพระองค์หันแก่คนตี้
พระองค์ได้เลือกไว้เป๋นของพระองค์แล้ว ก็หื้อเวลานั ้นสัน
้ ลง 21 ในเวลานั ้นถ้ามีคนใด
มาบอกว่า ‘ผ่อลอพระคริสต์ อยู่หัน
้ � กาว่า ‘พระคริสต์ อยู่นี้ � ห้ามเจื้อเขาเน่ อ 22 ย้อน
ว่าจะ มี พระคริสต์ ตั ๋ว ป๋อม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋วป๋อม เกิด ขึ้น แล้ว หมู่
เขาก็จะเยียะก๋านอัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุล่ายคนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว
ถ้า เป๋น ไป ได้ 23 ต้าน ตัง หลาย จง เฝ้า หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี เน่ อ เฮา ได้ เตือ
๋ น หมู่ ต้าน ไว้ก่อน
แล้ว
บุตรมนุษย์จะมา

24 “หลังจากเวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว

‘ตะวันจะมืดตึ๊ก เดือนจะบ่ส่องแสง
25 ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้าฎ
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ฏ
26 “แล้วคนตังหลายจะหันบุตรมนุษย์ลงมาบนเมฆด้วยฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่กับรัศมี
27 เวลานั ้นพระองค์ จะส่งหมู่ ทูตสวรรค์ มารวบรวมคนตี้ พระองค์ เลือกไว้แล้ว จากตึง สี่
ทิศ ตัง้ แต่สุดป๋ายแผ่นดินโลกจ๋นเถิงสุดขอบฟ้า
บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ

28 “หื้อเฮียนฮู้จากเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

คือเมื่อเก๊าบ่าเดื่อโป่งใบใหม่ ต้านก็ฮู้ว่าใก้จะเถิง
หน้าฮ้อนแล้ว
เมื่อหมู่ต้านหันเหตุก๋ารณ์ ตี้เฮาบอกแล้วนั ้นเกิดขึ้น
ก็หื้อฮู้ว่าใก้เถิงเวลาตี้พระองค์จะปิ๊ กมา ใก้จะเถิงเวลาแต๊ๆ แล้วเน่ อ 30 เฮาบอกความ
จริงแก่หมู่ต้านว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์ ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 31 ต๊องฟ้า
กับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
29 ก็เหมือนเดียวกั ๋น

บ่มีใผฮูวั
้ นเวลา

32 “แต่ ว่าวันนั ้นเวลานั ้นตี้ สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น

บ่มีใผฮู้สักคน หมู่ทูตสวรรค์ก็บ่ฮู้ บุตร
ของพระเจ้าก็บ่ฮู้ มีก้าพระบิดาองค์เดียวเต้าอัน
้ ตี้ฮู้ 33 จงเฝ้าหละวังตื่นตั ๋วไว้หื้อดี ย้อน
๒
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ต้านบ่ฮู้ว่าวันเวลานั ้นจะมาแผวเมื่อใด 34 ก็เผียบเหมือนเจ้าของบ้านคนนึ่ งตี้กํ่าลังจะ
ออกเตียวตางไปเมืองไก๋ เขามอบอํานาจหื้อหมู่คนฮับใจ๊ฮับผิดชอบบ้านต๋ามหน้าตี้ก๋าน
งาน ของ ใผ ของ มัน กับ บอก คน ยาม หื้อ เฝ้า ปะตู๋ บ้าน ไว้หื้อ ดีๆ 35 ย้อน จาอัน
้ หมู่ ต้าน จง
หละวัง ตั ๋ว หื้อ ดี ย้อน ต้าน บ่ฮู้ ว่า เจ้า ของ บ้าน จะ ปิ๊ ก มา เวลา ใด จะ มา เมื่อ คํ่า กา จะ มา เดิ็
กดื่นเกิง่ คืนกา จะมายามไก่ขันกา กาว่าจะมาเมื่อเจ๊า 36 จงเฝ้าหละวังหื้อดี กั ๋วว่าเปิ้ น
อาจจะสะหลดสะหลันมาปะใส่ต้านนอนหลับอยู่ 37 สิง่ ตี้เฮาอู้กับหมู่ต้าน เฮาก็อู้กับคน
ตังหลายเหมือนกั ๋นว่า จงเฝ้าหละวังหื้อดี�

14

ก๋านปองฮ้ายพระเยซู
1 แหมสองวันจะเถิงงานปั สกา ตึง งานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่ เจื๊อ หมู่หัวหน้าปุโรหิตตึง
หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ วางแผน ตี้ จะ ลัก ยับ พระเยซู ไป ฆ่า เหีย 2 หมู่ เขา อู้ กั ๋น ว่า “ใน หละหว่าง
งานนี้ บ่ดีฟั่ งเยียะอะหยังเตื้อ กั ๋วว่าคนตังหลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมชโลมพระเยซู
ต๋อน นั ้น พระเยซู อยู่ ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี ใน บ้าน ของ ซี โมน คน ตี้ เกย เป๋น ขี้ ตู้ ด ต๋อน ตี้
พระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าว มีแม่ญิงคนนึ่ งเข้ามาหา นางกํา๋ ขวดใส่นํ้ามันหอมนารดาบริสุทธิ์
รากาแปงขนาด นางตุ๊บปากขวดถอกนํ้ามันหอมนั ้นลงบนหัวของพระองค์๓ 4 บางคน
ตี้หัน
้ บ่ปอใจ๋อูกั
้ ๋นว่า “เป๋นจาใดเยียะหื้อนํ้ามันหอมเสียไปเหียบ่ดาย 5 ถ้าเอานํ้ามันหอม
นี้ ไป ขาย ก็ จะ ได้ สตางค์ เถิง สาม ร้อย ป๋าย๔ จะ เอา สตางค์ นั ้น ไป ปั๋ น หื้อ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็
ได้� หมู่ เขา ปา กั ๋น หลุ้ม ว่า หื้อ แม่ ญิง คน นั ้น 6 แต่ พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ห้าม ว่า หื้อ
นาง ไป ยุง่ กับ นาง เยีย ะ หยัง นาง ได้ เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี งาม หื้อ กับ เฮา 7 คน ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยัง อยู่
ตวยหมู่ต้านไปตลอด แต่เฮาจะบ่อยูตวย
่
หมู่ต้านไปตลอด 8 แม่ญิงคนนี้ เยียะเต้าตี้เยีย
ะได้ เขาถอกนํ้ามันหอมบนตั ๋วเฮา เปื้ อจะเกียมก๋านฝังศพของเฮาล่วงหน้า 9 เฮาบอก
ความจริงแก่ หมู่ต้านว่า บ่ว่าคนจะบอกข่าวดี ไปตี้ ไหนก็ ต๋ามในโลก เขาก็ จะเล่าเรือ
่ งตี้
นางเยียะนี้ เป๋นก๋านระลึกเถิงนางตวย�
ยูดาสตกลงจ้วยศัตรู ยั
๋ บพระเยซู
10 แล้ว ยู ดาส อิส คา ริ โอท ตี้ เป๋ น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน ของ พระ เยซู ไป หา หมู่
หัวหน้าปุโรหิตเปื้ อจะหักหลังพระองค์หื้อหมู่เขายับ 11 เมื่อได้ยน
ิ ยูดาสอู้จาอัน
้ ก็ดีอกดี
ใจ๋ แล้วสัญญาว่าจะหื้อสตางค์เป๋นก้าตอบแตน แล้วยูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลัง
พระเยซู
3

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

12 ในวันตี้ นึ่ งของงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่ เจื๊อ

เป๋นวันตี้จาวยิวฆ่าลูกแกะสําหรับงาน
ปัส กา หมู่ สาวก ปา กั ๋น ถาม พระเยซู ว่า “จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป เกีย ม มื้อ ปัส กา หื้อ พระองค์ กิน
๋
ตี้ ไหน ดี� 13 พระเยซู ก็ ใจ๊ สาวก สอง คน ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม บอก เขา ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง แบก นํ้า หม้อ มา หา หมู่ ต้าน หื้อ ตวย คน นั ้น ไป 14 เขา
เข้าเฮือนหลังใดก็หื้อบอกเจ้าของเฮือนนั ้นว่า ‘อาจ๋ารย์หื้อหมู่เฮามาถามว่า ห้องตี้เปิ้ น
จะกิน
๋ มื้อปัสกากับหมู่สาวกนั ้นอยู่ตังใด� 15 เจ้าของเฮือนจะปาหมู่ต้านขึ้นไปห้องใหญ่
จัน
๊ บนตี้แต่งดาไว้แล้ว ก็หื้อจัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ห้องนั ้นเต๊อะ� 16 แล้วสาวกสองคน
๓ 14:3 14:3 นางเยียะจาอัน้ เปื้ อถวายเกียรติตึงแสดงความจงฮักภักดีต่อพระองค์
๔ 14:5 14:5
นึ่ งเหรียญมีก้าเต้ากับก้าจ้างคนงานนึ่ งวัน
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นั ้นก็ออกไป เข้าไปในเมือง แล้วก็ปะกู้อย่างตี้พระเยซูบอกไว้ตึงหมด หมูเขา
่ ก็ได้จัดเกีย
มมื้อปัสกาไว้
17 เถิง ต๋อน เมื่อ คํ่า พระเยซู กับ หมู่ สาวก สิบ สอง คน ก็ มา แผว เฮือน หลัง นั ้น 18 ต๋อน
ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ อยู่ นั ้น พระเยซู อู้ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่ ต้าน ว่า คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน จะ
หัก หลัง เฮา คน นั ้น นั ่ง กิน
๋ ข้าว ตวย หมู่ เฮา ตี้ นี้ � 19 หมู่ สาวก ก็ ตุ๊ก ใจ๋ กู้ คน เปี่ ยน กั ๋น ถาม
พระองค์ กําคนว่า “เป๋นเฮากา� 20 พระเยซู ก็ ตอบหมู่เขาว่า “เป๋นคนนึ่ งในหมู่ต้านสิบ
สอง คน นี้ ละ คือ คน ตี้ จุ่ม ลง ใน ถ้วย เดียว กับ เฮา 21 บุตรมนุษย์ จะ ต้อง จาก ไป ต๋าม ตี้ มี
เขียน ไว้ใน พระคัมภีร เกี
์ ่ยวกับ พระองค์ แต่ ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ คน ตี้ หัก หลัง บุตร
มนุษย์ ถ้าคนนั ้นบ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือ�
ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง
ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น อยู่ นั ้น พระเยซู หยิบ เข้า หนมปัง ขึ้น มา ขอบ พระคุณ
พระเจ้า แล้ว บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู้ ว่า “นี่ คือ ก๋าย ของ เฮา หื้อ ฮับ เอา ไป กิน
๋ เต๊อะ�
23 พระองค์ ก็ กํา
๋ ถ้วย เหล้า องุน
่ ขึ้น มา ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ส่ง หื้อ หมู่ สาวก กู้ คน
กิน
๋ 24 พระองค์ อู้ ว่า “สิง่ ตี้ อยู่ ใน ถ้วย นี้ คือ เลือด ของ เฮา ตี้ จะ ไหล ออก มา เปื้ อ รับรอง
พันธสัญญาหละหว่างพระเจ้ากับคนตังหลาย 25 เฮาบอกความจริงแก่ หมู่ต้านว่า เฮา
จะ บ่กิน
่ แหม ต่อ ไป จ๋น กว่า จะ เถิง วัน นั ้น ตี้ เฮา จะ กิน
๋ เหล้า องุน
๋ ตวย กั ๋น ใน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า แต่จะกิน
๋ ในความหมายแบบใหม่�
26 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่ากอกเทศ
22

พระเยซูตวายตัก
๊ ว่าเปโตรจะละพระองค์
พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน จะ หนี ละ เฮา ไป เหีย หมด ย้อน มี กํา เขียน ไว้ใน
พระคัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ฒ
27

แต่ เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน หมู่
ต้าน แล้วปะกั ๋นตี้หัน
้ น่ อ� 29 แต่เปโตรบอกพระองค์ว่า “เถิงคนอื่นๆ จะละพระองค์ไป
หมด แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่มี วัน เยีย ะ จาอัน
้ � 30 พระเยซู อู้กับ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่
ต้านว่า คืนนี้ ก่อนตี้ไก่จะขันสองเตื้อ ต้านจะบอกบ่ฮู้จักเฮาเถิงสามเตื้อ� 31 แต่เปโตร
ยืนยัน เสียง แข็ง ว่า “แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย ตวย พระองค์ ข้าพเจ้า ตึง บ่มี วัน ปฏิเสธ
พระองค์เลย� หมู่สาวกคนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
28

พระเยซูอธิษฐานอยูคน
่ เดียว
พระเยซู กับ หมู่ สาวก ปา กั ๋น ไป ตี้ นึ่ ง จื้อ ว่า เกทเสมนี พระองค์ บอก หมู่ สาวก ว่า
“นั ่ง ถ้า อยู่ ตี้ นี่ เน่ อ เฮา จะ ไป อธิษฐาน� 33 แล้ว ก็ ปา เปโตร ยอห์น กับ ยากอบ ไป ตวย
เวลา นั ้น พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนั ก ใจ๋ ขนาด 34 บอก หมู่ เขา ว่า “ใจ๋ เฮา เป๋น ตุ๊ก ปอ จะ ต๋าย
อยู่ แล้ว เฝ้า อยู่ ตี้ นี่ กั ๋น เน่ อ� 35 แล้ว พระองค์ เตียว ห่าง ออก ไป หน้ อย ก็ คุก เข่า ลง ปื๊ น
ดิน แล้ว อธิษฐาน ขอ หื้อ เวลา แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก นี้ ป๊น ไป จาก พระองค์ เหีย ถ้า เป๋น ไป ได้
36 พระองค์ อ้อนวอน ว่า “อับ บา๕ พระบิดา เจ้าข้า พระองค์ สามารถ เยีย ะ สิง
่ ตึง มวล ได้
ขอ หื้อ ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก นี้ ป๊น ไป จาก ข้า พระองค์ เหีย เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม
ความต้องก๋านของพระองค์ บ่ใจ้ของข้าพระองค์� 37 แล้วพระองค์เตียวปิ๊ กมาหาสาวก
32

ฒ
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๕

14:36 14:36 เป๋นภาษาอาราเมคแป๋ว่า “ป้อ�
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สามคนนั ้นตี้ นั ่งถ้าอยู่หัน
้ ก็ หันหมู่ เขากํ่าลังนอนหลับอยู่ ก็ ถามเปโตรว่า “ซี โมน ต้าน
นอนหลับเหียกา จะเฝ้าเฮาสักจัว้ โมงบ่ได้กา 38 หื้อเฝ้าหละวังกับอธิษฐานตวย เปื้ อว่า
ต้านจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋ เถิงว่าจิตใจ๋ฝ่ายวิญญาณใค่ยอมเยียะ แต่ตั ๋ว
ของคนเฮายังอ่อนแออยู�
่ 39 แล้วพระองค์ปิ๊ กไปอธิษฐานเหมือนเก่าแหมเตื้อ 40 แล้ว
เตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นแหม ก็หันหมู่เขายังหลับอยู่ ย้อนว่าหมู่เขามืนต๋าบ่ขึ้น
หมู่ สาวก ก็ บ่ฮู้จะ อู้ อะหยัง กับ พระองค์ ดี 41 พระองค์ ก็ เตียว ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน แหม เตื้อ นึ่ ง
เมื่อปิ๊ กมาหาหมู่เขาเป๋นเตื้อตี้สาม จึงอูกั
้ บหมู่เขาว่า “ยังหลับหื้อหายอิดอยูแหม
่
กา ปอ
42
แล้ว เถิงเวลาตี้บุตรมนุษย์จะถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คน
ตี้หักหลังเฮามาแผวแล้ว�
พระเยซูถูกยับ

43 บ่ากองพระเยซูอูลิ
้ น
้ ยังบ่ตันเข้าปากเตื้อ ยูดาสตี้เป๋นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคนนั ้น

ก็เตียวมาเถิงตวยกั ๋นกับหมู่คนหลายตี้กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมาตวย หมู่เขาเป๋นคนตี้หัวหน้า
ปุโรหิต ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่คนเฒ่าคนแก่ส่งมา 44 ยูดาสได้ตกลงกับคนหมู่นั ้นไว้ก่อน
แล้วว่า “เฮาจูบคนใดก็แม่นคนนั ้นเน่ อ หื้อยับแล้วกุมตั ๋วเขาไป�
45 ยูดาสเตียวซื่อๆ เข้ามาหาพระเยซู แล้วอูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ� แล้วก็จูบ
พระองค์ 46 คนหมู่นั ้นก็ยับพระองค์กุมตั ๋วไว้ 47 แต่มีคนนึ่ งตี้ยืนใก้กั ๋นหัน
้ จัก
๊ ดาบออก
48
มาฟันถูกหูคนฮับใจ๊คนนึ่ งของมหาปุโรหิตปุด พระเยซูอูกั
้ บคนหมู่นั ้นว่า “หมู่เจ้าหัน
เฮาเป๋นโจ๋รกา เถิงได้กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมายับเฮา 49 เฮาอยูตวย
่
กับสัง่ สอนหมู่ต้านกู้วันใน
พระวิหาร ต้านตังหลายก็บ่มายับเฮา แต่ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้เขียน
ไว้ในพระคัมภีร�
์
50 แล้วหมู่ สาวกตึงหมดก็ ละขว้างพระองค์ แล้วปากั ๋นหนี ไป 51 มี ป้ อจายหนุ่มคนนึ่ ง
ตุ๊ม ก้า ผ้า ลินิน ผืน เดียว เต้า อัน
้ เตียว ถ่อม ตวย พระองค์ ไป คน หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ยับ ป้อ จาย
หนุ่มคนนั ้น 52 แต่เขาสะวึดผ้าตุ๊มขว้างเหียป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละล่นหนี ไป
พระเยซูอยูต่
่ อหน้าสภาแซนเฮดริน

53 หมู่เขาปาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต

ตี้หัน
้ มีหมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธรรมาจ๋ารย์ กับ
หมู่คนเฒ่าคนแก่มาจุมนุมกั ๋นอยู่ 54 ส่วนเปโตรเตียวถ่อมตวยพระเยซูไปห่างๆ จ๋นเข้า
ไป แผว ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต ไป นั ่ง หิง ไฟ ตวย หมู่ ยาม 55 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ
หมู่ สมาชิก สภา จาว ยิว ปา กั ๋น เซาะ หา พยาน มา ใส่ ฮา้ ย พระเยซู เปื้ อ จะ ฆ่า พระองค์ เหีย
แต่บ่ปะ 56 เถิงแม้ว่าจะมีหลายคนเป๋นพยานเท็จ แต่กําหื้อก๋านของหมู่เขาบ่เหมือนกั ๋น
57 แล้วก็ มีบางคนลุกยืนขึ้นเล่าแต่ เป๋ นพยานเท็จว่า 58 “หมู่เฮาได้ยน
ิ คนนี้ อู้ว่า ‘เฮาจะ
ตุ๊บ พระวิหาร นี้ ตี้ มนุษย์ แป๋ง ขึ้น มา ขว้าง เหีย แล้ว สาม วัน หลัง จาก นั ้น เฮา จะ แป๋ง พระ
วิหารขึ้นมาใหม่แหมหลังนึ่ งตี้มนุษย์บ่ได้แป๋ง� � 59 แต่กําพยานของหมู่เขาขัดกั ๋นเยีย
ะหื้อฟังบ่ขึ้น
60 มหา ปุโรหิต จึง ลุก ยืน ขึ้น ก๋าง หมู่ คน ตี้ จุ มนุม กั ๋น นั ้น ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน จะ บ่แก้
ตั ๋ว ใน กํา กล่าวหา ตี้ หมู่ เขา ว่า มา นี่ พ่อง กา� 61 แต่ พระเยซู ดัก อยู่ บ่ได้ ตอบ อะหยัง สัก
อย่าง มหา ปุโรหิต ก็ ถาม พระองค์ แหม ว่า “ต้าน เป๋น พระคริสต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้
ตี้สมควรได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญจาอัน
้ กา� 62 พระเยซู ก็ตอบว่า “แม่นแล้ว เฮาเป๋น แล้ว
ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ หัน บุตรมนุษย์ นั ่ง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ กับ จะ ลง
มาบนเมฆในฟ้าสวรรค์�
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“เฮาบ่ต้องมีพยานอะหยังแหม 64 ต้านตัง
หลายก็ได้ยน
ิ เขาอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้าแล้ว ต้านตังหลายกึ๊ดจาใดพ่อง�
หมู่ เขา ตัดสิน ว่า พระ เยซู เปิง ฮับ โต้ษ เถิง ต๋าย 65 แล้ว บาง คน ถ่ม นํ้าลาย ใส่ หน้า
พระองค์ ปิดหน้าพระองค์ไว้กับบุบตีพระองค์
๋
แล้วอูหย้
้ อพระองค์ว่า “ตวายมากําลอว่า
ใผตบหน้าเจ้า� หมู่ยามก็ปาพระองค์ไป แล้วตบพระองค์ตวย
63 มหาปุโรหิตก็ฉี กเสื้อผ้าของตั ๋วเก่าอูว่
้ า

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ ตี้ ก๋าง ข่วง บ้าน นั ้น มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง ของ มหา ปุโรหิต เตียว
เข้า มา 67 นาง หัน เปโตร นั ่ง หิง ไฟ อยู่ ก็ เข้า ไป ส่อง ผ่อ หน้า ใก้ๆ แล้ว อู้ว่า “ต้าน ก็ อยู่ตวย
เยซูจาวเมืองนาซาเร็ธตวยบ่ใจ้กา� 68 แต่เปโตรปฏิเสธตี้อยูตวย
่
พระเยซู อูว่
้ า “ตี้เจ้าอู้
นั ้นเฮาบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง เฮาบ่เข้าใจ๋ลอ� เปโตรก็เตียวไปตี้ตางเข้าข่วงบ้าน แล้วไก่ก็ขัน๖ 69 สาว
ใจ๊ คนนั ้นหันเปโตรตี้ หัน
้ แหม นางก็ บอกหมู่คนตี้ ยืนอยู่ตํา๋ หมู่หัน
้ ว่า “เขาเป๋นคนนึ่ งใน
70
คนหมู่นั ้น� เปโตรก็ปฏิเสธแหมเตื้อ ต่อมาสักกํานึ่ ง คนตังหลายตี้ยืนอยู่ตี้หัน
้ อู้กับ
71
เปโตรว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้นแน่ ๆ ย้อนว่าเจ้าเป๋นจาวกาลิลีเหมือนกั ๋น� แต่เป
โตรก็อูว่
้ า “สาบานก็ได้ว่าข้าอูแต๊
้
ข้าบ่เกยฮูจ
้ ักเขา ขอหื้อพระเจ้าลงโต้ษเต๊อะ ถ้าข้าจุ�
72 บ่ากองเปโตรอูออก
้
มาจาอัน
้ ไก่ก็ขันเป๋นเตื้อตี้สอง เปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอูตี
้ ้พระเยซู
เกย บอก เขา ว่า “ก่อน ไก่ ขัน สอง เตื้อ ต้าน จะ บอก ว่า บ่ฮู้จัก เฮา เถิง สาม เตื้อ� แล้ว เขา ก็
ไห้ออกมาบ่าเดียวนั ้นเลย
66

15

พระเยซูต่อหน้าปีลาตเจ้าเมือง
แจ้ง เจ๊า มา หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตึง สมาชิก กู้ คู่ กู้
คนของสภาจาวยิวมาปะกั ๋นตกลงเรือ
่ งพระเยซู แล้วก็มัดพระเยซู แล้วปาไปมอบหื้อปี
2
ลาตตี้เป๋นเจ้าเมือง ปีลาตถามพระเยซูว่า “ต้านเป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิวกา� พระองค์
ก็ตอบว่า “ต้านอู้แล้ว� 3 หมู่หัวหน้าปุโรหิตใส่ความพระเยซูในหลายข้อหลายประก๋าน
4 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ แหมว่า “ฟัง ลอ เขาฟ้องข้อหาต้าน ตึงหมดนี้ ต้านจะบ่ตอบอะ
หยังพ่องกา� 5 แต่พระเยซูบ่ตอบอะหยัง ปีลาตก็งืด
1

พระเยซูถูกตัดสินประหารจีวต
ิ
ใน หละหว่าง งาน ปัส กา ปี ลาต เกย ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ต๋าม ตี้ คน ตัง หลาย ขอ 7 ใน
เวลา นั ้น มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ บารับ บัส ถูก ยับ ขัง คอก ฮ่วม กับ กบฏ คน อื่นๆ เซิง่ หมู่ เขา ได้
ฆ่าคนต๋ายหละหว่างก่อก๋านวุน
่ วาย 8 คนตังหลายก็ ปากั ๋นมาขอปี ลาตหื้อป่อยนั กโต้ ษ
9
คน นึ่ ง อย่าง ตี้ เกย เยีย ะ มา ปี ลาต ถาม หมู่ เขา ว่า “ต้าน ตัง หลาย ต้อ งก๋าน หื้อ เฮา ป่อย
กษั ตริย์ของจาวยิวก่อ� 10 ปี ลาตฮู้ว่า ตี้หมู่หัวหน้าปุโรหิตยับพระเยซูมาหื้อต้านตัดสิน
ก็ ย้อน ขอย พระองค์ 11 แต่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต อู้ สุ่ย คน ตัง หลาย หื้อ ปี ลาต ป่อย บารับ บัส
แตน 12 ปีลาตก็ถามหมู่เขาแหมเตื้อว่า “แล้วคนๆ นี้ ตี้ฮ้องกั ๋นว่ากษั ตริยของ
์
จาวยิวลอ
จะ หื้อ เฮา เยีย ะ จาใด� 13 หมู่ เขา เอิน
้ ตอบ มา ว่า “เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 14 ปี ลาต ถาม ว่า
“เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด� แต่คนตังหลายซํ้าเอิน
้ เสียงดังขึ้นเหลือเก่าว่า
“เขิงบนไม้ก๋างเขน� 15 ปี ลาตจะเอาใจ๋ หมู่ เขา จึงป่อยบารับบัสหื้อหมู่ เขาไป กับสัง่ หื้อ
เฆี่ยนพระเยซู แล้วหื้อหมู่ทหารเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
6

๖
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หมู่ทหารเยาะเย้ยพระเยซู

หมู่ ทหาร ปา พระเยซู เข้า ไป ตี้ ศูนย์ บัญชาก๋า น ใหญ่ ของ โรมัน ตี้ จื้อ ว่า ปรีโทเรียม
แล้ว ฮ้อง หมู่ ทหาร ตึง ก๋อง มา จุ มนุ ม กั ๋น 17 หมู่ เขา เอา เสื้อ คุม สี ม่วง มา นุ่ง หื้อ พระองค์
แล้ว เอา กิง่ ไม้ ตี้ มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว เอา สุบ หัว หื้อ พระองค์ 18 แล้ว หมู่ เขา ก็
ขี้ แต่ง เข้า มา ไหว้สา พระองค์ อู้ ว่า “ขอ กษั ตริย์ ของ จาว ยิว จง จํา๋ เริญ เต๊อะ� 19 แล้ว หมู่
เขา ก็ เอา ไม้ อ้อ ฟาด หัว พระองค์ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ พระองค์ แล้ว คุกเข่า ลง ขี้ แต่ง นมัส ก๋า น
พระองค์ 20 เมื่อ ดู แควน จ๋น ปอใจ๋ แล้ว หมู่ เขา ก็ แก้ เสื้อ คุม สี ม่วง ออก แล้ว เอา เสื้อ ผืน
เก่าของพระองค์มานุ่งหื้อใหม่ แล้วปาพระองค์ออกไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
16

พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน

ต๋อน ตี้ ปา พระองค์ ไป ต๋าม หนตาง นั ้น ก็ ปะ ป้อ จาย คน นึ่ ง ลุก บ้าน นอก มา เขา จื้อ ซี
โมนมาจากเมืองไซรีน เป๋นป้อของอเล็กซานเดอร์กับรู ฟัส หมู่ทหารก็ เขซีโมนแบกไม้
ก๋างเขนแตนพระเยซู ไป 22 หมู่เขาปาพระเยซู มาแผวตี้นึ่ งจื้อ กลโกธา (แป๋ ว่าเนิ นกระ
โหล้ ง หัว) 23 หมู่ เขา เอา เหล้า องุน
่ สูน กับ มดยอบ มา หื้อ พระองค์ กิน
๋ แต่ พระองค์ บ่ยอม
24
๗
กิน
แล้วหมู่เขาก็เขิงพระองค์บนไม้ก๋างเขน กับเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาจกเบอร์
๋
แบ่ง กั ๋น เปื้ อ ผ่อ ว่า ใผ จะ ได้ อะหยัง พ่อง 25 ต๋อน ตี้ หมู่ เขา เขิง พระองค์ นั ้น เป๋น เวลา เก้า
โมง เจ๊า 26 มี ป้าย เขียน ข้อหา ติด ไว้ บน ไม้ ก๋าง เขน ว่า “กษั ตริย์ ของ จาว ยิว� 27 หมู่ เขา
เอาโจ๋รสองคนเขิงบนไม้ก๋างเขนพร้อมพระองค์ ตังขวาคนนึ่ งตังซ้ายคนนึ่ ง๘ 29 คนตัง
หลายตี้เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปากั ๋นสว่ายหน้าอู้หยามพระองค์ว่า “เฮอะเหอ เจ้าเป๋นคน
ตี้ อู้ ว่า จะ ทําลาย พระวิหาร แล้ว จะ แป๋ง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วัน บ่ใจ้ กา 30 จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด
ก่อนเต๊อะ ลงมาจากไม้ ก๋างเขนเหียแหล่� 31 หมู่ หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ ธรรมาจ๋ารย์ปา
กั ๋นเยาะเย้ยพระองค์ในวงของหมู่เขาเหมือนกั ๋นว่า “เขาจ้วยจีวต
ิ คนอื่นหื้อรอดจีวต
ิ ได้
32
แต่จ้วยจีวต
ิ ตั ๋วเก่าบ่ได้ หื้อพระคริสต์กษั ตริยของ
์
จาวอิสราเอลลงมาจากไม้ก๋างเขน
บ่า เดี่ยว นี้ เต๊อะ เปื้ อ เฮา จะ ได้ เจื้อ� โจ๋ร สอง คน ตี้ ถูก เขิง ตวย พระองค์ นั ้น ก็ อู้ ถ่อยจ๊า ใส่
พระองค์เหมือนกั ๋น
21

พระเยซูต๋าย

เมื่อ เวลา เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง 34 ใน เวลา บ่าย สาม
โมง พระเยซู ฮ้องเสียงดังว่า “เอโลอี เอโลอี ลามา สะบักธานี � แป๋ ว่า “พระเจ้าของข้า
พระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เป๋นจาใดพระองค์มาละข้าพระองค์ไปเหีย� 35 มีบาง
คนตี้อยู่ตี้หัน
้ ได้ยน
ิ ก็อู้กั ๋นว่า “ฟังลอ เขาฮ้องหาเอลี ยาห์� 36 มีคนนึ่ งล่นไปเอาฟองนํ้า
มาจุ่มเหล้าองุน
่ ส้ม เสียบป๋ายไม้อ้อยื่นหื้อพระองค์ กิน
๋ แล้วอู้ว่า “กําเดียวก่อนเน่ อ หื้อ
เฮาแนผ่อว่าเอลียาห์จะมาเอาเขาลงจากไม้ก๋างเขนก่อ�
37 พระเยซู ฮ้อง เสียง ดัง แล้ว ก็ ต๋าย 38 ต๋อน นั ้น ผ้า กัง
้ ใน พระวิหาร ฉี ก ออก เป๋น สอง
39
เผิกตัง้ แต่ตังบนลงลุ่ม เมื่อนายร้อยทหารตี้ยืนอยูส่
่ องหน้าพระองค์๙หันว่าพระองค์
ต๋ายจาใด ก็อูว่
้ า “แต๊ๆ แล้ว ต้านคนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
33

มี แม่ ญิง บาง คน ยืน ผ่อ อยู่ ไก๋ๆ คือ มารีย์ จาว เมือง มัก ดาลา นาง สะโลเม กับ มา
รีย์ แม่ ของ ยากอบ หน้ อย ตึง โยเสส 41 แม่ ญิง หมู่ นี้ เกย ติด ต๋าม ผ่ อกอย พระเยซู ต๋อน ตี้
40

๗

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

๙

15:39 15:39 สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
ิ พระองค์ฮ้องเสียงดัง�
่ ข้อความว่า “ได้ยน

มาระโก 15:42
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พระองค์ อยู่ ตี้ แคว้น กาลิ ลี ตี้ หัน
้ ก็ มี แม่ ญิง คน อื่น แหม หลาย คน ตี้ ตวย พระองค์ มา กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
ก๋านฝังศพพระเยซู
วัน นั ้น เป๋น วัน จัด เกีย ม แต่ง ดา ก่อน เถิง วัน สะบาโต เมื่อ เถิง ต๋อน เมื่อ แลง 43 โย
เซฟจาวอาริมาเธียก้าไปหาปี ลาตเปื้ อขอศพพระเยซู เขาเป๋นสมาชิกตี้มีจื้อเสียงดีของ
สภาแซนเฮดริน เป๋นคนตี้รอถ้าวันเวลาตี้แผ่นดินของพระเจ้าจะมาเถิง 44 ปี ลาตก็อิก
ขะหลิกในใจ๋ตี้พระเยซูต๋ายเวยขนาดนี้ แล้ว จึงฮ้องนายร้อยทหารคนนึ่ งมาถามว่าพระ
เยซู ต๋าย แล้ว กา 45 เมื่อ ปี ลาต ฮู้ เรือ
่ ง จาก นายร้อย คน นั ้น แล้ว ก็ อนุญาต หื้อ โยเซฟ เอา
46
ศพ พระเยซู ไป ได้ โยเซฟ ซื้อ ผ้า ลินิน มา แล้ว เอา ศพ พระองค์ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน
ก็ เอา ผ้า ลินิน นั ้น ปัน ศพ พระองค์ แล้ว เอา ศพ ไป ไว้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ เจาะ เข้า ไป ใน หิน
แล้วกิง้ บ่าหินแผ่นใหญ่มาตึดปากอุโมงค์ไว้เหีย 47 มารีย์จาวมักดาลาตึงมารีย์แม่ของ
โยเสสก็หันอุโมงค์ตี้โยเซฟเอาศพของพระเยซูไปฝังไว้ตี้หัน
้
42

16
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
มารียจาว
์
มักดาลา นางสะโลเม กับมารียแม่
์ ของยากอบ
ไปซื้อเครือ
่ งหอมมา เปื้ อจะชโลมศพของพระเยซู ต๋ามธรรมเนี ยมจาวยิว 2 เจ๊ามืดของ
วันติด
๊ บ่ากองตะวันกํ่าลังจะออก หมู่เขาก็ไปตี้อุโมงค์ฝังศพนั ้น 3 หละหว่างเตียวตางไป
หมู่เขาอู้กั ๋นว่า “ใผจะกิง้ บ่าหินตี้ตึดปากอุโมงค์หื้อเฮากา� 4 เมื่อมาเถิงอุโมงค์ หมู่เขา
ก็หันบ่าหินใหญ่นั ้นกิง้ ออกไปแล้ว 5 หมู่เขาเข้าไปในอุโมงค์ ก็หันป้อจายหนุ่มคนนึ่ งนุ่ง
เสื้อคุมสีขาว ณ นั ่งอยูตั
่ งเผิกขวา หมู่เขาก็สะดุ้งตกอกตกใจ๋ 6 ป้อจายหนุ่มคนนั ้นอูกั
้ บ
หมู่ เขา ว่า “บ่ถ้า ตกใจ๋ เน่ อ หมู่ เจ้า มา หา พระเยซู จาว เมือง นาซาเร็ธ ตี้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขนนั ้นกา พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว พระองค์บ่ได้อยูตี
่ ้นี่ ผ่อ
7
ตัด
๊ ตี้หมู่เขาวางศพของพระองค์แหล่ แล้วหื้อไปบอกหมู่สาวกของพระองค์ตึงเปโตร
ตวย เน่ อ ว่า ‘พระองค์ กํ่า ลัง ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน หน้า ต้าน ตัง หลาย ต้าน ตัง หลาย จะ หัน
พระองค์ตี้หัน
้ เหมือนอย่างตี้พระองค์เกยบอกต้านตังหลายไว้� � 8 แม่ญิงหมู่นั ้นก็ฟั่ ง
ล่นออกไปจากอุโมงค์ตึงงืดตึงตั ๋วสัน
่ ไปหมด บ่อูอะหยั
้
งกับใผสักคนย้อนว่ากั ๋ว
1 เมื่อวันสะบาโตป๊ นไปแล้ว

(สําเนาโบราณตี้ดีตี้สุดบ่มีข้อ 9 เถิง 20)
พระเยซูป๋ากฏหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน

9 เมื่อ เจ๊า มืด วันติด
๊ หลังจากพระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว

พระองค์ ก็ ป๋ากฏตั ๋ว
หื้อมารีย์จาวมักดาลาหันก่อนเปิ้ น นางคือคนตี้พระเยซูขับไล่ผีเจ็ดตั ๋วออกจากนางนั ้น
10 แล้วนางไปบอกหื้อหมู่สาวกฟัง ต๋อนนั ้นเขาหมู่นั ้นกํ่าลังไห้เป๋ นตุ๊กอยู่ 11 แต่ เมื่อหมู่
เขาได้ยน
ิ ว่าพระองค์มีจีวต
ิ กับมารียได้
์ หันพระองค์มาแล้ว เขาก็บ่เจื้อ
พระเยซูป๋ากฏหื้อสาวกสองคนหัน
หลัง จาก นั ้น มี สอง คน ตี้ เกย ติด ต๋าม พระเยซู กํ่า ลัง เตียวตาง ไป บ้าน นอก พระเยซู
ป๋ากฏหื้อสองคนนี้ หันแต่ เป๋นสภาพบ่เหมือนเก่า 13 สองคนนั ้นก็ ปิ๊ กไปบอกคนอื่นๆ ตี้
เกยติดต๋ามพระองค์ว่าได้หันพระเยซู แต่หมู่เขาก็บ่เจื้อ
12

ณ

16:5 16:5 มธ� 28:2-3
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พระเยซูป๋ากฏตั ๋วกับสาวกสิบเอ็ดคน

14 ถัดมาเมื่อลูนพระเยซู ป๋ ากฏหื้อสาวกตึงสิบเอ็ดคนหันต๋อนตี้หมู่เขากิน
๋ ข้าวกั ๋นอยู่

พระองค์ ว่าหื้อหมู่ เขา ย้อนว่าหมู่ เขาสงสัยตึงหลึ่งตี้ บ่เจื้อคนตี้ ได้ หันพระองค์ หลังจาก
เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว 15 พระองค์อู้กับหมู่สาวกของพระองค์ว่า “ต้านตังหลายจง
ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง จ๋น ใคว่โลก 16 คน ใด เจื้อ และ ฮับ บัพ ติศ มา คน นั ้น
ก็จะรอดป๊นบาปโต้ษ แต่คนใดบ่เจื้อจะถูกตัดสินลงโต้ษ 17 คนตี้เจื้อจะฮับฤทธิอํ
์ านาจ
18
เยีย ะ หมายสําคัญ คือ จะ ไล่ ผี ออก ด้วย จื้อ ของ เฮา จะ อู้ ภาษา อื่นๆ ตี้ บ่เกย ฮู้ เขา จะ
หยุบงู ปิ๊ ดได้ ถ้ากิน
๋ ของมีปิ๊ ดก็จะบ่เป๋นอันตรายต่อเขา เขาจะเอามือวางบนตั ๋วคนป่วย
คนหมู่นั ้นก็จะหายป่วย�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์

19 เมื่อ พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา จบ แล้ว

พระเจ้า ก็ ฮับพระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ หื้อ นั ่ง ตัง เผิก
ขวาของพระองค์
องค์พระผู้เป๋ นเจ้า
ก็ เยีย ะ ก๋าน ตวย หมู่ เขา โดย หื้อ ฤทธิ์อํานาจ หมู่ เขา เยีย ะ หมายสําคัญ เปื้ อ พิสูจน์ ว่า กํา
สอนของเขาเป๋นเรือ
่ งแต๊
20 แล้วหมู่สาวกก็ ออกไปเตสนาสัง
่ สอนกู้ตี้กู้แห่ง

ลูก๋า 1:1
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ลูก๋า

เถิงแม้วา่ หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็
ยอมฮับว่า ผู้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ ลูก๋า ลูก๋าบ่ใจ้อัครทูตคนนึ่ งในหมู่อัครทูตสิบ
สอง คน นั ้น ของ พระเยซู แต่ ต้าน เป๋น เปื้ อน ฮ่วม เตียว ตาง ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ เปาโล
ลูก๋าเป๋นหมอตี้ได้ฮบ
ั ก๋านศึกษาสูง เขาได้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ�
60-65 ลูก๋าได้ตัง้ เก๊าเขียนบอกผูอ่
้ านว่า ต้านบ่ได้หันพระเยซูกับต๋าของต้าน แต่ต้านได้
็
เปิกษากับผู้ตี้ได้หันพระเยซูกับต๋าตั ๋วเก่า
ลูก๋ า เป๋น จาว กรีก ต้าน ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ หมู่ จาว กรีก ต้าน ได้ ตัง้ เก๊ า ใน
หนั งสือเล่มนี้ โดยบอกว่าเขียนเถิงเปื้ อนของต้านตี้จื้อ เธโอฟีลัส แต่หนั งสือข่าวดีเล่ม
นี้ ก็ มีประโยชน์ สําหรับกู้ คนตวย บ่ใจ้ ก้าจาวกรีกเต้าอัน
้ ลูก๋าเป๋นจาวกรีกคนเดียวตี้ ได้
เขียน บันทึก ใน พระคัมภีร ์ ต้าน คง จะ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ต๋อน ตี้ อยู่ ใน กรุ ง โรม
กับเปาโล เซิง่ ต๋อนนั ้นเปาโลได้ถูกกุมตั ๋วอยูใน
่ บ้าน

ต๋อนตัง้ เก๊าของหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ลูก๋าได้เขียนบอกเถิงเป้าหมายตี้หื้อผู้อ่านได้เข้า
ใจ๋เกี่ยวกับความจริงของพระเยซูคริสต์ดีขึ้น ต้านต้องก๋านหื้อผู้อ่านฮู้เถิงสิง่ ตี้พระเยซู
สอนกับสิง่ ตี้พระเยซูเยียะ ต้านได้เล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับ จีวต
ิ ก๋านต๋าย กับก๋านเป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย ของ พระเยซู คริสต์ โดย ได้ เน้ น เถิง พระเยซู คริสต์ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น
บาป โต้ษ ของ คน ตึง โลก ต้าน ได้ อู้ เถิง หมู่ แม่ ญิง ตี้ ได้ ติด ต๋าม พระเยซู อย่าง ละเอียด นั ก
เหลือ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม อื่นๆ สิง่ นึ่ ง ตี้ ต้าน เขียน หื้อ ความ สนใจ๋ นั ก ขนาด คือ เรือ
่ ง ก๋าน
อธิษฐานของพระเยซู กับตี้พระเยซูออกไปอธิษฐานคนเดียวเป๋นประจํา๋
เรือ
่ งจีวต
ิ ของพระเยซูเขียนโดยหมอลูก๋า

1 สวัสดีครับ

ต้านเธโอฟีลัส ตี้นั บถือ มีหลายคนลงมือเขียนเรือ
่ งราวต่างๆ เซิง่ สําเร็จ
แล้วต้ามก๋างหมู่เฮา 2 ต๋ามตี้หมู่เขาได้หันกับต๋าตัง้ แต่เก๊า และได้เป๋นผู้บอกถ้อยกํานั ้น
หื้อเฮาฮู้ 3 ย้อนจาอี้ หลังจากตี้ ข้าพเจ้าสืบเซาะอย่างละเอียดตัง้ แต่ เก๊า ก็ หันว่าดี ตี้ จะ
เขียนเรือ
่ งราวต๋ามลําดับฝากมาหื้อต้าน 4 เปื้ อต้านจะได้ฮูแน่
้ นอนว่ากําสอนตี้ต้านได้ฮู้
มานั ้นเป๋นเรือ
่ งแต๊
5 ใน ยุค ตี้ เฮโรด เป๋ น กษั ตริย์แคว้น ยู เดีย มี ปุโรหิต คน นึ่ ง จื้อ เศคาริยาห์อยู่ใน หมู่ อาบี
ยาห์ เมียของเศคาริยาห์จื้อเอลีซาเบธ ตึงสองเป๋นคนในผะกุ๋นอาโรน 6 เขาตึงสองคน
เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กับ กฎเก๋ ณฑ์ ของ พระเจ้า ตึง หมด ได้ อย่าง บ่มี ตี้ ติ เลย กับ เป๋น คน
ถูกต้องต๋ามธรรม 7 แต่ตึงสองคนบ่มีลูก ย้อนว่านางเอลี ซาเบธเป๋นหมัน กับตึงสองก็
เฒ่าแล้ว
8 ต๋อนตี้ หมู่ของเศคาริยาห์อยู่เวร เปื้ อเยียะหน้าตี้ ของปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้า 9 ต้าน
จกเบอร์ต๋าม ธรรมเนี ยม ของ ปุโรหิต ได้ จึง ต้อง เข้า ไป เผา เครือ
่ งหอม ปู่ จา ใน พระวิหาร
10 ส่วนคนตังหลายก็อธิษฐานอยูตั
่ งนอกต๋อนตี้เผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูตสวรรค์องค์นึ่ ง
ของพระเจ้ามาป๋ากฏหื้อเศคาริยาห์หัน โดยยืนอยู่ตังเผิกขวาของแต้นเผาเครือ
่ งหอม
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นั ้น 12 เศคาริยาห์หันใส่ทูตสวรรค์องค์นั ้นก็สะดุ้งกั ๋วตั ๋วสัน
่ 13 ทูตสวรรค์จึงอูกั
้ บต้านว่า
“เศคาริยาห์เหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ พระเจ้าฟังกําอธิษฐานของต้านแล้ว เอลี ซาเบธเมียของ
ต้านจะเกิดลูกป้อจาย หื้อตัง้ จื้อลูกว่ายอห์น 14 ต้านจะมีความจื้นจมยินดีย้อนหละอ่อน
คน นี้ นั ก ขนาด กับ คน อื่น จํา๋ นวน นั ก ก็ จะ มี ความ ยินดี ตี้ เขา เกิด มา 15 เขา จะ เป๋ น ใหญ่
ต่อหน้าพระเจ้า เขาจะบ่กิน
่ กับเหล้าอื่นๆ เลย กับพระวิญญาณบริสุทธิจะ
๋ เหล้าองุน
์ อยู่
กับเขาตัง้ แต่อยู่ในต๊อง 16 เขาจะนําจาวอิสราเอลหลายคนปิ๊ กมาหาองค์พระผู้เป๋ นเจ้า
พระเจ้าของหมู่เขา 17 เขาจะนําหน้าพระองค์โดยอํานาจตี้มาจากพระวิญญาณเหมือน
ตี้เอลี ยาห์เกยมี เยียะหื้อป้อคืนดีกับลูก กับคนหลึ่งเปี่ ยนเป๋นคนมีปั๋ ญญาของคนตี้ถูก
ต้องต๋ามธรรม เปื้ อเกียมคนในจ้าดนึ่ ง๑ไว้หื้อพร้อมสําหรับก๋านมาขององค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า�
18 เศคาริยาห์ จึง ถาม ทูต สวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะ แน่ ใจ๋ ได้ จาใด ย้อน ข้าพเจ้า กับ เมีย
ก็ เฒ่า แล้ว� 19 ฝ่าย ทูต สวรรค์ ก็ ตอบ ว่า “เฮา คือ กาเบรียล เซิง่ ยืน อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า
พระองค์ ใจ๊ เฮามาอู้กับต้านกับบอกข่าวดี นี้ แก่ ต้าน 20 แต่ ย้อนต้านบ่เจื้อกําของเฮาว่า
เรือ
่ งนี้ จะเป๋นแต๊ ต๋ามตี้ กํา๋ หนด ต้านก็ จะเป๋นใบ้จ๋นเถิงวันตี้ เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นในเวลาตี้
กํา๋ หนด�
21 คนตังหลายตี้ ถ้าเศคาริยาห์ก็ งืดตี้ ต้านอยู่ในพระวิหารเมินลํ้าไป 22 เมื่อต้านออก
มา แล้ว ก็ อู้ กับ หมู่ เขา บ่ได้ คน หมู่ นั ้น ก็ กึ๊ด ได้ ว่า ต้าน หัน นิ มิต ใน พระวิหาร ย้อน หัน ต้าน
เต๊ะท่าใบ้ใส่หมู่เขาแต่ยังอูบ่
้ ได้ 23 เมื่อหมดเวรของต้านแล้วต้านก็ปิ๊ กบ้าน
24 เมื่อลูนมา เอลี ซาเบธเมียของเศคาริยาห์ก็ มาน แล้วก็ เก็บตั ๋วอยู่ในบ้านห้าเดือน
25 นางอู้ว่า “พระเจ้าได้ จ้วยข้าเจ้าจาอี้ ในเวลานี้ พระองค์ เมตต๋า ข้าเจ้า เปื้ อจะบ่หื้อข้า
เจ้าได้อายคนตังหลายย้อนบ่มีลูก�
กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านเกิดของพระเยซู

26 เมื่อเอลีซาเบธต๊องได้หกเดือนแล้ว ทูตสวรรค์กาเบรียลก็ฮับกําสัง
่ จากพระเจ้าหื้อ

ไปเมืองนึ่ งในแคว้นกาลิ ลีจื้อนาซาเร็ธ 27 ไปหาแม่ญิงสาวบริสุทธิคน
์ นึ่ งจื้อมารีย์ นาง
28
หมัน
้ กับ ป้อ จาย ตี้ จื้อ โยเซฟ เซิง่ เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ดาวิด ทูต สวรรค์ เข้า มา ใน
บ้านมารีย์ แล้วอูกั
้ บนางว่า “มารียเหย
์
พระเจ้าโผดเจ้า พระองค์อยูกั
่ บเจ้าเน่ อ� 29 มา
รีย์ ก็ บ่ม่วนใจ๋ ใน กํา อู้ ของ ทูต สวรรค์ นั ้น ว่า กํา ตวายตัก
๊ นั ้น หมายความ ว่า จาใด 30 ทูต
สวรรค์ก็อู้กับนางแหมว่า “บ่ถ้ากั ๋วย้อนพระเจ้าโผดเจ้าแล้ว 31 ผ่อเน่ อ เจ้าจะต๊องแล้ว
เกิด ลูก ป้อ จาย หื้อ ตัง้ จื้อ ว่า เยซู 32 ลูก คน นั ้น จะ เป๋ น ใหญ่ กับ จะ ได้ จื้อ ว่า เป๋น พระบุตร
ของพระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าจะตัง้ หื้อพระองค์เป๋นกษั ตริยอย่
์ างเดียวกั ๋นกับกษั ตริยดา
์
วิด ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน 33 ต้าน จะ ปกครอง จาว อิสราเอล ตลอด ไป แผ่น ดิน ของ
ต้านจะบ่เสี้ยงสุดเลย�
34 มารีย์ก็ ถาม ทูต สวรรค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ นี้ จะ เป๋ น ไป ได้ จาใด ข้า เจ้า ยัง บ่เกย นอน กับ
ป้อจายกําเตื้อ� 35 ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิจะ
่ บเจ้า ฤทธิเดช
ของ
์ อยูกั
์
พระเจ้าผู้สูงสุดจะปกคุมเจ้าไว้ ย้อนจาอี้ผู้บริสุทธิตี
้
จะ
เกิ
ด
มา
นั
้
น
จะ
ได้
จื
้
อ
ว่
า
พระบุ
ตร
์
36
ของ พระเจ้า ฟัง เน่ อ เอลี ซาเบธ ญาติ ของ เจ้า เถิง แม้ นาง เฒ่า แล้ว ก็ ยัง จะ มี ลูก ป้อ
จาย คนตังหลายถือว่านางเป๋นหมัน แต่ ก็ ยังต๊องได้ หกเดือนแล้ว 37 ย้อนบ่มีอะหยังตี้
พระเจ้าเยียะบ่ได้� 38 มารียจึ
์ งว่า “ข้าเจ้าเป๋นคนฮับใจ๊ของพระเจ้า ขอหื้อเป๋นไปต๋ามตี้
ต้านว่านั ้นเต๊อะ� แล้วทูตสวรรค์นั ้นก็จากนางไป
๑ 1:17 1:17 หมายเถิง อิสราเอล
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มารียไป
์ แอ่วหาเอลีซาเบธ
มารีย์ก็ ฟั่ งไปเมืองนึ่ งตํา๋ หมู่ดอยในแคว้นยูเดีย 40 แล้วเข้าไปในเฮือน
ของ เศคาริยาห์ กับ ตัก
๊ ตวาย เอลี ซาเบธ 41 เมื่อ เอลี ซาเบธ ได้ยน
ิ กํา ตัก
๊ ตวาย ของ มา
รีย์ ลูกในต๊องของเอลี ซาเบธก็ ดิน
ั ก๋านดลใจ๋ จากพระวิญญาณ
้ แล้วเอลี ซาเบธก็ ได้ ฮบ
บริสุทธิ์ 42 จึงอูเสี
้ ยงดังว่า “ในหมู่แม่ญิงตังหลาย หลานได้ฮบ
ั ปอนนั กเหลือเปิ้ น ตึงลูก
ในต๊องของหลานก็ได้ฮบ
ั ปอนตวย 43 เป๋นจาใดพระเจ้าโผดป้านั กขนาดจาอี้ ตี้แม่ของ
องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของป้ามาแอ่วหา 44 ผ่อลอ บ่ากองป้าได้ยน
ิ เสียงอู้ของหลาน ลูกใน
45
ต๊องของป้าก็ดิน
้ บหลานว่า
้ อย่างจื้นจมยินดี หลานก็เป๋นสุข ย้อนเจื้อกําตี้พระเจ้าอูกั
จะเป๋นไปต๋ามนั ้น�
46 มารียจึ
์ งว่า
“จิตใจ๋ของข้าเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้า
47 จิตใจ๋ข้าเจ้าจื้นจมยินดีในพระเจ้า ผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษของข้าเจ้า
48 ย้อนพระองค์ผ่อหันกับห่วงใยคนฮับใจ๊ของพระองค์ ตี้มีฐานะอันตํ่าต้อย แล้วตัง
้ แต่
บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นต้นไป คนกู้เจ้นจะฮ้องข้าเจ้าว่าผู้มีความสุข
49 ย้อนว่าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจได้เยียะก๋านใหญ่แก่ข้าเจ้า กับพระองค์ก็บริสุทธิ์
50 พระองค์มีเมตต๋าต่อคนตี้เก๋งกั ๋วพระองค์ตลอดไปกู้เจ้นคน
51 พระองค์ ได้ ใจ๊ อํานาจ เยีย ะ สิง
่ ตี้ ยิง่ ใหญ่ พระองค์ ได้ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ มี ใจ๋ จ๋องหอง
แตกหนี
52 พระองค์ได้ยึดอํานาจจากผู้ปกครอง แล้วยกคนตํ่าต้อยขึ้น
53 พระองค์โผดหื้อสิง
่ ดีๆ แก่คนอดอยาก แต่คนรํา่ รวยพระเจ้าหื้อปิ๊ กไปมือบ่ดาย
54-55 พระองค์ได้จ้วยจาวอิสราเอลคนฮับใจ๊ของพระองค์
คือ พระองค์ บ่ได้ ลืม ความ เมตต๋า ตี้ ได้ สัญญา ต่อ อับ ราฮัม กับ ลูก หลาน ของ ต้าน
ตลอดไป
ต๋ามตี้พระองค์ได้อูไว้
้ กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา�
56 มารียก็
์ อยูตวย
่
เอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วก็ปิ๊ กบ้านของนาง
39 เมื่อ ลูน มา

ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเกิด

57 เมื่อเอลีซาเบธเถิงกํา
๋ หนดเกิดแล้ว

ก็เกิดลูกเป๋นป้อจาย 58 ญาติปี้ น้ องกับหมู่จาว
บ้านของนางได้ยน
ิ ว่าพระเจ้าได้แสดงความเมตต๋าอย่างยิง่ ใหญ่ต่อนาง ก็ปากั ๋นจื้นจม
ยินดี ตวย 59 เมื่อ หละอ่อน เกิด ได้ แปด วัน หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น มา ฮ่วม ใน พิธีสุหนั ต ของ หละ
อ่อนหน้ อย แล้วจะใส่จื้อหละอ่อนนั ้นว่าเศคาริยาห์เหมือนจื้อของป้อ 60 แต่แม่ของหละ
อ่อน หน้ อย บอก ว่า “บ่ใจ้ เน่ อ ต้อง ใส่ จื้อ ว่า ยอห์น� 61 หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น อู้ ว่า “บ่มี ปี้ น้ อง
ของต้านจื้อว่ายอห์นลอ� 62 แล้วหมู่เขาเต๊ะท่าใบ้ถามเศคาริยาห์ว่า “ต้านใค่ ใส่ จื้อลูก
ว่าจาใด� 63 ต้านก็ขอกระดานชนวนมา แล้วเขียนจื้อลูกว่า ยอห์น คนตังหลายก็ปากั ๋น
งืด 64 แล้วต้านก็อู้ได้เหมือนเก่าบ่าเดี่ยวนั ้นเลย กับสรรเสริญพระเจ้า 65 จาวบ้านก็ปา
กั ๋นกั ๋ว และเหตุก๋ารณ์ หมู่นั ้นก็เล่าลือกั ๋นไปจ๋นใคว่ดอยในแคว้นยูเดีย 66 หมู่คนตี้ได้ยน
ิ
เรือ
่ ง นี้ ก็ จํา๋ ไว้ใน ใจ๋ ตึง สงสัย ว่า “หละอ่อน หน้ อย คน นี้ จะ เป๋น จาใด ต่อ ไป ตัง หน้า� ย้อน
อํานาจของพระเจ้าอยูกั
่ บเขา
67 เศคาริยาห์ป้ อของยอห์นก็ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิแล้
๊ ว่า
์ วตวายตัก
68 “จงสรรเสริญพระเจ้าของหมู่จาวอิสราเอล
ย้อนว่าพระองค์ได้มาหาคนของพระองค์แล้ว เปื้ อจ้วยหมู่เขาหื้อมีอิสระ
69 พระองค์ได้หื้อผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษตี้มีฤทธิเกิ
์ ดมา
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ในเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดผู้ฮับใจ๊ของพระองค์

ก็ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระองค์ ได้ อู้ ไว้ ตัง้ แต่ โบราณ มา แล้ว ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้าตี้บริสุทธิ์
71 คือพระองค์จะจ้วยเฮาหื้อรอดป๊ นจากหมู่ศัตรู ของ
๋
เฮา

กับป๊นจากอํานาจของคนตังหลายตี้จังเฮา
72 ย้อนพระเจ้าได้เมตต๋าป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา

กับกึ๊ดเถิงพันธสัญญาอันบริสุทธิของ
พระองค์
์
73 คือพันธสัญญาตี้พระเจ้าปฏิญาณไว้กับอับราฮัมก ป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
74 ตี้จะจ้วยหมู่เฮาป๊ นจากอํานาจของศัตรู ตั
๋ งหลายของหมู่เฮา

แล้วจะโผดหื้อเฮาฮับใจ๊พระองค์โดยบ่มีความกั ๋ว

75 ด้วยความบริสุทธิกั
ิ ของหมู่เฮา
์ บความถูกต้องต๋ามธรรมไปตลอดจีวต
76

ส่วน ยอห์น ลูก ของ เฮา เหย คน อื่นๆ จะ ว่า ลูก เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าผูสู
้ งสุด

ย้อนว่าลูกจะนําหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อเกียมก๋านมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้าไว้
77-79 เปื้ อจะเยียะหื้อคนของพระองค์ฮูเถิ
้ งความรอดป๊นบาปโต้ษ
คือโต้ษบาปของหมู่เขาจะได้ฮับก๋านยกโต้ษโดยความเมตต๋าของพระเจ้า
แสง จาก สวรรค์ ก็ ใก้ จะ ส่อง ลง มา เถิง หมู่ เฮา เปื้ อ ส่อง หื้อ กับ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน
ความมืด
กับคนตี้ตกอยูใต้
่ เงาแห่งความต๋าย
กับเปื้ อนําหมู่เฮามาสู่ตางแห่งสันติสุข�
80 หละอ่อน หน้ อย คน นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น กับ เข้ม แข็ง ตาง จิต วิญญาณ นั ก ขึ้น ต้าน ก็ ไป อยู่ ใน
ดินแดนทุรกั ๋นดารจ๋นเถิงวันตี้ต้านเผยตั ๋วต่อหน้าจาวอิสราเอล

2
ก๋านเกิดของพระเยซู

1 ต๋อน นั ้น จักรพรรดิ ออกั สตัส๒ มี กํา สัง
่ หื้อ มี ก๋าน จด ทะเบียน สํามะโน ครัว ใคว่
อาณาจักร โรม 2 ก๋าน จด ทะเบียน สํามะโน ครัว นี้ เป๋น เตื้อ ตี้ นึ่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ต๋อน คี ร ิ นิ อัส
เป๋นเจ้าเมือง แคว้นซีเรีย 3 คนตัง หลายก็ ปากั ๋นไปจดทะเบียนตี้ เมือง ของต๋น 4 โยเซฟ
ก็ออกจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ขึ้นไปเมืองเบธเลเฮมตี้เป๋นบ้านเกิดของกษั ตริย์
ดาวิดในแคว้นยูเดีย ย้อนว่าโยเซฟเป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ด 5 เขาปามารียตี
์ ้หมัน
้
ไว้กับ ต๊อง แก่ ใก้ จะ เกิด ไป ตวย เปื้ อ จะ ขึ้น ทะเบียน สํามะโน ครัว 6 เมื่อ เขา ตึง สอง อยู่ ใน
เมืองเบธเลเฮมนั ้น ก็เถิงเวลาตี้มารีย์จะเกิดลูก 7 นางก็เกิดลูกป้อจายคนเก๊า นางเอา
ผ้าอ้อมปันตั ๋วหละอ่อน แล้ววางไว้ในฮางหญ้า ย้อนบ่มีตี้พักไหนว่างเลย
8 ใก้ๆ เมืองนั ้นมีคนเลี้ยงแกะ เฝ้าฝูงแกะของหมู่เขาต๋อนเมื่อคืน 9 มีทูตสวรรค์องค์
นึ่ ง ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ป๋า กฏ กับ หมู่ เขา รัศมี ของ พระเจ้า ส่อง ล้อม รอบ หมู่ เขา หมู่
เขา ก็ ตกใจ๋ กั ๋ว ขนาด 10 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น อู้กับ หมู่ เขา ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว เน่ อ ย้อน เฮา นํา ข่าว
มา บอก ต้าน ตัง หลาย เป๋น ข่าว ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย ดี อกดี ใจ๋ 11 คือ ว่า วัน นี้ พระ ผู้
จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ ต้าน ตัง หลาย คือ พระคริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า มา เกิด ตี้
เมือง เบธเลเฮม บ้าน เกิด ของ กษั ตริย์ดาวิด 12 จะ มี อย่าง นึ่ ง ตี้ เยียะ หื้อ ฮู้ว่าเป๋น แต๊ คือ

ก
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หมู่ต้านจะหันหละอ่อนหน้ อยปันผ้าอ้อมนอนอยู่ในฮางหญ้า� 13 จู่ๆ ก็ มีหมู่ทูตสวรรค์
จํา๋ นวนนั กมาฮ่วมกับทูตสวรรค์องค์นั ้นแล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าว่า
14 “ขอหื้อพระเจ้าฮับเกียรติในสวรรค์สู งสุ ด
ขอหื้อพระเจ้าหื้อสันติสุขแก่คนตี้พระองค์เปิงใจ๋ในโลกนี้ เต๊อะ�
15 เมื่อหมู่ ทูตสวรรค์ จากหมู่ เขาปิ๊ กไปสวรรค์ แล้ว หมู่ คนเลี้ยงแกะก็ จวนกั ๋นว่า “หื้อ
เฮาไปเมืองเบธเลเฮม ผ่อเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋ นเจ้าได้บอกหมู่เฮา�
16 หมู่เขาก็ฟั่ งปากั ๋นไป เมื่อไปแผวก็ปะโยเซฟกับมารีย์ แล้วหันหละอ่อนเกิดใหม่นอน
อยูใน
่ ฮางหญ้า 17 เมื่อหมู่เขาหันจาอัน
้ แล้ว ก็เล่าเรือ
่ งตี้ทูตสวรรค์บอกนั ้นหื้อโยเซฟกับ
มารียตึ
์ งคนอื่นๆ ฟัง 18 คนตังหลายตี้ได้ยน
ิ ก็ปากั ๋นงืดในเรือ
่ งตี้คนเลี้ยงแกะเล่าหื้อฟัง
19
20 หมู่คนเลี้ยงแกะก็
นั ้น ส่วนมารียก็
์ จํา๋ เรือ
่ งหมู่นี้ ไว้ในใจ๋ กับกึ๊ดเถิงเรือ
่ งนี้ อยูตลอด
่
ปากั ๋นปิ๊ กกับสรรเสริญพระเจ้าไปตวย ในเหตุก๋ารณ์ ตึงหมดตี้เขาได้ยน
ิ ได้หันต๋ามตี้ทูต
สวรรค์บอกไว้กู้อย่าง
21 เมื่อหละอ่อนคนนั ้นเกิดได้แปดวันแล้ว ก็เถิงวันตี้จะเข้าพิธสุ
ี หนั ต ป้อแม่จึงตัง้ จื้อ
ว่าเยซู ต๋ามตี้ทูตสวรรค์บอกไว้ตัง้ แต่มารียยั
์ งบ่ต๊องเตื้อ
พิธถวาย
ี
ลูกป้อจายคนเก๊าหื้อพระเจ้า
เมื่อ เถิง เวลา เยีย ะ พิธี ล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แล้ว โยเซฟ
ตึง มารีย์ ก็ ปา ลูก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ถวาย พระเจ้า 23 (ต๋าม ตี้ เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ
ของ โมเสส ว่า “ลูก คน เก๊า ตี้ เป๋น ป้อ จาย กู้ คน ต้อง มอบ ถวาย หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า�)
24 แล้วเขาก็ถวายเครือ
่ งปู่จาสําหรับพิธนี
ี ้ ต๋ามตี้องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าสัง่ ไว้ในบทบัญญัติข
ของ พระองค์ คือ นกเขา หนุ่ม กู้ นึ่ ง กาว่า นกก๋า แก๋ หนุ่ม กู้ นึ่ ง 25 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ สิ เม
โอน อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ เจื้อ ฟัง พระเจ้า ต้าน รอ ถ้า เวลา
ตี้พระเจ้าจะมาจ้วยจาวอิสราเอลหื้อรอดป๊นจากความตุ๊ก กับพระวิญญาณบริสุทธิอยู
์ ่
26
กับต้าน พระวิญญาณบริสุทธิเกย
เปิดเผยแก่ ต้านว่า ต้านจะบ่ต๋ายเตื้อจ๋นกว่าต้าน
์
จะได้ หันพระคริสต์ ขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้า 27 ในวันนั ้นสิ เมโอนเข้าไปในพระวิหารโดย
ก๋านนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อป้อแม่ปาพระเยซู เข้าไปในพระวิหาร เปื้ อจะเยีย
ะต๋ามธรรมเนี ยมบทบัญญัติ 28 สิเมโอนก็อุม
้ พระเยซู แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า
29 “ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิง
่ ใหญ่สูงสุด บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อส่งผู้ฮับใจ๊ของพระองค์ไปเป๋นสุข
ต๋ามกําสัญญาของพระองค์เต๊อะ
30 ย้อนว่า ต๋าของข้าพเจ้าได้หันพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษตี้พระเจ้าส่งมาแล้ว
31 ผู้ตี้พระองค์เกียมไว้สําหรับคนกู้จ้าด
32 ผู้ตี้เป๋ นแสงส่องแจ้งหื้อคนต่างจ้าดฮูจ
้ ักพระเจ้า
กับเป๋นผู้นําเกียรติอันยิง่ ใหญ่มาหื้อจาวอิสราเอลคนของพระเจ้า�
33 ส่วน โยเซฟ กับ มารีย์ ได้ยน
ิ สิ เมโอน อู้จาอัน
้ ก็ งืด ใน กํา ตี้ ต้าน ได้ อู้เถิง พระเยซู 34 สิ
เมโอนก็ ปั๋ นปอนหมู่เขา แล้วอู้กับมารีย์แม่พระเยซู ว่า “ถ้าผ่อไปเต๊อะ หละอ่อนหน้ อย
คนนี้ ตี้พระเจ้าเลือกไว้จะเยียะหื้อจาวอิสราเอลหลายคนล้มลง กาว่าลุกขึ้น กับจะเป๋น
เครือ
่ งหมาย ตี้ แสดง เถิง ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า แต่ คน จะ ต่อ ต้าน 35 เปื้ อ จะ เปิด
เผยกํากึ๊ดในใจ๋ของคนจํา๋ นวนนั ก กับหัวใจ๋ของแม่ก็จะเจ็บปวดทรมานเหมือนถูกดาบ
แตงในใจ๋�
ข 2:24 2:24 อพย� 13:2,12; ลนต� 12:8
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มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ อันนา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เป๋น ลูกสาว ของ
ฟานูเอลคนในผะกุ๋นอาเชอร์ นางเฒ่านั กแล้ว แต่งงานเมื่อยังสาว อยู่กิน
๋ กั ๋นได้ เจ็ดปี๋
37
ผัวก็ต๋ายละ นางเป๋นหม้ายจ๋นอายุได้แปดสิบสี่ปี๋ นางบ่ได้ออกจากพระวิหารเลย แต่
นมัสก๋านตึงเมื่อวันเมื่อคืนโดยถือศีลอดอาหารกับอธิษฐาน 38 นางเข้ามาตัด
๊ ต๋อนตี้ สิ
เมโอนยังอยูกั
่ บโยเซฟกับมารีย์ นางตัง้ เก๊าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซู แล้วอู้
เรือ
่ งพระเยซูหื้อคนตังหลายตี้ถ้าเวลาตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะหลุดป๊นเป๋นอิสระฟัง
36

ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ

39 เมื่อ โยเซฟ กับ มารีย์ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กู้ อย่าง แล้ว

ปิ๊ ก ไป เมือง นาซาเร็ธ บ้าน ของ เขา ใน แคว้น กาลิ ลี
แข็งแฮง มีสติปั๋ ญญานั ก กับพระเจ้าก็ปั๋ นปอนต้าน

40

ก็
หละอ่อน หน้ อย คน นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น

ต๋อนพระเยซูไปพระวิหารกับป้อแม่

41 กู้ ปี๋ ป้ อ แม่ ของ พระเยซู เกย ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ฮ่วม งาน ปั ส กา 42 ต๋อน ตี้ พระ

เยซูอายุสิบสองปี๋ หมู่เขาก็ขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อฮ่วมงานปัสกาเหมือนกู้ปี๋ 43 เมื่อเสี้
ยงงานแล้ว หมู่เขาก็ปิ๊ กเมือบ้าน ส่วนพระเยซูยังอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม โยเซฟกับมารีย์
ก็บ่ฮู้ 44 เขาสองคนกึ๊ดว่าพระเยซูอยู่ในหมู่คนตี้มาตวยกั ๋น เมื่อเตียวตางมาได้วันนึ่ ง ก็
เซาะหาพระเยซูในหมู่ปี้ น้ องกับหมู่คนตี้ฮูจ
้ ักกั ๋น 45 เมื่อเซาะหาบ่ปะ ก็ปิ๊ กไปเซาะในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 46 เซาะได้สามวัน ก็ปะพระเยซูนั ่งอยูบริ
่ เวณพระวิหารกับหมู่อาจ๋ารย์ กํ่าลัง
47
ฟังกับถามอาจ๋ารย์หมู่นั ้น คนตังหลายตี้ได้ยน
ิ พระองค์อู้ ก็ปากั ๋นงืดในสติปั๋ ญญากับ
กํา ตอบ ของ พระองค์ 48 เมื่อ ป้อ แม่ หัน ก็ งืด ขนาด แม่ ก็ ถาม ว่า “ลูก เหย เยีย ะ หยัง จาอี้
ป้อ กับ แม่ เซาะหา ลูก ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด เน่ อ� 49 พระเยซู ก็ ตอบ ไป ว่า “เซาะ หา เฮา เยีย
ะ หยัง บ่ฮู้ กา ว่า เฮา ต้อง อยู่ ใน บ้าน ของ พระบิดา ของ เฮา� 50 ป้อ แม่ ก็ บ่เข้า ใจ๋ กํา อู้ ของ
พระเยซู 51 แล้วพระเยซู ก็ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธตวยหมู่เขา กับยอมเจื้อฟังป้อแม่ แม่ก็
จํา๋ เรือ
่ งตึงหมดนี้ ไว้ในใจ๋
52 พระเยซู ก็ใหญ่ขึ้นตึงตั ๋วกับสติปั๋ ญญา พระเจ้ากับคนตังหลายก็ปอใจ๋พระองค์นั ก
ขึ้นติกๆ

3
ยอห์นบอกคนตังหลายหื้อกลับใจ๋จากบาป

1 ในปี๋ ตี้ สิบห้าในราชก๋านทิเบริอส
ั ซีซาร์ ต๋อนนั ้นปอนทิอส
ั ปี ลาตเป๋นเจ้าเมืองแคว้น

ยู เดีย เฮโรด อัน ติ บัส ปกครอง แคว้น กาลิ ลี ฟี ลิป น้ องบ่าว ของ เฮโรด ปกครอง แคว้น อิ
ทู เรีย กับ แคว้น ตราโคนิ ติส ส่วน ลี ซาเนี ย ส ปกครอง แคว้น อาบี เลน 2 อัน นาส กับ คายา
ฟาสเป๋นมหาปุโรหิต ต๋อนนั ้นยอห์นลูกเศคาริยาห์ได้ฮับถ้อยกําของพระเจ้าในดินแดน
ทุ รกั ๋นดาร 3 แล้ว ยอห์น ก็ ไป ตัง ลุ่ม แม่น้ํา จอร์แดน จ๋น ใคว่ บอก หื้อ คน กลับ ใจ๋ จาก บาป
กับ หื้อ ฮับ บัพ ติศ มา เปื้ อ พระเจ้า จะ ยกโต้ ษ บาป หื้อ 4 เรือ
่ ง นี้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ เขียน ไว้ ใน
หนั งสืออิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า

‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์
5 ห้วยกู้ตี้ก็ถมหื้อเต๋ม

ลูก๋า 3:6

93

ลูก๋า 3:27

ดอยต่างๆ ก็ตัดหื้อตํ่าลง
ตางก๊ดก็แป๋งหื้อซื่อ
ตางตี้สูงตํ่าบ่เต้ากั ๋นก็แป๋งหื้อเปียง
6 คนตังหลายจะหันความรอดป๊ นบาปโต้ษของพระเจ้า�ค ”
7 ยอห์นจึงว่าหมู่คนตี้ออกมาฮับบัพติศมาว่า “หมู่จ้าดงูปิ๊ ด ใผเตือ
๋ นหื้อหมู่สู หลบหนี
8
จากก๋านลงโต้ษของพระเจ้าตี้กํ่าลังจะมาเถิง เยียะหื้อผ่อกําลุว่าจีวต
ิ หมู่สูเกิดผลจาก
ก๋าน กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว แต๊ๆ บ่ดี กึ๊ด เอา คน เดียว ว่า ‘หมู่ เฮา บ่ต้อง ถูก ลงโต้ ษ ย้อน ว่า
หมู่ เฮาเป๋นลูกหลานต๋านเต๊าของอับราฮัม� เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่า
หินหมู่นี้ ก๋ายเป๋นลูกหลานของอับราฮัมก็ได้เน่ อ 9 มุยได้เกียมแนไว้ตี้ปื๊ นเก๊าไม้แล้ว เก๊
าไม้กู้เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดีจะถูกตัดแล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ�
10 หมู่คนจึงถามต้านว่า “เฮาจะต้องเยียะจาใดดี� 11 ยอห์นตอบหมู่เขาว่า “คนใดมี
เสื้อสองผืนหื้อแบ่งคนตี้บ่มี คนใดมีของกิน
๋ ก็หื้อปั๋ นคนตี้บ่มีกิน
๋ �
12 หมู่ คน เก็บ ภาษี ก็ มา ขอ ฮับ บัพ ติศ มา ตวย หมู่ เขา ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา จะ ต้อง
เยีย ะ จาใด พ่อง� 13 ยอห์น ตอบ หมู่ เขา ว่า “หมู่ เจ้า ห้าม เก็บ ภาษี เกิน
๋ ตี้ กํา๋ หนด� 14 หมู่
ทหารก็ถามว่า “หมู่เฮาลอจะต้องเยียะจาใดพ่อง� ต้านตอบหมู่เขาว่า “ห้ามบังคับคน
อื่นกับห้ามใส่ฮ้ายเปื้ อเอาสตางค์คนอื่น แต่หื้อปอใจ๋ก้าจ้างของตั ๋ว�
15 คน ตัง หลาย กํ่า ลัง ถ้า พระคริสต์ มา อย่าง ใจ๋ จด ใจ๋ จ่อ ก็ สงสัย ว่า ยอห์น เป๋ น พระ
คริสต์ แม่น ก่อ 16 ยอห์น จึง ตอบ เขา ตัง หลาย ว่า “เฮา หื้อ เจ้า ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่
จะ มี แหม ผู้ นึ่ ง มี อํานาจ นั ก เหลือ เฮา มา เมื่อ ลูน แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตั ๋ว เฮา
ยัง บ่สมควร จะ เยีย ะ จาอัน
้ เลย ต้าน จะ หื้อ เจ้า ตัง หลาย ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย พระวิญญาณ
17
บริสุทธิกั
์ บ ด้วย ไฟ ต้าน เหมือน จาวนา มือ ของ ต้าน กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว จะ สะสาง
ตะราง ตี ข้
๋ าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว้ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป เผา ไฟ ตี้ บ่ฮู้
จัก ดับ� 18 ยอห์น จัก
๊ จวน เขา แหม หลาย อย่าง กับ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระคริสต์ แก่ คน ตัง
หลาย
19 ยอห์นด่ากษั ตริย์เฮโรดตี้ปกครองแคว้น เรือ
่ งเอานางเฮโรเดียสเมียของน้ องบ่าว
มาเป๋นเมียของตั ๋ว กับอู้เถิงก๋านบ่ดีตังหลายตี้เฮโรดได้เยียะ 20 เฮโรดซํ้าเยียะก๋านบ่ดี
นั กขึ้นแหม เปาะกับตี้เยียะมาแล้ว คือยับยอห์นไปขังคอก

พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น
พระเยซูก็ฮับตวย ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังอธิษฐานอยู่
ฟ้า สวรรค์ ก็ แหวก ออก เป๋น ฮ่อม 22 พระวิญญาณ บริสุทธิมี
์ ฮูป ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง
มาอยูบน
่ พระองค์ แล้วมีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋
ต้านแต๊ๆ�
21 เมื่อคนตังหลายฮับบัพติศมา

ลําดับเจื๊อสายของพระเยซู

23 เมื่อพระเยซูตัง
้ เก๊าสัง่ สอน

พระองค์อายุประมาณสามสิบปี๋ ต๋ามกํากึ๊ดของคนตัง
หลาย เข้า ใจ๋ ว่า พระเยซู เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก ของ เฮลี 24 เฮลี เป๋น ลูก ของ
มัทธัต มัทธัต เป๋น ลูก ของ เลวี เลวีเป๋น ลูก ของ เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ ยัน นาย ยัน นาย
เป๋น ลูก ของ โยเซฟ 25 โยเซฟ เป๋น ลูก ของ มัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋น ลูก ของ อาโมส อา
โมสเป๋นลูกของนาฮูม นาฮูมเป๋นลูกของเอสลี เอสลีเป๋นลูกของนั กกาย 26 นั กกายเป๋น
ลูกของมาอาท มาอาทเป๋นลูกของมัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋นลูกของเสเมอิน เสเมอิน
เป๋นลูกของโยเสค โยเสคเป๋นลูกของโยดา 27 โยดาเป๋นลูกของโยอานั น โยอานั นเป๋น
ค
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ลูกของเรซา เรซาเป๋นลูกของเศรุ บบาเบล เศรุ บบาเบลเป๋นลูกของเชอัลทิ เอล เชอัลทิ
เอล เป๋น ลูก ของ เนรี 28 เนรีเป๋น ลูก ของ เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ อัด ดี อัด ดี เป๋น ลูก ของ
โคสัม โคสัมเป๋นลูกของเอลมาดัม เอลมาดัมเป๋นลูกของเอร์ 29 เอร์เป๋นลูกของโยชู วา
โยชู วา เป๋น ลูก ของ เอลี เยเซอร์ เอลี เยเซอร์เป๋น ลูก ของ โยริม โยริม เป๋น ลูก ของ มัทธัต
มัทธัตเป๋นลูกของเลวี 30 เลวีเป๋นลูกของสิเมโอน สิเมโอนเป๋นลูกของยูดาห์ ยูดาห์เป๋น
ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก ของ โยนาม โยนาม เป๋น ลูก ของ เอลี ยาคิ ม 31 เอลี ยาคิ ม
เป๋น ลูก ของ เมเลอา เมเลอา เป๋น ลูก ของ เมนนา เมนนา เป๋น ลูก ของ มัท ตะธา มัท ตะธา
เป๋นลูกของนาธัน นาธันเป๋นลูกของดาวิด 32 ดาวิดเป๋นลูกของเจสซี เจสซีเป๋นลูกของ
โอเบด โอเบดเป๋นลูกของโบอาส โบอาสเป๋นลูกของสัลโมน สัลโมนเป๋นลูกของนาโชน
33 นาโชนเป๋ นลูกของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป๋ นลูกของอัดมิน อัดมินเป๋ นลูกของอารนี
อารนี เป๋นลูกของเฮสโรน เฮสโรนเป๋นลูกของเปเรศ เปเรศเป๋นลูกของยูดาห์ 34 ยูดาห์
เป๋นลูกของยาโคบ ยาโคบเป๋นลูกของอิสอัค อิสอัคเป๋นลูกของอับราฮัม อับราฮัมเป๋น
ลูก ของ เทราห์ เทราห์ เป๋น ลูก ของ นาโฮร์ 35 นาโฮร์เป๋น ลูก ของ เสรุ ก เสรุ ก เป๋น ลูก ของ
เรอู เรอู เป๋นลูกของเปเลก เปเลกเป๋นลูกของเอเบอร์ เอเบอร์เป๋นลูกของเชลาห์ 36 เช
ลาห์ เป๋น ลูก ของ ไคนาน ไคนาน เป๋น ลูก ของ อารฟาซัด อารฟาซัด เป๋น ลูก ของ เชม เชม
เป๋นลูกของโนอาห์ โนอาห์เป๋นลูกของลาเมค 37 ลาเมคเป๋นลูกของเมธู เสลาห์ เมธู เส
ลาห์เป๋นลูกของเอโนค เอโนคเป๋นลูกของยาเรด ยาเรดเป๋นลูกของมาหะลาเลเอล มา
หะลาเลเอลเป๋นลูกของไคนาน 38 ไคนานเป๋นลูกของเอโนช เอโนชเป๋นลูกของเสท เสท
เป๋นลูกของอาดัม อาดัมเป๋นลูกของพระเจ้า

4
มารลองใจ๋พระเยซู
1 พระวิญญาณ บริสุทธิอยู
์ ่กับพระเยซู

แล้วพระองค์ ออกไปจากแม่น้ําจอร์แดนพระ
วิญญาณก็ปาพระองค์ไปในดินแดนทุรกั ๋นดาร 2 ตี้หัน
้ มารก็ลองใจ๋พระองค์เป๋นเวลาสี่
สิบวัน ตลอดเวลานั ้นพระองค์ บ่ได้ กิน
๋ อะหยังเลย แล้ว หลังจากนั ้น พระองค์ ก็ ใค่ อยาก
กิน
้ บพระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า ก็หื้อสัง่ บ่าหินก้อน
๋ ข้าว 3 มารจึงอูกั
นี้ เป๋นเข้าหนมปังแล่� 4 พระเยซูก็ตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘คนเฮาจะเลี้ยง
5
ฅ
จี วต
ิ ด้วย อาหาร อย่าง เดียว บ่ได้� ” แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป ตี้ สูง หื้อ พระองค์ ผ่อ
อาณาจักรตึงหมดในโลกนี้ ก้ามาบเดียว แล้วบอกพระองค์ ว่า 6 “สิทธิอํานาจกับความ
รุ ง่ เรืองของอาณาจักรตึงหมดนี้ เฮาจะยกหื้อต้าน ย้อนว่าตึงหมดนี้ ได้ มอบไว้เป๋นสิทธิ์
ของ เฮา แล้ว เฮา ใค่ ยก หื้อ ใผ ก็ ได้ ต๋าม ใจ๋ เฮา 7 ถ้า ต้าน นมัส ก๋า น เฮา กู้ สิง่ กู้ อย่าง นี้ ก็ จะ
เป๋นของต้าน� 8 พระเยซู ตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘หื้อนมัสก๋านองค์พระผู้
เป๋นเจ้าพระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ �ฆ ”
9 แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู่ บน หลังคา พระวิหาร แล้ว บอก
พระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ก็หื้อโดดลงไปแล่ 10 ย้อนพระคัมภีร ์
มีเขียนไว้ว่า
‘พระเจ้า จะ สัง่ หื้อ ทูต สวรรค์ มา ปกปัก ฮัก ษา ต้าน 11 เอา มือ ฮับ ต้าน ไว้บ่หื้อ ตีน
๋ ไป ตุ๊บ ใส่
บ่าหิน�ง ”
ฅ
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“พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘ห้ามลองดี องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าพระเจ้า
ของเจ้า�จ ” 13 เมื่อมารลองใจ๋พระองค์กู้อย่างแล้ว ก็ละพระองค์ไว้จ๋นกว่าจะมีโอกาส
เหมาะๆ แหม
14 พระเยซูปิ๊ กไปแคว้นกาลิลีโดยอํานาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับมีคนเล่าเรือ
่ งเกี่ยว
กับพระองค์จ๋นใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้ 15 พระองค์สัง่ สอนในธรรมศาลาของจาวยิว คนตังหลาย
ก็ปากั ๋นยกย่องพระองค์
จาวเมืองนาซาเร็ธบ่ยอมฮับพระเยซู
16 แล้ว พระองค์ ก็ มา แผว เมือง นาซาเร็ธ เป๋ น เมือง ตี้ พระองค์ ใหญ่ ใน วัน สะบาโต
พระองค์ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เหมือน กู้ เตื้อ แล้ว ยืน ขึ้น จะ อ่าน พระคัมภีร ์ 17 มี คน
ส่ง ม้วน พระธรรม อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หื้อ พระองค์ เมื่อ พระองค์
ก๋างพระคัมภีรนั
์ ้นออก ก็ปะข้อตี้เขียนไว้ว่า
18 “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยูกั
่ บข้าพเจ้า
ย้อนว่าพระองค์ได้ตัง้ ข้าพเจ้าไว้
หื้อบอกข่าวดีแก่คนตุ๊ก
พระองค์ใจ๊ข้าพเจ้าหื้อบอกนั กโต้ษว่าเขาจะมีอิสระ
หื้อบอกคนต๋าบอดว่าเขาจะหันแหม
หื้อบอกคนตี้โดนคํ่าว่าจะป๊นตุ๊ก
19 กับหื้อบอกว่าเถิงเวลาแล้ว ตี้พระเจ้าจะจ้วยคนของพระองค์�ฉ
20 เมื่อ อ่าน หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง แล้ว พระองค์ ก็ ม้วน พระคัมภีร นั
์ ้นส่งคืนเจ้าหน้าตี้ แล้ว
นั ่งลง สายต๋าของคนตังหลายในธรรมศาลาก็ ผ่อมาตี้ พระองค์ 21 พระองค์ อู้ว่า “วันนี้
พระคัมภีร ต๋
์ อน นี้ ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ ก็ เป๋น แต๊ แล้ว� 22 คน ตัง หลาย ก็ อู้ ยกย่อง พระองค์ และ
ปา กั ๋น งืด ใน กํา อู้ ตี้ น่า ฟัง ของ พระองค์ หมู่ เขา อู้ กั ๋น ว่า “คน นี้ เป๋น ลูก บ่าว โยเซฟ บ่ใจ้
กา� 23 พระองค์ ก็ อู้ กับ เขา ตัง หลาย ว่า “ต้าน ตัง หลาย คง จะ อ้าง กํา สุภาษิ ต ใส่ เฮา ตี้ ว่า
‘หมอฮักษาตั ๋วเก่าก่อนเต๊อะ� กับจะว่า ‘สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ ว่าต้านเยียะในเมืองคาเปอรนาอุม
24
หื้อ เยีย ะ ตี้ นี่ ใน เมือง ของ ตั ๋ว พ่อง� � พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่
ต้านตังหลายว่า บ่มี ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสักคนได้ ฮบ
ั ก๋านยอมฮับจากคน
ใน บ้าน เมือง ของ ตั ๋ว เก่า 25 เฮา บอก ความ จริง แหม ว่า เมื่อ ฝน บ่ตก สาม ปี๋ เกิง่ จ๋น เกิด
ก๋านกัน
้ อยากใคว่แผ่นดินในสมัยของเอลียาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ก็มีแม่
หม้ายในหมู่จาวอิสราเอลจํา๋ นวนนั กช 26 แต่ พระเจ้าก็ บ่ใจ๊ เอลี ยาห์ไปหาแม่หม้ายจาว
อิสราเอลคนใดเลย แต่หื้อไปหาแม่หม้ายคนนึ่ งเป๋นคนต่างจ้าดในหมูบ้
่ านศาเรฟัทเขต
27
เมืองไซดอนเต้าอัน
้
กับในสมัยเอลี ชาผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ เหมือนกั ๋น
ในหมู่จาวอิสราเอลมีคนเป๋นขี้ตู้ ดหลายคน แต่ บ่มีใผได้ ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อหายเลย เว้น
แต่ นาอามาน จาว ซีเรีย เต้า อัน
้ �ซ 28 เมื่อ คน ตัง หลาย ใน ธรรมศาลา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ โขด
ขนาด 29 จึงลุกขึ้นลากพระองค์ออกจากเมือง ปาไปบนหน้าผาตี้เมืองของหมู่เขาตัง้ อยู่
นั ้น ตัง้ ใจ๋ว่าจะยูพระองค์
้
หื้อตกลงไป 30 แต่พระองค์เตียวลัดก๋างหมู่เขาไปได้
12 พระเยซู ตอบ มาร ว่า

พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากจายคนนึ่ ง
พระเยซู ไป เมือง คาเปอรนาอุม ใน แคว้น กาลิ ลี แล้ว เตสนา สัง่ สอน คน ตัง หลาย
ในวันสะบาโต 32 คนตังหลายก็ ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระองค์ ย้อนว่าพระองค์ สอน
อย่างผู้มีสิทธิอํานาจ
31

จ
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ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว มี ป้อ จาย คน นึ่ ง โดน ผี ฮ้าย๓เข้า อยู่ เขา ฮ้อง เสียง ดัง ว่า
“พระเยซู จาว นาซาเร็ธ มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยีย ะ หยัง ต้าน มา ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู้
ว่า ต้าน เป๋น ใผ ต้าน เป๋น ผู้ บริสุทธิของ
พระเจ้า� 35 พระเยซู จึง สัง่ มัน ว่า “จะ ไป ปาก นั ก
์
ออกมาจากเขาบ่าเดี่ยวนี้ � ผีฮ้ายนั ้นก็เยียะหื้อคนนั ้นโก้นลงต่อหน้าคนตังหลาย แล้ว
ก็ ออก จาก ป้อ จาย คน นั ้น ไป โดย คน นั ้น บ่ได้ ฮบ
ั บาดเจ็บ 36 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด อู้
กั ๋นว่า “กําอู้ของต้านเป๋นจาใดหา หยังมี สิทธิอํานาจสัง่ หื้อผีฮ้ายออก มันก็ ยอมออก�
37 คนก็เล่าเรือ
่ งของพระองค์ไปใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้
33

34

พระเยซูฮักษาแม่เมียของซีโมน
พระเยซู ออก จาก ธรรมศาลา เข้า ไป ใน เฮือน ซี โมน แม่ เมีย ของ ซี โมน เป๋น ไข้ หนั ก
ขนาด เขาตังหลายจึงอ้อนวอนพระองค์หื้อจ้วยนาง 39 พระเยซูก็ไปยืนอยูตั
่ งข้างตี้นอน
ของนาง อู้ว่า “ขอหื้อหายไข้บ่าเดี่ยวนี้ � แล้วนางก็หายจากไข้ สักกําเดียวนางก็ลุกขึ้น
ฮับใจ๊ผ่อกอยพระเยซูกับหมู่ของพระองค์
40 เมื่อแลงใก้ตะวันตกดิน ก็มีคนปาคนเจ็บป่ วยเป๋ นพยาธิพะยําต่างๆ มาหาพระเยซู
พระองค์ก็วางมือบนตั ๋วคนป่วยหมูนั
่ ้นกู้คน ฮักษาหมูเขา
่ หื้อหาย 41 หมูผี
่ ฮ้ายก็ออกจาก
คนตี้ โดนเข้าตวย มันฮ้องเสียงดังว่า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า� พระองค์ ก็ ห้าม
บ่หื้อหมู่มันอู้ ย้อนหมู่มันฮูแล้
้ วว่าพระองค์เป๋นพระคริสต์
42 แจ้งเจ๊ามาพระเยซูออกไปตี้สงัดดักเย็นต๋ามลําพัง คนตังหลายก็เซาะหาพระองค์
เมื่อปะพระองค์แล้ว ก็เหนี่ ยวพระองค์ไว้ บ่หื้อจากหมู่เขาไป 43 แต่พระองค์บอกหมู่เขา
ว่า “เฮาต้องไปบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าหื้อคนในเมืองอื่นฮู้ตวย ตี้เฮาฮับใจ๊
มานั ้นก็เปื้ อเหตุนี้ ละ� 44 พระองค์จึงเตสนาสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆ ในแคว้นยูเดีย
38

5

พระเยซูฮ้องคนเซาะป๋ามาเป๋นสาวก
1 มี เตื้อ นึ่ ง คน ตัง หลาย ยืน เบียด พระ เยซู เปื้ อ จะ ฟัง พระ เยซู สัง
่ สอน ถ้อย กํา ของ
2
๔
พระเจ้า ต๋อน นั ้น พระองค์ ยืน อยู่ บน ต๋า ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี
พระองค์ หัน เฮือ อยู่ ฮิม
ฝั่ ง ทะเล นั ้น สอง ลํา ตี้ หมู่ คน หา ป๋า ละ ไว้เปื้ อ ไป ซัก อวน 3 พระองค์ จึง ลง ไป ใน เฮือ ลํา นึ่ ง
เป๋นของซีโมน แล้วบอกหื้อเขาถอยเฮือออกจากฝั่ งไปน่ อย พระองค์ก็นั ่งอยู่ในเฮือนั ้น
็ ๆ แล้ว
สัง่ สอนคนตังหลาย 4 เมื่อสอนจบแล้วก็ บอกซี โมนว่า “เอาเฮือออกไปตี้ นํ้าเลิก
5
หย่อนอวนลงเอาป๋า� ซีโมนตอบพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่เฮาลากอวนคืนฮุง่ ยังบ่ได้
ป๋าสักตั ๋ว แต่เฮาจะหย่อนอวนลงแหมกําต๋ามตี้พระองค์บอก� 6 เมื่อหย่อนอวนลงไป ก็
ยับป๋าได้นั กขนาดจ๋นอวนเกือบปุด 7 เขาจึงกวัก
๊ เปื้ อนตี้อยู่ในเฮือแหมลํานึ่ งหื้อมาจ้วย
กั ๋น เปื้ อนก็มาจ้วย แล้วได้ป๋าเต๋มเฮือสองลําจ๋นเฮือเกือบจ๋ม 8 ซีโมนเปโตร เมื่อหันจา
อัน
้ ก็ก้มลงกราบพระเยซู บอกพระองค์ว่า “ขอหื้อไปไก๋ๆ ข้าพเจ้าเต๊อะ ย้อนว่าข้าพเจ้า
เป๋น คน บาป� 9 ตี้ อู้ จาอัน
้ ย้อน ว่า เขา กับ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ตวย กั ๋น หัน
้ งืด ตี้ ได้ ป๋า นั ก จา
อี้ 10 ยากอบ กับ ยอห์น ลูก ของ เศเบดี เปื้ อน ฮ่วม หา ป๋า ตวย กั ๋น กับ ซี โมน ก็ งืด เหมือน กั ๋น
พระเยซู อู้ กับ ซี โมน ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว ตัง้ แต่ นี้ ไป ต้าน จะ เป๋น ผู้ ปา คน มา หา เฮา� 11 เมื่อ เอา
เฮือเข้าฝั่ งแล้ว หมู่เขาก็สละกู้อย่างตวยพระองค์ไป
พระเยซูฮักษาคนขี้ตู้ด
๓

4:33 4:33 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๔

5:1 5:1 ฮ้องแหมจื้อว่า ทะเลสาบเยนเนซาเรท
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12 ต๋อนตี้พระองค์อยูใน
่ เมืองนึ่ ง

มีคนเป๋นขี้ตู้ดเต๋มตึงเนื้ อตึงตั ๋ว เมื่อเขาหันพระเยซู
ก็ก้มหน้าลงจ๋นเถิงดิน อ้อนวอนพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ใค่จ้วยข้าพเจ้า
หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย แน่ ๆ� 13 พระองค์ ยื่น มือ ออก ไป หยุบ ป้อ จาย คน นั ้น แล้ว อู้ ว่า
“เฮา ใค่ จ้วย จง หาย โรค เต๊อะ� แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ ด บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 14 พระองค์ สัง่
เขา ว่า “ห้าม เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง เน่ อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตั ๋ว ต่อ ปุโรหิต แล้ว เอา เครือ
่ ง ปู่ จา
สําหรับ คน ตี้ หาย โรค นี้ ไป ถวาย ต๋าม กํา สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ แสดง หื้อ คน
ตังหลายฮู้ว่าเจ้าหายโรคแล้ว� 15 มีคนเล่าเรือ
่ งของพระเยซูไปไก๋แหม คนตังหลายจํา๋
นวน นั ก ก็ มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ จะ ฟัง พระองค์ กับ หื้อ พระองค์ ฮัก ษา โรค ต่างๆ ของ เขา หื้อ
หาย 16 แต่พระองค์ก็ลักไปหาตี้เงียบๆ เปื้ ออธิษฐานเป๋นประจํา๋
พระเยซูฮักษาคนง่อย

17 วันนึ่ งเมื่อพระองค์กํ่าลังสัง
่ สอนอยู่

ก็มีหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์นั ่งฟังอยูตี
่ ้หัน
้
ตวย หมู่เขามาจากกู้หมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียกับกรุ งเยรู ซาเล็ม กับพระเจ้า
ได้หื้อฤทธิอํ
์ านาจกับพระเยซูตี้ฮักษาโรคต่างๆ หื้อหาย 18 มีคนหามคนง่อยคนนึ่ งนอน
อยู่ตี้นอนมา หมู่เขาฮิจะเอาคนป่วยเข้าไปวางลงตังหน้าพระเยซู 19 ก็บ่มีฮ่อมตี้จะเอา
คนป่วยเข้าไปได้ย้อนมีคนนั ก เขาก็หามขึ้นไปตังหลังคา เตหลังคาออกเป๋นฮ่อม หย่อน
คน ป่วย ตึง ตี้ นอน ลง ก๋าง หมู่ ส่อง หน้า พระเยซู 20 เมื่อ พระเยซู หัน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา
ก็อูกั
้ บคนง่อยว่า “เปื้ อนเหย บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ� 21 หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับ
หมู่ ฟาริสี กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “คน นี้ เป๋น ใผ ตี้ อู้หมิน
่ ประมาท พระเจ้า ใผ จะ ยก โต้ษ บาป ได้ นอก
22
จากพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ � พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดในใจ๋ของหมู่เขา ก็ถามว่า “เป๋นจาใด
หมู่ต้านกึ๊ดในใจ๋จาอี้ 23 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋นตี้จะว่า ‘บาปของเจ้าได้โผดยกแล้ว� กับ
จะว่า ‘ลุกขึ้นเตียวไปเต๊อะ� 24 แต่เปื้ อต้านตังหลายจะฮู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจใน
โลก ตี้ จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู้ กับ คน ง่อย นั ้น ว่า “เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น
แบก ตี้ นอน ปิ๊ ก ไป บ้าน เต๊อะ� 25 เขา ก็ ลุก ขึ้น ต่อ หน้า คน ตัง หลาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย แบก
ตี้ นอน ขึ้น แล้ว เตียว ปิ๊ ก บ้าน สรรเสริญ พระเจ้า 26 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น งืด ขนาด ปา กั ๋น
สรรเสริญพระเจ้า ต่างคนต่างเก๋งกั ๋ว อูกั
้ ๋นว่า “วันนี้ เฮาได้หันสิง่ ตี้อัศจ๋รรย์ตี้สุด�
พระเยซูฮ้องเลวีมาเป๋นสาวก

เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ นี้ ผ่าน ไป แล้ว พระเยซู ออก ไป แล้ว หัน ใส่ คน เก็บ ภาษี คน นึ่ ง จื้อ ว่า
เลวีนั ่ง อยู่ ตี้ ด่าน เก็บ ภาษี พระองค์ อู้ กับ เขา ว่า “ตวย เฮา มา เต๊อะ� 28 เขา ก็ สละ กู้ สิง่ กู้
อย่างไว้หัน
้ ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
27

29 เลวีจัดงานเลี้ยงใหญ่ตี้ บ้านของเขา

เปื้ อเป๋นเกียรติแก่พระเยซู มีคนเก็บภาษี กับ
คน อื่น แหม หลาย คน นั ่ง ฮ่วม โต๊ะ ตวย หมู่ สาวก ของ พระองค์ 30 หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมา
จ๋ารย์ตี้อยู่ในหมู่ของเขาซูบซาบกั ๋น ติหมู่สาวกของพระเยซูว่า เป๋นจาใดหมู่ต้านมากิน
๋
31
มาดื่มกับหมู่คนเก็บภาษี กับหมู่คนบาป พระเยซู ตอบหมู่เขาว่า “คนอยู่ดีสบายแข็ง
แฮงบ่ต้องก๋านหมอ แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ 32 เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่า
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาปหื้อกลับใจ๋ใหม่�
หมู่ เขา บอก พระเยซู ว่า “หมู่ สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ถือ ศีล อด อาหาร กับ
อธิษฐาน อยู่ เจื่อๆ สาวก ของ หมู่ ฟาริสี ก็ ถือ เหมือน กั ๋น แต่ สาวก ของ ต้าน เอา ตึง กิน
๋ ตึง
34
ดื่ม� พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ หื้อ เปื้ อน ของ เจ้า บ่าว ถือ ศีล อด อาหาร เมื่อ
33
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เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากา 35 แต่จะมีวันนึ่ งเจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา วันนั ้นหมู่เขา
จะถือศีลอดอาหาร� 36 พระเยซู ได้ อู้กําเผียบข้อนึ่ งหื้อหมู่เขาฟังว่า “บ่มีใผเอาผ้าจาก
เสื้อ ใหม่ มา ปะ เสื้อ เก่า ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ เสื้อ ใหม่ ก็ จะ ปุด ป๋าย บ่ปอ ผ้า จาก เสื้อ ใหม่ ก็ บ่เปิง
กับ เสื้อ เก่า ตวย 37 บ่มี ใผ เอา เหล้า องุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ ถงหนั งเก่า ย้อนว่าถ้า เยียะ จาอัน
้
เหล้าองุน
่ ตี้หมักใหม่นั ้น จะเยียะหื้อถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงหนั ง
38
ก็จะปุดจะหวาก ถงหนั งก็จะใจ๊บ่ได้ เหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ต้องใส่ถงหนั งใหม่ 39 บ่มีใผ
กิน
่ เก่า แล้วจะใค่กิน
่ ใหม่ๆ เขาย่อมบอกว่า ‘ของเก่านั ้นดีแล้ว� �
๋ เหล้าองุน
๋ เหล้าองุน

6
ผู้นําศาสนาบ่ปอใจ๋พระเยซูเรือ
่ งวันสะบาโต
ใน วัน สะบาโต วัน นึ่ ง พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด
งวงข้าว มา เก็ด กิน
๋ กั ๋น 2 บาง คน ใน หมู่ ฟาริสี ถาม ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เยีย ะ ใน สิง่ ตี้
ห้ามเยียะในวันสะบาโต� 3 พระเยซู จึงตอบเขาว่า “หมู่ ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรเรื
์ อ
่ ง
4
ตี้ กษั ตริย์ ดาวิด เยีย ะ เมื่อ ต้าน กับ หมู่ ตี้ มา ตวย ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว กา ต้าน เข้า ไป ใน พระ
วิหารของพระเจ้า แล้วกิน
๋ เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า แล้วยังเอาหื้อหมู่คนตี้มาตวย
กั ๋น กิน
้ ตี้ กิน
๋ ตวย เซิง่ ต๋าม กฎ ห้าม บ่หื้อ ใผ กิน
๋ นอก จาก ปุโรหิต เต้า อัน
๋ ได้� 5 พระองค์ จึง
บอกหมู่ฟาริสีว่า “เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์เป๋นใหญ่เหลือวันสะบาโต�
6 ในวันสะบาโตแหมวันนึ่ ง พระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวแล้วสัง
่ สอน มีคน
7
นึ่ งมือขวาลีบได้เข้าไปฟังตวย หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีก็ปากั ๋นถ้าผ่อว่า พระองค์
จะ ฮัก ษา เขา ใน วัน สะบาโต ก่อ เปื้ อ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ พระองค์ 8 แต่ พระองค์ ฮู้ ว่า เขา
กึ๊ดจาใด จึงอู้กับคนมือลีบคนนั ้นว่า “ลุกยืนขึ้นส่องหน้าคนตังหลาย� เขาก็ ลุกยืนขึ้น
9 แล้วพระเยซูก็อู้กับคนตังหลายว่า “เฮาจะถามต้านตังหลายว่า ควรจะเยียะก๋านดีกา
ว่าเยียะก๋านฮ้ายในวันสะบาโต จะจ้วยจีวต
ิ กาว่าจะทําลายจีวต
ิ � 10 แล้วพระองค์ผ่อไป
ตี้กู้คนตี้อยูหั
่ น
้ บอกคนมือลีบว่า “เหยียดมือของเจ้าออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้ว
มือของเขาก็หายเป๋นปกติ 11 หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็โขดหื้อพระเยซู จึงเปิ็กษา
กั ๋นว่าจะเยียะจาใดกับพระองค์ดี
พระเยซูเลือกอัครสาวกสิบสองคน
12 ต๋อน นั ้น พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน นึ่ ง เปื้ อ อธิษฐาน แล้ว ได้ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า
คืนฮุง่ 13 แจ้งแล้วพระองค์ ก็ ฮ้องหมู่สาวกมาหา แล้วเลือกเอาสิบสองคนออกจากหมู่
สาวกนั ้น แล้วฮ้องหมู่เขาว่าหมู่อัครสาวก 14 คือซีโมนตี้พระองค์ฮ้องแหมจื้อว่า เปโตร
อันดรู วน้
์ องบ่าวของเปโตร ยากอบ ยอห์น ฟีลิป บารโธโลมิว 15 มัทธิวโธมัส ยากอบลูก
บ่าวของอัลเฟอัส ซีโมน ตี้เป๋นคนของพรรคจ้าดนิ ยม 16 ยูดาสลูกบ่าวของยากอบ กับ
ยูดาส อิสคาริโอทต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
17 แล้วพระเยซู กับหมู่อัครสาวกก็ ลงมายืนในตี้ เปี ยงแห่งนึ่ ง พร้อมตึงหมู่สาวกของ
พระองค์ กับ แหม หลาย คน ตี้ มา จาก ใคว่แคว้น ยู เดีย กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ เมือง ต่างๆ ฮิม
ฝั่ งทะเลคือเมืองไทระกับเมืองไซดอน เปื้ อจะฟังพระองค์ 18 กับหื้อพระองค์ ฮักษาโรค
ของหมู่เขา หมู่คนตี้ต้องทนตุ๊กย้อนผีฮ้าย๕เข้า พระเยซูก็ฮักษาหื้อหาย 19 คนตังหลาย
ต่างคนก็ ต่างพยายามตี้ จะถูกตั ๋วพระเยซู ย้อนมีฤทธิซ่
์ านออกจากพระองค์ ฮักษาโรค
ของหมู่เขาหื้อหายกู้คน
1

๕

6:18 6:18 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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พระเยซูหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่สาวก

20 พระเยซูผ่อหน้าหมู่สาวกของพระองค์

อูกั
้ บหมู่เขาว่า
“หมู่ต้านตี้ตุ๊กยาก พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านได้เป๋นคนของแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว
21 หมู่ต้านตี้กัน
้ อยากในเวลานี้ พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านจะได้กิน
๋ อิม
่
หมู่ต้านตี้ฮ้องไห้อยูใน
่ เวลานี้ พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านจะได้ใค่หัว
22 พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋ นสุ ข เมื่อคนตังหลายจังหมู่ต้าน
ไล่หมู่ต้านออกจากหมู่เขา ดูถูกดูแควนหมู่ต้าน
ว่าหมู่ต้านเป๋นคนบ่ดี ย้อนหมู่ต้านหันแก่เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์
23 เมื่อ เกิด จาอัน
้ ขึ้น ต้าน ตัง หลาย จง จื้น จม ยินดี วิดๆ เต้นๆ เต๊อะ ย้อน ว่า พระเจ้า มี
รางวัลอันยิง่ ใหญ่ไว้ในสวรรค์สําหรับหมูต้
่ าน เซิง่ ก็เหมือนเดียวกั ๋นกับหมู่ผูเป๋
้ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้โดนป้ออุย
๊ แม่หม่อนเยียะอย่างเดียวกั ๋น
24 แต่ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเจ้าตังหลายตี้รํา
่ รวย
ย้อนว่าเจ้าได้ฮับความสุขสบายตี้สุดแล้ว
25 ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้ได้กิน
๋ อิม
่ เวลานี้
ย้อนว่าเจ้าจะกัน
้ อยาก
ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้ใค่หว
ั เวลานี้
ย้อนว่าเจ้าจะโศกเศร้าเสียใจ๋
26 ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้หมู่คนยกย่องว่าเจ้าเป๋ นคนดี
ย้อนว่าป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขาก็ได้เยียะอย่างเดียวกั ๋นนี้ กับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมมาแล้ว
พระเยซูบอกหื้อฮักศัตรู ๋
“แต่ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ กํ่า ลัง ฟัง อยู่ ว่า จง ฮัก ศัตรู ของ
๋
ต้าน จง เยีย ะ ดี กับ
28
คน ตี้ จัง ต้าน จง ปั๋ น ปอน คน ตี้ แจ้ง ด่า ต้าน จง อธิษฐาน เผื่อ คน ตี้ เยีย ะ ฮ้าย ต่อ ต้าน
29 ถ้า ใผ คน ใด ตบ แก้ม ของ ต้าน เผิก นึ่ ง ก็ หื้อ บิน
่ แหมเผิกนึ่ งหื้อเขาแหม ใผเอาเสื้อคุม
ต้านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อแหมก็หื้อเขาไปเต๊อะ 30 ถ้าใผมาขออะหยังจากต้าน ก็หื้อเขา
ไป เต๊อะ กับ เมื่อ ใผ เอา อะหยัง ของ ต้าน ไป ก็ บ่ถ้า ทวง คืน 31 หื้อ เยีย ะ ต่อ คน อื่น อย่าง ตี้
ต้านต้องก๋านหื้อคนอื่นเยียะต่อต้านจาอัน
้
32 “ถ้า ต้าน ตัง หลาย ฮัก ก้า คน ตี้ ฮัก ต้าน เต้า อัน
้ จะ ได้ บุญ คุณ อะหยัง คน บ่ดี คน บาป
ตัง หลาย ก็ ฮัก คน ตี้ ฮัก เขา เหมือน กั ๋น 33 ถ้า ต้าน เยีย ะ ดี กับ คน ตี้ เยีย ะ ดี กับ ต้าน เต้า อัน
้
จะบุญคุณอะหยัง คนบาปตังหลายก็ เยียะอย่างเดียวกั ๋น 34 ถ้าต้านตังหลายหื้อยืมก้า
คน ตี้ ต้าน ฮู้ ว่า จะ ได้ คืน เต้า อัน
้ จะ ได้ บุญ คุณ อะหยัง คน บาป ตัง หลาย ก็ หื้อ คน บาป ยืม
โดยคาดว่าจะฮับคืนอย่างเดียวกั ๋น 35 แต่จงฮักศัตรูของ
๋
ต้านตังหลาย กับเยียะดีกับเขา
จงหื้อเขายืมไปโดยบ่ต้องห่วงว่าจะได้คืน แล้วต้านจะได้ฮับรางวัลยิง่ ใหญ่ในสวรรค์ จะ
ได้เป๋นลูกของพระเจ้าผู้สูงสุด ย้อนพระองค์โผดตึงคนตี้อกตัญญู ตึงคนบ่ดี 36 ต้านตัง
หลายจงมีความเมตต๋ากรุ ณา เหมือนพระบิดาของต้านมีความเมตต๋ากรุ ณา
27

ก๋านตัดสินตํา๋ หนิ คนอื่น

37 “บ่ดีตัดสินใผ แล้วเขาก็จะบ่ตัดสินต้าน บ่ถ้าตัดสินลงโต้ษใผ แล้วเขาก็จะบ่ตัดสิน

ลงโต้ ษ ต้าน จง ยกโต้ ษ หื้อ เขา แล้ว เขา ก็ จะ ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน

38

จง หื้อ กับ คน อื่น แล้ว

ลูก๋า 6:39
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พระเจ้าก็จะหื้อกับต้าน ต้านจะได้ฮับตวงจ๋นสวดจ๋นล้นต๋าง ย้อนว่าต้านใจ๊ต๋างแก่นใด
ตวงหื้อคนอื่น พระเจ้าก็จะใจ๊ต๋างแก่นนั ้นตวงหื้อต้านเหมือนกั ๋น�
39 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาเป๋นกําเผียบว่า “คนต๋าบอดจู๋งคนต๋าบอดได้กา ตึงสองคนจะ
บ่ตกขุมตกบ่อกา 40 ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู แต่ลูกศิษย์ตี้ฮับก๋านเฝิ็กสอนจบแล้วก็จะ
เป๋นเหมือนครู ของเขา
ก๋านจ้วยหมู่ปี้ น้ องแก้ปั๋ ญหา

41 “เป๋ นจาใดต้านผ่อหันขี้ฝุ่นตี้ อยู่ในต๋าปี้ น้ อง ของต้าน

แต่ ไม้ตึงดุ้นอยู่ในต๋าตั ๋วเก่า
ผ่อบ่หัน 42 เป๋นจาใดต้านอู้กับหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘น้ องเหย หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจาก
ต๋าของเจ้าเนาะ� แต่ตี้ไหนได้มีไม้ตึงดุ้นอยู่ในต๋าตั ๋วเก่าก็บ่หัน คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด หื้อจัก
๊
ไม้ดุ้นออกจากต๋าตั ๋วเก่าเหียก่อน แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ ก่อนตี้จะไปเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋า
ของปี้ น้ องได้
43 “เก๊ า ไม้ ดี ก็ ออก หน่วย ดี เก๊ า ไม้ บ่ดี ก็ ออก หน่วย บ่ดี 44 เฮา จะ ฮู้ ว่า เก๊ า ไม้ ดี กาว่า บ่ดี
ก็ผ่อตี้หน่วยของมัน บ่มีใผเกยเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าไม้ตี้มีหนาม กาว่าเก็บองุน
่ จาก
45
เก๊าหญ้าตี้มีหนาม คนดีก็มีสิง่ ดีๆ ในใจ๋แล้วก็จะอูแต่
้ สิง่ ดีออกมา แต่คนบ่ดีก็มีสิง่ บ่ดี
ในใจ๋กับจะอูสิ
้ ง่ บ่ดีออกมาเหมือนกั ๋น ย้อนในใจ๋เป๋นจาใดปากก็อูมา
้ จาอัน
้
จีวต
ิ สองอย่าง

46 “เป๋ นจาใดต้านตังหลายฮ้องเฮาว่า

องค์พระผู้เป๋ นเจ้า แต่หมู่ต้านก็บ่เยียะต๋ามตี้
เฮา สอน นั ้น 47 กู้ คน ตี้ มา หา เฮา กับ ฟัง กํา สอน ของ เฮา แล้ว เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สอน นั ้น
เฮาจะบอกหื้อต้านตังหลายฮู้ว่าเขาเผียบเหมือนใผ 48 เขาเผียบเหมือนคนตี้แป๋งเฮือน
็ วางฐานไว้บนบ่าหิน เมื่อนํ้าท่วม สายนํ้าเจี้ยวตัง้ ใส่เฮือนนั ้น เฮือนก็บ่ไหว
เขาขุดขุมเลิก
บ่เฟือน ย้อน ได้ แป๋ง ไว้ อย่าง มัน
่ คง 49 แต่ คน ตี้ ได้ ฟัง กํา สอน ของ เฮา แล้ว ก็ บ่ได้ เยีย ะ
็ เมื่อ มี นํ้า
ตวย ต๋าม เขา ก็ เผียบ เหมือน คน นึ่ ง แป๋ง เฮือน บน ดิน ขุด ขุม วาง ฐาน ไว้บ่เลิก
ท่วม สายนํ้าไหลแฮงตัง้ ใส่เฮือนนั ้น เฮือนนั ้นก็จะหลุจะปังลงตันที เสียหายหมด�

7
พระเยซูฮักษาคนฮับใจ๊ของนายร้อยทหารโรมัน

เมื่อ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง แล้ว พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เมือง คาเปอร
2
นาอุม มี คนฮับใจ๊ คนนึ่ งของนายร้อยทหารโรมัน บ่สบายหนั กเกือบจะต๋ายแล้ว นาย
ร้อย ฮัก คน นั ้น นั ก 3 นายร้อย ได้ ยิน ว่า พระเยซู มา จึง หื้อ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว ยิว
บาง คน ไป อ้อนวอน ขอ หื้อ พระองค์ มา ฮัก ษา คน ฮับ ใจ๊ ของ เขา 4 เมื่อ หมู่ คน เฒ่า คน แก่
นั ้นมาเถิงพระเยซูแล้ว ก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนแหมว่า “นายร้อยคนนั ้นสมควรตี้ต้าน
จะ จ้วย 5 ย้อน เขา ฮัก คน ใน จ้าด ของ เฮา กับ เขา ได้ แป๋ง ธรรมศาลา หื้อ เฮา ตวย� 6 พระ
เยซู จึง ไป กับ หมู่ เขา เมื่อ ไป เกือบ จะ เถิง เฮือน ตี้ นายร้อย คน นั ้น อยู่ นายร้อย ก็ หื้อ เปื้ อน
บาง คน ไป หา พระองค์ ใจ๊ บอก ว่า “บ่ถ้า เข้า ไป ใน เฮือน เน่ อ ย้อน ข้าพเจ้า บ่ดี ปอ ตี้ จะ หื้อ
ต้าน ลอดเข้ามาในจายคาเฮือนของข้าพเจ้า 7 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า หันว่าบ่เปิง ตี้ จะออก
มาปะต้าน แต่ขอต้านสัง่ กําเดียวเต้าอัน
้ คนฮับใจ๊ของข้าพเจ้าก็จะหายจากพยาธิตี้เขา
เป๋น 8 ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ วินัย ของ ทหาร กับ มี ทหาร อยู่ ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย ข้าพเจ้า
สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘ไป� เขา ก็ ไป สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘เยีย
ะ อัน นี้ เน่ อ� เขา ก็ เยีย ะ� 9 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ งืด ใน ความ เจื้อ ของ นายร้อย จึง
เหลียว ปิ๊ ก มา อู้ กับ คน ตัง หลาย ตี้ ติด ต๋าม พระองค์ ไป ว่า “เฮา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า
1
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เฮาบ่เกยปะใผคนใดในประเทศอิสราเอลตี้มีความเจื้อนั กขนาดนี้ มาก่อนเลย� 10 เมื่อ
เปื้ อนปิ๊ กไปเถิงเฮือนนายร้อย ก็หันคนฮับใจ๊คนนั ้นหายเป๋นปกติแล้ว
พระเยซูจ้วยลูกของแม่หม้ายเป๋นขึ้นมาใหม่

11 ได้ แหม บ่ปอ เมิน

พระเยซู ไปหมู่บ้านนาอินกับหมู่สาวกของพระองค์ คนตังหลาย
แหมจ้าดนั กก็ตวยพระองค์ไป 12 เมื่อมาเถิงใก้ปะตู๋เมืองนั ้น มีคนหามศพป้อจายหนุ่ม
คน นึ่ ง มา แม่ ของ ป้อ จาย คน นั ้น เป๋น หม้าย มี ลูก คน เดียว จาว บ้าน จ้า ดหลาย คน ก็ มา
ตวย นาง 13 เมื่อ พระเยซู หัน แม่ ของ ป้อ จาย คน นั ้น พระองค์ มี ใจ๋ อิน ดู นาง อู้ว่า “บ่ต้อง
ไห้เน่ อ� 14 แล้ว พระองค์ เข้า ไป ใก้ๆ แล้ว ต๊ะ แตะ หาม ศพ หมู่ ตี้ หาม ก็ หยุด ยืน พระองค์
จึงสัง่ ว่า “จายหนุ่มเหย เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้น� 15 คนต๋ายนั ้นก็ลุกขึ้นนั ่งอูได้
้ พระองค์จึง
มอบจายหนุ่มคนนั ้นหื้อแม่ของเขา
คน ตัง หลาย ตี้ ตวย มา ก็ เก๋ งกั ๋ว กั ๋น ขนาด แล้ว ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “ต้าน ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ ยิง่ ใหญ่ได้ เกิดขึ้นมาต้ามก๋างหมู่ เฮาแล้ว กับพระเจ้า
ได้มาจ้วยคนของพระองค์แล้ว� 17 เรือ
่ งนี้ ก็ได้เล่าลือกั ๋นไปใคว่แคว้นยูเดีย กับดินแดน
ตี้อยูแวด
่
แคว้นนั ้นตวย
16

ยอห์นส่งสาวกมาถามพระเยซู

หมู่ สาวก ของ ยอห์น ก็ เล่า เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตึง หมด นั ้น หื้อ ยอห์น ฟัง 19 ยอห์น ฮ้อง
สาวก สอง คน มา หา สัง่ หื้อ ไป ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น ผู้ ตี้ จะ มา นั ้น๖กา กาว่า จะ ต้อง
กอง ถ้า คน อื่น แหม� 20 เมื่อ หมู่ เขา มา เถิง พระเยซู ก็ บอก พระองค์ ว่า “ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ
ติศมาใจ๊หมู่เฮามาถามพระองค์ว่า ‘ต้านเป๋นผูตี
้ ้จะมานั ้นกา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่น
แหม� �
21 ใน เวลา หละหว่าง นั ้น พระเยซู ได้ ฮัก ษา คน เจ็บ คน เป๋ น โรค ต่างๆ หื้อ หาย เป๋ น จํา
๋
นวน นั ก คน ตี้ ผี เข้า ก็ หาย คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หัน ได้ 22 พระองค์ ตอบ สาวก สอง คน นั ้น ไป
ว่า “ปิ๊ กไปบอกยอห์นต๋ามตี้หมู่ต้านได้ยินกับได้หัน คือคนต๋าบอดก็ผ่อหันได้ คนง่อยก็
เตียวได้ คนขี้ตู้ ดก็ หายสะอาด คนหูหนวกก็ ได้ ยิน คนต๋ายก็ เป๋นขึ้นจากความต๋าย คน
ตุ๊กคนยากก็ได้ฟังข่าวดี 23 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�
18

เมื่อ คน ตี้ ยอห์น ใจ๊ มา ปิ๊ ก ไป แล้ว พระองค์ ตัง้ เก๊ า อู้ กับ คน ตัง หลาย เรือ
่ ง ยอห์น ว่า
“ต้านตังหลายไปผ่ออะหยังในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปผ่อต้นอ้อถูกลมปั๊ ดแกว่งไปแกว่ง
มา จาอัน
้ กา 25 ถ้า บ่ใจ้ ออก ไป ผ่อ อะหยัง กั ๋น ไป ผ่อ คน แต่ง ตั ๋ว งามๆ กา ย้อน ว่า คน ตี้
แต่ง ตั ๋ว อย่าง ดี กิน
้ หมู่ ต้าน ออก ไป ผ่อ อะหยัง
๋ ดี อยู่ดี ย่อม ปา กั ๋น อยู่ใน วัง ปู๊น 26 ถ้า จาอัน
กั ๋น ไปผ่อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตังหลายว่า
ยอห์นเป๋นนั กเหลือผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแหมก่อน 27 คือยอห์นคนเนี ยะ มี
กําเขียนเถิงต้านไว้ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๗หื้อพร้อมก่อนต้านมา�ญ
28 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ในหมูคน
่ ตี้เกิดมานั ้นบ่มีใผตี้ยิง่ ใหญ่เหลือยอห์น แต่คนเล็ก
หน้ อยตี้สุดในแผ่นดินของพระเจ้า ก็ยังใหญ่เหลือยอห์นแหมก่อน� 29 คนตังหลายกับ
หมู่คนเก็บภาษี ตี้ได้ยน
ิ กับได้ฮบ
ั บัพติศมาจากยอห์นแล้ว ก็ยอมฮับว่าพระเจ้ายุติธรรม
24

๖

7:19 7:19 ผู้ตี้จะมานั ้นหมายเถิง พระคริสต์ ตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าบอกว่าจะมา
ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า “เกียมคน� เป๋น “เกียมตาง� ญ 7:27 7:27 มลค� 3:1

๗

7:27 7:27
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แต่ หมู่ ฟาริสี กับ ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ บ่ยอมฮับ แผนก๋า น ของ พระเจ้า ตี้ มี ต่อ หมู่ เขา
โดยบ่ฮับบัพติศมาจากยอห์น
31 พระเยซูอูต่
้ อไปแหมว่า “จาอัน
้ เฮาจะเผียบคนในยุคสมัยนี้ เหมือนกับอะหยังดี หมู่
เขา จะ เหมือน อะหยัง 32 ก็ เผียบ เหมือน กับ หละอ่อน นั ่ง เล่น อยู่ ก๋าง กาด ก๋าง ลี เอิน
้ ฮ้อง
ใส่กั ๋นว่า
‘หมู่เปิ้ นเป่าปี่ เป่าแนหื้อฟังแล้ว
หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย
30

หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลง สําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่ไห้บ่หุยตวย�
33 ย้อน ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ถือ ศีล อด อาหาร กับ บ่ได้ กิน
่ ต้าน ตัง หลาย ก็ ว่า
๋ เหล้า องุน
‘คน นี้ มี ผี เข้า อยู�
่ 34 ส่วน บุตรมนุษย์ได้ ตึง กิน
๋ ตึง ดื่ม ต้าน ตัง หลาย ก็ ว่า ‘ผ่อ คน นี้ ลอ ขี้
กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยังเป๋นเปื้ อนกับคนเก็บภาษี คบกั ๋นกับคนบาป� 35 แต่ปั๋ ญญา
ของพระเจ้านั ้นก็ได้ฮบ
ั ก๋านยอมฮับว่าถูกต้องแล้วจากคนตี้เยียะตวยต๋ามปั๋ ญญานั ้น�
พระเยซูในบ้านฟาริสี
36 มี คน นึ่ ง ใน หมู่ ฟาริสี จื้อ ซี โมน

เจิญพระองค์ ไปกิน
๋ ข้าวตวย พระองค์ ก็ ไปนั ่งกิน
๋ ใน
เฮือนของเขา
เมื่อฮู้ว่าพระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าว
อยูใน
่ บ้านของฟาริสีคนนั ้น 38 แม่ญิงคนนั ้นก็กํา๋ ขวดใส่นํ้ามันหอมมายืนอยูตั
่ งหลังใก้ๆ
ตีน
๋ พระเยซู ไห้ จ๋น นํ้า ต๋า ย้อย ตก ใส่ ตีน
๋ พระองค์ นาง ก็ เอา ผม ของ นาง เจ๊ด ตีน
๋ พระองค์
39
จูบ ตีน
๋ พระองค์ แล้ว เอา นํ้ามัน หอม ถอก ใส่ ตีน
๋ พระองค์ ฟาริสี ตี้ ได้ เจิญ พระเยซู มา
บ้าน หัน ใส่ ก็ กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ ก็ ต้อง ฮู้ ว่า
แม่ญิงคนตี้ถูกตั ๋วของต้านนั ้นเป๋นใผ เป๋นคนจาใด ย้อนนางเป๋นคนบาป�
37 มีแม่ญิงคนนึ่ งในเมืองนั ้นเป๋ นคนบาป

พระเยซู จึง อู้ กับ เขา ว่า “ซี โมน เหย เฮา มี เรือ
่ ง จะ อู้ กับ ต้าน หน้ อย� เขา ก็ ตอบ ว่า
41
“เจิญอาจ๋ารย์ อูไป
้ เต๊อะ� พระองค์จึงอูว่
้ า “เจ้าหนี้ คนนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คนนึ่ งเป๋น
หนี้ ห้า ร้อย เดนาริอน
ั แหม คน นึ่ ง เป๋น หนี้ ห้า สิบ เดนาริอน
ั 42 เมื่อ หมู่ เขา บ่มี สตางค์ มา
ใจ๊ หนี้ เจ้า หนี้ ก็ ยก หนี้ หื้อ กับ สอง คน นั ้น เหีย แล้ว ใน สอง คน นั ้น ใผ จะ ฮัก นาย นั ก เหลือ
กั ๋น� 43 ซี โมน ก็ บอก พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า หัน ว่า คน ตี้ นาย ยก หนี้ หื้อ นั ก ก็ ฮัก นาย นั ก�
พระองค์จึงว่า “ต้านอู้ถูกแล้ว� 44 พระองค์จึงเหลียวหลังผ่อแม่ญิงคนนั ้น แล้วอู้กับซี
โมนว่า “ต้านหันแม่ญิงคนนี้ ก่อ เฮาได้เข้ามาในเฮือนของต้าน ต้านบ่ได้เอานํ้ามาซ่วย
ตีน
๋ เฮา แต่ แม่ ญิง คน นี้ ได้ เอา นํ้า ต๋า ซ่วย ตีน
๋ เฮา แล้ว เอา ผม เจ๊ด ตีน
๋ เฮา 45 ต้าน บ่ได้ จูบ
เฮา แต่แม่ญิงคนนี้ จูบตีน
๋ เฮาตลอดตัง้ แต่นางเข้ามา 46 ต้านบ่ได้เอานํ้ามันถอกหัวเฮา
แต่ แม่ ญิง คน นี้ เอา นํ้ามัน หอม ถอก ใส่ ตีน
๋ เฮา๘ 47 ย้อน จาอัน
้ เฮา บอก ต้าน ว่า บาป ของ
แม่ญิงคนนี้ เซิง่ มีนั ก ได้ โผดยกหื้อแล้ว ย้อนนางฮักเฮานั ก แต่ คนตี้ ได้ ฮบ
ั ก๋านยกโต้ ษ
หน้ อยก็ฮักหน้ อย�
48 พระองค์ จึงบอกกับแม่ญิงคนนั ้นว่า “บาปของเจ้า เฮายกหื้อแล้ว� 49 ฝ่ายคนตัง
หลายตี้ นั ่งกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกึ๊ดในใจ๋ ว่า “คนนี้ เป๋นใผเถิงยกโต้ ษบาปหื้อได้� 50 พระเยซู
จึงบอกแม่ญิงคนนั ้นว่า “ความเจื้อของเจ้าได้เยียะหื้อเจ้ารอดป๊นบาปโต้ษแล้ว ขอหื้อ
อยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
40

๘
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1 ต่อมาพระองค์ก็เตียวตางไปใคว่บ้านใคว่เมือง บอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า

สาวกสิบสองคนก็ อยู่กับพระองค์ 2 ฮ่วมกับแม่ ญิงบางคนตี้ พระองค์ เกยไล่ ผีออกจาก
ตั ๋วกับฮักษาโรคหื้อหาย ได้แก่มารีย์ตี้ฮ้องกั ๋นว่ามารีย์จาวมักดาลา คนตี้พระองค์ได้ไล่
ผีออกเจ็ดตั ๋ว 3 กับนางโยอันนาเมียของคูซา ป้อบ้านของเจ้าเมืองเฮโรด สุสันนากับแม่
ญิงแหมหลายคนตี้เกยถวายของส่วนตั ๋วจ้วยเหลือพระองค์กับสาวกของพระองค์
กําเผียบเรือ
่ งหว่านเม็ดข้าว
คนจากหลายบ้านหลายเมืองมาหาพระเยซู พระองค์ จึงอู้
5
กับ หมู่ เขา เป๋น กํา เผียบ ว่า “มี จาวนา คน นึ่ ง ออก ไป หว่าน เม็ด พืช บาง เม็ด ตก ต๋าม หน
ตางเตียว คนก็ยํ่าแล้วนกก็มาจิกกิน
๋ เหียหมด 6 บางเม็ดก็ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่า
หิน เต๋ม ไป หมด เมื่อ งอก ขึ้น มา บ่ปอ เมิน ก็ เหีย
่ ว แห้ง ต๋าย ย้อน ว่า ขาด นํ้า 7 บาง เม็ด ตก
ก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด 8 บางเม็ดตกบนดินดี ก็งอก
งามใหญ่ขึ้นแล้วก็มีงวงมีเม็ดนั กเป๋นร้อยเต้า� เมื่อพระองค์อู้แล้ว ก็บอกหมู่เขาเสียง
ดังว่า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
9 หมู่ สาวก ถาม พระองค์ ว่า “กํา เผียบ นั ้น หมาย ความ ว่า จาใด� 10 พระเยซู บอก หมู่
็ เรือ
สาวกว่า “ข้อลํ้าเลิก
่ งแผ่นดินของพระเจ้าโผดหื้อต้านตังหลายฮูได้
้ ส่วนหมู่คนอื่นๆ
นั ้น จะ อู้ หื้อ ฟัง เป๋น กํา เผียบ เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า ‘หมู่ เขา ผ่อ แต่ บ่หัน หมู่
เขาฟังแต่บ่เข้าใจ๋�ฎ
11 “กํา เผียบ คือ จาอี้ เม็ด พืช ก็ คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 12 ตี้ ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็
เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว มาร ก็ มา ลู่ เอา ถ้อยกํา นั ้น ตี้ หว่าน ลง ใน ใจ๋
ของ เขา ไป เหีย เปื้ อ บ่หื้อ เขา เจื้อ และ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ 13 ตี้ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋น
บ่าหินเต๋มไปหมด ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วก็ฮับถ้อยกํานั ้นตันบาดตันบ้วงอย่าง
็ เขาเจื้อบ่ปอเมิน เมื่อถูกทดลองก็ เลิกเจื้อไปเหีย 14 ตี้
จื้นจมยินดี แต่ ฮากลงดินบ่เลิก
ตก ก๋าง ป่า หนาม นั ้น ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ เอา เหมือน กั ๋น แต่ ความ เป๋น
ห่วงเรือ
่ งต่างๆ เกี่ยวกับจีวต
ิ ในโลกนี้ ความหลงมัวเมาข้าวของเงินคํา กับความม่วนงัน
สันเล้า ก็มางําเขาไว้ แล้วความเจื้อของเขาก็บ่จํา๋ เริญเติบโต 15 ตี้ตกบนดินดี ก็เหมือน
คนมีจิตใจ๋ตี้ดีงามกับสูงส่ง เมื่อได้ฟังถ้อยกําก็จํา๋ เอาไว้ แล้วก็อดทนจ๋นออกผล
4 เมื่อ มี หมู่ คน จํา
๋ นวนนั ก

กําเผียบเรือ
่ งโกมไฟ

16 “บ่มีใผเมื่อต๋ามโกมไฟแล้วจะเอาซ้าควบไว้เหีย

กาว่าเอาไปซุกไว้ปื๊ นเตียง แต่จะ
ตัง้ บนตัง่ ไว้ เปื้ อคนตังหลายตี้เข้ามาจะหันเป่งแจ้งได้ 17 กู้สิง่ ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏ
ออกมาหื้อหัน กับกู้สิง่ ตี้เป๋นความลับก็จะถูกเปิดเผยหื้อฮู้ 18 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลาย
ฟังหื้อดีๆ คนตี้เข้าใจ๋อยูแล้
่ วก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นแหม ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋ แม้ตี้เขากึ๊ดว่าเขา
เข้าใจ๋ พระเจ้าจะเอาไปจากเขาเหีย�
19 ต๋อน นั ้น แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ พระเยซู มา หา พระองค์ แต่ เข้า ไป เถิง ตั ๋ว พระองค์
บ่ได้ ย้อนมีคนนั ก 20 มีคนบอกพระองค์ว่า “แม่กับหมู่น้ องบ่าวของต้านมายืนถ้าอยูตั
่ ง
21
นอก� พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ตี้ หัน
้ ว่า “แม่ กับ น้ อง ของ เฮา คือ คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า แล้วเยียะต๋าม�
พระเยซูห้ามลมหลวง
22 อยู่ มา วัน นึ่ ง พระองค์ ลง เฮือ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ เขา
ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ข้าม ทะเลสาบ ไป เผิก ตัง ปู๊น เต๊อะ� หมู่ เขา ก็ นั ่ง เฮือ ออก ไป 23 เมื่อ เฮือ
ฎ
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กํ่าลังไป พระองค์ก็นอนหลับ แล้วมีลมหลวงก๋างทะเล นํ้าซัดเข้าเกือบเต๋มเฮือจ๋นเป๋น
อันตราย 24 หมู่ เขา มา ฮ้อง พระองค์ ลุก บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา จะ
จ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว� พระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมกับคลื่น แล้วคลื่นกับลมก็หยุด ทะเล
ก็ หนิ มผิว้ ดี 25 พระเยซู จึงอู้กับหมู่เขาว่า “บ่มีความเจื้อกา� หมู่เขาก็ กั ๋วกับปากั ๋นงืดอู้
กั ๋นว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นใผกั ๋น สัง่ บังคับลมกับคลื่นได้ ลมกับคลื่นก็เจื้อฟังต้าน�
พระเยซูฮักษาคนโดนผีฮ้าย๙เข้า
26 หมู่ เขา แล่น เฮือ ไป เถิง เขต ของ จาว เกราซา ตี้ อยู่ แหม เผิก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ กาลิ ลี
27 เมื่อพระองค์ขึ้นฝั่ ง มีคนนึ่ งออกมาจากเมืองมาปะพระองค์ คนนั ้นมีผีเข้าอยู่ บ่ได้นุ่ง
เสื้อนุ่งผ้า บ่ได้อยูกั
่ บบ้านกับเฮือน อยูต๋
่ ามอุโมงค์ฝังศพมาเมินแล้ว 28 เมื่อเขาหันพระ
เยซู เขาก็หุยเสียงดัง ยอบตั ๋วลงไหว้ส่องหน้าพระองค์ฮ้องเสียงดังว่า “โอพระเยซูพระ
บุตรของพระเจ้าผูสู
้ งสุด มายุง่ กับเฮาเยียะหยัง ขอเต๊อะ ห้ามทรมานเฮาเน่ อ� 29 ตี้เขา
อู้จาอัน
้ ก็ ย้อนพระเยซู ได้ สัง่ ผีฮ้ายหื้อออกจากเขา ผีนั ้นเกยเข้าเขาหลายเตื้อ เขาเกย
ถูก คน เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม กับ กุม เขา ไว้ แต่ เขา ก็ สะต๊ก เจื้ อก เหล็ก ปุด หมด กับ ผี ฮ้าย ก็
ปาเขาเข้าไปอยู่ในป่าคนเดียว 30 พระเยซูถามเขาว่า “เจ้าจื้ออะหยัง� เขาตอบว่า “จื้อ
ก๋อง� ย้อน ว่า มี ผี ฮ้าย หลาย ตั ๋ว เข้า อยู่ ใน ตั ๋ว เขา 31 ผี นั ้น ก็ อ้อนวอน ซํ้า แล้ว ซํ้า แหม ขอ
็ ตี้สุด 32 มีหมูเป๋นหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
บ่หื้อพระองค์สัง่ ปิ๊ กไปอยูใน
่ ขุมตี้เลิก
่ าม
๋ อยูต๋
เถิม
้ ผีหมู่ นั ้นจึงอ้อนวอนพระองค์ ขอไปเข้าอยู่ในหมู หมู่ นั ้น พระเยซู อู้ว่า
้ ดอยใก้ๆ หัน
“ไปเต๊อะ� 33 ผีฮ้ายหมู่นั ้นก็ออกจากป้อจายคนนั ้น แล้วไปเข้าอยูใน
่ หมู หมูหมู่นั ้นก็ปา
กั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋ายหมด
34 หมู่คนเลี้ยงหมูเมื่อหันเหตุก๋ารณ์ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นล่นหนี ไปเล่าหื้อคนในเมืองนั ้นฟัง
ตึง ใน เวียง ตึง บ้าน นอก 35 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น ออก ไป ผ่อ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น นั ้น เมื่อ
หมู่เขามาตี้พระเยซู อยู่ ก็หันคนตี้ผีออกแล้วนั ้น นุ่งเสื้อผ้า มีสติดีนั ่งอยู่ใก้ตีน
๋ พระเยซู
36
คนตังหลายก็ปากั ๋นกั ๋ว คนตังหลายตี้ได้หันเหตุก๋ารณ์ ก็เล่าหื้อคนอื่นๆ ฟังเรือ
่ งคน
โดนผีเข้าหายเป๋นปกติได้จาใด 37 หมู่คนในดินแดนเกราซาปากั ๋นมาอ้อนวอนพระองค์
ขอ หื้อ ไป จาก หมู่ เขา เหีย ย้อน ว่า หมู่ เขา กั ๋ว พระเยซู จึง ลง เฮือ ไป 38 คน ตี้ ผี ออก จาก ตั ๋ว
แล้ว อ้อนวอนขอไปกับพระองค์ แต่ พระเยซู สัง่ เขาว่า 39 “ปิ๊ กไปบ้านเหีย แล้วบอกหื้อ
จาวบ้านฮู้เถิงก๋านใหญ่ตี้ พระเจ้าได้ เยียะต่อเจ้า� คนนั ้นก็ ปิ๊ กไปบอกคนตึงเมืองฮู้เถิง
เหตุก๋ารณ์ ตี้พระเยซูได้เยียะกับเขา
พระเยซูฮักษาลูกสาวไยรัสกับแม่ญิงคนตี้เป๋นเลือดตกบ่หยุด

40 เมื่อพระเยซูปิ๊ กข้ามทะเลมาแล้ว คนตังหลายก็ต้อนฮับพระองค์ ย้อนเขาตังหลาย

ถ้าพระองค์อยู่ 41 มีป้อจายคนนึ่ งจื้อไยรัส เป๋นนายธรรมศาลาของจาวยิวเข้ามากราบ
ตีน
๋ พระเยซู อ้อนวอน พระองค์ หื้อ ไป บ้าน ของ เขา 42 ย้อน ว่า เขา มี ลูก สาว คน เดียว อายุ
สิบสองขวบ นอนป่วยอยูเกื
่ อบจะต๋ายแล้ว เมื่อพระองค์กํ่าลังไปนั ้น คนตังหลายก็ยัดยู้
พระองค์
43 มีแม่ญิงคนนึ่ งเป๋ นโรคเลือดตกบ่หยุดสิบสองปี๋ แล้ว เสี้ ยงเงินทองหื้อหมอฮักษา
จ๋นหมดเนื้ อหมดตั ๋ว๑ แต่บ่มีใผฮักษาได้ 44 นางลักมอบมาตังหลังพระเยซู แล้วก็หยุบ
ตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ เลือดตี้ตกก็หยุดแห้งไปเลย 45 พระเยซูจึงถามว่า “ใผมาหยุบ
๙

8:25 8:25 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
“เสี้ยงเงินทองหื้อหมอฮักษาจ๋นหมดตั ๋ว�

๑

8:43

8:43 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้
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ตั ๋วเฮา� เมื่อคนตังหลายอู้ว่าบ่ได้โดนลอ เปโตรจึงบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ คนยัดยู้
กั ๋น ล่อ ก็ ถูก ใส่ พระองค์ พ่อง ก่า� 46 แต่ พระเยซู บอก ว่า “มี คน นึ่ ง ถูก ตั ๋ว เฮา ย้อน เฮา ฮู้
สึกฤทธิแผ่
์ ซ่านออกจากตั ๋วเฮา� 47 เมื่อแม่ญิงคนนั ้นหันว่าพระเยซู ฮู้แล้ว นางกั ๋วจ๋น
ตั ๋ว สัน
่ เข้า มา ก้ม ลง กราบ พระองค์ บอก พระองค์ ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ว่า นาง ได้ ถูก ต้อง
พระองค์ ย้อน เหตุ อะหยัง และ ได้ หาย โรค ตัน ที 48 พระองค์ อู้ กับ นาง ว่า “ลูก เหย ความ
เจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรัส ตี้ เป๋น นาย ธรรมศาลา
มา บอก เขา ว่า “ลูก สาว ของ ต้าน ต๋าย แล้ว บ่ต้อง รบก๋ วน อาจ๋า รย์ ละ� 50 เมื่อ พระเยซู
ได้ยน
ิ จาอัน
้ จึงอู้กับไยรัสว่า “บ่ต้องกั ๋ว จงเจื้อเต้าอัน
้ แล้วลูกจะหาย� 51 เมื่อมาแผว
พระเยซูก็เข้าไปในเฮือน พระองค์บ่หื้อคนอื่นเข้าไปตวย นอกจากเปโตร ยอห์น ยากอบ
กับป้อแม่ของหละอ่อนเต้าอัน
้ 52 คนตังหลายก็ไห้หุยสนั ่นปั่ นปื๊ น ย้อนหละอ่อนคนนั ้น
ต๋าย พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “บ่ต้องไห้ เขายังบ่ต๋ายเตื้อลอ แต่หลับอยูบ่
่ ดาย� 53 คนตัง
54
หลาย ก็ ใค่ หว
ั ใส่ พระองค์ ย้อน หมู่ เขา ฮู้ ว่า หละอ่อน นั ้น ต๋าย แล้ว พระเยซู กํา๋ มือ หละ
อ่อนคนนั ้น ไว้ แล้วอู้ออกมาว่า “ลูก เหย จงลุกขึ้น มาเต๊อะ� 55 แล้ววิญญาณของหละ
อ่อน ก็ ปิ๊ ก เข้า สู่ ใน หละอ่อน คน นั ้น เขา ก็ ลุก ขึ้น นั ่ง ตัน ที พระองค์ สัง่ ป้อ แม่ ว่า “เอา ข้าว
็ แต่ พระองค์ สัง่ ห้ามเขา
มา หื้อ หละอ่อนกิน
๋ � 56 ป้อ แม่ ของ หละอ่อน ก็ ปา กั ๋น ตก สะเกิด
บ่หื้อบอกเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นนั ้นกับใผสักคน
49

9
ส่งสาวกสิบสองคนออกไปเยียะก๋าน
แล้วหื้อสิทธิอํานาจหมู่เขาไล่ผีฮ้าย๒กับฮักษาโรค
2
ต่างๆ หื้อหายได้ แล้วพระองค์ส่งหมู่เขาออกไปบอกเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า กับฮัก
3
ษา คน เจ็บ ป่วย ตัง หลาย หื้อ หาย พระองค์ สัง่ หมู่ เขา ว่า “บ่ต้อง เอา อะหยัง ไป ตวย เน่ อ
เจ้นไม้เต๊า ถง ของกิน
๋ สตางค์ กาว่า เสื้อผ้าแหมผืน 4 ถ้าเข้าไปในเฮือนใด ก็หื้อย้างอยู่
เฮือนนั ้นจ๋นกว่าจะย้ายไป 5 หมู่บ้านใดบ่ยอมต้อนฮับต้าน เมื่อต้านออกจากหมู่บ้านนั ้น
ไป หื้อ ปัด ขี้ ฝุ่น ตี้ ติด ตีน
๋ ต้าน ออก ขว้าง ไว้หัน
้ เปื้ อ ส่อ หื้อ หัน ว่า พระเจ้า บ่ปอใจ๋ กับ บ่ยอม
6
ฮับเขา� หมู่สาวกก็ปากั ๋นออกไปใคว่บ้านใคว่เมือง บอกข่าวดีกับฮักษาคนเจ็บป่วยกู้
แห่งหื้อหาย
7 กษั ตริย์ เฮโรด ตี้ ปกครอง แคว้น กาลิ ลี ได้ ยิน เรือ
่ ง เหตุ ก๋า รณ์ ตัง หลาย ตี้ พระเยซู กับ
สาวก ได้ เยีย ะ จึง สับสน ขนาด ย้อน บาง คน บอก ว่า ยอห์น เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
8 บาง คน ว่า เป๋ น เอลี ยาห์ มา ป๋ า กฏ คน อื่น ก็ ว่า เป๋ น ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ใน
สมัย โบราณ ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 9 เฮโรด ก็ อู้ว่า “ยอห์น นั ้น เฮา ได้ สัง่ หื้อ กก คอ แล้ว
แต่คนนี้ ตี้เฮาได้ยน
ิ เรือ
่ งของเขา เป๋นใผหา� แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสตี้จะปะพระองค์
1 พระเยซูฮ้องสาวกสิบสองคนมา

ก๋านเลี้ยงคนห้าปันคน

10 เมื่อ หมู่ อัคร สาวก ปิ๊ ก มา แล้ว

เขารายงานพระเยซู เรือ
่ งตี้ หมู่ เขาได้ เยียะ พระองค์
ก็ ปา หมู่ เขา แหละ ออก จาก คน นั ก ไป ตัง เมือง เบธไซดา 11 แต่ คน ตัง หลาย ฮู้ จึง ปา กั ๋น
ไปตวยหาพระองค์ พระองค์ก็ต้อนฮับเขา สอนเขาเถิงเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า ใผต้อ
งก๋านหื้อพระองค์ฮักษาโรคพระองค์ก็ฮักษาหื้อ
๒

9:1 9:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ต๋อน เมื่อ แลง สาวก สิบ สอง คน มา บอก พระองค์ ว่า “บอก หื้อ คน หมู่ นี้ ไป เซาะ ขอ
งกิน
๋ กับ เซาะ ตี้ ย้าง นอน กั ๋น ต๋าม บ้าน ไฮ่ บ้าน นา ตึง หมู่ บ้าน ตํา๋ หมู่ นี้ เอา เต๊อะ ย้อน ตี้ นี่
ทุ รกั ๋นดาร� 13 พระองค์ บอก หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน ไป เซาะ ของ กิน
๋ มา เลี้ยง หมู่ เขา เหีย
ก่า� หมู่ เขา ก็ ว่า “เฮา บ่มี อะหยัง นั ก มี ก้า เข้า หนมปัง ห้า ก้อน กับ ป๋า สอง ตั ๋ว เต้า อัน
้ จะ
14
หื้อ เฮา ไป ซื้อ ของ กิน
๋ สําหรับ คน หมู่ นี้ กา� ตี้ อู้ จาอี้ ย้อน นั บ ก้า ป้อ จาย ได้ ประมาณ ห้า
ปันคน แล้วพระองค์จึงสัง่ หมู่สาวกว่า “จัดหื้อคนตึงหมดนั ่งลงเป๋นหมู่ๆ ละห้าสิบคน�
15 สาวก ก็ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ คือ จัด หื้อ คน ตึง หมด นั ่ง ลง 16 พระองค์ จึง ฮับ เข้า หนมปัง ห้า
ก้อน กับ ป๋า สอง ตั ๋ว นั ้น มา แล้ว แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็
หักส่งหื้อหมู่สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย 17 คนตึงหมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน แล้วหมู่เขาเก็บ
ของกิน
๋ ตี้เหลือได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
12

ซีโมนเปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นใผ
18 วัน นึ่ ง เมื่อ พระเยซู อธิษฐาน อยู่ คน เดียว หมู่ สาวก ก็ อยู่ ใก้ๆ พระองค์ ก็ ถาม หมู่
เขาว่า “คนตังหลายอู้กั ๋นว่าเฮาเป๋นใผกา� 19 หมู่สาวกตอบว่า “บางคนว่า เป๋นยอห์น
ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา บาง คน ว่า เป๋น เอลี ยาห์ บาง คน ก็ ว่า เป๋น คน นึ่ ง ใน หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� 20 พระองค์ ถาม หมู่ เขา ว่า
“หมู่ ต้าน ลอ กึ๊ด ว่า เฮา เป๋น ใผ� เปโตร ตอบ พระองค์ ว่า “พระองค์ เป๋น พระคริสต์ ของ
พระเจ้า�
21 พระองค์ สัง
่ หมู่สาวกบ่หื้อบอกเรือ
่ งนี้ กับใผ 22 แล้วบอกหมู่เขาว่า “บุตรมนุษย์จะ
ต้องได้ ฮับความตุ๊กทรมานหลายอย่าง หมู่ คนเฒ่าคนแก่ หมู่ หัวหน้าปุโรหิต กับหมู่ ธร
รมาจ๋ารย์จะบ่ยอมฮับพระองค์ ในตี้สุดพระองค์จะถูกฆ่าต๋าย แต่หลังจากนั ้นแหมสาม
วัน พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
23 พระองค์ ก็ บอก หื้อ คน ตัง หลาย ว่า “ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋ น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน นั ้น
ตัดอกตัดใจ๋ แบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วเก่า แล้วตวยเฮามากู้ วัน 24 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ ฮัก
ษา จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไว้ คน นั ้น จะ ฮัก ษา จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด ยอม สละ จี วต
ิ ของ
ตั ๋ว ย้อน หัน แก่ เฮา คน นั ้น จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 25 จะ มี ประโยชน์ อะหยัง ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ
กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ แต่ ต้อง เสีย จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไป เหีย 26 ถ้า คน ใด อาย ย้อน ติด ต๋าม เฮา
กับกําสอนของเฮา เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์ก็จะอายคนนั ้นตวย เมื่อเฮาปิ๊ กมาในโลกด้วย
รัศมี ของ ต้าน กับ ของ พระบิดา ตึง ของ หมู่ ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์ 27 แต่ เฮา บอก ความ จริง
แก่หมู่ต้านว่า หมู่ต้านบางคนตี้ยืนอยู่ตี้นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันแผ่นดินของ
พระเจ้าเหียก่อน�
สาวกหันรัศมีของพระเยซู

28 เมื่อ พระเยซู อู้จาอัน
้ แล้วได้ สักแปดวัน

พระองค์ ก็ ปาเปโตร ยอห์น กับยากอบขึ้น
ไปบนดอยเปื้ ออธิษฐาน
หน้าของพระองค์ก็เปี่ ยนไป
30
เสื้อผ้าของพระองค์ก็ขาวจ๋นต้องต๋ามาบๆ แล้วมีสองคนคือโมเสสกับเอลียาห์กํ่าลัง
อู้ กับ พระองค์ 31 ผู้ ตี้ มา ป๋า กฏ นั ้น มี รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ กํ่า ลัง อู้ กั ๋น เถิง เรือ
่ ง ความ ต๋าย ของ
พระองค์ ตี้ จะ เกิด ขึ้น แต๊ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า 32 เปโตร
ยากอบ ยอห์น กํ่า ลัง ใค่ หลับ เมื่อ ต๋า แจ้ง ขึ้น ก็ หัน รัศมี ของ พระองค์ กับ หัน สอง คน นั ้น
ยืนอยูกั
่ บพระองค์ 33 เมื่อสองคนนั ้นกํ่าลังจะลาพระองค์ เปโตรจึงอูกั
้ บพระเยซูว่า “อา
จ๋ารย์ครับ เป๋นสิง่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยูตี
่ ้นี่ หมู่เฮาจะแป๋งตูบไว้สามหลัง หื้ออาจ๋ารย์
โมเสส กับเอลี ยาห์คนละหลัง� เปโตรบ่ฮู้สึกตั ๋วว่าได้ อู้อะหยังไป 34 เมื่อเขากํ่าลังอู้อยู่
29 เมื่อพระองค์ กํ่าลังอธิษฐานอยู่
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นั ้น มี เมฆ หุม
้ หมู่ เขา ไว้ เมื่อ อยู่ ใน เมฆ หมู่ เขา ก็ กั ๋ว 35 มี เสียง ออก มา จาก เมฆ ว่า “ต้าน
ผู้นี้ เป๋นลูกของเฮา เป๋นผู้ตี้ เฮาเลือกไว้ หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ� 36 เมื่อเสียงดักแล้ว เขา
ตึงสามก็หันก้าพระเยซูคนเดียวเต้าอัน
้ เหตุก๋ารณ์ ตี้หมู่เขาหันนั ้น หมู่เขาเก็บเรือ
่ งนี้ ไว้
กับบ่ได้บอกหื้อใผฮูสั
้ กคน
พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากหละอ่อน
37 เมื่อ แจ้ง เจ๊า แล้ว พระเยซู กับ สาวก สาม คน นั ้น ลง ดอย มา มี คน จํา
๋ นวน นั ก มา หา
38
พระองค์ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ใน คน ตัง หลาย ตี้ มา นั ้น เอิน
้ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ขอ
ไปผ่อลูกข้าพเจ้าหน้ อย ข้าพเจ้ามีลูกคนเดียวเต้าอัน
้ 39 ผีฮ้ายเข้าเขา เยียะหื้อเขาฮ้อง
๊ งอนํ้าลายออกเต๋มปาก จ๋นเนื้ อตั ๋วม้านไป
เสียงดังบ่าเดี่ยวนั ้นเลย กับโก้นลงจัก
๊ ดิน
้ จัก
หมด ผีตึงบ่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าขอหมู่สาวกของต้านไล่ผีนั ้นออก แต่หมู่เขาไล่
มันออกบ่ได้� 41 พระเยซูตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อกับเยียะบ่ดี เฮาจะอยูกั
่ บหมู่
สู กับจะต้องอดทนกับหมู่สู ไปแผวไหน ปาลูกมานี่ แล่� 42 เมื่อหละอ่อนคนนั ้นกํ่าลังมา
ผีฮ้ายก็เยียะหื้อเขาจัก
๊ ดิน
๊ งอ แต่พระเยซูสัง่ ผีฮ้ายนั ้นหื้อออกมา กับฮักษาหละอ่อน
้ จัก
หื้อหายเป๋นปกติ แล้วหื้อป้อของเขาฮับไป 43 คนตังหลายก็งืดในฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่
ของพระเจ้า
แต่ เมื่อ หมู่ เขา ยัง ยืน งืด ใน สิง่ ตัง หลาย ตี้ พระเยซู เยีย ะ พระองค์ ก็ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า
44 “ต้านตังหลายจํา
๋ กํานี้ ไว้เน่ อ ว่าจะมีคนหักหลังบุตรมนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยู่
ในอํานาจของคน� 45 แต่ หมู่สาวกบ่เข้าใจ๋ กําอู้นั ้น ย้อนพระเจ้ายังบ่เปิดเผยหื้อฮู้ เปื้ อ
หมู่เขาจะยังบ่เข้าใจ๋เตื้อ แต่หมู่เขาก็บ่ก้าถามพระองค์
ใผใหญ่เหลือเปิ้ น

46 แล้วมีก๋านเถียงกั ๋นเกิดขึ้นในหมู่สาวกว่า ในหมู่เขาใผจะเป๋ นใหญ่ตี้สุ ด 47 พระเยซู

ฮู้ ว่า หมู่ เขา กึ๊ด อะหยัง จึง เอา หละอ่อน หน้ อย คน นึ่ ง มา ยืน ฮิม พระองค์ 48 แล้ว บอก หมู่
เขาว่า “ใผคนใดตี้ ต้อนฮับคนตี้ เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยจาอี้ย้อนหันแก่ เฮา ก็ เผียบ
เหมือนกับว่าคนนั ้นได้ ต้อนฮับเฮาตวย คนใดต้อนฮับเฮาคนนั ้นก็ ได้ ต้อนฮับผู้ตี้ ใจ๊ เฮา
มา ย้อนว่าใผเล็กหน้ อยตี้สุดในหมู่ต้าน คนนั ้นละเป๋นใหญ่ตี้สุด�
49 ยอห์น บอก พระ เยซู ว่า “อา จ๋า รย์ ครับ หมู่ เฮา หัน คน นึ่ ง ไล่ ผี ออก ใน นาม ของ
พระองค์ หมู่เฮาก็ ห้ามเขา ย้อนเขาบ่ใจ้ หมู่เฮา� 50 พระเยซู บอกยอห์นว่า “บ่ต้องห้าม
เขาเน่ อ ย้อนว่าใผบ่ต่อต้านหมู่ต้าน เขาก็เป๋นหมู่ของต้านแล้ว�
จาวสะมาเรียบ่ต้อนฮับพระเยซู

51 บ่ากองใก้ เวลาตี้ พระเจ้าจะฮับพระองค์ ปิ๊ กสวรรค์

พระองค์ก็ตัง้ ใจ๋แน่วแน่ ตี้จะไป
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 พระองค์ ส่ง บาง คน ล่วงหน้า ไป บอก ข่าว ตี้ หมู่ บ้าน จาว สะมาเรีย ก่อน
เปื้ อเกียมสิง่ ต่างๆ หื้อพร้อมสําหรับพระองค์ 53 แต่จาวบ้านบ่ต้อนฮับพระองค์ ย้อนหัน
ว่าพระองค์จะซื่อไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 54 เมื่อยากอบกับยอห์นสาวกของพระองค์หันจาอัน
้
ก็ถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์ใค่หื้อหมู่เฮาขอไฟลงมาจากสวรรค์เผา
หมูเขา
่ เหียดีก่อ� 55 พระองค์เหลียวหน้ามาว่าหื้อเขา 56 แล้วพระองค์กับหมู่สาวกก็เข้า
ไปแหมหมู่บ้านนึ่ ง
57 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป ก็ มี คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “ต้าน ไป
ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ ตวย ต้าน ไป ตาง นั ้น� 58 พระเยซู บอก เขา ว่า “หมาไน ยัง มี ฮู อยู่ นก
ในอากาศยังมีฮังนอน แต่ บุตรมนุษย์บ่มีตี้ จะซุกหัวนอน� 59 พระองค์ บอกแหมคนว่า
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“ตวย เฮา มา เต๊อะ� คน นั ้น ตอบ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก ไป ฝัง ศพ ป้อ ก่อน
เต๊อะ� 60 พระเยซู บอก เขา ต่อ ไป ว่า “หื้อ คน ต๋าย ฝัง คน ต๋าย เอา คน เดียว เต๊อะ แต่ ต้าน
จง ไป บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า� 61 แหม คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์
ครับ ตั ๋ว เฮา จะ ไป ตวย เหมือน กั ๋น แต่ ขอ ไป ลา ตัง บ้าน ก่อน� 62 พระเยซู จึง บอก เขา ว่า
“ใผกํา๋ ง้อนไถ แล้วงว้ายหน้าปิ๊ กเหีย คนนั ้นก็บ่เปิงสําหรับแผ่นดินของพระเจ้า�

10

สาวกเจ็ดสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นั ้น ล่วง ป๊น ไป แล้ว พระ เยซู ก็ ตัง้ สาวก แหม เจ็ด สิบ สอง คน๓
ใจ๊ เขา ออก ไป เป๋น กู้ๆ หื้อ ล่วงหน้า ไป ก่อน พระองค์ เข้า ไป ใน เมือง กับ หมู่บ้าน ต่างๆ ตี้
พระองค์ จะ ไป 2 พระองค์ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “มี คน นั ก ตี้ พร้อม จะ ฮับ เจื้อ เหมือน ข้าว
เหลืองเต๋มโต้ง แต่คนงานตี้จะเกี่ยวนั ้นยังมีหน้ อยลํ้าไป ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอน
ขอ พระเจ้า ผู้ เผียบ เหมือน เจ้า ของ นา หื้อ ส่ง คน งาน มา เปื้ อ จ้วย กั ๋น เกี่ยว พืช ผล ของ
พระองค์ ตวย 3 ต้าน ตัง หลาย จง ออก ไป เต๊อะ เฮา ส่ง ต้าน ออก ไป เผียบ เหมือน ส่ง หมู่
ลูกแกะเข้าไปอยู่ต้ามก๋างหมู่ หมาป่า 4 บ่ต้องเอาถงสตางค์ กาว่าถงสะปาย กาว่าเกิบ
แหม กู้ นึ่ ง ไป กับ ต๋าม หน ตาง ก็ บ่ต้อง เสีย เวลา ตัก
๊ ตวาย ใผ 5 ถ้า จะ เข้า เฮือน ใด ก็ หื้อ ปั๋ น
6
ปอนว่า ‘ขอสันติสุขจงมีแก่เฮือนนี้ เต๊อะ� ถ้าเขาฮักสันติสุข กําปอนของต้านก็จะอยู่
กับเขา ถ้าเขาบ่ฮักสันติสุขกําปอนนั ้นก็จะปิ๊ กคืนมาหาหมู่ต้าน 7 จงย้างอยู่ในเฮือนนั ้น
กิน
ั ก้า จ้าง บ่ถ้า ย้าย จาก
๋ ดื่ม ของ ตี้ เขา หื้อ นั ้น ย้อน ว่า คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้ ฮบ
เฮือน นี้ ไป อยู่เฮือน ปู๊น 8 ถ้า หมู่ ต้าน เข้า ไป ใน เมือง ใด แล้ว มี คน ต้อนฮับ หมู่ ต้าน หื้อ กิน
๋
9
ของกิน
๋ ตี้เขาจัดตัง้ ไว้นั ้น จงฮักษาคนป่วยในเมืองนั ้นหื้อหายป่วย เวลาฮักษาคนป่วย
ก็หื้อสอนหมู่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าใก้เข้ามาแผวแล้ว 10 แต่ถ้าหมู่ต้านเข้าไปเมือง
ใด แล้ว คน ใน เมือง นั ้น บ่ต้อนฮับ หมู่ ต้าน หื้อ ออก ไป ก๋าง กอง เมือง นั ้น บอก หมู่ เขา ว่า
11 ‘แม้แต่ ขี้ ฝุ่น ใน เมือง ของ หมู่ เจ้า ตี้ ติด ตีน
๋ หมู่ เฮา หมู่ เฮา ก็ จะ ปั๊ ด ออก เปื้ อ แสดง เถิง
ก๋านบ่ยอมฮับหมู่เจ้า แต่หมู่เจ้าจงเข้าใจ๋ข้อความนี้ เต๊อะ คือแผ่นดินของพระเจ้าใก้มา
แผว แล้ว� 12 เฮา บอก หมู่ เจ้า ว่า โต้ษ ของ เมือง โสโดมฏใน วัน ตี้ พระเจ้า ตัดสิน ลงโต้ ษ
บาป ยังจะเบาเหลือโต้ษของเมืองนั ้นแหม
13 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ เมือง โคราซิน เมือง เบธไซดา ย้อน ถ้า เฮา ไป เยีย ะ ก๋าน
อัศจ๋รรย์แบบเดียวกั ๋นนี้ ตี้เมืองไทระกับเมืองไซดอน คนตังหลายตี้หัน
้ ก็จะกลับใจ๋ จาก
บาป ปากั ๋นนุ่งผ้ากระสอบ นั ่งลงเอาขีเ้ ต้าผุกใส่หัวตั ๋วเก่าไปเมินแล้ว 14 ในวันตัดสินลง
โต้ษบาป โต้ษของเมืองไทระกับเมืองไซดอน จะเบาเหลือโต้ษของหมู่เจ้า 15 ส่วนเมือง
คาเปอรนาอุมเจ้ากึ๊ดว่าเจ้าจะถูกยกขึ้นเปียงฟ้ากา บ่ใจ้เน่ อ แต่หมู่เจ้าจะตกลงไปเถิง
แดนคนต๋าย�
16 พระเยซูบอกหมู่สาวกว่า “คนตี้ฟังต้านตังหลายก็ได้ฟังเฮา คนตี้บ่ยอมฮับต้านตัง
หลาย ก็บ่ยอมฮับเฮา คนตี้บ่ยอมฮับเฮาก็บ่ยอมฮับผูตี
้ ้ใจ๊เฮามา�
1

สาวกเจ็ดสิบสองคนปิ๊ กมารายงาน
หมู่ สาวก เจ็ด สิบ สอง คน นั ้น ก็ ปิ๊ ก มา ด้วย ความ จื้น จมยินดี บอก พระองค์ ว่า “องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า แม้ แต่ หมู่ ผี หมู่ เฮา ก็ บังคับ โดย นาม ของ พระองค์ ได้� 18 พระองค์ บอก
หมู่เขาว่า “เฮาได้หันซาต๋านตกลงจากฟ้าเหมือนฟ้าแมบ 19 ฟังเน่ อ เฮาได้หื้อหมู่ต้าน
มีอํานาจยํ่างูปิ๊ ดกับแมงป่องได้ ตึงหื้อมีอํานาจยิง่ ใหญ่เหลือศัตรู ของ
๋
พระเจ้า บ่มีสิง่ ใด
17

๓
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เยียะอันตรายต้านได้สักอย่าง 20 บ่ถ้าจื้นจมยินดีในเรือ
่ งตี้ต้านบังคับผีได้ แต่หื้อยินดีตี้
จื้อของหมู่ต้านจดไว้แล้วในสวรรค์�
21 ต๋อน นั ้น พระเยซู มี ความ สุ ข ตี้ เกิด จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จึง อู้ ว่า “ข้า แต่ พระ
บิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอ สรรเสริญ พระองค์ ย้อน
ว่า พระองค์ ได้ ปิดบัง เรือ
่ ง ต่างๆ หมู่ นี้ บ่หื้อ ผู้ มี ผญา ปั๋ ญญา กับ ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่
ได้เปิดเผยหื้อกับหมู่คนตี้ถ่อมใจ๋เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยๆ ข้าแต่พระบิดาเจ้า แม่น
แล้ว พระองค์ปอใจ๋ตี้จะเยียะจาอัน
้
22 “พระบิดาได้ มอบสิทธิอํานาจเหนื อกู้ สิง
่ กู้ อย่างหื้อเฮา บ่มีใผฮู้จักพระบุตรว่าเป๋น
ใผนอกจากพระบิดา บ่มีใผฮู้จักพระบิดาว่าเป๋นใผนอกจากพระบุตร กับคนตี้พระบุตร
ต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้าอัน
้ �
23 พระเยซู เหลียว ไป ผ่อ หมู่ สาวก อู้ ก้า หมู่ เขา เต้า อัน
้ ว่า “คน ตี้ ได้ หัน ใน สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน
24
ได้ หัน ก็ เป๋น สุข
เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ
กษั ตริยหลาย
์
องค์ใค่หันสิง่ ตี้ต้านตังหลายหัน แต่ก็บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้ต้านตังหลาย
ได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ �
จาวสะมาเรียใจ๋ดี
มี ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ คน นึ่ ง ยืน ขึ้น ลองเจิง พระองค์ ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ ข้าพเจ้า
จะ ต้อง เยีย ะ ความ ดี อะหยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รัน ดร์� 26 พระองค์ ตอบ เขา ว่า “ใน
บทบัญญัติของโมเสสมีกําเขียนไว้จาใดพ่อง ต้านอ่านแล้วเข้าใจ๋อย่างใด� 27 เขาตอบ
พระองค์ว่า “จงฮักองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋นสุดจิตสุดใจ๋ สุดกํ่าลัง กับสุด
ผญาปั๋ ญญาของเจ้าฒ กับจงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ณ 28 พระองค์จึงอูกั
้ บเขา
ว่า “ต้านตอบถูกแล้ว จงเยียะจาอัน
้ แล้วจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
29 แต่ คน นั ้น ใค่ แสดง ว่า ตั ๋ว ดี จึง ถาม พระเยซู ว่า “ใผ เป๋ น เปื้ อน บ้าน ของ ข้าพเจ้า�
30 พระเยซู ตอบ ว่า “มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป เมือง เยรีโค เขา ถูก หมู่
โจ๋ร ปล้น โจ๋ร นั ้น ได้ ลู่ เอา เสื้อผ้า ของ เขา บุบ ตี เขา
๋
แล้ว ละ เขา ไว้ ตี้ หัน
้ จ๋น เกือบ จะ ต๋าย
31 ปอดี ปุโรหิต คน นึ่ ง เตียว ไป ตัง นั ้น หัน ใส่ คน นั ้น ก็ เตียว เว้น ไป แหม เผิก นึ่ ง 32 คน นึ่ ง
ในหมู่ เลวีก็ เยียะอย่างเดียวกั ๋น เมื่อมาเถิงตี้ หัน
้ หันใส่ คนนั ้นแล้วก็ เว้นไปแหมเผิกนึ่ ง
33 แต่ มีจาวสะมาเรียคนนึ่ งเมื่อเตียวมาเถิงคนนั ้น หันใส่ เขาแล้ว ก็มีใจ๋ อินดู 34 เข้าไป
ฮักษาเขาโดยเอานํ้ามันกับเหล้าองุน
่ ถอกใส่แผล แล้วเอาผ้ามาปันแผลหื้อ กับเอาเขา
ขึ้นขี่ลาของตั ๋ว ปามาตี้โรงแรมแห่งนึ่ งและฮักษาพยาบาลเขา 35 แจ้งเจ๊ามาเมื่อจะไป
ต่อแหม จาวสะมาเรียคนนั ้นก็ เอาสตางค์ สองเดนาริอน
ั หื้อเจ้าของโรงแรมไว้ บอกว่า
‘ฮักษาเขาเต๊อะ สตางค์ตี้ต้องเสียนั กเหลือนี้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาจะเตื่อมหื้อแหม� � 36 พระ
เยซูก็ถามธรรมาจ๋ารย์คนนั ้นว่า “สามคนนั ้น ต้านกึ๊ดว่าคนใดเป๋นเปื้ อนบ้านของคนตี้
ถูกปล้น� 37 เขาตอบว่า “ก็ คนตี้ เมตต๋าเขานั ่นละ� พระเยซู จึงบอกเขาว่า “ต้านจงไป
เยียะเหมือนจาอัน
้ เต๊อะ�
25

พระเยซูอยูบ้
่ านมารธากับมารีย์

38 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกกํ่าลังเตียวตางต่อไปกรุ งเยรู ซาเล็มนั ้น

ก็เข้าไปตี้หมู่บ้าน
นึ่ ง มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ มารธา ต้อนฮับ พระองค์ ไว้ตี้ เฮือน ของ นาง มารธา มี น้ อง สาว
คนนึ่ งจื้อมารีย์ มารีย์ก็ มานั ่งฮิมตีน
๋ พระเยซู ฟังกํา สัง่ สอนจากพระองค์ 40 มารธาเมา
เยีย ะ ว่า เยีย ะ กิน
๋ อยู่ คน เดียว จึง เอิน
้ ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ เจ้า อาจ๋า รย์ บ่สนใจ๋ กา
39
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ตี้ น้ องสาว ปล่อย ข้า เจ้า เยีย ะ ก๋าน คน เดียว ขอ บอก เขา มา จ้วย ข้า เจ้า น่ อย� 41 พระเยซู
ตอบ นาง ว่า “มารธา เหย เจ้า กระวน กระวาย กับ ฮ้อ นใจ๋ ใน หลาย อย่าง ลํ้า ไป 42 สิง่ ตี้ จํา๋
เป๋นมีสิง่ เดียวเต้าอัน
้ มารียได้
์ เลือกเอาสิง่ ดีอันนั ้น ใผจะลู่เอาไปจากเขาตึงบ่ได้�

11
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านอธิษฐาน
มี วัน นึ่ ง พระเยซู อธิษฐาน อยู่ ใน ตี้ แห่ง นึ่ ง เมื่อ อธิษฐาน จบ แล้ว สาวก คน นึ่ ง บอก
พระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ ขอสอนหมู่เฮาอธิษฐาน เหมือนตี้ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาสอน
สาวก ของ เขา พ่อง� 2 พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “เมื่อ อธิษฐาน หื้อ ว่า ‘ข้า แต่ พระบิดา ขอ
หื้อ นาม ของ พระองค์ เป๋น ตี้ นั บถือ ขอ หื้อ แผ่น ดิน ของ พระองค์ มา ตัง้ อยู่ 3 ขอ โผด หื้อ
ข้า พระองค์ ตัง หลาย มี อาหาร กิน
๋ ตึง วัน 4 ขอ โผด ยก โต้ษ บาป ของ ข้า พระองค์ ตัง หลาย
เหมือนข้าพระองค์ ยกโต้ ษหื้อคนตี้ เยียะบาปต่อข้าพระองค์ นั ้น ขอบ่หื้อ ปาข้าพระองค์
ตังหลาย เข้าไปหาก๋านลองใจ๋� �
5 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “สมมุติ คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน ไป หา เสี่ยว คน นึ่ ง ตี้ บ้าน ใน เวลา
เตี้ย งคืน อู้ กับ เขา ว่า ‘เสี่ยว เหย ขอ ยืม เข้า หนมปัง สัก สาม ก้อน เต๊อะ 6 เปื้ อน เฮา คน นึ่ ง
ก้า หา เตียวตาง มา เถิง เฮา บ่มี อะหยัง จะ หื้อ เขา กิน
๋ � 7 แล้ว เสี่ยว ตี้ อยู่ ตัง ใน บ้าน ก็ ตอบ
ว่า ‘ห้าม มา รบก๋ วน กั ๋น เต๊อะ ปะตู๋ บ้าน ก็ หับ แล้ว หมู่ ลูกๆ กับ เฮา กํ่า ลัง จะ หลับ เฮา ลุก
ไปเอาหื้อเสี่ยวบ่ได้� 8 เฮาบอกต้านตังหลายว่า เถิงแม้ว่าเป๋นเสี่ยวกั ๋น เขาก็ยังบ่ลุกมา
เอาหื้อ แต่ย้อนคนนั ้นตื๊อฮ้องติกๆ เสี่ยวคนนั ้นจึงลุกขึ้นมาเอาหื้อต๋ามตี้ต้องก๋าน 9 เฮา
จึงบอกต้านตังหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงเซาะแล้วจะปะ จงฮ้องตี้ปะตู๋แล้วจะเปิดหื้อ
10 ย้อนว่ากู้คนตี้ขอก็จะได้ กู้คนตี้เซาะก็จะปะ กู้คนตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิ ดหื้อเขา 11-12 มี
ใผในหมู่ต้านตี้เป๋นป้อ ถ้าลูกขอป๋าจะเอางู ปิ๊ ดหื้อแตนกา๔ ถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องหื้อ
เขากา 13 ย้อนว่าต้านตังหลายตี้ เป๋นคนบาปก็ ยังฮู้จักเอาของดีๆ หื้อลูก แล้วนั กเหลือ
นั ้น พระบิดาตี้อยูใน
่ สวรรค์จะบ่หื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บคนตี้ขอจากพระองค์กา�
1

พระเยซูใจ๊อํานาจของพระเจ้าไล่ผี

14 วัน นึ่ ง พระเยซู ไล่ ผี ตี้ เยีย ะ หื้อ คน เป๋ น ใบ้ ออก จาก ป้ อ จาย คน นึ่ ง

แล้วเขาก็ อู้ได้ คน
ตังหลายก็ปากั ๋นงืด
“คนนี้ ไล่ผีออกได้โดยใจ๊อํานาจของเบ
16
เอลเซบูลหัวหน้าผี� ซํ้าคนก็จะมาทดลองพระองค์ ขอหื้อพระองค์เยียะหมายสําคัญ
จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อ จะ ฮู้ ว่า พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ๆ 17 แต่ พระองค์ ฮู้ กํา กึ๊ด
ใน ใจ๋ ของ เขา จึง อู้ ว่า “อาณาจักร ใด ถ้า แตกแยก กั ๋น จะ ฉิ บหาย ครอบครัว ใด แตก กั ๋น ก็
ฉิ บหาย 18 ถ้า ซาต๋าน แตกแยก กั ๋น ใน หมู่ ของ มัน อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่ ได้ จาใด
ต้าน ตัง หลาย ว่า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอลเซบู ล 19 แต่ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย
ใจ๊อํานาจของเบเอลเซบูล หมู่ของต้านไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของใผ จาอัน
้ หมู่ของต้าน
นั ้นละ จะเป๋นผู้ตัดสินเรือ
่ งนี้ ได้ 20 แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยอํานาจของพระเจ้า แสดงว่า
แผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่ต้านแล้ว
21 “เมื่อ คน ตี้ มี กํ่า ลัง กํา
๋ อาวุธ เฝ้า เฮือน ของ ตั ๋ว อยู่ สิง่ ของ ของ เขา ก็ จะ มี อยู่ โดย บ่มี
22
อันตราย แต่ เมื่อ มี คน ตี้ มี กํา๋ ลัง นั ก เหลือ เขา เข้า มา ต่อ สู้ แล้ว เขา ก๊าน คน นั ้น ก็ จะ ลู่
อาวุธตี้เขาวางใจ๋ไปเหีย แล้วเก็บเอาสิง่ ของทรัพย์สมบัติของเขาไปแบ่งกั ๋น
15 แต่บางคนในหมู่เขาอู้ว่า

๔

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

ลูก๋า 11:23
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23 “ถ้าใผบ่ได้อยูฝ่
่ ายเดียวกับเฮาก็เป๋นศัตรูต่
๋ อเฮา

ต้อมกับเฮา ก็เป๋นคนเยียะหื้อคนแตกขะแลขะแจไป

ลูก๋า 11:41

ใผบ่ได้จ้วยฮ้องคนเข้ามาเปาะมา

ผีฮ้ายปิ๊ กมาตี้เก่า
“ผี ฮ้าย๕ตั ๋ว นึ่ ง เมื่อ ออก จาก ตั ๋ว ของ คน ไป แล้ว ก็ ฮ่อน ไป ต๋าม ตี้ กั ๋นดาร แห้ง แล้ง
เปื้ อเซาะหาตี้อยู่ใหม่ แต่ก็เซาะหาบ่ปะ ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นเลยอู้ขึ้นว่า ‘ข้าจะปิ๊ กไปเฮือนหลัง
เก่า ตี้ ได้ ออก มา แล้ว ดี กว่า� 25 เมื่อ ปิ๊ ก มา แล้ว ก็ หัน ว่า เฮือน หลัง เก่า นั ้น เผี้ยว สะอาด
เรียบร้อย ดี 26 ผี ตั ๋ว นั ้น ก็ ไป จวน ผี ตั ๋ว อื่นๆ แหม เจ็ด ตั ๋ว ตี้ ฮ้าย เหลือ มัน แหม แล้ว ปา กั ๋น
เข้ามาอยูใน
่ เฮือนหลังนั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม�
24

คนตี้เป๋นสุขเหลือคนอื่น

มีแม่ญิงคนนึ่ งในคนตังหลายฮ้องบอกพระองค์ว่า “แม่ตี้
เกิดพระองค์และหื้อกิน
้ า “คนตังหลายตี้ได้ยน
ิ ถ้อยกํา
๋ นม ก็เป๋นสุข� 28 แต่พระองค์อูว่
ของพระเจ้า แล้วเยียะต๋ามถ้อยกํานั ้น ก็เป๋นสุขเหลือนั ้นแหมก่อน�
27 เมื่อพระเยซู กํ่าลังอู้อยู่

เรือ
่ งคนซอบเซาะหาก๋านอัศจ๋รรย์
เมื่อ คน ปา กั ๋น มา นั ก ขึ้น แหม พระองค์ ก็ อู้ ว่า “คน สมัย นี้ เป๋น คน บ่ดี มี ก้า ผ่อ หา
หมายสําคัญ เต้า อัน
้ แต่ เฮา จะ บ่เยีย ะ หื้อ หัน เน่ อ นอก จาก หมายสําคัญ ตี้ เกิด ขึ้น กับ โย
30
นาห์เต้าอัน
้
ย้อนว่าสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับโยนาห์ได้เป๋นหมายสําคัญหื้อจาวเมืองนี นะเวห์ฮู้
ว่า พระเจ้าได้ส่งเขาไป ก็เหมือนกั ๋นกับสิง่ ตี้จะเกิดขึ้นกับบุตรมนุษย์ก็เป๋นหมายสําคัญ
หื้อ คน ใน สมัย นี้ ฮู้ 31 ใน วัน ตี้ พระเจ้า จะ ตัดสิน โลก พระราชินี ของ ตัง ใต้ด ก็ จะ ยืน ขึ้น
นาบโต้ษคนในสมัยนี้ ย้อนว่าพระนางได้มาจากตี้สุดป๋ายแผ่นดินโลก เปื้ อจะมาฟังสติ
ปั๋ ญญา ของ กษั ตริย์ ซาโลมอน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ คน ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ กษั ตริย์ ซาโลมอน อยู่
ตี้ นี่ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ บ่ยอม ฟัง 32 จาว เมือง นี นะเวห์จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน สมัย นี้ ใน วัน ตี้
พระเจ้าตัดสินโลก ย้อนว่าเขาตังหลายได้กลับใจ๋จากบาปเมื่อโยนาห์ไปสัง่ สอนหมู่เขา
แต่ ต๋อน นี้ คนตี้ เป๋น ใหญ่เหลือ โยนาห์อยู่ส่อง หน้า หมู่ ต้าน แต่ ยังบ่มี ใผ กลับ ใจ๋ จากบาป
สักคน
33 “บ่มี ใผ เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ตัง
้ ไว้ตี้ ลับ ตี้ บัง กาว่า เอา ถัง ควบ ไว้แต่ จะ ตัง้ ไว้
บน ตัง่ เปื้ อ คน ตัง หลาย ตี้ เข้า มา จะ หัน เป่ง แจ้ง ได้ 34 แก่น ต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง
แจ้งในตั ๋วของคนเฮา ถ้าแก่นต๋าของต้านดี ตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็เป่งแจ้งไปหมด ถ้าแก่นต๋า
ของต้านบ่ดี ตึงตั ๋วของต้านก็จะมืดหมด 35 ย้อนจาอัน
้ จงหละวังหื้อดี หละวังความเป่ง
แจ้งตี้ต้านกึ๊ดว่าอยูใน
่ ตั ๋วเป๋นความมืด 36 ถ้าตั ๋วของต้านตึงหมดมีก้าความเป่งแจ้งบ่มี
ความมืดเลย ก็จะแจ้งไปหมดเหมือนกับโกมไฟตี้ส่องมาหาต้านนั ้น�
29

พระเยซูติเตีย
๋ นหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์

เมื่อ พระองค์ อู้ เสร็จ แล้ว มี คน นึ่ ง ใน หมู่ ฟาริสี เจิญ พระองค์ ไป กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น ตี้
38
บ้าน พระองค์ก็เข้าไปแล้วนั ่งลงกิน
๋ ตวยกั ๋น เมื่อฟาริสีคนนั ้นหันว่า พระเยซูบ่ได้เยีย
ะพิธซ่
ี วยมือก่อนกิน
๋ ข้าว เขาก็แปลกใจ๋ 39 พระองค์อู้กับเขาว่า “หมู่ฟาริสีล้างถ้วยจาน
ก้าตังนอกเต้าอัน
้ แต่ตังในนั ้นมีก้าความโลภกับก๋านบ่ดี 40 หมู่คนง่าว พระเจ้าผู้สร้าง
ตังนอกก็ ได้ สร้างตังในตวยบ่ใจ้ กา 41 จงเอาของตี้ อยู่ในถ้วยจานหื้อคนตุ๊กยาก แล้วกู้
อย่างก็จะสะอาดบริสุทธิสํ
์ าหรับเจ้า
37

๕
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ด
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“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟาริสี ย้อน หมู่ เจ้า ถวาย สิบ ลด จาก หอมด่วน ขมิน
้
กับ หมู่ เครือ
่ งเทศ แต่ บ่สนใจ๋ ความ ยุติธรรม กับ ความ ฮัก ต่อ พระเจ้า ก๋าน ถวาย สิบ ลด
เจ้าก็ควรเยียะอยู่ แต่บ่ดีละสิง่ สําคัญหมู่นั ้นตวย 43 ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ฟาริสี
ย้อน เจ้า ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง
44
ลี ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเจ้าตังหลาย ย้อนหมู่เจ้าเผียบเหมือนอุโมงค์ฝังศพตี้คน
บ่ฮูว่
้ ามีศพฝังอยูหั
่ น
้ คนจะเตียวยํ่าไปยํ่ามาโดยบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง๖”
45 ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ตี้ ต้าน ว่า จาอัน
้ ต้าน ก็ ดู
แควนหมู่เฮาตวยก่า� 46 พระองค์ก็บอกเขาว่า “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ผู้ชํานาญ
บทบัญญัติตวย ย้อนหมู่เจ้าตัง้ กฎตี้ยากๆ หื้อคนตังหลายแบกไว้ แต่หมู่เจ้านั ้นก็บ่ยอม
จ้วยจิสักหน้ อย 47 ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเจ้าตังหลาย ย้อนหมู่เจ้าได้แป๋งอุโมงค์ฝัง
ศพ ตี้ เปิง กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต่ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เจ้า นั ้น ละ
48
เป๋น คน ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หมู่ นั ้น ตี้ หมู่ เจ้า เยีย ะ นั ้น ก็ แสดง ว่า
หมู่เจ้าหันดีหันงามกับสิง่ ตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนได้เยียะ หมู่เขาฆ่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า แล้ว หมู่ เจ้า ก็ มา แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ หื้อ 49 ย้อน จาอัน
้ พระเจ้า ได้ อู้ ต๋าม ปั๋ ญญา
ของ พระองค์ ว่า ‘เฮา จะ ส่ง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน เฮา กับ หมู่ อัคร สาวก ไป หา หมู่ เขา
หมู่เขาก็จะฆ่าเหียพ่อง จะคํ่าเหียพ่อง� 50 ย้อนจาอัน
้ คนในยุคนี้ นี่ ละ จะต้องฮับโต้ษตี้
ได้ฆ่าหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดตัง้ แต่เมื่อเก๊าสร้างโลก 51 คือตัง้ แต่
อาแบล๗จ๋น เถิง เศคาริยาห์๘ตี้ ถูก ฆ่า ต๋าย หละหว่าง พระวิหาร กับ แต้น ปู่ จา เฮา บอก
ความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะต้องฮับโต้ษตี้ได้ฆ่าคนหมู่นั ้นอย่างแน่ นอน
52 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ ย้อน ว่า หมู่ เจ้า เอา ลูก ขะแจ๋ แห่ง
ความ ฮู้ เรือ
่ ง พระเจ้า ไป ซ่อน ไว้เหีย แต่ หมู่ เจ้า ก็ บ่ยอม เข้า ไป คน อื่น ฮิ จะ เข้า ไป หมู่ เจ้า
เองก็ขวางไว้เหีย�
53 เมื่อ พระเยซู ออก มา จาก บ้าน ฟาริสี คน นั ้น แล้ว หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี ก็ ตัง
้
เก๊าต่อต้านพระองค์อย่างแฮงกับหลุ้มถามพระองค์หลายอย่าง 54 หมู่เขาหวังจะยับผิด
เอาจากกําของพระองค์ เปื้ อจะฟ้องพระองค์ได้
42

12

กําเตือ
๋ นเรือ
่ งความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดของหมู่ฟาริสี
1 กํานั ้นมีคนนั กเป๋ นปั นๆ คนมาจุมนุมยัดกั ๋นอยู่ พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกของพระองค์
ก่อน ว่า “ต้าน ตัง หลาย จง หละวัง เจื๊อ ฟู ของ หมู่ ฟาริสี คือ ความ หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด 2 แต่ กู้
อย่าง ตี้ ปิดบัง ซุก ไว้จะ เปิด หื้อ หัน ตึง ตี้ เป๋น ความ ลับ กู้ อย่าง จะ ถูก เปิด เผย ออก มา หมด
หลึ้ง 3 ย้อนจาอัน
้ กู้ สิง่ ตี้ ต้านอู้ในตี้ มืด คนจะได้ยน
ิ ในตี้ แจ้ง กับสิง่ ตี้ ต้านซูบซาบตี้ หูใน
ห้องส่วนตั ๋ว จะมีคนเอิน
้ บอกบนดาดฟ้าหลังคาตึก
ผู้ตี้เฮาสมควรกั ๋ว

4 “เปื้ อนของเฮาเหย

เฮาขอบอกต้านตังหลายว่าบ่ต้องกั ๋วคนตี้ฆ่าได้ก้าตั ๋ว แล้วเมื่อ
ลูน มา ก็ เยีย ะ อะหยัง ต้าน แหม บ่ได้ 5 แต่ เฮา จะ เตือ
๋ น หื้อ ฮู้ ก่อน ว่า สมควร จะ กั ๋ว ใผ หื้อ
กั ๋วพระเจ้าผู้ตี้ฆ่าต้านได้ แล้วยังมีฤทธิอํ
์ านาจจะเอาโจ้งลงหม้อหน้าฮกได้แหม หื้อกั ๋ว
๖
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พระองค์ นั ้นละ 6 นกจอกห้าตั ๋วเปิ้ นขายกั ๋นสองบาท๙บ่ใจ้ กา แม้นกตั ๋วเดียวพระเจ้าก็
บ่ลืม 7 ขนาด ผม ของ ต้าน มี กี่ เส้น พระเจ้า ก็ นั บ ไว้หมด แล้ว ย้อน จาอี้บ่ต้อง กั ๋ว เน่ อ หมู่
ต้านมีก้านั กเหลือนกจอกหลายตั ๋วแหมก่อน
8 “เฮา บอก หมู่ ต้าน ว่า คน ใด ตี้ ยอมฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ บุตรมนุษย์ ก็ จะ ยอม
ฮับเขาต่อหน้าหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้า 9 แต่คนใดตี้บ่ยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้
เฮาก็ จะบ่ยอมฮับเขาต่อหน้าหมู่ ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าเหมือนกั ๋น 10 พระเจ้ายังจะยก
โต้ ษ หื้อ กับ คน ตี้ ด่า บุตรมนุษย์ ได้ แต่ จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ อู้ หมิน
่ ประมาท พระวิญญาณ
บริสุทธิตึ
์ งบ่ได้
11 “เมื่อ หมู่ ต้าน ถูก ปา ไป ตัดสิน โต้ษ ใน ธรรมศาลา กาว่า ต่อ หน้า เจ้า เมือง กาว่า ผู้ มี
อํานาจ ตัดสิน บ่ต้อง ฮ้อ นอก ตกใจ๋ ว่า จะ ตอบ จาใด จะ อู้ จาใด 12 ย้อน ว่า พระวิญญาณ
บริสุทธิจะ
้
ในเวลานั ้น�
์ สอนต้านว่า ควรจะอูจาใด
เศรษฐีง่าว
มี คน นึ่ ง ใน หมู่ คน ตี้ มา หัน
้ บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ สัง่ หื้อ อ้าย แบ่ง มรดก หื้อ
14
ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ� แต่ พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “ใผ ได้ ตัง้ เฮา เป๋น ผู้ ตัดสิน ความ กาว่า
เป๋น คน แบ่ง มรดก หื้อ ต้าน กา� 15 แล้ว พระองค์ ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย ว่า “จง หละวัง หื้อ
ละ เว้น ก๋าน โลภ ตึง หมด เหีย ย้อน ว่า จี วต
ิ ของ คน เฮา บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ ก๋าน มี สิง่ ของ นั กๆ�
16 พระองค์อูกํ
้ าเผียบข้อนึ่ งหื้อหมูเขา
่ ฟังว่า “มีเศรษฐีคนนึ่ ง นาของเขาได้ข้าวนั กขนาด
17 เขา กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘เฮา จะ เยีย ะ จาใด ดี หา ย้อน ว่า เฮา บ่มี ตี้ ตี้ จะ ใส่ ข้าว จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง
ได้� 18 เขากึ๊ดว่า ‘เฮาจะเตหลองข้าวเก่านั ้น แล้วแป๋งแหมใหม่หื้อใหญ่ๆ แล้วเก็บข้าว
กับทรัพย์สมบัติไว้ในหลองใหม่จ๋นหมด 19 แล้วเฮาจะบอกกับตั ๋วเก่าว่า “เฮามีข้าวของ
นั กอยูได้
่ แหมหลายปี๋ หื้ออยูสบาย
่
ๆ กิน
๋ ดื่มม่วนงันเต๊อะ� ’
20 “แต่พระเจ้าบอกกับเขาว่า ‘เออ คนง่าว คืนนี้ เจ้าจะต๋ายแล้ว ของตี้สะสมไว้นั ้นจะ
เป๋นของใผ�
21 “คน ตี้ สะสม ทรัพย์ สมบัติ ไว้ หื้อ ตั ๋ว เก่า แต่ บ่ได้ รํา
่ รวย ใน สิง่ ดี ใน สายต๋า พระเจ้า ก็
เป๋นจาอัน
้ ละ�
13

พระเยซูบอกหื้อไว้ใจ๋พระเจ้า

“ย้อนจาอัน
้ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋จี้วีจ้
้ อหว้อเกี่ยวกับ
จีวต
ิ ว่า จะเอาอะหยังมากิน
่ งของตั ๋วว่า จะเซาะหาเสื้อผ้าตี้ไหนมานุ่ง
๋ กาว่าเป๋นห่วงเรือ
23 ย้อนว่าจีวต
ิ สําคัญนั กเหลือของกิน
๋ กับตั ๋วของคนเฮาก็สําคัญนั กเหลือผ้านุ่ง 24 ลอง
ผ่อ หมู่ นกก๋า ลอ ว่า บ่ได้ หว่าน บ่ได้ เก็บ เกี่ยว บ่ได้ เอา ข้าว ไว้ใน หลอง แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้
เลี้ยงนกหมูนั
่ ้นไว้ หมูต้
่ านมีก้านั กเหลือนกหมู่นั ้นแหมก่อน 25 ในหมูต้
่ าน มีใผพ่องตี้ฮ้อ
26
นใจ๋แล้วต่อจีวต
ิ ตั ๋วเก่าหื้อยาวออกไปแหมสักหน้ อยนึ่ งได้ ย้อนจาอัน
้ แม้สิง่ หน้ อยๆ
จาอียั
้ งเยียะบ่ได้ จะฮ้อนอกตกใจ๋เรือ
่ งอื่นๆ เยียะหยัง
27 “ลองผ่อดอกไม้ลอ มันงอกงามขึ้นมาได้จาใด มันบ่ได้เยียะก๋าน มันบ่ปั่ นฝ้ายแป๋ ง
เสื้อ นุ่ง แต่ เฮา บอก หื้อ ฮู้ ว่า ขนาด กษั ตริย์ ซาโลมอน ตี้ นั บ ว่า รํา่ รวย นั ก ขนาด ก็ ยัง ใส่
เสื้อผ้า บ่งาม เต้า ดอกไม้ หมู่ นี้ สัก ดอก เดียว 28 ถ้า พระเจ้า แต่ง หย้อง ดอก หญ้า ตํา๋ โต้ง
ตํา๋ นา เซิง่ มี จี วต
ิ อยู่ ได้ วัน นี้ วัน เดียว ตก แหม วัน ก็ จะ ถูก กํา๋ ปือ เข้า ก๋ องไฟ จาอัน
้ แล้ว
พระองค์ ก็ จะ แต่ง หย้อง หมู่ ต้าน นั ก เหลือ นั ้น แหม โอ หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ หน้ อย แต๊ๆ
29 ต้านก็บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ว่าจะเอาอะหยังมากิน
้ ักพระเจ้าใคว่โลก
๋ มาดื่ม 30 ย้อนว่าคนตี้บ่ฮูจ
22 พระเยซู อู้กับหมู่สาวกของพระองค์ ว่า

๙

12:6 12:6 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกเป๋น สองเหรียญอัสซาริอน
ั เซิง่ นึ่ งเดนาริอน
ั เต้ากับสิบหกอัสซาริอน
ั
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เซาะหาสิง่ หมู่นี้ แต่พระบิดาของต้านตังหลายฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่าสิง่ หมู่นี้ จํา๋ เป๋นสําหรับต้าน
31 แต่ หื้อ ต้าน เซาะ หา แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก่อน แล้ว พระเจ้า จะ เตื่ อม แถ้ง สิง
่ ตี้ จํา๋ เป๋ น
หมู่นี้ กับหมู่ต้าน
ทรัพย์สมบัติในสวรรค์
“หมู่ แกะ หน้ อยๆ เหย บ่ถ้า กั ๋ว เน่ อ พระบิดา ของ หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ตี้ จะ หื้อ หมู่ ต้าน อยู่
ในแผ่นดินของพระองค์ 33 ต้านตังหลายจงขายของตี้มีอยู่ แล้วแจกหื้อคนตุ๊ก หื้อแป๋ง
ถง สตางค์ ตี้ บ่มี วัน ปุด คือ มี ทรัพย์สมบัติ ไว้ใน สวรรค์ ตี้ บ่ฮู้จัก หมด ตี้ ขโมย ก็ บ่เข้า มา ใก้
แมงก็บ่มาขบกิน
่ ้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
๋ 34 ย้อนว่าทรัพย์สมบัติของต้านอยูตี
32

หมู่คนฮับใจ๊ตี้ถ้าต้อนฮับนาย
“ต้าน ตัง หลาย ต้อง แต่ง ตั ๋ว หื้อ พร้อม ตี้ จะ ฮับ ใจ๊ กับ หื้อ โกม ไฟ ของ ต้าน แจ้ง อยู่
36 หื้อ เป๋ น เหมือน คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ถ้า ต้อนฮับ นาย ของ ตั ๋ว เมื่อ นาย ปิ๊ ก จาก งาน แต่งงาน มา
แผว บ้าน แล้ว เมื่อ นาย มา ฮ้อง หน้า ปะตู๋ หมู่ เขา ก็ จะ ไข หื้อ บ่า เดี่ยว นั ้น ได้ เลย 37 คน ฮับ
ใจ๊ตี้นายมาปะว่ากํ่าลังรอถ้าอยู่ก็เป๋นสุข เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า นายจะ
แต่งตั ๋วเป๋นคนฮับใจ๊ แล้วหื้อคนฮับใจ๊นั ่งกิน
๋ ข้าว นายจะยกข้าวมาหื้อกิน
๋ 38 ถ้านายปิ๊ ก
มา ปะ ว่า คน ฮับ ใจ๊ ยัง รอ ถ้า อยู่ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น สุข แม้ ว่า จะ เป๋น เวลา เตี้ย งคืน กาว่า ใก้
แจ้งแล้วก็ต๋าม 39 หื้อจํา๋ ไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านฮูตั
้ ๋วว่าขโมยจะลักเข้ามาเวลาใด เขาก็จะ
40
แน หละวัง บ่หื้อ ขโมย งัด เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ ต้าน ตัง หลาย จง เกีย ม ตั ๋ว ไว้หื้อ พร้อม
ย้อนว่าบุตรมนุษย์จะมาในเวลาตี้หมู่ต้านกึ๊ดบ่เถิง�
41 เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ อู้ กํา เผียบ นั ้น หื้อ หมู่ เฮา ฟัง กา กาว่า อู้ หื้อ คน อื่น
ฟัง� 42 พระองค์ ตอบ ว่า “ใผ เป๋น ป้อ บ้าน ตี้ ซื่อสัตย์ กับ หลวก ตี้ เจ้า นาย มอบ หน้า ตี้ หื้อ
เป๋นหัวหน้าคนฮับใจ๊คนอื่นๆ เปื้ อแจกของกิน
๋ ต๋ามเวลา 43 เมื่อเจ้านายปิ๊ กมาหันเขายัง
เยียะก๋านอยู่อย่างดี ป้อบ้านคนนั ้นก็ เป๋นสุข 44 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า
เจ้า นาย จะ ตัง้ หื้อ เขา ผ่ อกอย กู้ อย่าง ตี้ เป๋น ของ เปิ้ น 45 แต่ ถ้า ป้อ บ้าน คน นั ้น กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า
‘แหม เมิน อยู่กว่า เจ้า นาย จะ ปิ๊ ก มา� แล้ว ตัง้ เก๊ า บุบ ตี คน
๋ ฮับ ใจ๊ จาย ญิง กับ ตึง กิน
๋ ตึง ดื่ม
46
จ๋นเมาแล้ว เจ้านายของเขาก็ จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้ เขาบ่ฮู้กับบ่ตันฮู้คิง แล้วก็ จะลง
โต้ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่หื้อไปอยูตวย
่
หมู่คนตี้บ่เจื้อ 47 คนฮับใจ๊ตี้ฮูใจ๋
้ นาย แล้วบ่ได้เกีย
48
มตั ๋วเยียะก๋านต๋ามใจ๋นาย จะต้องถูกเฆี่ยนหนั ก แต่คนตี้บ่ฮู้ แล้วเยียะในสิง่ ตี้สมควร
จะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนหน้ อย ใผได้ฮบ
ั นั ก ก็จะต้องหื้อนั ก ใผได้ฮบ
ั ความไว้วางใจ๋นั ก
ก็จะต้องฮับผิดชอบนั ก
35

พระเยซูเป๋นเหตุหื้อแตกแยกกั ๋น
“เฮา มา เปื้ อ จะ หื้อ ไฟ แห่ง ก๋าน ตัดสิน เกิด ขึ้น ใน โลก เฮา ก็ ใค่ หื้อ ไฟ นั ้น ลุก เปื้ อ ก๋า
นงานเฮาจะได้สําเร็จ 50 เฮาต้องฮับความตุ๊กขนาด เฮาก็ตุ๊กใจ๋จ๋นกว่าจะสําเร็จ 51 ต้าน
ตังหลายกึ๊ดว่าเฮามาเปื้ อจะหื้อเกิดความสงบสุขในโลกนี้ กา บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ แต่มาเปื้ อ
หื้อ เกิด ก๋าน แตกแยก กั ๋น 52 ตัง้ แต่ นี้ ไป เฮือน ใด ตี้ มี ห้า คน ก็ จะ แตกแยก กั ๋น เป๋น หมู่ นึ่ ง
สามคนกับแหมหมู่สองคนตี้ต่อต้านกั ๋น 53 ป้อกับลูกบ่าวจะแตกแยกกั ๋น แม่กับลูกสาว
จะแตกแยกกั ๋น แม่ผัวกับลูกใป๊จะแตกแยกกั ๋น�
54 พระเยซู อู้ กับ คน ตัง หลาย แหม ว่า “เมื่อ ต้าน ตัง หลาย หัน เมฆ ดํา บน ต๊ องฟ้า ตัง วัน
ตก ต้านก็อูตั
้ นทีว่า ‘ฝนจะตกแล้ว� ก็เป๋นจาอัน
้ แต๊ 55 เมื่อต้านหันลมปั๊ ดมาตังใต้ ต้าน
ก็ว่า ‘จะฮ้อนขนาด� แล้วก็เป๋นจาอัน
้ แต๊ 56 เออ คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ต้านตังหลายฮู้จักตี ๋
49
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ความหมายของสิง่ ตี้ เกิดขึ้นบนแผ่นดินกับต๊ องฟ้า แต่ เป๋นจาใดต้านตี ความหมาย
๋
สิง่
ตี้พระเจ้ากํ่าลังเยียะอยูใน
่ สมัยนี้ บ่ได้
57 “เป๋ นจาใดต้านตังหลายบ่ตัดสินเอาคนเดียวว่า อะหยังเป๋ นสิง
่ ตี้ถูก 58 ถ้าต้านกํ่า
ลัง เตียว ไป ศาล กับ คน ตี้ จะ ฟ้อง ต้าน หื้อ อุตส่าห์หา ตาง ตี้ จะ ตกลง กั ๋น ได้ เมื่อ ยัง บ่ตัน ไป
เถิงศาลเตื้อ กั ๋วว่าเขาจะบังคับต้านไปหาผู้พิพากษา ผู้พิพากษาก็ จะส่งต่อหื้อนายกุม
คอก นายกุมคอกก็จะเอาต้านไปขังคอกไว้เหีย 59 เฮาบอกต้านว่า ต้านจะออกจากคอก
ตึงบ่ได้ จ๋นกว่าจะจ่ายก้าปรับจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์ก่อน�

13
หื้อกลับใจ๋จากบาป

1 เวลานั ้นมีบางคนอยู่หัน
้ เล่าเรือ
่ งจาวกาลิลีตี้ถูกปี ลาตฆ่าต๋ายต๋อนตี้กํ่าลังเยียะพิธี

ถวายเครือ
่ งปู่ จาพระเจ้า หื้อพระเยซู ฟัง 2 พระองค์ ก็ ถามหมู่ เขาว่า “ต้านตังหลายกึ๊ด
ว่าจาวกาลิลีหมู่นั ้นเป๋นคนบาปนั กเหลือจาวกาลิลีคนอื่นๆ ย้อนว่าหมู่เขาได้ถูกฆ่าต๋าย
จาอัน
้ กา 3 เฮาบอกต้านตังหลายว่าบ่ใจ้ ถ้าต้านตังหลายบ่ได้กลับใจ๋จากบาป ก็จะต้อง
ฉิ บหายเหมือนกั ๋น 4 กาว่าสิบแปดคนนั ้นลอ ตี้หอคอยเมืองสิโลอัมโก้นเต๋งหมู่เขาต๋าย
ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด ว่า หมู่ เขา เป๋น คน บาป นั ก เหลือ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม กา
5 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ใจ้ ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่กลับ ใจ๋ จาก บาป ก็ จะ ฉิ บหาย เหมือน
กั ๋น�
กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อบ่มีหน่วย

“มีคนนึ่ งปูกเก๊าบ่าเดื่อเก๊านึ่ งไว้ในสวนองุน
่ ของ
7
เขา เขามาเซาะหาหน่วยตี้ เก๊านั ้นก็ บ่มี เขาก็ บอกคนเยียะสวนองุน
่ ว่า ‘ผ่อลอเฮามา
เซาะหน่วยบ่าเดื่อเก๊านี้ สามปี๋ แล้ว บ่หันมีสักหน่วย ฟันขว้างเหียเต๊อะ ละไว้ก็ เติก
้ สวน
บ่ดาย� 8 คนเยียะสวนองุน
่ ก็บอกว่า ‘นายครับ ขอเอาไว้แหมปี๋เต๊อะ ลองกุ่นดินเอาปุ๋ย
ใส่ผ่อก่อน 9 ถ้าปี๋หน้ามีหน่วยก็ดี แต่ถ้าบ่มีหน่วย ก้อยฟันขว้างเมื่อลูนก็ได้� �
6 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า

ฮักษาแม่ญิงหลังก่องในวันสะบาโต
ใน วัน สะบาโต วัน นึ่ ง พระเยซู กํ่า ลัง สัง่ สอน อยู่ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 11 มี แม่
ญิง คน นึ่ ง โดน ผี เข้า เยีย ะ หื้อ เป๋น โรค ได้ สิบ แปด ปี๋ นาง หลัง ก่อง หยืด ตั ๋ว ซื่อ บ่ได้ 12 เมื่อ
พระองค์ หัน นาง แล้ว จึง ฮ้อง หื้อ เข้า มา หา บอก ว่า “นาง เหย ตั ๋ว เจ้า หาย จาก โรค แล้ว�
13 พระองค์ เอา มือ วาง ตี้ ตั ๋ว ของ นาง โรค ของ นาง ก็ หาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย หยืด ตั ๋ว ซื่อ ได้
กับสรรเสริญพระเจ้า 14 แต่ นายธรรมศาลาโขดตี้ พระเยซู ฮักษาโรคในวันสะบาโต จึง
บอกคนตังหลายว่า “มีหกวันตี้หื้อเยียะก๋านได้ ในหกวันนั ้นหื้อมาฮักษาโรคเต๊อะ แต่ใน
วันสะบาโตขอย้างก่อน� 15 พระเยซูตอบเขาว่า “คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด เจ้าตังหลายได้แก้เจื้
อกงัวเจื้อกลา ปามันออกคอกไปกิน
๋ นํ้าในวันสะบาโตบ่ใจ้กา 16 แม่ญิงคนนี้ เป๋นเจื๊อสา
ยของอับราฮัม เขาถูกซาต๋านเยียะหื้อเป๋นโรคมาสิบแปดปี๋ แล้ว บ่สมควรเตื้อกาตี้นาง
จะ มี อิสระ ใน วัน สะบาโต� 17 เมื่อ พระองค์ อู้ จาอัน
้ แล้ว หมู่ ตี้ เป๋น ศัตรู ก็
๋ อาย แต่ คน ตัง
หลายจื้นจมยินดี ย้อนก๋านอัศจ๋รรย์ตี้พระเยซูได้เยียะ
10

กําเผียบเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า
“แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะหยัง เฮาจะเผียบแผ่นดินของ
พระเจ้าเหมือน อะหยังดีน่ อ 19 ก็เผียบเหมือนเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ งตี้คนนึ่ งเอาไปปูกไว้
ในสวนของเขา งอกออกมาแล้ว ก็เป๋นต้นใหญ่จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้นได้�
18 พระองค์อูหื
้ ้อฟังว่า
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กําเผียบเรือ
่ งเจื๊อเข้าหนมปัง
พระองค์ ก็ อู้ แหม ว่า “เฮา จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี หา 21 ก็
เผียบเหมือนเจื๊อผงฟูตี้แม่ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง๑ เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้ง
นั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
20

ปะตู๋กีด
ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง เตียวตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็ แอ่ว ไป ต๋าม บ้าน ต๋าม
เมืองต่างๆ สัง่ สอนคนตังหลายตวย 23 มีคนนึ่ งถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ คนตี้จะรอด
ป๊นบาปโต้ษนั ้นมีหน้ อยกา� 24 พระองค์อูกั
้ บคนตังหลายว่า “ต้านตังหลายจงพยายาม
เข้าไปตางปะตู๋กีดๆ เน่ อ เฮาบอกต้านตังหลายว่า มีคนนั กฮิจะเข้าไปก็เข้าบ่ได้ 25 เมื่อ
เจ้า ของ บ้าน หับ ปะตู๋ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ยืน ฮ้อง อยู่ ตัง นอก ปะตู๋ ว่า ‘นาย เจ้าข้า จ้วย ไข
ปะตู๋หื้อเฮากําเต๊อะ� แต่เจ้าของบ้านตอบว่า ‘เฮาบ่ฮูจ
้ ักหมู่เจ้าว่าเป๋นใผ ลุกตี้ไหนมา�
26 ต้านตังหลายก็ จะตอบว่า ‘หมู่เฮาเกยกิน
๋ สุกกิน
๋ ดิบกับต้าน ต้านเกยสัง่ สอนตํา๋ ถนน
ใน บ้าน ของ หมู่ เฮา นั ้น ลอ� 27 เจ้า ของ บ้าน ก็ ตอบ ว่า ‘เฮา บ่ฮู้ จัก หมู่ เจ้า ว่า เป๋น ใผ ลุก ตี้
ไหนมา เจ้าผู้เยียะบ่ดีตังหลาย จงไปหื้อป๊นหน้าเฮาเหียเต๊อะ�
28 “เมื่อ นั ้น ต้าน ตัง หลาย จะ หัน อับ ราฮัม อิส อัค ยาโคบ กับ หมู่ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตน พระเจ้า ตัง หลาย ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า แต่ ตั ๋ว ต้าน จะ ถูก ขับ ไล่ หื้อ ไป อยู่ ตัง นอก
แล้วหมู่ ต้านก็ จะไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด 29 คนจะมาจากตังวันออก ตัง
วันตก ตังเหนื อ กับตังใต้จะกิน
๋ เลี้ยงฉลองกั ๋นในแผ่นดินของพระเจ้า 30 ผ่อเน่ อจะมีคน
ตี้เป๋นคนตังเก๊าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคน
ตังเก๊า�
22

พระเยซูอินดูกรุ งเยรู ซาเล็ม

“ขอต้านไปจากตี้นี่ เหียเต๊อะย้อน
เฮโรดเจ้าเมืองจะฆ่าต้าน�
“ไปบอกหมาไนตั ๋วนั ้นเน่ อว่า
เฮาไล่ ผีออกกับฮักษาโรคในวันนี้ กับวันพูก แล้วในวันตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้ เฮาจะเยียะ
หื้อสําเร็จ 33 แต่ว่าจํา๋ เป๋นตี้เฮาจะต้องเตียวไปวันนี้ วันพูก กับวันฮือ ย้อนว่าผู้เป๋นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าจะบ่ถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็ม
34 “โอ เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ตี้ ได้ ฆ่า ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า
แล้วเอาบ่าหินขว้างคนหมู่นั ้นตี้พระเจ้าส่งมาหาหมู่เจ้าจ๋นต๋าย หลายเตื้อเฮาใค่เอาลูก
ของ เจ้า มา ไว้ใน อ้อม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก อยู่ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ยอม 35 ผ่อ หื้อ ดี
เน่ อ เฮือนของเจ้าจะถูกละขว้างหื้อฮ้างไปเหีย เฮาขอบอกเจ้าตังหลายไว้เน่ อว่า เจ้าตัง
หลายจะบ่หันเฮาแหมแล้ว จ๋นกว่าหมู่ เจ้าจะเอิน
้ ว่า ‘ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้ มาในนาม
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�ต”
31 ในวันนั ้นมี หมู่ ฟาริสีบางคนมาบอกพระองค์ ว่า

32 พระองค์ จึงบอกหมู่ เขาว่า

14
ฮักษาโรคในวันสะบาโต
พระเยซูเข้าไปในเฮือนของผู้นําคนนึ่ งของหมู่ฟาริสีเปื้ อจะกิน
๋
ข้าว คนตี้หัน
้ ถ้าผ่อว่า พระองค์จะเยียะก๋านในวันสะบาโตก่อ 2 มีคนนึ่ งเป๋นโรคบวมนํ้า
อยูต่
่ อหน้าพระองค์ 3 พระเยซูจึงถามหมู่ผูชํ
้ านาญบทบัญญัติกับหมู่ฟาริสีว่า “ถ้าจะฮัก
ษาคนป่วยในวันสะบาโต จะผิดบทบัญญัติก่อ� 4 หมู่เขาก็บ่ว่าใดสักคน พระองค์จึงกํา๋
1 ในวันสะบาโตวันนึ่ ง

๑
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ตั ๋วคนป่วย แล้วฮักษาเขาหื้อหายโรค แล้วก็หื้อเขาไป 5 พระองค์จึงถามเขาตังหลายว่า
“ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ถ้า มี ลูก๒กาว่า งัว ตก นํ้า บ่อ ใน วัน สะบาโต จะ บ่ขะใจ๋ ลาก ออก กา�
6 หมู่เขาก็ตอบกําถามนั ้นบ่ได้
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านถ่อมตั ๋ว

7 พระเยซู หันหมู่ คนตี้ ฮับเจิญมากิน
๋ เลี้ยงเลือกนั ่งตี้สําคัญ

พระองค์จึงอู้กําเผียบหื้อ
หมู่เขาฟังว่า 8 “เมื่อมีใผเจิญต้านไปกิน
๋ เลี้ยงงานแต่งงาน บ่ดีไปเลือกตี้นั ่งตี้สําคัญเน่ อ
เผื่อว่าเจ้าภาพได้เจิญคนตี้มียศสูงเหลือต้านมาในงานนั ้นตวย 9 เจ้าภาพจะปาคนนั ้น
มาหา แล้วจะบอกหื้อต้านลุกหื้อคนนั ้นนั ่ง แล้วต้านจะถูกเลื่อนไปนั ่งตี้ตํ่าตี้สุด ต้านก็
จะอาย 10 เมื่อต้านได้ฮบ
ั เจิญ ถ้าไปแผวบ้านตี้จัดงานแล้ว หื้อเซาะตี้นั ่งตี้ตํ่าตี้สุดก่อน
ถ้าเจ้าภาพมาบอกต้านว่า ‘เปื้ อนเหย เจิญต้านไปนั ่งตี้ ดี เหลือนี้ เต๊อะ� ต้านก็ จะได้ ฮบ
ั
เกียรติต่อหน้าคนตังหลายตี้นั ่งตวยกั ๋นหัน
้ 11 ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋วขึ้นก็จะถูกเต็กหื้อตํ่า
ลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลงก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
12 แล้ว พระเยซู อู้กับ เจ้า ภาพ ว่า “เมื่อ ต้าน จะ จัด งาน เลี้ยง จะ เป๋ น เมื่อ วัน ก็ ดี เมื่อ คํ่า
ก็ดี บ่ถ้าเจิญก้าเปื้ อนเดียวเสี่ยวกั ๋น กาว่าเจิญญาติปี้ น้ อง กาว่าเปื้ อนบ้านตี้รํา่ รวยเต้า
อัน
้ ย้อน หมู่ นั ้น ก็ จะ เจิญ ต้าน เป๋น ก๋าน ส้าย มื้อ กั ๋น 13 แต่ เมื่อ จัด งานเลี้ยง หื้อ เจิญ หมู่
คนตุ๊ก คนพิก๋าน คนแข้งหักขาห้าน กับคนต๋าบอดตวย 14 แล้วพระเจ้าจะปั๋ นปอนต้าน
ย้อนคนหมู่นี้ บ่มีอะหยังจะมาส้ายต้าน แต่พระเจ้าจะเป๋นผู้หื้อรางวัลต้านเมื่อพระองค์
เยียะหื้อคนถูกต้องต๋ามธรรม เป๋นขึ้นจากความต๋าย�
กําเผียบเรือ
่ งงานเลี้ยงใหญ่
มี คน นึ่ ง ตี้ นั ่ง กิน
ิ พระองค์ อู้ จาอี้ ก็ บอก
๋ ข้าว โต๊ะ เดียว กั ๋น กับ พระเยซู เมื่อ ได้ยน
พระองค์ว่า “คนตี้จะได้เข้าฮ่วมงานเลี้ยงในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป๋นสุข� 16 พระองค์
อู้กับเขาว่า “มีคนนึ่ งจัดงานเลี้ยงใหญ่โต ได้เจิญคนจํา๋ นวนนั กมาฮ่วมงาน 17 เมื่อเกีย
มเสร็จแล้ว ก็ส่งคนฮับใจ๊ออกไปตวยหาหมู่ตี้เจิญไว้แล้วบอกเขาว่า ‘เจิญมาเต๊อะ กู้สิง่
กู้อย่างก็พร้อมแล้ว� 18 คนหมูนั
่ ้นปากั ๋นอ้างว่า ไปบ่ได้ คนหัวทีบอกว่า ‘เฮาซื้อนาไว้ วัน
นี้ จะไปผ่อนานั ้น ขอสูมาเต๊อะ� 19 แหมคนนึ่ งว่า ‘เฮาซื้องัวไว้ห้ากู้ เฮาจะไปลองก๋านผ่อ
เฮาขอสูมาเต๊อะ� 20 แหมคนนึ่ งก็ อู้ว่า ‘เฮาแต่งงานใหม่ ย้อนจาอัน
้ ไปบ่ได้� 21 คนฮับ
ใจ๊ ก็ ปิ๊ ก มา บอก นาย นาย โขด ขนาด สัง่ คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘ออก ไป ต๋าม กอง ใหญ่ กับ กอง หน้ อย
ในเมืองเวยๆ ปาคนตุ๊ก คนพิก๋าน คนต๋าบอด กับคนแข้งหักขาห้านเข้ามาเน่ อ� 22 คน
ฮับใจ๊ปิ๊ กมาบอกว่า ‘นายครับเฮาได้เยียะต๋ามตี้นายสัง่ ไว้แล้ว ยังมีตี้ว่างอยู�
่ 23 นายจึง
สัง่ คน ฮับ ใจ๊ แหม ว่า ‘ออก ไป ต๋าม หนตาง บ้านนอก เมื่อ ปะ ใผ ก็ หื้อ จัก
๊ จวน มา หมด เปื้ อ
หื้อมีคนมาเต๋มเฮือนเฮา 24 เฮาบอกต้านตังหลายว่า หมู่คนตี้เฮาเจิญแล้วบ่มานั ้น บ่มี
ใผสักคนจะได้กิน
๋ ของกิน
๋ ของเฮา� �
ก๋านเป๋นสาวกของพระเยซู
25 มี คน จํา
๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ เหลียว หลัง มา ผ่อ แล้ว ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า
26 “ถ้าคนใดมาหาเฮาแล้วฮักเฮาหน้ อยเหลือป้ อ แม่ ลูก เมีย ญาติ กับปี้ น้ อง แม้แต่ จี
วิต ตั ๋ว เก่า นั ก เหลือ เฮา จะ เป๋น สาวก ของ เฮา บ่ได้ 27 คน ใด ตี้ บ่ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ
ตั ๋วแล้วตวยเฮามา คนนั ้นจะเป๋นสาวกของเฮาบ่ได้ 28 ในหมู่ต้านถ้าใผจะใค่แป๋งตึกจะ
บ่นั ่งลงกึ๊ดรากาเหียก่อนกา ว่า จะมีเงินปอเยียะจ๋นแล้วก่อ 29 กั ๋วว่าถ้าวางฐานแล้ว แต่
15
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แป๋งบ่แล้ว คนตังหลายตี้ มาหันก็ จะใค่ หว
ั ใส่ 30 แล้วอู้ว่า ‘คนนี้ ตัง้ ต้นแป๋ง แต่ แป๋งหื้อ
แล้วบ่ได้� 31 กาว่า มีกษั ตริยองค์
์
ใดพ่อง เมื่อจะยกทัพไปฮบกับกษั ตริยองค์
์
อื่น จะบ่นั ่ง
ลงกึ๊ดเหียก่อนว่า มีทหารหมื่นคนจะฮบกับก๋องทัพตี้ยกมาสองหมื่นคนได้ก่อ 32 ถ้าหัน
ว่า สู้ บ่ได้ เมื่อ ยัง อยู่ห่าง กั ๋น ก็ จะ ใจ๊ หมู่ ทูต ไป ขอ เป๋น มิตร กั ๋น เหีย 33 ก็ อย่าง เดียว กั ๋น นั ้น
ละ ในหมู่ต้าน ถ้าใผบ่ยอมสละกู้สิง่ จะเป๋นสาวกของเฮาบ่ได้
เกือ
๋ ตี้จ๋างแล้ว

34 “เกือ
๋ เป๋นของดี

แต่ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหีย จะเยียะหื้อเก็มแหมตึงบ่ได้ 35 จะเอาเป๋นปุ๋ย
ใส่ดินก็บ่ได้ จะเอาหมักกับขี้สัตว์แป๋งปุ๋ยก็บ่ได้ เขาก็จะเอาขว้างเหียเต้าอัน
้ ใผยอมฟัง
ก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�

15

กําเผียบเรือ
่ งแกะหาย
ต๋อน นั ้น หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน บาป ตัง หลาย ปา กั ๋น เข้า มา ใก้ พระเยซู เปื้ อ จะ ฟัง
พระองค์ สัง่ สอน 2 แต่ หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์จ่มว่า “คนนี้ ต้อนฮับคนบาปกับกิน
๋
ดื่มตวยหมู่เขา�
3 พระองค์อู้เป๋ นกําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า 4 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องตี้มีแกะร้อยตั ๋ว แล้ว
มีตั ๋วนึ่ งหายไป จะบ่ละแกะเก้าสิบเก้าตั ๋วไว้ แล้วก็ไปเซาะหาตั ๋วตี้หายไปจ๋นปะกา 5 เมื่อ
ปะแล้วก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกปิ๊ กมาด้วยความจื้นจมยินดี 6 เมื่อมาเถิงบ้านแล้ว จึงเจิญหมู่
เปื้ อนฝูงกับจาวบ้านมาตี้ บ้าน แล้วบอกหมู่เขาว่า ‘ขอยินดี กับเฮาตวยเน่ อ ย้อนว่าเฮา
ได้ ปะ แกะ ตั ๋ว ตี้ หาย ไป นั ้น แล้ว� 7 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน สวรรค์ ก็ เป๋น อย่าง เดียว
กั ๋น เมื่อ คน บาป คน นึ่ ง กลับ ใจ๋ จาก บาป จะ มี ความ จื้น จมยินดี นั ก เหลือ เก้า สิบ เก้า คน ตี้
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้วบ่ต้องกลับใจ๋จากบาป
1

กําเผียบเรือ
่ งเงินเหรียญหาย
“กาว่า แม่ ญิง คน ใด มี เหรียญ เงิน สิบ เหรียญ แต่ เหรียญ นึ่ ง หาย ไป จะ บ่ต๋าม โกม ไฟ
กวาด เฮือน เซาะ หา จ๋น ปะ กา 9 เมื่อ ปะ แล้ว ก็ เจิญ เปื้ อน ฝูง กับ จาวบ้าน มา อยู่ ฮ่วม กั ๋น
บอก หมู่ เขา ว่า ‘ขอ ยินดี กับ ข้า เจ้า ตวย เน่ อ ข้า เจ้า เซาะ หา เหรียญ ตี้ หาย ไป นั ้น ได้ แล้ว�
10 ก็ เป๋ น อย่าง เดียว กั ๋น นั ้น ละ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า จะ มี
ความยินดีเมื่อมีคนบาปคนเดียวกลับใจ๋จากบาป�
8

กําเผียบเรือ
่ งลูกหล้าหลงผิด

“คนนึ่ งมีลูกป้อจายอยู่สองคน ลูกหล้า
นั ้น มา อู้ กับ ป้อ ว่า ‘ป้อ ครับ ขอ สมบัติ ตี้ เป๋น ส่วน ของ ลูก เหีย เต๊อะ� ป้อ ก็ แบ่ง ทรัพย์
สมบัติหื้อลูกตึงสองคน 13 ได้สักสองสามวันลูกคนหล้าก็เก็บเอาทรัพย์สมบัติ ตึงหมด
ตี้เป๋นของเขาออกจากบ้านไปเมืองไก๋ แล้วใจ๊จ่ายสตางค์อย่างสุรุย
่ สุรา่ ย 14 เมื่อสตางค์
เสี้ ยงหมดแล้ว ก็ เกิดกัน
้ อยากในเมืองนั ้น เขาก็ บ่มีสตางค์ ติดตั ๋วเลย 15 จึงไปขอเยียะ
ก๋านกับจาวเมืองคนนึ่ ง คนนั ้นก็ใจ๊เขาไปเลี้ยงหมู อยู่ก๋างโต้ง 16 เขาใค่อยากกิน
๋ หื้ออิม
่
ต้อง แต่บ่มีใผหื้ออะหยังเขากิน
๋ สักอย่าง แม้แต่บ่าถัว่ ตี้หมูกิน
๋ เขาก็ใค่อยากกิน
๋ 17 เมื่อ
เขา กึ๊ด ได้ ก็ อู้ ว่า ‘ลูกจ้าง ของ ป้อ เฮา มี หลาย คน ก็ ยัง มี ข้าว กิน
๋ จ๋น เหลือ ส่วน ตั ๋ว เฮา จะ
มาต๋ายเหียตี้นี่ ย้อนกัน
้ อยากกา 18 เฮาจะปิ๊ กไปหาป้อบอกเปิ้ นว่า “ป้อครับ ลูกได้เยียะ
บาปต่อพระเจ้ากับต่อป้อตวย 19 ลูกบ่สมควรจะเป๋นลูกของป้อ ขอฮับลูกไว้เป๋นลูกจ้าง
คนนึ่ งเต๊อะ� ’ 20 แล้วเขาก็ลุกขึ้นปิ๊ กไปหาป้อ เมื่อเขายังอยู่ไก๋ ป้อหันเขาก็มีความอิน
11 พระองค์ เล่าแหมเรือ
่ งนึ่ งหื้อหมู่เขาฟังว่า
12
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ดู แล้ว ล่น ออก ไป กอด คอ กับ จูบ ลูก 21 ฝ่าย ลูก ก็ อู้กับ ป้อ ว่า ‘ป้อ ครับ ลูก ได้ เยีย ะ ผิด ต่อ
พระเจ้ากับป้อตวย ลูกบ่สมควรเป๋นลูกของป้อต่อไป� 22 แต่ป้อสัง่ หมูคน
่ ฮับใจ๊ว่า ‘ขะใจ๋
ไปเอาเสื้อคุมอย่างดีตี้สุดมานุ่งหื้อเขา เอาแหวนมาใส่นิว
้ มือ เอาเกิบมาหื้อสุบ๓ 23 บึด
จะมีงานเลี้ยงฉลองเน่ อ เลือกเอาลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ มาฆ่าเลี้ยงกั ๋นเต๊อะ 24 ย้อนว่าลูกของ
เฮา คน นี้ ต๋าย ไป แล้ว แต่ ได้ ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น มา แหม เขา หาย ไป แล้ว แต่ ได้ มา ปะ กั ๋น แหม�
เขาตังหลายก็เริม
่ ฉลองกั ๋น
25 “ลูก คน เก๊า เยีย ะ ก๋าน อยู่ ก๋าง โต้ง เมื่อ ปิ๊ ก มา ใก้ เถิง บ้าน ก็ ได้ยน
ิ เสียง แห่แหน เต้น
26
ฟ้อนกั ๋น เขาฮ้องคนฮับใจ๊ คนนึ่ งมาถามว่า ‘เปิ้ นมีงานอะหยังกั ๋น� 27 ลูกจ้างก็ ตอบ
ว่า ‘น้ องของต้านปิ๊ กมาแล้ว ป้อของต้านสัง่ หื้อฆ่าลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ กิน
๋ เลี้ยงกั ๋น ย้อนน้ อง
ของต้าน ปิ๊ กมาอย่างปลอดภัย� 28 ลูกคนเก๊าก็โขด บ่ยอมเข้าบ้าน ป้อก็ออกมาขอฮ้อ
ง เขา 29 แต่ เขา ตอบ ป้อ ว่า ‘ผ่อ ลอ ลูก ได้ ฮับ ใจ๊ ป้อ มา กี่ ปี๋ แล้ว บ่เกย เหลือ กํา สัง่ ของ ป้อ
เลย สัก ข้อ ขนาด แป๊ะ สัก ตั ๋ว นึ่ ง ป้อ ก็ ยัง บ่เกย หื้อ ฆ่า เลี้ยง เปื้ อ ฉลอง กับ เปื้ อน ฝูง 30 แต่
เมื่อ ลูก คน นี้ ของ ป้อ ได้ ใจ๊ สมบัติ จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง โดย ไป คบ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว ป้อ ยัง ได้ ฆ่า
ลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ เลี้ยงกั ๋นอยู่กา� 31 ป้อจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเหย ลูกอยู่กับป้อมาตลอด ของ
ของป้อตึงหมดก็เป๋นของเจ้าแล้ว 32 สมควรตี้หมู่เฮาจะยินดีกับฉลองกั ๋น ย้อนน้ องคน
นี้ ต๋ายแล้วแต่ปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหม เขาหายไปแล้วแต่ได้มาปะกั ๋นแหม� �

16
กําเผียบเรือ
่ งป้อบ้านตี้บ่ซื่อสัตย์

“เศรษฐีคนนึ่ งมีป้อบ้าน มีคนมาฟ้องเศรษฐีว่า
ป้อบ้านของเขาใจ๊จ่ายสตางค์บ่ถูก 2 เศรษฐีจึงฮ้องป้อบ้านมาถามว่า ‘เรือ
่ งตี้เฮาได้ยน
ิ
มาเป๋นจาใด หื้อเอาสมุดบันทึกฮับจ่ายของเจ้ามาลอ ย้อนเจ้าจะเป๋นป้อบ้านต่อไปบ่ได้
แล้ว� 3 ป้อ บ้าน คน นั ้น กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘เฮา จะ เยีย ะ จาใด ดี ย้อน นาย จะ ถอด เฮา ออก จาก
หน้า ตี้ ป้อ บ้าน จะ ไป ฮับ จ้าง ขุด ดิน ก็ บ่มี แฮง จะ ขอ คน อื่น กิน
๋ ก็ อาย เขา 4 เฮา กึ๊ด ได้ แล้ว
ว่า จะ เยีย ะ จาใด ดี เปื้ อ ต๋อน ถูก ถอด ออก จาก หน้า ตี้ ป้อ บ้าน คน อื่น ยัง ต้อนฮับ เฮา ไว้ใน
เฮือนเขาต่อไปได้� 5 ป้อบ้านนั ้นก็ ฮ้องลูกหนี้ ของนายมาตึงหมดถามคนหัวที ว่า ‘ต้าน
เป๋น หนี้ นาย ของ ข้า เต้า ใด� 6 เขา ตอบ ว่า ‘เป๋น หนี้ นํ้ามัน บ่า กอกเทศ ร้อย ถัง� ป้อ บ้าน
บอกเขาว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้ มา นั ่งลงขะใจ๋ แก้ เป๋นห้าสิบถังเน่ อ� 7 แล้วถามแหมคนนึ่ ง
ว่า ‘ต้าน เป๋น หนี้ เต้า ใด� เขา ตอบ ว่า ‘เป๋น หนี้ ข้าว สาลี ร้อย กระสอบ� ป้อ บ้าน ก็ บอก ว่า
‘เอาใบแจ้งหนี้ มาแก้เป๋นแปดสิบกระสอบเน่ อ� 8 เศรษฐีก็ยกย่องป้อบ้านขี้โก๋งคนนั ้น
ว่า เขา หลวก ใน เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ฝ่าย โลก นี้ ก็ หลวก ใน เรือ
่ ง ของ โลก นั ก
เหลือคนของพระเจ้า
9 “เฮาบอกต้านตังหลายว่า หื้อใจ๊ ทรัพย์สมบัติตี้ มีอยู่ในโลกนี้ จ้วยคนอื่นเปื้ อหื้อเป๋ น
เปื้ อนกั ๋น เปื้ อว่าเมื่อทรัพย์สมบัติเสี้ยงแล้ว พระเจ้าจะต้อนฮับต้านเข้าในสวรรค์
10 “คนตี้ซื่อสัตย์ในสิง
่ หน้ อยๆ จะซื่อสัตย์ในสิง่ ตี้ใหญ่ คนตี้บ่ซื่อสัตย์ในสิง่ หน้ อยๆ ก็
จะ บ่ซื่อสัตย์ ใน สิง่ ใหญ่ ตวย 11 แล้ว ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่ซื่อสัตย์ ใน ทรัพย์ สมบัติ ฝ่าย โลก
ใผ จะ มอบ ทรัพย์ สมบัติ ตี้ เตี้ย ง แต๊ หื้อ ต้าน กา 12 ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่ซื่อสัตย์ ใน ของ ของ
คน อื่น ใผ จะ มอบ ทรัพย์ สมบัติ ของ ต้าน หื้อ เป๋น ของ ต้าน ได้ 13 บ่มี ใผ จะ ฮับ ใจ๊ เจ้า นาย
สอง คน พร้อม กั ๋น ได้ ย้อน ว่า เขา จะ จัง นาย คน นึ่ ง แล้ว ก็ ฮัก นาย แหม คน นึ่ ง กาว่า เขา ก็
1 พระเยซูเล่าเรือ
่ งหื้อหมู่สาวกฟังว่า

๓
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จะซื่อสัตย์กับนายคนนึ่ ง แต่จะดูถูกดูแควนนายแหมคนนึ่ ง เจ้นเดียวกั ๋นต้านจะฮับใจ๊
พระเจ้าแล้วจะฮับใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้�
บทบัญญัติกับแผ่นดินของพระเจ้า
14 ส่วน หมู่ ฟาริสี ตี้ หัน แก่ เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ กํา หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่ พระองค์ 15 พระ
เยซู อู้กับหมู่เขาว่า “เจ้าตังหลายแต่งเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมต่อหน้าคน แต่พระเจ้า
ฮู้ ใจ๋ ของ ต้าน ตัง หลาย ดี สิง่ ตี้ คน หัน ว่า มี ก้า กับ น่า นั บถือ สําหรับ พระเจ้า นั ้น หัน ว่า เป๋น
สิง่ ตี้น่าจัง
16 “จาว ยิว ได้ ใจ๊ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ กํา เขียน ของ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน
พระเจ้า มา จ๋น แผว สมัย ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา แล้ว ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน
17
ของ พระเจ้า คน ตัง หลาย ก็ ลู่ กั ๋น เข้า ไป ใน แผ่น ดิน นั ้น ฟ้า กับ ดิน จะ ล่วง ป๊น ไป ก็ ง่าย
เหลือบทบัญญัติขีดๆ นึ่ งจะตกไป
18 “ป้ อ จาย คน ใด ตี้ ละ เมีย ไป มี เมีย ใหม่ ก็ ผิด เรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี แล้ว ถ้าคนใดไป
เอาแม่ฮ้างมาเป๋นเมีย ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
เศรษฐีกับคนขอตาน
19 “มี เศรษฐี คนนึ่ งนุ่งห่มผ้ารากาแปงกับป่ านอย่างดี กิน
๋ ดี อยู่ดี ตึงวัน 20 มีแหมคน
นึ่ งเป๋นขอตานจื้อลาซารัส เป๋นตุ่มเต๋มเนื้ อเต๋มตั ๋ว มีคนเอาเขามานอนไว้ตี้ปะตู๋ฮัว้ บ้าน
ของ เศรษฐี 21 เขา หวัง ว่า จะ ได้ กิน
๋ เศษ ของ กิน
๋ ตี้ ตก จาก โต๊ะ อาหาร ของ เศรษฐี แม้ แต่
22
หมาก็มาเลียตุ่มตี้เนื้ อตั ๋วของเขา ต่อมาขอตานคนนั ้นต๋าย หมู่ทูตสวรรค์ก็ปาเขาไป
อยูกั
่ บอับราฮัมบนสวรรค์ แหมบ่เมินเศรษฐีนั ้นต๋าย ก็ถูกฝังไว้ 23 แล้วได้ไปอยูแดน
่
คน
ต๋าย มีความตุ๊กเวทนาขนาด เศรษฐี แหงนผ่อหันอับราฮัมอยู่ไก๋ ลาซารัสก็ อยู่กับต้าน
24 เศรษฐีก็ฮ้องว่า ‘ป้ ออับราฮัมเหย ขออินดูข้าพเจ้าเต๊อะ ขอใจ๊ลาซารัสเอาป๋ ายนิว
้ จุ่ม
นํ้า มา จิ ลิน
้ ข้าพเจ้า หน้ อย ข้าพเจ้า จะ ได้ เย็น พ่อง ย้อน อยู่ ตี้ นี่ เปล๋ ว ไฟ ฮ้อน ตุ๊ก ทรมาน
25
ขนาด� อับราฮัมจึงตอบว่า ‘ลูกเหย เจ้ากึ๊ดผ่อเต๊อะว่าเมื่อยังมีจีวต
ิ อยู่ เจ้าได้ของดี
มาตลอด แต่ลาซารัสได้สิง่ บ่ดีเลย บ่าเดี่ยวนี้ เขาได้ฮบ
ั ก๋านปลอบใจ๋ แต่เจ้าได้ฮบ
ั ความ
็ กัน
ตุ๊ก ทรมาน 26 แหม อย่าง นึ่ ง หละหว่าง เฮา กับ เจ้า มี ห้วย เลิก
้ อยู่ ใผ ใค่ ข้าม จาก นี่ ไป
หา เจ้า ตึง บ่ได้ กาว่า จะ ข้าม จาก ตี้ หัน
้ มา หา เฮา ก็ บ่ได้� 27 เศรษฐี นั ้น จึง อู้ ว่า ‘ป้อ ครับ
ถ้า จาอัน
้ ขอ ใจ๊ ลาซารัส ไป บ้าน ป้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ 28 ย้อน ข้าพเจ้า มี ปี้ น้ อง ห้า คน ตวย
กั ๋น หื้อลาซารัสตักเตือ
๋ นหมู่เขา เผื่อว่าเมื่อหมู่เขาต๋ายจะบ่ได้เข้ามาอยู่ในตี้ตุ๊กทรมาน
29
นี้ � อับ ราฮัม จึง ตอบ เขา แหม ว่า ‘หมู่ เขา มี กํา สอน ของ โมเสส กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระเจ้า หัน
้ แล้ว หื้อ หมู่ เขา ฟัง กํา สอน ของ หมู่ นั ้น เต๊อะ� 30 เศรษฐี นั ้น ก็ ว่า
‘บ่ได้ ป้ออับราฮัมครับ ถ้าคนนึ่ งตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายปิ๊ กไปบอกหมู่เขาๆ ก็จะกลับใจ๋
จาก บาป� 31 อับ ราฮัม ก็ บอก แหม ว่า ‘ถ้า หมู่ เขา บ่ฟัง สิง่ ตี้ โมเสส กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าสอนมาแล้ว เถิงคนตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย จะปิ๊ กไปบอกเขาๆ ก็ตึง
บ่เจื้อ� �

17

ก๋านทดลองหื้อเยียะบาป
พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แหม ว่า “จะ มี สิง่ ต่างๆ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน หลงผิด
แน่ นอน แต่ ความ ฉิ บหาย จะ เกิด ขึ้น กับ คน ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด เรือ
่ ง จาอี้ นั ้น 2 ถ้า เอา บ่า หิน
็
โม่มัดติดคอคนนั ้น แล้วโจ้งลงนํ้าทะเลเลิกเหีย ก็ ยังดี เหลือตี้ เขาจะเยียะหื้อคนตี้ เป๋น
เหมือนหละอ่อนหน้ อยหมูนี
่ ้ คนนึ่ งหลงผิดไป 3 จงหละวังหื้อดี ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อต้าน
1
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หื้อ เตือ
๋ น เขา ถ้า เขา ยอมฮับ ผิด ก็ หื้อ ยกโต้ ษ เขา เหีย 4 ถ้า เขา จะ เยีย ะ ผิด ต่อ ต้าน วัน นึ่ ง
เจ็ดเตื้อ แล้วก็มาหาต้านตึงเจ็ดเตื้อนั ้น แล้วบอกต้านว่าขอสูมาเต๊อะ จงยกโต้ษหื้อเขา
เหีย�
อํานาจของความเจื้อ

“ขอพระองค์โผดหื้อหมู่เฮามีความเจื้อนั กขึ้นเต๊อะ�
พระองค์ ก็ บอก ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ เต้า เม็ด มัสตาร์ด เม็ด นึ่ ง ต้าน ก็ จะ สัง่ ต้น
หม่อนนี้ ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นมาแล้วลงไปปักอยูใน
่ ทะเล� มันก็จะเจื้อฟังต้าน
6

5 หมู่อัครสาวกบอกพระเยซู ว่า

หน้าตี้ของคนฮับใจ๊

7 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องเมื่อคนฮับใจ๊ไปไถนา

กาว่าไปเลี้ยงแกะ แล้วเมื่อปิ๊ กมาจะอูกั
้ บ
คนฮับใจ๊ว่า ‘เจิญนั ่งลงกิน
๋ ข้าวเต๊อะ� 8 กาว่าจะบอกว่า ‘ดาข้าวหื้อเฮากิน
๋ กับเกียมตั ๋ว
หื้อ พร้อม ฮับ ใจ๊ เฮา จ๋น เฮา กิน
๋ อิม
่ เหีย ก่อน แล้ว เจ้า ก้อย กิน
๋ เมื่อ ลูน� 9 นาย จะ ขอบคุณ
คนฮับใจ๊ย้อนเขาได้เยียะต๋ามกําสัง่ กา 10 จาใดก็ดี เมื่อต้านตังหลายได้เยียะกู้สิง่ ตี้เฮา
สัง่ หื้อ เยีย ะ นั ้น ก็ คง จะ อู้ ว่า ‘ข้าพเจ้า ตัง หลาย เป๋น คน ฮับ ใจ๊ บ่ได้ มี บุญ คุณ ต่อ นาย หมู่
ข้าพเจ้าเยียะต๋ามหน้าตี้ตี้ควรจะเยียะเต้าอัน
้ ��
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขี้ตู้ดสิบคน
เมื่อ พระเยซู กํ่า ลัง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ ก็ เลาะ หละหว่าง แคว้น กาลิ ลี กับ
แคว้นสะมาเรีย 12 เมื่อพระเยซูไปตี้หมู่บ้านแห่งนึ่ ง มีคนเป๋นขีต
้ ู้ดสิบคนมาหาพระองค์
13
หมูเขา
่ ยืนอยูจ้
่ าดไก๋ แล้วก็ฮ้องเสียงดังว่า “เยซู นายเจ้าข้า ขออินดูข้าพเจ้าตังหลาย
เต๊อะ� 14 เมื่อพระองค์หันแล้วก็อูว่
้ า “จงไปแสดงตั ๋วต่อหมู่ปุโรหิตเต๊อะ หื้อเขากวดผ่อ
ก่อน� เมื่อ กํ่า ลัง เตียว ไป เขา ตัง หลาย ก็ หาย สะอาด 15 มี คน นึ่ ง ใน หมู่ นั ้น เมื่อ หัน ว่า ตั ๋ว
หายโรคแล้ว ก็ปิ๊ กมาฮ้องเสียงดังสรรเสริญพระเจ้า 16 กับก้มลงไหว้ตี้ตีน
๋ ของพระเยซู
17
ขอบพระคุณพระองค์ คนนั ้นเป๋นจาวสะมาเรีย พระเยซู ก็ ถามเขาว่า “มีสิบคนหาย
โรค บ่ใจ้ กา แล้ว เก้า คน นั ้น ไป ไหน เหีย หมด 18 บ่มี ใผ ปิ๊ ก มา สรรเสริญ พระเจ้า นอก จาก
คนต่างจ้าดคนนี้ เต้าอัน
้ กา� 19 แล้วพระองค์ก็บอกคนนั ้นว่า “ลุกขึ้นไปเต๊อะความเจื้อ
ของเจ้าได้เยียะหื้อเจ้าหายเป๋นปกติแล้ว�
สภาพก๋านมาของแผ่นดินของพระเจ้า
20 มีหมู่ฟาริสีถามพระองค์ว่า “แผ่นดินของพระเจ้าจะมาแผวเมื่อใด� พระเยซูตอบ
เขาว่า “แผ่นดินของพระเจ้าจะบ่มาโดยหื้อหันกับต๋า 21 จะบ่มีใผอู้ว่า ‘มาแผวแล้ว มา
ผ่อนี่ ลอ� กาว่า ‘ไปผ่อปู๊น� ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยูต้
่ ามก๋าง๔ต้านตังหลาย�
22 เมื่อ ลูน มา พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “จะ มี เวลา นึ่ ง เมื่อ ต้าน ตัง หลาย จะ ใค่ หัน วัน
ตี้ เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนุษย์จะ มา แหม แต่ หมู่ ต้าน จะ บ่หัน 23 จะ มี คน อู้กับ ต้าน ตัง หลาย ว่า
‘มา ผ่อ นี่ � กาว่า ‘ไป ผ่อ ปู๊น พระองค์ มา แล้ว� ห้าม ออก ไป ตวย เขา เน่ อ 24 ย้อน ว่า เมื่อ
วันตี้ บุตรมนุษย์ปิ๊ กมา ก็เผียบเหมือนฟ้าแมบเผิกนึ่ งก็จะแจ้งไปแหมเผิกนึ่ ง 25 แต่ จํา๋
เป๋น ตี้ บุตรมนุษย์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน หลาย อย่าง เหีย ก่อน กับ คน สมัย นี้ จะ บ่ยอมฮับ
พระองค์
26 “เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็จะเป๋ นอย่างเดียวกับในสมัยของโนอาห์ 27 คนตังหลายได้
กิน
๋ กับดื่ม มีก๋านแต่งงานกั ๋น ตึงยกลูกหื้อเป๋นผัวเมียกั ๋น จ๋นเถิงวันตี้โนอาห์ได้เข้าไปใน
เฮือ แล้วนํ้าก็ท่วมโลกจ๋นคนต๋ายหมดถ 28 ในสมัยของโลททก็เหมือนกั ๋น คนตังหลาย
๔ 17:21 17:21 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า ภายในจิตใจ๋ ถ 17:27 17:27 ปฐก� 7:6-24 ท 17:28 17:28
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ได้ กิน
๋ ได้ ดื่ม ได้ หว่าน ได้ ปูก ได้ ซื้อขาย ได้ ก่อสร้าง 29 แต่ ในวันตี้ โลทออกจากเมืองโส
โดม นั ้น ไฟ กํามะถัน ก็ ตก จาก ฟ้า เผา ไหม้ คน หมู่ นั ้น หมด 30 เมื่อ บุตรมนุษย์ จะ มา ก็ จะ
เป๋นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 31 ในวันนั ้นคนตี้อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน ห้ามปิ๊ กเข้าไปเก็บคัว
อะหยังเน่ อ คนตี้อยูต๋
่ ามโต้งต๋ามนาก็ห้ามปิ๊ กบ้านเน่ อ 32 จงกึ๊ดเถิงเมียของโลทเต๊อะ ธ
33 คนใดฮิเอาจีวต
ิ ของตั ๋วรอด

คนนั ้นจะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่คนใดยอมสละ
จีวต
ิ ของตั ๋ว ก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 34 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ในคืนนั ้นสองคนตี้นอนอยู่
ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 35 กับแม่ญิงสองคนกํ่าลังโม่แป้ง
อยู่ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 36 สองคนอยู่ในโต้งนา จะเอา
ไปคนนึ่ ง ละไว้คนนึ่ ง�
37 หมู่สาวกจึงถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ จะเกิดขึ้นตี้ไหน� พระองค์ตอบหมู่เขา
ว่า “ตี้ไหนมีซากศพ ตี้หัน
้ ก็จะมีหมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด�

18
กําเผียบเรือ
่ งแม่หม้ายกับผู้พิพากษา

1 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบข้อนึ่ งหื้อหมูสาวก
่
ฟังเปื้ อจะสอนว่า คนตังหลายควรอธิษฐานอยู่

เสมอ อย่าง บ่อ่อนใจ๋ 2 พระองค์ อู้ว่า “ใน เมือง นึ่ ง มี ผู้ พิพากษา คน นึ่ ง ตี้ บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า
และบ่สนใจ๋ ใผ 3 ในเมืองนั ้นมีแม่หม้ายคนนึ่ งมาหาผู้พิพากษาคนนั ้น บอกเขาว่า ‘ขอ
หื้อ ความ ยุติธรรม กับ คดี ของ ข้า เจ้า น่ อย� 4 เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว ผู้ พิพากษา คน นั ้น ก็
บ่ยอมจ้วย แต่ เมื่อลูนเขากึ๊ดในใจ๋ ว่า ‘เถิงเฮานี้ จะบ่เก๋ งกั ๋วพระเจ้า กับบ่สนใจ๋ ใผ 5 แต่
แม่หม้ายคนนี้ มารบก๋วนเฮาเจื่อๆ เฮาจะหื้อความยุติธรรมแก่นาง นางจะบ่มารบก๋วน
เฮาหื้อรําคาญใจ๋แหม� �
6 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “หื้อฟังกําอูผู
้ ้พิพากษาบ่ยุติธรรมคนนี้ ลอ 7 พระเจ้าจะบ่หื้อ
ความ ยุติธรรม แก่ คน ตี้ เลือก ไว้ ตี้ ฮ้อง ขอ ต่อ พระองค์ ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน กา พระองค์ จะ
อดใจ๋ได้เมินกา 8 เฮาบอกต้านตังหลายว่า พระองค์จะหื้อความยุติธรรมกับหมูเขา
่ เวยๆ
แต่เมื่อเฮาผูเป๋
้ นบุตรมนุษย์มาแหมเตื้อ เฮาจะปะคนตี้เจื้ออยูสั
่ กกี่คนบ่ฮู�
้

กําเผียบเรือ
่ งฟาริสีกับคนเก็บภาษี
สําหรับ บาง คน ตี้ มัน
่ ใจ๋ ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว ดู หมิน
่ คน อื่น นั ้น
พระองค์ อู้ กํา เผียบ หื้อ ฟัง ว่า 10 “มี สอง คน ขึ้น ไป อธิษฐาน ใน พระวิหาร คน นึ่ ง เป๋น ฟา
ริ สี แหม คน นึ่ ง เป๋น คน เก็บ ภาษี 11 คน ฟาริ สี หยิง่ จ๋องหอง คน นั ้น ลุก ขึ้น ยืน อธิษฐาน
ว่า ‘พระองค์ เจ้า ข้า ขอบพระคุณ พระองค์ ตี้ ข้าพเจ้า บ่เหมือน คน อื่น ตี้ เป๋น คน โลภ คน
บ่ดี คนล่วงประเวณี กับบ่เหมือนคนเก็บภาษี คนนี้ 12 ในหว่างติด
๊ นึ่ งข้าพเจ้าถือศีลอด
อาหารสองเตื้อ กับกู้สิง่ ตี้ข้าพเจ้าฮิหามาได้ ข้าพเจ้าก็เอานึ่ งในสิบส่วนมาถวาย�
9

“ส่วน คน เก็บ ภาษี ยืน อยู่ จ้า ดไก๋ บ่แหงน หน้า ผ่อ ต๊ องฟ้า แต่ เสีย ใจ๋ ตุ๊บ อก ตั ๋วเก่า
อู้ ว่า ‘พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด เมตต๋า ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น คน บาป เต๊อะ� 14 เฮา บอก ต้าน ตัง
หลาย ว่า เมื่อ ปิ๊ ก บ้าน คน เก็บ ภาษี คน นี้ ละ เป๋น คน ตี้ พระเจ้า ยก โต้ษ บาป หื้อ บ่ใจ้ ฟาริสี
ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋วขึ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลงก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
13

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อนหน้ อยๆ
ธ
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15 ต่อมามีบางคนปาหละอ่อนหน้ อยๆ

ของหมู่เขาเข้ามาหาพระองค์ เปื้ อหื้อพระองค์
วางมือปั๋ นปอนหละอ่อนหมู่ นั ้น หมู่ สาวกเมื่อหันจาอัน
้ ก็ ว่าหื้อเขา 16 แต่ พระเยซู ฮ้อง
หื้อเขาปาหละอ่อนเข้ามา แล้วอูกั
้ บหมู่สาวกว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดี
ห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป๋นของคนตี้เผียบเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ 17 เฮา
บอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนใดบ่ฮับเอาแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนหละอ่อน
หน้ อยหมู่นี้ คนนั ้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าตึงบ่ได้�
เรือ
่ ง เศรษฐีหนุ่ม

“อาจ๋ารย์ผู้ดีเลิศ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะความดี
อะหยังพ่องเถิงจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
“ต้านฮ้องเฮาว่าผู้ดีเลิศเยีย
20
ะหยัง บ่มีใผดีเลิศนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้
ต้านฮูบท
้ บัญญัติแล้วตี้ว่า ‘ห้าม
เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น ห้าม ฆ่า คน ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ จง เคารพ
นั บถือป้อแม่ของตั ๋ว�น ” 21 คนนั ้นตอบพระองค์ว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้า
ได้ ถือ ฮัก ษา กู้ ข้อ บ่ได้ ขาด ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน มา แล้ว� 22 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็
บอก เขา ว่า “ต้าน ยัง บ่ได้ เยีย ะ แหม อย่าง นึ่ ง คือ หื้อ ไป ขาย ของ กู้ อย่าง ตี้ ต้าน มี อยู่ แล้ว
เอาสตางค์ไปแจกคนตุ๊กคนจ๋น ต้านจึงจะมีสมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวก
ของ เฮา เต๊อะ� 23 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ใจ๋ ก็ เป๋น ตุ๊ก หนั ก ย้อน เขา เป๋น คน รวย นั ก ขนาด
24 พระเยซู หัน เขา เป๋ น ตุ๊ก จาอัน
้ จึง อู้ ว่า “คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก
นั กแก 25 ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็มยังง่ายเหลือตี้คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหม
ก่อน�
26 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ จึง ถาม ว่า “ถ้า จาอัน
้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้� 27 พระเยซู
ก็ ตอบ ว่า “สําหรับ คน เป๋น ไป บ่ได้ อยู่ แล้ว แต่ สําหรับ พระเจ้า กู้ สิง่ กู้ อย่าง เป๋น ไป ได้ ตึง
หมด� 28 เปโตรถามพระเยซูว่า “ผ่อลอ หมู่เฮาได้ละบ้านละเฮือนติดต๋ามพระองค์มา�
29 พระองค์ตอบเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนใดได้ละบ้านละเฮือน
ปี้ น้ อง ป้อ แม่ ลูก เมีย เปื้ อ หัน แก่ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 30 ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ผล ตอบแตน เป๋น
หลายเต้าในโลกนี้ กับในโลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
18 มีผูนํ
้ าจาวยิวคนนึ่ งถามพระเยซูว่า

19 พระองค์ตอบเขาว่า

พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์เตื้อตี้สาม
แล้วบอกหมู่เขาว่า “หมู่เฮากํ่า
ลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เรือ
่ งราวกู้ อย่างตี้ หมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้ เขียน
ไว้เกี่ยว กับ บุตรมนุษย์ นั ้น ก็ จะ เป๋น แต๊ 32 คือ บุตรมนุษย์ จะ ถูก มอบ หื้อ คน ต่างจ้า ด หมู่
เขาจะเยาะเย้ยต้าน ดูถูกดูแควนกับถ่มนํ้าลายใส่ต้าน 33 หมูเขา
่ จะเฆี่ยนตีต้
๋ าน แล้วฆ่า
ต้านต๋าย แต่ในวันตี้สามพระเจ้าจะเยียะหื้อต้านจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 34 หมูสาวก
่
บ่เข้าใจ๋สิง่ หมูนี
่ ้ ความหมายของสิง่ หมู่นี้ หมูเขา
่ กึ๊ดบ่เถิง หมูเขา
่ เลยบ่ฮูว่
้ าพระองค์อูเถิ
้ ง
เรือ
่ งอะหยัง
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด
35 เมื่อพระองค์ มาใก้ จะเถิงเมืองเยรีโค มีคนต๋าบอดคนนึ่ งนั ่งขอตานอยู่ฮิมหนตาง
36 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ เสียง คน ตัง หลาย เตียว ก๋าย มา ก็ ถาม ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กา 37 หมู่ เขา
ก็ บอก ว่า “เยซู จาว นาซาเร็ธ กํ่า ลัง เตียว ก๋าย มา� 38 คน ต๋า บอด จึง ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า
39
“เยซู บุตร ของ กษั ตริย์ ดาวิด เหย ขอ โผด อิน ดู ข้า ตวย เต๊อะ� คน ตี้ เตียว ไป ตัง หน้า
31 พระเยซูฮ้องหมูสาวก
่
สิบสองคนเข้ามาหาพระองค์

น
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เขา ก็ ว่าหื้อ ดัก เหีย แต่ เขา ก็ เอิน
้ ดัง ขึ้น ติกๆ ว่า “บุตร ของ กษั ตริย์ดาวิด เหย ขอ โผด อิน
ดู ข้า น่ อย เต๊อะ� 40 พระเยซู หยุด ยืน อยู่ สัง่ หื้อ คน ปา เขา เข้า มา หา พระองค์ เมื่อ คน ต๋า
บอดเข้ามาใก้ แล้ว พระองค์ จึงถามเขาว่า 41 “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะหยังหื้อกา�
เขา ตอบ ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า ใค่ ผ่อ หัน� 42 พระเยซู บอก เขา ว่า “จง ผ่อ หัน
เต๊อะ ความ เจื้อ ของ เจ้า เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย บอด แล้ว� 43 เขา ก็ ผ่อ หัน ได้ บ่า เดียว
นั ้นเลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไปสรรเสริญพระเจ้าไปตวย เมื่อคนตังหลายหันจาอัน
้ ก็
สรรเสริญพระเจ้า

19
พระเยซูกับศักเคียส
พระเยซู เตียว ผ่าน เมือง เยรีโค 2 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ศักเคียส เป๋น หัวหน้า คน เก็บ
ภาษี กับเป๋นคนรํา่ รวย 3 ศักเคียสใค่หันพระเยซู เลยฮิผ่อว่าเป๋นคนใด แต่ผ่อบ่หันย้อน
มี คน นั ก ซํ้า เขา ก็ เป๋น คน ป็อก 4 เขา จึง ล่น ไป ตัง หน้า ขึ้น เก๊า บ่า เดื่อ ตี้ อยู่ ฮิม ตาง เปื้ อ
จะ ผ่อ หัน พระเยซู ย้อน ว่าพระองค์ จะ ก๋าย ไป ตาง หัน
้ 5 เมื่อ พระเยซู มา แผว ก็ แหงน ผ่อ
ศักเคียส แล้วอูว่
้ า “ศักเคียสเหยขะใจ๋ลงมาเวยๆ วันนี้ เฮาจะย้างตี้บ้านของต้าน� 6 เขา
ก็ฟั่ งลงมา แล้วต้อนฮับพระองค์ด้วยความจื้นจมยินดี 7 คนตังหลายหันจาอัน
้ ก็ปากั ๋น
จ่ม ว่า “พระเยซู ไป ย้าง อยู่ กับ คน บาป� 8 ต๋อน อยู่ ใน บ้าน ศักเคียส ลุก ขึ้น อู้ กับ พระเยซู
ว่า “องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า บ่าเดี่ยวนี้ ทรัพย์สิง่ ของของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแบ่งหื้อคนตุ๊ก
เกิง่ นึ่ ง ตี้ได้โก๋งอะหยังของใผมา ข้าพเจ้าจะส้ายคืนหื้อเขาสี่เต้า� 9 พระเยซูบอกเขาว่า
“วัน นี้ คน ใน เฮือน นี้ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว ย้อน คน นี้ เป๋น เจื๊ อสาย ของ อับ รา
ฮัมตวย 10 ย้อนว่าบุตรมนุษย์มาเปื้ อจะเซาะหาแล้วจ้วยคนตี้ หลงหายหื้อรอดป๊นบาป
โต้ษ�
1

กําเผียบเรือ
่ งสตางค์เหรียญ

11 เมื่อเขาตังหลายกํ่าลังฟังอยู่

พระองค์อู้กําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ ง ย้อนพระองค์มาใก้
กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว เขาตังหลายก็กึ๊ดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเริม
่ ต้นขึ้นแล้ว 12 ย้อน
จาอัน
้ พระองค์จึงอู้ว่า “มีเจ้านายคนนึ่ งเกิดมาในผะกุ๋นกษั ตริย์ ต้านจะไปเมืองไก๋ เปื้ อ
ฮับก๋านแต่งตัง้ เป๋นกษั ตริย์แล้วปิ๊ กมา 13 ต้านจึงฮ้องคนฮับใจ๊ สิบคนมาเอาสตางค์ หื้อ
หมู่เขาคนละนึ่ งมินา๕บอกว่า ‘เอาไปเป๋นตืนก๊าขายจ๋นแผววันตี้เฮาปิ๊ กมาเน่ อ� 14 จาว
เมือง นั ้น จัง เจ้า นาย คน นี้ จึง ใจ๊ คน ตวย ไป บอก จักรพรรดิ ว่า ‘เฮา บ่ยอมฮับ คน นี้ เป๋น
กษั ตริยปกครอง
์
เฮา�
15 “แต่ เมื่อ ต้าน ได้ ฮบ
ั แต่ง ตัง้ เป๋น กษั ตริย์ แล้ว ก็ ปิ๊ ก มา จึง ฮ้อง หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้ หื้อ
สตางค์ ไว้มา หา เปื้ อ จะ ผ่อ ว่า ใผ ได้ กํ่า ไฮ เต้า ใด 16 คน ตี้ นึ่ ง บอก ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์
ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้ นึ่ ง มินา นั ้น ข้าพเจ้า ได้ กํ่า ไฮ มา สิบ เต้า� 17 นาย ก็ อู้ กับ เขา ว่า ‘ดี แล้ว
เจ้า เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี ย้อน เจ้า ซื่อสัตย์ ใน สิง่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮา จึง มอบ อํานาจ หื้อ เจ้า
ปกครอง สิบ เมือง� 18 คน ตี้ สอง มา บอก ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้นึ่ ง มินา
นั ้น ข้าพเจ้าได้ กํ่าไฮมาห้าเต้า� 19 นายก็ อู้กับเขาอย่างเดียวกั ๋นว่า ‘เฮาจึงมอบอํานาจ
หื้อ เจ้า ปกครอง ห้า เมือง� 20 แหม คน นึ่ ง มา บอก ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้
นึ่ งมินานั ้น ข้าพเจ้าเอาห่อผ้าป๊กเก็บไว้ 21 ย้อนข้าพเจ้ากั ๋วว่า นายเป๋นคนเขี้ยว ต้านยึด
กํ่าไฮเอาจากงานของคนอื่น กับเก็บเกี่ยวสิง่ ตี้ต้านบ่ได้ปูก� 22 เจ้านายก็ตอบเขาว่า ‘ไอ่
ขี้ข้าบ่ดี เฮาจะเอากําของเจ้านั ้นละลงโต้ษเจ้า เจ้าฮูว่
้ าเฮาเป๋นคนใจ๋แข็ง ตี้ยึดกํ่าไฮเอา
๕
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จากงานของคนอื่น กับเก็บเกี่ยวในสิง่ ตี้เฮาบ่ได้ปูก 23 เป๋นจาใดบ่เอาสตางค์นั ้นไปฝาก
ธนาคารไว้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
24 “แล้ว เจ้า นายก็ สัง
่ คนตี้ ยืนอยู่ใก้ๆ หัน
้ ว่า ‘เอาสตางค์ นึ่ งมินาจากเขาไปหื้อคนตี้ มี
25
สิบมินา� คนนั ้นก็ว่า ‘นายครับ เขามีสิบมินาแล้วลอ� 26 นายก็ตอบว่า ‘เฮาบอกเจ้า
ตังหลายว่า คนตี้มีอยู่แล้วก็จะเตื่อมหื้อแหม ส่วนคนตี้บ่มี แม้แต่สิง่ ตี้เขามีอยู่นั ้นก็จะ
เอาไปจากเขาเหีย 27 ส่วนหมู่ศัตรู ตั
๋ งหลายตี้บ่ยอมหื้อเฮาเป๋นกษั ตริย์ปกครองเขา หื้อ
ปามานี้ ฆ่าเหียต่อหน้าเฮา� �
พระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

28 หลังจากตี้พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งหมู่นั ้นแล้ว

พระองค์เตียวนําหมู่เขาขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
ตี้ดอยบ่ากอกเทศ พระองค์
30
ใจ๊ สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน สัง่ ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ตี้ อยู่ ตัง หน้า หัน
้ เน่ อ ตัน ที ตี้
เข้าไปแล้วจะปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยู่ ลาตั ๋วนี้ ยังบ่มีใผเกยขี่กําเตื้อ หื้อแก้เจื้อกแล้วจู๋งมา
ตี้ นี่ เต๊อะ 31 ถ้ามี ใผถามว่าแก้ เจื้ อกลาเยียะหยัง ก็ บอกเขาว่า ‘นายเฮาต้องก๋านลูกลา
ตั ๋วนี้ � �
32 สาวก สอง คน นั ้น ไป ก็ ปะ เหมือน ตี้ พระองค์ บอก 33 เมื่อ หมู่ เขา กํ่า ลัง แก้ เจื้ อก อยู่
เจ้า ของ ลา ก็ ถาม เขา ว่า “แก้ เจื้ อก ลา เยีย ะ หยัง� 34 เขา ก็ ตอบ ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
ต้อ งก๋าน ใจ๊� 35 แล้ว หมู่ เขา ก็ จู๋ง ลูก ลา มา หื้อ พระเยซู เอา เสื้อผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง
ลา แล้วจ้วยตุ้มพระองค์ขึ้นขี่ 36 ต๋อนตี้พระองค์ขี่ลาไป คนตังหลายก็ปากั ๋นเอาเสื้อผ้า
ของหมู่เขาปู๋ตํา๋ หนตาง 37 เมื่อพระองค์มาเถิงใก้ตี้จะลงจากดอยบ่ากอกเทศแล้ว ผูติ
้ ด
ต๋ามกู้คนก็มีความยินดี ย้อนก๋านอัศจ๋รรย์ต่างๆ ตี้เกยหันนั ้น ก็สรรเสริญพระเจ้าเสียง
ดังว่า
38 “ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยผู
์ ้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า สรรเสริญพระเจ้าบ
จงมีสันติสุขในสวรรค์กับขอหื้อพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติสูงสุด�
39 มีฟาริสีบางคนในคนตังหลายนั ้นบอกพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ครับ สัง
่ หมู่สาวกของ
ต้าน ห้าม อู้ จาอัน
้ � 40 พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า “เถิง หมู่ เขา บ่ฮ้อง บ่า หิน หมู่ นี้ ก็ จะ ฮ้อง
แตนหมู่เขา�
41 เมื่อ พระองค์ มา ใก้ จ๋น หัน กรุ ง เยรู ซาเล็ม อยู่ ตัง หน้า พระองค์ ก็ ไห้ ย้อน อิน ดู คน ใน
เมือง นั ้น 42 อู้ ว่า “วัน นี้ เฮา ใค่ หื้อ เจ้า ฮู้ จัก ตาง ตี้ จะ ได้ สันติสุข กับ พระเจ้า แต่ บ่า เดี่ยว นี้
พระองค์ ได้ ซ่อน บ่หื้อ เจ้า ฮู้ 43 วัน นึ่ ง หมู่ ศัตรู ๋ของ เจ้า จะ โจ๋ม ตี เจ้
๋ า แล้ว จะ แป๋ง กํ่า แปง
44
ล้อม ขังเจ้าไว้กู้ ด้าน หมู่ เขาจะทําลายเจ้าตึงคนของเจ้าจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง แม้แต่ บ่า
หินก็จะบ่หื้อหันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน ย้อนเจ้าบ่ฮับฮูว่
้ าพระเจ้าได้มาจ้วยเจ้าแล้ว�
29 เมื่อพระองค์มาเถิงใก้หมูบ้
่ านเบธฟายีกับหมู่บ้านเบธานี

พระเยซูไล่หมู่คนก๊าขายในข่วงพระวิหาร
แล้วไล่ เหิบหมู่ คนตี้ กํ่า ลังซื้อขายของกั ๋นอยู่ตี้
46
หัน
้
พระองค์ อู้ กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “มี กํา เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า ‘พระวิหาร ของ เฮา จะ
ป
ฮ้องว่าเป๋นตี้สําหรับอธิษฐาน แต่หมู่เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ผ”
47 แล้ว พระเยซู สัง
่ สอน อยู่ ใน พระวิหาร กู้ วัน ใน เวลา เดียว กั ๋น นั ้น หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต
หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับผู้นําจาวยิว ก็หาตางจะฆ่าพระองค์ 48 แต่หมู่เขาก็ยังบ่ฮู้ว่าจะเยียะ
จาใดได้ ย้อนว่าคนตังหลายตัง้ ใจ๋ฟังกําสอนกู้กําของพระองค์อยู่
45 พระเยซู เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร

บ

19:38 19:38 สดด� 118:26

ป

19:46 19:46 อสย� 56:7

ผ

19:46 19:46 ยรม� 7:11

ลูก๋า 20:1

126

20

ลูก๋า 20:21

มีคนถามเถิงอํานาจของพระเยซู
1 วัน นึ่ ง ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง สอน คน อยู่ ใน บริเวณ พระวิหาร กับ บอก ข่าวดี อยู่ หมู่
หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่คนเฒ่าคนแก่ปากั ๋นมาหาพระองค์ 2 หมู่เขาถาม
พระองค์ว่า “ต้านมีสิทธิอํานาจอะหยังเยียะสิง่ หมู่นี้ ใผหื้อสิทธิอํานาจต้าน� 3 พระองค์
ตอบหมู่เขาว่า “เฮาจะถามหมู่ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ตอบเฮามาเน่ อว่า 4 สิทธิอํานาจของ
ยอห์น ตี้ เขา หื้อ บัพ ติศ มา นั ้น มา จาก พระเจ้า กาว่า มา จาก คน� 5 หมู่ เขา ก็ เปิ็กษา กั ๋น
ว่า “ถ้าเฮาจะว่ามาจากพระเจ้า ต้านก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อ
ยอห์น� 6 ถ้าหมู่เฮาจะว่า ‘มาจากคน� คนตังหลายก็จะเอาบ่าหินขว้างหมู่เฮา ย้อนว่า
คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เจื้อ ว่า ยอห์น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า� 7 หมู่ เขา ก็ เลย
ตอบ พระองค์ ว่า “หมู่ เฮา บ่ฮู้เน่ อ ว่า มา จาก ไหน� 8 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “ถ้า จาอัน
้
เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้ �
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้าสวน
พระเยซู อู้ กํา เผียบ หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง ว่า “มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เยีย ะ สวนฝองุน
่ หื้อ คน
มาเจ้า ส่วนเจ้าของก็เตียวตางไปอยูต่
่ างประเทศเหียหลายปี๋ 10 เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วย
องุน
่ เจ้าของสวนก็ หื้อลูกจ้างไปฮับส่วนแบ่งองุน
่ หมู่ คนเจ้าก็ ยับลูกจ้างคนนั ้นไว้แล้ว
บุบ ตี ๋ แล้ว ไล่ ปิ๊ ก โดย บ่ได้ อะหยัง ติด มือ ไป สัก อย่าง 11 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง ลูกจ้าง แหม คน
นึ่ ง ไป หมู่ คน เจ้า สวน ก็ เยีย ะ เหมือน เก่า ยับ มา บุบ กับ เยีย ะ หื้อ เขา อาย แล้ว ไล่ ปิ๊ ก โดย
บ่ได้อะหยังติดมือไปสักอย่าง 12 เจ้าของสวนส่งคนตี้สามไปแหม หมู่คนเจ้าสวนก็บุบตี ๋
เขาจ๋นได้ฮบ
ั บาดเจ็บ แล้วไล่ออกไปนอกสวน 13 เจ้าของสวนกึ๊ดว่า ‘จะเยียะจาใดดี เฮา
จะ ส่ง ลูก บ่าว ตี้ เฮา ฮัก ไป หมู่ เขา คง จะ นั บถือ พ่อง� 14 แต่ เมื่อ หมู่ คน เจ้า หัน ใส่ ลูก บ่าว
เจ้าของสวนมา ก็ อู้กั ๋นว่า ‘นี่ ลอ คนตี้ จะฮับมรดก หมู่ เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้ว
มรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� 15 หมู่เขาก็ลากลูกบ่าวเจ้าของสวนนั ้นอุม
้ โจ้งออกไป
นอกสวนแล้วก็ฆ่า�
พระเยซู ถาม ว่า “เจ้าของ สวน จะ เยีย ะ จาใด กับ คน เจ้า หมู่ นี้ 16 เขา ก็ จะ มา ฆ่า หมู่ คน
เจ้าสวนหมู่นั ้นเหีย แล้วเอาสวนองุน
่ นั ้นไปหื้อคนอื่นเจ้าต่อ� คนตังหลายเมื่อได้ยน
ิ จา
17
อัน
้ ก็ อู้กั ๋นว่า “บ่ดี หื้อเป๋นจาอัน
้ เต๊อะ� พระเยซู ปักต๋าผ่อหมู่ เขาแล้วถามว่า “แล้วตี้
พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�
นั ้นหมายความว่าจาใด 18 กู้คนตี้โก้นเต๋งบ่าหินก้อนนั ้น ก็จะแหลวเป๋นบ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน
ถ้าศิลาก้อนนั ้นตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�
9

ก๋านเสียส่วยหื้อจักรพรรดิ
หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ฮู้ ว่า พระเยซู อู้ กํา เผียบ เถิง หมู่ เขา หมู่ เขา ก็
หาตางตี้จะยับพระองค์เหีย แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย
20 หมูเขา
่ จึงตวยผ่อพระองค์ กับส่งคนไปสอดแนม ป๋อมตั ๋วเป๋นคนซื่อสัตย์ หื้อเข้าไป
อยู่ใก้ๆ พระองค์ หวัง จะ ยับ ผิด ใน กํา อู้ของ พระองค์ เปื้ อ จะ มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ใต้ สิทธิ
อํานาจ ของ เจ้า เมือง โรม 21 หมู่ สอดแนม ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า อาจ๋า
รย์ อู้ กับ สอน ก็ ถูก ต้อง บ่หัน แก่ หน้า ใผ สัก คน แต่ สอน เรือ
่ ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ
19
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จริง ขอบอกหมู่เฮาน่ อยเต๊อะว่า 22 ตี้ จะเสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดี กาว่าบ่ควร
เสีย ดี� 23 พระเยซู ฮู้ อุบาย ของ หมู่ เขา จึง บอก หมู่ เขา ว่า 24 “เอา เหรียญ เดนาริอน
ั มา
หื้อเฮาผ่อลอ ฮูปกับจื้อตี้ อยู่บนเหรียญนี้ เป๋นของใผ� หมู่เขาตอบว่า “เป๋นของซีซาร์�
25 พระองค์ ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “ของ ของ ซี ซาร์ก็ เอา ไป หื้อ ซี ซาร์ แต่ ของ ของ พระเจ้า ก็ หื้อ
พระเจ้า� 26 หมู่คนสอดแนม เอาผิดในกําอู้ของพระเยซูต่อหน้าคนตังหลายบ่ได้ แหม
อย่างนึ่ งก็งืดในกําตอบของพระองค์ตวยจึงดักอยู่
ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
มี หมู่ สะดู สี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ นี้ ถือ ว่า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
28 หมู่ เขาถามพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ถ้าป้ อจายคนใด
ต๋าย ละ เมีย แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก เตื้อ ก็ หื้อ น้ องบ่าว ฮับ ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย เปื้ อ หื้อ มี ลูก สืบ เจื๊
อสายของอ้ายไว้ 29 สมมุติว่ามีป้อจายตี้เป๋นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊ามีเมียแล้วต๋ายไป
ยังบ่มีลูกเตื้อ 30 น้ องบ่าวคนตี้สองก็ฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมีย แล้วก็ต๋ายไปยังบ่มีลูกเตื้อ
น้ องคนตี้สามก็ฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียแหม 31 ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นจ๋นเถิงคนตี้เจ็ด ตึง
เจ็ดคนต๋ายแต่ยังบ่มีลูก 32 แล้วสุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ต๋ายตวย 33 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเถิง
วัน ตี้ คน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แม่ ญิง คน นี้ จะ เป๋น เมีย ของ ใผ ย้อน ว่า นาง เกย เป๋น
เมียของป้อจาย ตึงเจ็ดคนนั ้น�
34 พระเยซู ตอบเขาว่า “คนในยุคนี้ มีก๋านแต่งงานกั ๋น 35 แต่คนตี้พระเจ้าหันสมควร
หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มา อยู่ ใน ยุค หน้า จะ บ่มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น กาว่า ยก หื้อ เป๋น ผัว
เป๋น เมีย กั ๋น แหม 36 แต๊ๆ แล้ว หมู่ เขา จะ บ่ต๋าย แหม ต่อ ไป แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์
เป๋นลูกของพระเจ้า ย้อนเป๋นคนตี้ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 37 ก๋านตี้ คน
ต๋ายจะเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น โมเสสได้แสดงหื้อหันต๋อนตี้เขาได้เขียนในเรือ
่ งคุ่มไม้
ตี้ บ่ไหม้ ไฟพ โมเสส อู้ เถิง พระเจ้า ว่า พระองค์ เป๋น พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค กับ ยาโคบ
นั บถือ 38 พระองค์ บ่เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น พระเจ้า ของ คน ตี้ มี จี วต
ิ ย้อน ว่า
สําหรับพระเจ้าแล้ว กู้คนยังมีจีวต
ิ อยู่ แม้ว่าจะต๋ายไปแล้วก็ต๋าม�
39 หมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ ต้านอูได้
้ ดีนั กแกเน่ อ� 40 ตี้
หมู่เขาอูจาอั
้
น
้ ย้อนหมู่เขาบ่ก้าถามอะหยังแหมเลย
27

ปั๋ ญหาเรือ
่ งเจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ด
พระองค์ ถาม หมู่ เขา ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ว่า พระคริสต์ เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์
ดาวิด 42 ย้อนกษั ตริยดาวิ
์
ดได้บอกไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
43 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน�ฟ
44 กษั ตริย์ ดาวิด ยัง ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋ น เจื๊ อสาย
ของกษั ตริยดาวิ
์
ดได้จาใด�
41

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวังหมู่ธรรมาจ๋ารย์
พระองค์จึงอูกั
้ บหมู่สาวกของพระองค์ว่า 46 “หื้อหละ
วัง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไว้หื้อ ดีๆ หมู่ เขา ซอบ นุ่ง เสื้อ คุม ยาว เตียว ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ
45 เมื่อคนตังหลายกํ่าลังฟังอยู่

พ

20:37 20:37 อพย� 3:2-4:17

ฟ

20:43 20:43 สดด� 110:1
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คนไหว้ก๋างกาดก๋างลี กับซอบนั ่งตัด
๊ ตี้สําคัญในธรรมศาลาของจาวยิวกับตี้มีเกียรติใน
งาน เลี้ยง 47 หมู่ เขา ยึด เอา สมบัติ ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป เป๋น ของ ตั ๋ว เก่า เหีย แล้ว ก็ ขี้ แต่ง
อธิษฐานยาวๆ คนหมู่นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�

21
เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อ พระเยซู เหงย หน้า ขึ้น ก็ หัน หมู่ คน รํา่ รวย ตัง หลาย เอา สตางค์ มา จ่อม ลง ใน ตู้
เก็บ เงิน ถวาย 2 พระองค์ หัน แม่ หม้าย คน นึ่ ง เป๋น คน ตุ๊ก เอา เหรียญ ตองแดง หน้ อยๆ
สอง อัน มา จ่อม ตวย เปิ้ น 3 พระองค์ ก็ อู้ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า แม่
หม้าย ตุ๊ก จ๋น คน นี้ จ่อม สตางค์ นั ก เหลือ คน ตัง หลาย หมู่ นั ้น ก่อน 4 ย้อน ว่า คน ตัง หลาย
ได้เอาสตางค์ตี้เหลือใจ๊มาจ่อมถวาย แต่แม่หม้ายคนนี้ ตุ๊กยาก ยังได้เอาสตางค์ตี้มีอยู่
สําหรับเลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
1

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งพระวิหารจะถูกทําลาย

5 มี สาวก บาง คน อวด ว่า พระวิหาร หลัง นี้ ได้ ตกแต่ง ด้วย บ่า หิน งาม

กับของตกแต่งตี้
คน ถวาย 6 พระเยซู จึง อู้ กับ เขา ว่า “สิง่ หมู่ นี้ ตี้ ต้าน ตัง หลาย หัน วัน นึ่ ง บ่า หิน ตี้ ซ้อน กั ๋น
หมู่นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
ความตุ๊กยากกับก๋านข่มเหง
7 หมู่สาวกก็ถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด มีอะหยังเป๋นหมาย
8
สําคัญหื้อหันว่าสิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว� พระองค์ก็บอกว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุ
ล่ายต้านเน่ อ ย้อนว่าจะมี หลายคนมาอ้างจื้อของเฮาว่า ‘เฮาเป๋นพระคริสต์� กับบอก
ว่า ‘เวลานั ้นใก้มาแผวแล้ว� ห้ามตวยเขาไปเน่ อ 9 เมื่อต้านได้ยน
ิ เรือ
่ งสงครามกับก๋าน
จลาจล ก็ บ่ถ้า ตก อก ตก ใจ๋ ย้อน เรือ
่ ง จาอี้ จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน แต่ ยัง บ่เถิง วัน เสี้ ยง สุด
ของโลกในต๋อนนี้ เตื้อ�
10 แล้ว พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “ประเทศ นึ่ ง จะ สู้ ฮบ กับ แหม ประเทศ นึ่ ง
อาณาจักร นึ่ ง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม อาณาจักร นึ่ ง 11 ใน ตี้ ต่างๆ จะ เกิด แผ่น ดิน ไหว ขนาด
หนั ก จะ เกิด ก๋าน กัน
้ ข้าว อยาก นํ้า จะ มี โรคภัย ไข้ เจ็บ จะ มี เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ น่า กั ๋ว กับ หมาย
สําคัญ หลาย อย่าง เกิด ขึ้น บน ต๊ องฟ้า 12 ก่อน เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น หมู่ ต้าน จะ ถูก
ยับ และ โดน ข่มเหง จะ ถูก ปา ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว ถูก ขัง ไว้ใน คอก กับ จะ
ถูกปาไปตัดสินความต่อหน้ากษั ตริยกั
์ บเจ้าเมือง ย้อนว่าหมู่ต้านติดต๋ามเฮา 13 เหตุก๋า
รณ์ นี้ ก็ เป๋น โอกาส หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น พยาน เรือ
่ ง เฮา 14 ย้อน จาอัน
้ ต้าน ตัง หลาย จง ป๋ง ใจ๋
15
ไว้ บ่ต้องกึ๊ดล่วงหน้าว่าจะแก้คดีจาใด เฮาจะหื้อกําอูกั
้ บผญาปั๋ ญญาแก่หมู่ต้าน เถิง
ขนาดหมู่ศัตรู ของ
๋
หมู่ต้านจะต่อต้านกับเอาผิดหมู่ต้านบ่ได้เลย 16 แม้แต่ป้อแม่ญาติปี้
น้ อง ตึงเปื้ อนฝูงจะหักหลังหมู่ต้าน หมู่เขาจะเยียะหื้อต้านบางคนถูกฆ่าต๋าย 17 คนตัง
หลาย จะ จัง หมู่ ต้าน ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ ติด ต๋าม เฮา 18 แต่ ผม บน หัว ของ หมู่ ต้าน สัก เส้น
นึ่ งจะบ่ถูกเยียะหื้อเสียไป 19 หมู่ต้านจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ถ้าตัง้ มัน
่ คงอยูใน
่ ความเจื้อ�
ก๋านตวายตัก
๊ กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย
“เมื่อ หมู่ ต้าน หัน ก๋ องทัพ ทหาร มา ตัง้ ล้อม กรุ ง เยรู ซาเล็ม จง ฮู้ ไว้ เต๊อะ ว่า ความ
ฉิ บหายของเมืองนั ้นก็ใก้เข้ามาแล้ว 21 ในเวลานั ้นก็หื้อคนตี้อยู่ในแคว้นยูเดียขะใจ๋หนี
ไป อยู่ บน ดอย เวยๆ หมู่ คน ตี้ อยู่ ใน กรุ ง ก็ หื้อ ออก ไป เหีย คน ตี้ อยู่ นอก เมือง ก็ บ่ถ้า เข้า ไป
20
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ใน กรุ ง เน่ อ 22 ย้อน ว่า เวลา นั ้น เป๋น เวลา ลง โต้ษ เปื้ อ กู้ อย่าง ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร นั
์ ้น
เป๋นแต๊ 23 ในหว่างนั ้นความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่แม่มานกับแม่ลูกหน้ อยตี้ลูกยังกิน
๋
นม อยู่ ย้อน มี ความ ตุ๊ก ฮ้อน อัน ใหญ่ หลวง จะ เกิด ขึ้น บน แผ่น ดิน กับ พระเจ้า จะ โขด หื้อ
คนเจื๊อจ้าดนี้ ขนาด 24 หมู่ เขาจะถูกฆ่าด้วยดาบ กับจะถูกต้อนไปเป๋นเชลยในประเทศ
ต่างๆ กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะ ถูก คน ต่างจ้า ด ยํ่า จ๋น กว่า จะ หมด กํา๋ หนด เวลา ของ คน ต่าง
จ้าดนั ้น
เมื่อบุตรมนุษย์มา

25 “จะ มี หมายสําคัญ ตี้ ตะวัน

เดือนกับดาวตังหลาย กับในแผ่นดินโลกนั ้น ประเทศ
ต่างๆ จะมีความตุ๊กเดือดฮ้อน กับมีความสับสนในความปั่ นป่วนกับเสียงดังของทะเล
กับคลื่น 26 คนจะกั ๋วจ๋นเป๋นลมเมื่อกํ่าลังรอผ่อว่าอะหยังจะเกิดขึ้นบนโลก ย้อนว่าหมู่ผู้
มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน 27 เวลานั ้นคนตังหลายจะหันบุตร
มนุษย์ ลง มา บน เมฆ ด้วย ฤทธิอํ
์ านาจ กับ รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ 28 เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ นี้ ตัง้ เก๊ า จะ
เกิดขึ้น หื้อยืนขึ้นผ่อไปตังบน ย้อนว่าความรอดป๊นบาปโต้ษของหมู่ต้านกํ่าลังใก้เข้ามา
แล้ว�
กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

“ผ่อเก๊าบ่าเดื่อกับเก๊าไม้ตังหลายเต๊อะ 30 เมื่อ
มันโป่งใบแล้วต้านตังหลายก็จะฮู้คนเดียวว่า ใก้จะเถิงหน้าฮ้อนแล้ว 31 ก็เหมือนเดียว
กั ๋น เมื่อ ต้าน ตัง หลาย หัน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เฮา บอก แล้ว นั ้น เกิด ขึ้น ก็ หื้อ ฮู้ ว่า แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า มา ใก้ จะ เถิง แล้ว เน่ อ 32 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใน ยุค นี้ จะ
ยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์ ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 33 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกํา
ของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
29 พระเยซู อู้กําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวัง

34 “จงหละวังตั ๋วไว้หื้อดี เน่ อ

บ่ดี เอาก้ากิน
ิ นี้ เต้า
๋ เหล้าเมายา กาว่า บ่ดีกั ๋งวลเถิงจี วต
อัน
้ ถ้าเป๋นจาอัน
้ เวลานั ้นก็จะมาเถิงหมู่ต้านเมื่อยังบ่ตันกึ๊ด เหมือนติดแฮ้ว 35 ย้อนวัน
นั ้นจะเกิดขึ้นกับคนตังหลายในโลก 36 หื้อเฝ้าหละวังอยู่ตลอดกับอธิษฐานตึงวัน เปื้ อ
หมู่ต้านจะมีกํา๋ ลังตี้จะป๊นจากเหตุก๋ารณ์ ตังมวลตี้จะเกิดขึ้น แล้วจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตร
มนุษย์ได้�
37 กู้ วัน พระเยซู สัง
่ สอน ใน บริเวณ พระวิหาร ต๋อน เมื่อ วัน แล้ว ต๋อน เมื่อ คืน พระองค์
ย้าง พัก ตี้ ดอย บ่า กอกเทศ 38 คน ตัง หลาย ก็ มา หา พระองค์ ใน บริเวณ พระวิหาร ตัง้ แต่
เจ๊ามืดเปื้ อจะฟังพระองค์สัง่ สอน

22

ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู
คือ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ 2 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่
ธรรมาจ๋ารย์ ปากั ๋นหาตางกํา๋ จัดพระเยซูอย่างลับๆ อยู่ ย้อนกั ๋วคนตังหลาย
3 ซาต๋าน ครอบงํา จิต ใจ๋ ยู ดาส อิส คาริโอท ตี้ เป๋ น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน 4 ยู ดาส
ก็ ไป นั ด หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ นาย ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ว่า เขา จะ หัก หลัง พระเยซู
จาใดดี 5 คนหมู่ นั ้นก็ ดี อกดี ใจ๋ แล้ว สัญญาว่าจะหื้อสตางค์ เป๋นก้าตอบแตน 6 ยู ดาสก็
ตกลง แล้วก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซูหื้อหมู่เขาโดยบ่หื้อใผฮู้
1 เมื่อ ใก้ จะ เถิง งาน ปั ส กา
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มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก
เมื่อ เถิง วัน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ จาว ยิว ต้อง ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ งาน ปัส กา 8 พระ
เยซูก็ใจ๊เปโตรกับยอห์นล่วงหน้าไปก่อน สัง่ เขาว่า “ไปจัดเกียมมื้อปัสกาไว้หื้อหมูเฮา
่ กิน
๋
9
10
ตวยกั ๋น� หมูเขา
่ ถามพระองค์ว่า “จะหื้อหมูเฮา
่ ไปเกียมมื้อปัสกาตี้ไหนดี� พระองค์
ก็ บอกว่า “เมื่อหมู่ ต้านเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วจะมี ป้อจายคนนึ่ งแบกนํ้าหม้อมา
หาหมูต้
่ าน เขาจะเข้าไปเฮือนหลังใดก็หื้อตวยเขาเข้าไป 11 แล้วบอกเจ้าของเฮือนนั ้นว่า
‘อาจ๋ารย์หื้อมาถามว่า ห้องตี้ เปิ้ นจะกิน
๋ มื้อปัสกากับหมู่สาวกนั ้นอยู่ตังใด� 12 เจ้าของ
เฮือน จะ ปา หมู่ ต้าน ขึ้น ไป ห้อง ใหญ่ จัน
๊ บน ตี้ แต่ง ดา ไว้แล้ว ก็ หื้อ จัด เกีย ม มื้อ ปัส กา ไว้ตี้
13
ห้องนั ้นเต๊อะ� ตึงสองคนก็ไป แล้วก็ปะกู้อย่างตี้พระองค์บอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้
จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
7

ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง

14 เมื่อเถิงเวลากิน
๋ มื้อปัสกา

พระเยซู ก็ เข้าไปนั ่งตี้ โต๊ะกับหมู่อัครสาวกของพระองค์
“เฮามีความตัง้ ใจ๋ตี้จะกิน
๋ มื้อปัสกานี้ กับหมู่ต้าน ก่อนตี้เฮาจะต้องทน
16
ตุ๊ก ทรมาน เฮา ขอ บอก ไว้ว่า เฮา จะ บ่กิน
๋ มื้อ ปัส กา นี้ แหม จ๋น ความหมาย ของ ปัส กา
นั ้นจะสมบูรณ์ ในแผ่นดินของพระเจ้า� 17 พระองค์ยกจอกนํ้าองุน
่ ขึ้นมา เมื่ออธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าแล้ว ก็ส่งหื้อหมู่สาวก บอกว่า “เอาไปแบ่งกั ๋นกิน
๋ เน่ อ 18 เฮาบอก
หมู่ ต้าน ว่า ตัง้ แต่ นี้ ไป เฮา จะ บ่กิน
่ แหม แล้ว จ๋น กว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า จะ
๋ เหล้า องุน
มาแผว� 19 แล้วพระองค์ ก็ หยิบเข้าหนมปังขึ้นมา ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ บิยื่นหื้อ
หมู่สาวก อู้ว่า “นี่ เป๋นก๋ายของเฮา ตี้ได้หื้อไว้กับต้านตังหลาย หื้อเยียะจาอี้ เปื้ อกึ๊ดเถิง
เฮา� 20 เมื่อ กิน
๋ เข้า หนมปัง แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยีย ะ อย่าง เดียว กั ๋น แล้ว อู้ ว่า
“ถ้วยนี้ เป๋นพันธสัญญาใหม่หละหว่างพระเจ้ากับต้านตังหลายตี้พระองค์จะยืนยันโดย
เลือด ของ เฮา 21 แต่ ผ่อ เต๊อะ คน ตี้ จะ หัก หลัง เฮา ก็ อยู่ ตวย กั ๋น กับ เฮา บน โต๊ะ นี้ 22 บุตร
มนุษย์จะต้องจากไปต๋ามตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้ว แต่ความฉิ บหายก็จะเกิดกับคนตี้
หักหลังบุตรมนุษย์� 23 แล้วหมู่สาวกก็ถามกั ๋นไปมาว่า จะเป๋นใผในหมู่เขาตี้จะเยียะจา
อี้
15 อู้กับหมู่เขาว่า

ก๋านเถียงกั ๋นเรือ
่ งใผเป๋นใหญ่

24 หมู่ สาวก เถียง กั ๋น ว่า

ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 25 พระองค์ จึง อู้
กับหมู่เขาว่า “กษั ตริยของ
์
คนต่างจ้าดเป๋นเจ้านายปกครองคนตังหลายโดยก๋านบังคับ
กับ ผู้ มี อํานาจ หมู่ นี้ ก็ ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น ผู้ มี บุญ คุณ ของ คน ตัง หลาย 26 แต่ สําหรับ หมู่
ต้าน นั ้น บ่เป๋น จาอัน
้ เน่ อ คน ใด เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ คน นั ้น เป๋น คน เล็ก หน้ อย ตี้ สุด คน ใด เป๋น
นายก็หื้อเป๋นคนฮับใจ๊ 27 จะถามว่าคนตี้นั ่งโต๊ะกับคนตี้ฮับใจ๊ ใผเป๋นใหญ่เหลือกั ๋น คน
ตี้นั ่งโต๊ะบ่ใจ้กา แต่เฮาอยูตวย
่
ต้านตังหลาย เหมือนเป๋นคนฮับใจ๊
“ต้าน ตัง หลาย เป๋น คน ตี้ ได้ อยู่ กับ เฮา ใน เวลา ตี้ เฮา ต่อ สู้ กับ ความ ลําบาก 29 พระ
บิดาได้จัดเกียมแผ่นดินแล้วมอบหื้อเฮาจาใด เฮาก็จัดเกียมแล้วมอบหื้อต้านตังหลาย
จาอัน
้ 30 เปื้ อหมูต้
่ านจะได้กิน
๋ ได้ดื่มฮ่วมโต๊ะกับเฮาในแผ่นดินของเฮา กับต้านตังหลาย
จะได้นั ่งบนบัลลังก์ เปื้ อตัดสินสิบสองผะกุ๋นของคนอิสราเอล
28

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งเปโตรจะละพระองค์
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“ซี โมน เหย ซาต๋าน ได้ ขอ หมู่ ต้าน ไว้ เปื้ อ จะ เอา ไป ฝัด ไป ฮ่อน เหมือน เปิ้ น ฝัด ข้าว
แต่ เฮา ได้ อธิษฐาน เผื่อ ตั ๋ว ต้าน เปื้ อ ต้าน จะ บ่ได้ ขาด ความ เจื้อ แล้ว เมื่อ ต้าน กลับ ใจ๋
มา หา เฮา ก็ หื้อ จ้วย หมู่ ปี้ น้ อง หื้อ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง นั ก ขึ้น ตวย เน่ อ� 33 เปโตร บอก
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าพร้อมแล้วตี้จะไปตวยต้าน บ่ว่าจะติดคอก กาว่า
จะต๋ายก็ได้� 34 พระเยซูบอกเปโตรว่า “คืนนี้ ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกบ่ฮู้จักเฮาเถิงสาม
เตื้อ�
35 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “ต๋อน ตี้ เฮา ใจ๊ ต้าน ตัง หลาย ออก ไป บอก ข่าวดี แล้ว บ่หื้อ
เอา ถง สตางค์ ถง สะปาย กาว่า เกิบ แหม กู้ ไป ตวย นั ้น ต้าน ตัง หลาย ขาด อะหยัง พ่อง�
เขา ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น บอก ว่า “บ่ขาด อะหยัง สัก อย่าง� 36 พระเยซู บอก เขา ว่า “แต่ บ่า
เดี่ยว นี้ ใผ มี ถง สตางค์ กาว่า ถง สะปาย ก็ หื้อ เอา ไป ตวย ใผ บ่มี ดาบ ก็ หื้อ ขาย เสื้อ คุม ซื้อ
ดาบเหีย 37 เฮาบอกต้านตังหลายว่า กําตี้ เขียนไว้ในพระคัมภีรตี
์ ้ อู้เถิงเฮา จะต้องเป๋น
ไปต๋ามนั ้น คือกําตี้ว่า ‘พระองค์ถูกนั บอยูใน
่ หมู่เดียวกั ๋นกับคนบ่ดี�ภ กําตวายตัก
๊ ตี้เล็ง
38
เถิง เฮา นั ้น กํ่า ลัง จะ เป๋น แต๊� หมู่ เขา บอก พระองค์ ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หมู่ เฮา มี
ดาบสองเถี่ยนครับ� พระองค์บอกว่า “ปอแล้ว�
31

32

พระเยซูอธิษฐานในสวน
พระเยซู ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป ตี้ ดอย บ่า กอกเทศ เหมือน ตะก่อน หมู่ สาวก ก็
ไปตวยพระองค์ 40 ตี้ดอยนั ้นพระองค์บอกหมู่สาวกว่า “หื้ออธิษฐานเน่ อเปื้ อว่าต้านจะ
บ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋� 41 พระองค์เตียวไปแหมน่ อย ไก๋ประมาณเอาบ่าหิน
ขว้าง แล้วคุกเข่าลงอธิษฐานว่า 42 “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์ ปอใจ๋ ขอหื้อถ้วยแห่ง
ความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์เหียเต๊อะ แต่ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านของ
พระองค์บ่ใจ้ของข้าพระองค์� 43 มีทูตสวรรค์องค์นึ่ งจากสวรรค์มาป๋ากฏจ้วยพระองค์
หื้อมีกํา๋ ลังใจ๋นั กขึ้น 44 เมื่อพระองค์เป๋นตุ๊กหนั ก ก็ยิง่ ตัง้ ใจ๋อธิษฐานนั กขึ้น จ๋นเหื่อไหล
เป๋นเหมือนเลือดออก หยดลงดินเป๋นเม็ดใหญ่ 45 เมื่ออธิษฐานแล้วพระองค์ก็ลุกเตียว
ปิ๊ กมาหาหมู่สาวก ก็หันหมู่เขาหลับอยู่ย้อนตุ๊กใจ๋จ๋นอิด 46 พระองค์จึงอู้ว่า “หลับเยียะ
หยัง ลุกขึ้นอธิษฐานเปื้ อจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋�
39

ก๋านหักหลังกับก๋านจับกุมพระเยซู

47 บ่ากองพระองค์ อู้ลิน
้ ยังบ่ตันเข้าปากเตื้อ

ก็ มีหลายคนเตียวเข้ามา มียูดาสตี้ เป๋น
สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน นั ้น นํา หน้า ยู ดาส ก็ เข้า มา ใก้ พระเยซู แล้ว ตัก
๊ ตวาย พระองค์
โดย ก๋าน จูบ 48 พระองค์ ก็ ถาม ว่า “ยู ดาส เจ้า จะ หัก หลัง บุตรมนุษย์ ด้วย ก๋าน จูบ กา�
49 เมื่อ หมู่ สาวก คน อื่นๆ หัน ว่า จะ มี อะหยัง เกิด ขึ้น ต่อ ไป จึง ถาม พระเยซู ว่า “องค์ พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า เอา ดาบ ฟัน เลย บ๋อ� 50 แล้ว คน นึ่ ง ใน หมู่ สาวก ก็ จัก
๊ ดาบ ออก มา ฟัน คน ฮับ
51
ใจ๊ ของมหาปุโรหิต ถูกหูเผิกขวาปุด พระเยซู ก็ ห้ามเขาไว้ แล้วเก็บเอาใบหูมาต่อหื้อ
คนนั ้น หูเขาก็หายเป๋นปกติ 52 พระเยซูอูกั
้ บหมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่นายทหารฮักษาพระ
วิหาร กับหมูคน
่ เฒ่าคนแก่ ตี้มายับพระองค์ว่า “หมูเจ้
่ าหันเฮาเป๋นโจ๋รกา เถิงได้กํา๋ ดาบ
53
กํา๋ ค้อนมายับเฮา เฮาอยู่ตวยต้านตังหลายกู้วันในพระวิหาร ต้านตังหลายก็บ่มายับ
เฮา แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นเวลาของหมู่ต้านแล้วเน่ อ เป๋นเวลาของอํานาจแห่งความมืด�
เปโตรบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักพระเยซู
ภ
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หมู่ นาย ทหาร ยับ พระเยซู ปา ไป บ้าน มหา ปุโรหิต เปโตร เตียว ถ่อม ตวย พระองค์ ไป
ห่างๆ 55 เมื่อหมู่เขาดังไฟตี้ก๋างข่วงแล้วปากั ๋นหิงไฟ เปโตรก็นั ่งหิงไฟตวยหมู่เขา 56 มี
สาวใจ๊ คน นึ่ ง หัน เปโตร นั ่ง หิง ไฟ อยู่ ใก้ๆ ก็ ส่อง ผ่อ หน้า เปโตร แล้ว อู้ ว่า “คน นี้ ก็ อยู่ ตวย
เยซู� 57 เปโตร ปฏิเสธ ว่า “นาง เหย คน นั ้น ข้า บ่ฮู้ จัก ลอ� 58 แหม สัก กํา เดียว ป้อ จาย
คนนึ่ งหันเขาก็อู้ว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้นตวย� เปโตรก็บอกว่า “อ้ายเหย บ่ใจ้ลอ�
59 แหม สัก จัว
้ โมง นึ่ ง มี แหม คน ยืนยัน แข็ง ขัน ว่า “แม่น แล้ว คน นี้ อยู่ ตวย คน จื้อ เยซู
แน่ ๆ ย้อน เขา เป๋น จาว กาลิ ลี เหมือน กั ๋น� 60 เปโตร ก็ อู้ ว่า “อ้าย เหย ตี้ ว่า มา นั ้น ข้า บ่ฮู้
เรือ
่ ง� เมื่อ เปโตรกํ่า ลัง อู้ลิน
้ ยังบ่ตัน เข้าปาก ไก่ ก็ ขัน 61 องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าเหลียวหลัง
มา ผ่อ เปโตร แล้ว เปโตร ก็ เลย กึ๊ด เถิง กํา อู้ ตี้ พระเยซู เกย บอก เขา ว่า “คืน นี้ ก่อน ไก่ ขัน
ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ� 62 เปโตรก็ออกไปตังนอกแล้วไห้เสียใจ๋ขนาด
54

คน ตี้ กุม พระ เยซู ก็ เยาะ เย้ย บุบ ตี ๋ พระองค์ 64 เอา ผ้า มัด ต๋า พระองค์ ตบ หน้า
พระองค์ แล้ว ถาม ว่า “ตวาย มา กํา ลอ ว่า ใผ ตบ หน้า เจ้า� 65 แล้ว อู้ หยาม ใส่ พระองค์
แหมหลายอย่าง
63

พระเยซูต่อหน้าสภา

แจ้ง เจ๊า มา หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ก็ ประชุม กั ๋น
หมู่ เขา ปา พระเยซู เข้า มา ใน สภา ของ หมู่ เขา ตวย 67 ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น พระ
คริสต์ กา บอก มา เต๊อะ� พระเยซู ตอบ ว่า “เถิง เฮา บอก หมู่ ต้าน ก็ บ่เจื้อ 68 ถ้า เฮา ถาม
ต้านๆ ก็จะบ่ตอบเฮา 69 ตัง้ แต่นี้ ไปบุตรมนุษย์จะได้นั ่งตังเผิกขวาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์
อํานาจ� 70 หมู่เขาก็ถามพระองค์แหมว่า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้ากา� พระองค์
ก็ตอบว่า “หมูต้
่ านอูแล้
้ วว่าเฮาเป๋น� 71 หมูเขา
่ ก็ปากั ๋นว่า “หมูเฮา
่ บ่ต้องมีพยานอะหยัง
แหม ย้อนได้ยน
ิ กําจากปากของเขาแล้ว�
66
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พระเยซูต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาต

1 แล้วกู้คนในตี้ประชุมก็ลุกขึ้นปาพระเยซูไปหาปีลาตตี้เป๋ นเจ้าเมือง 2 หมู่เขาฟ้องว่า

“หมู่เฮาหันป้อจายคนนี้ สุ่ยคนตังหลายบ่เสียภาษี หื้อซีซาร์ แล้วก็อ้างว่าตั ๋วเขาคือพระ
คริสต์ เป๋น กษั ตริย์ องค์ นึ่ ง� 3 ปี ลาต ซัก ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว
กา� พระองค์ก็ตอบว่า “ต้านอู้แล้ว� 4 ปี ลาตจึงบอกหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับคนตังหลาย
ว่า “เฮาบ่มี หลักฐานอะหยังตี้ จะลงโต้ษป้อจายคนนี้ � 5 หมู่ เขาซํ้ายืนยันอย่างแข็งขัน
ว่า “คนนี้ สุ่ยจาวเมืองหื้อวุน
่ วายโดยกําสอนของเขาไปใคว่แคว้นยูเดีย ตัง้ เก๊าตี้แคว้น
กาลิลีก่อนแล้วจ๋นมาเถิงตี้นี่ �
พระเยซูต่อหน้ากษั ตริยเฮโรด
์

เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ถาม ว่า “ป้อ จาย คน นี้ เป๋น จาว กาลิ ลี กา� 7 เมื่อ ฮู้ ว่า พระ
เยซูมาจากดินแดนตี้กษั ตริยเฮโรด
์
ปกครองอยู่ ก็ส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ต๋อนนั ้นต้าน
อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปอดี 8 เมื่อ เฮโรด หัน พระเยซู ก็ ดี ใจ๋ ย้อน ต้าน ใค่ ปะ พระเยซู มา
เมินแล้ว ต้านเกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู ก็หวังว่าจะได้หันพระองค์เยียะก๋านอัศจ๋รรย์พ่อง
9 เฮโรด จึง ถาม พระเยซู หลาย อย่าง แต่ พระองค์ บ่ตอบ อะหยัง สัก อย่าง 10 หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิตกับหมูธรรมาจ๋
่
ารย์ก็ใส่ความพระเยซูอย่างรุ นแรง 11 เฮโรดกับหมูทหาร
่
ของเขา
ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่ พระองค์ เยาะเย้ย ดู ถูก ดู แควน พระองค์ เอา เสื้อ คุม อย่าง ดี ของ กษั ตริย์
6
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หื้อพระองค์นุ่ง แล้วส่งพระองค์ปิ๊ กไปหื้อปี ลาตแหม 12 ปี ลาตกับเฮโรดก็คืนดีกั ๋นในวัน
นั ้น ย้อนว่าตะก่อนเป๋นศัตรู กั
๋ ๋น
พระเยซูถูกกําตัดสิน
13 ปี ลาตฮ้องหมู่หัวหน้าปุโรหิต

หมู่ผู้นําจาวยิว กับคนตังหลายมาประชุมกั ๋น 14 แล้ว
อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ต้าน ตัง หลาย ได้ ปา คน นี้ มา หา เฮา ฟ้อง ว่า เขา ได้ สุ่ย จาว เมือง หื้อ กบฏ
เฮา ได้ สอบสวน เขา ต่อ หน้า ต้าน ตัง หลาย แล้ว ก็ หัน ว่า บ่มี หลัก ฐาน ปอ ตี้ จะ ตัดสิน ได้ ว่า
เขาเยียะผิดอย่างตี้ต้านว่าลอ 15 กษั ตริยเฮโรด
์
ก็หันว่าเขาบ่มีความผิดเหมือนกั ๋น ย้อน
จาอัน
้ กษั ตริย์เฮโรด ได้ ส่ง ตั ๋ว ปิ๊ ก มา หื้อ เฮา แหม เฮา หัน ว่า คน นี้ บ่ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด จ๋น
ต้องลงโต้ษเถิงต๋าย 16 เฮาจะสัง่ เฆี่ยนเขาแล้วปล่อยไปเหีย�๖

“เอาคนนี้ ไปฆ่าเหีย แล้วป่อยบารับ
บัส หื้อ หมู่ เฮา เต๊อะ� 19 (บารับ บัส ถูก ยับ ขัง คอก ใน ข้อหา ฆ่า คน ต๋าย กับ ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม) 20 ปี ลาตยังมีใจ๋ใค่ป่อยพระเยซู ก็อู้กับหมู่เขาแหมเตื้อนึ่ ง 21 คนหมู่
นั ้นก็เอิน
้ บหมู่
้ เสียงดังบอกปีลาตว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน เขิงบนไม้ก๋างเขน� 22 ปีลาตอูกั
เขาเป๋นเตื้อตี้สามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด เฮาบ่หันว่าเขามีความผิด
จ๋นต้องต๋ายลอ เฮาจะเฆี่ยนเขาก็ ปอ แล้วจะป่อยตั ๋วไป� 23 คนตังหลายฮ้องเป๋นเสียง
เดียว กั ๋น ว่า “เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 24 ปี ลาต ตัด สิน ใจ๋ เยีย ะ ต๋าม ตี้ หมู่ เขา ต้อ งก๋าน 25 จึง
ป่อย คน ตี้ ถูก ยับ เข้า คอก ใน ข้อหา ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย กับ ฆ่า คน ต๋าย หื้อ หมู่ เขา ไป ส่วน พระ
เยซูก็หื้อหมู่เขาเอาไปเยียะจาใดก็ได้ ต๋ามใจ๋หมู่เขา
18 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เอิน
้ เสียงดังบอกปี ลาตว่า

ก๋านเขิงบนไม้ก๋างเขน
เมื่อ ทหาร ปา พระเยซู ออก ไป หมู่ เขา เข ซี โมน จาว เมือง ไซรีน ตี้ กํ่า ลัง ลุก บ้าน นอก
มา หื้อแบกไม้ก๋างเขนตวยพระองค์ไป 27 มีคนจํา๋ นวนนั กตวยพระองค์ไป ตึงหมู่แม่ญิง
ตี้ไห้ย้อนอินดูพระองค์ 28 พระเยซูเหลียวมาผ่อหมูเขา
่ แล้วอูว่
้ า “ลูกสาวแห่งเยรู ซาเล็ม
เหย บ่ถ้าไห้ย้อนอินดูเฮา แต่หื้อไห้ย้อนอินดูตั ๋วเก่ากับลูกของตั ๋วเต๊อะ 29 ย้อนจะมีเวลา
นึ่ ง ตี้ คน ตัง หลาย จะ ว่า ‘แม่ ญิง หมู่ นี้ ตี้ เป๋น หมัน ต๊อง ตี้ บ่ได้ มาน กับ หัว นม ตี้ หละอ่อน
บ่เกย ดูด ก็ เป๋น สุข� 30 เวลา นั ้น หมู่ เขา จะ อู้ กับ ดอย ตัง หลาย ว่า ‘ขอ ดอย โหยด มา เต๋ง
เฮา ขอ ม่อน ดอย บัง เฮา ไว้น่ อย เต๊อะ�ม 31 ย้อน ว่า ถ้า คน ตัง หลาย เยีย ะ กับ คน บริสุทธิ์
ขนาดนี้ แล้วอะหยังจะเกิดขึ้นกับคนตี้เยียะผิดพ่อง�
32 หมู่ทหารกุมนั กโต้ษแหมสองคนมาตวยพระเยซู เปื้ อฆ่าพร้อมกับพระองค์ 33 หมู่
เขา ปา ตึง สาม คน มา เถิง ตี้ แห่ง นึ่ ง จื้อ ว่า “เนิ น กระโหล้ ง หัว� แล้ว เอา พระเยซู เขิง บน
ไม้ก๋างเขนฮ่วมกับนั กโต้ษสองคน ตังซ้ายคนนึ่ ง ตังขวาคนนึ่ ง 34 พระเยซู อธิษฐานว่า
“พระบิดา เจ้า ข้า ขอ ยก โต้ษ หื้อ หมู่ เขา ตวย ย้อน หมู่ เขา บ่ฮู้ ว่า กํ่า ลัง เยีย ะ อะหยัง� หมู่
ทหารเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น
35 จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ยืน ผ่อ อยู่ หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว อู้ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า “เขา จ้วย จี
วิต คน อื่น หื้อ รอด ได้ ก็ หื้อ จ้วย จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า ผ่อ ลอ ถ้า เขา เป๋น พระคริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้
36
เลือก ไว้� หมู่ ทหาร ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ตวย หมู่ เขา เอา เหล้า องุน
่ ส้ม หื้อ พระองค์ กิน
๋
37 อู้ว่า “ถ้าต้านเป๋ นกษั ตริย์ของจาวยิวก็จ้วยตั ๋วเก่าหื้อรอดก่อนเต๊อะ� 38 มีป้ ายเขียน
ข้อความติดไว้เหนื อหัวพระองค์ว่า “คนนี้ คือกษั ตริยของ
์
จาวยิว�
26

๖
ม
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นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ตี้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ข้าง พระองค์ ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า “ต้าน
เป๋นพระคริสต์บ่ใจ้กา จ้วยตั ๋วเก่ากับเฮาหื้อรอดแหล่� 40 แต่มีนั กโต้ษแหมคนนึ่ งห้าม
เขา ว่า “บ่กั ๋ว พระเจ้า กา เจ้า ก็ เป๋น นั ก โต้ ษ ตี้ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กั ๋น 41 เฮา สอง คน ก็
สมกับโต้ษนั ้นแต๊ หมู่เฮาได้ฮบ
ั โต้ษต๋ามตี้หมู่เฮาเยียะไปนั ้น แต่ต้านคนนี้ บ่ได้เยียะผิด
อะหยังเลย� 42 แล้วเขาก็อู้ว่า “พระเยซูเจ้าข้า ขอกึ๊ดหาข้าพเจ้าพ่อง เมื่อพระองค์เข้า
ไปในสวนสวรรค์� 43 พระเยซูตอบเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า วันนี้ ต้านจะได้
อยูกั
่ บเฮาในสวนสวรรค์แน่ นอน�
39

ก๋านต๋ายของพระเยซู
ต๋อน นั ้น เป๋น เวลา ประมาณ เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง
45 ตะวัน ก็ ดับ มืด ไป ผ้า กัง
้ ใน พระวิหาร ก็ ฉี ก ออก เป๋น สอง เผิก 46 พระเยซู ฮ้อง เสียง
ดังขึ้นว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอมอบวิญญาณของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์�
เมื่อ อู้ จาอัน
้ แล้ว ก็ ต๋าย 47 นายร้อย ทหาร เมื่อ หัน เหตุ ก๋า รณ์ เป๋น ไป จาอัน
้ ก็ สรรเสริญ
48
พระเจ้า ว่า “แต๊ๆ แล้ว ต้าน คน นี้ เป๋น คน บริสุทธิ�
คน ตัง หลาย ตี้ มา หลุ้ม ผ่อ เหตุ ก๋า
์
รณ์ ก็ ปากั ๋นตบอกด้วยความโศกเศร้าเสีย ใจ๋ ปิ๊ กเมือ บ้าน 49 คนตี้ ฮู้จัก พระเยซู กับ หมู่
แม่ญิงตี้เกยติดต๋ามพระองค์จากกาลิลีก็ปากั ๋นยืนผ่ออยูห่
่ างๆ
44

ก๋านฝังศพพระเยซู

50 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อโยเซฟ

เป๋นคนดีกับเยียะถูกต้องต๋ามธรรม กับเป๋นสมาชิกสภา
คน นึ่ ง 51 เขา เป๋น จาว อาริมาเธีย อยู่ ใน แคว้น ยู เดีย กับ กํ่า ลัง ถ้า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
เขาบ่หันตวยในก๋านตัดสินฆ่าพระเยซู 52 เขาเข้าไปหาปีลาตเปื้ อขอศพพระเยซู 53 เมื่อ
ได้ ฮบ
ั อนุญาต แล้ว ก็ เอา ศพ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน เอา ผ้า ลินิน ปัน ศพ แล้ว เอา ไป ไว้ใน
อุโมงค์ตี้เจาะเข้าไปในหิน อุโมงค์นั ้นยังบ่ได้ใส่ศพคนใดเตื้อ 54 วันนั ้นเป๋นวันดาวันสะ
บาโต๗
55 หมูแม่
่ ญิงตี้เกยติดต๋ามพระเยซูมาจากกาลิลีก็ไปตวยโยเซฟตี้อุโมงค์นั ้น จะได้หัน
ว่าเขาเอาศพไว้จาใด 56 จากนั ้นหมู่เขาก็ปิ๊ กเมือบ้าน ไปเกียมเครือ
่ งหอมกับนํ้ามันหอม
เปื้ อ จะ เอา มา อาบ ศพ พระเยซู แต่ ใน วัน สะบาโต เขา ปา กั ๋น ย้าง วัน นึ่ ง ต๋าม บท บัญญัติ
ของจาวยิว

24

ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เจ๊า มืด วัน ติด
่ งหอม ตี้ เขา จัด เกีย ม ไว้ มา ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ
๊ หมู่ แม่ ญิง เอา เครือ
พระองค์ 2 หมู่นางก็ หันบ่าหินใหญ่ตี้ ตึดปากอุโมงค์ ฝังศพอยู่ กิง้ ออกไปแล้ว 3 เมื่อหมู่
นางเข้าไปตังในก็ผ่อบ่หันศพของพระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้า 4 เมื่อกํ่าลังกึ๊ด ย้อนบ่เข้า
ใจ๋ ในเหตุ ก๋ารณ์ นั ้น ก็ มี ป้อจายสองคนมายืนอยู่ใก้ๆ เสื้อผ้าเหลื้อมมาบๆ จ๋นผ่อปอจะ
บ่ได้ 5 แม่ญิงหมู่นั ้นกั ๋วเลยก้มหน้าลงดิน ป้อจายสองคนนั ้นอู้กับหมู่เขาว่า “หมู่เจ้ามา
หาคนเป๋นในหมู่คนต๋ายเยียะหยัง 6 พระองค์ บ่อยู่ตี้ นี่ แต่ พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์ เป๋น
ขึ้นจากความต๋ายแล้ว หื้อกึ๊ดเถิงกําตี้พระองค์ได้อู้กับต้านตังหลายเมื่อพระองค์อยู่ใน
แคว้นกาลิลีว่า 7 ‘บุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในอํานาจของคนบาป จะถูกเขิงไว้บนไม้ก๋าง
เขน จ๋น ต๋าย แล้ว ใน วันตี้ สาม พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� � 8 เมื่อ หมู่ นาง กึ๊ด ก็
1

๗
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จํา๋ กําตี้พระองค์อู้นั ้นได้ 9 เมื่อปิ๊ กจากอุโมงค์ก็ปากั ๋นไปบอกหมู่สาวกสิบเอ็ดคนกับคน
อื่นๆ ต๋าม ตี้ ได้ หัน ได้ยน
ิ มา นั ้น 10 คน ตี้ ไป บอก หมู่ อัคร สาวก คือ มารีย์ จาว มัก ดาลา โย
อันนา มารีย์แม่ของยากอบ กับแม่ญิงคนอื่นตี้อยู่ตวยกั ๋น 11 หมู่อัครสาวกบ่เจื้อ หาว่า
แม่ญิงหมู่นี้ อูไป
้ เล่ย 12 เปโตรเมื่อได้ยน
ิ แล้ว ก็ล่นไปตี้อุโมงค์ก้มส่องเข้าไปในอุโมงค์ ก็
หันก้าผ้าปันศพเต้าอัน
้ เปโตรก็งืดแล้วปิ๊ กบ้าน
ก๋านเตียวตางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
ใน วัน เดียว กั ๋น นั ้น มี สาวก สอง คน ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป หมู่ บ้าน เอมมาอูส
หมู่ บ้าน นี้ อยู่ ห่าง จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม สิบ เอ็ด กิโลเมตร 14 เมื่อ เตียวตาง ไป หมู่ เขา อู้ กั ๋น
เรือ
่ ง เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น กับ พระเยซู 15 ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง อู้ กั ๋น อยู่ พระเยซู ก็ เข้า มา
หาแล้วเตียวไปตวยกั ๋น 16 พระเจ้าเยียะหื้อหมู่เขาจํา๋ พระองค์ บ่ได้ 17 พระองค์ ถามหมู่
เขาว่า “หละหว่างเตียวตางมานี่ หมู่ต้านอู้กั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� หมู่เขาก็หยุดยืนหน้าหมอง
18
ต๋อง เศร้า อยู่ คน นึ่ ง จื้อ เคลโอปัส ก็ ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน ท่า จะ เป๋น คน เดียว ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ตี้บ่ฮู้เรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ ตังหลายตี้เกิดขึ้นในสองสามวันนี้ เหียก้า� 19 พระเยซู
ถาม เขา ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ อะหยัง� เขา ก็ ตอบ พระองค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ เรือ
่ ง พระเยซู จาว
เมือง นาซาเร็ธ เปิ้ น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ ใน ก๋าน งาน
กับในกําอู้ต่อหน้าพระเจ้ากับต่อหน้าคนตังหลาย 20 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ผู้นําของ
หมู่ เฮา ได้ มอบ พระองค์ หื้อ ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย หมู่ เขา เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขน 21 แต่เฮาตังหลายได้หวังไว้ว่า ต้านผูนี
้ ้ จะเป๋นผูไถ่
้ จาวอิสราเอลจากอาณาจักรโรม
22 ซํ้า วัน นี้ เป๋ น วัน ตี้ สาม แล้ว ตี้ เหตุ ก๋า รณ์ นั ้น เกิด ขึ้น เจ๊า มืด วัน นี้ มี แม่ ญิง สอง สาม คน
เยียะหื้อหมู่เฮางืดขนาด หมู่เขาไปตี้อุโมงค์ฝังศพพระเยซู 23 แต่บ่หันศพของพระองค์
ก็ปิ๊ กมาเล่าหื้อฟังว่า ได้หันหมู่ทูตสวรรค์กับหมู่ทูตสวรรค์บอกว่า พระองค์ยังมีจีวต
ิ อยู่
24 มีบางคนในหมู่เฮาก็ไปผ่อตี้อุโมงค์ แต่บ่หันพระองค์อย่างตี้หมู่แม่ญิงบอกนั ้นละ�
13

“เออคนง่าว เป๋นจาใดบ่เจื้อ กําตี้ ผู้ เป๋นปากเป๋น เสียง
แตน พระเจ้า ได้ บอก ไว้ 26 จํา๋ เป๋น ตี้ พระคริสต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จาอัน
้ แล้ว จึง จะ
27
ได้ ฮบ
ั เกียรติ บ่ใจ้ กา� พระเยซู อธิบาย สิง่ ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ตี้ เล็ง เถิง พระองค์
ตัง้ แต่โมเสสจ๋นเถิงผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดหื้อเขาฟัง
25 พระเยซู อู้ กับ สอง คน นั ้น ว่า

เมื่อ ใก้ จะ แผว หมู่ บ้าน ตี้ หมู่ เขา ไป นั ้น พระเยซู เยีย ะ เหมือน จะ เตียว ก๋าย ไป เหีย
แต่ หมู่ เขา ก็ อู้ เหนี่ ยว พระองค์ ไว้ว่า “เจิญ ต้าน ย้าง ตวย กั ๋น เต๊อะ บ่า เดี่ยว นี้ ก็ คํ่า แล้ว
ตะวันเกือบจะตกแล้ว� พระองค์ก็เข้าไปย้างตวยหมู่เขา
28

29

ต๋อน ตี้ พระองค์ กิน
๋ ข้าว ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ หยิบ เข้า หนม ปัง ขอบ พระคุณ
พระเจ้า แล้ว หัก ส่ง หื้อ หมู่ เขา 31 พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ พระองค์ ได้ หมู่ เขา ก็ จํา๋
พระองค์ได้แต่พระองค์หายตั ๋วไปเหียแล้ว 32 หมู่เขาก็อูกั
้ ๋นว่า “ใจ๋หมู่เฮาเต้นตุ๊บๆ ตับ
๊ ๆ
เมื่ออู้กั ๋นมาต๋ามตางกับเมื่อพระองค์อธิบายพระคัมภีรหื
์ ้อฟังแม่นก่อ� 33 แล้วตึงสอง
คน ก็ ฟั่ ง ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ มา แผว ก็ ปะ หมู่ สาวก สิบ เอ็ด คน กํ่า ลัง จุ มนุม กั ๋น กับ
คน อื่น หลาย คน อู้ กั ๋น ว่า 34 “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ได้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ๆ ซี โมน ก็
หัน� 35 สองคนนั ้นก็เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นต๋ามตาง กับตี้เขาจํา๋ พระองค์ได้ต๋อนหักเข้าหนม
ปัง
30

พระเยซูป๋ากฏแก่สาวกของพระองค์

ลูก๋า 24:36
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36 เมื่อ สอง คน นั ้น กํ่า ลัง เล่า เรือ
่ งหื้อหมู่สาวกตังหลายฟัง

พระเยซู ก็ เข้ามายืนอยู่ต้า
มก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 37 หมู่ เขา ตกใจ๋ กั ๋ว กึ๊ด ว่า หัน
ผี 38 พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เถิง กั ๋ว สงสัย เยีย ะ หยัง 39 ผ่อ มือ ผ่อ
ตีน
๋ เฮาลอ แล้วจะฮูว่
้ าเป๋นเฮา ยุบตั ๋วเฮาผ่อลอ ผีบ่มีเนื้ อหนั ง บ่มีกระดูก เหมือนตี้ต้าน
ตังหลายหันเฮามี� 40 เมื่อพระองค์ อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ เอามือเอาตีน
๋ หื้อหมู่เขาผ่อ
41 เมื่อหมู่เขายังบ่เจื้อแต๊ๆ ว่าเป๋ นพระเยซู ย้อนหมู่เขากํ่าลังอัศจ๋รรย์ใจ๋กับจื้นจมยินดี
อยูนั
่ ้นพระองค์ก็ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านมีอะหยังกิน
๋ พ่องก่อ� 42 หมู่เขาก็เอาป๋าปิ้ งติน
่
43
นึ่ งมาหื้อพระองค์ พระองค์ก็กิน
๋ ส่องหน้าเขาตังหลาย
44 แล้วพระองค์อูกั
้ บหมู่เขาว่า “เมื่อเฮายังอยูตวย
่
หมู่ต้าน ก็บอกหื้อฮูว่
้ ากู้กําตี้เขียน
ไว้ในบทบัญญัติของโมเสส กําตี้ หมู่ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายได้ เขียน
กับ กํา ตี้ เขียน ไว้ใน พระธรรม สดุดี ตี้ อู้ เถิง เฮา นั ้น จะ ต้อง เป๋น แต๊ ต๋าม นั ้น� 45 แล้ว พระ
เยซูก็เยียะหื้อหมู่เขาเข้าใจ๋ข้อต่างๆ หมู่นี้ ในพระคัมภีรได้
์ 46 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “มี
เขียนไว้ว่า จํา๋ เป๋นตี้พระคริสต์จะต้องทนตุ๊กทรมานจ๋นต๋าย แล้วในวันตี้สามจะเป๋นขึ้น
จากความต๋าย 47 แล้วหื้อบอกคนกู้จ้าดในนามของพระองค์ เรือ
่ งก๋านกลับใจ๋จากบาป
กับเรือ
่ งก๋านยกโต้ ษบาป ตัง้ เก๊ าตี้ กรุ งเยรู ซาเล็มก่อน 48 หมู่ต้านจะเป๋นพยานในเรือ
่ ง
49
หมู่ นี้ เฮา จะ หื้อ สิง่ ตี้ พระบิดา สัญญา ว่า จะ หื้อ หมู่ ต้าน แต่ หมู่ ต้าน ต้อง ถ้า อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็มก่อน จ๋นกว่าต้านจะได้ฮบ
ั ฤทธิอํ
์ านาจจากเบื้องบนเหียก่อน�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์

50 พระเยซู ปา หมู่ สาวก ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี

แล้วพระองค์ ยก

51 เมื่อกํ่าลังปั๋ นปอนอยูนั
มือปั๋ นปอนหมูเขา
่
่ ้น พระเจ้าก็ฮับพระองค์ขึ้นไปสวรรค์ 52 หมู่

สาวกก็นมัสก๋านพระองค์ แล้วปากั ๋นปิ๊ กเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มด้วยความจื้นจมยินดี 53 หมู่
เขาอยูใน
่ พระวิหารกู้วัน เปื้ อสรรเสริญพระเจ้า

ยอห์น 1:1
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ยอห์น

เถิงแม้วา่ หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็
ยอม ฮับ ว่า ผู้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ คือ ยอห์น ใน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ มี ก๋าน อ้าง เถิง
“สาวก ตี้ พระเยซู ฮัก� หลาย เตื้อ ผู้ เชีย
่ ว ชาญ ส่วน ใหญ่ หัน ว่า หมาย เถิง ยอห์น ต้าน ได้
อ้างเถิงตั ๋วเก่า ยอห์นเป๋นลูกของเศเบดี กับเป๋นอ้ายของยากอบ ผู้เชีย
่ วชาญส่วนใหญ่
กึ๊ด ว่า หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ได้ เขียน หละหว่าง ปี๋ ค�ศ� 85-96 หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ เป๋น
เล่มสุดต๊ายตี้ได้เขียนไว้
คน ถือ กั ๋น ว่า ยอห์น เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ตี้ เมือง เอ เฟซัส ยอห์น บอก จุด
ประสงค์ของก๋านเขียนนี้ ในบทตี้ 20:31 ไว้ว่า “แต่ตี้ได้เขียนสิง่ หมู่นี้ ลงไปก็เปื้ อหมู่ต้าน
จะเจื้อว่า พระเยซู เป๋นพระคริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้า และถ้าใผวางใจ๋พระองค์ ก็
จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์� ต้านได้เขียนเถิงคนตี้อยูนอก
่
ดินแดนปาเลสไตน์
หนั งสือ ข่าวดี ตี้ ยอห์น ได้ เขียน นี้ ต่าง กั ๋น จาก หนั งสือ ข่าวดี สาม เล่ม แรก โดย ตี้ ยอห์น
บ่ได้เล่าเรือ
่ งกําเผียบของพระเยซูเหมือนสามเล่มก่อนหน้านี้ แตนตี้จะเล่าเกี่ยวกับกํา
เผียบของพระเยซู ยอห์นได้เล่าเถิงหมายสําคัญเจ็ดอย่างตี้พระเยซู เยียะ กับได้บันทึก
กํา หลาย กํา ตี้ พระเยซู อู้ เกี่ยว กับ พระองค์ เอง พระองค์ อู้ ว่า “เฮา เป๋น� เจ้น “เฮา เป๋น
ความเป่งแจ้งของโลก� “เฮาเป๋นตางนั ้น เป๋นความจริง กับเป๋นจีวต
ิ � ในหนั งสือข่าวดี
เล่มนี้ ยังได้ บันทึกกําของพระเยซู ตี้ บ่มีในสามเล่มแรก หมายสําคัญตึงหมดตี้ พระเยซู
เยีย ะ กับ กํา ตี้ พระองค์ อู้ เถิง พระองค์ เอง ตี้ ยอห์น ได้ เขียน บอก ไว้ นั ้น ก็ แสดง หื้อ หัน ว่า
พระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ
พระกําได้เกิดมาเป๋นมนุษย์
ก่อน ตี้ พระเจ้า จะ สร้าง โลก นี้ ก็ มี ผู้ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า พระ กํา อยู่ แล้ว พระ กํา อยู่ กับ
พระเจ้า กับ เป๋น พระเจ้า ตวย 2 พระกํา อยู่ กับ พระเจ้า ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊ า หัวที 3 พระเจ้า ใจ๊
พระกํา สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน กู้ สิง่ ตี้ เกิด นั ้น บ่มี อะหยัง เลย ตี้ เกิด นอก เหนื อ จาก พระกํา
4 พระกํา เป๋ น เก๊า เหง้า จี วต
ิ กับ จี วต
ิ นั ้น ก็ นํา ความ เป่ง แจ้ง มา หื้อ กู้ คน 5 ความ เป่ง แจ้ง
ส่องเข้ามาในความมืด แต่ความมืดเยียะหื้อความเป่งแจ้งดับบ่ได้
6 พระเจ้า ได้ ส่ง ป้ อ จาย มา คน นึ่ ง จื้อ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา 7 ต้าน มา เป๋ น พยาน หื้อ
ความ เป่ง แจ้ง นั ้น เปื้ อ กู้ คน จะ ได้ เจื้อ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น โดย กํา พยาน ของ ต้าน 8 ยอห์น
บ่ใจ้ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น แต่ ต้าน มา เป๋น พยาน หื้อ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น 9 พระองค์ ผู้ ตี้ เป๋น
ความเป่งแจ้งแต๊ ตี้เยียะหื้อกู้คนหันความจริงเรือ
่ งพระเจ้านั ้น กํ่าลังเข้ามาในโลก
10 พระองค์ นั ้น อยู่ ใน โลก นี้ เถิง แม้ ว่า พระเจ้า สร้าง โลก ขึ้น มา โดย พระองค์ แต่ ก็
บ่มี ใผ ใน โลก นี้ ฮู้ จัก พระองค์ 11 พระองค์ ได้ มา ตี้ บ้านเมือง ของ พระองค์ แต่ ปี้ น้ อง จาว
บ้านของพระองค์ ก็ยังบ่ยอมฮับพระองค์ 12 แต่ใผตี้ยอมฮับและเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
พระองค์ก็หื้อสิทธิเขา
์ เป๋นลูกของพระเจ้า 13 บ่ใจ้ลูกตี้เกิดจากคน กาว่าเกิดจากความ
ต้องก๋านตางก๋าย กาว่าเกิดจากความต้องก๋านของป้อแม่ แต่ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นลูก
ของพระองค์
1
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14 พระกํา ได้ มา เกิด เป๋ น คน และ อยู่ต้า มก๋าง หมู่ เฮา

พระองค์ มีพระคุณกับความจริง
เกี่ยวกับพระเจ้าอย่างเต๋มล้น แล้วหมู่เฮาเกยหันความยิง่ ใหญ่ของพระบุตรองค์ เดียว
ตี้มาจากพระบิดา 15 ยอห์นเป๋นพยานเรือ
่ งของพระองค์และฮ้องเอิน
้ บอกคนตังหลาย
ว่า “คนนี้ คือคนตี้เฮาเกยอูเถิ
้ งว่า ‘ผู้ตี้มาเมื่อลูนเฮาจะเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือตั ๋วเฮา
ย้อนว่าต้านมีอยูก่
่ อนตี้เฮาจะเกิดแหม� �
16 พระองค์มีพระคุณเต๋มล้น ก็เลยปั๋ นปอนหื้อหมู่เฮาบ่ขาดเลย 17 พระเจ้าได้หื้อบท
บัญญัติของพระองค์ผ่านตางโมเสส แต่หื้อพระคุณกับความจริงเกี่ยวกับพระองค์ผ่าน
ตางพระเยซูคริสต์ 18 บ่มีใผเกยหันพระเจ้า มีก้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ตี้เป๋น
พระเจ้าเอง กับอยูใก้
่ พระบิดา ตี้เยียะหื้อเฮาฮูจ
้ ักพระเจ้า
ยอห์นเป๋นพยานเรือ
่ งพระเยซู
นี่ เป๋น กํา พยาน ของ ยอห์น เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ส่ง หมู่ ปุโรหิต กับ
หมู่เลวีไปหายอห์น หมู่เขามาถามยอห์นว่า “ต้านเป๋นใผ�
20 ยอห์นยอมฮับอย่างเปิ ดเผย กับบอกความจริงกับเขาว่า “เฮาบ่ใจ้พระคริสต์�
21 แล้วหมู่เขาก็ ถามแหมว่า “ถ้าจาอัน
้ เป๋นเอลียาห์กา� ยอห์นก็บอกว่า “บ่ใจ้� หมู่
เขา ก็ ถาม แหม ว่า “เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน นั ้น ตี้ เฮา กอย ถ้า อยู่ กา�ก
ยอห์นก็บอกว่า “บ่ใจ้�
22 หมู่ เขา ก็ เลย ถาม ว่า “แล้ว ต้าน เป๋ น ใผ กั ๋น แน่ บอก หื้อ เฮา ฮู้กํา เฮา ต้อง ปิ๊ ก ไป ตอบ
คนตี้ใจ๊เฮามา ต้านว่าต้านเป๋นใผ�
23 ยอห์นก็เลยตอบต๋ามอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ได้อูไว้
้ ว่า
“เฮาเป๋นเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อองค์
พระผู้เป๋นเจ้า�ข
19

บาง คน ตี้ หมู่ ฟาริสี ส่ง มา 25 ถาม ว่า “ถ้า ต้าน บ่ใจ้ พระคริสต์ บ่ใจ้ เอลี ยาห์ กับ บ่ใจ้ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้น แล้วจาใดต้านเถิงหื้อบัพติศมากับคนตังหลาย�
26 ยอห์น ก็ ตอบ ว่า “เฮา หื้อ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ จะ มี แหม ผู้ นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน ตี้ หมู่ ต้าน
ยังบ่ฮู้จักว่าเป๋นใผ 27 ต้านเป๋นผู้ตี้จะมาเมื่อลูนเฮา แม้แต่แก้สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋ว
เฮายังบ่สมควรจะเยียะจาอัน
้ เลย�
28 เหตุก๋ารณ์ นี้ เกิดขึ้นตี้หมู่บ้านเบธานี เผิกตังวันออกของแม่น้ําจอร์แดนตี้ยอห์นกํ่า
ลังหื้อบัพติศมาอยู่
29 แหมวันนึ่ ง ยอห์นหันพระเยซู เตียวซื่อมาตางเขา ยอห์นก็เอิน
้ ลอ ลูกแกะ
้ ว่า “หัน
30
๑
ของพระเจ้า ตี้จะมาฮับเอาโต้ษบาปของโลกไป คนนี้ คือคนตี้เฮาเกยอู้เถิงว่า ‘จะมี
คนนึ่ งมาเมื่อลูนเฮา จะเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือตั ๋วเฮา ย้อนว่าต้านมีอยู่ก่อนตี้เฮาจะ
เกิดแหม� 31 ตั ๋วเฮาก็บ่ฮู้ว่าต้านเป๋นใผ แต่ตี้เฮาหื้อบัพติศมาด้วยนํ้า ก็เปื้ อจะเปิดเผย
หื้อจาวอิสราเอลได้ฮูจ
้ ักต้าน�
32-33 ยอห์นก็อู้เป๋ นพยานแหมว่า “เฮาบ่ฮู้ว่าต้านผู้นั ้นเป๋ นใผ แต่ผู้ตี้ใจ๊เฮามาหื้อบัพ
ติศมาด้วยนํ้าเกยบอกว่า ‘เมื่อต้านหันพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาอยูกั
่ บใผ คนนั ้น
ละ จะ เป๋น คน หื้อ บัพ ติศ มา ด้วย พระวิญญาณ บริสุทธิ�
์ แล้ว เฮา ได้ หัน พระวิญญาณ ลง
มา จาก ฟ้า สวรรค์ มี ฮูป ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา อยู่กับ ป้อ จาย คน นี้ 34 เฮา หัน เรือ
่ ง นี้
กับต๋าตั ๋วเก่า เป๋นพยานได้ว่า คนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
24
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สาวกรุ น
่ แรกของพระเยซู

35 ต่อมาแหมวันนึ่ ง ยอห์นกํ่าลังยืนอยูกั
่ บสาวกของเขาสองคน 36 เมื่อยอห์นหันพระ

เยซูเตียวก๋ายไป ก็อูว่
้ า “หัน
้ ลอ ลูกแกะของพระเจ้า�
37 เมื่อ สาวก สอง คน นั ้น ได้ ยิน จาอัน
้ ก็ เตียว ตวย พระเยซู ไป 38 พระเยซู ก็ งว้าย มา
แล้วหันเขาสองคนเตียวตวยมา พระองค์ก็ถามว่า “ต้านต้องก๋านอะหยัง� แล้วหมู่เขา
ก็ตอบว่า “รับบี� (หมายเถิงอาจ๋ารย์) “ต้านพักอยูตี
่ ้ไหน�
39 พระเยซู ก็บอกว่า “ตวยมาผ่อแล่� แล้วสาวกของยอห์นสองคนก็ตวยพระเยซู ไป
ตี้ อยู่ของพระองค์ ต๋อนนั ้นเป๋นเวลาสี่ โมงแลงแล้ว หมู่ เขาก็ เลยอยู่ตวยพระเยซู จ๋นเสี้
ยงวันนั ้น
40 อัน ดรู ว ์ น้ องบ่าว ของ ซี โมน เปโตร เป๋ น คน นึ่ ง ใน สอง คน นั ้น ตี้ ได้ ยิน ยอห์น อู้ แล้ว
ตวยพระเยซูไป 41 อย่างแรกตี้อันดรู วเยี
์ ยะ ก็คือไปหาซีโมนอ้ายของเขา แล้วอันดรู วก็
์
เล่าหื้อซีโมนฟังว่า “เฮาได้ปะกับพระเมสสิยาห์แล้ว� (พระเมสสิยาห์แป๋ว่าพระคริสต์)
42 อันดรู วก็
์ ปาซีโมนไปปะพระเยซู บ่ากองพระเยซูหันซีโมนก็อูว่
้ า “ต้านคือซีโมนลูก
บ่าวของยอห์น แต่คนจะฮ้องต้านว่า เคฟาส� (คือเปโตร ตี้แป๋ว่า บ่าหินใหญ่)
ฮ้องฟีลิปกับนาธานาเอล
พระเยซูตัดสินใจ๋จะไปแคว้นกาลิลี แล้วพระองค์ก็ไปหาฟีลิป อูกั
้ บเขา
ว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� 44 ฟีลิปเป๋นคนเมืองเบธไซดา เหมือนอันดรู วกั
์ บเปโตร 45 แล้ว
ฟี ลิป ก็ ไป หา นาธานาเอล แล้ว บอก เขา ว่า “เฮา ได้ ปะ คน นั ้น ตี้ โมเสส เขียน เถิง ใน บท
บัญญัติ กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน เถิง ต้าน ไว้ตวย คือ เยซู จาว เมือง
นาซาเร็ธตี้เป๋นลูกบ่าวของโยเซฟ�
46 แล้ว นาธานาเอล ก็ อู้ ว่า “นาซาเร็ธ นั ่น หนะ ก๋า ของ ดี อะหยัง จะ มา จาก เมือง นาซา
เร็ธได้� ฟีลิปก็บอกว่า “ตวยเฮามาผ่อแล่�
47 บ่ากองพระองค์หันนาธานาเอลเตียวเข้ามาหา พระองค์ก็อูว่
้ า “นี่ ลอ จาวอิสราเอล
แต๊ๆ ตี้บ่ขีจุ
้ เลย�
48 นาธานาเอล ก็ ถาม ว่า “ต้าน ฮู้ จัก เฮา ได้ จาใด� พระเยซู ก็ บอก ว่า “เฮา หัน ต้าน อยู่
ปื๊ นเก๊าบ่าเดื่อก่อนตี้ฟีลิปไปฮ้องต้านแหม�
49 นาธานาเอลก็บอกว่า “อาจ๋ารย์ ต้านเป๋ นพระบุตรของพระเจ้า กับเป๋ นกษั ตริยของ
์
จาวอิสราเอลแต๊ๆ�
50 พระเยซู ก็ อู้แหม ว่า “ตี้ ต้าน เจื้อ นี้ ก็ ย้อน เฮา บอก ว่า เฮา หัน ต้าน อยู่ปื๊ น เก๊า บ่า เดื่อ
กา แต่ ต้าน จะ ได้ หัน สิง่ ตี้ ยิง่ ใหญ่ นั ก เหลือ นี้ แหม� 51 พระองค์ ก็ อู้ ต่อ แหม ว่า “เฮา จะ
บอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่ต้านจะได้หันต๊องฟ้าเปิดออกเป๋นฮ่อม กับจะหัน
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นๆ ลงๆ อยูบน
่ บุตรมนุษย์�ค
43 แหมวันนึ่ ง

2
งานแต่งงานตี้หมู่บ้านคานา
ใน วัน ตี้ สาม มี งาน แต่งงาน ตี้ หมู่ บ้าน คานา ใน แคว้น กาลิ ลี แม่ ของ พระเยซู ก็ อยู่ตี้
หัน
้ 2 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ได้ ฮบ
ั เจิญ ไป งาน นี้ ตวย 3 บ่า กอง เหล้า องุน
่ หมด แม่ ของ
พระเยซูก็มาบอกพระองค์ว่า “เหล้าองุน
่ หมดแล้วเน่ อ�
4 พระเยซูก็บอกว่า “แม่เหย มาบอกเฮาเยียะหยัง บ่ใจ้เรือ
่ งของเฮา� แล้วพระเยซูก็
บอกแหมว่า “ยังบ่เถิงเวลาของเฮาเตื้อ�
ค 1:51 1:51 ปฐก� 28:10-22
1
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“เยซู สัง่ เยียะอะหยังก็ หื้อเยียะต๋ามตี้ เปิ้ นสัง่
เน่ อ�
6 มี โอ่ง หิน ใส่ นํ้า ตัง
้ อยู่หัน
้ หกแก่น แต่ ละแก่นใส่ นํ้าได้ ประมาณแปดสิบเถิงร้อยซาว
ลิตร ไว้สําหรับพิธซ่
ี วยมือซ่วยตีน
๋ ก่อนกิน
๋ ข้าวต๋ามธรรมเนี ยมของจาวยิวฅ
7 แล้วพระเยซู ก็มาบอกคนฮับใจ๊ ว่า “ตักนํ้าใส่ โอ่งหื้อเต๋มเปี ยงปากตึงหมดนั ้นเลย�
คนฮับใจ๊ก็เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเยซู
8 เสร็จแล้วพระเยซูก็บอกว่า “ตักไปหื้อป้ องานเต๊อะ� คนฮับใจ๊ก็ตักนํ้าในโอ่งหินนั ้น
ไปหื้อป้องานจิม
9 เมื่อป้ องานได้จิมนํ้าตี้ก๋ายเป๋ นเหล้าองุน
่ แล้ว เขาก็สงสัยว่าเหล้าองุน
่ นี้ มาจากไหน
10
(แต่ หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ตัก นํ้า นั ้น ฮู)้ แล้ว ป้อ งาน ก็ ฮ้อง เจ้า บ่าว มา อู้ ว่า “ใผๆ ก็ เอา เหล้า
องุน
่ ดี ตี้ สุด มา หื้อ แขก กิน
๋ กั ๋น ก่อน เมื่อ กิน
๋ ได้ นั ก แล้ว ก็ ก้อย เอา เหล้า บ่ดี มา หื้อ แต่ ต้าน
เก็บเหล้าองุน
่ ตี้ดีตี้สุดมาจ๋นบ่าเดี่ยวนี้ �
11 นี่ เป๋ นหมายสําคัญเตื้อแรกของพระเยซู พระองค์เยียะตี้หมู่บ้านคานาในแคว้นกา
ลิลี หมู่สาวกก็ปากั ๋นเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ ย้อนได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
12 หลังจากนั ้นแล้วพระองค์ก็ไปเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมแม่กับหมู่น้ องบ่าว กับหมู่
สาวกของพระองค์ แล้วอยูตี
่ ้หัน
้ แหมบ่กี่วัน
5 แล้ว แม่ พระเยซู ก็ ไป บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า

พระเยซูไล่หมู่ก๊าขายออกจากพระวิหาร
เมื่อ ใก้ เถิง งาน ปัส กา ของ จาว ยิว พระเยซู ก็ เตียว ตาง ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ใน
บริเวณ พระวิหาร พระองค์ ก็ หัน หมู่ คน ขาย งัว ขาย แกะ กับ ขาย นกก๋า แก๋ ตี้ ไว้ สําหรับ
เป๋นเครือ
่ งปู่ จา คนแลกเหรียญก็ นั ่งอยู่ตวยหมู่เขา 15 พระองค์ ก็ เอาเจื้ อกแป๋งเป๋นแส้
ไล่ เหิบ หมู่ เขา ออก จาก พระวิหาร ตึง แกะ ตึง งัว แล้ว พระองค์ ก็ ถอก เหรียญ กับ ปึ๊ ด โต๊ะ
ของคนแลกเหรียญเหียหมด 16 พระองค์ก็ว่าหื้อคนขายนกก๋าแก๋ว่า “ขนคัวออกไปหื้อ
หมด ห้ามมาเยียะบ้านพระบิดาของเฮาหื้อก๋ายเป๋นกาด�
17 กํา นั ้น สาวก ก็ กึ๊ด เถิง กํา ใน พระ คัมภีร ์ ตี้ ว่า “ความ จง ฮัก ภักดี ตี้ มี ต่อ บ้าน ของ
พระเจ้าเยียะหื้อตั ๋วเฮาวอดวายเสี้ยงหมด�ฆ
18 เมื่อหมู่ผู้นําจาวยิวหันจาอัน
้ ก็มาว่าหื้อพระองค์ว่า “ต้านมีสิทธิอะหยั
งมาเยียะจา
์
อี้ แน่ จริงก็เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้แสดงเถิงอํานาจของต้านหื้อผ่อกําลอ�
19 พระเยซูก็ตอบว่า “ตุ๊บพระวิหารนี้ ขว้างเหียแล่ แล้วเฮาจะแป๋ งขึ้นใหม่ในสามวัน�
20 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ว่า “พระวิหาร นี้ ใจ๊ เวลา แป๋ ง ตึง สี่ สิบ หก ปี๋ แล้ว ต้าน จะ แป๋ ง ใหม่
ใน สาม วัน อัน
้ น้ อ� 21 แต่ พระวิหาร ตี้ พระองค์ อู้ เถิง ก็ คือ ตั ๋ว ของ พระองค์ 22 หลัง จาก
พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ สาวก ก็ จํา๋ ได้ ว่า พระองค์ เกย อู้ จาอี้ ไว้ แล้ว หมู่
เขาก็เจื้อพระคัมภีรกั
์ บเจื้อกําอูของ
้
พระองค์
23 หละหว่างงานปั สกา พระองค์ ก็ อยู่ตี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วก็ มี แหมหลายคนมาเจื้อ
กับวางใจ๋พระองค์ เมื่อได้หันก๋านอัศจ๋รรย์ตี้พระองค์เยียะ 24 แต่พระองค์บ่ได้ไว้วางใจ๋
ในความเจื้อของหมู่เขาเลย ย้อนว่าพระองค์ฮู้จักกู้คนดี 25 บ่ต้องมีใผมาบอกพระองค์
ว่าใจ๋คนเป๋นจาใด ย้อนว่าพระองค์ฮูจิ
้ ตใจ๋ของคนกู้คนดี
13

3
พระเยซูกับนิ โคเดมัส
ฅ

2:6 2:6 มก� 7:1-4

ฆ

2:17 2:17 สดด� 69:9

ยอห์น 3:1
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ยอห์น 3:26

1 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อนิ โคเดมัส

เป๋นสมาชิกหมู่ฟาริสีกับเป๋นผู้นําจาวยิวคนนึ่ ง 2 เขา
มาหาพระเยซูต๋อนเมื่อคืน อูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ หมูเฮา
่ ฮูว่
้ า ต้านเป๋นอาจ๋ารย์ตี้มา
จากพระเจ้า ย้อนว่าก๋านอัศจ๋รรย์ตี้อาจ๋ารย์เยียะ บ่มีใผเยียะได้ นอกจากคนตี้พระเจ้า
อยู่ตวยเต้าอัน
้ � 3 พระเยซูก็บอกว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ใผบ่เกิดใหม่ก็บ่หัน
แผ่นดินของพระเจ้า�
4 นิ โคเดมัส ก็ ถาม แหม ว่า “คน เฒ่า แล้ว จะ เกิด ใหม่ ได้ จาใด จะ หื้อ มุด เข้า ไป ใน ต๊อง
แม่ แล้วเกิดออกมาใหม่แหมรอบกา�
5 พระเยซู ก็ตอบแหมว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ถ้าใผบ่ได้เกิดจากนํ้ากับพระ
วิญญาณ ก็จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ 6 จีวต
ิ ตางเนื้ อหนั งนี้ มาจากป้อแม่ของเฮา
แต่จี วต
ิ ตางฝ่ายจิตวิญญาณมาจากพระวิญญาณ 7 ตี้เฮาบอกว่า ‘หมู่ต้านจะต้องเกิด
ใหม่ นั ้น� ต้าน บ่ต้อง งืด เนาะ 8 ลม ใค่ ปั๊ ด ไป ตาง ใด ก็ ปั๊ ด ไป ตาง นั ้น ต้าน ได้ ยิน เสียง ลม
แต่บ่ฮูว่
้ ามาจากไหน กาว่าจะปั๊ ดไปไหน คนตี้เกิดจากพระวิญญาณก็จะเป๋นจาอัน
้ เน่ อ�
9 นิ โคเดมัสก็ถามแหมว่า “มันจะเป๋ นไปได้จาใด�
10 พระเยซู ก็ตอบว่า “ต้านก็เป๋ นอาจ๋ารย์ตี้จาวอิสราเอลนั บหน้าถือต๋ากั ๋น จาใดต้าน
บ่เข้า ใจ๋ เรือ
่ ง นี้ แหม 11 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า หมู่ เฮา เล่า เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เฮา ได้ ฮู้ กับ
เป๋นพยานในสิง่ ตี้ได้หัน แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมฮับกําพยานของหมู่เฮา 12 นี่ ขนาดเฮาอูเถิ
้ ง
เรือ
่ ง ใน โลก นี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ยอม เจื้อ เลย แล้ว ถ้า เฮา อู้เถิง เรือ
่ ง ใน สวรรค์ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง
13
หมู่ต้านจะเจื้อเฮากา บ่มีใผเกยขึ้นไปบนสวรรค์ นอกจากคนตี้ลงมาจากสวรรค์เต้า
อัน
้ ก็คือ บุตรมนุษย์ 14 เหมือนตี้โมเสสได้ยกไม้เต๊า ตี้มีงูตองแดงขึ้นในดินแดนทุรกั ๋น
ดารจาใดงบุตรมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 15 เปื้ อว่ากู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ใน
พระองค์จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
16 “ย้อน ว่า พระเจ้า ฮัก โลก นี้ นั ก ขนาด จึง หื้อ พระบุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ เปื้ อ กู้
คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ พระบุตร นั ้น จะ บ่ฉิ บหาย แต่ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 17 ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ ส่ง
พระบุตร เข้า มา ใน โลก นี้ เปื้ อ ตัดสิน ลงโต้ ษ คน ใน โลก แต่ มา เปื้ อ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป
โต้ษ 18 คนใดตี้ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ นั ้นก็ บ่ถูก ลงโต้ ษ แต่ คนใดตี้ บ่เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ก็
ได้ถูกตัดสินลงโต้ษไปแล้ว ย้อนเขาบ่ได้เจื้อวางใจ๋พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า 19 นี่
เป๋น วิธีตี้ พระเจ้า ใจ๊ ตัดสิน คือ ความ เป่ง แจ้ง ได้ เข้า มา ใน โลก นี้ แล้ว แต่ คน ก็ ฮัก ความ
มืด นั ก เหลือ ความ เป่ง แจ้ง ย้อน ว่า หมู่ เขา เยีย ะ บาป 20 กู้ คน ตี้ เยีย ะ บาป ก็ จัง ความ เป่ง
แจ้ง กับจะบ่เข้ามาอยู่ในตี้แจ้ง ย้อนว่าหมู่เขากั ๋วความเป่งแจ้งจะเปิดเผยหื้อหันความ
บาปตี้เขาได้เยียะออกมา 21 แต่คนตี้เยียะต๋ามตี้พระเจ้าหันว่าถูกต้อง ก็เข้ามาในตี้แจ้ง
เปื้ อว่าความเป่งแจ้งจะเยียะหื้อหันว่า สิง่ ตี้เขาเยียะนั ้น ก็ย้อนเขาเจื้อฟังพระเจ้า�

พิธบั
ี พติศมาของยอห์นกับของพระเยซู
พระเยซูกับหมู่สาวกก็ปากั ๋นเตียวไปในแคว้นยูเดีย แล้วก็ย้างกั ๋นอยู่
ตี้ หัน
้ กับ หื้อ บัพ ติศ มา กับ คน ตัง หลาย 23 ส่วน ยอห์น ก็ กํ่า ลัง หื้อ บัพ ติศ มา อยู่ ตี้ หมู่บ้าน
อายโนนใก้หมู่บ้านสาลิม ย้อนตี้หัน
้ มีนํ้านั กกับคนปากั ๋นมาฮับบัพติศมา 24 (เรือ
่ งนี้ เกิด
ขึ้นก่อนตี้ยอห์นจะโดนยับขังคอก)
25 สาวกของยอห์นบางคนเถียงกับจาวยิวคนนึ่ งเรือ
่ งพิธซ่
ี วยมือซ่วยตีน
๋ ก่อนกิน
๋ ข้าว
26 แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น มา หา ยอห์น บอก ยอห์น ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ คน ตี้ อาจ๋า รย์ เกย อู้
เถิง ตี้เกยอยูกั
่ บอาจ๋ารย์ฝั่ งปู๊นของแม่น้ําจอร์แดน บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่าลังหื้อบัพติศมาอยู่
แล้วกู้คนก็ปากั ๋นแห่ไปหาเขาเหียหมด�
22 หลังจากนั ้น

ง

3:14 3:14 กดว� 21:4-9

ยอห์น 3:27
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ยอห์น 4:16

27 ยอห์นก็บอกว่า “บ่มีใผได้ฮับอะหยังนอกจากพระเจ้าจะหื้อ 28 หมูต้
่ านก็เป๋นพยาน

ได้ลอว่า เฮาเกยบอกว่า ‘เฮาบ่ใจ้พระคริสต์ แต่พระเจ้าใจ๊เฮามาก่อนพระองค์�
29 “เจ้าสาวเป๋ นของเจ้าบ่าว แต่เปื้ อนเจ้าบ่าวตี้ถ้าฟังอยู่ ก็มีความสุ ขเมื่อได้ยินเสียง
เจ้าบ่าว ก็ เหมือนเฮาตี้ มีความสุขเมื่อได้ ยินเรือ
่ งตี้ เกิดขึ้นกับพระเยซู 30 พระองค์ ต้อง
ยิง่ ใหญ่ขึ้น แล้วตั ๋วเฮาก็ต้องหน้ อยลง
ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์

31 “ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์ก็เป๋ นใหญ่เหลือกู้สิง
่ กู้อย่าง

ส่วนคนตี้มาจากโลกก็เป๋นของ
โลก อู้ ก้า เรือ
่ ง ของ โลก เต้า อัน
้ แต่ ผู้ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์ นั ้น เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง
32 พระองค์ เป๋ น พยาน ใน สิง
่ ตี้ พระองค์ ได้ หันได้ ยินมา แต่ ก็ บ่มีใผยอมฮับกําพยานของ
พระองค์ 33 ส่วน คน ตี้ ยอมฮับ กํา พยาน นั ้น ก็ แสดง ว่า เขา เจื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ว่า
เป๋น ความ จริง 34 ย้อน ว่า ผู้ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ มา นั ้น อู้ กํา ตี้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า
หื้อพระวิญญาณกับพระองค์อย่างเต๋มตี้บ่มีขีดจํา๋ กัดเลย 35 พระเจ้าฮักพระบุตรกับหื้อ
พระองค์ควบคุมกู้สิง่ กู้อย่าง 36 คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรนั ้น ก็มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ แต่คนตี้
บ่เจื้อฟังพระบุตรก็บ่หันจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ป๋ายบ่ปอพระเจ้าจะลงโต้ษเขาตลอดไป�

4
พระเยซูอูกั
้ บแม่ญิงจาวสะมาเรีย

พระเยซู ฮู้ เรือ
่ ง ตี้ หมู่ ฟาริ สี ได้ ข่าว ว่า “พระเยซู มี สาวก กับ หื้อ บัพ ติศ มา นั ก เหลือ
ยอห์น� 2 (แต๊ๆ พระเยซู บ่ใจ้ เป๋น คน หื้อ บัพ ติศ มา แต่ สาวก ของ พระองค์ เป๋น คน เยีย ะ
หื้อ) 3 พระองค์ก็เลยออกจากแคว้นยูเดีย ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลีแหมเตื้อ 4 แต่จะต้องก๋าย
ไปตางแคว้นสะมาเรียก่อน
5 ใน แคว้น สะมาเรีย พระองค์ เตียวตาง ไป เถิง เมือง สิ คาร์ใก้ๆ กับ ตี้ ดิน ของ ยาโคบ ตี้
เขาได้หื้อกับโยเซฟลูกบ่าวของเขาไว้ 6 นํ้าบ่อของยาโคบอยู่ตี้หัน
้ แล้วพระเยซูเตียวมา
อิดแก่ ก็ เลยนั ่งย้างตี้ หัน
้ ต๋อนนั ้นเป๋นเวลาเตี้ยงวัน 7 มีแม่ญิงจาวสะมาเรียคนนึ่ งมา
ตักนํ้าตี้นํ้าบ่อนั ้น พระเยซู ก็เลยอู้กับนางว่า “เฮาขอกิน
๋ นํ้าหน้ อยเต๊อะ� 8 ต๋อนนั ้นพระ
เยซูอยูตี
่ ้หัน
้ คนเดียว ย้อนว่าหมู่สาวกของพระองค์ออกไปซื้อของกิน
๋ ในเมือง
9 แม่ญิงจาวสะมาเรียก็ อู้ว่า “ต้านเป๋ นจาวยิว ข้าเจ้าเป๋ นแม่ญิงจาวสะมาเรีย จาใด
ต้านมาขอนํ้าข้าเจ้ากิน
้
้ ย้อนว่าจาวยิวบ่ยุง่ เกี่ยวอะหยังกับจาวสะมาเรีย)
๋ � (เขาอูจาอี
1

“ถ้าเจ้าฮู้ว่าพระเจ้าจะหื้ออะหยังกับเจ้าพ่อง กับฮู้ว่าคนตี้ขอนํ้า
เจ้าเป๋นใผ เจ้าก็จะขอจากเขา แล้วเขาคนนั ้นก็จะหื้อนํ้าตี้หื้อจีวต
ิ กับเจ้า�
11 แม่ญิงคนนั ้นก็ตอบว่า “ต้านเจ้า ต้านบ่มีอะหยังตักนํ้าสักอย่าง นํ้าบ่อนี้ ก็เลิก
็ แล้ว
12
ต้านจะเอานํ้าตี้หื้อจีวต
ิ นั ้นลุกไหนมา� “ต้านเป๋นใหญ่เหลือยาโคบ ป้ออุย
๊ แม่หม่อน
ของเฮาตี้เป๋นคนขุดนํ้าบ่อนี้ กา ตั ๋วยาโคบ ลูกๆ กับหมู่สัตว์ของเขาก็กิน
๋ นํ้าจากบ่อนี้ กั ๋น
ตึงหมด�
13 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “กู้ คน ตี้ กิน
๋ นํ้าจากนํ้าบ่อนี้ ก็ จะอยากกิน
๋ นํ้าแหม 14 แต่ คนตี้ ได้
กิน
๋ นํ้า ตี้ เฮา จะ หื้อ ก็ จะ บ่อยาก กิน
๋ นํ้า แหม ย้อน ว่า นํ้า ตี้ เฮา จะ หื้อ นั ้น ก็ ก๋าย เป๋น ต๋า นํ้า ตี้
ไหลบ่หยุดในตั ๋วเขา กับจะหื้อเขามีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
10 พระเยซู ก็ตอบว่า

“ต้านเจ้า ขอนํ้านี้ หื้อกับข้าเจ้าเต๊อะ ข้าเจ้าจะได้บ่อยากกิน
๋ นํ้า
แหม กับบ่ต้องปิ๊ กมาตักนํ้าตี้นํ้าบ่อนี้ แหมตวย�
16 พระองค์ก็ตอบว่า “ไปฮ้องผัวของเจ้ามาตี้นี่ ลอ�
15 แม่ญิงคนนั ้นก็อูว่
้ า
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“ข้าเจ้าบ่มีผัว� พระองค์ก็บอกว่า “เออ แม่นแต๊ละ ตี้เจ้า
อู้มา ว่า บ่มี ผัว 18 ย้อน ว่า เจ้า มี ผัว มา แล้ว ห้า คน คน ตี้ อยู่กิน
๋ ตวย กั ๋น บ่า เดี่ยว นี้ ก็ บ่ใจ้ ผัว
ของเจ้า ตี้เจ้าอูมา
้ ก็แม่นแต๊ละ�
17 แม่ญิงคนนั ้นก็ ตอบว่า

“ต้านเจ้า ข้าเจ้าหันแล้วว่าต้านเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า
แต่หมู่ต้านจาวยิวบอกว่า
ตี้ตี้ต้องนมัสก๋านอยูกรุ
่ งเยรู ซาเล็มปู๊นก่อน�
19 แม่ญิงคนนั ้นก็อู้ว่า

20 หมู่ป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้นมัสก๋านบนดอยนี้

21 พระองค์ก็ตอบว่า “หื้อเจื้อเฮาเต๊อะ สักวันนึ่ ง คนตังหลายจะบ่นมัสก๋านพระบิดา
ก้า ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม กาว่า บน ดอย นี้ เต้า อัน
้ 22 หมู่ จาว สะมาเรีย บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ตี้ ตั ๋ว เก่า
นมัสก๋าน แต่ หมู่เฮาจาวยิวฮู้จักพระเจ้าตี้ เฮานมัสก๋าน ย้อนว่าความรอดป๊นบาปโต้ษ
นั ้นก็มาโดยตางจาวยิว 23 แต่เวลานั ้นก็ใก้มาแผวแล้ว บ่าเดี่ยวนี้ ก็มาแผวแล้วตวย ตี้
คน นมัส ก๋า น พระเจ้า อย่าง แต๊ จริง จะ นมัส ก๋า น พระบิดา โดย อํานาจ ของ พระวิญญาณ
กับนมัสก๋านต๋ามความจริง พระเจ้าตวยเซาะหาคนจาอีเนาะ
้
ตี้จะมานมัสก๋านพระองค์
จาอัน
้ 24 พระเจ้า เป๋น พระวิญญาณ จาอัน
้ คน นมัส ก๋า น ต้อง นมัส ก๋า น โดย อํานาจ ของ
พระวิญญาณกับนมัสก๋านต๋ามความจริง�

แม่ ญิง คน นั ้น ก็ อู้ ว่า “ข้า เจ้า ฮู้ ว่า พระ เมสสิ ยาห์ (ตี้ ฮ้อง ว่า พระคริสต์) จะ มา เมื่อ
พระองค์มาเถิง ก็จะอธิบายกู้สิง่ กู้อย่างหื้อเฮาฮู�
้
25

26 พระองค์ก็ตอบว่า

“เฮาตี้กํ่าลังอูกั
้ บเจ้านี่ ลอ เป๋นคนนั ้น�

27 แล้วต๋อนนั ้นหมู่ สาวกก็ ปิ๊ กมาปอดี

หมู่เขาก็งืดตี้ หันพระเยซู กํ่าลังอู้อยู่กับแม่ญิง
แต่ ก็ บ่มี ใผ ถาม พระองค์ ว่า “พระองค์ ใค่ ได้ อะหยัง จาก แม่ ญิง คน นั ้น กาว่า เยีย ะ หยัง
พระองค์ไปอูกั
้ บเขา�
แล้วก็เข้าไปบอกคนในเมืองว่า 29 “มาผ่อกําลอ ป้อจาย
คน ตี้ บอก กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ ตั ๋ว ข้า เจ้า เกย เยีย ะ ต้าน แม่น พระคริสต์ ละ ก้า� 30 หมู่ คน ก็ ปา
กั ๋นออกจากเมืองไปหาพระองค์
31 หละหว่างนั ้นหมู่สาวกก็อ้อนวอนพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ กิน
๋ อะหยังพ่องเต๊อะ�
28 แม่ญิงคนนั ้นก็ละนํ้าหม้อ

32 แต่พระองค์ก็บอกว่า

“เฮามีของกิน
้
๋ ตี้หมู่ต้านบ่ฮู�

33 หมู่สาวกก็ถามกั ๋นว่า

“มีคนเอาของกิน
๋ มาหื้ออาจ๋ารย์แล้วกา�

พระองค์ ก็ บอก ว่า “ของกิน
๋ ของ เฮา ก็ คือ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ผู้
ตี้ ใจ๊ เฮามา กับเยียะก๋านของพระองค์ หื้อแล้ว 35 หมู่ ต้านมี กําตี้ บอกว่า ‘กอยถ้าแหมสี่
เดือนก็จะเกี่ยวข้าวได้แล้ว� แต่เฮาบอกต้านว่า หื้อมืนต๋าผ่อโต้งหัน
้ ลอ บ่าเดี่ยวนี้ ข้าว
ก็เหลืองฮะเหลืองฮ่าม พร้อมเกี่ยวได้แล้ว 36 ต๋อนนี้ คนเกี่ยวกํ่าลังฮับก้าจ้าง กับกํ่าลัง
ฮอมพืชผลนั ้นไว้สําหรับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ คนปูกกับคนเกี่ยวก็เลยมีความสุขฮ่วมกั ๋น 37 จา
อัน
้ ก็เป๋นไปต๋ามกําตี้ว่า ‘คนนึ่ งปูก แหมคนนึ่ งเกี่ยว� 38 เฮาใจ๊หมู่ต้านไปเกี่ยวในสิง่ ตี้
หมู่ต้านบ่ได้ ใจ๊ แฮงเยียะ แต่ คนอื่นได้ ใจ๊ แฮงเยียะเอาไว้ แล้วหมู่ต้านก็ ได้ ฮับประโยชน์
จากแฮงของเขา�
39 จากกําพยานของแม่ญิงคนนั ้น ตี้ว่า “ป้ อจายคนนี้ บอกกู้สิง
่ กู้อย่างตี้ตั ๋วข้าเจ้าเกย
เยีย ะ� ก็ เยีย ะ หื้อ จาว สะมาเรีย หลาย คน ใน เมือง นั ้น เจื้อ วางใจ๋ ใน พระองค์ 40 เมื่อ จาว
สะมาเรียมาหาพระองค์ หมู่เขาได้ฮ้องขอหื้อพระองค์ย้างอยู่กับหมู่เขา แล้วพระองค์ก็
ย้างอยู่ตี้หัน
้ แหมสองวัน 41 กําอู้ของพระองค์ก็เยียะหื้อคนแหมหลายคนมาเจื้อวางใจ๋
ในพระองค์
34
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“ตัง้ แต่นี้ หมู่เฮาเจื้อวางใจ๋พระเยซูบ่ใจ้ย้อน
กําพยานของเจ้าอย่างเดียว แต่ย้อนว่าหมู่เฮาได้ยินกับหู และได้ฮูว่
้ าต้านคนนี้ เป๋นพระ
ผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของโลกแน่ ๆ�
42 แล้วจาวเมืองก็บอกแม่ญิงคนนั ้นว่า

พระเยซูฮักษาลูกบ่าวของข้าราชก๋าน
หลัง จาก ย้าง อยู่ แคว้น สะมาเรีย สอง วัน พระเยซู ก็ เตียว ตาง ไป แคว้น กาลิ ลี ต่อ
44 (พระองค์ เกย อู้ ไว้ว่า ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า จะ บ่ได้ ฮบ
ั เกียรติ ตี้ บ้าน เมือง
45
ของตั ๋วเก่า) เมื่อพระองค์ มาแผวแคว้นกาลิ ลี จาวกาลิ ลีก็ มาต้อนฮับพระองค์ ย้อน
ว่า หมู่ เขา ได้ ไป ฮ่วม งาน ปัส กา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ ได้ หัน กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระเยซู เยีย ะ ตี้
หัน
้
46 พระ เยซู ก็ ปิ๊ ก ไป หมู่บ้าน คานา ใน แคว้น กา ลิ ลี แหม เตื้อ นึ่ ง ตี้ หัน
้ เป๋น หมู่บ้าน ตี้
พระองค์ เกย เปี่ ยน นํ้า หื้อ เป๋น เหล้า องุน
่ ตี้ หัน
้ มี ข้า ราชก๋าน คน นึ่ ง ลูก บ่าว ของ เขา อยู่
ตี้ เมือง คาเปอรนาอุม บ่สบาย หนั ก 47 เมื่อ ข้า ราชก๋าน คน นั ้น ได้ ยิน ว่า พระเยซู ลุก จาก
แคว้น ยู เดีย มา แคว้น กาลิ ลี เขา ก็ ฟั่ ง ไป อ้อนวอน ขอ หื้อ พระองค์ มา ฮัก ษา ลูก บ่าว ของ
เขาตี้ กํ่าลังจะต๋ายแล้ว 48 พระเยซู ก็ อู้กับเขาว่า “ถ้าหมู่ ต้านบ่หันหมายสําคัญกับ ก๋าน
อัศจ๋รรย์เหียก่อน ก็จะบ่เจื้อวางใจ๋เฮา�
49 ข้าราชก๋านคนนั ้นก็บอกพระองค์ว่า “ต้านครับ ขอไปจ้วยลูกเฮาก่อนตี้เขาจะต๋าย
กําเต๊อะ�
50 พระ เยซู ก็ บอก ว่า “ปิ๊ ก เมือ บ้าน เหีย ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย� เขา ก็ เจื้อ กํา อู้ ของ
พระองค์ แล้ว ก็ ปิ๊ ก บ้าน ไป 51 ใน หละหว่าง ตาง ตี้ เขา ปิ๊ ก นั ้น เขา ก็ ปะ กับ หมู่ คน ฮับ ใจ๊
หมู่เขามาส่งข่าวว่า “ลูกบ่าวต้านยังแควนขึ้นแล้ว�
52 เขาก็ ถามคนฮับใจ๊ ว่า “ยังแควนตัง
้ แต่เมื่อใดละ� คนใจ๊ก็บอกว่า “ไข้ซว่างตัง้ แต่
บ่ายโมงตะวาแล้ว�
53 ป้ อคนนั ้นก็เข้าใจ๋ว่าเป๋ นเวลาตี้พระเยซู อู้ว่า “ลูกบ่าวต้านจะหาย� ย้อนจาอัน
้ ตั ๋ว
เขากับกู้คนในครอบครัวก็มาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
54 นี่ เป๋ นหมายสําคัญเตื้อตี้สองตี้พระเยซูเยียะ ตัง
้ แต่ออกจากแคว้นยูเดียมาแคว้น
กาลิลี
43

5

พระเยซูฮักษาโรคตี้สระนํ้า
พระเยซูก็เตียวขึ้นไปตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อไปฮ่วมงานของจาวยิว 2 ใน
กรุ งเยรู ซาเล็มมีสระนํ้าอยู่ใก้ๆ ปะตู๋ตี้จื้อว่า ปะตู๋แกะ ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “เบธซาธา� ตี้
หัน
้ มี ศาลา ห้า หลัง 3 แล้ว ก็ มี คน เจ็บ คน ป่วย นั ก ขนาด ตี้ นอน อยู่ ใน ศาลา ต่างๆ นั ้น คือ
คนต๋าบอด คนเป๋นง่อย กับคนเป๋นอัมพาต๒ 5 ตี้หัน
้ มีป้อจายคนนึ่ ง บ่สบายได้สามสิบ
แปด ปี๋ แล้ว 6 เมื่อ พระเยซู หัน เขา นอน อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู ก็ ฮู้ ว่า ป้อ จาย คน นี้ บ่สบาย มา
เมิน พระองค์ก็เลยอูกั
้ บเขาว่า “ใค่อยากหายก่อ�
7 ป้ อ จาย คน นี้ ก็ ตอบ ว่า “ต้าน ครับ เมื่อ นํ้า เป๋ น คลื่น ก็ บ่มี ใผ จ้วย เอา เฮา ลง ไป สัก คน
ต๋อนเฮากัน
๊ จะลง คนอื่นก็ลู่ลงไปเหียก่อนกู้เตื้อ�
8 พระเยซู ก็ เลยตอบว่า “ลุกขึ้น แล้วแบกตี้ นอนของเจ้าเตียวไปเต๊อะ� 9 ป้ อจายคน
นี้ ก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วแบกตี้นอนเตียวไป
1 หลังจากนั ้น

๒

5:3 5:3 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 4 ตี้ว่า “ย้อนว่า จะมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาก๋วนนํ้าตี้สระนั ้นเป๋นบางเตื้อ
เมื่อนํ้าเป๋นคลื่น ใผตี้ลงไปในสระก่อนเป๋นคนเก๊า ก็จะหายจากโรคตี้เป๋นอยู�
่
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วันตี้เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นเป๋นวันสะบาโต 10 ผู้นําจาวยิวก็อู้กับป้อจายคนตี้หายว่า “ตี้ต้าน
แบกตี้นอนเตียวไปเตียวมาในวันสะบาโต ฮูก่
้ อ มันผิดบทบัญญัติ�
11 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า “คนตี้ฮักษาเฮาบอกหื้อเก็บตี้นอนเตียวไปเต๊อะ�
12 หมู่ผู้นําจาวยิวถามแหมกําว่า “ใผเป๋ นคนอูจาอั
้
น
้ �
13 แต่ ป้ อจายคนนั ้นบ่ฮู้ว่าคนตี้ ฮักษาเขาจื้ออะหยัง ย้อนพระเยซู เตียวหายเข้าไปใน
หมู่คนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ แล้ว
14 หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ ปะ เขา แหม เตื้อ ใน พระวิหาร พระองค์ ก็ อู้ กับ เขา ว่า “ต๋อน
นี้ ต้าน ก็ หาย ดี แล้ว หื้อ ย้าง เยีย ะ บาป เหีย เปื้ อ บ่หื้อ ความ ตุ๊ก นั ก เหลือ นี้ เกิด ขึ้น กับ ต้าน
แหม�
15 แล้วป้ อจายคนนั ้นก็ไปบอกหมู่ผู้นําจาวยิวว่าพระเยซูเป๋ นคนฮักษาเขาหื้อหาย
16 จาอัน
้ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ตัง้ เก๊ า คํ่า พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ ใน วัน สะ
บาโต
17 พระเยซู ก็ บอก ว่า “พระบิดา ของ เฮา เยีย ะ ก๋าน อยู่ ตลอด แล้ว เฮา ต้อง เยีย ะ ก๋าน
ตลอด ตวย� 18 ย้อน จาอี้ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ซํ้า กึ๊ด จะ ฆ่า พระองค์ ย้อน พระองค์ บ่ได้ ย้าง
เยีย ะ ก๋าน ใน วัน สะบาโต ป๋าย บ่ปอ พระองค์ ยัง ฮ้อง พระเจ้า ว่า เป๋น พระบิดา ของ ตั ๋ว เก่า
แหม ก็เต้ากับเป๋นก๋านยกตั ๋วเก่าเต้ากับพระเจ้า

สิทธิอํานาจของพระบุตร
พระเยซู บอก กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า พระ
บุตร เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ พระองค์ เยีย ะ ได้ ก้า สิง่ ตี้ หัน พระบิดา เยีย ะ เต้า อัน
้ ย้อน ว่า
20
อะหยัง ตี้ พระบิดา เยีย ะ พระบุตร ก็ เยีย ะ ตวย ย้อน ว่า พระบิดา ฮัก พระบุตร เลย หื้อ
พระบุตร หัน กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระบิดา เยีย ะ แล้ว พระองค์ จะ หื้อ พระบุตร หัน สิง่ ตี้ ยิง่ ใหญ่
นั กเหลือนี้ แหม เป๋นสิง่ ตี้พระบุตรจะเยียะ แล้วหมู่ต้านก็จะงืด 21 เหมือนกับตี้พระบิดา
เยีย ะ หื้อ คน ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย พระบุตร ก็ จะ หื้อ จี วต
ิ กับ ใผ ก็ ได้ ตี้ พระองค์
ใค่ โผด หื้อ เหมือน กั ๋น 22 พระบิดา บ่ตัดสิน ใผ แต่ พระองค์ มอบ สิทธิ อํานาจ ตึง หมด ใน
ก๋านตัดสินหื้อพระบุตร 23 เปื้ อหมู่คนตึงหมดจะหื้อเกียรติพระบุตรเหมือนตี้หมู่เขาหื้อ
เกียรติพระบิดา คนตี้บ่หื้อเกียรติพระบุตร หมู่เขาก็บ่หื้อเกียรติพระบิดาผู้ตี้ใจ๊พระบุตร
มาตวย
24 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ตี้ ฟัง กํา เฮา และ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ผู้
ตี้ ใจ๊ เฮา มา เขา ก็ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ กับ จะ บ่ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ ย้อน ว่า เขา ได้ ป๊น จาก ความ
ต๋าย ไป มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์แล้ว 25 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เวลา นั ้น ก็ ใก้ มา
แผว บ่า เดี่ยวนี้ ก็ มา แผว แล้ว ตวย ตี้ คน ต๋าย จะ ได้ ยิน เสียง พระบุตร ของ พระเจ้า คน ตี้
ได้ ยิน แล้ว เจื้อ ฟัง ก็ จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 26 พระบิดา เป๋น บ่อ เกิด ของ จี วต
ิ ตึง หมด กับ ได้
หื้อพระบุตรของพระองค์เป๋นบ่อเกิดของจีวต
ิ เหมือนกั ๋น 27 พระบิดามอบสิทธิอํานาจตี้
จะเป๋นผู้ตัดสินลงโต้ษหื้อพระบุตรของพระองค์ ย้อนว่าพระบุตรก็เป๋นบุตรมนุษย์ตวย
28 หมูต้
่ านบ่ต้องงืดในเรือ
่ งนี้ ย้อนว่าเวลาใก้จะมาแผวแล้วตี้คนต๋ายจะได้ยน
ิ เสียงบุตร
29
มนุษย์ แล้วปากั ๋นออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ คนตี้เยียะดีก็เป๋นขึ้นมาเปื้ อฮับจีวต
ิ นิ รน
ั
ดร์ คนตี้เยียะบ่ดีก็จะเป๋นขึ้นมาเปื้ อถูกตัดสินลงโต้ษ
19

ผู้ตี้เป๋นกําพยานหื้อพระเยซู

30 “เฮาจะเยียะอะหยังต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่าบ่ได้

พระเจ้าสัง่ จาใด เฮาก็ตัดสินไปจาอัน
้ แล้ว
กําตัดสินของเฮาก็ ยุติธรรม ย้อนว่าเฮาเยียะต๋ามความต้องก๋านของผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา บ่ใจ้
ต๋ามใจ๋ของตั ๋วเก่า
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“ถ้า เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตั ๋ว เก่า กํา พยาน ของ เฮา ก็ เจื้อ ถือ บ่ได้ 32 แต่ เฮา มี ผู้ นึ่ ง เป๋น
พยานหื้อเฮา เฮาฮูว่
้ ากําพยานของพระองค์เรือ
่ งเฮานั ้นเป๋นความจริง
31

33 “หมู่ต้านได้ ส่งคนไปหายอห์น

แล้วยอห์นก็ได้อู้กําพยานเรือ
่ งเฮาตี้เป๋นความจริง
ตี้ เฮา อู้ จาอี้ บ่ใจ้ ว่า เฮา ต้อง หื้อ คน มา เป๋น พยาน หื้อ แต่ เปื้ อ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เจื้อ เฮา
แล้วรอดป๊นบาปโต้ษ 35 ยอห์นเป๋นเหมือนโกมไฟตี้ต๋ามส่องแสง หมู่ต้านปอใจ๋ตี้จะฮับ
แสงของยอห์น แล้วจื้นจมยินดีกับแสงนั ้นได้กํานึ่ ง
36 “แต่ เฮา มี กํา พยาน ตี้ ยิง
่ ใหญ่นั กเหลือกําพยานของยอห์น ย้อนว่าก๋านตี้ พระบิดา
มอบหื้อเฮาเยียะจ๋นแล้ว คือกําสัง่ สอนกับหมายสําคัญตี้ เฮากํ่าลังเยียะอยู่ ก๋านนี้ เป๋น
พยาน หื้อ เฮา ว่า พระบิดา เป๋น ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 37 พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น พยาน หื้อ เฮา
ตวย หมู่ต้านบ่เกยได้ยินเสียง บ่เกยหันฮูปฮ่างของพระองค์ 38 กําอูของ
้
พระองค์ก็บ่อยู่
ในใจ๋ของหมู่ต้าน ย้อนว่าหมู่ต้านบ่เจื้อวางใจ๋ผู้ตี้พระบิดาส่งมา 39 หมู่ต้านตัง้ ใจ๋ฮํ่าเฮีย
นพระคัมภีร ์ ย้อนกึ๊ดว่าหมู่ต้านจะปะตางตี้จะได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ในนั ้น พระคัมภีรนี
์ ้ ละมี
40
กําเขียนเถิงเฮา แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมมาหาเฮาเปื้ อฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
34

41 “เฮาบ่สนใจ๋กํายกย่องของคน 42 ย้อนเฮาฮูจ
้ ักหมู่ต้านกับฮูว่
้ าในใจ๋หมู่ต้านบ่ได้ฮัก

พระเจ้าแต๊ๆ 43 เฮามาในนามของพระบิดา หมู่ต้านก็ บ่ยอมฮับเฮา แต่ ถ้ามีคนมาอู้ใน
นามตั ๋วเก่า หมู่ต้านก็จะยอมฮับเขาเหีย 44 หมู่ต้านจะเจื้อเฮาได้จาใด ย้อนหมู่ต้านซอบ
ยกย่องกั ๋น แต่บ่สนใจ๋เซาะหากํายกย่องตี้มาจากพระเจ้าองค์เดียว 45 บ่ต้องกึ๊ดว่าเฮา
จะฟ้องหมู่ต้านต่อหน้าพระบิดา หมู่ต้านหวังจะรอดป๊นบาปโต้ษโดยเจื้อฟังบทบัญญัติ
ของ โมเสส แต่ โมเสส คน เนี ย ะ จะ เป๋น คน ฟ้อง หมู่ ต้าน 46 ถ้า หมู่ ต้าน เจื้อ โมเสส แต๊ๆ
ต้าน ก็ จะ เจื้อ เฮา ตวย ย้อนโมเสส ได้ เขียน เถิง ตั ๋วเฮา 47 แต่ ถ้า ต้าน บ่เจื้อ ใน สิง่ ตี้ โมเสส
เขียนแล้ว ต้านจะเจื้อกําอูของ
้
เฮาได้จาใด�

6
พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน

หลัง จาก นั ้น พระ เยซู ก็ ข้าม ไป แหม เผิก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ กา ลิ ลี (มี แหม จื้อ ว่า
ทะเลสาบทิเบเรียส) 2 มีคนนั กขนาดตวยพระองค์ไป ย้อนว่าหมู่เขาได้หันหมายสําคัญ
ตี้ พระองค์ ได้ ฮัก ษา คน บ่สบาย 3-4 ต๋อน นั ้น ใก้ จะ เถิง งาน ปัส กา ของ จาว ยิว พระองค์ ได้
เตียวขึ้นไปบนดอย แล้วนั ่งอยูกั
่ บหมู่สาวกของพระองค์
1

เมื่อ พระองค์ เหงย หน้า ขึ้น มา ก็ หัน หมู่ คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก ปา กั ๋น มา หา พระองค์ ก็ อู้
กับฟี ลิปว่า “เฮาจะซื้อของกิน
๋ ตี้ ไหนเถิงจะปอเลี้ยงคนตึงหมดนี้ � 6 (พระองค์ ถามเปื้ อ
ลองใจ๋ฟีลิป แต๊ๆ แล้วพระองค์ฮูว่
้ าจะเยียะจาใด)
5

“ก้าจ้างสองร้อยวัน ยังบ่ปอซื้อของกิน
๋ หื้อหมู่เขากิน
๋ กั ๋นคนละหน้ อย
เลย�
8 สาวก แหม คน นึ่ ง ของ พระองค์ จื้อ อัน ดรู ว ์ น้ องบ่าว ซี โมน เปโตร บอก ว่า 9 “มี หละ
อ่อน ป้อ จาย คน นึ่ ง เขา มี เข้า หนมปัง บาร์เลย์ ห้า ก้อน กับ ป๋า แหม สอง ตั ๋ว แต่ มอกอี้ ตึง
บ่ปอเลี้ยงคนตึงหมด�
10 ตี้ หัน
้ มีหญ้าเปียงอยู่ พระเยซู ก็เลยอู้กับหมู่สาวกว่า “บอกหื้อหมู่เขานั ่งลง� แล้ว
กู้คนก็ปากั ๋นนั ่งลง (นั บก้าป้อจายได้ประมาณห้าปันคน) 11 แล้วพระเยซูก็เอาเข้าหนม
ปังมา เมื่ออธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็หักแจกหื้อกู้คนตี้นั ่งอยู่กิน
๋ กั ๋นเต๋ม
ตี้ แล้วพระองค์ก็เอาป๋ามาเยียะอย่างเดียวกั ๋น
7 ฟีลิปก็บอกว่า
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หลัง จาก กู้ คน กิน
๋ อิม
่ แล้ว พระองค์ ก็ บอก หมู่ สาวก ว่า “เก็บ เข้า หนมปัง ตี้ เหลือ มา
หื้อหมด จะได้บ่เสียของ� 13 แล้วหมู่สาวกก็ไปเก็บตี้เหลือตี้มาจากเข้าหนมปังบาร์เลย์
ห้าก้อนนั ้นได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
14 คน ตัง หลาย เมื่อ หัน หมายสําคัญ ตี้ พระองค์ เยีย ะ ก็ ปา กั ๋น อู้ ว่า “คน นี้ ต้อง เป๋ น ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นตี้ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ แน่ ๆ� 15 พระเยซูฮู้
ว่าหมู่เขาจะคํ่าเขหื้อพระองค์ไปเป๋นกษั ตริยของ
์
หมู่เขา พระองค์ก็เลยลักขึ้นไปบนดอย
คนเดียว
12

พระเยซูเตียวบนนํ้า
ตก เมื่อ แลง มา หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ไป ตี้ ทะเลสาบ 17 แล้ว ลง เฮือ ข้าม ฟาก ไป
เมืองคาเปอรนาอุม ย้อนว่าต๋อนนั ้นมืดแล้ว แต่พระเยซูก็ยังบ่มาหาหมู่เขา 18 แล้วลม
หลวง ก็ ปั๊ ด มา เยีย ะ หื้อ ทะเลสาบ มี คลื่น แฮง ขนาด 19 เมื่อ เฮือ ออก จาก ฝั่ ง มา ได้ สัก ห้า
หก กิโลเมตร หมู่ สาวก ก็ หัน พระเยซู กํ่า ลัง เตียว มา บน นํ้า เข้า มา ใก้ เฮือ หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น
กั ๋วขนาด 20 พระเยซู ก็บอกว่า “นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว� 21 แล้ว หมู่เขาก็เต๋มใจ๋ฮับพระองค์
ขึ้นเฮือ แล้วเฮือก็เถิงฝั่ งตี้เขาจะไปปอดี
16

หมู่คนปากั ๋นเซาะหาพระเยซู
คนจํา๋ นวนนั กตี้ยังอยูแหม
่
เผิกนึ่ ง หันว่าวันก่อนหน้านั ้นตี้หัน
้ มีเฮือก้า
ลําเดียว กับฮู้ว่าหมู่สาวกเต้าอัน
้ ตี้ ลงเฮือลํานั ้นไป แต่ พระเยซู บ่ได้ ลงไปตวย 23 แล้วมี
เฮือลําอื่นตี้ลุกมาจากเมืองทิเบเรียส เข้ามาจอดฝั่ งใก้ๆ ตี้หมู่เขาได้กิน
๋ เข้าหนมปังหลัง
จากพระเยซูอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้ว 24 บ่ากองหมู่เขาหันว่าพระเยซูตึงหมู่สาวก
บ่อยูตี
่ ้หัน
้ ก็ปากั ๋นลงเฮือลํานั ้นไปตวยเซาะหาพระองค์ตี้เมืองคาเปอรนาอุม
22 ตกแหมวัน

พระเยซูเป๋นของกิน
ิ นิ รน
ั ดร์
๋ ตี้หื้อจีวต

หมู่เขาก็ถามพระองค์ว่า “อาจ๋า
รย์ต้านมาเมื่อใดละ�
26 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ตี้ หมู่ ต้าน ตวย เซาะ หา
เฮา บ่ใจ้ว่าหมู่ต้านเข้าใจ๋หมายสําคัญตี้หมู่ต้านหัน แต่ย้อนว่าได้กิน
๋ เข้าหนมปังจ๋นอิม
่
27
บ่ดาย บ่ถ้าเยียะก๋านเปื้ อของกิน
๋ ตี้เน่าบูดได้ แต่หื้อเยียะก๋าน เปื้ อของกิน
๋ ตี้อยู่ได้จ๋น
เถิง จี วต
ิ นิ รัน ดร์ บุตรมนุษย์ จะ เป๋น คน หื้อ ของกิน
๋ นั ้น กับ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า พระเจ้า พระ
บิดาหื้อสิทธิอํานาจกับบุตรมนุษย์ตี้ จะเยียะจาอี้ได้� 28 แล้วหมู่เขาก็ ถามแหมว่า “หมู่
เฮาต้องเยียะอะหยัง เถิงจะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋�
29 พระเยซูก็ตอบว่า “สิง
่ ตี้พระเจ้าใค่หื้อเยียะก็คือเจื้อวางใจ๋ผู้ตี้พระองค์ใจ๊มา�
30 หมู่ เขา ก็ ถาม แหม ว่า “ถ้า จาอัน
้ ต้าน จะ เยีย ะ หมายสําคัญ อะหยัง เปื้ อ เฮา จะ ได้
หัน และ เจื้อ วางใจ๋ ต้าน ได้ ต้าน จะ เยีย ะ อะหยัง พ่อง 31 ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ได้ กิน
๋
มานาจ ในดินแดนทุรกั ๋นดารอย่างตี้ มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า ‘ต้านได้ หื้อของกิน
๋ จาก
สวรรค์� �ฉ
32 พระเยซู ก็ ตอบว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า บ่ใจ้ โมเสสตี้ หื้อของกิน
๋
จากสวรรค์นั ้นกับต้าน แต่เป๋นพระบิดาของเฮาตี้หื้อของกิน
๋ ตี้แต๊จริงจากสวรรค์กับหมู่
ต้าน 33 ย้อน ว่า ของกิน
ิ กับ โลก
๋ ตี้ พระเจ้า หื้อ นั ้น ก็ คือ ผู้ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์ แล้ว หื้อ จี วต
นี้ �
จ 6:31 6:31 อพย� 16:4 ฉ 6:31 6:31 สดด� 78:24
25 เมื่อหมู่เขาปะพระเยซู แหมเผิกนึ่ งของทะเลสาบ
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“ต้านครับ ต่อไปนี้ ขอของกิน
๋ นั ้นหื้อหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
“เฮาเป๋นของกิน
ิ คนตี้ มาหาเฮาก็ จะบ่อยากกิน
๋ ตี้ หื้อจี วต
๋ ข้าวแหม
36
แล้ว คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา ก็ จะ บ่อยาก กิน
๋ นํ้า แหม เลย เหมือน กับ ตี้ เฮา เกย บอก หมู่
ต้านว่า หมู่ต้านได้หันเฮา แต่หมู่ต้านก็ยังบ่เจื้อเฮา 37 กู้คนตี้พระบิดาหื้อเฮา จะมาหา
เฮา ใผ ตี้ มา หา เฮา เฮา จะ บ่ละ บ่ขว้าง เขา 38 ย้อน ว่า เฮา บ่ได้ ลง มา จาก สวรรค์ เปื้ อ เยีย
ะต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ มาเปื้ อเยียะต๋ามความต้องก๋านของผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา 39 ความต้องก๋าน
ของผู้ตี้ ใจ๊ เฮามาก็ คือ ฮักษากู้ คนตี้ พระองค์ หื้อเฮาไว้บ่หื้อหายไปสักคนเดียว และเยีย
ะ หื้อ คน หมู่ นั ้น เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วัน สุด ต๊าย 40 ย้อน ว่า พระบิดา ต้อ งก๋าน หื้อ กู้
คนตี้หันพระบุตรกับเจื้อวางใจ๋ในพระองค์นั ้นได้ฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ และเฮาจะเยียะหื้อเขา
เป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�
41 หมู่ จาว ยิว ก็ ตัง
้ เก๊ า จ่ม กั ๋น ตี้ พระเยซู อู้ ว่า “เฮา เป๋น ของกิน
๋ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์�
42 และหมู่ จาวยิวก็ อู้กั ๋นแหมว่า “นี่ เยซู ลูกบ่าวโยเซฟบ่ใจ้ กา ป้ อแม่ ของเขาเฮาก็ ฮู้จัก
แล้วเขาอูได้
้ จาใดว่า ‘เฮาลงมาจากสวรรค์� �
43 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “บ่ต้อง จ่ม กั ๋น เนาะ 44 บ่มี ใผ ติด ต๋าม เฮา ได้ ถ้า พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา
มา บ่ได้ ปา เขา มา หา เฮา และ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วัน สุด ต๊าย
45 ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า ‘พระเจ้าจะสัง
่ สอนกู้ คน�ช กู้ คนตี้ ยอม
ฟัง พระบิดา กับ เฮีย น ฮู้ จาก พระองค์ เขา ตึง มา ติด ต๋าม เฮา 46 บ่มี ใผ เกย หัน พระบิดา
นอก จาก ผู้ ตี้ มา จาก พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ เกย หัน พระบิดา 47 เฮา จะ บอก ความ จริง แก่ ต้าน
ตัง หลาย ว่า ใผ ตี้ เจื้อ วางใจ๋ เฮา ก็ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 48 เฮา เป๋น ของกิน
ิ 49 ป้อ อุย
๊
๋ ตี้ หื้อ จี วต
แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ได้ กิน
๋ มานา ใน ตี้ ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง ต๋าย กั ๋น หมด
50 แต่เฮาเป๋ นของกิน
๋ นั ้นตี้มาจากสวรรค์ ถ้าใผกิน
๋ จะบ่ต๋ายแหมเลย 51 เฮาเป๋นของกิน
๋
ตี้หื้อจีวต
ิ เซิง่ ลงมาจากสวรรค์ ถ้าใผคนใดกิน
ิ นิ รน
ั ดร์ ของกิน
๋ ของกิน
๋ นี้ เขาจะมีจีวต
๋ นี้ ก็
คือเนื้ อหนั งของเฮา ตี้เฮาจะหื้อคนในโลกเปื้ อมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ได้�
52 จาว ยิว ก็ ตัง
้ เก๊ า เถียง กั ๋น ว่า “ป้อ จาย คน นี้ จะ เอา เนื้ อ หนั ง ของ เขา หื้อ หมู่ เฮา กิน
๋ ได้
จาใด� 53 พระเยซูก็อู้กับเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าหมู่ต้านบ่ได้
กิน
ิ นิ รน
ั ดร์ 54 ใผตี้กิน
๋ เนื้ อหนั งและกิน
๋ เลือดของบุตรมนุษย์ ต้านก็บ่มีจีวต
๋ เนื้ อหนั งกับ
เลือด ของ เฮา ก็ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ และ เฮา จะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วัน สุด ต๊าย
55 ย้อน ว่า เนื้ อ หนั ง ของ เฮา ก็ เป๋ น ของกิน
๋ ตี้ แต๊ จริง กับ เลือด ของ เฮา ก็ เป๋น นํ้า ตี้ แต๊ จริง
56 ใผ ตี้ กิน
๋ เนื้ อ หนั ง และ กิน
๋ เลือด ของ เฮา คน นั ้น ก็ อยู่ กับ เฮา และ เฮา ก็ อยู่ กับ เขา ตวย
57 เหมือน ตี้ พระบิดา ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ ใจ๊ เฮา มา และ เฮา มี จี วต
ิ ย้อน พระบิดา จาอัน
้ คน ตี้ กิน
๋
58
เนื้ อหนั งกับเลือดของเฮาก็ จะมีจี วต
ิ ย้อนเฮาเหมือนกั ๋น เฮาเป๋นของกิน
๋ ตี้ ลงมาจาก
สวรรค์ เซิง่ บ่เหมือนกับมานาตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กิน
๋ แล้วก็ยังต๋าย แต่คน
59
ตี้กิน
ิ นิ รน
ั ดร์� พระเยซู อู้เรือ
่ งนี้ ต๋อนตี้สอนในธรรมศาลาของจาว
๋ ของกิน
๋ นี้ จะมีจีวต
ยิว ในเมืองคาเปอรนาอุม
34 หมู่เขาก็อูว่
้ า

35 พระเยซู ก็ อู้ว่า

สาวกหลายคนเลิกติดต๋ามพระองค์
บ่า กอง หมู่ สาวก ของ พระองค์ หลาย คน ได้ ยิน เรือ
่ ง จาอัน
้ เขา ก็ จ่ม กั ๋น ว่า “ใผ จะ
ยอมฮับ กํา สอน ยากๆ จาอี้ได้� 61 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขา จ่ม กั ๋น เรือ
่ งนี้ พระองค์ ก็ ถาม หมู่
62
เขาว่า “กําสอนนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านบ่ใค่เจื้อเฮาแหมกา แล้วหมู่ต้านจะว่าจาใดถ้าหัน
บุตรมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์ตี้พระองค์เกยอยูมา
่ ก่อนแล้ว 63 พระวิญญาณหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั
60

ช
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ดร์ แต่ สิง่ ตี้ คน เยีย ะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย กํา อู้ตี้ เฮา ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน มา จาก พระ
วิญญาณ และ หื้อ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 64 แต่ หมู่ ต้าน บาง คน ก็ บ่เจื้อ� (พระเยซู ฮู้ ตัง้ แต่ ต้น ว่า
คนไหนบ่เจื้อและคนไหนจะหักหลังพระองค์� 65 และพระองค์ก็อูว่
้ า “ย้อนจาอี้ เฮาเถิง
บอกหมู่ต้านว่า บ่มีใผติดต๋ามเฮาได้ ถ้าพระบิดาบ่ได้ปาเขามาหาเฮา�
66 หลังจากตี้พระเยซูอูจาอี
้
้ ก็มีสาวกหลายคนตี้เลิกติดต๋ามพระองค์
67 แล้วพระเยซู ก็ถามสาวกสิบสองคนของพระองค์ว่า “หมู่ต้านก็จะเลิกติดต๋ามเฮา
ตวยกา�
68 ซี โมน เป โตร ก็ บอก พระองค์ ว่า “ถ้า เฮา เลิก ติด ต๋าม พระองค์ แล้ว จะ หื้อ เฮา ไป
ติด ต๋าม ใผ แหม พระองค์ มี กํา ตี้ หื้อ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 69 หมู่ เฮา เจื้อ และ ฮู้ ว่า พระองค์ เป๋น
ผู้บริสุทธิของ
พระเจ้าแต๊ๆ�
์
70 พระเยซู อู้กับหมู่เขาว่า “เฮาเลือกหมู่ต้านตึงสิบสองคนแม่นก่อ แต่คนนึ่ งจะเป๋ น
มาร� 71 (พระเยซูหมายเถิง ยูดาส ลูกบ่าวของซีโมน อิสคาริโอท ตี้จะหักหลังพระองค์
เถิงแม้ว่าเขาจะอยูใน
่ หมู่สาวกสิบสองคนก็ต๋าม)

7
หมู่น้ องบ่าวพระเยซูบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์
หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ เตียว ไป ใคว่ แคว้น กาลิ ลี พระองค์ บ่อยาก ไป แคว้น ยู เดีย
ย้อน ว่า หมู่ ผู้นํา จาว ยิว เซาะ หา ตาง ตี้ จะ ฆ่า พระองค์ 2 ต๋อน นั ้น ใก้ งาน อยู่ เพิง ของ จาว
ยิวซ 3 หมู่ น้ องบ่าว ของ พระองค์ ก็ บอก ว่า “อ้าย น่า จะ ไป แคว้น ยู เดีย เปื้ อ หมู่ สาวก ของ
อ้ายจะได้หันก๋านอัศจ๋รรย์ตี้อ้ายเยียะ 4 ย้อนว่าคนตี้ใค่มีจื้อเสียงจะบ่เยียะอะหยังในตี้
ลับๆ กั ๋น ไหนๆ อ้ายก็เยียะก๋านอัศจ๋รรย์หมู่นี้ อยู่แล้ว ก็หื้อคนตึงโลกฮู้ไปเลยก่า� 5 แม้
แต่น้ องบ่าวของพระองค์ยังบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์เลย 6 พระเยซูก็บอกว่า “ยังบ่เถิงเวลา
ของเฮาเตื้อ แต่ หมู่น้ องไปเวลาไหนก็ได้ 7 คนในโลกนี้ เขาบ่มีอะหยังหื้อจังหมู่น้ อง แต่
หมู่ เขาจังเฮาย้อนเฮาบอกว่าหมู่ เขาเยียะบ่ดี 8 หมู่ น้ องไปกั ๋นเต๊อะ เฮายังบ่พร้อมตี้ จะ
ไปเตื้อ ย้อนยังบ่เถิงเวลาของเฮา� 9 หลังจากตี้อูจาอั
้
น
้ พระองค์ก็อยูใน
่ แคว้นกาลิลีต่อ
10 บ่ากองหมูน้
่ องบ่าวของพระองค์ไปฮ่วมงานแล้ว พระองค์ก็ตวยไปเมื่อลูนโดยบ่ใค่
หื้อใผฮู้ใผหัน 11 หมู่ ผู้นําจาวยิวกํ่าลังเซาะผ่อหาพระองค์ ในงาน หมู่ เขาก็ ถามว่า “ป้อ
จายคนนั ้นอยูไหน�
่
12 คนตังหลายตี้อยู่ตี้หัน
้ ก็ปากั ๋นซูบซาบเรือ
่ งพระองค์กั ๋นขนาด พ่องก็ว่า “เขาก็เป๋น
คนดีลอ� พ่องก็ว่า “บ่ใจ้ เขาเป๋นคนขีจุ
้ ขีล่
้ าย� 13 แต่บ่มีใผก้าอูเรื
้ อ
่ งพระองค์อย่างเปิด
เผย ย้อนว่าหมู่เขากั ๋วหมู่ผู้นําจาวยิว
1

กําสอนของพระเยซู
บ่า กอง เถิง หละหว่าง ก๋าง งาน อยู่ เพิง ของ จาว ยิว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน บริเวณ พระ
วิหาร แล้ว ตัง้ เก๊า สัง่ สอน หมู่ คน 15 เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ได้ ยิน กํา สอน ของ พระองค์ ก็ งืด
แล้วว่า “ป้อจายคนนี้ บ่ได้เฮียนมา แล้วจาใดเขาฮูนั
้ กแต๊ะ�
16 พระเยซูตอบว่า “กําสอนของเฮานั ้นบ่ใจ้เป๋ นกําของเฮา แต่มาจากพระองค์ผู้ตี้ใจ๊
เฮา มา 17 ใผ ตี้ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ก็ จะ ฮู้ ว่า กํา ตี้ เฮา สอน นั ้น มา จาก
พระเจ้ากาว่าเฮาอู้ขึ้นมาคนเดียว 18 คนตี้อู้ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่าก็เซาะหาเกียรติใส่ตั ๋ว แต่คน
ตี้เซาะหาเกียรติหื้อผูตี
้ ้ใจ๊เขามา คนนั ้นเนาะก็เป๋นคนตี้จริงใจ๋กับบ่จุใผตวย 19 โมเสสได้
14

ซ

7:2 7:2 ลนต� 23:34

ยอห์น 7:20
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หื้อบทบัญญัติกับหมู่ต้านบ่ใจ้กา แต่หมู่ต้านก็บ่ได้เยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้นสักคน แล้ว
จาใดหมู่ต้านเซาะหาตางตี้จะฆ่าเฮาจ๋นได้�
20 หมู่เขาก็ตอบว่า “ต้านโดนผีเข้าก๋า ใผจะฆ่าต้าน�
21 พระ เยซู ตอบ ว่า “เฮา ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ อย่าง นึ่ ง แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ปา กั ๋น งืด
22 โมเสสได้ หื้อกฎเกี่ยวกับก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต (แต๊ๆ บ่ใจ้โมเสสตี้เป๋นคนตัง้ หื้อ แต่เป๋น
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน) แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยัง เยีย ะ พิธีสุหนั ต หื้อ กับ หละอ่อน ป้อ จาย
ตัด
๊ วันสะบาโต 23 ถ้าวันสะบาโตหมู่ ต้านยังเยียะพิธีสุหนั ตหื้อหละอ่อนป้อจายได้ เปื้ อ
บ่หื้อ ผิด บท บัญญัติ ของ โมเสส แล้ว หมู่ ต้าน จะ มา โขด เฮา ตี้ เฮา ฮัก ษา คนๆ นึ่ ง หื้อ หาย
เป๋นปกติในวันสะบาโตเยียะหยัง 24 บ่ดีตัดสินใผต๋ามตี้หันตังนอก แต่หื้อตัดสินไปต๋าม
ความจริง�
หมู่คนสงสัยว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
“คนนี้ บ่ใจ้ กาตี้ หมู่ผู้นําฮิหาฮ่อมจะฆ่า 26 แต่
ผ่อลอ เขากํ่าลังอูอยู
้ ใน
่ ตี้สาธารณะ แต่หมู่ผู้นําก็บ่มีใผว่าเขาสักคน หมู่ผู้นํามัน
่ ใจ๋แล้ว
กา ว่าเขาเป๋นพระคริสต์ 27 แต่เฮาฮูว่
้ าคนนี้ มาจากไหน ถ้าพระคริสต์มาแต๊ ก็จะบ่มีใผ
ฮูว่
้ าพระองค์มาจากไหน�
28 ต๋อน ตี้ พระเยซู สอน อยู่ บริเวณ พระวิหาร พระองค์ ก็ เอิน
้ หื้อ กู้ คน ได้ ยิน ว่า “แม่น
แล้ว หมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮา และฮูว่
้ าเฮาลุกไหนมา เฮาบ่ได้มาโดยสิทธิอํานาจของตั ๋วเก่า แต่
ผู้ตี้ใจ๊เฮามานั ้นอู้แต่ความจริงและหมู่ต้านบ่ฮู้จักพระองค์ 29 แต่เฮาฮู้จักพระองค์ย้อน
เฮามาจากพระองค์และพระองค์เป๋นผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
30 หมู่ เขา ก็ หา ตาง จะ ยับ พระ เยซู แต่ บ่มี ใผ ยับ พระองค์ ได้ ย้อน บ่เถิง เวลา ของ
พระองค์ เตื้อ 31 แต่ มี หลาย คน ใน หมู่ นั ้น เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ หมู่ เขา ก็ อู้ ว่า “เมื่อ พระ
คริสต์มานั ้น พระองค์จะเยียะหมายสําคัญนั กเหลือตี้ป้อจายคนนี้ เยียะกา�
25 บาง คน ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถาม กั ๋น ว่า

หมู่จาวยิวส่งคนไปยับพระเยซู
บ่า กอง หมู่ ฟาริสี ได้ ยิน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เล่า เรือ
่ ง พระเยซู หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต
กับ หมู่ ฟาริสี ก็ เลย ส่ง ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ไป ยับ พระองค์ 33 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ว่า “เฮา
จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ไป แหม บ่เมิน แล้ว ก็ จะ ปิ๊ ก ไป หา พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 34 หมู่ ต้าน จะ
ตวยเซาะหาเฮาแต่ก็จะบ่ปะ กับตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
35 หมู่ผู้นําจาวยิวก็อูกั
้ ๋นว่า “เขาจะไปตี้ไหนตี้หมู่เฮาจะตวยเซาะหาเขาบ่ปะ เขาจะไป
หาจาวยิวตี้แตกขะแลขะแจไปอยูเมื
่ องกรีก แล้วสอนจาวกรีกตี้หัน
้ กา 36 ตี้เขาอูว่
้ า ‘หมู่
ต้านจะตวยเซาะหาเฮาแต่ก็จะบ่ปะ� กับ ‘ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้� หมายความว่า
จาใด�
32

แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

37 ในวันสุ ดต๊ายของงานอยูเพิ
่ งเซิง่ เป๋นวันสําคัญตี้สุด

พระเยซูยืนขึ้นแล้วก็ฮ้องเอิน
้
ว่า “ใผ ตี้ ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า หื้อ มา หา เฮา แล้ว กิน
๋ เหีย 38 คน ตี้ เจื้อ วาง ใจ๋ เฮา ก็ เป๋น เหมือน ตี้
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า ‘แม่น้ําตี้มีสายนํ้าเลี้ยงจีวต
ิ จะไหลจากหัวใจ๋ของเขาออกมา�ญ
” 39 ตี้ พระเยซู อู้จาอัน
้ พระองค์ หมายเถิงพระวิญญาณ เซิง่ ถ้าใผเจื้อวางใจ๋ พระองค์ ก็
จะได้ ฮับพระวิญญาณไป แต่ ยังบ่มีใผได้ ฮับต๋อนนั ้น ย้อนพระเยซู ยังบ่ได้ ฮับเกียรติ อัน
ยิง่ ใหญ่๓ของพระองค์เตื้อ
ญ

๓ 7:39
7:38
7:38 อสค�
47:1; ศคย�
14:8
พระองค์ถูกเขิงไว้บนไม้ก๋างเขน กับพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย

7:39 เกียรติอันยิง่ ใหญ่นี้ อ้างเถิง
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หมู่คนเถียงกั ๋นเรือ
่ งพระเยซู

บางคนก็ อู้ว่า “ต้านคนนี้ เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าคนนั ้นแน่ ๆ�
“เขาเป๋นพระคริสต์� บางคนก็ อู้ว่า “พระคริสต์
42
จะ มา จาก แคว้น กาลิ ลี ได้ จาใด พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้บ่ใจ้ กา ว่า พระคริสต์ จะ มา จาก
เจื๊อสายของกษั ตริย์ดาวิด กับมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมเมืองตี้ ดาวิดเกยอยู�
่ 43 ย้อน
44
จาอัน
้ ก็ เกิด ก๋าน แตกแยก กั ๋น ใน หมู่ เขา เรือ
่ ง พระเยซู บาง คน ใค่ ยับ พระองค์ แต่ บ่มี
ใผเยียะจาอัน
้
40 บ่ากองหมู่ คนได้ ยินจาอัน
้

41 บางคนก็ อู้ว่า

ผู้นําจาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู

45 จาอัน
้ ทหารฮักษาพระวิหารก็ปิ๊ กไปหาหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสี

ก็ถามหมู่ทหารว่า “เยียะหยังหมู่สูบ่ยับเขามา�
46 หมู่ทหารก็ตอบว่า

แล้วหมู่เขา

“เฮาบ่เกยได้ยินใผอูอย่
้ างเขาเลย�

“หมู่สูหลงกําจุของเขาไปตวยกา 48 ผ่อลอ มีใผในหมู่ผูนํ
้ ากาว่าหมู่
49
ฟาริสีตี้หลงเจื้อเขาพ่อง บ่มีเลยแม่นก่อ แต่คนหมู่นี้ ตี้บ่ฮู้บทบัญญัติ พระเจ้าก็สาป
แจ้งหมู่เขาอยูแล้
่ ว�
47 หมู่ฟาริสีก็อูว่
้ า

50 นิ โคเดมัส

คนตี้เกยไปหาพระเยซู ก่อนหน้านี้ กับเป๋นผู้นําคนนึ่ งของจาวยิว เขาก็
กับฮู้ว่าเขาเยียะอะหยัง

51 “บทบัญญัติของเฮาบ่หื้อตัดสินใผก่อนตี้ จะฟังเขาอู้

ถามว่า
บ่ใจ้กา�
52 หมู่ เขา ก็ อู้ กับ นิ โคเดมัส ว่า “ต้าน ก็ ลุก แคว้น กาลิ ลี มา เหมือน เขา ตวย กา ลอง ไป
เซาะผ่อในพระคัมภีรลอ
์ แล้วต้านจะฮู้ว่า บ่มีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าลุกกาลิ
ลีมาเลย�
53 แล้วหมู่เขาตึงหมดก็แยกย้ายกั ๋นปิ๊ กบ้าน๔

8
แม่ญิงคนนึ่ งโดนยับต๋อนเล่นจู๊

แล้ว พระเยซู ก็ ไป ดอย บ่า กอกเทศ 2 ต๋อน เจ๊า มืด วัน ถัด มา พระองค์ ก็ ปิ๊ ก เข้า ไป ใน
พระวิหารแหมเตื้อนึ่ ง คนตังหลายก็มาหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็นั ่งลงสัง่ สอนคนหมู่
นั ้น 3 หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีปาแม่ญิงคนนึ่ งมา แล้วหื้อยืนต่อหน้าหมู่คน แม่ญิง
คนนี้ เล่นจู๊แล้วเขายับได้คาหนั งคาเขา 4 หมู่เขาก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ แม่ญิงคน
5
นี้ โดน ยับ ได้ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง เล่น จู๊ อยู่ ใน บท บัญญัติ โมเสส สัง่ หื้อ เอา บ่า หิน ขว้าง แม่ ญิง
จาอี้ หื้อ ต๋าย แล้ว อาจ๋า รย์ จะ ว่า จาใด� 6 (ตี้ หมู่ เขา ถาม จาอี้ ก็ ย้อน ว่า หมู่ เขา ใค่ ทดลอง
พระองค์เปื้ อหาเรือ
่ งตี้จะยับพระองค์) แต่พระเยซู ก็ก้มลงเอานิว
้ เขียนบนปื๊ นดิน 7 หมู่
เขา ก็ เข หื้อ พระองค์ ตอบ ติกๆ แล้ว พระองค์ ก็ เลย ลุก ขึ้น อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ใน หมู่ ต้าน คน
ใดบ่มีบาปเลย ก็หื้อเอาบ่าหินขว้างนางก่อนแล่� 8 แล้วพระองค์ก็ก้มลงใจ๊นิว
้ เขียนบน
ปื๊ นดินต่อ
9 บ่ากองหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ พระเยซูอู้จาอัน
้ แล้วหมู่เขาก็ออกไปเตื้อ
คนๆ คน เฒ่า เริม
้ 10 พระ
่ ออก ไป ก่อน จ๋น เหลือ ก้า พระเยซู กับ แม่ ญิง คน นั ้น ยัง อยู่ ตี้ หัน
เยซู ก็ ลุก ขึ้น แล้ว ถาม แม่ ญิง คน นั ้น ว่า “หญิง เหย หมู่ เขา ไป ไหน กั ๋น หมด แล้ว บ่มี ใผ ลง
โต้ษเจ้ากา�
1

๔

7:53 7:53 สําเนาโบราณตี้เก่าตี้สุดบ่มี ข้อ 7:53-8:11
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แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “บ่มี เจ้า� แล้ว พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา ก็ บ่ลงโต้ ษ เจ้า เหมือน
กั ๋น ไปเต๊อะ แล้วห้ามเยียะบาปแหม�
11

พระเยซูเป๋นความเป่งแจ้งของโลก

แล้ว พระเยซู ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย แหม เตื้อ ว่า “เฮา เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ของ โลก คน
ตี้ ติดต๋ามหลามตวยเฮามาก็ จะบ่เตียวในความมืด แต่ จะมี แสงแจ้งตี้ ส่องนําจี วต
ิ ของ
เขา�
13 หมู่ฟาริสีก็อู้กับพระองค์ว่า “ต้านเป๋ นพยานหื้อตั ๋วเก่า กําพยานของต้านก็เจื้อถือ
บ่ได้�
14 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เถิง เฮา เป๋ น พยาน หื้อ ตั ๋ว เก่า แต่ สิง
่ ตี้ เฮา อู้ มา นั ้น ก็ เป๋น ความ
จริง ย้อนว่าเฮาฮูว่
้ าตั ๋วเฮาลุกไหนมากับกํ่าลังจะไปไหน แต่หมู่ต้านบ่ฮูว่
้ าเฮาลุกไหนมา
15
กาว่า กํ่า ลัง จะ ไป ไหน หมู่ ต้าน ตัดสิน เฮา ต๋าม วิธีของ คน เฮา บ่ได้ ตัดสิน ใผ 16 แต่ ถ้า
เฮาตัดสินคนใด กําตัดสินของเฮาก็ถูกต้อง ย้อนเฮาบ่ได้ตัดสินคนเดียว แต่เฮาตัดสิน
ฮ่วม กับ พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 17 ใน บท บัญญัติ ของ ต้าน บอก ว่า ถ้า มี กํา พยาน สอง คน
กํา พยาน นั ้น ก็ เจื้อ ถือ ได้ 18 เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตั ๋วเก่า และ พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น
พยานหื้อเฮาตวย�
19 แล้วหมู่เขาก็ถามว่า “พระบิดาของต้านอยู่ตี้ไหน� พระเยซู ก็ตอบว่า “หมู่ต้านบ่ฮู้
จักเฮากับบ่ฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮา ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮา หมู่ต้านก็จะฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮา
ตวย�
20 ต๋อน ตี้ พระองค์ อู้ เถิง สิง
่ หมู่ นี้ พระองค์ กํ่า ลัง สัง่ สอน อยู่ ใน ห้อง ตัง้ ตู้ ถวาย อยู่ ใน
บริเวณพระวิหาร แล้วบ่มีใผมายับพระองค์ ย้อนยังบ่เถิงเวลาของพระองค์เตื้อ
12

พระเยซูบอกเฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น

พระเยซู อู้กับ คน ตัง หลาย แหม ว่า “เฮา จะ ไป จาก ตี้ นี่ แล้ว หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา
เฮา แต่หมู่ต้านจะต๋ายในต๋อนตี้ยังเป๋นคนบาปอยู่ ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
21

22 หมู่ผู้นําจาวยิวก็ถามกั ๋นว่า

หมู่ต้านไปบ่ได้� �

“เขาจะไปฆ่าตั ๋วต๋ายกาว่าจาใด เถิงอูว่
้ า ‘ตี้ตี้เฮาไปนั ้น

พระเยซู อู้ ว่า “หมู่ ต้าน มา จาก โลก นี้ ตี้ อยู่ ตัง ลุ่ม แต่ เฮา มา จาก สวรรค์ ตี้ อยู่ ตัง บน
แล้ว หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ของ โลก นี้ แต่ เฮา บ่ใจ้ เป๋น ของ โลก นี้ 24 เฮา เลย บอก ว่า หมู่ ต้าน จะ
ต๋าย ใน ต๋อน ตี้ ยัง เป๋น คน บาป อยู่ แม่น แล้ว หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน ต๋อน ตี้ ยัง เป๋น คน บาป อยู่
แน่ ๆ ถ้าหมู่ต้านบ่เจื้อว่า เฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น�ฎ
25 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ถาม พระองค์ ว่า “แล้ว ต้าน เป๋ น ใผ� พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เฮา เป๋ น
คนนั ้นตี้ เฮาบอกหมู่ต้านตัง้ แต่ เก๊าแล้ว 26 แต๊ๆ เฮามีหลายเรือ
่ งตี้ จะว่าหื้อหมู่ต้านกับ
ตัดสิน ลงโต้ ษ หมู่ ต้าน แต่ เฮา จะ อู้ ก้า เรือ
่ ง ตี้ เฮา ได้ ยิน จาก พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา หื้อ คน
ในโลกฟัง ย้อนพระองค์อูความ
้
จริง�
23

27 (หมู่เขาบ่เข้าใจ๋ว่าพระเยซูกํ่าลังอูเถิ
้ งพระบิดา) 28 จาอัน
้ พระเยซูก็อูแหม
้
ว่า

“เมื่อ
๕
หมู่ ต้านยกบุตรมนุษย์ขึ้น หมู่ ต้านก็ จะฮู้ว่าเฮาเป๋นคนนั ้นละ เฮาบ่ได้ เยียะต๋ามใจ๋ ตั ๋ว
เก่า แต่เฮาอูสิ
้ ง่ ตี้พระบิดาสอนเฮามา 29 พระองค์ผูตี
้ ้ใจ๊เฮามาก็อยูกั
่ บเฮาตวย พระองค์
บ่เกยละเฮาไว้หื้ออยู่คนเดียว ย้อนเฮาเยียะต๋ามใจ๋พระองค์ตลอด� 30 บ่ากองพระเยซู
อูจาอี
้
้ ก็มีหลายคนเจื้อวางใจ๋พระองค์
ฎ

8:24 8:24 อพย� 3:14

๕

8:28 8:28 ยกบุตรมนุษย์ขึ้น หมายเถิง พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน
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ความจริงเยียะหื้อเฮามีอิสระ
พระเยซู ก็ อู้ กับ จาว ยิว ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระองค์ ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน ยึดถือ ใน กํา สัง่ สอน
ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ เป๋น สาวก ของ เฮา แต๊ๆ 32 หมู่ ต้าน จะ ฮู้ จัก ความ จริง แล้ว ความ จริง
นั ้นก็จะเยียะหื้อหมู่ต้านมีอิสระ�
31

หมู่ เขา อู้ว่า “หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม บ่เกย เป๋น ขี้ข้า ใผ เยีย ะ หยัง อาจ๋า
รย์อูว่
้ า ‘หมู่ต้านจะมีอิสระ� �
33

“เฮาจะบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า แต๊ๆ แล้วกู้คนตี้ เยียะ
บาป ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ ความ บาป 35 ขี้ข้า บ่ใจ้ คน ใน ครอบครัว แต่ ลูก เป๋น คน ใน ครอบครัว
ตลอดไป 36 ถ้าพระบุตรหื้อหมู่ต้านมีอิสระ หมู่ต้านก็จะมีอิสระแต๊ๆ 37 เฮาฮู้ว่าหมู่ต้าน
เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม แต่ หมู่ ต้าน ฮิ หา ตาง จะ ฆ่า เฮา ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่ยอมฮับ กํา
สัง่ สอนของเฮา 38 เฮาบอกหมูต้
่ านเถิงสิง่ ตี้พระบิดาของเฮาเยียะหื้อเฮาหัน แต่หมูต้
่ าน
ก็เยียะสิง่ ตี้ได้ยินจากป้อของหมู่ต้าน�
39 หมู่ เขา อู้ ว่า “อับ ราฮัม เป๋ น ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อนของหมู่ เฮา� พระเยซู เลยอู้ว่า “ถ้าหมู่
ต้านเป๋นลูกหลานของอับราฮัมแต๊ๆ หมู่ต้านก็จะเยียะต๋ามตี้อับราฮัมเยียะ 40 เฮาเป๋น
คน บอก ความ จริง เถิง สิง่ ตี้ เฮา ได้ยน
ิ จาก พระเจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ ฮิหา ตาง ตี้ จะ ฆ่า เฮา อับ
41
ราฮัมบ่เกยเยียะจาอีเน่
้ อ หมู่ต้านเยียะต๋ามตี้ป้อของหมู่ต้านเยียะ� หมู่จาวยิวก็อูกั
้ บ
พระเยซูว่า “หมู่เฮาบ่ใจ้ลูกจู๊ พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้เป๋นป้อของหมู่เฮา�
42 พระเยซูก็อูว่
้ า “ถ้าพระเจ้าเป๋นป้อของหมูต้
่ านแต๊ๆ หมูต้
่ านก็จะฮักเฮา ย้อนเฮามา
จากพระเจ้าและเฮาอยูนี
่ ่ แล้ว เฮาบ่ได้มาโดยต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่พระเจ้าใจ๊เฮามา 43 เยีย
ะหยังหมู่ต้านบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้เฮาอู้ ย้อนว่าหมู่ต้านอดฟังกําสอนของเฮาบ่ได้ 44 หมู่ต้าน
มา จาก ป้อ ของ หมู่ ต้าน คือ มาร แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ใค่ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ป้อ หมู่
ต้าน ตัง้ แต่เก๊ามารก็เป๋นฆาตกร และบ่เกยอยูฝ่
่ ายความจริงเลย ย้อนมันบ่มีความจริง
ใน ตั ๋ว ของ มัน เมื่อ มัน อู้ กํา จุ มัน ก็ เยีย ะ ต๋าม สันดาน ของ มัน ย้อน ว่า มัน ขี้ จุ กับ เป๋น ป้อ
ของ ก๋าน จุ๖ 45 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ เฮา อู้ ความ จริง กับ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ บ่เจื้อ เฮา 46 มี ใผ
พ่องในหมู่ต้านตี้จี๊หื้อหันว่าเฮาเยียะบาป แล้วเยียะหยังหมู่ต้านบ่ยอมเจื้อเฮาเมื่อเฮาอู้
ความจริง 47 คนของพระเจ้าก็ฟังกําอู้ของพระเจ้า แต่ตี้หมู่ต้านบ่ยอมฟังเฮาก็ย้อนว่า
หมู่ต้านบ่ใจ้คนของพระเจ้า�
34 พระเยซู ตอบว่า

พระเยซูเป๋นอยูก่
่ อนอับราฮัมเกิด

หมู่ จาว ยิว ก็ อู้ ว่า “หมู่ เฮา อู้ ผิด ตี้ ไหน ตี้ ว่า ต้าน เป๋น จาว สะมาเรีย ฏ กับ โดน ผี เข้า
ตวย�
49 พระเยซูก็อูว่
้ า “เฮาบ่ได้โดนผีเข้า แต่เฮาหื้อเกียรติพระบิดาของเฮา แต่หมู่ต้านก็
ดูถูกดูแควนเฮา 50 เฮาบ่เซาะหากํายกย่องสรรเสริญหื้อตั ๋วเก่า แต่พระเจ้าเป๋นผู้เซาะ
หาหื้อเฮา และพระองค์ก็เป๋นผูตั
้ ดสินเข้าข้างเฮา 51 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลาย
ว่า ถ้าใผคนใดเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา คนนั ้นก็จะบ่มีวันต๋าย�
52 หมู่ จาว ยิว ก็ อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต๋อน นี้ เฮา ฮู้ แล้ว ว่า ต้าน โดน ผี ฮ้าย๗เข้า แน่ ๆ ย้อน
อับ ราฮัม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย กั ๋น ไป แล้ว แต่ ต้าน อู้ ว่า ‘ใผ คน ใด
ตี้ เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮาก็ จะบ่มี วันต๋าย� 53 ต้านเป๋นใหญ่นั กเหลืออับราฮัม ป้อ
48

๖

8:44 8:44 ป้อของก๋านจุ หมายเถิง เป๋นต้นเหตุของก๋านจุตึงหมด
ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

ฏ

8:48 8:48 ยน� 4:9

๗

8:52 8:52

ยอห์น 8:54
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อุย
๊ แม่หม่อนของเฮากา ย้อนอับราฮัมกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ต๋ายกั ๋นไป
แล้ว ต้านกึ๊ดว่าต้านเป๋นใผ�
54 พระเยซู ตอบ ว่า “ถ้า เฮา ยกย่อง สรรเสริญ ตั ๋วเก่า กํา ยกย่อง สรรเสริญ นั ้น ก็ บ่มี
ความหมาย อะหยัง เลย พระบิดา ของ เฮา ผู้ ตี้ หมู่ ต้าน อ้าง ว่า เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ ต้าน
นั ้น เนาะ เป๋น ผู้ ตี้ ยกย่อง สรรเสริญ เฮา 55 แต๊ๆ แล้ว หมู่ ต้าน บ่ฮู้ จัก พระองค์ แต่ เฮา ฮู้
จักพระองค์ ถ้าเฮาอู้ว่าเฮาบ่ฮู้จักพระองค์ เฮาก็เป๋นคนขี้จุเหมือนหมู่ต้าน แต่เฮาฮู้จัก
พระองค์กับเยียะต๋ามตี้พระองค์บอกเฮา 56 อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านดีใจ๋ตี้
จะหันวันตี้เฮามา เขาได้หันล่วงหน้าแล้ว กับดีใจ๋แล้วตวย�
57 หมู่จาวยิวก็อูว่
้ า “ต้านอายุยังบ่เถิงห้าสิบเลย ต้านเกยหันอับราฮัมได้จาใด�
58 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ก่อน อับ ราฮัม เกิด เฮา ก็
เป๋น อยู่แล้ว� 59 คน หมู่ นั ้น ก็ เลย หยิบ บ่า หิน ขึ้น มา จะ ขว้าง พระเยซู แต่ พระองค์ ก็ หลบ
ออกจากพระวิหารไป

9

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตัง้ แต่เกิด
บ่า กอง พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ตาง อยู่ พระองค์ ก็ หัน ป้อ จาย ต๋า บอด ตัง้ แต่ เกิด คน นึ่ ง
2 แล้ว หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ บาป ของ ใผ กั ๋น ตี้ เยีย ะ หื้อ ป้ อ จาย คน นี้
เกิดมาต๋าบอด บาปของเขากาว่าของป้อแม่เขา�
3 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “บ่ใจ้ บาป ของ เขา กาว่าของ ป้ อ แม่ เขา แต่ ตี้ ป้ อ จาย คน นี้ ต๋า บอด
ก็เปื้ อคนตังหลายจะได้หันฤทธิอํ
ิ ของเขา 4 ต๋อนเมื่อวัน
์ านาจของพระเจ้าผ่านตางจีวต
หมู่ เฮา ต้อง เยีย ะ ก๋าน ของ พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา นั ้น ย้อน ต๋อน เมื่อ คืน กํ่า ลัง มา แล้ว จะ
บ่มีใผเยียะก๋านได้ 5 เมื่อเฮาอยูใน
่ โลกนี้ เฮาก็เป๋นความเป่งแจ้งของโลก�
6 บ่า กอง พระเยซู อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ ถ่มนํ้าลายแตวกับขี้ดินจ๋นเป๋นขี้เปอะ แล้ว
แปด ตี้ ต๋า ของ ป้อ จาย ต๋า บอด 7 แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ เขา ว่า “ไป ล้าง ต๋า ตี้ สระ สิ โลอัม
เต๊อะ� (สิ โลอัม แป๋ ว่า ใจ๊ไป) ป้อจายคนนั ้นก็ไปล้างต๋าตี้สระสิ โลอัม เมื่อออกไป เขาก็
ผ่อหันได้
8 หมู่จาวบ้านกับคนตังหลายตี้เกยหันเขาเป๋ นขอตานก็อู้กั ๋นว่า “ป้ อจายคนนี้ บ่ใจ้กา
ตี้เกยนั ่งขอตานอยู�
่
9 พ่อง ก็ อู้ ว่า “แม่น เขา แล้ว� พ่อง ก็ ว่า “บ่แม่น หน้า เหมือน กั ๋น บ่ดาย� แล้ว ป้ อ จาย
คนนั ้นก็บอกว่า “แม่นแล้ว เป๋นเฮาเนี ยะ�
10 แล้วหมู่เขาก็ถามเขาแหมว่า “ต้านผ่อหันได้จาใด�
11 ป้ อจายคนนั ้นก็ ตอบว่า “ป้ อจายตี้ จื้อเยซู แป๋ งขี้เปอะแปดต๋าของเฮาแล้วบอกหื้อ
เฮาไปล้างต๋าตี้สระสิโลอัม เมื่อเฮาไปล้างต๋าตี้สระนั ้น แล้วเฮาก็ผ่อหันได้�
12 คนตังหลายก็ถามเขาว่า “แล้วป้ อจายคนนั ้นอยูตี
่ ้ไหน� เขาก็ตอบว่า “เฮาบ่ฮู�
้
1

หมู่ฟาริสีสอบสวนป้อจายตี้หายต๋าบอด

13 หมู่เขาก็ปาป้ อจายตี้เกยต๋าบอดคนนั ้นไปหาหมู่ฟาริสี 14 วันตี้พระเยซูแป๋ งขี้เปอะ

แปดต๋าเขาหื้อหายบอดนั ้นเป๋นวันสะบาโต 15 หมู่ฟาริสีก็ถามเขาว่า เขาผ่อหันได้จาใด
ป้อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เขาเอาขีเ้ ปอะแปดต๋าของเฮา แล้วเฮาก็ไปล้างต๋าก็ผ่อหันได้�
16 ฟาริสี บาง คน ก็ อู้ ว่า “ป้ อ จาย คน นั ้น บ่ได้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า เขา บ่ได้ ฮัก ษา กฎ
วัน สะบาโต� แต่ บาง คน อู้ ว่า “คน บาป จะ เยีย ะ หมายสําคัญ จาอี้ ได้ จาใด� แล้ว กํา กึ๊ด
ของหมู่เขาก็แตกกั ๋น
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“เจ้ากึ๊ดจาใดเรือ
่ งป้อจายคนนั ้น ย้อนเจ้า
เป๋น คน ตี้ เขา เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย บอด� ป้อ จาย คน นี้ ก็ ตอบ ว่า “เขา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
18 หมู่ผู้นําจาวยิวบ่ยอมเจื้อว่าป้ อจายคนนี้ เกยต๋าบอด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็ผ่อหันได้ หมู่
เขา ก็ เลย ฮ้อง ป้อ แม่ ของ ป้อ จาย คน นี้ มา 19 แล้ว ถาม ว่า “ป้อ จาย คน นี้ เป๋น ลูก บ่าว ของ
ต้านแม่นก่อ ตี้ต้านบอกว่าเขาต๋าบอดตัง้ แต่เกิดนั ้น แล้วเยียะหยังเขาเถิงผ่อหันได้�
20 ป้ อแม่ป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เฮาฮูว่
้ าป้อจายคนนี้ เป๋นลูกบ่าวของเฮา แล้วเฮาก็ฮู้
21
ว่า เขาต๋าบอดตัง้ แต่เกิดแล้ว แต่เฮาบ่ฮูว่
้ าเยียะหยังบ่าเดี่ยวนี้ เขาเถิงผ่อหันได้ แล้ว
ใผ เยีย ะ หื้อ เขา หาย บอด เฮา ก็ บ่ฮู้ เหมือน กั ๋น ไป ถาม เขา เอา เต๊อะ เขา ใหญ่ แล้ว เขา ตึง
เล่าเรือ
่ งของเขาคนเดียวได้� 22 ตี้ ป้อแม่ของป้อจายคนนี้ อู้จาอัน
้ ก็ ย้อนว่ากั ๋วหมู่ผู้นํา
จาวยิว ย้อนหมู่ผู้นําจาวยิวตกลงกั ๋นไว้ว่า ถ้าคนใดยอมฮับว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์ ก็
หื้อไล่คนนั ้นออกจากสมาชิกธรรมศาลา 23 จาอัน
้ ป้อแม่ของป้อจายคนนี้ เลยอู้ว่า “เขา
ใหญ่แล้ว ไปถามเขาเอาเต๊อะ�
17 หมู่ฟาริสีก็เลยถามป้ อจายคนนี้ แหมว่า

24 หมู่ ผู้นําจาวยิวเลยฮ้องป้ อ จายตี้ เกยต๋าบอดคนนั ้นมาแหมเตื้อ นึ่ ง

แล้วก็ บอกกับ
๘
เขา ว่า “เจ้า ต้อง สาบาน ต่อ หน้า พระเจ้า ว่า จะ อู้ ความ จริง เฮา ฮู้ ว่า ป้อ จาย คน นั ้น เป๋น
คนบาป�
25 เขาก็ตอบว่า “ป้ อจายคนนั ้นเป๋ นคนบาปก่อเฮาบ่ฮู้ เฮาฮูก้
้ าว่าเฮาเกยต๋าบอดแล้ว
บ่าเดี่ยวนี้ ก็ผ่อหันได้แล้ว�
26 คน หมู่ นั ้น ก็ ถาม เขา แหม ว่า “เขา เยีย ะ อะหยัง กับ เจ้า พ่อง แล้ว เขา เยีย ะ จาใด หื้อ
ต๋าของเจ้าหายบอด�
27 ป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เฮาบอกหมู่ต้านไปแล้ว แต่หมู่ต้านก็บ่ได้ฟัง จะหื้อเฮาเล่า
แหมเตื้อเยียะหยัง หมู่ต้านใค่เป๋นสาวกของเขาตวยกา�
28 หมูผู
่ ้นําจาวยิวเลยเส้ยป้อจายคนนี้ ว่า “เจ้าเป๋นสาวกของเขา แต่หมูเฮา
่ เป๋นสาวก

ของโมเสสกั ๋น 29 หมูเฮา
่ ฮูว่
้ าพระเจ้าได้อูกั
้ บโมเสส แต่ป้อจายคนนี้ ลุกไหนมาเฮาก็บ่ฮู�
้
“มันตึงงืดแต๊ๆ ตี้หมู่ต้านบ่ฮู้ว่าเขาลุกไหนมา แต่เขาก็
เยียะหื้อต๋าของเฮาหายบอด
แต่ ถ้าใผคนใดเก๋ งกั ๋ว
พระเจ้า และ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ ก็ ฟัง คน นั ้น 32 ตัง้ เมื่อ เก๊า
สร้างโลก ยังบ่เกยมีใผได้ยินว่า มีใผคนใดเยียะหื้อคนต๋าบอดตัง้ แต่เกิดผ่อหันได้ 33 ถ้า
เขาบ่ได้มาจากพระเจ้า เขาก็เยียะจาอีบ่
้ ได้�
34 หมู่ผู้นําจาวยิวบอกป้ อจายคนนี้ ว่า “ต้านหน่ ะก่า บาปมาตัง
้ แต่เกิด ก้ามาสอนเฮา
ได้จาใด� แล้วหมู่เขาก็ไล่เหิบป้อจายคนนั ้นออกไป
30 แล้วป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า

31 หมู่ เฮาฮู้ว่าพระเจ้าบ่ฟัง คนบาป

ต๋าบอดฝ่ายจิตวิญญาณ

35 เมื่อพระเยซูได้ยินว่ามีอะหยังเกิดขึ้นกับป้ อจายตี้เกยต๋าบอดคนนั ้นพ่อง

ก็เลยไปหาเขา กับถามเขาว่า “ต้านเจื้อวางใจ๋ในบุตรมนุษย์กา�
36 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า
37 พระเยซูก็ตอบว่า

พระองค์

“ต้านครับ ใผคือบุตรมนุษย์ตี้เฮาจะเจื้อวางใจ๋เขาได้�

“ต้านก็หันเขาแล้ว เขาก็คือคนตี้กํ่าลังอูอยู
้ กั
่ บต้านนี่ ลอ�

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเจื้อวางใจ๋ในพระองค์� แล้วป้อ
จายคนนั ้นก็กราบไหว้พระเยซู
38 แล้วป้ อจายคนนั ้นก็อูว่
้ า

๘

9:24 9:24 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะเป๋น หื้อเกียรติพระเจ้า เซิง่ เป๋นสํานวนหื้ออูความ
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“เฮามาเปื้ อตัดสินโลกนี้ เปื้ อหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ กับหื้อคน
ตี้กึ๊ดว่าตั ๋วเก่าผ่อหัน ก็ก๋ายเป๋นต๋าบอด�
40 แล้วหมู่ฟาริสีตี้อยู่ตํา
๋ หัน
้ ได้ยน
ิ พระเยซูอู้จาอัน
้ ก็เลยอู้กับพระองค์ว่า “ต้านว่าหมู่
เฮาต๋าบอดตวยกา�
41 พระเยซูก็บอกว่า “ถ้าหมูต้
่ านต๋าบอด หมูต้
่ านก็บ่มีบาปอะหยัง แต่ย้อนว่าบ่าเดี่ยว
นี้ หมู่ต้านบอกว่า ‘เฮาผ่อหัน� หมู่ต้านก็ยังเป๋นคนบาปอยู�
่
39 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า

10
พระเยซูอูเรื
้ อ
่ ง คนเลี้ยงแกะกับแกะ

“เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนตี้บ่ได้เข้าคอกแกะตาง
ปะตู๋ แต่ ลัก เข้า ไป ตาง อื่น ก็ เป๋น คน ขี้ ลัก กับ เป๋น โจ๋ร 2 แต่ คน ตี้ เข้า คอก แกะ ตาง ปะตู๋ ก็
เป๋นคนเลี้ยงแกะหมู่นั ้น 3 คนเฝ้าปะตู๋ก็เปิดปะตู๋หื้อเขา แกะก็ฟังเสียงของเขา เขาฮ้อง
แกะของตั ๋วเก่าต๋ามจื้อของมัน แล้วก็ปาแกะออกจากคอก 4 เมื่อต้อนแกะของตั ๋วออก
จากคอกหมดแล้ว เขาก็เตียวนําหน้าแกะ แล้วแกะก็ตวยก้นเขาไป ย้อนแกะฮูจ
้ ักเสียง
5
คน เลี้ยง แกะ จะ บ่ตวย คน อื่น แต่ จะ หนี จาก คน นั ้น ไป เหีย ย้อน บ่ฮู้ จัก เสียง คน อื่น ตี้
บ่ใจ้คนเลี้ยง� 6 พระเยซูอู้เรือ
่ งกําเผียบนี้ หื้อหมู่เขาฟัง แต่หมู่เขาก็บ่เข้าใจ๋ว่าพระองค์
หมายเถิงอะหยัง
1 พระเยซู อู้ว่า

พระเยซูเป๋นปะตู๋คอกแกะ
“เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เฮาเป๋นปะตู๋คอกแกะ 8 กู้
คนตี้มาก่อนเฮาก็เป๋นคนขี้ลักกับเป๋นโจ๋ร แต่แกะก็บ่ได้ฟังเสียงของเขา 9 เฮาเป๋นปะตู๋
คน ตี้ เข้า มา ตาง เฮา ก็ จะ รอด เขา จะ เข้าๆ ออกๆ กับ ปะ กับ หญ้า เขียว อุม
้ หุม
้ 10 คน ขี้ ลัก
นั ้นก็มาเปื้ อลัก ฆ่า กับทําลายเต้าอัน
้ แต่เฮามาเปื้ อคนตี้เป๋นแกะของเฮาจะมีจีวต
ิ เซิง่
บ่ขาดอะหยังเลย
7 พระเยซูอูแหม
้
ว่า

พระเยซูเป๋นผู้เลี้ยงแกะตี้ดี

11 “เฮาเป๋ นคนเลี้ยงแกะตี้ ดี คนเลี้ยงแกะตี้ ดี นั ้นก็ ยอมสละจี วต
ิ ตั ๋วเก่าเปื้ อแกะของ
เขา 12 ลูกจ้าง บ่ใจ้ คน เลี้ยง ตี้ เป๋น เจ้าของ แกะ เมื่อ เขา หัน หมาป่า มา เขา ก็ จะ ละ แกะ
ไว้ แล้วหนี ไป หมาป่าก็ จะงาบเอาแกะไปเหีย และเยียะหื้อหมู่ แกะแตกขะแลขะแจไป
13 ลูกจ้างก็หนี ย้อนเขาเป๋ นก้าลูกจ้าง กับเขาบ่ได้ห่วงแกะเลย
14 “เฮาเป๋ นคนเลี้ยงแกะตี้ ดี

เฮาฮู้จักแกะของเฮา แกะของเฮาก็ฮู้จักเฮา 15 เหมือน
กับตี้พระบิดาฮูจ
้ ักเฮากับเฮาก็ฮูจ
้ ักพระบิดา แล้วเฮาก็สละจีวต
ิ หื้อแกะของเฮา 16 เฮามี
แกะตั ๋วอื่นตี้บ่ใจ้ของคอกนี้ แกะหมู่นั ้นเฮาก็ต้องปามาตวย กับแกะหมู่นั ้นก็จะฟังเสียง
เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ เอา แกะ มา เปาะ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น ตี้ มี คน เลี้ยง คน เดียว เต้า อัน
้ 17 พระ
บิดาฮักเฮา ย้อนว่าเฮายอมสละจีวต
ิ ของเฮาเปื้ อจะฮับจีวต
ิ นั ้นคืนมา 18 บ่มีใผเอาจีวต
ิ
ของเฮาไปจากเฮาได้ แต่เฮาเต๋มใจ๋สละจีวต
ิ ของเฮา เฮามีสิทธิอํานาจตี้จะสละจีวต
ิ ของ
เฮา กับมีสิทธิอํานาจตี้จะเอาจีวต
ิ ของเฮาคืนมา นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้พระบิดาหื้อเฮา�
19 บ่ากองพระเยซูอูจาอั
้
น
้ ก็เกิดก๋านแตกแยกกั ๋นแหมในหมู่จาวยิว 20 หลายคนอูว่
้ า
“เขาโดนผีเข้าจ๋นเป๋นผีบ้าไปแล้ว ไปฟังเขาเยียะหยัง�
21 แต่คนอื่นก็อูว่
้ า “คนตี้โดนผีเข้าจะอูจาอี
้
ได้
้ จาใด ผีจะเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้
ตวยกา�
จาวยิวบ่ยอมฮับกําอูของ
้
พระเยซู

ยอห์น 10:22

157

ยอห์น 11:6

ต๋อน นั ้น เป๋น หน้า หนาว มี งาน เลี้ยง ฉลอง พระวิหาร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม 23 พระเยซู
กํ่า ลัง เตียว อยู่ ตี้ ระเบียง นึ่ ง ใน พระวิหาร จื้อ ระเบียง ของ ซาโลมอน 24 หมู่ จาว ยิว ก็ เข้า
มาแวดพระองค์แล้วก็ถามพระองค์ว่า “ต้านจะหื้อเฮาสงสัยว่าต้านเป๋นใผไปแหมเมิน
เต้าใด ถ้าต้านเป๋นพระคริสต์ แต๊ ก็ หื้อบอกเฮามาซื่อๆ เลย� 25 พระเยซู ก็ ตอบว่า “เฮา
บอกหมู่ต้านไปแล้ว แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อ สิง่ ตี้เฮาเยียะโดยสิทธิอํานาจของพระบิดา
ก็ เยีย ะ หื้อ หันแล้ว ว่า เฮา เป๋น ใผ 26 แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่เจื้อ ย้อน ว่าหมู่ ต้าน บ่ใจ้ แกะ ของ เฮา
27 แกะของเฮาก็ ฟังเสียงของเฮา กับเฮาก็ ฮู้จักแกะหมู่ นั ้น กับแกะหมู่นั ้นก็ ตวยเฮามา
28 เฮาหื้อจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์กับแกะหมู่นั ้น แกะหมู่นั ้นก็จะบ่มีวันฉิ บหาย กับบ่มีใผลู่ เอาแกะ
หมู่นั ้นไปจากมือเฮาได้ 29 พระบิดาของเฮาผู้ตี้ หื้อแกะหมู่นั ้นกับเฮาก็ เป๋นใหญ่เหลือกู้
สิง่ กู้อย่าง กับบ่มีใผลู่ เอาแกะหมู่นั ้นไปจากพระองค์ ได้ 30 เฮากับพระบิดาก็เป๋นอันนึ่ ง
อันเดียวกั ๋น�
31 หมู่ จาว ยิว ก็ เลย หยิบ บ่า หิน ขึ้น มา กะ จะ ขว้าง พระองค์ แหม เตื้อ 32 พระเยซู ก็ อู้ กับ
หมู่เขาว่า “เฮาเยียะหื้อหมู่ต้านหันก๋านดีหลายอย่างตี้มาจากพระบิดา หมู่ต้านหยิบบ่า
หินขึ้นมาจะขว้างเฮาหื้อต๋ายย้อนก๋านดีเรือ
่ งไหน�
33 หมู่ จาว ยิว ก็ ตอบ พระองค์ ว่า “ตี้ เฮา จะ เอา บ่า หิน ขว้าง ต้าน บ่ใจ้ ย้อน ก๋าน ดี นั ้น แต่
ย้อนว่าต้านอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้า ต้านเป๋นก้าคนแต่ยกตั ๋วเก่าเป๋นพระเจ้า�
34 พระเยซูก็ตอบว่า “ในบทบัญญัติของหมูต้
่ าน มีกําของพระเจ้าตี้เขียนไว้บ่ใจ้กา ว่า
ฒ
‘พระเจ้า อู้ ว่า หมู่ ต้าน เป๋น เทพเจ้า ตัง หลาย� 35 เฮา ฮู้ ว่า สิง่ ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ก็
์
ถูกต้องตลอด แล้วพระเจ้าบ่ได้อู้หมิน
ประมาท
เมื
่
อ
ฮ้
อ
ง
คน
ตี
้
ฮั
บ
ถ้
อ
ยกํ
า
ของ
พระองค์
ว่
า
่
36
เป๋นเทพเจ้าตังหลาย แล้วหมู่ต้านจะว่าหื้อคนตี้พระบิดาเลือกและใจ๊มาในโลก บอก
ว่า ‘ต้านอูหมิ
้ น
้ าเฮาเป๋นพระบุตรของพระเจ้าจาอัน
้ กา
่ ประมาทพระเจ้า� ย้อนเฮาได้อูว่
37 ถ้า เฮา บ่เยีย ะ ก๋าน ของ พระบิดา ของ เฮา ก็ บ่ต้อง เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา 38 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ
ก๋านของพระบิดา เถิงแม้ว่าหมู่ต้านจะบ่เจื้อวางใจ๋เฮา ก็หื้อเจื้อในก๋านนั ้นเต๊อะ เปื้ อหมู่
ต้านจะได้ฮูกั
้ บเข้าใจ๋ว่า พระบิดาก็อยูใน
่ เฮาและเฮาก็อยูใน
่ พระบิดา�
39 หมู่เขาก็ฮิจะยับพระองค์แหมเตื้อ แต่พระองค์ก็รอดป๊ นจากมือหมู่เขาไปได้
40 แล้ว พระองค์ ก็ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน ไป แหม เผิก นึ่ ง ไป ตี้ ตะก่อน ยอห์น เกย หื้อ บัพ
ติศ มา แล้ว พระองค์ ก็ ย้าง อยู่ ตี้ หัน
้ 41 คน นั ก ขนาด ก็ ปา กั ๋น มา หา พระองค์ แล้ว ก็ อู้ ว่า
“ยอห์น บ่ได้ เยีย ะ หมายสําคัญ อะหยัง เลย แต่ กู้ สิง่ ตี้ ยอห์น ได้ อู้ เถิง ป้อ จาย คน นี้ ก็ เป๋น
ความจริง� 42 กับมีหลายคนตี้หัน
้ เจื้อวางใจ๋พระองค์
22

ลาซารัสต๋าย

11

1 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อลาซารัสกํ่าลังบ่สบาย เขาอยูตี
่ ้หมู่บ้านเบธานี กับมารียตึ
์ งมารธา

ปี้ สาวของเขา 2 มารีย์คนนี้ เป๋นแม่ญิงตี้เอานํ้ามันหอมถอกลงบนตีน
๋ ของพระเยซู แล้ว
เอาผมของตั ๋วเก่าเจ๊ดตีน
๋ หื้อพระองค์ ลาซารัสตี้ บ่สบายก็ เป๋นน้ องบ่าวของมารีย์คนนี้
3 ปี้ สาว ตึง สอง คน ของ เขา ก็ ใจ๊ คน ไป บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ คน ตี้ อาจ๋า รย์ฮัก กํ่า ลัง
บ่สบาย�
4 บ่า กอง พระเยซู ได้ ยิน จาอัน
้ พระองค์ ก็ อู้ ว่า “สุด ต๊าย แล้ว ผล ของ ก๋าน บ่สบาย นี้ ก็
บ่ใจ้ความต๋าย เปื้ อคนจะได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า กับของพระบุตรของพระองค์
ผ่าน ก๋าน บ่สบาย นี้ � 5 พระเยซู ฮัก มารธา กับ น้ องสาว ของ นาง ตึง ลาซารัส ตวย 6 ต๋อน
ฒ

10:34 10:34 สดด� 82:6
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พระองค์ได้ยินว่าลาซารัสบ่สบาย พระองค์ก็ยังย้างอยู่ตี้เก่าไปแหมสองวัน 7 หลังจาก
นั ้นพระองค์ก็บอกกับสาวกว่า “เฮาปิ๊ กไปแคว้นยูเดียกั ๋นเต๊อะ�

8 หมู่สาวกก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ บ่กี่วันมานี้ หมู่จาวยิวตี้หัน
้ ฮิเอาบ่าหินจะขว้าง

อาจ๋ารย์หื้อต๋าย อาจ๋ารย์ยังจะไปตี้หัน
้ แหมกา�
9 พระเยซู ตอบ ว่า “ต๋อน เมื่อ วัน มี สิบ สอง จัว
้ โมง บ่ใจ้ กา ถ้า ใผ เตียว ต๋อน เมื่อ วัน ก็ จะ
10
บ่ข้อง สะดุด ย้อน มี แสง สว่าง ของ โลก นี้
แต่ ถ้า ใผ เตียว ต๋อน เมื่อ คืน ก็ จะ ข้อง สะดุด
ย้อนบ่มีแสงสว่าง�
11 หลัง จาก ตี้ พระองค์ อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ หมู่ สาวก แหม ว่า “ลาซารัส
เปื้ อนของเฮาหลับไปแล้ว แต่เฮาจะไปตี้หัน
้ เปื้ อฮ้องเขาหื้อลุกขึ้นมา�
12 สาวกของพระองค์ก็อูว่
้ า

“อาจ๋ารย์ ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็ยังแควนขึ้นแล้วก้า�

พระเยซู หมายเถิง ว่า ลาซารัส ต๋าย แล้ว แต่ หมู่ สาวก กึ๊ด ว่า พระองค์ หมายเถิง เขา
นอนหลับบ่ดาย 14 จาอัน
้ พระเยซู ก็ เลยอู้ซื่อๆ กับหมู่เขาว่า “ลาซารัสต๋ายแล้ว 15 และ
ย้อนเฮาหันแก่หมู่ต้าน เฮาเถิงดีใจ๋ตี้บ่ได้อยูตี
่ ้หัน
้ เปื้ อหมู่ต้านจะได้เจื้อวางใจ๋เฮานั กขึ้น
หมู่เฮาไปหาเขากั ๋นเต๊อะ�
13

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

พระเยซูไปเถิงเบธานี

บ่า กอง พระเยซู ไป เถิง หมู่บ้าน เบธานี ก็ ได้ ข่าว ว่า เขา เอา ศพ ลาซารัส ไป ฝัง ไว้ ตี้
อุโมงค์ ฝังศพได้ สี่ วันแล้ว 18 หมู่บ้านเบธานี อยู่ใก้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ห่างกั ๋นประมาณสาม
กิโลเมตร 19 หมู่ จาว ยิว หลาย คน ก็ มา ปลอบใจ๋ มารธา กับ มารีย์ ตี้ น้ องบ่าว ของ หมู่ นาง
ต๋าย
20 เมื่อมารธาได้ ยินว่าพระเยซู มา นางก็ เตียวออกไปหาเปื้ อต้อนฮับพระองค์ แต่ มา
รีย์ ยัง อยู่ ใน เฮือน 21 แล้ว มารธา อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ถ้า อาจ๋า รย์ อยู่ กับ หมู่ เฮา
น้ องบ่าวข้าเจ้าก็ จะบ่ต๋าย 22 แต่ เถิงบ่าเดี่ยวนี้ ข้าเจ้าก็ ฮู้ว่าพระเจ้าจะหื้อกู้ สิง่ กู้ อย่างตี้
อาจ๋ารย์ขอ�
23 พระเยซูอูว่
้ า “น้ องบ่าวของเจ้าจะเป๋นขึ้นมามีจีวต
ิ แหมเตื้อ�
17

24 มารธาอูว่
้ า

“ข้าเจ้าฮูว่
้ าเขาจะเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�

“เฮาเป๋นผูตี
้ ้เยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายและหื้อจีวต
ิ
26
กับหมู่เขา กู้ คนตี้เจื้อวางใจ๋ เฮา เถิงแม้ต๋ายไปแล้วก็ ยังมีจีวต
ิ อยู่ แล้วใผตี้ ยังมีจี วต
ิ
อยูกั
่ บเจื้อวางใจ๋เฮา เขาก็จะบ่มีวันต๋าย มารธาเจ้าเจื้อจาอัน
้ ก่อ�
25 พระเยซูอูกั
้ บมารธาว่า

27 มารธาก็ บอกพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าเจ้าเจื้อว่าอาจ๋ารย์เป๋ นพระคริสต์ เป๋ นพระ
บุตรของพระเจ้าตี้ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ �

พระเยซูไห้

28 หลังจากมารธาอูจาอั
้
น
้ แล้ว

เขาก็ปิ๊ กไปฮ้องมารียน้
์ องสาวของเขามาลักอู้กั ๋นสอง
29
คนว่า “อาจ๋ารย์มาแล้ว ต้านถามหาน้ องตวย� บ่ากองมารีย์ได้ ยินจาอัน
้ ก็ ฟั่ งลุกไป
หา พระเยซู 30 พระองค์ ยัง บ่เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน เตื้อ พระองค์ ยัง อยู่ ตี้ เก่า ตี้ มารธา ไป หา
31 แล้วหมู่จาวยิวตี้มาปลอบใจ๋มารียหั
์ นมารียฟั่
์ งลุกออกจากเฮือนไป หมู่เขาก็กึ๊ดว่ามา
รียจะ
์ ไปไห้ตี้อุโมงค์ฝังศพ หมู่เขาก็เลยตวยมารียไป
์ 32 เมื่อมารียไป
์ เถิงตี้ ตี้พระเยซูอยู่
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ก็หันพระเยซู แล้วก็ยอบลงกราบตี้ตีน
๋ ของพระองค์ แล้วอู้ว่า “อาจ๋ารย์ ถ้าอาจ๋ารย์อยู่
ตี้นี่ น้ องบ่าวข้าเจ้าก็จะบ่ต๋าย�
33 เมื่อ พระเยซู หัน มารีย์ ไห้ กับ หมู่ จาว ยิว ตี้ ตวย มารีย์ มา ตี้ ปา กั ๋น ไห้ ตวย พระองค์ ก็
บ่ม่วนใจ๋กับตุ๊กใจ๋ 34 แล้วพระองค์ก็อู้ว่า “หมู่ต้านเอาศพไปไว้ตี้ไหน� หมู่เขาก็ตอบว่า
“อาจ๋ารย์ ตวยมาผ่อเต๊อะ�
35 แล้วพระเยซูก็ไห้
36 หมู่จาวยิวตี้ตวยมาอูกั
้ ๋นว่า
37 แต่บางคนก็อูว่
้ า

กา�

“ผ่อลอ ป้อจายคนนี้ ฮักลาซารัสนั กขนาด�

“เขาเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ แล้วจ้วยลาซารัสบ่หื้อต๋ายบ่ได้

ลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋าย
พระเยซู ก็ บ่ม่วนใจ๋ แหม เตื้อ พระองค์ ก็ ไป เถิง อุโมงค์ ฝัง ศพ อุโมงค์ นั ้น เป๋น ถํ้า มี
บ่าหินก้อนใหญ่ตึดปากอุโมงค์ อยู่ 39 แล้วพระองค์ ก็ สัง่ ว่า “กิง้ บ่าหินออกลอ� มารธา
ปี้ สาวของลาซารัสก็ อู้ว่า “อาจ๋ารย์ เขาต๋ายมาได้ สี่ วันแล้ว บ่าเดี่ยวศพก็ เหม็นตึ๊งแล้ว
ก่า�
40 พระเยซู ก็ อู้ว่า “เฮาบอกเจ้าแล้วบ่ใจ้ กาว่า ถ้าเจ้าเจื้อวางใจ๋ เฮา เจ้าก็จะหันความ
ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า�
38

หมู่ เขา ก็ เลย กิง้ บ่า หิน ออก แล้ว พระเยซู ก็ แหงน หน้า ขึ้น อธิษฐาน ว่า “ข้า แต่ พระ
บิดา ข้า พระองค์ ขอบคุณ พระองค์ ตี้ พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ 42 กับ ข้า พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า
พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ ตลอด ตี้ ข้า พระองค์ อู้ จาอี้ ก็ ย้อน หัน แก่ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ตี้ นี่
เปื้ อ หมู่ เขา จะ ได้ เจื้อ ว่า พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้ ใจ๊ ข้า พระองค์ มา� 43 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้
แล้ว พระองค์ก็ฮ้องเอิน
้ ขึ้นมาว่า “ลาซารัสเหย ออกมาเต๊อะ� 44 แล้วลาซารัสตี้ต๋ายไป
แล้วก็เตียวออกมาจากอุโมงค์ มีผ้าปันมือปันตีน
๋ กับหน้าเขาอยู่ พระเยซู ก็เลยบอกคน
ตังหลายว่า “แก้ผ้าตี้ปันเขาออก หื้อเขาเตียวไป�
41

หมู่ผู้นําจาวยิววางแผนจะฆ่าพระเยซู

45 หมู่จาวยิวตี้มาหามารียได้
์ หันสิง่ ตี้พระเยซูเยียะ

ก็ปากั ๋นเจื้อวางใจ๋พระองค์ 46 แต่
มีบางคนในหมูนั
่ ้นไปเล่าสิง่ ตี้หันพระเยซูเยียะหื้อหมูฟาริ
่
สีฟัง 47 แล้วหมูหั
่ วหน้าปุโรหิต
กับหมู่ฟาริสีก็ ฮ้องประชุมสภาแซนเฮดริน แล้วหมู่เขาอู้กั ๋นว่า “หมู่เฮาจะเยียะจาใดดี
ป้อ จาย คน นี้ เยีย ะ หมายสําคัญ หลาย อย่าง แล้ว 48 ถ้า เฮา ป่อย หื้อ เขา เยีย ะ จาอี้ ไป ติกๆ
คน ตัง หลาย ก็ จะ ปา กั ๋น ไป เจื้อ เขา เหีย หมด แล้ว หมู่ โรมัน ก็ จะ มา ทําลาย ตึง พระวิหาร
และตึงจ้าดของเฮา�
49 แต่ มี ป้ อ จายคนนึ่ ง ในหมู่ นั ้นจื้อ คายาฟาส เขาเป๋ นมหาปุโรหิตในปี๋ นั ้น เขาก็ อู้ว่า
“หมู่ต้านบ่ฮู้อะหยังเลย 50 หมู่ต้านบ่เข้าใจ๋ว่า สําหรับหมู่ต้านแล้ว จะหื้อป้อจายคนนึ่ ง
ต๋ายเปื้ อคนตึงหมด ก็ยังดีเหลือหื้อคนในจ้าดตึงหมดโดนทําลาย� 51 คายาฟาสบ่ได้อู้
จาอี้ ขึ้น มา คน เดียว แต่ ย้อน ว่า เขา เป๋น มหา ปุโรหิต ใน ปี๋ นั ้น พระเจ้า ก็ เลย หื้อ เขา อู้ เป๋น
กํา ตวายตัก
๊ ว่า พระเยซู จะ ต๋าย เปื้ อ จาว ยิว 52 และ พระองค์ บ่ได้ ต๋าย เปื้ อ จาว ยิว เต้า อัน
้
แต่เปื้ อจะรวมคนของพระเจ้าตี้แตกขะแลขะแจไปใคว่โลกหื้อมาอยูเป๋
่ นหมู่เดียวกั ๋น
ตัง้ แต่ วัน นั ้น หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ วางแผน จะ ฆ่า พระเยซู 54 พระองค์ ก็ เลย บ่ออก ไป
ไหนมาไหนอย่างเปิดเผยในตี้ ตี้ มีหมู่จาวยิว แต่ ออกจากหมู่บ้านเบธานี ไปตี้ หมู่บ้านเอ
ฟราอิม อยูใก้
่ ๆ ตี้กั ๋นดารแห้งแล้ง แล้วพระองค์กับหมู่สาวกก็ย้างอยูตี
่ ้หัน
้
53

ยอห์น 11:55
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55 ต๋อนเมื่อใก้ เถิงงานปั สกาของจาวยิว

หลายคนตี้ลุกบ้านนอกมาก็ปากั ๋นเข้าไปใน
กรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อเยียะพิธล้
ี างตั ๋วหื้อบริสุทธิก่
์ อนงานนั ้น 56 แล้วคนตังหลายก็ ปากั ๋น
เซาะ ผ่อ หา พระเยซู ต๋อน ตี้ อยู่ ใน พระวิหาร หมู่ เขา ก็ ถาม กั ๋น ว่า “ต้าน กึ๊ด จาใด ป้อ จาย
คน นั ้น จะ มา งาน ก่อ� 57 แต่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิตกับ หมู่ ฟาริสี ได้ สัง่ คน ตัง หลาย ว่า ถ้า ใผ
หันพระเยซูอยูตี
่ ้ไหน ก็ต้องมาบอกหมู่เขา เปื้ อหมู่เขาจะไปยับพระองค์

12
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมล้างตีน
๋ หื้อพระเยซู

1 ก่อน เถิง งาน ปั ส กา หก วัน

พระเยซู ก็ มาตี้ หมู่บ้านเบธานี เซิง่ เป๋นหมู่บ้านตี้ ลาซารัส
อยู่ ลาซารัส คน นี้ ตี้ พระองค์ เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 2 หมู่ คน ตี้ หัน
้ จัด งานเลี้ยง
หื้อพระองค์ มารธาก็ จ้วยผ่อกอยเรือ
่ งของกิน
๋ ของว่า ต๋อนนั ้นลาซารัสก็ นั ่ง กิน
๋ ข้าวอยู่
3
โต๊ะ เดียว กั ๋น กับ พระองค์ มารีย์ เอา นํ้ามัน หอม นารดา บริสุทธิ์รากา แปง มา ประมาณ
เกิง่ ลิตร แล้วก็ ถอกใส่ ตีน
๋ ของพระเยซู แล้วเอาผมของตั ๋วเก่าเจ๊ดตีน
๋ หื้อพระองค์ ใคว่
ตึงบ้านก็หอมนํ้ามันหอมนั ้นขนาด
4 แต่ ยู ดาส อิส คาริโอท สาวก คน นึ่ ง ของ พระเยซู คน ตี้ จะ หัก หลัง พระองค์ ก็ อู้ ว่า
5 “เยียะหยังบ่เอานํ้ามันหอมนี้ ไปขาย แล้วเอาสตางค์มาปั๋ นหื้อกับคนตุ๊กคนจ๋น ถ้าขาย
จะได้สตางค์เหรียญเถิงสามร้อย� 6 ตี้ยูดาสอูจาอี
้
บ่
้ ใจ้ว่าเขาเป๋นห่วงคนตุ๊ก แต่ย้อนว่า
เขาเป๋นคนขี้ลัก ซอบลักสตางค์ในถงสตางค์ส่วนรวมตี้เขาเป๋นคนผ่อ
7 พระเยซู ก็ อู้ว่า “ห้ามว่าหื้อนาง นางเยียะจาอี้เปื้ อจะเกียมก๋านฝังศพของเฮา 8 คน
ตุ๊กคนจ๋นจะยังอยูตวย
่
หมู่ต้านไปตลอด แต่เฮาจะบ่อยูตวย
่
หมู่ต้านไปตลอด�
หมู่หัวหน้าปุโรหิตวางแผนตี้จะฆ่าลาซารัส

บ่า กอง หมู่ จาว ยิว จํา๋ นวน นั ก ได้ ยิน ว่า พระเยซู อยู่ ตี้ หมู่บ้าน เบธานี หมู่ เขา ก็ เลย ปา
กั ๋นไปตี้หัน
้ ย้อนใค่หันพระเยซูกับลาซารัส คนตี้พระเยซูเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
10 จาอัน
้ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต ก็ เลย วางแผน จะ ฆ่า ลาซารัส ตวย 11 ย้อน ลาซารัส เป๋น ขึ้น
จาก ความ ต๋าย แต๊ๆ หมู่ จาว ยิว หลาย คน ก็ เลย ละ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว แล้ว ไป เจื้อ วางใจ๋ พระ
เยซู
9

หมู่คนต้อนฮับพระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

แหม วัน นึ่ ง คน นั ก ขนาด ตี้ มา ฮ่วม งาน ปัส กา ได้ยน
ิ ว่า พระเยซู กํ่า ลัง เข้า มา ตี้ กรุ ง
13
เยรู ซาเล็ม หมู่เขาก็ปากั ๋นเอากิง่ ปาล์ม๙ไปต้อนฮับพระองค์แล้วโห่ฮ้องว่า
“โฮซันนา�๑
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะเน่ อ�ณ
12

“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยอิ
์ สราเอลเต๊อะเน่ อ�
14 พระเยซูเอาลูกลาตั ๋วนึ่ งขี่มา อย่างในพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
15 “จาวเมืองศิโยนเหย

บ่ต้องกั ๋ว
ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมา
พระองค์ขี่ลูกลาอยู�
่ ด
๙

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

ณ

12:13
12:13
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ใน ต๋อน นั ้น หมู่ สาวก ของ พระองค์ ยัง บ่เข้า ใจ๋ เรือ
่ ง นี้ แต่ หลัง จาก ตี้ พระ เยซู ได้ ฮับ
เกียรติ อัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว หมู่ เขา ก็ กึ๊ด ขึ้น ได้ ว่า พระคัมภีร ์ได้ เขียน เกี่ยวกับ พระเยซู เถิง
เรือ
่ งนี้ ไว้ กับหมู่เขาเป๋นคนตี้ได้เยียะจาอัน
้ หื้อพระองค์
16

17 หมู่คนตี้อยูกั
่ บพระเยซูต๋อนตี้พระองค์ฮ้องลาซารัสออกจากอุโมงค์ฝังศพ

กับเยีย
ะหื้อลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น ก็เป๋นพยานในสิง่ ตี้เขาได้ยินได้หันมา 18 จาอัน
้
หลาย คน ก็ ปา กั ๋น มา หา พระเยซู ย้อน ได้ยน
ิ ว่า พระองค์ เยีย ะ หมายสําคัญ นี้ 19 หมู่ ฟาริ
สี ก็ อู้กั ๋น ว่า “หัน ก่อ หมู่ เฮา เยีย ะ อะหยัง เขา ก็ บ่สําเร็จ สัก อย่าง คน ตึง โลก ปา กั ๋น ไป ติด
ต๋ามเขาเหียหมด�
จาวกรีกใค่ปะพระเยซู

20 มีจาวกรีกบางคนในคนตังหลายตี้ขึ้นไปนมัสก๋านพระเจ้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มในหละ

หว่าง งาน ปัส กา 21 แล้ว หมู่ เขา ก็ ไป หา สาวก ของ พระเยซู คน นึ่ ง จื้อ ฟี ลิป ตี้ มา จาก
หมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิ ลี แล้วก็ ขอฟีลิปว่า “ต้านครับ เฮาใค่ปะพระเยซู� 22 ฟี
ลิปก็เลยไปบอกอันดรู ว ์ แล้วเขาตึงสองคนก็ไปบอกพระเยซู

23 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ยิง
่ ใหญ่ ของ บุตร
มนุษย์ 24 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า เม็ด ข้าว แห้ง แล้ว ตก ลง ดิน ก็ จะ
งอกขึ้นมาหื้อผลแหมหลายเม็ด แต่ถ้าบ่ตกลงดิน ก็จะเป๋นก้าเม็ดข้าวเม็ดเดียวเต้าอัน
้
25 คนใดตี้ใจ๊จีวต
ิ หันแก่ตั ๋วเก่าในโลกนี้ คนนั ้นก็ฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่ถ้าใผใจ๊
จีวต
ิ บ่หันแก่ตั ๋วในโลกนี้ ก็จะฮักษาจีวต
ิ ไว้ได้จ๋นฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 ใผตี้ฮับใจ๊เฮา ก็ต้อง
ติดต๋ามหลามตวยเฮามา เฮาอยู่ตี้ ไหน ผู้ฮับใจ๊ ของเฮาก็ จะอยู่ตี้ หัน
้ ตวย ใผตี้ ฮับใจ๊ เฮา
พระเจ้าก็จะยกย่องคนนั ้น

พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์

“บ่า เดี่ยว นี้ เฮา ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด จะ อู้ จาใด ดี จะ หื้อ เฮา อู้ ว่า ‘พระบิดา เจ้าข้า ขอ
โผดจ้วยข้าพระองค์หื้อป๊นเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้ ตวยเต๊อะ� จาอัน
้ กา บ่ใจ้ ตี้เฮามา
28
ในโลกก็เปื้ อเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้ ข้าแต่พระบิดา ขอหื้อคนหันเถิงความยิง่ ใหญ่
ของพระองค์� แล้วก็มีเสียงอู้จากต๊องฟ้าว่า “เฮาได้เยียะหื้อหันความยิง่ ใหญ่แล้ว กับ
จะเยียะหื้อหันแหม�
29 เมื่อคนตี้ อยู่หัน
้ ได้ยน
ิ เสียงนั ้น บางคนก็อู้ว่าเป๋นเสียงฟ้าฮ้อง แต่คนอื่นอู้ว่า “ทูต
สวรรค์อูกั
้ บต้าน�
27

“เสียง นี้ ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน บ่ใจ้ เปื้ อ เฮา 31 เถิง เวลา ตี้
จะ ตัดสิน ลงโต้ ษ โลก แล้ว ผู้ ปกครอง แห่ง โลก นี้ ๒ก็ จะ โดน ไล่ ออก ไป 32 เมื่อ เฮา ถูก ยก
ขึ้นจากแผ่นดินโลก๓ เฮาก็จะจัก
๊ นํากู้คนมาเจื้อวางใจ๋เฮา� 33 พระเยซู อู้จาอี้เปื้ อบอก
หื้อฮูว่
้ าพระองค์จะต๋ายจาใด
30 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ หมู่ เขา ว่า

“บทบัญญัติบอกหมู่เฮาไว้ว่า พระคริสต์จะมีจีวต
ิ ตลอดไป แล้ว
เยียะหยังต้านอูว่
้ า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� กับ ‘บุตรมนุษย์� เป๋นใผ�
34 คนตังหลายก็อูว่
้ า

“แสงแจ้งของเฮาจะอยู่กับหมู่ต้านไปแหมสักบึดสักเมื่อ หื้อเตียวไป
ต๋อนตี้ยังมีแสงแจ้งอยู่ เปื้ อความมืดจะตวยบ่ตันต้าน ย้อนคนตี้เตียวในความมืดก็จะ
บ่หันว่ากํ่าลังเตียวไปตางใด 36 ต๋อนตี้ ยังมี แสงแจ้งของเฮาอยู่ ก็ หื้อเจื้อวางใจ๋ ในแสง
35 พระเยซู อู้ว่า

๒

12:31 12:31 ผู้ปกครองโลกนี้ อ้างเถิง ซาต๋าน
กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย

๓

12:32

12:32 หมายเถิง ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน
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แจ้งนั ้นเต๊อะ เปื้ อว่าต้านจะได้ เป๋นลูกของความเป่งแจ้ง� บ่ากองพระเยซู อู้จบแล้ว ก็
ละหมู่เขาไปแล้วซ่อนตั ๋วจากคนตังหลาย
หมู่จาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู

37 เถิงแม้ว่าพระเยซูเยียะหมายสําคัญหลายอย่างหื้อหมูเขา
่ หัน แต่หมูเขา
่ ก็ยังบ่เจื้อ

วางใจ๋พระองค์ 38 เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า มีใผพ่องตี้เจื้อกําอูของ
้
หมู่เฮา
และพระองค์แสดงฤทธิอํ
์ านาจหื้อใผผ่อ�ต
39 จาอัน
้ หมู่เขาก็เลยเจื้อพระองค์บ่ได้ ย้อนว่าอิสยาห์อูไว้
้ แหมว่า
40 “พระเจ้าเยียะหื้อต๋าหมู่เขาบอด
และเยียะหื้อจิตใจ๋หมู่เขาหลึกหลึ่ง
เปื้ อว่าต๋าหมู่เขาจะผ่อบ่หัน
กับจิตใจ๋หมู่เขาก็จะบ่เข้าใจ๋
หมู่เขาจะได้บ่ปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ถ

อิส ยาห์อู้จาอี้ก็ ย้อน ว่า เขา ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเยซู ล่วงหน้า แล้ว และ อู้เถิง
พระองค์ไว้
42 แต่ ต๋อน นั ้น มี หลาย คน ตึง หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว ก็ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ แต่ เขา ก็ บ่ก้า ยอม
ฮับพระองค์ อย่าง เปิด เผย ย้อนกั ๋ว ตี้ หมู่ ฟาริสี จะ ไล่ หมู่ เขา ออก จาก สมาชิก ธรรมศาลา
43 ย้อนว่าหมู่เขาซอบกํายกย่องของคนนั กเหลือกํายกย่องของพระเจ้า
41

กําสอนของพระเยซูเป๋นกําตัดสินลงโต้ษ
พระเยซู ฮ้อ งเอิน
้ แต่ เขา
้ ว่า “ใผ ตี้ เจื้อ วางใจ๋ เฮา เขา บ่ได้ เจื้อ วางใจ๋ ก้า เฮา เต้า อัน
45
เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ตวย คน ตี้ ผ่อ หัน เฮา เขา ก็ หัน พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา
46 เฮาเข้ามาเป๋ นความเป่ งแจ้งหื้อโลก เปื้ อกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮาจะบ่อยูใน
่ ความมืด
47 “คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา สอน ของ เฮา แล้ว บ่เจื้อ ฟัง เฮา บ่ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา ย้อนว่าเฮา บ่ได้
มาเปื้ อตัดสินลงโต้ษโลกนี้ แต่เฮามาเปื้ อจ้วยโลกนี้ หื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 48 ถ้าใผบ่ยอม
ฮับเฮาและบ่ฮับกําอูของ
้
เฮา จะมีอย่างนึ่ งตี้จะตัดสินลงโต้ษเขา คือกําตี้เฮาได้อูไป
้ แล้ว
49
นั ้น เนาะ จะ ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา ใน วัน สุด ต๊าย ย้อน กํา อู้ หมู่ นี้ เฮา บ่ได้ อู้ ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า
แต่ พระบิดาผู้ตี้ ใจ๊ เฮามาสัง่ เฮาว่าจะอู้อะหยังอย่างใดพ่อง 50 แล้วเฮาก็ ฮู้ว่ากําสัง่ ของ
พระองค์นั ้นจะนําไปเถิงจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ เฮาเลยอูต๋
้ ามตี้พระบิดาสัง่ หื้ออู�
้
44

13
พระเยซูล้างตีน
๋ หื้อหมู่สาวก
พระเยซู ฮู้ว่าเถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะต้องจากโลกนี้ ปิ๊ กไปหา
พระบิดา พระองค์ ฮักหมู่ คนตี้ ติด ต๋าม พระองค์ เซิง่ อยู่ในโลกนี้ ตลอดมา กับ พระองค์ ก็
เยียะหื้อหมู่เขาหันว่าพระองค์ฮักหมู่เขามอกใด๔
2 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
๋ ข้าวแลงกั ๋นอยู่ มารได้เยียะหื้อใจ๋ของยูดาส อิสคาริโอท ลูกบ่าวของ
ซี โมน กึ๊ด จะ หัก หลัง พระเยซู แล้ว 3 พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า พระเจ้า หื้อ พระองค์ มี อํานาจ เหนื อ
กู้ สิง่ กู้ อย่าง กับ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แล้ว กํ่า ลัง จะ ปิ๊ ก ไป หา พระเจ้า 4 พระเยซู ก็ ลุก
1 ก่อนเถิงงานปั สกา

ต

ถ 12:40 12:40 อสย�
12:38
12:38 อสย�
53:1
กาว่าบางฉบับตีความหมาย
๋
แหมอย่างนึ่ ง คือ ฮักจ๋นเถิงตี้สุด

6:10

๔

13:1

13:1
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ขึ้น จาก โต๊ะ ถอด เสื้อ คุม ออก แล้ว เอา ผ้า เจ๊ด ตั ๋ว มัด แอว ไว้ 5 แล้ว พระองค์ ก็ ถอก นํ้า ใส่
กะละมังเอาไปล้างตีน
๋ หื้อหมู่สาวก แล้วเอาผ้าตี้มัดแอวเจ๊ดตีน
๋ หื้อหมู่เขา
6 เมื่อล้างมาเถิงซี โมนเปโตร

เขาก็ถามพระองค์ว่า “องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ต้านจะล้าง

ตีน
๋ หื้อเฮาตวยกา�
7 พระเยซู ตอบว่า “ต๋อนนี้ ตี้ เฮาเยียะจาอี้ ต้านยังบ่เข้าใจ๋ เตื้อ แต่ แหมหน้ อยต้านจะ
เข้าใจ๋�
8 ซี โมน เปโตร ก็ เลย อู้ ว่า “เฮา บ่มี วัน ยอม หื้อ พระองค์ ล้าง ตีน
๋ หื้อ เฮา แน่ นอน� พระ
เยซูก็เลยอูว่
้ า “ถ้าเฮาบ่ได้ล้างหื้อต้าน ต้านก็บ่ได้เป๋นคนของเฮาแหม�

ซี โมน เปโตร ก็ อู้ว่า “อาจ๋า รย์ถ้า เป๋น จาอัน
้ บ่ใจ้ ก้า ตีน
๋ ของ เฮา แต่ ขอ หื้อ ล้าง ตึง มือ
10
ตึงหัวของเฮาตวยเต๊อะ� พระเยซูก็อูว่
้ า “คนตี้อาบนํ้าก็สะอาดตึงตั ๋วแล้ว ล้างก้าตีน
๋
ก็ปอ หมู่ต้านสะอาดแล้ว แต่บ่ใจ้กู้คน� 11 พระองค์ฮู้ว่าใผจะหักหลังพระองค์ ย้อนจา
อัน
้ พระองค์ก็เลยอูว่
้ า “บ่ใจ้กู้คนตี้สะอาด�
9

12 บ่า กอง พระเยซู ล้าง ตีน
๋ หื้อหมู่ สาวกแล้ว

พระองค์ ก็ ใส่ เสื้อคุมปิ๊ กไปนั ่งตี้ เก่า แล้ว
พระองค์ ก็ ถาม ว่า “ตี้ เฮา เยีย ะ จาอี้หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ก่อ 13 หมู่ ต้าน ฮ้อง เฮา ว่า
‘อาจ๋ารย์� กับ ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า� ตี้หมู่ต้านฮ้องจาอัน
้ ก็แม่นแล้ว ย้อนเฮาเป๋นจาอัน
้
14
แต๊ๆ ถ้าเฮาตี้เป๋นอาจ๋ารย์กับองค์พระผู้เป๋ นเจ้ายังล้างตีน
๋ หื้อหมู่ต้าน หมู่ต้านก็ควร
จะ ล้าง ตีน
๋ หื้อ กั ๋น ตวย 15 เฮา ได้ เยีย ะ เป๋น ตั ๋วอย่าง หื้อ หมู่ ต้าน ผ่อ แล้ว ก็ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย
ะต๋ามตี้ เฮาได้ เยียะ 16 เฮาบอกความจริงแก่ ต้าน ตังหลายว่า คนฮับใจ๊ บ่ใหญ่เหลือเจ้า
นายของเขา กับคนส่งข่าวก็ บ่ใหญ่เหลือผู้ตี้ ใจ๊ เขามา 17 ถ้าหมู่ต้านเข้าใจ๋ กับเยียะต๋าม
สิง่ นี้ หมู่ต้านก็เป๋นสุข�
18 “เฮาบ่ได้ หมายเถิง หมู่ ต้านกู้ คน

เฮาฮู้จักคนตี้ เฮาเลือกไว้ แต่ จะต้องเป๋นแต๊ ต๋าม
พระคัมภีรตี
์ ้อู้ไว้ว่า ‘คนตี้กิน
๋
เฮา�ท 19 เฮาบอกหมู่ต้าน
๋ ของกิน
๋ เฮา ก็ก๋ายเป๋นศัตรู ของ
ไว้บ่าเดี่ยวนี้ ก่อนตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้น ก็เปื้ อว่า เมื่อเกิดเหตุก๋ารณ์ นั ้นหมู่ต้านก็จะเจื้อว่า
เฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น 20 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนตี้ยอม
ฮับคนตี้เฮาใจ๊ไป ก็ยอมฮับเฮาตวย กับคนตี้ยอมฮับเฮาก็ยอมฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
พระเยซูอูเถิ
้ งคนตี้จะหักหลังพระองค์

บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด แล้ว ก็ อู้ ออก มา อย่าง
เปิดเผยว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
21

แล้ว หมู่ สาวก ก็ ผ่อ หน้า กั ๋น ใค่ ฮู้ ว่า พระองค์ อู้ เถิง ใผ 23 มี สาวก คน นึ่ ง ตี้ พระองค์
ฮัก เอน ตั ๋ว นอน กิน
๋ ข้าว ข้าง พระองค์ อยู่ 24 ซี โมน เปโตร ก็ ส่ง ซิก หื้อ เขา ถาม พระองค์ ว่า
พระองค์อูเถิ
้ งใผ
22

พระเยซู แล้วถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ ต้านอูเถิ
้ ง
ใผครับ�
26 พระเยซูตอบว่า “คนนั ้นก็คือคนตี้เฮาจะเอาเข้าหนมปั งจุ่มลงในถ้วยนี้ แล้วยื่นหื้อ
เขา� แล้วพระองค์ก็เอาเข้าหนมปังจุ่มลงในถ้วยแล้วยื่นหื้อยูดาส อิสคาริโอท ลูกบ่าว
ของ ซี โมน 27 เมื่อ ยู ดาส ฮับ เข้า หนมปัง ไป ซาต๋าน ก็ เข้า เขา พระเยซู ก็ อู้ กับ เขา ว่า “จะ
เยียะ อะหยัง ก็ ขะใจ๋ เยีย ะ เหีย� 28 กู้ คน ตี้ เอน ตั ๋วนอน อยู่ตี้ หัน
้ บ่เข้า ใจ๋ ว่า เยีย ะ หยัง พระ
25 สาวกคนนั ้นก็เอนตั ๋วเข้าไปใก้ๆ

ท
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เยซู อู้ กับ ยู ดาส จาอัน
้ 29 บาง คน ก็ กึ๊ด ว่า ย้อน ยู ดาส เป๋น คน ผ่อ ถง สตางค์ พระเยซู เลย
บอกหื้อเขาไปซื้อของตี้จะใจ๊ในงาน กาว่าพระองค์บอกหื้อยูดาสแจกของหื้อคนตุ๊กพ่อง
30 บ่ากองยูดาสฮับเข้าหนมปั งนั ้น เขาก็ ออกไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย ต๋อนนั ้นเป๋ นเมื่อคืน
แล้ว
กําสัง่ ใหม่ของพระเยซู
หลัง จาก ตี้ ยู ดาส ออก ไป แล้ว พระ เยซู ก็ อู้ ว่า “เถิง เวลา แล้ว ตี้ คน จะ ได้ หัน เถิง
ความยิง่ ใหญ่ของบุตรมนุษย์ แล้วพระเจ้าจะได้ฮับเกียรติผ่านตางพระองค์ตวย 32 ถ้า
พระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติผ่านตางบุตรมนุษย์ พระเจ้าก็จะเยียะหื้อบุตรมนุษย์ได้ฮบ
ั เกียรติ
ตวย กับพระเจ้าจะเยียะบ่าเดี่ยวนี้
33 “ลูกเหย เฮาจะอยู่กับหมู่ต้านไปแหมกําเดียวเต้าอัน
้ แล้วหมู่ต้านจะตวยเซาะหา
เฮา เฮาจะบอกหมู่ต้านเหมือนกับตี้เฮาบอกหมูจาว
่
ยิวว่า ตี้ตี้เฮากํ่าลังจะไปนั ้น หมูต้
่ าน
ไปบ่ได้
34 “เฮา หื้อ กํา สัง
่ ใหม่ กับหมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อฮักกั ๋น หมู่ ต้านต้องฮักกั ๋นเหมือนกับตี้ เฮา
35
ฮักหมู่ต้าน ถ้าหมู่ต้านฮักกั ๋น กู้คนก็จะฮูว่
้ าหมู่ต้านเป๋นสาวกของเฮา�
31

พระเยซูอูเถิ
้ งเปโตรจะบอกบ่ฮูจ
้ ักพระองค์
“พระองค์เจ้าข้า ต้านจะไปตี้ไหน� พระเยซูตอบว่า
“ตี้ ตี้ เฮา จะ ไป นั ้น ต๋อน นี้ หมู่ ต้าน ยัง ตวย เฮา ไป บ่ได้ เตื้อ แต่ หมู่ ต้าน จะ ตวย เฮา ไป เมื่อ
ลูน�
37 แล้ว ซี โมน เปโตร ก็ ถาม แหม ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า เยีย ะ หยัง บ่า เดี่ยว นี้ เฮา เถิง ตวย
พระองค์ไปบ่ได้เตื้อ เฮาพร้อมตี้จะต๋ายเปื้ อพระองค์�
38 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ต้าน พร้อม จะ ต๋าย เปื้ อ เฮา กา เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า
ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ�
36 ซีโมนเปโตรก็ถามพระเยซู ว่า

14
พระเยซูเป๋นตางนําไปหาพระบิดา
ขอหื้อเจื้อวางใจ๋พระเจ้ากับเจื้อวางใจ๋เฮาตวย 2 ในบ้านพระ
บิดาของเฮาก็มีตี้อยู่นั ก และเฮาจะไปเกียมตี้หื้อหมู่ต้าน ถ้าบ่มี เฮาก็จะบ่บอกหมู่ต้าน
จาอีเน่
้ อ 3 หลังจากเฮาไปเกียมตี้หื้อหมู่ต้านแล้ว เฮาก็จะปิ๊ กมาฮับหมู่ต้านไปอยูกั
่ บเฮา
4
เปื้ อว่าเฮาอยู่ตี้ไหนหมู่ต้านก็จะได้อยู่ตี้หัน
้ ตวย หมู่ต้านก็ฮู้จักตางตี้เฮาจะไปนั ้นแล้ว
ลอ�
5 โธมัส อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ยัง บ่ฮู้ เลย ว่า อาจ๋า รย์ จะ ไป ตี้ ไหน แล้ว หมู่
เฮาจะฮูจ
้ ักตางนั ้นได้จาใดกั ๋น�
6 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เฮา เป๋ น ตาง นั ้น เป๋ น ความ จริง กับ เป๋ น จี วต
ิ บ่มี ใผ ไป หา พระ
บิดาได้นอกจากมาตางเฮา 7 ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮาแล้ว หมู่ต้านก็จะฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮา
ตวย ตัง้ แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นต้นไป หมู่ต้านฮูจ
้ ักพระองค์กับหันพระองค์แล้ว�
8 ฟี ลิป ก็ อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ หื้อ เฮา หัน พระบิดา เฮา ก็ ปอใจ๋ แล้ว� 9 พระ
เยซูอู้กับเขาว่า “ฟีลิปเหย เฮาอยู่กับต้านปอเถิงมอกอี้ละ ต้านยังบ่ฮู้จักเฮาแหมกา ใผ
ตี้ หันเฮาก็ หันพระบิดา เป๋นจาใดต้านยังอู้ว่า ‘ขอหื้อเฮาหันพระบิดา� 10 ต้านบ่เจื้อกา
ว่า เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา และ พระบิดา ก็ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ เฮา
กํา ตี้ เฮา อู้ เฮา บ่ได้ อู้ต๋ามใจ๋ ตั ๋ว เก่า แต่ พระบิดา ตี้ อยู่ใน เฮา เยีย ะ ก๋าน ของ พระองค์ ผ่าน
1 “บ่ต้องตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ไป
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ตางเฮา 11 เจื้อเฮาเต๊อะว่า เฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระบิดาและพระบิดาเป๋นอัน
นึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา บ่อัน
้ ก็หื้อเจื้อในก๋านหมู่นั ้นตี้เฮาเยียะเต๊อะ 12 เฮาบอกความจริง
แก่ต้านตังหลายว่า คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮาก็จะเยียะก๋านตี้เฮาเยียะนั ้นตวย และเขาจะเยีย
ะก๋านตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนั ้นแหม ย้อนว่าเฮาจะไปหาพระบิดา 13 แล้วอะหยังก็ต๋ามตี้หมู่
ต้านจะขอในนามของเฮา เฮาก็ จะเยียะสิง่ นั ้นหื้อ เปื้ อตี้ พระบุตรจะเยียะหื้อคนหันเถิง
ความยิง่ ใหญ่ของพระบิดา 14 ถ้าต้านขออะหยังในนามของเฮา เฮาก็จะเยียะหื้อ
พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ถ้า หมู่ ต้าน ฮัก เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ เฮา 16 แล้ว เฮา ก็ จะ ขอ พระ
บิดา แล้วพระองค์ก็จะส่งผูจ
้ ้วยแหมผูนึ
้ ่ งมาหื้อหมู่ต้าน ผูจ
้ ้วยนี้ จะอยูกั
่ บหมู่ต้านตลอด
17
ไป ผู้ จ้วย พระองค์ นี้ ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ เปิด เผย ความ จริง โลก นี้ ยอมฮับ พระองค์
บ่ได้ ย้อน ผ่อ บ่หัน กับ บ่ฮู้ จัก พระองค์ แต่ หมู่ ต้าน ฮู้ จัก พระองค์ แล้ว ย้อน ว่า บ่า เดี่ยว นี้
พระองค์ก็อยูกั
่ บหมู่ต้าน กับจะอยูใน
่ ตั ๋วหมู่ต้านหลังจากนี้ ตวย
15

“เฮา จะ บ่ละ บ่ขว้าง หมู่ ต้าน ไว้ หื้อ อยู่ ใน โลก นี้ คน เดียว เฮา จะ ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน
แต่หมู่ต้านจะหันเฮา ย้อนเฮามีจีวต
ิ อยู่ หมู่ต้านก็จะมีจี
20
วิตอยู่ตวย ในวันนั ้นหมู่ต้านก็ จะฮู้ว่าเฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระบิดาของเฮา
และหมู่ต้านก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา และเฮาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับหมู่ต้าน
21 คนตี้ยอมฮับกําสัง
่ ของเฮากับเยียะต๋ามนั ้นก็เป๋นคนตี้ฮักเฮา แล้วพระบิดาของเฮาก็
จะฮักเขา กับเฮาก็จะฮักเขาตวย กับจะเปิดเผยเรือ
่ งของเฮาหื้อเขาฮู�
้
22 ยูดาส (บ่ใจ้ยูดาส อิสคาริโอท) ถามพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้าข้า เยียะหยังจะเปิ ด
เผยหื้อหมู่เฮาฮู้ แต่บ่หื้อโลกนี้ ฮู�
้
18

19 แหมบ่เมินโลกก็จะบ่หันเฮา

“ถ้าใผฮักเฮา เขาก็จะเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา พระบิดาของ
เฮา ก็ จะ ฮัก เขา และ พระบิดา กับ เฮา ก็ จะ มา หา เขา แล้ว ก็ จะ อยู่ กับ เขา 24 คน ไหน บ่ฮัก
เฮา เขาก็จะบ่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา กําสัง่ สอนตี้หมูต้
่ านได้ยินบ่ใจ้เป๋นกําสัง่ สอน
ของเฮา แต่เป๋นของพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามา
23 พระเยซู ตอบว่า

25 “เฮา ได้ อู้ กํา หมู่ นี้ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ กับ หมู่ ต้าน 26 เมื่อ พระบิดา ส่ง ผู้ จ้วย

คือพระวิญญาณบริสุทธิมา
์ แตนเฮา พระวิญญาณนั ้นก็จะสอนหมู่ต้านกู้สิง่ กู้อย่าง กับ
จะเยียะหื้อหมู่ต้านจํา๋ กู้สิง่ ตี้เฮาได้อูกั
้ บหมู่ต้านไปแล้ว
27 “เฮาหื้อสันติสุขของเฮาไว้กับหมูต้
่ าน สันติสุขตี้เฮาหื้อบ่เหมือนกับตี้โลกหื้อ บ่ต้อง

ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ กับ บ่ต้อง กั ๋ว 28 ต้าน ได้ยน
ิ ตี้ เฮา บอก ต้าน แล้ว ว่า เฮา จะ ละ หมู่ ต้าน ไป และ
จะปิ๊ กมาหาหมู่ต้านแหม ถ้าหมู่ต้านฮักเฮา หมู่ต้านก็จะดี ใจ๋ ตี้เฮาจะปิ๊ กไปหาพระบิดา
ย้อน พระบิดา เป๋น ใหญ่ เหลือ ตั ๋ว เฮา 29 แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ เฮา ได้ บอก หมู่ ต้าน ก่อน ตี้ เรือ
่ ง นี้
30
จะเกิดขึ้น เปื้ อว่าเมื่อเกิดขึ้นแต๊ๆ หมู่ต้านก็จะเจื้อเฮา เฮาจะอูกั
้ บหมู่ต้านแหมบ่เมิน
ย้อนว่าผูปกครอง
้
แห่งโลกนี้ กํ่าลังจะมา เขาบ่มีสิทธิอํานาจเหลือตั ๋วเฮา 31 แต่เฮาเยียะ
ต๋ามตี้พระบิดาสัง่ เฮา เปื้ อโลกจะได้ฮูว่
้ าเฮาฮักพระบิดา ลุกขึ้นแล้วไปกั ๋นเต๊อะ

15
พระเยซูเป๋นเคือองุน
่ แต๊

1 “เฮา เป๋ น เคือ องุน
่ แต๊

กับพระบิดาก็ เป๋นคนผ่อคนกอย 2 กิง่ กู้ กิง่ ในเฮาตี้ บ่มี หน่วย
พระบิดา ก็ ตัด ขว้าง เหีย และ พระองค์ ก็ แต่ง กิง่ ตี้ มี หน่วย เปื้ อ หื้อ มัน ออก หน่วย นั ก ขึ้น
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3 หมู่ต้านก็สะอาดแล้วย้อนกําสอนของเฮาตี้ได้บอกกับหมู่ต้านไป 4 หื้อติดกับเฮา

และ
เฮาก็จะติดกับหมู่ต้าน กิง่ ออกหน่วยเองบ่ได้นอกจากติดกับเคือองุน
่ เต้าอัน
้ หมู่ต้านก็
เป๋นเหมือนกิง่ นั ้นตี้ออกหน่วยบ่ได้นอกจากติดกับเฮา
5 “เฮาเป๋ นเคือองุน
่ หมู่ต้านเป๋นกิง่ ใผตี้ติดอยู่กับเฮาและเฮาติดอยู่กับเขา คนนั ้นก็
จะออกหน่วยนั ก ย้อนถ้าใผแยกจากเฮา เขาก็เยียะอะหยังบ่ได้เลย 6 ถ้าเขาบ่ติดกับเฮา
เขาก็เป๋นเหมือนกิง่ ตี้โดนตัดขว้างหื้อเหีย
่ วแห้งต๋าย แล้วโดนเก็บเอาไปเผาไฟเหีย
7 “ถ้าหมู่ต้านติดอยูกั
่ บเฮาและกําสัง่ สอนของเฮาก็ติดอยูกั
่ บหมู่ต้าน บ่ว่าหมู่ต้านจะ
ขออะหยัง ต้านก็จะได้สิง่ นั ้น 8 ถ้าหมู่ต้านออกหน่วยนั ก หมู่ต้านก็จะเยียะหื้อหันว่าหมู่
ต้านเป๋นสาวกของเฮา กับจะเยียะหื้อกู้คนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบิดา 9 พระบิดา
ฮักเฮาจาใด เฮาก็ฮักหมู่ต้านจาอัน
้ หื้อหมู่ต้านอยูใน
่ ความฮักของเฮา 10 ถ้าหมู่ต้านเยีย
ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ อยู่ ใน ความ ฮัก ของ เฮา เหมือน กับ ตี้ เฮา เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่
ของพระบิดา และอยูใน
่ ความฮักของพระองค์ 11 นี่ เป๋นสิง่ ตี้เฮาบอกกับหมู่ต้าน เปื้ อหื้อ
หมู่ต้านมีความจื้นจมยินดีอย่างตี้เฮามี กับมีความยินดีอย่างเต๋มตี้ 12 กําสัง่ ของเฮาก็
คือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮัก กั ๋น เหมือน ตี้ เฮา ฮัก หมู่ ต้าน 13 บ่มี ความ ฮัก ไหน ตี้ ยิง่ ใหญ่ นั ก เหลือ นี้
แหม แล้ว ก็ คือ ก๋าน ตี้ คน นึ่ ง สละ จี วต
ิ เปื้ อ เปื้ อน ของ ตั ๋วเก่า 14 ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม กํา
สัง่ ของเฮา หมู่ต้านก็เป๋นเปื้ อนของเฮา 15 เฮาจะบ่ฮ้องหมู่ต้านว่าคนฮับใจ๊แหม ย้อนว่า
คนฮับใจ๊บ่ฮู้ว่านายของตั ๋วเก่าเยียะอะหยังพ่อง แต่เฮาฮ้องหมู่ต้านว่า เปื้ อน ย้อนว่า กู้
สิง่ กู้ อย่างตี้ เฮาได้ยน
ิ จากพระบิดาของเฮา เฮาก็ บอกหื้อหมู่ต้านฮู้แล้ว 16 หมู่ต้านบ่ได้
เลือกเฮา แต่เฮาเป๋นคนเลือกหมู่ต้าน กับมอบหมายงานหื้อหมู่ต้านไปเยียะจ๋นเกิดผล
เป๋นผลตี้ อยู่ได้ ตลอด ย้อนจาอัน
้ อะหยังก็ ต๋ามตี้ หมู่ต้านขอในนามของเฮา พระบิดาก็
จะหื้อกับหมู่ต้าน 17 กําสัง่ ของเฮาก็คือ หื้อหมู่ต้านฮักกั ๋นเน่ อ
พระเยซูเตือ
๋ นหมู่สาวก

18 “เมื่อโลกนี้ จังหมู่ต้าน

ก็หื้อจํา๋ ไว้ว่าโลกนี้ จังเฮาก่อน 19 ถ้าหมู่ต้านเป๋นคนของโลก
นี้ โลกนี้ ก็จะฮักหมู่ต้านตี้เป๋นคนของโลก แต่หมู่ต้านบ่ได้เป๋นคนของโลกแล้ว ย้อนเฮา
ได้ เลือก หมู่ ต้าน หื้อ ออก จาก โลก จาอัน
้ โลก เลย จัง หมู่ ต้าน 20 หมู่ ต้าน จํา๋ กํา ตี้ เฮา เกย
บอก ไว้ได้ ก่อ ว่า ‘คน ฮับ ใจ๊ บ่ใหญ่ เหลือ เจ้า นาย ของ เขา� ถ้า หมู่ เขา คํ่า เฮา หมู่ เขา ก็ จะ
คํ่าหมู่ต้านตวย ถ้าหมู่เขาเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา หมู่เขาก็จะเยียะต๋ามกําสัง่ สอน
ของหมู่ต้านเหมือนกั ๋น 21 ตี้หมู่เขาคํ่าหมู่ต้านก็ย้อนหมู่ต้านติดต๋ามเฮา ย้อนหมู่เขาบ่ฮู้
จักผู้ตี้ใจ๊เฮามา 22 ถ้าเฮาบ่ได้มากับบ่ได้สัง่ สอนหมู่เขา หมู่เขาก็จะบ่มีความผิดอะหยัง
แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เขาบ่มีข้อแก้ตั ๋วในเรือ
่ งบาปของหมู่เขา 23 ใผตี้จังเฮาก็จังพระบิดาเฮา
ตวย 24 ถ้าเฮาบ่ได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้บ่เกยมีใผเยียะในหมู่เขา หมู่เขาก็จะบ่มีบาปอะ
หยัง แต่ หมู่เขาได้ หันก๋านอัศจ๋รรย์หลายอย่างตี้ เฮาเยียะไปแล้ว หมู่เขาก็ ยังจังเฮากับ
พระบิดาของเฮาอยู่ 25 ตี้เป๋นจาอัน
้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามบทบัญญัติของเขาตี้ว่า ‘หมู่เขา
จังเฮาโดยบ่มีสาเหตุ�ธ
“เฮา จะ ส่ง ผู้ จ้วย ตี้ มา จาก พระบิดา มา หื้อ หมู่ ต้าน ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ เปิด เผย
ความจริง พระองค์จะเป๋นพยานหื้อตั ๋วเฮา 27 และหมู่ต้านก็จะเป๋นพยานบอกเรือ
่ งของ
เฮาหื้อคนฮูตวย
้
ย้อนหมู่ต้านได้อยูกั
่ บเฮาตัง้ แต่เก๊าแล้ว
26

ธ
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“เฮา บอก เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ หมู่ ต้าน ก็ เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ ต้าน ละ ความ เจื้อ 2 เขา จะ ไล่ หมู่ ต้าน
ออก จาก สมาชิก ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว จะ มี วัน นึ่ ง ตี้ กู้ คน ตี้ ฆ่า หมู่ ต้าน จะ กึ๊ด ว่า ตี้
เยียะจาอัน
้ เป๋นก๋านฮับใจ๊ พระเจ้า 3 ตี้ เขาจะเยียะจาอัน
้ ย้อนเขาบ่ฮู้จักพระบิดากับบ่ฮู้
จักเฮา 4 แต่ตี้เฮาบอกเรือ
่ งหมูนี
่ ้ กับหมูต้
่ านไว้ก่อน ก็เปื้ อเมื่อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น หมูต้
่ านก็จะ
กึ๊ด ได้ ว่า เฮา ได้ เตือ
๋ น หมู่ ต้าน ไว้แล้ว แต่ เฮา บ่ได้ บอก เรือ
่ ง นี้ กับ หมู่ ต้าน ตัง้ แต่ เก๊า ย้อน
ว่าเฮายังอยูกั
่ บหมู่ต้าน
1

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ต๋อน นี้ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป หา พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา แต่ ก็ บ่มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ถาม เฮา ว่า
‘อาจ๋ารย์จะไปตี้ไหน� 6 หมู่ต้านกํ่าลังตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ย้อนเฮาบอกเรือ
่ งหมู่นี้ 7 แต่เฮาบอก
ความจริงแก่หมู่ต้านว่า ตี้เฮาจากหมู่ต้านไปนั ้น ก็เป๋นก๋านดีกับหมู่ต้านย้อนว่าถ้าเฮา
บ่ไป พระองค์ ผู้ จ้วย ก็ จะ บ่มา หา หมู่ ต้าน แต่ ถ้า เฮา ไป เฮา ก็ จะ ส่ง พระองค์ ผู้ จ้วย มา หา
หมู่ต้าน 8 เมื่อพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็จะเยียะหื้อโลกฮูเถิ
้ งความจริงเรือ
่ งบาป เรือ
่ ง
9
ความ ถูก ต้อง กับ เรือ
่ ง ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ ษ ของ พระเจ้า ใน เรือ
่ ง บาป นั ้น ก็ คือ หมู่ คน
บ่ยอมเจื้อวางใจ๋เฮา 10 และในเรือ
่ งความถูกต้องนั ้นก็คือ เฮาจะปิ๊ กไปหาพระบิดา แล้ว
หมู่ต้านก็จะบ่หันเฮาแหม 11 ในเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษของพระเจ้านั ้นก็คือ ผู้ปกครอง
โลกนี้ โดนตัดสินลงโต้ษแล้ว
12 “เฮา มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ จะ บอก กับ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า อู้กับ หมู่ ต้าน บ่า เดี่ยวนี้ ก็ ยาก ตี้
หมู่ ต้าน จะ ฮับได้ 13 แต่ เมื่อ พระวิญญาณ ตี้ เปิด เผยความ จริง มา ก็ จะ เยียะ หื้อ หมู่ ต้าน
เข้า ใจ๋ เถิง ความ จริง ตึง หมด ย้อน ว่า พระวิญญาณ จะ บ่อู้ ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ จะ อู้ ใน สิง่ ตี้
ได้ยน
ิ จาก พระบิดา แล้ว ก็ จะ บอก หมู่ ต้าน ใน สิง่ ตี้ จะ เกิด ขึ้น 14 และ พระวิญญาณ ก็ จะ
เยียะหื้อหมู่ต้านหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของเฮา ย้อนพระวิญญาณจะเอากําสอนของเฮา
มาบอกหมู่ต้าน 15 กู้สิง่ กู้ อย่างตี้เป๋นของพระบิดาก็เป๋นของเฮา จาอัน
้ เฮาเลยบอกหมู่
ต้านว่า พระวิญญาณจะเอากําสอนของเฮามาบอกกับหมู่ต้าน
5

ความโศกเศร้าเสียใจ๋จะก๋ายเป๋นความจื้นจมยินดี
แล้วต่อไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา�
17 สาวก บาง คน ก็ อู้กั ๋น ว่า “ตี้ อาจ๋า รย์อู้ว่า ‘แหม หน้ อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่หัน เฮา แล้ว ต่อ
ไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา� กับ ‘ย้อนเฮาไปเถิงพระบิดา� อาจ๋ารย์หมายความ
ว่าจาใด� 18 แล้วหมู่เขาก็ ถามกั ๋นแหมว่า “ ‘แหมหน้ อย� ของอาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์หมาย
เถิงอะหยัง เฮาบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้อาจ๋ารย์อูเลย�
้
19 พระเยซูฮูว่
้ าหมูเขา
่ ใค่ถามพระองค์ พระองค์ก็เลยอูกั
้ บหมูเขา
่ ว่า “หมูต้
่ านถามกั ๋น
อยูกา
่ ว่าเฮาหมายความว่าจาใด ตี้เฮาอูว่
้ า แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา แล้วต่อไป
แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา 20 เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า หมู่ต้านจะไห้หุย แต่
โลกจะจื้นจมยินดี หมู่ต้านจะโศกเศร้าเสียใจ๋ แต่ความโศกเศร้าเสียใจ๋ของหมู่ต้านจะ
ก๋ายเป๋นความจื้นจมยินดี 21 ต๋อนตี้แม่ญิงเกิดลูก เขาก็ตุ๊กย้อนความเจ็บปวดทรมาน
แต่เมื่อลูกเกิดออกมาแล้ว เขาก็ลืมความเจ็บปวดนั ้น ย้อนเขามีความจื้นจมยินดีตี้ลูก
ได้เกิดมาในโลกนี้ 22 ก็เหมือนกับต๋อนนี้ ตี้หมู่ต้านตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ แต่เมื่อเฮาปิ๊ กมาหาหมู่
ต้านแหม หมู่ต้านก็จะมีความจื้นจมยินดี กับจะบ่มีใผมาลู่เอาความจื้นจมยินดีไปจาก
หมูต้
่ านได้ 23 ในวันนั ้นหมูต้
่ านก็จะบ่ถามอะหยังเฮาแหม เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้าน
16 “แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา
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ว่า ถ้าต้านขออะหยังจากพระบิดาในนามของเฮา พระองค์ก็จะหื้อกับหมูต้
่ าน 24 จ๋นเถิง
บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านยังบ่ได้ขออะหยังในนามของเฮาเลย หื้อขอเต๊อะ แล้วหมู่ต้านก็จะได้
เปื้ อหมู่ต้านจะมีความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
เฮามีชัยแล้ว

25 “เฮาเล่าเรือ
่ งหมู่นี้ เป๋นกําเผียบหื้อหมู่ต้านฟัง

แต่จะมีวันนึ่ งตี้เฮาจะบ่ใจ๊กําเผียบ
แล้ว แต่ เฮา จะ อู้ ซื่อๆ เกี่ยว กับ พระบิดา ใน วัน นั ้น หมู่ ต้าน จะ บ่ต้อง ขอ อะหยัง ผ่าน
ตางเฮาแหมแล้ว ต้านขอจากพระบิดาได้โดยตรงเลย๕ 27 พระบิดาฮักหมู่ต้านย้อนว่า
หมู่ต้านฮักเฮาและเจื้อว่าเฮามาจากพระบิดา 28 เฮามาจากพระบิดาและเข้ามาในโลก
แล้ว และกํ่าลังจะไปจากโลก แล้วปิ๊ กไปหาพระบิดา�
29 หมู่สาวกก็อูกั
้ ๋นว่า “ผ่อลอ อาจ๋ารย์อูกั
้ บหมู่เฮาซื่อๆ โดยบ่ใจ๊กําเผียบแล้ว 30 ต๋อน
นี้ หมู่เฮาเข้าใจ๋แล้วว่าอาจ๋ารย์ฮูกู
้ ้สิง่ กู้อย่าง บ่จํา๋ เป๋นตี้ใผจะต้องถามอาจ๋ารย์แหม ย้อน
ว่าอาจ๋ารย์ฮู้แล้วว่าหมู่เฮากึ๊ดจะถามอะหยัง มอกอี้หมู่เฮาก็เจื้อแล้วว่าอาจ๋ารย์มาจาก
พระเจ้า�
31 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า “บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเจื้อเฮาแล้วกา 32 ผ่อลอ จะมีวันนึ่ งตี้จะมา
เถิง และ แต๊ๆ บ่า เดี่ยว นี้ ก็ เถิง แล้ว ตี้ หมู่ ต้าน จะ แตก ขะแล ขะแจ หนี ไป บ้าน ใผ บ้าน มัน
แล้วจะละเฮาไว้หื้ออยูคน
่ เดียว แต่เฮาบ่ได้อยูคน
่ เดียว ย้อนพระบิดาอยูกั
่ บเฮา
33 “เฮา บอก เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ หมู่ ต้าน ไว้เปื้ อ สันติสุข ของ เฮา จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ใน โลก นี้
ต้านจะปะความตุ๊กยากลําบาก แต่หื้อเข้มแข็งไว้เน่ อ ย้อนว่าเฮามีชัยเหนื อโลกแล้ว�
26

17
พระเยซูอธิษฐานหื้อหมู่สาวก
หลัง จาก พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ต๊ องฟ้า แล้ว ก็ อู้ ว่า “ข้า
แต่ พระ บิดา เถิง เวลา แล้ว ขอ โผด เยีย ะ หื้อ กู้ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระ บุตร
ของ พระองค์ เปื้ อ พระบุตร ของ พระองค์ ก็ จะ ได้ เยีย ะ หื้อ กู้ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ 2 ย้อน ว่า พระองค์ ได้ หื้อ พระบุตร มี สิทธิ อํานาจ เหนื อ กู้ คน เปื้ อ พระบุตร จะ
หื้อ จี วิต นิ รัน ดร์ กับ กู้ คน ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ พระ บุตร ไว้ 3 จี วิต นิ รัน ดร์ ก็ คือ ก๋าน ฮู้ จัก
พระองค์ ผู้ เป๋น พระเจ้า ผู้ เตี้ย งแต๊ องค์ เดียว และ ฮู้ จัก พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระองค์ ใจ๊ มา
4 ข้า พระองค์ ได้ เยีย ะ หื้อ คน ใน โลก นี้ หัน เถิง ความ ยิง
่ ใหญ่ ของ พระองค์ โดย เยีย ะ ก๋าน กู้
5
อย่าง ตี้ พระองค์ มอบ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้เสร็จ แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ ขอ พระบิดา หื้อ เกียรติ ข้า
พระองค์ ต่อ หน้า พระองค์ คือ เกียรติ ตี้ พระบุตร เกย มี ฮ่วม กั ๋น กับ พระองค์ ก่อน ตี้ โลก นี้
เกิดขึ้นมา
6 “คน ตี้ พระองค์ นํา มา ติด ต๋าม ข้า พระองค์ จาก โลก นี้ ข้า พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ ฮู้ จัก
พระองค์ คนหมู่นี้ เป๋นของพระองค์ตี้พระองค์มอบไว้กับข้าพระองค์แล้ว หมู่เขาได้เยีย
ะ ต๋าม ถ้อยกํา ของ พระองค์ 7 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ เขา ฮู้ แล้ว ว่า กู้ สิง่ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์
ไว้ มา จาก พระองค์ 8 ย้อน ว่า กํา ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ นั ้น ข้า พระองค์ ได้ หื้อ หมู่
เขา แล้ว และ หมู่ เขา ก็ ยอมฮับ กํา นั ้น ไว้ และ หมู่ เขา ฮู้ แต๊ๆ แล้ว ว่า ข้า พระองค์ มา จาก
พระองค์ และ เจื้อ ว่า พระองค์ ใจ๊ ข้า พระองค์ มา 9 ข้า พระองค์ อธิษฐาน หื้อ หมู่ เขา บ่ใจ้
อธิษฐานหื้อคนในโลก แต่อธิษฐานหื้อคนหมู่นั ้นตี้พระองค์มอบหื้อข้าพระองค์ไว้ ย้อน
1

๕
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ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีก
แต่เฮาจะบ่บอกหมู่ต้านว่าเฮาขอพระบิดาเปื้ อหมู่ต้าน�

จะเป๋น

“ในวันนั ้นหมู่ต้านจะขอในนามของเฮา
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หมู่เขาเป๋นคนของพระองค์ 10 กู้อย่างตี้เป๋นของข้าพระองค์ ก็เป๋นของพระองค์ แล้วกู้
อย่างตี้เป๋นของพระองค์ก็เป๋นของข้าพระองค์ กับคนหมู่นี้ เยียะหื้อโลกหันเถิงความยิง่
ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ 11 ข้า พระองค์ จะ บ่อยู่ ใน โลก นี้ แหม แล้ว แต่ หมู่ เขา ยัง อยู่ ใน โลก
นี้ กับ ข้า พระองค์ กํ่า ลัง จะ ปิ๊ ก ไป หา พระองค์ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ บริสุทธิ์ ขอ พระองค์ ปก
ปักฮักษาหมู่เขาโดยฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ ตี้ ได้ หื้อข้าพระองค์ ตวยเต๊อะ เปื้ อหมู่เขา
จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น
12 ต๋อน ตี้ ข้า พระองค์ อยู่ กับ หมู่ เขา ข้า พระองค์ ก็ ปกปั ก ฮัก ษา หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย โดย
ฤทธิอํ
์ านาจตี้พระองค์หื้อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปกป้องหมู่เขาไว้และบ่มีใผหายไปสัก
คน ยกเว้นคนนั ้นตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ จะต้องฉิ บหายวายวอด เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระ
คัมภีร ์
13 “แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพระองค์กํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระองค์ ตี้ข้าพระองค์อูเรื
้ อ
่ งหมูนี
่ ้ ต๋อน
ตี้ ยังอยู่ในโลก ก็ เปื้ อหื้อหมู่เขาได้ ฮับความจื้นจมยินดี อย่างเต๋มตี้ เหมือนตี้ ข้าพระองค์
ได้ ฮบ
ั 14 ข้า พระองค์ ได้ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระองค์ กับ หมู่ เขา แล้ว และ โลก นี้ จัง หมู่ เขา
ย้อนว่าหมู่ เขาบ่ใจ้ ของโลกเหมือนกับตี้ ข้าพระองค์ บ่ใจ้ ของโลก 15 ข้าพระองค์ บ่ขอหื้อ
พระองค์เอาหมู่เขาออกไปจากโลก แต่ขอหื้อพระองค์ปกปักฮักษาหมู่เขาหื้อปลอดภัย
จาก มาร 16 หมู่ เขา บ่ใจ้ ของ โลก เหมือน กับ ข้า พระองค์ ตี้ บ่ใจ้ ของ โลก 17 ถ้อยกํา ของ
พระองค์เป๋นความจริง ขอหื้อถ้อยกํานั ้นเยียะหื้อหมู่เขาเป๋นคนตี้บริสุทธิของ
พระองค์
์
18 พระองค์ ส่งข้าพระองค์ มาในโลกจาใด ข้าพระองค์ ก็ ส่งหมู่เขาไปในโลกจาอัน
้ 19 ข้า
พระองค์ขอถวายตั ๋วฮับใจ๊พระองค์ เปื้ อหมู่เขาก็จะถวายตั ๋วฮับใจ๊พระองค์อย่างแต๊จริง
เหมือนกั ๋น
20 “ข้า พระองค์ บ่ได้ อธิษฐาน เปื้ อ หมู่ เขา เต้า อัน
้ แต่ อธิษฐาน เปื้ อ หมู่ คน ตี้ จะ เจื้อ วาง
ใจ๋ ข้า พระองค์ ผ่าน ตาง กํา พยาน ของ หมู่ เขา ตวย 21 ข้า พระองค์ ขอ หื้อ หมู่ เขา ตึง หมด
เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นเหมือนกับตี้ พระบิดาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์ก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระบิดา ขอหื้อหมู่เขาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับ
เฮา ตวย เปื้ อ โลก จะ เจื้อ ว่า พระองค์ เป๋น ผู้ ส่ง ข้า พระองค์ มา 22 เกียรติ ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ
ข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์ได้หื้อหมูเขา
่ แล้ว เปื้ อหมู่เขาจะเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นเหมือน
กับ ตี้ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น 23 ข้า พระองค์ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว
กั ๋นกับหมู่เขา กับพระองค์ก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับข้าพระองค์ เปื้ อหมู่เขาจะเป๋นอัน
นึ่ งอันเดียวกั ๋นแต๊ๆ กับเปื้ อคนตังหลายจะฮูว่
้ าพระองค์ส่งข้าพระองค์มา และพระองค์
ก็ฮักหมู่เขาเหมือนกับตี้พระองค์ฮักข้าพระองค์
“ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ใค่ หื้อ คน หมู่ นี้ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ อยู่ กับ ข้า
พระองค์ในตี้ตี้ข้าพระองค์อยู่นั ้น เปื้ อหมู่เขาจะได้หันเถิงความยิง่ ใหญ่ของข้าพระองค์
ตี้พระองค์หื้อข้าพระองค์ไว้ ย้อนพระองค์ฮักข้าพระองค์ก่อนสร้างโลกนี้ 25 ข้าแต่พระ
บิดา ผู้ มี ความ ยุติธรรม โลก นี้ บ่ฮู้ จัก พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ ฮู้ จัก พระองค์ และ คน หมู่
นี้ ก็ ฮู้ว่าพระองค์ ส่งข้าพระองค์ มา 26 ข้าพระองค์ เยียะหื้อหมู่เขาฮู้จักพระองค์ แล้ว กับ
จะ เยีย ะ ต่อ ไป แหม เปื้ อ ว่า ความ ฮัก ตี้ พระองค์ มี หื้อ ข้า พระองค์ จะ อยู่ กับ หมู่ เขา กับ ข้า
พระองค์ก็จะเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับหมู่เขาตวย�
24
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1 เมื่อพระเยซู อธิษฐานเสร็จแล้ว

พระองค์กับหมู่สาวกก็เตียวออกจากตี้หัน
้ ไป ข้าม
ห้วยจื้อขิดโรน แล้วเข้าไปในสวนบ่ากอกเทศแห่งนึ่ ง 2 ยูดาสคนตี้ หักหลังพระองค์ ก็ ฮู้
จักสวนนี้ ตวย ย้อนว่าพระองค์ กับหมู่สาวกเกยมาปะกั ๋นตี้ นี่ เจื่อๆ 3 แล้วยูดาสก็ ปาหมู่
ทหาร โรมัน กับ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ตี้ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ฟาริสี ส่ง มา ไป ตี้ สวน
นั ้น หมู่เขาต๋ามโกม กํา๋ ไม้แค่ กับมีอาวุธมาตวย
4 พระเยซู ฮู้ ว่า จะ เกิด อะหยัง ขึ้น กับ พระองค์ พระองค์ ก็ เลย เตียว ออก ไป ถาม หมู่ เขา
ว่า “หมู่ต้านมาตวยเซาะหาใผ�
5 หมู่ เขา ก็ ตอบ ว่า “เยซู จาว นาซาเร็ธ� พระเยซู ก็ เลย อู้ ว่า “เฮา เป๋ น คน นั ้น� ยู ดาส
คนตี้หักหลังพระเยซูก็ยืนอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้
6 เมื่อหมู่เขาได้ยินพระเยซูอูว่
้ า “เฮาเป๋นคนนั ้น� หมู่เขาก็ถอยหลังโก้นลงดิน
7 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม เขา แหม เตื้อ ว่า “หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา ใผ� หมู่ เขา ก็ ตอบ ว่า
“เยซู จาวนาซาเร็ธ�
8 พระเยซู ก็ เลยอู้ว่า “ก็ เฮาบอกแล้วลอว่าเฮาเป๋ นคนนั ้น ถ้าหมู่ ต้านมาตวยเซาะหา
เฮา ก็หื้อป่อยคนหมู่นี้ ไปเหีย� 9 ตี้พระเยซูอูจาอั
้
น
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้พระองค์เกยอูไว้
้
ว่า “ข้าพระองค์บ่หื้อคนตี้พระบิดามอบหื้อข้าพระองค์ไว้ หายไปสักคนเดียว�
10 ซี โมนเปโตรมี ดาบอยู่ เขาเลยจัก
๊ ออกมาฟันถูกหูเผิกขวาของมัลคัส ปุด เซิง่ เป๋น
11
คนฮับใจ๊ของมหาปุโรหิต พระเยซู อู้กับเขาว่า “เก็บดาบใส่ฝักเหียเต๊อะ กึ๊ดว่าเฮาจะ
บ่กิน
๋ จากถ้วยแห่งความตุ๊กตี้พระบิดาหื้อเฮาไว้กา�
หมู่เขาปาพระเยซูไปหามหาปุโรหิต
นายพัน กับ หมู่ ทหาร โรมัน แล้ว ก็ หมู่ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ของ จาว ยิว ก็ ยับ พระ
เยซู มัด ไว้ 13 แล้ว ปา พระองค์ ไป หา อัน นาส ก่อน ย้อน เขา เป๋น ป้อ เมีย ของ คายาฟาส ตี้
เป๋นมหาปุโรหิตในปี๋ นั ้น 14 คายาฟาสเป๋นคนตี้เกยบอกหมู่จาวยิวว่า “ก็ดีถ้าหื้อคนนึ่ ง
ต๋ายเปื้ อคนตึงหมด�
12

เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกของพระเยซู

15 ซีโมนเปโตรกับสาวกแหมคนนึ่ งตวยพระเยซูไป

สาวกคนนั ้นฮูจ
้ ักมหาปุโรหิต เขา
เลย ตวย พระเยซู เข้า ไป ใน ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต 16 แต่ เปโตร ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก
ข้าง ปะตู๋ สาวก คน นั ้น ตี้ ฮู้จัก มหา ปุโรหิต ก็ เลย ออก มา บอก สาวใจ๊ ตี้ เฝ้า ปะตู๋ แล้ว ปา เป
โตร เข้า ไป ตัง ใน ตวย 17 สาวใจ๊ ตี้ เฝ้า ปะตู๋ คน นั ้น ถาม เปโตร ว่า “ต้าน เป๋น สาวก ของ ป้อ
จายคนนั ้นตวยบ่ใจ้กา� เปโตรก็ตอบว่า “บ่ใจ้ลอ�
18 ตี้ หัน
้ หมู่ ขี้ข้า กับ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ดัง ไฟ ยืน หิง หื้อ อุน
่ กั ๋น อยู่ ย้อน อากาศ มัน
หนาว เปโตรก็ไปยืนหิงไฟอยูกั
่ บหมู่เขาตวย
มหาปุโรหิตสอบสวนพระเยซู

19 มหาปุโรหิตก็สอบสวนพระเยซู เรือ
่ งหมู่สาวกกับกําสอนของพระองค์ 20 พระองค์

ตอบว่า “เฮาได้อูอย่
้ างเปิดเผยกับกู้คน เฮาสอนอยูใน
่ ธรรมศาลากับในพระวิหารตลอด
ตี้ จาวยิวตึงหมดมาจุ มนุมกั ๋น เฮาบ่เกยสอนอะหยังอย่างลับๆ เลย 21 ต้านมาถามเฮา
เยียะหยัง ไปถามคนหมู่นั ้นตี้ได้ยินกําอูของ
้
เฮาเต๊อะ หมู่เขาฮูดี
้ ว่าเฮาอูอะหยั
้
งไปพ่อง�
22 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร คน นึ่ ง ตี้ ยืน อยู่ ใก้ หัน
้ ก็ ตบ หน้า
พระองค์แล้วอูว่
้ า “ตอบมหาปุโรหิตจาอัน
้ ได้จาใดหา�

ยอห์น 18:23

171

ยอห์น 19:3

“ถ้า เฮา อู้อะหยังผิด ก็ หื้อ บอก มา เลย ว่า ผิด จาใด แต่ ถ้า เฮา อู้
ถูก มาตบหน้าเฮาเยียะหยัง�
24 อันนาสเลยหื้อปาพระเยซูตี้ยังโดนมัดอยูไป
่ หาคายาฟาสตี้เป๋นมหาปุโรหิต
23 พระเยซู เลย ตอบ ว่า

เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกพระเยซูแหมเตื้อ
ต๋อน ตี้ ซี โมน เปโตร กํ่า ลัง ยืน หิง ไฟ อยู่ หมู่ คน ตี้ หัน
้ ถาม เขา ว่า “เจ้า เป๋น สาวก ของ
คนนั ้นตวยกา� เปโตรก็ปฏิเสธว่า “บ่ใจ้ลอ�
26 คนฮับใจ๊คนนึ่ งของมหาปุโรหิต ตี้เป๋ นญาติของป้ อจายตี้โดนเปโตรฟันหูปุดก็อูกั
้ บ
เปโตรว่า “ก็เฮาหันต้านอยูใน
่ สวนกับป้อจายคนนั ้นบ่ใจ้กา�
27 เปโตรก็บอกบ่ใจ้แหมเตื้อ แล้วไก่ก็ขันขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูปะปีลาต
28 เจ๊ามืดหมู่ เขาก็ ปาพระเยซู ออกจากบ้านคายาฟาสไปตี้ วังของเจ้าเมืองโรมัน หมู่
จาว ยิว บ่ได้ เข้า ไป ตี้ หัน
้ ย้อน กั ๋ว ว่า ตั ๋ว เก่า จะ เป๋น มลทิน๖ แล้ว จะ เข้า ฮ่วม ใน งาน ปัส กา
บ่ได้ 29 เจ้าเมืองปี ลาตเลยออกมาหาหมู่ เขาตังนอกแล้วถามว่า “หมู่ ต้านฟ้องป้อจาย
คนนี้ ย้อนเรือ
่ งอะหยัง�
30 หมู่เขาตอบปี ลาตว่า “ถ้าเขาบ่ได้เยียะผิด หมู่เฮาก็จะบ่เอาตั ๋วเขามาหื้อต้าน�
31 ปี ลาต อู้กับ หมู่ เขา ว่า “หื้อ หมู่ ต้าน เอา เขา ไป ตัดสิน ลงโต้ ษ ต๋าม บท บัญญัติ ของ หมู่
ต้าน กั ๋น เอง เต๊อะ� หมู่ จาว ยิว เลย บอก ปี ลาต ว่า “ต๋าม กฎหมาย ของ โรมัน เฮา บ่มี สิทธิ์
ตัดสินฆ่าใผลุ�
32 ตี้เกิดขึ้นจาอีก็
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้พระเยซูเกยอูไว้
้ ว่าพระองค์จะต๋ายจาใด
33 ปี ลาต ก็ ปิ๊ ก เข้า ไป ใน วัง แล้ว ฮ้อง พระเยซู มา ถาม ว่า “ต้าน เป๋ น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว
กา�
34 พระเยซูก็ตอบว่า “ตี้ต้านถามจาอีต้
้ านกึ๊ดคนเดียวกาว่าคนอื่นบอก�
35 ปี ลาต ก็ ตอบ ว่า “ต้าน กึ๊ด ว่า เฮา เป๋ น จาว ยิว กา คน ใน จ้าด ของ ต้าน กับ หมู่ หัว หน้า
ปุโรหิตนั ้นเนาะ ตี้ยับต้านมาหื้อเฮา ต้านเยียะอะหยังผิด�
36 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “สิทธิ อํานาจ ตี้ เป๋ น กษั ตริย์ ของ เฮา บ่ได้ มา จาก โลก นี้ ย้อน ถ้า
เป๋น จาอัน
้ คน ของ เฮา ก็ จะ สู้ เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ จาว ยิว ยับ เฮา แต่ สิทธิ อํานาจ ตี้ เป๋น กษั ตริย์
ของเฮาบ่ได้มาจากโลกนี้ �
37 ปี ลาต เลย บอก พระองค์ ว่า “ถ้า จาอัน
้ ต้านก็ เป๋นกษั ตริย์หนะก่า� พระเยซู ก็ บอก
ว่า “ต้านอู้ว่าเฮาเป๋นกษั ตริย์ก็ แม่นแล้ว จาอัน
้ เฮาเลยมาเกิดในโลกนี้ เปื้ อเป๋นพยาน
หื้อกับความจริง กับกู้ๆ คนตี้ฮักความจริงก็ฟังเสียงของเฮา�
38 ปี ลาตก็ถามพระองค์แหมว่า “ความจริงคืออะหยัง� เมื่อเขาถามแล้วก็ออกไปหา
หมู่จาวยิวอูกั
้ บหมู่เขาว่า “เฮาบ่หันว่าเขามีความผิดอะหยัง 39 แต่หมู่ต้านมีธรรมเนี ยม
หื้อ เฮา ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง หื้อ หมู่ ต้าน ใน งาน ปัส กา หมู่ ต้าน ใค่ หื้อ เฮา ป่อย กษั ตริย์ ของ
จาวยิวก่อ�
40 แต่หมู่จาวยิวปากั ๋นฮ้องเอิน
้ ออกมาว่า “บ่ป่อยเขา ขอหื้อป่อยบารับบัสแตน� (บา
รับบัสเป๋นกบฏ)
25

19

ปี ลาต เลย ปา พระเยซู ไป แล้ว สัง่ ทหาร เฆี่ยน พระองค์ 2 หมู่ ทหาร ก็ เอา กิง่ ไม้ ตี้ มี
หนามมาแป๋งเป๋นมงกุฎ แล้วเอาสุบหัวหื้อพระองค์ แล้วเอาเสื้อคุมสี ม่วงใส่ หื้อ 3 แล้ว
1

๖

18:28 18:28 จาวยิวถือว่า ก๋านเข้าไปในตี้ตี้บ่ใจ้ของจาวยิวจะเยียะหื้อหมู่เขาเป๋นมลทินตางศาสนา
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หมู่ เขา ก็ เปี่ ยน กั ๋น เข้า มา หา พระองค์ กับ อู้ หย้อ พระองค์ ว่า “ขอ กษั ตริย์ ของ จาว ยิว จง
จํา๋ เริญเต๊อะ� แล้วก็ตบหน้าพระองค์
“ผ่อลอ เฮาปาเขาออกมาหื้อหมู่ต้าน เปื้ อหื้อหมู่
ต้าน ฮู้ ว่า เฮา บ่หัน ว่า ป้อ จาย คน นี้ มี ความ ผิด อะหยัง เลย� 5 พระเยซู ก็ ออก มา ตึง สุบ
มงกุฎหนามกับใส่เสื้อคุมสีม่วง ปีลาตเลยอูกั
้ บคนตังหลายว่า “เขานี่ ลอ�
4 ปี ลาตก็ ออกมาอู้กับหมู่จาวยิวว่า

เมื่อ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต กับ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร หัน พระองค์ ก็ ปา กั ๋น ฮ้อ งเอิน
้ ว่า
“เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� ปี ลาต ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน เอา เขา ไป เขิง
กั ๋นคนเดียวเต๊อะ ย้อนเฮาบ่หันว่าเขามีความผิดอะหยังเลย�
7 หมู่จาวยิวก็ อู้กับปี ลาตว่า “หมู่เฮามีกฎหมาย ต๋ามกฎนั ้นเขาสมควรต๋าย ย้อนเขา
ยกตั ๋วเป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
6

8 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ว่าพระเยซูยกตั ๋วเป๋นพระบุตรของพระเจ้า

เขาก็กั ๋วนั กขึ้น 9 ปี ลาต
เลย ปา พระเยซู เข้า ไป ใน วัง แหม รอบ แล้ว อู้ กับ พระเยซู ว่า “ต้าน ลุก ไหน มา� แต่ พระ
เยซู บ่ตอบ อะหยัง 10 ปี ลาต เลย อู้ กับ พระองค์ ว่า “เยีย ะ หยัง บ่ยอม อู้ กับ เฮา ต้าน บ่ฮู้ กา
ว่าเฮามีอํานาจตี้จะป่อยต้านกาว่าจะเขิงต้านตี้ไม้ก๋างเขนได้�
11 พระเยซูก็อูว่
้ า “ถ้าพระเจ้าบ่ได้หื้ออํานาจนั ้นกับต้าน ต้านก็จะบ่มีอํานาจเหนื อเฮา
จาอัน
้ คนตี้ยับเฮามาหื้อต้านก็ผิดนั กเหลือต้าน�
12 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ เขา ก็ ฮิ หา ตาง ตี้ จะ ป่อย พระเยซู แต่ จาว ยิว ก็ เอิน
้ ว่า “ถ้า
ต้านป่อยเขา ต้านก็บ่ใจ้เปื้ อนของซีซาร์ ย้อนคนตี้อ้างตั ๋วเก่าเป๋นกษั ตริย์ก็เป๋นศัตรู กั
๋ บ
ซีซาร์�
13 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก มา แล้ว ก็ นั ่ง ตี้ นั ่ง ของ ผู้ พิพากษา ตี้
ฮ้องกั ๋นว่า “ลานหิน� (ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “กับบาธา�)
14 วันนั ้นเป๋ นวันเกียมงานปั สกา

ของหมู่ต้าน�

ใก้เตี้ยงปีลาตก็อูกั
้ บหมู่จาวยิวว่า “ผ่อแล่ นี่ กษั ตริย์

หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น เอิน
้ ว่า “ฆ่า มัน เลย ฆ่า มัน เลย เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เลย� ปี ลาต อู้
กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เขิง กษั ตริย์ ของ หมู่ ต้าน ตี้ ไม้ ก๋าง เขน กา� หมู่ หัว หน้า
ปุโรหิตก็ตอบว่า “เฮามีกษั ตริยองค์
์
เดียวเต้าอัน
้ คือซีซาร์�
15

16 แล้วปี ลาตก็ยกพระเยซูหื้อหมู่เขาเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน

พระเยซูโดนเขิงบนไม้ก๋างเขน

หมู่ทหารก็ปาพระเยซู ไป 17 แล้วหื้อพระองค์แบกไม้ก๋างเขนของพระองค์ไปตี้ตี้ฮ้อง
กั ๋น ว่า “เนิ น กระโหล้ ง หัว� ภาษา ฮีบรู ฮ้อง ว่า “กลโกธา� 18 หมู่ เขา ก็ เอา พระองค์ ไป
เขิงบนไม้ ก๋างเขนตี้ หัน
้ กับนั กโต้ ษแหมสองคน พระเยซู อยู่ก๋าง นั กโต้ ษสองคนนั ้นอยู่
คนละเผิกของพระองค์ 19 ปี ลาตหื้อเขียนข้อความติดไว้บนไม้ก๋างเขนของพระองค์ ว่า
“เยซู จาวนาซาเร็ธ กษั ตริยของ
์
จาวยิว� 20 จาวยิวหลายคนก็ได้อ่านป้ายนี้ ย้อนตี้ตี้เขา
เขิงพระเยซูนั ้นอยูใก้
่ เมือง และป้ายนั ้นเขียนเป๋นภาษาฮีบรู ภาษาลาติน กับภาษากรีก
21 หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต อู้ กับ ปี ลาต ว่า “ขอ บ่หื้อ เขียน ว่า ‘กษั ตริย์ ของ จาว ยิว� แต่ ขอ หื้อ
เขียนว่า ‘ป้อจายคนนี้ อ้างว่าเป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิว� �
22 ปี ลาตเลยตอบหมู่เขาไปว่า “อะหยังตี้เฮาเขียนไปแล้วก็หื้อแล้วไปเหีย�
เมื่อ หมู่ ทหาร เขิง พระเยซู แล้ว ก็ เอา เสื้อผ้า ของ พระองค์ มา แบ่ง กั ๋น ใน หมู่ ทหาร สี่
คนได้คนละผืน แต่เหลือเสื้อตั ๋วตังในของพระเยซูเป๋นผ้าตอผืนเดียวบ่มีดูก 24 หมู่เขา
23
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เลยอู้กั ๋นว่า “บ่ต้องฉี กละ หื้อจกเบอร์กั ๋นเอาว่าใผจะได้� ตี้เกิดขึ้นจาอี้ก็เปื้ อหื้อเป๋นไป
ต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
“เขาเอาเสื้อผ้าเฮาไปแบ่งกั ๋น แล้วเอาเสื้อของเฮามาจกเบอร์�น
หมู่ทหารก็ได้เยียะจาอัน
้ 25 คนตี้ยืนอยู่ใก้ไม้ก๋างเขนของพระเยซูนั ้น ก็มีแม่กับน้าสาว
ของพระองค์ มารียเมี
์ ยเคลโอปัส กับมารียจาว
์
เมืองมักดาลา 26 เมื่อพระเยซูหันแม่กับ
สาวก ตี้ พระองค์ ฮัก ยืน อยู่ใก้ๆ หัน
้ พระองค์ ก็ เลย อู้กับ แม่ ของ พระองค์ ว่า “แม่ เหย ขอ
27
หื้อ ฮับ คน นั ้น เป๋น ลูก แม่� แล้ว พระองค์ ก็ อู้ กับ สาวก คน นั ้น ว่า “ฮับ นาง เป๋น แม่ ของ
ต้านตวย� สาวกคนนั ้นก็ฮับแม่ของพระองค์มาอยูตี
่ ้บ้านของตั ๋วเก่าตัง้ แต่ต๋อนนั ้น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
พระเยซูฮูว่
้ ากู้สิง่ กู้อย่างเสร็จหมดแล้ว เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีร ์
พระองค์ เลยอู้ว่า “เฮาใค่ อยากกิน
่ ส้มวางอยู่ตี้ หัน
้ เขาก็ เอา
๋ นํ้า� 29 มี ถ้วยใส่ เหล้าองุน
30
๗
ฟองนํ้า มา จุ่ม เหล้า องุน
่ นั ้น ใส่ ป๋าย ไม้ อ้อ แล้ว ยก ขึ้น เถิง ปาก พระเยซู บ่า กอง พระ
เยซู กิน
่ ส้ม นั ้น พระองค์ ก็ อู้ ว่า “เสร็จ แล้ว� คอ ของ พระองค์ แหง็ก ลง แล้ว ก็
๋ เหล้า องุน
ต๋าย
28 หลังจากนั ้น

เขาเอาหอกแตงขี้ข้างพระเยซู
วัน นั ้น เป๋น วัน เกีย ม แล้ว แหม วัน จะ เป๋น วัน สะบาโต หลวง ย้อน ว่า เป๋น งาน ปัส กา
หมู่จาวยิวเลยขอหื้อปี ลาตสัง่ ทหารของเขา ตุ๊บขาคนตี้โดนเขิงอยู่บนไม้ก๋างเขนหื้อหัก
เหีย แล้ว หื้อ เอา ศพ ออก ไป เปื้ อ บ่หื้อ ศพ กา อยู่ตี้ ไม้ ก๋าง เขน ใน วัน สะบาโต 32 จาอัน
้ หมู่
33
ทหารเลยมาตุ๊บขาของคนแรกกับแหมคนนึ่ งตี้โดนเขิงอยู่ข้างๆ พระเยซู บ่ากองมา
เถิง พระเยซู เขา หัน ว่า พระองค์ ต๋าย แล้ว เขา เลย บ่ได้ ตุ๊บ ขา ของ พระองค์ 34 แต่ ทหาร
แหมคนนึ่ งเอาหอกแตงขี้ข้างพระองค์ แล้วเลือดกับนํ้าก็ไหลปุ้งออกมา 35 คนนั ้นตี้หัน
ก็เล่าเป๋นพยาน และกําพยานของเขาก็เป๋นความจริง เขาฮูว่
้ าเขาอูความ
้
จริง เปื้ อต้าน
ตังหลายจะได้เจื้อ 36 สิง่ นี้ เกิดขึ้นเปื้ อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีร ์ ตี้ว่า “กระดูกของพระองค์
จะบ่หักสักอัน�บ 37 กับมีพระคัมภีรแหม
์
ข้อนึ่ งตี้ว่า “หมู่เขาจะผ่อพระองค์ตี้หมู่เขาได้
แตง�ป
31

ฝังศพพระเยซู
หลัง จาก นั ้น โยเซฟ จาว อาริมาเธีย ตี้ เป๋น สาวก ลับๆ ของ พระเยซู ย้อน กั ๋ว หมู่ ผู้นํา
จาวยิว ก็มาขอปีลาตเอาศพพระเยซูไป ปีลาตก็ยอมหื้อ โยเซฟก็มาเอาศพพระองค์ไป
39 นิ โคเดมัส คน ตี้ เกย ไป หา พระเยซู ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน หน้า นี้ ก็ มา ตวย เขา เอา เครือ
่ ง
40
หอม มา ก็ คือ มดยอบ ผสม กับ กฤษณา หนั ก ประมาณ สาม สิบ กิโลกรัม ป๋าย โยเซฟ
กับนิ โคเดมัสก็เอาศพพระองค์มากับเอาผ้าลินินห่อศพกับเครือ
่ งหอมไว้ต๋ามประเพณี
ก๋านฝังศพของจาวยิว 41 ใก้ๆ ตี้พระเยซูถูกเขิงนั ้น มีสวนอยูตี
่ ้นึ่ ง ในสวนนั ้นมีอุโมงค์ฝัง
ศพใหม่ ตี้ บ่เกยใจ๊ ใส่ ศพคนใดเตื้อ 42 แล้วย้อนว่าวันนั ้นเป๋นวันดาวันสะบาโตของจาว
ยิว กับอุโมงค์ฝังศพนั ้นก็อยูใก้
่ ๆ ตี้หัน
้ เขาก็เลยเอาศพของพระองค์วางไว้ในอุโมงค์นั ้น
38
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1 เจ๊า มืด วัน ติด
๊

มารีย์จาวมักดาลามาเถิงอุโมงค์ ฝังศพก็ หันว่าบ่าหินใหญ่ตี้ ตึดปาก
อุโมงค์ นั ้น กิง้ ออก ไป จาก ปาก อุโมงค์ แล้ว 2 นาง ก็ ฟั่ ง ล่น ไป หา ซี โมน เปโตร กับ สาวก
แหม คน นึ่ ง ตี้ พระเยซู ฮัก และ บอก หมู่ เขา ว่า “มี คน เอา ศพ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ไป จาก
อุโมงค์แล้ว บ่ฮูว่
้ าเขาเอาศพไปไว้ตี้ไหน�
3 เปโตร กับ สาวก คน นั ้น ก็ ไป ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ 4 ตึง สอง คน ล่น ไป ตวย กั ๋น แต่ สาวก คน
นั ้นล่นเวยเหลือเปโตร จึงไปเถิงอุโมงค์ ก่อน 5 แต่ บ่ได้ เข้าไปตังใน ได้ ก้าก้มส่องเข้าไป
แล้วก็หันผ้าปันศพวางอยู่ 6 บ่ากองซีโมนเปโตรตี้ตวยก้นสาวกคนนั ้นมาเถิง เขาก็เข้า
ไปในอุโมงค์ฝังศพ แล้วก็หันผ้าปันศพวางอยู่ตี้หัน
้ 7 แต่ผ้าปันหัวของพระเยซูบ่ได้วาง
อยู่ กับ ผ้า ลินิน แต่ พับ วาง ไว้แยก แหม ต่าง หาก 8-9 สาวก คน ตี้ มา เถิง ก่อน ก็ ตวย เข้า ไป
ตังใน เถิงแม้ว่าหมู่เขายังบ่เข้าใจ๋ ข้อพระคัมภีรตี
์ ้ ว่า พระองค์ จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย
แต่เมื่อหมู่เขาหันตึงหมดนี้ สาวกคนนั ้นก็เจื้อตี้พระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋าย 10 แล้ว
สาวกตึงสองคนก็ปิ๊ กไปบ้าน
พระเยซูมาหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
มารีย์จาว มัก ดาลา ยัง ยืน ไห้อยู่ตัง นอก อุโมงค์ ฝัง ศพ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง ไห้อยู่นั ้น นาง ก็
ก้มส่องผ่อตังในอุโมงค์ ฝังศพ 12 แล้วก็ หันทูตสวรรค์ สององค์ ใส่ เสื้อสี ขาวนั ่งอยู่ตัด
๊ ตี้
ศพพระเยซูเกยวางอยู่ องค์นึ่ งอยูตั
่ งหัว แหมองค์อยูตั
่ งตีน
๋
13 ทูตสวรรค์ก็ถามมารียว่
์ า “เจ้าไห้เยียะหยัง� นางก็ตอบว่า “มีคนเอาองค์พระผู้เป๋
นเจ้า ของ ข้า เจ้า ไป แล้ว ข้า เจ้า บ่ฮู้ว่า เขา เอา พระองค์ ไป ไว้ตี้ ไหน� 14 บ่า กอง มารีย์อู้จา
อัน
้ แล้ว ก็งว้ายหลังมา ก็หันพระเยซูยืนอยูตี
่ ้หัน
้ แต่นางบ่ฮูว่
้ าเป๋นพระเยซู
15 พระองค์ ก็ ถาม นาง ว่า “เจ้า ไห้ เยีย ะ หยัง ตวย เซาะ หา ใผ อยู่ กา� มารีย์ กึ๊ด ว่า พระ
เยซู เป๋น คน เยีย ะ สวน ก็ เลย อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต้าน เจ้า ถ้า ต้าน เอา พระองค์ ไป ขอ บอก
ข้าเจ้าเต๊อะว่าต้านเอาไปไว้ตี้ไหน ข้าเจ้าจะได้ไปฮับพระองค์�
16 พระเยซู ก็ เลย อู้ ว่า “มารีย์ เหย� มารีย์ ก็ งว้าย หลัง มา ผ่อ พระองค์ แหม เตื้อ แล้ว ก็
ฮ้องเป๋นภาษาฮีบรู ว่า “รับโบนี � (แป๋ว่า อาจ๋ารย์)
17 พระองค์ ก็ อู้ กับ นาง ว่า “บ่ต้อง เกาะ เฮา เฮา ยัง บ่ได้ ปิ๊ ก ไป หา พระบิดา ของ เฮา เตื้อ
แต่หื้อไปบอกหมู่ปี้ น้ องตี้ติดต๋ามเฮาว่า เฮาจะปิ๊ กไปหาพระบิดาของเฮา ตี้เป๋นพระบิดา
ของต้านตังหลาย ก็คือไปหาพระเจ้าของเฮาตี้เป๋นพระเจ้าของต้านตังหลายตวย�
18 มารีย์ จาวมักดาลาก็ไปบอกหมู่สาวกของพระเยซูว่า “ข้าเจ้าได้หันองค์พระผู้เป๋ น
เจ้าแล้ว� และมารียก็
์ ได้เล่าว่าพระองค์อูอะหยั
้
งกับนางพ่อง
11

พระเยซูมาหื้อหมู่สาวกหัน
ต๋อนหมู่สาวกอยู่รวมกั ๋น หมู่เขาก็หับปะตู๋ใส่ ก๋อนห้อง ย้อนกั ๋วหมู่
ผู้นํา จาว ยิว พระเยซู ก็ มา ยืน อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข
เต๊อะ� 20 เมื่อพระองค์อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ก็เอามือกับขี้ข้างหื้อหมู่เขาผ่อ หมู่สาวกก็
ปากั ๋นดีอกดีใจ๋ตี้ได้หันพระองค์
21 แล้วพระเยซู ก็อู้แหมว่า “ขอหื้อหมู่ต้านมีสันติสุขเต๊อะ ต๋อนนี้ เฮาจะใจ๊หมู่ต้านไป
เหมือนกับตี้ พระบิดาใจ๊ เฮามา� 22 บ่ากองพระเยซู อู้จาอัน
้ แล้ว ก็ เป่าลมหายใจ๋ หดหมู่
เขาแล้วก็อู้ว่า “ฮับพระวิญญาณบริสุทธิไป
์ เต๊อะ 23 ถ้าหมู่ต้านยกโต้ษความบาปหื้อใผ
คนนั ้นก็ได้ฮับก๋านยกโต้ษ แต่ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมยกโต้ษหื้อใผ คนนั ้นก็บ่ได้ฮับก๋านยกโต้
ษตวย�
19 เมื่อแลงวันติด
๊
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พระเยซูมาหื้อโธมัสหัน
ตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด เป๋นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคน เขาบ่ได้อยู่กับหมู่สาวก
ต๋อน ตี้ พระเยซู มา หา 25 สาวก คน อื่น มา บอก เขา ว่า “หมู่ เฮา ได้ หัน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
แล้ว� แต่ โธมัส ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ถ้า เฮา บ่ได้ หัน ฮอย เหล็ก กน ตี้ มือ ของ อาจ๋า รย์ และ
บ่ได้เอานิว
้ แหย่เข้าไปในฮูเหล็กกนกับแผลตี้ขี้ข้างอาจ๋ารย์ เฮาตึงบ่เจื้อ�
26 เมื่อ ผ่าน ไป ได้ ติด
๊ นึ่ ง ต๋อน ตี้ หมู่ สาวก ของ พระองค์ มา จุม กั ๋น อยู่ ใน บ้าน นั ้น แหม
โธมัส ก็ อยู่ ตวย เถิง แม้ ว่า ปะตู๋ หับ ใส่ ก๋อน แล้ว แต่ พระเยซู ก็ เข้า มา อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา
แล้ว ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 27 แล้ว พระองค์ อู้ กับ โธมัส ว่า “โธมัส เหย
เอา นิว
้ มา แหย่ตี้ นี่ กับ ผ่อ มือ ของ เฮา แล้ว ก็ เอา มือ ซวาม ขี้ ข้าง ของ เฮา เหีย บ่ต้อง สงสัย
แหม หื้อเจื้อเต๊อะ�
28 แล้วโธมัสก็ฮ้องขึ้นมาว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์�
29 พระเยซู ก็ อู้ กับ เขา ว่า “ย้อน ต้าน ได้ หัน เฮา ต้าน เลย เจื้อ กา คน ตี้ บ่หัน เฮา แต่ เจื้อ
นั ้น ก็เป๋นสุข�
24 โธมัส

กําอูของ
้
ยอห์น
พระเยซู ได้ เยีย ะ หมายสําคัญ แหม หลาย อย่าง หื้อ หมู่ สาวก หัน แต่ บ่ได้ เขียน ไว้ใน
หนั งสือ เล่ม นี้ 31 แต่ ตี้ ได้ เขียน สิง่ หมู่ นี้ ลง ไป ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เจื้อ ว่า พระเยซู เป๋น พระ
คริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้า และถ้าใผวางใจ๋พระองค์ ก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
30

21
พระเยซูมาหาสาวกเจ็ดคน
1 หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ มา หื้อ หมู่ สาวก หัน แหม เตื้อ นึ่ ง ตี้ ทะเล สาบ ทิเบเรียส เรือ
่ ง
2
เป๋น จาอี้ คือ ต๋อน นั ้น ซี โมน เปโตร โธมัส ตี้ เขา ฮ้อง กั ๋น ว่า แฝด นาธานาเอล ตี้ มา จาก
หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี ลูกบ่าวสองคนของเศเบดี กับสาวกแหมสองคนของพระ
เยซู ก็ อยู่ ตวย กั ๋น ตึง หมด 3 แล้ว ซี โมน เปโตร ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “เฮา จะ ไป เซาะ ป๋า� หมู่
เขาตึงหมดก็บอกว่า “เฮาจะไปตวย� แล้วหมู่เขาก็ลงเฮือไป แต่ตึงคืนนั ้นหมู่เขาเซาะ
ป๋าบ่ได้สักตั ๋ว
4 เมื่อเถิงต๋อนเจ๊า พระเยซูยืนอยูบน
่ ต๋าฝั่ ง แต่หมู่สาวกบ่ฮูว่
้ าเป๋นพระเยซู 5 พระเยซู
เลยถามหมู่เขาว่า “เปื้ อนเหย ได้ป๋าพ่องก่อ� หมู่เขาก็ตอบว่า “บ่ได้เลย�
6 พระองค์ก็อูกั
้ บหมูเขา
่ ว่า “หื้อต้อดแหไปตางขวาเฮือลอ แล้วจะได้ป๋า� เขาเลยต้อด
แหลงไป ป๋านั กขนาดก็ติดแหจ๋นสาวแหขึ้นมาบ่ได้
7 สาวก คน ตี้ พระเยซู ฮัก ก็ บอก เปโตร ว่า “เป๋ น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� บ่า กอง เปโตร ได้
ยิน ว่า เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เขา ก็ เปี๋ย เสื้อ คุม ตี้ ถอด ไว้มา ใส่ แล้ว ก็ โดด ลง นํ้า ว่าย เข้า
ฝั่ ง 8 แต่สาวกคนอื่นๆ นั ่งเฮือปิ๊ กมากับลากแหตี้มีป๋าติดเต๋มนั ้นมาตวย ย้อนหมู่เขาอยู่
บ่ไก๋ฝั่ งนั ก ประมาณร้อยเมตรเต้าอัน
้ 9 บ่ากองหมู่เขาขึ้นมาบนฝั่ งแล้ว ก็หันถ่านติดไฟ
มี ป๋า ปิ้ ง อยู่ ตัง บน กับ มี เข้า หนมปัง อยู่ 10 พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เอา ป๋า ตี้ ได้ ตะ กี้ มา
พ่องลอ�
11 ซีโมนเปโตรก็ลงเฮือไปลากแหขึ้นมา ป๋ าใหญ่ติดเต๋มแหนั บได้มีร้อยห้าสิบสามตั ๋ว
แต่ ป๋าติดนั กจาอัน
้ แหก็ ยังบ่ปุด 12 พระเยซู ก็ อู้กับหมู่เขาว่า “มากิน
๋ ข้าวงายกั ๋นเต๊อะ�
หมู่สาวกบ่มีใผก้าถามพระองค์ว่า “ต้านเป๋นใผ� ย้อนหมู่เขาฮูแล้
้ วว่าเป๋นองค์พระผูเ้ ป๋
13
นเจ้า พระเยซู ก็หยิบเข้าหนมปังแจกหื้อหมู่เขา แล้วก็ เอาป๋ามาเยียะอย่างเดียวกั ๋น
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นี่ เป๋น เตื้อ ตี้ สาม ตี้ พระเยซู มา หื้อ หมู่ สาวก หัน หลัง จาก ตี้ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย
14

พระเยซูอูกั
้ บเปโตร
เมื่อ หมู่ เขา กิน
๋ ข้าวงาย กั ๋น อิม
่ แล้ว พระเยซู ก็ อู้กับ ซี โมน เปโตร ว่า “ซี โมน ลูก บ่าว
ยอห์น เหย ต้าน ฮัก เฮา นั ก เหลือ หมู่ นี้ ก่อ�๘ เปโตร ก็ ตอบ ว่า “ครับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า เฮา ฮัก พระองค์� พระเยซู เลย สัง่ เปโตร ว่า “หื้อ เลี้ยง ลูก แกะ ของ เฮา
เต๊อะ�
16 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋ น เตื้อ ตี้ สอง ว่า “ซี โมน ลูก บ่าว ยอห์น เหย ต้าน ฮัก เฮา
ก่อ� เป โตร ก็ ตอบ พระองค์ แหม ว่า “ครับ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า เฮา ฮัก
พระองค์� พระเยซูเลยสัง่ เขาแหมเตื้อว่า “หื้อผ่อกอยแกะของเฮาเต๊อะ�
17 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋ น เตื้อ ตี้ สาม ว่า “ซี โมน ลูก บ่าว ยอห์น เหย ต้าน ฮัก เฮา
ก่อ� เปโตร ฮู้ สึก เสีย ใจ๋ ตี้ พระองค์ ถาม เขา เถิง สาม เตื้อ ว่า “ต้าน ฮัก เฮา ก่อ� เขา เลย
บอกพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า พระองค์ ก็ ฮู้กู้ สิง่ กู้ อย่างแล้ว พระองค์ ฮู้ว่าเฮาฮัก
พระองค์� พระเยซูอูกั
้ บเขาแหมว่า “หื้อเลี้ยงแกะของเฮาเต๊อะ�
18 “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ต๋อนต้านยังเป๋ นบ่าว ต้านมัดสายแอวคนเดียวเกีย
มตั ๋วไปหัน
้ ไปนี่ ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่เมื่อต้านเฒ่าแล้ว ต้านจะยื่นมือหื้อคนอื่นมัดสายแอว
หื้อ แล้ว เขา ก็ จะ ปา ต้าน ไป หัน
้ ไป นี่ ตี้ ต้าน บ่ใค่ ไป� 19 (ตี้ พระองค์ อู้จาอัน
้ ก็ เปื้ อ บอก หื้อ
ฮู้ ว่า เปโตร จะ ต๋าย จาใด เปื้ อ จะ เยีย ะ หื้อ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า) บ่า กอง
พระองค์อูจาอั
้
น
้ แล้ว ก็อูกั
้ บเปโตรว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ�
15

สาวกคนตี้พระเยซูฮัก

(สาวกคนนั ้นก็คือ
คน ตี้ เอน ตั ๋ว ใก้ๆ พระเยซู ต๋อน ตี้ กิน
๋ ข้าว ก่อน ตี้ พระเยซู โดน ยับ แล้ว ได้ ถาม พระองค์ ว่า
“อาจ๋ารย์ คนตี้ หักหลังต้านเป๋นใผครับ�) 21 เมื่อเปโตรหันสาวกคนนั ้นก็ เลยถามพระ
เยซูว่า “พระองค์ครับ แล้วคนนี้ จะเป๋นจาใด�
22 พระเยซู ก็ ตอบ เปโตร ว่า “ถ้า เฮา ใค่ หื้อ เขา อยู่ จ๋น เถิง เฮา ปิ๊ ก มา แหม เตื้อ แล้ว มัน
เรือ
่ งอะหยังของต้านตวย หื้อตวยเฮามาเต๊อะ�
23 ย้อน กํา ตี้ พระเยซู อู้ นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ ปี้ น้ อง ตี้ ติด ต๋าม พระเยซู เล่า ลือ กั ๋น ไป ใคว่ว่า
สาวกคนนั ้นจะบ่ต๋าย แต่พระเยซูบ่ได้บอกว่าสาวกคนนั ้นจะบ่ต๋าย พระองค์อูก้
้ าว่า “ถ้า
เฮาใค่หื้อเขาอยูจ๋
่ นเถิงเฮาปิ๊ กมาแหมเตื้อ แล้วมันเรือ
่ งอะหยังของต้านตวย� เต้าอัน
้
24 สาวกคนนั ้น เนาะตี้ เป๋ น พยานเรือ
่ งหมู่นี้ กับเป๋นคนตี้ เขียนบันทึกสิง่ หมู่นี้ ไว้ แล้ว
หมู่เฮาฮูว่
้ ากําพยานของเขาเป๋นความจริง
25 มี แหม หลาย อย่าง ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ ไว้ ถ้า จะ เขียน ตึง หมด นั ้น ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า โลก
ตึงโลกก็บ่ใหญ่ปอจะเก็บหนั งสือตี้จะเขียนนั ้นได้
20 ซีโมนเปโตรงว้ายหลังไปก็หันว่าสาวกคนตี้พระเยซู ฮักตวยมา

๘
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กิจก๋านของอัครทูต

เถิง แม้ ว่า หนั งสือ เล่ม นี้ บ่ได้ บอก จื้อ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ คริสตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ยอม
ฮับ ว่า หนั งสือ เล่ม นี้ เขียน โดย ลูก๋ า เซิง่ เป๋น คน เดียว กั ๋น กับ ตี้ เขียน “ข่าวดี ของ พระเจ้า
เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ เขียนโดยหมอลูก๋า� ลูก๋าตัง้ เก๊ าเขียนหนั งสือกิจก๋านของอัครทูต
ว่า “ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน หื้อ นั ้น� จาก ข้อความ นี้
ก็ แสดง ว่า ตึง สอง เล่ม นี้ เขียน เถิง คน เดียว กั ๋น ภาษา กับ ฮูป แบบ ก๋าน เขียน ใน หนั งสือ
ข่าวดีของลูก๋า กับหนั งสือกิจก๋านของอัครทูตเล่มนี้ ก็มีลักษณะเดียวกั ๋น
ในบทตี้ 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้เขียนใจ๊สรรพนามว่า “เฮา� ตี้ใจ๊จา
อี้ก็แสดงว่า ลูก๋าเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานกับเปาโลต๋อนตี้เตียวตางไปบอกข่าวดีต๋ามตี้ต่างๆ
เปาโลได้อ้างเถิงลูก๋าในพระธรรมโคโลสี 4:14 กับ 2 ทิโมธี 4:11 ไว้ หนั งสือกิจก๋านของ
อัครทูต เล่ม นี้ ได้ เขียน ไว้ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 63 ต๋อน ตี้ ลูก๋ า กับ เปาโล อยู่ ตวย กั ๋น ใน กรุ ง
โรม
ลูก๋าได้ เขียนเถิงเปื้ อนของต้านตี้ จื้อเธโอฟีลัส เหมือนกับหนั งสือข่าวดี ของลูก๋า แต่
ได้เขียนไว้เปื้ อผู้เจื้อกู้คนจะได้ฮู้เถิงสิง่ ตี้พระวิญญาณบริสุทธิดลใจ๋
หมู่อัครทูตหื้อออก
์
ไปบอกข่าวดีกับคนกู้คน ตัง้ เก๊าในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อน ไปจนเถิงกรุ งโรม
เนื้ อหา ใน หนั งสือ เล่ม นี้ ได้ ต่อ เนื่ อง มา จาก หนั งสือ ข่าวดี ของ ลูก๋ า ลูก๋ า ได้ เล่า เรือ
่ ง ตี้
เกิด ขึ้น หลัง จาก พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ขึ้น ไป บน สวรรค์ ต้าน ได้ เล่า เถิง
เหตุก๋ารณ์ ต๋อนตี้พระวิญญาณบริสุทธิมา
์ อยู่กับหมู่คนในวันเพ็นเทคอสต์ หลังจากวัน
นั ้นคริสตจักรต่างๆ ก็เติบโตขึ้นกับเข้มแข็งนั กขึ้นโดยกําสัง่ สอนของหมู่อัครทูตเถิงแม้
ผู้ เจื้อ ถูก คํ่า บท ตี้ 1-12 ได้ เล่า เรือ
่ ง ของ เปโตร ตี้ ออก ไป บอก ข่าวดี บท ตี้ 13-28 ได้ เล่า
เถิง ก๋าน งาน ของ เปาโล ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ต้าน กับ เปื้ อน ฮ่วม เตียว ตาง ของ ต้าน ออก ไป
บอกข่าวดี แล้วได้ ตัง้ คริสตจักร ต่างๆ ขึ้น จนเถิง กรุ ง โรม ลูก๋ าบอกไว้ว่า สิง่ หมู่ นี้ ก็ เกิด
ขึ้น โดย อํานาจ ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ตี้ ได้ เยีย ะ ก๋าน ผ่าน ตาง คน ตัง หลาย ตี้ ได้ ออก
ไปบอกข่าวดี
1 ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน หื้อ นั ้น เป๋ น เรือ
่ งราว เกี่ยว
กับ กู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ พระเยซู เยียะ ตึง สัง่ สอน มา ตัง้ แต่ เก๊า 2 จ๋น แผว วันสุด ต๊าย ตี้ พระองค์
หื้อ กํา สัง่ โดย ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ หมู่ อัครทูต ตี้ พระองค์ เลือก ไว้
แล้วพระเจ้าก็ฮับพระเยซูขึ้นไปบนสวรรค์

ใน เวลา สี่ สิบ วัน หลัง ก๋าน ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ ป๋า กฏ หื้อ หมู่ เขา หัน
แหม หลาย เตื้อ ตึง เยีย ะ สิง่ อัน เป๋น ก๋าน พิสูจน์ หลาย อย่าง ตี้ ยืนยัน ว่า พระองค์ เป๋น ขึ้น
จาก ความ ต๋าย แต๊ๆ ตึง ได้ อู้ เถิง เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ตวย 4 มี เตื้อ นึ่ ง เมื่อ พระองค์
กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว กับ หมู่ อัครทูต พระองค์ สัง่ หมู่ เขา ว่า “ห้าม ฟั่ ง ไป ไหน เตื้อ หื้อ ถ้า อยู่ตี้ กรุ ง
เยรู ซาเล็มก่อน จ๋นกว่าหมู่ต้านจะได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ พระบิดาสัญญาไว้ ต๋ามตี้ เฮาเกยอู้กับหมู่
ต้าน แล้ว 5 คือ ว่า ยอห์น หื้อ ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ แหม บ่เมิน ต้าน ตัง หลาย จะ ฮับ บัพ
ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
3

พระเยซูปิ๊ กสวรรค์
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เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ อัครทูต มา ฮ่วม กั ๋น แหม หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ต๋อน นี้ พระองค์ กํ่า ลัง จะ จ้วย หื้อ จาว อิสราเอล มี อาณาจักร เหมือน ตะก่อน แม่น
ก่อ� 7 พระเยซู บอก กับ หมู่ เขา ว่า “บ่ใจ้ เรือ
่ ง ตี้ ต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ วัน เวลา ตี้ พระบิดา กํา๋
8
หนดขึ้นด้วยสิทธิอํานาจของพระองค์ แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิมา
์ อยู่กับหมู่ต้าน
แล้ว หมู่ต้านก็ จะได้ ฮับฤทธิอํ
่ งของเฮาหื้อคนตังหลาย
์ านาจ แล้วจะเป๋นพยานเล่าเรือ
ฟัง ตัง้ แต่กรุ งเยรู ซาเล็มใคว่แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย จ๋นใคว่โลกนี้ �
9 เมื่อ พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป บน ต๊ องฟ้า ต่อ หน้า ต่อ ต๋า หมู่
เขา แล้ว ฝ้า ก็ เกิง้ พระองค์ ไว้ จ๋น หมู่ เขา ผ่อ พระองค์ บ่หัน 10 ใน เวลา ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง ปัก
ต๋าผ่อพระองค์จากไปในต๊องฟ้านั ้น อยูๆ
่ ก็มีป้อจายใส่เสื้อผ้าสีขาวสองคนมายืนแหมะ
ข้าง หมู่ เขา 11 แล้ว อู้กับ หมู่ เขา ว่า “จาว กาลิ ลี เหย หมู่ ต้าน ยืน ปัก ต๋าผ่อ ต๊ องฟ้า อยู่เยีย
ะ หยัง พระเจ้า ฮับ พระเยซู องค์ นี้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา แหม เตื้อ นึ่ ง
เหมือนตี้หมู่ต้านหันพระองค์ขึ้นไปนั ้น�
6

เลือกมัทธีอส
ั แตนยูดาส
แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง จาก ดอย บ่า กอก เทศ ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เซิง่ อยู่ ห่าง ออก ไป
ประมาณนึ่ งกิโลเมตร 13 เมื่อมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมู่อัครทูตก็ปากั ๋นขึ้นไปห้อง
จัน
๊ บนตี้ หมู่เขาย้างอาศัยอยู่หัน
้ ในหมู่เขามีเปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรู ว ์ ฟี ลิป โธมัส
บารโธโลมิว มัทธิว ยากอบลูกบ่าวของอัลเฟอัส ซีโมนคนของพรรคจ้าดนิ ยม กับยูดาส
ลูกบ่าวของยากอบแหมคนนึ่ ง 14 หมู่เขาพร้อมใจ๋กั ๋นอธิษฐานเจื่อๆ ฮ่วมกับหมู่แม่ญิง
ตึงนางมารียแม่
์ ของพระเยซูตึงหมู่น้ องของพระองค์ตวย
15 มี วัน นึ่ ง เปโตร ยืน ขึ้น ก๋าง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย (เซิง
่ อยู่ ตวย กั ๋น ประมาณ ร้อย ซาว
16
คน) แล้วอูว่
้ า “ปี้ น้ องตังหลาย ข้อพระคัมภีรตี
์ ้พระวิญญาณบริสุทธิใจ๊
์
์ กับกษั ตริยดา
วิดอู้ไว้เมื่อตะก่อนนั ้น เกี่ยวกับเรือ
่ งยูดาสปาทหารไปยับพระเยซู ก็ จํา๋ เป๋ นต้องเป๋นไป
ต๋าม นั ้น 17 ยู ดาสเป๋นคนนึ่ งตี้ นั บเส้น เข้าตวยหมู่ เฮา กับ มี ส่วนฮ่วมในงานของหมู่ เฮา
นี้ ตวยกั ๋น� 18 (ยูดาสเอาสตางค์ตี้ได้จากก๋านเยียะบ่ดีไปซื้อตี้ดินไว้ ตี้หัน
้ เขาผะเลิดวํา
ลง ตัง หน้า ขี้ ปุ๋ม แตก ไส้ สด ออก มา ต๋าย ขํา ตี้ 19 เรือ
่ ง นี้ ฮู้ กั ๋น ใคว่กรุ ง เยรู ซาเล็ม หมู่ จาว
เยรู ซาเล็ม จึง ฮ้อง ตี้ ดิน ตัด
๊ หัน
้ ต๋าม ภาษา ต๊ องถิน
่ ว่า อาเคลดามา ตี้ แป๋ ว่า “นา เลือด�
ย้อนว่ามีเลือดตกใส่ตี้ดินหัน
้ )
20 เปโตรอูต่
้ อไปว่า “เรือ
่ งนี้ มีเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
‘ขอหื้อตี้อยูของ
่
เขาเป๋นฮ้าง
ห้ามคนเข้าไปอยูแหม
่
ต่อไป�ก
ยังมีเขียนไว้แหมว่า
‘ส่วนตํา๋ แหน่ งก๋านฮับใจ๊ของเขานั ้น หื้อคนอื่นมาฮับแตน�ข
21 ย้อนจาอัน
้ หมู่ เฮา จํา๋ เป๋ น จะ ต้อง เลือก ป้อ จาย แหม คน นึ่ ง เอา มา แตน ยู ดาส คน นั ้น
จะ ต้อง เป๋น คน ตี้ อยู่ กับ หมู่ เฮา ตลอด เวลา ตี้ หมู่ เฮา อยู่ ตวย พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
นั ้น 22 นั บตัง้ แต่พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น จ๋นแผววันตี้พระเจ้าฮับพระองค์ขึ้นไป
สวรรค์ เขาคนนี้ จะต้องเป๋นพยานฮ่วมกับหมู่เฮาตี้จะอูหื
้ ้อคนอื่นๆ ฮูว่
้ า พระเยซูเป๋นขึ้น
จากความต๋ายแล้ว�
23 หมู่เขาจึงเสนอจื้อป้ อจายสองคนคือ โยเซฟตี้ฮ้องกั ๋นว่าบารซับบาส (มีแหมจื้อว่า
ยุสทัส) กับแหมคนคือมัทธีอส
ั 24-25 แล้วหมู่เขาก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์
12

ก

1:20 1:20 สดด� 69:25

ข

1:20 1:20 สดด� 109:8
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ฮู้ เถิง จิต ใจ๋ ของ กู้ คน ขอ พระองค์ โผด จี๊ หื้อ หมู่ เฮา หัน ว่า หละหว่าง สอง คน นี้ ใผ คือ คน ตี้
พระองค์เลือกหื้อเป๋นอัครทูตฮับใจ๊พระองค์ แตนยูดาสคนตี้ละหน้าตี้ แล้วไปอยู่ในตี้ตี้
เปิง กับ เขา� 26 แล้ว หมู่ เขา ก็ จกเบอร์กั ๋น ได้ จื้อ มัทธีอส
ั จึง เพิม
ั เข้า กับ หมู่ อัคร
่ มัทธีอส
ทูตสิบเอ็ดคนนั ้นตวย

2
พระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บหมู่ผู้เจื้อ
์ อยูกั

1 เมื่อเถิงวันเพ็นเทคอสต์

หมู่ผู้เจื้อก็มาจุมนุมกั ๋นในตี้นึ่ ง 2 ต๋อนตี้หมู่เขาบ่ตันมึ้งนั ้น
ก็ มีเสียงจากต๊ องฟ้าเหมือนกับเสียงลมหลวงปั๊ ดดังใคว่ไปตึงบ้านตึงเฮือนตี้ หมู่เขากํ่า
ลัง จุ มนุม กั ๋น อยู่ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หัน สิง่ นึ่ ง เหมือน เปล๋ ว ไฟ ตี้ มี ฮูป ฮ่า ง เหมือน ลิน
้ ลอย มา
4
อยู่บนหัวหมู่เขากู้คน แล้วหมู่เขากู้คนก็ได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึง
ตัง้ เก๊าอูภาษา
้
ต่างๆ ตี้บ่เกยฮูต๋
้ ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิโผด
หื้ออู้
์
5 ต๋อน นั ้น มี จาว ยิว ตี้ เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ลุก จาก หลาย ประเทศ ใคว่ โลก มา อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 6 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง จาอัน
้ คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น มา ผ่อ แล้ว ก็ ปา กั ๋น งืด ตี้ ได้ยน
ิ
หมู่ ผู้ เจื้อ อู้ เป๋น ภาษา หมู่ เขา 7 คน ตัง หลาย ก็ อู้ กั ๋น ว่า “คน หมู่ นี้ เป๋น จาว กาลิ ลี ตึง หมด
บ่ใจ้ กา 8 แล้ว เป๋น จาใด หมู่ เฮา ได้ยน
ิ หมู่ เขา อู้ เป๋น กํา ภาษา บ้าน เกิด เมือง นอน ของ หมู่
9
เฮา ตี้เป๋นจาวปารเธีย จาวมีเดีย ตึงจาวเอลาม ตึงคนตี้อยูใน
่ เขตแดนเมโสโปเตเมีย
ตึง คน ตี้ อยู่ใน แคว้น ยู เดีย แคว้น คัป ปาโดเซีย แคว้น ปอนทัส แคว้น เอเชีย๑ 10 แคว้น
ฟรีเจีย แคว้นปัมฟีเลีย ประเทศอียป
ิ ต์ ตึงคนในแคว้นลิเบียใก้เมืองไซรีน หมู่ตี้มาจาก
กรุ งโรมตี้มาแอ่ว เซิง่ มีตึงจาวยิวกับคนตี้เข้าฮีตศาสนายิว 11 ตึงจาวเกาะครีต กับจาว
อาระเบีย ตวย หมู่ เฮา ได้ยน
ิ หมู่ เขา อู้เรือ
่ ง สิง่ อัศจ๋รรย์ของ พระเจ้า เป๋น กํา ภาษา ของ หมู่
12
เฮาลู้� คนหมู่นั ้นก็ปากั ๋นงืดขําอกขําใจ๋อธิบายบ่ได้ จึงเหลียวมาถามกั ๋นว่า “อะหยัง
กั ๋นปะลํ้าปะเหลือนี่ �
13 ซํ้าคนก็ใค่หว
ั ใส่หมู่ผู้เจื้ออูว่
้ า “คนหมู่นี้ ท่าจะเมาเหล้าองุน
่ เหียละก้า�
เปโตรอธิบายหื้อคนตังหลายฟัง

14 แล้วเปโตรตึงหมูอั
่ ครทูตแหมสิบเอ็ดคนนั ้นก็ลุกยืนขึ้นอูกั
้ บคนตังหลายด้วยเสียง

อันดังว่า “ต้านจาวยิวตังหลายตึงหมู่คนตี้อาศัยอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ขอปากั ๋นดักก่อน
15
เฮาจะบอกหื้อต้านตังหลายฟัง คนหมูนี
่ ้ บ่ได้เมาเหล้าอย่างตี้หมูต้
่ านกึ๊ดเน่ อ บ่าเดี่ยว
16
นี้ เป๋นเวลาเก้าโมงเจ๊าอยู่ลอ แต่ สิง่ ตี้ ต้านตังหลายหันเมื่อเจ๊านี้ เป๋นสิง่ ตี้ ได้ เกิดขึ้น
ต๋ามตี้โยเอลผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ เมินแล้วว่า
17 ‘พระเจ้าบอกว่าในวาระสุ ดต๊าย
เฮาจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิลง
่ บมนุษย์ตังหลาย
์ มาอยูกั
ลูกบ่าวลูกสาวของต้านตังหลายจะออกไปบอกถ้อยกําของพระเจ้า
คนหนุ่มจะหันนิ มิต
คนเฒ่าคนแก่จะฝันหัน
18 ในเวลานั ้นเฮาจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิลง
์ มาอยู่
กับข้าใจ๊จายญิงตังหลายของเฮา
แล้วเขาตังหลายจะบอกถ้อยกําของพระเจ้า
๑

2:9 2:9 เอเชีย ในสมัยพระคัมภีร ์ บ่ใจ้ทวีปเอเชีย แต่เป๋นดินแดนนึ่ งอยูตั
่ งวันตกประเทศตุรกีบ่าเดี่ยวนี้
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19 เฮาจะแสดงสิง
์ ต๊องฟ้าตังบน
่ ปาฏิหาริยใน

ตึงหมายสําคัญตี้แผ่นดินโลกตังลุ่ม
จะมีเลือด มีไฟ มีหมอกควันมืดตึ๊บ
20 ตะวันจะมืดไป
เดือนจะก๋ายเป๋นสีแดงเหมือนเลือด
ก่อนจะเถิงวันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
21 แล้วคนตี้ฮ้องขอพระเจ้าจ้วยก็จะรอดป๊ น�ค
22 “จาว อิสราเอล ตัง หลาย เหย จง ฟัง เน่ อ พระ เยซู จาว นา ซา เร็ธ เป๋ น ผู้ ตี้ พระเจ้า
รับรอง โดยเยียะก๋านปาฏิหาริย์ ก๋านอัศจ๋รรย์ ตึงหมายสําคัญต่างๆ ผ่านพระเยซู ต๋าม
ตี้ต้านตังหลายก็ฮู้ก็หันมาแล้ว 23 ต้านผู้นี้ ถูกมอบไว้ต๋ามแผนก๋านของพระเจ้าตี้ฮู้ล่วง
หน้าก่อนแล้วว่า หมู่ต้านจะฆ่าพระองค์โดยหื้อหมู่คนบ่ดี๒ยับพระองค์ไปเขิงบนไม้ก๋าง
เขน 24 แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นมาใหม่ ก็ได้ป๊นจากความเจ็บปวดจากความ
ต๋ายเหีย ย้อนว่าความต๋ายจะครอบงําพระองค์ไว้บ่ได้ 25 กษั ตริยดาวิ
์
ดอูเถิ
้ งพระเยซูว่า
‘ข้าพเจ้าหันองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยูส่
่ องหน้าข้าพเจ้าตลอดเวลา
ใจ๋ของข้าพเจ้าบ่สะต๊านหย้านกั ๋ว
ย้อนว่าพระองค์อยูตั
่ งเผิกขวามือของข้าพเจ้า
26 ย้อนจาอีจิ
้ ตใจ๋ของข้าพเจ้าก็จื้นเจยบาน
ปากของข้าพเจ้าก็อูอย่
้ างจื้นจมยินดี
ตั ๋วข้าพเจ้าจะอยูอย่
่ างมีความหวัง
27 พระเจ้าจะบ่ละจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในแดนของคนต๋าย
กับบ่ละองค์บริสุทธิของ
พระองค์หื้อเปื่ อยเน่าไปในขุมฝังศพ
์
28 พระองค์โผดหื้อข้าพเจ้าฮูตาง
้
แห่งจีวต
ิ
โผดหื้อข้าพเจ้าเต๋มบริบูรณ์ ด้วยความยินดี
ย้อนอยูส่
่ องหน้าพระองค์�ฅ
29 “ปี้ น้ องตังหลาย

ข้าพเจ้าจะอู้อย่างมัน
่ ใจ๋ว่า กษั ตริย์ดาวิดผู้เป๋นเก๊าเหง้าแห่งเฮา
ตัง หลาย ตี้ ต๋าย ไป แล้ว อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ ต้าน ยัง มี อยู่ จ๋น เถิง ตึง วัน นี้ 30 กษั ตริย์ ดาวิด
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ ฮู้ ว่า พระเจ้า หื้อ กํา มัน
่ สัญญา แก่ ต้าน ว่า ลูก
31
หลาน คน นึ่ ง ของ ต้าน จะ สืบ แตน บัลลังก์ ของ ต้าน กษั ตริย์ ดาวิด เล็ง หัน เหตุ ก๋า รณ์
ปายหน้า จึงอู้เถิงก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์ว่า พระเจ้าจะบ่ละพระองค์
ไว้ในแดนของคนต๋าย เนื้ อหนั งมังสาของพระองค์จะบ่เปื่ อยเน่าในขุมฝังศพ 32 ตี้อู้มา
นี้ หมายเถิงพระเยซู ตี้ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว หมู่เฮาจึงเป๋นพยาน
ในเรือ
่ งนี้ 33 พระเจ้าก็ฮับพระเยซู ขึ้นไปอยู่ตังเผิกขวาของพระองค์แล้ว พระเจ้าตี้เป๋น
พระบิดาก็มอบพระวิญญาณบริสุทธิหื
์ ้อกับพระเยซู ต๋ามตี้สัญญาไว้ พระเยซูก็หื้อพระ
วิญญาณบริสุทธินี
ิ อยูแล้
่ ว 34 กษั ตริยดาวิ
์
ด
์ ้ ไว้กับหมู่เฮา อย่างตี้หมู่ต้านได้หันกับได้ยน
บ่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ แต่ต้านอูว่
้ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
35 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน� ’ฆ ”
ค

2:21 2:21 ยอล� 2:28-32 ๒ 2:23 2:23 กํานี้ แป๋ได้แหมว่า คนนอกบทบัญญัติ
16:8-11 ฆ 2:35 2:35 สดด� 110:1

ฅ

2:28 2:28 สดด�
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“ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อจาวอิสราเอลตังหลายฮูแต๊
้ ๆ เน่ อว่า พระเจ้าตัง้ พระ
เยซู ผู้ ตี้ หมู่ ต้าน ปา กั ๋น เอา ไป เขิง ไว้บน ไม้ ก๋าง เขน นั ้น หื้อ เป๋น ตึง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น
ตึงพระคริสต์ตวย�
37 เมื่อ คน ตัง หลาย ได้ยน
ิ จาอัน
้ แล้ว ก็ ฮู้สึก บ่ม่วนใจ๋ จึง ปา กั ๋น ถาม เปโตร ตึง หมู่ อัคร
ทูตคนอื่นๆ ว่า “ปี้ น้ องเหย เฮาจะเยียะจาใดดีนี่ �
36 เปโตรอูต่
้ อว่า

เปโตร จึง ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน จง กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮับ บัพ ติศ มา ใน นาม พระเยซู
คริสต์เปื้ อฮับก๋านยกโต้ษบาป แล้วพระเจ้าจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิแก่
์ ต้าน 39 ย้อน
พระเจ้า สัญญา ไว้ ว่า จะ หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ ต้าน ตึง หมู่ ลูก หลาน ของ ต้าน
ตึงกู้คนตี้อยู่ประเทศไก๋ๆ คือกู้คนตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าของเฮาฮ้องหื้อเข้ามาหา
พระองค์� 40 แล้วเปโตรก็ตักเตือ
๋ นกับวิงวอนคนตังหลายเมินขนาดว่า “หื้อเอาตั ๋วรอด
หื้อดี หื้อป๊นจากโต้ษตี้คนบ่ดีในสมัยนี้ จะต้องฮับ� 41 คนตังหลายตี้ยอมฮับสิง่ ตี้เปโตร
อูก็
้ ฮับบัพติศมา ในวันนั ้นมีคนเข้ามาเป๋นผูเ้ จื้อประมาณสามปันคน 42 หมู่เขาฟังกําสัง่
สอนของหมู่อัครทูต ตึงอยู่ตวยกั ๋นเป๋นเปื้ อนฮ่วมความเจื้อเดียวกั ๋นอย่างเอาแต๊เอาว่า
กิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกับหักเข้าหนมปัง๓กับอธิษฐานตวยกั ๋น
38

ก๋านแบ่งปั๋ นในหมู่ผู้เจื้อ

43 หมู่ อัครทูต เยีย ะ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ตึง หมายสําคัญ หลาย สิง
่ หลายอย่าง

คนตังหลาย
ตี้หัน
้ ก็มีความเก๋ งกั ๋วพระเจ้า
เอาสิง่ ของมา
ฮอมไว้เป๋นก๋ องก๋าง แล้วใจ๊ ตวยกั ๋น 45 หมู่เขาขายตี้ ดินตึงเข้าของต่างๆ เอาเงินมาปั๋ น
หื้อคนตี้มีความจํา๋ เป๋น 46 หมู่เขาไปจุมนุมกั ๋นตี้ข่วงพระวิหารตึงวัน ฮ่วมพิธหั
ี กเข้าหนม
ปัง ใน บ้าน เฮือน ของ เขา ตึง เอา ของกิน
มา
กิ
น
ตวย
กั
๋น
ด้
ว
ย
ความ
จื
้
น
จมยิ
น
ดี
กับ เต๋ มอก
๋
๋
เต๋มใจ๋ 47 กับปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า แล้วกู้คนก็ซอบอกซอบใจ๋หมู่เขา แล้วองค์พระผู้
เป๋นเจ้าก็โผดหื้อคนตี้จะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษเข้ามาในหมู่เขานั กขึ้นตึงวัน
44 หมู่ เขาตี้ ฮับเจื้อก็ มาฮ่วมกั ๋นเป๋ นประจํา
๋

3
เปโตรฮักษาคนง่อย
วัน นึ่ ง เปโตร กับ ยอห์น เตียว ไป ตี้ พระวิหาร เข้า ฮ่วม ก๋าน อธิษฐาน เวลา ประจํา๋ บ่าย
สาม โมง 2 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เป๋น ง่อยเปี้ ย เสีย ขา มา ตัง้ แต่ เกิด กู้ วัน จะ มี คน หาม เขา เข้า
ไปไว้ตี้ฮิมปะตู๋พระวิหาร เซิง่ ปะตู๋หัน
้ จื้อว่า ปะตู๋งาม เปื้ อแนขอสตางค์จากคนตี้เข้ามา
ใน พระวิหาร นั ้น 3 ป้อ จาย คน นี้ บ่า กอง หัน เปโตร กับ ยอห์น กํ่า ลัง เตียว มา เขา ก็ ฮ้อง ขอ
สตางค์ 4 เปโตรกับยอห์นก็ ปักต๋าผ่อไปตี้ ป้อจายคนนั ้นแล้วอู้ว่า “ผ่อเฮานิ � 5 คนง่อย
ก็ผ่อไปตี้คนตึงสอง ผ่อไปตวยตื่นเต้นไปตวย ย้อนกึ๊ดว่าจะได้สตางค์จากหมู่เขา 6 แต่
เปโตรอูว่
้ า “ตึงเนื้ อตึงตั ๋วเฮาบ่มีสตางค์สักบาท แต่เฮามีอย่างนึ่ งจะหื้อ คือในพระนาม
พระเยซูคริสต์จาวนาซาเร็ธ หื้อลุกขึ้นบ่าเดี่ยวนี้ � 7 แล้วเปโตรก็กํา๋ มือขวาของป้อจาย
คนนั ้นตุ้มหื้อลุกขึ้น ตีน
๋ กับข้อแข้งของเขาก็ มีแฮงขึ้นมาบ่าดิดบ่าเดี่ยว 8 เขาก็ โดดขึ้น
แล้วก็เตียวได้ เตียวไปตวยเต้นไปตวย ปากก็อูกํ
้ ายกย่องสรรเสริญพระเจ้า แล้วเข้าไป
9
ในข่วงพระวิหารพร้อมกั ๋นตึงเปโตรกับยอห์น เมื่อคนตังหลายหันเขาเตียวได้กับฮ้อง
สรรเสริญพระเจ้าจาอัน
้ 10 ก็จํา๋ ได้ว่าเขาคือป้อจายคนตี้นั ่งแนขอสตางค์อยูฮิ
่ มปะตู๋จื้อ
ปะตู๋งาม หมู่เขาปากั ๋นตกขะป้างืดในเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกับเขาคนนั ้น
1

๓

2:42 2:42 อาจหมายเถิงก๋านกิน
๋ ข้าวมื้อพิเศษตวยกั ๋น เปื้ อเป๋นก๋านระลึกเถิงพระเยซู
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เปโตรอูกั
้ บหมู่คน

11 ในเวลาตี้ ป้ อจายคนนั ้นกํา
๋ แขนเปโตรกับยอห์น

ตี้ระเบียงวิหารของซาโลมอนนั ้น
คนตังหลายก็งืดขนาดปากั ๋นแตกตื่นล่นมาผ่อ 12 เมื่อเปโตรหันจาอัน
้ ก็อู้กับหมู่เขาว่า
“ปี้ น้ องจาวอิสราเอลเหย งืดใจ๋ กับ เรือ
่ งนี้ เยียะหยัง ปักต๋าผ่อ หมู่ เฮาเยียะหยัง เหมือน
กับ ว่า ป้อ จาย คน นี้ เตียว ได้ ย้อน อํานาจ ของ เฮา กาว่า เฮา เป๋น คน เคร่ง ตาง ศาสนา จ๋น
พระเจ้า เปิง ใจ๋ จาอัน
้ กา 13 บ่ใจ้ จาอัน
้ ลอ แต่ พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค กับ ยาโคบ ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนของเฮานั บถือ ก็ได้เยียะหื้อพระเยซูผู้ฮับใจ๊ของพระองค์มีเกียรติ พระเยซู
ก็ คือ คน ตี้ หมู่ ต้าน มอบ ตั ๋ว หื้อ ปี ลาต ผู้ เป๋น เจ้า เมือง ตึง บ่ยอมฮับ พระองค์ ต่อ ปี ลาต แม้
ว่าปี ลาตตัดสินใจ๋ ปล่อยพระองค์หื้อมีอิสระ 14 หมู่ต้านบ่ยอมฮับผู้ตี้บริสุทธิกั
์ บถูกต้อง
ต๋ามธรรม แต่ปากั ๋นขอหื้อปี ลาตปล่อยตั ๋วคนตี้ฆ่าคนต๋ายนั ้นแตนพระองค์ 15 หมู่ต้าน
ฆ่าพระเยซูผูตี
้ ้เป๋นผูหื
้ ้อจีวต
ิ แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย หมู่เฮา
เป๋น พยาน ใน เรือ
่ ง นี้ 16 ป้อ จาย ง่อย ตี้ หมู่ ต้าน เกย ฮู้ จัก หาย เป๋น ปกติ ย้อน ความ เจื้อ ใน
ฤทธิเดช
ของ พระเยซู ความ เจื้อ พระเยซู เยีย ะ หื้อ เขา หาย เป๋น ปกติ อย่าง ตี้ หมู่ ต้าน หัน
์
กับต๋าจาอีละ
้
17 “ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ตั ๋ว เฮา ฮู้ เน่ อ ว่า ตี้ หมู่ ต้าน กับ หมู่ ผู้ นํา ของ ต้าน เยีย ะ จาอัน
้ กับ
18
พระเยซู ก็บ่ฮูเ้ รือ
่ งฮูร้ าวว่าเยียะอะหยังลงไป แต่พระเจ้าเยียะหื้อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น ต๋าม
ตี้ พระองค์ เกย บอก ไว้ผ่าน ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ว่า พระคริสต์ ต้อง
ทนตุ๊กทรมาน 19 ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงกลับใจ๋จากบาปปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วพระองค์
จะล้างบาปหื้อต้านจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง 20 แล้วองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าจะโผดหื้อหมู่ต้านมีเวลา
พัก ผ่อน หย่อนใจ๋ กับ พระองค์ จะ ส่ง พระคริสต์ คือ พระเยซู หื้อ แก่ ต้าน ตัง หลาย 21 แต่
บ่า เดี่ยวนี้ พระเยซู จะ ต้อง อยู่ใน สวรรค์ ก่อน จ๋น เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง
หื้อ ปิ๊ ก เป๋น เหมือน เก่า นั ้น ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ผ่าน ตาง กํา อู้ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระองค์ ผู้ บริสุทธิใน
์ สมัย โบราณ 22 โมเสส อู้ว่า ‘องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า
ของ ต้าน ตัง หลาย จะ นํา คน นึ่ ง ใน หมู่ ปี้ น้ อง ของ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระองค์ เหมือน ข้าพเจ้า ต้าน ตัง หลาย ต้อง เจื้อ ฟัง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เปิ้ น อู้ เน่ อ
23 ใผ บ่เจื้อ ฟัง ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า คน นี้ ก็ จะ ถูก ตัด ออก จาก ก๋าน เป๋ น คน
ของพระเจ้า แล้วปะกับความฉิ บหาย�ง
24 “ซามู เอล ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า กับ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า
คน อื่นๆ ตี้ ตวย มา เมื่อ ลูน ก็ เกย อู้ เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ใน บ่า เดี่ยว นี้ กั ๋น กู้ คน 25 พระสัญญา ตี้
พระเจ้าหื้อไว้ผ่านผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ก็หื้อไว้สําหรับหมู่ต้าน กับหมู่ต้าน
จะมีส่วนฮ่วมในพันธสัญญาของพระเจ้าตี้เยียะไว้กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของต้าน พระเจ้า
อู้กับอับราฮัมว่า ‘คนกู้เจื๊อจ้าดในโลกจะได้ฮบ
ั ปอนผ่านตางเจื๊อสายของเจ้า�จ 26 เมื่อ
พระเจ้าแต่งตัง้ พระเยซูผูฮั
้ บใจ๊พระองค์ พระเจ้าก็ส่งต้านมาหื้อจาวอิสราเอลก่อน เปื้ อ
ปั๋ นปอนหื้อหมู่ต้าน โดยหื้อต้านตังหลายปิ๊ กงว้ายจากเส้นตางจีวต
ิ ตี้บ่ดี�

4
เปโตรกับยอห์นถูกสอบสวน

1 เมื่อเปโตรกับยอห์นกํ่าลังอู้กับคนตังหลายอยู่หัน
้

วิหาร ตึง หมู่ สะดู สี ปา กั ๋น งอม เข้า ใส่ คน ตึง สอง
ง
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หมู่ปุโรหิต นายทหารฮักษาพระ
หมู่ เขา โขด ตึง สอง ย้อน สอน คน ตัง
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หลาย ว่า มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหมือน ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก
ความ ต๋าย นั ้น 3 หมู่ เขา จึง ยับ คน ตึง สอง ไป ขัง คอก ไว้จ๋น แผว วัน พูก เมื่อ เจ๊า ย้อน ว่า คํ่า
แล้ว (กฎหมายของจาวยิวบ่หื้อคนขึ้นศาลต๋อนมืดคํ่า) 4 แต่หลายคนตี้ฟังก็เจื้อในเรือ
่ ง
ตี้เปโตรกับยอห์นสัง่ สอน จ๋นบ่าเดี่ยวนี้ มีผู้เจื้อตี้เป๋นป้อจายประมาณห้าปันคนแล้ว
5 ต่อ มา แผว วัน พูก หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว หมู่ คน เฒ่า คน แก่ กับ หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ มา อยู่
ตวยกั ๋นในกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 ในก๋านประชุมนั ้นมีอันนาสเซิง่ เป๋นมหาปุโรหิต คายาฟาส
ยอห์น อเล็ก ซานเดอร์ กับ ญาติ ป้อ จาย คน อื่นๆ ของ มหา ปุโรหิต 7 คน หมู่ นั ้น สัง่ หื้อ เป
โตรกับยอห์นมายืนอยูส่
่ องหน้าหมู่เขา แล้วถามว่า “เจ้าตึงสองมีอํานาจอะหยังมาเยีย
ะจาอี้ กาว่าใจ๊สิทธิอํานาจของใผ�
8 เวลานั ้นเปโตรได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตอบหมูเขา
่ ไปว่า “ต้าน
9
ผูนํ
้ าของจ้าดเฮา หมูคน
่ เฒ่าคนแก่ตังหลาย วันนี้ หมูต้
่ านมาสอบสวนสิง่ ดีๆ ตี้ข้าพเจ้า
เยีย ะ หื้อ กับ คน ง่อย นี้ ใค่ ฮู้ ก๋า ว่า เขา หาย ง่อย ได้ จาใด 10 ก็ หื้อ หมู่ ต้าน กับ จาว อิสราเอล
ตัง หลาย ฮู้ ไว้เต๊อะ ว่า ป้อ จาย คน ตี้ ยืน อยู่ ต่อ หน้า ต้าน ตัง หลาย หาย เป๋น ปกติ ด้วย ฤทธิ์
อํานาจของพระเยซูคริสต์จาวนาซาเร็ธ คนตี้หมู่ต้านเอาไปเขิงไว้บนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย
แต่พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 11 พระคัมภีรเกย
์ เขียนไว้ว่า พระองค์เป๋น
‘ศิลาตี้สล่าอย่างหมู่ต้านเอาขว้างไปแล้ว
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฉ
12 นอกจากพระเยซู แล้ว

ก็บ่มีใผจ้วยหมู่เฮารอดป๊นบาปโต้ษได้ ย้อนว่าบ่มีใผคนใดใน
โลกตี้พระเจ้าหื้อเป๋นผูจ้
้ วยหื้อรอดสําหรับหมู่เฮา�
13 หมู่ เขา งืดขนาดเมื่อ หันเปโตร กับ ยอห์นก้า อู้บ่กั ๋ว ใผ สอง คน นี้ เป๋ น คน บ่ได้ ฮับก๋าน
ศึกษา กับ บ่เก่ง ด้าน ใด ด้าน นึ่ ง แต่ จํา๋ ได้ ว่า เปโตร กับ ยอห์น เกย อยู่ กับ พระเยซู มา ก่อน
14 แต่หมู่เขาอู้อะหยังบ่ได้ ย้อนว่าหันป้ อจายง่อยตี้ได้ฮับก๋านฮักษาจ๋นหายดี ยืนแหมะ
เปโตรตึงยอห์น 15 หมู่เขาก็สัง่ หื้อเปโตรกับยอห์นออกไปจากตี้ประชุมสภาแซนเฮดริน
ก่อน แล้วก็เปิ็กษากั ๋นว่า 16 “หมู่เฮาจะเอาจาใดกับสองคนนี้ ดีหา ย้อนคนตังหลายตี้อยู่
ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ฮู้ แล้ว ว่า สอง คน นี้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ ยิง่ ใหญ่ หมู่ เฮา จะ บ่ยอมฮับ
ก็บ่ได้ 17 แต่เปื้ อบ่หื้อเรือ
่ งนี้ แพ่ไปเข้าหูใผ หมู่เฮาต้องขู่ว่าบ่หื้ออู้ในนามพระเยซู กับใผ
คนใดแหมเน่ อ�
18 จาก นั ้น หมู่ เขา ก็ ฮ้อง เปโตร กับ ยอห์น เข้า มา แล้ว สัง
่ ว่า “ห้าม อู้ กาว่า สัง่ สอน อะ
19
หยังเกี่ยวกับพระเยซูแหมซํ้าเน่ อ� แต่เปโตรกับยอห์นตอบว่า “ต้านตังหลายตัดสิน
เอา คน เดียว เต๊อะ พระเจ้า หื้อ หมู่ เฮา เจื้อ ฟัง ต้าน ตัง หลาย แตน ตี้ จะ เจื้อ ฟัง พระองค์ กา
20 หมู่เฮาตึงอดบ่ได้ตี้จะอูใน
้ สิง่ ตี้หมู่เฮาได้ฮูได้
้ หัน�
21 หมู่เขาก็ขู่เปโตรกับยอห์นแหม แล้วปล่อยตึงสองไปบ่ฮู้จะลงโต้ษจาใดดี ย้อนคน
ตังหลายปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าในสิง่ ตี้เกิดขึ้นนั ้น 22 เป๋นเรือ
่ งอัศจ๋รรย์แต๊ๆ ตี้ป้อจาย
เป๋นง่อยตัง้ แต่เกิด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ อายุได้สี่สิบป๋ายเตียวได้ดวากๆ
กําอธิษฐานของคนตี้เจื้อศรัทธา

23 เมื่อหมู่ เขาปล่อยเปโตรกับยอห์นแล้ว

ตึงสองคนก็ปิ๊ กไปหาหมู่ผู้เจื้อ เล่าเรือ
่ งตึง
24
หมดตึงเสี้ ยงตี้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ ได้ อู้ได้ ว่าหื้อหมู่เขา เมื่อหมู่ผู้
เจื้อ ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น ฮ่วมใจ๋ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า พร้อม เดียว กั ๋น ว่า “ข้า แต่ พระเจ้า
ฉ
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ผู้ยิง่ ใหญ่สูงสุด พระองค์เป๋นผู้สร้างตึงต๊องฟ้าตึงโลกตึงทะเลกับซะป๊ะตังมวลตี้อยู่ใน
สถานตี้หมู่นี้ 25 เมินมาแล้วพระองค์ได้อู้ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านปากกษั ตริย์
ดาวิดผู้ฮับใจ๊พระองค์ตี้เป๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาว่า
‘เป๋นจาใดคนต่างจ้าดปากั ๋นโขด
ตึงวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป๋นเจ้า
แต่จะบ่ได้ผล
26 หมู่กษั ตริยต่
์ างๆ ในโลกก็ปากั ๋นเกียมตี้จะสู้
หมู่ผู้ปกครองก็มาฮ่วมกั ๋นต่อต้าน
องค์พระผู้เป๋นเจ้ากับพระคริสต์�ช
27 แล้วกําทํานายนี้ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรก็
์ เกิดขึ้นแต๊ในเมืองนี้

ย้อนกษั ตริย์เฮโรดตึง
ปอนทิ อส
ั ปี ลาต เจ้า เมือง กับ คน ต่างจ้า ด กับ จาว อิสราเอล ได้ ปา กั ๋น ต่อ ต้าน พระเยซู
ผู้ฮับใจ๊ ตี้ บริสุทธิของ
พระองค์ ผู้ตี้ พระองค์ เจิมไว้เป๋นพระคริสต์ 28 สิง่ ตังมวลตี้ เขาตัง
์
หลายหมู่นั ้นได้เยียะก็เกิดขึ้นต๋ามตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ตัง้ แต่เมินแล้ว 29 บ่าเดี่ยวนี้ ขอ
พระองค์ โผด ฟัง กํา ขู่ ของ เขา หมู่ นั ้น ขอ จ้วย หมู่ เฮา ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ มี ใจ๋ บ่กั ๋ว ใผ ตี้
จะบอกเล่า ถ้อยกําของพระองค์ น่ อยเต๊อะ 30 ขอหื้อ พระองค์ แสดงฤทธิอํ
์ านาจตี้ จะฮัก
ษา คน ป่วย กับ เยีย ะ หมายสําคัญ ตึง ปาฏิหาริย์ ผ่าน ตาง พระเยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ บริสุทธิของ
์
พระองค์�
31 เมื่อหมู่ผู้เจื้ออธิษฐานสุ ดแล้ว พระเจ้าก็ เยียะหื้อตี้ เขาจุ มนุมกั ๋นนั ้นสนั ่นหวัน
่ ไหว
หมู่เขาก็ได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วได้บอกเล่าถ้อยกําของพระเจ้า
อย่างบ่กั ๋วใผ
ผู้เจื้อแบ่งปั๋ นกั ๋น
ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ตึง กึ๊ด ว่า สิง่ ของ ตี้ มี อยู่นั ้น บ่มี ใผ บอก ว่า เป๋น
ของ ตั ๋วเก่า ถือ ว่า เป๋น ก๋ องก๋า ง ก็ ปั๋ น กั ๋น กิน
๋ ปั๋ น กั ๋น ใจ๊ กู้ คน 33 หมู่ อัครทูต ได้ อู้ อย่าง มี
อํานาจ เป๋นพยานเรือ
่ งพระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วพระเจ้าก็
34
ปั๋ นปอนหมู่เขากู้คู่กู้คนนั กขนาด บ่มีใผในหมู่เขาตี้ตุ๊กยากกัน
้ อยากอะหยังเลย ย้อน
ว่าคนตี้ มีตี้ ดินกาว่าบ้านเฮือนก็ ขายเหีย 35 แล้วก็ เอาสตางค์ มามอบหื้ออัครทูตเอาไป
แจกคนตี้มีความจํา๋ เป๋น
36 เหมือน กับ ตั ๋วอย่าง ของ โยเซฟ คน ตี้ หมู่ อัครทูต ฮ้อง ว่า บารนาบัส (หมายเถิง คน
ตี้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋) เป๋นจาวเลวี เขาเกิดตี้ เกาะไซปรัส 37 โยเซฟขายตี้ นาของตั ๋ว แล้วก็ เอา
สตางค์ตี้ได้มานั ้นหื้อกับหมู่อัครทูต
32

5

อานาเนี ยกับสัปฟีรา
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ อานาเนี ย กับ เมีย ของ เขา จื้อ สัปฟี รา ปา กั ๋น ขาย ตี้ ดิน ของ ต๋น
เหมือนกั ๋น 2 แต่เขาเก็บสตางค์เอาไว้บางส่วน เมียของเขาก็ฮู้ก็หันตวย จากนั ้นเขาจึง
นําเอาสตางค์ส่วนตี้เหลือมาหื้อกับหมู่อัครทูต 3 เปโตรอูกั
้ บอานาเนี ยว่า “เป๋นจาใดเถิง
ยอม หื้อ ซาต๋าน ครอบงํา จิต ใจ๋ หื้อ จุ ล่า ย ต่อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ แบ่ง สตางค์ ส่วน นึ่ ง ตี้
ได้ จาก ก๋าน ขาย ตี้ ดิน เอา ไว้ 4 ตี้ ดิน นั ้น ก็ เป๋น ของ เจ้า อยู่ แล้ว ก่อน ตี้ จะ ขาย บ่ใจ้ กา หลัง
จากตี้ขายแล้ว เงินนั ้นก็ยังเป๋นสิทธิของ
เจ้าบ่ใจ้กา แล้วเป๋นจาใดเจ้ากึ๊ดเยียะจาอี้ เจ้า
์
บ่ได้ จุ ล่ายต่อหมู่เฮานา แต่ กํ่าลังจุ ล่ายต่อพระเจ้าเน่ อ� 5 เมื่ออานาเนี ยได้ยน
ิ กําว่าจา
1

ช
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อัน
้ ก็โก้นลงจัก
๊ ต๋ายขําตี้ คนตังหลายตี้หันจาอัน
้ ก็กั ๋วขนาด 6 ป้อจายคนหนุ่มหลายคนก็
มาห่อศพอานาเนี ย แล้วปากั ๋นหามออกไปฝังเหีย
7 หลัง จาก นั ้น บ่เมิน ประมาณ สัก สาม จัว
้ โมง เมีย ของอานาเนี ย ก็ เตียว เข้า มา ยัง บ่ฮู้
เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นกับผัวของเขาสักอย่างเตื้อ 8 เปโตรก็ถามนางว่า “บอกเฮาลอว่า เจ้ากับ
ผัวขายตี้ดินได้สตางค์เต้าอีแต๊
้ กา� สัปฟีราตอบว่า “แม่นแล้ว ได้เต้าอัน
้ แต๊ๆ�
9 เป โตร ก็ อู้ กับ นาง ว่า “เป๋ น จาใด สอง คน ผัว เมีย กู้ นี้ เถิง ปา กั ๋น จุ ล่า ย ลองดี พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผ่อ หัน
้ แล่ คน หมู่ นั ้น ตี้ ไป ฝัง ศพ ผัว ของ เจ้า
กํ่าลังเข้ามา หมู่เขาก็จะปากั ๋นหามศพของเจ้าออกไปฝังเหมือนกั ๋น�
10 สัปฟีราก็โก้นลงจัก
๊ ต๋ายฮิมตีน
๋ ส่องหน้าเปโตรบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เมื่อป้อจายหนุ่มหมู่
นั ้น เตียว เข้า มา ก็ หัน ว่า นาง ต๋าย แล้ว หมู่ เขา จึง หาม ศพ ของ นาง ออก ไป ฝัง ไว้แหมะ กับ
ผัวของนางหัน
้ 11 ส่วนคนตังหลายในคริสตจักรตึงหมู่คนอื่นตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็
ปากั ๋นกั ๋วขนาด
อัครทูตฮักษาโรคหลายอย่าง

12 หมู่อัครทูตได้ แสดงก๋านปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายอย่างในคนตังหลาย

กับ
หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ มา จุ มนุ ม กั ๋น ตี้ ระเบียง วิหาร ของ ซาโลมอน คน อื่นๆ บ่ก้า เข้า ไป ฮ่วม เถิง
แม้ว่าเคารพนั บถือหมู่เขานั กขนาดก็ต๋าม 14 แต่ยังมีตึงป้อจายแม่ญิงตี้ฮับเจื้อในองค์
พระผู้เป๋นเจ้าเข้ามาเพิม
่ นั กขึ้นติกๆ 15 ย้อนสิง่ ตี้ หมู่อัครทูตได้ เยียะนั ้น คนตังหลายก็
ปา กั ๋น หาม คน เจ็บ คน ป่วย ไป วาง บน ตี้ นอน กับ สาด แล้ว ไป ไว้ข้าง ตาง เปื้ อ อย่าง หน้ อย
เวลา ตี้ เปโตร เตียว ก๋าย ไป เงา ของ ต้าน อาจ จะ ฟาด ถูก ตั ๋ว ของ คน ป่วย หมู่ นั ้น พ่อง แล้ว
จะหายป่วย 16 มีหมู่คนจํา๋ นวนนั กเข้ามาในกรุ งเยรู ซาเล็มตี้มาจากหมู่บ้านต่างๆ แวด
กรุ งหัน
้ หมู่เขาปาคนป่วยกับคนตี้ตุ๊กทรมานจากผีฮ้าย๔เข้ามาตวย คนหมู่นี้ ก็ฮับก๋าน
ฮักษาหื้อหายหมดกู้คน
13

หมู่อัครทูตโดนคํ่า

17 มหา ปุโรหิต ตึง หมู่ ของ เขา เซิง
่ เป๋น สมาชิก สะดู สี ก็ ขอย หมู่ อัครทูต ขนาด 18 จึง ยับ

หมู่ อัครทูต ไป ขัง คอก ไว้ 19 แต่ เมื่อ คืน นั ้น ทูต สวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ไข ปะตู๋
คอก แล้วปาหมู่อัครทูตออกจากคอกไป ทูตสวรรค์อู้ว่า 20 “หื้อไปตี้ข่วงพระวิหาร บอก
คนตังหลายเถิงเรือ
่ งจีวต
ิ ใหม่นี้ ตี้หัน
้ เน่ อ�
21 หมู่อัครทูตก็ เจื้อฟัง แจ้งบ่แจ้งหมู่เขาก็ เข้าไปตี้ ข่วงพระวิหาร แล้วตัง
้ เก๊าสัง่ สอน
คนตังหลาย
มหาปุโรหิตกับหมู่ของเขาฮ้องหมู่คนเฒ่าคนแก่ของจาวอิสราเอลมาประชุมสภาแซ
นเฮดริน แล้วใจ๊เจ้าหน้าตี้ไปเอาหมู่อัครทูตออกจากคอกปามาตี้ประชุม 22 แต่เมื่อเจ้า
หน้า ตี้ ไป แผว คอก บ่ปะ หมู่ อัครทูต อยู่ ใน หัน
้ หมู่ เขา ก็ ปิ๊ ก มา รายงาน ว่า 23 “หมู่ เฮา หัน
คอก ปิด แน่ น หนา จ้า ดดี ยาม ก็ ยัง เฝ้า อยู่ตี้ ปะตู๋ แต่ เมื่อ ไข ปะตู๋ เข้า ไป ก็ บ่หัน มี ใผ อยู่ใน
หัน
้ สักคน� 24 เมื่อนายทหารฮักษาพระวิหารตึงหมู่หัวหน้าปุโรหิตได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็งืดอิก
ขะหลิกใจ๋ว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นแหมต่อไป
25 แล้ว มี คน นึ่ ง เข้า มา รายงาน ว่า “หมู่ คน ตี้ ต้าน ยับ ไป ขัง คอก ไว้นั ้น บ่า เดี่ยวนี้ กํ่า ลัง
ยืนสัง่ สอนคนตังหลายอยูตี
่ ้ข่วงพระวิหารปู๊นลอ� 26 แล้วนายทหารฮักษาพระวิหารกับ
เจ้าหน้าตี้ก็ออกไปปาหมู่อัครทูตเข้ามา แต่บ่ใจ๊กํ่าลังบังคับ ย้อนกั ๋วคนตังหลายจะเอา
บ่าหินขว้างใส่
๔ 5:16 5:16 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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27 หมู่เขาปาหมู่อัครทูตเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าตี้ประชุมสภา

แล้วมหาปุโรหิตก็ถามหมู่
เขาว่า 28 “หมู่เฮาสัง่ ห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วว่า บ่หื้อสอนในนามของพระเยซูเวลาตี้สัง่
สอน บ่ใจ้ กา แต่ หมู่ เจ้า ก็ ยัง เผยแพ่ กํา สอน ของ เจ้า นี้ ไป ใคว่กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ตัง้ ใจ๋
นาบโต้ ษ หมู่ เฮา ว่า เยีย ะ หื้อ เยซู ต้อง ต๋าย� 29 เปโตร กับ หมู่ อัครทูต คน อื่นๆ ก็ อู้ว่า “หมู่
เฮา จํา๋ เป๋ น ต้อง เจื้อ ฟัง กํา สัง่ ของ พระเจ้า นั ก เหลือ เจื้อ ฟัง กํา สัง่ ของ มนุษย์ 30 พระเจ้า
ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผู้ ตี้ ต้าน ตัง หลาย
ฆ่าโดยเอาพระองค์เขิงบนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋ายนั ้น 31 พระเจ้ายกพระเยซูไว้หื้ออยูตั
่ งเผิก
ขวา ของ พระองค์ ใน ฐานะ เป๋น เจ้า เป๋น นาย กับ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เปื้ อ
คน จ้าด อิสราเอล จะ สามารถ กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮับ ก๋าน ยกโต้ ษ บาป 32 หมู่ เฮา เป๋น
พยาน ใน เรือ
่ ง นี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ กับ กู้ คน ตี้ เจื้อ ฟัง พระองค์ ก็
เป๋นพยานตวยเหมือนกั ๋น�
33 เมื่อหมู่สมาชิกในสภาได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็หมิง้ ขนาด กับกึ๊ดว่าจะฆ่าอัครทูตหมู่นี้ 34 แต่
มี สมาชิก สภา คน นึ่ ง จื้อ กามาลิ เอล เป๋น ฟาริสี กับ เป๋น ครู สอน บท บัญญัติ ตวย เป๋น คน
ตี้ คน ตัง หลาย นั บถือ เขา ลุก ขึ้น ยืน แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ อัครทูต ออก ไป ตัง นอก เหีย สัก บึด
ก่อน 35 แล้วต้านอูว่
้ า “จาวอิสราเอลตังหลาย หละวังตั ๋วหื้อดีเน่ อ ในสิง่ ตี้ต้านตังหลาย
จะเยียะกับป้อจายหมู่นี้ 36 จํา๋ ได้ก่อต๋อนตี้ มีป้อจายคนนึ่ งจื้อธุ ดาสอ้างว่าตั ๋วเขาเป๋นผู้
ยิง่ ใหญ่ มีคนติดต๋ามหลามตวยเขาประมาณสี่ ร้อยคน เมื่อเขาถูกฆ่าต๋าย หมู่คนตี้ ติด
ต๋ามเขาก็แตกขะแลขะแจไปเหียหมด บ่หันมีอะหยังเกิดขึ้นสักอย่าง 37 หลังจากธุดาส
ต๋าย ก็ มี ยู ดาส จาว กาลิ ลี แหม คน นึ่ ง เมื่อ ต๋อน ตี้ จด ทะเบียน สํามะโน ครัว เขา ได้ จัก
๊ จู๋ง
หมู่คนหื้อติดต๋ามเขาไป แต่เขาก็ถูกฆ่าต๋าย แล้วหมู่ศิษย์ของเขาก็แตกขะแลขะแจไป
เหมือนกั ๋น 38 บ่าเดี่ยวนี้ ก็เหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าจึงขอแนะนําหมู่ต้านหื้ออยู่ห่างๆ จากคน
หมู่นี้ ห้ามยุง่ กับหมู่เขาปะลํ้าปะเหลือ ย้อนว่าถ้าแผนก๋านกาว่าก๋านหมู่นี้ ของหมู่เขามา
จากมนุษย์ ก็จะหุยหายตุยตายไปคนเดียว 39 แต่ถ้าแผนก๋านนี้ มาจากพระเจ้าลอ ต้าน
็
บ่สามารถเกิดเกิ
ง้ ได้เน่ อ แล้วต้านก็จะตัง้ ตั ๋วต่อสู้กับพระเจ้า�
40 หมู่ เขา ก็ ยอม ฟัง กํา แนะนํา ของ กามาลิ เอล จึง ฮ้องหมู่ อัครทูต เข้า มา แล้ว ก็ ใจ๊ คน
เฆี่ยน กับสัง่ ห้ามบ่หื้ออูใน
้ นามพระเยซูแหม แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
41 หมู่อัครทูตก็ออกจากสภามาด้วยความยินดีขนาด ย้อนว่าพระเจ้าหันว่าหมู่เขามี
ก้า ปอ ตี้ จะ ฮับ ก๋าน ดูถูก ดู แควน เปื้ อ นาม ของ พระเยซู 42 แล้ว กู้ วัน ใน ข่วง พระวิหาร ตึง
ใน บ้านเฮือน ของ คน ตัง หลาย หมู่ อัครทูต ก็ สัง่ สอน ตึง บอก ข่าวดี บ่เกย ขาด ว่า พระเยซู
คือพระคริสต์

6

เลือกป้อจายเจ็ดคนหื้อเยียะก๋านพิเศษ
ใน หละหว่าง เวลา นั ้น มี คน ฮับ เจื้อ พระเยซู นั ก ขึ้น ติกๆ หมู่ จาว ยิว ตี้ อู้ ภาษา กรีก ปา
กั ๋น จ่ม ว่า หื้อ หมู่ จาว ยิว ตี้ อู้ ภาษา ฮีบรู เรือ
่ ง หมู่ แม่ หม้าย ตี้ อู้ ภาษา กรีก บ่ได้ ฮับ อาหาร ตี้
2
๕
แจกประจํา๋ วัน อัครทูตตึงสิบสองคนจึงฮ้องหมู่ผู้เจื้อตึงหมดมาจุมนุมกั ๋น แล้วอู้ว่า
“บ่ถูก ต้อง เน่ อ ตี้ หมู่ เฮา จะ เมา ไป แจก อาหาร กั ๋น อยู่ จ๋น ละเลย ก๋าน สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า 3 เอาจาอี้ก็แล้วกั ๋นปี้ น้ องตังหลายเหย หื้อเลือกป้อจายสักเจ็ดคนในหมู่ต้านตี้
1

๕

6:1
6:1
ในสมัยพระคัมภีรแม่
์ หม้ายบ่สามารถเซาะว่าหากิน
๋ ได้
แต่แม่หม้ายตี้บ่มีญาติจาวยิวก็จัดก๋านแจกอาหารหื้อ

ต้องเปิ้ งปาญาติปี้ น้ อง
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มีจื้อเสี ยงดี เป๋นคนตี้ได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป๋นคนมีผญาปั๋ ญญา
ดี แล้วเฮาจะตัง้ หื้อหมู่เขาผ่อกอยฮับผิดชอบก๋านแจกอาหารนี้ 4 ส่วนหมู่เฮาจะตัง้ อก
ตัง้ ใจ๋ใจ๊เวลาอธิษฐานตึงสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า�
5 คนตังหลายก็ปออกปอใจ๋กับข้อเสนอนี้ จึงเลือกสเทเฟน (ป้ อจายตี้มีความเจื้อนั ก
ขนาด กับ ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ)์ ฟี ลิป โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิ โมน
ปารเมนั ส กับ นิ โคเลาส์ (ตี้ เป๋น จาว เมือง อัน ทิ โอก เซิง่ ก่อน หน้า นี้ เข้า ฮีต ศาสนา ยิว)
6 หมู่ เขา จึง ปา ตึง เจ็ด คน นี้ มา ยืน ต่อ หน้า หมู่ อัครทูต แล้ว หมู่ อัครทูต ก็ อธิษฐาน วาง มือ
บนหัวคนตึงเจ็ดนั ้น เปื้ อมอบหื้อเยียะงานนี้
7 ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ แผ่ ขยาย กว้าง ออก ไป ติกๆ มี คน มา ฮับ เจื้อ พระเยซู
ในกรุ งเยรู ซาเล็มนั กขึ้นเวยขนาด กับมีหมู่ปุโรหิตหลายคนฮับเจื้อตวย
จาวยิวบางคนต่อต้านสเทเฟน

8 คน จื้อ สเทเฟน ฮับ ปอน ตึง ฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้านั ก

เยียะสิง่ ปาฏิหาริย์ตึงหมาย
สําคัญ หลาย อย่าง ต่อ หน้า คน ตัง หลาย 9 แต่ มี บาง คน มา จาก ธรรมศาลา ของ จาว ยิว
จื้อ ธรรมศาลา ขี้ข้า มี อิสระ๖ มา เถียง กับ สเทเฟน หมู่ เขา เป๋น จาว ยิว มา จาก เมือง ไซ
รีน เมือง อเล็ก ซานเดรีย แคว้น ซิ ลี เซีย และ แคว้น เอเชีย 10 แต่ หมู่ เขา ก็ เถียง สู้ บ่ได้
ย้อน ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์หื้อ ปั๋ ญญา ใน ก๋าน อู้ แก่ สเทเฟน 11 ย้อนจาอัน
้ เขา หมู่ นั ้น
จึง หื้อ สินบน เอา คน มา อู้ ว่า “เฮา ได้ยน
ิ ป้อ จาย คน นี้ อู้ กํา หมิน
่ ประมาท ต่อ โมเสส กับ ต่อ
พระเจ้า�
12 เขา หมู่ นั ้น เยีย ะ จาอี้ ก็ สุ่ย หื้อ คน ตัง หลาย ตึง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว ยิว กับ ธร
รมาจ๋า รย์ ยับ สเทเฟน แล้ว เอา ไป ตี้ สภา 13 หมู่ เขา นํา พยาน เท็จ มา อู้ ว่า “ป้อ จาย คน นี้
อู้ดูหมิน
่ พระวิหารแห่งนี้ และต่อต้านบทบัญญัติของโมเสสตลอดเวลา 14 ย้อนหมู่เฮา
ได้ยน
ิ เขาอู้ว่า เยซูจาวนาซาเร็ธจะเตพระวิหารแห่งนี้ ขว้าง กับจะเปี่ ยนฮีตเก่าฮอยเดิม
ตี้โมเสสหื้อไว้กับเฮา� 15 คนตังหลายตี้นั ่งอยูใน
่ สภานั ้นปากั ๋นปักต๋าผ่อไปตี้สเทเฟน ก็
หันว่าหน้าของเขาเหมือนหน้าของทูตสวรรค์

7
สเทเฟนสู้คดี

“เรือ
่ งตี้เขาฟ้องมานี้ แต๊กาว่าบ่แต๊�
“ต้านคนเฒ่าคนแก่กับปี้ น้ องตังหลายฟังหื้อดีก่อน พระเจ้าผู้ยิง่
ใหญ่ป๋ากฏตั ๋วต่ออับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนเก๊าเหง้าของหมู่เฮา ต๋อนนั ้นต้านยังอยู่ตี้ดิน
แดนเมโสโปเตเมียก่อนจะย้ายไปอยู่ตี้ เมืองฮาราน 3 พระเจ้าอู้กับอับราฮัมว่า ‘หื้อเจ้า
ออก จาก ประเทศ ของ เจ้า ออก จาก ญาติ ปี้ น้ อง ของ เจ้า ไป ดิน แดน ตี้ เฮา จะ บอก หื้อ เจ้า
ฮู�
้ 4 แล้วอับราฮัมก็ ออกจากดินแดนของจาวเคลเดียมาอาศัยอยู่ตี้ เมืองฮาราน หลัง
จากป้อของต้านต๋ายแล้ว พระเจ้าก็ส่งต้านออกจากตี้หัน
้ มาดินแดนตี้หมู่ต้านอาศัยอยู่
บ่าเดี่ยวนี้
5 “ใน ต๋อน นั ้น พระเจ้า ยัง บ่หื้อ อับ รา ฮัม เป๋ น เจ้าของ ตี้ ดิน ตัด
๊ นี้ แม้ แต่ วา เดียว แต่
พระเจ้า สัญญา ตี้ จะ ยก แผ่น ดิน ตึง หมด นี้ หื้อ ต้าน ตึง ลูก หลาน ต๋านเต๊า ของ ต้าน แต่
ต๋อน นั ้น อับ ราฮัม ยัง บ่มี ลูก สัก คน เตื้อ 6 พระเจ้า อู้ กับ ต้าน จาอี้ ว่า ‘ลูก หลาน ของ เจ้า จะ
เป๋น คน แปลกหน้า ใน แผ่น ดิน อื่น จะ เป๋น ขี้ข้า คน ตี้ หัน
้ จะ เยีย ะ บ่ดี ต่อ หมู่ เขา เป๋น เวลา
1 มหาปุโรหิตถามสเทเฟนว่า
2 สเทเฟนก็ตอบว่า

๖

6:9 6:9 จาวยิวตี้เกยเป๋นขี้ข้า แต่มีอิสระแล้ว ได้รวมตั ๋วกั ๋นมีธรรมศาลาเป๋นของตั ๋วเก่า จึงตัง้ จื้อจาอี้
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สี่ ร้อย ปี๋ 7 แต่ เฮา จะ ลงโต้ ษ คน จ้าด นั ้น ตี้ เยีย ะ หื้อ ลูก หลาน ของ เจ้า ต้อง ตก เป๋น ขี้ข้า�
พระเจ้า ยัง อู้ แหม ว่า ‘หลัง จาก นั ้น หมู่ เขา ก็ จะ ออก จาก ดิน แดน นั ้น แล้ว มา นมัส ก๋า น
เฮาตี้สถานตี้นี่ � 8 พระเจ้าก็มอบหื้ออับราฮัมเยียะพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อเป๋นเครือ
่ งหมายพันธ
สัญญาไว้หละหว่างพระองค์กับต้าน เมื่ออับราฮัมมีลูกบ่าวจื้ออิสอัคอายุแปดวัน อับรา
ฮัม ก็ เยีย ะ พิธีสุหนั ต หื้อ เขา ต่อ มา อิส อัค มี ลูก บ่าว จื้อ ยาโคบ แล้ว ยาโคบ ก็ มี ลูก บ่าว สิบ
สองคนตี้เป๋นต้นผะกุ๋นต่างๆ ของหมู่เฮา
9 “หมู่ ลูก บ่าว ของ ยาโคบ ปา กั ๋น ขอย โยเซฟ น้ อง บ่าว ของ ตั ๋ว

จึงขายโยเซฟหื้อไปเป๋น
ขี้ข้า ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ก็ อยู่ ตวย โยเซฟ 10 พระองค์ จ้วย หื้อ โยเซฟ ป๊น จาก
ความ ตุ๊ก กู้ อย่าง พระเจ้า เยีย ะ หื้อ โยเซฟ มี ปั๋ ญญา กับ หื้อ ฟาโรห์ (แป๋ ว่า กษั ตริย์ ของ
อียป
ิ ต์) เปิง ใจ๋ โยเซฟ ขนาด เถิง กับ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ปกครอง ประเทศ อียป
ิ ต์ ตึง ใน วัง
ของฟาโรห์ตวย
11 “ต่อ มา ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ ตึง ดิน แดน คานาอัน เกิด กั ๋นดาร อดอยาก เยีย ะ หื้อ เดือด
ฮ้อ น กั ๋น อย่าง หนั ก ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ก็ บ่มี อาหาร กิน
๋ 12 เมื่อ ยาโคบ
ได้ยน
ิ ว่า ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ มี ของกิน
๊ แม่ หม่อน เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ไป ตี้ หัน
้
๋ ก็ ส่ง ป้อ อุย
เตื้อ ตี้ นึ่ ง 13 ต๋อน ไป เตื้อ ตี้ สอง นั ้น โยเซฟ ก็ เปิด เผย ตั ๋ว หื้อ ปี้ น้ อง ของ ต้าน ฮู้ จัก ฟาโรห์
ก็ ฮู้ จัก ครอบครัว ญาติ ปี้ น้ อง ของ โยเซฟ ตวย 14 โยเซฟ ส่ง คน ไป ฮับ ยาโคบ ป้อ ของ ต้าน
ตึงญาติปี้ น้ องของต้าน รวมตึงหมดตึงเสี้ ยงเจ็ดสิบห้าคนหื้อมาอยู่ตวยกั ๋นในประเทศ
อียป
ิ ต์ 15 ยาโคบ ก็ ปา กั ๋น ย้าย ไป อยู่ ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ แล้ว ยาโคบ กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตี้
16
เป๋น เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ก็ ต๋าย ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ นั ้น มี คน เอา ศพ ของ ต้าน หมู่ นั ้น มา
ตี้ เมืองเชเคม แล้วฝังไว้ในอุโมงค์ ฝังศพตี้ อับราฮัมใจ๊ สตางค์ จํา๋ นวนนึ่ ง ซื้อมาจากลูก
บ่าวของฮาโมร์ในเมืองเชเคมนั ้น
17 “เมื่อ ใก้ เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า จะ ฮัก ษา สัญญา ตี้ หื้อ ไว้ กับ อับ รา ฮัม จํา
๋ นวน จาว
18
อิสราเอลในประเทศอียป
ิ ต์ได้เพิม
ิ ต์มีกษั ตริยใหม่
์
่ ขึ้นนั กขนาด เวลานั ้นประเทศอียป
ขึ้นปกครองประเทศองค์นึ่ งตี้บ่เกยฮูเรื
้ อ
่ งเกี่ยวกับโยเซฟเลย 19 กษั ตริยองค์
์
นี้ ใจ๊อุบาย
หลอกลวงตึงเยียะบ่ดีต่อป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา โดยเขหื้อเอาลูกหน้ อยของหมู่เขา
20
ไปขว้างตังนอกหื้อต๋าย โมเสสก็เกิดมาในหละหว่างเวลานั ้น ต๋อนเป๋นหละอ่อน ต้าน
มี ฮูป ฮ่า ง งาม น่า ฮัก ขนาด ป้อ แม่ ก็ เลี้ยงดู ต้าน ไว้ใน บ้าน จ๋น อายุ ได้ สาม เดือน 21 แล้ว ก็
ต้อง เอา ไป ขว้าง ไว้นอก บ้าน ลูกสาว ของ ฟาโรห์ ก็ ปะ ใส่ แล้ว เอา ต้าน ไป เลี้ยง ไว้เป๋น ลูก
เก็บ 22 โมเสส จึง ได้ ฮบ
ั ก๋าน ศึกษา วิชา ความ ฮู้ ตึง หมด ของ จาว อียป
ิ ต์ กับ ต้าน ก็ เก่ง ใน
เรือ
่ งกําอูกํ
้ าจ๋าตึงงานต่างๆ ตวย
“เมื่อ โมเสส อายุ ได้ สี่ สิบ ปี๋ ต้าน กึ๊ด ใจ๋ ใค่ ไป แอ่ว หา ปี้ น้ อง จาว อิสราเอล ของ ต้าน
ต้านก็เข้าไปจ้วย แล้ว
25
ฆ่า ป้อ จาย จาว อียป
ิ ต์ คน นั ้น ต๋าย เป๋น ก๋าน แก้ แค้น หื้อ โมเสส กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ปี้ น้ อง จาว
อิสราเอล คง ฮู้แล้ว ว่า พระเจ้า จะ ใจ๊ ต้าน นี่ ละ มา จ้วย ปล่อย หื้อ หมู่ เขา มี อิสระ แต่ ว่า หมู่
เขาบ่เข้าใจ๋ ไปจาอัน
้ 26 วันถัดมาโมเสสเตียวก๋ายมาหันจาวอิสราเอลสองคนกํ่าลังผิด
หัว กั ๋น หัน ท่า บ่ดี ต้าน ก็ ฮิ เข้า ไป ห้าม แล้ว อู้ หื้อ เขา คืนดี กั ๋น เหีย ว่า ‘เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น แต๊ๆ
เยียะหยังตีกั
๋ ๋นจ๋นเลือดตกยางออก� 27 แต่ป้อจายคนตี้คํ่านั ้นยูโมเสส
้
ออกไป แล้วอูว่
้ า
‘ใผตัง้ หื้อเจ้าเป๋นผู้ปกครองกับตัดสินหมู่เฮา 28 เจ้าจะมาฆ่าเฮาเหมือนตี้ฆ่าจาวอียป
ิ ต์
เมื่อตะวานี้ กา� 29 เมื่อโมเสสได้ยน
ิ กําอู้จาอัน
้ ก็หนี ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินจาวมีเดียน
ในฐานะคนแปลกหน้า แล้วต้านก็มีลูกป้อจายสองคนตี้หัน
้
23

24 เมื่อต้านซัดต๋าหันจาวอิสราเอลคนนึ่ งถูกจาวอียป
ิ ต์คนนึ่ งคํ่า

กิจก๋าน 7:30
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30 “หลัง จาก อยู่ ตี้ หัน
้ ได้ สี่ สิบ ปี๋

วัน นึ่ ง ทูต สวรรค์ ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเจ้า ต๋น นึ่ ง มา ป๋า กฏ
หื้อ โมเสส หัน ใน เปล๋ ว ไฟ ตี้ กํ่า ลัง ไหม้ คุ่ม ไม้ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร ใก้ ดอย ซี นาย 31 เมื่อ
โมเสส ซัด ต๋า หัน ใส่ ก็ เกือบ บ่เจื้อ สายต๋า ตั ๋ว เก่า งืด แต๊ๆ เมื่อ เตียว เข้า ไป ใก้ๆ เปื้ อ จะ หัน
ถี่ๆ ก็ ได้ยน
ิ เสียง ของ พระเจ้า อู้ว่า 32 ‘เฮา เป๋น พระเจ้า ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เจ้า เฮา
เป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบนั บถือ� โมเสสกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ถาบๆ บ่ก้าผ่อตี้คุ่ม
33
ไม้ นั ้น แล้ว พระเจ้า ก็ อู้ กับ โมเสส แหม ว่า ‘ถอด เกิบ ออก เหีย ก่อน ย้อน ตี้ เจ้า ยืน อยู่ นี้
เป๋นตี้ศักดิส
้ อไปว่า ‘เฮาหันความตุ๊กคนจ้าดของเฮาตี้อยูใน
่ ประเทศ
์ ิทธิ�
์ 34 พระเจ้าอูต่
อียป
ิ ต์แล้ว เฮาได้ยน
ิ เสียงฮ้องป่นปี้ ตีนังของหมู่เขา เฮาจึงลงมาเปื้ อจะปล่อยเขาหื้อมี
อิสระ มาเต๊อะ เฮาจะส่งเจ้าปิ๊ กไปประเทศอียป
ิ ต์�
35 “โมเสสคนนี้ ละตี้ จาวอิสราเอลบ่ยอมฮับโดยอู้ว่า ‘ใผตัง
้ เจ้าหื้อเป๋นผู้ปกครองกับ
ตัดสิน หมู่ เฮา� พระเจ้า ส่ง ต้าน มา เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ผู้ จ้วย หื้อ ป๊น ความ ตุ๊ก โดย อู้ ผ่าน
ทูตสวรรค์ตี้ป๋ากฏหื้อต้านหันในคุ่มไม้ตี้ไฟไหม้อยู่ 36 โมเสสก็คือคนตี้ปาจาวอิสราเอล
ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ ต้านเยียะปาฏิหาริยตึ
์ งหมายสําคัญต่างๆ ในประเทศอียป
ิ ต์
ตี้ทะเลแดง กับเป๋นเวลาสี่สิบปี๋ในดินแดนทุรกั ๋นดาร
37 “โมเสสคนนี้ ละเป๋ นผูตี
้ ้อูกั
้ บจาวอิสราเอลตังหลายว่า ‘พระเจ้าจะนําคนนึ่ งในหมู่ปี้
น้ องของต้านตังหลายหื้อเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์เหมือนอย่างข้าพเจ้า�
38 โมเสส คน นี้ อยู่กับ จุ มนุม จาว อิสราเอล ป้ อ อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาในดินแดนทุรกั ๋น
ดาร ฮ่วมกับทูตสวรรค์ ตี้ อู้กับโมเสสในดอยซีนาย ตี้ หัน
้ ต้านฮับถ้อยกําแห่งจี วต
ิ มาหื้อ
เฮา ตัง หลาย 39 แต่ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา บ่ยอม เจื้อ ฟัง ต้าน หมู่ เขา บ่ยอมฮับ ต้าน
ใค่ ปิ๊ ก ไป ประเทศ อียป
ิ ต์ 40 ต๋อน ตี้ โมเสส ขึ้น ไป บน ดอย ซี นาย ได้ หลาย วัน แล้ว หมู่ เขา อู้
กับอาโรนอ้ายของต้านว่า ‘ขอจ้วยแป๋งพระหื้อหมู่เฮากําเต๊อะ เปื้ อจะหื้อมานําตางหมู่
เฮา ย้อนหมู่เฮาบ่ฮู้ว่าเกิดอะหยังขึ้นกับโมเสสคนตี้นําเฮาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�
41 ใน เวลา นั ้น หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น เอา คํา ตี้ ติด ตั ๋ว มา หล่อ เป๋ น ฮูป งัว ก๊อก๗ขึ้น มา ตั ๋ว นึ่ ง แล้ว
ถวายเครือ
่ งปู่ จาฮูปเคารพนั ้น หมู่เขาก็ ปากั ๋นกิน
๋ เลี้ยงฉลองสิง่ ตี้ หมู่เขาแป๋งขึ้นมากับ
มือ 42 แต่พระเจ้าบิน
่ หน้าหนี จากหมู่เขาเหีย พระองค์ปล่อยหื้อหมู่เขานมัสก๋านหมู่ดาว
ในต๊องฟ้า อย่างตี้มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
‘จาวอิสราเอลตังหลาย สัตว์ตี้หมู่เจ้าฆ่าเอามาปู่จา
ในดินแดนทุรกั ๋นดารเป๋นเวลาเถิงสี่สิบปี๋นั ้น
เจ้าเอามาปู่จาเฮากา
43 บ่ใจ้ แต่หมู่เจ้าขนเอาแต้นปู่จาของพระโมเลค๘
กับฮูปพระเรฟาน๙เทพเจ้าแห่งดาว
คือฮูปพระตี้หมู่เจ้าแป๋งขึ้นเปื้ อกราบไหว้นมัสก๋านบ่ใจ้กา
จาอัน
้ เฮาจะกวาดเจ้าหื้อไปเป๋นเชลยไก๋ๆ หล่ายเมืองบาบิโลนปู๊น�ซ
44 “ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ก็ มี เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์แห่ง สักขี พยาน ตี้ ดิน แดน ทุ รกั ๋น
ดาร เป๋นเต็นท์ตี้พระเจ้าบอกหื้อโมเสสแป๋งขึ้นมาต๋ามฮูปแบบตี้พระองค์เยียะหื้อต้าน
หัน นั ้น 45 เมื่อ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ได้ เต็นท์ นั ้น จาก ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา
มา แล้ว ต้าน หมู่ นั ้น ขน เต็นท์ ตวย โยชู วา เข้า ไป ไว้ ใน ดิน แดน ตี้ ยึด มา จาก จ้าด ต่างๆ
๗

7:41

7:41

ฮูปงัวก๊อก

นั บถือว่าเป๋นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์

กําไทยว่า

เป๋นพระแห่งตะวันกับต๊องฟ้าของจาวอัมโมน
ซ 7:43 7:43 อมส� 5:25-27

๙

รู ปโคหนุ่ม

๘

เป๋นพระตี้จาวอิสราเอลฮับมาจากจาวอียป
ิ ต์

7:43

7:43

พระโมเลค

7:43 7:43 พระเรฟาน เป๋นพระแห่งดาวเสาร์ของจาวอียป
ิ ต์

กิจก๋าน 7:46
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ตี้ พระเจ้า ไล่ ออก ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา แล้ว เต็นท์ นี้ ก็ อยู่ ตี้ หัน
้
ตลอดมาจ๋นเถิงสมัยของกษั ตริยดาวิ
์
ด
46 “พระเจ้าเปิ งใจ๋กษั ตริยดาวิ
์
ดขนาด ต้านขอแป๋งพระวิหารหื้อพระเจ้าของยาโคบ๑
47 แต่กษั ตริยซาโลมอน
์
ลูกของกษั ตริยดาวิ
์
ดเป๋นผู้แป๋งพระวิหารสําหรับพระเจ้า
48 “แต่ พระเจ้า ผู้ สู งสุ ด ก็ บ่อาศัย อยู่ ใน พระวิหาร ตี้ แป๋ ง จาก มือ ของ มนุษย์ อย่าง ตี้ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
49 ‘สวรรค์เป๋ นบัลลังก์ของเฮา แผ่นดินโลกก็คือแต้นตี้ฮองตีน
๋ ของเฮา
พระเจ้าผู้สูงสุดถามว่า แล้วเจ้าจะแป๋งวิหารอะหยังสําหรับเฮา
หมู่เจ้าจะหื้อเฮาย้างอยูตี
่ ้ไหน
50 ซะป๊ ะซะเป้ ดหมู่นี้ เฮาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเฮาตึงหมดบ่ใจ้กา�ญ ”
51 สเทเฟน อู้ ต่อ ไป ว่า “หมู่ ต้าน เป๋ น คน หัว แข็ง หลึ่ง ตึง หู หนวก ต้าน ตัง หลาย ขัด
ขวางพระวิญญาณบริสุทธิอยู
่
หมู่ต้านเยียะเหมือนป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้าน
์ สะลวด
52 มีคนตี้เป๋ นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนใดพ่องตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้าน
บ่ได้คํ่าหือ ส่วนหมู่คนตี้ตวายตัก
๊ ก๋านมาของผู้ถูกต้องต๋ามธรรมคือพระเยซู ป้ออุย
๊ แม่
หม่อนก็ฆ่าหมู่คนนั ้นต๋ายตวย แล้วบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านหักหลังพระเยซู แล้วฆ่าพระองค์
ต๋าย 53 หมู่ต้านนั ้นละเป๋นคนตี้ ฮับบทบัญญัติของพระเจ้าตี้ ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าเอา
มาหื้อ แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อฟังบทบัญญัตินั ้น�
สเทเฟนถูกฆ่า
เมื่อ ผู้นํา จาว ยิว ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น โขด ยัน
้ เขี้ยว หยัน
้ กาง เข้า ใส่ สเทเฟน 55 แต่ ส
เทเฟนก็ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้านแหงนผ่อขึ้นบนต๊องฟ้าก็หันรัศมี
ของพระเจ้า กับหันพระเยซูยืนอยู่ตังเผิกขวาของพระเจ้าหัน
้ 56 แล้วสเทเฟนอู้ว่า “ผ่อ
หัน
้ ลอ ข้าพเจ้าหันสวรรค์เปิดออก กับหันบุตรมนุษย์ยืนอยูตั
่ งเผิกขวาของพระเจ้า�
57 หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ฮ้อง เสียง ดัง เอา มือ ตึด หู แล้ว ปา กั ๋น งอม เข้า ใส่ สเทเฟน 58 ปา กั ๋น
ลาก สเทเฟน ออก ไป นอก เมือง เอา บ่า หินขว้าง จ๋น ต๋าย หมู่ ตี้ เป๋น พยาน ก็ ปา กั ๋นแก้ เสื้อ
คุมของตั ๋ว ฝากไว้ฮิมตีน
๋ ป้อจายหนุ่มคนนึ่ งจื้อเซาโล
59 ต๋อน ตี้ หมู่ เขา ปา กั ๋น เอา บ่า หิน หลุ้ม ขว้าง อยู่ นั ้น สเทเฟน กํ่า ลัง อธิษฐาน ว่า “พระ
เยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า ขอฮับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าตวยเต๊อะ� 60 แล้วสเทเฟนก็คุก
เข่า ฮ้อง ออก ปาก เสียง ดัง ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ห้าม เอา โต้ษ หมู่ เขา เน่ อ ตี้ หมู่ เขา ปา กั ๋น
เยียะบาปนี้ � เมื่ออูจบ
้ แล้วสเทเฟนก็ต๋าย
54

8
หมู่ผู้เจื้อถูกคํ่า

1 เซาโลก็อยูตี
่ ้หัน
้

เขาหันดีตวยในก๋านฆ่าสเทเฟน ในวันนั ้นมีก๋านตัง้ เก๊าคํ่าเขคริสต
จักรครัง้ ใหญ่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ผู้เจื้อตังหลายเว้นแต่หมู่อัครทูตแตกหนี ขะแลขะแจไป
ทัว่ แคว้นยูเดียกับแคว้นสะมาเรีย 2 หมู่คนตี้ยําเก๋งพระเจ้าจัดก๋านฝังศพสเทเฟน แล้ว
ปากั ๋นไห้ฮํ่าหาสเทเฟนด้วยความโศกเศร้าเสียใจ๋ ขนาด 3 ส่วนเซาโลก็ ตัง้ เก๊ าทําลายค
ริสตจักร เขาเข้าไปในเฮือนจากหลังนึ่ งไปแหมหลังนึ่ ง เปื้ อลากคอตึงแม่ญิงป้อจายไป
ขังคอก
๑

7:46 7:46 พระเจ้าของยาโคบ เป๋นวิธก
ี ๋านฮ้องพระเจ้าตี้จาวยิวใจ๊อูเถิ
้ งพระองค์
66:1-2

ญ

7:50 7:50 อสย�

กิจก๋าน 8:4
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ฟีลิปบอกข่าวดีในแคว้นสะมาเรีย

4 สําหรับ ผู้ เจื้อ ตี้ แตก ขะแล ขะแจ ไป

ก็ ปา กั ๋นบอก ข่าวดี เรือ
่ ง ถ้อยกํา ของ พระเยซู กู้ ตี้
กู้ ตาง ตี้ หมู่ เขา ไป 5 ส่วน ฟี ลิป ไป ตี้ เมือง นึ่ ง ใน แคว้น สะมาเรีย แล้ว บอก เรือ
่ ง ของ พระ
6
คริสต์ หื้อ คน ตี้ หัน
้ ฟัง เมื่อ คน ตัง หลาย ได้ยน
ิ ฟี ลิป บอก ก็ ตัง้ ใจ๋ ฟัง ใน สิง่ ตี้ ต้าน อู้ กับ
หัน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ ต้าน เยีย ะ 7 เจ้น เมื่อ ฟี ลิป ไล่ ผี ฮ้าย๒ ผี ฮ้าย ตี้ เข้า คน อยู่ ก็ ฮ้อง เสียง
ดังออกไปจากคนนั ้นเหีย หมู่ คนตี้ เป๋นโรคต๋ายผากกับคนง่อยก็ ฮับก๋านฮักษาจ๋นหาย
8 คนในเมืองนั ้นก็มีความจื้นจมยินดีอย่างนั กขนาด
ซีโมนคนเก่งตางเวทมนตร์กาถา
เขาอยูเมื
่ องนั ้น เป๋นคนเก่งตางเวทมนตร์กาถาอาคม เขา
เยีย ะ หื้อ จาว สะมาเรีย งืด ใน ตั ๋ว เขา มา ก่อน เขา อ้าง ตั ๋ว ว่า เป๋น ผู้ ยิง่ ใหญ่ 10 ส่วน คน ตัง
หลายบ่ว่าจัน
๊ สูงกาว่าจัน
๊ ตํ่าในสังคม ก็ หื้อความสนใจ๋ ในตั ๋วเขานั กขนาด อู้กั ๋นว่า “ป้อ
จาย คน นี้ เป๋น คน ตี้ มี อํานาจ ต๋าม แบบ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า ผู้ มี อํานาจ ยิง่ ใหญ่� 11 คน
ตังหลายสนใจ๋ ฟังซีโมน ย้อนเขาเยียะหื้อคนงืดในเวทมนตร์กาถาของเขามาเมินแล้ว
12 แต่เมื่อฟีลิปบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้ากับเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์ หมู่จาว
13
เมืองนั ้นก็ฮับเจื้อ แล้วฮับบัพติศมาตึงป้อจายแม่ญิง ซีโมนก็เจื้อตวย หลังจากตี้เขา
ฮับบัพติศมาแล้ว เขาก็ติดต๋ามฟีลิปไปผับใคว่ เขาหันหมายสําคัญกับก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ฟี
ลิปเยียะ ก็งืดขนาด
14 เมื่อ หมู่ อัครทูต ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ยน
ิ ข่าว ว่า จาว สะมาเรีย ยอมฮับ ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า แล้ว ต้าน หมู่ นั ้น ก็ ส่ง เปโตร กับ ยอห์น มา หา หมู่ เขา 15 เมื่อ เปโตร กับ ยอห์น มา
แผวแคว้นสะมาเรียแล้ว ก็อธิษฐานเผื่อผูเ้ จื้อตังหลาย เปื้ อหื้อหมู่เขาฮับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 16 ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิยั
่ บเขาตังหลายเตื้อ แต่หมูเขา
่ ฮับบัพ
์ งบ่มาอยูกั
17
ติศ มา ใน นาม ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้า อัน
้
แล้ว เปโตร กับ ยอห์น อธิษฐาน
วางมือบนหัวหมู่เขา คนตึงหมดก็ได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
9 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อซีโมน

เมื่อ ซี โมน หัน อัคร ทูต วาง มือ ลง บน หัว คน หมู่ นั ้น แล้ว เขา หมู่ นั ้น ก็ ได้ ฮับ พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ซี โมน ก็ เอา สตางค์ มา เสนอ ขอ ซื้อ จาก อัครทูต 19 อู้ ว่า “ขอ อํานาจ
จาอี้ หื้อ ข้าพเจ้า พ่อง เต๊อะ เปื้ อ ว่า กู้ คน ตี้ ข้าพเจ้า วาง มือ จะ ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์
ตวย�
20 เปโตร เอ็กปั๊ ด ซี โมน ว่า “ขอ หื้อ สู กับ สตางค์ ของ สู ฉิ บหาย วายวอด ไป ตวย กั ๋น เหีย
ย้อนสูกึ๊ดว่าสตางค์สามารถซื้อสิง่ ตี้พระเจ้าจะหื้อได้ 21 สูจะบ่มีส่วนฮ่วมในเรือ
่ งนี้ อย่าง
22
เด็ด ขาด ย้อน จิต ใจ๋ ของ สู บ่ซื่อ บ่ใส ต่อ พระเจ้า ย้อนจาอัน
้ จง กลับ ใจ๋ จาก บาป จาก
ความบ่ดีจาอี้ แล้วอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป๋นเจ้า หวังว่าพระองค์อาจจะยกโต้ษกํากึ๊ด
ตี้ อยู่ ใน ใจ๋ ของ สู ก็ ได้ 23 ย้อน เฮา หัน ว่า สู ขอย จ๋น เจ็บ ใจ๋ เยีย ะ หื้อ ตก เป๋น ขี้ข้า ของ ความ
บาป� 24 แล้วซีโมนตอบว่า “ขอหมูต้
่ านจ้วยอธิษฐานต่อองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเผื่อกําเต๊อะ
เปื้ อสิง่ ตี้อูมา
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าสักอย่าง�
18

25 หลังจากเปโตรกับยอห์นเป๋ นพยานกับอู้เถิงถ้อยกําขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าแล้ว

ก็
ปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ในหละหว่างก๋างตางนั ้นก็ได้อู้เถิงข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูต๋ามหมู่บ้าน
ของจาวสะมาเรียแหมหลายตี้
ฟีลิปสอนจาวเอธิโอเปีย
๒

8:7 8:7 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ทูต สวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า องค์ นึ่ ง สัง่ ฟี ลิป ว่า “เกีย ม ตั ๋ว เตียวตาง ลง ไป
ตัง ใต้ ต๋าม เส้น ตาง จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เถิง เมือง กาซา เป๋น เส้น ตาง กั ๋นดาร� 27 ฟี ลิป
จึง เกีย ม ตั ๋ว แล้ว ออก เตียวตาง หละหว่าง เตียวตาง ก็ หัน ขันที คน นึ่ ง เป๋น จาว เอธิโอเปีย
เป๋นเจ้าหน้าตี้ของพระราชินีประเทศเอธิโอเปีย๓ มีหน้าตี้ผ่อกอยทรัพย์สมบัติตึงหมด
ของพระนาง ขันทีคนนี้ ไปนมัสก๋านพระเจ้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มมาแล้ว 28 หละหว่างนั ่งรถ
ม้า ปิ๊ ก เมือ บ้าน นั ้น เขา กํ่า ลัง อ่าน หนั งสือ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อยู่
29 แล้ว พระวิญญาณ บริสุทธิ์ บอก ฟี ลิป ว่า “เข้า ไป ใก้ๆ รถ กัน นั ้น เต๊อะ� 30 ฟี ลิป ก็ ล่น
เข้าไปใก้ รถกันนั ้น ได้ยน
ิ เสียงคนกํ่าลังอ่านหนั งสือตี้ อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าเขียนไว้ ฟีลิปจึงถามว่า “ต้านเข้าใจ๋ตี้กํ่าลังอ่านหัน
้ ก่อ�
31 ขันที ตอบ ว่า “ถ้า บ่มี ใผ อธิบาย หื้อ ฟัง ก็ จะ เข้า ใจ๋ ได้ จาใด� แล้ว เขา ก็ เจิญ ฟี ลิป ขึ้น
ไปนั ่งบนรถตวยกั ๋น
32 ข้อความในพระคัมภีรตี
์ ้ขันทีกํ่าลังอ่านอยูนั
่ ้นมีว่าจาอี้
26

“ต้านถูกปาไปเหมือนกับแกะตี้ถูกปาเอาไปฆ่า
ต้านเหมือนกับลูกแกะตี้ดักปากต่อหน้าคนตัดขน

ต้านบ่อ้าปากอูอะหยั
้
งเลยเหมือนกับลูกแกะนั ้น
33 ต้านถูกอับอายขายหน้าแต่ต้านบ่ได้ฮับความยุติธรรม

บ่มีใผสักคนตี้จะเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับเจื๊อสายของต้านได้
ย้อนจีวต
ิ ของต้านจากโลกนี้ ไปแล้ว�ฎ
34 ขันที ก็ ถาม ฟี ลิป ว่า “บอก เฮา ฮู้ น่ อย ว่า ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า กํ่า ลัง อู้ เถิง
ตั ๋วเก่ากาว่าอู้เถิงคนอื่น� 35 แล้วฟีลิปก็ตัง้ เก๊าเล่าเรือ
่ งข่าวดีของพระเยซู อ้างอิงพระ
คัมภีรตั
์ ง้ แต่ข้อนี้ ไปหื้อขันทีฟัง
36 ใน หละหว่าง ตี้ นั ่ง รถ ไป ต๋าม ตาง นั ้น ก็ ก๋าย ตี้ มี นํ้า แห่ง นึ่ ง ขันที จึง อู้ ว่า “ผ่อ นํ้า หัน
้
37
ลอ มี อะหยัง ขัดข้อง ก่อ ถ้า เฮา จะ ฮับ บัพ ติศ มา� แล้ว ฟี ลิป ก็ ตอบ ว่า “ถ้า ต้าน เจื้อ
อย่าง เต๋ม ใจ๋ ก็ ฮับ บัพ ติศ มา ได้� ขันที ตอบ ว่า “เฮา เจื้อ ว่า พระเยซู คริสต์ เป๋น บุตร ของ
พระเจ้า�๔ 38 แล้ว ขันที ก็ สัง่ หื้อ หยุด รถ จาก นั ้น ขันที กับ ฟี ลิป ก็ เตียว ลง ไป ใน นํ้า แล้ว
ขันที ก็ ฮับ บัพ ติศ มา จาก ฟี ลิป 39 เมื่อ ปา กั ๋น ขึ้น จาก นํ้า แล้ว พระวิญญาณ บริสุทธิ์ของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้าก็ฮับฟีลิปไปเหีย ขันทีก็บ่หันหน้าหันต๋าฟีลิปแหมเลย จากนั ้นขันทีก็
เตียวตางต่อ ไปด้วยความจื้น จมยินดี 40 ส่วน ฟี ลิป ก็ มาผดตี้ เมือง อาโซทัส แล้ว ก็ บอก
ข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูต๋ามกู้เมืองตี้ต้านเตียวตางก๋ายไปจ๋นมาแผวเมืองซีซารียา

9
เซาโลมาเข้าเป๋นผู้เจื้อพระเยซู

1 ในหละหว่างนั ้น

เซาโลก็ยังขู่ตี้จะฆ่าหมู่สาวกขององค์พระผู้เป๋นเจ้า เขาไปหามหา
ปุโรหิต
ในเมืองดามัสกัส เปื้ อ
ขอความฮ่วมมือว่า ถ้าปะใผคนใดตี้ติดต๋ามลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู บ่ว่าเป๋น
ป้อ จาย กาว่า แม่ ญิง ก็ จะ หื้อ เขา ยับ ปา ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อ เซาโล เตียวตาง ใก้
จะ แผว เมือง ดามัสกัส จู่ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊ องฟ้า ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว เขา 4 เซาโล โก้น ลง
ดิน แล้วได้ยน
ิ เสียงเอิน
้ ลงมาว่า “เซาโล เซาโล เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง�
2 แล้ว ขอ หนั งสือ ตี้ จะ นํา ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ต่างๆ

๓ 8:27
๔ 8:37

8:27 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกมีกําว่า คานดาสี แป๋ว่า พระราชินี

8:37 สําเนาโบราณเก่าตี้สุดบ่มีข้อนี้
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เซาโล ถาม ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� มี เสียง ตอบ ว่า “เฮา คือ เยซู ผู้ ตี้
เจ้าคํ่านั ้น 6 ลุกขึ้นเต๊อะ แล้วเข้าไปในเมือง จะมีคนมาบอกหื้อเจ้าฮู้ว่าจะต้องเยียะอะ
หยังต่อไป�
7 หมู่ คน ตี้ เตียวตาง มา ตวย ปา กั ๋น ยืน หนิ ม อู้ อะหยัง บ่ออก ได้ยน
ิ เสียง บ่ดาย แต่ บ่หัน
8
ตั ๋วคนอู้ แล้วเซาโลก็ ลุกขึ้น แต่ เมื่อมืนต๋าผ่อก็ บ่หันอะหยังสักอย่าง คนหมู่นั ้นจึงจู๋ง
มือ เซาโล ปา เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส 9 เซาโล ผ่อ อะหยัง บ่หัน ได้ สาม วัน ใน สาม วัน นั ้น
เขาตึงบ่กิน
๋ ข้าวบ่กิน
๋ นํ้า
10 ใน เมือง ดามัสกัส นั ้น มี คน นึ่ ง จื้อ อานาเนี ย เป๋ น ผู้ เจื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า อู้ กับ เขา
ตางนิ มิตว่า “อานาเนี ยเหย� อานาเนี ยก็ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี่ �
5

11 พระองค์บอกว่า “หื้อไปตี้หนตางจื้อว่า ตางซื่อ เน่ อ เข้าไปตี้บ้านของยูดาส ถามหา

ป้อจายจื้อเซาโลเป๋นคนจาวเมืองทาร์ซัส บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่าลังอธิษฐานอยู่ตี้หัน
้ 12 ส่วน
เซาโล ก็ หัน นิ มิต เหมือน กั ๋น คือ เขา หัน ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ อานาเนี ย กํ่า ลัง เข้า มา หา แล้ว
วางมือบนหัวเขาเปื้ อเขาจะผ่อหันแหมเตื้อ�
13 อานาเนี ยตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ยน
ิ หลายคนอูเถิ
้ งคนนั ้นว่า เขาเยียะ
14
ฮ้ายต่อคนของพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ก่อนเขามานี่ เขาฮับอํานาจจากหมูหั
่ วหน้า
ปุโรหิตหื้อมายับคนตังหลายตี้เจื้อพระองค์�

แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บอก อานาเนี ย ว่า “ไป เต๊อะ ย้อน เฮา เลือก ป้อ จาย คน นี้ เป๋น
เครือ
่ ง มือ ตี้ จะ นํา เรือ
่ ง ราว ของ เฮา ไป บอก กับ คน ต่าง จ้า ด กับ หมู่ กษั ตริย์ กับ คน จาว
อิสราเอล ตวย 16 เฮา จะ เยีย ะ หื้อ เซาโล ฮู้ ว่า เขา จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน เปื้ อ เฮา สัก มอก
ใด�
17 แล้วอานาเนี ยก็ไปตี้บ้านตี้ว่านั ้นก็ปะเซาโล แล้ววางมือลงบนหัวเซาโลอู้ว่า “อ้าย
เซาโล เหย พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตี้ ป๋า กฏ หื้อ อ้าย หัน หละหว่าง ก๋าง ตาง ตี้ มา นั ้น
ส่ง ข้าพเจ้า มา เปื้ อ เยีย ะ หื้อ อ้าย ผ่อ หัน แหม เตื้อ กับ จะ หื้อ อ้าย ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วิญญาณบริสุทธิ�
์ 18 แล้ว ก็ มี อย่างนึ่ ง เหมือน เกล็ด ป๋า หยวะ ออก จาก ต๋า ของ เซาโล บ่า
เดี่ยว นั ้น เลย แล้ว เขา ก็ ผ่อ หัน แหม เตื้อ เขา ก็ ลุก ขึ้น ฮับ บัพ ติศ มา 19 เมื่อ กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า
แล้ว เขาก็ฮูส
้ ึกมีแฮงนั กขึ้น แล้วเซาโลก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผู้เจื้อในเมืองดามัสกัสหลายวัน
15

เซาโลสัง่ สอนในเมืองดามัสกัส
แล้ว เซาโล ก็ บ่รอ จ๊า ตี้ จะ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว ตัง้ เก๊ า บอก เรือ
่ ง ของ พระ
เยซูว่า “พระองค์เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
20

“คนนี้ บ่ใจ้ กา ตี้ คํ่ากับ
เยีย ะ ฮ้าย ต่อ ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ตี้ เขา มา นี่ ก็ ย้อน ตัง้ ใจ๋ จะ มา ยับ คน หมู่ นั ้น ปิ๊ ก
ไปหื้อหมู่หัวหน้าปุโรหิต�
21 คนตังหลายตี้ ได้ยน
ิ เซาโลอู้จาอัน
้ ก็ อิกขะหลิกในใจ๋ อู้กั ๋นว่า

แต่ กํา เต สนา ของ เซา โล ก็ มี อํานาจ นั ก ขึ้น ติกๆ กับ พิสูจน์ หื้อ จาว ยิว ใน เมือง
ดามัสกัสหันว่า พระเยซูเป๋นพระคริสต์ เยียะหื้อหมู่เขาปากบ่ออกเถียงบ่ได้
22

เซาโลหนี ต๋าย
หลาย วัน ผ่าน ไป หมู่ จาว ยิว วางแผน จะ ฆ่า เซาโล เหีย 24 แต่ มี คน บอก เซาโล หื้อ ฮู้
แผนนั ้นเหียก่อน หมู่ นั ้นผกตี้ ปะตู๋ เมืองตึงเมื่อวันเมื่อคืนแนจะฆ่าเซาโล 25 แต่ วันนึ่ ง
ต๋อน เมื่อ คืน หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ เซาโล นั ่ง มอบ ใน ก๋วย แก่น ใหญ่ แล้ว หย่อน ก๋วย นั ้น จ๊าๆ ผ่าน
ฮ่อมกํ่าแปงเมืองลงไปตังลุ่ม
23
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เซาโลอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม

เมื่อ เซาโล ปิ๊ ก มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว เขา ฮิ เข้า ฮ่วม กับ หมู่ ผู้ เจื้อ แต่ หมู่ นั ้น
ปา กั ๋น กั ๋ว ย้อน บ่เจื้อ ว่า เซาโล เป๋น ผู้ เจื้อ แต๊ๆ 27 แต่ บารนาบัส ปา เซาโล ไป ปะ หมู่ อัคร
ทูต แล้ว อธิบาย หื้อ ฟัง ว่า ใน หละหว่าง ตาง ไป เมือง ดามัสกัส เซาโล ปะ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้า ได้ จาใด แล้ว พระองค์ อู้อะหยัง กับ เซาโล พ่อง ยัง เล่า แหม ว่า ต๋อน เซาโล อยู่ตี้ เมือง
ดามัสกัสนั ้น เซาโลเตสนาเรือ
่ งของพระเยซูอย่างบ่กั ๋วใผ 28 หมู่อัครทูตก็ยอมฮับเซาโล
เข้ามาอยูตวย
่
กั ๋น แล้วไปไหนมาไหนในกรุ งเยรู ซาเล็มตวยกั ๋นอย่างสบาย กับเตสนาใน
นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง บ่กั ๋ว ใผ 29 ต้าน อู้ โต้ แย้ง เถียง กับ หมู่ จาว ยิว ตี้ อู้ ภาษา
กรีกตวย แต่หมู่นั ้นก็หาตางตี้จะฆ่าต้านเหีย 30 เมื่อหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฮู้เรือ
่ งนี้ ก็ปาเซาโล
ไปตี้เมืองซีซารียา แล้วส่งไปเมืองทาร์ซัสบ้านเกิดของต้าน
31 จาก นั ้น หมู่ คริ สตจักร ใคว่ แคว้น ยู เดีย กาลิ ลี กับ สะมาเรีย ก็ มี สันติสุข กับ พระ
วิญญาณบริสุทธิจ้
์ วยหื้อคริสตจักรเข้มแข็ง มีคนมาเจื้อพระเยซูนั กขึ้น แล้วหมู่ผู้เจื้อก็
ใจ๊จีวต
ิ ตี้เคารพยําเก๋งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
26

เปโตรไปแอ่วเมืองลิดดากับเมืองยัฟฟา
ก็ไปแอ่วหาคนของพระเจ้าในเมืองลิดดา 33 ตี้หัน
้
34
เขาปะป้อจายคนนึ่ งจื้อไอเนอัสเป๋นง่อยนอนอยู่บนตี้นอนมาแปดปี๋ แล้ว เปโตรอู้กับ
เขาว่า “ไอเนอัสเหย พระเยซูคริสต์ฮักษาต้านหื้อหายแล้ว ลุกขึ้นเก็บตี้นอนเหียเต๊อะ�
แล้วไอเนอัสก็ลุกขึ้นบ่าเดี่ยวนั ้น 35 เมื่อคนตังหลายตี้อาศัยอยู่ในเมืองลิดดากับตี้ราบ
ชาโรนหันจาอัน
้ หมู่เขาก็เข้ามาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
32 ส่วนเปโตรเตียวตางไปตี้ ต่างๆ

ตี้ เมือง ยัฟฟา มี ผู้ เจื้อ เป๋น แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ ทาบิธา เป๋น ภาษา ฮีบรู แต่ ภาษา กรีก
ว่า โดรคัส แป๋ ว่า กว๋าง นาง เป๋น คน จ้วย เอา ใจ๋ ใส่ กับ หื้อ ตาน แก่ คน ตุ๊ก คน ยาก มา ตลอด
37 เวลา นั ้น นาง ป่ วย แล้ว ต๋าย หมู่ เปื้ อน บ้าน จึง อาบ นํ้า ศพ ต๋าม ธรรมเนี ยม จาว ยิว แล้ว
เก็บศพนางไว้ตี้ห้องจัน
๊ บน 38 เมืองลิดดากับเมืองยัฟฟาอยู่บ่ไก๋กั ๋น เมื่อหมู่ผู้เจื้อได้ยน
ิ
ว่าเปโตรอยู่ในเมืองลิดดา หมู่เขาก็ใจ๊ป้อจายสองคนไปอ้อนวอนเจิญเปโตรว่า “ขอมา
เวยๆ เต๊อะ�
39 เปโตรจึง ตวยสองคนนั ้น ไป เมื่อ ไปแผว หมู่ เขาก็ ปาเปโตรขึ้น ไปตี้ ห้องจัน
๊ บน หมู่
แม่ หม้าย ยืน ไห้สนั ่น ปั่ น ปื๊ น แวด เปโตร กับ จี๊ หื้อ เปโตร ผ่อ เสื้อผ้า ต่างๆ ตี้ โดรคัส หยิบ ไว้
ต๋อนยังมีจี วต
ิ อยู่ 40 เปโตรจึงขอหื้อหมู่เขาออกไปตังนอก ต้านก็ คุกเข่าอธิษฐาน แล้ว
บิน
่ หน้า มา ตัง ศพ อู้ ว่า “ทาบิธา ลุก ขึ้น เต๊อะ� นาง ก็ มืน ต๋า ขึ้น เมื่อ หัน เปโตร นาง ก็ ลุก
ขึ้นนั ่ง 41 เปโตรจึงเอามือจ้วยตุ้มนางลุกขึ้นยืน จากนั ้นก็ฮ้องหมู่ผู้เจื้อกับหมู่แม่หม้าย
เข้ามา แล้วหื้อผ่อว่านางมีจีวต
ิ ขึ้นมาแล้ว 42 เรือ
่ งนี้ ฮู้กั ๋นไปใคว่เมืองยัฟฟา เยียะหื้อมี
43
หลาย คน มา ฮับ เจื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เปโตร อยู่ ใน เมือง ยัฟฟา ต่อ ไป แหม หลาย วัน
ต้านอยูตวย
่
คนจื้อซีโมนผู้มีอาชีพเป๋นสล่าฟอกหนั ง
36

10
โครเนลิอส
ั ใจ๊คนไปหาเปโตร
ใน เมือง ซี ซารียา มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ โครเนลิ อส
ั เป๋น นายร้อย ทหาร อยู่ ก๋อง ทหาร
2
จื้อก๋องอิตาเลียน นายร้อยคนนี้ ตึงครอบครัวของต้านเป๋นคนยําเก๋งพระเจ้า ต้านหื้อ
ตาน จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น กับ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า บ่เกย ขาด 3 วัน นึ่ ง เวลา ประมาณ
1
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บ่ายสามโมง โครเนลิอส
ั กํ่าลังอธิษฐานอยู่ ก็หันนิ มิตอย่างเต๋มต๋า คือเขาหันทูตสวรรค์
องค์นึ่ งของพระเจ้าเข้ามาหาฮ้องต้านว่า “โครเนลิอส
ั เหย�
4 โครเนลิ อส
ั ตกใจ๋ กั ๋ว ปัก ต๋าผ่อ ทูต องค์ นั ้น แล้ว ถาม ว่า “ต้าน เจ้าข้า มี อะหยัง กา�
ทูตสวรรค์ จึงอู้กับต้านว่า “กําอธิษฐานของเจ้ากับตานตี้ เจ้าจ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น ก็
ขึ้นไปเถิงพระเจ้าแล้ว พระองค์บ่ได้ลืมเจ้า 5 บ่าเดี่ยวนี้ หื้อเจ้าส่งคนไปตี้เมืองยัฟฟา ไป
เจิญซีโมนตี้คนฮ้องว่าเปโตรมาหาเจ้า 6 เปโตรย้างอยู่กับสล่าฟอกหนั งจื้อซีโมน บ้าน
เปิ้ นอยูฮิ
่ มทะเล�
7 เมื่อทูตสวรรค์ไปแล้ว

โครเนลิอส
ั จึงฮ้องคนฮับใจ๊ในบ้านมาสองคน กับทหารฮับใจ๊
แหมคนนึ่ งตี้ยําเก๋งพระเจ้าเข้ามาหา 8 แล้วก็เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดตึงเสี้ ยงหื้อหมู่
เขาฟัง จากนั ้นก็ส่งหมู่เขาไปเมืองยัฟฟา

เปโตรหันนิ มิต
วัน ต่อ มา เวลา ประมาณ เตี้ย ง คน หมู่ นั ้น กํ่า ลัง เตียวตาง มา ใก้ จะ แผว เมือง ยัฟฟา
เป๋น เวลา เดียว กั ๋น ตี้ เปโตร ขึ้น ไป บน ดาดฟ้า เปื้ อ อธิษฐาน 10 เปโตร ก็ ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว
หละหว่าง ตี้ คน ใน บ้าน กํ่า ลัง เยีย ะ กิน
๋ อยู่ นั ้น เปโตร ก็ ตก อยู่ ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ตื่น
11 เขา หัน ต๊ องฟ้า เปิ ด ออก แล้ว หัน อย่าง นึ่ ง เหมือน ผ้า สี่ แจ่ง ผืน ใหญ่ ลง มา เอง เหมือน
ว่ามีคนกํา๋ แจ่งผ้าลงมาปื๊ นโลก 12 ในผ้าผืนนั ้นหันมีสัตว์กู้อย่าง ตึงสัตว์สี่ ตีน
๋ เตียวดิน
13
สัตว์เลื้อยกาน กับ นก ใน อากาศ แล้ว มี เสียง อู้ กับ ต้าน ว่า “เปโตร เหย ลุก ขึ้น มา ฆ่า
สัตว์หมู่นี้ กิน
๋ เต๊อะ� 14 เปโตรตอบว่า “อึ บ่ได้องค์พระผู้เป๋ นเจ้า สิง่ ตี้เป๋นของต้องห้าม
กาว่าเป๋นมลทินหมู่นั ้น ข้าพระองค์บ่เกยกิน
๋ เลย�
9

เสียง นั ้น ก็ อู้ เตื้อ ตี้ สอง ว่า “สิง่ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ สะอาด แล้ว เจ้า บ่ควร ถือ ว่า เป๋น
มลทิน� 16 เปโตร หัน จาอี้เถิง สาม เตื้อ ตวย กั ๋น แล้ว ของ หมู่ นั ้น ก็ ลอย ปิ๊ ก ขึ้น ไป บน ต๊ อง
ฟ้าตันที
17 ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ ว่า นิ มิต ตี้ หัน นี้ หมาย เถิง อะหยัง ใน เวลา เดียว
กั ๋น นั ้น หมู่ คน ตี้ โครเนลิ อส
ั ใจ๊ มา ก็ ปะ บ้าน ของ ซี โมน แล้ว หมู่ เขา กํ่า ลัง ยืน อยู่หน้า ปะตู๋
ฮัว้ บ้านปอดี 18 ป้อจายหมู่นั ้นเอิน
่ ้นี่ ก่อ�
้ ถามว่า “ซีโมนตี้ฮ้องว่าเปโตรย้างอยูตี
15

พระวิญญาณบริสุทธิบอก
เขาว่า “ผ่อหัน
้ ลอ มี
์
ป้อจายสามคนมาถามหาเจ้า
แล้วลงไปตังลุ่ม หื้อไปตวยหมู่เขาเต๊อะ บ่ต้อง
สงสัยอะหยังย้อนเฮาใจ๊หมู่เขามาหาเจ้า� 21 แล้วเปโตรก็ลงไปหาหมู่เขา บอกว่า “เฮา
คือคนตี้ต้านตังหลายมาเซาะหา มีธุระอะหยังกา�
19 เมื่อ เปโตร ยัง กึ๊ด เถิง เรือ
่ งนิ มิตอยู่

20 ลุกขึ้น

“นายร้อยโครเนลิ อส
ั หื้อหมู่ เฮามาหาต้าน เปิ้ นเป๋นคนตี้ ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม กับ เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า จาว ยิว ก็ ยกย่อง นั บถือ ต้าน ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์บอก
เปิ้ น หื้อ มา เจิญ ต้าน ไป ตี้ บ้าน เปื้ อ ขอ หื้อ ต้าน เล่า เรือ
่ ง หื้อ ฟัง� 23 เปโตร ก็ เลย จวน ป้อ
จาย ตึง สาม ย้าง ตี้ บ้าน นั ้น แจ้ง เจ๊า มา เปโตร ไป ตวย หมู่ เขา มี ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บาง คน จาก
เมืองยัฟฟาติดต๋ามไปตวย
22 หมู่ เขา ปา กั ๋น ตอบ ว่า

เปโตรไปบ้านโครเนลิอส
ั
ถัด มา แหม วัน นึ่ ง หมู่ เขา ก็ เตียวตาง มา แผว เมือง ซี ซารียา โครเนลิ อส
ั กํ่า ลัง กอง
25
ถ้าต้อนฮับอยู่ กับเจิญญาติปี้ น้ องตึงเปื้ อนสนิ ทมาจุมนุมกั ๋นอยูแล้
่ ว เมื่อเปโตรเตียว
เข้าไปในบ้าน โครเนลิ อส
ั ก็ต้อนฮับด้วยก๋านหมอบลงไหว้ตี้ตีน
๋ ของเปโตร 26 แต่เปโตร
กํา๋ แขนโครเนลิอส
ั หื้อลุกขึ้นแล้วบอกว่า “ลุกขึ้นเต๊อะ เฮาก็เป๋นคนเหมือนกั ๋น�
24

กิจก๋าน 10:27

196

กิจก๋าน 10:48

27 เปโตรอู้กับโครเนลิ อส
ั

แล้วปากั ๋นเตียวเข้าไปตังใน ก็ ปะหมู่คนตี้ มาจุมนุมกั ๋นอยู่
ตี้ หัน
้ จํา๋ นวน นั ก 28 เปโตร ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย นั ้น ว่า “ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า เป๋น
ก๋านผิดบทบัญญัติตี้จาวยิวคบกาว่าแอ่วหาคนต่างจ้าด แต่พระเจ้าเยียะหื้อหันแล้วว่า
บ่ควร จะ ถือ ว่า คน นึ่ ง คน ใด เป๋น คน บ่สะอาด กาว่า เป๋น คน มี มลทิน 29 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ มี
คน ไป เจิญ เฮา มา เฮา ก็ บ่ขัดข้อง อะหยัง แต่ ขอ ถาม น่ อย เต๊อะ ว่า ต้าน เจิญ เฮา มา เยีย ะ
อะหยัง�
30 โครเนลิ อส
ั จึงตอบว่า “เมื่อสี่วันมาแล้ว ต๋อนบ่ายสามโมงเต้ากับเวลานี้ ปอดี เฮา
อธิษฐาน อยู่ ใน บ้าน จู่ๆ ก็ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง นุ่ง เสื้อ มัน เงา มา ยืน อยู่ ส่อง หน้า เฮา 31 แล้ว
อู้ว่า ‘โครเนลิ อส
ั เหย พระเจ้าฟังกําอธิษฐานของเจ้าแล้ว ก็ ฮู้ก็ หันเถิงตานตี้ จ้วยเหลือ
32
คน ตุ๊ก คน จ๋น หื้อ เจ้า ส่ง คน ไป ตี้ เมือง ยัฟฟา เจิญ ซี โมน ตี้ คน ฮ้อง ว่า เปโตร มา ตี้ นี่ เป
โตร ย้าง อยู่ กับ ซี โมน ตี้ เป๋น สล่า ฟอก หนั ง บ้าน ของ เขา อยู่ ฮิม ทะเล� 33 เฮา จึง ส่ง คน ไป
เจิญ ต้าน ตัน ที ต้าน มา แล้ว ก็ ดี แต๊ๆ บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ เฮา อยู่ พร้อม กั ๋น ต่อ หน้า พระเจ้า ตี้ นี่
เปื้ อฟังกู้สิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ หื้อต้านมาบอกหมู่เฮา�
เปโตรเตสนาในบ้านของโครเนลิอส
ั
“บ่าเดี่ยวนี้ เฮาเข้าใจ๋อย่างถองแกะถองแก๋นแล้วว่า พระเจ้าบ่เลือก
หน้า ใผ 35 แต่ พระองค์ ยอมฮับ คน กู้ จ้าด ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระองค์ กับ เยีย ะ ต๋าม ความ
ถูก ต้อง 36 ต้าน ก็ ฮู้ ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ กับ จาว อิสราเอล คือ ถ้อยกํา ตี้ บอก เถิง
ข่าวดีเกี่ยวกับสันติสุขผ่านตางพระเยซูคริสต์ผู้เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าของคนตังหลาย
37 ต้านก็ฮูเถิ
้ งเหตุก๋ารณ์ ยิง่ ใหญ่ตี้เกิดขึ้นทัว่ แคว้นยูเดีย ตัง้ เก๊าในกาลิลีหลังจากยอห์น
บอก เรือ
่ ง บัพ ติศ มา นั ้น 38 คือ ว่า พระเจ้า เจิม พระเยซู จาว นาซาเร็ธ ด้วย พระวิญญาณ
บริสุทธิตึ
์ ง ฤทธิอํ
์ านาจ พระเยซู เยีย ะ สิง่ ดีๆ ไป ผับ ใคว่ ตึง ฮัก ษา คน ตี้ ตก เป๋น ขี้ข้า อยู่ใต้
อํานาจของมาร ย้อนว่าพระเจ้าอยู่ตวยพระองค์ 39 หมู่เฮาก็เป๋นพยานเถิงก๋านงานตึง
หมดตึงเสี้ยงตี้พระองค์เยียะในกรุ งเยรู ซาเล็มกับในแคว้นยูเดียนั ้น หมู่เขาฆ่าพระองค์
โดย เขิง บน ไม้ ก๋า งเขน 40 แต่ ใน วัน ตี้ สาม พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย ตึง หื้อ พระองค์ มา ป๋า กฏ ตั ๋ว หื้อ หัน 41 แต่ บ่ใจ้ หื้อ กู้ คน หัน พระเจ้า เลือก คน ตี้ จะ
เป๋นพยานล่วงหน้าไว้แล้ว คือหมู่เฮาตี้กิน
๋ ดื่มกับพระเยซู หลังจากพระองค์เป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย แล้ว 42 พระเยซู สัง่ หื้อ หมู่ เฮา ออก ไป เตสนา สัง่ สอน คน ตัง หลาย กับ หื้อ หมู่
เฮา เป๋น พยาน ว่า พระเจ้า แต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้หื้อ เป๋น ผู้ พิพากษา ตึง คน ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ กับ
คนตี้ ต๋ายไปแล้วตวย 43 หมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายก็ เป๋นพยานเถิง
พระองค์ว่า กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋พระองค์จะฮับก๋านยกโต้ษบาปโดยพระองค์�
34 เปโตรจึงอูว่
้ า

คนต่างจ้าดฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
44 เมื่อเปโตรกํ่าลังอูอยู
้ นั
่ ้น

พระวิญญาณบริสุทธิก็
่ บคนตังหลายตี้ฟังถ้อย
์ ลงมาอยูกั
กําเรือ
่ งของพระเจ้า 45 หมู่จาวยิวตี้เป๋นผู้เจื้อตี้มาตวยเปโตร ก็ปากั ๋นงืดในใจ๋ตี้พระเจ้า
หื้อพระวิญญาณบริสุทธิแก่
ิ คนหมู่นี้ อู้ภาษาอื่นๆ
์ คนต่างจ้าดตวย 46 ย้อนหมู่เขาได้ยน
47
กับสรรเสริญพระเจ้า เปโตรก็ อู้ขึ้นว่า “บ่มีใผตี้ จะว่าบ่หื้อคนหมู่ นี้ ฮับบัพติศมาด้วย
นํ้า ได้ ย้อน ว่า หมู่ เขา ก็ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์เหมือน กับ หมู่ เฮา� 48 เปโตร จึง สัง่ หื้อ
หมู่ เขา เข้า ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ใน นาม ของ พระเยซู คริสต์ จาก นั ้น หมู่ เขา ก็ จวน เปโตร
หื้อย้างอยูกั
่ บหมู่เขาแหมสองสามวัน
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เปโตรปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 หมู่อัครทูตกับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยน
ิ ว่าคนต่างจ้าดก็เจื้อถ้อยกํา

ของ พระเจ้า เหมือน กั ๋น 2 แต่ เมื่อ เปโตร ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม หมู่ คน ตี้ หัน ตวย ว่า คน
ต่างจ้าดตี้ ฮับเจื้อพระเยซู ควรเข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็ ด่าต้านว่า 3 “เจ้าเข้าไปในบ้านของหมู่ตี้
บ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็บ่ถูกต้อง ป๋ายบ่ปอยังกิน
๋ ข้าวฮ่วมกับหมู่เขาตวย�

เปโตร จึง เล่า เถิง สิง่ ต่างๆ ตี้ เกิด ขึ้น หื้อ หมู่ เขา ฟัง ตัง้ แต่ เก๊า สุด ป๋าย ว่า 5 “ต๋อน ตี้
ข้าพเจ้า กํ่า ลัง อธิษฐาน ตี้ เมือง ยัฟฟา นั ้น ข้าพเจ้า อยู่ ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ตื่น แล้ว หัน
นิ มิต มี อย่าง นึ่ ง ผ่อ เหมือน ผ้า สี่ แจ่ง ผืน ใหญ่ ลง มา เอง เหมือน ว่า มี คน กํา๋ แจ่ง ผ้า ลง มา
จากฟ้ามาหาข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าปักต๋าผ่อถี่ๆ ในผ้าผืนนั ้น หันมีสัตว์สี่ตีน
๋ เตียวดิน สัตว์
7
ป่า สัตว์เลื้อยกาน กับนกในอากาศ แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงอู้ว่า ‘เปโตรเหย ลุกขึ้น
มา ฆ่า สัตว์ หมู่ นี้ กิน
๋ เต๊อะ� 8 แต่ ข้าพเจ้า ก็ ตอบ ว่า ‘อึ บ่ได้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า
บ่เกยกิน
๋ ของต้องห้ามกาว่าของเป๋นมลทิน สัตว์หมู่ นี้ บ่เกยเข้าปากข้าพระองค์ เลยสัก
กํา�
9 “มีเสียงอูจาก
้
ต๊องฟ้าเป๋นเตื้อตี้สองว่า ‘สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อสะอาดแล้ว เจ้าบ่ควร
ถือว่าเป๋นมลทิน� 10 เหตุก๋ารณ์ นี้ เกิดขึ้นอย่างเดียวกั ๋นเถิงสามเตื้อ แล้วของตึงหมดก็
ลอยปิ๊ กขึ้นไปบนต๊องฟ้าแหม
11 “เวลาเดียวกั ๋นนั ้นก็มีสามคนมายืนตัด
๊ หน้าบ้านตี้ข้าพเจ้าอยู่ ป้อจายคนนึ่ งใจ๊หมู่
12
เขามาจากเมืองซีซารียามาหาข้าพเจ้า แล้วพระวิญญาณบริสุทธิบอก
ข้าพเจ้าหื้อไป
์
ตวยหมู่เขาเต๊อะ บ่ต้องสงสัย ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตึงหกคนนี้ ก็ไปตวยข้าพเจ้า แล้วหมู่เฮาก็เข้า
ไป ใน บ้าน ของ โครเนลิ อส
ั ตี้ ใจ๊ คน มา หา ข้าพเจ้า 13 โครเนลิ อส
ั ก็ อู้ หื้อ หมู่ เฮา ฟัง ว่า เขา
หันทูตสวรรค์ยืนอยูใน
่ บ้านของเขา แล้วอูว่
้ า ‘หื้อส่งคนไปตี้เมืองยัฟฟา ไปเจิญซีโมนตี้
คนฮ้องกั ๋นว่าเปโตรมาหา 14 เปโตรคนนี้ จะเล่าเถิงถ้อยกําตี้จะเยียะหื้อต้านกับสมาชิก
ในครอบครัวของต้านได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ�
15 “เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง
้ เก๊ าอู้ พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ ลงมาอยู่กับหมู่เขา เหมือนกับตี้ มา
16
อยู่กับหมู่เฮาต๋อนเริม
่ ต้นนั ้น เยียะหื้อข้าพเจ้ากึ๊ดเถิงสิง่ ตี้ พระเยซู อู้ไว้ว่า ‘ยอห์นหื้อ
ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ หมู่ เจ้า จะ ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย พระวิญญาณ บริสุทธิ�
้
์ 17 จาอัน
ถ้าพระเจ้าหื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่เขา เหมือนหมู่เฮาตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะขัดขืนพระเจ้าก็ตึงบ่ได้�
4

ก็เลิกว่าเปโตร แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้าก็
โผดหื้อสิทธิคน
ิ นิ รน
ั ดร์�
์ ต่างจ้าด ตี้จะกลับใจ๋จากบาปกับได้ฮับจีวต
18 เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ จาอัน
้

คริสตจักรในเมืองอันทิโอก

19 ฝ่ายหมู่ผู้เจื้อตี้แตกขะแลขะแจไปต๋อนตี้มีก๋านคํ่าเขหลังจากสเทเฟนต๋าย

พ่องก็
ไปไก๋แผวดินแดนฟีนิเซีย พ่องไปเกาะไซปรัส พ่องผดไปแผวเมืองอันทิโอก แต่คนหมู่
นี้ บอก ถ้อยกํา เรือ
่ ง พระเยซู หื้อ จาว ยิว ฟัง เต้า อัน
้ 20 ผู้ เจื้อ จาว เกาะ ไซปรัส กับ จาว เมือง
ไซรีนบางคนมาแผวเมืองอันทิโอก แล้วปากั ๋นบอกข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูองค์พระผู้เป๋
นเจ้าหื้อกับจาวกรีก 21 ฤทธิอํ
์ านาจขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่กับหมู่ เขา เยียะหื้อมีคน
มาฮับเจื้อกับตวยต๋ามองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นจํา๋ นวนนั ก
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22 ข่าวนี้ เล่าลือไปแผวคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม

คริสตจักรก็ส่งบารนาบัสไปเมือง
อันทิ โอก เปื้ อผ่อเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นตี้หัน
้ 23 เมื่อบารนาบัสมาแผวเมืองอันทิ โอกแล้ว
หัน ว่า พระเจ้า ปั๋ นปอน คน ตี้ หัน
้ แต๊ๆ เขา ก็ ดี ใจ๋ ขนาด แล้ว หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กับ หมู่ เขา หื้อ เจื้อ
ฟังองค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างมัน
่ คง 24 บารนาบัสเป๋นคนดี มีความเจื้อเข้มแข็ง เขาได้ฮับ
ก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงมีคนจํา๋ นวนนั กเข้ามาฮับเจื้อองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า
25 จากนั ้นบารนาบัสก็ไปตวยหาเซาโลตี้เมืองทาร์ซัส 26 เมื่อปะเซาโลแล้ว

ก็ปามาตี้
เมืองอันทิ โอก แล้วตึงสองคนก็ เข้าฮ่วมจุ มนุมกับคนในคริสตจักรตี้ หัน
้ เป๋นเวลานึ่ งปี๋
เต๋ม ต้านตึงสองสัง่ สอนคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก หมู่ ผู้เจื้อได้ จื้อว่าคริสเตียนเป๋นครัง้ แรกตี้
เมืองอันทิโอกนี้ ละ
27 ในเวลานั ้นมีผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าบางคนลุกจากกรุ งเยรู ซาเล็มเตียว
ตางไปเมืองอันทิโอก 28 มีคนนึ่ งในหมู่นั ้นจื้ออากาบัส เขายืนขึ้นในตี้จุมนุม แล้วตวาย
ตัก
๊ โดยพระวิญญาณบริสุทธิว่
้ อยากครัง้ ใหญ่ใคว่อาณาจักรโรม (เหตุ
์ า จะเกิดก๋านกัน
ก๋า รณ์ นี้ เกิด ขึ้น ใน สมัย ของ จักรพรรดิ คลาวดิ อส
ั ) 29 ย้อนจาอัน
้ หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน เมือง
อัน ทิ โอก ก็ ตกลง กั ๋น ตี้ จะ หื้อ ความ จ้วยเหลือ กับ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ อาศัย อยู่ ใน แคว้น ยู
เดีย ต๋าม แฮง ตี้ จะ จ้วย ได้ 30 หมู่ เขา ก็ เยีย ะ จาอัน
้ คือ เก็บ ฮอม เงิน คํา แล้ว มอบ หื้อ บา
รนาบัสกับเซาโลเอาไปหื้อผู้ปกครองของคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม

12
กษั ตริยเฮโรด
์
คํ่าหมู่ผู้เจื้อของพระเจ้า
เวลา นั ้น กษั ตริย์ เฮโรด ยับ บาง คน ใน คริสตจักร เขา ตัง้ ใจ๋ จะ คํ่า หมู่ ผู้ เจื้อ 2 ต้าน สัง่
หื้อเอาดาบฆ่ายากอบอ้ายของยอห์นต๋าย 3 เมื่อกษั ตริย์เฮโรดหันว่าเยียะจาอี้เยียะหื้อ
หมู่จาวยิวปออกปอใจ๋ จึงสัง่ หื้อไปยับเปโตรมาแหมคน เซิง่ ตัด
๊ งานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่
เจื๊อ 4 หลังจากยับเปโตรมาแล้ว ก็ เอาไปขังไว้ในคอก แล้วสัง่ ทหารจํา๋ นวนสี่ หมู่ๆ ละสี่
คน เปี่ ยน เวร กั ๋น เฝ้า เปโตร ไว้ ตัง้ ใจ๋ ว่า เมื่อ เสี้ ยง สุด งาน นั ้น แล้ว ก็ จะ เอา เปโตร ออก ไป
ตัดสิน ต่อ หน้า คน ตัง หลาย 5 ย้อนจาอัน
้ เปโตร จึง ถูก ขัง ไว้ใน คอก แต่ ว่า คริสตจักร ปา
กั ๋นอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเผื่อเปโตร
1

เปโตรออกจากคอก

6 ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน ตี้ เฮโรด จะ ปา เปโตร ออก มา จาก คอก

มีทหารสองคนอยู่สองป่าง
ข้าง เปโตรกํ่าลังหลับอยูหว่
่ างก๋าง มีเจื้อกเหล็กสองเส้นล่ามต้านไว้ มีทหารยามยืนเฝ้า
อยูหน้
่ าปะตู๋คอกตวย 7 จู่ๆ ก็มีทูตสวรรค์องค์นึ่ งขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้ามาป๋ากฏ แล้วมี
แสงส่องเข้ามาในห้องตี้ เปโตรนอน ทูตสวรรค์ จิ ขี้ข้างเปโตรหื้อตื่นแล้วบอกว่า “ขะใจ๋
ลุกขึ้นเวยๆ� กํานั ้นเจื้ อกเหล็กก็ หลวะออกจากมือของเปโตรตึงสองเส้น 8 ทูตสวรรค์
ก็ บอก เปโตร ว่า “เอา ผ้า ต่อง มัด แอว แล้ว สุบ เกิบ เหีย� เปโตร ก็ เยีย ะ ตวย จาก นั ้น ทูต
สวรรค์ก็บอกแหมว่า “ใส่เสื้อ แล้วตวยก้นเฮามา�
9 เปโตร จึง ตวย ทูต สวรรค์ นั ้น ออก ไป แต่ บ่ฮู้ ว่า ตี้ ทูต สวรรค์ กํ่า ลัง เยีย ะ นี้ เป๋ น เหตุ ก๋า
รณ์ เกิด ขึ้น แต๊ๆ ต้าน กึ๊ด ว่า ฝัน ไป 10 ตึง สอง ก็ เตียว ก๋าย ยาม จัน
๊ ตี้ นึ่ ง กับ ยาม จัน
๊ ตี้ สอง
จ๋น มา เถิง ปะตู๋ เหล็ก ตี้ จะ เข้า ไป ใน เมือง ปะตู๋ นั ้น ก็ เปิด อ้า ออก เอง ตึง สอง ออก ไป เตียว
ก๋างกองเส้นนึ่ ง แล้วทูตสวรรค์ก็หายไป
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แล้ว เปโตร ก็ ฮู้ สึก ตั ๋ว จึง อู้ ว่า “บ่า เดี่ยวนี้ เฮา ฮู้ แล้ว ว่า เป๋น เรือ
่ ง แต๊ องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาจ้วยจีวต
ิ เฮา หื้อรอดป๊นจากอํานาจของเฮโรด กับจาก
ก๋านคาดหมายของจาวยิว�
12 เมื่อ เปโตร กึ๊ด จาอี้ แล้ว ก็ ไป ตี้ บ้าน ของ มารีย์ แม่ ของ ยอห์น ตี้ มี แหม จื้อ ว่า มาระโก
ตี้หัน
้ มีหลายคนจุมนุมอธิษฐานกั ๋นอยู่ 13 เปโตรก็ไปเคาะปะตู๋จัน
๊ นอกบ้าน มีสาวใจ๊คน
14
นึ่ งจื้อโรดาเตียวมาผ่อ เมื่อนางจํา๋ ว่าเป๋นเสียงของเปโตร ก็ดีใจ๋ ขนาดเถิงกับล่นปิ๊ ก
เข้าไปในบ้านแตนตี้จะไขปะตู๋หื้อเปโตร แล้วบอกคนตังหลายว่า “เปโตรมายืนอยู่ตี้ปะ
ตู๋ บ้าน� 15 คน หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ว่า “เป๋น บ้า ไป แล้ว กา� แต่ นาง ยืนยัน ว่า เป๋น จาอัน
้ แต๊ๆ
หมู่เขาจึงว่า “เป๋นทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋ว๕เปโตรแน่ ๆ�
11

ส่วน เปโตร ก็ ยัง เคาะ อยู่ ติกๆ เมื่อ หมู่ เขา ไข ปะตู๋ แล้ว หัน เปโตร ก็ ปา กั ๋น งืด ขนาด
แล้วตัง้ เก๊าเล่าหื้อหมู่เขาฟังเถิงเรือ
่ งตี้องค์พระผูเ้ ป๋น
เจ้าจ้วยเขาออกมาจากคอกได้ จาใด แล้วเปโตรก็ บอกว่า “ขอเอาเรือ
่ งนี้ ไปเล่าหื้อยาก
อบกับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฟังตวย� หลังจากนั ้นเปโตรก็ออกจากบ้านไปตังอื่นเหีย
16

17 แต่เปโตรโบกมือหื้อดักไว้ก่อน

18 เถิงแจ้งเจ๊ามา

หมู่ทหารก็วุน
่ วายบ่ฮู้ว่าเกิดอะหยังขึ้นกับเปโตร 19 กษั ตริย์เฮโรด
สัง่ หื้อ เซาะ หา เปโตร แต่ บ่ปะ จึง สอบสวน หมู่ ทหาร ยาม แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ ทหาร ยาม ไป
ฆ่า เหีย หลัง จาก นั ้น กษั ตริย์ เฮโรด ก็ เตียวตาง ออก จาก แคว้น ยู เดีย ไป ย้าง อยู่ ตี้ เมือง ซี
ซารียาเวลานึ่ ง
กษั ตริยเฮโรด
์
ต๋าย

20 กษั ตริย์เฮโรดโขดหื้อจาวเมืองไทระกับจาวเมืองไซดอนขนาด

สองเมืองนั ้นจึงส่ง
หมู่ ตั ๋วแตน มา หา ต้าน ก่อน มา หา ต้าน หมู่ เขา ฮับ ความ จ้วยเหลือ จาก บลัสทัส ตี้ เป๋น ผู้
จ้วยส่วนตั ๋วของกษั ตริย์เฮโรด แล้วขอหื้อปาไปคืนดีกับกษั ตริย์เฮโรด ย้อนต้องเปิ้ งปา
อาหารจากดินแดนของกษั ตริยเฮโรด
์
21 ใน วัน ตี้ กษั ตริย์ เฮโรด เลือก ไว้แล้ว นั ้น ต้าน แต่ง กษั ตริย์ เต๋ม ยศ ขึ้น นั ่ง บน บัลลังก์
แล้ว อู้ ต่อ คน ตัง หลาย 22 หมู่ คน ก็ ปา กั ๋น เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “นี่ คือ เทพเจ้า อู้ แต๊ๆ บ่ใจ้ คน อู้
เน่ อ� 23 สักกําเดียวก็มีทูตสวรรค์องค์นึ่ งขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเยียะหื้อเฮโรดเป๋นโรค
ฮ้าย ย้อน ต้าน ยอมฮับ ก๋าน ยกย่อง นี้ กับ หื้อ เกียรติ ตั ๋ว เก่า แตน หื้อ เกียรติ พระเจ้า แล้ว
กษั ตริยเฮโรด
์
ก็ถูกขี้ตืกขบกิน
๋ ตั ๋วจ๋นต๋าย
24 แต่ถ้อยกําของพระเจ้าก็แพ่ไป

มีคนฮับเจื้อนั กขึ้นไปติกๆ

25 เมื่อบารนาบัสกับเซาโลเยียะก๋านตี้ฮับมอบหมายเสร็จแล้ว

คือเอาสตางค์มาจ้วย
เหลือ ก็ ปา กั ๋น เตียวตาง ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปิ๊ ก ไป เมือง อัน ทิ โอก กับ ปา ยอห์น ตี้ มี
แหมจื้อว่ามาระโกไปตวย

13
ส่งบารนาบัสกับเซาโลไปเยียะก๋านพิเศษ
มีหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับหมู่อาจ๋ารย์
คือ บารนาบัส สิ เมโอน ตี้ มี แหม จื้อ นึ่ ง ว่า นิ เกอร์ ลู สิ อส
ั เป๋น จาว เมือง ไซรีน มานาเอน
(คน ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน เลี้ยงดู มา ตวย กั ๋น กับ เฮโรด เจ้า เมือง ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน แล้ว) กับ เซา
โล 2 เวลาตี้หมู่เขานมัสก๋านองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้ากับถือศีลอดอาหารอยูนั
่ ้น พระวิญญาณ
บริสุทธิก็
้ บหมู่เขาว่า “หื้อแต่งตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับก๋านงานตี้เฮาฮ้องหื้อ
์ อูกั
1 ในคริสตจักรตี้เมืองอันทิโอก

๕

12:15 12:15 จาวยิวเจื้อว่าคนเฮากู้คนมีทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋วผ่อกอยเฮา กับสามารถแสดงเป๋นตั ๋วคนนั ้นได้
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หมู่เขาเยียะ� 3 หลังจากปากั ๋นถือศีลอดอาหารกับอธิษฐานแล้ว ก็วางมือบนหัวบารนา
บัสกับเซาโล เปื้ อมอบหมายหื้อเยียะก๋านพิเศษ จากนั ้นก็ส่งต้านตึงสองไป
บอกข่าวดีตี้เกาะไซปรัส
พระวิญญาณ บริสุทธิ์ก็ นํา ต้าน ตึง สอง ไป เมือง เซลู เคีย แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง เฮือ จาก ตี้
หัน
้ ไป ตี้ เกาะ ไซปรัส 5 เมื่อ มา แผว เมือง ซาลามิส ใน เกาะ นั ้น หมู่ เขา บอก เรือ
่ ง ถ้อยกํา
ของพระเจ้าในธรรมศาลาของจาวยิว ยอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกก็อยู่ตวยในฐานะผู้
จ้วย
6 หมู่ เขา ปา กั ๋น เตียวตาง ใคว่เกาะ ไป จ๋น แผว เมือง ปาโฟส ตี้ หัน
้ หมู่ เขา ปะ จาว ยิว คน
นึ่ งจื้อบารเยซู เป๋นคนใจ๊เวทมนตร์กาถากับอ้างว่าตั ๋วเก่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า 7 เขา อยู่ ตวย เจ้า เมือง จื้อ เสอร์จี อส
ั เปาลุส เซิง่ เป๋น คน ฮู้ คน หลวก เจ้า เมือง
เจิญ บารนาบัส กับ เซาโล มา หา เปื้ อ หื้อ อู้ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง 8 แต่ เอลี มาส นั ก
เวทมนตร์ (เอลีมาสเป๋นจื้อภาษากรีกของบารเยซู) ฮิอูขั
้ ดขวางบารนาบัสกับเซาโล กับ
9
ฮิจวนเจ้าเมืองบ่หื้อเจื้อ แต่ เซาโลตี้ ฮ้องแหมจื้อว่าเปาโล ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋านดลใจ๋ จากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เขาปักต๋าผ่อไปตี้ เอลี มาสแล้วอู้ว่า 10 “เจ้าเป๋นลูกของมาร เป๋นศัตรู ๋
ของ ความ ดี ตัง หลาย ใน ตั ๋ว ของ เจ้า มี แต่ กล อุบาย ใจ๋ ฮา้ ย ซะป๊ะ ซะเป้ ด เจ้า ตึง จะ บ่หยุด
ตี้ จะ ฮิ เปี่ ยน ความ จริง เกี่ยวกับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ เป๋น เรือ
่ ง บ่แต๊ สัก เตื้อ กา 11 ผ่อ
เน่ อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ลงโต้ ษ เยีย ะ หื้อ เจ้า ต๋า บอด ผ่อ บ่หัน แสงแดด จ๋น เถิง เวลา ตี้
พระเจ้ากํา๋ หนดไว้� แล้วเอลีมาสก็ต๋าบอดบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เขาจึงซวามหาคนหื้อจู๋งมือ
เขา ไป 12 เมื่อ ต้าน เจ้า เมือง หัน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ ย้อน อัศจ๋รรย์ ใจ๋ ใน กํา
สอนเรือ
่ งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
4

ไปเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
เปาโล กับ หมู่ ของ ต้าน ลง เฮือ จาก เมือง ปาโฟส ไป เมือง เปอร์กา ใน แคว้น ปัมฟี เลีย
แต่ ยอห์น แยก ตั ๋ว ออก จาก หมู่ เขา ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 จาก เมือง เปอร์กา ต้าน หมู่
นั ้น ก็ ยัง เตียวตาง ต่อ ไป จ๋น แผว เมือง อัน ทิ โอก ใน แคว้น ปิ สิ เดีย เมื่อ เถิง วัน สะบาโต
เปาโลกับบารนาบัสเข้าไปนั ่งฮ่วมในธรรมศาลาของจาวยิว 15 หลังจากอ่านหนั งสือบท
บัญญัติ ของ โมเสส กับ ข้อ เขียน ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต๋าม วาระ ก๋าน
นมัสก๋านแล้ว หมู่นายธรรมศาลาส่งคนมาบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า “ปี้ น้ องเหย ถ้า
ต้าน มี กํา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ คน ตัง หลาย ขอ เจิญ ออก มา อู้เต๊อะ� 16 เปาโล ก็ ยืน ขึ้น ยก มือ โบก
หื้อดักแล้วอูว่
้ า
“ฟัง หื้อ ดี จาว อิสราเอล กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระเจ้า 17 พระเจ้า ของ จาว
อิสราเอลเลือกป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาไว้ เยียะหื้อเขาหมู่นั ้นจํา๋ เริญเติบโตขึ้นต๋อน
อยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ แล้วพระองค์ก็ปาหมู่เขาออกมาจากประเทศนั ้นด้วยฤทธิอํ
์ านาจ
อันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 18 พระองค์อดทนต่อก๋านเยียะตั ๋วของหมู่เขาในดินแดนทุรกั ๋น
ดารเป๋นเวลาประมาณสี่สิบปี๋ 19 พระเจ้าไล่เหิบคนเจ็ดจ้าด๖ออกไปจากแผ่นดินคานา
อัน แล้วแบ่งแผ่นดินของคนจ้าดหมู่นั ้นหื้อจาวอิสราเอลไว้เป๋นมรดก 20 เหตุหมู่นี้ เกิด
มาเป๋นเวลาประมาณสี่ร้อยห้าสิบปี๋
“หลังจากนั ้นพระเจ้าก็ หื้อหมู่ผู้วน
ิ ิ จฉั ยปกครองผ่อกอยหมู่เขา จ๋นมาแผวสมัยของ
ซามู เอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 21 ต๋อน นั ้น จาว อิสราเอล ขอ หื้อ มี กษั ตริย์
พระเจ้า จึง แต่ง ตัง้ ซา อูล ลูก บ่าว ของ คีช ตี้ มา จาก เผ่า เบน ยา มิน หื้อ เป๋น กษั ตริย์ ของ
13

๖

13:19 13:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1

กิจก๋าน 13:22

201

กิจก๋าน 13:37

หมู่ เขา ซาอูล ครอบครอง อยู่ สี่ สิบ ปี๋ 22 หลัง จาก พระเจ้า ถอด ซาอูล ออก จาก ตํา๋ แหน่ ง
กษั ตริย์ แล้ว ก็ ตัง้ ดาวิด ขึ้น เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว อิสราเอล แตน พระองค์ อู้ เถิง ดาวิด ว่า
‘เฮาหันว่าดาวิดลูกบ่าวของเจสซีเป๋นคนตี้เฮาเปิงใจ๋ขนาด ย้อนว่าเขาเยียะกู้สิง่ กู้อย่าง
ตี้เฮาใค่หื้อเขาเยียะ�
23 “แล้วจากเจื๊อสายของกษั ตริย์ดาวิดนี่ ละ พระเจ้าโผดหื้อจาวอิสราเอลตังหลายมี
พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษเกิดมาคือ พระเยซู ต๋ามตี้ สัญญาไว้แล้วนั ้น 24 แต่ ก่อน
ตี้ พระเยซู จะ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ ก๋าน ของ พระเจ้า ยอห์น บอก จาว อิสราเอล ตัง หลาย เถิง เรือ
่ ง
ก๋านฮับบัพติศมาด้วยนํ้า เปื้ อแสดงว่ากลับใจ๋จากบาปแล้ว 25 เมื่อยอห์นเยียะก๋านต๋าม
หน้า ตี้ เกือบ เสร็จ ก็ ถาม ว่า ‘หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า เป๋น ใผ กา ข้าพเจ้า บ่ใจ้ คน ตี้ ต้าน ตัง
หลาย กองถ้า แต่ ผ่อ เน่ อ จะ มี แหม คน นึ่ ง มา เมื่อ ลูน ข้าพเจ้า เซิง่ ข้าพเจ้า บ่ควร แม้แต่
จะแก้เจื้อกมัดเกิบของต้าน�
26 “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ เป๋ น ลูก หลาน ของ อับ รา ฮัม กับ หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น คน ต่าง จ้า ด ตี้
เคารพ ยํา เก๋ง พระเจ้า หื้อ ผ่อ ไว้เน่ อ ถ้อยกํา เรือ
่ ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ นี้ ได้ ส่ง มา เถิง
เฮา ตัง หลาย แล้ว 27 ส่วน จาว อิสราเอล ตี้ อาศัย อยู่ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ ผู้ ปกครอง บ้าน
เมือง บ่หัน ว่า พระเยซู เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ ตี้ หมู่ เขา ตัดสิน ลงโต้ ษ
พระองค์ นั ้น ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ อ่าน กู้ วัน
สะบาโต 28 ขนาดว่าหมู่เขาหาความผิดบ่ได้ ตี้ จะฆ่าพระองค์ แต่ หมู่เขาก็ ยังฮ้องขอหื้อ
ปี ลาตฆ่าพระองค์ เหีย 29 เมื่อหมู่เขาเยียะสําเร็จต๋ามตี้ พระคัมภีรเขี
์ ยนไว้เกี่ยวกับพระ
เยซู แล้ว มีคนเอาศพของพระองค์ ลงมาจากไม้ก๋างเขน แล้วเอาไปวางไว้ในอุโมงค์ฝัง
ศพ 30 แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋าย 31 พระเยซูป๋ากฏตั ๋วหื้อคนตี้
เกยเตียวตางกับพระองค์จากแคว้นกาลิลีไปกรุ งเยรู ซาเล็มหันเป๋นเวลาหลายวัน ต๋อน
นี้ หมู่เขาเป๋นพยานเล่าเรือ
่ งของพระองค์หื้อจาวอิสราเอลตังหลายฟัง
32 “ตี้เฮาสองคนมาตี้นี่

ก็เปื้ อบอกข่าวดีหื้อต้านตังหลายฟัง คือพระสัญญาตี้พระเจ้า
หื้อป้อ อุย
๊ แม่ หม่อนของหมู่ เฮาไว้ พระองค์ ก็ ตอบพระสัญญา นี้ สําหรับหมู่ เฮาตี้ เป๋นลูก
หลานของหมู่เขาครบแล้ว 33 โดยเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย อย่างตี้เขียน
ไว้ในหนั งสือสดุดีบทตี้สองว่า
‘เจ้าเป๋นลูกของเฮา

วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้า�ฏ
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่หื้อ ตั ๋ว เน่า นั ้น เหมือน ตี้ เขียน ไว้ใน
พระคัมภีรว่์ า
‘เฮาจะหื้อปอนตี้แน่ นอนกับศักดิส
์ ิทธิแก่
์ ต้าน
ตี้สัญญาไว้กับกษั ตริยดาวิ
์
ดนั ้น�ฒ
34

35 ก็มีแหมข้อนึ่ งในพระคัมภีรตี
์ ้อูว่
้ า

‘พระองค์จะบ่หื้อองค์บริสุทธิของ
พระองค์เปื่ อยเน่าไป�ณ
์
36 กษั ตริย์ดาวิดบ่ได้ อู้หมายเถิงตั ๋วเก่า

ย้อนต้านฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามความต้องก๋านของ
พระองค์ ใน เวลา มี จี วิต อยู่ เมื่อ ต๋าย ไป ศพ ของ ต้าน ก็ ฝัง ไว้ ใน ตี้ ฝัง ศพ ของ ป้อ อุย
๊ แม่
หม่อน แล้วก็ เปื่ อยเน่าไป 37 แต่ พระเยซู ผู้ตี้ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น
บ่เปื่ อยเน่าเลย
ฏ
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“ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย โดย สิง่ ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ ข้าพเจ้า บอก หื้อ ฮู้ ว่า มี
ก๋านยกโต้ษบาป 39 โดยพระเยซู กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระองค์จะป๊นบาปโต้ษกู้อย่าง ตี้
คนถือบทบัญญัติของโมเสสบ่สามารถป๊นบาปโต้ษได้ 40 จงหละวังหื้อดี เปื้ อกําของหมู่
ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้อูไว้
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้นกับหมู่ต้าน คือ
38

41 ‘ผ่อเน่ อ

เจ้าตังหลายตี้ดูถูกดูแควนถ้อยกําของพระเจ้า
หื้อเจ้าตังหลายงืดในใจ๋แล้วพินาศฉิ บหาย
ย้อนเฮาจะเยียะสิง่ นึ่ งในสมัยของเจ้าตังหลาย เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้เจ้าจะบ่เจื้อ
แม้วา่ มีคนมาบอกก็ต๋าม�ด ”
42 ต๋อน ตี้ เปาโล กับ บา รนา บัส กํ่า ลัง เตียว ออก ไป จาก ธรรม ศาลา นั ้น ก็ มี คน มา
อ้อนวอนขอหื้อปิ๊ กมาอูเรื
้ อ
่ งนี้ แหมในวันสะบาโตต่อไป 43 หลังจากคนออกจากตี้ประชุม
นั ้น แล้ว ก็ ปา กั ๋น ปิ๊ ก บ้าน ใผ เฮือน มัน แต่ มี จาว ยิว หลาย คน ตึง คน ต่างจ้า ด หลาย คน ตี้
เข้าฮีตศาสนายิวกับเคร่งศาสนาตวยเปาโลกับบารนาบัสไป ต้านตึงสองจัก
๊ จวนหื้อหมู่
เขาเปิ้ งพระคุณของพระเจ้าอย่างมัน
่ คง
44 ในวันสะบาโตถัดไป

คนเกือบเสี้ยงตึงเมืองมาจุมนุมกั ๋นฟังถ้อยกําขององค์พระผู้
เป๋น เจ้า เมื่อ จาว ยิว หัน หมู่ คน ปา กั ๋น มา จํา๋ นวน นั ก ก็ ขอย ขนาด จึง อู้ คัดค้าน กํา ของ
เปาโล อย่าง หยาบคาย 46 แต่ เปาโล กับ บารนาบัส อู้อย่าง บ่กั ๋ว ใผ ว่า “จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง อู้
เถิง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง ก่อน แต่ เมื่อ ต้าน ตัง หลาย บ่เอา กับ หัน ว่า
ตั ๋วเองนี้ บ่เหมาะบ่เปิงตี้จะฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์แล้ว จาอัน
้ หมู่เฮาจะปากั ๋นไปหาคนต่างจ้าด
47 ย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าสัง
่ หมู่เฮาผ่านผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสมัยก่อนว่า
45

‘เฮาแต่งตัง้ หื้อเจ้าเป๋นแสงสว่างกับคนต่างจ้าด
เปื้ อคนตึงโลกจะรอดป๊นบาปโต้ษผ่านเจ้า�ต ”
48 เมื่อ คน ต่างจ้า ด ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ดี อกดี ใจ๋ กับ สรรเสริญ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สําหรับ
ถ้อยกําของพระองค์ แล้วคนตี้พระเจ้าเลือกไว้เปื้ อจะฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ฮับเจื้อพระองค์
49 ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ก็ แผ่ ขยาย ออก ไป ใคว่ ดิน แดน แถว นั ้น 50 แต่ หมู่
จาว ยิว ไป สุ่ย หมู่ แม่ ญิง คน ต่างจ้า ด ตี้ มี ฐานะ ดี กับ นั บถือ พระเจ้า ตึง หมู่ ป้อ จาย ตี้ เป๋ น
ใหญ่เป๋ นโตในเมือง หื้อปากั ๋นคํ่าเขแล้วไล่ เหิบเปาโลกับบารนาบัสออกไปจากดินแดน
ของหมู่เขาเหีย 51 แล้วเปาโลกับบารนาบัสปากั ๋นปัดขีฝ
้ ุ่นตี้ติดตีน
๋ เป๋นก๋านบ่ยอมฮับหมู่
เขา แล้วปากั ๋นเตียวตางไปเมืองอิโคนี ยูม 52 ส่วนหมู่ผู้เจื้อก็ดีใจ๋ขนาดตึงได้ฮับก๋านดล
ใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิตวย
์

14
เปาโลกับบารนาบัสอยูตี
่ ้เมืองอิโคนี ยูม

ตี้ เมือง อิ โคนี ยูม หัน
้ ก็ เหมือน กั ๋น คือ เปาโล กับ บารนาบัส เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ
จาว ยิว หมู่ ต้าน บอก ข่าวดี เก่ง ขนาด จ๋น จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จํา๋ นวน นั ก ฮับ เจื้อ 2 แต่
หมู่ จาวยิวตี้ บ่ยอมฮับเจื้อปากั ๋นสุ่ยคนต่างจ้าดหื้อโขดหมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อ 3 ส่วนเปาโลกับ
บารนาบัสก็อยู่ตี้หัน
้ เมินนั กแก แล้วบอกเรือ
่ งองค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ พระองค์
พิสูจน์ ว่า ถ้อยกํา ตี้ หมู่ เขา อู้ เกี่ยวกับ พระคุณ ของ พระองค์ เป๋น แต๊ โดย โผด หื้อ หมู่ เขา
เยีย ะ หมายสําคัญ กับ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ต่างๆ ได้ 4 คน ตัง หลาย ใน เมือง นั ้น แตก ออก เป๋น
สองหมู่ หมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายจาวยิว แหมหมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายอัครทูต
1

ด

13:41 13:41 ฮบก� 1:5

ต

13:47 13:47 อสย� 49:6
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คน ต่างจ้า ด กับ จาว ยิว บาง คน ฮ่วม กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เขา ปา กั ๋น วาง แผนก๋า น จะ
เยียะฮ้าย ตึงจะเอาบ่าหินขว้างเปาโลกับบารนาบัสหื้อต๋าย 6 แต่ต้านตึงสองฮูแผนก๋
้
าน
นี้ เหียก่อน จึงหนี ไปตี้เมืองลิสตรา กับเมืองเดอร์บใน
ี แคว้นลิคาโอเนี ย กับหมู่บ้านนอก
ต๋ามหมู่เมืองแวดนั ้น 7 ตี้หัน
้ ต้านตึงสองก็ยังบอกข่าวดีแหม
5

เปาโลอยูใน
่ เมืองลิสตรากับเมืองเดอร์บี
ตี้ เมือง ลิ ส ตรา มี ป้อ จาย ตีน
๋ บ่ดี คน นึ่ ง นั ่ง อยู่ เขา เตียว บ่ได้ มา ตัง้ แต่ เกิด แล้ว 9 ป้อ
จาย คน นี้ กํ่า ลัง นั ่ง ฟัง เปาโล อู้ อยู่ เปาโล ก็ ปัก ต๋าผ่อ มา ตี้ เขา แล้ว หัน ว่า เขา มี ความ เจื้อ
ปอ ตี้ จะ ฮับ ก๋าน ฮัก ษา หื้อ หาย ได้ 10 เปาโล จึง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ลุก ขึ้น ยืน� แล้ว ป้อ จาย
11
คนนั ้นก็ผะหลาดลุกขึ้นยืนแล้วเตียวไป เมื่อคนตังหลายหันสิง่ ตี้ เปาโลได้เยียะแล้ว
นั ้น หมู่เขาก็ปากั ๋นเอิน
้ เป๋นภาษาลิคาโอเนี ยว่า “หมู่เทพเจ้าได้ตะแหลงเป๋นคน๗ลงมา
12
หาหมู่เฮาแล้ว� หมู่เขาจึงฮ้องบารนาบัสว่าเทพเจ้าซุส แล้วฮ้องเปาโลว่าเทพเจ้าเฮ
อร์เมส ย้อน ว่า เปาโล เป๋น คน อู๘
้ 13 มี ศาล เทพเจ้า ซุส อยู่ นอก เมือง บ่ไก๋ เต้า ใด ปุโรหิต
จู๋งงัวปู๊หลายตั ๋วกับติว
้ ปวงจ้อดอกไม้หลายปวงมาตี้ปะตู๋เมือง ย้อนเขากับคนตังหลาย
ตัง้ ใจ๋ จะ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา แก่ หมู่ อัครทูต 14 แต่ เมื่อ บารนาบัส กับ เปาโล ฮู้ ข่าว จาอัน
้ ก็
สีกเสื้อผ้าของตั ๋วเก่า แล้วก็ ล่นเข้าไปก๋างคนหมู่ นั ้นฮ้องเอิน
้ ว่า 15 “กําเดียวก่อน ต้าน
ตัง หลาย ปา กั ๋น เยีย ะ จาอี้ เยีย ะ หยัง หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน บ่ ดาย เหมือน กั ๋น หมู่ เฮา มา ตี้ นี่
เปื้ อบอกข่าวดีหื้อกับหมู่ต้าน เปื้ อต้านตังหลายจะได้บิน
่ หลังตํา๋ จากสิง่ หมู่นี้ ตี้บ่มีก้าบ่มี
ประโยชน์ แล้วเข้ามาหาพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ ตี้สร้างต๊องฟ้า แผ่นดินโลก ต๊องทะเล กับ
16
ของ ตึง หมด ตี้ อยู่ ใน ตี้ หมู่ นั ้น ใน อดีต พระองค์ ยอม หื้อ คน แต่ ละ จ้าด เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว
เก่า 17 แต่โดยสิง่ ดีๆ ตี้เยียะต่อคน พระองค์ก็หื้อหลักฐานมาบ่เกยขาดว่าพระองค์มีอยู่
อย่างเจ้น พระองค์โผดหื้อมีฝนตกจากต๊องฟ้า มีพืชผลต๋ามหละดู พระองค์เลี้ยงดูหื้อ
ต้าน ตัง หลาย กิน
๋ อิม
่ กับ เยียะ หื้อ จื้น เจยบาน ขนาด� 18 เถิง แม้ ว่า อู้จาอี้แล้ว เปาโล กับ
บารนาบัสยังห้ามบ่หื้อคนตังหลายเอางัวถวายเป๋นเครือ
่ งปู่จาแก่หมู่เขาเกือบบ่ได้
19 แล้ว มี จาว ยิว บาง คน มา จาก เมือง อัน ทิ โอก กับ เมือง อิ โคนี ยูม จัก
๊ จวน คน ตัง หลาย
เข้าฮ่วมกับหมู่เขา แล้วปากั ๋นเอาบ่าหินขว้างเปาโล เมื่อกึ๊ดว่าเปาโลต๋ายแล้ว ก็ ปากั ๋น
ลากออกไปไว้นอกเมือง 20 แต่หลังจากหมู่ผูเ้ จื้อปากั ๋นมายืนแวดเปาโลไว้ ต้านก็ลุกขึ้น
เตียวเข้าไปในเมือง วันต่อมาเปาโลกับบารนาบัสก็เตียวตางไปตี้เมืองเดอร์บี
8

เตียวตางปิ๊ กอันทิโอกในแคว้นซีเรีย
เปาโล กับ บารนาบัส บอก ข่าวดี ใน เมือง เดอร์บี นั ้น มี คน เข้า มา ฮับ เจื้อ จํา๋ นวน นั ก
จากนั ้นต้านตึงสองปากั ๋นปิ๊ กไปเมืองลิ สตรา เมืองอิโคนี ยูม กับเมืองอันทิ โอก 22 เปื้ อ
จ้วย หื้อ หมู่ ผู้ เจื้อ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง ขึ้น ตึง หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ตี้ จะ เจื้อ มัน
่ คง ต่อ ไป แล้ว บอก
หื้อ เขา ตัง หลาย ฮู้ ว่า เฮา ตัง หลาย จํา๋ เป๋ น ต้อง ทน ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ก่อน ตี้ จะ เข้า ใน
แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ได้ 23 เปาโล กับ บารนาบัส แต่ง ตัง้ ผู้ ปกครอง ใน แต่ ละ คริสตจักร
ต้าน ตึง สอง อธิษฐาน กับ ถือ ศีล อด อาหาร แล้ว มอบ ผู้ ปกครอง หมู่ นั ้น ไว้กับ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าผู้ตี้หมู่เขาเจื้อวางใจ๋นั ้น
24 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส เตียวตาง ผ่าน แคว้น ปิ สิ เดีย ไป แคว้น ปั มฟี เลีย 25 หลัง
จาก บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู ใน เมือง เปอร์ กา แล้ว ก็ เตียวตาง ลง ไป เมือง อัททาลิ ยา
21

๗

14:11

14:11

เกยมีเรือ
่ งเล่าว่าเทพเจ้าซุส

กับเทพเจ้าเฮอร์เมส

๘ 14:12 14:12 เทพเจ้าซุสเป๋นเทพเจ้าใหญ่ของหมู่เขา
เกยตะแหลงเป๋นคนมาแอ่วหาจาวเมืองลิสตรา
เทพเจ้าเฮอร์เมสเป๋นเทพเจ้าผู้มีหน้าตี้สื่อสารนําข่าวมาบอกหมู่เขา
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26 ต้านตึงสองนั ่ง เฮือจากตี้ นี่ ปิ๊ กไปเมืองอันทิ โอกในแคว้นซีเรีย

เซิง่ เป๋นสถานตี้ ผู้เจื้อ
ได้อธิษฐานมอบต้านตึงสองไว้กับพระเจ้าหื้อผ่อกอยต๋ามความดีของพระองค์ สําหรับ
งานตี้ได้เยียะเสร็จแล้วบ่าเดี่ยวนี้
27 เมื่อมาแผวแล้ว ต้านตึงสองฮ้องหมู่ผูเ้ จื้อมาจุมนุมกั ๋น แล้วเล่าเถิงก๋านงานต่างๆ
ตี้พระเจ้าได้เยียะฮ่วมกับหมู่เขา ตึงเรือ
่ งพระเจ้าหื้อคนต่างจ้าดมาฮับเจื้อตวย 28 ต้าน
ตึงสองก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผูเ้ จื้อตี้หัน
้ เป๋นเวลาเมิน

15
ก๋านประชุมในกรุ งเยรู ซาเล็ม

มี บาง คน เตียวตาง ลง มา จาก แคว้น ยู เดีย แล้ว สัง่ สอน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ เมือง อัน ทิ
โอก ว่า “ถ้า บ่ได้ เข้า พิธี สุหนั ต ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ได้�
2 กํา สอน จา อี้ เปาโล กับ บา รนา บัส บ่หัน ตวย สัก หน้ อย จึง เถียง กั ๋น กับ หมู่ ตี้ สอน นั ้น
อย่าง หนั ก หมู่ ผู้ เจื้อ จึง แต่ง ตัง้ เปาโล ตึง บารนาบัส กับ ผู้ เจื้อ บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ ไป
กรุ งเยรูซาเล็ม เปื้ อเปิ็กษาหารือกับหมู่อัครทูตตึงหมู่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้
1

3 คริสตจักรก็ส่งคนหมู่นี้ ออกเตียวตางไป

เมื่อผ่านแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสะมาเรีย
หมู่ต้านก็เล่าเรือ
่ งว่าคนต่างจ้าดเข้ามาฮับเจื้อพระเจ้า หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้หัน
้ ฟังจาอัน
้ ก็
ปากั ๋นดีใจ๋ขนาด
4 เมื่อเตียวตางมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมู่ อัครทูตกับหมู่ผู้ปกครองกับคนในคริ
สตจักรก็ปากั ๋นมาต้อนฮับ แล้วหมู่เขาตี้เตียวตางมาก็เล่าเรือ
่ งกู้สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะผ่าน
ตางหมู่ เขา 5 แต่ ผู้เจื้อบางคนตี้ เป๋นสมาชิกหมู่ ฟาริสียืนขึ้นอู้ว่า “หมู่ คนต่างจ้าดตี้ ฮับ
เจื้อจํา๋ เป๋นต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ตกับต้องถือต๋ามบทบัญญัติของโมเสสตวย�
ฝ่าย หมู่ อัครทูต กับ หมู่ ผู้ ปกครอง ใน คริสตจักร จึง จุ มนุ ม หารือ กั ๋น เกี่ยวกับ เรือ
่ ง นี้
หลัง จาก เปิ็กษา กั ๋น นั ก แล้ว เปโตร ก็ ยืน ขึ้น อู้ ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ต้าน ก็ ฮู้ แล้ว
เถิง เวลา หัวที นั ้น ตี้ พระเจ้า เลือก ข้าพเจ้า จาก ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน หื้อ ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน
ต่างจ้า ด ฟัง เปื้ อ เขา หมู่ นั ้น จะ ได้ ฮับ เจื้อ 8 พระเจ้า ผู้ ฮู้ เถิง จิต ใจ๋ ของ คน ดี แสดง หื้อ หัน
ว่า ยอมฮับ คน ต่างจ้า ด โดย หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ เขา เหมือน ตี้ หื้อ กับ หมู่ เฮา
9 พระองค์บ่แบ่งหมูเขา
่ หมูเฮา
่
แต่จะยกโต้ษบาปหมูเขา
่ ย้อนความเจื้อเหมือนกั ๋น 10 ถ้า
จาอัน
้ ลองดีพระเจ้าเยียะหยัง ย้อนว่าต้านตังหลายเยียะหื้อผู้เจื้อต่างจ้าดมีภาระเรือ
่ ง
ก๋านถือต๋ามบทบัญญัติของโมเสส เซิง่ ตั ๋วหมู่เฮาตึงป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาก็เยียะบ่ได้
11 แต่เฮาตังหลายเจื้อว่าโดยพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้า หมู่เฮาได้รอดป๊ น
บาปโต้ษเหมือนกับหมู่เขา�
6

7

คน ตัง หลาย ปา กั ๋น ดัก ฟัง บา รนา บัส กับ เปาโล เล่า เรือ
่ ง หมาย สําคัญ ตึง ก๋าน
ปาฏิหาริย์ ต่างๆ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ ผ่าน ตาง หมู่ เขา ต้า มก๋าง คน ต่างจ้า ด 13 เมื่อ อู้ จบ แล้ว
ยากอบ ก็ อู้ ขึ้น ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ฟัง เฮา กํา 14 เรือ
่ ง เมื่อ ต๋อน เก๊า ตี้ พระเจ้า ห่วงใย คน
ต่างจ้าดโดยเลือกคนในหมู่เขาหื้อเป๋นคนของพระองค์ ซีโมนได้บอกเฮาแล้ว 15 เรือ
่ งนี้
ก็เป๋นอย่างกําตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า
12

16 ‘เมื่อลูนเฮาจะปิ๊ กมา

แล้วอาณาจักรของกษั ตริยดาวิ
์
ดตี้ยุบลงไปแล้วนั ้น

เฮาจะสร้างขึ้นใหม่กับฟื้ นฟูหื้อเหมือนเก่า
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17 เปื้ อคนอื่นๆ

จะเข้ามาหาเฮาองค์พระผู้เป๋นเจ้า
คือคนต่างจ้าดตี้เฮาฮ้องมาเป๋นคนของเฮา
18 เรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เฮาได้บอกตัง้ แต่โบราณมาแล้ว�ถ ”
19 ยากอบ ก็ อู้ ต่อ ไป ว่า “ข้าพเจ้า ก็ เลย หัน ว่า หมู่ เฮา บ่ควร จะ กีด กั ๋น คน ต่างจ้า ด ตี้ กํ่า
ลังเข้ามาหาพระเจ้า 20 แต่ เฮาควรจะเขียนจดหมายไปบอกหมู่ เขาว่า อย่างตี้ นึ่ ง ห้าม
กิน
๋ อาหารตี้เป๋นมลทินย้อนได้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามเยียะบาปตาง
เพศ อย่าง ตี้ สาม ห้าม กิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ ถูก ฮัด คอ ต๋าย ตี้ เลือด ยัง ค้าง อยู่ ใน ตั ๋ว กับ อย่าง ตี้ สี่
ห้าม กิน
๋ เลือด 21 ย้อน ว่า ตัง้ แต่ โบราณ ใน กู้ เมือง จาว ยิว ได้ บอก บท บัญญัติ ของ โมเสส
กับอ่านบทบัญญัตินี้ ในธรรมศาลากู้วันสะบาโต�
จดหมายเถิงผู้เจื้อคนต่างจ้าด
แล้ว หมู่ อัครทูต หมู่ ผู้ ปกครอง กับ กู้ คน ใน คริสตจักร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา กั ๋น หัน
ตวย ตี้ จะ เลือก ป้อ จาย บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ เตียวตาง ไป เมือง อัน ทิ โอก กับ เปาโล ตึง บา
รนาบัส คน ตี้ ฮับ ก๋าน เลือก คือ ยู ดาส ตี้ มี แหม จื้อ ว่า บารซับ บาส กับ สิ ลาส ตึง สอง คน นี้
เป๋นผู้นําของหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ 23 แล้วก็ฝากจดหมายไปตวย ในจดหมายเขียนว่า
จากอัครทูตของพระเยซูกับหมู่ผู้ปกครองผูเป๋
้ นปี้ น้ องของต้านตังหลาย
ฝาก กํา สวัสดี มา เถิง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด ตี้ อยู่ ใน เมือง อัน ทิ โอก
แคว้นซีเรีย กับแคว้นซีลีเซีย
24 เนื่ อง จาก หมู่ เฮา ได้ยน
ิ มาว่ามีบางคนในหมู่เฮาอู้หื้อต้านตังหลายบ่ม่วนใจ๋ กับ
เยีย ะ หื้อ วุน
่ วาย ใจ๋ แต่ หมู่ เฮา บ่ได้ สัง่ หื้อ เขา มา บอก จาอัน
้ 25 หมู่ เฮา ตึง หมด ตึง เสี้
ยง จึง ตกลง ใจ๋ ตี้ จะ เลือก บาง คน เปื้ อ ส่ง มา หา ต้าน ตัง หลาย พร้อม กับ บารนาบัส ตึง
เปาโล ตี้ เฮา ฮัก ขนาด 26 ตึง สอง คน นี้ เป๋น คน ตี้ มอบ จี วต
ิ ของ เขา เปื้ อ ฮับ ใจ๊ พระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาตังหลาย 27 ย้อนจาอัน
้ หมู่ เฮาจึงใจ๊ ยูดาสกับสิ ลาส
มาหา เปื้ อจะบอกเรือ
่ งอันเดียวกั ๋นกับข้อความตี้หมู่เฮาเขียนไว้ในจดหมายนี้ หื้อฟัง
28 คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่เฮาหันดีตี้จะบ่หื้อต้านตังหลายหนั กใจ๋ในข้อนึ่ ง
ข้อใด เว้นสิง่ จํา๋ เป๋ นตี้ต้องเยียะคือ 29 อย่างตี้นึ่ ง ห้ามกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จาฮูป
เคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามกิน
๋ เลือด อย่างตี้สาม ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ถูกฮัดคอต๋ายตี้
เลือด ยัง ค้าง อยู่ ใน ตั ๋ว อย่าง ตี้ สี่ ห้าม เยีย ะ บาป ตาง เพศ ถ้า ต้าน ตัง หลาย ถือ ข้อ ห้าม
หมู่นี้ ก็นั บว่าเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องแล้ว
ขอหื้อมีความสุขเน่ อ
30 คริสตจักรก็ส่งบารนาบัส เปาโล ยูดาส กับสิลาสออกไป แล้วป้ อจายสี่คนนี้ ก็เตียว
ตางไปเมืองอันทิโอก ตี้หัน
้ ต้านหมู่นั ้นฮ้องหมู่ผูเ้ จื้อมาจุมนุมกั ๋น แล้วเอาจดหมายมอบ
หื้อกับคนตังหลายนั ้น 31 เมื่ออ่านจดหมายนั ้นแล้ว ก็ปากั ๋นจื้นอกจื้นใจ๋ในกําหื้อกํา๋ ลัง
ใจ๋ นั ้น 32 ส่วนยู ดาสกับสิ ลาสตี้ เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ก็ อู้หลายกําตี้ หื้อ
กํา๋ ลังใจ๋หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ กับเยียะหื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น 33 หลังจากยูดาสกับสิลาส
อยู่ตี้หัน
้ บ่ปอเมินสักเต้าใด หมู่ผู้เจื้อก็ส่งสิ ลาสกับยูดาสปิ๊ กเมือหาหมู่ผู้เจื้อตี้ใจ๊เขามา
ก่อนจะไป ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ เมืองอันทิ โอกก็ ปั๋ นปอนเขาหื้อมีความสุขกับปลอดภัยในก๋าน
เตียวตาง๙ 35 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ ยัง อยู่ ใน เมือง อัน ทิ โอก ต่อ ต้าน ตึง สอง บอก
ข่าวดีกับสัง่ สอนถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้าฮ่วมกับคนอื่นๆ หลายคน
22

ถ

15:18
15:18 อมส�
“ส่วนสิลาสหันดีตี้จะอยูตี
่ ้หัน
้ �

9:11-12

๙

15:33

15:33 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 34 เขียนว่า
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เปาโลแยกจากบารนาบัส
เมื่อ เวลา ผ่าน ไป ปอ สมควร เปาโล อู้ กับ บารนาบัส ว่า “เฮา ปิ๊ ก ไป แอ่ว หา หมู่ ปี้ น้ อง
ผู้เจื้อต๋ามเมืองตี้ เกยบอกถ้อยกําขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าดี บ๋อ เปื้ อผ่อว่าความเจื้อของ
หมู่เขาเป๋นจาใดพ่อง� 37 บารนาบัสก็หันตวย เขาใค่ปายอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกไป
ตวย 38 แต่เปาโลหันว่าบ่เปิงตี้จะปาเขาไป ย้อนมาระโกเกยละหมู่เขาไปต๋อนตี้อยูเมื
่ อง
39
ปัมฟีเลีย กับบ่ได้อยูฮ่
่ วมงานกั ๋นต่อไป แล้วเปาโลกับบารนาบัสก็ผิดใจ๋กั ๋นอย่างหนั ก
เถิง กับ ต้อง แยก ตาง กั ๋น บารนาบัส ปา มาระโก ลง เฮือ ไป ตี้ เกาะ ไซปรัส ตวย กั ๋น 40 ส่วน
เปาโลเลือกสิลาสเป๋นเปื้ อนฮ่วมเตียวตาง ก่อนจากกั ๋น หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อก็อธิษฐานมอบ
ต้านตึงสองไว้กับพระเจ้าหื้อผ่อกอยต๋ามความดีของพระองค์ 41 เปาโลกับสิลาสไปใคว่
แคว้น ซีเรีย กับ แคว้น ซี ลี เซีย เปื้ อ จ้วย หื้อ หมู่ ผู้ เจื้อ ใน คริสตจักร ต่างๆ มี ความ เจื้อ เข้ม
แข็งขึ้น
36

16

เปาโลกับสิลาสปาทิโมธีไปตวย

1 เปาโลไปเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา

ตี้หัน
้ มีสาวกของพระเยซูคนนึ่ งจื้อทิโมธี แม่
เป๋น ผู้ เจื้อ จาว ยิว แต่ ป้อ เป๋น จาว กรีก ทิ โมธีเป๋น คน มี จื้อ เสียง ดี ใน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน
เมือง ลิ ส ตรา กับ เมือง อิ โคนี ยูม 3 เปาโล ใค่ ปา ทิ โมธี ฮ่วม เตียวตาง ไป ตวย กั ๋น จึง หื้อ ทิ
โมธีเข้าพิธีสุหนั ตก่อน เปื้ อเอาใจ๋ จาวยิวตังหลายตี้ อยู่ในเมืองตํา๋ หมู่ นั ้นตี้ หมู่ เขาจะไป
ย้อนคนตังหลายฮูว่
้ าป้อของทิโมธีเป๋นจาวกรีก 4 เมื่อต้านหมูนั
่ ้นเตียวแอ่วไปต๋ามเมือง
ต่างๆ นั ้น ก็ อู้ เรือ
่ ง ข้อ ตกลง จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ของ หมู่ อัครทูต กับ หมู่ ผู้ ปกครอง หื้อ ผู้
เจื้อ ตัง หลาย ใน กู้ เมือง ฟัง เปื้ อ จะ ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม นั ้น 5 จึง เยีย ะ หื้อ หมู่ คริสตจักร ตัง
หลายมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น กับมีคนเข้ามาฮับเจื้อนั กขึ้นตึงวันๆ
2

เปาโลหันนิ มิตเป๋นเรือ
่ งจาวมาซิโดเนี ย

6 แล้วเปาโลกับคนตี้ไปตวยกั ๋นก็เตียวตางผ่านเขตแดนแคว้นฟรีเจียกับแคว้นกาลา

เทีย ย้อน ว่า ใน เวลา นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์บ่หื้อ หมู่ ต้าน ไป บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
ตี้ แคว้น เอเชีย 7 เมื่อ ต้าน หมู่ นั ้น มา แผว เขตแดน ของ แคว้น มิ เซีย แล้ว ก็ ฮิ จะ เข้า ไป ใน
แคว้น บิ ธี เนี ย แต่ พระวิญญาณ ของ พระเยซู ยัง บ่หื้อ เข้า ไป เตื้อ 8 ต้าน หมู่ นั ้น จึง เตียว
ตาง ผ่าน แคว้น มิ เซีย ไป เมือง โตรอัส ฮิม ทะเล เหีย 9 ต๋อน เมื่อ คืน เปาโล หัน นิ มิต ว่า มี ป้อ
จายจาวแคว้นมาซิโดเนี ยคนนึ่ งมายืนอ้อนวอนว่า “ขอมาจ้วยหมู่เฮาจาวแคว้นมาซิโด
เนี ยกําเต๊อะ� 10 หลังจากเปาโลหันนิ มิตแล้ว หมู่เฮาตึงหมดก็ตัดสินใจ๋ไปตี้แคว้นมาซิ
โดเนี ยตันที โดยเข้าใจ๋ว่าพระเจ้าฮ้องหื้อหมู่เฮาไปบอกข่าวดีกับจาวมาซิโดเนี ยหัน
้
นางลิเดียปาครอบครัวเข้ามาฮับเจื้อ
หมู่เฮานั ่งเฮือสะเปาลัดซื่อไปตี้เกาะสาโมธรัส วันถัดมาก็ไปเถิง
12
เมือง เนอาบุร ี จาก เมือง เนอาบุร นั
ี ้น หมู่ เฮา ก็ ไป ตี้ เมือง ฟี ลิ ป ปี เซิง่ เป๋น เมือง สําคัญ
ของแคว้นมาซิโดเนี ย กับเป๋นเมืองขึ้นของโรมตวย หมู่เฮาอยูใน
่ เมืองนี้ หลายวัน
13 เมื่อเถิงวันสะบาโต หมู่เฮาออกจากปะตู๋เมืองไปตี้แม่น้ํา เฮากึ๊ดกั ๋นว่าจะมีจาวยิว
จุมนุมกั ๋นอธิษฐานในตี้นึ่ งตัด
๊ หัน
้ เมื่อปะแล้วก็นั ่งอูกั
้ บหมู่แม่ญิงตี้มาจุมนุมกั ๋นอยูตี
่ ้หัน
้
14 มีแม่ญิงคนนึ่ งจื้อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิรา เป๋ นคนขายผ้าสีม่วงรากาแปง เป๋ นคน
นั บถือพระเจ้า เมื่อกํ่าลังฟังหมูเฮา
่ อูอยู
้ นั
่ ้น องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าก็เปิดใจ๋ของนางหื้อสนใจ๋
15
ถ้อยกําตี้เปาโลอูนั
้ ้น แล้วนางก็ฮับเจื้อ เมื่อแม่ญิงคนนั ้นตึงสมาชิกในครอบครัวของ
11 จากเมืองโตรอัส
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นางฮับบัพติศมาแล้ว นางก็จัก
๊ จวนหมู่เฮาว่า “ถ้าหมู่ต้านตังหลายหันว่าข้าเจ้ามีความ
เจื้อในองค์พระผู้เป๋นเจ้าแต๊ๆ แล้ว ก็ขอเจิญปากั ๋นมาย้างตี้บ้านของข้าเจ้าเต๊อะ� นาง
จวนแล้วจวนแหมจ๋นหมู่เฮาขัดบ่ได้
เปาโลกับสิลาสถูกคอกในเมืองฟีลิปปี
วัน นึ่ ง เมื่อ หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป ตี้ จุ มนุ ม อธิษฐาน มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง มา ปะ หมู่ เฮา นาง
เป๋น ขี้ข้า เจ้า นาย หลาย คน นาง มี ผี หมอเมื่อ เข้า อยู่ เยีย ะ หื้อ มี ความ สามารถ ตวายตัก
๊
17
เรือ
่ งราว ปาย หน้า ได้ นาง เซาะ สตางค์ หื้อ เจ้า นาย เป๋น จํา๋ นวน นั ก แม่ ญิง คน นี้ เตียว
ตวย ก้น เปาโล กับ หมู่ เฮา แล้ว เอิน
้ ว่า “คน หมู่ นี้ เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด เน่ อ
หมู่เขามาบอกวิถีตางตี้ จะรอดป๊นบาปโต้ษหื้อกับหมู่ ต้าน� 18 นางเยียะจาอี้ติดต่อกั ๋น
หลายวัน ก๋ วนใจ๋ เปาโลขนาดจ๋นอดบ่ได้ เปาโลจึงงว้ายไปสัง่ ผีตี้ เข้านั ้นว่า “ในนามตึง
อํานาจ ของ พระเยซู คริสต์ ข้า สัง่ หื้อ ออก จาก ตั ๋ว นาง บ่า เดี่ยว นี้ � แล้ว ผี ต๋น นั ้น ก็ ออก ไป
บ่าเดี่ยวนั ้นเลย
19 หมูเจ้
่ านายของแม่ญิงคนนั ้นหันว่าหมดโอกาสตี้จะได้สตางค์แล้ว จึงยับเปาโลกับ
สิลาสลากไปหาผู้มีอํานาจตัดสินตี้ข่วงก๋างเมือง 20 เมื่อหมู่เขาปามาเถิงหมู่ผู้พิพากษา
คดีทัว่ ไปแล้ว ก็อู้ว่า “ไอ่ หมู่นี้ เป๋นจาวยิวเข้ามาก่อก๋วนในบ้านเมืองของเฮา 21 เขาหมู่
นี้ มาสัง่ สอนจัก
๊ จวนหื้อเจื้อถือธรรมเนี ยมต่างๆ ตี้หมู่เฮาจาวโรมันบ่ยอมฮับกับเยียะตึง
บ่ได้ ย้อน ผิด กฎหมาย� 22 คน ตัง หลาย ตี้ จุ มนุ ม ฟัง กั ๋น ก็ หลุ้ม เยีย ะ หื้อ เปาโล กับ สิ ลาส
หมู่ ผู้พิพากษาคดี ทัว่ ไปก็ ใจ๊ ทหารเข้ามาจัก
๊ เสื้อผ้าของเปาโลกับสิ ลาสออก แล้วสัง่ หื้อ
เอาไม้แส้เฆี่ยนหลัง
23 หลัง จาก ทหาร เฆี่ยน ไป หลาย กํา แล้ว ก็ เอา ตั ๋ว ไป ขัง ไว้ ใน คอก หมู่ ผู้ พิพากษา คดี
ทัว่ ไปสัง่ นายกุมคอกเฝ้าไว้หื้อดี 24 เมื่อนายกุมคอกได้ฮับกําสัง่ แล้ว ก็กุมตั ๋วคนตึงสอง
ไปขังไว้ตี้ห้องขังจัน
๊ ใน แล้วใส่ขื่อคาตี้แข้งอย่างแน่ นหนา
25 ประมาณ เตี้ย ง คืน เปาโล กับ สิ ลาส กํ่า ลัง ปา กั ๋น อธิษฐาน ฮ้อง เพลง สรรเสริญ
พระเจ้า อยู่ นั ้น นั ก โต้ ษ คน อื่นๆ ก็ ฟัง อยู่ 26 จู่ๆ ก็ เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด จ๋น ฐาน
ของคอกสัน
่ สนั ่นปั่ นปื๊ น แล้วปะตู๋กู้บานก็เปิดออกหมด เจื้อกเหล็กตี้ล่ามนั กโต้ษหลวะ
ออก หมด กู้ คน 27 นาย กุม คอก ตื่น ขึ้น มา ก็ หันปะตู๋ คอก ไข ออก หมด ก็ กึ๊ด ว่านั ก โต้ ษ หนี
ออกไปเสี้ยงหมดแล้ว เขากั ๋วจะมีโต้ษจึงจัก
๊ ดาบออกมาจะฆ่าตั ๋วต๋าย 28 แต่เปาโลเอิน
้
เสียงดังว่า “ห้ามเยียะเน่ อ หมู่เฮาอยูนี
่ ่ กั ๋นหมดลู้�
16

นาย กุม คอก ก็ เลย บอก หื้อ คน ต๋าม ไฟ ส่อง ผ่อ แล้ว ล่น เข้า ไป หมอบ ไหว้ตีน
๋ เปาโล
30
กับสิลาส ตั ๋วเขาสัน
่ ถาบๆ ย้อนกั ๋ว แล้วปาตึงสองออกมาจากคอกถามว่า “ต้านครับ
ข้าพเจ้าจะต้องเยียะจาใดเถิงจะรอดป๊นบาปโต้ษได้�
31 เปาโลกับสิ ลาสก็ ตอบว่า “หื้อเจื้อวางใจ๋ ในพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า แล้วต้านก็
จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน กู้ คน ตวย� 32 ต้าน ตึง สอง ก็ สัง่ สอน ถ้อย
กํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ นาย กุม คอก กับ กู้ คน ตี้ อยู่ ใน บ้าน ของ เขา ฟัง 33 แม้ ว่า จะ
เป๋น เมื่อ คืน แล้ว นาย กุม คอก ก็ ยัง ปา เปาโล กับ สิ ลาส ไป ล้าง แผล ตี้ ถูก เฆี่ยน แล้ว เขา
กับสมาชิกในครอบครัวกู้คนก็ฮับบัพติศมาพร้อมกั ๋นหมดตันที 34 หลังจากนั ้นนายกุม
คอกก็ปาต้านตึงสองไปบ้านของเขา แล้วยกขันโตกข้าวมาสู่หมู่เขากิน
๋ นายกุมคอกกับ
สมาชิกในครอบครัวยินดีขนาด ย้อนว่ากู้คนได้เจื้อวางใจ๋พระเจ้าแล้ว
29
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“ปล่อย
ตั ๋วสองคนนั ้นไปเหียเน่ อ�
36 นาย กุม คอก ก็ ไป บอก เปาโล ว่า “หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว
่ ไป สัง่ หื้อ ปล่อย ตั ๋ว ต้าน ตึง
สอง ขอหื้อไปอยูดี
่ มีสุขเต๊อะ�
37 แต่เปาโลอู้กับหมู่เจ้าหน้าตี้ว่า “หมู่เขาเอาไม้แส้เฆี่ยนหมู่เฮาต่อหน้าคนตังหลาย
แล้ว เอา ไป ขัง คอก โดย บ่ยอม สอบสวน ก่อน แต่ หมู่ เฮา เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน เน่ อ บ่า
เดี่ยวนี้ จะ มา ไล่ เหิบ หมู่ เฮา หื้อ ลัก มอบ ออก ไป จาอัน
้ กา เยีย ะ จาอี้ บ่ได้ เน่ อ๑ หื้อ หมู่ เขา
นั ้นมาปาหมู่เฮาออกไป�
38 หมู่ เจ้า หน้า ตี้ จึง ไป รายงาน เรือ
่ งนี้ ต่อหมู่ ผู้พิพากษาคดี ทัว่ ไป เมื่อหมู่ เขาได้ยน
ิ ว่า
39
เปาโลกับสิ ลาสเป๋นคนจ้าดโรมัน ก็ ปากั ๋นกั ๋วกับฮ้อนใจ๋ ก็ มาขอสู มาลาโต้ ษต้านตึง
สอง แล้วปาออกมาจากคอก กับขอหื้อต้านตึงสองออกจากเมืองนี้ ไปเหีย 40 เมื่อเปาโล
กับสิลาสออกจากคอกแล้ว ก็ไปบ้านของนางลิเดีย ตี้หัน
้ เปาโลกับสิลาสก็ปะหมู่ปี้ น้ อง
ผูเ้ จื้อ แล้วอูกํ
้ าตี้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่นั ้น แล้วก็ลาจากกั ๋นไป
35 แจ้งเจ๊ามาหมู่ผู้พิพากษาคดีทัว
่ ไปสัง่ หมู่เจ้าหน้าตี้มาบอกนายกุมคอกว่า

17
เปาโลกับสิลาสในเมืองเธสะโลนิ ก๋า

1 เมื่อ เปาโล กับ สิ ลาส เตียวตาง ผ่าน เมือง อัม ฟี บุร กั
ี บเมืองอปอลโลเนี ยแล้ว

ต้านตึง
สอง ก็ มา แผว เมือง เธสะโลนิ ก๋า ตี้ หัน
้ มี ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ต๋าม ปกติ เปาโล ก็ ไป
ธรรมศาลาในวันสะบาโต แล้วอ้างพระคัมภีรมา
์ โต้ตอบกับหมู่เขารวมเป๋นเวลาสามวัน
สะบาโต 3 ต้าน อธิบาย พระคัมภีร กั
์ บ พิสูจน์ หื้อ หมู่ เขา หัน ว่า พระคริสต์ จํา๋ เป๋ น ต้อง ทน
ตุ๊ก จ๋น ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปาโล อู้ว่า “พระเยซู ตี้ ข้าพเจ้า บอก หื้อ หมู่ ต้าน
ฟัง นี้ ละ คือ พระคริสต์� 4 มี จาว ยิว บาง คน ใน หมู่ นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ จึง เข้า ฮ่วม กับ เปาโล ตึง
สิ ลาส ก็ มี จาว กรีกจํา๋ นวน นั ก ตี้ นั บถือ พระเจ้า กับ แม่ ญิง คน สําคัญ หลาย คน ก็ เข้า ฮ่วม
ตวย
5 แต่ หมู่ จาว ยิว ขอย จึง ไป เข้า กับ หมู่ นั กเลง ต๋าม กาด จํา
๋ นวน นั ก ปา กั ๋น เยีย ะ วุน
่ วาย
ขึ้น ตึง เมือง หมู่ เขา ปา กั ๋น เข้า ไป ใน บ้าน ของ ยาโสน แล้ว ฮิ เซาะ หา เปาโล กับ สิ ลาส เปื้ อ
จะลากคอหมู่เขาออกไปหื้อคนตังหลาย 6 แต่เมื่อเซาะบ่ปะ หมู่เขาก็ปากั ๋นไปลากตั ๋วยา
โสนกับปี้ น้ องผูเ้ จื้อบางคนออกไปหาเจ้าหน้าตี้บ้านเมือง อูใส่
้ ฮ้ายว่า “ไอ่ หมู่นั ้นเป๋นคน
7
เยียะหื้อวุน
่ วายกู้ตี้ บ่าเดี่ยวนี้ ก็มาตี้นี่ แล้ว ยาโสนต้อนฮับไอ่หมู่นั ้นไว้ในบ้าน แล้วหมู่
เขาก็เยียะผิดกฎของซีซาร์ หมู่เขาสอนว่า มีกษั ตริยแหม
์
องค์นึ่ งจื้อเยซู�
8 เมื่อ จาว เมือง ตัง หลาย กับ เจ้า หน้า ตี้ บ้านเมือง ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ฮ้อ นใจ๋ 9 จึง สัง่ ยาโสน
กับผู้เจื้อคนอื่นๆ จ่ายก้าประกั ๋นตั ๋ว แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
2

เปาโลกับสิลาสไปตี้เมืองเบโรอา
เมื่อ คํ่า แล้ว หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ ส่ง เปาโล กับ สิ ลาส ไป เมือง เบโรอา เมื่อ ต้าน ตึง สอง
คนไปเถิงตี้หัน
้ แล้ว ก็เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว 11 จาวยิวตี้นี่ มีใจ๋ยอมฮับนั กเหลือ
จาวยิวในเมืองเธสะโลนิ ก๋า หมู่เขาฮับฟังกําสอนของเปาโลอย่างสนใจ๋ แล้วศึกษาพระ
คัมภีรตึ
์ งวัน เปื้ อใค่ฮู้ว่าสิง่ ตี้เปาโลสอนนั ้นจะเป๋นเรือ
่ งแต๊สักมอกใด 12 ย้อนจาอีมี
้ จาว
ยิว หลาย คน มา ฮับ เจื้อ ก็ มี แม่ ญิง จาว กรีก ตี้ มี ฐานะ ดี กับ ป้อ จาย จาว กรีก หลาย คน ฮับ
เจื้อตวย 13 แต่เมื่อจาวยิวในเมืองเธสะโลนิ ก๋าฮูว่
้ าเปาโลมาสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า
10

๑
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ตี้เมืองเบโรอา ก็ปากั ๋นมาตี้หัน
้ แล้วสุ่ยจาวบ้านจาวเมืองหื้อต่อต้านเปาโล 14 หมู่ปี้ น้ อง
ผูเ้ จื้อจึงส่งเปาโลออกเตียวตางไปตี้ฮิมฝั่ งทะเลตันที แต่สิลาสกับทิโมธียังอยูตี
่ ้เมืองเบ
15
โรอานั ้น หมู่คนตี้ปาเปาโลไปส่งนั ้นก็ปาต้านลงเฮือไปแผวเมืองเอเธนส์ เปาโลฝาก
กําสัง่ หื้อคนหมู่ นั ้นไปบอกสิ ลาสกับทิ โมธีว่า หื้อตึงสองคนขะใจ๋ มาตวยหาเปาโลเวยๆ
เมื่อหมู่เขาฮับกําแล้วก็ปากั ๋นปิ๊ กไปเมืองเบโรอา
เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเธนส์

16 ต๋อนตี้เปาโลกํ่าลังรอถ้าสิลาสกับทิโมธีในเมืองเอเธนส์หัน
้

ต้านลําบากใจ๋ย้อนหัน
ฮูปเคารพเต๋มบ้านเต๋มเมืองไปหมด
17 ย้อนจาอัน
้ ต้านจึงยกเหตุผลมาถกเถียงกับจาวยิวกับจาวกรีกตี้ยําเก๋งพระเจ้าใน
ธรรมศาลาของจาวยิว ตึงคนตี้ อยู่ในข่วงก๋างเมืองตึงวัน 18 มีนั กปราชญ์ในหมู่ของเอ
ปิ คูเรียน๒กับหมู่สโตอิก๓บางคนมาเถียงกับเปาโล บางคนก็อู้ว่า “คนเก็บขี้ซากความ
ฮู้ ตี้ บ่มี สาระ จะ เอา อะหยัง มา อู้ หื้อ เฮา ฟัง� บาง คน ก็ อู้ ว่า “ฟัง ผ่อ เหมือน ว่า เขา บอก
เถิงเทพเจ้าต่างประเทศ� หมู่เขาอู้จาอี้ก็ย้อนว่าเปาโลกํ่าลังสอนเรือ
่ งพระเยซูกับก๋าน
19
เป๋นขึ้นจากความต๋าย หมู่ เขาจึงปาเปาโลไปตี้ สภาอาเรโอปากั ส แล้วถามว่า “จ้วย
อธิบาย กํา สอน ใหม่ ของ ต้าน หื้อ หมู่ เฮา ฮู้ น่ อย ว่า เป๋น จาใด 20 ย้อน ต้าน เอา เรือ
่ ง แปลก
มาเล่าหื้อฟัง หมู่เฮาจึงใค่ฮูว่
้ าเรือ
่ งนี้ มีความหมายว่าจาใด� 21 (จาวเอเธนส์กับคนต่าง
จ้าดตี้อยูเมื
่ องเอเธนส์นั ้นซอบอูกั
้ บฟังเรือ
่ งใหม่ตลอด)
22 เปาโล ก็ ยืน ขึ้น อู้ ใน สภา อาเรโอปากั ส ว่า “จาว เอเธนส์ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า แยง
ผ่อแล้วหันว่าหมู่ต้านเป๋นคนเคร่งศาสนาในกู้ด้าน 23 ย้อนต๋อนตี้ข้าพเจ้ามาเถิงเมืองนี้
ก็ผ่อหันสิง่ ตี้หมู่ต้านเคารพปู่จาหลายอย่างต๋ามตาง แล้วก็ปะแต้นปู่จาอันนึ่ งเขียนว่า
‘แก่เทพเจ้าตี้บ่ฮู้จัก� เทพเจ้าองค์นี้ ละตี้ต้านตังหลายบ่ฮูจ
้ ักแต่ก็ยังนมัสก๋าน กําเดียว
ข้าพเจ้าจะบอกหื้อฮู้
24 “เทพเจ้า องค์ นี้ ละ คือ พระเจ้า ผู้ ตี้ สร้าง โลก กับ ซะ ป๊ ะ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ พระองค์
เป๋น เจ้า เหนื อ ต๊ องฟ้า กับ แผ่น ดิน โลก จึง บ่ได้ อาศัย อยู่ ใน วิหาร ตี้ แป๋ง ขึ้น จาก มือ คน
25 พระเจ้าบ่ต้องหื้อมนุษย์มาฮับใจ๊พระองค์เหมือนกับว่าพระองค์ต้องก๋านอะหยัง ย้อน
ว่าพระองค์หื้อจีวต
ิ กับกู้สิง่ กู้อย่างแก่มนุษย์ 26 จากมนุษย์คนนึ่ ง พระองค์สร้างมนุษย์
กู้ จ้าด สืบ สายเลือด เดียว กั ๋น หื้อ ไป อยู่ ใคว่โลก ต๋าม เขตแดน กับ เวลา ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด
ไว้ล่วงหน้า สําหรับหมู่ เขา 27 พระองค์ เยีย ะ จาอี้ก็ เปื้ อ จาว โลก จะ เซาะ หา พระองค์ แล้ว
อาจ จะ ซวาม หา จ๋น ปะ พระองค์ แต่ แต๊ๆ แล้ว พระองค์ บ่ได้ อยู่ ไก๋ จาก หมู่ เฮา แต่ ละ คน
เลย 28 อย่าง มี คน เกย อู้ ไว้ว่า ‘ย้อน พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่ เฮา มี จี วต
ิ ดิน
้ ต๊ วง ได้ กับ เป๋น
อยู�
่ แล้ว ก็ มี นั ก เขียน ค่าว ใน หมู่ ต้าน เกย เขียน ว่า ‘หมู่ เฮา ตัง หลาย เป๋น เจื๊ อสาย ของ
พระองค์�
29 “ย้อนจาอัน
้ เมื่อ หมู่ เฮา เป๋น เจื๊ อสาย ของ พระเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ บ่ดี กึ๊ด ว่า พระองค์
เป๋น เหมือน ฮูป เคารพ ตี้ คน กึ๊ด ออกแบบ แป๋ง มา จาก คํา จาก เงิน กา ว่า จาก บ่า หิน
30 สมัย ตะก่อน มนุษย์ บ่ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยวกับ พระเจ้า พระเจ้า ก็ บ่ถือ โต้ษ อะหยัง แต่ บ่า เดี่ยว
นี้ พระองค์ สัง่ หื้อ มนุษย์ ตึง หมด ใน กู้ ตี้ กลับ ใจ๋ จาก บาป 31 ย้อน พระองค์ กํา๋ หนด วัน นึ่ ง
ไว้ แล้ว เป๋น วัน ตี้ พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ใน โลก นี้ อย่าง ยุติธรรม โดย ป้อ จาย คน นึ่ ง ตี้
๒

17:18
17:18 เป๋นหมู่ตี้เจื้อว่าเป้าหมายของจีวต
ิ คือก๋านม่วน สบาย
เป๋นหมู่คนตี้เน้ นเรือ
่ งก๋านมีเหตุผล สร้างคุณธรรมในก๋านใจ๊จีวต
ิ กับฮับใจ๊สังคม

๓

17:18

17:18
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พระองค์ แต่ง ตัง้ ไว้ พระองค์ ก็ พิสูจน์ เรือ
่ ง นี้ หื้อ กู้ คน ฮู้ โดย หื้อ คน นั ้น เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย�
32 เมื่อ หมู่ เขา ฟัง เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บาง คน ใค่ หว
ั ใส่ แต่ บาง คน ก็ อู้ ว่า
“เฮาใค่ฟังต้านอูเกี
้ ่ยวกับเรือ
่ งนี้ แหม� 33 จากนั ้นเปาโลก็จากหมู่เขาไป 34 แต่มีบางคน
เข้าฮ่วมกับเปาโลแล้วฮับเจื้อ ในหมู่คนตี้ ฮับเจื้อมีคนนึ่ งจื้อดิ โอนิ สิอส
ั เขาเป๋นสมาชิก
ของสภาอาเรโอปากัส กับแม่ญิงคนนึ่ งจื้อดามาริสรวมกับคนอื่นๆ ตวย

18
เปาโลในเมืองโครินธ์
เปาโลก็ ออกจากเมืองเอเธนส์ ไปเมืองโครินธ์ 2 ตี้ หัน
้ ต้านได้ ฮู้จักจาว
ยิวสองคนจื้ออาควิลลากับเมียของเขาจื้อปริสคา อาควิลลาเป๋นจาวแคว้นปอนทัส ตึง
สอง คน ลุก จาก ประเทศ อิตาลี เมื่อ บ่เมิน มา นี่ ย้อน จักรพรรดิ คลาวดิ อส
ั สัง่ หื้อ จาว ยิว กู้
คนออกไปจากกรุ งโรม เปาโลก็ ไปหาเขาตึงสอง 3 แล้วอยู่กับหมู่เขากับเยียะก๋านตวย
กั ๋นย้อนว่าเปาโลเป๋นสล่าแป๋งเต็นท์เหมือนกั ๋น 4 กู้วันสะบาโตเปาโลจะไปยกเหตุผลโต้
เถียงในธรรมศาลาของจาวยิว เปื้ อจัก
๊ จวนจาวยิวกับจาวกรีกหื้อมาเจื้อในสิง่ ตี้ อู้เกี่ยว
กับพระเยซู
1 หลัง จาก นั ้น

5 เมื่อสิลาสกับทิโมธีเตียวตางจากแคว้นมาซิโดเนี ยมาเถิงแล้ว เปาโลก็ใจ๊เวลาเต๋ม
ตี้เตสนากับเป๋นพยานต่อจาวยิวว่าพระคริสต์นั ้นคือพระเยซู 6 แต่เมื่อจาวยิวหมู่นั ้นต่อ
ต้าน กับ อู้ หยาบคาย ต่อ เปาโล ต้าน ก็ ปัด ขี้ ฝุ่น ออก จาก เสื้อผ้า แสดง หื้อ หัน ว่า บ่หัน ตวย
หมู่เขา แล้วบอกว่า “ถ้าพระเจ้าลงโต้ษต้านตังหลาย ก็ห้ามยูโต้
้ ษใส่คนอื่นเน่ อ ส่วนตั ๋ว
ข้าพเจ้า ก็ บ่ต้อง ฮับ ผิด ชอบ ต้าน ตัง หลาย แหม แล้ว ตัง้ แต่ บ่า เดี่ยวนี้ เป๋น ต้น ไป ข้าพเจ้า
จะไปหาคนต่างจ้าด� 7 เปาโลก็ ออกจากธรรมศาลา แล้วเข้าไปอยู่ในบ้านของป้อจาย
คน นึ่ ง จื้อ ทิทิ อส
ั ยุ สทัส ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด แต่ นั บถือ พระเจ้า บ้าน ของ เขา อยู่ แหมะ กับ
ธรรมศาลา 8 คริสปัส ตี้ เป๋น นาย ธรรมศาลา กับ สมาชิก ใน ครอบครัว ของ เขา กู้ คน ก็ ฮับ
เจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า จาวโครินธ์หลายคนฟังเปาโลอูก็
้ ฮับเจื้อแล้วฮับบัพติศมา

“บ่ถ้ากั ๋ว หื้อบอกข่าวดี ต่อไปติกๆ
ห้าม เลิก เน่ อ เฮา อยู่กับ เจ้า จะ บ่มี ใผ เข้า มา เยีย ะ ฮ้าย ต่อ เจ้า ย้อน ใน เมือง นี้ มี คน จํา๋
นวน นั ก ตี้ เป๋น คน ของ เฮา� 11 เปาโล จึง อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
เป๋นเวลานึ่ งปี๋เกิง่
9 คืน นึ่ ง องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า บอก เปาโล ตาง นิ มิต ว่า
10

เปาโลถูกยับไปหากัลลิโอ

ต๋อน ตี้ กัล ลิ โอ เป๋น เจ้า เมือง แคว้น อาคายา นั ้น จาว ยิว ปา กั ๋น หลุ้ม ใส่ เปาโล แล้ว ก็
ปา ไป ตี้ ศาล 13 หมู่ เขา ฟ้อง กัล ลิ โอ ว่า “ป้อ จาย คน นี้ จัก
๊ จวน หื้อ คน ไป นมัส ก๋า น พระเจ้า
ในตางตี้ผิดกฎหมาย�
14 เมื่อเปาโลกํ่าลังจะอูแก้
้ ข้อกล่าวหา กัลลิโอก็บอกกับหมูจาว
่
ยิวว่า “ฟังก่อนจาวยิว
ตังหลาย ถ้าเป๋นเรือ
่ งคดีอาญาบ่ว่าจะหนั กจะเบา ก็มีเหตุผลปอตี้เฮาจะอดฟังกําฟ้อง
ของเจ้าตังหลายเน่ อ 15 แต่ นี่ เป๋นเรือ
่ งโต้ แย้งเกี่ยวกับกําตี้ ใจ๊ จื้อตี้ ฮ้อง ตึงบทบัญญัติ
ของหมู่ต้าน หื้อไปจัดก๋านเอาคนเดียวก็แล้วกั ๋น เฮาบ่ตัดสินเรือ
่ งจาอี�
้ 16 แล้วกัลลิโอ
ก็ไล่คนตึงหมดหื้อออกไปจากศาล
17 คน ตัง หลาย จึง ไป ยับ โสสเธเนส ตี้ เป๋ น นาย ธรรมศาลา มา บุบ ตี ต่
๋ อหน้าศาล แต่ กัล
ลิโอก็บ่สนใจ๋หมู่เขา
12
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เปาโลปิ๊ กไปเมืองอันทิโอก

18 เปาโลก็อยูตี
่ ้เมืองโครินธ์ต่อแหมเวลานึ่ ง

แล้วลาหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อไปเมืองเคนเครีย
อยู่ใก้กั ๋นหัน
้ แต่ก่อนตี้เปาโลจะลงเฮือตี้ต้าเฮือเมืองนั ้น ต้านโก๋นหัวของตั ๋วเก่า๔ ย้อน
ว่า เกย บน ตั ๋ว ไว้กับ พระเจ้า แล้ว ไป แคว้น ซีเรีย ฮ่วม กับ ปริส คา กับ อาควิลลา 19 เมื่อ ปา
กั ๋นมาแผวเมืองเอเฟซัส เปาโลก็ปล่อยปริสคากับอาควิลลาไว้ตี้หัน
้ แล้วเข้าไปในธรรม
ศาลาของจาวยิวยกเหตุผลมาโต้เถียงกับหมู่จาวยิวในหัน
้ 20 แล้วหมู่เขาขอหื้อต้านอยู่
ต่อไปแหม แต่เปาโลบ่ยอมอยู่ 21 แต่ก่อนตี้เปาโลจะลาหมู่เขาไป ต้านบอกว่า “ถ้าเป๋น
ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จะ ปิ๊ ก มา หา ต้าน ตัง หลาย แหม� แล้ว เปาโล ก็ ลง
เฮือออกจากเมืองเอเฟซัส
22 เมื่อ เฮือ มา แผว ฝั่ ง เมือง ซี ซา รี ยา แล้ว เปาโล ขึ้น ไป แอ่ว หา ค ริ สต จักร ตี้ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้วก็ลวดไปเมืองอันทิโอก 23 หลังจากอยูตี
่ เมื
้ องอันทิโอกได้หว่างนึ่ ง เปาโล
ก็เตียวตางไปใคว่แคว้นกาลาเทียกับแคว้นฟรีเจีย เปื้ อเยีย
่ มผู้เจื้อตังหลายกับจ้วยหื้อ
มีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น
ก๋านงานของอปอลโล

24 มีป้ อจายจาวยิวคนนึ่ งจื้ออปอลโลมาเมืองเอเฟซัส

เขาเกิดตี้เมืองอเล็กซานเดรีย
เป๋น คน ตี้ อู้ เก่ง กับ มี ความ ฮู้ พระคัมภีร เป๋
์ น อย่าง ดี 25 อปอลโล คน นี้ ฮับ ก๋าน อบรม จ๋น ฮู้
เถิง วิถี ตาง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เขา สัง่ สอน เรือ
่ ง ของ พระเยซู อย่าง กระตือรือร้น ถูก
ต้อง แม่นยํา แต่ เขา ฮู้ ก้า เรือ
่ ง บัพ ติศ มา ตี้ ยอห์น สัง่ สอน เต้า อัน
้ 26 อปอลโล อู้ เรือ
่ ง ของ
พระเยซู อย่างบ่กั ๋วใผในธรรมศาลาของจาวยิว เมื่อ ปริสคากับ อาควิลลาได้ยน
ิ เขาอู้ ก็
ปาอปอลโลมาตี้บ้านของหมู่เขา แล้วอธิบายวิถีตางของพระเจ้าหื้อเข้าใจ๋นั กขึ้น
เมื่อ อ ปอลโล ใค่ ไป ตี้ แคว้น อา คา ยา หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เขา กับ เขียน
จดหมาย ไป เถิง ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ ว่า ขอ หื้อ ต้อนฮับ เขา ตวย เมื่อ อปอลโล ไป แผว แคว้น อาคา
ยาแล้ว ก็จ้วยเหลือคนหมู่นั ้นตี้ฮับเจื้อโดยพระคุณของพระเจ้า 28 ย้อนอปอลโลโต้แย้ง
หมู่จาวยิวอย่างหนั กแน่ นต่อหน้าคนในตี้สาธารณะ โดยยกข้อพระคัมภีรพิ
์ สูจน์ ว่าพระ
เยซูคือพระคริสต์ หมู่จาวยิวก็เถียงบ่ได้
27

19
เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเฟซัส

ใน เวลา ตี้ อปอลโล อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์ นั ้น เปาโล ก็ เตียวตาง ต๋าม เส้น ตาง ตัง เหนื อ
ใน แคว้น กาลาเทีย กับ แคว้น ฟรี เจีย จ๋น มา แผว เมือง เอเฟซัส ตี้ หัน
้ ปะ กับ ผู้ เจื้อ บาง
2
คน เปาโล ถาม เขา ว่า “หลัง จาก ฮับ เจื้อ พระเยซู แล้ว นั ้น หมู่ ต้าน ได้ ฮับ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์กั ๋น ก่อ� เขา ตอบ ว่า “อึ หมู่ เฮา บ่เกย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง พระวิญญาณ บริสุทธิ์สัก เตื้อ�
3 เปาโล ถาม ต่อ ว่า “ถ้า จาอัน
้ ต้านฮับบัพติศมามีความหมายอะหยัง� หมู่เขาก็ ตอบว่า
“ความหมายตี้ยอห์นสอน�
4 เปาโล จึง บอก ว่า “บัพ ติศ มา ตี้ ยอห์น สอน นั ้น แสดง ว่า กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว เต้า อัน
้
ยอห์นบอกคนตังหลายว่าหื้อเจื้อพระองค์ตี้จะมาเมื่อลูนคือพระเยซู�
1

5 เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ จาอัน
้

ก็ปากั ๋นฮับบัพติศมาในนามพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าเปื้ อ
แสดงว่าเจื้อพระองค์ 6 หลังจากเปาโลวางมือบนหัวหมู่เขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์
๔

18:18 18:18 ก๋านโก๋นหัว เป๋นวัฒนธรรมของจาวยิว เปื้ อแสดงว่าสิน
้ สุดก๋านบนแล้ว
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ก็ มา อยู่ ตวย หมู่ เขา เขา ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น อู้ภาษา อื่นๆ กับ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตวย
7 คนหมู่นี้ มีป้ อจายประมาณสิบสองคน
8 เปาโลไปอูใน
้ ธรรมศาลาของจาวยิวอย่างบ่กั ๋วใผเป๋นเวลาสามเดือน เขายกเหตุผล
โต้ เถียง จัก
๊ จวน จาว ยิว หื้อ เจื้อ เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 9 แต่ มี บาง คน หลึ่ง บ่ยอม เจื้อ
แล้วอูจ
้ ๋าหยาบจ๊าต่อลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู ต่อหน้าคนตังหลาย ย้อนจาอัน
้
10
เปาโล จึง ปา หมู่ ผู้ เจื้อ แยก ไป อู้ จ๋า โต้ตอบ กั ๋น ตึง วัน ตี้ ห้อง ประชุม ของ ที รน
ั นั ส เปาโล
เยียะจาอี้อยู่สองปี๋ เยียะหื้อกู้คนตี้อาศัยอยู่ในแคว้นเอเชียตึงจาวยิวกับจาวกรีกได้ยน
ิ
ได้ฟังถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
ลูกป้อจายของเสวา
พระเจ้า เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ อัน พิเศษ เหลือ ปกติ ผ่าน ตาง เปาโล 12 แม้ แต่ ผ้า เจ๊ด
หน้า กับ ผ้า กั ๋น เปื้ อน ตี้ ถูก ตั ๋ว เปาโล เมื่อ เอา ไป วาง บน ตั ๋ว คน บ่สบาย โรค ก็ หาย กับ ผี
ฮ้าย๕ก็ออกตวย
13 มี จาว ยิว บาง คน ไป เป๋ น หมอผี ฮิ อ้าง จื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ใน ก๋าน ไล่ ผี ว่า
“ในนามพระเยซู ตี้เปาโลเตสนาสัง่ สอนนั ้น เฮาสัง่ หื้อเจ้าออกมาจากคนนี้ เหีย� 14 ลูก
บ่าว เจ็ด คน ของ เสวา หัวหน้า ปุโรหิต ของ จาว ยิว ก็ เยีย ะ จาอี้ เหมือน กั ๋น กู้ คน 15 แต่ มี วัน
นึ่ ง หมู่เขาสัง่ ผีฮ้ายออกจากป้อจายคนนึ่ ง แต่ผีฮ้ายก็ตอบหมู่เขาว่า “ข้าก็ฮูจ
้ ักพระเยซู
เปาโล ข้า ก็ ฮู้ จัก แต่ หมู่ สู เป๋น ใผ กา� 16 แล้ว คน ตี้ ถูก ผี เข้า อยู่ นั ้น ก็ ต๋างหยาง ใส่ หมู่ เขา
แล้ว เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา จ๋น เสื้อผ้า หลวะ หมด เขา ตึง หมด นั ้น ก็ ปา กั ๋น ล่น หนี ออก จาก เฮือน
ป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละ ต๋ามเนื้ อต๋ามตั ๋วมีแผลเลือดไหลหลายตี้
17 คน ตี้ อยู่ ใน เมือง เอเฟซัส ตึง จาว ยิว กับ จาว กรีก ฮู้ เรือ
่ ง นี้ กั ๋น เสี้ ยง หมด เยีย ะ หื้อ กู้
คน กั ๋ว กับ ปา กั ๋น ยกย่อง จื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง ยิง่ 18 มี หลาย คน ตี้ ฮับ เจื้อ
พระเยซู แล้ว มา ยอมฮับ ว่า เกย ใจ๊ กาถา เยีย ะ ใน ตาง ตี้ บ่ดี เหมือน กั ๋น 19 หลาย คน ตี้ ใจ๊
เวทมนตร์กาถา เอา หนั งสือ ตี้ เป๋น ตํา๋ ฮา เวทมนตร์กาถา มา เผา ไฟ ต่อ หน้า คน ตัง หลาย
ตํา๋ ฮานั ้นมีก้านั ก นั บได้เถิงห้าหมื่นเหรียญเงิน๖ 20 เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เยียะหื้อถ้อยกําของ
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แพ่ ขยาย ออก ไป อย่าง มี ฤทธิ์อํานาจ กับ เกิด ผล มี คน ฮับ เจื้อ นั ก ขึ้น
ติกๆ
11

เปาโลวางแผนเตียวตางต่อไปแหม
หลัง จาก เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น หมู่ นี้ เสี้ ยง สุด ลง แล้ว เปาโล ก็ ตัด สิน ใจ๋ จะ เตียวตาง ผ่าน
แคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอาคายา แล้วจะลวดไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ต้านอู้ว่า “หลังจาก
ข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว จะต้องไปกรุ งโรมตวย� 22 เปาโลก็ส่งผู้จ้วยตึงสองของ
ต้านคือทิโมธีกับเอรัสทัสไปแคว้นมาซิโดเนี ย ส่วนตั ๋วของเปิ้ นย้างตี้แคว้นเอเชียต่อไป
แหมหน้ อย
21

ก๋านวุน
่ วายในเมืองเอเฟซัส
ใน เวลา นั ้น เกิด ก๋าน วุน
่ วาย อย่าง หนั ก ตี้ เมือง เอเฟซัส ย้อน เรือ
่ ง ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า
24
ตาง ของ พระเยซู มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ เดเมตริอส
ั เป๋น สล่า เครือ
่ ง เงิน เขา เอา เงิน มา
แป๋ง ฮูป ปั้ น เจ้า แม่ อารเทมิส ตี้ เป๋น เจ้า แม่ ของ จาว เอเฟซัส เยีย ะ หื้อ หมู่ สล่า มี รายได้ ดี
25 เดเมตริอส
ั ฮ้องหมู่เขากับหมู่คนตี้มีอาชีพเกี่ยวข้องกั ๋นมาจุมนุมกั ๋น แล้วอู้ว่า “ต้าน
ตัง หลาย ก็ ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า หมู่ เฮา มี รายได้ ดี มี เงิน มี คํา ก็ ย้อน เยีย ะ ก๋าน จาอี้ 26 ต้าน ตัง
23

๕

19:12
19:12 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
มีก้าเต้ากับก้าแฮงคนงานเยียะก๋านนึ่ งวัน

๖

19:19

19:19 เหรียญเงินนึ่ งเหรียญ
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หลายก็ ได้ หันได้ยน
ิ แล้วว่าเปาโลคนนี้ จัก
๊ จวนหื้อหลายคนเจื้อว่า ฮูปปั้ นตี้ แป๋งจากมือ
คน บ่ใจ้ พระเจ้า เตี้ย งแต๊ เขา บ่ได้ เยีย ะ จาอี้ ตี้ เมือง เอเฟซัส ตี้ เดียว แต่ เยีย ะ เกือบ ใคว่
แคว้นเอเชียตวย 27 เรือ
่ งนี้ อันตรายขนาดเน่ อ จะเยียะหื้อจื้อเสียงของหมู่เฮาต้องเสีย
ไป แล้วยังบ่ปอจะเยียะหื้อวิหารของเจ้าแม่อารเทมิสผู้ยิง่ ใหญ่เสื่อมเสียอิทธิพลไป ตึง
พระนางองค์นี้ ตี้คนใคว่แคว้นเอเชียกับใคว่โลกกราบไหว้ปู่จาก็จะหมดศักดิศ
์ รีไปตวย�
28 เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ โขด จ๋น หน้า ดํา หน้า แดง จึง ปา กั ๋น โห่ ฮ้อง ว่า “เจ้า แม่ อา
รเทมิส ของ จาว เอเฟซัส ยิง่ ใหญ่ๆ� 29 ใคว่ตึง เมือง ก็ วุน
่ วาย สับสน กั ๋น ไป หมด หมู่ จาว
เมือง ยับ จาว มาซิ โดเนี ย สอง คน คือ กายอัส กับ อาริส ทารคัส ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม เตียวตาง
ของเปาโล แล้วลากตวยหมู่คนตี้ล่นเข้าไปในโฮงละครใหญ่ 30 เปาโลใค่เข้าไปอูต่
้ อหน้า
31
คนตังหลาย แต่หมู่ผู้เจื้อบ่ยอมหื้อเข้าไป ย้อนกั ๋วคนหมู่นั ้นจะเยียะหื้อ ก็มีเจ้าหน้าตี้
ปกครองแคว้นเอเชียบางคนตี้ เป๋นเปื้ อนของเปาโล ใจ๊ คนไปอ้อนวอนเปาโลบ่หื้อเสี่ยง
เข้าไปในโฮงละครนั ้น
32 ใน โฮง ละคร นั ้น หมู่ คน ปา กั ๋น ฮ้อง เอิน
้ บางคนว่าจาอี้จ๋น
้ เสียงดัง บางคนว่าจาอัน
วุน
่ วายไปหมด แต่คนส่วนใหญ่ก็บ่ฮูว่
้ าเขามาจุมนุมกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง 33 มีจาวยิวบางคน
ยูอเล็
้
กซานเดอร์ออกไปอยูตั
่ งหน้า แล้วบอกกําตี้จะหื้อเขาอู้ เขาจึงยกมือขึ้นโบกหื้อคน
ตังหลายดักก่อน แล้วพยายามจะอูแก้
้ แตนต่อหน้าคนตี้มาจุมนุมนั ้น
34 เมื่อ คน ตัง หลาย ฮู้ ว่า อเล็ก ซานเดอร์เป๋ น จาว ยิว หมู่ เขา ก็ เอิน
้ เสียง ดัง ขึ้น มา แหม
เป๋นเสียงเดียวกั ๋นว่า “เจ้าแม่อารเทมิสของจาวเอเฟซัสยิง่ ใหญ่ๆ� ฮ้องซํ้าแล้วซํ้าแหม
อยูจาอั
่
น
้ ประมาณสองจัว้ โมง
35 ต๋อนสุ ดต๊ายนายอําเภอเยียะหื้อคนตังหลายดักปาก แล้วอูว่
้ า “ปี้ น้ องจาวเอเฟซัส
ตังหลาย มีใผพ่องตี้ยังบ่ฮู้ว่าเมืองเอเฟซัสเป๋นคนผ่อกอยพระวิหารของเจ้าแม่อารเท
มิส ผู้ ยิง่ ใหญ่ กับ เทวฮูป ศักดิส
่ ง นี้ กู้ คน ฮู้
์ ิทธิ์ของ พระนาง ตี้ ตก มา จาก ต๊ องฟ้า๗ 36 เรือ
แล้ว ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านต้องใจ๋ เย็นๆ ห้ามใจ๊ อารมณ์ เยียะอะหยังไปเล่ย 37 แต่ หมู่ต้าน
ลาก ป้อ จาย สอง คน นี้ มา ตี้ นี่ หมู่ เขา บ่ได้ ลัก ของ อะหยัง ใน พระวิหาร กาว่า ดู แควน เจ้า
แม่ ของ หมู่ เฮา 38 ถ้า เดเมตริอส
ั กับ หมู่ สล่า เครือ
่ ง เงิน มี เรือ
่ ง กับ ใผ ศาล ก็ เปิด อยู่ หมู่
ผู้ พิพากษา ก็ มี พร้อม หื้อ หมู่ เขา มา ฟ้อง ตี้ หัน
้ คน เดียว แหล่ 39 ถ้า หมู่ ต้าน ยัง มี เรือ
่ ง อื่น
40
แหม ก็ หื้อไปตกลงกั ๋นในตี้ ประชุมต๋ามกฎหมาย เหตุ ก๋ารณ์ วันนี้ หมู่เฮาก็ หันลายจะ
โดน ข้อหา ก่อ ก๋าน จลาจล ขึ้น หมู่ เฮา จะ บ่มี ข้อ อ้าง ตี้ จะ แก้ ตั ๋ว กับ รัฐบาล ได้ ว่า มา จุ มนุม
หื้อเกิดก๋านวุน
่ วายในวันนี้ เยียะหยัง� 41 เมื่ออูจบ
้ แล้วก็หื้อเลิกจุมนุมกั ๋นไป

20
เปาโลเตียวตางไปมาซิโดเนี ยกับประเทศกรีก
เมื่อ ก๋าน วุน
่ วาย บ่มี แล้ว เปาโล ก็ ฮ้อง หมู่ ผู้ เจื้อ มา ปะ กั ๋น หลัง จาก อู้ กํา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋
หมู่ เขา แล้ว เปาโล ก็ ลา หมู่ เขา ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย 2 เปาโล หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ ต๋าม ตี้
ต่างๆ ตี้ต้านก๋ายไปในแคว้นนั ้นจ๋นมาแผวประเทศกรีก 3 เปาโลย้างอยู่ตี้หัน
้ สามเดือน
แต่ เมื่อ ต้าน เกีย ม จะ ลง เฮือ ไป แคว้น ซีเรีย ก็ ได้ ฮู้ ว่า มี หมู่ จาว ยิว วางแผน จะ ฆ่า ต้าน ถ้า
เตียวตางตังเฮือ เปาโลก็ เลยตัดสินใจ๋ งว้ายเตียวปิ๊ กไปแคว้นซีเรียมาตังแคว้นมาซิโด
เนี ย เหีย 4 เปาโล มี เปื้ อน ฮ่วม เตียวตาง ไป หลาย คน คือ โสปาเทอร์ลูก บ่าว ของ ปี รส
ั จาว
เมืองเบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุนดัสจาวเมืองเธสะโลนิ ก๋า กายอัสจาวเมืองเดอร์บี
1

๗

19:35 19:35 เทวฮูปนี้ เป๋นบ่าหินตี้ตกมาจากต๊องฟ้า จาวเอเฟซัสเจื้อว่าเป๋นฮูปปั้ นของเจ้าแม่อารเทมิส
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ทิ โมธีจาวเมืองลิ สตรา กับที คิกัสตึงโตรฟีมัสจาวแคว้นเอเชีย 5 แต่ คนตึงหมดนี้ เตียว
ตางล่วงหน้าไปถ้าหมู่เฮาตี้เมืองโตรอัสก่อนแล้ว
เปาโลไปแอ่วหาผู้เจื้อตี้เมืองโตรอัส

6 หลังจากวันงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ

หมู่เฮาก็ลงเฮือออกจากเมืองฟีลิปปี มาได้
ห้าวันก็มาแผวเมืองโตรอัส ก็ปะกับหมู่เขา แล้วย้างอยูตวย
่
กั ๋นเจ็ดวัน
7 ต๋อน วัน เสาร์เมื่อ คืน๘ เฮา ตัง หลาย จุ มนุม กั ๋น กับ ฮ่วม พิธ ีหัก เข้า หนมปั ง เปาโล ก็ อู้
กับ หมู่ คน ตี้ หัน
้ อู้ แล้ว อู้ แหม จ๋น แผว เตี้ย ง คืน ย้อน ตัง้ ใจ๋ จะ ออก จาก เมือง นี้ ต๋อน แจ้ง
8
เจ๊าวันพูก ในห้องจัน
๊ บนตี้ เฮาจุ มนุมกั ๋นนั ้นมีโกมไฟต๋ามไว้อยู่หลายแก่น 9 มีป้อจาย
หนุ่ม คน นึ่ ง จื้อ ยุ ทิกัส นั ่ง อยู่บน ขอบ หน้าต่าง ใน เวลา เปาโล อู้อยู่ติกๆ บ่ย้าง สัก เตื้อ เขา
ก็ใค่หลับแหมะฮาก สุดต๊ายเขาหมิง้ หลับจึงปิ้ นตะหลิน
๊ ตี้สามลงมา
้ ตกจากหน้าต่างจัน
เมื่อ หมู่ เขา ยก ตั ๋ว เขา ขึ้น มา ก็ หัน ว่า เขา ต๋าย เหีย แล้ว 10 เปาโล จึง ลง ไป หา แล้ว อุม
้ ป้อ
จายหนุ่มคนนั ้นขึ้น แล้วอู้กับคนตังหลายว่า “บ่ถ้าฮ้อนอกตกใจ๋เน่ อ เขายังมีจีวต
ิ อยู�
่
11 แล้วเปาโลก็ปิ๊ กขึ้นไปจัน
๊ บนแหม ฮ่วมพิธหั
ี กเข้าหนมปัง กับกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋น แล้วก็อู้
ต่อไปจ๋นแผวเมื่อเจ๊า ก็ ลาหมู่ เขาไป 12 หมู่ เขาก็ ปายุ ทิกัสตี้ ยังมี จี วต
ิ อยู่ปิ๊ กเมือบ้าน กู้
คนก็ฮูส
้ ึกซว่างใจ๋
ก๋านเตียวตางไปเมืองมิเลทัสตางเฮือ
ฝ่าย หมู่ เฮา ลง เฮือ ไป เมือง อัส โสส ก่อน แล้ว จะ ไป ฮับ เปาโล ตี้ หัน
้ ต๋าม ตี้ ต้าน บอก
14
ไว้ ย้อน ว่า ต้าน ตัง้ ใจ๋ จะ ไป เมือง อัส โสส ตัง เตียว ดิน เมื่อ เปาโล ปะ กับ หมู่ เฮา ตี้ เมือง
อัส โสส แล้ว เฮา ก็ ฮับ ต้าน ลง เฮือ ไป เมือง มิ ทิ เลนี 15 วัน ถัด ไป เฮือ ออก จาก ตี้ หัน
้ ไป แผว
ฝั่ ง ซื่อ เกาะ คิ โอส วัน ตี้ สอง ก็ มา แผว เกาะ สามอส แหม วัน ต่อ มา หมู่ เฮา ก็ มา แผว เมือง
มิ เลทั ส 16 เปาโล ตัด สิน ใจ๋ ว่า จะ เอา เฮือ ก๋าย เมือง เอเฟซัส ไป เหีย เปื้ อ จะ บ่เสีย เวลา ตี้
แคว้น เอเชีย ย้อน ว่า ต้าน ฟั่ ง ไป แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถ้า เป๋น ไป ได้ จะ ไป หื้อ เถิง ก่อน วัน
เพ็นเทคอสต์
13

เปาโลกับหมู่ผู้ปกครองจาวเอเฟซัส

ต๋อน อยู่ ใน เมือง มิ เลทั ส เปาโล ส่ง คน ไป บอก หื้อ หมู่ ผู้ ปกครอง ของ คริสตจักร ตี้
เมืองเอเฟซัสมาหาต้าน 18 เมื่อหมู่ผูป
้ กครองมาแผวแล้ว เปาโลอูว่
้ า “ต้านตังหลายก็ฮู้
แล้วว่าข้าพเจ้าใจ๊ จี วต
ิ จาใดพ่องตลอดเวลาตี้ ข้าพเจ้าอยู่ตวยหมู่ต้าน ตัง้ แต่ วันหนที ตี้
ข้าพเจ้ามาแผวแคว้นเอเชียนี้ 19 ข้าพเจ้าฮับใจ๊องค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างถ่อมอกถ่อมใจ๋
กับ ไห้ ย้อน ความ ตุ๊ก ข้าพเจ้า อดทน ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก จาก แผนก๋า น ฮ้าย ต่างๆ ของ
จาว ยิว 20 ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า บ่เกย ลังเล ตี้ จะ อู้ จะ บอก เรือ
่ ง ต่างๆ ตี้ จะ เป๋น ประโยชน์
กับ หมู่ ต้าน แต่ ได้ เตสนา สัง่ สอน ต้าน ต๋าม บ้าน ต๋าม ตี้ สาธารณะ ต่างๆ 21 ข้าพเจ้า ตัก
เตือ
๋ นตึงจาวยิวกับจาวกรีกหื้อกลับใจ๋จากบาปมาหาพระเจ้า กับเจื้อวางใจ๋พระเยซูองค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา 22 บ่า เดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า จํา๋ ใจ๋ ต้อง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต๋าม ตี้ พระ
วิญญาณบริสุทธิบอก
หื้อไป ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เหมือนกั ๋นว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตี้
์
23
หัน
้ พ่อง ข้าพเจ้า ฮู้แต่ ว่า ใน เมือง ต่างๆ ตี้ กํ่า ลัง จะ ไป นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิเตื
๋ น
์ อ
หื้อ ฮู้ ว่า คน ตี้ หัน
้ จะ ยับ ขัง คอก กับ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ฮับ ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก 24 แต่
ข้าพเจ้าบ่ได้ถือว่าจีวต
ิ ของข้าพเจ้ามีก้านั กสําหรับตั ๋วเก่า นอกจากขอเยียะหน้าตี้ตี้ฮับ
17

๘
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๊

กิจก๋าน 20:25

215

กิจก๋าน 21:8

มอบหมาย จาก พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า คือ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระคุณ ของ พระเจ้า หื้อ
คนอื่นฟังหื้อสําเร็จก็ปอแล้ว
25 “ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าฮู้ดี ว่าจะบ่มีใผในหมู่ต้าน ตี้ ข้าพเจ้าเกยแอ่วไปบอกเรือ
่ งแผ่นดิน
26
ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง นั ้น จะ หัน หน้า หัน ต๋า ข้าพเจ้า แหม ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้า อู้ แต๊ๆ หื้อ
ต้านตังหลายเข้าใจ๋ ในวันนี้ ว่า ถ้าพระเจ้าลงโต้ ษคนใดในหมู่ต้าน ข้าพเจ้าบ่มีโต้ษเน่ อ
27 ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ลังเลในก๋านบอกความต้องก๋านตึงหมดของพระเจ้าหื้อหมู่ต้านฮู้

28 “หื้อต้านตังหลายเฝ้าหละวังตั ๋วกับสมาชิกคริสตจักรตี้พระวิญญาณบริสุทธิมอบ
์

หมาย หื้อ ต้าน ตัง หลาย ผ่ อกอย หื้อ เอาใจ๋ ใส่ คน ตัง หลาย ใน คริสตจักร เหมือน ผู้ เลี้ยง
แกะผ่อกอยแกะ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นคนของพระองค์โดยก๋านต๋ายของพระบุตรของ
พระองค์ 29 ข้าพเจ้าฮูดี
้ ว่าเมื่อข้าพเจ้าลาจากต้านตังหลายไปแล้ว จะมีคนอื่นตี้สอนผิด
เข้า มา ใน หมู่ ต้าน หมู่ เขา เผียบ เหมือน หมาป่า สวก ตี้ มา ทําลาย หมู่ แกะ จ๋น เสี้ ยง 30 แม้
แต่ ใน หมู่ ต้าน ก็ จะ มี บาง คน ออก มา สอน ผิด ไป จาก ความ จริง เปื้ อ จัก
๊ จวน หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ
หลงตวยเขาไป 31 ย้อนจาอัน
้ เฝ้าหละวังตั ๋วไว้หื้อดี ขอหื้อกึ๊ดเถิงว่าข้าพเจ้าฮับความตุ๊ก
ในก๋านตักเตือ
๋ นสัง่ สอนหมู่ต้านตึงเมื่อวันเมื่อคืนตลอดสามปี๋
32 “บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าขอมอบต้านตังหลายไว้กับพระเจ้ากับถ้อยกําเกี่ยวกับพระคุณ

ของพระองค์ ตี้สามารถเยียะหื้อต้านตังหลายเข้มแข็งขึ้นในความเจื้อ กับฮับปอนของ
พระเจ้าฮ่วมกับคนตังหลายของพระองค์
33 “ข้าพเจ้า บ่เกย กึ๊ด ขี้ โลภ ใค่ ได้ เงิน คํา กาว่า เสื้อผ้า ของ ใผ เลย 34 หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ ดี อยู่
แล้ว ว่า ข้าพเจ้า เซาะ ว่า หากิ น
๋ ด้วย มือ ของ ข้าพเจ้า คน เดียว เปื้ อ เลี้ยง ตั ๋ว เก่า กับ คน ตี้
อยูตวย
่
ข้าพเจ้า 35 โดยตี้ข้าพเจ้าเยียะตึงหมดนี้ ก็แสดงหื้อหมู่ต้านหันว่าหมู่เฮาจะต้อง
เยียะก๋านหนั ก เปื้ อจ้วยเหลือคนตี้อ่อนแอ ขอหื้อต้านตังหลายหมัน
่ กึ๊ดเถิงกําอูของ
้
พระ
เยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าไว้ ตี้ว่า ‘ก๋านหื้อเยียะหื้อหมู่เฮามีความสุขนั กเหลือก๋านฮับ� �
36 เมื่อเปาโลอูเสร็
้ จแล้ว

ก็คุกเข่าลงอธิษฐานพร้อมกับผู้ปกครองหมู่นั ้น 37 หมู่เขาก็
กอดลาเปาโลไว้ ปากั ๋นไห้สะอึกสะอื้น 38 ตี้เยียะหื้อหมู่เขาเป๋นตุ๊กนั กเหลือเปิ้ นก็คือกํา
อู้ของเปาโลต๋อนตี้ว่า ต่อไปนี้ หมู่เขาจะบ่หันหน้าต้านแหมแล้ว จากนั ้นหมู่เขาก็ปากั ๋น
มาส่งเปาโลตี้เฮือ

21
เปาโลไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 เมื่อลาจากกั ๋นแล้ว

หมู่เฮาก็ลงเฮือตัง้ ซื่อไปเกาะโขส แหมวันนึ่ งก็มาเถิงเกาะโรดส์
จากตี้หัน
้ ก็มาแผวเมืองปาทารา 2 หมู่เฮาปะเฮือลํานึ่ งตี้จะไปเมืองฟีนิเซีย หมู่เฮาก็ลง
เฮือลํานั ้นไป 3 เมื่อหมูเฮา
่ ผ่อหันเกาะไซปรัสแล้ว เฮือก็ก๋ายมาตางใต้ของเกาะไปแคว้น
ซีเรีย แล้ว ก็ จอด ตี้ เมือง ไทระ เปื้ อ ขน สิ นก๊า ออก จาก เฮือ ขึ้น ฝั่ ง 4 หมู่ เฮา เซาะ หมู่ ผู้ เจื้อ
แล้ว ปะ หมู่ เขา ตี้ หัน
้ ก็ ย้าง อยู่กับ หมู่ เขา ได้ เจ็ด วัน หมู่ ผู้ เจื้อ บอก เปาโล โดย ก๋าน นํา ของ
พระวิญญาณบริสุทธิว่
์ าห้ามไปกรุ งเยรู ซาเล็มเน่ อ 5 แต่ว่าเมื่อเถิงเวลาตี้หมู่เฮาจะต้อง
เตียวตางต่อไป หมู่เขาตึงหมดตึงลูกตึงเมียก็มาส่งหมู่เฮาตี้นอกเมือง เมื่อมาแผวฮิม
ทะเล หมู่ เฮาก็ ปากั ๋นคุกเข่าอธิษฐานตี้ หัน
้ 6 แล้วลํ่าลากั ๋น จากนั ้นหมู่ เฮาก็ ลงเฮือ หมู่
เขาก็ปากั ๋นปิ๊ กบ้าน
7 จาก เมือง ไทระ เฮือ มา จอด ตี้ เมือง ทอเลเมอิส หมู่ เฮา ไป แอ่ว หา ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้
8
แล้ว ย้าง อยู่ กับ หมู่ เขา วัน นึ่ ง วัน ถัด มา หมู่ เฮา เตียวตาง ต่อ ไป แหม จ๋น มา แผว เมือง ซี
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ซารียา หมู่เฮาแว่บ้านของฟีลิป แล้วย้างอยูกั
่ บเขา ฟีลิปเป๋นคนบอกข่าวดีของพระเจ้า
เป๋นคนนึ่ งในหมู่เจ็ดคนตี้ฮับก๋านเลือกหื้อเป๋นผู้ผ่อกอยก๋านแจกอาหารหื้อคนตุ๊ก 9 ฟี
ลิปมีลูกสาวสี่คนตี้ยังบ่ได้แต่งงานเตื้อ ตึงสี่คนสามารถตวายตัก
๊ ได้
10 หลังจากหมู่เฮาย้างอยู่ตี้หัน
้ หลายวัน ก็มีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ามาจาก
แคว้น ยู เดีย จื้อ อากาบัส 11 เขา เข้า มา หา หมู่ เฮา แล้ว เอา สายฮ้า ง มัด แอว ของ เปาโล
มา มัด มือ มัด ตีน
๋ ตั ๋ว เขา อู้ ว่า “พระวิญญาณ บริสุทธิ์บอก ว่า ‘จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
จะ มัด คน ตี้ เป๋น เจ้าของ สาย มัด แอว นี้ จาอี้ เน่ อ แล้ว จะ มอบ เขา หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด� �
12 เมื่อหมู่เฮาได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เฮากับคนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ก็ปากั ๋นอ้อนวอนเปาโลบ่หื้อขึ้นไปกรุ ง
13
เยรู ซาเล็ม แต่เปาโลตอบว่า “หมู่ต้านปากั ๋นไห้ฮ้องเยียะหยัง เยียะหื้อข้าพเจ้าบ่ม่วน
ใจ๋ เหียบ่ดาย ข้าพเจ้าพร้อมตี้ จะถูกมัดถูกขังคอก นั กเหลือนั ้นข้าพเจ้าพร้อมตี้ จะต๋าย
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อหันแก่พระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า� 14 เมื่ออ้อนวอนเปาโลบ่ได้ผล
หมู่ เฮา ก็ ปา กั ๋น เลิก แล้ว บอก ว่า “ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้าก็แล้วกั ๋น�
15 หลัง จาก นั ้น หมู่ เฮา ก็ เกีย ม ตั ๋ว แล้ว ปา กั ๋น เตียวตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 16 มี ผู้ เจื้อ
บางคนจากเมืองซีซารียาไปตวยหมู่เฮา หมู่เขาปาหมู่เฮาไปตี้บ้านของมนาสันจาวเกาะ
ไซปรัสตี้เป๋นผู้เจื้อเก่าแก่ หมู่เฮาย้างอยูตวย
่
เขา
เปาโลไปหายากอบ

17 เมื่อหมูเฮา
่ มาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อก็ต้อนฮับหมูเฮา
่ อย่างอบอุน
่

วัน ถัด มา เปาโล กับ หมู่ เฮา ปา กั ๋น ไป แอ่ว หา ยากอบ๙ ผู้ ปกครอง ของ คริสตจักร กู้ คน
ก็ อยู่ตี้ หัน
้ ตวย 19 เปาโลตัก
๊ หมู่เขา แล้วเล่าเถิงเรือ
่ งต่างๆ ตี้ พระเจ้าใจ๊ ต้านหื้อไปเยียะ
20
พันธกิจ กับ คน ต่างจ้า ด เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ เรือ
่ งราว ตึง หมด จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น สรรเสริญ
พระเจ้า แล้ว อู้ กับ เปาโล ว่า “อ้าย เปาโล เหย ต้าน ก็ หัน แล้ว ว่า มี จาว ยิว หลาย ปัน คน ตี้
ฮับเจื้อ พระเยซู แต่ ก็ ยังฮักษา บท บัญญัติ ของ โมเสส อย่าง เคร่งครัด เอา เป๋น แต๊ เป๋น ว่า
อยู่ 21 มี คน บอก จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า ต้าน สอน จาว ยิว กู้ คน ตี้ อยู่ ตวย คน ต่างจ้า
ด หื้อ ละ บท บัญญัติ ของ โมเสส เหีย โดย บอก ว่า บ่ต้อง เยีย ะ พิธีสุหนั ต หื้อ กับ ลูก บ่าว ของ
เขานั ้น กาว่าเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมของจาวยิว 22 บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ เฮาจะเยียะจาใดดี
เปื้ อพิสูจน์ ว่าข้อกล่าวหาของหมู่เขาบ่แต๊ หมู่เขาคงจะฮู้แล้วว่าต้านมาตี้นี่ แล้ว ก็จะปา
กั ๋นหลุ้มเยียะหื้อต้าน 23 หื้อเยียะต๋ามตี้หมู่เฮาจะบอกก็แล้วกั ๋น คือว่ามีสี่คนตี้อยูกั
่ บหมู่
24
เฮาตี้นี่ ตี้สาบานตั ๋วกับพระเจ้าไว้แล้ว ปาคนหมู่นี้ เข้าไปในพระวิหาร เข้าฮ่วมพิธล้
ี าง
ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ตวย กั ๋น แล้ว จ่าย ก้า เครือ
่ ง ปู่ จา สําหรับ พิธีนั ้น หื้อ แก่ หมู่ เขา เปื้ อ จะ โก๋น
หัว ได้ คน ตัง หลาย จะ ฮู้ ว่า เรือ
่ ง ตี้ ได้ยน
ิ มา เกี่ยวกับ ต้าน นั ้น ก็ บ่แต๊ ย้อน ว่า ตั ๋ว ต้าน ก็ ยัง
25
ฮัก ษา บท บัญญัติ ของ โมเสส อยู่ สําหรับ หมู่ คน ต่างจ้า ด ตี้ ฮับ เจื้อ พระเจ้า นั ้น หมู่ เฮา
ส่งจดหมายแจ้งมติ ตี้ ประชุมไปแล้ว คืออย่างตี้ นึ่ ง ห้ามกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกยเอาไปปู่ จาฮูป
เคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามกิน
๋ เลือด อย่างตี้สาม ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ถูกฮัดคอต๋าย กับ
อย่างตี้สี่ ห้ามเยียะบาปตางเพศ�
26 แล้ว วัน ถัด มา เปาโล ก็ ปา ป้ อ จาย สี่ คน นี้ เข้า พิธ ีล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิตวย
กั ๋น แล้ว ปา
์
กั ๋นเข้าไปในพระวิหารแจ้งหื้อปุโรหิตฮู้ว่าพิธล้
ี างนี้ จะเสี้ยงสุดวันไหน แล้วจะนําเครือ
่ ง
ปู่จามาถวายสําหรับหมู่เขาแต่ละคนในวันนั ้น
18

๙
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เมื่อ เวลา กํา๋ หนด เจ็ด วัน ของ พิธี ใก้ จะ แล้ว มี จาว ยิว บาง คน จาก แคว้น เอเชีย หัน
เปาโล ใน พระวิหาร ก็ สุ่ย คน ตัง หลาย หื้อ โขด แล้ว ยับ เปาโล 28 หมู่ เขา ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง
ว่า “ปี้ น้ องจาวอิสราเอลเหย มาจ้วยกั ๋นแล่ ไอ่ตั ๋วนี่ เป๋นคนตี้แอ่วไปสอนคนใคว่ไปหมด
หื้อ ต่อ ต้าน คน จ้าด ของ เฮา กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง พระวิหาร ของ เฮา หัน ก่อ บ่า
เดี่ยวนี้ มันยังปาจาวกรีกเข้ามาในพระวิหารแหมตวย เยียะหื้อสถานตี้อันศักดิส
์ ิทธินี
์ ้ มี
มลทิน� 29 (หมู่เขาว่าจาอีก็
้ ย้อนหันโตรฟีมัสจาวเมืองเอเฟซัสอยูกั
่ บเปาโลในเมือง จึง
กึ๊ดเดาเอาว่าเปาโลปาโตรฟีมัสเข้ามาในพระวิหารตวย)
30 คน ตึง เมือง ก็ โขด ปา กั ๋น หลุ้ม เข้า ไป ยับ เปาโล ลาก ออก ไป นอก พระวิหาร แล้ว หับ
ปะตู๋ พระวิหารเหีย 31 ในเวลาตี้ หมู่ เขาฮิจะฆ่าเปาโลอยู่นั ้น มีคนไปรายงานนายพันว่า
ในกรุ งเยรู ซาเล็มตึงเมืองกํ่าลังวุน
่ วายไปหมดแล้ว 32 นายพันก็ฟั่ งปาหมู่ทหารล่นไปตี้
33 นายพัน
คนตังหลาย เมื่อคนตังหลายหันนายพันกับหมู่ทหารมา จึงย้างบุบตีเปาโล
๋
ก็ เข้า ไป หา เปาโล แล้ว ก็ ยับ ต้าน สัง่ หื้อ เอา เจื้ อก เหล็ก สอง เส้น มา ล่าม ต้าน ไว้ จาก นั ้น
นายพัน ก็ สอบสวน คน ตัง หลาย ว่า เปาโล เป๋น ใผ เขา เยีย ะ อะหยัง 34 บาง คน เอิน
้ ว่า จา
อี้ แหม คน ว่า จาอัน
้ นายพัน บ่สามารถ ฮู้ แต๊ เถิง เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ย้อน วุน
่ วาย ขนาด ก็ เลย
สัง่ หื้อปาตั ๋วเปาโลเข้าไปไว้ในป้อม ทหาร 35 เมื่อ ปาเปาโลเตียว มาแผวซี่ คัน ใดขึ้นป้อม
คนตังหลายก็โขดนั กขึ้นจ๋นหน้าดําหน้าแดง หมู่ทหารจึงจ้วยกั ๋นยกตั ๋วเปาโลขึ้นป๊นหัว
36 คนตังหลายตี้ตวยไปเอิน
้ ตวยก้นว่า “ฆ่ามันเหียๆ�
27

เปาโลอูกั
้ บคนตังหลาย

37 เมื่อทหารกํ่าลังปาเปาโลเข้าไปในป้ อม

เปาโลก็อูกั
้ บนายพันทหารโรมันเป๋นภาษา
กรีก ว่า “ข้าพเจ้า ขอ อู้ กับ ต้าน น่ อย ได้ ก่อ� นายพัน ถาม ว่า “เจ้า อู้ ภาษา กรีก ได้ ตวย กา
38 เจ้า เป๋ น จาว อียป
ิ ต์ ตี้ เกย ก่อ ก๋าน จลาจล เมื่อ ตะก่อน แล้ว ปา นั ก ฆ่า สี่ ปัน คน เข้า ไป ใน
ดินแดนทุรกั ๋นดารบ่ใจ้กา� 39 เปาโลตอบว่า “บ่ใจ้ ข้าพเจ้าเป๋นจาวยิว เกิดตี้เมืองทาร์
ซัสในแคว้นซีลีเซีย เป๋นคนของเมืองสําคัญ ขออนุญาตหื้ออูกั
้ บคนตังหลายน่ อยเต๊อะ�
เมื่อ นายพัน อนุญาต เปาโล ก็ ยืน ขึ้น ตัด
๊ ตี้ ซี่ คัน ใด แล้ว โบก มือ หื้อ คน ตัง หลาย ดัก
ก่อน เมื่อคนตังหลายดักดีแล้ว เปาโลก็อูกั
้ บหมู่เขาเป๋นภาษาฮีบรู ว่า
40
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1 “ป้ อแม่ปี้ น้ องตังหลายบ่าเดี่ยวนี้ ขอฟังกําจี๊แจ๋งของข้าพเจ้าสักหน้ อยเต๊อะ� 2 เมื่อ

หมู่ เขา ได้ยน
ิ เปาโล อู้ เป๋น ภาษา ฮีบรู หมู่ เขา ซํ้า ปา กั ๋น ดัก เหลือ เก่า แล้ว เปาโล ก็ อู้ ว่า
3 “ข้าพเจ้า เป๋ น จาว ยิว เกิด ตี้ เมือง ทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซีย แต่ มา ใหญ่ ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม นี้
ข้าพเจ้า เป๋น ศิษย์ ของ อาจ๋า รย์ กามาลิ เอล ต้าน อบรม สัง่ สอน ข้าพเจ้า หื้อ เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ เฮาอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้ กระตือรือร้น
ต่อ พระเจ้า ขนาด เหมือน กั ๋น กับ หมู่ ต้าน ตี้ อยู่ ตี้ นี่ วัน นี้ 4 ข้าพเจ้า เกย คํ่า คน ตี้ ติด ต๋าม
ลัทธิ นั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู จ๋น ต๋าย ก็ มี กับ ยับ หมู่ เขา ตึง ป้อ จาย แม่ ญิง ไป ขัง
คอก ก็ มี 5 มหา ปุโรหิต กับ สภา คน เฒ่า คน แก่ ก็ เป๋น พยาน หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ย้อน ข้าพเจ้า
ได้ฮับหนั งสือจากหมู่เขา ตี้เขียนเถิงปี้ น้ องจาวยิวในเมืองดามัสกัส เปื้ อมอบอํานาจหื้อ
ข้าพเจ้าไปยับคนตี้หัน
้ ตี้ติดต๋ามลัทธินั ้น แล้วปามาลงโต้ษตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม
6 “เมื่อข้าพเจ้าเตียวตางใก้จะแผวเมืองดามัสกัส

เวลาต๋อนนั ้นประมาณเตี้ยง จู่ๆ ก็
มี แสง แจ้ง จาก ต๊ องฟ้า ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ โก้น ลง ดิน แล้ว ได้ยน
ิ เสียง
อันดังว่า ‘เซาโล เซาโลเหย เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง� 8 ข้าพเจ้าก็ถามไปว่า ‘พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ เป๋น ใผ� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า ‘เฮา คือ เยซู จาว นาซาเร็ธ ผู้ ตี้ เจ้า คํ่า นั ้น� 9 หมู่ คน
7
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ตี้ ไปตวยข้าพเจ้าก็ หันแสงแจ้งนั ้นเหมือนกั ๋น แต่ บ่ได้ยน
ิ เสียงของผู้ตี้ อู้กับข้าพเจ้านั ้น
10 ข้าพเจ้า ก็ ถาม ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยีย ะ จาใด ดี� องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า
ก็ บอก ว่า ‘ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส ตี้ หัน
้ จะ มี คน บอก เจ้า กู้ อย่าง ตี้ เฮา มอบ
หมายหื้อเจ้าเยียะ� 11 แสงแจ้งตี้ ส่องลงมานั ้นเยียะหื้อต๋าข้าพเจ้าผ่ออะหยังบ่หันสัก
หน้ อย หมู่คนตี้ไปตวยจึงจู๋งมือข้าพเจ้าปาเข้าไปในเมืองดามัสกัส
12 “ในเมืองนั ้นมีป้ อจายคนนึ่ งมาหาข้าพเจ้า

เขาจื้ออานาเนี ย เป๋นคนตี้เคร่งครัดบท
บัญญัติของโมเสส กับเป๋นคนตี้ มีจื้ อเสี ยงดี ในหมู่จาวยิวตี้ หัน
้ 13 เขาเข้ามายืนอยู่ป่าง
ข้างข้าพเจ้าอูว่
้ า ‘อ้ายเซาโลเหย ขอหื้อต๋าผ่อหันแหมเตื้อ� แล้ววินาทีนั ้นข้าพเจ้าก็หัน
ได้ กับหันเขาตวย
14 “อานาเนี ย บอก ว่า ‘พระเจ้า ของ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา เลือก ต้าน หื้อ ฮู้ เถิง
ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ กับ หื้อ หัน พระองค์ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ หื้อ ได้ยน
ิ กํา อู้
จากปากของพระองค์ตวย 15 ย้อนต้านจะเป๋นพยานหื้อกู้คนฮูเถิ
้ งสิง่ ตี้ต้านได้หันได้ยน
ิ
16
เกี่ยวกับ พระองค์ บ่ต้อง ถ้า อะหยัง แหม แล้ว ลุก ขึ้น ฮับ บัพ ติศ มา แล้ว ขอ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าล้างบาปของต้านหื้อหมดเสี้ยงไป�
17 “ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ อธิษฐาน ใน พระวิหาร ก็ ตก อยู่ ใน ภาวะ เกิง
่
หลับเกิง่ ตื่น 18 แล้วข้าพเจ้าก็หันองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า พระองค์อูกั
้ บข้าพเจ้าว่า ‘ขะใจ๋ออก
ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เวยๆ เน่ อ ย้อน ว่า คน ตี้ นี่ จะ บ่ยอมฮับ เรือ
่ ง ตี้ ต้าน อู้ เกี่ยวกับ เฮา�
19 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ตอบ ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า คน หมู่ นี้ ฮู้ ว่า ข้า พระองค์ เกย ไป ต๋าม ธรรม
ศาลาต่างๆ ของจาวยิวกู้ตี้ เปื้ อยับคนตี้ฮับเจื้อพระองค์ไปขังคอกกับบุบตี ๋ 20 กับต๋อนส
เทเฟน พยาน ของ พระองค์ ถูก ฆ่า ต๋าย นั ้น ข้า พระองค์ ก็ ยืน อยู่ ตัด
๊ หัน
้ หัน ดี หัน งาม ตวย
21
ตี้ฆ่าเขา ข้าพระองค์เป๋นคนเฝ้าเสื้อคุมของหมู่คนตี้ฆ่านั ้น� แล้วพระองค์ก็บอกกับ
ข้าพเจ้าว่า ‘ไปเต๊อะ เฮาจะส่งเจ้าไปไก๋ๆ ไปหาคนต่างจ้าด� �
22 คน ตัง หลาย ฟัง เปาโล อู้ มา ตลอด แต่ เมื่อ ได้ยน
ิ เปาโล อู้ เถิง เรือ
่ ง ไป หา คน ต่างจ้า
ด ก็ ปากั ๋นเอิน
้ เสียงดังว่า “เอามันไปฆ่าต๋ายเหีย อยู่ไปก็ หนั กแผ่นดิน� 23 หมู่ เขาฮ้อง
เสียงดังแล้วแก้ เสื้อคุมออก ปากั ๋นกํา๋ ขี้ฝุ่นผุกขึ้นบนหัว๑ 24 นายพันทหารโรมันสัง่ หื้อ
ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร สัง่ เฆี่ยน กับ สอบสวน เปาโล เปื้ อ จะ ฮู้ ว่า เป๋น จาใด คน ตึง
เมือง ปา กั ๋น ฮ้อง เสียง ดัง ใส่ เปาโล 25 เมื่อ หมู่ ทหาร กํ่า ลัง เอา เจื้ อก หนั ง มัด เกีย ม เฆี่ยน
ต้าน เปาโลก็ ถามนายร้อยตี้ ยืนอยู่ตี้ หัน
้ ว่า “จะเฆี่ยนคนสัญจ้าดโรมันก่อนตัดสินต๋าม
กฎหมายแล้วกา�
26 เมื่อนายร้อยได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ไปรายงานหื้อนายพันฮู้ แล้วถามว่า “ต้านจะเยียะจาใด

ดี ป้อจายคนนี้ เป๋นคนสัญจ้าดโรมันเน่ อ� 27 นายพันก็เข้าไปถามเปาโลว่า “เจ้าเป๋นคน
สัญจ้าดโรมันแต๊ กา� เปาโลตอบว่า “แต๊ ก่า� 28 นายพันบอกว่า “ตั ๋วของเฮาต้องเสีย
สตางค์จํา๋ นวนนั กขนาดเถิงจะได้สัญจ้าดโรมัน� เปาโลตอบว่า “แต่ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคน
สัญจ้าดโรมันตัง้ แต่เกิดเน่ อ ย้อนป้อเป๋นคนสัญจ้าดโรมันอยูแล้
่ ว�

หมู่ ทหาร ตี้ กํ่า ลัง จะ สอบสวน ก็ ละ เปาโล ไป ตัน ที นายพัน ก็ ตกใจ๋ กั ๋ว ขึ้น มา เมื่อ ฮู้
ว่า คน ตี้ เขา สัง่ หื้อ เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม นั ้น เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน เซิง่ เป๋น ก๋าน เยีย ะ ผิด
กฎหมายของโรม
29

๑

เปาโลต่อหน้าสภาแซนเฮดริน
22:23 22:23 เป๋นก๋านแสดงว่าโขดขนาด
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ถัด มา แหม วัน นึ่ ง นายพัน ใค่ ฮู้ ว่า จาว ยิว ใส่ ความ เปาโล เรือ
่ ง อะหยัง ก็ สัง่ หื้อ เจ้า
หน้าตี้ปล่อยเปาโลก่อน แล้วฮ้องประชุมหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับสภาแซนเฮดริน แล้วปา
เปาโลเข้ามายืนต่อหน้าหมู่เขา
30

23

แล้วอูว่
้ า “ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้า
ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ หน้า พระเจ้า ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ ดี ตลอด มา จ๋น แผว ตึง วัน นี้ � 2 อานาเนี ย ตี้ เป๋น
มหา ปุโรหิต สัง่ หื้อ คน ตี้ ยืน อยู่ ฮิม เปาโล ตบ ปาก เปาโล 3 เปาโล ก็ อู้ กับ อา นา เนี ย ว่า
“พระเจ้า จะ ตบ ปาก ต้าน เหมือน กั ๋น เน่ อ ต้าน เผียบ เหมือน กํ่า แปง ตี้ ตา สี ขาว๒ ต้าน นั ่ง
ตัดสินข้าพเจ้าต๋ามบทบัญญัติของโมเสส แต่ยังสัง่ หื้อเขาตบข้าพเจ้า เซิง่ เป๋นก๋านผิด
บทบัญญัติจาอัน
้ กา�
4 คน ตี้ ยืน อยู่ใก้ เปาโล อู้ว่า “เจ้า ก้า อู้ดูถูก ดู แควน มหา ปุโรหิต ของ พระเจ้า จาอัน
้ กา�
5 เปาโล บอก ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ลอ ว่า ป้ อ จาย คน นี้ เป๋ น มหา ปุโรหิต ถ้า ฮู้
ข้าพเจ้าจะบ่ว่า ย้อนมีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า ‘ห้ามแจ้งด่าผู้ตี้ปกครองเจ้า�ท”
1 เปาโลปั กต๋าผ่อไปตี้หมู่สมาชิกสภาแซนเฮดริน

ต้านก็อู้เสียงดังว่า “ปี้ น้ องตัง
หลาย ข้าพเจ้าเป๋นฟาริสี เป๋นลูกของฟาริสีตวยเน่ อ ตี้ ข้าพเจ้าถูกสอบสวนนี้ ก็ ย้อนมี
ความหวังว่าคนตี้ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
7 บ่า กอง เปาโล อู้ จาอัน
้ หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดู สี ก็ ตัง้ เก๊ า เถียง กั ๋น ตี้ ประชุม นั ้น เลย
แบ่ง ออก เป๋น สอง หมู่ 8 (หมู่ เขา ผิด เถียง กั ๋น ก็ ย้อน ว่า หมู่ สะ ดู สี ถือ ว่า ทูต สวรรค์ กา
ว่า วิญญาณ กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่มี แต่ หมู่ ฟาริสี เจื้อ ว่า มี ตึง สาม อย่าง นี้ )
9 ตึง สอง หมู่ จึง ผิด เถียง กั ๋น เสียง ดัง นั ก ขึ้น ติกๆ แล้ว มี ธรรมาจ๋า รย์บาง คน ตี้ เป๋ น ฟาริสี
ยืน ขึ้น เถียง อย่าง หนั ก แน่ น ว่า “หมู่ เฮา บ่หัน ว่า ป้อ จาย คน นี้ เยีย ะ ผิด อะหยัง สัก หน้ อย
วิญญาณกาว่าทูตสวรรค์อาจจะอูกั
้ บเขาแต๊�
6 เมื่อเปาโลหันว่าตี้ประชุมมีตึงหมู่สะดูสีกับหมู่ฟาริสี

ก๋าน เถียง นั ้น แฮง ขึ้นๆ จ๋น นายพัน กั ๋ว ว่า หมู่ เขา จะ หลุ้ม เยีย ะ ฮ้าย เปาโล จึง สัง่ หื้อ
ทหารปาตั ๋วเปาโลออกมาห่างจากคนหมู่นั ้น แล้วปาปิ๊ กไปตี้ป้อมทหารเหีย
10

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

จาวยิววางแผนฆ่าเปาโล

12 วัน ถัด มา จาว ยิว มา สุ มหัว กั ๋น วางแผน จะ ฆ่า เปาโล

แล้วสาบานฮ่วมกั ๋นว่าจะบ่กิน
๋
ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าเขาได้เหียก่อน 13 คนตี้มาสุมหัวกั ๋นมีประมาณสี่สิบป๋าย 14 แล้ว
หมู่เขาก็ไปบอกกับหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่คนเฒ่าคนแก่ว่า “หมู่เฮาสาบานกั ๋นไว้แล้ว
ว่า จะ บ่กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า จ๋ นกว่า จะ ฆ่า เปาโล ได้ เหีย ก่อน 15 ต๋อน นี้ ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม ของ
สภา นี้ ไป บอก นายพัน ปา เปาโล มา หา หมู่ ต้าน โดย ขี้ แต่ง บอก ว่า หมู่ ต้าน ใค่ สอบสวน
็ ฆ่าเขาเหียก่อนตี้จะมาแผวตี้นี่ �
เรือ
่ งของเขาหื้อแค้มๆ นั กขึ้น แล้วหมู่เฮาจะปากั ๋นเกิด
แต่ ลูก บ่าว ของ น้ องสาว เปาโล ได้ยน
ิ เรือ
่ ง แผนก๋า น ฮ้าย นี้ ก่อน จึง เข้า ไป ใน ป้อม
ทหารบอกเปาโล 17 เปาโลฮ้องนายร้อยคนนึ่ งมาบอกว่า “ขอปาป้อจายหนุ่มคนนี้ ไปหา
นายพันกําเต๊อะ เขามีเรือ
่ งสําคัญจะบอกหื้อต้านฮู�
้ 18 นายร้อยจึงปาป้อจายหนุ่มคน
นี้ ไป หา นายพัน แล้ว บอก ว่า “นั ก โต้ ษ เปาโล ขอ ข้าพเจ้า ปา ป้อ จาย หนุ่ม คน นี้ มา หา ต้าน
16

๒

23:3 23:3 กํ่าแปงตี้ตาสีขาว เป๋นกําสํานวนตี้ดูถูกดูแควน

ท

23:5 23:5 อพย� 22:28

กิจก๋าน 23:19

220

กิจก๋าน 24:6

เขามีเรือ
่ งจะบอกหื้อต้านฮู�
้ 19 นายพันจึงจู๋งมือป้อจายหนุ่มคนนั ้นไปห่างจากหมู่คน
แล้วถามว่า “มีอะหยังกา�
20 ป้ อ จาย หนุ่ม ก็ ตอบ ว่า “จาว ยิว ตกลง กั ๋น ว่า วัน พูก จะ มา ขอ ต้าน ปา เปาโล เข้า ไป ตี้
สภาแซนเฮดรินแหม หมู่เขาจะขี้แต่งใค่ไต่สวนเรือ
่ งเปาโลหื้อแค้มๆ แหมหน้ อย 21 ขอ
ต้านห้ามเยียะตวยต๋ามตี้ หมู่ เขาว่าเน่ อ หมู่ เขามี คนสี่ สิบป๋ายแนฆ่าเปาโลอยู่ ย้อนหมู่
เขาสาบานกั ๋นว่าจะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าได้เหียก่อน ต๋อนนี้ หมู่เขาก็เกียมพร้อม
แล้ว กํ่า ลัง ถ้า ต้าน ว่า จะ ตกลง ต๋าม กําขอ ของ หมู่ เขา ก่อ� 22 แล้ว นายพัน ก็ หื้อ ป้อ จาย
หนุ่มคนนั ้นปิ๊ กไปเหีย สัง่ นั กสัง่ หนาว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮู้เน่ อ ว่าเจ้า มาแจ้งเรือ
่ งนี้ กับ
เฮาแล้ว�
ส่งตั ๋วเปาโลไปเมืองซีซารียา

“หื้อไปเกียมทหารราบสองร้อยนาย
ทหารม้าเจ็ดสิบนาย ทหารหอกแหมสองร้อยนาย เกียมออกเตียวตางไปเมืองซีซารียา
ต๋อน สาม ทุ่ม คืน นี้ 24 เกีย ม ม้า หื้อ เปาโล สัก สอง สาม ตั ๋ว แล้ว คุ้ม กั ๋น เขา ไป จ๋น แผว เจ้า
เมืองเฟลิกส์อย่างปลอดภัย� 25 แล้วนายพันก็เขียนจดหมายข้อความว่า
26 เรียนต้านเจ้าเมืองเฟลิกส์ จากข้าพเจ้าคลาวดิอส
ั ลีเซียส
27 ป้ อ จาย คน นี้ ถูก จาว ยิว ยับ มา เขา เกือบ จะ ถูก คน หมู่ นั ้น ฆ่า ต๋าย แต่ ข้าพเจ้า ปา
หมู่ทหารไปจ้วยเขาไว้ ย้อนข้าพเจ้าได้ยน
ิ มาว่าเขาเป๋นคนสัญจ้าดโรมัน 28 ข้าพเจ้า
ใค่ ฮู้ ว่า จาว ยิว ใส่ ความ เขา เรือ
่ ง อะ หยัง พ่อง จึง ปา ตั ๋ว เขา ไป ตี้ สภา แซ น เฮ ดริน
29 ข้าพเจ้า ก็ หัน ว่า เขา ถูก ฟ้อง เรือ
่ ง เกี่ยวกับ บท บัญญัติ ของ จาว ยิว แต่ บ่มี ความ ผิด
เถิงขนาดต้องถูกฆ่าต๋ายกาว่าถูกคอก 30 เมื่อข้าพเจ้าฮูว่
้ ามีจาวยิวหมู่นึ่ งวางแผนจะ
ฆ่า เขา ก็ เลย ฟั่ ง ส่ง เขา มา หา ต้าน ก่อน แล้ว ก็ สัง่ หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ ใส่ ความ เขา มา ฟ้อง
ป้อจายคนนี้ กับต้านเอาคนเดียว
31 หมู่ ทหารราบก็ เยียะต๋ามตี้ นายพันสัง
่ ปาเปาโลออกเตียวตางไปจ๋นแผวเมืองอัน
ทิปาตรีส์ในคืนนั ้น 32 วันถัดมาหมู่ทหารราบก็ปากั ๋นปิ๊ กไปป้อมทหาร แล้วหมู่ทหารม้า
ก็ปาเปาโลเตียวตางต่อไป 33 เมื่อหมู่ทหารม้ามาแผวเมืองซีซารียาแล้ว ก็เอาจดหมาย
ไปหื้อเจ้าเมืองกับมอบตั ๋วเปาโลหื้อตวย 34 เจ้าเมืองอ่านจดหมาย แล้วถามเปาโลว่ามา
จากแคว้นไหน เมื่อฮูว่
้ าเปาโลมาจากแคว้นซีลีเซีย 35 เจ้าเมืองจึงบอกว่า “ข้าจะฟังกํา
หื้อก๋านของเจ้าเมื่อฝ่ายตี้ฟ้องมาแผวแล้ว� ต้านจึงสัง่ หื้อกุมตั ๋วเปาโลไว้ในวังเก่าของ
เฮโรด
23 จากนั ้นนายพันฮ้องนายร้อยมาสองคนสัง
่ ว่า

24

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าเฟลิกส์

1 ห้าวันถัดมาอานาเนี ยมหาปุโรหิตกับหมูคน
่ เฒ่าคนแก่บางคน ตึงทนายความจื้อเท

อร์ทูลลัส เตียวตางลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มมาแผวเมืองซีซารียาแล้ว ก็ตัง้ ข้อหาฟ้อง
เปาโล ต่อ หน้า เจ้า เมือง 2 เจ้า เมือง ฮ้อง เปาโล เข้า มา แล้ว เทอร์ทูล ลัส ก็ กล่าวหา เปาโล
ต่อหน้าเจ้าเมืองเฟลิกส์ว่า “ต้านเฟลิกส์ตี้เคารพ หมู่เฮาจาวยิวอยูเย็
่ นเป๋นสุขจากก๋าน
ปกครอง ของ ต้าน มา เป๋น เวลา เมิน นาน กับ ประเทศ จ้าด ของ เฮา ก็ ฮับ ก๋าน ปฏิรูป ย้อน
ต้านผ่อก๋ารณ์ ไก๋ 3 หมู่เฮาใคว่ประเทศขอบพระคุณต้านอย่างซาบซึ้งสําหรับสิง่ ดีๆ หมู่
นี้ 4 ข้าพเจ้าบ่ใค่ เสียเวลาของต้านนั กลํ้าไป ก็ ขอรบก๋ วนต้านฟังหมู่เฮาเล่าต่อแหมสัก
หน้ อย
5 “หมู่เฮาหันว่า ป้ อจายคนนี้ เป๋ นคนอันตราย สุ่ยหื้อเกิดก๋านจลาจลในหมู่จาวยิวใน
กู้ตี้ เขาเป๋นหัวหน้าลัทธินาซาเร็ธ 6 เขายังฮิเยียะหื้อพระวิหารมัวหมอง หมู่ข้าพเจ้าเลย
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ปากั ๋นยับตั ๋วเขา๓ 8 ขอต้านลองสอบสวนเขาผ่อเต๊อะ แล้วต้านจะฮูจาก
้
ปากของเขาว่า
กู้สิง่ ตี้เฮาตังหลายกล่าวหาเขานั ้นเป๋นความจริง� 9 จาวยิวคนอื่นๆ ก็เข้ามาฮ่วมยืนยัน
ว่า ตี้เทอร์ทูลลัสอูมา
้ ตึงหมดก็เป๋นเรือ
่ งแต๊
จาวยิวเต็กโต้ษใส่ความเปาโล

10 เมื่อเจ้าเมืองหื้อสัญญาณเปาโลอู้ ต้านก็อูว่
้ า “ข้าพเจ้าฮูว่
้ าต้านเป๋นผูตั
้ ดสินความ

หื้อประเทศนี้ มาหลายปี๋ แล้ว ข้าพเจ้าจึงสบายใจ๋ตี้จะแก้ข้อกล่าวหาของตั ๋วเก่าต่อหน้า
ต้าน 11 ถ้า ต้าน สอบถาม ก็ จะ ฮู้ ได้ เลย ว่า ใน เวลา บ่เกิน
๋ สิบ สอง วัน มา นี้ ข้าพเจ้า ไป กรุ ง
12
เยรู ซาเล็ม เปื้ อ นมัส ก๋า น พระเจ้า ตี้ พระวิหาร หมู่ เขา บ่หัน ว่า ข้าพเจ้า เถียง กับ ใผ ใน
พระวิหาร กาว่าอู้สุ่ยหมู่คนตี้ ธรรมศาลาของจาวยิว กาว่าตี้ อื่นๆ ในเมืองตวย 13 เรือ
่ ง
ตึงหมดตี้หมูเขา
่ กํ่าลังฟ้องข้าพเจ้านั ้น หมูเขา
่ บ่สามารถหาข้อพิสูจน์ ได้ 14 ข้าพเจ้ายอม
ฮับว่าได้ นมัสก๋านพระเจ้าของป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของข้าพเจ้า โดยเป๋นผู้ติดต๋ามลัทธินั ้น
ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู ตี้ หมู่ เขา ฮ้อง ว่า เป๋น ลัทธินิ ก๋า ย นึ่ ง ข้าพเจ้า ก็ เจื้อ ถือ กู้ อย่าง
ตี้ เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง ใน หนั งสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
15 ข้าพเจ้าก็มีความหวังอย่างเดียวกับหมู่เขาว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อกู้คนตึงคนถูกต้อง
ต๋าม ธรรม กับ คน บ่ดี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 16 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง อุตส่าห์ เยีย ะ กู้ สิง่
ด้วยจิตสํานึ กตี้บริสุทธิต่
่
์ อพระเจ้ากับมนุษย์อย่างเป๋นแต๊เป๋นว่าอยูเสมอ
17 “ต๋อนหลังตี้ ไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มเป๋ นเวลาหลายปี๋ ข้าพเจ้าปิ๊ กมาเปื้ อเอาสตางค์
มา จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน ยาก ใน จ้าด ของ ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ลวด ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา พระเจ้า
18 เวลา นั ้น หมู่ เขา ก็ หัน ข้าพเจ้า ใน พระ วิหาร หลัง จาก ข้าพเจ้า เยีย ะ พิธ ี ล้าง ตั ๋ว หื้อ
บริสุทธิแล้
่ บหมู่คน กาว่าก่อความวุน
่ วาย 19 แต่มีจาว
์ ว หมู่เขาก็หันว่าข้าพเจ้าบ่ได้อยูกั
ยิว บาง คน ตี้ มา จาก แคว้น เอเชีย อยู่ ตี้ หัน
้ ใน วัน นั ้น ถ้า เขา หมู่ นั ้น มี ข้อ กล่าวหา ข้าพเจ้า
หมู่ เขา น่า จะ มา ฟ้อง ข้าพเจ้า ต่อ หน้า ต้าน ตี้ นี่ ตวย 20 กาว่า บ่จาอัน
้ ก็ หื้อ หมู่ คน ตี้ มา ตี้
นี่ บอกความผิดตี้ ข้าพเจ้าถูกตัดสินต๋อนตี้ อยู่ต่อสภาแซนเฮดรินเต๊อะ แต่ บ่มี แม่นก่อ
21 เว้นแต่ว่าข้าพเจ้าถูกสอบสวนต่อหน้าต้านตังหลายในวันนี้ ย้อนเรือ
่ งเดียวเต้าอัน
้ ก็
คือ ข้าพเจ้าฮ้องขึ้นในตี้ประชุมนั ้นว่า ‘ข้าพเจ้าเจื้อว่ามีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย� �
22 เฟลิ กส์ ฮู้ เรือ
่ งลัทธินั ้นตี้ ฮ้องว่า ตางของพระเยซู ดี อยู่แล้ว ก็ เลื่อนก๋านพิจารณา
คดี ออก ไป ก่อน บอก ว่า “เมื่อ นายพัน ลี เซียส มา แผว เฮา จะ ตัดสิน คดี ของ หมู่ ต้าน�
23 เขาสัง
่ นายร้อยหื้อกุมตั ๋วเปาโลไว้ แต่หื้อลดหย่อนก๋านกวดขันลงพ่อง แล้วหื้อเปื้ อนๆ
ของเปาโลผ่อกอยจ้วยเหลือในสิง่ ตี้จํา๋ เป๋น
เฟลิกส์กับเมียฮ้องเปาโลมาอูตวย
้
หลาย วัน ต่อ มา เฟลิ กส์ มา กับ ดรู สิ ล ลา เมีย ของ เขา ตี้ เป๋น จาว ยิว แล้ว เฟลิ กส์ สัง่
หื้อ ปา เปาโล มา หา แล้ว ฟัง เปาโล อู้ เรือ
่ ง ก๋าน เจื้อ พระเยซู คริสต์ 25 แต่ เมื่อ เปาโล อู้ เถิง
ความ ยุติธรรม ก๋าน ห้ามใจ๋ กับ วัน ตี้ พระเจ้า จะ ตัดสิน กู้ คน สําหรับ สิง่ ดี กับ สิง่ บ่ดี ตี้ เกย
เยียะ เฟลิกส์ก็เกิดกั ๋วขึ้นมาอู้ว่า “เอาละ วันนี้ ปอเต้าอี้ก่อน ไปได้แล้ว เอาไว้เฮามีเวลา
จะฮ้องมาแหมใหม่� 26 ในเวลาเดียวกั ๋นนั ้น เฟลิกส์ก็หวังว่า เปาโลจะติดสินบน เขาจึง
ฮ้องเปาโลมาอูตวย
้
เจื่อขนาด
24

๓

24:6
24:7 สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
่ ข้อความส่วนต๊ายของข้อ 6 เพิม
่ ข้อ 7 กับส่วนต้นของข้อ
8
ว่า
“หมู่เฮาใค่ตัดสินเขาต๋ามกฎหมายของหมู่เฮา
แต่นายพันลีเซียสใจ๊กํ่าลังมาลู่เอาตั ๋วเขาไปเหีย
กับนายพันลีเซียสสัง่ คนตี้กล่าวหาเปาโลหื้อมาหาต้าน�
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ผ่าน ไป แล้ว สอง ปี๋ ปอรสิ อส
ั เฟสทัส ก็ มา ฮับ ตํา๋ แหน่ ง เจ้า เมือง แตน เฟลิ กส์ แต่
เนื่ องจากเฟลิกส์ใค่เอาใจ๋จาวยิวก่อนออกจากตํา๋ แหน่ ง ก็ยังละหื้อเปาโลติดคอกตี้หัน
้
อยู่
27

25
เปาโลต้องก๋านไปปะซีซาร์
เมื่อ เฟสทัส เข้า ฮับ ตํา๋ แหน่ ง เจ้า เมือง ได้ สาม วัน ก็ เตียวตาง จาก เมือง ซี ซารียา ไป
กรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ตี้หัน
้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ผู้นําจาวยิวยื่นข้อกล่าวหาเปาโลต่อเฟส
3
ทัส แล้วอ้อนวอนเฟสทัสขอความกรุ ณาหื้อจ้วยส่งเปาโลมาตี้กรุ งเยรู ซาเล็มตวย หมู่
เขาเยียะจาอีย้
้ อนว่าวางแผนจะฆ่าเปาโลหละหว่างตาง 4 เฟสทัสตอบว่า “เปาโลถูกกุม
ตั ๋วอยู่ตี้เมืองซีซารียา แหมบ่เมินเต้าใดเฮาก็จะปิ๊ กไปตี้หัน
้ แล้ว 5 หื้อผู้นําในหมู่ต้านลง
ไปตวยเฮา ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างนึ่ งอย่างใดก็หื้อหมู่เขาฟ้องเปาโลตี้หัน
้ �
1

หลัง จาก อยู่กับ หมู่ เขา ได้ แปด วัน กาว่า สิบ วัน เฟสทัส ก็ ปิ๊ ก ไป เมือง ซี ซารียา วัน ถัด
มา ต้าน ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 7 เมื่อ เปาโล มา แผว แล้ว หมู่ จาว
ยิว ตี้ มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ มา ยืน แวด ตะหลุ้ม กล่าวหา ว่า เปาโล เยีย ะ ผิด ฮ้า ยแฮง
หลาย อย่าง แต่ ข้อหา หมู่ นั ้น หมู่ เขา พิสูจน์ บ่ได้ สัก ข้อ 8 แล้ว เปาโล ก็ แก้ ข้อ กล่าวหา ว่า
“ข้าพเจ้า บ่ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด ต่อ บท บัญญัติ ของ จาว ยิว กาว่า ต่อ พระวิหาร กาว่า ต่อ
ซี ซาร์เน่ อ� 9 แต่ เฟสทัส ใค่ เอาใจ๋ จาว ยิว จึง ถาม เปาโล ว่า “เจ้า ใค่ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อ
เปื้ อสู้คดีตี้ถูกกล่าวหานี้ ต่อหน้าเฮาตี้หัน
้ �
6

เปาโล ตอบ ว่า “ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า ก็ กํ่า ลัง อยู่ ต่อ หน้า ศาล ของ ซี ซาร์ ข้าพเจ้า ควร จะ
ได้ ฮับก๋านตัดสินตี้ นี่ ต้านก็ ฮู้ดี ว่าข้าพเจ้าบ่ได้ เยียะผิดอะหยังต่อจาวยิว 11 ถ้าข้าพเจ้า
เยีย ะ ผิด แต๊ กาว่า เยีย ะ อะหยัง ตี้ สมควร ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ ยอม ต๋าย บ่ขัดขืน สัก อย่าง แต่
ถ้าข้อกล่าวหาหมู่นี้ เอามาฟ้องเป๋นเรือ
่ งบ่แต๊ ใผก็ บ่มีสิทธิจะ
์ ส่งข้าพเจ้าไปหื้อกับหมู่นี้
ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาต่อซีซาร์�
12 หลัง จาก เฟสทัส หารือ กับ ตี้เปิ็ กษา แล้ว ก็ บอก ว่า “ย้อน เจ้า ถวาย ฎีกา เถิง ซี ซาร์ ก็
10

จะต้องไปเข้าเฝ้าซีซาร์�

เฟสทัสเปิ็กษากษั ตริยอากริ
์
ปปา
หลาย วัน ต่อ มา กษั ตริย์ อากริป ปา กับ พระนาง เบอร์นิส น้ องสาว ของ พระองค์ มา
ต้อนฮับ เฟสทัส ตี้ เมือง ซี ซารียา 14 ใน หละหว่าง ตี้ กษั ตริย์ อากริป ปา อยู่ ตี้ หัน
้ หลาย วัน
เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ ง คดี ของ เปาโล หื้อ ฟัง ว่า “ตี้ นี่ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เป๋น นั ก โต้ ษ ตี้ เฟลิ กส์
ขัง คอก ไว้ 15 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน
แก่ จาว ยิว เอา คดี ของ ป้อ จาย คน นี้ มา ยื่น ฟ้อง ต่อ ข้าพเจ้า กับ ขอ หื้อ ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา
16 ข้าพเจ้า บอก หมู่ เขา ว่า ต๋าม ธรรมเนี ยม ของ จาว โรมัน จะ บ่มอบ ตั ๋ว นั ก โต้ ษ หื้อ ใผ จ๋น
กว่า คน ฟ้อง กับ คน ตี้ ถูก ฟ้อง มา อยู่ ส่อง หน้า กั ๋น เปื้ อ หื้อ คน ตี้ ถูก ฟ้อง มี โอกาส แก้ ข้อ
กล่าวหาเหียก่อน
17 “เมื่อ หมู่ เขา ตวย ข้าพเจ้า มา ตี้ นี่ ข้าพเจ้า ก็ บ่รอ จ๊า แหม วัน ถัด ไป ข้าพเจ้า ก็ เปิ ด
ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา ตั ๋ว ป้อ จาย คน นั ้น เข้า มา 18 เมื่อ หมู่ ตี้ ฟ้อง เขา ยืน ขึ้น กล่าวหา
เขา ข้าพเจ้า ก็ หัน ว่า ข้อ กล่าวหา นั ้น บ่ใจ้ เรือ
่ ง ฮ้า ยแฮง อย่าง ตี้ กึ๊ด ไว้ 19 แต่ เป๋น ก๋าน โต้
เถียง กั ๋น เกี่ยวกับ ศาสนา ของ หมู่ เขา เหีย กับ เรือ
่ ง ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ เยซู ตี้ ต๋าย ไป แล้ว
20
แต่ เปาโล ยืนยัน ว่า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ข้าพเจ้า บ่ฮู้ว่า จะ สอบสวน เรือ
่ ง หมู่ นี้ จาใด ดี จึง ถาม
13
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เปาโล ว่า เขา ใค่ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ สู้ คดี นี้ ตี้ หัน
้ ก่อ 21 แต่ เขา ขอ ถวาย ฎีกา เถิง ซี ซาร์
ข้าพเจ้าจึงสัง่ หื้อกุมตั ๋วเขาไว้ก่อน จ๋นกว่าจะส่งตั ๋วเขาไปหื้อซีซาร์�
22 แล้ว กษั ตริย์อากริป ปา ก็ อู้กับ เฟสทัส ว่า “ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ฟัง จาก ปาก ของ ป้ อ จาย คน
นี้ ตวย� เฟสทัสตอบว่า “วันพูกต้านจะได้ฟังเขา�
เปาโลอยูส่
่ องหน้ากษั ตริยอากริ
์
ปปา
ใน วัน ถัด มา กษั ตริย์ อา กริป ปา กับ พระนาง เบอร์ นิส เข้า ไป ใน ห้อง โถง ใหญ่ ด้วย
ขบวนแห่อย่างยิง่ ใหญ่ หมู่เขามาตวยกั ๋นกับหมู่ผูบั
้ งคับบัญชาทหารกับผู้นําคนสําคัญๆ
24
ของเมือง แล้วเฟสทัสสัง่ หื้อปาเปาโลเข้ามา จากนั ้นเฟสทัสก็ อู้ว่า “กษั ตริย์อากริป
ปากับต้านตังหลายตี้อยู่ตี้นี่ หมู่ต้านหันป้อจายคนนี้ แล้ว เขาเป๋นคนตี้จาวยิวตังหลาย
ใน เมือง นี้ ตึง ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ฮ้อง เอิน
ิ อยู่ ต่อ ไป
้ กับ ข้าพเจ้า ว่า เขา บ่สมควร ตี้ จะ มี จี วต
25 แต่ ข้าพเจ้า หัน ว่า เขา บ่ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด เถิง ต้อง ต๋าย เมื่อ เขา ถวาย ฎีกา เถิง ซี ซาร์
ข้าพเจ้าจึงตกลงว่าจะส่งเขาไปขึ้นศาลตี้กรุ งโรม 26 แต่ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าจะเขียนรายงาน
ต่อพระองค์เกี่ยวกับป้อจายคนนี้ จาใดดี ก็เลยปาเขามาอยู่ต่อหน้าหมู่ต้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ตี้ อยู่ต่อหน้ากษั ตริย์อากริปปา ตี้ ฮู้บทบัญญัติของจาวยิวเป๋นอย่างดี เปื้ อก๋าน
สอบสวนเตื้อนี้ จะออกผลปอตี้จะเขียนรายงานได้ 27 ย้อนข้าพเจ้าฮู้สึกว่าบ่เปิงตี้จะส่ง
ตั ๋วนั กโต้ษไปหื้อซีซาร์ โดยบ่เจาะจงว่าเขาเยียะอะหยังผิดพ่อง�
23

26
เปาโลแก้คดีต่อหน้าอากริปปา

“เฮาอนุญาตหื้อเจ้าอู้แก้ข้อกล่าวหาหื้อตั ๋วเก่า
๔
ได้� เปาโลก็ยื่นมือ แล้วตัง้ เก๊าแก้ข้อกล่าวหาว่า 2 “ต้านกษั ตริยอากริ
์
ปปา ข้าพเจ้าถือ
ว่า เป๋น โอกาส ดี แต๊ๆ ตี้ ได้ อยู่ ต่อ หน้า พระองค์ ใน วัน นี้ เปื้ อ แก้ ข้อ กล่าวหา ตึง หมด ตี้ หมู่
จาว ยิว ใส่ ความ ข้าพเจ้า นั ้น 3 ย้อน ต้าน กษั ตริย์ ก็ ฮู้ ฮีต เก่า ฮอย เดิม กับ ข้อ โต้ แย้ง ต่างๆ
ของจาวยิวเป๋นอย่างดี ย้อนจาอัน
้ ขอพระองค์อดทนฟังข้าพเจ้าหน้ อยเน่ อ
4 “จาว ยิว ฮู้ หัน ข้าพเจ้า มา ตัง
้ แต่ เป๋น หละอ่อน ตี้ บ้าน เกิด กับ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ต้า
มก๋างหมู่เขาในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 หมู่เขาฮู้จักข้าพเจ้าเมินมาแล้ว ถ้าหมู่เขาจะยอมเป๋น
พยาน หื้อ ข้าพเจ้า ก็ จะ ยืนยัน ว่า ข้าพเจ้า เป๋น สมาชิก ฟาริสี เป๋น หมู่ คน ตี้ เคร่ง ศาสนา ตี้
สุดในหมู่ จาวยิว 6 บ่าเดี่ยวนี้ ตี้ ข้าพเจ้าถูกสอบสวนอยู่นี้ ก็ ย้อนว่าข้าพเจ้า มี ความหวัง
ในสิง่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของข้าพเจ้า 7 เป๋นพระสัญญาตี้สิบสองผะ
กุ๋น ของ หมู่ เฮา หวัง ว่า จะ เป๋น แต๊ จึง ฮับ ใจ๊ พระเจ้า อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน
ข้า แต่ กษั ตริย์ หมู่ จาว ยิว ใส่ ความ ข้าพเจ้า ก็ ย้อน ความ หวัง อัน นี้ ละ 8 เป๋น จาใด ต้าน ตัง
หลายเจื้อว่า พระเจ้าเยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้นเป๋นไปตึงบ่ได้
9 “ข้าพเจ้าก็ เกยกึ๊ดว่าจํา
๋ เป๋ นต้องขัดขวางจื้อของพระเยซูจาวนาซาเร็ธเต้าตี้จะเยีย
10
ะ ได้ ข้าพเจ้า ก็ เยีย ะ จาอัน
้ แล้ว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า ได้ ฮับ สิทธิอํานาจ จาก หมู่
หัวหน้าปุโรหิตหื้อยับคนตี้เจื้อพระเยซูไปขังคอก เมื่อหมู่นั ้นถูกลงโต้ษเถิงต๋าย ข้าพเจ้า
ก็ หัน ดี หัน งาม ตวย 11 ข้าพเจ้า ยับ เอา เขา หมู่ นั ้น ต๋าม ธรรมศาลา ต่างๆ มา ลงโต้ ษ เจื่อ
ขนาด กับฮิบังคับหื้อหมู่เขาอู้ดูแควนพระเยซู ข้าพเจ้าตึงโขดตึงจังคนหมู่นี้ ขนาด เถิง
กับเตียวตางไปคํ่าคนหมู่นี้ เถิงเมืองในต่างประเทศ
1 กษั ตริย์อากริปปาบอกกับเปาโลว่า

๔

26:1 26:1 ยื่นมือ เป๋นวัฒนธรรมของคนสมัยนั ้นตี้เยียะก่อนอูใน
้ ตี้จุมนุม
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12 “ในก๋านเตียวตางไปยับหมู่ผู้เจื้อแบบนี้

มีเตื้อนึ่ งข้าพเจ้าไปเมืองดามัสกัส โดยได้
ฮับสิทธิอํานาจกับกําสัง่ จากหมู่หัวหน้าปุโรหิตหื้อไปยับหมู่คนตี้เจื้อพระเยซูตี้หัน
้ 13 ข้า
แต่ กษั ตริย์ เวลา ประมาณ เตี้ย งวัน ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า กํ่า ลัง เตียวตาง อยู่ นั ้น ข้าพเจ้า ก็ หัน
แสง แจ้ง จาก ต๊ องฟ้า แจ้ง เหลือ แสง ตะวัน ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า ตึง คน ตัง หลาย ตี้ ไป
ตวยกั ๋นกับข้าพเจ้า 14 หมู่เฮาตึงหมดโก้นลงดิน แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงอูกั
้ บข้าพเจ้า
เป๋น ภาษา ฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโล เหย เจ้า คํ่า เฮา เยีย ะ หยัง ก๋าน ตี้ เจ้า ขัดขืน เฮา ก็ เยีย ะ
หื้อ ตั ๋ว เก่า เจ็บ เหมือน งัว เตะ เหล็ก เหลี้ ยม ของ เจ้าของ� 15 ข้าพเจ้า ก็ ถาม ว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� แล้ว พระองค์ ตอบ ว่า ‘เฮา คือ เยซู ผู้ ตี้ เจ้า คํ่า นั ้น ละ 16 ลุก ขึ้น
เต๊อะ ตี้ เฮา มา หา เจ้า ก็ เปื้ อ จะ แต่ง ตัง้ เจ้า หื้อ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ เฮา กับ เป๋น พยาน อู้ หื้อ คน อื่น
ฟังเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้เจ้าได้หันเฮา กับเรือ
่ งตี้เฮาจะสําแดงหื้อฮูใน
้ ปายหน้า 17 เฮาจะจ้วย
เหลือเจ้าหื้อรอดป๊นจากจาวยิวกับคนต่างจ้าดตี้เฮาจะใจ๊เจ้าไปหานั ้น 18 เปื้ อเปิดหูเปิด
ต๋า ของ หมู่ เขา หื้อ บิน
่ หลัง ตํา๋ จาก ความ มืด เข้า มา หา ความ เป่ง แจ้ง กับ จาก อํานาจ ของ
ซาต๋านเข้ามาหาพระเจ้า เปื้ อเขาหมูนั
่ ้นจะฮับก๋านยกโต้ษบาป แล้วเป๋นสมาชิกฮ่วมกั ๋น
กับหมู่คนตี้พระเจ้าเลือกไว้เป๋นคนของพระองค์ โดยความเจื้อในเฮา�
19 “ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา

หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าจึงเจื้อฟังนิ มิตตี้มาจากสวรรค์นั ้น
ตึง บ่ขัดขืน เลย 20 ข้าพเจ้า ตัง้ เก๊ า เตสนา สัง่ สอน ใน เมือง ดามัสกัส ก่อน แล้ว ก็ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็มตึงใคว่แคว้นยูเดียกับต้ามก๋างคนต่างจ้าดตวย ข้าพเจ้าบอกหื้อหมู่เขากลับ
ใจ๋จากบาปมาหาพระเจ้าเหีย แล้วเยียะสิง่ ตี้แสดงว่ากลับใจ๋แต๊ๆ 21 ย้อนจาอีหมู
้ ่จาวยิว
22
เข้ามายับข้าพเจ้าต๋อนตี้ อยู่ในพระวิหาร แล้วฮิจะฆ่าข้าพเจ้าเหีย แต่ พระเจ้าก็ จ้วย
ข้าพเจ้า มา จ๋น แผว ตึง วัน นี้ ข้าพเจ้า จึง มา ยืน เป๋น พยาน ต่อ ต้าน ตัง หลาย ตึง ผู้ หน้ อย
ผู้ใหญ่ในตี้นี่ ได้ ข้าพเจ้าบ่ได้อู้เรือ
่ งอื่นๆ นอกจากสิง่ ตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
23
กับ โมเสส บอก ไว้ ว่า จะ เกิด ขึ้น สิง่ นั ้น ก็ คือ พระคริสต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย
แล้วพระองค์ จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายก่อนเปิ้ น เป๋นก๋านแสดงความเป่งแจ้งมาสู่ จาว
ยิวตึงคนต่างจ้าด คือความรอดป๊นบาปโต้ษ�
เปาโลฮิจัก
๊ จู๋งกษั ตริยอากริ
์
ปปา

ใน เวลา ตี้ เปาโล กํ่า ลัง อู้ แก้ ข้อ กล่าวหา อยู่ นั ้น เฟสทัส ก็ ขัด จั ๋งหวะ เอ็ก ใส่ เปาโล ว่า
“เปาโล เจ้า เพี้ยน ไป แล้ว เจ้า เฮีย น นั ก ลํ้า ไป เยีย ะ หื้อ เป๋น ผี บ้า� 25 แต่ เปาโล ตอบ ว่า
“ต้าน เฟสทัส ข้าพเจ้า บ่เป๋น ผี บ้า แต่ สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า อู้ มา นี้ เป๋น เรือ
่ ง แต๊ ข้าพเจ้า อู้ อย่าง
26
คนปกติ ต้านกษั ตริยอากริ
์
ปปาก็ฮูเรื
้ อ
่ งหมู่นี้ ดีอยูแล้
่ ว ข้าพเจ้าก็บ่กั ๋วตี้จะอูอย่
้ างเปิด
เผย กับ พระองค์ ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า พระองค์ ได้ สังเกต หัน ใน สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า อู้ เกี่ยวกับ พระ
เยซู ย้อนว่าเรือ
่ งหมู่นี้ บ่ได้เกิดขึ้นในตี้ลับลี้ 27 ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา พระองค์เจื้อสิง่
ตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ก่อ ข้าพเจ้าฮูแน่
้ ว่าพระองค์เจื้อ�
24

กษั ตริย์ อา กริป ปา ก็ เลย อู้ กับ เปาโล ว่า “เจ้า กึ๊ด ว่า เจ้า จะ จัก
๊ จวน หื้อ เฮา เป๋น
คริสเตียน ใน เวลา สัน
้ ๆ จาอัน
้ กา� 29 เปาโล ก็ ตอบ ว่า “บ่ว่า จะ เป๋น เวลา หน้ อย กาว่า
เวลานั กก็ต๋าม ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าขอหื้อกษั ตริยกั
์ บกู้คนตี้ได้ฟังข้าพเจ้าในวัน
นี้ เป๋นเหมือนอย่างข้าพเจ้า ยกเว้นบ่ถูกเจื้อกเหล็กล่ามอย่างข้าพเจ้า�
28

30 จากนั ้นกษั ตริย์อากริปปา

เจ้าเมือง พระนางเบอร์นิส กับคนอื่นๆ ตี้นั ่งอยู่ตวยกั ๋น
หัน
้ ก็ ปา กั ๋น ลุก ขึ้น ออก ไป หมด 31 หลัง จาก หมู่ เขา ออก ไป จาก ห้อง แล้ว ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ป้อ
จาย คน นี้ บ่ได้ เยีย ะ อะหยัง ตี้ สมควร ต๋าย กาว่า สมควร ถูก ขัง คอก สัก หน้ อย� 32 แล้ว
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กษั ตริย์อากริปปาก็ อู้กับเฟสทัส ว่า “ถ้าป้อจายคนนี้ บ่ได้ ถวายฎีกา เถิง ซี ซาร์ จะปล่อย
เขาไปก็ได้�

27
เปาโลขึ้นเฮือไปกรุ งโรม

หลัง จาก หมู่ เฮา ได้ ฮับ ก๋าน ตัดสิน เรือ
่ ง เวลา ตี้ จะ เตียว ตาง ไป ประเทศ อิตาลี แล้ว
เปาโลกับนั กโต้ษคนอื่นๆ ก็ถูกกุมตั ๋วไว้กับนายร้อยคนนึ่ งจื้อยูเลียส มาจากก๋องทหาร
จักรพรรดิ ออกั สตัส 2 มี เฮือ ลํา นึ่ ง มา จาก เมือง อัด รามิททิ ยุม เฮือ ลํา นี้ กํ่า ลัง จะ ไป ต๋าม
ต้าเฮือต่างๆ ต๋ามแนวฝั่ งของแคว้นเอเชีย หมู่เฮาก็ลงเฮือลํานี้ ออกทะเลไป มีจาวมาซิ
โดเนี ยคนนึ่ งจื้ออาริสทารคัส เขาลุกจากเมืองเธสะโลนิ ก๋าไปกับหมู่เฮาตวย 3 วันถัดมา
หมู่เฮาก็ มาแผวต้าเฮือเมืองไซดอน ยูเลียสดี ต่อเปาโลขนาด ยอมหื้อเปาโลไปแอ่วหา
หมู่เปื้ อนๆ ได้ เปื้ อเขาหมู่นั ้นจะจ้วยเหลือต้านต๋ามความจํา๋ เป๋ น 4 เฮือของหมู่เฮาแล่น
ออกจากเมืองไซดอน มีลมปั๊ ดมาแฮงขนาด หมู่เฮาจึงบิน
่ หัวเฮือไปตังเกาะไซปรัสตี้ลม
บ่ปอแฮง 5 หมู่เฮาแล่นเฮือข้ามทะเลก๋ายเขตของแคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟีเลีย จ๋น
มาแผวเมืองมิราในแคว้นลิเซีย 6 ตี้นี่ นายร้อยปะเฮือลํานึ่ งมาจากเมืองอเล็กซานเดรีย
กํ่า ลัง จะ ไป ประเทศ อิตาลี เขา เลย ปา หมู่ เฮา ลง เฮือ ลํา นั ้น 7 เฮือ ของ หมู่ เฮา ไป จ๊า ขนาด
ใจ๊ เวลา หลาย วัน ใน ตี้ สุด ก็ มา เถิง เมือง คนี ดัส อย่าง ยาก ลําบาก เฮา บ่สามารถ ไป ต่อ ได้
ย้อนลมตัง้ แฮงขนาด จึงเปี่ ยนเส้นตางไปตังลมปั๊ ดบ่ปอแฮงของเกาะครีตใก้แหลมสัล
โมเน 8 เฮือแล่นเลาะฝั่ งเกาะครีตไปอย่างยากลําบาก แล้วก็ มาแผวตี้นึ่ ง ตี้ จื้อมีความ
หมายว่า ต้าเฮืองาม ตี้หัน
้ อยูฮิ
่ มเมืองลาเซีย
1

หมู่ เฮา เสีย เวลา นั ก เหมือน กั ๋น ถ้า จะ แล่น เฮือ ต่อ ต๋อน นี้ ก็ อันตราย ลํ้า ไป ย้อน หาก
ป๊น หละหว่าง งาน ถือ ศีล อด อาหาร ไป แล้ว จะ เป๋น เวลา ตี้ ฝน ตก หนั ก กับ ใน ทะเล จะ มี
คลื่น ลม แฮง เปาโล จึง เตือ
๋ น สติ หมู่ เขา ว่า 10 “ต้าน ตัง หลาย ข้าพเจ้า หัน ว่า ก๋าน เตียว
ตางหนนี้ จะมีอันตราย ตี้จะเยียะหื้อมีความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ตึงสินก๊าตี้ขนมา
ตึงเฮือ ตึงจีวต
ิ ของหมู่เฮาตวย� 11 แต่นายร้อยบ่ฟังกําเตือ
๋ นของเปาโล เขาเจื้อกัปตัน
12
กับ เจ้าของ เฮือ นั ก เหลือ ย้อน ต้า เฮือ นี้ บ่เหมาะ ตี้ จะ จอด เฮือ จ๋น ยาม ฝน ผ่าน ไป แล้ว
คนส่วนใหญ่จึงตกลงกั ๋นตี้จะแล่นเฮือจากตี้หัน
้ หมู่เขาฮิจะไปหื้อแผวเมืองฟีนิกส์ แล้ว
จะจอดเฮือไว้ตี้ หัน
้ ฟี นิกส์ เป๋นเมืองต้าของเกาะครีต เป๋นต้าเฮือตี้ บิน
่ หน้าไปตังวันตก
แจ่งใต้กับตังวันตกแจ่งเหนื อ
9

เป๋นฝนเป๋นลมหลวง

13 เมื่อมีลมปั๊ ดมาตังใต้บ่ปอแฮงเต้าใด

หมู่เขาก็กึ๊ดว่าเหมาะแล้ว เป๋นลมตี้เฮาไปต่อ
ได้ ลูกเฮือจึงจัก
๊ สมอเฮือขึ้น แล้วแล่นเลาะไปต๋ามฮิมฝั่ งเกาะครีต 14 แต่ บ่ปอเมินเต้า
ใด ก็ มี ลมหลวง ตี้ ฮ้อง ว่า ลม ตัง วัน ออก แจ่ง เหนื อ ปั๊ ด บน ปื๊ น ดิน ลง มา จาก เกาะ 15 เฮือ
ตกอยู่ก๋างลมหลวงบ่สามารถฝ่าไปได้ หมู่เฮาก็เลยปล่อยเฮือแล่นปิ๋วไปตวยลม 16 เฮือ
ก๋ายไปตังใต้ เกาะหน้ อยจื้อคาวดา ตี้ หัน
้ เกาะบังลมไว้พ่อง หมู่ เฮาก็ สามารถจัก
๊ เฮือลํา
หน้ อยตี้ลากตวยเฮือใหญ่ขึ้นมา แล้วมัดไว้แต่ยากขนาด 17 เมื่อเอาเฮือลําหน้ อยขึ้นมา
แล้ว หมู่เขาก็เอาเจื้อกลอดปื๊ นต๊องเฮือใหญ่ เปื้ อมัดเฮือหื้อแน่ นป้องกั ๋นเฮือแตก แล้ว
หุบใบเฮือลงหื้อเฮือลอยไปตวยลม ย้อนกั ๋วว่าเฮือจะไปติดสันดอนทรายในอ่าวเสอร์ทิส
18 ถัด มา แหม วัน ลม ก็ ยัง ปั๊ ด เฮือ ปิ๋ ว ไป ปิ๋ ว มา หมู่ เขา จึง จ้วย กั ๋น เอา ของ ตี้ ใส่ มา บน เฮือ
โจ้ง ลง ทะเล 19 เมื่อ เถิง วัน ถ้วน สาม หมู่ เขา ก็ ยัง ต้อง เอา เครือ
่ งมือ ของใจ๊ ใน เฮือ โจ้ง ลง
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ทะเลเหีย 20 หมู่เฮาบ่หันดาวบ่หันตะวันมาหลายวันแล้ว ลมหลวงก็ ยังปั๊ ดแฮงเหมือน
เก่า หมู่เฮาหมดหวังตี้จะมีจีวต
ิ รอดแหมต่อไป
21 บ่มี ใผ ได้ กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า มา หลาย วัน แล้ว เปาโล จึง ยืน ขึ้น ต่อ หน้า หมู่ เขา อู้ ว่า “หมู่
ต้านน่าจะฟังกําแนะนําของข้าพเจ้าพ่องว่า ห้ามเอาเฮือออกจากเกาะครีต แล้วจะบ่ปะ
กับอันตรายตึงความเสียหายจาอี้ 22 แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าขอหมู่ต้านแป๋งใจ๋ดีๆ ไว้เน่ อ
จะ บ่มี ใผ ต๋าย สัก คน เดียว จะ เสีย หาย ก้า เฮือ เต้า อัน
้ 23 เมื่อ ตะคืน นี้ ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง
ของพระเจ้า ผูเป๋
้ นพระเจ้าของข้าพเจ้าตี้ข้าพเจ้าฮับใจ๊อยู่ มายืนอยูฮิ
่ มป่างข้าง 24 แล้ว
บอกว่า ‘เปาโลเหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ เจ้าจะได้ยืนหื้อก๋านต่อหน้าซีซาร์แน่ ๆ พระเจ้าโผดจ้วย
เจ้า โดย หื้อ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน เฮือ ตวย เจ้า รอด ต๋าย� 25 ต้าน ตัง หลาย แป๋ง ใจ๋ ดีๆ ไว้
ข้าพเจ้า ไว้ใจ๋ พระเจ้า ว่า จะ ต้อง เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ทูต สวรรค์ อู้ ไว้อย่าง แน่ นอน 26 แต่ ว่า หมู่
เฮาจะต้องไปติดตื้นตี้เกาะแห่งนึ่ ง�
27 จ๋น เถิง คืน ตี้ สิบ สี่ เฮือ ของ หมู่ เฮา ก็ ยัง ปิ๋ ว ไป ปิ๋ ว มา อยู่ ใน ทะเล อาเดรีย ประมาณ
็ สี่ สิบ
เตี้ยงคืนหมู่ลูกเฮือก็ กึ๊ดว่าเฮือเข้าใก้ แผ่นดินแล้ว 28 หมู่เขาหยัง่ นํ้าผ่อ วัดได้ เลิก
็ สาม สิบ เมตร 29 หมู่
เมตร เมื่อ ไป แหม น่ อย หมู่ เขา ก็ หยัง่ นํ้า ผ่อ แหม ต๋อน นี้ วัด ได้ เลิก
เขากั ๋วว่าเฮือจะไปหลิม
้ ใส่บ่าหินตี้บ่มอยู่ในนํ้า จึงโจ้งสมอเฮือสี่ตั ๋วจากด้านต๊ายเฮือลง
ทะเล แล้วปากั ๋นอ้อนวอนขอหื้อแจ้งเวยๆ 30 หมู่ลูกเฮือฮิหนี ออกจากเฮือ หมู่เขาหย่อน
เฮือ หน้ อย ลง ทะเล แต่ง เยีย ะ เป๋น ว่า จะ หย่อน สมอ ตัง หัว เฮือ 31 แล้ว เปาโล ก็ อู้ กับ นาย
ร้อยกับหมู่ทหารว่า “ถ้าคนหมู่นี้ บ่อยู่ในเฮือ หมู่ต้านตึงหมดตึงเสี้ยงจะต้องต๋ายแน่ ๆ�
32 หมู่ทหารจึงตัดเจื้อกตี้มัดเฮือลําหน้ อย แล้วปล่อยหื้อตกนํ้าไปเหีย
33 เมื่อ ใก้ จะ แจ้ง แล้ว เปาโล ก็ ขอ ร้อง หมู่ เขา หื้อ กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า ต้าน อู้ ว่า “ได้ สิบ สี่ วัน
แล้วเน่ อ ตี้ หมู่ต้านปากั ๋นกองถ้าอยู่ บ่ได้ กิน
้ ข้าพเจ้าขอ
๋ อะหยังสักหน้ อย 34 ย้อนจาอัน
หื้อ ต้าน ตัง หลาย กิน
๋ เหีย พ่อง เต๊อะ เปื้ อ จะ บ่ต๋าย บ่ต้อง ห่วง เน่ อ แม้แต่ เส้น ผม บน หัว
ของ ต้าน ตัง หลาย จะ บ่ปุด ไป สัก เส้น เดียว� 35 เมื่อ เปาโล อู้ แล้ว ต้าน ก็ เอา เข้า หนมปัง
ออก มา ขอบคุณ พระเจ้า ต่อ หน้า คน ตัง หลาย แล้ว ก็ หัก กิน
๋ 36 คน ตัง หลาย ก็ มี กํา๋ ลัง ใจ๋
ขึ้นมา ก็ปากั ๋นเอาข้าวเอานํ้าออกมากิน
๋ กั ๋น 37 บนเฮือลํานี้ มีคนตึงหมดจํา๋ นวนสองร้อย
38
เจ็ดสิบหกคน เมื่อกิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้ากั ๋นจ๋นอิม
่ แล้ว หมู่เขาก็ปากั ๋นเอาข้าวสาลีในเฮือโจ้ง
ลงทะเลแหม เปื้ อหื้อเฮือเบาขึ้น
เฮือแตก
39 เมื่อ แจ้ง แล้ว หมู่ เขา ก็ หัน แผ่น ดิน แต่ บ่ฮู้ จัก ว่า เป๋ น ตี้ ไหน หมู่ เขา สังเกต หัน อ่าว ตี้
มีหาดทราย จึงตัดสินใจ๋ ว่า ถ้าเป๋นไปได้จะเอาเฮือปุ้งขึ้นไปจุกบนหาดทรายนั ้น 40 หมู่
เขาจึงตัดเจื้อกสมอเฮือหื้อจ๋มนํ้าตึงหมด แล้วแก้เจื้อกตี้มัดหางเสือออก จากนั ้นก็จัก
๊
ใบหัวเฮือขึ้นหื้อฮับลม แล้วเฮือก็ปุ้งเข้าหาดทราย 41 แต่เฮือมาจนใส่สันดอนเหียก่อน
หัวเฮือก็ติดทรายแน่ นจ๋นออกบ่ได้ ส่วนต๊ายเฮือก็ถูกคลื่นปั๊ ดจ๋นเฮือแตก
42 หมู่ ทหาร จึง เปิ็ กษา กั ๋น วางแผน จะ ฆ่า หมู่ นั ก โต้ ษ เหีย เปื้ อ ป้ อ งกั ๋น บ่หื้อ คน ใด ว่าย
นํ้า หนี ไป ได้ 43 แต่ นายร้อย ใค่ จ้วย จี วต
ิ เปาโล บ่หื้อ ต๋าย จึง ห้าม บ่หื้อ หมู่ เขา เยีย ะ ต๋าม ตี้
กึ๊ด นั ้น เขา สัง่ คน ตี้ ว่าย นํ้า จ้าง หื้อ โดด ลง นํ้า แล้ว ว่าย ขึ้น ฝั่ ง ไป ก่อน 44 ส่วน คน ตี้ เหลือ
ก็ หื้อ เกาะ ไม้ แป้น ไป พ่อง กับ เกาะ ไม้ เฮือ ตี้ แตก ไป พ่อง กู้ คน ก็ ปา กั ๋น เข้า แผว ฝั่ ง อย่าง
ปลอดภัย

28

เปาโลบนเกาะมอลตา
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1 หลังจากหมู่เฮาเข้าเถิงฝั่ งอย่างปลอดภัยแล้ว

เถิงฮู้ว่าเกาะแห่งนี้ จื้อมอลตา 2 คน
ปื๊ นเมือง ใน เกาะ นี้ ใจ๋ ดี กับ หมู่ เฮา ขนาด หมู่ เขา ต้อนฮับ หมู่ เฮา กับ ดัง ไฟ หื้อ หมู่ เฮา ย้อน
ฝนตกอากาศหนาว
3 ต๋อนตี้เปาโลเก็บกิง
่ ไม้แห้งหอบนึ่ งมาใส่ไฟ มีงูปิ๊ ดตั ๋วนึ่ งเลื้อยออกมาจากก๋องหลัว
ย้อนไฟฮ้อน มันขบติดมือของเปาโล 4 หมู่คนปื๊ นเมืองหันงูปิ๊ ดขบติดมือของเปาโลห้อย
ต้อนหล้อน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “คน นี้ ต้อง ฆ่า คน ต๋าย แน่ ๆ เถิง แม้ เขา จะ รอด ต๋าย จาก ทะเล แต่
เจ้าแม่แห่งความยุติธรรมตึงบ่ยอมหื้อรอดต๋ายไปได้� 5 แต่เปาโลก็สะวัดงูตกเข้าก๋อง
ไฟ ไป เหีย ต้าน บ่เป๋น อะหยัง สัก หน้ อย 6 หมู่ เขา กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เปาโล จะ ต้อง บวม กาว่า โก้น
ลงต๋ายตันที แต่หลังจากถ้าผ่อจ้าดเมินก็บ่หันมีอะหยังเกิดขึ้นกับเปาโล หมู่เขาจึงกึ๊ด
แหมใหม่ อูกั
้ ๋นว่าเปาโลเป๋นเทพเจ้า
7 หัวหน้า ของ เกาะ จื้อ ปู บ ลิ อส
ั มี ตี้ ดิน อยู่ ใก้ ตํา๋ หมู่ นั ้น เขา เจิญ หมู่ เฮา เข้า ไป ใน บ้าน
แล้ว เลี้ยงดู หมู่ เฮา เป๋น อย่าง ดี เป๋น เวลา สาม วัน 8 ป้อ ของ ปู บ ลิ อส
ั บ่สบาย นอน อยู่ บน
เตียง เขาเมื่อยกับเป๋นโรคบิด เปาโลจึงเข้าไปหาต้าน แล้วฮักษาโดยก๋านอธิษฐานวาง
มือบนตั ๋วของต้าน ต้านก็หายเป๋นปกติ 9 เมื่อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น คนป่วยคนไข้ตี้อยู่บนเกาะ
นี้ ก็ ปากั ๋นมาหื้อเปาโลฮักษาจ๋นหายเสี้ ยงหมดกู้ คน 10 คนตังหลายบนเกาะนั บถือหมู่
เฮานั กขนาด เมื่อเถิงเวลาตี้หมู่เฮาจะเตียวตางต่อไป หมู่เขาก็เอาสิง่ ของต่างๆ ตี้จํา๋ เป๋
นสําหรับก๋านเตียวตางมาใส่เฮือเฮาจ้าดนั ก
เตียวตางไปกรุ งโรม

11 เป๋ นเวลาสามเดือนนั บจากเฮือแตก

หมู่เฮาลงเฮือแหมลํานึ่ งตี้มาจอดย้างตลอด
ยามหนาวตี้เกาะนั ้น เป๋นเฮือตี้มาจากเมืองอเล็กซานเดรีย ตี้หัวเฮือมีฮูปแกะสลักพระ
แฝดติดไว้๕สององค์ จื้อแคสเตอร์กับพอลลักซ์ 12 หมู่ เฮามาแผวเมืองไซราคิว
้ ส์ แล้ว
13
ย้างตี้หัน
้ สามวัน จากตี้นี่ เฮือแล่นต่อไปแผวเมืองเรยีอูม วันถัดมามีลมปั๊ ดจากตังใต้
หมู่เฮาก็แล่นเฮือต่อไป แหมวันก็มาแผวเมืองปูทีโอลี 14 หมู่เฮาปะปี้ น้ องผู้เจื้อบางคน
ตี้หัน
้ หมู่เขาจวนหมู่เฮาย้างตวยหมู่เขาเป๋นเวลาเจ็ดวัน แล้วหมู่เฮาก็มาแผวกรุ งโรม
15 เมื่อ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง โรม ฮู้ ข่าว ว่า หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ มา ก็ ออก มา ปะ หมู่ เฮา
ก๋าง ตาง ตี้ กาด อัป ปี อส
ั กับ สถานตี้ จื้อ ว่า บ้านสามฮ้า น เมื่อ เปาโล หัน หมู่ เขา ก็ ขอบคุณ
พระเจ้ากับมีกํา๋ ลังใจ๋นั กขึ้น
เปาโลอยูใน
่ กรุ งโรม

16 เมื่อหมู่เฮามาแผวกรุ งโรมแล้ว

เปาโลก็บ่ต้องเข้าอยูใน
่ คอก แต่ฮับอนุญาตหื้ออยู่
ในบ้านส่วนตั ๋วตวยกับทหารตี้อยูเฝ้
่ าไว้ 17 ผ่านไปสามวันเปาโลฮ้องประชุมหมูผู
่ ้นําของ
จาวยิว หลังจากกู้คนมาหมดแล้ว เปาโลจึงอู้ว่า “ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าถูกยับในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้ว ถูก มอบ หื้อ กับ ทหาร โรมัน เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ เยีย ะ ผิด ต่อ คน ของ
หมู่ เฮา กาว่า ต่อ ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา เลย 18 เมื่อ หมู่ โรมัน
สอบสวนข้าพเจ้าแล้ว ก็ใค่ปล่อยตั ๋วข้าพเจ้าไป ย้อนว่าบ่เยียะอะหยังผิดเถิงต้องถูกลง
โต้ ษเถิง ต๋าย 19 แต่ หมู่ จาวยิวบ่ยอม ข้าพเจ้า จึง จํา๋ เป๋ นต้องขอถวายฎีกาต่อซี ซาร์ แม้
ว่า ข้าพเจ้า บ่มี อะหยัง ตี้ จะ ฟ้อง คน จ้าด เดียว กั ๋น เน่ อ 20 ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้า จึง ขอ ปะ ต้าน
ตัง หลาย กับ อู้ กั ๋น แต๊ๆ แล้ว ตี้ ข้าพเจ้า ต้อง ถูก ล่าม เจื้ อก เหล็ก อยู่ นี้ ก็ ย้อน เรือ
่ ง ความ
หวังของจาวอิสราเอลเน่ อ�
๕

28:11 28:11 เป๋นเทพตี้หมู่คนงานบนเฮือไหว้สาต๋ามความเจื้อของจาวโรมัน

กิจก๋าน 28:21
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กิจก๋าน 28:31

“หมู่เฮาก็บ่เกยฮับจดหมายจากแคว้นยูเดียเกี่ยวกับ
ต้านเลย กับบ่มีปี้ น้ องคนใดตี้เตียวตางมาจากตี้หัน
้ มาแจ้ง กาว่าอู้บ่ดีเกี่ยวกับตั ๋วต้าน
22
เหมือนกั ๋นเน่ อ แต่ หมู่ เฮาใค่ ฮู้ใค่ ได้ยน
ิ เถิงสิง่ ตี้ ต้านกึ๊ด ย้อนฮู้มาว่ากู้ ตี้ กู้ ตางมีคนอู้
ต่อต้านลัทธินิ ก๋ายนี้ �
23 หมู่เขาจึงนั ดปะกับเปาโลแหม เมื่อเถิงวันนั ดก็มีคนมาหาเปาโลตี้พักของต้านจํา
๋
นวนนั ก เปาโลอธิบายเป๋นพยานเถิงแผ่นดินของพระเจ้า ตึงฮิจัก
๊ จู๋งคนหมู่ นั ้นหื้อเจื้อ
ว่าพระเยซู เป๋นพระคริสต์ โดยอ้างจากบทบัญญัติของโมเสสกับหนั งสือ ของหมู่ ผู้ เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า เปาโลเยียะจาอี้ตัง้ แต่เจ๊าจ๋นแผวเมื่อแลง 24 บางคนก็เจื้อ
ใน สิง่ ตี้ ต้าน อู้ แต่ บาง คน ก็ บ่เจื้อ 25 หมู่ เขา ขัด แย้ง กั ๋น ก่อน จะ ลา จาก กั ๋น ไป เปาโล อู้ ว่า
“พระวิญญาณบริสุทธิอู
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา ผ่านอิสยาห์
์ ้ถูกต้องแล้ว เมื่ออู้กับป้ออุย
ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
26 ‘จงไปหาคนหมู่นี้ เน่ อ แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า
หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
27 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาจะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู
เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา
แล้วปิ๊ กมาหาเฮา เปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ธ
21 หมู่ผู้นําจาวยิวอูกั
้ บเปาโลว่า

“ย้อน จาอัน
้ หมู่ ต้าน ต้อง ฮู้ ไว้ว่า เรือ
่ ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ พระเจ้า ได้ ยก ไป
๖
หื้อคนต่างจ้าด แล้วหมู่เขาก็จะฮับฟัง�
30 เปาโล อยู่ ใน บ้าน ตี้ เจ้า เป๋ น เวลา เถิง สอง ปี๋ ต้าน ได้ ต้อนฮับ กู้ คน ตี้ มา หา 31 เปาโล
เตสนาเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า กับสัง่ สอนเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า
อย่างบ่กั ๋วใผโดยบ่มีคนขัดขวาง
28

ธ

28:27 28:27 อสย� 6:9-10 ๖ 28:28 28:28 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 29 ตี้ว่า “เมื่อเปาโลอูกํ
้ านี้ จบแล้ว
หมู่จาวยิวก็ปิ๊ กเมือบ้าน ปากั ๋นไปเถียงกั ๋นไปตวย�
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในกรุง

โรม

ต๋อน ตัง้ เก๊ า ของ จดหมาย ฉบับ นี้ มี ข้อความ ว่า เขียน โดย เปาโล เปาโล บ่ใจ้ คน นึ่ ง ใน
หมู่ อัครทูต ตี้ ได้ อยู่ กับ พระเยซู ต๋อน ตี้ พระองค์ ยัง อยู่ ใน โลก นี้ แต่ เปาโล ได้ หัน พระเยซู
ใน นิ มิต ต๋อน ตี้ ต้าน กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป เมือง ดามัสกัส พระเจ้า ได้ ฮ้อง ต้าน เปื้ อ หื้อ ต้าน
ไป บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ต่าง จ้า ด คน ส่วน ใหญ่ ถือ ว่า เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น
ประมาณปี๋ ค�ศ� 57 ต๋อนตี้อยูใน
่ เมืองโครินธ์
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง โรม บ่ฮู้ แน่ ชัด ว่า ใผ เป๋น ผู้ ตัง้ คริสต
จักร ขึ้น ใน กรุ ง โรม อาจ จะ เป๋น บาง คน ตี้ มา จาก กรุ ง โรม ตี้ ได้ ฟัง กํา เตสนา ของ เปโตร
ใน วัน เพ็น เทคอสต์ ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ฮับ เจื้อ ต๋อน ตี้ ปิ๊ ก ไป กรุ ง โรม หมู่ เขา ก็ บอก ใน
กรุ ง นั ้น กาว่า อาจ จะ เป๋น ผู้ เจื้อ คน อื่นๆ ตี้ เตียว ตาง มา ตี้ ได้ บอก ข่าวดี ใน กรุ ง โรม ใน
จดหมาย ฉบับ นี้ แสดง หื้อ หัน ว่า คริ สตจักร ตี้ หัน
้ ก็ มี ตึง ผู้ เจื้อ จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด
เปาโลใค่อยากไปแอ่วหาผู้เจื้อในกรุ งโรมตวย ก็เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ ส่งไปหื้อก่อน
เปื้ อจะอธิบายกําสัง่ สอนตี้สําคัญของเปิ้ นเกี่ยวกับพระเยซู
ใน จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล ได้ อธิบาย หลาย สิง่ หลาย อย่าง ตี้ สําคัญ เกี่ยว กับ ความ เจื้อ
ใน พระเยซู คริสต์ เจ้น กู้ คน ได้ เยีย ะ บาป กู้ คน บ่สมควร ตี้ จะ ได้ ฮบ
ั ความ เมตต๋า กรุ ณา
จาก พระเจ้า แต่ ย้อน ความ ฮัก อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า ตี้ มี หื้อ กู้ คน พระองค์ ได้ ส่ง พระ
เยซู คริสต์ เข้ามาในโลกนี้ เปื้ อจะมีจี วต
ิ แบบมนุษย์ ต๋ายบนไม้ก๋างเขนเปื้ อฮับโต้ษแตน
มนุษย์ ตัง หลาย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปื้ อ ทําลาย อํานาจ ของ ความ ต๋าย กับ บาป
เปื้ อ กู้ คน จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ตึง จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด
ป๊น บาป โต้ษ นี้ โดย เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ สิง่ ตี้ เขา เยีย ะ โดย ตั ๋ว เขา
เอง แต่เป๋นของขวัญจากพระเจ้า กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์ได้ฮบ
ั พระวิญญาณ
บริสุทธิ์อยู่ ใน ใจ๋ ของ เขา พระวิญญาณ บริสุทธิ์เยีย ะ หื้อ กู้ คน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
กับใจ๊จีวต
ิ ตี้เป๋นตี้เปิงใจ๋ของพระเจ้า เปาโลเน้ นว่า พระเจ้ามีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด พระองค์
เป๋นผู้ตี้ฮ้องคนมาเปื้ อจะเจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์ แล้วฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา เป๋น
อัครทูต กับแต่งตัง้ หื้อบอกข่าวดีของพระเจ้า 2 ตี้พระเจ้าสัญญาไว้เมินมาแล้ว โดยตี้ผู้
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ศั
์ กดิส
่ ง เกี่ยวกับ
์ ิทธิ์ 3 เป๋น เรือ
พระบุตร ของ พระเจ้า คือ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ หมู่ เฮา๑ เซิง่ ใน เรือ
่ ง
ความ เป๋น มนุษย์ พระองค์ เกิด ใน ผะ กุ๋น ของ กษั ตริย์ ดา วิด 4 เซิง่ ใน เรือ
่ ง ความ เป๋น
พระเจ้าผู้ บริสุทธิ์ พระเจ้า เยียะหื้อพระองค์ เป๋นขึ้นจากความต๋าย โดยฤทธิอํ
์ านาจของ
5
พระเจ้า เปื้ อหื้อฮู้แจ้งกั ๋นว่าพระองค์เป๋นพระบุตรของพระเจ้า หมู่ข้าพเจ้าได้ฮับหน้า
ตี้เป๋นอัครทูตโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ หื้อไปบอกคนในกู้ๆ จ้าดหื้อเจื้อฟังกับวาง
1

๑

1:3 1:3 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกประโยคนี้ อยูต๊
่ ายข้อ 4

โรม 1:6
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ใจ๋ พระองค์ เปื้ อหันแก่ นามของพระองค์ 6 หมู่ ต้านก็ อยู่ในหมู่ คนตี้ พระเจ้าฮ้องมาเป๋น
คนของพระเยซูคริสต์เหมือนกั ๋น
7 เถิง ปี้ น้ อง ตี้ อยู่ กรุ ง โรม ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮัก กับ ฮ้อง มา เป๋ น คน ของ พระองค์ ขอ หื้อ ต้าน
ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
ความตัง้ ใจ๋ของเปาโลตี้จะไปกรุ งโรม
ก่อน อื่น ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ สําหรับ หมู่ ต้าน กู้ คน
ย้อน ว่า มี คน เล่า ลือ เรือ
่ ง ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ใคว่โลก ไป หมด 9 พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ
ใจ๊ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เกี่ยว กับ พระบุตร ของ พระองค์ อย่าง สุด ใจ๋ นั ้น พระองค์ เป๋น พยาน
ยืนยันได้ว่า ข้าพเจ้ากึ๊ดเถิงหมู่ต้านตลอด 10 เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานกู้เตื้อ ข้าพเจ้าขอว่า
ถ้าพระเจ้าเปิงใจ๋ ข้าพเจ้าจะได้ไปแอ่วหาหมู่ต้าน 11 ย้อนว่าข้าพเจ้าใค่ปะหมู่ต้านแต๊ๆ
เปื้ อ ว่า ข้าพเจ้า จะ ได้ แบ่ง ปั๋ น ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ หื้อ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ
เข้มแข็งนั กขึ้น 12 คือว่าหมู่เฮาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นโดยความเจื้อของเฮาตึงสองฝ่าย
13 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายเหย ข้าพเจ้าใค่ หื้อต้านตังหลายฮู้ว่าข้าพเจ้าตัง
้ ใจ๋ หลายเตื้อ
แล้วว่าจะมาหาหมู่ต้าน เปื้ อจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่ต้านเหมือนกับตี้เกิดขึ้นในหมู่คน
ต่างจ้าดอื่นๆ มาแล้ว แต่ก็มีเหตุขัดข้องหื้อมาหาบ่ได้จ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ 14 ข้าพเจ้าเป๋น
หนี้ ตี้ต้องบอกข่าวดีต่อคนกู้จ้าด ตึงคนกรีก ตึงคนตี้บ่ใจ้กรีก คนมีก๋านศึกษากับคนบ่มี
ก๋านศึกษาตวย 15 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจึงใค่บอกข่าวดีหื้อหมู่ต้านตี้อยู่ในกรุ งโรมฮู้ตวย
นั กขนาด
8

ฤทธิอํ
์ านาจของข่าวดี

16 ข้าพเจ้าบ่อายตี้ จะบอกข่าวดี

ย้อนว่าเรือ
่ งข่าวดีเป๋นฤทธิอํ
์ านาจตี้มาจากพระเจ้า
เปื้ อ จ้วย หื้อ กู้ คน ตี้ เจื้อ ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ จ้วย จาว ยิว ก่อน แล้ว ก็ จ้วย คน ต่างจ้า ด
17 ย้อนว่าข่าวดีนั ้น ได้เปิ ดเผยหื้อฮูว่
้ า พระเจ้าเยียะหื้อเฮาตังหลายเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรมจาใด เฮาเป๋นจาอัน
้ ได้ก็โดยตางความเจื้อเต้าอัน
้ อย่างตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขาจะมีจีวต
ิ �๒
มนุษย์ตังหลายเป๋นคนบาป
พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เปิด เผย หื้อ หัน ว่า พระองค์ โขด ก๋าน บาป กับ ก๋าน ฮ้าย ตี้
็
คน เยีย ะ หมู่ เขา เกิดเกิ
ง้ ความ จริง ไว้โดย ความ บาป กับ ก๋าน ฮ้าย ของ เขา 19 ตี้ พระเจ้า
โขด หมู่ เขา ก็ ย้อน ว่า พระองค์ เปิด เผย เรือ
่ ง ของ พระองค์ หื้อ เขา หัน แจ้ง แล้ว 20 ย้อน
ตัง้ แต่ พระเจ้า ได้ สร้าง โลก มา แล้ว หมู่ เขา ก็ ได้ ฮับ ฮู้สภาพ ของ พระเจ้า ตี้ ผ่อ หัน บ่ได้ คือ
ฤทธิ์อํานาจ ของ พระองค์ ตี้ บ่มี วัน เสื่อม กับ ความ เป๋น พระเจ้า อย่าง แจ่ม แจ้ง จาก สิง่ ตี้
พระองค์ สร้าง มา แล้ว ย้อนจาอัน
้ มนุษย์ จึง แก้ ตั ๋ว บ่ได้ เลย 21 เถิง แม้ ว่า มนุษย์ ฮู้ เรือ
่ ง
พระเจ้า มนุษย์ก็บ่ได้ถวายเกียรติกับขอบคุณพระองค์หื้อสมกับตี้พระองค์เป๋นพระเจ้า
แต่มนุษย์กึ๊ดเรือ
่ งพระเจ้าในตางตี้บ่มีสาระ แล้วจิตใจ๋ตี้บ่มีความเข้าใจ๋ของเขาก็มืดมัว
ไป 22 เขาอ้างว่าเป๋นคนมีปั๋ ญญา แต่แต๊ๆ แล้วเขาเป๋นคนง่าว 23 แตนตี้เขาจะนมัสก๋า
นพระเจ้าผูตี
้ ้บ่มีวันต๋าย เขาก็ไปนมัสก๋านฮูปเคารพตี้เขาแป๋งคนเดียวเหีย แป๋งเป๋นฮูป
คนตี้ต้องต๋ายพ่อง ฮูปนกพ่อง ฮูปสัตว์สี่ตีน
๋ พ่อง กาว่าเป๋นฮูปสัตว์เลื้อยกาน
18
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24 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงป่อยเขาเยียะก๋านลามกต๋ามตั ๋ณหาในใจ๋ของเขากับเยียะสิง่

น่าอายตางก๋ายต่อกั ๋น 25 แตนตี้ จะเจื้อความจริงเรือ
่ งพระเจ้า เขากลับเจื้อกําขี้จุ แตน
เขานมัสก๋านกับฮับใจ๊สิง่ ตี้พระเจ้าสร้าง แตนตี้จะนมัสก๋านพระองค์ผูส
้ ร้างกู้สิง่ กู้อย่าง
ผู้ตี้สมควรจะได้ฮับก๋านสรรเสริญตลอดไป อาเมน
26 ย้อนจาอี้ พระเจ้า จึง ป่ อย หื้อ หมู่ เขา เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา เยีย ะ สิง
่ ตี้ น่า อาย แม้แต่ หมู่
แม่ ญิง ก็ เปี่ ยน ก๋าน มี เพศ สัมพันธ์ ต๋าม ธรรมชาติ ไป เยีย ะ หื้อ เป๋น ผิด ธรรมชาติ ไป เหีย
27 หมู่ป้ อจายก็เหมือนกั ๋น เลิกมีเพศสัมพันธ์กับแม่ญิงต๋ามธรรมชาติ แต่หันมามัวเมา
ในตั ๋ณหากับป้อจายตวยกั ๋น ป้อจายกับป้อจายมีเพศสัมพันธ์ตี้น่าละอาย หมู่เขาจึงได้
ฮับโต้ษต๋ามความผิดนั ้น
28 ย้อนเขาหันว่าก๋านฮู้จักพระเจ้าเป๋ นเรือ
่ งบ่สําคัญ พระองค์จึงป่อยหื้อหมู่เขามีจิต
ใจ๋เสื่อมทราม เขาจึงเยียะในสิง่ ตี้บ่ควรเยียะ 29 หมู่เขามีจีวต
ิ ตี้มีก้าสิง่ บ่ดีสะป๊ะ มีความ
บาป ขีโ้ ลภ แนจะเยียะฮ้ายคนอื่น ขอยกั ๋น ฆ่ากั ๋น ผิดหัวกั ๋น จุล่ายกั ๋น กึ๊ดฮ้ายต่อกั ๋น เล่า
ขวัญกั ๋น 30 ว่าหย้อกั ๋น จังพระเจ้า ดู แควนกั ๋น จ๋องหอง อวดตั ๋ว ฮิกึ๊ดก้าจะเยียะสิง่ บ่ดี
สะป๊ะ บ่เจื้อฟังกําป้อแม่ 31 บ่หลวก บ่ฮักษาสัญญา บ่ฮักกั ๋น กับบ่มีความเมตต๋า 32 เถิง
แม้หมู่เขาจะฮู้กฎเก๋ณฑ์ตี้ยุติธรรมของพระเจ้าแล้ว ตี้ว่าใผเยียะจาอัน
้ สมควรต๋าย หมู่
เขาก็ยังเยียะอยู่ กับหันดีหันงามกับคนตี้เยียะจาอัน
้ ตวย

2
พระเจ้าลงโต้ษคนบาปอย่างยุติธรรม
ย้อนจาอัน
้ บ่ว่า ต้าน จะ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม ถ้า ต้าน ตัดสิน คน อื่น ต้าน ก็ บ่มี ข้อ แก้ ตั ๋ว ต่อ
พระเจ้าเลย เมื่อต้านตัดสินคนอื่น ต้านก็ได้ตัดสินลงโต้ษตั ๋วเก่าแล้ว ย้อนว่าต้านก็เยีย
ะอย่างเดียวกับเขาเหมือนกั ๋น 2 หมูเฮา
่ ฮูแล้
้ วว่าตี้พระเจ้าตัดสินลงโต้ษคนตี้เยียะจาอัน
้
3
ก็ยุติธรรมแต๊ๆ แล้วต้านตี้ตัดสินคนตี้เยียะจาอัน
้ แต่ต้านก็ยังเยียะอย่างเดียวกับเขา
ต้าน กึ๊ด ว่า ต้าน จะ หนี ก๋าน ลงโต้ ษ ของ พระเจ้า ได้ กา 4 กาว่า ต้าน ดู หมิน
่ ดู แควน ความ
กรุ ณา ความอดใจ๋ กับความอดทนอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ต้านบ่ฮู้กา ว่าความกรุ ณา
ของ พระองค์ นั ้น ก็ เปื้ อ หื้อ โอกาส ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป 5 แต่ ย้อน ใจ๋ ของ ต้าน แข็ง ลํ้า ไป
บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก บาป ต้าน จึง สะสม โต้ษ สําหรับ ตั ๋ว เก่า เอา ไว้ ใน วัน ตี้ พระเจ้า จะ เปิด
เผยว่าพระองค์โขดแล้วจะตัดสินอย่างยุติธรรม 6 ย้อนว่าในวันนั ้นพระองค์จะตัดสินกู้
คนต๋ามตี้เขาได้เยียะไปแล้วก 7 ส่วนคนตี้หมัน
่ เยียะสิง่ ดี ตี้ฮิเซาะหาศักดิศ
์ รี เกียรติ กับ
จี วต
ิ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย นั ้น พระเจ้า ก็ จะ หื้อ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 8 แต่ พระเจ้า จะ โขด กับ ลงโต้ ษ คน ตี้
หันแก่ ตั ๋วกับบ่ยอมฮับความจริงแต่เยียะบ่ดีแตน 9 กู้ คนตี้ เยียะบ่ดี จะต้องปะกับความ
ตุ๊กยากกับความเจ็บปวด จะเกิดแก่จาวยิวก่อนแล้วก็คนต่างจ้าด 10 แต่พระเจ้าจะหื้อ
ศักดิศ
์ รี เกียรติ กับสันติสุขแก่กู้คนตี้เยียะสิง่ ดี จะเกิดแก่จาวยิวก่อนแล้วก็คนต่างจ้า
11
ด ย้อนว่าพระเจ้าบ่หันแก่หน้าใผ
12 คนต่างจ้าดบ่มีบทบัญญัติของโมเสส เมื่อเยียะบาปก็ฉิ บหายโดยบ่อ้างบทบัญญัติ
นั ้น ส่วน จาว ยิว ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า เยีย ะ บาป จะ ถูก ตัดสิน ต๋าม บท บัญญัติ
นั ้น 13 ย้อนคนตี้ ถูก ต้อง ต๋ามธรรมในสายต๋า พระเจ้าบ่ใจ้ คนตี้ ได้ยน
ิ บทบัญญัติเต้า อัน
้
แต่ คน ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ อย่าง ดี นั ้น คือ คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 14 คน ต่าง
จ้า ด บ่มี บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ เมื่อ ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น โดย สามัญสํานึ ก ก็
หมายความ ว่า เขา มี บท บัญญัติ ใน ใจ๋ ของ เขา แล้ว 15 ก๋าน เยีย ะ ของ เขา นั ้น ก็ จี๊ หื้อ หัน ว่า
1
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บทบัญญัติได้เขียนไว้ในจิตใจ๋ของเขา ก็ผ่อได้จากจิตสํานึ กของเขา กับกํากึ๊ดต่างๆ ของ
เขาตี้ ฟ้องโต้ษตั ๋วเก่าในสิง่ ตี้ เยียะผิดกาว่ายืนยันว่าสิง่ ตี้ เยียะนั ้นถูกต้อง 16 สิง่ หมู่ นี้ ก็
จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเจ้าจะหื้อพระเยซูคริสต์ตัดสินความลับต่างๆ ของคน ต๋ามข่าวดี
ตี้ข้าพเจ้าได้บอกแล้วนั ้น

หมู่จาวยิวกับบทบัญญัติ
ส่วน ต้าน ตี้ ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า จาว ยิว ตี้ เปิ้ ง บท บัญญัติ กับ อวด ว่า ตั ๋ว ต้าน มี ความ
สัมพันธ์ พิเศษ กับ พระเจ้า 18 ต้าน อู้ ว่า ต้าน ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ดี แล้ว ฮู้ ว่า
อะหยังถูกอะหยังผิดย้อนเฮียนจากบทบัญญัติ 19 ต้านมัน
่ ใจ๋ว่าตั ๋วเก่าเผียบเหมือนเป๋น
คน นํา ตาง คน ต๋า บอด เป๋น แสง แจ้ง หื้อ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน ความ มืด 20 เป๋น ผู้ สอน คน
บ่หลวก เป๋นครู สอนคนตี้เป๋นเหมือนหละอ่อน ย้อนต้านมีบทบัญญัติตี้มีตึงความฮู้กับ
ความ จริง กู้ อย่าง อยู่ใน นั ้น 21 ถ้า จาอัน
้ เมื่อ ต้าน เป๋น ครู สอน คน อื่น ได้ เยีย ะ หยัง บ่สอน
ตั ๋วเก่าพ่อง ต๋อนตี้ต้านเตสนาว่า “ห้ามเป๋นคนขี้ลักขี้จก� แต่ตั ๋วต้านลักก่อ 22 เมื่อตั ๋ว
ต้านบอกคนอื่นว่า “ห้ามเล่นจู๊� แต่ตั ๋วต้านเล่นจู๊ก่อ ตั ๋วต้านจังฮูปเคารพ แต่ตั ๋วต้านไป
ลักของในวิหารตี้มีฮูปเคารพพ่องก่อ 23 ตั ๋วต้านภูมิอกภูมิใจ๋ว่ามีบทบัญญัติของโมเสส
แต่ ตั ๋ว ต้าน เยีย ะ หื้อ พระเจ้า เสื่อมเสีย โดย บ่เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ พ่อง ก่อ 24 อย่าง ตี้ มี
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “ย้อนหมู่ต้าน คนต่างจ้าดจึงอูดู
้ แควนพระเจ้า�ข
25 ถ้า ต้าน ฮัก ษา บท บัญญัติ อย่าง ดี ก๋าน เข้า พิธ ี สุ หนั ต ก็ เป๋ น ประโยชน์ แต๊ๆ แต่ ถ้า
ต้านบ่เยียะต๋ามบทบัญญัติ ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตของต้านก็เหมือนบ่ได้เข้าเลย 26 แล้วถ้า
คนตี้บ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต แต่เยียะต๋ามบทบัญญัติ พระเจ้าถือว่าเขาได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว
27
บ่ใจ้ กา คนต่างจ้าดตังหลายตี้ บ่ได้ เข้าพิธสุ
ี หนั ต แต่ เยียะต๋ามกําสอนในบทบัญญัติ
เขาก็จะนาบโต้ษต้านผู้มีบทบัญญัติกับได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว แต่บ่เยียะต๋ามบทบัญญัติ
28
นั ้น ย้อนจาอัน
้ คนตี้เป๋นจาวยิวแต๊ๆ นั ้นบ่ได้เป๋นยิวก้าตังนอก กาว่าเป๋นเรือ
่ งก๋านเข้า
29
พิธสุ
ี หนั ตเต้าอัน
้
แต่คนเป๋นจาวยิวแต๊ๆ คือคนตี้เป๋นยิวตังใน ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตแต๊
เป๋นเรือ
่ งตังจิตใจ๋ เซิง่ เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณ บ่ใจ้เกิดโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติ
ตี้เขียนไว้ คนจาอัน
้ ก็จะได้ฮับก๋านยกย่องจากพระเจ้า บ่ใจ้จากคน
17
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หมู่ยิวฮับสิทธิพิเศษ

1 ถ้าจาอัน
้ จาวยิวจะได้เผียบคนต่างจ้าดจาใด

กับก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตจะมีประโยชน์ อะ
หยัง มี แน่ นอน มี ประโยชน์ กู้ อย่าง เลย อย่าง ตี้ นึ่ ง พระเจ้า มอบ หื้อ จาว ยิว ฮัก ษา ถ้อย
กําของพระองค์ 3 ถ้ามีจาวยิวบางคนบ่ซื่อสัตย์ ต้านกึ๊ดว่าก๋านบ่ซื่อสัตย์ของเขาจะเยีย
ะหื้อพระเจ้าบ่ซื่อสัตย์จาอัน
้ กา 4 บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ เถิงแม้กู้ คนจะขี้จุกั ๋นหมด แต่พระเจ้า
ก็ยังอูก้
้ าความจริง อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เปื้ อพิสูจน์ ว่าเมื่อพระองค์อูก็
้ ถูก
กับเมื่อมีก๋านตัดสินคดี พระองค์ก็มีชัย�ค
5 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ บ่ดี แล้ว เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ยุติธรรม ของ พระเจ้า ชัด ขึ้น เฮา จะ ว่า
จาใด เมื่อ พระเจ้า ลงโต้ ษ เฮา เฮา จะ อู้ ว่า พระเจ้า บ่ยุติธรรม จาอัน
้ กา (ข้าพเจ้า อู้ อย่าง
6
คน ทัว่ ไป) บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ ถ้า เป๋น จาอัน
้ แต๊ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก ได้ จาใด
7 แต่ บางคนอาจเถียงว่า ถ้าก๋านเป๋ นคนบ่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าจ้วยยืนยันได้ ว่าพระเจ้า
ข 2:24 2:24 อสย� 52:5 ค 3:4 3:4 สดด� 51:4
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นั ้น ซื่อสัตย์ จ๋น พระองค์ ได้ ฮับ เกียรติ เป๋น จาใด พระเจ้า ตัดสิน ข้าพเจ้า ว่า เป๋น คน บาป
8 เป๋ นจาใดจึงบ่อู้ว่า “หื้อเฮาเยียะสิง
่ บ่ดีกั ๋นเต๊อะเปื้ อความดีจะเกิดขึ้น� มีบางคนใส่ฮา้
ยข้าพเจ้าว่าสอนจาอัน
้ พระเจ้าจะลงโต้ษคนอูจาอั
้
น
้ ก็ยุติธรรมแล้ว
คนตังหลายเป๋นคนบาป
ถ้า จาอัน
้ แล้ว หมู่ เฮา จาว ยิว ดี เหลือ คน อื่น กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ หมู่ เฮา อธิบาย แล้ว
10
ว่า ตึง จาว ยิว ตึง คน ต่างจ้า ด ก็ เป๋น คน บาป เหมือน กั ๋น หมด อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่์ า
“บ่มีใผเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม บ่มีเลยสักคน
11 บ่มีคนตี้เข้าใจ๋ บ่มีคนตี้เซาะหาพระเจ้า
12 คนตังหลายบิน
่ หลังตํา๋ พระเจ้ากั ๋นหมด
กับบ่ดีเหมือนกั ๋นหมด
บ่มีใผเยียะดี บ่มีเลยสักคน�ฅ
13 “กําอูของ
้
หมู่เขาเหม็นเหมือนขุมฝังศพตี้เปิดอยู�
่ ฆ
9

“ลิน
้ ล่าย เหมือนมีงูปิ๊ ดอยูใน
่ ปากของหมู่เขา�ง
้ ของหมู่เขาอูจุ
14 “ปากของหมู่เขามีแต่กําแจ้งด่า กับกําตี้ขมขื่น�จ
15 “ตีน
๋ ของหมู่เขาก็ล่นไปฆ่าคน

16 บ่ว่าหมู่เขาจะไปตังใดก็เยียะหื้อเกิดความฉิ บหาย

กับมีแต่ความตุ๊กตี้หัน
้
17 หมู่เขาบ่ฮูจ
้ ักก๋านอยูตวย
่
กั ๋นอย่างมีสันติสุข�ฉ
18 “หมู่เขาบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า�ช

หมู่ เฮา ฮู้ แล้ว ว่า สิง่ ตี้ เขียน ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ก็ เปื้ อ บอก กับ คน ตี้ อยู่ ใต้ บท
บัญญัตินั ้น จาอัน
้ จึงบ่มีใผมีข้อแก้ตั ๋วได้ กับคนตึงโลกจะต้องถูกพระเจ้าตัดสินเหมือน
20
กั ๋นหมด ย้อนว่าในสายต๋าของพระเจ้า บ่มีใผเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมได้โดยก๋าน
เยียะต๋ามบทบัญญัติ ย้อนสิง่ ตี้เขียนในบทบัญญัติเยียะหื้อหมู่เฮาฮูว่
้ าเฮาเป๋นคนบาป
19

คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมตางความเจื้อ

แต่ บ่า เดี่ยว นี้ พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ หัน ว่า หมู่ เฮา จะ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
ได้ จาใด โดย บ่ต้อง เปิ้ ง บท บัญญัติ เซิง่ ตึง บท บัญญัติ กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้า ก็ ได้ ยืนยัน เรือ
่ ง นี้ ตวย 22 คือ หมู่ เฮา จะ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน
เจื้อ พระเยซู คริสต์ เซิง่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เหมือน กั ๋น กู้ คน บ่ว่า เป๋น ใผ ก็ ต๋าม 23 ย้อน ว่า กู้
คน เยีย ะ บาป เหมือน กั ๋น หมด บ่มี ใผ ไป เถิง มาตรฐาน อัน มี เกียรติ ของ พระเจ้า ได้ สัก คน
24 แต่ พระเจ้ามีพระคุณโผดหื้อหมู่เขาเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยตี้ หมู่เขาบ่ต้องหื้อ
อะหยัง เป๋น ก้า ตอบ แตน พระองค์ เลย คือ โดย ตาง ตี้ หื้อ พระเยซู คริสต์ ไถ่ หมู่ เขา หื้อ ป๊น
โต้ษ บาป 25 พระเจ้า ตัง้ พระเยซู คริสต์ ไว้หื้อ เป๋น เครือ
่ งปู่ จา เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ หมู่ เฮา โดย
ตาง ความ เจื้อ ว่า พระเยซู หลัง่ เลือด เปื้ อ หมู่ เฮา พระเจ้า เยีย ะ จาอี้ เปื้ อ หื้อ หัน เถิง ความ
ยุติธรรมของพระองค์ ตี้ตะก่อนพระองค์อดใจ๋บ่ลงโต้ษบาปตี้คนได้เยียะมา 26 บ่าเดี่ยว
นี้ พระองค์ก็เยียะหื้อหันว่า พระองค์นั ้นยุติธรรม กับเยียะหื้อกู้คนตี้เจื้อพระเยซูเป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม
21
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เมื่อ เป๋น จาอี้ แล้ว จาว ยิว อย่าง เฮา จะ เอา อะหยัง มา อวด ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม บ่มีเน่ อ จะอ้างเรือ
่ งเยียะต๋ามบทบัญญัติกา ก็บ่ใจ้ แต่เรือ
่ งนี้ ขึ้นอยู่กับความเจื้อ
28
เต้า อัน
้
หมู่ เฮา ก็ หันว่าพระเจ้า โผดหื้อ คนเฮา เป๋น คนถูก ต้อง ต๋ามธรรม ก็ โดยความ
เจื้อเต้าอัน
้ บ่ใจ้ต้องเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ
29 พระเจ้าเป๋ นพระเจ้าของจาวยิวเต้าอัน
้ กา พระองค์บ่ใจ้เป๋นพระเจ้าของคนต่างจ้า
ดตวยกา แน่ นอนตี้สุด พระองค์ก็เป๋นพระเจ้าของคนต่างจ้าดตวย 30 ย้อนว่าพระองค์
เป๋นพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ กับพระองค์ก็โผดหื้อตึงจาวยิวตึงคนต่างจ้าดเป๋นคนถูก
ต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขา บ่ว่าจะเป๋นจาวยิวกาว่าคนต่างจ้าดก็ ต๋าม 31 ถ้า
จาอัน
้ หมู่เฮาจะยกเลิกบ่เอาบทบัญญัติโดยอ้างความเจื้อกา บ่ใจ้จาอัน
้ แน่ นอน แต่เมื่อ
เฮามีความเจื้อ เฮาก็ได้สนั บสนุนบทบัญญัติตวย
27

4
ตั ๋วอย่างความเจื้อของอับราฮัม

1 ถ้า จาอัน
้ เฮาจะว่าจาใดเกี่ยวกับอับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา 2 ถ้าอับราฮัมได้

เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมย้อนเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ต้านก็มีเรือ
่ งตี้จะอวดได้ แต่ใน
3
สายต๋าของพระเจ้าต้านบ่มีอะหยังอวดได้เลย พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่าจาใด “ย้อนอับ
ราฮัมเจื้อพระเจ้า ก๋านตี้ต้านเจื้อพระองค์นั ้น พระองค์ก็ถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม�ซ
4 คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ บ่ถือ ว่า เขา ได้ ของขวัญ แต่ เป๋ น ก้า แฮง สําหรับ ก๋าน เยีย ะ ก๋าน นั ้น
5 ส่วน คน ตี้ บ่ได้ เปิ้ ง ก๋าน เยีย ะ แต่ ได้ เจื้อ พระเจ้า ผู้ โผด เยีย ะ หื้อ คน บาป เป๋ น คน ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม ความ เจื้อ ของ คน จาอี้ พระเจ้า ถือ ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 6 เหมือน ตี้
กษั ตริยดาวิ
์
ดอูเถิ
้ งความสุขของคนตี้พระเจ้าถือว่าถูกต้องต๋ามธรรมโดยบ่เปิ้ งก๋านเยีย
ะว่า
7 “คนตี้เยียะผิดบทบัญญัติ แล้วพระเจ้าโผดยกโต้ษหื้อ
โดยลบบาปของเขาจ๋นหมด เขาก็เป๋นสุขแต๊ๆ
8 ใผตี้พระเจ้าบ่นั บบาปของเขา คนนั ้นก็เป๋ นสุ ขแต๊ๆ�ญ
9 ถ้า จาอัน
้ จะ มี ก้า จาว ยิว เต้า อัน
้ ตี้ มี ความ สุข จาอี้ กา บ่ใจ้ เน่ อ คน ต่างจ้า ด ก็ มี ตวย
เหมือน ตี้ หมู่ เฮา เกย อู้ ว่า “ย้อน ความ เจื้อ ของ อับ ราฮัม พระเจ้า ถือ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก
ต้องต๋ามธรรม�ฎ 10 พระเจ้าถือจาอัน
้ เมื่อใด ก่อนอับราฮัมเข้าพิธสุ
ี หนั ต กาว่าหลังเข้า
พิธี สุหนั ต เป๋น ก่อน เข้า พิธี สุหนั ต บ่ใจ้ หลัง เข้า เน่ อ 11 เมื่อ ลูน มา ต้าน ได้ เข้า พิธี สุหนั ต
เปื้ อ เป๋น สิง่ ยืนยัน ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ ก่อน ตี้ ต้าน จะ เข้า พิธี
สุหนั ต ย้อน จาอัน
้ ต้าน จึง เป๋น ป้อ ของ คน ตัง หลาย ตี้ เจื้อ พระเจ้า พระองค์ ถือ ว่า คน หมู่
นั ้น เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เถิง แม้ ว่า เขา บ่ได้ เข้า พิธีสุหนั ต ก็ ต๋าม 12 กับ อับ ราฮัม ก็
เป๋น ป้อ ของ คน ตี้ เข้า พิธีสุหนั ต บ่ใจ้ ย้อน ว่า หมู่ เขา เข้า พิธีสุหนั ต อย่าง เดียว เต้า อัน
้ แต่
ว่าหมู่เขาใจ๊จีวต
ิ โดยความเจื้อเหมือนตี้อับราฮัมป้อของหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ ก่อนตี้ต้านได้เข้า
พิธสุ
ี หนั ตแล้ว
พระสัญญาของพระเจ้าตางความเจื้อ

13 พระสัญญาตี้ พระเจ้าหื้อกับอับราฮัมตึงหมู่ลูกหลานของต้านว่า

หมู่เขาจะได้โลก
เป๋น มรดก พระเจ้า สัญญา จาอี้ บ่ใจ้ ย้อน ว่า อับ ราฮัม เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ ย้อน ว่า
ซ
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อับ ราฮัม เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ก็ โดย ความ เจื้อ 14 ถ้า หมู่ เขา ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม บท
บัญญัติ จะ เป๋น คน ตี้ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา นั ้น ความ เจื้อ ก็ บ่มี ความหมาย อะหยัง กับ พระ
สัญญา ของ พระเจ้า ก็ บ่มี ประโยชน์ แหม ต่อ ไป 15 บท บัญญัติ มี แต่ จะ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า
โขด เต้า อัน
้ ย้อน คน เยีย ะ ผิด บท บัญญัติ เจื่อๆ แต่ ถ้า ตี้ ไหน บ่มี กฎ ตี้ หัน
้ ก็ บ่มี ก๋าน เยีย ะ
ผิดกฎ

ย้อนจาอัน
้ พระสัญญา ของ พระเจ้า นั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความ เจื้อ เปื้ อ ยืนยัน ว่า ลูก
หลานของอับราฮัมกู้คนจะได้ฮบ
ั พระสัญญานั ้นโดยบ่ต้องตอบแตนอะหยัง บ่ใจ้ก้าคน
ตี้เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติหมู่เดียว๓ แต่หื้อกับหมู่ตี้มีความเจื้อแบบเดียวกับอับราฮัม
ย้อนต้านเป๋นป้อตางความเจื้อของหมู่เฮากู้คนตวย 17 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรไว้
์ ว่า
“เฮาหื้อเจ้าเป๋นป้อของคนหลายจ้าด�ฏ มีความหมายจาอี้ว่า อับราฮัมเป๋นป้อของหมู่
เฮาในสายต๋าของพระเจ้าตี้ต้านเจื้อ คือพระเจ้าผู้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาใหม่กับสัง่
สิง่ ตี้ยังบ่มีหื้อเกิดขึ้น
18 อย่างอับราฮัมตี้ผ่อเหมือนว่าบ่มีหวังแล้ว แต่ต้านก็ยังเจื้อกับหวังว่าจะได้เป๋ นป้ อ
ของคนหลายจ้าด ต๋ามตี้พระเจ้าอูไว้
้ ว่า “เจื๊อสายของเจ้าจะมีนั กขนาด�ฒ 19 ความเจื้อ
ของ ต้าน บ่ได้ ลด ลง เลย ต้าน ฮู้ ดี ว่า อายุ ของ ต้าน เกือบ จะ ร้อย ปี๋ แล้ว เฒ่า ฮิม ต๋าย แล้ว
ซาราห์เมียของต้านก็เป๋นหมัน 20 แต่ต้านก็ยังมีความเจื้ออย่างมัน
่ คง กับบ่สงสัยพระ
สัญญาของพระเจ้า ความเจื้อของต้านก็เข้มแข็งขึ้น ต้านจึงสรรเสริญพระเจ้า 21 ต้าน
เจื้ อมัน
่ ว่า พระเจ้า สามารถ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ พระองค์ สัญญา ได้ 22 ย้อน ต้าน เจื้อ พระเจ้า
พระองค์จึงถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 23 ตี้ว่า “พระเจ้าถือว่าต้านเป๋นคนถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม� บ่ได้ เขียน ไว้สําหรับ อับ ราฮัม คน เดียว 24 แต่ เขียน สําหรับ หมู่ เฮา ตวย
พระเจ้าจะถือว่าหมู่เฮาตี้เจื้อพระองค์ผู้เยียะหื้อพระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 25 ตี้ พระเยซู ถูก มอบ หื้อ คน ฆ่า ต๋าย
นั ้นก็ย้อนความบาปของหมู่เฮา แล้วพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นมาใหม่เปื้ อหื้อเฮา
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
16

5
ผลของก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม

1 เมื่อพระเจ้าโผดหื้อเฮาเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ

เฮาจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา 2 พระเยซู ปา หมู่ เฮา มา อยู่
ในพระคุณนี้ หมู่เฮาก็มีความจื้นจมยินดีในความหวังตี้มัน
่ คงนี้ ว่าจะมีส่วนในความยิง่
3
ใหญ่ของพระเจ้า นั กเหลือนั ้นหมู่เฮาก็จื้นจมยินดีในความตุ๊กยากลําบากในจีวต
ิ ย้อน
4
หมู่ เฮา ฮู้ ว่า ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก นั ้น สอน หื้อ หมู่ เฮา อดทน กับ ความ อดทน เยีย ะ หื้อ
พระเจ้าปอใจ๋หมู่เฮา กับจ้วยหื้อมีความหวังตี้แน่ นอน 5 เมื่อมีความหวังตี้แน่ นอน หมู่
เฮาก็ บ่ผิดหวัง ย้อนว่าหมู่ เฮาได้ ฮับความฮักจากพระเจ้าอย่างเต๋ มล้นเข้ามาในใจ๋ ของ
เฮา โดย ตาง พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตี้ พระเจ้า โผด ยก หื้อ หมู่ เฮา 6 ผ่อ ลอ ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา
จ้วยตั ๋วเก่าหื้อรอดป๊นบาปโต้ษบ่ได้ พระคริสต์ต๋ายเปื้ อหมู่เฮาตี้เป๋นคนบ่ดี ต๋ามเวลาตี้
พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้แล้ว 7 คน ตี้ ยอม ต๋าย แตน คน ตี้ ดี นั ้น เซาะ หา ยาก แต่ อาจ มี คน ยอม
ต๋าย แตน คน ตี้ ดี เลิศ ก็ ได้ 8 แต่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา ตัง หลาย หัน ความ ฮัก ของ พระองค์
โดยยอมส่งพระเยซูคริสต์มาต๋ายเปื้ อหมู่เฮา ในต๋อนตี้หมู่เฮายังเป๋นคนบาปอยู่
๓

4:16 4:16 เปาโลอ้างเถิงผู้เจื้อจาวยิว
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บ่า เดี่ยว นี้ เมื่อ พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ เฮา เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว โดย เลือด
ของ พระเยซู นั ก เหลือ นั ้น หมู่ เฮา จะ ป๊น จาก ก๋าน ลง โต้ษ ของ พระเจ้า โดย พระองค์ ตวย
10 ย้อนว่าต๋อนตี้เฮายังเป๋ นศัตรู ต่
๋ อพระเจ้านั ้น พระบุตรของพระเจ้ายังต๋ายเปื้ อหมู่เฮา
เยีย ะ หื้อ หมู่ เฮา ได้ คืนดี กับ พระเจ้า นั ก เหลือ นั ้น แหม หมู่ เฮา ก็ จะ รอด จาก ก๋าน ลงโต้ ษ
ของพระเจ้าโดยจีวต
ิ ของพระองค์ 11 บ่ใจ้ก้าเต้าอัน
้ แต่พระเจ้ายังหื้อเฮามีความจื้นจม
ยินดีโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา ผู้ตี้เยียะหื้อเฮาคืนดีกับพระเจ้า
9

อาดัมกับพระเยซูคริสต์

12 บาปได้ เข้ามาในโลกย้อนอาดั มคนเดียว

แล้วบาปนั ้นก็เยียะหื้อมีความต๋าย ย้อน
จาอี้ ความ ต๋าย ก็ ลาม ไป ใคว่ กู้ คน ย้อน มนุษย์ เยีย ะ บาป เหมือน กั ๋น หมด 13 ก่อน มี บท
บัญญัติ มนุษย์ เยีย ะ บาป อยู่ แล้ว แต่ ว่า ต๋อน นั ้น ยัง บ่มี บท บัญญัติ พระเจ้า จึง บ่ได้ นั บ
บาป ของ มนุษย์ ไว้ 14 จาใด ก็ ดี ตัง้ แต่ สมัย อาดั ม มา แผว สมัย โมเสส มนุษย์ กู้ คน ต้อง
ต๋าย แม้แต่คนตี้บ่ได้ฝ่าฝืนกําสัง่ ของพระเจ้าอย่างเดียวกั ๋นกับก๋านฝ่าฝืนของอาดัม
อาดั ม เป๋น แบบ อย่าง เล็ง เถิง พระเยซู ตี้ จะ มา เมื่อ ลูน 15 แต่ สอง คน นี้ บ่เหมือน กั ๋น
ย้อน ของขวัญ จาก พระเจ้า ก็ บ่เหมือน กับ บาป ของ อาดั ม ถ้า คน ตัง หลาย ต้อง ต๋าย ย้อน
คน คน เดียว เยีย ะ ผิด นั ก เหลือ นั ้น คน ตัง หลาย ก็ ได้ ฮบ
ั พระคุณ กับ ของขวัญ ตี้ เต๋ มล้น
จาก พระเจ้า ตี้ มอบ หื้อ โดย พระคุณ ของ คน คน เดียว เหมือน กั ๋น คนๆ นั ้น ก็ คือ พระเยซู
คริสต์ 16 ของขวัญตี้พระเจ้าหื้อนั ้นก็บ่เหมือนกับผลตี้เกิดจากบาปของคนนั ้นคนเดียว
ย้อน ว่า อาดั ม เยีย ะ บาป เตื้อ เดียว พระเจ้า ก็ ถือ ว่า คน ตัง หลาย มี โต้ษ แต่ ของ ขวัญ ตี้
พระเจ้า หื้อ หลัง จาก ตี้ มนุษย์ เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น ติกๆ นั ้น จะ นํา ก๋าน ยก โต้ษ บาป มา หื้อ คน
ตังหลาย 17 ถ้าก๋านเยียะผิดของอาดัมคนเดียวเยียะหื้อมนุษย์กู้คนต้องต๋าย นั กเหลือ
นั ้น พระคุณ ตี้ เต๋ มล้น ของ พระเจ้า กับ ของขวัญ ตี้ พระเจ้า หื้อ คือ ก๋าน เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง
ต๋ามธรรม ก็เยียะหื้อคนตังหลายมีจีวต
ิ ตี้เข้มแข็งโดยคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์
18 จาอัน
้ ก๋าน เยีย ะ ผิด เตื้อ เดียว เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย มี โต้ษ จาใด ก๋าน เยีย ะ ดี ของ
พระเยซู เตื้อ เดียว ก็ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ จา
อัน
้ เหมือน กั ๋น 19 อาดั ม เป๋น เหตุ หื้อ คน หลาย คน เป๋น คน บาป ย้อน บ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า
จาใด พระเยซู ก็ เป๋น เหตุ หื้อ คน หลาย คน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ย้อน พระองค์ เจื้อ
ฟังพระเจ้าจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
20 เมื่อ มี บท บัญญัติ ก็ เยีย ะ หื้อ คน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น แต่ เมื่อ มี ก๋าน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น ตี้
ไหน พระคุณของพระเจ้าก็มีนั กขึ้นเหลือนั ้นตี้หัน
้ 21 เหมือนกับตี้บาปเกยมีอํานาจเยียะ
หื้อหมู่เฮาต้องต๋ายจาใด พระคุณของพระเจ้าก็มีอํานาจเยียะหื้อหมู่เฮาเป๋นคนถูกต้อง
ต๋ามธรรมแล้วได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ผ่านตางพระเยซู คริสต์องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา
จาอัน
้

6

ก๋านต๋ายแล้วมีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเยซูคริสต์
1 เมื่อ เป๋ น จา อัน
้ หมู่ เฮา จะ ว่า จาใด หมู่ เฮา ยัง จะ เยีย ะ บาป ต่อ ไป เปื้ อ เฮา จะ ได้ ฮับ
พระคุณ ของ พระเจ้า นั ก ขึ้น จาอัน
้ กา 2 บ่แม่น จาอัน
้ เน่ อ หมู่ เฮา จะ ยัง เยีย ะ บาป ต่อ ไป
ได้จาใด ในเมื่อเฮาได้ต๋ายจากอํานาจของบาปแล้ว 3 ต้านบ่ฮูกา
้ ว่า เมื่อเฮาตังหลายฮับ
บัพติศมาเข้าฮ่วมเป๋นคนของพระเยซู คริสต์ ก็ได้ฮับบัพติศมาเข้าฮ่วมในก๋านต๋ายของ
พระองค์แล้ว 4 ย้อนจาอัน
้ โดยก๋านฮับบัพติศมาเข้าฮ่วมในก๋านต๋ายของพระองค์นั ้น ก็
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เหมือนว่าหมู่เฮาถูกฝังตวยพระองค์ เมื่อพระเจ้าใจ๊ฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่เยียะหื้อพระ
เยซูคริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว หมู่เฮาก็มีวิถีจีวต
ิ ใหม่ตวยเหมือนกั ๋น
ถ้า หมู่ เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กับ พระเยซู โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ แล้ว หมู่ เฮา ก็
จะเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระองค์ โดยก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระองค์ ตวย
เหมือนกั ๋น 6 เฮาตังหลายฮู้แล้วว่าจีวต
ิ เก่าของหมู่เฮาได้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนตวยพระ
เยซู แล้ว เปื้ อ นิ สัย ตี้ ใค่ เยีย ะ บาป จะ ได้ ถูก ทําลาย หื้อ เสี้ ยง ไป หมู่ เฮา ก็ จะ บ่ได้ เป๋น ขี้ข้า
ของบาปแหมต่อไป 7 ย้อนว่าคนตี้ต๋ายแล้วก็ป๊นจากอํานาจของบาปแล้ว
5

ถ้า หมู่ เฮา ต๋าย ตวย พระคริสต์ แล้ว หมู่ เฮา เจื้อ ว่า หมู่ เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่ กับ พระองค์
9
ตวย เฮา ตัง หลาย ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระ คริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แล้ว พระองค์ จึง จะ บ่ต๋าย แหม ความ ต๋าย จะ บ่มี อํานาจ เหนื อ พระองค์ แหม ต่อ ไป 10 ตี้
พระองค์ ได้ ต๋ายเตื้อเดียวก็ ปอเปื้ อมี ชัยเหนื ออํานาจของบาปตลอดไป แต่ ตี้ พระองค์ มี
จีวต
ิ อยู่นั ้นก็มีจีวต
ิ อยู่เปื้ อพระเจ้า 11 อย่างเดียวกั ๋นหื้อต้านตังหลายถือว่าหมู่ต้านต๋าย
จาก บาป แล้ว กับ หมู่ ต้าน ก็ ใจ๊ จี วต
ิ เปื้ อ พระเจ้า โดย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู
12
คริสต์ ย้อนจาอัน
้ ห้ามหื้อบาปครอบงําตั ๋วตี้ ต้องต๋ายของต้าน เซิง่ เยียะหื้อต้านยอม
เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว นั ้น 13 ห้าม ยอม หื้อ ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน ส่วน ใด ส่วน นึ่ ง เป๋น เครือ
่ ง
มือ ใน ก๋าน เยีย ะ บาป แต่ หื้อ ถวาย ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน แก่ พระเจ้า เหมือน คน ตี้ เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายมีจีวต
ิ ใหม่ แล้วจงมอบถวายกู้ส่วนในตั ๋วของหมู่ต้านหื้อใจ๊ในก๋านเยียะในสิง่
ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 14 บาปจะบ่ครอบงําหมู่ต้านแหม ย้อนหมู่ต้านบ่ได้อยูใต้
่ อํานาจบท
บัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณของพระเจ้า
8

ขี้ข้าของความดี

15 ถ้า จาอัน
้ จะ ว่าจาใด

เฮา จะ เยียะ บาป ย้อนบ่ได้ อยู่ใต้ บท บัญญัติ แต่ อยู่ใต้ พระคุณ
จาอัน
้ กา บ่ใจ้เน่ อ 16 ต้านตังหลายบ่ฮู้กาว่า ถ้าหมู่ต้านยอมเป๋นขี้ข้าเจื้อฟังใผ หมู่ต้าน
ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ คน ตี้ หมู่ ต้าน เจื้อ ฟัง นั ้น หมู่ ต้าน จะ เป๋น ขี้ข้า ของ บาป ตี้ เยีย ะ หื้อ ต๋าย กา
ว่า เป๋น ขี้ข้า เจื้อ ฟัง พระเจ้า ตี้ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 17 แต่ หื้อ ขอบ พระคุณ
พระเจ้า ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เกย เป๋น ขี้ข้า ของ บาป มา ก่อน แต่ บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ ต้าน เต๋ม ใจ๋ เจื้อ
ฟัง หลัก กํา สอน ของ พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั มา 18 หมู่ ต้าน ได้ ป๊น จาก ก๋าน เป๋น ขี้ข้า ของ
บาป แล้วก็ได้เป๋นขี้ข้าของพระเจ้าตี้เยียะแต่สิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 19 ตี้ข้าพเจ้ายกเอา
ตั ๋วอย่างเรือ
่ งคนเป๋นขี้ข้ามา ก็ย้อนสิง่ นี้ เข้าใจ๋ยากสําหรับหมู่ต้าน หมู่ต้านเกยยอมหื้อ
กู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าของก๋านลามกกับก๋านเยียะบ่ดีนั กขึ้นติกๆ จาใด บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อ
หมู่ต้านยอมหื้อกู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าตี้เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าจาอัน
้ เปื้ อ
จะได้เป๋นคนบริสุทธิ์
20 เมื่อหมู่ต้านเป๋ นขี้ข้าของบาป

ก็บ่ต้องเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 21 แล้วหมู่ต้าน
ได้ประโยชน์ อะหยังจากก๋านเยียะสิง่ หมู่นั ้น ตี้ ต๋อนนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านฮู้สึกอาย ผลของ
ก๋านเยียะสิง่ หมู่ นั ้นก็ คือความต๋าย 22 แต่ บ่าเดี่ยวนี้ ต้านตังหลายป๊นจากก๋านเป๋นขี้ข้า
ของ บาป แล้ว มา เป๋น ขี้ข้า ของ พระเจ้า ประโยชน์ ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ก็ คือ ก๋าน เป๋น คน
23
บริสุทธิ์ แล้ว จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ นิ รัน ดร์ ย้อน ว่า ก๋าน เยีย ะ บาป นํา ไป สู่ ความ
ต๋าย แต่สิง่ ตี้พระเจ้าโผดหื้อบ่ดายคือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์โดยผ่านตางพระเยซู องค์พระผู้เป๋ น
เจ้าของเฮา

โรม 7:1
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โรม 7:20

7

ตั ๋วอย่างจากก๋านแต่งงาน

1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ ฮู้บท บัญญัติ

หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าบทบัญญัติมีอํานาจเหนื อคนเฮาก็
ต๋อน ตี้ เฮา ยัง มี จี วต
ิ อยู่ เต้า อัน
้
เหมือน กับ แม่ ญิง ตี้ แต่งงาน แล้ว เมื่อ ผัว ยัง มี จี วต
ิ อยู่
นาง ต้อง เยีย ะ ต๋าม กฎ ประเพณี เป๋น ผัว เมีย กั ๋น แต่ ถ้า ผัว ต๋าย แม่ ญิง ก็ ป๊น จาก กฎ นั ้น
3 ถ้า แม่ ญิง คน นั ้น ไป เป๋ น เมีย ป้ อ จาย คน อื่น ต๋อน ผัว ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ก็ ถือว่านางมีจู๊ แต่ ถ้า
ผัว ต๋าย แล้ว นาง ก็ ป๊น จาก กฎ ประเพณี เป๋น ผัว เมีย กั ๋น นาง มี สิทธิ์ตี้ จะ เป๋น เมีย ของ ป้อ
จายอื่นได้ บ่ถือว่านางเล่นจู๊
2

4 เหมือนเดียวกั ๋นปี้ น้ องตังหลาย

โดยก๋านต๋ายของพระคริสต์ หมู่ต้านจึงได้ต๋ายจาก
บทบัญญัติแล้ว เปื้ อหมู่ต้านจะได้ เป๋นคนของพระองค์ ผู้ตี้ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจาก
ความต๋าย เปื้ อว่าจี วต
ิ หมู่เฮาจะได้ เป๋นประโยชน์ สําหรับพระเจ้า 5 ตะก่อนต๋อนหมู่เฮา
ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามสันดานบาป บทบัญญัติก็กระตุ้นตั ๋ณหาตี้อยู่ในตั ๋วหื้อเยียะสิง่ บ่ดี เซิง่ จะนํา
หมู่เฮาไปเถิงความต๋าย 6 แต่บ่าเดี่ยวนี้ เฮาต๋ายจากบทบัญญัติแล้ว คือได้ฮบ
ั ก๋านปลด
ปล่อยหื้อมีอิสระจากบทบัญญัติตี้เกยมีเหนื อเฮา ต๋อนนี้ เฮาสามารถฮับใจ๊พระเจ้าต๋าม
แนว ตาง ใหม่ ตี้ พระวิญญาณ จะ นํา เฮา บ่ใจ้ เยีย ะ ต๋าม ข้อ บังคับ แบบ เก่า ตี้ เขียน ไว้แหม
ต่อไป
ปั๋ ญหาเรือ
่ งบาปตี้ฝังอยูใน
่ ตั ๋วเฮา

7 ถ้าจาอัน
้ หมู่เฮาจะว่าจาใด

จะว่าบทบัญญัติคือบาปกา บ่ใจ้จาอัน
้ แน่ นอน ถ้าบ่มีบท
บัญญัติข้าพเจ้าก็บ่ฮูว่
้ าอะหยังเป๋นบาปพ่อง ข้าพเจ้าจะบ่ฮูเลย
้
ว่าก๋านโลภนั ้นผิดถ้าบท
8
ณ
บัญญัติ บ่ได้ เขียน ว่า “ห้าม โลภ�
แต่ บาป ก็ ฉวย โอกาส ใจ๊ บท บัญญัติ ข้อ นั ้น กระตุ้น
หื้อเกิดความโลภกู้อย่างในตั ๋วข้าพเจ้า ย้อนว่าถ้าบ่มีบทบัญญัติ บาปก็บ่มีอํานาจ 9 เมื่อ
ตะก่อน ข้าพเจ้า มี จี วต
ิ อยู่ โดย บ่ฮู้ บท บัญญัติ แต่ เมื่อ ฮู้ บท บัญญัติ แล้ว บาป ก็ มี อํานาจ
ขึ้นมา แล้วข้าพเจ้าก็ต๋าย๔ 10 บทบัญญัติมีไว้เปื้ อหื้อมีจีวต
ิ แต่ก๋ายเป๋นเหตุหื้อข้าพเจ้า
11
ต้องต๋าย บาปได้ฉวยโอกาสใจ๊บทบัญญัตินั ้นจุล่ายข้าพเจ้า กับเยียะหื้อข้าพเจ้าต้อง
ต๋าย 12 จาอัน
้ บทบัญญัติเป๋นสิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ข้อบัญญัติตึงหมดก็ศักดิส
์ ิทธิ์ ยุติธรรมกับดี
13 ถ้าจาอัน
้ สิง่ ดีนั ้นเยียะหื้อข้าพเจ้าต้องต๋ายกา บ่ใจ้จาอัน
้ แน่ นอน แต่เป๋นบาปตี้ใจ๊
สิง่ ดี นั ้น เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย เปื้ อ เยีย ะ หื้อ หัน ว่า บาป เป๋น จาใด แล้ว บท บัญญัติ ก็
เยียะหื้อข้าพเจ้าฮูว่
้ าบาปเป๋นสิง่ บ่ดีขนาด
14 เฮาฮูแล้
้ วว่าบทบัญญัตินั ้นเป๋นเรือ
่ งของฝ่ายจิตวิญญาณ

แต่ข้าพเจ้าเป๋นก้าคนบ่

15 ข้าพเจ้าก็บ่เข้าใจ๋ว่าเยียะหยังข้าพเจ้าเยียะในสิง
่ ตี้

ดายตี้ถูกขายไปเป๋นขี้ข้าของบาป
ข้าพเจ้าเยียะ ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะสิง่ ดีตี้ใค่เยียะ แต่สิง่ ตี้ข้าพเจ้าจัง ข้าพเจ้าก็เยีย
ะ 16 แล้วถ้าข้าพเจ้าเยียะสิง่ ตี้ข้าพเจ้าบ่ใค่เยียะ ข้าพเจ้าก็ยอมฮับว่าบทบัญญัติเป๋นสิง่
ดีงาม 17 ย้อนจาอัน
้ บ่ใจ้ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนเยียะ แต่บาปเซิง่ อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นฝ่าย
เยียะ 18 ข้าพเจ้าฮู้ว่า สันดานบาปในตั ๋วข้าพเจ้านั ้นบ่มีความดีเลย ย้อนข้าพเจ้าใค่เยีย
ะดี แต่ข้าพเจ้าเยียะบ่ได้ 19 สิง่ ดีตี้ข้าพเจ้าใค่เยียะก็บ่ได้เยียะ แต่สิง่ บ่ดีตี้บ่ใค่เยียะก็ยัง
เยียะอยู่ 20 จาอัน
้ เมื่อข้าพเจ้าเยียะสิง่ บ่ดีตี้บ่ใค่เยียะ ก็บ่แม่นตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนเยียะ
แต่บาปตี้อยูใน
่ ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นฝ่ายเยียะ
ณ

7:7 7:7 อพย� 20:17; ฉธบ� 5:21

๔

7:9 7:9 ต๋ายในตี้นี่ หมายเถิง ต๋ายในฝ่ายจิตวิญญาณ

โรม 7:21
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โรม 8:16

21 ข้าพเจ้า จึง หัน ว่า เป๋ น กฎ ธรรมดา ใน จี วต
ิ ว่า

เมื่อใดตี้ ข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ จะเยียะสิง่ ดี ก็
จัง้ เลือก เยีย ะ สิง่ บ่ดี เหีย กู้ เตื้อ 22 ย้อน ว่า ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จื้น จมยินดี ใน บท บัญญัติ
ของพระเจ้า 23 แต่ข้าพเจ้าหันว่ามีกฎธรรมดาในจีวต
ิ แหมอย่างตี้อยูใน
่ ตั ๋วข้าพเจ้า เซิง่
ต่อสู้กับกฎตี้ข้าพเจ้ายอมฮับในจิตใจ๋ แล้วเยียะหื้อข้าพเจ้าอยูใน
่ บังคับของบาปตี้อยูใน
่
24
ตั ๋วข้าพเจ้า เฮ่อ ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้น่าสังเวชเหียแต๊ๆ จะมีใผจ้วยข้าพเจ้าหื้อป๊นจาก
ตั ๋วนี้ ตี้นําความต๋ายมาสู่ข้าพเจ้านี้ พ่อง 25 แต่ขอบคุณพระเจ้าตี้พระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาสามารถจ้วยข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้าก็เป๋นจาอีละ
้ จิตใจ๋ของข้าพเจ้าใค่เจื้อฟังบทบัญญัติของพระเจ้า แต่สันดาน
บาปของข้าพเจ้านั ้นก็เยียะต๋ามบาป

8
จีวต
ิ ตี้อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณ

จาอัน
้ คน ตัง หลาย ตี้ ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ จะ บ่ถูก ลงโต้ ษ 2 ย้อน ว่า กฎ ของ
พระวิญญาณตี้หื้อจีวต
ิ เฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซู คริสต์ ได้จ้วยหื้อข้าพเจ้า
มี อิสระ จาก กฎ ตี้ ควบคุม เฮา หื้อ เยีย ะ บาป ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย 3 สิง่ ตี้ บท บัญญัติ เยีย
ะ บ่ได้ ย้อน สันดาน บาป เยีย ะ หื้อ อํานาจ ของ บท บัญญัติ นั ้น อ่อน ลง พระเจ้า ได้ เยีย ะ หื้อ
แล้ว พระองค์ ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป โดย ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ มา ฮับ สภาพ เป๋น คน
เหมือน เฮา ตี้ มี บาป เปื้ อ เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ไถ่ บาป 4 เปื้ อ เฮา จะ สามารถ เยีย ะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง
ต๋าม ตี้ บท บัญญัติ ต้อ งก๋าน โดย บ่เยีย ะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป แต่ เยีย ะ ตวย ต๋าม พระ
วิญญาณ
5 คน ตัง หลาย ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ กึ๊ด เถิง ก้า เยีย ะ บาป แต่ คน ตัง หลาย
ตี้ เยียะต๋ามพระวิญญาณก็ กึ๊ดเถิงก้าเยียะตวยต๋ามพระวิญญาณ 6 ถ้าหื้อสันดานบาป
ควบคุมจิตใจ๋ ก็ จะนําไปเถิงความต๋าย แต่ ถ้าหื้อพระวิญญาณควบคุมจิตใจ๋ ก็ จะนําไป
เถิง จี วต
ิ กับ สันติสุข 7 ย้อน ว่า จิต ใจ๋ ตี้ ใค่ เยีย ะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ เป๋น ศัตรู ๋พระเจ้า
คือ บ่ยอม เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ๆ แล้ว เยีย ะ ต๋าม บ่ได้ 8 คน หมู่ นี้ ตี้ หื้อ
สันดานบาปควบคุมจิตใจ๋ ก็เยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋บ่ได้เลย
1

ถ้า พระวิญญาณ ของ พระเจ้า อยู่ ใน จี วต
ิ ต้าน สันดาน บาป ก็ ควบคุม ต้าน บ่ได้ แต่
พระวิญญาณจะควบคุมต้านแตน คนใดบ่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ คนนั ้นก็บ่ได้
เป๋น คน ของ พระองค์ 10 ถ้า ต้าน ตัง หลาย มี พระคริสต์ อยู่ ใน ใจ๋ แล้ว แม้ ว่า ตั ๋ว ของ ต้าน
ต้อง ต๋าย ย้อน บาป แต่ จิต วิญญาณ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ย้อน ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
11 กับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าผู้เยียะหื้อพระเยซู เป๋ นขึ้นจากความต๋ายอยู่กับต้าน
ตังหลาย พระเจ้าผู้เยียะหื้อพระเยซู คริสต์ เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้วนั ้น ก็ จะเยียะหื้อ
ตั ๋วตี้ต้องต๋ายของต้านมีจีวต
ิ โดยพระวิญญาณของพระองค์ตี้อยูกั
่ บต้าน
9

12 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลายเหย

เฮาตังหลายบ่มีความจํา๋ เป๋ นจะต้องเยียะตวยต๋าม
ความต้องก๋านของสันดานบาปเลย 13 ถ้าต้านใจ๊จีวต
ิ ตวยต๋ามสันดานบาป ต้านจะต้อง
ต๋าย แต่ ถ้า ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ ตวย ต๋าม พระวิญญาณ ต้าน ก็ ได้ ทําลาย ก๋า นงาน ของ สันดาน
บาป แล้ว ต้าน จะ มี จี วต
ิ ตลอด ไป 14 ย้อน ว่า พระวิญญาณ ของ พระเจ้า นํา จี วต
ิ ใผ คน
นั ้น ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 15 ย้อน ว่า ตี้ ต้าน ฮับ พระวิญญาณ นั ้น บ่ได้ เยีย ะ หื้อ ต้าน เป๋น
ขี้ข้าตี้ต้องกั ๋วแหม แต่เยียะหื้อต้านเป๋นลูกของพระเจ้า จึงฮ้องพระเจ้าว่า “อับบา ป้อ�
16 พระวิญญาณ นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วิญญาณ ของ เฮา ว่า เฮา เป๋น ลูก ของ

โรม 8:17
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พระเจ้า 17 ถ้า เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว เฮา ก็ มี ส่วน ได้ มรดก ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ ไว้กับ
พระคริสต์ตวย ถ้าเฮาตังหลายฮ่วมตุ๊กกับพระองค์นั ้น เฮาก็จะได้ฮับเกียรติตวยกั ๋นกับ
พระองค์ตวย
18 ข้าพเจ้าหันว่าความตุ๊กลําบากต๋อนบ่าเดี่ยวนี้ บ่สมควรตี้ จะเอาไปเผียบกับความ
ยิง่ ใหญ่ตี้พระเจ้าจะเปิดเผยกับหมู่เฮาในวันหน้า 19 ย้อนว่าสะป๊ะกู้สิง่ ตี้พระเจ้าสร้างไว้
นั ้น กํ่าลังตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าหื้อพระเจ้าเปิดเผยว่าใผเป๋นลูกของพระองค์ 20 ย้อนว่า
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ สะป๊ะ กู้ สิง่ ตี้ ถูก สร้าง นั ้น เป๋น อนิ จจัง บ่ใจ้ ว่า สิง่ หมู่ นั ้น อยาก หื้อ เป๋น จา
อัน
้ แต่ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ เป๋น 21 แต่ สะป๊ะ กู้ สิง่ นั ้น ก็ ยัง หวัง ว่า จะ ได้ ป๊น
จาก อํานาจ ของ ก๋าน เสื่อม สลาย แล้ว จะ มี อิสระ กับ ได้ ฮบ
ั เกียรติ อย่าง เดียว กั ๋น กับ ตี้ ลูก
ตังหลายของพระเจ้ามี 22 เฮาฮู้ว่าสะป๊ะกู้ สิง่ ตี้ พระเจ้าสร้างขึ้นนั ้นกํ่าลังโอดโอยอย่าง
ทรมาน เหมือน กับ แม่ ญิง ตี้ กํ่า ลัง จะ เกิด ลูก มา จ๋น แผว บ่า เดี่ยว นี้ 23 บ่ใจ้ ก้า สะป๊ะ กู้ สิง่
นั ้น เต้า อัน
้ แม้ แต่ หมู่ เฮา เอง ผู้ ตี้ ได้ ฮับ พระวิญญาณ เซิง่ เป๋น ปอน ส่วน แรก ก็ ใจ๋ จด ใจ๋
จ่ออย่างทรมานในก๋านกอยถ้าหื้อพระเจ้าฮับเฮาเป๋นลูกอย่างสมบูรณ์ คือเฮาก็จะมีตั ๋ว
ใหม่ตี้ได้ฮบ
ั ก๋านไถ่แล้ว 24 ย้อนว่าเฮารอดป๊นบาปโต้ษได้โดยความหวังนี้ แต่ความหวัง
ตี้ได้ฮบ
ั แล้วก็บ่ใจ๊เป๋นความหวังแหม ใผจะหวังในสิง่ ตี้ได้แล้ว 25 แต่ถ้าเฮาหวังในสิง่ ตี้
เฮายังบ่ได้ เฮาก็ถ้าอย่างอดทน
26 ก็ อย่าง เดียว กั ๋น กับ เมื่อ เฮา อ่อน กํ่า ลัง พระ วิญญาณ ก็ จ้วย เฮา เฮา บ่ฮู้ ว่า จะ
อ้อนวอน ขอ จาใด จะ ขอ อะหยัง แต่ พระวิญญาณ ได้ อ้อนวอน ขอ ต่อ พระเจ้า แตน เฮา
โดยก๋านโอดโอยตี้ อู้ออกมาเป๋นกําบ่ได้ 27 กับพระเจ้าผู้ตี้ ฮู้หันจิตใจ๋ ของคน ก็ ฮู้ว่าพระ
วิญญาณ กึ๊ด อะหยัง ย้อน ว่า พระวิญญาณ อ้อนวอน ขอ ต่อ พระเจ้า เปื้ อ คน ของ พระองค์
ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
28 เฮา ฮู้ แล้ว ว่า เหตุ ก๋า รณ์ กู้ อย่าง ตี้ เกิด ขึ้น พระเจ้า โผด หื้อ เป๋ น ผล ดี ต่อ คน ตี้ ฮัก
พระองค์ ตี้พระองค์ฮ้องหื้อมาต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ 29 ย้อนว่าคนตี้พระเจ้า
เลือก ไว้แล้ว พระองค์ ได้ กํา๋ หนด ไว้ล่วงหน้า หื้อ เป๋น เหมือน พระบุตร ของ พระองค์ เปื้ อ
หื้อพระบุตรนั ้นเป๋นลูกคนเก๊าในหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย 30 หมู่คนตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนด
ไว้แล้วนั ้น พระองค์ฮ้องหื้อมาหาพระองค์ หมูคน
่ ตี้พระองค์ฮ้องมาหา พระองค์เยียะหื้อ
หมู่เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม หมู่คนตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมนั ้น พระองค์ ก็ หื้อมีเกียรติ
ตวย
ความฮักของพระเจ้า

31 ถ้าจาอัน
้ เฮาจะว่าจาใดเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้

ถ้าพระเจ้าอยูฝ่
่ ายเฮา ใผคนใดจะขัดขวาง
เฮาได้
พระองค์ก็บ่ได้ขาง แต่ยังยกหื้อหมู่เฮา
กู้คนได้ ถ้าเป๋นจาอี้ จะบ่โผดหื้อกู้อย่างแก่หมู่เฮาตวยกา 33 ใผจะฟ้องคนตี้พระเจ้าได้
เลือกไว้เป๋นคนของพระองค์แล้ว บ่มีเน่ อ ย้อนพระเจ้าเป๋นผูตี
้ ้โผดหื้อหมู่เขาเป๋นคนถูก
ต้องต๋ามธรรมแล้ว 34 แล้วใผจะตัดสินลงโต้ ษหมู่เฮา พระเยซู คริสต์ กา บ่ใจ้ เน่ อ ย้อน
พระองค์ ได้ ต๋าย เปื้ อ หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า กับ ได้ อ้อนวอน ขอ จาก พระเจ้า เปื้ อ หมู่ เฮา 35 อะหยัง จะ มา
แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ ฮัก ของ พระคริสต์ ตี้ มี หื้อ หมู่ เฮา ได้ จะ เป๋น ความ ตุ๊ก ความ
ยากลําบาก ก๋านคํ่า ความอดอยาก ความจ๋น ภัยอันตราย กาว่าก๋านถูกฆ่าต๋ายกา สิง่
หมู่นี้ ตึงหมดบ่สามารถแยกหมู่เฮาออกได้เน่ อ 36 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
32 แม้แต่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์

“ย้อนหันแก่พระองค์ หมู่เฮาจึงอยูใน
่ อันตรายเถิงต๋ายตลอดเวลา

โรม 8:37
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เผียบเหมือนแกะตี้จะถูกปาไปฆ่า�ด
37 แต่ในสิง
่ ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้ หมู่เฮาก็มีชัยอย่างยิง่ ใหญ่ตี้สุด โดยความจ้วยเหลือของ
พระคริสต์ผู้ตี้ฮักเฮาตังหลาย 38 ข้าพเจ้าเจื้อมัน
่ ว่า บ่มีสิง่ ใดจะมาแยกหมู่เฮาออกจาก
ความ ฮัก ของ พระเจ้า ได้ บ่ว่า หมู่ เฮา จะ ต๋าย กาว่า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ก็ แยก ออก บ่ได้ บ่ว่า ทูต
สวรรค์กาว่าเทพเจ้า กาว่าอํานาจของวิญญาณต่างๆ ก็แยกออกบ่ได้ บ่ว่าสิง่ ตี้มีอยู่บ่า
เดี่ยวนี้ กาว่าจะมีปายหน้า ก็แยกหมู่เฮาออกจากความฮักของพระเจ้าบ่ได้ 39 บ่ว่าบน
็ กาว่า สิง่ ใดๆ ตี้ พระเจ้า สร้าง ไว้แล้ว ก็ บ่สามารถ แยก หมู่ เฮา
ต๊ องฟ้า กาว่า ใน ทะเล เลิก
ออกจากความฮักของพระเจ้า ตี้เฮาหันได้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

9

พระเจ้าเลือกคนจ้าดอิสราเอล
1 ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง บ่ได้ จุ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า เป๋ น คน ของ พระ คริสต์ จิต สํานึ ก
ของ ข้าพเจ้า ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ควบคุม อยู่ นั ้น ก็ ยืนยัน ว่า ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง ว่า
2 ข้าพเจ้ามีความตุ๊กหนั กตึงเจ็บปวดใจ๋อยูตลอด
่
เวลา ย้อนปี้ น้ องจาวยิว 3 ยอมถูกสาบ
แจ้ง กับ ถูก ตัดขาด จาก พระคริสต์ ถ้า สิง่ หมู่ นั ้น สามารถ จ้วย ปี้ น้ อง จาว ยิว ของ ข้าพเจ้า
ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม จ้าด เดียว กั ๋น หื้อ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู ได้ 4 หมู่ เขา คือ จาว อิสราเอล ตี้
พระเจ้า เลือก หื้อ เป๋น ลูก ของ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ กับ
หื้อ พันธสัญญา ตัง หลาย กับ บท บัญญัติ แก่ หมู่ เขา หื้อ เขา ฮู้ วิธี ก๋าน นมัส ก๋า น พระองค์
อย่างถูกต้อง กับหื้อพระสัญญาต่างๆ แหม 5 หมู่เขามีป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้ยิง่ ใหญ่๕ เมื่อ
พระเยซู คริสต์ เกิด มา เป๋น มนุษย์ ก็ สืบ เจื๊ อสาย จาก หมู่ เขา ขอ สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ เป๋น
ใหญ่เหนื อสะป๊ะกู้สิง่ ตลอดไป อาเมน๖
6 บ่ใจ้ ว่า พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ จาว ยิว นั ้น ล้ม เหลว ย้อน ว่า คน ตี้ สืบ เจื๊ อสาย มา
จากอิสราเอลนั ้น๗ ก็ บ่ได้ เป๋นจาวอิสราเอลแต๊ เหมือนกั ๋นหมดกู้ คน 7 บ่ใจ้ ว่าลูกหลาน
ของอับราฮัมตึงหมดจะเป๋นลูกของพระเจ้า แต่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่า “ลูกหลานของ
อิส อัค เต้า อัน
้ จะ นั บ ว่า เป๋น เจื๊ อสาย ของ เจ้า�ต 8 หมายเถิง ว่า บ่ใจ้ ลูก ตี้ เกิด ต๋าม สาย
เลือดของอับราฮัมจะถือว่าเป๋นลูกของพระเจ้า แต่ลูกหลานตี้เกิดต๋ามพระสัญญาของ
พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ถือ ว่า เป๋น ลูก หลาน แต๊ๆ 9 ย้อน พระเจ้า สัญญา กับ อับ ราฮัม ว่า “เมื่อ
เถิงกํา๋ หนดเวลาเฮาจะปิ๊ กมาแหม ต๋อนนั ้นนางซาราห์จะมีลูกป้อจาย�ถ

บ่ใจ้ ก้า เต้า อัน
้ นาง เรเบ คาห์ ก็ มี ลูก แฝด กับ อิส อัค ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา
ก่อน ตี้ ลูก แฝด จะ เกิด มา ก่อน ตี้ หมู่ เขา จะ เยีย ะ ดี กาว่า บ่ดี พระเจ้า ก็ บอก นาง
เรเบคาห์ ว่า “อ้าย จะ ฮับ ใจ๊ น้ อง� ตี้ พระเจ้า อู้ จาอี้ ก็ เปื้ อ หื้อ ฮู้ ว่า ก๋าน เลือก ของ พระเจ้า
บ่ได้เป๋นไปต๋ามก๋านเยียะดีกาว่าบ่ดีของเขา แต่เป๋นไปต๋ามก๋านฮ้องคนของพระเจ้าเอง
13 เป๋ นไปต๋ามกําตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า “เฮาฮักยาโคบ แต่เฮาจังเอซาว�ท
14 ถ้าจาอัน
้ เฮาจะว่าจาใด พระเจ้าลําเอียงกา บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ 15 ย้อนพระเจ้าเกยบอก
โมเสสว่า
“เฮาใค่โผดคนใด เฮาก็โผดคนนั ้น
เฮาใค่อินดูคนใด เฮาก็อินดูคนนั ้น�ธ
10

11-12

ด

8:36

8:36 สดด�

44:22

๕

9:5

9:5 อูเถิ
้ ง อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบ

๖

9:5

9:5

๗ 9:6
แป๋ได้แหมอย่างว่า ขอหื้อพระคริสต์ ผู้เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อกู้สิง่ ได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญตลอดไป อาเมน
9:6 อิสราเอลนี้ อ้างเถิง ยาโคบ ตี้มีแหมจื้อว่า อิสราเอล ปฐก� 32:28 ต 9:7 9:7 ปฐก� 21:12 ถ 9:9 9:9
ปฐก� 18:10,14 ท 9:13 9:13 มลค� 1:2-3 ธ 9:15 9:15 อพย� 33:19

โรม 9:16

242

โรม 9:33

16 ย้อนจาอัน
้

ก๋านเลือกของพระเจ้าก็บ่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องก๋านกาว่าก๋านฮิเยียะ
ของ คน เฮา แต่ ขึ้น อยู่ กับ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า 17 ย้อน พระคัมภีร มี
์ เขียน เกี่ยวกับ
ฟาโรห์ว่า “ตี้ เฮา ตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น กษั ตริย์ มี อํานาจ นั ้น ก็ เปื้ อ ว่า เฮา จะ สําแดง อํานาจ ของ
เฮา ผ่าน ตาง ตั ๋ว เจ้า กับ เปื้ อ หื้อ จื้อ ของ เฮา เป๋น ตี้ ฮู้ จัก กั ๋น ใคว่ ตึง โลก�น 18 ย้อนจาอัน
้
พระเจ้าจะเมตต๋าใผ ก็ จะเมตต๋าคนนั ้น กับพระองค์ ใค่ หื้อใผมี ใจ๋ หลึ่ง พระองค์ ก็ เยียะ
จาอัน
้ ได้เหมือนกั ๋น
19 แล้ว บาง คน อาจ จะ ถาม ข้าพเจ้า ว่า “ถ้า เป๋ น จาอี้ พระเจ้า จะ ว่า หมู่ เฮา ผิด ได้ จาใด
มีคนใดพ่องตี้ขัดขืนความต้องก๋านของพระเจ้าได้� 20 คนหนอคนเหย หมู่ต้านเป๋นใผ
เถิงเถียงพระเจ้า สิง่ ตี้ถูกปั้ นจะถามผูปั้้ นได้กา ว่า “เป๋นจาใดต้านปั้ นข้าพเจ้าหื้อเป๋นจา
อี�
้ บ 21 เผียบเหมือนสล่าปั้ นหม้อ เขาย่อมมีสิทธิเอา
์ ดินก้อนเดียวกั ๋นปั้ นถ้วยงามๆ ใบ
นึ่ งสําหรับใจ๊ในงานมีเกียรติ แล้วปั้ นถ้วยแหมใบนึ่ งสําหรับใจ๊ก๋านธรรมดา 22 พระเจ้า
ก็มีสิทธิตี
้ าพระองค์โขดกับเยียะหื้อมนุษย์หันฤทธิอํ
์ ้จะแสดงหื้อฮูว่
์ านาจของพระองค์ก็
ได้ แต่พระองค์ยังอดทนนั กขนาดกับคนตี้เยียะหื้อพระองค์โขด เซิง่ สมควรได้ฮับความ
ฉิ บหาย วายวอด 23 เปื้ อ พระเจ้า จะ เปิด เผย ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ต่อ ผู้ ตี้ พระองค์
เมตต๋า แล้ว เป๋น ผู้ ตี้ พระองค์ ได้ เกีย ม ไว้หื้อ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 24 คือ
เฮา ตัง หลาย ตี้ พระองค์ ฮ้อง มา แล้ว บ่ใจ้ จาก หมู่ จาว ยิว จ้าด เดียว แต่ จาก คน ต่างจ้า ด
ตวย 25 ต๋ามตี้พระเจ้าอูใน
้ พระธรรมโฮเชยาว่า
“เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าคนของเฮา เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนของเฮา
เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าเป๋นคนตี้เฮาฮัก เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนตี้เฮาฮัก�ป
26 กับอูแหม
้
ว่า
“ในตี้ตี้พระเจ้าเกยบอกกับหมู่เขาว่า
‘หมู่เจ้าบ่ใจ้คนของเฮา�
ตี้หัน
้ เองหมู่เขาจะได้จื้อว่าเป๋น ‘ลูกของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู�
่ �ผ
27 ส่วนเรือ
่ งจาวยิวอิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้บอกว่า
“แม้ว่าจาวอิสราเอลจะมีนั กเหมือนเม็ดทรายฮิมทะเล
แต่คนตี้จะรอดป๊นบาปโต้ษนั ้นมีหน้ อย 28 ย้อนว่าองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าจะตัดสินโลก
นี้ อย่างเวยกับแน่ นอน�ฝ
29 เป๋ นอย่างตี้อิสยาห์ได้อูไว้
้ ว่า
“ถ้าองค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
บ่ได้ไว้จีวต
ิ ลูกหลานหื้อเฮาตังหลายไว้พ่อง
หมู่เฮาก็จะถูกทําลายจ๋นเสี้ยง
เหมือนเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ไปแล้ว�พ
จาวยิวบ่ยอมฮับข่าวดี
ถ้า จาอัน
้ เฮา จะ ว่า จาใด จะ ว่า คน ต่างจ้า ด ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ
เจื้อกา เถิงแม้ว่าหมู่เขาบ่ได้ ตัง้ ใจ๋ เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมก็ ต๋าม 31 แต่ จาวอิสราเอล
ฮิจะเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติแต่ก็ยังบ่ได้เป๋น 32 ตี้เป๋น
จาอัน
้ ย้อนว่าเขาบ่ได้พยายามโดยความเจื้อแต่พยายามโดยเยียะต๋ามบทบัญญัติ เขา
เลยข้องใส่ศิลาตี้วางไว้หื้อข้อง 33 ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ผ่อเน่ อ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
30
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เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายต้าว
แต่คนใดตี้เจื้อในพระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ฟ

10

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ อ้อนวอน ต่อ พระเจ้า กับ ใค่ หื้อ จาว อิสราเอล
ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต๊ๆ 2 ข้าพเจ้า เป๋น พยาน หื้อ จาว ยิว ว่า หมู่ เขา เอา แต๊ เอา
ว่า ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า แต่ บ่ได้ เข้า ใจ๋ ก๋าน ฮับ ใจ๊ อย่าง ถูก ต้อง 3 ย้อน ว่า หมู่ เขา บ่ฮู้ ตาง
ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ เขา ฮิ หา ตาง เอา คน เดียว โดย บ่ยอม ฮับ วิธี
ของพระเจ้าตี้จะเยียะหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 4 พระคริสต์เป๋นผู้ยกเลิกตางตี้เยีย
ะหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติ เปื้ อหื้อกู้ คนตี้ มีความเจื้อ
ได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
1

กู้คนรอดป๊นบาปโต้ษได้
โมเสส ได้ เขียน เถิง ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ไว้ ว่า
“คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ จะ ได้ จี วต
ิ ตาง บท บัญญัติ นั ้น�ภ 6 แต่ คน ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู โมเสส ได้ เขียน ไว้ว่า “บ่ดี กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘ใผ จะ ขึ้น
สวรรค์� � (คือว่า จะเจิญพระคริสต์ลงมาในโลกเปื้ อจ้วยหมู่เฮาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ)ม
7 “กาว่า กึ๊ด ว่า ‘ใผ จะ ลง ไป ใน ตี้ เลิก
็ ตี้ สุด ใน แดน คน ต๋าย� � (คือ ว่า จะ เจิญ พระคริสต์
8
ย
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย)
แต่ พระคัมภีร ์ มี เขียน ไว้ ว่า “ถ้อย กํา นั ้น อยู่ ใก้ ต้าน อยู่ ใน
ร
ปาก กับ อยู่ ใน ใจ๋ ของ ต้าน� คือ ข้อความ ตี้ เกี่ยวกับ ความ เจื้อ ตี้ หมู่ เฮา บอก อยู่ นี้ 9 คือ
ว่า ถ้า ต้าน จะ ยอมฮับ ด้วย ปาก ของ ต้าน ว่า “พระเยซู เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� กับ ใน ใจ๋
ก็เจื้อว่าพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว ต้านก็จะรอดป๊นบาปโต้ษ
10 ย้อนว่าเมื่อในใจ๋ ของต้านเจื้อ ต้านก็ เป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรม เมื่อยอมฮับด้วยปาก
ของต้านก็ จะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ 11 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนใดตี้ เจื้อ
ใน พระองค์ จะ บ่ผิด หวัง เลย�ล 12 พระเจ้า ถือ ว่า จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด บ่ต่าง กั ๋น ย้อน
พระองค์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าของกู้คน กับพระองค์จะปั๋ นปอนอย่างเต๋มตี้หื้อกับกู้คน
ตี้อ้อนวอนขอพระองค์ 13 ย้อนว่า “กู้คนตี้อ้อนวอนขอองค์พระผู้เป๋นเจ้า คนนั ้นจะรอด
ป๊นบาปโต้ษ�ว
14 แต่หมู่เขาจะอ้อนวอนขอพระองค์จ้วยหื้อรอดได้จาใด ถ้ายังบ่เจื้อพระองค์ หมู่เขา
จะเจื้อพระองค์ได้จาใด ถ้ายังบ่ได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ หมู่เขาจะได้ยินได้จาใด ถ้าบ่มี
15
ใผ บอก ข่าว เรือ
่ ง พระองค์ หื้อ ฟัง กับ หมู่ เขา จะ ไป บอก ได้ จาใด ถ้า บ่มี ใผ ใจ๊ หมู่ เขา ไป
อย่างตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ก็เป๋นสิง่ ตี้ดีนั กขนาดตี้มีคนมาบอกข่าวดี�ศ 16 แต่บ่ใจ้
กู้ คน ตี้ ได้ ยอมฮับ ข่าวดี นั ้น เหมือน อย่าง ตี้ อิส ยาห์ อู้ ไว้ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า มี
ใผ พ่อง ตี้ เจื้อ ใน สิง่ ตี้ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาก หมู่ เฮา�ษ 17 ย้อน จาอัน
้ ความ เจื้อ เกิด ขึ้น ได้ เมื่อ
ได้ยน
ิ ข่าวดี คนจะได้ยน
ิ ข่าวดีได้ก็เมื่อมีก๋านบอกเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ 18 ข้าพเจ้าใค่ถาม
ว่า “หมู่จาวอิสราเอลยังบ่ได้ยน
ิ เรือ
่ งข่าวดี นั ้นเตื้อกา� หมู่ เขาได้ยน
ิ แล้วแน่ นอน ต๋าม
ตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“เสียงของหมู่เขาดังไปใคว่โลก
5
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กําของหมู่เขาก็ลามไปแผวจ๋นสุดแผ่นดินโลก�ส
“หมู่จาวอิสราเอลฟังแล้วบ่เข้าใจ๋ กา� โมเสสเป๋นคนเก๊า
ตี้บอกจาวอิสราเอลว่า
“เฮาจะเยียะหื้อเจ้าขอยจ้าดกระจอก
เฮาจะเยียะหื้อเจ้าโขดย้อนจ้าดตี้ง่าวเซอะ�ห
20 ต่อมาพระเจ้าก็บอกจาวอิสราเอลผ่านอิสยาห์ตี้ก้าอูว่
้ า
“คนตี้บ่ได้เซาะหาเฮา ก็ได้ปะเฮา
คนตี้บ่เกยถามหาเฮา เฮาก็เปิดเผยตั ๋วหื้อฮู�
้ ฬ
21 แต่ส่วนจาวอิสราเอล พระเจ้าอูว่
้ า
“เฮาได้ยื่นมือออกต้อนฮับวันคํ่า หื้อกับคนตี้หลึกหลึ่งกับบ่ยอมเจื้อฟังเฮา�อ
19 ข้าพเจ้าขอถามแหมว่า

11

พระเจ้าเมตต๋าจาวอิสราเอล
1 ข้าพเจ้าขอถามว่า “พระเจ้าละขว้างคนของพระองค์แล้วกา� บ่ใจ้เน่ อ ข้าพเจ้าเอง
ก็ เป๋น จาว อิสราเอล เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม เป๋น คน จาก เผ่า เบนยามิน 2 พระเจ้า
บ่ได้ ละขว้าง คน ตี้ พระองค์ เลือก ไว้แล้ว ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊ า หัวที ต้าน จํา๋ พระคัมภีร ตี
์ ้ มี เขียน
ไว้เกี่ยว กับ เอลี ยาห์ ได้ ก่อ ต๋อน ตี้ เขา นาบโต้ ษ จาว อิสราเอล ต่อ พระเจ้า ว่า 3 “พระองค์
เจ้า ข้า หมู่ เขา ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ แต้น ปู่ จา ของ พระองค์ เขา ก็
เตเหีย เหลือข้าพระองค์ คนเดียว แต่ เขาก็ ฮิฆ่าข้าพระองค์ ตวย�ฮ 4 แล้วพระเจ้าตอบ
เอลี ยาห์ว่าจาใด “เฮายังฮักษาคนของเฮาไว้เจ็ดปันคน เป๋นคนตี้บ่ได้กราบไหว้พระบา
อัล�ก 5 สมัยนี้ ก็เหมือนกั ๋น ยังมีจาวยิวเหลืออยู่พ่อง ตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อรอดป๊นบาป
โต้ษโดยพระคุณ 6 พระเจ้าเลือกโดยพระคุณเป๋นหลัก บ่ใจ้ต๋ามก๋านเยียะดีของมนุษย์
ย้อนว่าถ้าเลือกโดยก๋านเยียะดีเป๋นหลัก พระคุณของพระเจ้าจะเป๋นพระคุณได้จาใด
7 ถ้า จาอัน
้ จะว่าจาใดดี จาวอิสราเอลบ่ได้ ปะสิง่ ตี้ เขาเซาะหา แต่ มีคนจํา๋ นวนหน้ อย
ตี้พระเจ้าเลือกไว้นั ้นได้ปะ ส่วนจาวอิสราเอลคนอื่นๆ นั ้น พระเจ้าก็เยียะหื้อใจ๋เขาหลึก
หลึ่งไปเหีย 8 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าเยียะหื้อจิตใจ๋เขาเซื่องซึม
ต๋าของเขาก็ผ่อบ่หัน
หูของเขาก็บ่ได้ยน
ิ จ๋นแผวตึงวันนี้ �ข
9 กษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูอย่
้ างเดียวกั ๋นนี้ ไว้ว่า
“ขอหื้อก๋านมีกิน
๋ อย่างเหลือเฟือของเขาเป๋นแฮ้วดักเขา
เป๋นสิง่ ตี้เยียะเขาล้มลง กับฮับผลในสิง่ ตี้เยียะไว้
10 ขอหื้อต๋าเขาบอดไป เปื้ อจะได้ผ่ออะหยังบ่หัน
กับขอหื้อหลังเขาก่อง๘ตลอดไป�ค
11 ข้าพเจ้า ขอ ถาม แหม ว่า จาว อิสราเอล ต้าว จ๋น ลุก บ่ได้ กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ แต่ ย้อน
บาปของหมู่เขา คนต่างจ้าดจึงได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ เปื้ อเยียะหื้อจาวอิสราเอล
ขอย 12 ถ้า ก๋าน เยีย ะ บาป ของ จาว อิสราเอล เยีย ะ หื้อ คน ตึง โลก ได้ ฮับ ปอน จาก พระเจ้า
กับ ถ้า ความ ผิด พลาด ของ จาว ยิว เยีย ะ หื้อ คน ต่างจ้า ด ได้ ฮับ ปอน นั ก ขนาด นี้ แล้ว ลอง
กึ๊ดผ่อเต๊อะ ถ้าได้จาวยิวมายอมฮับครบหมด ปอนจะนั กเหลือนั ้นมอกใด
13 ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า จะ อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เป๋ น คน ต่าง จ้า ด ว่า พระเจ้า แต่ง ตัง
้ หื้อ
14
ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูตสําหรับคนต่างจ้าด ข้าพเจ้าจึงภูมใิ จ๋ในพันธกิจของข้าพเจ้า เปื้ อ
ส

10:18 10:18 สดด� 19:4 ห 10:19 10:19 ฉธบ� 32:21 ฬ 10:20 10:20 อสย� 65:1 อ 10:21
10:21 อสย� 65:2 ฮ 11:3 11:3 1 พกษ� 19:10,14 ก 11:4 11:4 1 พกษ� 19:18 ข 11:8 11:8
ฉธบ� 29:4; อสย� 29:10
สดด� 69:22-23

๘

11:10 11:10 หลังก่อง เป๋นภาพแสดงเถิง ก๋านตุ๊กยาก

ค

11:10 11:10

โรม 11:15
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โรม 11:32

จะ กระตุ้น หื้อ ปี้ น้ อง จาว ยิว ขอย แล้ว จะ ได้ จ้วย หมู่ เขา บาง คน หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้
15 ย้อนถ้าพระเจ้าละจาวยิว เยียะหื้อคนตึงโลกคืนดีกับพระเจ้า จะดีมอกใดถ้าพระเจ้า
จะฮับหมู่จาวยิวปิ๊ กมาแหมใหม่ ก็ เป๋นเหมือนหมู่เขาต๋ายแล้วแต่ เป๋นขึ้นมาใหม่ 16 ถ้า
เข้า หนมปัง ส่วน แรก ตี้ เอา ไป ถวาย พระเจ้า นั ้น บริสุทธิ์ ส่วน ตี้ เหลือ ตึง หมด ก็ บริสุทธิ์
ตวย เก๊าไม้ก็เหมือนกั ๋น ถ้าฮากของเก๊าไม้บริสุทธิ์ ตึงเก๊าก็บริสุทธิตวย
์
17 แต่ พระเจ้า ได้ หัก บาง กิง
่ ของ เก๊า บ่า กอกเทศ สวน ตี้ เผียบ เหมือน จาว ยิว ออก เหีย
แล้วเอาหมู่ต้านตี้เป๋นคนต่างจ้าดเผียบเหมือนกิง่ บ่ากอกเทศป่ามาต่อไว้แตน หมู่ต้าน
จึงได้ฮบ
ั ก๋านหล่อเลี้ยงจากฮากเก๊าบ่ากอกเทศสวน 18 หมู่ต้านห้ามอวดดีตี้ได้เข้าแตน
กิง่ ตี้ ถูกหักไปแล้วนั ้น ต้านจะอวดดี ได้ จาใด ต้านบ่ได้ หล่อเลี้ยงฮาก แต่ เป๋นฮากเน่ อตี้
หล่อเลี้ยงหมู่ต้าน
19 หมู่ ต้าน อาจ อู้ ว่า “กิง
่ หมู่ นั ้น ถูก หัก ขว้าง เปื้ อ จะ เอา หมู่ ข้า เข้า มา แตน� 20 ก็ แม่น
อยู่ แล้ว ตี้ หมู่ เขา ถูก หัก ขว้าง ก็ ย้อน บ่เจื้อ ตี้ ต้าน ตัง หลาย อยู่ แตน ได้ ก็ ย้อน ว่า ต้าน ตัง
หลาย เจื้อ เต้า อัน
้ ห้าม อวด ดี เน่ อ แต่ หื้อ เก๋ งกั ๋ว 21 ย้อน ว่า ถ้า พระเจ้า ตัด จาว ยิว ตี้ เป๋น
เหมือนกิง่ เก่าได้ พระองค์ก็ตัดต้านตี้เป๋นเหมือนกิง่ ใหม่ได้เหมือนกั ๋น 22 ย้อนจาอัน
้ หื้อ
ตอง ผ่อ เรือ
่ ง ความ เมตต๋า กับ ความ เด็ด ขาด ของ พระเจ้า หื้อ ดี พระองค์ เยีย ะ กับ คน ตี้
บ่เจื้ออย่างเด็ดขาด แต่จะเมตต๋าต่อต้าน ถ้าต้านเยียะตั ๋วหื้อสมกับความเมตต๋านั ้นต่อ
ไป แต่ถ้าต้านบ่เยียะจาอัน
้ พระองค์ก็จะตัดต้านขว้างเหมือนกั ๋น 23 ส่วนหมู่จาวยิวนั ้น
ถ้า เปี่ ยนใจ๋ ปิ๊ ก มา เจื้อ พระเจ้า แหม พระองค์ ก็ จะ เอา หมู่ เขา ปิ๊ ก มา ต่อ กับ เก๊า แหม ใหม่
ย้อนพระเจ้าเยียะจาอัน
้ ได้ 24 หมู่ต้านเผียบเหมือนกิง่ บ่ากอกเทศป่า พระเจ้ายังเอามา
ต่อ เข้า กับ เก๊า บ่า กอกเทศ สวน ได้ เซิง่ บ่ใจ้ เป๋น เรือ
่ ง ปกติ แล้ว ถ้า จะ เอา จาว ยิว ตี้ เผียบ
เหมือนกิง่ ตี้ถูกตัดขว้างไปแล้วนั ้น มาต่อเข้ากับเก๊าเก่า จะง่ายเหลือนั ้นมอกใด
ความเมตต๋าของพระเจ้าต่อกู้คน

็ นี้ เปื้ อ
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยว กับ ความ จริง อัน ลํ้า เลิก
หมู่ต้านจะบ่อวดฮู้ คือหมู่จาวอิสราเอลบางส่วนใจ๋แข็ง แต่จะเป๋นจาอัน
้ จ๋นเถิงคนต่าง
26
จ้า ด จะ เข้า มา เจื้อ พระเจ้า จ๋น ครบ จํา๋ นวน ก่อน ตาง นี้ ละ เป๋น ตาง ตี้ จาว อิสราเอล ตึง
หมดก็จะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษจะมาจากเมืองศิโยน
พระองค์จะเอาความบ่ดีตึงหมดออกไปจากเจื๊อสายของยาโคบ๙
27 นี่ คือพันธสัญญาของเฮากับหมู่เขา
เมื่อเฮาได้ยกโต้ษบาปหมู่เขาแล้ว�ฅ
28 จาว ยิว บ่ยอมฮับ ข่าวดี จึง เป๋ น ศัตรู ๋ ต่อ พระเจ้า เซิง
่ เป๋น ประโยชน์ ต่อ ต้าน ตัง หลาย
ส่วน เรือ
่ ง ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ เขา ไว้ พระองค์ ก็ ยัง ฮัก หมู่ เขา ย้อน เกย สัญญา กับ ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขาไว้แล้ว 29 ย้อนเมื่อพระเจ้าหื้อปอนกับใผก็จะบ่เอาคืน กับเมื่อ
เลือก ใผ แล้ว ก็ จะ บ่เปี่ ยนใจ๋ 30 ตะก่อน ต้าน ตัง หลาย บ่ได้ เจื้อ ฟัง พระเจ้า แต่ บ่า เดี่ยว
นี้ พระเจ้า เมตต๋า หมู่ ต้าน ก็ ย้อน จาว ยิว บ่เจื้อ ฟัง 31 ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น หมู่ จาว ยิว ก็
บ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า แต่ โดย ความ เมตต๋า ตี้ ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน หมู่ เขา ก็ ได้ ฮบ
ั ความ เมตต๋า
จาก พระเจ้า ตวย 32 ย้อน ว่า คน กู้ คน ถูก กํา๋ หนด หื้อ อยู่ ใน ฐานะ ตี้ บ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า เปื้ อ
พระองค์จะได้เมตต๋าต่อเขาตังหลายกู้คน
25

สรรเสริญพระเจ้า
๙

11:26 11:26 เจื๊อสายยาโคบ หมายเถิง จาวยิว
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็
ปั๋ ญญากับความฮูของ
้
พระเจ้าก็ลํ้าเลิก
ก๋านตัดสินของพระองค์นั ้นบ่มีใผอธิบายได้
กับวิถีตางต่างๆ ของพระองค์ใผก็บ่เข้าใจ๋
34 “ใผจะฮูจิ
้ ตใจ๋ของพระองค์ได้พ่อง
ใผจะหื้อกําเปิ็กษาพระองค์ได้�ฆ
35 “ใผหื้อสิง
่ ใดสิง่ นึ่ งแก่พระเจ้ากา พระองค์เถิงจะต้องส้ายเขา�ง
36 ย้อนว่ากู้สิง
่ อพระองค์
่ กู้อย่างมาจากพระองค์ โดยพระองค์ กับอยูเปื้
ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน
33 โอ

12
จงถวายจีวต
ิ ฮับใจ๊พระเจ้า

1 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย

หื้อกึ๊ดเถิงความเมตต๋าตี้พระเจ้ามีต่อหมู่เฮา ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนหมู่ต้านหื้อถวายตั ๋วต่อพระเจ้าเป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้มีจีวต
ิ อยู่กับบริสุทธิ์ เป๋นเครือ
่ ง
ปู่ จา ตี้ พระเจ้า เปิง ใจ๋ อัน นี้ ละ เป๋น ก๋าน นมัส ก๋า น ตี้ หมู่ ต้าน สมควร เยีย ะ 2 ห้าม เยีย ะ
เหมือนอย่างคนสมัยนี้ แต่ยอมหื้อพระเจ้าเปี่ ยนจีวต
ิ เป๋นคนใหม่โดยหื้อพระองค์เปี่ ยน
จิตใจ๋ ของหมู่ ต้านเหียใหม่ แล้วหมู่ ต้านจะได้ ฮู้ความต้องก๋านของพระเจ้าว่า อะหยังดี
อะหยังเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ กับอะหยังสมบูรณ์ แบบในก๋านใจ๊จีวต
ิ

ใน ฐานะ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ บอก
ต้าน ตัง หลาย ว่า ห้าม กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เก่า ดี เลิศ นั ก เหลือ ตี้ สมควร จะ กึ๊ด แต่ กึ๊ด หื้อ สม เหตุ สม
ผลต๋ามขนาดความเจื้อตี้พระเจ้าโผดหื้อหมูต้
่ านนั ้น 4 ย้อนว่าในตั ๋วอันเดียวของเฮานั ้น
ก็ มี อวัยวะ หลาย อย่าง แต่ ละ อย่าง ก็ มี หน้า ตี้ บ่เหมือน กั ๋น 5 ใน ทํานอง เดียว กั ๋น เถิง แม้
ว่าหมู่เฮามีหลายคน หมู่เฮาก็ยังเป๋นเหมือนตั ๋วเดียวกั ๋นย้อนเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับ
พระคริสต์ หมู่เฮาอยู่ฮ่วมกั ๋นโดยกู้คนเป๋นเหมือนอวัยวะต่างๆ ในตั ๋วเดียว 6 เฮาแต่ละ
คนได้ ฮบ
ั ของประทานต่างๆ ต๋ามตี้ พระเจ้าโผดหื้อ ถ้าพระเจ้าโผดหื้อบอกถ้อยกําของ
พระเจ้า ก็หื้อบอกต๋ามตี้เจื้อ 7 ถ้าโผดหื้อฮับใจ๊ก็หื้อฮับใจ๊ ถ้าโผดหื้อสอนก็หื้อสอน 8 ถ้า
โผดหื้อเก่งในเรือ
่ งก๋านหื้อกํา๋ ลังใจ๋ก็หื้อกํา๋ ลังใจ๋ ถ้าโผดหื้อแบ่งปั๋ นก็หื้อแบ่งปั๋ นด้วยใจ๋
เอื้อเฟื้ อ ถ้าโผดหื้อปกครองก็หื้อปกครองด้วยก๋านเอาใจ๋ใส่ ถ้าโผดหื้อสําแดงความเม
ตต๋าก็หื้อสําแดงด้วยใจ๋ยินดี
9 หื้อฮักกั ๋นจากใจ๋จริง หื้อจังสิง
่ ในสิง่ ตี้ดี 10 หื้อฮักกั ๋นเหมือนปี้ เหมือน
่ ตี้บ่ดี หื้อยึดมัน
น้ อง หื้อยินดียกย่องหื้อเกียรติกั ๋น 11 หื้อหมัน
่ เยียะก๋าน ห้ามขี้ค้าน หื้อกระตือรือร้นใน
ก๋านฮับใจ๊ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า 12 หื้อจื้นจมยินดี ย้อนมีความหวัง หื้ออดทนต่อความตุ๊ก
ยาก หื้อ หมัน
่ อธิษฐาน 13 เมื่อ คน ของ พระเจ้า ขาดแคลน หื้อ จ้วยเหลือ เขา หื้อ เป๋น คน
มีนํ้าใจ๋ ต้อนฮับแขก 14 หื้อขอพระเจ้าปั๋ นปอนคนตี้ คํ่าหมู่ต้าน หื้อพระองค์ ปั๋ นปอนเขา
เต๊อะ บ่ดี ขอ หื้อ พระเจ้า แจ้ง สาป เขา 15 หื้อ จื้น จมยินดี กับ คน ตี้ มี ความ จื้น จมยินดี หื้อ
โศกเศร้ากับคนตี้กํ่าลังโศกเศร้า 16 หื้ออยูตวย
่
กั ๋นโดยเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น บ่ดีเป๋นคน
หยิง่ จ๋องหอง แต่หื้อเป๋นคนถ่อมใจ๋ลง ยอมคบกับคนมีฐานะตํ่า๑ บ่ดีกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋น
คนหลวก
17 ถ้าใผเยียะบ่ดีหื้อหมู่ต้าน ห้ามเยียะบ่ดีตอบ แต่หื้อเยียะในสิง
่ ตี้คนตังหลายหันว่า
ดี 18 หื้อเยียะกู้ อย่างเต้าตี้ หมู่ต้านจะเยียะได้ เปื้ อจะได้ อยู่กับคนอื่นอย่างสงบสุข 19 ปี้
น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก บ่ดี แก้ แค้น คน ใด เลย แต่ ป่อย หื้อ พระเจ้า ลงโต้ ษ เขา เอง ย้อน
3
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โรม 14:2

มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า พระเจ้า บอก ว่า “ก๋าน แก้ แค้น นั ้น เป๋น หน้า ตี้ ของ เฮา เฮา จะ
ตอบแตนเขาเอง�ง 20 แต่หื้อเยียะเหมือนตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ถ้าศัตรู ของ
๋
ต้านใค่อยากกิน
๋ ข้าว ก็หื้อเอาข้าวหื้อเขากิน
๋
ถ้าอยากกิน
๋ นํ้า ก็หื้อเอานํ้าหื้อเขากิน
๋
ก๋านเยียะจาอีจะ
้ เยียะหื้อเขาละอายใจ๋�ฉ
21 ห้ามหื้อความบ่ดีมีชัยเหนื อต้าน แต่หื้อมีชัยเหนื อความบ่ดีด้วยความดี

13

ก๋านเจื้อฟังผู้ปกครอง
ต้าน กู้ คน ต้อง เจื้อ ฟัง ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง ย้อน ว่า บ่มี ใผ มี อํานาจ ปกครอง ได้
นอกจาก พระเจ้า จะ ยอม ผู้ ปกครอง ตี้ มี อยู่ นั ้น พระองค์ เป๋น ผู้ แต่ง ตัง้ หมู่ เขา 2 ย้อน จา
อัน
้ คนใดตี้ ขัดขืนผู้มีอํานาจนั ้นก็ ขัดขืนสิง่ ตี้ พระเจ้าแต่งตัง้ ตวย แล้วคนตี้ เยียะจาอัน
้
3
ก็ จะถูกลงโต้ ษ คนตี้ เยียะตั ๋วดี ก็ บ่ต้องกั ๋วอํานาจของผู้ปกครอง แต่ คนตี้ เยียะบ่ดี นั ้น
ต้อง กั ๋ว ถ้า บ่ใค่ กั ๋ว ผู้ ปกครอง ก็ หื้อ เยีย ะ สิง่ ดี เน่ อ แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ปอใจ๋ ต้าน 4 ย้อน ผู้
ปกครองบ้านเมืองนั ้นเป๋นคนฮับใจ๊พระเจ้าเปื้ อหื้อเป๋นประโยชน์ แก่หมู่ต้าน แต่ถ้าหมู่
ต้านเยียะบ่ดีก็หื้อกั ๋วเขาเน่ อ ย้อนหมู่เขามีอํานาจลงโต้ษหมู่ต้านได้ หมู่เขาเป๋นคนฮับ
ใจ๊ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ เปื้ อ ลงโต้ ษ คน เยีย ะ บ่ดี แตน พระเจ้า 5 ย้อนจาอัน
้ ต้าน ตัง หลาย จํา๋ เป๋ น
ต้องเจื้อฟังผู้ปกครอง บ่ใจ้ย้อนกั ๋วถูกลงโต้ษเต้าอัน
้ แต่เจื้อฟังย้อนเยียะต๋ามจิตสํานึ ก
ของต้านตวย 6 จาอัน
้ ต้านตังหลายต้องเสียภาษี ตวย ย้อนว่าผูมี
้ อํานาจนั ้นเป๋นผู้ฮับใจ๊
7
ของ พระเจ้า ตี้ เยีย ะ ต๋าม หน้า ตี้ ของ เขา อยู่ ต้าน ต้อง หื้อ กู้ คน ต๋าม ตี้ ต้อง หื้อ เขา คือ หื้อ
ส่งส่วยแก่ผูตี
้ ้ต้องส่ง หื้อเสียภาษี แก่คนตี้ต้องเสียหื้อ หื้อยําเก๋งแก่คนตี้ต้องยําเก๋ง หื้อ
เกียรติแก่คนตี้สมควรได้ฮบ
ั
1

หน้าตี้ของเฮา
บ่ดี เป๋น หนี้ ใผ ยกเว้นหนี้ ตี้ เกี่ยวกับ ความ ฮัก ตี้ มี ต่อ กั ๋น คน ใด ตี้ ฮัก คน อื่น ก็ ได้ เยียะ
ต๋ามบทบัญญัติครบถ้วนแล้ว 9 บทบัญญัติมีว่า “ห้ามเป๋นจู๊ผัวเมียเปิ้ น ห้ามฆ่าคน ห้าม
ลัก ของ ห้าม โลภ�ช ข้อ หมู่ นี้ ตึง ข้อ อื่นๆ ก็ รวม อยู่ ใน ข้อ เดียว นี้ คือ “จง ฮัก เปื้ อน บ้าน
เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า�ซ 10 ความ ฮัก บ่เยีย ะ อันตราย หื้อ เปื้ อน บ้าน จาอัน
้ ความ ฮัก จึง เป๋น
ก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติครบถ้วน
11 หื้อต้านเยียะจาอี้ย้อนต้านฮู้ดี ว่า บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาตี้ สมควรจะตื่นจากหลับแล้ว
เวลาตี้เฮาจะได้ฮบ
ั ความรอดนั ้นก็ใก้เข้ามาเถิงเหลือต๋อนตี้เฮาฮับเจื้อใหม่ๆ 12 เมื่อคืน
ใก้จะผ่านไปแล้ว ต๋อนเจ๊าก็ใก้เข้ามา ย้อนจาอัน
้ หื้อเลิกเยียะสิง่ ตี้เป๋นของความมืดเหีย
แล้ว ใส่ เครือ
่ ง ป้อ งกั ๋น ตี้ เป๋น ของ ความ เป่ง แจ้ง 13 หื้อ หมู่ เฮา ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ สม กับ เป๋น คน ตี้
อยู่ในความเป่งแจ้ง บ่ใจ้กิน
๋ เลี้ยงเมาเหล้ากั ๋น บ่ใจ้เยียะบาปตางเพศกับลามก บ่ใจ้ผิด
หัว กั ๋น กับ ขอย กั ๋น 14 แต่ ต้าน ตัง หลาย ควร เยีย ะ ตั ๋ว ต๋าม แบบ อย่าง พระเยซู คริสต์ องค์
พระผูเป๋
้ นเจ้า กับห้ามเปิดโอกาสหื้อเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของสันดานบาป
8

14
พระเจ้าผู้เดียวตี้เป๋นผู้ตัดสิน

บ่ดี เถียง กั ๋นเกี่ยว กับ เรือ
่ ง กํา กึ๊ด ตี้ ต่าง กั ๋น
เจ้น คน นึ่ ง เจื้อ ว่า กิน
๋ อะหยัง ก็ ได้ แต่ แหม คน ตี้ มี ความ เจื้อ หน้ อย กึ๊ด ว่า กิน
๋ ได้ ก้า ผัก
ง 12:19 12:19 ฉธบ� 32:35 ฉ 12:20 12:20 สภษ� 25:21-22 ช 13:9 13:9 อพย� 20:13-15,17
ซ 13:9 13:9 ลนต� 19:18
2

1 หื้อ ยอมฮับ คน ตี้ ยัง มี ความ เจื้อ หน้ อย อยู่

โรม 14:3

248

โรม 14:22

อย่างเดียวเต้าอัน
้ 3 คนตี้ กิน
๋ กู้ อย่างก็ ห้ามดู แควนคนตี้ บ่กิน
๋ คนตี้ บ่กิน
๋ ก็ ห้ามนาบโต้ ษ
คนตี้ กิน
๋ กู้ อย่าง ย้อนพระเจ้าได้ ยอมฮับเขาแล้ว 4 ต้านเป๋นใผตี้ จะตัดสินคนฮับใจ๊ ของ
คนอื่น คนฮับใจ๊คนนั ้นจะได้ดีกาว่าหล้มจ๋มก็อยู่ตี้นายของเขา เขาจะได้ดีแน่ นอนย้อน
องค์พระผู้เป๋นเจ้าเยียะหื้อเขาได้ดีได้
5 คนนึ่ งหันว่าวันนึ่ ง สําคัญ นั กเหลือแหมวันนึ่ ง

แต่ แหมคนนึ่ งหันว่ากู้ วันสําคัญเต้า
กั ๋น หมด หื้อ กู้ คน ยึด มัน
่ ต๋าม กํา กึ๊ด ของ ใผ ของ มัน 6 คน ตี้ ถือ ว่า วัน นึ่ ง เป๋น วัน พิเศษ ก็
เยียะจาอัน
้ เปื้ อหื้อเกียรติองค์พระผู้เป๋นเจ้า คนตี้กิน
๋ ได้กู้อย่างก็กิน
๋ เปื้ อหื้อเกียรติองค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ย้อน เขา ได้ ขอบคุณ พระเจ้า สําหรับ ของกิน
๋ นั ้น แล้ว กับ คน ตี้ บ่ยอม กิน
๋
บาง อย่าง ก็ บ่กิน
๋ เปื้ อ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ย้อน เขา ก็ ขอบคุณ พระเจ้า เหมือน
7
กั ๋น ย้อนเฮาบ่ได้อยูเปื้
่ อตั ๋วเฮาเอง กับเฮาก็บ่ได้ต๋ายเปื้ อตั ๋วเฮาเองเหมือนกั ๋น 8 ถ้าหมู่
เฮามีจี วต
ิ อยู่ก็ อยู่เปื้ อองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ถ้าเฮาต๋ายก็ ต๋ายเปื้ อองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ย้อน
จาอัน
้ บ่ว่าเฮาจะมีจีวต
ิ อยู่กาว่าจะต๋าย เฮาก็เป๋นคนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า 9 ย้อนจาอี้
พระเยซู คริสต์ จึงยอมต๋าย แล้วเป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อจะได้ เป๋นองค์ พระผู้เป๋นเจ้า
ของคนต๋ายตึงคนเป๋นตวย
10 แล้ว เป๋ น จาใด ต้าน จึง ตัดสิน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน กาว่า ดู แควน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ
ต้าน ย้อน เฮา ตัง หลาย ต้อง ยืน ต่อ หน้า พระเจ้า หื้อ พระองค์ ตัดสิน กั ๋น กู้ คน 11 ต๋าม ตี้ มี
เขียนในพระคัมภีรว่์ า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า ‘เฮามีจีวต
ิ อยูแน่
่ นอนจาใด ก็หื้อแน่ ใจ๋จาอัน
้ ว่า�
กู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านเฮา กับ
กู้คนจะยอมฮับว่าเฮาเป๋นพระเจ้า�ญ
12 จาอัน
้ เฮาแต่ละคนจะต้องรายงานเรือ
่ งของตั ๋วเก่าต่อพระเจ้า

บ่ดีเป๋นเหตุหื้อปี้ น้ องเยียะบาป
ถ้า จาอัน
้ หื้อ เฮา เลิก ตัดสิน กั ๋น เต๊อะ เน่ อ แต่ หื้อ ตัดสิน ใจ๋ เอง ว่า จะ บ่เยีย ะ อะหยัง
หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อของต้านเยียะบาป 14 ในฐานะตี้เป๋นคนของพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้า
ข้าพเจ้าก็ฮูกั
้ บแน่ ใจ๋ว่าบ่มีของกิน
๋ ใดตี้เป๋นมลทินในตั ๋วของมันเอง แต่ถ้าคนใดหันว่าขอ
งกิน
๋ ใดเป๋นมลทินก็ จะเป๋นมลทินสําหรับเขา 15 ถ้าปี้ น้ องผู้เจื้อของต้านบ่สบายใจ๋ ย้อน
ของ ตี้ ต้าน กิน
่ ง ของกิน
๋ ต้าน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ฮัก เลย ห้าม หื้อ เรือ
๋ มา ทําลาย
ความ เจื้อ ของ ปี้ น้ อง ของ ต้าน ปี้ น้ อง ตี้ พระคริสต์ ต๋าย เปื้ อ เขา 16 จาอัน
้ บ่ดี หื้อ สิง่ ตี้ ต้าน
เจื้อ ว่า ดี เยีย ะ หื้อ คน อื่น ตํา๋ หนิ ต้าน ได้ 17 ย้อน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า นั ้น บ่เกี่ยวกับ ก๋าน
กิน
่ ง ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เรือ
่ ง สันติสุข กับ
๋ ก๋าน ดื่ม แต่ เป๋น เรือ
18
เรือ
่ งความ จื้น จม ยินดี ตี้ มา จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ คน ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ จาอี้
จะเยียะหื้อพระเจ้าเปิงใจ๋เขา กับคนตังหลายก็หันดีหันงามตวย
19 ย้อนจาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ตัง หลาย อุตส่าห์ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ เยีย ะ หื้อ มี สันติสุข กับ จ้วย กั ๋น
หื้อ มี ความเจื้อ ตี้ มัน
่ คง ขึ้น 20 บ่ดี หื้อ เรือ
่ งของกิน
๋ เยียะ หื้อ สิง่ ตี้ พระเจ้า ได้ เยียะ เสีย หาย
ของกิน
๋ กู้ อย่างดี กิน
๋ ได้ หมด แต่ เป๋นสิง่ ตี้ บ่ถูกต้องถ้ากิน
๋ แล้วเยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อเยียะ
บาป 21 เป๋น สิง่ ตี้ ดี ตี้ จะ บ่กิน
่ กาว่า เยีย ะ สิง่ อื่นๆ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ปี้
๋ จิน
๊ กาว่า บ่กิน
๋ เหล้า องุน
น้ อง ของ ต้าน เยีย ะ บาป 22 หื้อ ความ เจื้อ ของ ต้าน ใน เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น เรือ
่ ง หละหว่าง ต้าน
กับ พระเจ้า คน ใด เยีย ะ อะหยัง ตี้ ถือ ว่า ถูก ต้อง แล้ว ใน ใจ๋ บ่ได้ ฟ้อง ผิด คน นั ้น ก็ เป๋น สุข
13

ญ

14:11 14:11 อสย� 45:23

โรม 14:23

249

โรม 15:16

23 แต่คนตี้สงสัยแล้วยังกิน
๋

คนนั ้นก็จะถูกตัดสินลงโต้ษ ย้อนเขาบ่ได้กิน
๋ ต๋ามตี้เขาเจื้อ
กู้อย่างตี้บ่ได้เยียะต๋ามสิง่ ตี้เขาเจื้อก็เป๋นบาป

15
ดําเนิ นจีวต
ิ หื้อเป๋นตี้ปอใจ๋ของเปื้ อนบ้าน
ควรจ้วยคนตี้ มี ความเจื้ออ่อนแอในเรือ
่ งตี้ เขาสงสัย
2
กับ บ่สมควร เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า เฮา กู้ คน สมควร เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ คน อื่น ปอใจ๋ เปื้ อ เป๋น
ประโยชน์ ต่อ เขา กับ หื้อ ความ เจื้อ ของ เขา จํา๋ เริญ ขึ้น 3 ย้อน พระเยซู คริสต์ ก็ บ่ได้ เยีย ะ
ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า “กําอู้ดูแควนของผู้ตี้เยาะเย้ยพระเจ้า
นั ้น แต๊ๆ ก็เป๋นกําอู้ดูแควนข้าพระองค์�ฎ 4 ย้อนสิง่ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรตั
์ ง้ แต่สมัย
ก่อนนั ้น ก็เขียนไว้เปื้ อสอนเฮา เปื้ อหื้อเฮามีความหวังโดยความอดทน กับกํา๋ ลังใจ๋ตี้ได้
จาก พระคัมภีร ์ 5 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง ใจ๋ โผด จ้วย ต้าน ตัง หลาย
เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น ต๋าม แบบ อย่าง พระเยซู คริสต์ 6 เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ ฮ่วมใจ๋
เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าของหมู่เฮา
7 ย้อนจาอัน
้ หื้อยอมฮับกั ๋น เหมือนพระเยซู คริสต์ ยอมฮับต้านเปื้ อคนตังหลายจะได้
ยกย่อง พระเจ้า 8 ข้าพเจ้า ขอ บอก ว่า พระเยซู คริสต์ มา ฮับ ใจ๊ จาว ยิว แล้ว เปื้ อ เยีย ะ หื้อ
หันว่าพระเจ้าสัตย์ซ่ ือตี้ จะเยียะต๋ามพระสัญญาตี้ พระองค์ ได้ หื้อไว้กับป้ออุย
๊ แม่หม่อน
9
ของหมู่เขา เปื้ อคนต่างจ้าดจะสรรเสริญพระเจ้าย้อนพระองค์เมตต๋าหมู่เขา ต๋ามตี้มี
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ย้อนจาอีข้
้ าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ต้ามก๋างคนต่างจ้าด
กับจะฮ้องเพลงสรรเสริญพระองค์�ฏ
1 หมู่ เฮา ตี้ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง

10 กับมีเขียนในพระคัมภีรแหม
์
ว่า

“คนต่างจ้าดเหย จงจื้นจมยินดีฮ่วมกับคนของพระเจ้าเต๊อะ�ฒ
11 กับมีเขียนไว้แหมต๋อนนึ่ งว่า
“คนต่างจ้าดตังหลายเหย หื้อสรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
กับหื้อจ้าดตังหลายสรรเสริญพระองค์ตวยกั ๋นเต๊อะ�ณ
12 แล้วอิสยาห์ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเกยอูว่
้ า
“จะมีคนเกิดมาจากเจื๊อสายของเจสซี
คนนั ้นจะปกครองคนกู้จ้าด
แล้วคนหมู่นั ้นจะมีความหวังย้อนต้าน�ด

ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ ความ หวัง โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี ความ จื้น จมยินดี กับ สันติสุข
อย่าง เต๋ม บริบูรณ์ ย้อน ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ มี ความ หวัง อย่าง เต๋
มล้น โดยฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
13

ก๋านของเปาโล
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า ต้าน ตัง หลาย มี ความ ดี งาม เต๋ม ไป หมด มี
ความ ฮู้ กู้ อย่าง ตี้ พระเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ กับ สามารถ สอน กั ๋น ได้ 15 แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ก้า
เขียนบางเรือ
่ งเถิงหมู่ต้าน เปื้ อเตือ
๋ นความจํา๋ ของหมู่ต้านแหมเตื้อ ก็ย้อนพระคุณของ
16
พระเจ้า ตี้ ได้ หื้อ กับ ข้าพเจ้า เปื้ อ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ไป หา คน ต่าง
14
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จ้า ด มี หน้า ตี้ เหมือน เป๋น ปุโรหิต บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เปื้ อ คน ต่างจ้า ด ตี้ เจื้อ จะ เป๋น
คนตี้พระเจ้ายอมฮับเหมือนเครือ
่ งปู่จาตี้พระวิญญาณเยียะหื้อบริสุทธิ์ 17 ย้อนข้าพเจ้า
เป๋น คน ของ พระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ภู มิ ใจ๋ ใน งาน ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า 18 ข้าพเจ้า ก้า
อู้ เถิง งาน ตี้ พระคริสต์ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า เยีย ะ เต้า อัน
้ ใน ก๋าน นํา คน ต่างจ้า ด มา เจื้อ ฟัง
19
พระเจ้า ผ่านตางสิง่ ตี้ ข้าพเจ้าได้ อู้กับเยียะ คือโดยฤทธิอํ
์ านาจของหมายสําคัญกับ
ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่างๆ ตึง ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ข้าพเจ้า ก็ ได้ บอก ข่าวดี
เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ กู้ๆ ตี้ ตัง้ เก๊ า ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป จ๋น แผว เมือง อิล ลี ร ค
ิ ุม 20 ใน ก๋าน
บอกข่าวดี ข้าพเจ้าได้ตัง้ เป้าไว้ว่าจะไปบอกในตี้ตี้คนยังบ่เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซูคริสต์
มา ก่อน เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ต้อง เยีย ะ งาน ต่อ จาก ของ คน อื่น ตี้ ได้ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ มา แล้ว
21 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่
์ า
“คนตี้บ่เกยมีใผมาบอกหื้อฮูเรื
้ อ
่ งพระองค์ก็จะได้หัน
กับคนตี้บ่เกยได้ยน
ิ มาก่อนก็จะได้เข้าใจ๋�ต
เปาโลวางแผนจะไปกรุ งโรม

22 ย้อน งาน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่นี้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน บ่ได้ อยู่หลาย เตื้อ 23 แต่

บ่าเดี่ยวนี้ งานของข้าพเจ้าในแคว้นหมู่นี้ เสี้ยงหมดแล้ว กับข้าพเจ้าใค่อยากไปหาต้าน
หลาย ปี๋ มา แล้ว 24 ข้าพเจ้า จึง กึ๊ด ว่า จะ แว่ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน ต๋อน เมื่อ จะ ไป ประเทศ
สเปน แล้วหลังจากตี้ได้อยูกั
่ บหมู่ต้านสักหว่างนึ่ งแล้ว ข้าพเจ้าก็หวังว่าหมู่ต้านจะจ้วย
ข้าพเจ้าเตียวตางต่อไปจ๋นเถิงสเปน 25 แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
เปื้ อ จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า ตี้ หัน
้ 26 ย้อน ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ
แคว้นอาคายายินดี จะฮอมสตางค์ กั ๋น แล้วส่งไปจ้วยเหลือคนของพระเจ้าตี้ ตุ๊กในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 27 เรือ
่ งนี้ หมู่เขายินดีเยียะกั ๋นคนเดียว แต๊ๆ แล้วหมู่เขาฮู้สึกว่าเป๋นหนี้ บุญ
คุณผู้เจื้อจาวยิวอยู่ ย้อนปี้ น้ องจาวยิวหมู่นั ้นได้ปั๋ นปอนตางจิตวิญญาณหื้อกับหมู่เขา
ก็ สมควรตี้ หมู่ เขาจะปั๋ นปอนตางของใจ๊ หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อหมู่ นั ้นพ่อง 28 เมื่อข้าพเจ้าเยีย
ะ งาน นี้ เสร็จ แล้ว คือ เอา สตางค์ ตี้ ได้ ฮอม ไป หื้อ หมู่ ปี้ น้ อง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เรียบร้อย
แล้ว ข้าพเจ้าก็จะเตียวตางไปประเทศสเปน แล้วหละหว่างตางก็จะแว่แอ่วหาหมู่ต้าน
29 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า เมื่อข้าพเจ้ามาหาหมู่ต้าน จะนําปอนของพระคริสต์ มาหื้อต้านตัง
หลายอย่างเต๋มตี้
30 ปี้ น้ องตังหลาย ย้อนหันแก่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาตังหลาย กับ
ย้อน หัน แก่ ความ ฮัก ตี้ มา จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ข้าพเจ้า ขอ ร้อง ต้าน ตัง หลาย จ้วย
ออกแฮงกั ๋นอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อข้าพเจ้าตวย 31 ตี้ข้าพเจ้าจะป๊นภัยจากคนตี้บ่เจื้อ
พระเยซู ในแคว้นยูเดีย แล้วขอหื้อคนของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็มเต๋มใจ๋ฮับก๋านจ้วย
เหลือ จาก ข้าพเจ้า 32 แล้ว ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จะ ได้ มา หา หมู่
ต้านโดยมีความยินดีกับมีความจื้นใจ๋ตี้ได้อยู่กับหมู่ต้าน 33 ขอหื้อพระเจ้าผู้หื้อสันติสุข
อยูตวย
่
ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน

16
กํากึ๊ดเติงหาผู้เจื้อในกรุ งโรม
ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เฟบี น้ องสาว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา หื้อ กับ ต้าน ตัง หลาย นาง เป๋น
ผู้ฮับใจ๊๒พระเจ้าของคริสตจักรในเมืองเคนเครีย 2 ขอหมู่ต้านต้อนฮับนางในนามองค์
1
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พระผู้เป๋นเจ้า หื้อสมกับเป๋นคนของพระเจ้า ขอจ้วยเหลือนางต๋ามตี้นางต้องก๋าน ย้อน
ว่านางเกยจ้วยเหลือหลายคนตึงข้าพเจ้าตวย

ขอ ฝาก ความ กึ๊ด เติง หา ปริส คา กับ อาควิลลา ตึง สอง เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเยซู
คริสต์ กับ ข้าพเจ้า มา ก่อน 4 สอง คน นี้ เกย เสี่ยง จี วิต จ้วย เหลือ ข้าพเจ้า มา แล้ว บ่ใจ้
ข้าพเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ เป๋น หนี้ บุญ คุณ หมู่ เขา แต่ คริสตจักร คน ต่างจ้า ด ตัง หลาย ก็ เป๋น หนี้
หมู่ เขา เหมือน กั ๋น 5 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ ฮ่วม นมัส ก๋า น ใน บ้าน
ของเขาตึงสองตวย กับฝากกํากึ๊ดเติงหาเอเปเนทัสเปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮัก เขาเป๋นคนเก๊า
หัวที ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู คริสต์ ใน แคว้น เอเชีย 6 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา มารีย์ ตี้ เยีย ะ ก๋าน
หนั กเปื้ อต้านตังหลาย 7 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอันโดรนิ คัสกับยูนีอส
ั ผู้เป๋นปี้ น้ องจาวยิว
ตี้ เกยถูกขังคอกตวยข้าพเจ้า ตึงสองคนนี้ เป๋นคนมีจื้ อเสี ยงดี ในหมู่ อัครทูต กับได้ เจื้อ
พระเยซู คริสต์ก่อนข้าพเจ้า 8 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอัมพลี อาทัสปี้ น้ องผู้เจื้อในองค์พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก 9 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา อู รบานั ส เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์
ตวย กับ เฮา ตึง ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา สทาคิส เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก ตวย 10 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง
หาอาเป็ลเลสคนตี้ผ่านก๋านทดสอบความจงฮักภักดีต่อพระเยซูคริสต์แล้ว กับฝากกํา
กึ๊ดเติงหาคนในครอบครัวอาริสโทบูลัส 11 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาเฮโรดิ โอนผู้เป๋นปี้ น้ อง
จาวยิวของข้าพเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาคนในครอบครัวนารซิสสัสตี้เจื้อในองค์พระผู้
เป๋นเจ้า 12 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาตรีเฟนากับตรีโฟสาตี้ยอมเยียะก๋านหนั กฮับใจ๊องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงหานางเปอร์ซีสตี้ ข้าพเจ้าฮัก ผู้ตี้ ยอมเยียะก๋านหนั กขนาด
เปื้ อองค์พระผู้เป๋นเจ้า 13 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหารู ฟัส ผู้ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้คัดเลือกไว้
แล้ว กับฝากกํากึ๊ดเติงหาแม่ของเขา เซิง่ เป๋นเหมือนแม่ของข้าพเจ้าเหมือนกั ๋น 14 ขอ
ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา อาสิ นครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัท โรบัส เฮอร์มาส กับ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อตี้อยู่ตวยเขา 15 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาฟิโลโลกัส ยูเลีย เนเรอัส กับน้ องสาวของเขา
กับโอลิมปัสตึงหมู่ คนของพระเจ้าตี้ อยู่ตวยเขาหมู่ นั ้น 16 หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋น
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ หมู่ คริสตจักร ของ พระคริสต์ ตึง หมด ได้ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา มา เถิง ต้าน ตัง
หลายตวย
3

17 ปี้ น้ องตังหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนต้านว่า

หื้อหละวังกับหลีกเลี่ยงคนตี้เป๋นเหตุหื้อ
แตกแยกกั ๋น คนหมู่นี้ ต่อต้านกําสอนตี้ ต้านตังหลายเกยเฮียนฮู้มาแล้ว 18 ย้อนว่าหมู่
เขา บ่ได้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แต่ เขา เยีย ะ ก๋าน เปื้ อ ปาก ต๊อง
ของตั ๋วเก่าเต้าอัน
้ หมู่เขาล่อลวงคนฮู้บ่ตันหื้อหลงไปต๋ามกําอู้ม่วนจ๋าหวานของหมู่เขา
19 กู้ คน ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ตี้ ต้าน จงฮัก ภักดี ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จื้น จมยินดี
ย้อนหมู่ ต้าน นั กขนาด แต่ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน หลวกในเรือ
่ งตี้ ดี กับบ่สนใจ๋ ในเรือ
่ งตี้
บ่ดี 20 แหมบ่เมินพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขจะผาบมารซาต๋านหื้ออยู่ใต้ อํานาจของหมู่ ต้าน
ขอหื้อพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ

ทิ โมธีเปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตัง หลาย ตวย ลู สิ อส
ั ยา
โสนกับโสสิปาเทอร์ปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาเหมือนกั ๋น
21

22 ข้าพเจ้าจื้อเทอร์ทิอส
ั

เป๋นคนเขียนจดหมายนี้ ต๋ามกําบอกของเปาโล ก็เป๋นผู้เจื้อ
ในองค์พระผู้เป๋นเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย
23 กายอัส

ผู้เป๋นเจ้าของบ้านตี้ข้าพเจ้าอยูนี
่ ้ กับตี้หมู่ผู้เจื้อใจ๊เป๋นตี้นมัสก๋านพระเจ้า
ก็ ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ตัง หลาย ตวย เอรัส ทัส หัวหน้า ฝ่าย ก๋าน คลัง ของ เมือง นี้
กับ ควารทัส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา ก็ ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ตัง หลาย ตวย

โรม 16:24
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โรม 16:27

ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา จง มี แก่ ต้าน ตัง หลาย
เต๊อะ อาเมน๓
กําสรรเสริญพระเจ้า
25 จง ถวาย เกียรติ แก่ พระเจ้า ผู้ ตี้ สามารถ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ตัง
้ มัน
่ ใน ความ เจื้อ ต๋าม
ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก แล้ว นั ้น กับ ต๋าม ก๋าน เปิด เผย ความ จริง อัน
็ เซิง่ ได้ปิดไว้เมินมาแล้วตัง้ แต่สมัยโบราณ 26 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเปิดเผยหื้อ
ลํ้าเลิก
ฮูผ่
้ านตางผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้ต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้าผูเป๋
้ นอยู่
27
ตลอด เปื้ อ คน ใน กู้ๆ จ้าด จะ ได้ เจื้อ วางใจ๋ กับ เจื้อ ฟัง พระองค์ โดย พระเยซู คริสต์ ขอ
เกียรติจงมีแก่พระเจ้าผู้มีปั๋ ญญาในกู้สิง่ กู้อย่างแต่องค์เดียว อาเมน
24

๓

16:24 16:24 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อ 24

1 โครินธ์ 1:1
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1 โครินธ์ 1:9

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โครินธ์

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปาโล ได้ เขียน ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 55 เปาโล เขียน
จดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์ ต้านเขียนต๋อนตี้ ยังอยู่ในเมืองเอเฟซัส
หมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์ส่วนใหญ่เป๋นคนต่างจ้าด ตี้ ได้ ฮบ
ั เจื้อโดยได้ ฟังกําเตสนาของ
เปาโล (กิจก๋าน 18:1-18) แต่ฮีตเก่าฮอยเดิมของเมืองโครินธ์นั ้นยังมีอิทธิพลต่อความ
เจื้อของหมู่ผู้เจื้ออยู่ จึงเยียะหื้อมีปั๋ ญหาเกิดขึ้นภายในคริสตจักรเมืองโครินธ์ ย้อนว่า
มี หมู่ ผู้ เจื้อ ยัง ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โคริน ธ์อยู่ เปาโล จึง เขียน จดหมาย
ฉบับนี้ เปื้ อจะอูเถิ
้ งก๋านแก้ไขปั๋ ญหาตี้เกิดขึ้นในคริสตจักรหัน
้
เปาโล สอน ว่า แผ่น ดิน ของ พระคริสต์ ได้ มา เถิง โลก นี้ แล้ว แต่ ยัง บ่สมบูรณ์ แบบ เตื้อ
แต่จะสมบูรณ์ แบบในยุคสุดต๊ายเมื่อพระคริสต์จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง เปื้ อจะปกครอง
กู้สิง่ กู้อย่าง ผู้เจื้อกู้คนจะได้ฮับตั ๋วใหม่ ความต๋ายจะถูกทําลาย
เปาโล ได้ เขียน บอก แหม ว่า หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ เผียบ เหมือน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ตี้ แต่ ละ คน ก็
เป๋นส่วนนึ่ งในตั ๋วนี้ โดยมีพระคริสต์เป๋นหัว ผูเ้ จื้อก็เป๋นเหมือนพระวิหารของพระเจ้าได้
โดย พระวิญญาณ บริสุทธิตี
้ ผู้ เจื้อ ต้อง ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิ์
์ ้ อยู่ ใน ใจ๋ ของ เขา ย้อน จาอัน
เซิง่ เป๋น ก๋าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า เปาโล เขียน เกี่ยว กับ ระเบียบ ใน ก๋าน นมัส ก๋า น พระเจ้า
กับอูเถิ
้ งของประทานฝ่ายวิญญาณตี้พระวิญญาณบริสุทธิมอบ
หื้อกับผูเ้ จื้อ สิง่ ตี้สําคัญ
์
ตี้สุดคือ ของประทานนี้ ควรจะเยียะหื้อตั ๋วของพระคริสต์เติบโตขึ้น บ่ใจ้แตกแยกกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผู้ตี้พระเจ้าได้ เลือกฮ้องมาเป๋ นอัครทูตของพระ

เยซู คริสต์ กับ จาก โสสเธเนส ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เฮา 2 เถิง คริสตจักร ของ พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน
เมืองโครินธ์ พระเจ้าได้ เยียะหื้อต้านบริสุทธิโดย
ตางพระเยซู คริสต์ กับได้ ฮ้องต้านหื้อ
์
เป๋น คน ของ พระองค์ ฮ่วม กับ กู้ คน ใน กู้ๆ ตี้ ตี้ อธิษฐาน ใน นาม ของ พระเยซู คริสต์ องค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เขา กับ ของ เฮา 3 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข
จากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
เปาโลขอบคุณพระเจ้า

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับหมู่ต้านตลอด

ตี้พระองค์ได้หื้อพระคุณแก่หมู่

5 ย้อนโดย พระเยซู คริสต์ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก๋านปั๋ นปอนอย่าง

ต้านผ่านตางพระเยซู คริสต์
เต๋มตี้ในฝ่ายจิตวิญญาณ บ่ว่าจะเป๋นในด้านกําอูกาว่
้
าความฮูกู
้ ้อย่าง 6 ตี้เป๋นจาอีก็
้ ย้อน
7
็
ว่า กํา พยาน เกี่ยวกับ พระคริสต์ นั ้น ฝัง เลิก อยู่ใน จิต ใจ๋ หมู่ ต้าน แล้ว จาอัน
้ ใน หว่าง นี้ ตี้
ต้าน กํ่า ลัง กอง ถ้า พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่ได้
ขาดของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอะหยังสักอย่าง 8 พระองค์ จะจ้วยหื้อต้านตัง้ มัน
่ คง
อยู่ในความเจื้อจ๋นเถิงตี้ สุด เปื้ อต้านจะได้ บ่มี ตี้ ติ ในวันตี้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา 9 พระเจ้า นั ้น สัตย์ซ่ ือ พระองค์ ได้ ฮ้อง หมู่ ต้าน เข้า มา มี สามัคคีธรรม
กับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

1 โครินธ์ 1:10
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ก๋านแตกแยกในคริสตจักร
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า วิงวอน ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้าของเฮา ขอหื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นไว้ บ่ดีแบ่งแยกกั ๋น แต่หื้อมีกํากึ๊ดกับเป้าหมาย
ตี้ ไป ใน ตาง เดียว กั ๋น เน่ อ 11 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ฮู้ จาก คน ใน ครอบครัว ของ นาง คะ
โลเอว่า หมู่ต้านผิดหัวกั ๋น 12 ข้าพเจ้าหมายความว่าหมู่ต้านต่างคนต่างอู้ว่า “ข้าพเจ้า
เป๋น ลูก ศิษย์ ของ เปาโล� “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ อปอลโล� “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์
ของ เคฟาส� กาว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ พระคริสต์� 13 พระคริสต์ ถูก แยก ออก
เป๋น หลาย องค์ แล้ว กา เปาโล ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ หมู่ ต้าน กาว่า ใด หมู่ ต้าน ฮับบัพ
ติศมาเปื้ อจะเป๋นของเปาโลจาอัน
้ กา
14 ขอบคุณพระเจ้าตี้ข้าพเจ้าบ่ได้หื้อบัพติศมากับหมู่ต้านคนใดเลยนอกจากคริสปั ส
กับ กายอัส 15 จาอัน
้ เลย บ่มี ใผ อู้ ได้ ว่า เขา ฮับ บัพ ติศ มา เปื้ อ เป๋น ลูก ศิษย์ ของ ข้าพเจ้า
16 (ข้าพเจ้าได้หื้อบัพติศมากับครอบครัวสเทฟานั สตวย นอกนั ้นข้าพเจ้าจํา
๋ บ่ได้แล้วว่า
ได้เยียะหื้อใผแหมพ่อง) 17 ย้อนพระคริสต์บ่ได้ส่งข้าพเจ้ามาหื้อบัพติศมากับใผ แต่ส่ง
มา หื้อ บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า บ่ได้ บอก โดย ใจ๊ กํา อู้ ตี้ หลวก ต๋าม ปั๋ ญญา ของ คน เปื้ อ ว่า ก๋าน
ต๋ายของพระเยซูบนไม้ก๋างเขนจะบ่เสี้ยงฤทธิเดช
ไป
์
10

พระคริสต์คืออํานาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า

18 คนตี้กํ่าลังจะฉิ บหายนั ้นก็ถือว่าเรือ
่ งก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของพระเยซูเป๋นเรือ
่ ง

ง่าว แต่ เฮา ตี้ กํ่า ลัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ถือ ว่า เป๋น ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เฮาจะทําลายปั๋ ญญาของคนหลวก
เฮาจะเยียะหื้อความเข้าใจ๋ของผู้มีความฮูนั
้ กเสียไป�ก

19

อย่าง ตี้ มี

ไหน หมู่ คน หลวก ไหน หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไหน หมู่ นั ก ปราชญ์ สมัย นี้ พระเจ้า เยีย ะ
หื้อ หัน แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า ปั๋ ญญา ของ โลก นี้ มัน ง่าว 21 ย้อน พระเจ้า ได้ ใจ๊ พระ ปั๋ ญญา ของ
พระองค์ วางแผนไว้แล้ว ว่า โลกจะบ่สามารถฮู้จักพระองค์ โดยก๋าน เปิ้ งปั๋ ญญา ของตั ๋ว
เก่า พระเจ้า จึง ตัง้ ใจ๋ ตี้ จะ จ้วย คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย กํา เตสนา ง่าวๆ
ของ หมู่ เฮา หมู่ นี้ แตน 22 จาว ยิว ฮ้อง ขอ หมายสําคัญ ส่วน จาว กรีก ก็ เซาะ หา ปั๋ ญญา
23 แต่ หมู่ เฮา บอก ข่าวดี เรือ
่ งของพระคริสต์ ตี้ ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน เรือ
่ งนี้ เยียะหื้อจาว
ยิว โขด กับ คน ต่างจ้า ด ก็ ถือ ว่า เป๋น เรือ
่ ง ง่าวๆ 24 แต่ สําหรับ คน ตี้ พระเจ้า ได้ ฮ้อง มา หื้อ
เป๋น คน ของ พระองค์ นั ้น บ่ว่า จะ เป๋น จาว ยิว กาว่า จาว กรีก ก็ หัน ว่า พระ คริสต์ เป๋น ฤทธิ์
อํานาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า 25 ย้อนความง่าวของพระเจ้าก็ยังมีปั๋ ญญานั กเหลือ
ปั๋ ญญาตึงหมดของมนุษย์แหมก่อน กับความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกํา๋ ลังนั กเหลือ
ความเข้มแข็งของมนุษย์ก่อน
26 ผ่อ เต๊อะ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เมื่อ พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา นั ้น หมู่ ต้าน เป๋ น คน จาใด กั ๋น
มีบ่กี่คนตี้เป๋นคนหลวกต๋ามปั๋ ญญาของโลก มีบ่กี่คนตี้เป๋นผู้มีอํานาจ กับมีบ่กี่คนตี้มา
จากผะกุ๋นตี้สูง 27 แต่พระเจ้าได้เลือกหมู่ตี้โลกหันว่าง่าว เปื้ อเยียะหื้อหมู่ตี้หลวกขายขี้
หน้า กับเลือกหมู่ ตี้ โลกถือว่าขี้เปี้ ยเปื้ อเยียะหื้อหมู่ ตี้ มี กํา๋ ลังได้ อาย 28 พระเจ้าได้ เลือก
หมู่ ตี้ โลก ถือ ว่าตํ่าต้อย กับ หมู่ คน ตี้ โดน ดูถูก ดู แควน กับ หัน ว่า บ่สําคัญ เปื้ อ เยีย ะ หื้อ สิง่
ตี้ โลก ถือ ว่า สําคัญ เป๋น สิง่ บ่สําคัญ 29 เปื้ อ จะ บ่มี ใผ มา อวด ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ 30 เฮา มี
ความสัมพันธ์กับพระเยซู คริสต์ ได้ ก็ โดยพระองค์ นี้ ละ พระเจ้าตัง้ หื้อพระองค์ เป๋นพระ
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ปั๋ ญญาจากพระเจ้าเปื้ อเฮา เป๋นผู้ตี้เยียะหื้อเฮาเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมกับเยียะหื้อ
เฮาบริสุทธิ์ กับเป๋นผู้ตี้ไถ่เฮาหื้อมีอิสระจากบาป 31 อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่
์ า “ใผ
ข
ใค่อวดก็หื้ออวดในสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าเยียะเต๊อะ�

2
เรือ
่ งราวของพระคริสต์บนไม้ก๋างเขน
็ ของ พระเจ้า หื้อ กับ
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มา บอก ความ จริง อัน ลํ้า เลิก
หมู่ ต้าน นั ้น ข้าพเจ้า บ่ได้ ใจ๊ กํา อู้ ม่วน จ๋า หวาน กาว่า กํา ตี้ มา จาก ปั๋ ญญา ตี้ หลวก 2 ย้อน
ข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ ว่าต๋อนตี้ อยู่กับหมู่ต้าน ข้าพเจ้าจะบ่สอนเรือ
่ งอะหยังเลย นอกจากเรือ
่ ง
ของ พระเยซู คริสต์ กับ ความ ต๋าย ของ พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน 3 แล้ว เมื่อ ข้าพเจ้า มา หา
หมู่ ต้าน นั ้น ข้าพเจ้า ฮู้ สึก อ่อน กํา๋ ลัง กับ กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ 4 กํา อู้ กับ กํา เตสนา ของ ข้าพเจ้า ก็
บ่ใจ้ กํา ตี้ ใจ๊ ปั๋ ญญา มา จัก
๊ จู๋ง หมู่ ต้าน แต่ เป๋น ก๋าน สําแดง ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระวิญญาณ
5 เปื้ อ ว่า ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน จะ บ่ได้ เป๋ น ผล ตี้ มา จาก ปั๋ ญญา ของ คน แต่ มา จาก ฤทธิ์
อํานาจของพระเจ้า
1

พระปั๋ ญญาของพระเจ้า
จาใด ก็ ดี หมู่ เฮา อู้เถิง ปั๋ ญญา ใน หมู่ คน ตี้ เติบ ใหญ่ ใน ความ เจื้อ แล้ว เซิง่ บ่ใจ้ ปั๋ ญญา
ตี้ มา จาก โลก นี้ กาว่า มา จาก ผู้ ปกครอง โลก นี้ ตี้ กํ่า ลัง จะ เสี้ ยง อํานาจ ไป 7 แต่ หมู่ เฮา อู้
็ ของพระเจ้าตี้ พระองค์ ได้ เก็บซ่อนไว้นั ้น กับตี้ พระองค์ ได้ กํา๋ หนด
เถิงปั๋ ญญาอันลํ้าเลิก
ไว้ก่อนสร้างโลกว่าปั๋ ญญานี้ จะเป๋นเกียรติ ของเฮา 8 บ่มี ผู้ปกครองคนใดในโลกนี้ ฮู้จัก
ปั๋ ญญา นี้ ย้อน ถ้า ฮู้ จัก ก็ คง บ่มี ใผ เอา องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ ยิง่ ใหญ่ ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
9 อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่
์ า
“สิง่ ตี้ต๋าของคนบ่เกยหัน
กับหูบ่เกยได้ยน
ิ กาว่าคนกึ๊ดบ่เถิงว่าจะเกิดขึ้น
ก็เป๋นสิง่ ตี้พระเจ้าได้เกียมไว้แล้วสําหรับคนตี้ฮักพระองค์�ค
10 แต่พระเจ้าได้เปิ ดเผยสิง
่ หมู่นี้ หื้อกับเฮาผ่านตางพระวิญญาณ ย้อนพระวิญญาณฮู้
็ ของพระเจ้า 11 บ่มีใผฮู้กํากึ๊ดของคนได้นอกจาก
กู้สิง่ กู้อย่างแม้แต่ความลับอันลํ้าเลิก
วิญญาณตี้อยู่ในตั ๋วของเขาเอง ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น บ่มีใผฮู้กํากึ๊ดของพระเจ้าได้นอก
จากพระวิญญาณของพระองค์ 12 เฮาบ่ได้ฮับวิญญาณของโลกนี้ แต่ฮับพระวิญญาณ
ตี้ มาจากพระเจ้า เปื้ อเฮาจะได้ เข้าใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ พระองค์ หื้อเฮา 13 จาอัน
้ ต๋อนตี้ หมู่
เฮาอธิบายเรือ
่ งพระเจ้าหื้อกับคนตี้มีพระวิญญาณอยู่ตวย หมู่เฮาก็ได้ใจ๊ถ้อยกําตี้พระ
วิญญาณสอนเฮา บ่ใจ้กําสอนตี้มาจากสติปั๋ ญญาของคน
14 คนตี้บ่มีพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยอมฮับสิง
่ ต่างๆ ตี้พระวิญญาณเปิดเผยหื้อฮู้
บ่ได้ เขา หัน ว่า เป๋น เรือ
่ ง ง่าว กับ เขา ก็ บ่เข้า ใจ๋ สิง่ หมู่ นี้ ย้อน เขา บ่มี พระวิญญาณ จ้วย หื้อ
เข้า ใจ๋ 15 แต่ คน ตี้ มี พระวิญญาณ อยู่ ตวย ก็ จะ ตัดสิน ได้ กู้ เรือ
่ ง แต่ บ่มี ใผ ตัดสิน เขา ได้
ย้อนในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
16 “มีใผพ่องตี้ฮูจิ
้ ตใจ๋ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
เปื้ อจะสัง่ สอนพระองค์ได้�ฅ
แต่หมู่เฮาเข้าใจ๋ได้ย้อนเฮามีจิตใจ๋ของพระคริสต์
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3

ผู้ฮับใจ๊ของพระคริสต์

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ อู้ กับ หมู่ ต้าน อย่าง อู้ กับ คน ตี้ มี พระวิญญาณ บ่ได้
แต่ ต้อง อู้เหมือน อย่าง อู้กับ คน ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม โลก นี้ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อย
2
ใน พระคริสต์ ข้าพเจ้า ต้อง ใจ๊ นํ้านม เลี้ยง หมู่ ต้าน แตน ของกิน
๋ แข็ง๑ ย้อน ตะก่อน หมู่
ต้านยังกิน
๋ บ่ได้ เตื้อ จ๋นบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ ต้านก็ ยังกิน
๋ ของกิน
๋ แข็งนี้ บ่ได้ เตื้อ 3 ย้อนหมู่ ต้าน
ยังใจ๊จีวต
ิ ต๋ามโลกนี้ อยู่ คือ ขอยกั ๋น ผิดหัวกั ๋น เซิง่ เยียะหื้อฮู้ว่าหมู่ต้านยังใจ๊จีวต
ิ อย่าง
4
คนบาปทัว่ ไปอยูบ่
่ ใจ้กา ย้อนเมื่อมีคนนึ่ งอูว่
้ า “ข้าพเจ้าเป๋นลูกศิษย์ของเปาโล� แหม
คน ก็ อู้ ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ อปอลโล� จาอี้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น เหมือน คน ทัว่ ไป ใน
โลกนี้ บ่ใจ้กา
5 อปอลโลเป๋ นใผ เปาโลเป๋ นใผ ก็ เป๋ นก้าผู้ฮับใจ๊ ตี้ สอนหมู่ ต้านหื้อเจื้อ ต่างคนก็ ต่าง
เยียะหน้าตี้ของตั ๋วต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้ามอบหื้อ 6 ข้าพเจ้าเป๋นคนปูก อปอลโลเป๋น
คนหดนํ้า แต่พระเจ้าเป๋นผู้ตี้เยียะหื้อเติบใหญ่ขึ้น 7 ย้อนจาอัน
้ ตึงคนปูก ตึงคนหดนํ้า
ก็ บ่ได้ สําคัญอะหยัง แต่ ผู้ตี้ สําคัญแต๊ๆ คือพระเจ้าผู้ตี้ เยียะหื้อเติบใหญ่เน่ อ 8 ส่วนคน
ปูก กับ คน หด นํ้า ก็ มี เป้า หมาย เดียว กั ๋น แต่ ละ คน ก็ ได้ ฮบ
ั รางวัล ต๋าม งาน ตี้ ตั ๋ว ได้ เยีย ะ
9 ย้อน ว่า เฮา ต่าง คน ต่าง ก็ ฮ่วม ฮับ ใจ๊ เปื้ อ พระเจ้า หมู่ ต้าน เป๋ น เหมือน โต้ง ของ พระเจ้า
กับเป๋นเหมือนตึกของพระองค์
10 ต๋ามตี้พระเจ้าได้หื้อพระคุณกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป๋ นเหมือนสล่าตี้มีประสบก๋ารณ์
นั ก ตี้ ได้ วาง ฐาน ไว้ แล้ว ก็ มี แหม คน มา ก่อ ขึ้น ต่อ จาก ฐาน นั ้น แต่ ละ คน ก็ จะ ต้อง หละ
วัง หื้อ ดี ว่า จะ ก่อ ขึ้น จาใด 11 ฐาน ตี้ วาง ไว้แล้ว นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ จะ บ่มี ใผ วาง ฐาน
อย่างอื่นได้แหม 12 ถ้าบางคนใจ๊ คํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า กาว่า เฟียง ก่อบนฐาน
นี้ 13 เฮา ก็ จะ ได้ หัน ผล งาน ของ แต่ ละ คน ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป นั ้น ย้อน ใน วัน นั ้น ไฟ
จะเปิดเผยหื้อกู้ คนได้ หัน กับจะพิสูจน์ ว่าผลงานของแต่ ละคนเป๋นจาใด 14 ถ้าผลงาน
ของใผตี้ก่อขึ้นบนฐานนั ้น ทนไฟนี้ ได้ เขาก็จะได้ฮบ
ั รางวัล 15 แต่ถ้าผลงานของใผโดน
ไฟเผาไหม้ไปเหีย คนนั ้นก็จะบ่ได้ฮบ
ั รางวัล ส่วนตั ๋วเขารอดได้ก็แต๊ แต่จะรอดอย่างคน
ล่นหนี จากไฟเต้าอัน
้
16 หมู่ ต้าน ฮู้แล้วบ่ใจ้ กา ว่าหมู่ ต้านเป๋ น พระวิหารของพระเจ้า กับ พระวิญญาณของ
พระเจ้า ก็ อยู่ ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน 17 ถ้า ใผ ทําลาย พระ วิหาร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ จะ
ทําลาย เขา ย้อน ว่า พระวิหาร ของ พระเจ้า นั ้น ศักดิส
์ ิทธิ์ แล้ว ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เอง ก็ เป๋น
พระวิหารของพระองค์
18 บ่ดี จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เป๋ น คน หลวก ต๋าม ตาง ของ โลก นี้
ก็หื้อคนนั ้นถือว่าตั ๋วเป๋นคนง่าวเหีย เปื้ อจะได้เป๋นคนหลวกแต๊ๆ 19 ย้อนว่าสิง่ ตี้คนถือ
ว่า หลวก นั ้น พระเจ้า หัน ว่า เป๋น ความ ง่าว อย่าง ตี้ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว้ ว่า “พระเจ้า ใจ๊
ปั๋ ญญาของคนหลวกเป๋นกับดักมัดตั ๋วเขาเอง�ฆ 20 กับมีเขียนไว้แหมว่า “พระเจ้าฮู้ว่า
กํา กึ๊ด ของ คน หลวก นั ้น บ่มี ประโยชน์ �ง 21 จาอัน
้ บ่ดี หื้อ ใผ ยก คน นั ้น คน นี้ มา อวด กั ๋น
เน่ อ ย้อนว่ากู้สิง่ กู้อย่างก็เป๋นของหมู่ต้านอยูแล้
่ ว 22 บ่ว่าจะเป๋นเปาโล อปอลโล เคฟาส
โลกนี้ จีวต
ิ กาว่าความต๋าย บ่าเดี่ยวนี้ กาว่าปายหน้า กู้สิง่ ก็เป๋นของหมูต้
่ านนั ้นนะ 23 กับ
หมู่ต้านก็เป๋นของพระคริสต์ กับพระคริสต์ก็เป๋นของพระเจ้า
1
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3:2 3:2 นํ้านม คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ง่าย ของกิน
๋ แข็ง คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ยากกับลึกซึ้ง
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3:19 3:19 โยบ

1 โครินธ์ 4:1
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1 โครินธ์ 4:21

ก๋านของอัครทูต
1 หื้อ หมู่ ต้าน ถือ ว่า เฮา เป๋ น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ เป๋ น ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย หื้อ ผ่ อกอย
2
็
๒
ข้อ ลํ้า เลิก ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย หน้า ตี้ นี้ ต้อง เป๋น คน ตี้ ไว้ ใจ๋ ได้ 3 ส่วน
ตั ๋ว ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า บ่ได้ สนใจ๋ ว่า หมู่ ต้าน กาว่า ใผ คน ใด จะ ตัดสิน ข้าพเจ้า จาใด แม้แต่
ตั ๋ว ข้าพเจ้า เอง ก็ ยัง บ่ได้ ตัดสิน เลย ว่า ตั ๋วเอง เป๋น จาใด 4 จิต สํานึ ก ของ ข้าพเจ้า บอก ว่า
ข้าพเจ้าบ่ได้ เยียะอะหยังผิด แต่ นี่ ก็ บ่ได้ หมายความว่าข้าพเจ้า เป๋น คนบริสุทธิผุ
์ ดผ่อง
ผู้ตี้จะตัดสินข้าพเจ้าได้คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต้าอัน
้ 5 จาอัน
้ ฟั่ งตัดสินอะหยังเตื้อก่อน
จะเถิงเวลา หื้อถ้าจ๋นกว่าองค์ พระผู้เป๋นเจ้าจะมา แล้วพระองค์ จะเปิดเผยความลับตี้
ซ่อนอยูใน
่ ตี้มืดออกมา กับจะเปิดเผยสิง่ ตี้อยูใน
่ ใจ๋ของกู้คนหื้อฮูหื
้ ้อหัน เถิงต๋อนนั ้นแต่
ละคนจะได้ฮับกํายกย่องจากพระเจ้าต๋ามตี้เขาสมควรจะได้ฮบ
ั
6 ปี้ น้ อง ผู้เจื้อตัง หลาย ข้าพเจ้าได้ ยกอปอลโลกับตั ๋วข้าพเจ้ามาเป๋ นตั ๋วอย่าง เปื้ อ จะ
เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ ต้าน เฮีย น ฮู้ ความหมาย ของ กํา อู้ ตี้ ว่า “ห้าม เยีย ะ เกิน
๋
กว่าตี้พระคัมภีรได้
์ เขียนไว้� เปื้ อหมู่ต้านจะได้บ่หยิง่ ในก๋านยกคนนึ่ งไปข่มแหมคนนึ่ ง
7 ใผยกต้านหื้อดี เหลือคนอื่น มีอะหยังพ่องตี้ ต้านบ่ได้ ฮบ
ั มาจากพระเจ้า ถ้าต้านได้ฮบ
ั
กู้สิง่ มาจากพระเจ้าแล้ว เป๋นจาใดต้านอวดเหมือนกับว่าต้านเซาะมาได้คนเดียว
8 หมู่ ต้าน มี กู้ สิง
่ กู้ อย่าง ตี้ ต้อ งก๋าน แล้ว เน่ อ หมู่ ต้าน รํา่ รวย แล้ว กับ เป๋น กษั ตริย์ โดย
บ่ต้อง มี เฮา แล้ว ขอ หื้อ เป๋น จาอัน
้ แต๊ๆ เต๊อะ เฮา จะ ได้ เป๋น กษั ตริย์ฮ่วม ปกครอง กับ หมู่
9
ต้าน ตวย ย้อน ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า พระเจ้า จัด หมู่ เฮา ผู้ เป๋น อัครทูต ไว้ เป๋น ลําดับ สุด ต๊าย
เหมือน อย่าง ผู้ ตี้ ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ เถิง ต๋าย เฮา ก๋าย เป๋น เป้า สายต๋า ตี้ หมู่ ทูต สวรรค์ กับ
คนตึงใคว่โลกปักต๋าผ่อ 10 เฮาเป๋นคนง่าวย้อนหันแก่ พระคริสต์ แต่ หมู่ ต้านเป๋นคนมี
ปั๋ ญญาในพระคริสต์ เฮาขี้เปี้ ย ส่วนหมู่ต้านมีกํา๋ ลัง หมู่ต้านมีหน้ามีต๋า แต่เฮาถูกคนดู
ถูกดูแควน 11 จ๋นต๋อนนี้ เฮาก็ยังอดอยากปากแห้ง เสื้อผ้าก็ปุดหวาก โดนเขาบุบเขาตี ๋
บ่มีบ้านตี้จะอยู่ 12 เฮาเยียะก๋านเอาแฮงเข้าตุ๊บเข้าตํา๋ เปื้ อหากิน
๋ เมื่อใผแจ้งด่าเฮา เฮา
13
ก็ปั๋ นปอนหื้อเขา เมื่อถูกคํ่าเฮาก็อดเอา เมื่อถูกคนอื่นใส่ฮ้ายป้ายสี เฮาก็อูกั
้ บเขาดีๆ
ในโลกนี้ เฮาเป๋นเหมือนกระโถนของโลก เป๋นเหมือนของเหลือเดนจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้
14 ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนข้อความหมู่นี้ เปื้ อหื้อหมู่ต้านขายขีหน้
้ า แต่เขียนมาเปื้ อสอนหมู่
ต้านตี้เป๋นเหมือนลูกตี้ข้าพเจ้าฮัก 15 เถิงแม้ว่าหมู่ต้านจะมีปี้ เลี้ยงในหมู่ผูเ้ จื้อเป๋นหมื่น
แต่หมูต้
่ านมีป้อคนเดียวเน่ อ ย้อนว่าข้าพเจ้าได้เป๋นป้อของหมูต้
่ านโดยอํานาจของพระ
เยซู คริสต์ ต๋อนตี้บอกข่าวดีหื้อหมู่ต้านฟัง 16 จาอัน
้ ข้าพเจ้าวิงวอนขอหื้อหมู่ต้านเยียะ
ต๋าม ข้าพเจ้า 17 ข้าพเจ้า ใจ๊ ทิ โมธีตี้ เป๋น เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก ไป หา ก็ ย้อน เหตุ นี้ เนาะ
เขาเป๋นคนซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เขาจะเตือ
๋ นหมู่ต้านว่าข้าพเจ้าใจ๊จีวต
ิ ตี้มีความสัมพันธ์
กับพระคริสต์จาใด ต๋ามตี้ข้าพเจ้าได้สอนในคริสตจักรกู้ๆ ตี้ 18 มีบางคนในหมูต้
่ านอวด
19
ดี กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า จะ บ่ไป หา หมู่ ต้าน แหม แต่ ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว
ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ ต้าน เวยๆ นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ฮู้ ว่า คน หยิง่ ผยอง หมู่ นี้ มี ก้า กํา อู้
บ่ดาย กาว่า มีฤทธิอํ
์ านาจตี้มาจากพระเจ้าแต๊ๆ 20 ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ขึ้น
อยูกั
่ บกําอู้ แต่ขึ้นอยูกั
่ บฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ 21 หมู่ต้านจะเอาจาใด จะหื้อข้าพเจ้า
กํา๋ ไม้ แส้ มา หวด หมู่ ต้าน กาว่า จะ หื้อ มา หา หมู่ ต้าน โดย ความ ฮัก กับ อย่าง สุภาพ อ่อน
โยน
๒ 4:1 4:1 ข้อลํ้าเลิก็ นี้ หมายเถิง ข่าวดี
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5

ปั๋ ญหาก๋านล่วงประเวณี ในคริสตจักร
บ่น่า เจื้อ แต๊ๆ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ มา ว่า มี คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน ตี้ เยีย ะ บาป ตาง เพศ ขนาด
คนตี้บ่เจื้อพระเจ้าก็ยังถือว่าเรือ
่ งจาอี้ผิดเลย เรือ
่ งก็คือว่า มีป้อจายคนนึ่ งเอาแม่เลี้ยง
ของตั ๋วมาเป๋นเมีย 2 แต่หมู่ต้านยังอวดดี แตนตี้จะละอายใจ๋ เยียะหยังบ่ไล่คนนั ้นออก
ไปเหีย 3 ส่วนข้าพเจ้านั ้น เถิงแม้ว่าตั ๋วข้าพเจ้าอยูไก๋
่ แต่ใจ๋ของข้าพเจ้าก็อยูกั
่ บหมู่ต้าน
4
กับ ข้าพเจ้า ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ ไป แล้ว เมื่อ หมู่ ต้าน จุ มนุ ม กั ๋น ใน นาม
ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า กับ ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเยซู องค์ พระผู้
5
เป๋ น เจ้า๓ก็ ได้ ฮ่วม จุ มนุม กับ หมู่ ต้าน ตวย หมู่ ต้าน ต้อง มอบ ป้อ จาย คน นั ้น หื้อ ซาต๋าน
ทําลายสันดานบาปหื้อฉิ บหายไป เปื้ อหื้อจิตวิญญาณของเขารอดได้ในวันตี้องค์พระผู้
เป๋นเจ้าปิ๊ กมา
6 ตี้ หมู่ ต้าน ปา กั ๋น อวด ตั ๋ว นั ้น ก็ บ่สมควร เลย หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า ใส่ เจื๊อ ฟู หน้ อย เดียว
ก็ เยีย ะ หื้อ แป้ง เข้า หนมปัง ฟู ตึง ก้อน 7 หื้อ ล้าง เจื๊อ เก่า นี้ ออก ไป เหีย เปื้ อ ต้าน จะ เป๋น
คนบริสุทธิเหมื
อนแป้งเข้าหนมปังก้อนใหม่ ตี้ บ่มี เจื๊อสูน อยู่อย่างตี้ ต้าน เป๋น ย้อนพระ
์
คริสต์ ผู้เป๋นลูกแกะสําหรับงานปัสกา ถูกฆ่าปู่ จาแล้ว 8 จาอัน
้ หื้อเฮาฮักษางานปัสกา
โดยบ่ใจ๊เจื๊อเข้าหนมปังเก่าแห่งความบ่ดีน่าขี้จ๊ะ แต่โดยใจ๊เข้าหนมปังตี้บ่มีเจื๊ออะหยัง
คือเข้าหนมปังตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์
1

ข้าพเจ้า เกย เขียน จดหมาย บอก หมู่ ต้าน แล้ว ลอ ว่า ห้าม คบ กับ คน ตี้ เยีย ะ บาป ตาง
เพศ 10 แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ หมายเถิง บ่หื้อ คบ กับ คน ของ โลก ตี้ เป๋น คน ล่วง ประเวณี คน ขี้
โลภ คน ขี้ โก๋ ง กาว่า คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป เคารพ เน่ อ ย้อนถ้า ห้าม จาอัน
้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ท่า
11
จะ ได้ ไป อยู่ นอก โลก เหีย ละ ข้าพเจ้า หมายเถิง คน ตี้ ได้ จื้อ ว่า เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ แต่ ยัง
ล่วง ประเวณี ขี้ โลภ กราบ ไหว้ฮูป เคารพ อู้ ใส่ ฮ้าย คน อื่น เป๋น ขี้ เหล้า กับ ขี้ โก๋ง ห้าม คบ
คน จาอัน
้ เน่ อ แม้แต่ จะ กิน
๋ ฮ่วม กับ คน จาอี้ก็ ห้าม เลย 12-13 ข้าพเจ้า บ่มี หน้า ตี้ ไป ตัดสิน
ลงโต้ษคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อตี้เป๋นเหมือนคนนอกนั ้น พระเจ้าจะเป๋นผู้ตัดสินลงโต้ษคนนอก
เอง แต่หมู่ต้านจะต้องตัดสินลงโต้ษคนในหมู่ของต้านบ่ใจ้กา อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระ
คัมภีรว่์ า “หื้อไล่คนบ่ดีจาอัน
้ ออกไปจากหมู่ต้านเหียเน่ อ�จ
9

6
ถ้ามีปั๋ ญหากั ๋นก็หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อตัดสิน

1 ถ้าคนใดในหมูต้
่ านเป๋นถ้อยเป๋นความกั ๋น เยียะหยังเถิงเอาไปหื้อคนตีบ่
้ เจื้อพระเจ้า

ตัดสิน แตน ตี้ จะ หื้อ คน ของ พระเจ้า ตัดสิน หื้อ 2 หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า คน ของ พระเจ้า จะ
เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก จาอัน
้ ถ้า หมู่ ต้าน จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก นี้ แล้ว เป๋น จาใด
เถิง ตัดสิน เรือ
่ ง หน้ อยๆ จาอี้บ่ได้ 3 แล้ว หมู่ ต้าน บ่ฮู้กา ว่า หมู่ เฮา จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน หมู่ ทูต
สวรรค์ ของ พระเจ้า ถ้า เป๋น จาอัน
้ หมู่ เฮา ซํ้า จะ ต้อง ตัดสิน เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ใน จี วต
ิ นี้ แหม
4
สัก มอก ใด จาอัน
้ ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กั ๋น หมู่ ต้าน จะ เอา เรือ
่ ง หมู่ นี้ ไป หื้อ
คนตี้หมู่สมาชิกคริสตจักรบ่นั บถือตัดสินหื้อกา 5 ตี้ข้าพเจ้าเขียนจาอี้ ก็เปื้ อหื้อหมู่ต้าน
ละอายใจ๋ ในหมู่ต้านบ่มีใผตี้มีผญาปั๋ ญญาปอตี้จะตัดสินเรือ
่ งผิดเถียงกั ๋นในหมู่ปี้ น้ อง
6
ผูเ้ จื้อได้เลยกา แตนตี้จะเป๋นจาอัน
้ ก็กลับเป๋นว่า ปี้ น้ องผูเ้ จื้อจะต้องไปขึ้นโฮงขึ้นศาล
๓

5:4 5:4 สําเนาโบราณบางฉบับมีกําว่า “ของเฮา�

จ

5:12-13 5:12-13 ฉธบ� 13:5; 17:7

1 โครินธ์ 6:7

259

1 โครินธ์ 7:5

ว่า ความ กั ๋น ต่อ หน้า คน ตี้ บ่ใจ้ ผู้ เจื้อ กา 7 แต๊ๆ แล้ว เมื่อ หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กั ๋น
ก็ แสดงว่าจิตวิญญาณหมู่ต้านก็ ก๊านแล้ว เยียะหยังบ่ยอมหื้อเขาเยียะผิดต่อต้านเหีย
กาว่า ยอม หื้อ เขา โก๋ง เหีย เลย บ่ดี กว่า กา 8 แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ผิด ต่อ กั ๋น กับ โก๋ง กั ๋น เถิง
แม้จะเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อก็ต๋าม
9 หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า คน บ่ดี จะ บ่มี ส่วน แบ่ง ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า บ่ดี จุ ตั ๋ว เก่า
เน่ อ คนตี้ล่วงประเวณี คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ คนตี้ผิดผัวผิดเมียคนอื่น ป้อจายขาย
ตั ๋ว กาว่าคนตี้ฮักเพศเดียวกั ๋น 10 คนขี้ลัก คนขี้โลภ คนขี้เมา คนอู้ใส่ ฮ้ายป้ายสี คนอื่น
คนขี้โก๋ ง คนหมู่นี้ เนาะจะบ่มีวันได้ ส่วนแบ่งในแผ่นดินของพระเจ้า 11 มีบางคนในหมู่
ต้านเกยเป๋นจาอี้ แต่พระเยซูได้ซ่วยล้างหมู่ต้านหื้อบริสุทธิแล้
์ ว พระเจ้าได้เยียะหื้อหมู่
ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย นาม ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ โดย
พระวิญญาณของพระเจ้าของเฮา
ใจ๊ตั ๋วของต้านเปื้ อหื้อเกียรติพระเจ้า
“ข้าพเจ้ามีสิทธิเยี
์ ยะอะหยังก็ได้� ก็แต๊ แต่บ่ใจ้กู้อย่างตี้ข้าพเจ้าเยีย
ะ นั ้น จะ เป๋น ประโยชน์ ข้าพเจ้า มี สิทธิ์ เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้ แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่ยอม เป๋น ขี้ข้า
ของอะหยังเลย 13 บางคนอูว่
้ า “ของกิน
๋ ก็มีสําหรับต๊อง กับต๊องก็มีไว้สําหรับของกิน
๋ � ก็
แต๊อยู่ แต่พระเจ้าจะทําลายตึงสองอย่างนี้ ไป ตั ๋วของเฮานั ้นก็บ่ได้มีไว้สําหรับก๋านเยียะ
บาปตางเพศ แต่มีไว้สําหรับฮับใจ๊องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า กับองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าก็มีไว้สําหรับ
14
ปกครอง ตั ๋ว ของ เฮา พระเจ้า เยียะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จาใด
พระองค์ก็จะเยียะหื้อหมู่เฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายโดยฤทธิอํ
้
์ านาจของพระองค์จาอัน
15 หมู่ ต้าน ฮู้แล้วบ่ใจ้ กา ว่าตั ๋วของหมู่ ต้านเป๋ น ส่วนต่างๆ ของตั ๋วพระคริสต์ ย้อนจา
อัน
้ ข้าพเจ้า จะ เอา ส่วน นึ่ ง ส่วน ใด ของ พระคริสต์ ไป ฮ่วม หลับ นอน กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว กา
ห้าม หื้อ เป๋น จาอัน
้ เน่ อ 16 หมู่ ต้าน บ่ฮู้กา ว่า ป้อ จาย ตี้ ฮ่วม หลับ นอน กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว ก็
ก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋นกับนาง ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ
เดียวกั ๋น�ฉ 17 แต่ส่วนคนตี้ผูกพันกับองค์พระผู้เป๋นเจ้า จิตวิญญาณของเขาก็เป๋นอัน
นึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระองค์
18 หื้อ หนี เหีย จาก ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ ความ บาป อย่าง อื่น ตี้ คน เยีย ะ กั ๋น นั ้น เป๋ น
บาป นอก ตั ๋ว แต่ คน ตี้ เยีย ะ บาป ตาง เพศ นั ้น ก็ เยีย ะ บาป ต่อ ตั ๋ว ของ ตั ๋ว เก่า 19 หมู่ ต้าน
บ่ฮู้ กา ว่า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เป๋น พระวิหาร ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว ของ หมู่
ต้าน เซิง่ พระเจ้า ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน ไว้ จาอัน
้ ตั ๋ว ของ ต้าน จึง บ่ได้ เป๋น ของ ต้าน แต่ เป๋น
20
ของพระเจ้า ย้อนพระเจ้าได้ซื้อหมู่ต้านมาแปงขนาด จาอัน
้ หื้อใจ๊ตั ๋วของหมู่ต้านหื้อ
เกียรติพระเจ้าเต๊อะ
12 บางคนอู้ว่า

7

กําสอนเรือ
่ งเป๋นผัวเป๋นเมีย
เรือ
่ ง ตี้ หมู่ ต้าน เขียน มา ถาม ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ขอ ตอบ ว่า “ก๋าน ตี้ ป้อ จาย บ่มี อะ
หยัง กับ แม่ ญิง เลย ก็ ดี แล้ว� 2 แต่ ย้อน ว่า มี ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ นั ก จาอัน
้ ป้อ จาย
ก็ สมควร มี เมีย ของ ตั ๋ว เหีย กับ แม่ ญิง ก็ สมควร มี ผัว ของ ตั ๋ว เหีย 3 ป้อ จาย ก็ หื้อ มี ความ
สัมพันธ์ ตาง เพศ กับ เมีย ของ ตั ๋ว ต๋าม สมควร กับ คน เป๋น เมีย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ์ ตาง
เพศกับผัวของตั ๋วต๋ามสมควร 4 ตั ๋วของคนเป๋นเมียก็บ่ใจ้ของนาง แต่เป๋นของผัว อย่าง
เดียวกั ๋นตั ๋วของคนเป๋นผัวก็ บ่ใจ้ ของเขา แต่ เป๋นของเมีย 5 ควรตี้ จะมี เพศสัมพันธ์กั ๋น
ฉ 6:16 6:16 ปฐก� 2:24
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ต๋าม ปกติ นอกจาก ตึง สอง จะ ตกลง กั ๋น สัก หว่าง นึ่ ง เปื้ อ จะ ถวาย ตั ๋ว ใน ก๋าน อธิษฐาน
แล้วก้อยปิ๊ กมาอยู่ฮ่วมกั ๋นแหม เปื้ อต้านจะได้บ่ถูกซาต๋านล่อลวงหื้อเยียะผิดย้อนต้าน
อด บ่ได้ 6 ตี้ ข้าพเจ้า บอก จาอี้ บ่ใจ้ กํา สัง่ แต่ เป๋น ก๋าน อนุญาต ตี้ จะ งด มี เพศ สัมพันธ์กั ๋น
ต๋าม แต่ ใจ๋ ของ ต้าน 7 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ใค่ อยาก หื้อ กู้ คน เป๋น โสด เหมือน ข้าพเจ้า แต่
กู้คนก็มีของประทานของตั ๋วต๋ามตี้พระเจ้าหื้อ คนนึ่ งมีอย่างนึ่ ง แหมคนก็มีแหมอย่าง
นึ่ ง
8 ข้าพเจ้า ขอ บอก คน ตี้ บ่ได้ แต่งงาน กับ หมู่ แม่ หม้าย ว่า ก๋าน ตี้ หมู่ เขา เป๋ น เหมือน
ข้าพเจ้าก็ ดี แล้ว 9 แต่ ถ้าอดใจ๋ บ่ได้ ก็ แต่งงานเหียเต๊อะ ย้อนแต่งงานเหียก็ ดี เหลือตี้ จะ
มีใจ๋สลิดตั ๋ณหา
10 ส่วน คน ตี้ แต่งงาน แล้ว ข้าพเจ้า ขอ สัง
่ ต๋าม ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ ว่า แม่ ญิง ตี้
11
แต่งงานแล้ว ห้ามละผัวของตั ๋วไป แต่ ถ้านางเลิกกับผัวก็ หื้ออยู่เป๋นโสดเหีย บ่อัน
้ ก็
หื้อปิ๊ กไปคืนดีกับผัวอย่างเก่า ฝ่ายคนเป๋นผัวก็ห้ามหย่ากับเมียเน่ อ
12 ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ คน อื่นๆ ว่า (ข้าพเจ้า อู้ คน เดียว องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บ่ได้ บอก)
ถ้าปี้ น้ องผู้เจื้อคนใดมีเมียตี้บ่ได้เจื้อวางใจ๋พระคริสต์ กับนางก็ใค่อยู่กับเขาต่อไป เขาก็
ห้าม หย่า กับ นาง เน่ อ 13 ถ้า ผู้ เจื้อ แม่ ญิง คน ใด มี ผัว ตี้ บ่เจื้อ วางใจ๋ พระคริสต์ กับ ผัว ของ
นางก็ใค่อยูกั
่ บนางต่อไป นางก็ห้ามหย่ากับเขาเน่ อ 14 ย้อนว่าก๋านตี้ผัวอยูกั
่ บเมียตี้เป๋น
ผู้ เจื้อ ก็ เยีย ะ หื้อ ผัว ตี้ บ่เจื้อ บริสุทธิ์ กับ ก๋าน ตี้ เมีย อยู่ กับ ผัว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ เยีย ะ หื้อ เมีย ตี้
บ่ได้ เจื้อบริสุทธิเหมื
อนกั ๋น ถ้าบ่จาอัน
้ ลูกๆ ของหมู่เขาก็ จะเป๋นมลทิน แต่ แต๊ๆ ต๋อนนี้
์
15
ลูกๆ ของหมู่เขาก็บริสุทธิแล้
์ ว แต่ถ้าคนตี้ บ่เจื้อใค่หย่า ก็หื้อเขาหย่ากั ๋นเหีย ถ้าเป๋น
จาอี้คนตี้ เป๋นผู้เจื้อก็ บ่ได้ ผูกมัดอะหยังกับเขาแหมแล้ว ย้อนว่าพระเจ้าฮ้องหมู่ เฮาหื้อ
อยู่กั ๋นอย่างสงบสุข 16 คนตี้เป๋นเมีย จะฮู้ได้จาใดว่าต้านจะจ้วยผัวหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
บ่ได้ กับคนตี้เป๋นผัวจะฮูได้
้ จาใดว่าต้านจะจ้วยหื้อเมียรอดป๊นบาปโต้ษบ่ได้
ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามตี้พระเจ้าได้ฮ้องมา
องค์พระผู้เป๋นเจ้ากํา๋ หนดหื้อแต่ละคนมีสภาพเป๋นจาใด ก็หื้อเขา
ปอใจ๋ ตี้ จะ อยู่ ใน สภาพ อย่าง นั ้น ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ ฮ้อง มา นี่ เป๋น กฎ ตี้ ข้าพเจ้า สัง่ ไว้ใน ค
ริสตจักร ตึง หมด 18 ถ้า ป้อ จาย คน ไหน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ได้ เข้า พิธีสุหนั ต แล้ว เขา ก็ บ่ต้อง
ไป ลบ ฮอย สุหนั ต ตี้ เยีย ะ มา กาว่า ถ้า ป้อ จาย คน ไหน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง โดย ตี้ ยัง บ่ได้ เข้า พิธี
สุหนั ต ก็บ่ต้องไปเข้าละเน่ อ 19 ย้อนว่าก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตกาว่าบ่ได้เข้านั ้น ก็บ่ได้สําคัญ
อะหยัง แต่ ตี้ สําคัญ คือ ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 20 ต๋อน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ใผ
มา อย่างใด ก็ หื้อ อยู่ ใน สภาพ อย่างอัน
้ 21 พระเจ้า ฮ้อง ต้าน ต๋อน ตี้ ยัง เป๋น ขี้ข้า อยู่ กา ก็
บ่ต้อง เป๋น กั ๋งวล ใน เรือ
่ ง นั ้น เลย แต่ ถ้า หมู่ ต้าน มี โอกาส ตี้ จะ มี อิสระ ได้ ก็ หื้อ ใจ๊ สิทธินั
์ ้น
เหีย 22 ย้อนว่าใผตี้ เป๋นขี้ข้า ต๋อนตี้ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าฮ้องมา เขาก็ ก๋ายเป๋นคนมีอิสระ
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า อย่างเดียวกั ๋นกับคนตี้มีอิสระอยู่แล้ว ต๋อนตี้องค์พระผู้เป๋ นเจ้า
ฮ้องมา เขาก็ก๋ายเป๋นขี้ข้าของพระคริสต์ 23 พระเจ้าซื้อหมู่ต้านมาแปงนั กขนาด จาอัน
้
24
ห้ามเป๋นขี้ข้าของคนเน่ อ ปี้ น้ องตังหลาย พระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมาในสภาพใด ก็หื้ออยู่
ในสภาพนั ้นต่อหน้าพระเจ้าเน่ อ
17 แต่จาใดก็ต๋าม

ปั๋ ญหาเกี่ยวกับก๋านแต่งงาน
สําหรับ คน ตี้ ยัง บ่ได้ แต่งงาน นั ้น กํา ต่อ ไป นี้ บ่ได้ มา จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แต่
ข้าพเจ้าขอออกกํากึ๊ดหน้ อยเต๊อะในฐานะตี้ ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้ ไว้ใจ๋ ได้ โดยความเมตต๋า
25
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จากองค์พระผู้เป๋นเจ้า 26 ย้อนความยุง่ ยากตี้มีอยู่ในสมัยบ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าก็ดี
แล้ว ตี้ หมู่ ต้าน จะ อยู่ อย่าง ตี้ เป๋น อยู่ 27 ถ้า ต้าน มี เมีย อยู่ ก็ บ่ต้อง เลิก กั ๋น ถ้า ต้าน ยัง บ่มี
เมีย เตื้อ ก็ บ่ต้อง เซาะ ละ 28 ถ้า จะ แต่งงาน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง ถ้า แม่ ญิง ตี้ ยัง บ่ได้
แต่งงาน จะ แต่งงาน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ผิด เหมือน กั ๋น แต่ คน ตี้ แต่งงาน แล้ว ก็ จะ มี ปั๋ ญหา สะ
ป๊ะสะเป้ ด ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ ต้านปะปั๋ ญหาหมู่ นี้ 29 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าหมาย
เถิง ว่า เวลา เหลือ บ่นั ก แล้ว จาอัน
้ ตัง้ แต่ นี้ ไป หื้อ คน ตี้ มี เมีย แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ เหมือน ยัง บ่มี
เมีย เตื้อ 30 คน ตี้ โศกเศร้า ก็ หื้อ เยีย ะ เหมือน คน บ่ได้ โศกเศร้า คน ตี้ ใค่ หว
ั ก็ หื้อ เยีย ะ
เหมือน คน บ่มี ความ สุข คน ตี้ ซื้อ ข้าว ของ มา ก็ หื้อ เยีย ะ เหมือน บ่ใจ้ เป๋น เจ้าของ สิง่ นั ้น
31 กับ คน ตี้ ใจ๊ ของ ของ โลก นี้ ก็ เยีย ะ เหมือน ว่า บ่ได้ ใจ๊ มัน อย่าง เต๋ม ตี้ ย้อน โลก ตี้ เป๋ น อยู่
บ่าเดี่ยวนี้ กํ่าลังจะล่วงป๊นไป
32 ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ต้านเป๋ นห่วงอะหยัง ป้ อจายตี้บ่ได้แต่งงานก็จะเอาใจ๋ใส่กับ
ก๋านงานขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อจะเยียะหื้อองค์ พระผู้เป๋นเจ้าปอใจ๋ 33 แต่ ป้อจาย
ตี้แต่งงานแล้วก็เอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อเมียปอใจ๋ 34 เขาจึงต้อง
แบ่ง ความ สนใจ๋ ออก เป๋น สอง ฝ่าย แม่ ญิง ตี้ ยัง บ่ได้ แต่งงาน กาว่า แม่ ญิง ตี้ บ่เกย มี ผัว
ก็ เอา ใจ๋ ใส่ ก๋าน งาน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เปื้ อ ตี้ นาง จะ ได้ เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ตึง ก๋าย ตึง ใจ๋
แต่ส่วนแม่ญิงตี้แต่งงานแล้วก็เอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อผัวปอใจ๋
35 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
นั
้ ้น ก็เปื้ อใค่จ้วยหมู่ต้าน บ่ใจ้เอาห่วงมาก๊องคอหื้อเน่ อ แต่เปื้ อจะหื้อ
หมู่ต้านเยียะในสิง่ ตี้ถูกต้อง กับถวายตั ๋วฮับใจ๊พระเจ้าโดยบ่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
ส่วน ป้อ จาย ตี้ หมัน
้ แล้ว แต่ ยัง บ่ได้ แต่ง เตื้อ ต่อ มา ถ้า เขา กึ๊ด ว่า เขา เยีย ะ บ่สมควร
ต่อกู้หมัน
้ แล้วเขาทนต่อตั ๋ณหาของตั ๋วบ่ได้ กับเขากึ๊ดว่าเขาสมควรแต่งงานได้แล้ว ก็
หื้อเขาแต่งต๋ามตี้เขาต้องก๋านเหีย ย้อนบ่ได้เป๋นบาปอะหยัง 37 แต่ถ้าเขาตัง้ ใจ๋แต๊ๆ กับ
บ่มี ความ จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง แต่งงาน แล้ว บ่ได้ ตก อยู่ ใน ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว กับ ตัด สิน ใจ๋ ตี้ จะ
บ่แต่งงานกับกู้หมัน
้ ของเขา เขาก็เยียะดีแล้ว 38 จาอัน
้ ป้อจายตี้แต่งงานกับกู้หมัน
้ ของ
ตั ๋วก็เป๋นสิง่ ตี้ดี แต่คนตี้บ่ได้แต่งงานกับกู้หมัน
้ นั ้นก็เป๋นสิง่ ตี้ดีเหลือ
36

39 แม่ ญิง ตี้ แต่งงาน แล้ว

ก็ ถือ ว่าผูกมัด กับ ผัว ไป จ๋น เต้า ตี้ ผัว ยัง มี จี วต
ิ อยู่ แต่ ถ้า ผัว
ต๋าย ไป นาง ก็ มี อิสระ ตี้ จะ แต่งงาน กับ ใผ ก็ ได้ ต๋าม ตี้ ต้อ งก๋าน แต่ ต้อง เป๋น ผู้ เจื้อ ใน องค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เน่ อ 40 แต่ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ถ้า นาง อยู่ คน เดียว เหีย ก็ จะ เป๋น สุข เหลือ กับ
ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าตี้ข้าพเจ้าแนะนําจาอี้ ก็มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า

8
ของกิน
๋ ตี้ปู่จาหื้อฮูปเคารพ

เฮากู้ คนก็ ฮู้อยู่ว่า “กู้ๆ คนก็ มี
ความฮู�
้ ความฮู้จาอัน
้ นั ้นก็ เยียะหื้อคนกึ๊ดว่าตั ๋วเก่านั ้นยิง่ ใหญ่ แต่ ความฮักนั ้นเสริม
สร้าง คน หื้อ ดี ขึ้น 2 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เขา นั ้น ฮู้ อะหยัง แล้ว แต๊ๆ คน นั ้น ยัง บ่ฮู้ ใน สิง่ ตี้ เขา
สมควรจะฮู้ 3 แต่ถ้าใผฮักพระเจ้า พระเจ้าก็ฮูจ
้ ักคนนั ้น
1 ข้าพเจ้า ขอ อู้ เถิง ของกิน
๋ ตี้ เอาไปปู่ จาฮูปเคารพแล้ว

ก๋านกิน
้ แล้
่ วว่า “ฮูปเคารพใน
๋ ของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้วนั ้น เฮาฮูอยู
โลก นี้ เป๋น สิง่ ตี้ บ่มี สาระ� กับ “เฮา ฮู้ ว่า มี พระเจ้า แต๊ อยู่ องค์ เดียว เต้า อัน
้ � 5 เถิง แม้ ว่า
จะ มี ตี้ เขา ฮ้อง กั ๋น ว่า “เทพเจ้า� อยู่ นั ก บ่ว่า จะ อยู่ ใน ต๊ องฟ้า กาว่า ใน โลก แต๊ๆ แล้ว มี
เทพเจ้ากาว่าพระนั ้นพระนี่ เต๋มไปหมด 6 แต่สําหรับเฮาแล้วมีพระเจ้าแต๊องค์เดียวคือ
พระบิดา ตี้สร้างกู้สิง่ กู้อย่าง กับจีวต
ิ เฮาก็อยูเปื้
่ อพระองค์ เฮามีองค์พระผู้เป๋นเจ้าองค์
4 จาอัน
้
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เดียวเต้าอัน
้ คือพระเยซู คริสต์ ตี้พระเจ้าสร้างกู้สิง่ กู้อย่างผ่านตางพระองค์ กับเฮาก็มี
จีวต
ิ อยูโดย
่
ผ่านตางพระองค์ตวย
7 แต่ บ่ใจ้ กู้ คน ตี้ มี ความ ฮู้ จาอี๔
้ บาง คน ตี้ เกย นั บถือ ฮูป เคารพ เมื่อ เขา กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้
เกย เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ เขา ก็ ยัง กึ๊ด ว่า เป๋น ของกิน
ิ แต๊ๆ จิต
๋ ตี้ ปู่ จา ฮูป เคารพ ตี้ มี จี วต
สํานึ กของเขายังอ่อนแออยู่ เขาเลยฮูส
้ ึกว่าเขาเป๋นมลทินตี้ไปกิน
้ 8 แต่ขอ
๋ ของกิน
๋ จาอัน
งกิน
๋ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ เฮา ติด สนิ ท กับ พระเจ้า ถ้า เฮา บ่กิน
๋ เฮา ก็ บ่ได้ ดี ขึ้น ถ้า กิน
๋ ก็ บ่ได้ ด้อย
ลง 9 แต่ หละวัง หื้อ ดี ห้าม หื้อ สิทธิของ
หมู่ ต้าน ตี้ จะ กิน
์
๋ กาว่า บ่กิน
๋ เยีย ะ หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ
ตี้ ยังบ่เข้มแข็งเตื้อต้องหลงไปเน่ อ 10 ย้อนว่าถ้าเขาหมู่นั ้นหันต้านตี้มีความฮู้นั กเหลือ
กิน
๋ ของกิน
๋ ในวิหารของฮูปเคารพ หมู่เขาจะบ่ก้ากิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ปู่จาฮูปเคารพตวยกา เถิง
แม้ ว่า จิต สํานึ ก ของ หมู่ เขา บอก ว่า เป๋น สิง่ ตี้ ผิด 11 ก็ จะ ก๋าย เป๋น ว่า ปี้ น้ อง ตี้ มี ความ เจื้อ
บ่เข้มแข็งตี้ พระคริสต์ ได้ สละจี วต
ิ เปื้ อเขาหมู่นี้ จะต้องฉิ บหายไปย้อนความฮู้ของต้าน
12 เมื่อ ต้าน ได้ เยีย ะ บาป ต่อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ จาอี้ กับ เยีย ะ หื้อ จิต สํานึ ก ของ เขา ตี้ อ่อนแอ ใน
ความเจื้อต้องเสียไป ต้านก็ได้เยียะบาปต่อพระคริสต์ตวย 13 ย้อนจาอัน
้ ถ้าก๋านกิน
๋ ขอ
งกิน
๋ เยีย ะ หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ข้าพเจ้า หลงผิด ข้าพเจ้า ก็ จะ บ่กิน
๋ จิน
๊ แหม ต่อ ไป เปื้ อ ว่า
ข้าพเจ้าจะได้บ่เป๋นต้นเหตุเยียะหื้อหมู่เขาเยียะบาป

9
สิทธิของ
เฮาตี้เป๋นอัครทูต
์
ข้าพเจ้า มี อิสระ แล้ว บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า หัน พระเยซู องค์
พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาแล้วบ่ใจ้กา กับหมู่ต้านมาเป๋นผู้เจื้อก็ย้อนก๋านงานขององค์พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า ตี้ เยีย ะ ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า บ่ใจ้ กา 2 เถิง แม้ ว่า คน อื่น บ่ยอมฮับ ว่า ข้าพเจ้า เป๋น
อัครทูต แต่ หมู่ ต้าน ยอมฮับ ข้าพเจ้า แน่ ๆ ย้อน ว่า จี วต
ิ ของ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น หลัก ฐาน ว่า
ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูตขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
3 ถ้ามีใผสอบสวน ข้าพเจ้าก็จะตอบเขาจาอี้ คือ 4 เฮาบ่มีสิทธิตี
์ ้จะฮับข้าวฮับนํ้าจาก
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ กา 5 เฮา มี สิทธิตี
้ ไป นี่ ตวย เหมือน อย่าง
์ ้ จะ ปา เมีย ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ไป หัน
อัครทูต คน อื่นๆ ตึง น้ องๆ ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ อย่าง เปโตร บ่ใจ้ กา 6 กา
ว่ามีก้าข้าพเจ้ากับบารนาบัสเต้าอัน
้ ตี้ต้องเยียะก๋านเปื้ อหาเลี้ยงตั ๋วเก่า 7 มีทหารตี้ไหน
พ่องจ่ายก้าจ้างหื้อตั ๋วเก่า มีใผพ่องตี้ เยียะสวนองุน
่ แล้วบ่กิน
่ ในสวนของตั ๋ว กับมี
๋ องุน
ใผพ่องตี้เลี้ยงฝูงแกะแล้วบ่กิน
๋ นมแกะตี้ตั ๋วเลี้ยง
8 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ ก็ มี หื้อ หัน ใน จี วต
ิ ประจํา๋ วัน ของ แต่ ละ คน บท บัญญัติ ก็ มี เขียน เถิง
เรือ
่ งจาอีไว้
้ บ่ใจ้กา 9 ย้อนในบทบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่า “บ่ดีเอาตะกร้อคอบปาก
งัวตี้กํ่าลังนวดข้าวอยู�
่ ช หมายความว่าพระเจ้าเป๋นห่วงงัวกา 10 ตี้พระองค์บอกจาอัน
้
ก็เปื้ อเฮาบ่ใจ้กา กําเขียนนั ้นก็เขียนไว้เปื้ อเฮานั ้นเนาะ ย้อนตึงคนไถนากับคนนวดข้าว
เยีย ะ ไป ก็ หวัง ว่า จะ ได้ ฮบ
ั ส่วน แบ่ง จาก ก๋าน เก็บ เกี่ยว 11 ถ้า เฮา หว่าน สิง่ ดีๆ ตาง จิต
วิญญาณ หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว เฮา จะ เก็บ เกี่ยว ของ กิน
้
๋ ของ ใจ๊ จาก ต้าน บ่ได้ กา 12 จาอัน
ถ้าคนอื่นยังมีสิทธิได้
ั ผลประโยชน์ จากหมู่ต้าน เฮาก็มีสิทธินั
์ ฮบ
์ กเหลือนั ้นแหมบ่ใจ้กา
แต่ เฮา บ่เกย ใจ๊ สิทธิ์นี้ เน่ อ เฮา ยอม ทน กู้ อย่าง เปื้ อ เฮา จะ ได้ บ่ไป ขัด ขวาง ข่าวดี เรือ
่ ง
13
พระเยซู คริสต์ ต้านฮู้แล้วบ่ใจ้ กาว่า หมู่ ตี้ เยียะก๋านในพระวิหารก็ ได้ กิน
๋ ของกิน
๋ จาก
พระวิหาร กับ คน ตี้ ฮับ ใจ๊ ตี้ แต้น ปู่ จา ก็ ได้ ฮบ
ั ส่วน แบ่ง จาก เครือ
่ ง ปู่ จา บน แต้น นั ้น ตวย
1

๔

8:7 8:7 ความฮูจาอี
้
้ อ้างเถิง ความฮูเกี
้ ่ยวกับฮูปเคารพเป๋นสิง่ ตี้บ่แต๊จริง

ช

9:9 9:9 ฉธบ� 25:4
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ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ ว่า คน ตี้ บอก ข่าวดี ก็ สมควร ได้ ฮบ
ั ก๋าน
เลี้ยงจีวต
ิ จากคนตี้ได้ฮบ
ั ประโยชน์ จากข่าวดีนั ้น
15 แต่ ข้าพเจ้าบ่ได้ ใจ๊ สิทธิหมู
้ กับ
์ ่นี้ กับข้าพเจ้าก็บ่ได้เขียนจาอี้เปื้ อหื้อเขาเยียะจาอัน
ข้าพเจ้า หื้อข้าพเจ้าต๋ายเหียดีเหลือตี้จะหื้อใผเอาความภูมิใจ๋ของข้าพเจ้าไป 16 แม้แต่
เมื่อ ข้าพเจ้า บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ อวด ใน เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า เป๋น หน้า ตี้ ของ ข้าพเจ้า ตี้
จะต้องบอก ถ้าบ่บอก ความฉิ บหายก็จะเกิดกับข้าพเจ้า 17 ถ้าข้าพเจ้าเต๋มใจ๋ตี้จะบอก
ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ได้ ฮบ
ั รางวัล แต่ ถ้า บ่เต๋ม ใจ๋ ข้าพเจ้า ก็ เยีย ะ ไป ต๋าม หน้า ตี้ ตี้ ได้ ฮบ
ั
มอบหมายหื้อเต้าอัน
้ 18 แล้วข้าพเจ้าจะได้ ฮบ
ั รางวัลอะหยัง รางวัลนี้ ก็ คือ ความภูมิใจ๋
ตี้ข้าพเจ้าได้ฮบ
ั มอบหมายหื้อบอกข่าวดีโดยบ่ได้กึ๊ดก้าจ้าง เปื้ อจะได้บ่ต้องใจ๊สิทธิจาก
์
ก๋านบอกข่าวดีนั ้น
19 ข้าพเจ้า บ่ได้ เป๋ น ขี้ข้า ใผ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยัง ยอม เป๋ น ขี้ข้า ของ กู้ คน เปื้ อ จะ หื้อ มี คน
นั ก ตี้ สุด เข้า มา หา พระเยซู คริสต์ 20 ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ จาว ยิว ข้าพเจ้า ก็ อยู่ อย่าง จาว ยิว
เปื้ อ จะ ได้ เขา มา ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ คน ตี้ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ เถิง แม้ ข้าพเจ้า บ่ได้ อยู่ ใต้ บท
บัญญัติ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยัง ยอม เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ เปื้ อ จะ ได้ คน ตี้ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ นั ้น
มา 21 ก็อย่างเดียวกั ๋น เมื่ออยูกั
่ บหมูคน
่ ต่างจ้าด ข้าพเจ้าก็อยูเหมื
่
อนคนต่างจ้าดตี้บ่ถือ
บทบัญญัติของจาวยิว เปื้ อ จะได้ หมู่ เขามา (บ่ใจ้ ว่าข้าพเจ้าบ่เยียะต๋ามบทบัญญัติของ
พระเจ้า แต่ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า อยู่ใต้ บท บัญญัติ ของ พระเยซู คริสต์ แตน) 22 เมื่อ อยู่ กับ
หมู่ตี้บ่เข้มแข็งในความเจื้อ ข้าพเจ้าก็เยียะเหมือนหมู่เขา เปื้ อหื้อได้หมู่เขามา ข้าพเจ้า
ยอมตี้จะเยียะเหมือนคนกู้แบบ เปื้ อว่าข้าพเจ้าจะได้จ้วยบางคนหื้อรอดป๊นบาปโต้ษได้
พ่อง 23 ข้าพเจ้ายอมเยียะกู้สิง่ นี้ เปื้ อข่าวดีนั ้น กับเปื้ อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนได้ฮบ
ั ปอนใน
ข่าวดีนั ้นตวย
24 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ใน ก๋าน ล่น แข่ง นั ้น กู้ คน ก็ เข้า แข่ง ได้ แต่ มี คน เดียว เต้า อัน
้
ตี้ จะได้ ฮบ
ั รางวัล จาอัน
้ ต้านก็ ต้องล่นหื้อเหมือนคนตี้ จะเอารางวัลหื้อได้ 25 นั กกีฬากู้
คน ก็ ต้อง เอา แต๊ เอา ว่าใน ก๋าน เฝิ็ก ซ้อม หื้อ นั กๆ เปื้ อ จะ ได้ รางวัล เป๋น มงกุฎ ดอก หญ้า ตี้
เหีย
่ วแห้งได้ แต่เฮาเยียะเปื้ อมงกุฎตี้บ่มีวันเหีย
่ วแห้งเลย 26 จาอัน
้ ข้าพเจ้าบ่ได้ล่นโดย
บ่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้าบ่ได้สู้ เหมือนนั กมวยตี้ตีลม
๋ 27 แต่ข้าพเจ้ายอมฮับความตุ๊กยาก
เปื้ อ เฝิ็ก ตั ๋ว หื้อ เข้ม แข็ง จ๋น ควบคุม มัน ได้ ย้อน ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน
อื่นแล้ว ข้าพเจ้าจะได้บ่ถูกตัดสิทธิใน
์ ก๋านเข้าแข่งขัน
14

10
เปาโลเตือ
๋ นเรือ
่ งฮูปเคารพ
1 ปี้ น้ องตังหลาย

ข้าพเจ้าขอหื้อหมู่ต้านกึ๊ดเถิงต๋อนตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้ตวย
โมเสสไป หมู่เขาอยูใต้
่ ก๋านปกป้องของเมฆซ กับได้เตียวลัดทะเลไปกู้คนญ 2 เหมือนว่า
หมู่เขาได้ฮบ
ั บัพติศมาภายใต้เมฆกับในทะเลนั ้น แล้วหมู่เขาก็ก๋ายเป๋นผูติ
้ ดต๋ามโมเสส
3
4
กู้ คน หมู่เขาได้ กิน
๋ ของกิน
๋ ติบ
๊ จากสวรรค์ อย่างเดียวกั ๋น กับได้ กิน
๋ นํ้าติบ
๊ จากสวรรค์
เหมือนกั ๋นกู้คน ย้อนว่าหมู่เขาได้กิน
๋ นํ้าตี้ไหลออกมาจากบ่าหินศักดิส
์ ิทธิก้
์ อนใหญ่ตี้ไป
กับเขา บ่าหินนั ้นก็คือพระคริสต์ 5 แต่พระเจ้าก็ยังบ่ปอใจ๋คนส่วนใหญ่ในหมู่เขา หมูเขา
่
จึงต้องต๋ายเหีย
้ เบอะเหีย
้ เบ๋ออยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
ซ

10:1 10:1 อพย� 13:21-22

ญ

10:1 10:1 อพย� 14:22-29
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เรือ
่ ง นี้ ก็ เป๋น ตั ๋วอย่าง เตือ
๋ น หมู่ เฮา เปื้ อ บ่หื้อ เฮา มี ใจ๋ ใค่ อยาก ใน สิง่ ตี้ บ่ดี อย่าง คน
หมู่นั ้น 7 หมู่ต้านห้ามกราบไหว้ฮูปเคารพเหมือนตี้ บางคนในหมู่เขาเยียะกั ๋น อย่างตี้ มี
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “หมู่คนนั ้นนั ่งลงกิน
๋ กับดื่ม แล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นๆ ฟ้อนๆ มัว่ สุม
ตางเพศ�ฎ 8 หมู่เฮาห้ามเยียะบาปตางเพศเหมือนตี้ บางคนในหมู่เขาเยียะกั ๋น แล้วก็
ต้องต๋ายในวันเดียวกั ๋นเถิงสองหมื่นสามปันคน 9 หมู่เฮาห้ามลองดีพระคริสต์เหมือนตี้
บางคนในหมู่เขาเยียะกั ๋น แล้วก็ต้องโดนงู สกต๋าย 10 หมู่ต้านห้ามจ่มเหมือนตี้บางคน
ใน หมู่ เขา จ่ม กั ๋น จ๋น พระเจ้า ต้อง ส่ง ทูต มา ฆ่า หมู่ เขา 11 เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นี้ เกิด ขึ้น กับ หมู่
เขา เปื้ อ เป๋น ตั ๋วอย่าง เตือ
๋ น คน อื่น กับ ได้ เขียน เอา ไว้เปื้ อ เตือ
๋ น เฮา ตี้ อยู่ ใน ยุค ใก้ สิน
้ โลก
12 จาอัน
้ ใผตี้ กึ๊ดว่าตั ๋วยืนมัน
่ คงในความเจื้อดี แล้ว ก็ หื้อหละวังหื้อดี จะได้ บ่โก้นลงไป
13 ก๋าน ลองใจ๋ ตึง หมด ตี้ เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ได้ ต่าง จาก ตี้ เกย เกิด ขึ้น กับ คน ตัง หลาย
มา แล้ว แต่ พระเจ้า สัตย์ ซ่ ือ พระองค์ จะ บ่ยอม หื้อ หมู่ ต้าน ถูก ลองใจ๋ เกิน
๋ กํา๋ ลัง ของ หมู่
ต้านตี้จะทนได้ พระองค์จะหื้อตางออกกับหมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะทนได้
6

14 จาอัน
้

เปื้ อนตี้ฮักเหย หื้อหนี จากก๋านนั บถือฮูปเคารพเน่ อ 15 ข้าพเจ้าอูกั
้ บหมู่ต้าน
อย่าง อู้กับ คน ตี้ มี ปั๋ ญญา หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด เอา คน เดียว เต๊อะ ใน สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า อู้ 16 เมื่อ เฮา
ขอบ พระคุณ พระเจ้า ต๋อน กิน
๋ จาก ถ้วย ใน โต๊ะ ของ พระองค์๕ เฮา ก็ มี ส่วน ฮ่วม ใน เลือด
ของพระคริสต์บ่ใจ้กา กับเมื่อเฮาบิกิน
๋ เข้าหนมปัง เฮาก็มีส่วนฮ่วมในตั ๋วของพระคริสต์
ตวยบ่ใจ้กา 17 เถิงแม้หมู่เฮามีอยู่หลายคนก็ต๋าม แต่ย้อนมีเข้าหนมปังก้อนเดียวตี้หมู่
เฮากิน
๋ ตวยกั ๋น เฮาจึงได้ก๋ายเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
18 หื้อ ผ่อ จาว อิสราเอล หัน
้ เต๊อะ คน ตี้ กิน
๋ ของ ปู่ จา แล้ว ก็ มี ส่วนฮ่วม ใน ก๋าน ถวาย
เครือ
่ ง ปู่ จา พระเจ้า ตี้ แต้น ปู่ จา ตวย บ่ใจ้ กา 19 ต้าน ฮู้ ก่อ ว่า ข้าพเจ้า หมายเถิง อะหยัง
หมายความว่าของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้วนั ้นมีก้ากา ฮูปเคารพนั ้นสําคัญกาว่า
20
ใด บ่ใจ้เน่ อ ข้าพเจ้าหมายเถิงว่า เครือ
่ งปู่จาตี้หมู่เขาเอามาปู่จาฮูปเคารพนั ้นก็ได้ปู่
จาผี บ่ใจ้พระเจ้า ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ต้านมีส่วนฮ่วมอะหยังกับผีหมู่นั ้นฏ 21 หมู่ต้าน
จะกิน
๋ จากถ้วยขององค์พระผู้เป๋นเจ้า กับกิน
๋ จากถ้วยของผีตวยกั ๋นบ่ได้ จะกิน
๋ ฮ่วมโต๊ะ
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า กับโต๊ะของผีตวยกั ๋นก็บ่ได้ 22 หมู่เฮาใค่อยากเยียะหื้อองค์พระ
ผูเป๋
้ นเจ้าขอยกา หมู่เฮากึ๊ดว่าหมู่เฮามีกํา๋ ลังนั กเหลือพระองค์กา
เยียะกู้อย่างเปื้ อถวายเกียรติพระเจ้า

บาง คน อู้ ว่า “เฮา มี สิทธิ์ เยีย ะ อะ หยัง ก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง ตี้ เยีย ะ นั ้น จะ เป๋น
ประโยชน์ “เฮา มี สิทธิ์เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ คน จํา๋ เริญ ขึ้น
24 บ่ดี หัน แก่ ตั ๋ว แต่ หื้อ หัน แก่ คน อื่น ตวย 25 จิน
๊ ตี้ ขาย ต๋าม กาด นั ้น กิน
๋ ได้ เน่ อ ก็ บ่ต้อง
กึ๊ด นั ก ว่า จะ ผิด ก่อ 26 ย้อน มี เขียน ใน พระคัมภีร ว่
์ า “ปื๊ น ดิน กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน โลก เป๋น
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�ฒ 27 ถ้า มี ใผ ตี้ บ่ใจ้ ผู้ เจื้อ เจิญ หมู่ ต้าน ไป กิน
๋ เลี้ยง แล้ว ต้าน ใค่
28
ไป กู้อย่างตี้เขาดาหื้อกิน
๋ นั ้น ก็กิน
๋ ได้โดยบ่ต้องกึ๊ดนั กว่าจะผิดก่อ แต่ถ้ามีใผมาบอก
หมู่ต้านว่า “ของกิน
๋ หมู่นี้ เขาเอาไปปู่ จาฮูปเคารพแล้ว� ต้านก็ บ่ต้องกิน
๋ เปื้ อหันแก่ คน
ตี้ บอก นั ้น กับ เปื้ อ หัน แก่ จิต สํานึ ก 29 ข้าพเจ้า บ่ได้ หมายเถิง จิต สํานึ ก ของ หมู่ ต้าน แต่
หมายเถิงจิตสํานึ กของคนตี้บอกนั ้น บางคนอาจจะถามว่า เยียะหยังอิสระของเฮาต้อง
ขึ้น อยู่ กับ จิต สํานึ ก ของ คน อื่น ตวย 30 ถ้า ข้าพเจ้า กิน
๋ โดย ก๋าน ขอบ พระคุณ เยีย ะ หยัง
23

ฎ
ฏ

10:7 10:7 อพย� 32:6 ๕ 10:16 10:16 คือก๋านกิน
๋ เลี้ยงตี้ระลึกเถิงก๋านกิน
๋ ฮ่วมโต๊ะมื้อสุดต๊ายของพระเยซูคริสต์
10:20 10:20 ฉธบ� 32:17 ฒ 10:26 10:26 สดด� 24:1
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ต้อง มี ใผ มา ว่า หื้อ ข้าพเจ้า ใน สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว 31 ย้อนจาอัน
้
บ่ว่า หมู่ ต้าน จะ กิน
๋ จะ ดื่ม อะหยัง กาว่า จะ เยีย ะ อะหยัง ก็ ต๋าม หื้อ เยีย ะ เปื้ อ ถวาย เกียรติ
พระเจ้า 32 บ่ดี เป๋น ต้น เหตุ หื้อ หมู่ จาว ยิว กาว่า จาว กรีก กาว่า หมู่ คน ใน คริสตจักร ของ
พระเจ้าหลงผิดไป 33 เหมือนตี้ ข้าพเจ้าฮิเยียะกู้ อย่างเปื้ อ หื้อ กู้ คนปอใจ๋ โดยตี้ ข้าพเจ้า
บ่ได้กึ๊ดเถิงตั ๋วเก่าเลย แต่กึ๊ดเถิงคนตังหลาย เปื้ อว่าหมู่เขาจะได้รอดป๊นบาปโต้ษ
1 หื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามอย่างข้าพเจ้า

11

เหมือนกับตี้ข้าพเจ้าเยียะต๋ามอย่างพระคริสต์

เปาโลสอนเรือ
่ งคุมหัวของแม่ญิง

2 ข้าพเจ้าขอยกย่องหมูต้
่ านย้อนหมูต้
่ านกึ๊ดเถิงข้าพเจ้าในกู้ๆ เรือ
่ ง กับฮักษากําสอน

ต่างๆ ตี้ สืบทอดกั ๋นมาตี้ ข้าพเจ้าได้ หื้อไว้กับต้าน 3 ข้าพเจ้าใค่ หื้อหมู่ต้านเข้าใจ๋ ว่า พระ
คริสต์ เป๋น หัว ของ ป้อ จาย กู้ คน กับ ป้อ จาย ก็ เป๋น หัว ของ แม่ ญิง๖ กับ พระเจ้า ก็ เป๋น หัว
ของพระคริสต์ 4 จาอัน
้ ป้อจายคนใดตี้อธิษฐานกาว่าบอกถ้อยกําของพระเจ้าโดยมีผ้า
คุมหัวอยู่ ก็เยียะหื้อหัวของเขาเสียเกียรติ 5 แต่แม่ญิงคนใดตี้อธิษฐานกาว่าบอกถ้อย
กําของพระเจ้าโดยบ่ได้เอาผ้าคุมหัว ก็เยียะหื้อหัวของตั ๋วเสียเกียรติ ย้อนเผียบเหมือน
ว่า นาง ได้ โก๋น หัว ไป เหีย แล้ว 6 ถ้า แม่ ญิง บ่เอา ผ้า คุม หัว ก็ ไป ตัด ผม เหีย เต๊อะ แต่ ก็ เป๋น
เรือ
่ งน่าอายตี้แม่ญิงจะตัดผมกาว่าโก๋นหัว จาอัน
้ หื้อเอาผ้าคุมหัวเหีย 7 ป้อจายบ่ต้อง
คุม หัว ย้อน ว่า ป้อ จาย เป๋น เหมือน ภาพ สะท้อน กับ ศักดิศ
์ รีของ พระเจ้า แต่ ส่วน แม่ ญิง
8
นั ้น เป๋น ศักดิศ
์ รีของ ป้อ จาย ย้อน ว่า ป้อ จาย บ่ได้ มา จาก แม่ ญิง แต่ พระเจ้า หื้อ แม่ ญิง
มาจากป้อจาย 9 กับบ่ได้สร้างป้อจายขึ้นเปื้ อแม่ญิง แต่สร้างแม่ญิงเปื้ อป้อจาย 10 ย้อน
จาอี้ แม่ ญิง ก็ สมควร ตี้ จะ มี สัญลักษณ์ ตี้ แสดง เถิง สิทธิอํานาจ อยู่ บน หัว เปื้ อ หื้อ หมู่ ทูต
สวรรค์ หัน 11 แต่ จาใด ก็ ต๋าม ใน จี วต
ิ ของ เฮา ตี้ เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า นั ้น ป้อ
จาย ก็ ต้อง เปิ้ ง แม่ ญิง กับ แม่ ญิง ก็ ต้อง เปิ้ ง ป้อ จาย 12 ย้อน ว่า พระเจ้า สร้าง แม่ ญิง จาก
ป้อจาย กับป้อจายก็เกิดจากแม่ญิงตวย แต่กู้สิง่ กู้อย่างก็มาจากพระเจ้า
13 ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด เอา คน เดียว เต๊อะ ว่า ก๋าน ตี้ แม่ ญิง จะ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า ใน ตี้ จุ
มนุม แต่บ่เอาผ้าคุมหัว มันสมควรแล้วกา 14 โดยทัว่ ไปแล้ว เฮาก็ฮูบ่
้ ใจ้กา ว่าถ้าป้อจาย
ไว้ผมยาวก็เป๋นตี้น่าละอาย 15 แต่ถ้าแม่ญิงไว้ผมยาวก็เป๋นศักดิศ
์ รีของนาง ย้อนว่าผม
ยาวนั ้นก็เป๋นเหมือนผ้าตี้ได้หื้อไว้คุมหัว 16 แต่ถ้าใผจะเถียงข้าพเจ้าเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าขอ
บอกไว้เลยว่า หมู่เฮากับคนในคริสตจักรต่างๆ บ่ได้นมัสก๋านพระเจ้าในแบบอื่นเลย
ก๋านกิน
๋ เลี้ยงขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
ข้าพเจ้า บ่มี อะหยัง จะ ยกย่อง หมู่ ต้าน ย้อน เมื่อ หมู่
ต้านมาจุ มนุมกั ๋น ก็ ได้ ผลเสียนั กเหลือผลดี 18 อย่างตี้ นึ่ ง ข้าพเจ้าได้ยน
ิ มาว่า เมื่อหมู่
ต้าน มา จุ มนุ ม นมัส ก๋า น กั ๋น ก็ แตกแยก กั ๋น เป๋น หมู่ๆ กับ ข้าพเจ้า ก็ เจื้อ ว่า ท่า จะ แต๊ อยู่
19 ย้อนว่าจะต้องมีก๋านแตกแยกกั ๋นในหมู่ต้าน เปื้ อจะได้ฮูว่
้ า ใผอยูฝ่
่ ายพระเจ้า 20 เมื่อ
หมู่ ต้าน มา จุ มนุ ม กั ๋น กับ ตี้ กิน
๋ เลี้ยง กั ๋น นั ้น ก็ บ่ใจ้ ก๋าน กิน
๋ เลี้ยง ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
21 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง ฟั่ ง กิน
๋ ของกิน
๋ ของ ตั ๋ว เหีย บ่ได้ แบ่ง คน อื่น เลย ก๋าย เป๋น
22
พ่อง ก็ ใค่ อยาก พ่อง ก็ กิน
๋ จ๋น เมา หมู่ ต้าน บ่มี บ้าน ตี้ จะ กิน
๋ กับ ดื่ม กา กาว่า หมู่ ต้าน ใค่
อยากดูแควนคริสตจักรของพระเจ้า แล้วเยียะหื้อคนของพระองค์ตี้ตุ๊กยากต้องขายขี้
17 เรือ
่ งตี้ ข้าพเจ้า จะ สอน ต่อ ไป นี้

๖

11:3 11:3 แป๋ได้แหมอย่างว่า ผัวเป๋นหัวของเมีย
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หน้ากา แล้วจะหื้อข้าพเจ้าว่าจาใดดี จะหื้อยกย่องหมู่ต้านกา ข้าพเจ้ายกย่องต้านบ่ได้
แต๊ๆ
23 กําสอนตี้ ข้าพเจ้าบอกกับหมู่ ต้านนั ้น ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั จากองค์พระผู้เป๋ นเจ้า คือใน
คืนตี้พระเยซูโดนหักหลังนั ้น พระองค์ได้หยิบเข้าหนมปังขึ้นมา 24 ขอบพระคุณพระเจ้า
แล้ว บิ ออก อู้ว่า “นี่ เป๋น ตั ๋ว ของ เฮา ตี้ ได้ หื้อ ไว้กับ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เยีย ะ จาอี้เปื้ อ กึ๊ด เถิง
เฮา� 25 เมื่อกิน
๋ เข้าหนมปังแล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วยขึ้นมาเยียะอย่างเดียวกั ๋น แล้วอู้ว่า
“ถ้วยนี้ เป๋นพันธสัญญาใหม่ ตี้พระองค์จะยืนยันโดยเลือดของเฮา เมื่อใดตี้หมู่ต้านกิน
๋
เหล้าองุน
่ จากถ้วยนี้ หื้อเยียะจาอี้เปื้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 26 ย้อนเมื่อใดตี้หมู่ต้านกิน
เข้
า
หนม
๋
ปังกับเหล้าองุน
่ จากถ้วยนี้ หมู่ต้านก็ได้บอกเถิงก๋านต๋ายขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้า จ๋นเถิง
พระองค์จะปิ๊ กมา
27 จาอัน
้ ถ้าใผกิน
่ จากถ้วยขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอย่าง
๋ เข้าหนมปัง กับกิน
๋ เหล้าองุน
บ่สมควร เขา ก็ ได้ เยีย ะ บาป ต่อ ตั ๋ว กับ เลือด ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 28 หื้อ กู้ คน กวด ผ่อ
ตั ๋วเก่าหื้อดีก่อนตี้จะกิน
่ จากถ้วยนี้ 29 ย้อนว่าคนตี้กิน
๋ เข้าหนมปังกับเหล้าองุน
๋ โดยบ่ได้
หื้อ เกียรติ ตั ๋ว ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เมื่อ กิน
๋ ไป แล้ว ก็ เต้า กับ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เก่า ถูก ลงโต้ ษ
30 ย้อน จาอัน
้ หมู่ ต้าน หลาย คน เถิง ได้ บ่แข็ง แฮง กับ บ่สบาย พ่อง ก็ ต๋าย ไป เหีย 31 แต่
ถ้าเฮากวดผ่อใจ๋ ตั ๋วเก่าก่อน เฮาก็ จะได้บ่ต้องโดนลงโต้ษ 32 ต๋อนตี้ เฮาโดนลงโต้ ษนั ้น
พระองค์ กํ่า ลัง ตี สอน
๋
เฮา เปื้ อ บ่หื้อ เฮา ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป ฮ่วม กับ คน ใน โลก นี้ 33 จา
อัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เมื่อ หมู่ ต้าน มา จุ มนุม เปื้ อ จะ ฮ่วม กิน
๋ เลี้ยง กั ๋น นั ้น ก็ หื้อ ถ้า กิน
๋ พร้อม
34
กั ๋น ถ้า มี ใผ ใค่ อยาก แก่ ก็ หื้อ เขา กิน
๋ ลุก บ้าน มา ก่อน เปื้ อ ว่า เมื่อ มา จุ มนุ ม กั ๋น จะ ได้
บ่โดนลงโต้ษจากพระเจ้า ส่วนเรือ
่ งอื่นๆ นั ้น เมื่อข้าพเจ้ามาจะสอนหื้อต้าน

12
ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 ปี้ น้ องตังหลาย

ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งของประทานจากพระวิญญาณ 2 หมู่
ต้าน ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า ตะก่อน ต๋อน ตี้ ยัง บ่ฮู้ จัก พระเจ้า นั ้น หมู่ ต้าน ก็ โดน จุ ล่า ย หื้อ หลง
ตาง ไป ไหว้ฮูป เคารพ ตี้ อู้ บ่ได้ 3 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า ขอ บอก หื้อ ฮู้ ไว้ว่า คน ตี้ อู้ โดย มี พระ
วิญญาณของพระเจ้าจะบ่อูว่
้ า “ขอหื้อพระเยซูถูกสาปแจ้ง� กับบ่มีใผอูได้
้ ว่า “พระเยซู
เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า� นอกจากอูโดย
้
พระวิญญาณบริสุทธิ์

ของ ประทาน นั ้น มี ต่าง กั ๋น ไป แต่ มา จาก พระวิญญาณ องค์ เดียว กั ๋น 5 ก๋าน ฮับ ใจ๊
พระเจ้าก็มีต่างกั ๋นไป แต่ก็ฮับใจ๊องค์พระผู้เป๋นเจ้าองค์เดียวกั ๋น 6 ก๋านงานก็มีต่างกั ๋น
ไป แต่ มีพระเจ้าองค์ เดียวกั ๋นตี้ เยียะงานหมู่ นี้ ผ่านตางกู้ คน 7 กู้ คนได้ ฮบ
ั ของประทาน
8
จาก พระ วิญญาณ เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ ฮ่วม กั ๋น พระ วิญญาณ หื้อ คน นึ่ ง อู้ ถ้อย กํา ตี้ มี
ปั๋ ญญา กับ พระวิญญาณ องค์ เดียว กั ๋น นั ้น ก็ หื้อ แหม คน นึ่ ง อู้ ถ้อยกํา ตี้ มี ความ ฮู้ 9 พระ
วิญญาณ องค์ เดียว กั ๋น นี้ ละ ตี้ หื้อ แหม คน มี ความ เจื้อ หื้อ แหม คน สามารถ ฮัก ษา โรค ได้
10 หื้อ คน นึ่ ง เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ได้ หื้อ แหม คน อู้ ถ้อยกํา ตี้ มา จาก พระเจ้า ได้ หื้อ แหม
คน ฮู้ ว่า สิง่ ใด มา จาก พระเจ้า สิง่ ใด บ่ใจ้ กับ หื้อ แหม คน อู้ ภาษา อื่นๆ กับ หื้อ แหม คน แป๋
ภาษาหมู่นั ้นได้ 11 ตึงหมดนี้ ก็ มาจากพระวิญญาณองค์เดียวกั ๋น กับพระองค์ ก็ หื้อของ
ประทานแต่ละคนต๋ามตี้พระองค์หันสมควร
4

เฮาเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์
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12 ก็เหมือนกับตั ๋วๆเดียวตี้มีหลายส่วนอยูตวย
่
กั ๋น

เถิงแม้จะมีหลายส่วน แต่ตึงหมด
ก็ ยัง เป๋น ตั ๋ว เดียว กั ๋น ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ก็ เป๋น จาอัน
้ 13 ย้อน ว่า บ่ว่า จะ เป๋น จาว ยิว กาว่า
จาวกรีก เป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ กู้ คนก็ ได้ ฮบ
ั บัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียว เปื้ อ
หื้อเป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋วเดียวกั ๋น เฮากู้คนก็ได้ฮบ
ั พระวิญญาณองค์เดียวกั ๋นอยูใน
่ เฮา
14 ตั ๋วบ่ได้มีก้าส่วนเดียว แต่มีหลายๆ ส่วน 15 ถ้าตีน
๋ จะอูว่
้ า “เฮาบ่ใจ้มือ เฮาเลยบ่ใจ้
เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว� เถิง จะ อู้ จาอัน
้ ก็ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ ตีน
๋ เลิก เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว ได้ 16 ถ้า
หู จะ อู้ ว่า “เฮา บ่ใจ้ ต๋า เฮา เลย บ่ใจ้ เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว� เถิง จะ อู้ จาอัน
้ ก็ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ หู
เลิก เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว ได้ 17 ถ้า ตั ๋ว เป๋น ต๋า ตึง หมด เฮา จะ ได้ยน
ิ ได้ จาใด กาว่า ถ้า มี ก้า
หูเต้าอัน
้ เฮาจะดมกลิน
่ ได้ จาใดกั ๋น 18 ตี้ เป๋นจาอี้ก็ ย้อนพระเจ้าจัดแต่ ละส่วนหื้ออยู่ใน
ตั ๋วต๋ามตี้ พระองค์ กํา๋ หนดไว้ 19 ถ้าตั ๋วมีก้าส่วนเดียวเต้าอัน
้ จะเป๋นตั ๋วได้ จาใด 20 แต๊ๆ
แล้ว มีส่วนต่างๆ หลายส่วน แต่ก็ยังเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
21 จาอัน
้ ต๋า จะ อู้กับ มือ ว่า “เปิ้ น บ่ต้อ งก๋าน ตั ๋ว� ก็ บ่ได้ กาว่า หัว จะ อู้กับ ตีน
๋ ว่า “เปิ้ น
บ่ต้อง ก๋าน ตั ๋ว� ก็ บ่ได้ 22 แต่ หลายๆ ส่วน ใน ตั ๋ว ตี้ ผ่อ เหมือน ว่า บ่แข็ง แฮง ก็ ยัง จํา๋ เป๋ น
สําหรับจี วต
ิ 23 กับบางส่วนตี้ เฮากึ๊ดว่าบ่มีก้า เฮาก็ ยังฮักษาอย่างดี ตี้ สุด กับส่วนตี้ เฮา
อายตี้จะอวด เฮาก็ยังเอาใจ๋ใส่อย่างดีตี้สุด 24 แต่ส่วนตี้ดีงามแล้ว ก็บ่ต้องเอาใจ๋ใส่หื้อ
นั กแหม พระเจ้าเป๋นผู้ตี้จัดวางส่วนต่างๆ ของตั ๋วโดยหื้อส่วนตี้ตํ่าต้อยได้ฮบ
ั เกียรตินั ก
25
ขึ้น เปื้ อบ่หื้อมี ก๋านแตกแยกกั ๋นในตั ๋ว แต่ หื้อส่วนต่างๆ เอาใจ๋ ใส่ เซิง่ กั ๋นและกั ๋นเต้า
กั ๋นหมด 26 ถ้าส่วนใดส่วนนึ่ งเจ็บ ส่วนอื่นๆ ตึงหมดในตั ๋วก็ เจ็บไปตวย ถ้าส่วนใดส่วน
นึ่ งได้ฮบ
ั เกียรติ ส่วนอื่นๆ ตึงหมดก็ฮ่วมจื้นจมยินดีไปตวย
27 หมู่ ต้าน ก็ เป๋ น ตั ๋ว ของ พระคริสต์ แต่ ละ คน ก็ เป๋ น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว นั ้น 28 พระเจ้า ได้
แต่ง ตัง้ คน ของ พระองค์ กู้ คน ไว้ ต๋าม หน้า ตี้ คือ นึ่ ง อัครทูต สอง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้า สาม อาจ๋ารย์ ต่อจากนั ้นก็ คือ คนตี้ เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ ต่อมาก็ คือคน
ตี้ฮักษาโรคได้ คนตี้จ้วยเหลือคนอื่น คนตี้เป๋นหมู่ผู้นํา กาว่าหมู่ตี้อู้ภาษาอื่นๆ 29 กู้คน
เป๋นอัครทูตตึงหมดกา กาว่ากู้ คนเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดกา กา
ว่ากู้คนเป๋นอาจ๋ารย์กั ๋นหมดกา กาว่ากู้ คนเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้หมดกา 30 กู้ คนฮักษา
โรคได้ตึงหมดกา กาว่าอูภาษา
้
อื่นๆได้กั ๋นกู้คนกา กาว่าแป๋ความหมายของภาษานั ้นได้
31
กั ๋นกู้คนกา ขอหื้อต้านฮิหาของประทานตี้สําคัญตี้สุด
เปาโลสอนเรือ
่ งความฮัก
ข้าพเจ้าจะจี๊หื้อหมู่ต้านหันเถิงตางตี้ดีตี้สุด

13

เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ อู้ ภาษา อื่นๆ กาว่า อู้ ภาษา ของ ทูต สวรรค์ ได้ ตวย แต่ ถ้า บ่มี
ความฮัก ข้าพเจ้าก็ เป๋นก้าก๊องกาว่าฉาบตี้ตีหื
๋ ้อมีเสียงเหียเต้าอัน
้ 2 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้า
็ ตึง หมด ของ พระองค์ กับ มี
จะ อู้ ถ้อยกํา ตี้ มา จาก พระเจ้า ได้ กาว่า เข้า ใจ๋ ใน ข้อ ลํ้า เลิก
ความฮูกู
้ ้อย่าง กาว่ามีความเจื้อนั กเถิงขนาดจะย้ายดอยได้ แต่ถ้าบ่มีความฮัก ข้าพเจ้า
ก็ บ่มี ก้า อะหยัง เลย 3 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ หื้อ สิง่ ของ ตึง หมด ตี้ ข้าพเจ้า มี กับ คน ตุ๊ก คน
ยาก กาว่ายอมสละตั ๋วหื้อเอาไปเผาไฟเหีย๗ แต่ ถ้าบ่มี ความฮัก มันก็ บ่มี ประโยชน์ อะ
หยังกับข้าพเจ้าเลย
4 ความฮักนั ้นก็ ต้องมี ความอดทน ต้องมีความเมตต๋ากรุ ณา บ่ขอยกั ๋น บ่อวดตั ๋วกา
ว่าจ๋องหอง 5 ต้องมีความสุภาพ บ่หันแก่ตั ๋ว บ่หมิง้ บ่จํา๋ ความผิดของคนอื่น 6 บ่จื้นจม
1

๗
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ยินดีในก๋านเยียะบ่ดี แต่จื้นจมยินดีในความจริง 7 ความฮักทนได้กู้อย่าง เจื้อวางใจ๋อยู่
ตลอด มีความหวังอยูตลอด
่
กับอดทนต่อกู้อย่าง
8 ความฮักคงอยูตลอด
่
ไป แต่ก๋านบอกถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้านั ้นก็จะหายไป แม้แต่

ก๋าน อู้ ภาษา อื่นๆ ก็ จะ เลิก อู้ กั ๋น กับ ความ ฮู้ ตี้ มา จาก พระเจ้า ก็ จะ เสีย ไป 9 ย้อน ว่า เฮา ฮู้
ก้า บาง ส่วน กับ บอก ถ้อยกํา นั ้น ได้ ก้า บาง ส่วน เต้า อัน
้ 10 แต่ เมื่อ ความ สมบูรณ์ มา เถิง
แล้ว ตี้เป๋นบางส่วนนั ้นก็จะหายไป 11 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าเป๋นหละอ่อน ข้าพเจ้าอู้อย่างหละ
อ่อน กึ๊ด อย่าง หละอ่อน ใจ๊ เหตุผล อย่าง หละอ่อน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า เป๋น คน ใหญ่
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ เลิก เยีย ะ อย่าง หละอ่อนจาอัน
้ ละ 12 ย้อนว่า บ่า เดี่ยว นี้ เผียบ เหมือน เฮา
หัน ภาพ มัวๆ ใน แว่น แต่ เมื่อ ความ สมบูรณ์ นั ้น มา เถิง ข้าพเจ้า จะ หัน ถี่ เหมือน อยู่ ต่อ
หน้ากั ๋น ตี้ข้าพเจ้าฮูต๋
้ อนนี้ ก็เป๋นก้าบางส่วน แต่เมื่อเวลานั ้นมาเถิง ข้าพเจ้าจะฮูหมด
้
กู้
13
อย่างเหมือนตี้พระเจ้าฮูจ
้ ักข้าพเจ้า แต่บ่าเดี่ยวนี้ มีอยูสาม
่
อย่างตี้ยังคงอยู่ คือความ
เจื้อ ความหวัง กับความฮัก แต่ตึงหมดนี้ ความฮักสําคัญตี้สุด

14
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านอูภาษา
้
อื่นๆ

1 หื้อ ฮิ เยีย ะ ต๋าม ความ ฮัก จาอี้

กับ หื้อ ตัง้ ใจ๋ ตี้ จะใค่ ได้ ของประทานฝ่าย พระวิญญาณ
โดยเฉพาะก๋านบอกถ้อยกําของพระเจ้า 2 ย้อนว่าคนตี้อูภาษา
้
อื่นๆนั ้น บ่ได้อูกั
้ บคน แต่
็ เซิง่ อู้โดยพระวิญญาณ 3 แต่
อู้กับพระเจ้า ย้อนว่าบ่มีใผเข้าใจ๋ สิง่ ตี้เขาอู้เป๋นข้อลํ้าเลิก
คน ตี้ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า นั ้น อู้กับ คน เปื้ อ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ เริญ ใน ความ เจื้อ กับ หื้อ กํา๋
ลัง ใจ๋ ตึง ปลอบใจ๋ คน หมู่ นั ้น 4 คน ตี้ อู้ ภาษา อื่นๆ นั ้น ได้ ก็ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เก่า จํา๋ เริญ ขึ้น แต่
คนตี้บอกถ้อยกําของพระเจ้านั ้นเยียะหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น 5 ข้าพเจ้าใค่หื้อหมู่ต้าน
กู้ คน อู้ ภาษา อื่นๆ ได้ แต่ นั ก เหลือ นั ้น ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน บอก ถ้อยกํา ตี้ มา จาก
พระเจ้าได้ ย้อนว่าคนตี้บอกถ้อยกําของพระเจ้าก็มีประโยชน์ นั กเหลือคนตี้อูภาษา
้
อื่นๆ
ได้ นอกจากจะมีคนแป๋กําอูหมู
้ ่นั ้นหื้อฟัง เปื้ อจะได้จ้วยหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น
แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ถ้า ข้าพเจ้า มา หา ต้าน แล้ว อู้ ภาษา อื่นๆ จะ มี ประโยชน์ อะ
หยัง นอกจาก ข้าพเจ้า จะ มา บอก สิง่ ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู้ กาว่า หื้อ ความ ฮู้ พิเศษ กา
ว่าอู้ถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้า กาว่ากําสัง่ สอนของพระเจ้า 7 แม้แต่สิง่ ตี้บ่มีจีวต
ิ ตี้เยียะ
หื้อเกิดเสียงได้ อย่าง ขลุ่ย กาว่า พิณ ถ้าเล่นเสียงบ่ชัด คนฟังจะฮูได้
้ จาใดว่าเล่นเพลง
อะหยังอยู่ 8 ถ้าคนเป่าแกเป่าเสียงบ่ดี ใผจะเกียมตั ๋วฮบกั ๋นได้ 9 ก็อย่างเดียวกั ๋น ถ้าหมู่
ต้าน บ่ได้ อู้ภาษา ตี้ เข้า ใจ๋ กั ๋น ได้ คน ฟัง จะ เข้า ใจ๋ กํา อู้นั ้น ได้ จาใด สิง่ ตี้ ต้าน อู้นั ้น ก็ จะ เป๋น
เหมือน ลม ปั๊ ด ไป เหีย 10 แต๊ๆ ใน โลก นี้ มี หลาย ภาษา นั ก ขนาด แต่ บ่มี ภาษา ใด ตี้ จะ บ่มี
ความหมาย 11 แล้วถ้าข้าพเจ้าบ่เข้าใจ๋ภาษานั ้นตี้เขาอู้กั ๋น ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนคนละ
จ้าดคนละภาษากั ๋นกับคนตี้อู้ กับคนตี้อูก็
้ เป๋นเหมือนคนละจ้าดคนละภาษากับข้าพเจ้า
12
ตวย ก็เหมือนเดียวกั ๋นกับหมู่ต้าน เมื่อหมู่ต้านกระตือรือร้นอยากจะได้ของประทาน
จากพระวิญญาณ ก็หื้อฮิหาของประทานตี้จะจ้วยคริสตจักรหื้อจํา๋ เริญขึ้น
6

จาอัน
้ คน ตี้ อู้ ภาษา อื่นๆ ได้ ก็ ต้อง อธิษฐาน ขอ หื้อ ตั ๋ว เก่า แป๋ ได้ ตวย 14 ย้อน ถ้า
ข้าพเจ้า อธิษฐาน เป๋น ภาษา อื่นๆ จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า อธิษฐาน อยู่ แต่ ก็ บ่เป๋น
ประโยชน์ กับกํากึ๊ดของข้าพเจ้าเลย 15 ถ้าจาอัน
้ ข้าพเจ้าจะเยียะจาใดดี ข้าพเจ้าก็จะใจ๊
ตึง จิต วิญญาณ ตึง กํา กึ๊ด ใน ก๋าน อธิษฐาน กับ จะ ฮ้อง เพลง สรรเสริญ ด้วย จิต วิญญาณ
13
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กับ กํา กึ๊ด ตวย 16 ย้อน ถ้า ต้าน สรรเสริญ พระเจ้า โดย จิต วิญญาณ เต้า อัน
้ แล้ว คน ตี้ อยู่
ตวย บ่เข้า ใจ๋ เขา จะ อู้ ว่า “อาเมน� กับ ขอบคุณ พระเจ้า ตวย ได้ จาใด ใน เมื่อ เขา บ่ฮู้ ว่า
ต้านอู้อะหยัง 17 เถิงแม้ว่ากําอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านั ้นจะดีนั กขนาด แต่ก็บ่ได้จ้วย
หื้อ คน อื่น จํา๋ เริญ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า อู้ ภาษา อื่นๆ นั ้น ได้ นั ก เหลือ
หมู่ ต้าน 19 แต่ ใน คริสตจักร ข้าพเจ้า จะ ใจ๊ กํา กึ๊ด อู้ห้า กํา ตี้ คน อื่น เข้า ใจ๋ ได้ เปื้ อ สอน คน
อื่น ก็ดีเหลืออูเป๋
้ นภาษาอื่นๆเป๋นหมื่นกํา
20 ปี้ น้ องตังหลายเหย บ่ดีกึ๊ดอย่างหละอ่อนเน่ อ ในเรือ
่ งบ่ดีก็หื้อเป๋นเหมือนหละอ่อน
หน้ อยๆ แต่ในเรือ
่ งกํากึ๊ดหื้อกึ๊ดเหมือนคนตี้ใหญ่แล้ว 21 ในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า องค์
พระผูเป๋
้ นเจ้าอูว่
้ า
“เฮาจะอูกั
้ บคนจ้าดนี้
ผ่านตางคนต่างจ้าดต่างภาษา
กับผ่านตางปากของคนจ้าดอื่นๆ
แต่เป๋นเถิงขนาดนั ้นเขาก็จะบ่ยอมฟังเฮา�ณ
22 จาอัน
้ ก๋าน อู้ ภาษา อื่นๆ ก็ เป๋น หมายสําคัญ สําหรับ คน ตี้ บ่เจื้อ บ่ใจ้ สําหรับ ผู้ เจื้อ แต่
ก๋าน บอก ถ้อยกํา ตี้ มา จาก พระเจ้า นั ้น ก็ สําหรับ ผู้ ตี้ เจื้อ บ่ใจ้ สําหรับ คน ตี้ บ่เจื้อ 23 ย้อน
จาอัน
้ ถ้าผู้เจื้อตึงหมดมาจุมนุมกั ๋น แล้วต่างคนต่างอู้ภาษาอื่นๆ แล้วคนตี้บ่เกยฮู้เรือ
่ ง
24
พระเจ้า กาว่าคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อเข้ามา หมู่เขาจะบ่หาว่าหมู่ต้านเป๋นผีบ้าไปแล้วกา แต่
ถ้า กู้ คน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เมื่อ คน ตี้ บ่เจื้อ กาว่า คน ตี้ บ่เกย ฮู้ เรือ
่ ง พระเจ้า เข้า มา
เขาก็ จะได้ ฮับก๋านตักเตือ
๋ นในบาปของเขา กับเขาก็ จะฮู้ว่าเขาได้ เยียะบาปต่อพระเจ้า
มา แล้ว ย้อน สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จาก หมู่ ต้าน กู้ คน 25 ความ ลับ ใน ใจ๋ ของ เขา ก็ จะ ถูก เปิด เผย ขึ้น
แล้วเขาจะคุกเข่าก้มหน้าลงนมัสก๋านพระเจ้าอูว่
้ า “พระเจ้าอยูต้
่ ามก๋างหมู่ต้านแต๊ๆ�
ระเบียบในก๋านนมัสก๋าน
ปี้ น้ องตังหลายจะว่าจาใด ต๋อนต้านมาจุมนุมกั ๋นเปื้ อนมัสก๋านพระเจ้า คน
นึ่ ง ก็ ฮ้อง เพลง แหม คน ก็ สอน แหม คน ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ เขา แหม คน ก็
อู้ ภาษา อื่นๆ กับ แหม คน ก็ แป๋ หื้อ เยีย ะ กู้ อย่าง นี้ เปื้ อ หื้อ กู้ คน ได้ จํา๋ เริญ ขึ้น ใน ความ เจื้อ
27 ถ้าจะมีคนอูภาษา
้
อื่นๆก็หื้อมีสักสองสามคนก็ปอ กับหื้ออูเตื
้ ้ อคน แล้วหื้อมีคนนึ่ งแป๋
28 แต่ ถ้า บ่มี ใผ แป๋ ได้ ก็ บ่ต้อง หื้อ ใผ อู้ ภาษา นั ้น ออก มา ใน ตี้ จุ มนุ ม หื้อ เขา อู้ กับ พระเจ้า
ในใจ๋ เต้าอัน
้ 29 หื้อมี ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอู้สองสามคนก็ ปอ กับหื้อคนอื่น
ตัดสิน สิง่ ตี้ เขา อู้ นั ้น ว่า มา จาก พระเจ้า แต๊ ก่อ 30 แต่ ถ้า พระเจ้า เปิด เผย กับ ใผ ตี้ นั ่ง อยู่
ตวย กั ๋น นั ้น ก็ หื้อ คน ตี้ กํ่า ลัง อู้ นั ้น หยุด เหีย ก่อน 31 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้านั ้นควรจะอู้เตื้อคน เปื้ อหื้อกู้ คนได้ เฮียนฮู้กับได้ ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ 32 ผู้เป๋นปาก
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สามารถ บังคับ จิต วิญญาณ ของ เขา ได้ 33 ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้
เป๋นพระเจ้าแห่งความวุน
่ วาย แต่เป๋นพระเจ้าแห่งสันติสุข
อย่างตี้ เป๋นอยู่ในคริสตจักรกู้ๆ ตี้ 34 หื้อหมู่แม่ญิงฟังกั ๋นอยู่เงียบๆ ต๋อนตี้ จุ มนุมกั ๋น
ในคริสตจักร ย้อนว่าหมู่ แม่ ญิงบ่ได้ ฮบ
ั อนุญาตหื้อ อู้ แต่ หื้อมี ความนอบน้ อม เหมือนตี้
มี เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ 35 ถ้า หมู่ แม่ ญิง ใค่ ฮู้อะหยัง ก็ หื้อ เก็บ ไป ถาม ผัว ตี้ บ้าน ย้อน ว่า
ก๋านตี้แม่ญิงจะอูใน
้ ตี้จุมนุมคริสตจักรนั ้นก็เป๋นเรือ
่ งขายขี้หน้า
36 ถ้อยกําของพระเจ้าเกิดมาจากหมู่ต้านกา กาว่าหมู่ต้านเป๋ นหมู่เดียวตี้พระเจ้าหื้อ
ถ้อยกํากา 37 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า กาว่าเป๋นคนตี้มีของ
26 จาอัน
้

ณ
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ประทานฝ่ายจิตวิญญาณ เขาต้องยอมฮับว่าสิง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนมานี้ เป๋นกําสัง่ จากองค์
พระผู้เป๋ นเจ้า 38 กับถ้าใผบ่สนใจ๋ กําสัง่ นี้ หมู่ ต้านก็ บ่ต้องไปสนใจ๋ เขา 39 จาอัน
้ ปี้ น้ อง
40
ตังหลาย หื้อฮิบอกถ้อยกําของพระเจ้า แต่ก๋านอู้ภาษาอื่นๆก็บ่ต้องห้ามเนาะ แต่หื้อ
เยียะกู้สิง่ หื้อเหมาะสมกับเป๋นระเบียบ

15
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์
ข้าพเจ้าจะเตือ
๋ นหมู่ต้านเถิงข่าวดีตี้ข้าพเจ้าเกยบอกกับหมู่ต้านนั ้น
เซิง่ หมู่ ต้าน ได้ ฮับ ไว้กับ ได้ ตัง้ มัน
่ อยู่ ใน ข่าวดี นั ้น แล้ว 2 กับ จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ผ่าน ตาง
ข่าวดีนั ้นถ้าหมู่ต้านยึดถือในกําตี้ข้าพเจ้าได้บอกไป ถ้าบ่จาอัน
้ ความเจื้อของหมู่ต้านก็
จะบ่มีประโยชน์ อะหยัง
3 ย้อน ข้าพเจ้า ได้ บอก เรือ
่ งสําคัญตี้ สุดตี้ ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั มานั ้นหื้อกับหมู่ต้านแล้ว คือ
พระคริสต์ได้ต๋ายเปื้ อบาปของหมู่เฮา ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า 4 เขาฝังพระองค์
ไว้ แล้ว ใน วัน ตี้ สาม พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ต๋าม ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีร ์ 5 แล้ว พระองค์ ป๋า กฏ หื้อ เปโตร หัน แล้ว หื้อ อัคร สาวก สิบ สอง คน หัน ตวย 6 ต่อ
จาก นั ้น พระองค์ มา ป๋า กฏ หื้อ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ นั ก เหลือ ห้า ร้อย คน หัน พร้อม กั ๋น เถิง แม้
บางคนจะต๋ายไปแล้ว แต่หลายคนยังมีจีวต
ิ อยูจ๋
่ นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ 7 หลังจากนั ้นพระองค์
ก็มาป๋ากฏหื้อยากอบ แล้วก็อัครทูตตึงหมดหันเหมือนกั ๋น 8 แล้วพระองค์ก็มาป๋ากฏหื้อ
ข้าพเจ้า หัน เป๋น คน สุด ต๊าย เหมือน ข้าพเจ้า เป๋น หละอ่อน ตี้ เกิด ก่อน กํา๋ หนด 9 ย้อน ว่า
ข้าพเจ้าเป๋นผู้ตี้ ตํ่าต้อยตี้ สุดในหมู่อัครทูต ข้าพเจ้าบ่สมควรได้ จื้อว่าเป๋นอัครทูต ย้อน
ว่าข้าพเจ้าได้คํ่าคนของพระเจ้า 10 แต่ตี้ข้าพเจ้าเป๋นได้จาอี้ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้า
ตี้มีหื้อข้าพเจ้า บ่ใจ้ว่าตี้พระองค์หื้อนั ้นจะบ่มีประโยชน์ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้าฮําเยียะก๋าน
หนั กเหลือหมูอั
่ ครทูตตึงหมด เถิงแม้วา่ บ่ใจ้ข้าพเจ้าตี้เป๋นคนเยียะ แต่เป๋นพระคุณของ
พระเจ้าตี้อยู่กับข้าพเจ้าเยียะ 11 ย้อนจาอัน
้ บ่ว่าจะเป๋นเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าสอนกาว่าหมู่เขา
สอน ก็เป๋นเรือ
่ งตี้เฮาได้บอกไป กับต้านตังหลายได้เจื้อ
1 ปี้ น้ องตังหลาย

ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ถ้า เฮา บอก ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว เยีย ะ หยัง มี
บาง คน ใน หมู่ ต้าน บอก ว่า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 13 ถ้า ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋ายบ่มี ก็หมายความว่าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นมาหนะก่า 14 ถ้าพระเจ้า
บ่ได้ เยียะหื้อพระคริสต์ เป๋นขึ้น มา ก๋าน บอกข่าวดี ของเฮาก็ บ่มี ประโยชน์ กับความเจื้อ
ของ หมู่ ต้าน ก็ บ่มี ประโยชน์ เหมือน กั ๋น 15 แล้ว ก็ เยีย ะ หื้อ คน กึ๊ด ว่า เฮา จุ เรือ
่ ง พระเจ้า
ย้อน เฮา เป๋น พยาน ว่า พระองค์ เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว แต่ ถ้า
บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ บ่ได้ เป๋น ขึ้น มา เหมือน กั ๋น 16 ย้อน ว่า
ถ้า พระเจ้า บ่ได้ เยียะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา พระเจ้า ก็ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น มา
ตวย 17 แล้ว ถ้า พระเจ้า บ่ได้ เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น มา ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ก็ บ่มี
ประโยชน์ ต้านก็ ยังเป๋นคนบาปอยู่ต่อไป 18 ถ้าเป๋นจาอัน
้ คนของพระคริสต์ ตังหลายตี้
19
ต๋ายไปแล้วก็ต้องฉิ บหายไปตวย กับถ้าความหวังตี้พระคริสต์จะจ้วยหื้อรอดป๊นบาป
โต้ษ มีก้าจีวต
ิ ตี้อยูใน
่ โลกนี้ เต้าอัน
้ หมู่เฮาก็เป๋นคนตี้น่าอินดูตี้สุดในคนตังหลาย
12

20 แต่ ความจริงก็ คือ

พระเจ้าเยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋าย เซิง่ พระองค์
เป๋น คน เก๊า ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น มา เปื้ อ เป๋น ก๋าน ยืนยัน ว่า คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว จะ
เป๋น ขึ้น มา แหม 21 ย้อน ว่า ถ้า ความ ต๋าย เกิด ขึ้น โดย คนๆ เดียว จาใด ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก
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ความต๋ายก็ เกิดขึ้นโดยคนๆ เดียวจาอัน
้ 22 อย่างเดียวกั ๋นกับตี้ อาดั มเป๋นเหตุ หื้อกู้ คน
ต้อง ต๋าย จาใด กู้ คน ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา ย้อน มี ความ สัมพันธ์กับ พระคริสต์ จาอัน
้ 23 แต่ จะ
ไล่ ต๋าม ลําดับ ไป คือ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น ก่อน แล้ว คน ตัง หลาย ตี้ เป๋น ของ พระคริสต์ จะ
เป๋นขึ้นมาในวันตี้ พระองค์ ปิ๊ กมา 24 แล้วก็ จะเป๋นวันเสี้ ยงสุด พระคริสต์ จะทําลายหมู่
วิญญาณ ตี้ ครอบครอง หมู่ วิญญาณ ตี้ มี สิทธิ อํานาจ กับ หมู่ วิญญาณ ตี้ มี ฤทธิ์ อํานาจ
ตึงหมด แล้วพระองค์จะมอบแผ่นดินนั ้นหื้อกับพระเจ้าพระบิดา 25 ย้อนว่าพระคริสต์
จะ ต้อง ปกครอง จ๋น กว่า พระเจ้า จะ ผาบ หมู่ ศัตรู ตึ
๋ ง หมด หื้อ อยู่ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์
26 ศัตรู ๋ตั ๋ว สุ ด ต๊าย ตี้ จะ ถูก ผาบ ก็ คือ ความ ต๋าย 27 เหมือน ตี้ มี เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า
“พระเจ้าจะเยียะหื้อกู้สิง่ อยูใต้
่ อํานาจของพระคริสต์�ด เมื่อพระคัมภีรเขี
์ ยนว่า กู้สิง่ อยู่
ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ ก็ เข้า ใจ๋ ได้ ดี ว่า ยกเว้น พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ
ของพระคริสต์ 28 เมื่อกู้สิง่ อยูใต้
่ อํานาจของพระคริสต์แล้ว ต๋อนนั ้นพระคริสต์พระบุตร
ของพระเจ้าก็จะอยูใต้
่ อํานาจของพระเจ้า ผู้ตี้ยกกู้สิง่ หื้ออยูใต้
่ อํานาจของพระองค์ เปื้ อ
พระเจ้าจะเป๋นใหญ่เหนื อกู้สิง่
29 จาอัน
้ หมู่ ตี้ ฮับ บัพ ติศ มา แตน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว จะ เยีย ะ จาใด ถ้า ตี้ เขา ว่า กั ๋น เป๋น
แต๊ คือ พระเจ้า บ่ได้ เยีย ะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา เลย แล้ว เป๋น จาใด เถิง มี ก๋าน ฮับ บัพ ติศ
มาแตนคนต๋าย 30 แล้วเป๋นหยังเฮาเถิงยอมเสี่ยงต๋ายอยูตลอด
่
เวลา 31 ปี้ น้ องตังหลาย
ข้าพเจ้าเสี่ยงต๋ายอยู่กู้วัน สิง่ นี้ ข้าพเจ้ายืนยันได้ ปอๆ กับตี้ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ๋ในตั ๋ว
หมู่ต้านในนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา 32 ถ้าจะอู้เผียบว่า ข้าพเจ้าได้
สู้กับสัตว์ฮ้ายในเมืองเอเฟซัสโดยมีความหวังต๋ามแบบของคน ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์
อะหยัง ถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมา จาอัน
้
“ก็หื้อเฮากิน
๋ กับดื่มเต๊อะ
ย้อนว่าวันพูกเฮาจะต๋ายกั ๋นแล้ว�ต
33 บ่ต้อง จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ เหมือน กับ มี กํา บอก ว่า “คบ กับ คน บ่ดี ก็ เยีย ะ หื้อ เฮา นิ สัย บ่ดี ไป
ตวย� 34 จงมีสติได้แล้ว เลิกเยียะบาปเหีย ย้อนมีบางคนในหมู่ต้านบ่ฮู้จักพระเจ้าเลย
ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
ก็
้ เปื้ อหื้อหมู่ต้านละอายใจ๋
ตั ๋วในโลกนี้ กับตั ๋วตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย
แต่ จะ มี คน ถาม ว่า “คน ต๋าย แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ได้ จาใด� เฮา จะ มี ตั ๋ว แบบ ใด กั ๋น
36 โคะ คนง่าวแต๊ๆ เม็ดพืชตี้ ต้านหว่านนั ้น ถ้ามันบ่แห้งต๋ายไปก่อน จะงอกขึ้นมาใหม่
ได้ จาใด 37 เม็ด พืช ตี้ ต้าน หว่าน นั ้น บ่ว่า จะ เป๋น ข้าว สาลี ก็ ดี กาว่า เม็ด พืช อย่าง อื่น ก็ ดี
ตี้ ต้าน หว่าน เป๋น ก้า เม็ด เต้า อัน
้ บ่ใจ้ ต้น ตี้ จะ งอก ขึ้น มา 38 พระเจ้า หื้อ เม็ด ตี้ ต้าน หว่าน
เป๋น ฮูป เป๋น ฮ่าง ขึ้น มา ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ หื้อ แต่ ละ เม็ด มี ฮูป ฮ่า
งเฉพาะของมัน 39 ส่วนเนื้ อของสิง่ ตี้มีจีวต
ิ นั ้นบ่เหมือนกั ๋น เนื้ อคนก็เป๋นอย่างนึ่ ง เนื้ อ
สัตว์ ก็ เป๋น แหม อย่าง เนื้ อ นก ก็ เป๋น แหม อย่าง เนื้ อ ป๋า ก็ เป๋น แหม อย่าง 40 ตั ๋ว สําหรับ
สวรรค์ก็มี กับตั ๋วสําหรับโลกก็มี แต่ว่าตั ๋วในสวรรค์ก็งามอย่างนึ่ ง ตั ๋วในโลกก็งามแหม
อย่างนึ่ ง 41 ตะวันก็งามอย่างนึ่ ง ดวงเดือนก็งามแหมอย่างนึ่ ง ดาวก็งามแหมอย่างนึ่ ง
แม้แต่ดาวแต่ละแก่นก็งามต่างกั ๋น
42 คนตี้ เป๋ นขึ้นจากความต๋ายก็ เป๋ นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น ตั ๋วตี้ถูกฝังไว้ก็เน่าเปื่ อยได้ แต่
เมื่อ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ จะ เป๋น ตั ๋ว ตี้ เน่า เปื่ อย บ่ได้ แหม ต่อ ไป 43 ตั ๋ว ตี้ ถูก ฝัง ใน ดิน นั ้น เน่า
เปื่ อยบ่งาม แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมาก็งาม ตั ๋วตี้ถูกฝังในดินนั ้นบ่แข็งแฮง แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมา
นั ้นมีฤทธิอํ
์ านาจ 44 สิง่ ตี้ถูกฝังไว้ก็เป๋นก้าตั ๋วฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่เมื่อเป๋นขึ้นมาแล้วก็เป๋น
35

ด

15:27 15:27 สดด� 8:6

ต

15:32 15:32 อสย� 22:13

1 โครินธ์ 15:45

272

1 โครินธ์ 16:10

ตั ๋ว ฝ่าย จิต วิญญาณ ถ้า มี ตั ๋ว ฝ่าย เนื้ อ หนั ง ก็ ต้อง มี ตั ๋วฝ่าย จิต วิญญาณตวย 45 อย่างตี้
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “พระเจ้าหื้ออาดัมเป๋นป้อจายคนเก๊าตี้มีจีวต
ิ �ถ แต่พระคริสต์
ผู้เป๋นอาดัมคนสุดต๊ายนั ้นเป๋นวิญญาณตี้หื้อจีวต
ิ 46 ตั ๋วตี้เป๋นเนื้ อหนั งนั ้นมาก่อน แล้ว
ตั ๋ว หลัง จาก นั ้น เป๋น จิต วิญญาณ 47 ป้อ จาย คน เก๊า หัวที นั ้น มา จาก ดิน ใน โลก นี้ แต่ ป้อ
จายคนตี้สองนั ้นมาจากสวรรค์ 48 คนตี้มาจากดินเป๋นจาใด คนของโลกตังหลายก็เป๋น
จาอัน
้ แต่คนตี้มาจากสวรรค์เป๋นจาใด คนของสวรรค์ก็เป๋นจาอัน
้ 49 อย่างเดียวกั ๋นกับ
บ่าเดี่ยวนี้ เฮาตี้มีลักษณะของคนตี้มาจากดิน วันใดวันนึ่ งเฮาก็จะมีลักษณะของคนตี้
มาจากสวรรค์
50 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า หมาย ความ ว่า ตั ๋ว ตี้ มี เลือด กับ เนื้ อ บ่สามารถ เข้า ใน แผ่น
็
ดินของพระเจ้าได้ สิง่ ตี้เน่าเปื่ อยได้จะป๋นกับสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้ได้จาใด 51 ฟังข้อลํ้าเลิก
นี้ หื้อดี เฮาจะบ่ต๋ายกั ๋นกู้คน แต่เฮากู้คนจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่ 52 ในเสี้ยววินาทีเดียว
ใน อึด ใจ๋ เดียว ต๋อน ตี้ เป่า แก เป๋น เตื้อ สุด ต๊าย นั ้น หมู่ ตี้ ต๋าย ไป แล้ว พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ
เป๋น ขึ้น มา โดย บ่มี วัน เน่า เปื่ อย แล้ว เฮา ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน ใหม่ 53 ย้อน ว่า สิง่ ตี้ เน่า
เปื่ อย ได้ ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน ใหม่ เป๋น สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย บ่ได้ แล้ว ตั ๋ว ตี้ ต้อง ต๋าย ก็ จะ ได้ ฮับ
ก๋าน เปี่ ยน เป๋น ตั ๋ว ตี้ บ่มี วัน ต๋าย ได้ 54 จาอัน
้ เมื่อ สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย ได้ ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน ใหม่
เป๋นสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้ กับตั ๋วตี้ต้องต๋ายได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนเป๋นตั ๋วตี้บ่มีวันต๋าย เมื่อนั ้นกํา
ตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรก็
์ จะเป๋นแต๊ตี้ว่า “ความต๋ายได้ก๊านสิน
้ ซากแล้ว�ท
55 “โอ ความต๋าย เจ้าจะมีชัยเหนื ออะหยังได้
โอ ความต๋าย ปิ๊ ดของเจ้าอยูตี
่ ้ไหน�ธ
56 ปิ๊ ดของความต๋ายก็คือบาป กับอํานาจของบาปมาจากบทบัญญัติ 57 แต่ขอบพระคุณ
พระเจ้า ตี้หื้อหมู่เฮามีชัยตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
58 จาอัน
้ ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮัก หื้อมัน
่ คงไว้ ห้ามสัน
่ คลอน หื้อเยียะก๋านขององค์พระผู้
เป๋น เจ้า อย่าง เต๋ม ตี้ กู้ เวลา ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ว่า ก๋าน ตี้ เฮา ฮับ ใจ๊ พระเจ้า นั ้น จะ บ่เสีย ไป
โดยบ่มีประโยชน์

16

ก๋านฮับบริจาคเปื้ อจ้วยคนของพระเจ้า

1 ส่วนเรือ
่ งก๋านฮอมสตางค์จ้วยเหลือคนของพระเจ้า

ข้าพเจ้าสัง่ คนในคริสตจักรตี้
แคว้นกาลาเทียจาใด ต้านตังหลายก็ต้องเยียะจาอัน
้ ตวย 2 กู้วันติด
๊ หื้อกู้คนกั ๋นสตางค์
ส่วน นึ่ ง ของ ตี้ เซาะ มา ได้ ออก แล้ว เก็บ ไว้ เปื้ อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ไป หา ต้าน จะ ได้ บ่ต้อง ไป
เซาะ ฮอม กั ๋น แหม 3 เมื่อ มา แผว ข้าพเจ้า จะ ส่ง คน ตี้ หมู่ ต้าน เลือก หื้อ เอา สตางค์ ตี้ หมู่
ต้าน ถวาย กับ จดหมาย แนะนํา ตั ๋ว ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 4 ถ้า หัน ว่า ข้าพเจ้า สมควร จะ ไป
ตวย หมู่เขาก็จะไปพร้อมกั ๋นกับข้าพเจ้า
แผนก๋านเตียวตางของเปาโล
หลัง จาก ตี้ ข้าพเจ้า เลย แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ ต้าน ย้อน ว่า
ข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋จะผ่านมาตางนั ้น 6 ข้าพเจ้าอาจจะย้างอยูกั
่ บหมู่ต้านสักหว่างนึ่ ง อาจจะ
อยู่ จ๋น เสี้ ยง หน้า หนาว ก็ ได้ เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ จ้วย สนั บ สนุน ข้าพเจ้า หื้อ เตียวตาง ต่อ
ไป 7 ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ได้อยากแว่แอ่วหาต้านกําเดียวเต้าอัน
้ เมื่อผ่านไป ถ้าองค์พระผู้
เป๋นเจ้าหันสมควร ข้าพเจ้าก็ใค่ย้างอยูกั
่ บหมูต้
่ านเมินๆ หน้ อย 8 แต่ข้าพเจ้ากะว่าจะอยู่
ตี้ เมือง เอเฟซัส นี้ จ๋น เถิง งาน เพ็น เทคอสต์ 9 ย้อน ตี้ นี่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ เปิด โอกาส
หื้อกับข้าพเจ้าเยียะก๋านหื้อเกิดผลได้นั กขนาด แต่ก็มีคนขัดขวางนั กเหมือนกั ๋น 10 ถ้า
ถ 15:45 15:45 ปฐก� 2:7 ท 15:54 15:54 อสย� 25:8 ธ 15:55 15:55 ฮชย� 13:14
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ทิ โมธีแว่มาหาหมู่ ต้าน บ่ดี เยียะหื้อเขาบ่ม่วนใจ๋ เมื่ออยู่กับหมู่ ต้านเน่ อ ย้อนว่าเขาเยีย
ะก๋านหื้อองค์ พระผู้เป๋นเจ้าเหมือนข้าพเจ้า 11 จาอัน
้ ห้ามหื้อใผดู แควนเขา แต่ หื้อจ้วย
เขา เตียวตาง ต่อ ไป อย่าง สันติสุข เปื้ อ เขา จะ ปิ๊ ก มา หา ข้าพเจ้า ย้อน ข้าพเจ้า กํ่า ลัง กอย
ถ้าเขากับหมู่ปี้ น้ องคนอื่นๆ อยู่
12 ส่วนอปอลโล ตี้เป๋ นปี้ น้ องผูเ้ จื้อของเฮานั ้น ข้าพเจ้าวิงวอนเขาขนาดหนั กว่าหื้อไป
แอ่ว หา หมู่ ต้าน กับ หมู่ ปี้ น้ อง คน อื่นๆ ตวย แต่ เขา ยัง บ่ใค่ ไป ต๋อน นี้ เตื้อ ถ้า เขา มี โอกาส
เขาก็จะไป
กําสอนสุดต๊ายของจดหมายเปาโล
หื้อมัน
่ คงในความเจื้อ หื้อมีใจ๋ก้ากับเข้มแข็ง 14 หื้อ
15
เยียะกู้สิง่ กู้อย่างโดยความฮัก ปี้ น้ องตังหลาย ต้านก็ฮู้เรือ
่ งสเทฟานั สกับครอบครัว
ของ เขา แล้ว ว่า เป๋น จาใด หมู่ เขา เป๋น คริสเตียน หมู่ เก๊า ใน แคว้น อาคายา ตึง ได้ เอา แต๊
เอา ว่า ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน 16 หื้อ เจื้อ ฟัง ต่อ คน จาอี้ กับ กู้ๆ
คนตี้ฮําเยียะก๋านตวยเขา 17 ข้าพเจ้าจื้นจมยินดีขนาดตี้สเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทัส กับอา
คายคัสมาหาข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้บ่ได้มา 18 ย้อนว่าหมู่เขาหื้อกํา๋ ลังใจ๋ข้าพเจ้าอย่าง
ตี้หมู่เขาได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้าน สมควรแล้วตี้ต้านจะหื้อเกียรติคนจาอี้
19 คน ใน คริสตจักร ต่างๆ ใน แคว้น เอเชีย ฝาก กํา ตัก
๊ ตวาย มา หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตวย
อาควิลลากับปริสคา ตึงคนในคริสตจักรตี้อยู่ในบ้านของเขาก็ฝากกําตัก
๊ ตวายในนาม
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น พิเศษ 20 ปี้ น้ อง กู้ คน ตี้ นี่ ก็ ฝาก กํา ตัก
๊ ตวาย มา หื้อ
ต้านเหมือนกั ๋น หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ
21 กําตัก
๊ ตวายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเป๋นคนเขียน 22 ถ้าใผบ่ฮักองค์พระผู้เป๋นเจ้า ก็ขอหื้อ
เขาถูกแจ้ง ขอหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้ามาเต๊อะ 23 ขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป๋น
เจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านเต๊อะ 24 ความฮักของข้าพเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซู
คริสต์๘
13 หื้อต้านตังหลายหละวังไว้หื้อดี

๘
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โครินธ์

ฉบับตีสอง
้

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน เมือง โคริน ธ์ ใน จดหมาย ฉบับ
นี้ ต้านได้ อู้เถิงสิง่ ตี้ เกิดขึ้นในจี วต
ิ ของต้าน จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ�
57
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ย้อนว่ามีหมู่อัครทูตตั ๋ว
ป๋อมมาตี้ เมืองโครินธ์ หมู่ เขาได้ จุ ล่ายหมู่ ผู้เจื้อโดยกํา สอนตี้ ผิดๆ เปาโลจึงอยากตี้ จะ
อธิบายกําสัง่ สอนหมู่นั ้นว่าเป๋นสิง่ ตี้ผิด หมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นได้บอกว่าเปาโลบ่ใจ้
อัครทูต แต๊ แต่ เปาโล ก็ ได้ เขียน สิง่ ตี้ เกิด ขึ้น กับ จี วต
ิ ของ ต้าน เปื้ อ แสดง หื้อ หัน ว่า ต้าน
เป๋นอัครทูตแต๊ๆ เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้ กํ่าลังแอ่วหาหมู่ผู้เจื้อในแคว้นมา
ซิโดเนี ย
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ ออธิบายเถิงเหตุผลตี้เปาโลเปี่ ยนแผนก๋านตี้จะเตียว
ตางไปแอ่วหาปี้ น้ องผู้เจื้อตี้หัน
้ อย่างใดก็ดีต้านได้เขียนบอกหมู่เขา เถิงสิง่ ตี้สําคัญคือ
ก๋านเก็บฮอมสตางค์เปื้ อจ้วยเหลือปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ ตุ๊กยากในกรุ งเยรู ซาเล็ม ต้านสอนว่า
ผู้เจื้อควรจะจ้วยเหลือเซิง่ กั ๋นและกั ๋น โดยเฉพาะคนตี้ กํ่าลังตุ๊ก ต้านได้ เขียนเตือ
๋ นหมู่
ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์บ่หื้อเจื้อกําของหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นตี้เข้ามาสอนผิดในเมือง
โคริน ธ์ เปาโล ได้ เน้ น ยํ้า ว่า ต้าน สามารถ ตี้ จะ เยีย ะ ก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ก๋าน
บอกข่าวดีโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิตี
่ ตั ๋วต้านเต้าอัน
้
์ ้อยูใน
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์ ต๋าม ความ
ต้องก๋านของพระเจ้า กับจากทิโมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮาตวย
เถิง ผู้ เจื้อ ใน คริสตจักร ของ พระเจ้า ตี้ เมือง โคริน ธ์ กับ คน ของ พระเจ้า กู้ คน ตี้ อยู่ ใคว่
แคว้น อาคายา 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา
ของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
3 สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา พระเจ้า
เป๋นพระบิดาตี้มีเมตต๋ากับเป๋นผู้ตี้จ้วยเฮากู้อย่าง 4 ตี้พระองค์หื้อกํา๋ ลังใจ๋เฮาในความ
ตุ๊กยากของเฮากู้เรือ
่ ง ก็เปื้ อหื้อเฮาหื้อกํา๋ ลังใจ๋คนตังหลายตี้มีความตุ๊กยากได้ เหมือน
ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ กับ เฮา 5 ย้อน ว่า ยิง่ เฮา ฮ่วม ตุ๊ก ยาก กับ พระคริสต์ นั ก เต้า ใด เฮา ก็ ได้
ฮับกํา๋ ลังใจ๋จากพระเจ้าผ่านตางพระคริสต์นั กเต้าอัน
้ 6 ตี้เฮาได้ฮบ
ั ความตุ๊กยาก ก็เปื้ อ
หื้อหมู่ต้านได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ กับได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ กับตี้เฮาได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ ก็เปื้ อ
หมู่ ต้าน จะได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ ตวย เซิง่ จะเยียะหื้อหมู่ ต้านอดทนต่อความยากลําบากอย่าง
เดียวกับตี้หมู่เฮาอดทนอยูนั
่ ้น 7 เฮาเลยมัน
่ ใจ๋หมู่ต้านได้อย่างเต๋มตี้ ย้อนฮูว่
้ าหมู่ต้านมี
ส่วนในความตุ๊กยากของเฮาจาใด หมู่ต้านก็มีส่วนได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋อย่างตี้เฮาได้ฮบ
ั จาอัน
้
8 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เถิง ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตี้ เฮา ได้ ฮบ
ั ใน
แคว้นเอเชีย เซิง่ เป๋นความตุ๊กยากอย่างหนั กเกิน
๋ กํา๋ ลังของเฮาตี้จะทนได้ เฮาปอหมด
9
หวังตี้ จะเอาจี วต
ิ รอด แต๊ๆ เฮากึ๊ดว่าถูกตัดสินหื้อเถิงตี้ ต๋ายแล้ว แต่ ตี้ เป๋นจาอี้ก็ เปื้ อ
1
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ว่าเฮาจะได้ เปิ้ งพระเจ้า ผู้ตี้ เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาใหม่ บ่ใจ้ เปิ้ งตั ๋วเก่า 10 พระองค์
จ้วยเฮาหื้อป๊น ภัยตี้ ใหญ่หลวงมาแล้ว กับพระองค์ จะจ้วย เฮาแหม เฮามี ความหวังกับ
พระองค์ว่าพระองค์จะจ้วยเฮาแหมต่อไปแน่ ๆ 11 ย้อนหมู่ต้านฮ่วมใจ๋ กั ๋นอธิษฐานเปื้ อ
เฮา พระเจ้าก็จะตอบกําอธิษฐานหมู่นั ้นของต้านกับจะปั๋ นปอนเฮา แล้วคนจํา๋ นวนนั ก
ก็จะขอบคุณพระเจ้าย้อนเฮา
เปาโลเปี่ ยนแผนก๋านเตียวตาง
จิต สํานึ ก ของ เฮา ยืนยัน กับ หมู่ เฮา ว่า กู้ สิง่ ตี้ เฮา เยีย ะ ใน โลก นี้ เฮา เยีย ะ โดย ความ
บริสุทธิใจ๋
์ กับนํ้าใสใจ๋จริงตี้มาจากพระเจ้า โดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับหมู่ต้าน เฮา
ได้เยียะจาอัน
้ โดยพระคุณของพระเจ้า บ่ใจ้โดยปั๋ ญญาของคน สิง่ นี้ ละตี้เยียะหื้อเฮาภู
มิ ใจ๋ 13 ย้อนว่า เฮา บ่ได้ เขียน ปิดบัง อะหยัง ไว้เลย กู้ สิง่ ตี้ เฮา เขียน เป๋น สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน อ่าน
เข้าใจ๋ได้ ข้าพเจ้าหวังว่าหมู่ต้านจะเข้าใจ๋เฮาตึงหมด 14 ย้อนหมู่ต้านเข้าใจ๋เฮาอยู่พ่อง
แล้ว ตี้ว่าในวันตี้พระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาปิ๊ กมานั ้น หมู่ต้านจะได้ภูมิใจ๋ในตั ๋ว
เฮา เหมือนกับตี้เฮาจะภูมิใจ๋ในตั ๋วหมู่ต้านตวย
15 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ว่าหมูต้
่ านภูมใิ จ๋ในตั ๋วเฮา ข้าพเจ้าจึงกะว่าจะไปแอ่วหาหมูต้
่ านก่อน
16
เปิ้ น เปื้ อหมู่ต้านจะได้ปอนเถิงสองเต้า ข้าพเจ้าจะแว่ไปแอ่วหาหมู่ต้านต๋อนตี้กํ่าลัง
เตียวตาง ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ จะ แว่แอ่ว หา แหม เตื้อ ต๋อน ขา ปิ๊ ก จาก แคว้น มาซิ โด
เนี ย เปื้ อจะขอหื้อหมู่ต้านจ้วยข้าพเจ้าเตียวตางไปแคว้นยูเดียต่อไป 17 ต๋อนตี้ข้าพเจ้า
วางแผน ไว้จาอี้ แล้ว บ่ได้ ไป หมู่ ต้าน จะ ว่า ข้าพเจ้า เหลาะแหละ เอาแน่ เอานอน บ่ได้ กา
กาว่า ข้าพเจ้า วางแผน อย่าง คน ใน โลก เยีย ะ กั ๋น กา อย่าง ตี้ กํา เดียว ก็ บอก ว่า “ไป� กํา
เดียว ก็ บอก ว่า “บ่ไป� 18 พระเจ้า สัตย์ ซ่ ือ แต๊ๆ จาใด กํา ของ เฮา ตี้ อู้ กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ใจ้
เป๋นกําแต๊กับบ่แต๊ พร้อมกั ๋นจาอัน
้ 19 ย้อนว่า พระเยซู คริสต์พระบุตรของพระเจ้า ผู้ตี้
ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั ส ตึง ทิ โมธี ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ใจ้ เป๋น “แต๊� กับ “บ่แต๊� แต่ กู้
อย่างตี้พระองค์บอกนั ้นก็เป๋น “แต๊�หมด 20 ย้อนว่าพระสัญญาของพระเจ้ากู้ข้อก็เป๋น
“แต๊�โดยพระคริสต์ ย้อนจาอี้หมู่เฮาจึงอู้กําว่า “อาเมน� ผ่านตางพระคริสต์ เซิง่ เป๋น
ก๋าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า 21 พระเจ้า นี้ ละ เป๋น ผู้ ตี้ หื้อ เฮา กับ หมู่ ต้าน ตัง้ มัน
่ คง อยู่ ใน พระ
22
คริสต์ กับ เป๋น ผู้ ตี้ เลือก เฮา พระองค์ ได้ จํ๊า ก๋า เฮา เป๋น คน ของ พระองค์ ไว้ กับ หื้อ พระ
วิญญาณอยูใน
่ ใจ๋เฮาเปื้ อเป๋นก๋านมัดจํา๋ พระสัญญาของพระองค์
23 ขอพระเจ้าเป๋ นพยานว่า ตี้ ข้าพเจ้าตัดสินใจ๋ บ่ไปเมืองโครินธ์นั ้น ก็ เปื้ อบ่อยากหื้อ
หมู่ ต้าน จํ๊า ใจ๋ นั ก ขึ้น แหม 24 เฮา บ่ได้ บังคับ ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ย้อน หมู่ ต้าน มี ความ
เจื้อตี้มัน
่ คงดีอยูแล้
่ ว แต่เฮาฮ่วมฮับใจ๊กับหมู่ต้าน เปื้ อเยียะหื้อหมู่ต้านมีความสุข
12

2

จาอัน
้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจ๋ ไว้ว่า จะ บ่ไป เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊ก ใจ๋ แหม 2 ย้อน ว่า ถ้า
ข้าพเจ้าเยียะหื้อหมู่ต้านตุ๊กใจ๋ แล้วจะมีใผแหมตี้จะเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความสุข ถ้าบ่ใจ้
หมู่ต้านตี้ ข้าพเจ้าเยียะหื้อตุ๊กใจ๋ 3 ข้าพเจ้าจึงเขียนจาอัน
้ ในฉบับตี้ แล้ว เปื้ อเมื่อไปเถิง
แล้วข้าพเจ้าจะบ่ต้องตุ๊กใจ๋กับคนตี้ควรจะเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ว่า
4
เมื่อข้าพเจ้ามีความสุข หมู่ต้านกู้คนก็จะมีความสุขไปตวย ย้อนต๋อนตี้ข้าพเจ้าเขียน
จดหมาย ฉบับ นั ้น เถิง หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ลําบาก ใจ๋ กับ หนั ก ใจ๋ ขนาด นํ้า ต๋า ไหล แล้ว ไหล
แหม ตี้ เขียนจาอัน
้ บ่ใจ้เปื้ อจะเยียะหื้อหมู่ต้านตุ๊กใจ๋ เน่ อ แต่ใค่ หื้อหมู่ต้านฮู้ว่าข้าพเจ้า
ฮักหมู่ต้านกู้คนนั กมอกใด
1
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ก๋านยกโต้ษหื้อกับคนตี้เกยเยียะผิด

5 ถ้าใผคนใดคนนึ่ งเยียะหื้อคนตุ๊กใจ๋

เขาบ่ได้เยียะหื้อข้าพเจ้าตุ๊กใจ๋คนเดียวเน่ อ แต่
เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ตุ๊ก ใจ๋ ตวย บ่นั ก ก็ หน้ อย (ข้าพเจ้า บ่ใค่ อยาก อู้ หื้อ แฮง ไป) 6 ตี้ หมู่
ต้านส่วนใหญ่ได้ลงโต้ษเขาก็ปอแล้ว 7 จาอัน
้ หมู่ต้านก็เปิงดีตี้จะยกโต้ษหื้อเขา กับหื้อ
กํา๋ ลังใจ๋ เขา เปื้ อ บ่หื้อเขาจ๋มอยู่กับ ความตุ๊กหนั ก นั ้น 8 ข้าพเจ้า ขออ้อนวอนหื้อหมู่ ต้าน
เยียะหื้อเขาฮูว่
้ าหมู่ต้านฮักเขา 9 นี่ เป๋นเหตุตี้ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายเถิงหมู่ต้านก่อน
หน้า นี้ เปื้ อ จะ ทดสอบ ว่า หมู่ ต้าน จะ ยอม เจื้อ ฟัง กู้ เรือ
่ ง ก่อ 10 ถ้า หมู่ ต้าน ยกโต้ ษ หื้อ ใผ
ข้าพเจ้าก็จะยกโต้ษหื้อเขาตวย กับเมื่อข้าพเจ้ายกโต้ษหื้อนั ้น (ถ้ามีเรือ
่ งอะหยังหื้อยก
โต้ษ) ข้าพเจ้าก็จะเยียะต่อหน้าพระคริสต์ย้อนหันแก่หมู่ต้าน 11 เปื้ อบ่หื้อซาต๋านจุล่าย
เฮาได้ ย้อนเฮาฮูตั
้ นเล่หเ์ หลี่ยมของมันดี
จีวต
ิ ของเฮาในพระคริสต์

12 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าไปเถิงเมืองโตรอัส เปื้ อบอกข่าวดีของพระคริสต์นั ้น องค์พระผูเป๋
้ น

เจ้าได้เปิดโอกาสหื้อกับข้าพเจ้าเยียะก๋านตี้หัน
้ 13 แต่ข้าพเจ้าก็บ่สบายใจ๋เลย ย้อนบ่ปะ
ทิตัสน้ องบ่าวในความเจื้อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงลาคนตี้หัน
้ แล้วเตียวตางไปตี้แคว้น
มาซิโดเนี ย
14 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ ตี้ นํา หมู่ เฮา เซิง
่ เป๋น เหมือน เชลย ของ พระคริสต์ ใน
ขบวน แห่ ฉลอง มี ชัย ของ พระองค์ ตลอด มา พระเจ้า ใจ๊ เฮา เผย แพ่ ความ ฮู้ เรือ
่ ง พระ
15
คริสต์ ไป กู้ๆ ตี้ เหมือน นํ้าหอม ตี้ หอม ไป ใคว่ ย้อน ว่า เฮา เป๋น เหมือน กลิน
่ ง
่ ของ เครือ
หอมตี้พระคริสต์เผาถวายหื้อพระเจ้า ตี้ลอยไปต้ามก๋างคนตี้กํ่าลังจะรอดป๊นบาปโต้ษ
กับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย 16 สําหรับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย กลิน
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ ตี้ นํา เขา
ไป หา ความ ต๋าย แต่ สําหรับ คน ตี้ จะ รอด กลิน
ิ จา
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ หอม ตี้ นํา ไป หา จี วต
อัน
้ มี ใผ พ่อง ตี้ สามารถ เยีย ะ ก๋าน นี้ ได้ 17 ย้อน ว่า เฮา บ่เหมือน หลายๆ คน ตี้ เอา ถ้อยกํา
ของพระเจ้าไปหากิน
๋ แต่พระเจ้าใจ๊เฮามา เฮาจึงบอกออกไปอย่างนํ้าใสใจ๋จริงต่อหน้า
พระองค์ในฐานะตี้เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊ของพระเยซูคริสต์

3
ผู้ฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามพันธสัญญาใหม่

1 นี่ ผ่อ เหมือน ว่า หมู่ เฮา กํ่า ลัง ยกย่อง ตั ๋ว เก่า แหม กา

กาว่าเฮาเป๋นเหมือนคนอื่นๆ ตี้
ต้อ งก๋าน หนั งสือ รับรอง ตั ๋ว เก่า หื้อ กับ ต้าน กาว่า จะ ต้อง หื้อ ต้าน ออก หนั งสือ รับรอง หื้อ
2 แต๊ๆ หมู่ ต้าน นั ้น เนาะ ตี้ เป๋ น หนั งสือ รับรอง ของ เฮา ตี้ เขียน ไว้ใน ใจ๋ ของ เฮา หื้อ กู้ คน ได้
อ่านกับได้ฮู้ 3 หมู่ต้านเยียะหื้อหันว่าหมู่ต้านเป๋นหนั งสือตี้พระคริสต์เขียน แล้วเฮาเป๋น
ผู้ ส่ง กับ บ่ได้ ใจ๊ หมึก เขียน แต่ ใจ๊ พระวิญญาณ ของ พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ เขียน บ่ได้ เขียน
ลงบนแผ่นหิน แต่เขียนลงบนใจ๋ของคน
4 เฮา อู้ จา อี้ ได้ ย้อน เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน พระเจ้า ผ่าน ตาง พระ เยซู คริสต์ 5 ความ
สามารถ ของ เฮา ตี้ มี อยู่ นั ้น ก็ บ่ได้ ถือ ว่า มา จาก ตั ๋ว เฮา แต่ ความ สามารถ นั ้น มา จาก
พระเจ้า 6 ผู้ ตี้ จ้วย หื้อ เฮา สามารถ ฮับ ใจ๊ ต๋าม พันธ สัญญา ใหม่ ตี้ บ่ใจ้ เป๋น ไป ต๋าม บท
บัญญัติ ตี้ เขียน ไว้ แต่ เป๋น ไป ต๋าม พระวิญญาณ ย้อน ว่า บท บัญญัติ ตี้ เขียน ไว้นั ้น นํา ไป
เถิงความต๋ายฝ่ายจิตวิญญาณ แต่พระวิญญาณนําไปเถิงจีวต
ิ ฝ่ายจิตวิญญาณ
7 แต่ ถ้า ก๋าน ฮับ ใจ๊ ต๋าม บท บัญญัติ ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ตี้ ได้ เขียน ไว้บน แผ่น หิน ยัง
มา กับ รัศมี ของ พระเจ้า (เถิง แม้ จะ เป๋น รัศมี ตี้ จ๋าง หาย ไป) จ๋น เยีย ะ หื้อ จาว อิสราเอล
ผ่อ หน้า ของ โมเสส บ่ได้ ย้อน รัศมี นั ้น อยู่ บน หน้า ของ ต้าน 8 แล้ว ก๋าน ฮับ ใจ๊ ต๋าม พระ
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วิญญาณก็จะมีรัศมีของพระเจ้าตี้ยิง่ ใหญ่เหลือนั ้นแหม 9 ย้อนถ้าก๋านฮับใจ๊ตี้นําไปเถิง
ก๋านลงโต้ษยังมาโดยรัศมี แล้วก๋านฮับใจ๊ตี้นําไปเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมจะซํ้ามีรัศมี
นั กเหลือนั ้นมอกใด 10 บ่าเดี่ยวนี้ รัศมีตี้เกยมีของพันธสัญญาเก่านั ้น ก็เหมือนบ่มีรัศมี
เมื่อเผียบกับรัศมีอันยิง่ ใหญ่ของพันธสัญญาใหม่ 11 จาอัน
้ ถ้าพันธสัญญาเก่าตี้ กํ่าลัง
จะ ยกเลิก ไป ยัง มี รัศมี แล้ว พันธสัญญา ใหม่ ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป จะ บ่มี รัศมี นั ก เหลือ นั ้น
แหมกา
12 เมื่อ มี ความ หวัง จาอี้ แล้ว เฮา จึง ก้า อู้ อย่าง บ่กั ๋ว ใผ 13 เฮา บ่เหมือน โมเสส ตี้ เอา
ผ้า คุม หน้า ไว้ เปื้ อ บ่หื้อ จาว อิสราเอลผ่อ รัศมี ตี้ กํ่า ลัง หาย ไป จาก หน้าก 14 แต่ จิต ใจ๋ ของ
หมู่ เขา ถูก เยีย ะ หื้อ มืดมน ไป จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ เมื่อ เขา อ่าน พันธสัญญา เก่า ก็ เหมือน มี
ผ้า คุม หน้า อยู่ บ่ได้ เปิด ออก ย้อน ว่า ผ้า คุม ผืน นั ้น จะ ถูก เปิด ออก โดย ฮับ เจื้อ พระคริสต์
15 แต่ จ๋น เถิง บ่า เดี่ยวนี้ กู้ เตื้อ ตี้ อ่าน บท บัญญัติ ของ โมเสส ผ้า ผืน นั ้น ก็ ยัง ปิ ด จิต ใจ๋ ของ
หมู่เขาอยู่ 16 แต่ ถ้าใผก็ ต๋ามตี้ หันไปหาองค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผ้าคุมหน้านั ้นก็ ถูกเปิดออก
17 องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ใน ข้อ นี้ ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ ไหน ตี้ มี พระวิญญาณของ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้า ตี้หัน
้ ก็มีอิสระ 18 หมู่เฮากู้คนตี้บ่มีผ้าคุมหน้าแล้ว ก็ผ่อหันรัศมีขององค์พระผู้
เป๋นเจ้า แล้วเฮาก็ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นเหมือนภาพสะท้อนของพระองค์ เยียะ
หื้อเฮามีรัศมีนั กขึ้นไปติกๆ เซิง่ มาจากองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระวิญญาณ

4
อุง่ สมบัติอันลํ้าก้า
1 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงบ่หมดกํา๋ ลังใจ๋

ย้อนว่าพระเจ้าเมตต๋ามอบหมายหื้อเฮาเยียะก๋านนี้
ซ่อนๆ ตี้น่าละอายกู้อย่าง เฮาบ่ใจ๊วิธจุ
ี ล่าย กับบ่ได้บิดเบือน
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ไป แต่ เฮา บอก ความ จริง เฮา เยียะ จาอี้ต่อ หน้า พระเจ้า เปื้ อ ยืนยัน
ใน จิต สํานึ ก ของ กู้ คน หื้อ ฮู้ ว่า เฮา เป๋น คน จาใด 3 แต่ ถ้า ข่าวดี ตี้ เฮา บอก จะ ถูก ปิด ซ่อน
อยูเหมื
่
อนผ้าปิดหน้า ก็ปิดได้ก้ากับหมู่ตี้กํ่าลังจะฉิ บหายเต้าอัน
้ 4 พระของคนยุคนี้ ๑ได้
เยีย ะ หื้อ กํา กึ๊ด ของ คน ตี้ บ่เจื้อ มืดมน ไป เหมือน คน ต๋า บอด เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ เขา หัน แสง เป่ง
แจ้ง ของ ข่าวดี ข่าวดี นี้ ก็ คือ เรือ
่ ง รัศมี ของ พระคริสต์ ผู้ ตี้ เป๋น ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า
5 เฮาบ่ได้ บอกเถิงเรือ
่ งของตั ๋วเก่า แต่เฮาบอกว่าพระเยซู คริสต์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า
กับบอกว่าตั ๋วเฮาเป๋นขี้ข้าของหมู่ต้าน ย้อนหันแก่พระคริสต์ 6 ย้อนว่าพระเจ้าผู้ตี้บอก
ว่า “หื้อมีแสงเป่งแจ้งออกมาจากความมืด�ข ก็เป๋นองค์เดียวกั ๋นกับตี้ได้ส่องแสงเป่ง
แจ้ง เข้า มา ใน จิต ใจ๋ ของ เฮา เยีย ะ หื้อ เฮา ฮู้ เถิง รัศมี ของ พระองค์ ตี้ อยู่ บน หน้า ของ พระ
เยซูคริสต์
2 แล้วเฮาก็บ่ได้ใจ๊วิธตี
ี ้ลับๆ

7 แต่เฮาเป๋ นเหมือนไหตี้มีสมบัติอันลํ้าก้าขนาดใส่ไว้

เปื้ อแสดงหื้อหันว่าฤทธิอํ
์ านาจ
ตี้ ลํ้า เลิศ นั ้น เป๋น ของ พระเจ้า บ่ได้ มา จาก ตั ๋ว ของ เฮา 8 เฮา ต้อง ทน กับ ความ ตุ๊ก ยาก ใน
กู้ เรือ
่ ง อยู่ แต่ เฮา บ่ถูก ยํ่า หื้อ จ๋น จ๋ม ดิน เฮา หมด ปั๋ ญญา บ่ฮู้ ว่า จะ เยีย ะ จาใด ดี แต่ เฮา ก็
บ่หมดหวัง 9 เฮาถูก คํ่าแต่ ก็ บ่เถิง กับ โดนละขว้าง เฮาถูก บุบ ถูกตี แต่
๋ ก็ บ่เถิง กับ โดนฆ่า
10 สิง
่ ตี้ เฮา กํ่า ลัง ตุ๊ก ยาก ลําบาก นี้ ก็ เหมือน กับ เฮา กํ่า ลัง แบก ความ ต๋าย ของ พระเยซู
ไว้กับ ตั ๋ว ของ เฮา ตลอด เปื้ อ ว่า คน ตัง หลาย จะ ได้ หัน จี วต
ิ ของ พระเยซู ผ่าน ตั ๋ว ของ เฮา
11 ย้อนหันแก่พระเยซู เฮาตี้ยังมีจีวต
ิ อยูนี
่ ้ จึงเสี่ยงจีวต
ิ กับความต๋ายอยูตลอด
่
เวลา เปื้ อ
ก
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คน ตัง หลาย จะ ได้ หัน จี วต
ิ ของ พระเยซู ผ่าน ตั ๋ว ของ เฮา ตี้ ต้อง ต๋าย นี้ 12 จาอัน
้ จี วต
ิ ของ
เฮาก็เสี่ยงต๋ายอยูตลอด
่
เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้มีจีวต
ิ
13 เฮา มี ความ เจื้อ อย่าง เดียว กั ๋น กับ คน ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “ย้อน ข้าพเจ้า เจื้อ
ข้าพเจ้าเลยอู�
้ ค เฮาก็ เจื้อเหมือนกั ๋น เลยอู้ไปต๋ามนั ้น 14 ย้อนเฮาฮู้ว่าพระเจ้าผู้ตี้ เยีย
ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ จะ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตวย กั ๋น กับ
พระเยซู กับ พระเจ้า ก็ จะ ปา เฮา กับ หมู่ ต้าน มา อยู่ ต่อ หน้า พระองค์ 15 ย้อน ว่า กู้ อย่าง ตี้
เกิด ขึ้น กับ เฮา นี้ ก็ เปื้ อ หัน แก่ หมู่ ต้าน เปื้ อ ว่า ยิง่ มี คน จํา๋ นวน นั ก เต้า ใด ตี้ ได้ ฮบ
ั พระคุณ
ของพระเจ้า ก็ จะมี คนจํา๋ นวนนั กเต้าอัน
้ ตี้ จะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ ก็
จะได้ฮบ
ั เกียรติ
เฮามีจีวต
ิ อยูโดย
่
ความเจื้อ
ย้อน จาอัน
้ เฮา จึง บ่เกย ยอม ก๊าน เถิง แม้วา่ ตั ๋ว ตัง นอก ของ เฮา ก้อยๆ เสื่อม สภาพ
ไป แต่จิตใจ๋ตังในของเฮานั ้นได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใหม่ในกู้ๆ วัน 17 ย้อนว่าความตุ๊กยากลําบากตี้
หน้ อยเดียวกับอยูได้
่ บ่เมินของเฮา จะเยียะหื้อเฮาได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยูตลอด
่
ไป กับบ่มีอะหยังมาเผียบได้ 18 เฮาบ่ได้จ๋มอยู่กับสิง่ ตี้ผ่อหัน แต่เฮาอยู่กับสิง่ ตี้ผ่อบ่หัน
ย้อนว่าสิง่ ตี้ผ่อหันนั ้นอยูได้
่ บ่เมิน แต่สิง่ ตี้ผ่อบ่หันนั ้นคงอยูตลอด
่
ไป
16

1 ย้อน เฮา ฮู้ ว่า

5

ถ้าเต็นท์ ของเฮาตี้ เฮาอาศัยอยู่ในโลกนี้ คือตั ๋วของเฮา ถูกทําลายไป
พระเจ้า ก็ จะ หื้อ บ้าน หลัง ใหม่ ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ กับ เฮา ตี้ บ่ได้ แป๋ง โดย คน กับ อยู่ ได้ ตลอด
ไป 2 ต๋อน นี้ เฮา ยัง อยู่ ใน เต็นท์ นี้ เฮา ก็ โอดโอย ย้อน ใค่ อยู่ บ้าน ของ เฮา ตี้ มา จาก สวรรค์
3 แม่นละ เมื่อเฮาได้ นุ่งมันเหมือนเสื้อผ้า แล้วเฮาจะบ่ป๋ วย 4 เฮาตี้ อยู่ในเต็นท์ นี้ ก็ ฮู้สึก
อ่อนใจ๋ กับ ภาระ ตี้ หนั ก เฮา บ่ได้ อยาก จะ ละขว้าง ตั ๋ว ใน โลก นี้ ออก แต่ เฮา ใค่ นุ่ง ตั ๋ว ใหม่
เปื้ อตั ๋วตี้ต้องต๋ายนั ้นจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นตั ๋วตี้อยูได้
่ ตลอดไป 5 พระเจ้าเป๋น
ผู้ ตี้ เกีย ม เฮา ไว้สําหรับ ก๋าน เปี่ ยนแปลง นี้ กับ พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้ หื้อ พระวิญญาณ เป๋น ก้า
มัดจํา๋ ของสิง่ ตี้พระองค์สัญญาไว้กับเฮา
6 จาอัน
้ เฮา เลย มัน
่ ใจ๋ อยู่ ตลอด กับ ฮู้ ว่า เต้า ตี้ เฮา ยัง อยู่ ใน ตั ๋ว นี้ เฮา ก็ อยู่ ไก๋ จาก บ้าน
7
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เฮาจึงใจ๊ จี วต
ิ ต๋ามความเจื้อ บ่ใจ้ ต๋ามตี้ เฮาผ่อหัน 8 เฮาเลยมัน
่ ใจ๋
กับปอใจ๋ตี้จะไปจากตั ๋วนี้ แล้วไปอยูกั
่ บองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าดีกว่า 9 จาอัน
้ เฮาจึงตัง้ เป้าว่า
บ่ว่าเฮาจะอยู่ในตั ๋วนี้ ก็ดี กาว่าจะไปจากตั ๋วนี้ ก็ดี เฮาก็จะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ 10 ย้อน
ว่าเฮากู้ คนต้องไปอยู่ต่อ หน้า พระคริสต์ เปื้ อหื้อ พระองค์ ตัดสิน เปื้ อแต่ ละคนจะได้ ฮบ
ั
สิง่ ตี้สมควรจะได้ฮบ
ั ต๋ามตี้เฮาเยียะดีกาว่าบ่ดีต๋อนตี้อยูใน
่ ตั ๋วนี้
ก๋านปาคนมาคืนดีกับพระเจ้า
จา อัน
้ ย้อน เฮา เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า เฮา จึง จัก
๊ จวน คน ตัง หลาย หื้อ มา หา พระองค์
พระองค์ ฮู้ ดี ว่า เฮา เป๋น จาใด กับ ข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า จิต สํานึ ก ของ หมู่ ต้าน จะ ฮู้ จัก เฮา จา
อัน
้ ตวย 12 เฮา บ่ได้ ยกย่อง ตั ๋ว เก่า หื้อ กับ หมู่ ต้าน แหม แต่ เฮา หื้อ โอกาส หมู่ ต้าน ได้ ภู มิ
ใจ๋ ใน ตั ๋ว เฮา เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ตอบโต้ คน หมู่ นั ้น ตี้ ภู มิ ใจ๋ แต่ สิง่ ตี้ อยู่ ตัง นอก แตน ตี้ จะ
เป๋นสิง่ ตี้อยู่ตังในใจ๋ 13 ถ้าเฮาเป๋นผีบ้า ก็เป๋นผีบ้าย้อนหันแก่พระเจ้า กับถ้าเฮามีสติดี
เหมือนคนปกติก็ย้อนหันแก่หมู่ต้าน 14 ย้อนความฮักของพระคริสต์ควบคุมเฮาอยู่ เฮา
มัน
่ ใจ๋ จาอี้ว่า มีผู้นึ่ งต๋ายเปื้ อเฮากู้คน จาอัน
้ เฮากู้คนก็ได้ต๋ายกั ๋นหมดแล้ว 15 พระองค์
11

ค
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ต๋ายเปื้ อกู้คน เปื้ อคนตี้มีจีวต
ิ อยู่ จะบ่อยู่เปื้ อตั ๋วเก่าแหมต่อไป แต่จะอยู่เปื้ อพระองค์ผู้
ตี้ต๋ายแล้ว กับเป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อหมู่เขา
16 ย้อน จาอัน
้ ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไป เฮา จะ บ่ตัดสิน ใผ ต๋าม มาตรฐาน ของ โลก เถิง แม้วา่ ตะ
ก่อนเฮาเกยตัดสินพระคริสต์จาอัน
้ แต่บ่าเดี่ยวนี้ เฮาบ่ตัดสินพระองค์จาอัน
้ แหม 17 จา
อัน
้ ถ้าใผเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระคริสต์ เขาก็ เป๋นคนใหม่แล้ว สิง่ เก่าๆ ก็ หมดไป
ผ่อลอ สิง่ ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น 18 ตึงหมดนี้ พระเจ้าเป๋นผูเยี
้ ยะหื้อเกิดขึ้น เป๋นผูตี
้ ้เยียะหื้อเฮา
ได้คืนดีกับพระองค์โดยตางพระคริสต์ กับมอบหน้าตี้หื้อเฮาปาคนตังหลายมาคืนดีกับ
พระองค์ตวย 19 คือพระเจ้าเยียะหื้อคนในโลกนี้ มาคืนดีกับพระองค์ผ่านตางพระคริสต์
กับยกโต้ ษบาปหื้อหมู่ เขา กับพระองค์ ก็ มอบเรือ
่ งก๋าน คืนดี นี้ หื้อ เฮาเอาไปบอกหมู่ เขา
20 จาอัน
้ เฮา จึง มา อู้ แตน พระคริสต์ เหมือน กับ ว่า พระเจ้า ขอ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง เฮา เฮา
จึงขอวิงวอนหมู่ ต้านแตนพระคริสต์ หื้อหมู่ ต้านคืนดี กับพระเจ้าเต๊อะ 21 พระเจ้าเยียะ
หื้อพระคริสต์ผูตี
้ ้บ่มีบาป หื้อมีส่วนในบาปของหมู่เฮา เปื้ อหมู่เฮาจะได้เป๋นคนตี้ถูกต้อง
ต๋ามธรรมผ่านตางพระองค์
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ใน ฐานะ ตี้ เฮา เยีย ะ ก๋าน ฮ่วม กับ พระเจ้า เฮา จึง ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน บ่ดี หื้อ พระคุณ
ของพระเจ้าตี้ได้ฮบ
ั มานั ้นเสียประโยชน์ ไปบ่ดายๆ 2 ย้อนว่าพระองค์อูว่
้ า
“ในเวลาตี้เหมาะสม เฮาได้ฟังเสียงของเจ้า
ในวันแห่งความรอด เฮาได้จ้วยเจ้าหื้อรอด�ฅ
ฟัง หื้อ ดี เน่ อ บ่า เดี่ยว นี้ เถิง เวลา ตี้ เหมาะสม นั ้น แล้ว กับ เถิง วัน แห่ง ความ รอด นั ้น แล้ว
ตวย 3 เฮา บ่ใค่ หื้อ ใผ มา จับ ผิด ใน ก๋าน งาน ของ เฮา จาอัน
้ เฮา เลย ฮิตี้ จะ บ่เยียะ หื้อ มี ปั๋ ญ
4
หากับใผ แต่ในกู้อย่างตี้เฮาเยียะ เฮาฮิตี้จะเยียะหื้อคนตังหลายหันว่าเฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊
พระเจ้า โดยสู้อดทนขนาดหนั กในความตุ๊กยาก ความเดือดฮ้อน กับความยากลําบาก
5 เฮา ถูก เฆี่ยน ถูก ตี ๋ ถูก ยับ เอา ไป ขัง คอก ปะ กับ เหตุ ก๋า รณ์ วุน
่ วะ วุน
่ วาย ฮํา เยีย ะ ก๋าน
อย่างหนั ก อดหลับอดนอน ตึงข้าวก็บ่มีกิน
๋ 6 เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้าโดยมีใจ๋ตี้บริสุทธิ์
มี ความ ฮู้ มี ความ อดทน มี ความ กรุ ณา มี พระวิญญาณ บริสุทธิอยู
์ ่ ตวย กับ มี ความ ฮัก
ตี้จริงใจ๋ 7 เฮาอู้ความจริง กับมีฤทธิอํ
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
์ านาจของพระเจ้า เฮาใจ๊จีวต
8
เป๋นอาวุธในมือซ้ายตึงมือขวา ตึงในต๋อนตี้มีคนหื้อเกียรติ กับบ่หื้อเกียรติ ตึงต๋อนตี้มี
คนดูถูกดูแควน กับยกยอ ตึงต๋อนตี้มีคนหาว่าจุล่าย แต่เฮาอูความ
้
จริง 9 มีคนฮูจ
้ ักกั ๋น
ใคว่ เขาก็หาว่าบ่มีใผฮู้จัก เขาหาว่าใก้จะต๋าย แต่ผ่อลอเฮายังมีจีวต
ิ อยู่ เฮาถูกลงโต้ษ
แต่ก็ยังบ่ต๋าย 10 เฮามีความตุ๊ก แต่เฮายังยินดีอยูตลอด
่
เฮาเป๋นคนตุ๊ก แต่ยังเยียะหื้อ
คนจํา๋ นวนนั กรํา่ รวย เฮาบ่มีอะหยังเลย แต่ก็ยังเป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่าง
11 ปี้ น้ องจาวโครินธ์เหย เฮาอู้กับต้านตังหลายซื่อๆ เน่ อ กับเปิ ดใจ๋ หื้อหมู่ต้านเต๋มตี้
12 เฮาบ่ใจ้ คนตี้ ปิ ดใจ๋ ใส่ หมู่ ต้านเน่ อ หมู่ ต้านนั ้นเนาะตี้ ปิ ดใจ๋ ใส่ เฮา 13 ขอหมู่ ต้านเยียะ
กับเฮาเหมือนตี้ เฮาเยียะกับหมู่ต้านพ่องเต๊อะ ขอเปิดใจ๋ ของต้านหื้อกว้าง นี่ ข้าพเจ้าอู้
กับหมู่ต้านเหมือนลูกเหมือนหลานเน่ อ
1

เตือ
๋ นเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนตี้บ่เจื้อ
ต้าน ห้าม มี ความ สัมพันธ์ตี้ บ่เหมาะสม กับ คน ตี้ บ่เจื้อ เน่ อ ย้อน ว่า คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม ใน สายต๋า พระเจ้า กับ คน บ่ดี จะ อยู่ ฮ่วม กั ๋น ได้ จาใด ก็ เหมือน กับ ความ เป่ง แจ้ง จะ
อยูกั
่ บความมืดได้จาใด 15 พระคริสต์กับซาต๋านจะไปตวยกั ๋นได้จาใด กาว่าคนตี้เจื้อจะ
14
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มี อะหยัง ฮ่วม กับ คน ตี้ บ่เจื้อ ได้ กา 16 กาว่า พระวิหาร ของ พระเจ้า จะ มี ฮูป เคารพ ตัง้ อยู่
ตวยได้จาใด ย้อนเฮาเป๋นเหมือนพระวิหารของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ อย่างตี้พระเจ้าได้อู้
ไว้ว่า
“เฮาจะอยูกั
่ บหมู่เขา กับจะเตียวอยูกั
่ บหมู่เขา
เฮาจะเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา
กับเขาก็จะเป๋นคนของเฮา�ฆ 17 องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าอูว่
้ า
“จาอัน
้ หมู่เจ้าจงแยกออกมาจากหมู่เขา
กับห้ามยุง่ เกี่ยวอะหยังกับสิง่ ตี้เป๋นมลทินย้อนบาป
แล้วเฮาจะยอมฮับหมู่เจ้า�ง
18 องค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
้ า
์ านาจสูงสุดอูว่
“เฮาจะเป๋นป้อของหมู่เจ้า
หมู่เจ้าก็จะเป๋นลูกบ่าวกับลูกสาวของเฮา�จ
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เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ย้อน พระเจ้า ได้ สัญญา กับ เฮา จาอี้ ก็ ขอ หื้อ เฮา ซ่วย ล้าง ตั ๋ว
หื้อสะอาดจากสิง่ ตี้เยียะหื้อตั ๋วกับจิตวิญญาณเป๋นบาป หื้อหมู่ต้านเยียะตั ๋วหื้อบริสุทธิ์
อย่างสมบูรณ์ โดยความเก๋งกั ๋วพระเจ้า
1

ความจื้นจมยินดีของเปาโล
เฮาบ่ได้เยียะผิดต่อใผ กาว่าทําลายความเจื้อของใผ กา
ว่าเอาเผียบใผ 3 ข้าพเจ้าบ่ได้ อู้จาอี้เปื้ อจะนาบโต้ษหมู่ต้าน ย้อนข้าพเจ้าเกยบอกแล้ว
ว่า หมู่ต้านอยูใน
่ ใจ๋ของหมู่เฮา จะเป๋นจะต๋าย หมู่เฮาก็อยูตวย
่
หมู่ต้านตลอด 4 ข้าพเจ้า
มัน
่ ใจ๋กับภูมิใจ๋ในตั ๋วหมู่ต้านขนาด หมู่ต้านเยียะหื้อข้าพเจ้ามีกํา๋ ลังใจ๋อย่างเต๋มตี้ กับมี
ความจื้นจมยินดีได้เถิงแม้ว่าเฮาจะมีความตุ๊กยากอย่างหนั ก
5 ย้อนว่าเมื่อมาเถิงแคว้นมาซิโดเนี ยแล้ว เฮาบ่ได้ย้างเลย ผ่อไปตางใดก็มีก้าปั๋ ญหา
ตังนอกก็ต้องสู้ ตังในใจ๋ก็กั ๋วหัน
้ กั ๋วนี่ 6 แต่พระเจ้าผู้หื้อกํา๋ ลังใจ๋คนหมดแฮง ก็ได้หื้อกํา๋
7
ลังใจ๋เฮาโดยก๋านส่งทิตัสมา บ่ใจ้ก้าเรือ
่ งตี้ทิตัสมาเต้าอัน
้ ตี้หื้อกํา๋ ลังใจ๋เฮา แต่ยังรวม
ตึงเรือ
่ งตี้ ทิตัสได้ ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ จากหมู่ ต้านตวย เขาบอกเฮาว่าหมู่ ต้านอาลัยหาข้าพเจ้า
ตึงเสียใจ๋กับสิง่ ตี้เกิดขึ้น๒ กับหมู่ต้านเป๋นห่วงข้าพเจ้า เยียะหื้อข้าพเจ้ามีความจื้นจม
ยินดี นั ก ขึ้น 8 เถิง แม้ ว่า จดหมาย ฉบับ นั ้น ของ ข้าพเจ้า เยีย ะ หื้อ ต้าน เสีย ใจ๋ แต่ ข้าพเจ้า
บ่เสีย ใจ๋ เลย ตี้ ได้ เขียน ไป (ข้าพเจ้า เกย เสีย ใจ๋ ย้อน หัน ว่า จดหมาย ฉบับ นั ้น เยีย ะ หื้อ หมู่
ต้านเสียใจ๋อยูสั
่ กกํานึ่ ง) 9 แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดี บ่ใจ้ยินดีย้อนหมู่ต้านเสีย
ใจ๋ แต่ ย้อน ว่า ความ เสีย ใจ๋ นั ้น เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป เป๋น ความ เสีย ใจ๋ ต๋าม
ตี้ พระเจ้า ต้อง ก๋าน หมู่ ต้าน จึง บ่ได้ ฮบ
ั ผล เสีย อะหยัง จาก ข้าพเจ้า เลย 10 ย้อน ว่า ความ
เสีย ใจ๋ ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อง ก๋าน เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป เซิง่ จะ นํา หมู่ ต้าน ไป
เถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ กับจะบ่เยียะหื้อเสียใจ๋ แต่ความเสียใจ๋อย่างของโลกนั ้นจะ
นํา หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต วิญญาณ 11 ผ่อ เต๊อะ ความ เสีย ใจ๋ ต๋าม ความ ต้อง
ก๋าน ของ พระเจ้า นี้ เกิด ผล อะหยัง กับ หมู่ ต้าน พ่อง ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เอา แต๊ เอา ว่า ขึ้น
มา กระตือรือร้น ตี้ จะ พิสูจน์ ว่า ต้าน บ่ได้ เยีย ะ ผิด ขัดข้อง หมอง ใจ๋ คน นั ้น ตี้ เยีย ะ ผิด กั ๋ว
ถูก ลง โต้ษ อาลัย หา กับ เป๋น ห่วง ข้าพเจ้า กับ พร้อม ตี้ จะ ลง โต้ษ คน ตี้ เยีย ะ ผิด หมู่ ต้าน
2 หื้อเปิ ดใจ๋ฮับเฮาตวยเต๊อะ
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ได้พิสูจน์ ตั ๋วเก่ากู้ด้านแล้วว่าหมู่ต้านบ่มีความผิดในเรือ
่ งนี้ 12 จาอัน
้ เถิงแม้วา่ ข้าพเจ้า
เขียนจดหมายฉบับนั ้นเถิงหมูต้
่ าน ก็บ่ใจ้ย้อนหันแก่คนตี้เยียะผิด กาว่าคนตี้เดือดฮ้อน
ย้อนคนตี้เยียะผิด แต่ข้าพเจ้าเขียนมาเปื้ อหื้อหมู่ต้านฮูต่
้ อหน้าพระเจ้าว่า หมู่ต้านเป๋น
ห่วงหมู่เฮามอกใด 13 เฮามีกํา๋ ลังใจ๋ก็ย้อนเรือ
่ งนี้ ละ
นอก จาก ได้ กํา๋ ลัง ใจ๋ แล้ว เฮา ยัง ดี ใจ๋ นั ก ขึ้น ตี้ หัน ทิตั ส มี ความ สุข ย้อน หมู่ ต้าน กู้ คน
เยียะหื้อเขาสบายใจ๋ขึ้น 14 ข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งของหมู่ต้านหื้อเขาฟัง กับหมู่ต้านก็บ่ได้
เยียะหื้อข้าพเจ้าขายขี้หน้าเลย กู้สิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บหมู่ต้านเป๋นความจริงจาใด สิง่ ตี้เฮาอวด
กับทิตัสก็เป๋นแต๊จาอัน
้ ตวย 15 กับเขาก็ฮักหมู่ต้านนั กขึ้น เมื่อเขากึ๊ดเถิงว่าหมู่ต้านเจื้อ
ฟังเขา กับหมู่ต้านกู้ คนต้อนฮับเขาอย่างเก๋ งกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ 16 ข้าพเจ้าจื้นจมยินดี ขนาด
ตี้ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋หมู่ต้านได้อย่างเต๋มตี้

8
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านแบ่งปั๋ นหื้อคนอื่น
เฮาใค่หื้อหมู่ต้านฮู้เถิงพระคุณของพระเจ้าตี้พระองค์หื้อกับคริสต
จักรต่างๆ ในแคว้นมาซิโดเนี ย 2 ย้อนว่า ต๋อนตี้หมู่เขาได้ฮบ
ั ความตุ๊กยากอย่างหนั กมา
ทดลองใจ๋หมู่เขานั กขนาดนั ้น หมู่เขาก็มีความจื้นจมยินดีจ๋นเต๋มล้น จ๋นเถิงขนาดแบ่ง
ปั๋ น หื้อ กับ คน อื่น อย่าง ใจ๋ กว้าง เถิง แม้ ว่า หมู่ เขา จะ เป๋น คน ตุ๊ก ยาก นั ก ขนาด 3 ข้าพเจ้า
เป๋นพยานได้ว่า หมู่เขาหื้อนั กเต้าตี้หมู่เขาจะหื้อได้ แต๊ๆ ก็เกิน
๋ กํา๋ ลังของหมู่เขาแหมซํ้า
4
กับหื้ออย่างเต๋มใจ๋ตวย หมู่เขาอ้อนวอนเฮาขนาดตี้จะจ้วยเหลือคนของพระเจ้าหื้อได้
5 กับหื้อนั กเหลือตี้เฮากึ๊ดไว้แหม คือหมู่เขาได้หื้อจีวต
ิ ของหมู่เขาแก่องค์พระผู้เป๋นเจ้า
ก่อน แล้ว จึง ได้ หื้อ จี วต
ิ ของ หมู่ เขา กับ เฮา ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า 6 ย้อน จาอี้
เฮา จึง ได้ ขอ ร้อง หื้อ ทิตั ส ไป จ้วย หมู่ ต้าน ใน ก๋าน ดี นี้ หื้อ แล้ว ย้อน เขา เป๋น คน เก๊า ตี้ เยีย ะ
7 ในเมื่อหมู่ต้านมีกู้สิง
่ กู้อย่างจ๋นเหลือล้นแล้ว บ่ว่าจะเป๋นความเจื้อ กําอู้กําจ๋า ความฮู้
ความกระตือรือร้น กับความฮักของเฮาต่อหมู่ต้าน๓ ก็ขอหื้อต้านมีใจ๋ในก๋านดีนี้ อย่าง
เหลือล้นตวย
8 ข้าพเจ้า บ่ได้ สัง
่ เน่ อ แต่ ใค่ หื้อต้านฮู้เถิงก๋านเอาแต๊ เอาว่าของคนอื่นๆ แล้วจะลอง
ผ่อว่าความฮักของหมู่ต้านนั ้นเป๋นความฮักแต๊ก่อ 9 ย้อนหมู่ต้านฮูจ
้ ักพระคุณของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าของเฮาแล้วว่า เถิงแม้พระองค์มัง่ คัง่ แต่ก็ยอมเป๋นคนตุ๊ก
ย้อนหันแก่หมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะได้เป๋นคนมัง่ คัง่ โดยตี้พระองค์ยอมเป๋นคนตุ๊กยาก
1 ปี้ น้ องตังหลาย

10 ส่วนเรือ
่ งนี้

ข้าพเจ้าขอแนะนําเปื้ อเป๋นประโยชน์ กับหมู่ต้านว่า ปี๋แล้ว หมู่ต้านบ่ใจ้
เป๋น ก้า คน ตัง้ เก๊ า เยีย ะ เต้า อัน
้ แต่ ยัง เป๋น หมู่ เก๊า ตี้ ใค่ เยีย ะ ตวย 11 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ก็
ควรตี้ จะเยียะก๋านนี้ หื้อแล้วๆ เหีย โดยมี ความกระตือรือร้นเหมือนตี้ มี ตัง้ แต่ เก๊า ต๋าม
กํา๋ ลังตี้หมูต้
่ านมี 12 ถ้าหมูต้
่ านมีใจ๋กระตือรือร้นอยูแล้
่ ว พระเจ้าก็จะยอมฮับต๋ามตี้ต้าน
13
มีอยู่ บ่ใจ้ต๋ามตี้ต้านบ่มี ข้าพเจ้าบ่ได้หมายเถิงจะหื้อต้านไปจ้วยแบ่งเบาภาระคนอื่น
แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ลําบาก นั ก ขึ้น แต่ ใค่ หื้อ กู้ คน มี ส่วน จ้วย เต้าๆ กั ๋น 14 คือ ถ้า ต๋อน นี้ หมู่
ต้าน มี เหลือ อยู่ นั ก ก็ จะ ได้ จ้วย คน ตี้ บ่มี เกิด วัน หน้า วัน ต๋า หมู่ ต้าน บ่มี แล้ว หมู่ เขา มี นั ก
หมู่เขาก็ จะได้ จ้วยหมู่ต้านพ่อง จาอี้ก็ เยียะหื้อกู้ คนมีความเต้ากั ๋น 15 อย่างตี้ มีเขียนไว้
ในพระคัมภีรว่์ า
๓

8:7 8:7 สําเนาโบราณบางฉบับว่า “ความฮักของหมู่ต้านต่อเฮา�
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“คนตี้เก็บไว้นั ก ก็มีบ่นั กลํ้าไป
ส่วนคนตี้เก็บไว้หน้ อย ก็บ่เถิงกับขาด�ฉ
ทิตัสกับเปื้ อนฮ่วมงาน
แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ ทิตั ส มี ใจ๋ ห่วง หมู่ ต้าน เหมือน เฮา ตวย 17 เมื่อ
ข้าพเจ้า ขอ หื้อ เขา ไป หา หมู่ ต้าน เขา บ่ได้ ฮบ
ั ก้า กํา ปาก เต้า อัน
้ แต่ ใค่ ไป แต๊ๆ กับ ตัง้ ใจ๋
18
ไว้ว่า จะ ไป จ้วย อยู่ แล้ว เฮา ส่ง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ คน นึ่ ง เตียวตาง ไป กับ ทิตั ส ตวย ผู้ เจื้อ คน
นั ้น เขา เป๋น คน ตี้ คริสตจักร กู้ๆ ตี้ นั บถือ ใน เรือ
่ ง ก๋าน บอก ข่าวดี 19 บ่ใจ้ เต้า อี้ คริสตจักร
หลายๆ ตี้ ก็ ได้ เลือก กับ แต่ง ตัง้ หื้อ เขา เตียวตาง ไป กับ เฮา ใน ก๋าน เอา สตางค์ ไป บริจาค
หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เซิง่ ก็ เป๋น ก๋าน ถวาย เกียรติ หื้อ กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
กับหื้อหันว่าเฮากระตือรือร้นตี้จะจ้วย 20 เฮาต้องหละวังตั ๋วหื้อดี เปื้ อบ่หื้อใผติเตีย
๋ นเฮา
ได้ในเรือ
่ งก๋านจัดก๋านสตางค์บริจาคนี้ 21 ย้อนเฮาตัง้ ใจ๋เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้อง บ่ใจ้ก้าใน
สายต๋าของพระเจ้าเต้าอัน
้ แต่ในสายต๋าของคนอื่นตวย
22 เฮาส่งปี้ น้ องผูเ้ จื้อแหมคนนึ่ งไปกับหมู่เขาตวย เขาแสดงหื้อเฮาหันหลายเตื้อแล้ว
ว่า เขา ใค่ จ้วย หลาย อย่าง บ่า เดี่ยว นี้ เขา ซํ้า ใค่ จ้วย นั ก ขึ้น ย้อน เขา มัน
่ ใจ๋ ใน หมู่ ต้าน นั ก
23 ส่วน ทิตั ส นั ้น เขา เป๋ น หุน
้ ส่วน กับ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ หมู่
ต้าน ส่วน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ สอง คน ตี้ ไป กับ เขา นั ้น หมู่ เขา เป๋น ตั ๋ว แตน คริสตจักร ต่างๆ กับ
หมู่เขาหื้อเกียรติพระคริสต์ตวย 24 ย้อนจาอัน
้ แสดงหื้อหมู่เขาหันว่าหมู่ต้านฮักหมู่เขา
เปื้ อ คริสตจักร ตัง หลาย จะ ได้ ฮู้เถิง ความ ฮัก ของ หมู่ ต้าน กับ ฮู้ว่า ตี้ เฮา อู้อวด หมู่ ต้าน ไว้
นั ้นก็เป๋นแต๊
16

9

สตางค์ตี้ถวายจ้วยเหลือปี้ น้ องผู้เจื้อ
แล้ว ข้าพเจ้าบ่จํา๋ เป๋ นต้องเขียนเถิงต้านเกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านจ้วยเหลือคนของ
2
พระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็มเลย ย้อนว่าข้าพเจ้าฮู้ว่าหมู่ต้านเต๋มใจ๋ ตี้จะจ้วยอยู่แล้ว จึง
ได้ อู้ อวด หมู่ ต้าน หื้อ กับ หมู่ จาว มาซิ โดเนี ย ฟัง ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น อาคายา๔ได้
เกียมตี้ จะจ้วยเหลือมาตัง้ แต่ ปี๋ ตี้ แล้ว กับความกระตือรือร้นของหมู่ ต้านก็ เยียะหื้อหมู่
จาวมาซิโดเนี ยใค่อยากจ้วยตวย 3 แต่ตีข้
้ าพเจ้าส่งปี้ น้ องหมูนี
่ ้ ไปก็เปื้ อว่า ตี้ข้าพเจ้าอวด
เกี่ยวกับ หมู่ ต้าน นั ้น ก็ เป๋น แต๊ กับ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เกีย ม ตั ๋ว หื้อ พร้อม อย่าง ตี้ ข้าพเจ้า
บอก ไว้แล้ว 4 บ่จาอัน
้ ถ้า จาว มาซิ โดเนี ย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า แล้ว หัน ว่า หมู่ ต้าน ยัง
บ่พร้อมเตื้อ บ่ต้องว่าเนาะว่าหมูต้
่ านจะขายขีห
้ น้ามอกใด หมูเฮา
่ ก็ขายขีห
้ น้าเหมือนกั ๋น
5
ตี้ ได้ มัน
่ ใจ๋ ในหมู่ต้านจาอี้ ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้ากึ๊ดว่า จํา๋ เป๋ นตี้ จะต้องขอร้องหื้อปี้ น้ อง
ผู้เจื้อหมู่นี้ ไปหาหมู่ต้านก่อน แล้วเกียมสตางค์ตี้หมู่ต้านสัญญาว่าจะบริจาคหื้อพร้อม
ก่อนตี้ข้าพเจ้าจะไปหาหมู่ต้าน เปื้ อหื้อหันว่าตี้หมู่ต้านหื้อนั ้นก็เต๋มใจ๋หื้อ บ่ใจ้โดนบังคับ
6 จํา
๋ ไว้เต๊อะว่า คนตี้หว่านหน้ อยก็จะเก็บเกี่ยวได้หน้ อย คนตี้หว่านนั กก็จะเก็บเกี่ยว
ได้นั ก 7 กู้คนก็ควรหื้อต๋ามตี้เขาตัง้ ใจ๋ไว้ บ่ใจ้หื้อโดยความเสียดาย บ่ใจ้หื้อโดยจํา๋ ใจ๋ต้อง
หื้อ ย้อนว่าพระเจ้าฮักคนตี้หื้อด้วยใจ๋ตี้จื้นจมยินดี 8 พระเจ้าสามารถหื้อกู้สิง่ กู้อย่างจ๋น
เหลือล้นแก่หมู่ต้านได้ เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้มีกู้อย่างตี้จํา๋ เป๋นสําหรับจีวต
ิ อยูตลอด
่
เวลา
กับมีอย่างเหลือล้นสําหรับใจ๊ในก๋านเยียะดีกู้อย่าง 9 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เขาใจ๋กว้างหื้อกับคนตุ๊กยาก
1 แต๊ๆ

ฉ

8:15 8:15 อพย� 16:18

๔

9:2 9:2 เมืองโครินธ์ก็อยูใน
่ แคว้นอาคายา
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ความดีของเขาก็คงอยูตลอด
่
ไป�ช
10 กับพระเจ้าผูตี
้ ้หื้อเม็ดพืชกับคนตี้หว่าน กับหื้อของกิน
๋ กับคนตี้กิน
๋ ก็จะหื้อเม็ดพืชแก่
หมู่ต้าน กับจะเยียะหื้อมันมีนั กขึ้น แล้วจะหื้อหมู่ต้านเก็บเกี่ยวผลนั กขนาดจากความ
ใจ๋ กว้าง ของ หมู่ ต้าน 11 โดย พระองค์ จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย มัง่ คัง่ ขึ้น ใน กู้ อย่าง เปื้ อ
หมู่ต้านจะสามารถหื้ออย่างใจ๋กว้างได้ตลอด กับจะเยียะหื้อหลายๆ คนได้ขอบพระคุณ
พระเจ้าผ่านตางเฮา 12 ย้อนก๋านฮับใจ๊ ตี้ หมู่ ต้านเยียะนี้ บ่ใจ้ ก้าจ้วยคนของพระเจ้าใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตี้ บ่มี เต้า อัน
้ แต่ ยัง ได้ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย ขอบพระคุณ พระเจ้า บ่ย้าง
13
ปาก ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮับ ใจ๊ จาอี้ ก็ เยีย ะ หื้อ หัน ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน จึง เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา
สรรเสริญ พระเจ้า ย้อน หมู่ ต้าน มี ใจ๋ เจื้อ ฟัง ตี้ มา จาก ความ เจื้อ ใน ข่าวดี ของ พระคริสต์
กับ ย้อน หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ เขา กับ กู้ คน อย่าง ใจ๋ กว้าง 14 หมู่ เขา ก็ จะ อธิษฐาน เปื้ อ หมู่ ต้าน
กับ กึ๊ด เถิง ต้าน ย้อน พระคุณ อัน เหลือ ล้น ตี้ พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน 15 ขอ ขอบพระคุณ
พระเจ้าสําหรับของประทานของพระองค์ตี้ดีเลิศจ๋นเกิน
้
๋ จะอูได้

10
เปาโลแก้ต่างหื้อตั ๋วเก่า
ขออ้อนวอนหมู่ต้านเป๋นก๋านส่วนตั ๋ว โดยความสุภาพอ่อนน้ อม กับ
ความ เมตต๋า ของ พระคริสต์ บาง คน ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน ขี้ แขะ เมื่อ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย
แต่ เมื่อ อยู่ ไก๋ หมู่ ต้าน ก็ จะ เป๋น คน ห้าว 2 คือ เมื่อ ข้าพเจ้า มา อยู่ กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ขอ
เต๊อะ ว่า บ่ดี หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง เป๋น คน ห้าว ใส่ หมู่ ต้าน ย้อน ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า จะ เป๋น จาอัน
้
ได้ กับ หมู่ คน ตี้ กึ๊ด ว่า เฮา ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม คน ใน โลก นี้ 3 ย้อน ว่า เถิง แม้ เฮา จะ ใจ๊ จี วต
ิ อยู่
ใน โลก นี้ แต่ เฮา ก็ บ่ได้ สู้ ฮบ เหมือน กับ คน ใน โลก นี้ 4 ย้อน ว่า อาวุธ ของ เฮา ตี้ ใจ๊ สู้ ฮบ นั ้น
บ่เหมือนอาวุธในโลกนี้ แต่อาวุธของเฮามีฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้าตี้จะทําลายฐานตี้ตัง้
ได้ คือทําลายเหตุผลผิดๆ 5 กับทําลายกํ่าแปงสูงตี้ขัดขวางบ่หื้อคนฮู้เกี่ยวกับเรือ
่ งของ
6
พระเจ้า ตึงยับกํากึ๊ดกู้อย่างของคนหื้อมาเจื้อฟังพระคริสต์ กับหลังจากตี้หมู่ต้านเจื้อ
ฟังอย่างสมบูรณ์ แล้ว เฮาก็พร้อมตี้จะลงโต้ษกู้คนตี้บ่เจื้อฟัง
7 ผ่อ สิง
้ เต๊อะ๕ ถ้า ใผ มัน
่ ใจ๋ ว่า ตั ๋ว เป๋น ของ พระคริสต์ ก็ หื้อ เขา กึ๊ด ผ่อ
่ ตี้ มี หื้อ หัน หัน
แหมเตื้อว่า ถ้าเขาเป๋นของพระคริสต์ เฮาก็ เป๋นของพระคริสต์ เหมือนกั ๋น 8 เถิงแม้วา่
ข้าพเจ้า ผ่อ เหมือน ว่าจะอวด นั กไปหน้ อย ใน เรือ
่ งสิทธิอํานาจของเฮา ตี้ องค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า หื้อ กับ เฮา ไว้ ข้าพเจ้า ก็ บ่อาย ตี้ จะ อวด ตี้ พระองค์ หื้อ สิทธิ อํานาจ กับ เฮา ก็ สําหรับ
เสริม สร้าง หมู่ ต้าน บ่ใจ้ ทําลาย 9 ข้าพเจ้า บ่ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย
มา ขู่ หมู่ ต้าน หื้อ กั ๋ว 10 ย้อน ว่า มี บาง คน อู้ว่า “กํา ใน จดหมาย ของ เปาโล นั ้น แฮง กับ เด็ด
ขาดก็แต๊ แต่ จาใดต๋อนตี้เขามาอยู่กับเฮา เขาหยังมาผ่อเหมือนคนอ่อนแอกับอู้บ่เป๋น
เรือ
่ ง� 11 คนตี้อู้จาอี้ก็หื้อจํา๋ ไว้เต๊อะว่า ในจดหมายเฮาเขียนไว้จาใด เมื่อเฮาไปเถิง เฮา
ก็ จะ เยีย ะ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 12 เฮา บ่ก้า ตี้ จะ เทียบ จัน
๊ กาว่า เอา ตั ๋ว ไป เผียบ กับ บาง คน ตี้
ยกย่อง ตั ๋ว เก่า เน่ อ คน หมู่ นี้ ก็ บ่หลวก แต๊ๆ ตี้ เอา ตั ๋ว ไป เผียบ กับ หมู่ เดียว กั ๋น กับ เอา ตั ๋ว
เก่าเป๋นมาตรฐานในก๋านวัดกั ๋น
13 แต่เฮาจะบ่อวดเกิน
๋ ขอบเขตตี้สมควรเน่ อ จะอวดก้าในขอบเขตก๋านงานตี้พระเจ้า
มอบหมายหื้อเฮาเยียะเต้าอัน
้ เซิง่ ก็ รวมตึงก๋านงานตี้ เยียะกับหมู่ ต้านตวย 14 ย้อนว่า
เฮาบ่ได้ เยียะเกิน
๋ หน้าตี้ แต่ ถ้าเฮาบ่ได้ มาหาหมู่ ต้าน นั ่นก็ แสดงว่าเฮาอวดเกิน
๋ ไป แต่
1 ข้าพเจ้าเปาโล

ช

9:9 9:9 สดด� 112:9

๕

10:7 10:7 แป๋ได้แหมอย่างว่า หมู่ต้านผ่อก้าภายนอก
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เฮา เป๋น หมู่ เก๊า ตี้ เอา ข่าวดี ของ พระคริสต์ มา บอก หมู่ ต้าน 15 เฮา บ่ได้ อวด เกิน
๋ ขอบเขต
ก๋านงานของเฮา บ่ได้อวดในก๋านงานของคนอื่น แต่เฮาหวังว่าเมื่อหมู่ต้านมีความเจื้อ
นั กขึ้น ก๋านงานของเฮาก็ จะได้ ขยายใหญ่นั กขึ้นต้ามก๋างหมู่ ต้านตวย 16 เปื้ อว่าเฮาจะ
ได้บอกข่าวดีในตี้อื่นๆ ตี้อยู่นอกเขตของหมู่ต้าน ย้อนว่าเฮาบ่อยากจะอวดในก๋านงาน
ของคนอื่นตี้ได้เยียะไว้ในตี้ของเขาแล้ว 17 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “ใผใค่อวด
ก็ หื้อ อวด ใน สิง่ ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เยีย ะ เต๊อะ�ซ 18 ย้อน ว่า คน ตี้ ยกย่อง ตั ๋วเก่า ก็ บ่ได้
ฮับก๋านยอมฮับ แต่คนตี้พระเจ้ายกย่องก็จะได้ฮับก๋านยอมฮับ

11
เปาโลกับอัครทูตป๋อม
ข้าพเจ้า หวัง ว่า ต้าน ตัง หลาย จะ อดทน กับ ความ ง่าว หน้ อยๆ ของ ข้าพเจ้า ก็ ขอ หื้อ
อดทน เต๊อะ 2 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ขาง หมู่ ต้าน เหมือน ตี้ พระเจ้า ขาง ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เป๋น
เหมือนสาวบริสุทธิตี
้ หมายหื้อกับป้อจายคนเดียวคือ พระ
์ ้ บ่มีมลทิน ตี้ ข้าพเจ้าได้ หมัน
3
คริสต์ แต่ ข้าพเจ้าก็ กั ๋วว่า จิตใจ๋ ของหมู่ต้านจะถูกจุ ล่ายหื้อหลงไปจากความซื่อสัตย์
กับความบริสุทธิต่
์ อพระคริสต์ เหมือนตี้เอวาถูกงูจุล่ายญโดยอุบายของมัน 4 ย้อนเมื่อ
มีคนมาสอนเถิงเรือ
่ งพระเยซู ตี้แตกต่างจากตี้เฮาเกยสอนไปนั ้น กาว่าเขาหื้อหมู่ต้าน
ฮับพระวิญญาณอื่น กาว่า ข่าวดีอันอื่นตี้แตกต่างจากตี้หมู่ต้านเกยฮับมาแล้ว หมู่ต้าน
ก็ ยอมฮับ เขา ไว้โดย ง่าย 5 ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ ตํ่าต้อย เหลือ หมู่ อัครทูต พิเศษ
หมู่ นั ้น เลย เน่ อ 6 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า อู้ บ่เก่ง แต่ ข้าพเจ้า ก็ มี ความ ฮู้ ตี้ หมู่ ต้าน ฮู้ กั ๋น แล้ว
จากกู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาได้เยียะ
1

ข้าพเจ้า เยีย ะ ผิด กา ตี้ ได้ ถ่อมตั ๋ว ลง เปื้ อ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น เมื่อ ข้าพเจ้า บอก ข่าวดี ของ
พระเจ้า กับ หมู่ ต้าน โดย บ่กึ๊ด สตางค์ สัก หน้ อย 8 บาง คน อาจ จะ ว่า ข้าพเจ้า ปล้น คริสต
จักร อื่นๆ โดย ก๋าน ฮับ สตางค์ บริจาค จาก หมู่ เขา เปื้ อ เอา มา ฮับ ใจ๊ หมู่ ต้าน 9 กับ ต๋อน ตี้
ข้าพเจ้าอยู่กับหมู่ต้าน แล้วข้าพเจ้าบ่มีสตางค์ ข้าพเจ้าก็บ่เกยเป๋นภาระหื้อใผ ย้อนว่า
หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ มา จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย ได้ เกีย ม กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ไว้หื้อ ข้าพเจ้า แล้ว
ข้าพเจ้าบ่เยียะตั ๋วเป๋นภาระหื้อกับหมู่ต้านจาใด ข้าพเจ้าก็ จะเป๋นจาอัน
้ ต่อไป 10 ความ
จริง ของ พระคริสต์ อยู่ ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จาใด ก็ หื้อ มัน
่ ใจ๋ ได้ ว่า จะ บ่มี ใผ ใน แคว้น อา
คายา ตี้ จะ ห้าม บ่หื้อ ข้าพเจ้า อวด เกี่ยวกับ เรือ
่ ง นี้ ได้ จาอัน
้ 11 ย้อน อะหยัง ตี้ ข้าพเจ้า เถิง
บ่ยอม เป๋น ภาระ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า บ่ได้ ฮัก หมู่ ต้าน กา พระเจ้า ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ข้าพเจ้า ฮัก
หมู่ต้าน
7

12 ข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นภาระหื้อหมู่ต้านจาใด

ข้าพเจ้าก็จะเยียะจาอัน
้ ต่อไป เปื้ อบ่หื้อคน
หมู่ นั ้นตี้ หาโอกาสตี้ จะอวดว่าหมู่ เขาเยียะก๋านแบบเดียวกับเฮา อวดจาอัน
้ ได้ 13 ย้อน
ว่าคนหมู่ นั ้นเป๋นหมู่ อัครทูตตั ๋วป๋อม เป๋นคนงานตี้ จุ ล่าย ตี้ ป๋อมตั ๋วมาเป๋นอัครทูตของ
พระคริสต์ 14 บ่ต้อง งืด เนาะ ย้อน ว่า ขนาด ซาต๋าน ยัง ป๋อม ตั ๋ว เป๋น ทูต สวรรค์ ของ ความ
เป่งแจ้งเลย 15 ย้อนจาอัน
้ ก็บ่แปลกอะหยังตี้คนฮับใจ๊ของซาต๋าน จะป๋อมตั ๋วเป๋นคนฮับ
ใจ๊ตี้เยียะดี สุดต๊ายจีวต
ิ ของหมู่เขาก็จะได้ฮบ
ั ผลตี้สมควรกับสิง่ ตี้หมู่เขาเยียะ
ความตุ๊กทรมานของเปาโล
ซ

10:17 10:17 ยรม� 9:24

ญ

11:3 11:3 ปฐก� 3:1-5,13
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16 ข้าพเจ้าขออู้แหมรอบว่า

บ่ดีหื้อใผกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเป๋นคนง่าว แต่ถ้าหมู่ต้านกึ๊ดว่า
ข้าพเจ้าเป๋นจาอัน
้ ก็หื้อยอมฮับข้าพเจ้าอย่างคนง่าวคนนึ่ งเต๊อะ เปื้ อข้าพเจ้าจะอวดได้
พ่อง 17 ตี้ข้าพเจ้าอวดตั ๋วด้วยความมัน
่ ใจ๋อยู่นี้ ก็อู้อย่างคนตี้บ่หลวก บ่ได้อู้อย่างตี้องค์
18
พระผู้เป๋ นเจ้าหื้ออู้ ย้อนในเมื่อหลายคนปากั ๋นอวดตั ๋วต๋ามอย่างคนในโลก ข้าพเจ้า
ก็จะอวดพ่อง 19 ตี้หมู่ต้านยินดีอดทนต่อคนง่าวๆ ตังหลายได้นั ้น หมู่ต้านก็ท่าจะหลวก
กั ๋น ขนาด เนาะ 20 เถิง แม้ ว่า เขา จะ เอา หมู่ ต้าน ไป เป๋น ขี้ข้า กาว่า จุ ใจ๊ หมู่ ต้าน เอา เผียบ
หมู่ต้าน ยกตั ๋วขึ้นเป๋นใหญ่เหลือหมู่ต้าน แม้แต่ ตบหน้าหมู่ต้าน หมู่ต้านก็ ยังอดทนได้
21 ข้าพเจ้าอายตี้จะบอกว่าเฮาอ่อนแอลํ้าไปตี้จะเยียะจาอัน
้ กับหมู่ต้าน
แต่ ใผก้าอวดในเรือ
่ งใด (ข้าพเจ้ากํ่าลังอู้อย่างคนง่าว) ข้าพเจ้าก็ ก้าอวดในเรือ
่ งนั ้น
เหมือนกั ๋น 22 หมู่เขาเป๋นคนฮีบรู กา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น หมู่เขาเป๋นจาวอิสราเอล
กา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น หมูเขา
่ เป๋นลูกหลานของอับราฮัมกา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือน
23
กั ๋น หมู่เขาเป๋นคนฮับใจ๊ของพระคริสต์กา ข้าพเจ้าก็เป๋นนั กเหลือนั ้นแหม (ข้าพเจ้า
อู้อย่างคนเป๋นผีบ้า) ข้าพเจ้าฮําเยียะก๋านนั กเหลือหมู่เขา ติดคอกนั กเหลือหมู่เขา ถูก
เฆี่ยน นั ก เหลือ หมู่ เขา หวิด ต๋าย หลาย เตื้อ 24 หมู่ จาว ยิว เฆี่ยน ข้าพเจ้า ห้า รอบ รอบ ละ
สาม สิบ เก้า เตื้อ 25 ข้าพเจ้า ยัง โดน ไม้ บุบ สาม เตื้อ โดน บ่า หิน ขว้าง ใส่ เตื้อ นึ่ ง เฮือ หล้ม
สาม เตื้อ ลอย คอ อยู่ ใน ทะเล วัน คํ่า คืน ฮุง่ 26 ข้าพเจ้า เตียวตาง เจื่อๆ ปะ กับ อันตราย ใน
แม่ นํ้า อันตราย จาก โจ๋ร อันตราย จาก ตึง หมู่ ปี้ น้ อง จาว ยิว ของ ข้าพเจ้า กับ คน ต่างจ้า
ด อันตราย จาก ใน เมือง ตึง ใน ป่า อันตราย ใน ทะเล กับ อันตราย จาก ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ บ่แต๊
27 ต้อง ฮํา เยีย ะ ก๋าน หนั ก อด หลับ อด นอน เจื่อๆ อยาก ข้าว กัน
้ นํ้า อดข้าวหลายเตื้อ ทน
หนาวกับเสื้อผ้าก็บ่มีใส่ 28 นอกจากตึงหมดนี้ แล้ว ก็ยังมีปั๋ ญหาสะป๊ะมากดดันข้าพเจ้า
อยู่ ตึง วันๆ คือ ข้าพเจ้า เป๋น ห่วง คริสตจักร ตึง หมด 29 มี ใผ พ่อง ตี้ อ่อนแอ แล้ว ข้าพเจ้า
บ่ได้ ฮู้ สึก อ่อนแอ ไป ตวย เขา มี ใผ พ่อง ตี้ ถูก ปา ไป เยีย ะ บาป แล้ว ข้าพเจ้า บ่ได้ เป๋น เดือด
เป๋นแค้น
30 ถ้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง อวด ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด ใน สิง
่ ตี้ แสดง ว่า ข้าพเจ้า อ่อนแอ
31 พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ผู้ ตี้ สมควร จะ ได้ ฮับ ก๋าน
สรรเสริญ ตลอด ไป พระองค์ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ จุ 32 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ตี้ เมือง ดามัสกัส
เจ้า เมือง ตี้ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ กษั ตริย์ อาเรทั ส ได้ สัง่ หื้อ ทหาร ยาม เฝ้า หน้า ปะตู๋ เมือง ไว้
เปื้ อจะยับข้าพเจ้า 33 แต่มีคนเอาข้าพเจ้าใส่ก๋วยแล้วหย่อนลงมาตางป่องกํ่าแปงเมือง
ข้าพเจ้าจึงหนี ป๊นจากอํานาจต้านเจ้าเมืองมาได้

12

ก๋านเปิดเผยของพระเจ้า
ข้าพเจ้า จํา๋ เป๋ น ต้อง อวด เถิง แม้ ว่า ก๋าน อวด จาอี้ มัน จะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง แต่
ข้าพเจ้า จะ ขอ อู้ แหม เกี่ยว กับ เรือ
่ ง นิ มิต กับ สิง่ ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู้
2 ข้าพเจ้าฮูจ
้ ักป้อจายคนนึ่ งตี้เจื้อในพระคริสต์ สิบสี่ปี๋ตี้แล้ว พระเจ้าได้ฮบ
ั เขาขึ้นไปบน
สวรรค์ จัน
๊ ตี้ สาม (ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ว่า เขา ไป โดย สภาพ ตี้ มี ตั ๋ว กาว่า ไป โดย จิต วิญญาณ มี
ก้า พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ฮู)้ 3-4 ขอ ยํ้า ว่า ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า ป้อ จาย คน นี้ ถูก ฮับ ไป ใน สวน สวรรค์
(ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ว่า เขา ไป โดย สภาพ ตี้ มี ตั ๋ว กา ว่า ไป โดย จิต วิญญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้า
อัน
้ ตี้ ฮู)้ เขา ได้ยน
ิ กํา อู้ ตี้ เขา บ่สามารถ อู้ ได้ ย้อน เป๋น สิง่ ตี้ คน บ่ได้ ฮบ
ั อนุญาต หื้อ อู้ เถิง
5 ข้าพเจ้าจะอวดเถิงป้ อจายคนนี้ ละ จะบ่อวดตั ๋วของข้าพเจ้าเน่ อ นอกจากจะอวดเรือ
่ ง
ตี้ ข้าพเจ้า อ่อนแอ เต้า อัน
้ 6 ย้อน ว่า ถ้า ข้าพเจ้า ใค่ อยาก จะ อวด ข้าพเจ้า ก็ บ่ใจ้ คน ง่าว
1
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ย้อนว่าข้าพเจ้าจะอวดในสิง่ ตี้ เป๋นความจริง แต่ ข้าพเจ้าจะบ่เยียะจาอัน
้ ย้อนข้าพเจ้า
บ่ใค่หื้อใผยกย่องข้าพเจ้าเกิน
ิ จากข้าพเจ้า
๋ เหลือสิง่ ตี้เขาได้หันกาว่าได้ยน
7 แต่ เปื้ อ บ่หื้อ ข้าพเจ้า หลง ตั ๋ว เก่า เกิน
๋ ไป ย้อน สิง่ ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตี้ พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ
ข้าพเจ้า ได้ หัน จาอัน
้ พระองค์ ก็ หื้อ หนาม อยู่ ใน ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า หนาม นั ้น ก็ คือ ทูต ของ
ซาต๋าน ตี้ มา ทรมาน ข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า ได้ อ้อนวอน ต่อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เถิง สาม เตื้อ
หื้อ จ้วย เอา หนาม นี้ ออก ไป จาก ข้าพเจ้า เหีย 9 แต่ พระองค์ บอก ว่า “พระคุณ ของ เฮา ก็
ปอดี แล้ว สําหรับ เจ้า ย้อน ว่า เมื่อ เจ้า อ่อนแอ ฤทธิ์อํานาจ ของ เฮา ก็ เยีย ะ ก๋าน ใน เจ้า ได้
เต๋มตี้� ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าก็ยินดีจะอวดเถิงความอ่อนแอของตั ๋วเก่านั กขึ้น เปื้ อฤทธิ์
อํานาจของพระคริสต์ จะอยู่กับข้าพเจ้า 10 ย้อนจาอี้ เปื้ อหันแก่ พระคริสต์ ข้าพเจ้าก็ มี
ใจ๋ ยินดี ตี้ มีความอ่อนแอ มี คนดู หมิน
่ ดู แควน มี ความตุ๊กยาก มีคนคํ่า กับมีความยาก
ลําบากต่างๆ ย้อนว่าเมื่อใดตี้ข้าพเจ้าอ่อนแอ ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งขึ้น
เปาโลฮักผู้เจื้อในเมืองโครินธ์
11 ข้าพเจ้าได้ อู้อวดอย่างกับคนง่าวไปแล้ว

ก็ย้อนหมู่ต้านนั ้นเนาะบังคับหื้อข้าพเจ้า
เยียะ จาอัน
้ แต๊ๆ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ น่า จะ รับรองข้าพเจ้า ย้อนว่าเถิง แม้ ข้าพเจ้า บ่ได้ วิเศษ
อะหยังเลย แต่ก็บ่ได้หน้ อยหน้าหมูอั
่ ครทูตพิเศษหมูนั
่ ้นเน่ อ 12 ข้าพเจ้าได้พิสูจน์ ตั ๋วของ
ข้าพเจ้าแล้วว่า ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูตแต๊ก่อ โดยก๋านเยียะหมายสําคัญ ก๋านอัศจ๋รรย์กับ
ปาฏิหาริย์ต่างๆ ข้าพเจ้า เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ โดย ความ อดทน ต๋อน ตี้ อยู่กับ หมู่ ต้าน 13 มี เรือ
่ ง
ใด พ่อง ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เยีย ะ กับ หมู่ ต้าน บ่ดี เต้า คริสตจักร อื่นๆ มี ก้า เรือ
่ ง เดียว เต้า อัน
้ คือ
ข้าพเจ้าเองบ่ได้เป๋นภาระหื้อหมู่ต้าน ขอโผดยกโต้ษหื้อข้าพเจ้าในเรือ
่ งนี้ ตวยเต๊อะ
ข้าพเจ้า เกีย ม จะ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน เป๋น เตื้อ ตี้ สาม กับ จะ บ่เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน
ย้อน ว่า ข้าพเจ้า บ่ใค่ ได้ อะหยัง จาก หมู่ ต้าน แต่ ใค่ ได้ ก้า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ลูก ก็
บ่ต้องสะสมอะหยังหื้อป้อแม่ แต่ เป๋นป้อแม่เน่ อตี้ ต้องสะสมหื้อลูกๆ 15 ข้าพเจ้าก็ ยินดี
แต๊ๆ ตี้จะเสียสละกู้สิง่ ตี้ข้าพเจ้ามี แม้แต่ตั ๋วของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็หื้อกับหมู่ต้าน เมื่อ
ข้าพเจ้าฮักหมู่ต้านนั กขึ้นจาอี้ หมู่ต้านจะฮักข้าพเจ้าหน้ อยลงกา
14

หมู่ ต้าน ก็ หัน ตวย บ่ใจ้ กา ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน เลย แต่ ก็ ยัง มี บาง
คน อู้ ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน เจ้า เล่ห์ กับ ได้ ใจ๊ เล่หเ์ หลี่ยม ยับ หมู่ ต้าน ไว้ 17 ข้าพเจ้า ได้ ใจ๊ คน
ตี้ข้าพเจ้าส่งไปแอ่วหาหมู่ต้าน หื้อโก๋งหมู่ต้านกา 18 ข้าพเจ้าขอร้องหื้อทิตัสมาแอ่วหา
หมู่ต้าน กับส่งปี้ น้ องผูเ้ จื้อแหมคนไปตวย ทิตัสได้โก๋งหมู่ต้านกา หมู่ต้านก็ฮูว่
้ าทิตัสกับ
ข้าพเจ้าเยียะโดยมีจิตใจ๋อย่างเดียวกั ๋น กับเตียวต๋ามฮอยตีน
๋ ฮอยเดียวกั ๋นบ่ใจ้กา
19 หมู่ต้านท่าจะกึ๊ดว่า เฮาแก้ ตั ๋วกับหมู่ต้าน แต่ แต๊ๆ แล้วเฮาอู้ในฐานะคนของพระ
คริสต์ ตี้ อยู่ต่อหน้าพระเจ้า ปี้ น้ องตังหลายตี้ ข้าพเจ้าฮักเหย กู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ เฮาเยียะนั ้น
ก็ เปื้ อ จะ จ้วย หมู่ ต้าน หื้อ จํา๋ เริญ ขึ้น 20 ย้อน ข้าพเจ้า กั ๋ว ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ไป เถิง หมู่ ต้าน
จะ บ่เป๋น เหมือน อย่าง ตี้ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ เป๋น กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ เป๋น อย่าง ตี้ หมู่ ต้าน ใค่ หื้อ
ข้าพเจ้าเป๋นเหมือนกั ๋น คือกั ๋วว่าหมูต้
่ านจะผิดจะเถียงกั ๋น ขอยกั ๋น โขดกั ๋น แตกแยกกั ๋น
ใส่ ฮ้าย ป้าย สี กั ๋น เล่า ขวัญ กั ๋น หยิง่ จ๋องหอง กั ๋น กับ มี แต่ ความ วุน
่ วาย สะป๊ะ 21 ข้าพเจ้า
กั ๋วว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแอ่วหาแหม พระเจ้าจะหื้อข้าพเจ้าต้องขายขี้หน้าต่อหน้าหมู่ต้าน
แล้ว ข้าพเจ้า จะ เสีย ใจ๋ กับ คน หลาย คน หมู่ นั ้น ตี้ เยีย ะ บาป มา กับ ยัง บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก
มลทิน ก๋านเยียะบาปตางเพศ กับก๋านลามกตี้หมู่เขาเยียะอยูนั
่ ้น
16
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กําตัก
๊ ตวายกับกําเตือ
๋ นสุดต๊าย
จะเป๋นเตื้อตี้สามตี้ข้าพเจ้าจะไปแอ่วหาหมู่ต้าน อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีร ์
ว่า “ข้อกล่าวหากู้ข้อต้องมีพยานสองเถิงสามคน เถิงจะเจื้อถือได้� 2 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าไป
หา หมู่ ต้าน เป๋น เตื้อ ตี้ สอง นั ้น ข้าพเจ้า ได้ เตือ
๋ น หมู่ ตี้ เยีย ะ บาป อยู่ นั ้น บ่า เดี่ยว นี้ เถิง แม้
ข้าพเจ้าจะบ่ได้อยูตวย
่
หมู่ต้าน ข้าพเจ้าก็ขอเตือ
๋ นหมู่นั ้นแหมเตื้อกับคนอื่นๆ กู้คน เมื่อ
ข้าพเจ้า ไป แหม เตื้อ ข้าพเจ้า จะ บ่เว้น โต้ษ หื้อ ใผ เลย 3 ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ จาอี้ ก็ ย้อน ว่า หมู่
ต้านใค่อยากได้หลักฐานตี้ว่า พระคริสต์อูผ่
้ านตางข้าพเจ้าแต๊ๆ พระคริสต์บ่ได้อ่อนแอ
ต่อหมู่ต้าน แต่มีฤทธิอํ
์ านาจนั กต้ามก๋างหมู่ต้าน 4 เถิงแม้ว่าพระองค์ถูกเขิงบนไม้ก๋าง
เขนย้อนพระองค์ ยอมอ่อนแอ แต่ พระองค์ ก็ ยังมี จี วต
ิ อยู่ย้อนฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า
เถิง แม้ ว่า เฮา อ่อนแอ ฮ่วม กับ พระคริสต์ แต่ โดย ฤทธิอํ
ิ
์ านาจ ของ พระเจ้า เฮา จะ มี จี วต
อยูกั
่ บพระองค์ เปื้ อฮับใจ๊หมู่ต้าน
5 หื้อ กวด ผ่อ ตั ๋ว เก่า ลอ ว่า หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ผู้ เจื้อ แต๊ ก่อ ทดสอบ ตั ๋ว เก่า ผ่อ ลอ
หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า พระเยซู คริสต์ อยู่ ใน หมู่ ต้าน เว้น แต่ ว่า หมู่ ต้าน บ่ผ่าน ก๋าน ทดสอบ
6 ข้าพเจ้า หวัง ว่า หมู่ ต้าน จะ ฮู้ ว่า เฮา บ่ใจ้ หมู่ ตี้ บ่ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ว่า เป๋ น อัครทูต แต๊ๆ
7 เฮา อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ บ่หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ อะหยัง ผิด เลย ข้าพเจ้า บ่ได้ อธิษฐาน
เปื้ อหื้อคนหันว่าเฮาเป๋นคนตี้ ผ่านก๋านทดสอบ แต่เปื้ อหื้อหมู่ต้านเยียะในสิง่ ตี้ ถูกต้อง
เถิงแม้ว่าเฮาผ่อเหมือนบ่สามารถผ่านก๋านทดสอบก็ต๋าม 8 มันเป๋นไปบ่ได้ตี้เฮาจะเยีย
ะ ใน สิง่ ตี้ ขัด กับ ความ จริง แต่ เฮา เยีย ะ เปื้ อ ความ จริง เต้า อัน
้ 9 เมื่อ เฮา อ่อนแอ แต่ หมู่
ต้าน เข้ม แข็ง เฮา ก็ ยินดี เฮา อธิษฐาน ก็ เปื้ อ สิง่ นี้ คือ ขอ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ปิ๊ ก ไป
อยูใน
่ สภาพตี้ดีอย่างเก่า 10 ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้าจึงเขียนสิง่ หมูนี
่ ้ มาในหว่างตี้ข้าพเจ้าบ่ได้
อยู่ตวย เปื้ อว่าเมื่อข้าพเจ้าไปเถิง ข้าพเจ้าจะได้บ่ต้องเยียะแฮงต่อหมู่ต้าน โดยก๋านใจ๊
สิทธิอํานาจตี้พระเจ้ามอบหื้อข้าพเจ้า เปื้ อเสริมสร้างหมู่ต้าน บ่ใจ้ทําลาย
11 สุ ดต๊ายนี้ ข้าพเจ้าขอลาปี้ น้ องตังหลาย ขอหื้อปิ๊ กไปอยู่ในสภาพตี้ ดี อย่างเก่าเน่ อ
ขอหื้อเยียะตวยต๋ามสิง่ ตี้ข้าพเจ้าบอกหื้อเยียะ ขอหื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น กับขอหื้ออยู่
ตวยกั ๋นอย่างสงบสุข แล้วพระเจ้าแห่งความฮักกับสันติสุขก็จะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
12 หื้อ จูบ ตัก
13
๊ ตวาย กั ๋น อย่าง เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ หมู่ คน ของ พระเจ้า กู้ คน ก็ ฝาก ความ
กึ๊ดเติงมาหาหมู่ต้านตวย
14 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า กับความฮักของพระเจ้า ตึงก๋าน
มีส่วนฮ่วมกั ๋นย้อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงมีแก่หมู่ต้านเต๊อะ
1 เตื้อนี้
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในแคว้น

กาลาเทีย

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล เซิง่ เขียน เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ แคว้น กาลาเทีย ต้าน ได้
เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 49-50 เปาโลได้ไปแอ่วหาหมูผู
่ เ้ จื้อในแคว้น
กาลาเทียสองเตื้อมาแล้ว (กิจก๋าน 16:6 กับ 18:23) เตื้อแรกเขาได้ไปเตสนาสัง่ สอนตี้
หัน
้ กับเตื้อตี้สองเขาได้ปิ๊ กมาเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ผู้เจื้อในความเจื้อของหมู่เขา แต่หลัง
จากนั ้นเปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่าหมู่ผู้เจื้อในแคว้นกาลาเทียได้ ลืมก๋านมีอิสระของหมู่เขาใน
พระคริสต์ หมู่เขาได้ หลงไปเจื้อว่าหมู่เขาต้องเยียะต๋ามกฎเก๋ ณฑ์ ของจาวยิวเถิงจะได้
ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เปาโล จึง ต้อง เขียน ไป เตือ
๋ น หมู่ เขา ว่า ความ เจื้อ จาอี้ บ่ใจ้ ถูก
ต้องต๋ามข่าวดีตี้แต๊จริงเลย
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง คริสตจักร ต่างๆ ใน แคว้น กาลาเทีย กาลาเทีย
เป๋นแคว้นของอาณาจักรโรมตี้อยูใน
่ ดินแดนของประเทศตุรกีในสมัยนี้ เปาโลคงเขียน
จดหมายฉบับนี้ หลังจากได้ออกเตียวตางไปบอกข่าวดีเป๋นเตื้อแรก เขาได้เขียนไว้ต๋อน
ตี้เขาอยูเมื
่ องอันทิโอก
จดหมาย ฉบับ นี้ เหมือน กับ ตี้ ได้ เขียน ไว้ใน จดหมาย เถิง ผู้ เจื้อ กรุ ง โรม เปาโล เน้ น ว่า
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์
บ่ใจ้ โดย ก๋าน เยีย ะ โดย ตั ๋ว เก่า หมู่ เขา บ่ต้อง เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ บาง ข้อ เจ้น ก๋าน เข้า
พิธีสุหนั ต เปาโล สอน ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์จะ มา อยู่ ใน ใจ๋ ของ หมู่ ผู้ เจื้อ เมื่อ หมู่ เขา
เจื้อวางใจ๋ในพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิก็
ิ แบบบริสุทธิกั
์ จะจ้วยหื้อผู้เจื้อใจ๊จีวต
์ บถูก
ต้องต๋ามธรรมได้
กําตัก
๊ ตวาย

จากข้าพเจ้าเปาโล (ผู้เป๋นอัครทูตตี้บ่ได้ฮ้องมาโดยคน กาว่าแต่ง
ตัง้ โดย คน แต่ พระเยซู คริสต์ กับ พระเจ้า พระบิดา ผู้ ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋าย เป๋นผูแต่
้ งตัง้ หื้อข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต) 2 ตึงหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อ ตี้อยูตวย
่
ข้าพเจ้า
เถิงคริสตจักรตังหลายในแคว้นกาลาเทีย
3 ขอหื้อต้านตังหลายได้ ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮา กับจาก
พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ 4 พระเยซู ได้สละจีวต
ิ ของพระองค์เปื้ อบาปของ
เฮา เปื้ อ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น จาก บาป ใน ยุค นี้ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า พระบิดา ของ
เฮา 5 ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
1 จดหมายฉบับนี้

ข่าวดีตี้แต๊จริง

6 ข้าพเจ้างืดขนาดว่า ยังบ่ตันหยังเตื้อ หมูต้
่ านก็ปากั ๋นละพระเจ้า ผูตี
้ ้ฮ้องต้านเข้ามา

หาพระองค์ โดยพระคุณของพระเยซู คริสต์ แล้วกํ่าลังจะไปตวยต๋ามกําสอนอย่างอื่น
ตี้หมู่เขาอ้างว่าเป๋นข่าวดีเหีย 7 ความจริงบ่มีข่าวดีอย่างอื่นแหมแล้ว แต่มีบางคนเยีย
ะหื้อต้านตังหลายเกิดความสับสน โดยตัง้ ใจ๋จะบิดเบือนข่าวดีแต๊ๆ ของพระเยซูคริสต์
ไปเป๋นอย่างอื่นเหีย 8 ถ้ามีใผมาบอกข่าวดี อย่างอื่น ตี้ บ่เหมือนข่าวดี ตี้ หมู่เฮาเกยบอก
หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง ก่อน แล้ว นั ้น บ่ว่า จะ เป๋น หมู่ เฮา ก็ ต๋าม กาว่า ทูต สวรรค์ ก็ ต๋าม ก็ ขอ
หื้อ คน นั ้น ถูก สาป แจ้ง 9 หมู่ เฮา เกย บอก ไว้แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ขอ บอก ซํ้า แหม กํา ว่า ถ้า ใผ
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บอก ข่าวดี อย่าง อื่น ตี้ บ่เหมือน ข่าวดี ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั จาก หมู่ เฮา แล้ว นั ้น ขอ หื้อ เขา ถูก
สาป แจ้ง 10 ตี้ อู้ จาอี้ ข้าพเจ้า อู้ เอาใจ๋ คน กา บ่ใจ้ เน่ อ ข้าพเจ้า กํ่า ลัง เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ปอ
ใจ๋ ข้าพเจ้า อู้ หื้อ คน ยอมฮับ กา ถ้า ข้าพเจ้า เป๋น จาอัน
้ ข้าพเจ้า ก็ บ่มา เป๋น คน ฮับ ใจ๊ พระ
คริสต์อยูจาอี
่
แน่
้ ๆ
จีวต
ิ ของเปาโลก่อนเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้า

11 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ข้าพเจ้าขอบอกหื้อฮู้ว่า ข่าวดีตี้ข้าพเจ้าบอกนั ้น บ่ได้มาจาก
กํากึ๊ดของคน 12 ข้าพเจ้าบ่เกยฮับข่าวดี นี้ จากใผ กับบ่มีใผคนใดสอนข้าพเจ้า แต่ พระ
เยซูคริสต์เป๋นผู้เยียะหื้อข้าพเจ้าฮู้
13 ต้านตังหลายก็ ฮู้อยู่แล้วว่า

ต๋อนตี้ข้าพเจ้าถือศาสนายิวนั ้น ข้าพเจ้าเป๋นคนจาใด
ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง คริสตจักร ของ พระเจ้า อย่าง หนั ก กับ ฮิ ตี้ จะ ทําลาย หมู่ เขา จ๋น เสี้ ยง
ตึง หมด 14 สมัย นั ้น ข้าพเจ้า ก้าวหน้า ใน ศาสนา ยิว นั ก เหลือ คน อื่น ตี้ เป๋น คน รุ น
่ เดียว
กั ๋น ข้าพเจ้า กระตือรือร้น ใน ก๋าน เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ
15
ข้าพเจ้า อย่าง เคร่งครัด ตี้ สุด
แต่ พระเจ้า ได้ เลือก ข้าพเจ้า ไว้ ตัง้ แต่ เมื่อ อยู่ ใน ต๊อง
แม่ แล้ว พระเจ้า ได้ ฮ้อง ข้าพเจ้า ด้วย พระคุณ ของ พระองค์ หื้อ มา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์
16 พระองค์ เปิ ง ใจ๋ ตี้ จะ เปิ ด เผย เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระองค์ หื้อ ข้าพเจ้า
ฮู้ จัก เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระบุตร แก่ คน ต่างจ้า ด เวลา นั ้น ข้าพเจ้า บ่ได้
17
เปิ็กษา ใผ คน ใด เลย กับ บ่ได้ ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ เปิ็กษา คน ตี้ เป๋น อัครทูต มา
ก่อน ข้าพเจ้า แต่ ได้ ลวด ไป ประเทศ อาระเบีย เลย แล้ว เมื่อ ลูน ก็ ได้ ปิ๊ ก มา กรุ ง ดามัสกัส
แหม 18 อยูตี
่ ้หัน
้ ได้สามปี๋ แล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปหาเปโตรในกรุ งเยรู ซาเล็ม กับอยูตวย
่
เขา
19
สิบ ห้า วัน บ่ได้ ปะ อัครทูต คน อื่นๆ เลย นอกจาก ยากอบ น้ อง ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้
เป๋น เจ้า ของ เฮา เต้า อัน
้ 20 ข้าพเจ้า ยืนยัน ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ ว่า เรือ
่ ง ตี้ เขียน มา นี้ บ่ได้ จุ
ใผเลย
21 เมื่อ ลูน มา ข้าพเจ้า ได้ เข้า ไป แคว้น ซีเรีย กับ แคว้น ซี ลี เซีย 22 ส่วน คริสตจักร ตัง
หลายของพระเยซูคริสต์ในแคว้นยูเดีย บ่มีใผฮูจ
้ ักข้าพเจ้าเป๋นส่วนตั ๋ว 23 หมู่เขาได้ยน
ิ
คน อู้ กั ๋น ว่า “คน ตี้ เกย ข่ม เหง หมู่ เฮา ตะก่อน นั ้น บ่า เดี่ยว นี้ เขา ได้ มา บอก เถิง ความ เจื้อ
ตี้ เขา เกย ฮิ จะ ทําลาย มา ก่อน� 24 แล้ว หมู่ เขา ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ย้อน เรือ
่ ง ของ
ข้าพเจ้า

2
อัครทูตคนอื่นๆ รับรองเปาโล

1 สิบสี่ปี๋ ต่อมา

ข้าพเจ้าตึงบารนาบัสได้ขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วปาทิตัสไปตวยแหม
คน ตี้ ไป นั ้น ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ว่า ข้าพเจ้า ควร จะ ไป ข้าพเจ้า ได้ เล่า หื้อ
ผู้นํา คริสตจักร ฟัง เป๋น ก๋าน ส่วน ตั ๋ว เรือ
่ ง ข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก แก่ คน ต่างจ้า ด ถ้า บ่อู้
หื้อผู้นําหมู่ นี้ ฟังก็ กั ๋วว่า งานเกี่ยวกับก๋านบอกข่าวดี ต่อคนต่างจ้าดตี้ เกยเยียะมากับตี้
กํ่าลังเยียะอยู่นั ้น จะเสียไปบ่ดายๆ 3 เถิงแม้ว่าทิตัสตี้ อยู่ตวยข้าพเจ้านั ้นเป๋นจาวกรีก
ก็ บ่ได้ ถูก เข หื้อ เข้า พิธีสุหนั ต 4 ตี้ เฮา บอก เรือ
่ ง นี้ ก็ ย้อน ว่า มี บาง คน ตี้ อ้าง ว่า เป๋น ปี้ น้ อง
ของเฮา ได้ลักเข้ามาสอดแนมอยู่ในหมู่เฮา เปื้ อมาลู่เอาอิสระตี้เฮามีในพระเยซู คริสต์
ไป แล้ว เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยิว แหม 5 แต่ เฮา บ่ยอม อ่อน
ข้อหื้อเขาเลย เปื้ อฮักษาข่าวดีแต๊ๆ หื้อกับต้านตังหลายต่อไป
2
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ส่วน คน สําคัญ ตี้ เป๋น ผู้ นํา คริสตจักร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ บ่ได้ เพิม
่ อะหยัง ลง ไป ใน
เรือ
่ ง ตี้ ข้าพเจ้า สอน (เถิง เขา จะ เป๋น คน สําคัญ ใน คริสตจักร ก็ ต๋าม ก็ บ่ใจ้ เรือ
่ ง สําคัญ
7
สําหรับข้าพเจ้า ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ หันแก่ หน้าใผเลย) หมู่ เขาหันว่า พระเจ้าได้ มอบ
หมาย หื้อ ข้าพเจ้า ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ต่างจ้า ด ฟัง เหมือน พระองค์ ได้ มอบ หมาย หื้อ เป
โตร บอก ข่าวดี ใน หมู่ จาว ยิว 8 ย้อน ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ ดลใจ๋ เปโตร หื้อ เป๋น อัครทูต ไป บอก
ข่าวดี กับ จาว ยิว ก็ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า หื้อ ไป บอก แก่ คน ต่างจ้า ด เหมือน กั ๋น 9 เมื่อ ยากอบ
เปโตร กับยอห์น ตี้ เป๋นเหมือนผู้นําของหมู่ผู้เจื้อ หันพระคุณตี้ พระเจ้าได้ หื้อก๋านนี้ กับ
ข้าพเจ้าแล้ว หมู่เขาก็จับมือข้าพเจ้ากับบารนาบัส แสดงว่าหมู่เฮาเป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊
ตวยกั ๋น แล้วตกลงกั ๋นว่าหื้อเฮาไปบอกข่าวดีกับคนต่างจ้าด แล้วหมู่เขาก็จะไปบอกกับ
หมู่จาวยิว 10 สิง่ เดียวตี้หมู่เขาขอคือ หื้อเฮาจ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าก็ตึง
ตัง้ ใจ๋จะเยียะอยูแล้
่ ว
6

เปาโลว่าหื้อเปโตรตี้เมืองอันทิโอก
11 แต่ ต่อมาเมื่อเปโตรมาเถิงเมืองอันทิ โอก ข้าพเจ้าว่าหื้อเขาต่อหน้าย้อนเขาเยียะ
ผิดแน่ ๆ 12 คือต๋อนแรกเขาได้ กิน
๋ ได้ อยู่กับผู้เจื้อคนต่างจ้าด แต่ ปอผู้เจื้อจาวยิวตี้ ยาก
อบส่งมานั ้นมาแผว เขาก็ แยกตั ๋วออกจากผู้เจื้อคนต่างจ้าดเหีย ย้อนกั ๋วผู้เจื้อจาวยิว
หมู่ นี้ ตี้ มี กํา กึ๊ด ว่า ผู้ เจื้อ คน ต่างจ้า ด จะ ต้อง เข้า พิธีสุหนั ต จะ ว่า หื้อ 13 ผู้ เจื้อ จาว ยิว คน
อื่นๆ ตี้อยู่ตี้ หัน
้ ก็ ก๋ายเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ดตวยเปโตร แม้แต่ บารนาบัสก็ ยังหลงไปกับ
หมู่เขาเหมือนกั ๋น

เมื่อ ข้าพเจ้า หัน ว่า หมู่ เขา บ่ได้ เยีย ะ ตั ๋ว ต๋าม ความ จริง ของ ข่าวดี ข้าพเจ้า จึง ได้ ว่า
หื้อ เปโตร ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ว่า “ถ้า ต้าน ตี้ เป๋น จาว ยิว ยัง เยีย ะ ต๋าม อย่าง คน ต่างจ้า ด
บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยิว แล้ว เป๋น จาใด ต้าน ไป บังคับ คน ต่างจ้า ด หื้อ
เยียะต๋ามจาวยิว
14

15 “หมู่ เฮาเกิดมาเป๋ นจาวยิว

บ่ใจ้คนต่างจ้าด ตี้จาวยิวถือว่าเป๋นคนบาป 16 หมู่เฮา
จาว ยิว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ยัง ฮู้ ว่า บ่มี ใผ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน
เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ เป๋น ได้ โดย ความ เจื้อ ใน พระเยซู คริสต์ เต้า อัน
้ หมู่
เฮาก็ได้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์เปื้ อหมู่เฮาจะได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความ
เจื้อ บ่ใจ้ โดย ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ย้อน ว่า บ่มี ใผ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
โดย ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ นี้ ได้ 17 ถ้า ต๋อน ตี้ เฮา ยอม เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
ผ่าน ตาง พระคริสต์ แต่ จาว ยิว ถือ ว่า เฮา เป๋น คน บาป ย้อน บ่เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ
สิง่ นี้ หมายความ ว่า พระคริสต์ สนั บ สนุน หื้อ เฮา เยีย ะ บาป กา บ่ใจ้ แน่ ๆ 18 ถ้า ข้าพเจ้า
ปิ๊ ก มา เยีย ะ ตวย ต๋าม สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เกย ละ ไป แล้ว นั ้น ก็ แสดง ว่า ข้าพเจ้า ได้ เยีย ะ บาป
19 ย้อน ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู้ ดี ว่า เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮับ
บ่ได้ ข้าพเจ้า ก็ ได้ ต๋าย จาก บท บัญญัติ แล้ว เปื้ อ มี จี วต
ิ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า 20 ตั ๋ว ข้าพเจ้า นี้ ได้
ถูก เขิง อยู่ บน ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระคริสต์ กับ ได้ ต๋าย ไป แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ พระเยซู ก็ อยู่ ใน
ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ ไป โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ ใน พระคริสต์ ผู้ เซิง่ เป๋น พระ
บุตรของพระเจ้า พระองค์ ฮักข้าพเจ้ากับได้ สละจี วต
ิ เปื้ อข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าบ่ละขว้าง
พระคุณ ของ พระเจ้า ย้อน ว่า ถ้า ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม ก๋านตี้พระคริสต์ต๋ายนี้ ก็บ่เกิดประโยชน์ อะหยัง�
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3

ปอนของพระเจ้าเมื่อเจื้อวางใจ๋พระคริสต์
เป๋นจาใดบ่หลวกจาอี้ มีใผเป่ากาถาใส่ต้านตังหลายหื้อกึ๊ด
ผิด กา เรือ
่ ง ตี้ พระเยซู คริสต์ ถูก เขิง จ๋น ต๋าย นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ อู้ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เข้า ใจ๋ ดี
แล้วลอ
2 ข้าพเจ้า ใค่ ฮู้ ข้อ เดียว ว่า ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์จาใด ได้ ฮับ โดย
ก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติกา กาว่าได้ฮับเมื่อได้ฟังข่าวดีแล้วมีความเจื้อ 3 ต้านตังหลาย
บ่กึ๊ดพ่องกา หลังจากตี้ต้านก่อเก๊าจีวต
ิ ในพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิแล้
์ ว บ่า
เดี่ยวนี้ จะหื้อมาเสี้ยงสุดลงโดยก๋านเปิ้ งกํา๋ ลังตั ๋วเก่ากา 4 ประสบก๋ารณ์ ตี้หมู่ต้านได้ฮบ
ั
5
มา นั ้น บ่มี ประโยชน์ อะหยัง พ่อง เลย กา ต้อง มี พ่อง ละ พระองค์ ผู้ ตี้ หื้อ พระวิญญาณ
กับ ต้าน ตัง หลาย กับ ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน นั ้น ย้อน ต้าน เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ กาว่าได้ฟังข่าวดีแล้วเจื้อกา
6 หื้อผ่ออับราฮัมเต๊อะ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ต้านได้เจื้อวางใจ๋ในพระเจ้า พระเจ้า
จึงยอมฮับต้านว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม�ก 7 ขอหื้อฮู้เต๊อะว่า หมู่คนตี้เจื้อวางใจ๋ใน
พระเจ้า ก็ ถือว่าเป๋นลูกหลานของอับราฮัมเหมือนกั ๋น 8 ในพระคัมภีรได้
์ เขียนกําตวาย
ตัก
๊ ล่วง หน้า มา เมิน แล้ว ว่า พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ คน ต่างจ้า ด เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
โดยความเจื้อ จึงได้ บอกข่าวดี นี้ หื้ออับราฮัมฮู้ล่วงหน้าว่า “คนกู้ๆ จ้าดในโลกจะได้ ฮับ
ปอนผ่านตางเจ้า�ข 9 ย้อนจาอัน
้ คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซู ก็ได้ฮบ
ั ปอนตวยกั ๋นกับอับ
ราฮัมตี้มีความเจื้อในพระเจ้านั ้น
10 คน ตัง หลาย ตี้ เปิ้ ง ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ก็ ถูก แจ้ง สาป ต๋าม ตี้ พระคัมภีร ์
มี เขียน ไว้ว่า “คน ใด ตี้ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ข้อ ความ ตี้ เขียน ไว้ใน หนั งสือ บท บัญญัติ กู้ ข้อ
ก็ถูกแจ้งสาป�ค 11 เป๋นตี้ฮู้กั ๋นดีแล้วว่า บ่มีใผเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมในสายต๋าของ
พระเจ้าได้ โดยก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนถูกต้อง
12
.ฅ
ต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขา จะมีจี วต
ิ �
แต่ ก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัตินั ้น
บ่ได้ เปิ้ ง ความ เจื้อ เป๋น หลัก พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็
จะ ได้ จี วต
ิ ตาง บท บัญญัติ นั ้น�ฆ 13 พระเยซู คริสต์ ได้ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น จาก ก๋าน แจ้ง สาป
ของ บท บัญญัติ แล้ว พระองค์ ยอม ถูก แจ้ง สาป แตน เฮา ต๋าม ตี้ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า
“คนตี้ถูกแขวนไว้บนเก๊าไม้เป๋นคนถูกแจ้งสาป�ง 14 ตี้เป๋นจาอี้ ก็เปื้ อจะหื้อคนต่างจ้า
ดได้ ฮับปอนผ่านตางพระเยซู คริสต์ ต๋ามตี้ พระเจ้าได้ สัญญาไว้กับอับราฮัม กับเปื้ อจะ
หื้อหมู่เฮาได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิโดย
ตางความเจื้อ ต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้
์
1 ปี้ น้ องจาวกาลาเทียเหย

บทบัญญัติกับพระสัญญาของพระเจ้า
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ ยก ตั ๋ว อย่าง จาก จี วต
ิ คน เฮา ว่า เมื่อ คน สอง ฝ่าย
ตกลงเยียะสัญญากั ๋นไว้ ฝ่ายนึ่ งฝ่ายใดก็บ่สามารถยกเลิกกาว่าเพิม
่ เติมสัญญานั ้นได้
16 พระสัญญา ตี้ พระเจ้า ได้ เยีย ะ ไว้ กับ อับ ราฮัม จ๋น แผว ลูก หลาน ของ เขา ก็ เหมือน กั ๋น
พระเจ้า บ่ได้ สัญญา กับ ลูก หลาน ของ เขา หลายๆ คน แต่ ได้ สัญญา กับ คน คน เดียว ลูก
หลานคนนั ้นคือพระเยซู คริสต์ 17 ความหมายของข้าพเจ้าก็คือ บทบัญญัติของโมเสส
ตี้ เกิด ขึ้น เมื่อ ลูน เถิง สี่ ร้อย สาม สิบ ปี๋ นั ้น ก็ บ่สามารถ ยกเลิก พันธสัญญา กับ ข้อ ตกลง ตี้
พระเจ้า ได้ หื้อ กับ อับ ราฮัม ได้ 18 ถ้า ก๋าน ตี้ จะ ได้ ฮับ ปอน นี้ ขึ้น อยู่ กับ บท บัญญัติ แล้ว ก็
15
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แสดงว่าบ่ได้ขึ้นอยูกั
่ บพระสัญญา แต่พระเจ้าโผดหื้อปอนนั ้นกับอับราฮัมโดยผ่านตาง
พระสัญญาอย่างเดียว
19 ถ้าเป๋ นจาอีแล้
้ ว บทบัญญัติมีไว้เยียะหยัง ก็มีไว้หื้อคนตี้เยียะผิดฮูว่
้ า เขาได้ฝ่าฝืน
บท บัญญัติ นั ้น จ๋น กว่า ลูก หลาน คน นั ้น ตี้ พระเจ้า ได้ สัญญา ไว้จะ มา เถิง พระเจ้า ใจ๊ ทูต
สวรรค์ เอา บท บัญญัติ นั ้น หื้อ โมเสส เปื้ อ โมเสส จะ ได้ เป๋น คน ก๋าง เอา ไป หื้อ คน ตัง หลาย
20 แต๊ๆ แล้ว ถ้ามีหลายฝ่ายก็จํา
๋ เป๋ นต้องมีคนก๋าง แต่พระเจ้าได้หื้อพระสัญญากับอับ
ราฮัมโดยพระองค์เอง จึงบ่ต้องมีคนก๋าง
เป้าหมายบทบัญญัติของโมเสส
21 ถ้า จาอัน
้ บทบัญญัติของพระเจ้าตี้ หื้อโมเสสกับพระสัญญาตี้ พระเจ้าได้ หื้อกับอับ
ราฮัม นั ้น ขัด แย้ง กั ๋น กา แต๊ๆ แล้ว บ่ใจ้ จาอัน
้ ถ้า บท บัญญัติ สามารถ หื้อ จี วต
ิ ตี้ เตี้ย งแต๊
กับ เฮา ได้ บ่า เดี่ยว นี้ เฮา ก็ คง เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ย้อน เฮา มี บท บัญญัติ นั ้น แล้ว
22 พระคัมภีรบอก
์
ว่า คนตังหลายถูกบาปกักขังไว้ ตี้เป๋นจาอี้ก็เปื้ อว่าคนตี้เจื้อจะได้ฮับ
พระสัญญาต๋ามความเจื้อตี้เขามีในพระเยซูคริสต์
ก่อน ตี้ เวลา นั ้น จะ มา คือ เวลา ตี้ เฮา เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ หมู่ เฮา ก็ เผียบ
เหมือนถูกขังอยู่ในคอกของบทบัญญัติ จ๋นเถิงพระเยซู คริสต์ มา เปื้ อเฮาจะได้ เป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อนั ้น 24 ถ้าจาอัน
้ แล้ว บทบัญญัตินี้ ก็เผียบเหมือนเป๋นผู้
ตี้ ควบคุมเฮา จ๋นเถิงวันตี้ พระเยซู คริสต์ มา เปื้ อพระเจ้าจะเยียะหื้อเฮาเป๋นคนถูกต้อง
ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ 25 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ เฮา ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ แล้ว บท
บัญญัติก็บ่ต้องควบคุมเฮาแหม
23

หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ จาอัน
้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า
เหมือน กั ๋น 27 ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา หื้อ เป๋น คน ของ พระคริสต์ แล้ว ก็
ก๋ายเป๋นเหมือนพระคริสต์ตวย 28 โดยพระเยซู คริสต์ต้านตังหลายบ่มีก๋านแยกว่าเป๋น
จาวยิวกาว่าจาวกรีก เป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ เป๋นป้อจายกาว่าแม่ญิง แหมต่อไป ย้อนว่า
หมู่ต้านได้เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นในพระเยซูคริสต์แล้ว 29 ถ้าต้านตังหลายเป๋นคนของ
พระคริสต์แล้ว ต้านตังหลายก็ถือว่าเป๋นลูกหลานของอับราฮัม คือเป๋นคนตี้ได้ฮับปอน
ตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้ออับราฮัมเหมือนกั ๋นเน่ อ
26

4
เฮาจะได้เป๋นลูกของพระเจ้า

ข้าพเจ้า จะ อธิบาย โดย กํา เผียบ ว่า ต๋อน ตี้ ผู้ ฮับ มรดก ยัง เป๋น หละอ่อน อยู่ นั ้น เขา ก็
เหมือนเป๋นขี้ข้า เถิงแม้วา่ เขาจะเป๋นเจ้าของทรัพย์สมบัติตึงหมดก็ต๋าม 2 เขาก็ต้องอยู่
ใต้บังคับของผู้ปกครองกับผู้ผ่อกอยทรัพย์สมบัติของเขาอยู่ จ๋นแผวเวลาตี้ป้อของเขา
ได้กํา๋ หนดไว้ 3 หมูเฮา
่ ตังหลายก็เหมือนกั ๋นก่อนตี้เฮาจะเจื้อวางใจ๋พระเยซู เฮาตังหลาย
ก็ เป๋น เหมือน หละอ่อน อยู่ เฮา ก็ เป๋น ขี้ข้า อยู่ใต้ อํานาจ ของ วิญญาณ ตี้ ครอบครอง อยู่ใน
โลก นี้ 4 แต่ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ เหมาะสม แล้ว พระเจ้า ก็ ได้ ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ ลง มา
เกิดกับแม่ญิงคนนึ่ ง เซิง่ พระองค์เกิดอยูใต้
่ อํานาจของบทบัญญัติ 5 เปื้ อไถ่เฮาตังหลาย
ตี้อยู่ใต้อํานาจของบทบัญญัติ หื้อมีฐานะเป๋นลูกของพระเจ้า 6 เมื่อเฮาตังหลายได้เป๋น
ลูกของพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็ส่งพระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์เข้ามาอยู่ใน
ใจ๋เฮา เปื้ อเฮาจะได้ฮ้องพระองค์ว่า “อับบา� คือป้อของเฮา 7 ย้อนจาอัน
้ เฮาตังหลาย
1
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จึงบ่ได้เป๋นขี้ข้าแหมต่อไป แต่เป๋นลูกของพระเจ้า เมื่อเป๋นลูกแล้ว เฮาก็เป๋นผู้ฮับกู้สิง่
ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ตวย
เปาโลเป๋นห่วงจาวเมืองกาลาเทีย

8 ตะก่อนเมื่อต้านตังหลายยังบ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเตื้อ

ต้านก็เป๋นขี้ข้าของหมู่เทพเจ้าตี้บ่ใจ้
พระเจ้า
ต้านตังหลายได้ ฮู้จักพระเจ้าแล้ว กาว่าอู้หื้อถูกต้องก็ คือพระเจ้า
ได้ ฮู้ จัก ต้าน แล้ว เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ใค่ ปิ๊ ก ไป เป๋น ขี้ข้า ของ วิญญาณ ตี้ บ่มี อํานาจ กับ บ่มี
ก้า ตี้ บ่ใจ้ พระเจ้า 10 ต้าน ยัง ถือ ฤกษ์ ถือ ยาม ถือ วัน เดือน ปี๋ กาว่า หละดู นั ้น หละดู นี้ อยู่
11 ข้าพเจ้า กั ๋ว ว่า ก๋าน สอน ตี้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง
้ ใจ๋ สัง่ สอน อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ใน หมู่ ต้าน นั ้น
จะหาประโยชน์ อันใดบ่ได้เลย
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตะก่อน นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ปรับ ตั ๋ว หื้อ เป๋ น เหมือน หมู่ ต้าน บ่า เดี่ยว นี้
ข้าพเจ้า วิงวอน หื้อ ต้าน ตัง หลาย เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า หมู่ ต้าน บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง ต่อ
ข้าพเจ้า เลย 13 ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ อยู่ ว่า เมื่อ หัว ที ตี้ ข้าพเจ้า มา บอก ข่าวดี แก่ ต้าน นั ้น ก็
ย้อนข้าพเจ้าบ่สบาย 14 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าบ่สบาย เยียะหื้อเป๋นภาระแก่ต้านตังหลายตี้
ต้องผ่อกอยเอาใจ๋ใส่ ต้านตังหลายก็บ่ได้ดูแควนกาว่าละข้าพเจ้า แต่ได้ต้อนฮับ เหมือน
กับว่าข้าพเจ้าเป๋นทูตสวรรค์จากพระเจ้า กาว่าเป๋นพระเยซูคริสต์เหียเลย 15 บ่าเดี่ยวนี้
ความ จื้น จม ยินดี หมู่ นั ้น หาย ไป ไหน เหีย หมด ข้าพเจ้า เป๋น พยาน ได้ ว่า ต๋อน นั ้น ถ้า ต้าน
ควัด แก่น ต๋า ออก หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ต้าน ก็ คง จะ ควัด หื้อ แล้ว 16 บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า ได้ ก๋าย
เป๋น ศัตรู ของ
๋
ต้าน ตัง หลาย ไป เหีย แล้ว ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ได้ อู้ ความ จริง ต่อ ต้าน ตัง หลาย
จาอัน
้ กา
17 คน หมู่ นั ้น ตี้ สอน ผิด ก็ เอา อก เอา ใจ๋ ต้าน ตัง หลาย แต่ บ่ได้ หวัง ดี เลย หมู่ เขา อยาก
จะกีดกั ๋นหมู่ต้านออกจากข้าพเจ้า เปื้ อต้านตังหลายจะได้ เป๋นหมู่เดียวกับเขา 18 ก๋าน
เอาอกเอาใจ๋ ด้วยความหวังดี ก็ เป๋นก๋านดี ตี้ ควรเยียะตลอด ก็ บ่ใจ้ ก้าต๋อนตี้ ข้าพเจ้าอยู่
กับหมู่ต้านเต้าอัน
้ 19 ต้านตังหลายตี้เผียบเหมือนลูกตี้ข้าพเจ้าฮักเหย ข้าพเจ้าต้องเจ็บ
ปวด ย้อน ต้าน ตัง หลาย แหม แล้ว เหมือน แม่ เมื่อ เจ็บ ต๊อง เกิด ลูก จ๋น กว่า จี วต
ิ ของ ต้าน
ตัง หลาย จะ เป๋น เหมือน พระเยซู คริสต์ 20 บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า ใค่ อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ขนาด
ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ต้อง อู้ กับ หมู่ ต้าน ด้วย นํ้า เสียง จาอี้ แหม หมู่ ต้าน เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า งง ไป
หมด
9 บ่า เดี่ยว นี้

กําเผียบเรือ
่ งนางฮาการ์กับนางซาราห์
หมู่ ต้าน ตี้ ใค่ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า บท บัญญัติ นั ้น เขียน ว่า จาใด พ่อง
22 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า อับราฮัมมีลูกสองคน คนนึ่ งเกิดจากแม่ญิงตี้เป๋นขี้ข้า แหม
คน นึ่ ง เกิด จาก แม่ ญิง ตี้ มี อิสระ 23 ลูก ของ แม่ ญิง ตี้ เป๋น ขี้ข้า นั ้น เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ
คน แต่ ลูก ของ แม่ ญิง ตี้ มี อิสระ นั ้น เกิด มา ต๋าม พระสัญญา ของ พระเจ้า 24 เรือ
่ ง นี้ เป๋น
กําเผียบว่า แม่ ญิงสองคนนั ้น เป๋นเหมือนพันธสัญญาสองอย่าง คือพันธสัญญาตี้ นึ่ ง
มา จาก ดอย ซี นายจนาง ฮาการ์เป๋น ขี้ข้า ก็ เผียบ เหมือน พันธสัญญา นี้ จาอัน
้ ลูก หลาน
25
ตี้ เกิด จาก นาง ก็ เป๋น ขี้ข้า เหมือน กั ๋น นาง ฮาการ์นั ้น เป๋น สัญลักษณ์ ของ ดอย ซี นาย
ในประเทศอาระเบีย กับเป๋นสัญลักษณ์ ของกรุ งเยรู ซาเล็มในต๋อนนี้ ตวย ย้อนว่าคนใน
เมืองนี้ เป๋นขี้ข้าของบทบัญญัติอยู่ 26 แต่นางซาราห์ตี้เป๋นแม่ญิงอิสระนั ้น เผียบเหมือน
กรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยู่บนสวรรค์ หมู่เฮาเป๋นลูกของกรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยู่บนสวรรค์นั ้น กับ
21
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นาง ก็ เป๋น แม่ ของ เฮา ย้อน ว่า หมู่ เฮา จะ บ่เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ แหม แล้ว
พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แม่ญิงตี้เป๋นหมัน
ตี้บ่เกยเกิดลูก หื้อยินดีเต๊อะ

กาลาเทีย 5:12

27

เหมือน

คนตี้บ่เกยเจ็บต๊องเกิดลูก
หื้อโห่ฮ้องด้วยความยินดีเต๊อะ
ย้อนว่าลูกของแม่ฮ้าง
จะมีนั กเหลือลูกของแม่ญิงตี้มีผัว�ฉ
28 ปี้ น้ องตังหลาย

ต้านเป๋นลูกแห่งพระสัญญาเหมือนอิสอัค 29 ตะก่อนนั ้น ลูกตี้เกิด
มา ต๋าม ปกติ ของ คน คือ อิ ชมาเอล ได้ ข่มเหง ลูก ตี้ เกิด มา ต๋าม พระวิญญาณ คือ อิส อัค
จาใด บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านก็ถูกข่มเหงจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 30 แต่พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ไล่
นางขี้ข้ากับลูกของนางออกไปเหีย ลูกของนางขี้ข้าจะฮับมรดกฮ่วมกั ๋นกับลูกของนาง
ตี้มีอิสระบ่ได้�ช 31 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย เฮาบ่ได้เป๋นลูกของนางฮาการ์ตี้เป๋นขี้ข้า
แต่เฮาเป๋นลูกของนางซาราห์ตี้มีอิสระ

5
พระเยซูผู้ตี้จ้วยหื้อเฮามีอิสระ

พระเยซู คริสต์ ได้ โผด หื้อ เฮา ตัง หลาย มี อิสระ แล้ว ก็ หื้อ เฮา อยู่ อย่าง อิสระ บ่ต้อง
ยอมเป๋นขี้ข้าของบทบัญญัติแหมซํ้าเน่ อ
2 ฟัง กํา อู้ ของ ข้าพเจ้า เปาโล หื้อ ดี เน่ อ ถ้า ต้าน ตัง หลาย ยอม เข้า พิธ ี สุ หนั ต สิง
่ ตี้ พระ
เยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย 3 ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม ว่า คน
ตี้ เข้า พิธี สุหนั ต นั ้น เขา ก็ ต้อง ฮัก ษา บท บัญญัติ กู้ ข้อ ตวย 4 ใผ ตี้ อยาก เป๋น คน ถูก ต้อง
ต๋ามธรรมโดยบทบัญญัติของโมเสสนั ้น เขาก็ได้แยกจากพระเยซูคริสต์แล้ว กับได้เอา
พระคุณ ของ พระเจ้า ขว้าง เหีย 5 แต่ ย้อน ว่า เฮา มี ความ เจื้อ จึง ได้ ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า ถ้า ใน
สิง่ ตี้ เฮา หวัง ไว้ คือ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า โดย พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 6 ย้อน ว่า เมื่อ เจื้อ ใน พระเยซู คริสต์ แล้ว ก๋าน เข้า กาว่า บ่เข้า พิธี สุหนั ต ก็ บ่มี
ประโยชน์ อะหยัง แต่สิง่ ตี้สําคัญก็คือความเจื้อตี้แสดงออกมาโดยความฮัก
7 ตะก่อน นั ้น หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยีย ะ ตวย กํา สัง
่ สอนของพระเยซู อย่างดี แล้วเป๋นใผตี้ เยีย
ะ หื้อ หมู่ ต้าน ย้าง เยีย ะ ไป เหีย บ่หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ตวย เรือ
่ ง ตี้ แต๊ จริง นั ้น 8 ใผ ตี้ เยีย ะ จา
9
อัน
้ ก็บ่ได้มาจากพระเจ้าตี้ฮ้องหมู่ต้านมาแน่ ๆ กําสอนตี้บ่ถูกต้องก็เผียบเหมือนเจื๊อ
ฟู หน้ อย เดียว ก็ เยีย ะ หื้อ แป้ง เข้า หนมปัง ฟู ตึง ก้อน 10 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ใน องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าว่า ต้านตังหลายจะบ่ยอมฮับกํากึ๊ดตี้แตกต่างจากนี้ แหมแล้ว คนตี้มาเยียะหื้อต้าน
สับสนนั ้น บ่ว่าเขาจะเป๋นใผก็ต๋าม ต้องได้ฮับโต้ษจากพระเจ้าอย่างแน่ นอน
11 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ถ้า เป๋ น เรือ
่ งแต๊ ตี้ ข้าพเจ้าสอนหื้อฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
โดยก๋านเข้าพิธีสุหนั ต แล้วเป๋นจาใดข้าพเจ้าจึงถูกคํ่าจาอี้ ถ้าข้าพเจ้าสอนจาอัน
้ ก๋าน
สอนเรือ
่ งก๋านต๋ายของพระเยซู บนไม้ ก๋างเขน ก็ บ่เป๋นปั๋ ญหาสําหรับจาวยิวแหมต่อไป
12 ข้าพเจ้าใค่หื้อคนหมู่นั ้น ตี้เยียะหื้อต้านตังหลายเกิดความสับสน ได้ต๋อนตั ๋วเก่าเหีย
บ่ใจ้ก้าเยียะพิธสุ
ี หนั ตเต้าอัน
้
1
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ปี้ น้ อง ตัง หลาย พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา เป๋น คน ตี้ มี อิสระ แล้ว แต่ ห้าม เอา ความ
อิสระนี้ มาเป๋นข้ออ้างในก๋านเยียะต๋ามสันดานบาป แต่ หื้อฮับใจ๊ กั ๋นด้วยความฮักเต๊อะ
14 บท บัญญัติ ตึง หมด นั ้น สรุ ป ได้ ใน ข้อ เดียว ว่า “จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า�ซ
13

15 แต่ถ้ายังขบหัวกั ๋นอยู่

หื้อหละวังตั ๋วหื้อดีเน่ อ กําเดียวจะปากั ๋นวอดวายตึงหมด

พระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บตั ๋ณหาของคน
ข้าพเจ้า ขอ บอก ว่า หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ ตวย พระวิญญาณ เน่ อ แล้ว ต้าน จะ บ่เยีย ะ อะหยัง
ต๋าม สันดาน บาป 17 ย้อน ว่า ตั ๋ณหา ของ สันดาน บาป ก็ ขัด แย้ง กับ ความ ต้อง ก๋าน ของ
พระวิญญาณ ก็ จะ ต่อสู้ กั ๋น ตึง สอง ฝ่าย นี้ เป๋น ศัตรู กั
๋ ๋น ย้อน จาอัน
้ สิง่ ตี้ ต้าน ใค่ เยีย ะ จึง
18
เยียะบ่ได้ แต่ถ้าต้านตังหลายหื้อพระวิญญาณเป๋นผู้นําจีวต
ิ ต้านก็จะบ่อยูใต้
่ อํานาจ
ของบทบัญญัติแหมต่อไป
19 ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ สันดาน บาป เป๋ น ผู้ นํา เฮา ก็ ฮู้ ก็ หัน อยู่ แล้ว ว่า เป๋ น จาใด คือ มี
ก๋านเยียะบาปตางเพศ ก๋านเยียะตั ๋วบ่บริสุทธิ์ ตึงก๋านลามกอื่นๆ ตวย 20 กับก๋านนั บถือ
ฮูปเคารพ ก๋านถือกาถาอาคม ก๋านเป๋นศัตรู กั
๋ ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น ก๋านขอยกั ๋น ก๋านโขด
หื้อ กั ๋น ก๋าน มัก ใหญ่ ใฝ่ สูง ก๋าน ซอบ เยีย ะ หื้อ คน อื่น เถียง กั ๋น ก๋าน แตกแยก กั ๋น เป๋น ก๊ก
เป๋นเหล่า 21 ก๋านใค่ได้ของเปิ้ น ก๋านกิน
๋ เหล้าเมายา ก๋านมัว่ สุมตางเพศ ตึงก๋านบ่ดีอื่นๆ
บ่าเดี่ยวนี้ ขอเตือ
๋ นหมู่ ต้านแหมเตื้อเหมือนตี้ ข้าพเจ้าได้ เตือ
๋ นไว้ตะก่อนนั ้นว่า คนใดตี้
เยียะบ่ดีจาอี้ จะบ่มีส่วนเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเน่ อ
22 แต่ ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ พระวิญญาณ เป๋ น ผู้ นํา จี วต
ิ ผล ของ พระวิญญาณ นั ้น คือ
ความ ฮัก ความ จื้น จม ยิน ดี สันติสุข ความ อด ทน ความ เมตต๋า ความ ดี ความ ซื่อสัตย์
23 ความ สุ ภาพ อ่อน น้ อม กับ ก๋าน ฮู้ จัก บังคับ ตั ๋ว สิง
่ หมู่ นี้ บ่ขัด แย้ง กับ บท บัญญัติ แม้
แต่ ข้อ เดียว 24 คน ของ พระเยซู คริสต์ ได้ เอา สันดาน บาป ตึง ตั ๋ณหา ของ มัน เขิง ไว้ กับ
พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน แล้ว 25 ย้อน ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์ได้ หื้อ จี วต
ิ กับ หมู่ เฮา หมู่
เฮา ก็ ควร ใจ๊ จี วต
ิ ตวย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 26 หมู่ เฮา บ่ดี อวด ตั ๋ว บ่ดี ยัว่ หื้อ โขด กั ๋น กับ
บ่ดีอิจฉาขอยก๋วนคนอื่นเน่ อ
16

6

ก๋านจ้วยเหลือกั ๋น
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ถ้า ฮู้ ว่า คน นึ่ ง คน ใด หลง ผิด ไป หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ มี พระ
วิญญาณ อยู่ ตวย จ้วย คน นั ้น ด้วย จิต ใจ๋ อ่อน น้ อม หื้อ เขา ปิ๊ ก ตัง้ ตั ๋ว ใหม่ ได้ แหม หื้อ กึ๊ด
เถิงตั ๋วเก่า แต่หละวังตั ๋วไว้หื้อดี ต้านก็อาจถูกลองใจ๋ได้เหมือนกั ๋น 2 ใผมีปั๋ ญหาก็ขอหื้อ
จ้วยกั ๋น ก๋านตี้ หมู่ต้านเยียะจาอี้ก็ เป๋นก๋านเยียะตวยกําสอนของพระคริสต์ 3 ถ้าใผกึ๊ด
ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋น คน สําคัญ แต่ แต๊ๆ แล้ว บ่ใจ้ จาอัน
้ คน นั ้น ก็ จุ ตั ๋ว เก่า 4 หื้อ เฮา กวด ผ่อ ตั ๋ว
เก่าในสิง่ ตี้ เฮาได้ เยียะลงไป เป๋นสิง่ ดี กาว่าบ่ดี ถ้าได้ เยียะดี เฮาก็ จะมี ความยินดี ในตั ๋ว
เฮา บ่ใจ้เอาตั ๋วไปเผียบกับคนนั ้นคนนี้ 5 ย้อนว่าเฮาตังหลาย ต่างคนก็ต้องฮับผิดชอบ
ต่อก๋านตี้ตั ๋วได้เยียะลงไป ของใผของมัน
6 หื้อคนตี้ฮับกําสอนของพระเยซูคริสต์แล้ว แบ่งกู้สิง
่ ตี้ดีๆ หื้อคนสอนตวย
7 ห้ามหื้อใผจุหมู่ต้านว่า หมู่ต้านสามารถดูแควนพระเจ้าได้ ใผหว่านสิง
่ ใดลงไปก็จะ
8
เก็บเกี่ยวสิง่ นั ้น คนใดตี้หว่านเปื้ อตั ๋ณหาของสันดานบาป ก็จะเก็บเกี่ยวความฉิ บหาย
คน ใด ตี้ หว่าน เปื้ อ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระวิญญาณ ก็ จะ เก็บ เกี่ยว จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 9 ย้อน
1

ซ

5:14 5:14 ลนต� 19:18
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จาอัน
้ บ่ดีท้อถอยในก๋านเยียะก๋านดี ถ้าเฮาบ่ท้อถอยแล้ว เฮาก็จะฮับผลดีในเวลาต๋าม
สมควร 10 เมื่อมีโอกาส ก็ หื้อเยียะสิง่ ตี้ ดี ต่อคนตังหลาย โดยเฉพาะคนในครอบครัวผู้
เจื้อ
กําสอนสุดต๊ายของเปาโล

11 หื้อต้านตังหลายสังเกตผ่อว่า

ตั ๋วหนั งสือตี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้า
นั ้น ตั ๋ว ใหญ่ มอก ใด 12 คน ตี้ ใค่ ได้ หน้า ก็ พยายาม บังคับ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เข้า พิธีสุหนั ต
เปื้ อหมู่เขาจะบ่ถูกคํ่าเมื่อเขาบอกเรือ
่ งพระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน 13 ขนาดคนตี้ เข้า
พิธีสุหนั ต แล้ว ก็ ยัง บ่เยีย ะ ตวย บท บัญญัติ เลย แต่ ตี้ หมู่ เขา บังคับ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เข้า
พิธี สุหนั ต ก็ เปื้ อ หมู่ เขา จะ อู้ อวด ตั ๋ว ว่า หมู่ ต้าน ได้ ติด ต๋าม หมู่ เขา แล้ว 14 ข้าพเจ้า บ่ขอ
อวดอะหยังเลย นอกจากเรือ
่ งก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ น
๑
เจ้าของหมู่เฮาเต้าอัน
้ โดยไม้ก๋างเขนนั ้นโลกนี้ ได้ต๋าย จากข้าพเจ้าไปแล้ว กับข้าพเจ้า
ก็ได้ต๋ายจากโลกนี้ เหมือนกั ๋น 15 ก๋านเข้ากาว่าบ่เข้าพิธสุ
ี หนั ต บ่ใจ้เรือ
่ งสําคัญเลย เรือ
่ ง
16
สําคัญคือ ก๋านเป๋นคนตี้พระเจ้าได้สร้างขึ้นใหม่ ขอหื้อสันติสุขตึงความเมตต๋ากรุ ณา
ของพระเจ้า จงมีแก่คนตี้ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามกําสอนนี้ กับมีแก่คน๒ของพระเจ้าเต๊อะ
17 ตัง
้ แต่นี้ ต่อไป ขอบ่หื้อใผมาก๋วนใจ๋ข้าพเจ้าแหม ย้อนฮอยแผลในตั ๋วของข้าพเจ้า
นั ้น เยียะหื้อฮูว่
้ าข้าพเจ้าเป๋นคนของพระเยซูคริสต์๓
18 ปี้ น้ องตังหลาย

ขอหื้อพระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา จงมี
แก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน

๑

๒ 6:16 6:16 ฉบับภาษากรีกแป๋ตรงๆ ว่า
6:14
6:14 ฉบับภาษากรีก แป๋ตรงๆ ว่า ถูกเขิง
๓
อิสราเอลของพระเจ้า
6:17 6:17 ฮอยแผลอ้างเถิงฮอยตี้เปาโลโดนเฆี่ยนตี ๋ ย้อนสอนเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เอเฟซัส

เปาโลเป๋นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ต้านเขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 61 ในหละหว่าง
นั ้น ต้าน ติด คอก อยู่ ตี้ กรุ ง โรม จดหมาย ฉบับ เอเฟซัส ฟี ลิ ป ปี โคโลสี กับ ฟีเลโมน ต้าน
ก็ เขียน ขึ้น หละหว่าง นั ้น ตวย ย้อน จาอัน
้ จดหมาย หมู่ นี้ บาง เตื้อ ก็ ฮ้อง ว่า จดหมาย จาก
คอก เปาโลติดคอกอยูตี
่ ้กรุ งโรมก็ย้อนบอกข่าวดี

ผูเชี
้ ย
์ วนใหญ่ถือว่าเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ บ่ใจ้เขียนเถิงก้า
่ วชาญพระคัมภีรส่
ผู้เจื้อในเอเฟซัสเต้าอัน
้ แต่ได้เขียนเถิงผู้เจื้อคนอื่นๆ ในเมืองอื่นๆ ในแคว้นเอเชียตวย
เปาโลได้อยู่ในเมืองเอเฟซัสสองปี๋ ป๋าย กับได้บอกข่าวดีต๋อนตี้อยู่ตี้หัน
้ (กิจก๋าน 19:10
) เอเฟซัสคือเมืองตี้สําคัญ เซิง่ อยูตั
่ งวันตกติดกับทะเลในแคว้นเอเชีย ในสมัยนี้ แคว้น
เอเชีย จะ อยู่ ใน ประเทศ ตุรกี คาด ว่า ผู้ เจื้อ ใน เมือง เอเฟซัส อาจ จะ เอา จดหมาย ฉบับ นี้
ของเปาโลไปหื้อกับผู้เจื้อในตี้ต่างๆ ในแคว้นเอเชียได้อ่านตวย
เปาโล ได้ เขียน เถิง ความ สัมพันธ์ของ คริสตจักร กับ พระเยซู คริสต์ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ
ความต้องก๋านของพระองค์ตี้ตัง้ ใจ๋ไว้ตัง้ แต่เก๊านั ้นสําเร็จโดยผ่านก๋านต๋ายกับก๋านเป๋น
ขึ้นจากความต๋ายของพระเยซูคริสต์ ย้อนจาอัน
้ พระคริสต์จึงเป๋นผูนํ
้ ากับผูปกครอง
้
คน
ของพระเจ้า ก็คือคริสตจักร จาวยิวกับคนต่างจ้าดก็มีสันติสุขตวยกั ๋นได้ผ่านก๋านต๋าย
บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู คริสต์ กับ หมู่ เขา ก็ ได้ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น คือ คริสตจักร ก๋าน
ต๋าย ของ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ กู้ คน สามารถ ฮับ ปอน ฝ่าย จิต วิญญาณ กู้ อย่าง
จากพระเจ้า ก๋านฮับความรอดป๊นบาปโต้ษเป๋นของประทานจากพระเจ้า บ่ใจ้ขึ้นอยูกั
่ บ
สิง่ ตี้ คน เยีย ะ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ก็ มา อยู่ ใน ใจ๋ ของ ผู้ เจื้อ กู้ คน กับ พระองค์ ก็ หื้อ ของ
ประทานฝ่ายวิญญาณเปื้ อผู้เจื้อกู้คนจะสามารถจ้วยหื้อตั ๋วของพระคริสต์แข็งแฮงขึ้น
กับเติบโตเป๋นคนใหญ่ในความเจื้อ แล้วใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล

ผู้เป๋นอัครทูตของพระเยซู คริสต์ ต๋ามความต้อ

งก๋านของพระเจ้า
เถิงคนของพระเจ้าตี้ สัตย์ซ่ ือในเมืองเอเฟซัส ผู้ตี้ เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซู
คริสต์ 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ
จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
ปอนตี้มาจากพระเยซูคริสต์

3 สรรเสริญพระเจ้าผู้เป๋ นพระเจ้าตึงพระบิดาของพระเยซู คริสต์

องค์พระผู้เป๋ นเจ้า
ของ เฮา พระองค์ ปั๋ น ปอน ฝ่าย จิต วิญญาณ ของ เฮา กู้ อย่าง ใน สวรรค์ โดย พระคริสต์
4 ก่อนสร้างโลกนี้ พระเจ้าก็ ได้ เลือกเฮาเป๋ นคนของพระองค์ แล้ว ในตางความสัมพันธ์
กับ พระ คริสต์ เปื้ อ หื้อ เฮา เป๋น คน บริสุทธิ์ บ่มี ตี้ ติ ใน สาย ต๋า พระเจ้า 5 ย้อน พระองค์
ฮัก เฮา พระองค์ จึง ได้ กํา๋ หนด เฮา ไว้ ก่อน แล้ว ว่า หื้อ เฮา เป๋น ลูก ของ พระองค์ โดย ตาง
พระเยซู คริสต์ นี่ เป๋นสิง่ ตี้ พระองค์ ปอใจ๋ กับเป๋นความต้องก๋านของพระองค์ 6 เปื้ อเฮา
จะ ได้ สรรเสริญ พระคุณ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ตี้ หื้อ เฮา บ่ดาย ผ่าน ตาง พระบุตร ผู้ ตี้
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พระองค์ ฮัก 7 โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู เลือด ของ พระองค์ ก็ ไถ่ เฮา แล้ว คือ เฮา ได้ ฮบ
ั
ก๋าน ยกโต้ ษ บาป ย้อน พระคุณ อัน ใหญ่ หลวง ของ พระองค์ 8 พระเจ้า หื้อ พระคุณ อย่าง
เหลือ ล้น กับ เฮา ตึง หื้อ เฮา มี ผญา ปั๋ ญญา กับ ความ เข้า ใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อย่าง 9 พระองค์ โผด
็ ตี้ พระองค์ ตัง้ ใจ๋ เยีย ะ หื้อ สําเร็จ ใน พระคริสต์ ต๋าม ความ
หื้อ เฮา ฮู้ เถิง แผนก๋า น ลํ้า เลิก
10
ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ แผนก๋า น นั ้น ก็ คือ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ เหมาะสม ใน สายต๋า ของ
พระองค์ พระองค์จะต้อมกู้สิง่ กู้อย่าง ตึงตี้อยู่ในสวรรค์ กับในโลก เข้าตวยกั ๋นแล้วหื้อ
พระคริสต์ปกครอง
11 พระองค์ได้เลือกเฮาหื้อเป๋ นคนของพระองค์ โดยตี้หื้อเฮามีความสัมพันธ์กับพระ
คริสต์ ย้อนนี่ เป๋นความต้องก๋านของพระองค์ตี้พระองค์ได้ตัง้ ใจ๋ไว้ตัง้ แต่เก๊า 12 เปื้ อหื้อ
หมู่เฮาจาวยิว เซิง่ เป๋นหมู่แรกตี้เจื้อวางใจ๋ในพระคริสต์ จะสรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของ
พระเจ้า 13 หมู่ ต้าน ก็ มี ความ สัมพันธ์ กับ พระคริสต์ เหมือน กั ๋น เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ฟัง ถ้อย
กําตี้เป๋นความจริง คือข่าวดีเรือ
่ งความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่ต้านก็ได้วางใจ๋ในข่าวดีนั ้น
แล้ว พระองค์ ก็ ได้ จํ๊า ก๋า เป๋น เจ้าของ หมู่ ต้าน โดย หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ ต้าน
ต๋าม ตี้ พระองค์ สัญญา ไว้ 14 พระวิญญาณ นั ้น เป๋น ก๋าน มัด จํา๋ สําหรับ มรดก ของ หมู่ เฮา
กับ เป๋น ก๋าน รับรอง ว่า พระเจ้า จะ หื้อ หมู่ เฮา ตี้ เป๋น คน ของ พระองค์ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ไถ่ จาก
โต้ษบาป ตึงหมดนี้ ก็เปื้ อหื้อหมู่เฮาสรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
เปาโลอธิษฐานเปื้ อจาวเอเฟซัส
ย้อน จา อี้ ตัง้ แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ว่า หมู่ ต้าน เจื้อ วาง ใจ๋ พระ เยซู องค์ พระ ผู้ เป๋ น
16
เจ้า กับ ฮัก คน ของ พระเจ้า ตัง หลาย ข้าพเจ้า จึง อธิษฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน บ่เกย ขาด ตึง
17 เฮาอธิษฐานขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับหมูต้
่ านอยูตลอด
่
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา ตี้เป๋นพระบิดาผู้ยิง่ ใหญ่ โผดหื้อพระวิญญาณกับหมู่ต้าน ตี้
จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ผญา ปั๋ ญญา กับ เปิด เผย เรือ
่ ง ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน เปื้ อ หื้อ หมู่
18
ต้านฮูจ
้ ักพระองค์นั กขึ้น ขอพระองค์จ้วยเปิดต๋าเปิดใจ๋ของหมูต้
่ าน เปื้ อหมูต้
่ านจะได้
ฮูว่
้ า พระองค์ฮ้องหื้อหมู่ต้านมามีความหวังอะหยัง กับฮูว่
้ าปอนตี้พระองค์สัญญาว่าจะ
หื้อ กับ คน ของ พระองค์ นั ้น ดี เลิศ มอก ใด 19 กับ ฮู้ว่า ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระองค์ ตี้ จ้วย เฮา
ตี้เป๋นหมู่ผู้เจื้อนั ้น ยิง่ ใหญ่ขนาดไหน ฤทธิอํ
์ านาจนี้ ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นกับฤทธิอํ
์ านาจ
อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 20 ตี้ พระองค์ ใจ๊ เมื่อ เยีย ะ หื้อ พระเยซู คริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย กับหื้อนั ่งอยู่ตังขวามือของพระองค์ ในสวรรค์ 21 มีอํานาจเหนื อวิญญาณตี้ เป๋นผู้
ปกครอง ตี้ เป๋น ผู้ มี สิทธิ อํานาจ ตี้ เป๋น เจ้า เป๋น นาย กาว่า ตี้ มี ฤทธิ์เดช อํานาจ สูงสุด ใน
สวรรค์ พระคริสต์อยู่เหนื อกู้ตํา๋ แหน่ งตี้แสดงเถิงอํานาจตึงหมดตี้ตัง้ ขึ้น บ่ใจ้ก้ายุคบ่า
เดี่ยวนี้ เต้าอัน
้ แต่ในยุคตี้กํ่าลังจะมาตวย 22 พระเจ้าได้หื้อกู้สิง่ กู้อย่างอยูใต้
่ อํานาจของ
พระคริสต์ กับ ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น เหมือน หัว ตี้ ปกครอง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน คริสตจักร 23 ค
ริสตจักร นั ้น ก็ เป๋น เหมือน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ คริสตจักร นั ้น ก็ สมบูรณ์ โดย พระองค์ ผู้ ตี้
เยียะหื้อกู้สิง่ สมบูรณ์
15

2
เกิดใหม่ในพระคริสต์
ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ ย้อน บ่ยอม เจื้อ
ฟังกับเยียะบาป 2 หมู่ต้านเกยใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่ดีต๋ามตางของโลก หมู่ต้านยอมเจื้อฟังซาต๋าน
ผูมี
้ อํานาจในฟ้าอากาศ เซิง่ เป๋นวิญญาณตี้ควบคุมคนตี้บ่ยอมเจื้อฟังพระเจ้า 3 ตะก่อน
1
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หมู่ เฮา กู้ คน ก็ เกย ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง คน หมู่ นั ้น เหมือน กั ๋น คือ เฮา เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา ของ
สันดาน บาป กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ตั ๋ว กับ จิต ใจ๋ ของ เฮา เซิง่ เฮา สมควร แล้ว
ตี้ จะต้องฮับก๋านลงโต้ ษจากพระเจ้าเหมือนคนอื่นๆ ย้อนบาปของเฮาเยียะหื้อพระเจ้า
โขด 4 แต่ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า กับ ความ ฮัก ตี้ พระองค์ มี หื้อ เฮา นั ้น นั ก ขนาด 5 เถิง
แม้วา่ เฮา ได้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ ย้อน ความ บาป ของ เฮา แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ
ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่ ฮ่วม กับ พระคริสต์ ตี้ หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น ก็ ย้อน พระคุณ ของ
6
พระเจ้า พระองค์เยียะหื้อเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายตวยกั ๋นกับพระคริสต์ กับโผดหื้อ
เฮา นั ่ง ปกครอง อยู่ ใน สวรรค์ ฮ่วม กับ พระองค์ ตวย ย้อน เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ
พระเยซู คริสต์ 7 ตี้พระเจ้าเยียะจาอี้ ก็เปื้ อหื้อยุคต่อๆ ไป จะได้หันพระคุณอันเหลือล้น
ของพระองค์ โดยความเมตต๋าของพระองค์ผ่านตางพระเยซูคริสต์ 8 ตี้หมู่ต้านรอดป๊น
บาปโต้ษนั ้น ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าผ่านตางความเจื้อของหมู่ต้าน บ่ใจ้จากตั ๋วของ
หมู่ต้านเน่ อ แต่ พระเจ้าโผดหื้อกับหมู่ต้าน 9 บ่มีใผอวดตั ๋วได้ ย้อนบ่ได้ มาจากสิง่ ตี้ คน
เยียะ 10 เฮาเป๋นผลงานของพระเจ้าตี้พระองค์สร้างขึ้นผ่านตางพระเยซูคริสต์ เปื้ อหื้อ
เฮาเยียะสิง่ ดีๆ ตี้พระองค์เกียมไว้หื้อเฮาเยียะก่อนแล้ว
ความเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นในพระคริสต์
จาอัน
้ หมู่ ต้าน ตี้ เกิด มา เป๋น คน ต่างจ้า ด เป๋น ผู้ ตี้ จาว ยิว ฮ้อง ว่า หมู่ บ่ได้ เข้า พิธี
สุหนั ต ย้อน จาว ยิว ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า หมู่ เข้า พิธีสุหนั ต (แต่ หมายเถิง พิธีตี้ คน เยีย ะ ต่อ ตั ๋ว
เต้า อัน
้ ) 12 หื้อ จํา๋ ไว้ เต๊อะ ว่า ตะก่อน หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วิต โดย บ่มี พระคริสต์ บ่ได้ เป๋น จาว
อิสราเอล กับบ่มีส่วนฮ่วมในพันธสัญญาตี้พระเจ้าหื้อไว้ หมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ ในโลกนี้ อย่าง
13
บ่มีความหวังกับบ่มีพระเจ้า แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์
จาก ตี้ ตะก่อน หมู่ ต้าน อยู่ ไก๋ พระเจ้า แต่ ต๋อน นี้ เลือด ของ พระคริสต์ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้
เข้า มา อยู่ ใก้ พระองค์ แล้ว 14 พระคริสต์ เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด สันติสุข ขึ้น หละหว่าง หมู่
เฮา พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่ จาว ยิว กับ หมู่ คน ต่างจ้า ด เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น โดย ก๋าน ต๋าย ของ
พระองค์ พระองค์ ได้ ทําลายก๋านเป๋นศัตรู กั
๋ ๋น ก็ เผียบเหมือนได้ ตุ๊บกํ่าแปงตี้ เกิง้ หมู่เขา
15
ออก เหีย พระองค์ ได้ ยกเลิก บท บัญญัติ ตึง กํา สัง่ กับ กฎเก๋ ณฑ์ ต่างๆ เปื้ อ เยีย ะ หื้อ คน
ตึง สอง ฝ่าย รวม เป๋น หมู่ ใหม่ เซิง่ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น โดย ความ สัมพันธ์ กับ พระองค์ แล้ว
สันติสุข ก็ เกิด ขึ้น 16 ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ ตึง สอง ฝ่าย
บ่เป๋น ศัตรู กั
๋ ๋น แหม ต่อ ไป กับ ปา หมู่ เขา ตี้ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น แล้ว นั ้น ปิ๊ ก คืนดี กับ พระเจ้า
17 จาอัน
้ พระองค์ เลย มา บอก ข่าวดี เรือ
่ ง สันติสุข นี้ หื้อ หมู่ ตี้ อยู่ไก๋ พระเจ้า กับ หมู่ จาว ยิว
18
ตี้อยู่ใก้พระเจ้าแล้ว ย้อนว่า โดยตางพระเยซู คริสต์ตึงสองหมู่มีสิทธิตี
์ ้จะเข้าใก้พระ
บิดาได้ โดยตางพระวิญญาณบริสุทธิองค์
เดียวกั ๋น
์
11

19 จาอัน
้ หมูต้
่ านก็บ่ใจ้คนต่างด้าวกาว่าคนนอกแหมต่อไป แต่เป๋นหมูเดี
่ ยวกั ๋นกับคน

ของพระเจ้า กับเป๋นคนในครอบครัวของพระองค์ 20 เผียบเหมือนตึกตี้พระเจ้าสร้างขึ้น
ต่อจากฐาน ฐานนั ้นก็คือหมู่อัครทูตกับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า กับมีพระ
เยซูคริสต์เป๋นศิลามุมเอก 21 พระองค์ยึดกู้ส่วนของตึกนี้ หื้อติดกั ๋นไว้ กับเยียะหื้อตึกนี้
จํา๋ เริญ ขึ้น เป๋น พระวิหาร ตี้ ศักดิส
องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 22 จาอัน
้ หมู่ ต้าน ตี้ มี ความ
์ ิทธิของ
์
สัมพันธ์กับพระคริสต์ ก็ได้ฮบ
ั ก๋านก่อสร้างขึ้นฮ่วมกั ๋นกับคนอื่นๆ เปื้ อสร้างหื้อเป๋นตี้อยู่
ของพระวิญญาณของพระเจ้า
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เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนต่างจ้าด
จาอัน
้ ข้าพเจ้า เปาโล คน ตี้ ติด คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ เปื้ อ หัน แก่ หมู่ ต้าน ตี้
เป๋นคนต่างจ้าด 2 แน่ ละ หมู่ต้านต้องเกยได้ยน
ิ แล้วว่าพระเจ้าโผดเมตต๋าหื้อก๋านงาน
3
็ ของพระองค์หื้อข้าพเจ้า
นี้ กับข้าพเจ้า เปื้ อจ้วยหมู่ต้าน พระเจ้าโผดเปิดเผยข้อลํ้าเลิก
ฮู้ ต๋าม ตี้ ข้าพเจ้า เขียน ไว้สัน
้ ๆ นั ้น แล้ว 4 เมื่อ หมู่ ต้าน อ่าน ผ่อ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ว่า ข้าพเจ้า
็
็ นี้ หื้อใผฮู้ใผหัน
เข้าใจ๋ข้อลํ้าเลิกของพระคริสต์ 5 ตะก่อน พระเจ้าบ่ได้เปิดเผยข้อลํ้าเลิก
แต่ บ่า เดี่ยว นี้ พระองค์ โผด เปิด เผย หื้อ หมู่ อัครทูต ผู้ บริสุทธิของ
พระองค์ กับ หมู่ ผู้ เป๋น
์
็ นั ้น ก็ คือ โดย ผ่าน
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หื้อ ฮู้ ผ่าน ตาง พระวิญญาณ 6 ข้อ ลํ้า เลิก
ตางข่าวดีนั ้น คนต่างจ้าดก็จะได้ฮบ
ั มรดกฮ่วมกั ๋นกับจาวยิว กับเป๋นเหมือนส่วนต่างๆ
ในตั ๋วเดียวกั ๋น กับมีส่วนฮ่วมในพระสัญญาตี้พระเจ้าหื้อไว้ผ่านตางพระเยซูคริสต์
1

ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั หน้า ตี้ หื้อ มา บอก ข่าวดี นั ้น ก็ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า
ผ่าน ตาง ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระองค์ 8 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน ตี้ ตํ่าต้อย เหลือ คน
ตํ่าต้อยตี้ สุดในหมู่คนของพระเจ้า แต่ พระเจ้าก็ ได้ หื้อพระคุณนี้ กับข้าพเจ้าเปื้ อหื้อเอา
ข่าวดี มา บอก คน ต่างจ้า ด ข่าวดี นั ้น ก็ คือ ปอน ของ พระคริสต์ ตี้ นั ก จ๋น สุด กํา กึ๊ด ตี้ จะ กึ๊ด
็ ตี้พระเจ้า ผู้สร้าง
ได้ 9 กับเยียะหื้อกู้คนเข้าใจ๋ถองแกะถองแก๋นเถิงแผนก๋านอันลํ้าเลิก
กู้ สิง่ กู้ อย่าง ได้ ซ่อน ไว้ตัง้ แต่ ก่อน สร้าง โลก มา แล้ว 10 เปื้ อ ว่า ต๋อน นี้ หมู่ ผู้ ปกครอง กับ
ผู้ มี สิทธิอํานาจ ใน สวรรค์ จะ ได้ หันเถิง ผญา ปั๋ ญญา ตี้ ล้น เหลือ ของ พระเจ้า ผ่าน ตาง คริ
สตจักร 11 ก็ เป๋นไปต๋ามแผนก๋านตี้ พระองค์ วางไว้ตัง้ แต่ เก๊า เซิง่ เรือ
่ งนี้ พระองค์ ก็ เยีย
ะ สําเร็จ แล้ว ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา 12 เมื่อ หมู่ เฮา มี ความ
เจื้อในพระคริสต์ หมู่เฮาก็อธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างมัน
่ ใจ๋กับบ่ต้องกั ๋ว 13 จาอัน
้
ข้าพเจ้าขอหื้อหมู่ต้าน บ่ต้องอ่อนใจ๋ตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังตุ๊กยากเปื้ อหมู่ต้าน ย้อนสิง่ หมู่นี้ ก็
เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้ฮับเกียรติ
7

ความฮักของพระคริสต์
ย้อน จาอี้ ข้าพเจ้า จึง คุก เข่า ลง อธิษฐาน ต่อ หน้า พระบิดา 15 ผู้ ตี้ สร้าง กู้ คู่ กู้ คน ตึง
ในสวรรค์กับบนโลก 16 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าตี้จะหื้อฤทธิอํ
์ านาจตึงหมดกับหมู่
ต้าน จากปอนอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ในสวรรค์ผ่านตางพระวิญญาณ เปื้ อต้านจะได้มี
จิตใจ๋ตี้เข้มแข็ง 17 ขอหื้อพระคริสต์อยู่ในใจ๋ของหมู่ต้านโดยตางความเจื้อของหมู่ต้าน
ขอ หื้อ ต้าน มัน
่ คง อยู่ ใน ความ ฮัก 18 เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน กับ คน ของ พระเจ้า กู้ คน เข้า ใจ๋ เถิง
็ มอก ใด 19 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ จัก ความ
ความ ฮัก ของ พระคริสต์ ว่า กว้าง ยาว สูง กับ เลิก
ฮักของพระคริสต์นั ้น เถิงแม้ว่าจะบ่ได้ฮู้จักตึงหมดก็ต๋าม เปื้ อพระเจ้าจะได้จ้วยหื้อหมู่
ต้านเป๋นเหมือนพระองค์อย่างสมบูรณ์
14

20 จงถวายเกียรติแก่พระองค์

ผู้ตี้เยียะได้กู้สิง่ กู้อย่างนั กเหลือตี้เฮาขอกาว่ากึ๊ด โดย
ฤทธิอํ
์ านาจตี้ เยียะก๋านอยู่ในตั ๋วเฮา 21 ขอเกียรติ จากผู้เจื้อในคริสตจักรตังหลายจงมี
แก่พระเจ้าผ่านตางพระเยซูคริสต์กู้เจ้นกู้จ้าดตลอดไป อาเมน

4
ตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์
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1 ข้าพเจ้า คน ตี้ โดน ขัง คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า

ขออ้อนวอนหื้อหมู่ต้านใจ๊ จี
วิตหื้อเปิงกับตี้พระเจ้าได้ฮ้องหมูต้
่ านมาเป๋นคนของพระองค์ 2 หื้อถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อม กับ
อดทนต่อกั ๋นโดยความฮัก 3 หื้อพยายามอย่างตี้ สุดตี้ จะฮักษาความเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋ เดียว
กั ๋น ตี้ได้ฮบ
ั จากพระวิญญาณ ตี้ได้ผูกพันหมู่ต้านไว้โดยสันติสุข 4 มีตั ๋วอันเดียวกั ๋นกับมี
พระวิญญาณบริสุทธิองค์
เดียวกั ๋น เหมือนกับตี้ พระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมาหื้อมีความหวัง
์
5
อย่างเดียวกั ๋น มีองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าองค์ เดียว ความเจื้อเดียว บัพติศมาเดียว 6 กับมี
พระเจ้าพระบิดาองค์เดียวของกู้คน ผู้ตี้มีอํานาจสูงสุด เยียะก๋านผ่านกู้คน กับอยู่ในกู้
คน
7 แต่ เฮา กู้ คน ก็ ได้ ฮบ
ั ของประทานต๋ามพระคุณของพระคริสต์ ตี้ โผดปั๋ นหื้อเฮา 8 จา
อัน
้ ในพระคัมภีรจึ
์ งมีกําเขียนไว้ว่า
“เมื่อพระองค์ขึ้นไปอยูตี
่ ้สูง
พระองค์ก็เอาเชลยหลายคนไปตวย
แล้วพระองค์ก็หื้อของประทานกับมนุษย์�ก
ตี้ บอก ว่า “พระองค์ ขึ้น ไป� ก็ หมายเถิง ว่า พระองค์ เกย ลง ไป อยู่ใน ตี้ ตี้ ตํ่า ตี้ สุด ของ
โลก๑ก่อน แล้ว 10 พระองค์ ผู้ ตี้ ลง ไป นั ้น ก็ คือ พระองค์ ตี้ ขึ้น ไป อยู่ ตี้ สูง ตี้ สุด เหนื อ ฟ้า
สวรรค์ ตวย เปื้ อ พระองค์ จะ ได้ อยู่กู้ ตี้ กู้ ตาง 11 พระองค์ หื้อ ของ ประทาน แต่ ละ คน ก็ คือ
หื้อ บาง คน เป๋น อัครทูต บาง คน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน เป๋น คน
บอกข่าวดี บางคนเป๋นศิษยาภิบาลกับเป๋นครู สอนศาสนา 12 เปื้ อเกียมคนของพระเจ้า
ไว้สําหรับงาน ฮับ ใจ๊ กับ เสริม สร้างตั ๋วของ พระคริสต์๒หื้อ แข็ง แฮง ขึ้น 13 จ๋น หมู่ เฮา ตึง
หมด จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น ตาง ความ เจื้อ กับ ความ ฮู้ เกี่ยว กับ พระบุตร ของ พระเจ้า
แล้ว เฮา จะ เติบโต เป๋น คน ใหญ่ ใน ความ เจื้อ อย่าง สมบูรณ์ คือ เป๋น เหมือน พระคริสต์ กู้
อย่าง 14 เปื้ อ เฮา จะ บ่เป๋น เหมือน หละอ่อน แหม ต่อ ไป ตี้ ถูก คลื่น ปั๊ ด ไป ปั๊ ด มา กาว่า ถูก
ลมปั๊ ดไปตางปู๊นไปตางเพ้ โดยกําสอนผิดของคนสอนผิดตี้ใจ๊อุบายจุล่ายเฮา 15 แตน
ตี้ จะเป๋นจาอัน
้ ก็ หื้อหมู่เฮายึดความจริงด้วยความฮัก เปื้ อหมู่เฮาจะจํา๋ เริญขึ้นกู้ อย่าง
จ๋นเป๋นเหมือนพระคริสต์ผู้เป๋นหัวของคริสตจักร 16 พระองค์เยียะหื้อตั ๋วตึงหมดยึดติด
กั ๋น โดย ข้อ ต่อ ตี้ พระองค์ หื้อ มา เมื่อ แต่ ละ ส่วน เยีย ะ ก๋าน ต๋าม หน้า ตี้ ของ มัน ก็ เยีย ะ หื้อ
ตั ๋วเติบโตกับแข็งแฮงขึ้นเองโดยความฮัก
9

มีจีวต
ิ ใหม่ในพระคริสต์

17 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าขอบอกกับยืนยันแตนองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าว่า ต่อไปนี้ หื้อหมู่ต้าน

เลิกใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับคนบ่ฮู้จักพระเจ้า ตี้กึ๊ดก้าเรือ
่ งตี้บ่มีประโยชน์ 18 ย้อนหมู่เขาง่าว
กับ หลึก หลึ่ง จิต ใจ๋ ของ หมู่ เขา จึง ถูก เยีย ะ หื้อ มืด มน ไป หมู่ เขา เลย บ่มี ส่วน ใน จี วต
ิ ตี้ มา
จากพระเจ้า 19 หมู่เขาบ่ละอายในก๋านเยียะบาปแหมแล้ว ยอมหื้อตั ๋วเก่ามัวเมาอยู่ใน
กาม เยีย ะ เรือ
่ ง ลามก กู้ อย่าง โดย บ่หัก ห้าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า 20 แต่ สิง่ หมู่ นี้ บ่ใจ้ สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน ได้
เฮีย นฮู้ ใน เรือ
่ ง พระคริสต์ 21 แต๊ๆ หมู่ ต้าน ก็ เกย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ของ พระองค์ กับ เกย ได้ ฮบ
ั
กํา สอน เรือ
่ ง ของ พระองค์ เซิง่ เป๋น ความ จริง ตี้ พระเจ้า เปิด เผย ไว้ใน เรือ
่ ง ของ พระเยซู
22 กําสอนนั ้นก็คือ จีวต
ิ เก่าตี้ถูกจุล่ายโดยกิเลสตั ๋ณหาตี้เยียะหื้อหมู่เฮาต้องฉิ บหายนั ้น
หื้อเอาขว้างเหีย 23 แล้วจงยอมหื้อพระเจ้าเปี่ ยนกํากึ๊ดกับจิตใจ๋ของหมู่ต้านใหม่ 24 กับ
ก
๒

4:8 4:8 สดด� 68:18

๑

4:9 4:9 ภาษากรีกสามารถเข้าใจ๋ได้สองอย่างคือ แดนคนต๋าย กาว่า ในโลกนี้
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หื้อ หมู่ ต้าน ยอมฮับ จี วต
ิ ใหม่ ตี้ พระเจ้า สร้าง ขึ้น หื้อ เป๋น เหมือน พระองค์ เป๋น จี วต
ิ ตี้ ถูก
ต้องต๋ามธรรมกับบริสุทธิแต๊
์ ๆ
25 ย้อน จาอัน
้ หื้อเลิกจุ ล่ายกั ๋น หื้อกู้ คนอู้แต่ ความจริงต่อกั ๋น ย้อนหมู่ เฮาก็ เป๋นส่วน
ต่างๆ ของตั ๋วเดียวกั ๋น 26 ถ้าโขดก็ห้ามเยียะบาป กับห้ามโขดจ๋นเถิงตะวันตกดิน 27 ห้าม
หื้อมารมีโอกาสจุล่ายหมู่ต้านได้ 28 คนขี้ลักขี้จกก็หื้อย้างเหีย หื้อฮิหาเอาคนเดียวโดย
สองมือของตั ๋วเก่า เปื้ อว่าจะมีสิง่ ของตี้จะแบ่งปั๋ นจ้วยเหลือคนยากจ๋น
29 ห้าม อู้ กํา บ่ดี แต่ หื้อ อู้ กํา ตี้ ดี ตี้ จ้วย หื้อ คน ฟัง มี กํา
๋ ลัง ใจ๋ ต๋าม ตี้ เขา ต้อ งก๋าน เปื้ อ กํา
อู้ของต้านจะได้ เป๋นประโยชน์ กับคนตี้ ได้ยน
ิ 30 ห้ามเยียะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิของ
์
พระเจ้า เสีย ใจ๋ ย้อน ว่า พระเจ้า ได้ หื้อ พระวิญญาณ นั ้น จํ๊า ก๋า เฮา ไว้ เปื้ อ ว่า เฮา จะ บ่ถูก
ตัดสิน ลงโต้ ษ ใน วัน ตี้ จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ไถ่ ใน วัน สุด ต๊าย นั ้น 31 หื้อ เอา สิง่ หมู่ นี้ ออก ไป จาก
หมู่ต้านหื้อหมด คือความฮูส
้ ึกขมขื่นตึงหมด ก๋านโขด ก๋านโมโห ก๋านผิดหัวกั ๋น ก๋านใส่
ฮ้ายป้ายสี รวมตึงก๋านกึ๊ดฮ้ายกู้ อย่าง 32 หื้อเมตต๋า เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ กับยกโต้ ษหื้อกั ๋น
เหมือนพระเจ้าได้ยกโต้ษหื้อกับหมู่ต้านผ่านตางพระคริสต์
1 ย้อนหมู่ต้านเป๋ นลูกตี้พระเจ้าฮัก

5

หื้อหมู่ต้านเฮียนแบบพระองค์ 2 หื้อมีความฮักใน
ก๋านใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับตี้พระคริสต์ฮักเฮา กับสละจีวต
ิ ของพระองค์เป๋นเครือ
่ งถวายกับ
เครือ
่ งปู่จาตี้หอมหวานตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ เปื้ อเฮา
3 หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น คน ของ พระเจ้า ก็ บ่สมควร ตี้ จะ ยุง
่ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง
4
เพศ ก๋าน ลามก กับ ก๋าน โลภ แม้แต่ อู้ เถิง ก็ ห้าม เลย ตึง ก๋าน อู้ ลามก อู้ เล่น ไป เล่ย บ่มี
สาระ ก๋านอู้ฮะ ก็ บ่สมควรเหมือนกั ๋น แต่ หื้ออู้ขอบพระคุณพระเจ้าดี กว่าเน่ อ 5 กู้ คนตี้
ล่วงประเวณี กาว่าลามก กาว่าโลภ (ความโลภเยียะหื้อคนยกทรัพย์สินสิง่ ของขึ้นเป๋น
พระเจ้า) หื้อ หมู่ ต้าน แน่ ใจ๋ ได้ เลย ว่า คน หมู่ นี้ จะ บ่มี ส่วน ใน แผ่น ดิน ของ พระคริสต์ กับ
พระเจ้าเลย
6 ห้าม หื้อ ใผ มา จุ ล่า ย หมู่ ต้าน โดย กํา อู้ ตี้ บ่ใจ๊ เรือ
่ ง แต๊ ได้ ย้อน สิง่ ตี้ อู้ มา ตึง หมด นี้ จะ
7
เยียะหื้อพระเจ้าลงโต้ ษหมู่ คนตี้ บ่เจื้อฟัง จาอัน
้ ห้ามไปยุง่ เกี่ยวอะหยังกับคนหมู่ นั ้น
8 ย้อนว่าตะก่อนหมู่ต้านก็เกยอยูใน
่ ความมืด แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านอยูใน
่ ความเป่งแจ้ง
แล้ว ย้อน เป๋น คน ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง คน ตี้ อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง
9 (ย้อน ว่า ความ เป่ ง แจ้ง นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา เยีย ะ แต่ สิง
่ ดี สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ สิง่ ตี้
เป๋น ความ จริง) 10 หื้อ ค้น ผ่อ ลอ ว่า มี อะหยัง พ่อง ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ปอใจ๋
11 ห้าม ไป ยุง
่ เกี่ยวอะหยังกับก๋านของคนตี้ อยู่ในความมืด เซิง่ บ่มี ประโยชน์ นั ้น แต่ หื้อ
เปิด เผย ก๋าน หมู่ นั ้น ออก มา หื้อ คน ฮู้ เหีย เน่ อ 12 แม้แต่ จะ อู้ เถิง สิง่ หมู่ นั ้น ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ
กั ๋นในตี้ลับ ก็ยังเป๋นเรือ
่ งน่าอายแต๊ๆ 13 เมื่อเขาเอากู้สิง่ กู้อย่างออกมาไว้ตี้เป่งแจ้ง สิง่
ตี้หมกเม็ดก็จะหันได้หมด 14 ย้อนว่ากู้สิง่ กู้อย่างตี้แสงส่องหื้อหันนั ้น ก็เป่งแจ้งไปตวย
จาอัน
้ เลยมีกําเขียนไว้ว่า
“คนตี้หลับอยูก็
่ หื้อลุกขึ้นเต๊อะ
หื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้วพระคริสต์จะส่องแสงไปต้องตั ๋วต้าน�
15 จาอัน
้ จง หละวัง ใน ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ ดี ห้าม ใจ๊ จี วต
ิ เหมือน คน ง่าว แต่ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ
เหมือนคนหลวก 16 จงใจ๊ กู้ๆ โอกาสหื้อเป๋นประโยชน์ ย้อนว่ากู้ วันนี้ ก็ มีก้าคนเยียะบ่ดี
17 จาอัน
้ ห้าม เป๋น คน ง่าว แต่ หื้อ เข้า ใจ๋ ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ใค่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ
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อะหยัง 18 ห้าม กิน
่ จ๋น เมา ย้อน มัน จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน คุม สติ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ แต่
๋ เหล้า องุน
หื้อ พระวิญญาณ อยู่ กับ หมู่ ต้าน เต๋ม ตี้ 19 หื้อ ฮ้อง เพลง สดุดี เพลง นมัส ก๋า น กับ เพลง
สรรเสริญ จาก จิต วิญญาณ หื้อ กั ๋น กับ หื้อ ฮ้อง กับ สรรเสริญ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ออก มา
จากใจ๋หมู่ต้านแต๊ๆ 20 หื้อขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าของเฮา สําหรับกู้สิง่ กู้อย่างอยูตลอด
่
หน้าตี้ของผัวเมีย

21 หื้อหมู่ต้านเจื้อฟังกั ๋น

ย้อนหมู่ต้านเคารพยําเก๋งพระคริสต์

22 คนเป๋ นเมียก็ต้องเจื้อฟังผัว เหมือนตี้เจื้อฟังองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า 23 ย้อนว่าผัวก็เป๋ น

หัวของเมีย เหมือนตี้พระคริสต์เป๋นหัวของคริสตจักร ตี้เป๋นตั ๋วของพระองค์ตี้พระองค์
ได้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 24 คริสตจักร เจื้อ ฟัง พระคริสต์ จาใด คน เป๋น เมีย ก็ สมควร
เจื้อฟังผัวกู้อย่างจาอัน
้ เหมือนกั ๋น

25 คน เป๋ น ผัว ต้อง ฮัก เมีย ตั ๋วเก่า เหมือน ตี้ พระคริสต์ ฮัก คริสตจักร กับ ยอม สละ จี วต
ิ
เปื้ อ คริสตจักร 26 พระองค์ เยีย ะ จาอี้ ก็ เปื้ อ ซ่วย ล้าง คน ใน คริสตจักร หื้อ บริสุทธิ์ ด้วย
นํ้า๓กับ ถ้อยกํา ของ พระองค์ 27 เปื้ อ พระองค์ จะ ได้ มอบ คริ สตจักร ตี้ สง่า งาม บริสุทธิ์
หมดใส บ่มีตํา๋ หนิ บ่มีตี้ ติ กาว่าบ่มีมลทินอะหยังเลยหื้อกับพระองค์ เอง 28 อย่างเดียว
กั ๋น คนเป๋นผัวก็ต้องฮักเมียเหมือนฮักตั ๋วเก่า ใผตี้ฮักเมียก็เต้ากับฮักตั ๋วเก่า 29 ย้อนว่า
บ่มีใผจังตั ๋วของตั ๋วเก่า มีก้าเลี้ยงดู เอาใจ๋ ใส่ เหมือนตี้ พระคริสต์ เลี้ยงดู เอาใจ๋ ใส่ คริสต
จักร 30 ย้อนเฮาเป๋นส่วนต่างๆ ในตั ๋วของพระคริสต์ 31 เหมือนตี้มีกําเขียนในพระคัมภีร ์
ว่า “ย้อน จาอัน
้ ป้อ จาย จะ แยก จาก ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว ไป อยู่ ฮ่วม ผูกพัน กั ๋น กับ เมีย ตึง สอง
็ นั ก ตั ๋วข้าพเจ้า
คนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ข 32 พระคัมภีรข้
์ อนี้ มีความจริงตี้ลํ้าเลิก
33
เข้า ใจ๋ ว่า หมายเถิง พระคริสต์ กับ คริสตจักร จาใด ก็ ดี หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น ผัว ต้อง ฮัก เมีย
เหมือนฮักตั ๋วเก่า กับคนเป๋นเมียก็ต้องเคารพนั บถือผัวตวย

6
เปาโลเตือ
๋ นป้อกับลูก

เนื่ อง จาก หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า คน เป๋น ลูก จึง ต้อง เจื้อ ฟัง ป้อ แม่
ของตั ๋ว ย้อนนี่ เป๋นสิง่ ตี้ถูกต้อง 2 “จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� นี่ เป๋นบทบัญญัติข้อ
แรก เซิง่ พระเจ้ามี พระสัญญา ไว้ตวยว่า 3 “หมู่ ต้านจะได้ อยู่ดี มี สุขกับมี อายุ ยืนในโลก
นี้ �ค
4 คน เป๋ น ป้ อ บ่ดี ยัว
่ หื้อ ลูก โขด แต่ หื้อ เลี้ยงดู หมู่ เขา โดย ก๋าน อบรม สัง่ สอน กับ เตือ
๋ น
สติหมู่เขา ต๋ามหลักกําสอนตี้มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
1

เปาโลเตือ
๋ นเจ้านายกับขี้ข้า

5 คนเป๋ นขี้ข้าต้องเจื้อฟังเจ้านายอย่างเก๋งกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ กับฮับใจ๊อย่างซื่อสัตย์เหมือน

ตี้ฮับใจ๊พระคริสต์ 6 บ่ใจ้หมัน
่ ก้าต่อหน้าอย่างหมูเลี
่ ยแข้งเลียขา แต่หื้อเยียะก๋านเหมือน
เป๋นขี้ข้าของพระคริสต์ ตี้เต๋มอกเต๋มใจ๋เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า 7 หื้อม่วน
อกม่วนใจ๋ในก๋านฮับใจ๊เจ้านาย อย่างกับตี้ฮับใจ๊องค์พระผู้เป๋ นเจ้า บ่ใจ้ฮับใจ๊คน 8 หื้อฮู้
ไว้เต๊อะว่า ใผเยียะดีจาใด ก็จะได้ฮบ
ั ผลดีจากองค์พระผู้เป๋ นเจ้าจาอัน
้ บ่ว่าเป๋นขี้ข้ากา
ว่ามีอิสระ
๓

5:26 5:26 อ้างเถิง ก๋านฮับบัพติศมาด้วยนํ้า

ข

5:31 5:31 ปฐก� 2:24

ค
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9 คนเป๋ นเจ้านายก็หื้อเยียะกับขี้ข้าอย่างเดียวกั ๋น

ห้ามคํ่าขี้ข้าของตั ๋ว หื้อจํา๋ ไว้ว่าต้าน
กับขี้ข้าก็มีเจ้านายองค์เดียวกั ๋นอยูบน
่ สวรรค์ กับพระองค์ก็บ่หันแก่หน้าใผตวย
หื้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นของพระเจ้า
หื้อหมู่ต้านเป๋นคนเข้มแข็งในองค์พระผู้เป๋ นเจ้า กับโดยฤทธิอํ
์ านาจอัน
11
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ หื้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นในก๋านฮบตึงหมดของพระเจ้า เปื้ อต้านจะ
ยืนอยู่ต่อสู้ กับ แผนก๋า น ของ มาร ได้ 12 ย้อน เฮา บ่ได้ ฮบ กับ คน๔ แต่ ฮบ กับ หมู่ วิญญาณ
บ่ดีตี้เป๋นผู้ปกครอง ผู้มีอํานาจในโลกฝ่ายวิญญาณ ตึงฮบกับหมู่เทพเจ้าตี้ครอบครอง
ในยุคมืดนี้ 13 ย้อนจาอี้หื้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นในก๋านฮบตึงหมดของพระเจ้าไว้ เมื่อปะสิง่
บ่ดีหมูนั
่ ้นเมื่อใด หมู่ต้านก็จะต่อสู้กับสิง่ หมู่นั ้นได้ เมื่อกู้อย่างจบเสี้ยงแล้ว หมูต้
่ านก็จะ
14
ยัง ยืน หยัด อยู่ได้ จาอัน
้ หื้อ พร้อม ยืน หยัด อยู่ โดย เอา ความ จริง มา ฮัด แอว ไว้เหมือน
สายฮ้าง แล้วเอาจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมใส่ไว้เหมือนเกราะกั ๋นหน้าอก 15 กับเอาความ
พร้อม ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ตี้ เยีย ะ หื้อ มี สันติสุข มา สุบ เหมือน เกิบ 16 กับ นอก เหนื อ จาก นี้
หื้อ เอา ความ เจื้อ มา เป๋น เหมือน โล่ กํา๋ บัง ตี้ หมู่ ต้าน จะ ใจ๊ เกิง้ ลูก ธนู ไฟ ตึง หมด ของ มาร
17 เอา ความ รอด ป๊ น บาป โต้ษ เป๋ น เหมือน หมวก เหล็ก มา สุ บ หัว กับ หื้อ กํา
๋ ดาบ ตี้ มา จาก
18
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ดาบนั ้นก็คือถ้อยกําของพระเจ้า หื้ออธิษฐานในกู้ๆ โอกาส กู้ๆ
เรือ
่ ง โดย หื้อ พระวิญญาณ จ้วย นํา หมู่ ต้าน อธิษฐาน ย้อน จาอี้ หื้อ เฝ้า หละวัง หื้อ ดี กับ
ห้ามขาดก๋านอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้า
19 หื้ออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าตวย เปื้ อเมื่อข้าพเจ้าอู้ พระเจ้าจะหื้อกํากับข้าพเจ้า ตี้จะ
็ ของข่าวดี นี้ อย่างบ่กั ๋วอะหยัง 20 ตี้ ข้าพเจ้าติดอยู่ในคอก ก็ ย้อนเป๋น
เปิดเผยข้อลํ้าเลิก
ทูตบอกข่าวดีนี้ ขออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าตี้จะก้าอูต๋
้ ามตี้ข้าพเจ้าสมควรจะอู้
10 สุ ดต๊ายนี้

เปาโลปั๋ นปอนคนตังหลาย
น้ องบ่าวในความเจื้อตี้ข้าพเจ้าฮัก เขาเป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้ซื่อสัตย์ขององค์พระผู้
เป๋ น เจ้า จะ เล่า เรือ
่ ง ตึง หมด ของ ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า
เป๋น จาใด กับ เยีย ะ อะหยัง อยู่ 22 ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง เขา มา หา ต้าน ก็ เปื้ อ หื้อ ต้าน ฮู้ ว่า หมู่ เฮา
เป๋นจาใดพ่อง กับเขาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้านตวย
23 ขอพระเจ้าพระบิดากับพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าโผดหื้อสันติสุข ความฮัก
กับความเจื้อแก่ปี้ น้ องผู้เจื้อกู้คนตวย 24 ขอพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บกู้ๆ คนตี้ฮักพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาอย่างบ่มีวันหมด
21 ทีคิกัส

๔
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

ฟีลิปปี

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ติด คอก อยู่ ตี้ กรุ ง โรม ต้าน ติด คอก ย้อน ได้ บอก
ข่าวดี ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 61
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน เมือง ฟี ลิ ป ปี ตี้ ต้าน เกย ได้ บอก
ข่าวดีหื้อฟังก่อนหน้านั ้น เมืองฟีลิปปี เป๋นเมืองสําคัญในแคว้นมาซิโดเนี ย มาซิโดเนี ย
อยู่ใน ทวีป ยุโรป หลัง จาก ผู้ เจื้อ จาว ฟี ลิ ป ปี ได้ยน
ิ ว่า เปาโล ติด คอก หมู่ เขา ก็ หื้อ เอปาโฟ
รดิทัส เอา ของ ฝาก ไป หื้อ เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ ขอบคุณ หมู่ เขา สําหรับ ของ
ฝาก กับเขียนหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่เขาหื้อมีความมัน
่ คงในความเจื้อ

เปาโล สอน หื้อ ผู้ เจื้อ จาว ฟี ลิ ป ปี ถ่อมใจ๋ เหมือน อย่าง พระเยซู พระเยซู ยอม ตี้ จะ สละ
ตํา๋ แหน่ งตี้สูงสุดในสวรรค์ลงมาอยู่ในโลกนี้ แล้วก็ต๋ายบนไม้ก๋างเขนเปื้ อจ้วยหื้อกู้คน
รอดป๊นบาปโต้ษ เปาโลมี เพลงสรรเสริญในบทตี้ 2 เป๋นเพลงเกี่ยวกับสิง่ ตี้ พระเยซู ได้
เยียะ ต้านยังได้ เขียนบอกหื้อผู้เจื้อจาวฟี ลิปปี บ่หื้อเจื้อฟังกําสอนตี้ ผิด แต่ บอกหื้อหมู่
เขาเจื้อวางใจ๋ ในพระเยซู แตนตี้ จะเจื้อว่า ก๋านเยียะของคนจะเยียะหื้อเขาได้ จี วต
ิ นิ รน
ั
ดร์
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ตึง ทิ โมธี ผู้ ฮับ ใจ๊ พระ เยซู คริสต์ เถิง คน ของ
พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน เมือง ฟี ลิ ป ปี ผู้ ตี้ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระ เยซู คริสต์ ตึง หมู่ ผู้
ปกครอง กับ หมู่ มัคนายก 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า
พระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1

เปาโลอธิษฐานเผื่อจาวฟีลิปปี

ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า กู้ เตื้อ เมื่อ กึ๊ด เติง หา ต้าน ตัง หลาย 4 กู้ เตื้อ ตี้ ข้าพเจ้า
อธิษฐาน ก็ อธิษฐานเผื่อหมู่ ต้านกู้ คน ข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างจื้นจมยินดี 5 ย้อนว่าหมู่
ต้าน ได้ จ้วย ข้าพเจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า ตัง้ แต่ เก๊า ตี้ หมู่ ต้าน ฮับ เจื้อ จ๋น แผว
บ่า เดี่ยวนี้ 6 ข้าพเจ้า ก็ แน่ ใจ๋ ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ สิง่ ดี ไว้ ใน หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ สิง่
ดี นั ้น ต่อ ไป จ๋น กว่า จะ แล้ว ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา 7 ตี้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ใน ใจ๋ เกี่ยว
กับหมู่ต้านจาอี้ ก็ สมควรแล้ว ย้อนว่าหมู่ ต้านกู้ คนอยู่ในใจ๋ ของข้าพเจ้า ต้านตังหลาย
ก็ เกย มี ส่วน ฮ่วม กับ ข้าพเจ้า ใน งาน ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เยีย ะ โดย พระคุณ ของ
พระองค์ บ่ว่า ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก กาว่า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ปกป้อง กับ ยืนยัน ความ จริง ของ
ข่าวดี 8 พระเจ้าเป๋นพยานได้ว่าข้าพเจ้ากึ๊ดเติงหาต้านนั ก อย่างตี้พระเยซูคริสต์ฮักเฮา
ตังหลาย
9 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอหื้อต้านฮักกั ๋นนั กขึ้นติกๆ กับมีความฮู้ ความเข้าใจ๋นั กขึ้นตวย
10 เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ สามารถ ฮู้ ว่า ควร จะ เยีย ะ ตั ๋ว จาใด ตี้ จะ ดี ตี้ สุ ด เปื้ อ ต้าน จะ เป๋ น คน
บริสุทธิ์ กับบ่มีความผิด จ๋นแผววันตี้พระคริสต์จะปิ๊ กมา 11 พระเยซู คริสต์จะเยียะหื้อ
จี วต
ิ ของ หมู่ ต้าน เต๋ม ไป ด้วย ความ ดี งาม เซิง่ จะ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ได้ ฮบ
ั เกียรติ กับ ได้ ฮบ
ั
ก๋านสรรเสริญ
3
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ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า สิง่ ต่างๆ ตี้ เกิด กับ
ข้าพเจ้า นั ้น ก๋าย เป๋น สิง่ ดี ตี้ เยีย ะ หื้อ คน ได้ยน
ิ ข่าวดี นั ก ขึ้น 13 ย้อนจาอัน
้ หมู่ ทหาร ตี้ ฮัก
ษาวังของจักรพรรดิกับคนอื่นๆ ฮูหมด
้
แล้วว่าตี้ข้าพเจ้าถูกขังคอกนั ้น ก็ย้อนว่าข้าพเจ้า
ฮับใจ๊พระคริสต์ 14 ตี้ข้าพเจ้าถูกขังคอกอยูนี
่ ้ ก็เยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อส่วนใหญ่มีความมัน
่
ใจ๋ในองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับมีใจ๋ก้าตี้จะบอกเรือ
่ งข่าวดีของพระเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ
12

ข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์เยียะหื้อเปาโลดีใจ๋
ย้อนขอยกั ๋นกับผิดหัวกั ๋น แต่ก็มีบางคนบอกอย่าง
ใจ๋ ซื่อ 16 เป๋น หมู่ คน ตี้ บอก เรือ
่ ง พระคริสต์ ย้อน ฮัก ข้าพเจ้า หมู่ เขา ฮู้ ว่า ตี้ พระเจ้า แต่ง
ตัง้ ข้าพเจ้า หื้อ อยู่ ตี้ นี่ ก็ เปื้ อ ปกป้อง ข่าวดี 17 แต่ แหม หมู่ นั ้น บอก เรือ
่ ง พระคริสต์ ย้อน
แก่งแย่งชิงดีกั ๋น บ่ใจ๊ย้อนใจ๋ซื่อ ตัง้ ใจ๋จะเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความตุ๊กนั กขึ้นต๋อนตี้อยู่ใน
คอก
18 จ้าง มัน เต๊อะ บ่ว่า หมู่ เขา จะ เยีย ะ อย่าง ใจ๋ ซ่ ือ กาว่า บ่ซื่อ หมู่ เขา ก็ ได้ บอก เรือ
่ ง พระ
19
คริสต์ เซิง่ เยียะหื้อข้าพเจ้าดีใจ๋ กับจะดีใจ๋ต่อไป ข้าพเจ้าฮู้ดีว่า โดยกําอธิษฐานของ
หมู่ ต้าน กับ ความ จ้วยเหลือ ของ พระวิญญาณ ของ พระเยซู คริสต์ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า
ได้ ฮบ
ั อิสระ 20 ข้าพเจ้า คาดหวัง อย่าง ยิง่ กับ หวัง ว่า จะ บ่เลิก เยีย ะ หน้า ตี้ แต่ จะ มี ความ
ก้า ปอ ตี้ จะ หื้อ พระคริสต์ ได้ ฮบ
ั เกียรติ อยู่ ตลอด โดย จี วต
ิ ของ ข้าพเจ้า แม้ แต่ บ่า เดี่ยว
นี้ บ่ว่า จะ ต๋าย กาว่า มี จี วต
ิ อยู่ 21 ย้อน ว่า ส่วน ข้าพเจ้า ถ้า มี จี วต
ิ อยู่ ก็ เปื้ อ พระคริสต์ แต่
22
ถ้า ต้อง ต๋าย ก็ ถือ ว่า ได้ กํ่า ไฮ ย้อน จะ ได้ อยู่ กับ พระองค์ ถ้า ข้าพเจ้า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ต่อ ไป
ก็ จะ เกิด ผล ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้ ว่า จะ เลือก จาใด ดี 23 สอง อย่าง นี้
ข้าพเจ้าเลือกยากเหลือเกิน
๋ ใจ๋ นึ่ งก็ ใค่ อยากต๋ายไปอยู่กับพระคริสต์ เซิง่ กึ๊ดว่าจะดี นั ก
24
เหลือ แต่ แหม ใจ๋ นึ่ ง ก็ กึ๊ด ว่า ถ้า มี จี วต
ิ อยู่ต่อ ไป ก็ จะ จํา๋ เป๋ น กว่าสําหรับ ต้าน ตัง หลาย
25 เมื่อข้าพเจ้าแน่ ใจ๋จาอีแล้
้ ว ก็ฮูว่
้ าสมควรจะมีจีวต
ิ อยูกั
่ บต้านตังหลายต่อไป เปื้ อต้าน
26
จะ จํา๋ เริญ ขึ้น กับ มี ความ ยินดี ใน ความ เจื้อ เปื้ อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา อยู่ตวย หมู่ ต้าน
แหม จะเยียะหื้อต้านตังหลายภูมิใจ๋พระเยซูคริสต์นั กขึ้นย้อนข้าพเจ้า
15 มี บางคนบอกเรือ
่ งพระคริสต์

27 บ่ว่าจะเกิดอะหยังกับข้าพเจ้า ขอหื้อต้านตังหลายใจ๊จีวต
ิ ฮ่วมกั ๋นอย่างสมควรกับ
คนตี้ฮับเจื้อข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสต์ แล้วบ่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาหมู่ต้านกาว่าบ่มา ก็จะ
ได้ยน
ิ ว่า หมู่ ต้าน ยัง ยึด มัน
่ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ ฮ่วม ต่อสู้ ด้วย จิต ใจ๋ เดียว กั ๋น เปื้ อ
ความเจื้อตี้เกิดจากข่าวดีนั ้น 28 บ่ดีกั ๋วคนตี้ขัดขวางต้านเน่ อ ย้อนว่าความก้าของต้าน
จะเยียะหื้อหันว่าเขาหมูนั
่ ้นจะถูกทําลาย แต่พระเจ้าจะจ้วยหมูต้
่ านหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
29 พระเจ้า ได้ หื้อ สิทธิพิเศษ นี้ แก่ ต้าน เปื้ อ พระคริสต์ บ่ใจ้ ก้า เปื้ อ ต้าน จะ เจื้อ ใน พระองค์
เต้า อัน
้ แต่ เปื้ อ ต้าน จะ ได้ ทน ตุ๊ก ทรมาน เปื้ อ พระองค์ ตวย 30 ต๋อน นี้ หมู่ ต้าน กํ่า ลัง ต่อสู้
เหมือนกับตี้หันข้าพเจ้าต่อสู้เมื่อตะก่อน กับได้ยน
ิ ว่าข้าพเจ้ายังต่อสู้อยูบ่
่ าเดี่ยวนี้

2
ก๋านถ่อมใจ๋เหมือนพระคริสต์
จาอัน
้ ใน เมื่อ ต้าน เกย ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ จาก พระคริสต์ ได้ ฮับ ก๋าน ปลอบใจ๋ จาก ความ
ฮักของพระองค์ เกยอยู่เป๋นเปื้ อนฮ่วมความเจื้อเดียวกั ๋นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับ
เกยฮักกับหันอกหันใจ๋ คนอื่นตวย 2 ก็ ขอเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดี อย่างเต๋ม
ตี้ โดย มี กํา กึ๊ด มี ความ ฮัก อย่าง เดียว กั ๋น กับ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น 3 ห้าม เยีย ะ สิง่ ต่างๆ
อย่างหันแก่ตั ๋วกาว่าอวดตั ๋ว แต่หื้อมีใจ๋ถ่อมกับถือว่าคนอื่นดีกว่าตั ๋วเก่า 4 ห้ามหันแก่
1
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ประโยชน์ ตี้จะได้อย่างเดียว แต่หื้อหันแก่ประโยชน์ ของคนอื่นตวย 5 ในหมู่ต้านสมควร
มีใจ๋เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์
6 เถิงแม้วา
่ พระเยซูมีสภาพเป๋นพระเจ้า
แต่พระองค์ก็บ่ได้ยึดติดว่า
พระองค์มีสิทธิเต้
์ ากับพระเจ้าเลย
7 แต่พระองค์สละกู้สิง
่ หมด
แล้วยอมฮับสภาพเป๋นขี้ข้า
กับเกิดมาเป๋นคน
8 หลังจากพระองค์ลงมาฮับสภาพเป๋ นคนแล้ว
ก็ยอมถ่อมตั ๋วลง ยอมเจื้อฟังพระเจ้า
เถิงขนาดต้องต๋าย แม้แต่ถูกฆ่าต๋าย
บนไม้ก๋างเขนก็ต๋าม
9 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงยกพระเยซูหื้ออยูสู
่ งตี้สุด
กับตัง้ จื้อหื้อพระองค์เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น
10 เปื้ อว่ากู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านพระเยซู
ในสวรรค์ ในโลก กับใต้ปื๊ นโลก
11 กับกู้คนจะยอมฮับว่า
พระเยซูคริสต์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า
เซิง่ เป๋นก๋านถวายเกียรติพระเจ้าพระบิดา
ส่องแจ้งเหมือนโกมไฟในโลกนี้
เปื้ อนๆ ตี้ฮัก ย้อนหมู่ต้านเจื้อฟังพระเจ้าอยู่ตลอด ก็หื้อฮิเยียะอย่างเก๋งกั ๋ว
จ๋น ตั ๋ว สัน
่ ใน สิง่ ตี้ เปิง สําหรับ คน ตี้ พระเจ้า จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว บ่ใจ้ เยีย ะ ก้า
เมื่อต๋อนข้าพเจ้าอยู่กับหมู่ต้านเต้าอัน
้ แต่หื้อเยียะโดยเฉพาะต๋อนนี้ ตี้ข้าพเจ้าบ่อยู่กับ
13
หมู่ ต้าน ตวย หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอี้ ได้ ย้อน ว่า พระเจ้า กํ่า ลัง จ้วย จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน หื้อ
สามารถเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์อย่างเต๋มใจ๋
14 หื้อ เยีย ะ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง โดย บ่จ่ม หื้อ กั ๋น กับ บ่เถียง กั ๋น 15 เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ บ่มี ตี้ ติ
กับบ่มีความผิด กับเป๋นลูกของพระเจ้าตี้บ่มีตํา๋ หนิ ตี้อยูต้
่ ามก๋างคนขี้โก๋งกับคนบ่ดี หื้อ
เป๋น เหมือน ดาว ตี้ ส่อง แสง ต้า มก๋าง หมู่ เขา 16 หื้อ เยีย ะ จาอี้ ใน ต๋อน ตี้ บอก ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า ตี้ หื้อ จี วต
ิ ๑ เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ภู มิ ใจ๋ ได้ ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา ว่า ก๋าน ตี้
ข้าพเจ้าฮิเยียะก๋านกับยอมตุ๊กยากนั ้นบ่ได้เสียไปบ่ดาย 17 เถิงแม้วา่ เลือดของข้าพเจ้า
จะ เป๋น เหมือน นํ้า ตี้ ไว้ ปู่ จา ตี้ ถูก ถอก ลง บน เครือ
่ งปู่ จา ตี้ ต้าน ถวาย ย้อน ความ เจื้อ ตั ๋ว
ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ความ สุข กับ จื้น จม ยินดี ฮ่วม กับ หมู่ ต้าน ตวย 18 ต้าน ตัง หลาย ก็ ควร มี
ความสุขกับจื้นจมยินดีฮ่วมกับข้าพเจ้าตวย
12 จาอัน
้

ทิโมธีผ่อกอยเปาโลเหมือนป้อ

19 ถ้า เป๋ น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า

ข้าพเจ้าหวังว่าจะส่งทิ โมธี
ไป หา ต้าน เวยๆ นี้ เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ฮับ กํา๋ ลัง ใจ๋ เมื่อ ได้ ฮบ
ั ข่าว เรือ
่ ง ของ ต้าน 20 ข้าพเจ้า
บ่มีใผแหมแล้วตี้ เหมือนทิ โมธี ตี้ เอาใจ๋ ใส่ ความเป๋นอยู่ของหมู่ต้านแต๊ๆ 21 ย้อนว่าคน
อื่นๆ สนใจ๋ ก้าเรือ
่ งของตั ๋วเก่า แต่ บ่ได้ กึ๊ดเถิงเรือ
่ งของพระเยซู คริสต์ 22 หมู่ต้านก็ ฮู้ว่า
ทิ โมธีได้ เยีย ะ หื้อ หัน แล้ว ว่า เป๋น คน มี คุณค่า ย้อน เขา ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ฮ่วม กับ ข้าพเจ้า ใน
ก๋านบอกข่าวดีเหมือนลูกจ้วยงานป้อ 23 เมื่อฮูว่
้ า อะหยังจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
๑

2:16 2:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า หื้อเยียะจาอีใน
้ ต๋อนตี้ยึดมัน
่ ในถ้อยกําของพระเจ้า
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ก็หวังว่าจะส่งเขาไปหาต้านเวยๆ 24 แต่ข้าพเจ้าก็มัน
่ ใจ๋ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะจ้วยหื้อ
ข้าพเจ้ามาหาต้านเวยๆ ตวย
25 ข้าพเจ้า กึ๊ด ไว้ แล้ว ว่า จะ ส่ง เอปาโฟรดิทัส ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน เขา เป๋ น เหมือน น้ อง
บ่าว เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ กับได้ฮ่วมต่อสู้ตวยกั ๋นกับข้าพเจ้า เขาเป๋นตั ๋วแตนตี้หมู่ต้าน
ส่งมาผ่อกอยข้าพเจ้าในสิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ นสําหรับข้าพเจ้า 26 เขากึ๊ดเติงหาหมู่ต้านกู้ คน เขา
ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด ย้อน เขา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน ได้ ข่าว ว่า เขา บ่สบาย 27 แม่น แล้ว เขา บ่สบาย หนั ก
ขนาด จ๋น เกือบ ต๋าย แต่ พระเจ้า ก็ โผด อิน ดู เขา จ๋น หาย เซิง่ ถือ ว่า พระเจ้า ได้ โผด อิน ดู
ข้าพเจ้า ตวย เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ บ่เป๋น ตุ๊ก ซํ้า แล้ว ซํ้า แหม 28 ย้อน จาอี้ข้าพเจ้า จึง ใค่ ส่ง เขา
มาหาหมู่ต้านนั กขึ้น เปื้ อต้านจะมีความจื้นจมยินดี เมื่อได้ ปะเขาแหม แล้วข้าพเจ้าจะ
ได้ตุ๊กใจ๋หน้ อยลง 29 ขอหื้อหมู่ต้านต้อนฮับเขาไว้ อย่างเป๋นเปื้ อนผู้เจื้อ โดยมีความจื้น
จมยินดี แต๊ๆ กับ หื้อ เกียรติ คน จาอี้ 30 ย้อน ว่า เขา เกือบ ต๋าย จาก ก๋าน ฮับ ใจ๊ พระคริสต์
เขาเสี่ยงจีวต
ิ เปื้ อมาฮับใจ๊ข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้มาบ่ได้ย้อนอยูไก๋
่

3
ก๋านฮูจ
้ ักพระคริสต์เป๋นสิง่ สําคัญตี้สุด
ในตี้ สุดนี้ หื้อจื้นจมยินดี ในความสัมพันธ์ของต้านกับองค์ พระ
ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ ข้าพเจ้า บ่ลําบาก เลย ตี้ เขียน เรือ
่ ง นี้ มา เถิง ต้าน ซํ้า แหม ย้อน จะ ป้อ งกั ๋น
หมู่ ต้าน 2 หละวัง หมู่ ตี้ เป๋น เหมือน หมา ตี้ เยีย ะ บ่ดี ตี้ ซอบ ตัด เนื้ อ เถือ หนั ง๒ ตี้ ถือ ว่า
เป๋นตางเดียวเต้าอัน
้ ตี้ จะได้ ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 3 ข้าพเจ้าว่าจาอี้ย้อนว่าหมู่ เฮา
นี้ คือ คน ตี้ เข้า พิธี สุหนั ต แต๊ ตี้ นมัส ก๋า น พระเจ้า โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ ภู มิ ใจ๋ ตี้
ได้ เปิ้ ง พระเยซู คริสต์ บ่ได้ เปิ้ ง สิง่ ตี้ เยีย ะ กาว่า สิง่ ตี้ เป๋น๓ 4 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า สามารถ
เปิ้ ง สิง่ หมู่ นี้ ได้ ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า เขา มี เหตุผล ตี้ จะ มัน
่ ใจ๋ ใน สิง่ หมู่ นี้ ข้าพเจ้า ก็ มี เหตุผล นั ก
เหลือ เขา หมู่ นั ้น หลาย เต้า 5 คือ ข้าพเจ้า อายุ ได้ แปด วัน ก็ เข้า พิธีสุหนั ต ต๋าม บท บัญญัติ
ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า เป๋น จาว อิสราเอล ต๋าม สาย เลือด เกิด จาก เผ่า เบนยามิน ป้อ แม่
เป๋น จาว ฮีบรู ข้าพเจ้า จึง เป๋น จาว ฮีบรู แต๊ๆ ส่วน ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ จาว ยิว
ก็ เป๋น ฟาริสี 6 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน เอา แต๊ เอา ว่า ก๋าน ฮัก ษา บท บัญญัติ ข้าพเจ้า ได้ คํ่า คน ใน
คริ สตจักร มา แล้ว ส่วน ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น
ข้าพเจ้า ก็ บ่เกย เยีย ะ ผิด เลย 7 สิง่ หมู่ นี้ ข้าพเจ้า เกย กึ๊ด ว่า มี ประโยชน์ แต่ บ่า เดี่ยว นี้ หัน
ว่า บ่มี ประโยชน์ แล้ว ย้อน มี พระคริสต์ 8 นั ก เหลือ นั ้น แหม ข้าพเจ้า หัน ว่า ซะป๊ะ กู้ สิง่ บ่มี
ประโยชน์ เมื่อเผียบกับก๋านตี้ได้ฮูจ
้ ักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้า เซิง่
มี ก้า นั ก เหลือ ข้าพเจ้า ยอม ละ ขว้าง กู้ อย่าง ย้อน หัน แก่ พระองค์ ข้าพเจ้า ถือ ว่า กู้ อย่าง
นั ้นเป๋นขยะ เปื้ อจะได้พระคริสต์ 9 กับเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระองค์ ข้าพเจ้าบ่ต้อง
เยียะต๋ามบทบัญญัติเปื้ อหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแหมต่อไป แต่ ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าได้
เป๋นแล้วย้อนเจื้อ พระคริสต์ คือก๋านเป๋นคนถูก ต้อง ต๋ามธรรมนี้ มาจากพระเจ้า ก็ เป๋น
ได้ โดย ตาง ความ เจื้อ 10 ข้าพเจ้า ต้อ งก๋าน ฮู้ จัก พระคริสต์ กับ ต้อ งก๋าน มี ประสบก๋า รณ์
ใน ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า ตี้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ข้าพเจ้า ต้อ งก๋าน
มีส่วนฮ่วมในความตุ๊กของพระองค์ กับใค่ยอมต๋ายเปื้ อพระองค์เหมือนตี้พระองค์ต๋าย
เปื้ อข้าพเจ้า 11 โดยมีความหวังว่าเมื่อต๋ายไปแล้ว จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย
1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย

๒

3:2 3:2 ตัดเนื้ อเถือหนั ง อ้างเถิง ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต
“บ่ได้เปิ้ งเนื้ อหนั ง�

๓

3:3

3:3 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น
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ตัง้ ใจ๋ไปฮับรางวัลตี้รอถ้าอยูใน
่ สวรรค์

12 ข้าพเจ้าบ่ได้หมายเถิงว่าตั ๋วข้าพเจ้าได้สิง
่ หมู่นั ้น

กาว่าเป๋นคนดีสมบูรณ์ แบบ แต่
ข้าพเจ้ากํ่าลังตัง้ ใจ๋ขนาดตี้จะไปเถิงเป้าหมายนั ้น ย้อนเป๋นเหตุตี้พระเยซู คริสต์ได้เปี๋ย
ข้าพเจ้ามาเป๋นของพระองค์ 13 ปี้ น้ องตังหลาย เป้าหมายตี้ว่านี้ ข้าพเจ้ายังบ่ได้เตื้อ แต่
สิง่ นึ่ งตี้ข้าพเจ้าเยียะต๋อนนี้ คือลืมสิง่ ตี้ผ่านมาแล้วเหีย แล้วฮิตี้จะไปหื้อเถิงเป้าหมาย
ตี้อยู่ตังหน้า 14 ข้าพเจ้าฮิเยียะอย่างหนั กตี้ จะได้เป้าหมายนี้ เหมือนล่นเข้าเส้นชัยเปื้ อ
ฮับ รางวัล คือ ก๋าน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ข้าพเจ้า มา อยู่ กับ พระองค์ ใน สวรรค์ โดย ตาง พระเยซู
คริสต์ 15 ย้อนจาอัน
้ เฮากู้คนตี้มีความเจื้อสมบูรณ์ แล้ว ก็หื้อกึ๊ดแบบเดียวกั ๋นนี้ แต่ถ้า
ต้าน กึ๊ด บ่เหมือน จาอี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน เข้า ใจ๋ อย่าง ดี ใน เรือ
่ ง นั ้น 16 จาใด ก็ ต๋าม
หื้อเฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อเข้ากับสิง่ ตี้เฮาได้ฮบ
ั มาแล้ว
17 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายหื้อเยียะต๋ามแบบอย่างข้าพเจ้า กับผ่อคนตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ต๋ามแบบ
18
อย่าง ตี้ ข้าพเจ้า หื้อ ไว้กับ ต้าน หื้อ ดี ย้อน ว่า ข้าพเจ้า เกย บอก ต้าน หลาย ต่อ หลาย เตื้อ
แล้ว กับ บ่า เดี่ยวนี้ ก็ ยัง บอก ต้าน แหม จ๋น ไห้ ด้วย ความ เสีย ใจ๋ ว่า มี หลาย คน ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ
ขัด ขวาง เรือ
่ ง ตี้ พระคริสต์ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน 19 สุด ต๊าย จี วต
ิ คน หมู่ นั ้น ก็ ต้อง ฉิ บหาย
พระเจ้า ของ เขา คือ ความ ต้อ งก๋าน ตาง ปาก ต๊อง ของ เขา เต้า อัน
้ เขา ภู มิ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เขา
20
ควรจะอาย เขากึ๊ดก้าสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เต้าอัน
้
แต่เฮาตังหลายเป๋นคนของสวรรค์
กับ รอ ถ้า พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาก สวรรค์ คือ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้า 21 พระองค์ จะ เปี่ ยน ตั ๋ว ของ เฮา ตี้ ตํ่าต้อย หื้อ เป๋น เหมือน ตั ๋ว ตี้ เต๋ม ไป ด้วย รัศมี ของ
พระองค์ โดยฤทธิอํ
่ ก๋านควบคุมของพระองค์
์ านาจตี้เยียะหื้อกู้อย่างอยูใน

4
กําสอนสุดต๊ายของเปาโล

ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก กับ กึ๊ด เติง หา ตี้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า จื้น จมยินดี
กับ ภู มิ ใจ๋ ขนาด ต้าน ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย หื้อ มัน
่ คง ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ
2 ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน นาง ยู โอเดีย กับ นาง สิ นทิเค หื้อ เป๋ น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ย้อน เป๋ น คน
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กั ๋น 3 หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ข้าพเจ้า ก็ ขอ ต้าน ตวย
หื้อ จ้วย แม่ ญิง สอง คน นี้ หื้อ เข้า กั ๋น ย้อน หมู่ นาง เกย เยีย ะ ก๋าน หนั ก ฮ่วม กับ ข้าพเจ้า ตึง
เคลเมนท์กับคนอื่นๆ ตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดี เซิง่ พระเจ้าได้จด
จื้อของหมู่เขาตึงหมด ลงในหนั งสือแห่งจีวต
ิ แล้วก
1

หื้อ จื้น จมยินดี กู้ เวลา ย้อน เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม เตื้อ
ว่าหื้อจื้นจมยินดีเต๊อะ 5 หื้อกู้คนหันว่าหมู่ต้านเป๋นคนสุภาพอ่อนน้ อมต่อคนอื่นๆ องค์
พระผู้เป๋นเจ้าใก้จะปิ๊ กมาแล้ว 6 บ่ดีฮ้อนใจ๋ในเรือ
่ งใดๆ เลย แต่ในกู้สถานก๋ารณ์ หื้อขอ
จากพระเจ้าในสิง่ ตี้ต้านต้องก๋านด้วยก๋านอธิษฐาน ก๋านอ้อนวอน กับก๋านขอบพระคุณ
7 แล้วพระเจ้าจะโผดหื้อต้านมีสันติสุขตี้เกิน
๋ ความเข้าใจ๋ของเฮา สันติสุขนี้ จะฮักษาจิต
ใจ๋กับกํากึ๊ดของต้านไว้ในพระเยซูคริสต์
4

8 ปี้ น้ องผูเจื
้ ้ อตังหลาย

ข้าพเจ้าขอสรุ ปว่า ขอกึ๊ดหื้อดีในสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี้ คือสิง่ ตี้เป๋น
แต๊ ตี้ น่า นั บถือ ตี้ ยุติธรรม ตี้ บริสุทธิ์ ตี้ สมควร จะ ฮัก กับ ตี้ น่า ยกย่อง ถ้า มี สิง่ ใด ตี้ ดี กับ
สมควรจะสรรเสริญ ก็ขอหื้อกึ๊ดในสิง่ นั ้นหื้อดีๆ 9 ขอหื้อเยียะตวยต๋ามตี้ได้เฮียนฮู้ ได้ฮบ
ั
ได้ยน
ิ กับได้หันจากข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขจะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
ก

4:3 4:3 วว� 3:5; 21:27
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เปาโลขอบคุณผู้เจื้อจาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้า มี ความ จื้น จม ยินดี ตี้ มา จาก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า นั ก ขนาด ย้อน ว่า ต๋อน นี้
ต้าน ตัง หลาย ก็ ห่วงใย ข้าพเจ้า แหม เตื้อ แต๊ๆ แล้ว ต้าน ห่วงใย ข้าพเจ้า ตลอด อยู่ แล้ว
แต่ บ่มี โอกาส แสดง ออก 11 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ บ่ได้ หมายความ ว่า ข้าพเจ้า กํ่า ลัง ตุ๊ก แต่
ย้อน ข้าพเจ้า เฮีย นฮู้ ตี้ จะ ปอใจ๋ ใน กู้ สถานก๋า รณ์ 12 ข้าพเจ้า ฮู้ แล้ว ว่า ยาม มี นั ก กาว่า
มี บ่ปอ เป๋น จาใด พ่อง ข้าพเจ้า เฮีย น ฮู้ ตี้ จะ อยู่ ได้ บ่ว่า จะ อยู่ ใน สถานก๋า รณ์ ไหน กาว่า
กู้ๆ สถานก๋า รณ์ บ่ว่า จะ อิม
้ ข้าว อยาก นํ้า บ่ว่า จะ มี นั ก ลํ้า ไป กาว่า หน้ อย ลํ้า ไป
่ กาว่า กัน
13 ข้าพเจ้าเยียะผ่านกู้อย่างได้ย้อนพระคริสต์เป๋ นผู้ตี้หื้อแฮงกับข้าพเจ้า
14 จาใด ก็ ต๋าม หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ได้ ดี ตี้ ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้ ตุ๊ก ยาก 15 ต้าน จาว
ฟี ลิ ป ปี ตัง หลาย ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า ออก จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย ไป บอก ข่าวดี
นั ้น ก็บ่มีคริสตจักรสักตี้ตี้หื้อก๋านจ้วยเหลือข้าพเจ้า มีก้าหมู่ต้านเต้าอัน
้ 16 แม้แต่ต๋อน
ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋าข หมู่ ต้าน ก็ ส่ง ความ จ้วยเหลือ ไป หื้อ ข้าพเจ้า หลาย
เตื้อค 17 ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ บ่ใจ้ ต้อ งก๋าน ฮับ ของ อะหยัง จาก หมู่ ต้าน แต่ ว่า ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ
พระเจ้า ปั๋ น ปอน หมู่ ต้าน นั กๆ ย้อน ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า 18 ข้าพเจ้า ได้ ฮับ กู้ อย่าง ครบ
แล้ว กับ มี อย่าง เหลือ เฟือ ตวย ข้าพเจ้า มี กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ย้อน ได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน ฝาก
เอปาโฟรดิทัส มา หื้อ ของ ฝาก หมู่ นี้ เป๋น เหมือน เครือ
่ ง ปู่ จา ตี้ หอม หวานฅ เป๋น เครือ
่ ง
ถวาย ตี้ พระเจ้า ยอมฮับ กับ เปิง ใจ๋ ตวย 19 กับ พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ จะ จัดหา กู้ สิง่ ตี้
หมู่ ต้าน ต้อ งก๋าน จาก ความ มัง่ คัง่ ตี้ สมบูรณ์ ของ พระองค์ โดย ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์
20 ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าพระบิดาของเฮาตลอดไป อาเมน
21 ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา คน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ เจื้อ พระเยซู คริสต์ กู้ คน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อตี้ อยู่ตวยข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงหาต้านตวย 22 คนของพระเจ้ากู้คนตี้ นี่ ก็ฝากกํา
กึ๊ดเติงหาต้านตวย โดยเฉพาะคนตี้เยียะก๋านอยูใน
่ ฮัว้ ในวังของจักรพรรดิ
23 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้า จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
10

ข
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โคโลสี

จดหมายฉบับนี้ เขียนโดยเปาโล ต้านเขียนไปเถิงผู้เจื้อตี้ เมืองโคโลสี ต๋อนตี้ ติดคอก
อยูใน
่ กรุ งโรม ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60

โคโลสี เป๋นเมืองสําคัญตี้อยู่ติดแม่น้ําไลคัสตี้ไหลผ่านแคว้นเอเชียตังวันตก ในสมัย
นี้ อยู่ ใน ประเทศ ตุรกี โคโลสี อยู่ บ่ไก๋ จาก เมือง เอเฟซัส เปาโล ได้ บอก ข่าวดี ใน เมือง เอ
เฟซัส สอง ปี๋ ย้อน จาอัน
้ ข่าวดี นี้ ก็ แผ่ ขยาย ไป แหม หลาย เมือง ใน แคว้น เอเชีย (กิจ ก๋า น
19:10 ) เปาโล บอก ไว้ ว่า จาว โคโลสี ได้ยน
ิ ข่าวดี นี้ จาก เอปาฟรัส คน ตี้ เกย ได้ยน
ิ กํา เต
สนาของเปาโล แล้วก็ ได้ มาเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานของต้าน ต่อมาต๋อนตี้ เปาโลติดคอกอยู่
ในกรุ งโรม ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงผู้เจื้อจาวโคโลสี ย้อนว่าต้านได้ยน
ิ ข่าวว่าหมู่
เขากํ่าลังหลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิด
เปาโล เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ ใน โคโลสี บ่หื้อ เจื้อ กํา สอน ตี้ ผิด ย้อน กํา สอน หมู่ นี้ ขึ้น อยู่ กับ กํา
กึ๊ด ของ คน ตี้ สอน ว่า หมู่ เขา ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย เยีย ะ ต๋าม กฎเก๋ ณฑ์ ของ
มนุษย์ เจ้น กฎเก๋ ณฑ์ ตี้ เกี่ยว กับ สิง่ ตี้ กิน
๋ ได้ กาว่า ห้าม กิน
๋ แต่ เปาโล สอน ว่า หมู่ เขา จะ
รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ก็ โดย เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู เต้า อัน
้ พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ
สูงสุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่างในโลกกาว่าในสวรรค์ กับหมู่เขาก็ต้องใจ้จีวต
ิ อย่างบริสุทธิต๋
์ าม
ความต้องก๋านของพระเจ้าตวย
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋ น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์

ต๋ามความต้อ

งก๋านของพระเจ้า กับจากทิโมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮาตวย 2 เถิงคนของพระเจ้า

ใน เมือง โคโลสี ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน พระคริสต์ ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮาเต๊อะ
พระคุณของพระเจ้า
เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ
เฮาตลอด เมื่ออธิษฐานเผื่อหมูต้
่ าน 4 ย้อนเฮาได้ยน
ิ ว่าหมูต้
่ านเจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์
5
กับ หมู่ ต้าน ฮัก คน ของ พระเจ้า ตัง หลาย ความ เจื้อ วางใจ๋ กับ ความ ฮัก ของ ต้าน นี้ เกิด
มาจากความหวังตี้เก็บไว้หื้อต้านในสวรรค์ ความหวังนี้ ละ ตี้หมู่ต้านได้ยน
ิ มาจากถ้อย
6
กํา ตี้ เป๋น ความ จริง ก็ คือ ข่าวดี ตี้ มี คน มา บอก หมู่ ต้าน แล้ว ข่าวดี นั ้น กํ่า ลัง เกิด ผล กับ
ขยายไปใคว่โลก อย่างเดียวกั ๋นกับตี้กํ่าลังเกิดกับหมู่ต้าน นั บตัง้ แต่ตี้ต้านได้ฟังกับเข้า
ใจ๋แต๊ๆ เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า 7 เรือ
่ งนี้ ต้านได้เฮียนจากเอปาฟรัส เขาเป๋นเปื้ อน
ฮ่วมงานตี้เฮาฮัก เป๋นผูฮั
้ บใจ๊ตี้ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ เปื้ อเยียะก๋านแตนเฮา 8 เขาบอก
เฮาเถิงความฮักตี้ต้านมีหื้อกั ๋น เป๋นความฮักตี้มาจากพระวิญญาณ
3

พระเยซูยิง่ ใหญ่ตี้สุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง

9 ย้อน จาอี้

นั บตัง้ แต่ ตี้ เฮาได้ยน
ิ เรือ
่ งเกี่ยวกับหมู่ ต้าน เฮาก็ อธิษฐานเผื่อต้านบ่เกย
ขาด เฮา ขอ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า คือ มี ปั๋ ญญา กู้ อย่าง กับ
ความเข้าใจ๋ อย่างถองแกะถองแก๋นตี้ มาจากพระวิญญาณ 10 เปื้ อต้านจะใจ๊ จี วต
ิ ตี้ เปิง
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เป๋นคนของพระเจ้า กับเยียะหื้อพระองค์ ปอใจ๋ ในกู้ อย่าง คือหื้อต้านเกิดผลในก๋านดี กู้
เรือ
่ ง กับ ฮู้จัก พระเจ้า นั ก ขึ้น 11 กับ ขอ พระเจ้า จ้วย หื้อ ต้าน เข้ม แข็ง ขึ้น โดย ฤทธิอํ
์ านาจ
ตี้ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ เปื้ อ ต้าน จะ มี ความ มัน
่ คง กับ ความ อดทน ใน กู้ อย่าง ด้วย ความ
ยินดี 12 และ ต้าน ก็ จะ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย สมควร จะ ฮับ
ส่วนแบ่งตี้พระเจ้าเก็บไว้หื้อคนของพระองค์ ในแผ่นดินแห่งความเป่งแจ้ง 13 พระเจ้า
ได้จ้วยเฮาหื้อรอดป๊นจากอํานาจของความมืด แล้วปาเฮาเข้าไปอยูใน
่ แผ่นดินของพระ
14
บุตรตี้พระองค์ฮัก พระบุตรนั ้นเป๋นผู้ตี้ไถ่เฮา คือยกโต้ษบาปหื้อเฮา
15 พระเยซู ผูตี
้ ้เฮาผ่อหันได้ ก็สําแดงภาพสะท้อนของพระเจ้าผูตี
้ ้เฮาผ่อหันบ่ได้ พระ
16
เยซูเป๋นลูกคนเก๊าตี้ยิง่ ใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่างตี้พระเจ้าสร้างมา ย้อนว่าพระเจ้าสร้าง
กู้สิง่ กู้อย่างผ่านตางพระเยซู ตึงบนสวรรค์กับในโลก ตึงสิง่ ตี้หันได้กับผ่อหันบ่ได้ บ่ว่า
จะเป๋นวิญญาณตี้ เป๋นใหญ่ เป๋นเจ้าเป๋นนาย เป๋นผู้ปกครอง กาว่าเป๋นผู้มี สิทธิอํานาจ
ตึงหมดตึงเสี้ยงนี้ พระเจ้าสร้างมาผ่านตางพระเยซูกับเปื้ อพระเยซู 17 พระองค์เป๋นอยู่
ก่อน สะป๊ะ กู้ อย่าง กับ ควบคุม กู้ อย่าง หื้อ เป๋น ระบบ กับ เป๋น อยู่ ต่อ ไป ได้ 18 พระองค์ เป๋น
เหมือนหัวของตั ๋วตี้เป๋นคริสตจักร พระองค์เป๋นเก๊าตี้สร้างคริสตจักรนี้ กับเป๋นคนเก๊า
ตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายก่อนเปิ้ น เปื้ อพระองค์จะเป๋นใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่าง 19 ย้อนว่า
พระเจ้าเปิงใจ๋ตี้จะหื้อพระเยซูมีลักษณะตี้สมบูรณ์ ของพระเจ้า 20 พระเจ้าเยียะหื้อกู้สิง่
กู้อย่างคืนดีกับพระองค์ ผ่านตางพระเยซูบ่ว่าสิง่ นั ้นอยูบน
่ โลกกาว่าในสวรรค์ โดยเยีย
ะหื้อเกิดสันติภาพผ่านตางเลือดของพระองค์บนไม้ก๋างเขน
21 ตะก่อน หมู่ ต้าน กับ พระเจ้า แตกแยก กั ๋น กับ ใน ใจ๋ ของ ต้าน ก็ เป๋ น ศัตรู ของ
๋
พระเจ้า
ย้อน หมู่ ต้าน ได้ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ บ่ดี 22 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า ได้ หื้อ ต้าน คืนดี กับ พระองค์
ผ่านตางก๋านต๋ายฝ่ายเนื้ อหนั งของพระเยซู เปื้ อเมื่อพระองค์ นําหมู่ต้านมาอยู่ต่อหน้า
พระเจ้า หมู่ ต้าน จะ เป๋น คน ตี้ บริสุทธิ์ บ่มี ตํา๋ หนิ บ่มี ตี้ ติ 23 แต่ ต้าน ต้อง ยึด มัน
่ ใน ความ
เจื้อ ต่อ ไป บ่ดี เลิก หวัง ใน ข่าวดี ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ มา แล้ว ตี้ คน ได้ บอก ไป ใคว่ โลก ข้าพเจ้า
เปาโลก็เป๋นผู้ฮับใจ๊บอกข่าวดีนี้
็ ของพระองค์
ก๋านเปิดเผยข้อลํ้าเลิก

24 บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าจื้นจมยินดีตี้ได้ทนตุ๊กสําหรับต้าน ย้อนว่าข้าพเจ้ามีส่วนในก๋าน

ฮับ ความ ตุ๊ก เปื้ อ พระคริสต์ ความ ตุ๊ก นี้ ต้อง มี ต่อ ไป แหม เปื้ อ คริสตจักร ตี้ เป๋น ตั ๋ว ของ
พระองค์ 25 ข้าพเจ้า มา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ คริสตจักร ต๋าม ตี้ พระเจ้า มอบ หน้า ตี้ นี้ หื้อ เปื้ อ
็ ตี้ซ่อนอยูหลาย
บอกข่าวดีของพระเจ้าหื้อกับหมูต้
่ านอย่างเต๋มตี้ 26 ข่าวดีนี้ คือข้อลํ้าเลิก
่
ยุคหลายสมัย บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าก็โผดเปิดเผยหื้อคนของพระองค์ฮูแล้
้ ว 27 พระเจ้าต้อ
็ ตี้ ยิง่ ใหญ่ กับ ดี เลิศ นี้ ก็ เปิด เผย หื้อ คน ต่างจ้า ด
งก๋าน หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู้ว่า ข้อ ลํ้า เลิก
ตวย คือพระคริสต์อยูใน
่ เฮา เยียะหื้อเฮามีความหวังตี้จะได้ฮบ
ั เกียรติในสวรรค์
28 เฮา บอก เรือ
่ ง พระคริสต์ ตึง เตือ
๋ น ตึง สัง่ สอน หื้อ กู้ คน ต๋าม ผญา ปั๋ ญญา ตึง หมด ตี้
เฮา มี เปื้ อ กู้ คน ตี้ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระคริสต์ จะ เป๋น คน ตี้ เติบโต ใน ความ เจื้อ
อย่าง สมบูรณ์ เมื่อ เฮา นํา ไป อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า 29 ย้อน จาอี้ ข้าพเจ้า จึง ฮํา เยีย ะ ก๋าน
หนั กโดยกํา๋ ลังอันยิง่ ใหญ่ตี้พระองค์หื้อกับข้าพเจ้า เซิง่ เยียะก๋านอยูใน
่ ตั ๋วข้าพเจ้า

2

ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า ฮํา เยีย ะ ก๋าน หนั ก เปื้ อ ต้าน เปื้ อ จาว เมือง
เลาดีเซีย กับเปื้ อคนตังหลายตี้บ่เกยหันหน้าข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้าเยียะจาอี้เปื้ อหมู่เขาจะ
1
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มี กํา๋ ลัง ใจ๋ มี ความ ฮัก ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ เขา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ มี ความ ฮู้ความ เข้า ใจ๋
็ ของพระเจ้า คือพระคริสต์ 3 เซิง่ ขุมสมบัติแห่งผญาปั๋ ญญากับ
อย่างเต๋มตี้ในข้อลํ้าเลิก
ความฮูตึ
้ งหมดของพระเจ้าก็เก็บซ่อนอยูใน
่ พระองค์
4 ข้าพเจ้าบอกต้านเรือ
่ งนี้

เปื้ อบ่หื้อใผจุล่ายต้านโดยกําอู้ม่วนจ๋าหวานกับน่าเจื้อถือ
เถิงแม้ตั ๋วข้าพเจ้าบ่ได้อยูตี
่ ้หัน
้ แต่ใจ๋ก็อยูกั
่ บต้าน ข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดี
ตี้ หัน ว่า ต้าน อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง มี ระเบียบ วินัย ใน แบบ ผู้ เจื้อ กับ มี ความ เจื้อ มัน
่ คง ใน พระ
คริสต์
5 ย้อนว่า

จีวต
ิ ตี้เต๋มบริบูรณ์ ในฝ่ายจิตวิญญาณ

6 ย้อน ว่า ต้าน ได้ ยอมฮับ พระเยซู คริสต์ เป๋ น องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว

ก็ ขอ หื้อ ต้าน ใจ๊ จี
วิต เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ต่อ ไป หื้อ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ กับ วางใจ๋ ใน
พระเยซู กับหื้อจี วต
ิ ของต้านเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์ นั กขึ้น หื้อเข้มแข็งใน
ความเจื้อต๋ามตี้ต้านได้เฮียนฮูเรื
้ อ
่ งนี้ มาแล้ว กับหื้อขอบพระคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ
7

หละ วัง หื้อ ดี ห้าม หื้อ ใผ ใจ๊ หลัก ปรัชญา ตี้ น่า เจื้อ ถือ กับ กํา สอน ตี้ ม่วน หู แต่ บ่มี
แก่น สาน มา จุ ล่า ย ต้าน หื้อ เป๋น สาวก ของ เขา ได้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น ก้า ฮีต เก่า ฮอย เดิม
ของ คน กับ วิญญาณ ต่างๆ ของ โลก นี้ บ่ใจ้ ของ พระคริสต์ 9 ย้อน ว่า สภาพ ของ พระเจ้า
ตี้สมบูรณ์ กู้อย่างก็ได้สําแดงในตั ๋วของพระเยซูแล้ว 10 กับพระเจ้าเยียะหื้อหมู่ต้านเต๋ม
บริบูรณ์ ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ โดย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ตี้ เป๋น ใหญ่
เหลือ วิญญาณ ตึง หมด ตี้ เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตี้ เป๋น ผู้ มี สิทธิอํานาจ ตึง หมด 11 เมื่อ ต้าน
มา ฮับ เจื้อ พระคริสต์ ก็ เหมือน ได้ เข้า พิธี สุหนั ต แต่ บ่ใจ้ ก๋าน สุหนั ต ตี้ คน เยีย ะ หื้อ แต่
เป๋นก๋านสุหนั ตตางจิตวิญญาณโดยพระคริสต์ คือก๋านตัดสันดานบาปของเฮาออกไป
12 เมื่อ ต้าน ฮับ บัพ ติศ มา ก็ เหมือน ถูก ฝัง ไว้กับ พระคริสต์ แล้ว กับ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋ น
ขึ้น จาก ความ ต๋าย ฮ่วม กับ พระคริสต์ ย้อน ต้าน ได้ เจื้อ ใน อํานาจ ของ พระเจ้า ผู้ ได้ เยีย ะ
หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 13 ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ใน
ฝ่ายจิตวิญญาณย้อนซอบเยียะบาป กับยังอยู่ใต้อํานาจของสันดานบาป แต่พระเจ้าก็
หื้อ ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่ ฮ่วม กับ พระคริสต์ กับ ได้ ยกโต้ ษ บาป หื้อ ต้าน แล้ว 14 พระองค์ ได้ ยก
เลิกบันทึกข้อหาตี้นาบโต้ษต้านย้อนก๋านฝ่าฝืนบทบัญญัติ โดยได้ทําลายบันทึกข้อหานี้
เมื่อพระเยซู ถูกเขิงไว้ตี้ไม้ก๋างเขน 15 พระเจ้ายึดอํานาจจากวิญญาณตี้เป๋นผู้ปกครอง
กับตี้เป๋นผูมี
้ สิทธิอํานาจเหีย พระองค์ได้เยียะหื้อหมูนี
่ ้ ขายขีหน้
้ า หื้อกู้คนหันว่าพระองค์
ได้ผาบหมู่นี้ แล้วเมื่อพระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน
8

16 ย้อนจาอี้บ่ต้องสนใจ๋ เมื่อใผว่าต้านในสิง
่ ตี้กิน
๋ ตี้ดื่ม ตึงตี้ต้านบ่ได้เข้าฮ่วมงานตาง
ศาสนา กาว่าพิธีวันต้นเดือน กาว่าบ่นั บถือวันสะบาโต 17 สิง่ หมู่ นี้ เป๋นก้าเงาของสิง่ ตี้
จะมาในปายหน้า ตั ๋วแต๊ๆ นั ้นคือพระเยซูคริสต์ 18 บ่ต้องสนใจ๋หมู่คนตี้ว่าหื้อต้านว่า จะ
บ่ได้ฮับรางวัลจากพระเจ้า ย้อนต้านบ่ได้เยียะต๋ามตี้หมู่เขาสอน คือหื้อเป๋นคนถ่อมตั ๋ว
แต่ บ่ได้ ถ่อมใจ๋ กับ นมัส ก๋า น ทูต สวรรค์ คน หมู่ นี้ ถือ ว่า ตั ๋ว ดี เหลือ เปิ้ น ย้อน หัน นิ มิต หมู่
เขา จ๋องหอง โดย กํา กึ๊ด ตี้ มา จาก คน บ่ดาย 19 หมู่ เขา บ่ได้ ยึด ติด กับ พระคริสต์ ตี้ เป๋น หัว
ของตั ๋ว พระองค์เป๋นผูควบคุ
้
มหื้อตั ๋วได้ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงดู กับหื้อกู้ส่วนยึดกั ๋นได้โดยเอ็นตึง
ข้อต่อต่างๆ กับเยียะหื้อตั ๋วเติบโตขึ้นต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน
20 เมื่อสันดานบาปของต้านได้ต๋ายตวยพระคริสต์ เยียะหื้อป๊ นจากก๋านครอบงําของ
หมู่ วิญญาณ ต่างๆ ใน โลก นี้ เป๋น จาใด ต้าน ยัง ยอม อยู่ ใต้ กฎเก๋ ณฑ์ อํานาจ ของ โลก อยู่
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“ห้ามหยุบ� “ห้ามจิม� “ห้ามจิ� 22 ในตี้สุดกฎต่างๆ หมู่
นี้ ก็ หมด ประโยชน์ เมื่อ ใจ๊ ไป แล้ว กับ เป๋น กฎเก๋ ณฑ์ ตึง กํา สอน ตี้ คน กึ๊ด ขึ้น บ่ดาย 23 กฎ
หมู่ นี้ ผ่อ เหมือน ว่า มี ปั๋ ญญา ย้อน มี ก๋าน เคร่งครัด ตาง ศาสนา กับ ก๋าน ถ่อมตั ๋ว แต่ บ่ได้
ถ่อมใจ๋ ตึง ก๋าน ทรมาน ตั ๋ว เก่า เปื้ อ ศาสนา แต่ มัน บ่ได้ จ้วย ใน ก๋าน ควบคุม สันดาน บาป
ของคนเลย
21 ยกตั ๋วอย่างในเรือ
่ งของกิน
๋

3

จีวต
ิ ใหม่ตี้เป๋นคนของพระคริสต์

1 พระเจ้าเยียะหื้อต้านเป๋ นขึ้นจากความต๋ายฮ่วมกับพระคริสต์แล้ว จาอัน
้ ก็หื้อจดจ่อ

สิง่ ตี้ อยู่ บน สวรรค์ เซิง่ พระคริสต์ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า 2 หื้อ กึ๊ด เถิง สิง่ ตี้ อยู่ บน
สวรรค์ บ่ใจ้สิง่ ตี้อยู่ในโลกนี้ 3 ย้อนว่าต้านได้ต๋ายจากสันดานบาปแล้ว จีวต
ิ ใหม่ตี้ต้าน
4
ได้ ฮบ
ั ก็ ได้ ซ่อน ไว้กับ พระคริสต์ ใน พระเจ้า เมื่อ พระคริสต์ ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่
ป๋า กฏ ขึ้น มา ใน โลก แหม ต้าน ก็ จะ ป๋า กฏ ขึ้น ตวย กั ๋น กับ พระองค์ กับ มี ส่วนฮ่วม ใน พระ
สิรของ
ิ
พระองค์ตวย
5 ย้อนจาอัน
้ หื้อกํา๋ จัดสันดานบาปในตั ๋วต้านเหีย ยกตั ๋วอย่าง ก๋านเยียะบาปตางเพศ
ลามก ตั ๋ณหา เรือ
่ งบ่ดีต่างๆ กับความโลภเซิง่ เป๋นเหมือนก๋านนั บถือฮูปเคารพ 6 ความ
โขด ของ พระเจ้า จะ มา ย้อน คน เยีย ะ จาอี้ ละ๑ 7 ตะก่อน ต้าน ก็ เกย ใจ๊ จี วต
ิ จาอัน
้ ต้าน ก็
เกยเยียะสิง่ หมู่นี้ 8 แต่ บ่าเดี่ยวนี้ หื้อต้านขว้างสิง่ หมู่นี้ หื้อหมด คือ ก๋านโขด ก๋านโมโห
ก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านใส่ ฮ้ายป้ายสี กับกําหยาบตี้ ออกมาจากปาก 9 ห้ามจุ กั ๋น ย้อนว่าต้าน
ได้ขว้างจีวต
ิ เก่า กับก๋านเยียะบ่ดีตี้เกิดจากจีวต
ิ นั ้นแล้ว 10 แล้วได้ฮบ
ั จีวต
ิ ใหม่ เป๋นจีวต
ิ
ตี้ พระเจ้าก้อยๆ เปี่ ยนหื้อเป๋นเหมือนพระผู้สร้างจี วต
ิ ใหม่นั ้นนั กขึ้นติกๆ เปื้ อหื้อต้านฮู้
จักพระองค์อย่างเต๋มตี้ 11 จีวต
ิ ใหม่นี้ บ่มีก๋านแบ่งว่าเป๋นจาวยิวกาว่าเป๋นจาวกรีก เป๋น
คน ตี้ เข้า พิธีสุหนั ต กาว่า บ่ได้ เข้า เป๋น คน บ่มี วัฒนธรรม กาว่า คน เป๋น ป่า เถื่อน เป๋น ขี้ข้า
กาว่าบ่ใจ้ สิง่ หมู่นี้ บ่สําคัญในสายต๋าของพระเจ้า ตี้สําคัญคือพระคริสต์อยู่ในจีวต
ิ กู้คน
ตี้เจื้อ
12 ย้อนจาอัน
้ เมื่อพระเจ้าได้เลือกต้านเป๋นคนของพระองค์ เป๋นผู้บริสุทธิตี
์ ้พระองค์
ฮัก ก็ หื้อ เป๋น คน มี เมตต๋า กรุ ณา ถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อม ถ่อมต๋น กับ อดทน 13 หื้อ อะลุ้ม อะ
หล่วยต่อกั ๋น กับถ้ามีใผคนใดในหมู่ต้านบ่ปอใจ๋ กั ๋น ก็ หื้อยกโต้ ษหื้อกั ๋น องค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน จาใด ก็ หื้อ ยกโต้ ษ หื้อ กั ๋น จาอัน
้ 14 แล้ว นั ก เหลือ สิง่ หมู่ นี้ ก็ คือ หื้อ มี
ความฮัก ย้อนว่าความฮัก ผูกพันหมู่เฮาไว้หื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น
15 หื้อ สันติสุข ตี้ มา จาก พระคริสต์ นํา ปา จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ย้อน ใน หมู่ ต้าน กู้ คน เป๋ น
ส่วนต่างๆ ในตั ๋วเดียวกั ๋น กับพระเจ้าฮ้องหมู่ต้านหื้ออยูตวย
่
กั ๋นอย่างมีสันติสุข หื้อขอบ
16
พระคุณ พระเจ้า ตวย หื้อ ถ้อย กํา เรือ
่ ง พระคริสต์ อยู่ ใน ใจ๋ ของ ต้าน อย่าง เต๋ม ตี้ หื้อ
สอน กับ เตือ
๋ น สติ กั ๋น ด้วย ปั๋ ญญา ตึง หมด หื้อ ฮ้อง เพลง สดุดี เพลง นมัส ก๋า น กับ เพลง
สรรเสริญ จาก จิต วิญญาณ ด้วย ก๋าน ขอบ พระคุณ พระเจ้า 17 แล้ว อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน
อู้กาว่าเยียะ ก็หื้อเยียะในนามของพระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้า กับขอบพระคุณพระเจ้า
พระบิดา ผ่านตางพระเยซู
เปาโลสัง่ สอนหื้อเยียะต๋ามหน้าตี้ของตั ๋ว
ย้อนเป๋นสิง่ ตี้สมควรสําหรับแม่ญิงตี้เป๋นคน
19
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า คน เป๋น ผัว ต้อง ฮัก เมีย ตั ๋วเก่า ห้าม อู้ แฮง เยีย ะ แฮง กับ เปิ้ น
18 คนเป๋ นเมียต้องยอมหื้อผัวเป๋ นผู้นํา

๑

3:6 3:6 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความเพิม
่ ว่า คนตี้บ่เจื้อฟัง
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20 คน เป๋ น ลูก ต้อง เจื้อ ฟัง ป้ อ แม่ ใน กู้ เรือ
่ ง

ย้อนเป๋นสิง่ ตี้ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าปอใจ๋ 21 คน
เป๋นป้อบ่ดีเยียะหื้อลูกเกี้ยด ย้อนว่าจะเยียะหื้อเขาหมดกํา๋ ลังใจ๋ 22 คนเป๋นขี้ข้าต้องเจื้อ
ฟัง เจ้า นาย ของ ตั ๋ว ใน โลก กู้ เรือ
่ ง บ่ใจ้ เยีย ะ ต่อ หน้า เปื้ อ หื้อ เจ้า นาย ปอใจ๋ เต้า อัน
้ แต่ หื้อ
เยียะจากนํ้าใสใจ๋จริงอย่างมีความเก๋งกั ๋วองค์พระผู้เป๋นเจ้า 23 บ่ว่าหมู่ต้านจะเยียะอะ
หยังก็ต๋าม ก็หื้อเต๋มอกเต๋มใจ๋เยียะ เหมือนกับว่าบ่ได้เยียะเปื้ อคนแต่เยียะเปื้ อองค์พระ
ผู้ เป๋น เจ้า 24 หื้อ จํา๋ ไว้ว่า ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ส่วน แบ่ง จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น รางวัล ย้อน
ว่าต้านกํ่าลังฮับใจ๊เจ้านายตี้แต๊จริงคือพระคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า 25 สําหรับคนตี้เยีย
ะผิด พระเจ้าจะลงโต้ษต๋ามความผิดนั ้นอย่างบ่หันแก่หน้าใผ

4

คน เป๋น เจ้า นาย หื้อ เยีย ะ ต่อ ขี้ข้า ของ ตั ๋ว อย่าง ยุติธรรม กับ เต้า กั ๋น หมด หื้อ จํา๋ ไว้ว่า
ต้านก็มีเจ้านายในสวรรค์เหมือนกั ๋น
1

เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านใจ๊จีวต
ิ
หื้อ เอา แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน อธิษฐาน หื้อ อธิษฐาน อย่าง ตื่น ตั ๋ว อยู่ เสมอ กับ มี ใจ๋
ขอบพระคุณ พระเจ้า 3 กับ อธิษฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เปื้ อ พระเจ้า จะ ได้ หื้อ โอกาส เฮา
็ ของพระคริสต์ ตี้ ข้าพเจ้าติดคอกอยู่นี้ ก็ ย้อนเรือ
บอกข่าวดี เกี่ยวกับข้อลํ้าเลิก
่ งนี้ 4 กับ
อธิษฐานเปื้ อข้าพเจ้าจะได้ บอกข่าวดี นี้ หื้อกับคนตังหลายอย่างชัดเจนต๋ามตี้ ควรบอก
5 หื้อใจ๊สติปั๋ ญญาในก๋านใจ๊จีวต
ิ ต่อคนตี้บ่เจื้อ จงใจ๊กู้ๆ โอกาสหื้อเป๋นประโยชน์ 6 ต๋อน
ตี้ อู้ กับ ใผ ก็ หื้อ ใจ๊ กํา อู้ กํา จ๋า ตี้ น่า ฟัง น่า สนใจ๋ เปื้ อ จะ ได้ ฮู้ว่า จะ ตอบ กู้ คน อย่าง ดี ตี้ สุด ได้
จาใด
2

กําส่งต๊ายจดหมายเปาโล
ที คิกั ส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์ กับ เป๋น เปื้ อน
ฮ่วม งาน ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กั ๋น เขา จะ เล่า เรือ
่ ง ตึง หมด ของ ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน
8
ฟัง ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง เขา มา หา หมู่ ต้าน ก็ เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ว่า หมู่ เฮา เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา
จะได้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋ หมู่ต้านตวย 9 เขาจะมาตวยโอเนสิ มัส น้ องบ่าวในความเจื้อตี้ เฮาฮัก
กับตี้ซื่อสัตย์ เขาเป๋นจาวโคโลสีเหมือนกั ๋น สองคนนี้ จะเล่าเรือ
่ งกู้อย่างตี้เกิดขึ้นตี้นี่ หื้อ
หมู่ต้านฟัง
10 อาริส ทารคัส คน ตี้ ติด คอก กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน มาระโก ตี้ เป๋ น
ลูกปี้ ลูกน้ องของบารนาบัสก็ฝากกํากึ๊ดเติงหามาเหมือนกั ๋น (ต้านได้ฮบ
ั กําสัง่ เรือ
่ งของ
11
มาระโก แล้ว ถ้า เขา มา หา ต้าน ก็ หื้อ ต้อนฮับ เขา ตวย) เยซู ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า ยุ สทัส ก็
ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา ตวย ใน หมู่ จาว ยิว มี แต่ สาม คน นี้ เต้า อัน
้ ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ เปื้ อ
แผ่น ดิน ของ พระเจ้า หมู่ เขา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ข้าพเจ้า ได้ นั ก ขนาด 12 เอปาฟรัส ตี้ เป๋น จาว
โคโลสี เหมือน กั ๋น กับ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเยซู คริสต์ ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตวย เขา
อธิษฐานอย่างหนั กเผื่อต้านบ่เกยขาด เปื้ อหื้อต้านมัน
่ คงในความเจื้อ เป๋นเหมือนคนตี้
ใหญ่ แล้ว กับ เจื้อ มัน
่ ใน ก๋าน เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า 13 ข้าพเจ้า ยืนยัน ได้
ว่า เขา เยีย ะ ก๋าน หนั ก เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย แต๊ๆ กับ เปื้ อ ผู้ เจื้อ จาว เมือง เลาดี เซีย กับ เมือง
ฮี เอราบุร ี 14 ลูก๋ า เปิ้ น เป๋น หมอ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก กับ เดมาส ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน
เหมือนกั ๋น 15 ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงมาหาปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลายตี้เมืองเลาดีเซีย กับเถิง
นางนุมฟาตึงหมู่ผู้เจื้อตี้มาฮ่วมจุมนุมในบ้านของนางตวย 16 เมื่อต้านตังหลายได้อ่าน
จดหมาย ฉบับ นี้ แล้ว ก็ ส่ง ไป หื้อ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน เมือง เลาดี เซีย ตวย กับ หื้อ อ่าน จดหมาย
7
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จากเมืองเลาดีเซียตี้ข้าพเจ้าเขียนตวยเน่ อ 17 หื้อบอกอารคิปปัสว่า “หื้อเยียะก๋านตี้ได้
ฮับมอบหมายจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าหื้อแล้วเหีย�
18 สุ ดต๊ายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเป๋ นคนเขียนกําอําลานี้ ด้วยลายมือของตั ๋วเก่า บ่ดี ลืมว่า
ข้าพเจ้าติดคอกอยู่ ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าจงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ

1 เธสะโลนิ ก๋า 1:1
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1 เธสะโลนิ ก๋า 1:6

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือเปาโล ต้านเขียนเถิงผู้เจื้อในเมืองเธสะโลนิ ก๋า ต้านเขียน
ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 50-51 นี่ เป๋นจดหมายฉบับแรกตี้เปาโลเขียนเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋คริ
สตจักร
เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนในเมืองเธสะโลนิ ก๋าหลังจากตี้ออกจากเมืองฟีลิปปี เธสะ
โลนิ ก๋าเป๋นเมืองใหญ่กับสําคัญตี้สุดในแคว้นมาซิโดเนี ย เซิง่ อยูใน
่ อาณาจักรโรม สมัย
นี้ อยู่ประเทศกรีก เปาโลเกยบอกข่าวดีในตี้อื่นๆ แต่ได้ฮบ
ั ข่าวเกี่ยวกับคริสตจักรเธสะ
โลนิ ก๋าต๋อนตี้ต้านกํ่าลังอยู่ตี้เมืองโครินธ์ แล้วเปาโลก็เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นเปื้ อหื้อ
กํา๋ ลังใจ๋หมู่เขา กับได้อธิบายเถิงบางสิง่ บางอย่างตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ผิด
เปาโลเขียนหื้อผูเ้ จื้อจาวเธสะโลนิ ก๋ากึ๊ดเถิงเรือ
่ งความฮักกับความห่วงใยของเปาโล
ตี้ มี ต่อ หมู่ เขา ตัง้ แต่ ต๋อน ตี้ ต้าน ได้ บอก ข่าวดี กับ เขา จ๋น เถิง ต๋อน ตี้ ต้าน เขียน จดหมาย
ฉบับนี้ ต้านต้องออกจากเมืองเธสะโลนิ ก๋าตันที ย้อนว่าในเมืองมีก๋านจลาจล (กิจก๋าน
17:1-10 ) แต่ ต้าน ยัง ห่วง หมู่ เขา อยู่ ต้าน เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิกั
์ บ ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม ต้าน สอน ว่า พระเยซู คริสต์ จะ มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง เปื้ อ จะ มา ฮับ หมู่ ผู้ เจื้อ
หื้อไปอยูกั
่ บพระองค์ แต่จะบ่มีใผฮูว่
้ าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ย้อนจาอัน
้ ผูเ้ จื้อต้องมีความเจื้อ
ต่อ ไป อย่าง มัน
่ คง กับ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ตี้ พระเจ้า เปิง ใจ๋ เปื้ อ หมู่ เขา จะ พร้อม ตี้ จะ ได้ อยู่ กับ
พระเจ้า เมื่อองค์พระผู้เป๋นเจ้าปิ๊ กมา

1

กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล กับ สิ ล วานั ส๑ ตึง ทิ โมธี ขอ แสดง ความ นั บถือ

มา
เถิง ปี้ น้ อง ของ คริสตจักร ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋น ของ พระเจ้า พระบิดา ตึง พระ
เยซูคริสต์ ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขเต๊อะ
ความเจื้อกับแบบอย่างของจาวเธสะโลนิ ก๋า

2 หมูเฮา
่ ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับต้านตังหลายอยูตลอด
่
กับอธิษฐานเผื่อต้านตัง

หลายเป๋นประจํา๋ 3 เมื่อหมูเฮา
่ อธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาของเฮาเผื่อหมูต้
่ าน หมูเฮา
่
กึ๊ดเถิงก๋านงานของหมู่ต้านตี้เกิดจากความเจื้อ ตึงกึ๊ดเถิงตี้ต้านเต๋มใจ๋เยียะก๋านหนั ก
ย้อน ความ ฮัก กับ กึ๊ด เถิง ความ อดทน ของ ต้าน ตี้ เกิด จาก ความ หวัง ใน พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
4 ปี้ น้ องผูเจื
้ ้ อตังหลาย ผูตี
้ ้พระเจ้าฮัก หมู่เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าฮักต้านตังหลาย แล้วเลือก
ต้าน มา เป๋น คน ของ พระองค์ 5 ย้อน ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา นํา ข่าวดี มา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ก็
บ่ใจ้ มา ก้า อู้ บ่ดาย แต่ มา ด้วย ฤทธิอํ
่ ใจ๋ แต๊ๆ
์ านาจ กับ พระวิญญาณ บริสุทธิตึ
์ ง ความ มัน
ต้านตังหลายก็ฮู้แล้วว่าหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ จาใดพ่องต้ามก๋างหมู่ต้าน เปื้ อเป๋นประโยชน์ ต่อ
ต้าน ตัง หลาย 6 ส่วน ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ เอา จี วต
ิ ของ หมู่ เฮา ตึง ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
เป๋นแบบอย่าง แม้ต้านปะความตุ๊กยากนั กก็ ยังฮับถ้อยกํานั ้นด้วยความจื้นจมยินดี ตี้
๑
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มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายจึงก๋ายเป๋นแบบอย่างแก่ผู้เจื้อ
ใน แคว้น มาซิ โดเนี ย ตึง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น อาคายา ตวย 8 ย้อน ต้าน ตัง หลาย ถ้อยกํา ของ
พระเจ้าจึงได้เล่าลือออกไปจากเมืองเธสะโลนิ ก๋า บ่ใจ้ก้าแคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอา
คายาเต้าอัน
้ แต่ได้เล่าลือไปแผวหลายๆ ตี้ จ๋นหมู่เฮาบ่ต้องอูอะหยั
้
งเกี่ยวกับความเจื้อ
ของ ต้าน แหม แล้ว 9 ย้อน คน หมู่ นั ้น เล่า เรือ
่ ง ตี้ ต้าน ต้อนฮับ หมู่ เฮา ดี ขนาด ตึง อู้ เรือ
่ ง ตี้
ต้าน ตัง หลาย บิน
่ หลัง ตํา๋ ฮูป เคารพ ปิ๊ ก มา หา พระเจ้า เปื้ อ ฮับ ใจ๊ พระองค์ ผู้ เป๋น พระเจ้า
เตี้ยงแต๊กับมีจีวต
ิ อยู่ 10 ตึงอูเถิ
้ งเรือ
่ งต้านตังหลายกองถ้าบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์
คือพระเยซู คริสต์ ผู้ตี้ พระเจ้าได้ โผดหื้อปิ๊ กเป๋นขึ้นจากความต๋าย ผู้จ้วยหื้อเฮาป๊นจาก
โต้ษตี้จะมาปายหน้านั ้น

2

ก๋านงานของเปาโลในเมืองเธสะโลนิ ก๋า
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ต้าน ฮู้ แล้ว ว่า ตี้ หมู่ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน นั ้น ก็ ได้ ผล ดี จ้า ดนั ก
2 ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า หมู่ เฮา ได้ ฮับ ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตึง ได้ ฮับ ก๋าน ดู แควน ใน เมือง
ฟี ลิ ป ปี ก่อน ตี้ จะ มา แผว เมือง เธสะโลนิ ก๋า แต่ พระเจ้า จ้วย หื้อ หมู่ เฮา มี ใจ๋ ก้า ตี้ จะ บอก
ข่าวดีของพระองค์หื้อต้านตังหลายฟัง แม้ว่ามีคนแหมนั กต่อต้านเฮา 3 ก๋านบอกข่าวดี
ของเฮาแก่ต้านตังหลายบ่ได้เกิดจากกํากึ๊ดตี้บ่ถูกต้อง กาว่าเจตนาตี้บ่บริสุทธิ์ กาว่ามี
อุบาย ใดๆ แอบ แฝง 4 แต่ ว่า พระเจ้า หัน ดี ตี้ จะ มอบ ก๋าน บอก ข่าวดี ไว้กับ หมู่ เฮา เฮา จึง
บอกข่าวดีนั ้นบ่ใจ้เป๋นตี้ปอใจ๋ของมนุษย์ แต่เปื้ อเป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้าผู้กวดสอบจิต
ใจ๋ เฮา 5 ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว กับ พระเจ้า ก็ เป๋น พยาน ได้ ว่า หมู่ เฮา บ่ได้ อู้ กํา ยกยอ
ใดๆ กาว่า อู้ กํา ใดๆ เปื้ อ จะ ได้ เงิน คํา 6 เฮา บ่เซาะ กํา ยกยอ ปอปั้ น จาก คน ตัง หลาย บ่ว่า
จากหมู่ต้าน กาว่าจากคนอื่น
7 เถิง แม้ ว่า หมู่ เฮา มี สิทธิอํานาจ ตี้ จะ สัง
่ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอัน
้ ได้ ใน ฐานะ ตี้ หมู่ เฮา
เป๋นอัครทูตของพระคริสต์ แต่ ต๋อนตี้ อยู่กับต้านตังหลาย หมู่ เฮาอ่อนน้ อมต่อหมู่ ต้าน
เหมือน แม่ ตี้ เลี้ยง ดู ลูก ของ เขา 8 หมู่ เฮา ฮัก ต้าน นั ก ขนาด เฮา บ่ได้ ปั๋ น ก้า ข่าวดี ของ
พระเจ้า หื้อ ต้าน เต้า อัน
้ แต่ เต๋ม ใจ๋ หื้อ แม้แต่ จี วต
ิ ของ หมู่ เฮา แก่ ต้าน ตวย ย้อน หมู่ ต้าน
เป๋น คน ตี้ เฮา ฮัก 9 ปี้ น้ อง ตัง หลาย จํา๋ ได้ แน่ นอน แล้ว ว่า ใน ต๋อน ตี้ เฮา บอก ข่าวดี ของ
พระเจ้า หื้อ ฟัง นั ้น หมู่ เฮา เยีย ะ ก๋าน หนั ก มอกใด ต้า มก๋าง ต้าน หมู่ เฮา เยีย ะ ก๋าน วัน คํ่า
คืนฮุง่ เปื้ อเฮาจะบ่เป๋นภาระต่อหมู่ต้านสักคนเดียว
10 หมู่ ต้าน ตึง พระเจ้า ก็ เป๋ น พยาน ได้ ว่า เฮา เป๋ น คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ พระเจ้า เป๋ น คน
ซื่อสัตย์ กับบ่มีตํา๋ หนิ ในหมู่ต้านตี้เป๋นผู้เจื้อ 11 ต้านตังหลายฮูแล้
้ วว่า หมู่เฮาได้ผ่อกอย
12
หมูต้
่ านกู้คนเหมือนป้อผ่อกอยลูก คือหื้อกํา๋ ลังใจ๋ ปลอบใจ๋ กับอูยํ
้ ้าหื้อหมูต้
่ านใจ๊จีวต
ิ
เป๋นตี้เปิงใจ๋พระเจ้า ผู้ตี้ฮ้องหมู่ต้านเข้ามามีส่วนฮ่วมในแผ่นดินของพระเจ้ากับความ
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์
13 ก็ มี เหตุผล แหม อย่าง นึ่ ง ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า เป๋ น ประจํา
๋ คือต๋อนตี้
ต้านตังหลายยอมฮับถ้อยกําของพระเจ้าตี้ได้ยน
ิ จากหมู่เฮานั ้น ต้านบ่ได้ฮับเอาเหมือน
เป๋นกําของคน แต่ได้ฮับเอาเป๋นกําของพระเจ้า เซิง่ เป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ ถ้อยกํานี้ กํ่าลังเกิด
ผลในต้านตังหลายตี้เป๋นผู้เจื้อ 14 ปี้ น้ องตังหลายเหตุตี้ เกิดขึ้นกับหมู่ต้านก็เกิดขึ้นกับ
ผู้เจื้อของพระเจ้าในคริสตจักรตี้เป๋นของพระเยซู คริสต์ในแคว้นยูเดีย ตี้โดนคํ่าจากปี้
น้ องจาวยิวจ้าดเดียวกั ๋น เหมือนกับตี้คนจ้าดเดียวกับต้านเยียะต่อต้าน 15 เซิง่ เป๋นหมู่
1
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ตี้ฆ่าพระเยซู องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า ตึงฆ่าหมู่ตี้เป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงไล่
หมู่ เฮาออกมาจากเมือง ต่างๆ ตี้ เฮาเกยบอกข่าวดี ตวย หมู่ เขาขัดใจ๋ พระเจ้า เป๋น ศัตรู ๋
ต่อคนตังหลาย 16 หมู่เขาขัดขวางบ่หื้อเฮาบอกข่าวดีหื้อหมู่คนต่างจ้าด เซิง่ เป๋นตางตี้
หมู่นั ้นจะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่เขาเยียะจาอี้ก็เตื่อมความบาปนั กขึ้นติกๆ แล้ว
ในตี้สุดพระเจ้าจะลงโต้ษหมู่เขาอย่างแน่ นอน
เปาโลใค่ไปแอ่วหาจาวเธสะโลนิ ก๋า
ส่วนหมู่เฮาเมื่อปั๊ ดจากหมู่ต้านไปเป๋นหว่างเป๋นคาวนั ้น ก็ ห่างก้า
ตั ๋ว แต่ ใจ๋ เฮา กึ๊ด เติง หา หมู่ ต้าน นั ก ขนาด ก็ เลย ฮิ หา ตาง ตี้ จะ ไป แอ่ว หา ต้าน ตัง หลาย
แหม 18 หมู่ เฮา ใค่ มา แอ่ว หา ต้าน ส่วน ข้าพเจ้า เปาโล ก็ ฮิ จะ ไป แอ่ว หา ต้าน วัน แล้ว วัน
เล่า แต่ ซาต๋านก็ ขัดขวางไว้ 19 เฮาเยียะจาอัน
้ ย้อนว่าต้านเยียะหื้อหมู่เฮามีความหวัง
มีความจื้นจมยินดี ตึงเยียะหื้อเฮาภู มิใจ๋ ตี้ จะฮับมงกุฎต่อหน้าพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า ย้อนงานเฮาสําเร็จในหมู่ต้าน เมื่อพระองค์จะปิ๊ กมาแหม 20 หมู่เฮาภูมิใจ๋กับจื้นจม
ยินดีในหมู่ต้านแต๊ๆ
17 ปี้ น้ องตังหลาย

3

ใน ตี้ สุด หมู่ เฮา ก็ ทน บ่ได้ แล้ว ก็ เลย ตกลง ตี้ จะ อยู่ ใน เมือง เอเธนส์ คน เดียว ต่อ ไป
2 แล้ว ส่ง ทิ โมธี น้ อง ของ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน ตัง หลาย เขา เป๋ น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเจ้า
ตวย กั ๋น ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเยซู คริสต์ เฮา ส่ง เขา มา เปื้ อ จ้วย ต้าน ตัง หลาย หื้อ
มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ กับ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ต่อ ไป 3 เปื้ อ จะ
บ่มีใผในหมู่ต้านบ่มัน
่ คงในความเจื้อ ย้อนว่ามีก๋านคํ่าอยู่บ่าเดี่ยวนี้ ต้านตังหลายฮู้อยู่
แล้วว่าหมู่เฮาจะต้องปะก๋านคํ่านั ้น 4 เมื่อหมู่เฮาอยูตวย
่
ต้านตังหลาย เฮาก็ได้บอกต้าน
ไว้ก่อนแล้วว่า ต้านกับเฮาจะโดนคํ่า แล้วก็เป๋นจาอัน
้ แต๊ต๋ามตี้ต้านฮู้อยู่แล้ว 5 ย้อนจา
อัน
้ ข้าพเจ้าเลยอดใจ๋ต่อไปบ่ได้ จึงได้ส่งทิ โมธีมาผ่อความเจื้อของหมู่ต้านว่าเป๋นจาใด
กั ๋น พ่อง กั ๋ว ว่า ซาต๋าน จะ ล่อลวง ต้าน หื้อ หลง ไป แล้ว ตี้ หมู่ เฮา ได้ อุตส่าห์เยีย ะ ก๋าน หนั ก
ไว้นั ้นก็จะบ่มีประโยชน์
1

กํารายงานของทิโมธี
บ่า เดี่ยวนี้ ทิ โมธีปิ๊ ก จาก หมู่ ต้าน มา เถิง หมู่ เฮา แล้ว และ ได้ นํา ข่าวดี มา บอก ว่า ต้าน
ตัง หลาย ยัง ตัง้ มัน
่ คง อยู่ ใน ความ เจื้อ กับ ความ ฮัก เหมือน เดิม เขา บอก แหม ว่า เมื่อ หมู่
ต้านกึ๊ดเติงหาหมู่เฮา หมู่ต้านก็ดีใจ๋ ตึงใฝ่ฝันจะได้หันหน้าหมู่เฮา เหมือนอย่างหมู่เฮา
ใค่ หัน หน้า หมู่ ต้าน เหมือน กั ๋น 7 ย้อนจาอี้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย บ่ว่า เฮา มี ความ ตุ๊ก ยาก
แต่หมู่เฮาได้ฮับกํา๋ ลังใจ๋จากต้านตังหลาย ย้อนความเจื้อของต้านนั ้นละ 8 เฮาก็โล่งอก
โล่งใจ๋ตี้ฮูว่
้ า ต้านยังมีความเจื้อมัน
่ คงในองค์พระผู้เป๋นเจ้า
6

9 หมู่เฮาจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับหมู่ต้านจาใดดี

หื้อสมกับความจื้นจมยินดีตี้
หมู่ เฮา มี ย้อน หมู่ ต้าน เมื่อ อยู่ ต่อ พระเจ้า ของ เฮา 10 หมู่ เฮา อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า อย่าง
ตัง้ ใจ๋ วัน คํ่า คืน ฮุง่ ตี้ จะ ได้ หัน หน้า หมู่ ต้าน แหม เปื้ อ เตื่ อม แถ้ง สิง่ ตี้ ยัง ขาด อยู่ ใน ความ
เจื้อของต้านหื้อเต๋มบริบูรณ์
11 ขอหื้อพระเจ้าพระบิดาของหมู่ เฮาตึงพระเยซู คริสต์ ของหมู่ เฮา

นําตางหมู่เฮามา
แอ่ว หา ต้าน ตัง หลาย แหม ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮัก กั ๋น กับ ฮัก
คนอื่นๆ นั กขึ้น หื้อเหมือนตี้หมู่เฮาฮักต้านตังหลาย 13 ย้อนจาอัน
้ เฮาขอพระองค์เยียะ
12
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หื้อจิตใจ๋ของต้านตังหลายมัน
่ คง กับบริสุทธิบ่
์ มีตํา๋ หนิ ใดๆ ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของ
หมู่เฮา เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาจะปิ๊ กมาพุ่มกับหมู่ผู้บริสุทธิตึ
์ งหมด
ของพระองค์

4

จีวต
ิ ตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
สุด ต๊าย นี้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เฮา เกย สอน หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ จาใด เปื้ อ จะ เป๋น ตี้ เปิง ใจ๋
พระเจ้า ต้าน ก็ ได้ เยีย ะ จา อัน
้ อยู่ แล้ว ใน ฐานะ ตี้ เฮา เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น ใน พระ เยซู ก็ ขอ
อ้อนวอน ว่า หื้อ ใจ๊ จี วิต จาอัน
้ ต่อ ไป นั ก ขึ้น 2 ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา สอน ตี้ หมู่ เฮา ได้ บอก
ต้านตังหลายในนามพระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าอยูแล้
่ วว่า 3 พระเจ้าใค่หื้อต้านตังหลาย
เป๋น คน บริสุทธิ์ กับ เว้น จาก ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ 4 กู้ คน ก็ ควร ฮู้ ว่า จะ ควบคุม ตั ๋ว เก่า
ได้ จาใด๒ แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิอย่
์ าง มี เกียรติ 5 บ่ใจ้ เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา เหมือน
อย่างคนต่างจ้าดตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้า 6 ในเรือ
่ งนี้ บ่ดี เยียะบาปกาว่าเยียะผิดต่อปี้ น้ องโดย
เป๋นจู๊กับเมียเขา ย้อนว่าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะลงโต้ษคนตี้เยียะผิดจาอัน
้ เหมือนอย่าง
ตี้หมู่เฮาเกยบอกเกยเตือ
๋ นต้านตังหลายมาก่อนแล้ว 7 ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ฮ้องหมู่เฮา
หื้อเป๋นคนลามก แต่หื้อเป๋นคนตี้ใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์ 8 คนใดบ่เอากฎระเบียบข้อนี้ เขา
บ่ใจ้บ่ยอมฮับก้ามนุษย์เต้าอัน
้ แต่บ่ยอมฮับพระเจ้าผู้มอบพระวิญญาณบริสุทธิหื
์ ้อกับ
ต้านตวย
9 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน ฮัก หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ นั ้น ข้าพเจ้า บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง เขียน มา บอก ต้าน ตัง
หลายแหม ย้อนพระเจ้าสอนหมู่ต้านหื้อฮักกั ๋นอยู่แล้ว 10 ความจริงต้านตังหลายก็ฮัก
หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใคว่แคว้น มาซิ โดเนี ย อยู่ แล้ว แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย หมู่ เฮา อ้อนวอน ต้าน
หื้อ ฮัก หมู่ เขา นั ก ขึ้น แหม 11 จง ตัง้ เป้า หมาย ไว้ว่า จะ อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง สงบสุข บ่ยุง่ กับ
เรือ
่ งของคนอื่น กับหื้อเลี้ยงจี วต
ิ ด้วยลําแข้งของตั ๋วเก่าเหมือนตี้ หมู่ เฮาได้ บอกไว้แล้ว
12 ถ้าเยียะจาอีคน
้ ตี้ยังบ่เจื้อจะนั บถือจีวต
ิ ของต้าน กับต้านตังหลายบ่ต้องเปิ้ งใผเลย
1

เมื่อพระเยซูปิ๊ กมา
หมู่เฮาใค่ หื้อหมู่ต้านฮู้เรือ
่ งเกี่ยวกับคนตี้ ล่วงหลับไปแล้ว ว่าจะมี
อะหยังเกิดขึ้นกับคนหมู่นั ้นพ่อง เปื้ อต้านจะบ่เศร้าเสียใจ๋เหมือนคนอื่นตี้บ่มีความหวัง
14 แต่ หมู่ เฮา เจื้อ ว่า พระเยซู ต๋าย แล้ว กับ เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เยีย ะ หื้อ หมู่ เฮา เจื้อ ว่า
พระเจ้าจะฮับผู้เจื้อตี้ล่วงหลับไปแล้วนั ้นปิ๊ กมากับพระเยซู
15 ต๋อนนี้ หมู่เฮาจะบอกถ้อยกําจากองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าหื้อหมู่ต้าน ก็ คือวันตี้ พระเยซู
จะปิ๊ กมา หมู่คนตี้ ต๋ายไปแล้วจะไปปะพระองค์ ก่อนหมู่เฮาตี้ ยังมีจี วต
ิ อยู่ 16 คือว่าพระ
เยซู จะปิ๊ กมาจากสวรรค์ โดยมีกําสัง่ เอิน
้ เสียงดังไปตวย มีเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์
ไปตวย กับมีเสียงเป่าแกของพระเจ้า แล้วหมู่คนตี้เจื้อพระเยซูตี้ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้น
มา ก่อน 17 หลัง จาก นั ้น พระเจ้า จะ ฮับ หมู่ เฮา ตี้ ยังอยู่ใน โลก ขึ้น ไป ใน เมฆ ไป เข้า กับ คน
หมู่นั ้น แล้วไปปะพระเยซูบนต๊องฟ้าอากาศ ก็จะได้อยู่ตวยพระองค์ตลอดไป 18 จาอัน
้
หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นต๋ามถ้อยกํานี้ เต๊อะ
13 ปี้ น้ อง ตัง หลาย

5

๒

หื้อเกียมตั ๋วไว้สําหรับวันปิ๊ กมา
4:4 4:4 แป๋ได้แหมอย่างว่า จะเฮียนฮูตี
้ ้จะมีเมียอย่างถูกต้อง กาว่า เฮียนฮูตี
้ ้จะอยูกั
่ บเมียอย่างถูกต้อง
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ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ส่วน วัน เวลา ตี้ เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น บ่จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง เขียน มา
บอกหื้อฮู้ 2 ย้อนว่าต้านตังหลายฮู้ดีอยู่แล้วว่า วันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า จะ
มาเหมือนขโมยตี้มาในต๋อนเมื่อคืน 3 เมื่อคนตังหลายอูกั
้ ๋นว่า “กู้อย่างสงบสุขปลอดภัย
แล้ว� จู่ๆ ก๋านทําลายก็จะเกิดขึ้นกับเขาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เหมือนแม่มานเจ็บต๊องจะเกิด
ลูก หมู่เขาจะหนี ไปตังใดก็ตึงบ่ป๊น
4 แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย ต้าน จะ บ่ได้ อยู่ใน ความ มืด เมื่อ วัน นั ้น มา แผว ต้าน ก็ จะ บ่ตกใจ๋
เหมือนขโมยมา 5 ย้อนว่าต้านตังหลายเป๋นของความเป่งแจ้ง เป๋นของเมื่อวันตี้ เผียบ
เหมือนคนเยียะสิง่ ตี้ดี เฮาตังหลายบ่ใจ้เป๋นของความมืด กาว่าเป๋นของเมื่อคืนตี้เผียบ
เหมือน คน เยีย ะ สิง่ ตี้ บ่ดี 6 ย้อนจาอัน
้ ห้าม เมา หลับ อย่าง คน อื่น ตี้ บ่ฮู้ ว่า พระเยซู จะ ปิ๊ ก
มา แหม แต่ หื้อ เฮา เฝ้า หละวัง ตื่น ตั ๋ว กับ ควบคุม ตั ๋ว เก่า อยู่ เสมอ 7 ย้อน คน หลับ ก็ หลับ
เมื่อคืน บ่ฮู้เนื้ อ ฮู้คิง คนกิน
๋ เหล้าก็ เมาเหล้า เมื่อคืน บ่ควบคุมตั ๋วเก่า 8 แต่ เฮาเป๋นของ
เมื่อ วัน ก็ หื้อ ควบคุม ตั ๋ว เก่า เน่ อ โดย เอา ความ เจื้อ กับ ความ ฮัก มา ใส่ เหมือน เป๋น เกราะ
ป้อ งกั ๋น อก ไว้ ตึง เอา ความ หวัง ตี้ พระเจ้า จะ จ้วย หื้อ หมู่ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ มา สุบ หัว
เหมือน เป๋น หมวก เหล็ก 9 ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ เลือก หมู่ เฮา มา ลงโต้ ษ แต่ เลือก มา ฮับ
ความรอดป๊นบาปโต้ษ ตี้ผ่านตางพระเยซูคริสต์ของเฮา 10 ผู้ตี้ต๋ายเปื้ อเฮา เปื้ อเฮาจะ
อยูกั
่ บพระองค์เมื่อพระองค์ปิ๊ กมา บ่ว่าเฮายังเป๋นอยูกาว่
่
าต๋ายไปแล้ว 11 ย้อนจาอัน
้ จง
หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กั ๋น จ้วย กํ๊า จู เซิง่ กั ๋น และ กั ๋น เหมือน อย่าง ตี้ ต้าน ตัง หลาย กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่ บ่า
เดี่ยวนี้
1

กําตักเตือ
๋ นสุดต๊าย
หมู่ เฮาวิงวอนขอหื้อต้านเคารพนั บถือหมู่ คนตี้ หมัน
่ เยียะก๋านฮับ
13
ใจ๊ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ตี้ เป๋นผู้นําตี้ เตือ
๋ นสติ ต้ามก๋างหมู่ ต้าน หื้อเคารพนั บถือกับฮัก
หมู่ เขา นั กๆ ย้อน ก๋าน ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ นั ้น กับ หื้อ อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง สงบสุข 14 ปี้ น้ อง ตัง
หลาย หมู่เฮาวิงวอนขอหื้อต้านเยียะในสิง่ ต่อไปนี้ คือตักเตือ
๋ นคนตี้ขีค
้ ้านเยียะก๋าน หื้อ
กํา๋ ลัง ใจ๋ คน ตี้ ขี้ กั ๋ว จ้วย คน ตี้ อ่อนใจ๋ กับ หื้อ มี ใจ๋ อดทน ต่อ คน ตัง หลาย 15 ห้าม ใผ คน ใด
เยียะก๋านฮ้ายตอบแตนก๋านฮ้าย แต่ตัง้ ใจ๋เยียะสิง่ ตี้ดีๆ อยู่เสมอต่อหมู่ของต้านตึงคน
อื่นตวย
16 หื้อ มี ใจ๋ จื้ นบาน อยู่ เสมอ 17 หื้อ อธิษฐาน เป๋ น ประจํา
๋ 18 หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า
สําหรับ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น กู้ อย่าง สิง่ หมู่ นี้ พระเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ ย้อน หมู่
ต้านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์
19 ห้าม ดับ ไฟ แห่ง พระวิญญาณ บริสุทธิ๓
์ 20 ห้าม ดู แควน กํา ทํานาย ตี้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ อู้
ออกมา 21 แต่หื้อทดสอบกําทํานายนั ้น เปื้ อแน่ ใจ๋ว่ากํานั ้นมาจากพระเจ้า ถ้าเป๋นแต๊ก็
หื้อยอมฮับ 22 หื้อละเว้นจากสิง่ บ่ดีตังหลายจ๋นเสี้ยง
23 ขอพระเจ้าผูตี
้ ้หื้อสันติสุข เยียะหื้อต้านตังหลายเป๋นคนบริสุทธิสะอาด
ตังมวล ขอ
์
พระองค์ฮักษาวิญญาณตึงจิตใจ๋ตึงตั ๋วของต้านไว้หื้อหมดใสจากก๋านตํา๋ หนิ ติเตีย
๋ น จ๋น
แผววันตี้พระเยซู คริสต์ปิ๊ กมา 24 พระเจ้าคือผู้ตี้ฮ้องต้านตังหลาย พระองค์จะเยียะจา
อีอย่
้ างแน่ นอนย้อนว่าเป๋นผู้สัตย์ซ่ ือ
25 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ ต้าน อธิษฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เน่ อ 26 หื้อ จูบ ตัก
๊ ตวาย กั ๋น อย่าง
เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ 27 ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต้าน ตัง หลาย ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ว่า หื้อ
อ่านจดหมายนี้ หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อกู้คนตี้หัน
้ ฟังตวยเน่ อ
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย

๓

5:19 5:19 หมายเถิง ก๋านปิดกัน
้ ก๋านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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28 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า จง มี แก่ ต้าน ตัง หลาย เต๊อะ
อาเมน
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีสอง
้

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน หลัง จาก ตี้ ส่ง จดหมาย ฉบับ แรก ไป เถิง ผู้
เจื้อในเมืองเธสะโลนิ ก๋าบ่เมินเต้าใด จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 50-51
ต๋อนตี้เปาโลยังอยูตี
่ ้เมืองโครินธ์

เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่ามีสิง่ ตี้ผู้เจื้อเข้าใจ๋ผิดเกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านมาเป๋นเตื้อตี้สองของพระ
เยซูคริสต์ ต้านอาจจะได้ยน
ิ ข่าวนี้ จากทิโมธีตี้ปิ๊ กมาจากเมืองโครินธ์หลังจากตี้ไปแอ่ว
หาเมืองเธสะโลนิ ก๋า เปาโลเลยเขียนจดหมายเถิงหมู่ผู้เจื้อในเธสะโลนิ ก๋าแหมเตื้อเปื้ อ
อธิบายเถิงสิง่ ตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ผิด
เปาโล บอก เถิง เรือ
่ ง วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา ยัง มา บ่เถิง เตื้อ ต้าน บอก เถิง สิง่ ตี้
จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง บ่มี ใผ ฮู้ ได้ ว่า พระเยซู คริสต์
จะ ปิ๊ ก มา เมื่อ ใด ย้อน จาอัน
้ ผู้ เจื้อ ควร จะ เยีย ะ ก๋าน อย่าง ซื่อสัตย์ เปื้ อ จะ เลี้ยง ดู ตั ๋ว เก่า
ได้ บ่ควร ถ้า รอ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา โดย อยู่ บ่ดาย แต่ ควร จะ เยีย ะ ต๋าม แบบ อย่าง ของ
เปาโลตี้เยียะก๋านเปื้ อจะผ่อกอยตั ๋วเก่าแม้แต่ต๋อนตี้บอกข่าวดีตวย
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

กับสิลวานั สตึงทิโมธี
เถิง ปี้ น้ อง ใน คริสตจักร เมือง เธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋น ของ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา ตึง
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าตวยเต๊อะ
ก๋านตัดสินในวันตี้พระเยซูปิ๊ กมา

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เป๋น ก๋าน สมควร อยู่ แล้ว ตี้ หมู่ เฮา ต้อง ขอบพระคุณ พระเจ้า
สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่ ตลอด ย้อน ว่า ความ เจื้อ ของ ต้าน จํา๋ เริญ ขึ้น ติกๆ ขอบคุณ พระเจ้า ตี้
ความฮักของต้านตี้มีต่อกั ๋นก็จํา๋ เริญนั กขึ้นติกๆ ตวย 4 หมู่เฮาอวดต้านตังหลายหื้อคริ
สตจักรหลายตี้ หลายแห่งฟังว่า หมู่ต้านอดทนกับเจื้อวางใจ๋ พระเจ้าต้ามก๋างก๋านโดน
คํ่า กับความตุ๊กยากตี้หมู่ต้านทนอยูนั
่ ้น
3

5 สิง
่ หมู่นี้ แสดงเถิงก๋านตัดสินอันยุติธรรมของพระเจ้า

ย้อนโดยความตุ๊กตี้หมู่ต้าน
ได้อดทน พระเจ้าก็จะนั บต้านตังหลายว่า สมควรตี้จะเข้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า ตี้
หมู่ต้านกํ่าลังฮับความตุ๊กยากเปื้ ออาณาจักรนั ้น 6 พระเจ้าจะเยียะต๋ามความยุติธรรม
ก็คือคนหมู่นั ้นตี้ได้เยียะหื้อหมู่ต้านมีความตุ๊ก พระเจ้าก็จะเยียะหื้อหมู่เขาฮับความตุ๊ก
เหมือนกั ๋น 7 พระเจ้าจะหื้อต้านตังหลายตี้เดือดฮ้อนอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ ป๊นตุ๊กกับหมูเฮา
่ ตวย
นี่ จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าปิ๊ กมาจากสวรรค์ด้วยเปล๋วไฟฮ้อนขนาด
พร้อม กับ หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ ตวย 8 พระเจ้า จะ ลงโต้ ษ คน ตี้ บ่ฮู้
จัก พระองค์ ตึง ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง ข่าวดี ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา 9 คน หมู่
นั ้น จะ ฉิ บหาย ตลอด ไป จะ ถูก แยก ออก หื้อ ป๊น จาก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ อํานาจ อัน ยิง่
ใหญ่ ของ พระองค์ 10 นี่ จะ เกิด ขึ้น ใน วันตี้ พระเยซู จะ ปิ๊ ก มา ฮับเกียรติ ตึง ความ อัศจ๋รรย์
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ใจ๋จากหมู่ผู้บริสุทธิตั
่ งเกี่ยวกับ
์ งหลาย หมู่ต้านก็จะอยู่ในหมู่นั ้นตวย ย้อนว่าได้เจื้อเรือ
พระองค์ตี้หมู่เฮาได้บอกหื้อหมู่ต้านฟัง
หมู่ เฮา ก็ หมัน
่ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตัง หลาย บ่ขาด เฮา ขอ พระเจ้า จ้วย ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ
หื้อ เปิง กับ จี วต
ิ ตี้ พระองค์ ฮ้อง เฮา มา ติด ต๋าม กับ จ้วย หื้อ ต้าน ตัง หลาย โดย อํานาจ ของ
พระองค์ หื้อ เยีย ะ ก๋าน ดี กู้ สิง่ ตี้ ใค่ เยีย ะ ตึง เยีย ะ ก๋าน งาน ตี้ เกิด จาก ความ เจื้อ ของ ต้าน
หื้อได้ 12 แล้วจื้อ ของพระเยซู คริสต์ ของเฮาจะได้ ฮับเกียรติ ย้อนสิง่ ตี้ พระองค์ เยียะใน
จีวต
ิ ของต้าน ตึงต้านก็จะได้ฮบ
ั เกียรติตวย โดยพระคุณของพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
11

2
คนบ่ดีคนนั ้น

1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ส่วนเรือ
่ งก๋านตี้พระเยซูคริสต์ของเฮาจะปิ๊ กมา แล้วรวบรวม
หมู่เฮาไปอยู่กับพระองค์ นั ้น หมู่เฮาขอวิงวอนต้านตังหลายว่า 2 ห้ามใจ๋ บ่ดี กาว่าตกใจ๋
ง่าย เน่ อ เมื่อ มี กํา ตวายตัก
๊ ก็ ดี กํา อู้ ก็ ดี กาว่า มี จดหมาย อ้าง ว่า มา จาก หมู่ เฮา ก็ ดี ตี้ ว่า
วัน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา แผว แล้ว 3 ห้าม ต้าน เจื้อ กํา จุ หลอก ของ ใผ คน
ใด ย้อนว่ายังบ่เถิงวันนั ้นจ๋นกว่าจะมีก๋านกบฏอันยิง่ ใหญ่ต่อพระองค์เกิดขึ้นก่อน แล้ว
คนบ่ดีคนนั ้นจะป๋ากฏตั ๋วขึ้น จุดหมายป๋ายตางของเขาก็คือความฉิ บหาย 4 เขาจะต่อสู้
ขัดขวางกับยกตั ๋วเก่าขึ้นเหนื อกู้อย่างตี้คนฮ้องว่าเทพเจ้า กาว่าสิง่ ตี้คนเคารพปู่จากั ๋น
เปื้ อจะแต่งตัง้ ตั ๋วเก่าอยูใน
่ พระวิหารของพระเจ้า แล้วป่าวบอกว่าตั ๋วเขาเป๋นพระเจ้า
ต้าน ตัง หลาย ควร ฮู้ เรือ
่ ง นี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ตวย กั ๋น แล้ว 6 กับ ต้าน ตัง
็ คน บ่ดี นั ้น ไว้อยู่ แล้ว เปื้ อ บ่หื้อ เขา ป๋า กฏ ออก มา จ๋น เถิง เวลา ของ เขา
หลาย ก็ ฮู้ สิง่ ตี้ เกิด
ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้ 7 คือ ว่า อํานาจ บ่ดี ตี้ เลิ็ กลับ นั ้น กํ่า ลัง เยีย ะ ก๋าน อย่าง ลับๆ อยู่ จ๋น
็ มันไว้จะถูกหื้อออกไป 8 แล้วคนบ่ดี คนนั ้นจะป๋ากฏขึ้น แต่ เมื่อพระ
แผวเวลาตี้ ผู้ตี้ เกิด
เยซู ปิ๊ ก มา พระองค์ จะ ฆ่า เขา โดย ลม หายใจ๋ จาก ปาก ของ พระองค์ แล้ว จะ ทําลาย เขา
โดย รัศมี เป่ง แจ้ง แห่ง ก๋าน ปิ๊ ก มา ของ พระองค์ 9 คน บ่ดี คน นั ้น จะ มา โดย มี อํานาจ ของ
ซาต๋าน แล้วเยียะปาฏิหาริย์ ก๋านอัศจ๋รรย์ ตึงหมายสําคัญต่างๆ ตี้แต่งเป๋นเหมือนของ
พระเจ้า 10 เขาจะใจ๊อุบายกู้อย่างล่อลวงคนตี้จะต้องพินาศ ย้อนหมู่เขาบ่ยอมฮักความ
จริงตี้ จะ จ้วย หมู่ เขา รอด ป๊น จาก ความ พินาศ ได้ 11 ย้อนจาอี้พระเจ้า จึง เยียะ หื้อ หมู่ เขา
ถูกก๋านหลอกลวง เปื้ อหมู่ เขาจะเจื้อกําจุ หมู่ นี้ กู้ อย่าง 12 แล้วพระเจ้าจะตัดสินลงโต้ ษ
คนตี้บ่เจื้อความจริง แต่ปากั ๋นม่วนกับความบาป
5

ถูกเลือกหื้อเข้าสู่ความรอด
13 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ฮัก

หมู่เฮาต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
หมู่ต้านอยู่ตลอด เฮาขอบคุณพระเจ้าตี้ พระองค์ได้ เลือกต้านตังหลายไว้ตัง้ แต่เก๊าแต่
ต้น ตี้ จะ ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ซ่วย ล้าง บาป หื้อ ต้าน
บริสุทธิ์ กับ โดย ต้าน เจื้อ ใน ความ จริง เกี่ยว กับ พระเยซู 14 พระเจ้า ได้ ฮ้อง ต้าน มา ฮับ
ความรอดนี้ ผ่านตางข่าวดี ตี้ หมู่เฮาบอก เปื้ อต้านจะมีส่วนฮ่วมได้ ฮบ
ั เกียรติ ตี้ พระเยซู
คริสต์ ได้ ฮับ 15 ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย หื้อ ตัง้ มัน
่ คง ไว้ หื้อ ยึด ถือ กํา สอน ตี้ ได้
เฮียนจากหมู่เฮาแล้ว บ่ว่าจะเป๋นกําอูกาว่
้
าเป๋นจดหมายก็ต๋าม
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ขอ หื้อ องค์ พระเยซู คริสต์ ของ เฮา ตึง พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา ผู้ ตี้ ฮัก เฮา กับ หื้อ
เฮา มี กํา๋ ลัง ใจ๋ ตลอด ไป ตึง มี ความ หวัง ตี้ มัน
่ คง โดย พระคุณ ของ พระองค์ 17 เยีย ะ หื้อ
ต้านมีกํา๋ ลังใจ๋กับมีแฮงนั กขึ้น ตี้จะเยียะกับอูสิ
้ ง่ ดีกู้อย่าง
16

3
ขออธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวย

1 สุ ดต๊ายนี้ ขอปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายอธิษฐานเผื่อหมู่เฮา

หื้อถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋
นเจ้าเล่าลือไปใคว่หมดเวยๆ ตึงได้ฮับเกียรติอย่างตี้ต้านหื้อเกียรติมาแล้ว 2 ตึงหื้อหมู่
เฮาป๊นจากคนบ่ดี ย้อนว่าบ่ใจ้ กู้ คนเจื้อถ้อยกําของพระเจ้า 3 แต่ ว่าองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
สัตย์ซ่ือ จะหื้อต้านตังหลายมีแฮงนั กขึ้น จะป้องกั ๋นต้านป๊นจากมารฮ้าย 4 เฮามีความ
มัน
่ ใจ๋จากองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าว่าต้านกํ่าลังเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา ตึงจะเยียะต่อไป
แหมตวย 5 ขอหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้านําปาต้านตังหลาย หื้อฮูหื
้ ้อเข้าใจ๋นั กยิง่ ขึ้นไปแหม
ในเรือ
่ งความฮักของพระเจ้ากับความอดทนของพระเยซูคริสต์
หื้อหมัน
่ เยียะก๋าน บ่ดีขี้ค้าน
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย หมู่ เฮา ขอ สัง่ ต้าน ใน นาม พระเยซู คริสต์ ของ เฮา ว่า หื้อ หลีก
ออกจากหมู่คนขี้ค้าน ตี้ บ่ได้ เยียะต๋ามตี้ หมู่ เฮาสอน 7 ย้อนต้านตังหลายก็ ฮู้อยู่แล้วว่า
ควรจะเยียะเหมือนหมูเฮา
่
เมื่อหมูเฮา
่ อยูตวย
่
ต้านตังหลายนั ้น หมูเฮา
่ บ่ขีค
้ ้านเลย 8 หมู่
เฮาบ่กิน
่ เยียะก๋านหนั กตึงเมื่อวันเมื่อ
๋ อาหารบ่ดายๆ จากใผสักคนเลย แต่หมู่เฮาหมัน
9
คืน เปื้ อบ่เป๋นภาระกับใผ บ่ใจ้ว่าหมู่เฮาบ่มีสิทธิตี
์ ้จะฮับก๋านเลี้ยงดูจากต้านตังหลาย
แต่หมู่เฮาเยียะก๋านเปื้ อเป๋นแบบอย่างหื้อต้านตังหลายเยียะตวย 10 เมื่อหมู่เฮาอยูตวย
่
11
ต้านตังหลาย เฮาสัง่ ไว้ว่า ถ้าใผบ่เยียะก๋านก็ ห้ามหื้อเขากิน
ย้อนได้ยน
ิ มาว่า มีบาง
๋
คนในหมู่ต้านเป๋นคนขี้ค้าน บ่เยียะก๋านอะหยัง เอาก้าแอ่วไปยุง่ เรือ
่ งของจาวบ้านเต้า
อัน
้ 12 หมู่ เฮา ขอ สัง่ กับ เตือ
๋ น คน หมู่ นั ้น ใน นาม พระเยซู คริสต์ ว่า ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ มี ระเบียบ
13
แบบแผน กับ เซาะหา กิน
๋ เอา คน เดียว ปี้ น้ อง ตัง หลาย ห้าม อ่อนใจ๋ ตี้ จะ เยีย ะ ก๋าน ดี
ใดๆ เลย
14 ถ้า ใผ บ่เจื้อ ฟัง กํา สัง
่ สอน ของ หมู่ เฮา ต๋าม จดหมาย ตี้ เขียน มา นี้ หื้อ จํา๋ เอา ไว้ กับ
ห้ามคบกับเขา เปื้ อเขาจะฮู้สึกผิดแล้วอายตั ๋วเก่า 15 แต่ห้ามถือว่าเขาเป๋นศัตรู ๋ หื้อตัก
เตือ
๋ นเขาเหมือนเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อกั ๋น
6

กําปั๋ นปอน
ขอ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ ตี้ หื้อ สันติสุข โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี สันติสุข ใน กู้ สิง่ กู้
อย่างและกู้เวลา ขอหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยูตวย
่
ต้านกู้คนเต๊อะ
17 สุ ดต๊ายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเขียนกําอําลานี้ เป๋ นลายมือของตั ๋วเอง โดยเขียนลงต๊าย
จดหมายกู้ฉบับจาอี้ เปื้ อคนตังหลายจะฮูว่
้ าเป๋นจดหมายตี้มาจากข้าพเจ้าแต๊ๆ
18 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลาย
กู้คนเต๊อะ อาเมน
16
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีนึ
้ ่ง

นี่ เป๋นจดหมายตี้เปาโลเขียนเถิงทิโมธี เปาโลถือว่าทิโมธีเป๋นเหมือนลูกบ่าวในความ
เจื้อ กับเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานในก๋านบอกข่าวดี ทิโมธีติดต๋ามเปาโลในก๋านเตียวตางบอก
ข่าวดี เตื้อตี้ สองกับเตื้อตี้ สาม ในจดหมายฉบับนี้ เปาโลฝากกําสอนไปกับทิ โมธีเปื้ อหื้อ
สอน คริสตจักร กู้ ตี้ จดหมาย ฉบับ นี้ บ่ได้ เขียน หื้อ ก้า ทิ โมธีเต้า อัน
้ แต่ มี กํา สอน สําคัญ
สําหรับคริสตจักรตึงหมด เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ประมาณปี๋ ค�ศ� 64
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง ทิ โมธีต๋อน ตี้ เตียว ตาง ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย ต๋อน
นั ้นเปาโลออกเตียวตางต่อไปแหมตี้นึ่ งแต่ละทิโมธีไว้ในเมืองเอเฟซัสเปื้ อจะผ่อกอยค
ริสตจักรตี้หัน
้
ต๋อนนั ้นมีคนเข้ามาสอนผิดตี้คริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเยียะหื้อผูเ้ จื้อหลงตางไปกับ
กํา สอน หมู่ นั ้น เปาโล จึง เขียน เถิง ทิ โมธีเปื้ อ จะ สัง่ หื้อ ต่อ ต้าน กํา สอน ตี้ ผิด หมู่ นั ้น ต้าน
เน้ นเถิงความฮับผิดชอบของทิโมธี ตี้จะสอนผู้เจื้อว่าก๋านอธิษฐานเผื่อผู้นําในกู้ตี้กู้ตํา๋
แหน่ งเป๋นสิง่ ตี้ สําคัญ เปาโลสอนเรือ
่ งระเบียบในก๋านนมัสก๋านพระเจ้า กับสอนเกี่ยว
กับคนตี้จะเป๋นผู้นําในคริสตจักรต้องมีคุณสมบัติจาใด
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป๋ นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

ต๋ามกําสัง่ ของ
พระเจ้าของเฮาผู้เป๋นผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ กับต๋ามกําสัง่ ของพระเยซู คริสต์ ผู้หื้อ
เฮา มี ความ หวัง 2 เถิง ทิ โมธี ลูก แต๊ๆ ใน ความ เจื้อ ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ
ความ เมตต๋า กรุ ณา ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา กับ จาก พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้าของเฮาเต๊อะ
กําเตือ
๋ นเรือ
่ งคนสอนหลักกําสอนตี้ผิด

3 ข้าพเจ้าใค่ หื้อต้านอยู่ตี้ เมืองเอเฟซัสต่อไป

อย่างตี้เกยวิงวอนต๋อนตี้ข้าพเจ้าเตียว
ตางไปแคว้นมาซิโดเนี ย ย้อนว่าในเมืองนั ้นมีบางคนสอนเรือ
่ งหลักกําสอนตี้ ผิด ก็ ขอ
ต้าน สัง่ หื้อ คน หมู่ นี้ เลิก สอน เหีย เน่ อ 4 กับ บอก หมู่ เขา ว่า บ่ดี สนใจ๋ นิ ยาย สายเจี้ย ต่างๆ
กับรายจื้อลําดับป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้ ยาวบ่ฮู้จักจบ ย้อนว่าสิง่ หมู่นี้ เยียะหื้อผิดหัวกั ๋น กับ
บ่จ้วยหื้อคนใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความเจื้อในพระเจ้าเลย 5 กําสัง่ ของข้าพเจ้านี้ มีเป้าหมายเปื้ อ
เยียะหื้อผูเ้ จื้อตังหลายฮักกั ๋น เป๋นผลจากใจ๋บริสุทธิ์ ตึงจิตสํานึ กตี้ดี กับความเจื้ออย่าง
จริงใจ๋ 6 แต่ บางคนบ่สนใจ๋ ติดต๋ามกําสอนนี้ หลงไปอู้เรือ
่ งบ่มี สาระแตนเหีย 7 หมู่ เขา
ใค่เป๋นครู สอนบทบัญญัติของโมเสส แต่ฮูบ่
้ แต๊ในเรือ
่ งตี้สอน แม้ว่าจะสอนอย่างมัน
่ ใจ๋
ก็ต๋าม
8 เฮา ตัง หลาย ก็ ฮู้ ว่า บท บัญญัติ นั ้น ดี ถ้า ใจ๊ ใน ตาง ตี้ ถูก ต้อง 9 คือ ฮู้ ว่า บท บัญญัติ นั ้น
บ่มี ไว้ใจ๊ กับคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่ มี ไว้ใจ๊ กับคนตี้ ซอบฝ่าฝืนกฎตึงคนตี้ ต่อ ต้าน คน
ตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้ากับคนบาป คนบ่ดีกับคนตี้บ่นั บถือพระเจ้า คนตี้ฆ่าป้อแม่ตึงคนตี้ฆ่า
คน อื่น ตวย 10 คน ตี้ ล่วง ประเวณี คน ตี้ ฮ่วม เพศ กับ เพศ เดียว กั ๋น คน ตี้ ขาย คน คน ขี้ จุ
คน ตี้ เป๋น พยาน เท็จ กับ คน ตี้ เยีย ะ สะป๊ะ ขัด กับ หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง 11 หลัก กํา สอน นี้
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มีในข่าวดีตี้พระเจ้ามอบหื้อข้าพเจ้านําไปบอก เป๋นข่าวดีตี้มาจากพระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่ กับ
สมควรได้ฮบ
ั ก๋านนมัสก๋าน
เปาโลขอบคุณความเมตต๋าของพระเจ้า
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ หมู่ เฮา ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า
มี แฮง เยีย ะ ก๋าน ตี้ หัน ข้าพเจ้า เป๋น คน ซื่อสัตย์ กับ แต่ง ตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์
13 แม้ ว่า ตะก่อน ข้าพเจ้า เกย อู้ บ่ดี เกี่ยวกับ พระองค์ ตึง เซาะ หา คํ่า คน ของ พระองค์ กับ
เป๋น คน เหีย
้ ม แต่ พระเจ้า ก็ ยัง เมตต๋า ข้าพเจ้า ย้อน หัน ว่า ข้าพเจ้า ยัง บ่ได้ เจื้อ พระเยซู
กับบ่ฮู้เรือ
่ งว่าสิง่ ตี้ เยียะไปนั ้นบ่ดี 14 องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาหื้อพระคุณแก่ ข้าพเจ้า
นั กขนาด ตึงโผดหื้อมีความเจื้อกับความฮักเหมือนพระเยซูคริสต์
15 กําอู้นี้ เจื้อถือได้ ตี้ กู้ คนสมควรฮับไว้อย่างเต๋มตี้ คือ พระเยซู คริสต์ ได้ เข้ามาในโลก
เปื้ อ จ้วย คน บาป หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ ข้าพเจ้า เป๋น คน บาป ตี้ แย่ ตี้ สุด ใน หมู่ คน บาป
ตังหลาย 16 แต่พระเจ้าเมตต๋าข้าพเจ้า เปื้ อพระเยซูคริสต์จะได้เยียะหื้อหันว่าพระองค์
อดทน ขนาด หนั ก ต่อ คน บาป หนา ตี้ สุด อย่าง ข้าพเจ้า เปื้ อ เป๋น ตั ๋ว อย่าง หื้อ กับ คน ตี้ จะ
ฮับ เจื้อ พระองค์ แล้ว มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตลอด ไป 17 พระเจ้า ผู้ เป๋น กษั ตริย์ นิ รน
ั ดร์ตี้ บ่มี วัน
ต๋าย ผู้ตี้ผ่อหันบ่ได้ ผู้เป๋นพระเจ้าองค์เดียว ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าพระบิดาของเฮา
ตลอดไป อาเมน
18 ลูก ทิ โมธีเหย สิง
่ ตี้ ข้าพเจ้า บอก หื้อ ต้าน เยีย ะ ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ทํานาย ตี้ อู้ เถิง ต้าน
ตะก่อน หื้อใจ๊กํานี้ เหมือนเป๋นอาวุธในก๋านต่อสู้คนตี้สอนหลักกําสอนตี้ผิด 19 หื้อยึดถือ
ความ เจื้อ ไว้หื้อ ดี กับ ฮัก ษา จิต สํานึ ก ตี้ ดี ไว้ ย้อน ว่า มี บาง คน เอา จิต สํานึ ก ตี้ ดี ขว้าง เหีย
เยีย ะ หื้อ ความ เจื้อ ของ เขา ถูก ทําลาย เหมือน เฮือ แตก 20 ใน คน หมู่ นี้ มี สอง คน คือ ฮี เม
เนอัสกับอเล็กซานเดอร์ ข้าพเจ้ายกหื้อซาต๋านไปแล้ว เปื้ อหมู่ เขาจะฮับบทเฮียนสอน
ใจ๋ ว่าบ่ควรหมิน
่ ประมาทพระเจ้าแหมต่อไป
12

2

กําแนะนําก๋านอธิษฐานกับก๋านนมัสก๋าน
1 ย้อนจาอัน
้ นั ก เหลือ เรือ
่ ง อื่นๆ ข้าพเจ้า ก็ ขอ วิงวอน หื้อ ต้าน อธิษฐาน อ้อนวอน ขอ
ร้อง กับ ขอบคุณ พระเจ้า หื้อ เยีย ะ จาอี้ สําหรับ กู้ คน เน่ อ 2 ตึง กษั ตริย์ ตัง หลาย กับ ผู้ มี
อํานาจกู้คนตวยเหมือนกั ๋น เปื้ อหมู่เฮาจะอยู่อย่างมีสันติสุขกับสงบสุข มีจีวต
ิ ตี้ยําเก๋ง
3
พระเจ้า กับ เป๋น ตี้ น่า นั บถือ เยีย ะ จาอี้ เป๋น สิง่ ตี้ ดี เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา 4 ผู้ ตี้ ใค่ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮู้ จัก ความ จริง 5 ก็ เป๋น
จาอัน
้ ย้อนว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ กับมีคนเดียวตี้เป๋นคนก๋างหละหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์เปื้ อหื้อคืนดีกั ๋น คนนั ้นคือพระเยซูคริสต์ 6 ผู้ตี้สละจีวต
ิ เป๋นก้าไถ่สําหรับกู้คน
หื้อป๊นจากอํานาจของบาปกับความต๋าย เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นต๋ามเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนด เปื้ อ
เป๋น หลัก ฐาน ตี้ ยืนยัน ว่า พระเจ้า ใค่ จ้วย หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ 7 ย้อน จาอี้ พระเจ้า
จึงแต่งตัง้ ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต เปื้ อไปบอกกับสอนเรือ
่ งเกี่ยวกับความเจื้อกับความจริง
หื้อคนต่างจ้าด ข้าพเจ้าอูซื
้ ่ อบ่ได้ขีจุ
้
8 เมื่อ ต้าน ตัง หลาย นมัส ก๋า น พระเจ้า ตี้ ไหน ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ป้ อ จาย ยก มือ
อธิษฐาน๑ด้วยใจ๋บริสุทธิ์ บ่โขดในใจ๋ กาว่าบ่เถียงกับใผ 9 ส่วนแม่ญิงก็หื้อแต่งตั ๋วปอดี
สุภาพเรียบร้อย ถูกก๋าละเทศะ บ่แป๋งผมหื้องามลํ้าไปกาว่าเอาคํา กาว่าไข่มุก มาแต่ง
๑

2:8 2:8 ก๋านยกมือขึ้นอธิษฐานเป๋นวัฒนธรรมของจาวยิวสมัยนั ้น

1 ทิโมธี 2:10

328

1 ทิโมธี 3:16

หย้อง กาว่านุ่งเสื้อผ้ารากาแปงเปื้ อหื้อคนอื่นสนใจ๋ 10 แต่หื้อเยียะสิง่ ดีๆ จ้วยคนอื่น ก็
เปิงกับแม่ญิงตี้อ้างตั ๋วเก่าว่าเป๋นคนนั บถือพระเจ้า
11 เมื่อ ฟัง ก๋าน สอน แม่ ญิง ควร จะ เฮีย น ฮู้ อย่าง เงียบๆ กับ ยอม เจื้อ ฟัง อย่าง เต๋ม ใจ๋
12 ข้าพเจ้าบ่ยอมหื้อแม่ญิงสัง
่ สอน กาว่ามีอํานาจเหนื อป้อจาย แต่หื้อแม่ญิงฟังอย่าง
13
เงียบๆ ย้อน ว่า พระเจ้า สร้าง อาดั ม ก่อน แล้ว สร้าง เอวา ก 14 กับ คน ตี้ ถูก ล่อลวง บ่ใจ้
อาดัม แต่เป๋นแม่ญิงตี้ถูกซาต๋านล่อลวงจ๋นเยียะบาป 15 จาใดก็ต๋ามแม่ญิงจะรอดป๊น
บาป โต้ษ ได้ ตาง ก๋าน เกิด ลูก ถ้า มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ความ ฮัก ความ บริสุทธิ์ กับ ใจ๊ จี วต
ิ
หื้อเหมาะสม

3

ลักษณะตี้ดีของผู้ปกครองคริสตจักร
คือว่าเมื่อใผใค่เป๋นผู้ปกครองผ่อกอยคริสตจักร เขาก็ใค่เยียะก๋าน
2
ตี้มีเกียรติ ผู้ปกครองนั ้นจะต้องเป๋นคนบ่มีตี้ติ มีเมียคนเดียว ใจ๊จีวต
ิ อย่างปอดี มีสติ
3
บังคับตั ๋วได้ดี เป๋นคนตี้น่านั บถือ มีนํ้าใจ๋ฮับแขก กับสอนคนอื่นได้ บ่เป๋นขีเหล้
้
า บ่เป๋น
คนซอบความรุ นแรง แต่ เป๋นคนสุภาพอ่อนน้ อม บ่ซอบผิดเถียงใผ กับบ่เป๋นคนขี้โลภ
เงินคํา 4 เขาต้องผ่อกอยครอบครัวของตั ๋วได้ดี กับอบรมหื้อลูกเต้าเจื้อฟังกับนั บถือเขา
5 ย้อน ว่า คน ใด บ่สามารถ ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว ได้ คน นั ้น ก็ จะ ผ่ อกอย คริสตจักร
ของพระเจ้าตึงบ่ได้ 6 คนนั ้นบ่ควรเป๋นคนฮับเจื้อใหม่ กั ๋วว่าเขาจะหยิง่ แล้วจะถูกลงโต้
ษ แบบ เดียว กับ มาร 7 เขา ต้อง เป๋น คน ตี้ มี จื้ อเสี ยง ดี เป๋น ตี้ นั บถือ ของ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่
นอกคริสตจักรตวย เปื้ อเขาจะบ่ถูกว่าได้ กับจะบ่ถูกแฮ้วของมารตี้ดักไว้
1 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้

ลักษณะตี้ดีของมัคนายกในคริสตจักร
สําหรับ มัคนายก ก็ เหมือน กั ๋น ต้อง เป๋น คน ตี้ มี จื้ อเสี ยง ดี เป๋น คน อู้ ซื่อ จริง ใจ๋ บ่เมา
เหล้า บ่เป๋นคนขีโ้ ลภ 9 ส่วนหลักความเจื้อตี้พระเจ้าเปิดเผยหื้อฮู้ จะต้องยึดมัน
่ ด้วยจิต
10
สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ หื้อ เอา คน หมู่ นี้ มา ลอง เยีย ะ ก๋าน ผ่อ ก่อน ถ้า หัน ว่า เขา บ่มี ข้อ ตํา๋ หนิ
ก็ หื้อ เขา ฮับ ใจ๊ ได้ 11 มัคนายกตี้ เป๋น แม่ ญิง๒ก็ เหมือน กั ๋น ต้อง เป๋น คน มี จื้ อเสี ยง ดี บ่ว่า
ฮ้ายใส่ความคนอื่น มีความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ เป๋นคนซื่อสัตย์ในเรือ
่ งต่างๆ
12 มัคนายก ต้อง มี เมีย คน เดียว ต้อง ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว ได้ ดี 13 ย้อน ว่า
มัคนายกตี้ฮับใจ๊ได้ดี คนตังหลายจะนั บถือเขา เขาก็จะแบ่งปั๋ นความเจื้อของเขาเกี่ยว
กับพระเยซูคริสต์หื้อคนอื่นฟังได้อย่างบ่กั ๋วใผ
8

ความจริงเรือ
่ งความเจื้อของเฮา

14 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาแอ่วหาต้านเวยๆ

นี้ ก็ต๋าม ข้าพเจ้าก็ยังเขียนจดหมาย
นี้ หื้อ ต้านอยู่
ต้าน จะฮู้ว่าจะใจ๊ จี วต
ิ จาใดในครอบครัวของ
พระเจ้า คือคริสตจักรของพระองค์ ผู้มี จี วต
ิ อยู่ เซิง่ กํ๊าหลักกําสอนตี้ เป๋นความจริงแต๊
็ แห่งศาสนาของเฮา
เหมือนฐานกับเสาตี้เยียะหื้อบ้านตัง้ มัน
่ คง 16 แม่นแล้ว ข้อลํ้าเลิก
ยิง่ ใหญ่ คือว่า
พระเยซูคริสต์มาป๋ากฏเป๋นคน
แล้วพระวิญญาณบริสุทธิแสดง
หื้อหันว่าพระองค์เป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้า
์
กับหมู่ทูตสวรรค์ได้หันพระองค์
แล้วคนตังหลายได้บอกเรือ
่ งพระองค์หื้อแก่คนกู้จ้าดฮู้
15 ก็ เปื้ อ ว่า ถ้า ข้าพเจ้า มา จ๊า
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4

กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งคนจะละความเจื้อ

1 พระวิญญาณบริสุทธิอู
์ ้ไว้ชัดเจนว่า

ต่อไปปายหน้าจะมีบางคนเลิกเจื้อ แล้วไปเจื้อ
วิญญาณตี้ขีจุ
้ กับฟังกําสอนของหมูผี
่ เหีย 2 กําสอนนี้ มาจากหมูคน
่ หน้าซื่อใจ๋ก๊ดขีจุ
้ จิต
สํานึ กของหมู่เขาเสียไปเหียแล้ว เหมือนผิวหนั งตี้โดนเหล็กฮ้อนต้าดจ๋นต๋ายด้าน 3 หมู่
เขา สอน ว่า ห้าม เอา ผัว เอา เมีย กับ ห้าม กิน
๋ ของ กิน
๋ บาง อย่าง แต๊ๆ แล้ว พระเจ้า แป๋ง สิง่
หมู่ นี้ หื้อ คน ตี้ เจื้อ กับ ฮู้ จัก ความ จริง กิน
๋ ได้ โดย ขอบพระคุณ พระเจ้า 4 ย้อน ว่า ตึง หมด ตี้
พระเจ้าแป๋งมานั ้นดี หมู่เฮาก็บ่ควรจะกึ๊ดว่าของกิน
๋ บางอย่างบ่ดีกิน
๋ แต่กิน
๋ ได้โดยก๋าน
5
ขอบพระคุณ ย้อนว่าถ้อยกําของพระเจ้ากับ กําอธิษฐานเยียะหื้อของนั ้นบริสุทธิแล้
์ ว
ผู้ฮับใจ๊ตี้ดีของพระเยซูคริสต์

6 ถ้าต้านบอกเรือ
่ งนี้ หื้อปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลายฟังแล้ว ต้านก็จะเป๋นผูฮั
้ บใจ๊ตี้ดีของพระ

เยซูคริสต์ เป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้ฮับก๋านเฝิ็กอบรมอยู่ โดยก๋านใจ๊ถ้อยกําของหลักความเจื้อ กับ
หลักกําสอนตี้ ดี ตี้ ต้านได้ เยียะตวยนั ้น 7 บ่ดี สนใจ๋ เรือ
่ งเล่าตี้ บ่มีสาระกับนิ ยายสายเจี้ย
ตี้บ่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่หื้อหมัน
่ เฝิ็กตั ๋วเก่าหื้อมีจีวต
ิ เป๋นตี้ยําเก๋งพระเจ้า 8 ก๋านเฝิ็กตั ๋ว
เปื้ อสุขภาพมีประโยชน์ อยูพ่
่ อง แต่ก๋านเฝิ็กจิตวิญญาณเปื้ อยําเก๋งพระเจ้ามีประโยชน์
เต๋ม ตี้ ใน จี วต
ิ บ่า เดี่ยวนี้ ตึง อนาคต ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ 9 กํา อู้ นี้ เจื้อ ถือ ได้ ตี้ กู้ คน
สมควรฮับเอาไว้ 10 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาจึงอดทนเยียะก๋านหนั ก ก็ย้อนว่าเฮามีความหวัง
ในพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ ตี้เป๋นพระผู้จ้วยของคนตังหลายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ โดยเฉพาะ
คนตี้เป๋นผู้เจื้อ
11 หื้อสัง
่ กับสอนเรือ
่ งหมู่นี้ เน่ อ 12 บ่ดีหื้อใผมาดูแควนต้านย้อนเป๋นคนหนุ่ม แต่หื้อ
เป๋น ตั ๋วอย่าง ตี้ ดี แก่ ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใน เรือ
่ ง ก๋าน อู้ ก๋าน เยีย ะ ตั ๋ว ดี ความ ฮัก ความ เจื้อ
13
ตึงความบริสุทธิ์ ขอหื้อต้านเอาใจ๋ ใส่ ในก๋านอ่านพระคัมภีร๓
์ หื้อคนตังหลายฟัง กับ
ใน ก๋าน เตสนา ตึง ก๋าน สอน ตวย จ๋น กว่า ข้าพเจ้า จะ มา หา ต้าน 14 หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน ตี้
พระเจ้า หื้อ แก่ ต้าน ผ่าน กํา ทํานาย เมื่อ หมู่ ผู้ ปกครอง วาง มือ บน หัว แต่ง ตัง้ ต้าน 15 หื้อ
เยียะหน้าตี้หมู่นี้ โดยเอาใจ๋ใส่หื้อดี เปื้ อหื้อกู้คนได้ฮูได้
้ หันความจํา๋ เริญก้าวหน้าของต้าน
16 หื้อหละวังก๋านใจ๊ จี วต
ิ กับกําสอนของต้านหื้อดี หื้อเยียะเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าสัง่ สอนไว้ต่อ
ไปติกๆ ย้อนว่าจะจ้วยหื้อต้านกับคนตี้ฟังต้านรอดป๊นบาปโต้ษ

5
หน้าตี้ต่อคนอื่น
ห้าม ว่า หื้อ ป้อ จาย อายุ นั ก เหลือ ต้าน แต่ หื้อ เตือ
๋ น โดย อู้ ม่วนๆ เหมือน เปิ้ น เป๋น ป้อ
สําหรับ ป้อ จาย หนุ่มๆ นั ้น ก็ หื้อ เยีย ะ กับ เขา เหมือน เป๋น น้ อง 2 ส่วน แม่ ญิง อายุ นั ก เหลือ
ต้าน นั ้น ก็ หื้อ เยีย ะ กับ เปิ้ น เหมือน เป๋น แม่ แม่ ญิง สาวๆ ก็ หื้อ เยีย ะ เหมือน เป๋น น้ องสาว
ด้วย ใจ๋ บริสุทธิ์ 3 หื้อ เอาใจ๋ ใส่ หมู่ แม่ หม้าย ตี้ บ่มี ใผ ผ่ อกอย หมู่ เขา 4 แต่ ถ้า แม่ หม้าย คน
ใดมีลูกกาว่ามีหลาน ก็หื้อลูกหลานหมูนั
่ ้นเฮียนฮูตี
้ ้จะแสดงความยําเก๋งต่อพระเจ้า คือ
ก๋านผ่อกอยครอบครัวของตั ๋ว เป๋นก๋านส้ายบุญคุณป้อแม่ตึงป้ออุย
๊ แม่อุย
๊ ย้อนว่าก๋าน
1

๓
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เยีย ะ จาอัน
้ พระเจ้า เปิง ใจ๋ 5 ส่วน แม่ หม้าย ตี้ อยู่ คน เดียว บ่มี ใผ ผ่ อกอย เขา ก็ จะ เปิ้ งปา
พระเจ้า กับ อธิษฐาน อ้อนวอน ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน บ่ขาด 6 แต่ แม่ หม้าย ตี้ ปล่อย ตั ๋ว ปล่อย
ใจ๋ ซอบม่วนก็ ถือว่าเขาต๋ายแล้วตางจิตวิญญาณ แม้ว่าตั ๋วยังมีจี วต
ิ อยู่ก็ ต๋าม 7 หื้อเอา
กํา สัง่ สอน หมู่ นี้ ไป สอน หมู่ เขา เปื้ อ จะ บ่มี ใผ คน ใด ถูก ตํา๋ หนิ 8 ถ้า คน ใด บ่ผ่ อกอย ญาติ
ปี้ น้ อง โดย เฉพาะ คน ใน ครอบครัว ของ ตั ๋วเก่า ก็ ถือ ว่า เขา ละขว้าง ความ เจื้อ เหีย แล้ว ก็
ฮ้ายเหลือคนตี้บ่เจื้อ
9 สําหรับ ก๋าน ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย นั ้น เขา ต้อง เป๋ น แม่ หม้าย ตี้ มี อายุ หก สิบ ปี๋ ขึ้น ไป
กับเป๋นคนตี้เกยแต่งงานเตื้อเดียว๔ 10 เขาจะต้องมีจื้อเสียงดีในก๋านเยียะความดี เกย
เอาใจ๋ ใส่ ผ่อกอยลูกเต้า มีนํ้าใจ๋ ฮับแขก ถ่อมตั ๋วฮับใจ๊ คนของพระเจ้า จ้วยเหลือคนตุ๊ก
กับหมัน
่ เยียะความดีกู้อย่าง
11 แต่ ห้ามฮับขึ้นทะเบียนแม่ หม้ายตี้ ยังสาว ย้อนถ้าเขาใค่ ได้ ผัวใหม่ ก็ จะบ่เอาใจ๋ ใส่
ฮับใจ๊พระคริสต์ แล้วใค่แต่งงานใหม่แหม 12 เขาคนนั ้นก็จะถูกตัดสินว่าผิดกําสัญญา
ตี้ เกย เยีย ะ กับ พระเจ้า ต๋อน ขึ้น ทะเบียน ว่า จะ บ่แต่งงาน แหม กับ จะ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า เต๋ม
ตี้ 13 นอกจากนี้ เขาจะก๋ายเป๋นคนขี้ค้านเยียะก๋าน เอาก้าแอ่ว แล้วเป๋นคนปากบ่ดี กับ
ซอบยุง่ เรือ
่ งของคนอื่น อู้สิง่ ตี้บ่ควรจะอู้ 14 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าใค่หื้อแม่หม้ายตี้ยังสาว
นั ้น แต่งงาน แหม ใหม่ แล้ว มี ลูก มี เต้า กับ ผ่ อกอย บ้าน ของ ตั ๋ว เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ ศัตรู ใส่
๋ ฮ้าย
15
หมู่เฮาได้ ตี้ ข้าพเจ้าอู้จาอี้ก็ ย้อนว่า มีแม่หม้ายสาวๆ บางคนหลงผิดตวยซาต๋านไป
แล้ว 16 ถ้า แม่ ญิง คน ใด ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ มี ญาติ ปี้ น้ อง เป๋น แม่ หม้าย ก็ หื้อ จ้วยเหลือ ผ่ อกอย
ญาติ ตี้ เป๋น แม่ หม้าย นั ้น เปื้ อ จะ บ่เป๋น ภาระ ของ คริสตจักร แล้ว คริสตจักร ก็ จะ ได้ จ้วย
เหลือแม่หม้ายตี้ตุ๊กยากแต๊ๆ
17 ส่วนผู้ ปกครองตี้ เป๋ นผู้นําตี้ ดี นั ้น สมควรฮับเกียรติ ตึง ก้า ตอบแตนปอดี ตวย โดย
เฉพาะ คน ตี้ เอา แต๊ เรือ
่ ง ก๋าน เตสนา กับ ก๋าน สัง่ สอน 18 ย้อน ว่า พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า
“บ่ดี เอา ตะกร้อ คอบ ปาก งัว ตี้ กํ่า ลัง นวด ข้าว อยู�
่ กับ “คน ใด เยีย ะ ก๋าน ก็ เปิง ได้ ฮับ ก้า
จ้างตวย� 19 ถ้ามีใผมาฟ้องใส่ความผู้ปกครองคนนึ่ งคนใด บ่ดีฟั่ งเจื้อเตื้อจ๋นกว่าจะมี
พยานสองสามคนมายืนยันข้อหานั ้นก่อน 20 ถ้าผู้ปกครองคนใดเยียะบาป หื้อฮ้องเขา
มา ตัก เตือ
๋ น ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ใน คริสตจักร เปื้ อ คน อื่น จะ เก๋ งกั ๋ว 21 ข้าพเจ้า สัง่ ต้าน
ต่อ หน้า พระเจ้า กับ ต่อ พระเยซู คริสต์ ตึง หมู่ ทูต สวรรค์ ตี้ พระองค์ เลือก ไว้ หื้อ ฮัก ษา กํา
สัง่ สอนตี้อูมา
้ แล้วนี้ ไว้หื้อดี โดยบ่หันแก่หน้าใผกับโดยบ่ลําเอียง
22 ห้าม ฟั่ ง วาง มือ บน หัว เจิม ใผ เป๋ น ผู้ ปกครอง เตื้อ ย้อน ว่า ถ้า เขา เยีย ะ บ่ดี ก็ เหมือน
ต้านมีส่วนฮ่วมในบาปของเขาตวย แต่หื้อฮักษาความบริสุทธิตี
์ ้ต้านมีอยู่ไว้หื้อดี 23 บ่ดี
กิน
่ สักหน้ อย เปื้ อจะจ้วยกระเพาะอาหารกับ
๋ ก้านํ้าบ่ดายอย่างเดียว แต่หื้อกิน
๋ เหล้าองุน
24
โรคตี้เป๋นอยู่เจื่อๆ หื้อยังแควนขึ้น บาปของบางคนหันง่าย จะฮับก๋านตัดสินลงโต้ษ
แน่ นอน แต่บาปของบางคนจะหันเมื่อลูน 25 ส่วนก๋านดีก็เหมือนกั ๋น ก๋านดีของบางคน
ก็หันง่าย ก๋านดีของบางคนก็ยังบ่หันเตื้อ แต่จะซ่อนไว้บ่ได้

6

ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ เป๋น ขี้ข้า ควร ถือ ว่า เจ้า นาย ของ ตั ๋ว เป๋น คน ตี้ เปิง จะ ได้ ฮับ ความ
นั บถืออย่างเต๋มตี้ เปื้ อใผจะบ่ดูแควนนามของพระเจ้าตึงกําสอนของหมูเฮา
่ ตวย 2 ส่วน
หมู่ ขี้ข้า ตี้ มี เจ้า นาย เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ บ่ดี นั บถือ เจ้า นาย หน้ อย ลง ย้อน ว่า เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ
เหมือนกั ๋นแล้ว แต่ ควรจะฮับใจ๊ หมู่ เจ้า นายนั กขึ้นแหม ย้อนว่าเจ้านายตี้ ฮับประโยชน์
1

๔

5:9 5:9 แป๋ได้แหมอย่างว่า “ซื่อสัตย์ต่อผัวตี้ต๋ายไปแล้ว�
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จากก๋านฮับใจ๊ของหมู่ขี้ข้านั ้นเป๋นผู้เจื้อตี้ขี้ข้าฮัก สิง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนมาแล้ว หื้อสัง่ สอน
กับจัก
๊ จวนหื้อเยียะต๋าม
กําสอนตี้บ่ถูกต้องกับความรวยตี้แต๊จริง
กับขัดแย้งถ้อยกําตี้ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ตึง กํา สอน ตี้ สม กับ ตาง ของ พระเจ้า 4 คน นั ้น ก็ เป๋น คน จ๋องหอง
เป๋น คน บ่เข้า ใจ๋ อะหยัง สัก อย่าง เป๋น คน ซอบ ผิด เถียง กั ๋น ใน ก๋าน ตี ความหมาย
๋
ของ กํา
ต่างๆ นั กลํ้าไป เยียะหื้อเกิดก๋านขอยกั ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น ก๋านใส่ ฮ้ายกั ๋น ก๋านบ่ไว้วาง
ใจ๋กั ๋น 5 กับก๋านเถียงกั ๋นเป๋นประจํา๋ ในหมู่คนตี้ใจ๋ทรามกับบิน
่ หลังตํา๋ ความจริง เขากึ๊ด
ว่าก๋านยําเก๋งพระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นคนรวย 6 แต่คนตี้ยําเก๋งพระเจ้ากับปอใจ๋เข้าของ
ตี้มีอยูแล้
่ ว ก็ถือว่ามีคุณค่าอย่างใหญ่หลวง 7 ย้อนต๋อนเกิดมาเฮาบ่ได้เอาอะหยังติดตั ๋ว
มาเลย ต๋อนต๋ายเฮาก็จะเอาอะหยังติดตั ๋วไปตวยบ่ได้เหมือนกั ๋น 8 ถ้ามีของกิน
๋ มีเสื้อผ้า
นุ่งเต้าอี้ เฮาก็น่าจะปอใจ๋แล้ว 9 ส่วนคนตี้ใค่รวยก็ถูกลองใจ๋หื้อเยียะบาป เผียบเหมือน
ติด แฮ้ว ของ ความ อยาก ใน ตาง บ่หลวก ตึง อันตราย เยีย ะ หื้อ หล้มจ๋ม ฉิ บหาย วายวอด
10 ย้อนว่าก๋านฮักเงินกาว่าคําเป๋ นเก๊าเหง้านึ่ งของความบ่ดีกู้อย่าง บางคนขีโ้ ลภเงินคํา
ก็เลิกเจื้อไปเหีย แล้วเยียะหื้อตั ๋วเองเป๋นตุ๊กขนาด
3 ถ้าคนใดสอนบ่เหมือนตี้ว่ามานี้

บางอย่างตี้ทิโมธีต้องจํา๋

11 แต่ ต้านเป๋ นคนของพระเจ้า

หื้อหนี จากเรือ
่ งขี้โลภนี้ เหียเน่ อ หื้อตัง้ เป้าหมายเป๋น
คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม เป๋นคนยําเก๋งพระเจ้า เป๋นผู้มีความเจื้อ ความฮัก ความอดทน
กับความอ่อนน้ อม 12 หื้อต่อสู้อย่างเต๋มกํา๋ ลังเปื้ อฮักษาหลักความเจื้อไว้ แล้วฮับรางวัล
คือ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ต้าน มา ฮับ ต๋อน ตี้ ต้าน ได้ เป๋น พยาน ตี้ ดี ใน ความ เจื้อ ของ
ต้าน ต่อหน้าคนจํา๋ นวนนั ก
13 ข้าพเจ้าขอสัง
่ ต้านต่อหน้าพระเจ้าผูหื
้ ้อจีวต
ิ กับสิง่ ตังมวล กับต่อพระเยซูคริสต์ผูตี
้ ้
บอกเรือ
่ งความจริงของพระองค์เองต่อหน้าปอนทิอส
ั ปีลาตตี้ศาล 14 หื้อต้านเยียะต๋าม
กําสัง่ นี้ หื้อดี โดยบ่มีตี้ติ จ๋นพระเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮาจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ
15 เซิง
่ จะ เกิด ขึ้น ต๋าม กํา๋ หนด เวลา ของ พระเจ้า ผู้ สมควร จะ ฮับ ก๋าน นมัส ก๋า น ผู้ ครอบ
ครององค์เดียว ผู้เป๋นกษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ตังหลาย ผู้เป๋นเจ้าเหนื อเจ้าตังหลาย 16 ผู้
เดียวตี้ บ่มี วันต๋ายกับอยู่ในความเป่งแจ้งตี้ มนุษย์เข้าใก้ บ่ได้ ผู้ตี้ บ่มี มนุษย์คนใดตี้ เกย
หันกาว่าผ่อหันได้ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน
17 สําหรับ คน รวย ใน โลก นี้ หื้อ สัง
่ หมู่ เขา ว่า บ่ดี หยิง่ กาว่า ฝาก ความ หวัง ไว้กับ ทรัพย์
สมบัติตี้ บ่แน่ นอน แต่ หื้อฝากความหวังไว้กับพระเจ้า ผู้แบ่งปั๋ นกู้ สิง่ กู้ อย่างหื้อกับเฮา
อย่าง เหลือ ล้น เปื้ อ หัน แก่ ความ สุข สบาย ของ เฮา 18 สัง่ หมู่ เขา ว่า หื้อ เยีย ะ ความ ดี จ๋น
เป๋น คน รวย ความ ดี รวย นํ้า ใจ๋ กับ ฮู้ จัก ปั๋ น หื้อ คน อื่น อย่าง เต๋ม ใจ๋ ตวย 19 เมื่อ เยีย ะ จาอี้
แล้ว ก็นั บว่าเป๋นก๋านฮอมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วเก่าในสวรรค์ เซิง่ เป๋นรากฐานตี้มัน
่ คง
สําหรับอนาคต เปื้ อจะมีจีวต
ิ ตี้แต๊จริง
20 ทิ โมธีเหย หื้อ หละวัง ฮัก ษา สิง
่ ตี้ พระเจ้ามอบหมายต้านหื้อดี หลีกหื้อห่างจากคน
ตี้อู้เรือ
่ งบ่มีสาระกับบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า กับเถียงกั ๋นในเรือ
่ งตี้เขากึ๊ดว่าเป๋น “ความฮู้แต๊�
21
แต่บ่ใจ้ บางคนยอมฮับ “ความฮู�
้ นี้ จึงหลงจากความเจื้อตี้แต๊จริง
ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บต้านตังหลายเน่ อ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีสอง
้

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง ทิ โมธีเป๋น ฉบับ ตี้ สอง ต๋อน ตี้ เปาโล ติด คอก
อยู่ ใน กรุ ง โรม ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 66 เปาโล กึ๊ด ว่า ต้าน ใก้ จะ ต๋าย แล้ว ก็ เลย เขียน
จดหมาย ลา หื้อ ทิ โมธี ต้าน หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ทิ โมธี หื้อ มี ความ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ตี้ ตึง สอง
คนมีฮ่วมกั ๋น ทิ โมธีเป๋นเหมือนลูกบ่าวในความเจื้อของต้าน เซิง่ ต๋อนนั ้นทิ โมธียังอยู่ตี้
เมืองเอเฟซัสผ่อกอยคริสตจักรตี้หัน
้
เปาโล อ้อนวอน ทิ โมธี หื้อ ซื่อสัตย์ กับ มัน
่ คง กับ ข่าวดี อย่าง ตี้ เปาโล เกย สอน ไว้ ต้าน
อ้อนวอน ทิ โมธีหื้อ ยอม ตี้ จะ ถูก คํ่า เปื้ อ ข่าวดี กับ สอน คน อื่นๆ เรือ
่ ง ข่าวดี ตี้ แต๊ จริง เปื้ อ
ผู้ เจื้อ จะ ได้ สอน ต่อๆ กั ๋น ไป ใน คริสตจักร ใน จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล สอน ว่า พระคัมภีร ์
กู้ต๋อนพระเจ้าดลใจ๋หื้อเขียน บ่ใจ๋เป๋นก๋านสอนจากคนบ่ดาย พระคัมภีรเป๋
์ นประโยชน์
ในก๋านสอนความจริงกับก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัคร ทูต ของ พระ เยซู คริสต์ ต๋าม ความ
ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้า ไป บอก คน ตัง หลาย เกี่ยวกับ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ตี้
พระเจ้าสัญญาว่าจะหื้อ โดยเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์
2 เถิงลูกทิโมธีตี้ข้าพเจ้าฮัก ขอหื้อต้านได้ฮับพระคุณ ความเมตต๋ากรุ ณาตึงสันติสุข
จากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1

ก๋านขอบคุณพระเจ้ากับก๋านหื้อกํา๋ ลังใจ๋
ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ กับ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน บ่เกย ขาด ต่อ พระเจ้า
ผู้ตี้ ข้าพเจ้าฮับใจ๊ ด้วยจิตสํานึ กตี้ บริสุทธิ์ เหมือนป้ออุย
๊ แม่หม่อนตังหลายของข้าพเจ้า
4
ฮับ ใจ๊ พระองค์ เมื่อ กึ๊ด เถิง นํ้า ต๋า ไหล ของ ต้าน เมื่อ จาก กั ๋น เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ใค่ ไป ปะ
ต้านนั กขึ้น จะเยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นจมยินดี เป๋นตี้ สุด 5 ข้าพเจ้ายังจํา๋ ได้ เถิงความเจื้อตี้
จริงใจ๋แต๊ๆ ของต้าน เป๋นความเจื้อตี้โลอิสแม่อุย
๊ กับยูนีสแม่ของต้านมีมาก่อน ข้าพเจ้า
6
เจื้อว่าบ่าเดี่ยวนี้ ต้านก็มีความเจื้อจาอัน
้ ตวย ย้อนจาอี้ขอเตือ
๋ นหื้อฟื้ นฟูของประทาน
7
ตี้พระเจ้าหื้อ ต๋อนตี้ข้าพเจ้าวางมือบนหัวต้านนั ้น ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้หื้อเฮามีจิตใจ๋ตี้
ขี้กั ๋ว แต่หื้อมีจิตใจ๋ตี้เข้มแข็ง มีความฮักกับก๋านบังคับต๋นเอง
8 ก็เลยบ่ดีอายตี้จะบอกคนตังหลายเกี่ยวกับเรือ
่ งขององค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา กา
ว่า อาย ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น นั ก โต้ ษ ถูก ขัง คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ พระองค์ แต่ หื้อ เปิ้ ง ฤทธิ์ของ
พระเจ้า แล้ว ยอม ทน ตุ๊ก ตวย กั ๋น กับ ข้าพเจ้า เปื้ อ ข่าวดี นั ้น ดี กว่า 9 พระเจ้า ได้ จ้วย หื้อ
เฮารอดป๊นบาปโต้ษ กับฮ้องเฮาหื้อมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์ บ่ใจ๊ตี้เฮาเยียะ แต่เป๋นต๋ามแผนก๋า
น กับ พระคุณ ของ พระเจ้า พระคุณ นี้ พระเจ้า หื้อ เฮา ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ เก๊า
เหง้า มา แล้ว 10 บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ หัน พระคุณ นี้ แล้ว โดย ก๋าน มา ของ พระ
เยซูคริสต์พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา ผู้ตี้ทําลายอํานาจของความต๋าย แล้ว
หื้อ เฮา ได้ หัน จี วต
ิ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย ผ่าน ตาง ข่าวดี 11 ข้าพเจ้า ได้ ฮับ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ บอก
ข่าวดีนี้ เป๋นอัครทูต กับเป๋นครู 12 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้าจึงฮับความตุ๊กทรมานอย่างตี้เป๋น
3
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อยู่นี้ แต่ ข้าพเจ้าก็ บ่อาย ย้อนข้าพเจ้าฮู้จักผู้ตี้ ข้าพเจ้าเจื้อวางใจ๋ กับมัน
่ ใจ๋ ว่าพระองค์
สามารถฮักษาสิง่ ตี้ข้าพเจ้ามอบหื้อพระองค์ จ๋นกว่าวันสุดต๊ายมาแผว
13 หื้อยึดถือกําสอนตี้ ถูกต้องตี้ ต้านเฮียนจากข้าพเจ้านี้ เป๋ นแบบอย่าง กับหื้อมัน
่ คง
14
ใน ความ เจื้อ ตึง ความ ฮัก ตี้ เฮา มี ย้อน เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ หื้อ ฮัก
ษา สิง่ ดี ตี้ พระเจ้า มอบ ไว้หื้อ ต้าน โดย ฮับ ก๋าน จ้วยเหลือ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิตี
์ ้ อยู่
ตวยเฮาตังหลาย
15 ต้านก็ ฮู้ว่าคนตังหลายในแคว้นเอเชียหนี ละข้าพเจ้าไปหมด รวมตึงฟี เจลัสกับเฮ
อร์โมเกเนสสองคนนี้ ตวย
16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เมตต๋า ต่อ ครอบครัว ของ โอเนสิ โฟรัส ตวย เต๊อะ ย้อน ว่า
เขาเยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นใจ๋ เป๋นประจํา๋ กับบ่อายตี้ ข้าพเจ้าติดคอกอยู่จาอี้ 17 ต๋อนตี้ เขา
มาแผวกรุ งโรม เขาก็ยังอุตส่าห์ตวยเซาะหาข้าพเจ้าจ๋นปะ 18 ต้านก็ฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่า ต๋อน
ตี้ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้เมืองเอเฟซัสนั ้น เขาจ้วยข้าพเจ้านั กขนาด ขอองค์พระผู้เป๋นเจ้าโผดเม
ตต๋าแก่เขาในวันสุดต๊ายนั ้น

2
ทหารผู้ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์
ส่วน ลูก ทิ โมธีเหย จง เข้ม แข็ง โดย พระคุณ ตี้ มา จาก ก๋าน เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ
พระเยซู คริสต์ 2 หื้อนํากําสอนต่างๆ ตี้ข้าพเจ้าได้สอนต่อหน้าคนตังหลายตี้เป๋นพยาน
นั ้น ไปสอนคนตี้เจื้อถือได้ ตี้สามารถสอนคนอื่นต่อได้
3 หื้อ ฮ่วมตุ๊ก ฮ่วมยาก ตวย กั ๋น กับ หมู่ เฮา เหมือน เป๋ น ทหาร ตี้ ดี ของ พระเยซู คริสต์
4 บ่มี ใผตี้ มาเป๋ นทหารแล้ว จะยุง
่ เรือ
่ งตังบ้าน ย้อนว่าเขาใค่เยียะหื้อผู้บังคับบัญชาปอ
5
ใจ๋ นั กกีฬาตี้เข้าแข่งก็จะต้องแข่งต๋ามกฎกติกา จึงจะได้ฮับรางวัลเมื่อมีชัย 6 จาวนาตี้
เยียะก๋านหนั ก สมควรได้ฮับพืชผลก่อนเปิ้ น 7 กึ๊ดผ่อเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าอูกั
้ บต้านหื้อดี ย้อน
องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะจ้วยหื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งตึงหมดนี้
8 กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ เป๋น ลูก
หลาน เจื๊ อสาย กษั ตริย์ ดาวิด ต๋าม ข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้า บอก นั ้น 9 ย้อน บอก ข่าวดี นี้ ข้าพเจ้า
จึงทนตุ๊กอยู่บ่าเดี่ยวนี้ เถิงกับเขาเอาเจื้ อกเหล็กมาล่ามเหมือนเป๋นโจ๋ร แต่ ว่าถ้อยกํา
ของพระเจ้านั ้นจะเอาเจื้อกเหล็กมาล่ามไว้ก็บ่ได้ 10 ข้าพเจ้าจึงยอมทนตุ๊กกู้อย่าง เปื้ อ
หันแก่คนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว หมู่เขาจะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษผ่านตางพระ
เยซูคริสต์ กับได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยูตลอด
่
ไปตวย
11 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ คือถ้าเฮาต๋ายกับพระองค์ เฮาก็มีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระองค์
12 ถ้าเฮาทนตุ๊กยาก เฮาก็จะได้ปกครองฮ่วมกับพระองค์
ถ้าเฮาบ่ยอมฮับพระองค์ พระองค์ก็จะบ่ยอมฮับเฮาเหมือนกั ๋น
13 ถ้าเฮาบ่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังซื่อสัตย์อยู่
ย้อนว่าพระองค์จะบ่ขัดแย้งตั ๋วพระองค์เอง
1

คนเยียะก๋านตี้พระเจ้าปอใจ๋

14 เตือ
๋ นเขาตังหลายหื้อหมัน
่ กึ๊ดเรือ
่ งหมูนี
่ ้

กับเน้ นหมูเขา
่ ต่อพระเจ้าว่า ห้ามเถียงกั ๋น
ใน เรือ
่ ง ความหมาย ของ กํา มัน บ่มี ประโยชน์ แต่ จะ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ ได้ ฟัง หล้มจ๋ม ไป ติกๆ
15 หื้อพยายามอย่างเต๋มตี้เยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ต้าน เป๋ นคนงานตี้บ่มีอะหยังต้องอาย
กับเป๋นคนตี้สอนถ้อยกําตี้เป๋นความจริงของพระเจ้าอย่างถูกต้อง 16 หื้อหลีกเลี่ยงกําอู้
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บ่มีสาระกับบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า ย้อนว่าจะเยียะหื้อคนนั ้นห่างไก๋จากพระเจ้าไปติกๆ 17 กํา
สอนจาอี้ก็ ลามไปใคว่หมด เหมือนเป๋นบ่าเฮง ฮีเมเนอัสกับฟี เลทั สก็ สอนจาอี้ 18 สอง
คนนี้ หลงจากความจริงไปแล้ว หมู่เขาอู้ว่าก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายได้ป๊นไปแล้ว หมู่
เขาเยียะหื้อความเจื้อของบางคนหลงไป 19 แต่รากฐานตี้พระเจ้าวางไว้ก็แน่ นหนากับ
ตัง้ มัน
่ อยู่ มีข้อเขียนไว้ว่า “องค์พระผู้เป๋นเจ้าฮู้จักคนตังหลายตี้เป๋นของพระองค์� กับ
“คนตี้อ้างว่าเป๋นคนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า ต้องเลิกเยียะความบ่ดีเหีย� ก
20 ใน บ้าน หลัง หลวง บ่ใจ้ มี ก้า ของใจ๊ ตี้ แป๋ ง จาก คํา กาว่า เงิน เต้า อัน
้ แต่ ยัง มี ของใจ๊
ตี้ แป๋ง จาก ไม้ กาว่า ดิน เหนี ยว ตวย บาง อย่าง ก็ ใจ๊ สําหรับ โอกาส พิเศษ แต่ บาง อย่าง ก็
ใจ๊ สําหรับ งาน ประจํา๋ วัน 21 ถ้า คน ใด ซ่วย ล้าง ตั ๋ว เก่า จาก สิง่ บ่ดี หมู่ นี้ แล้ว คน นั ้น ก็ เป๋น
เหมือน ของใจ๊ ตี้ ใจ๊ สําหรับ โอกาส พิเศษ ตี้ ล้าง หื้อ บริสุทธิ์แล้ว ก็ เป๋น ประโยชน์ สําหรับ
เจ้าของ แล้วก็พร้อมสําหรับก๋านดีกู้อย่าง
22 หื้อ ต้าน หนี จาก ตั ๋ณหา ของ คน หนุ่ม แต่ หื้อ ล่น ตวย เป้ า หมาย ตี้ จะ เป๋ น คน ถูก ต้อง
ต๋ามธรรม กับเป๋นผูมี
้ ความเจื้อ ความฮัก กับสันติสุข ฮ่วมกับคนตี้อธิษฐานต่อองค์พระ
ผู้เป๋ นเจ้าด้วยใจ๋ บริสุทธิ์ 23 บ่ดี ไปเถียงกั ๋นเรือ
่ งบ่มีสาระกับบ่มีปั๋ ญญา ต้านก็ ฮู้ว่าเยียะ
จาอี้จะเยียะหื้อผิดหัวกั ๋น 24 ส่วนผู้ฮับใจ๊ ขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าจะต้องบ่ผิดหัวกั ๋น แต่
ต้องมีใจ๋เมตต๋ากับกู้คน สอนคนอื่นได้ กับมีความอดทน 25 เขาจะต้องแป๋งใจ๋เย็นจี๊แจ๋
งคนตี้ต่อต้าน โดยมีความหวังว่าพระเจ้าอาจจะเยียะหื้อกลับใจ๋ได้ แล้วฮู้จักความจริง
26 คนหมู่นี้ ก็จะได้สติ แล้วหลุดจากแฮ้วของมารตี้ยับหมู่เขาไว้หื้อเยียะต๋ามใจ๋ของมัน

3
ลักษณะจิตใจ๋ของคนสมัยสุดต๊าย
วาระสุดต๊ายจะเป๋นเวลาตี้แย่ขนาด 2 จะมีคนหันแก่ตั ๋ว หันแก่เงิน
โอ้อวด จ๋องหอง ซอบ ด่า ว่า คน อื่น บ่เจื้อ ฟัง ป้อ แม่ บ่ฮู้ จัก บุญ คุณ คน เป๋น คน บ่ดี 3 บ่มี
ความฮัก บ่ยอมยกโต้ษหื้อใผ ใส่ฮ้ายคนอื่น บ่ห้ามใจ๋ ทารุ ณ บ่ฮักความดี 4 ซอบหักหลัง
ใจ๋ ฮอ
้ น หัวสูง กับ ฮัก ม่วน งัน สัน เล้า แตน ตี้ จะ ฮัก พระเจ้า นั ก เหลือ 5 หมู่ เขา นั บถือ ตาง
ของพระเจ้าก้าเปือกนอก แต่ ตังในบ่ยอมฮับอํานาจของตางนั ้นตี้ จะเปี่ ยนจี วต
ิ ของหมู่
เขา คนแบบนี้ ห้ามคบ
6 มีบางคนในหมู่เขาเข้าไปต๋ามเฮือนต่างๆ แล้วหลอกลวงจัก
๊ ฮูดังหมู่แม่ญิงหัวอ่อน
ตี้มีบาปนั กมีตั ๋ณหาต่างๆ หื้อตวยหมู่เขาไป 7 แม่ญิงหมู่นี้ ซอบเฮียนฮูเรื
้ อ
่ งต่างๆ ตลอด
8
แต่ ก็ บ่เกย เข้า ใจ๋ ความ จริง แต๊ๆ เลย ยัน เนส กับ ยัมเบรส์ ได้ ต่อ ต้าน โมเสส จาใด คน
สอนผิดหมู่นี้ ก็ต่อต้านความจริงจาอัน
้ หมู่เขามีจิตใจ๋เสื่อม ความเจื้อของหมู่เขาก็บ่ใจ้
9
เป๋นของแต๊ แต่หมู่เขาจะไปได้บ่กี่นํ้า ย้อนว่าความบ่หลวกของหมู่เขาจะแมนออกมา
หื้อคนอื่นหัน เหมือนยันเนสกับยัมเบรส์นั ้น
1 หื้อเข้าใจ๋เน่ อว่า

กําแนะนําสุดต๊ายของเปาโล

10 แต่ต้านได้ตวยต๋ามกําสอนตึงหมดของข้าพเจ้า

ตวยต๋ามก๋านใจ๊จีวต
ิ ของข้าพเจ้า
ตึงเป้าหมายจีวต
ิ ความเจื้อ ความอดใจ๋ ความฮัก ความอดทน 11 ก๋านถูกคํ่า กับความ
ตุ๊ก ต้าน ฮู้เถิง ก๋าน คํ่า ตี้ ข้าพเจ้า ต้อง อดทน ใน เมือง อัน ทิ โอก เมือง อิโคนี ยูม กับ เมือง ลิ
สตรา แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าจ้วยหื้อข้าพเจ้ารอดป๊นจากสิง่ หมู่ นั ้นกู้ อย่าง 12 กู้ คนตี้ ใค่
ใจ๊จีวต
ิ เยียะตวยต๋ามพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์นั ้น จะต้องถูกคํ่าแน่ นอน 13 แต่คนบ่ดี
ก
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กับ หมู่ นั ก ต้ม ตุ๋น หลอกลวง จะ ฮ้าย นั ก ขึ้น เขา จะ โก๋ง คน อื่น แล้ว ถูก คน อื่น โก๋ง เขา ตวย
14 สําหรับต้าน ก็ หื้อยึดถือ ในสิง
่ ใจ๋ ต่อไป ย้อนว่าต้านก็ ฮู้จัก
่ ตี้ ได้ เฮียนฮู้กับเจื้ออย่างมัน
15
คน ตี้ ได้ สอน ต้าน มา ต้าน ก็ ฮู้ จัก พระคัมภีร ์ศักดิส
์ ิทธิ์ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน มา แล้ว ตี้
เยียะหื้อต้านมีผญาปั๋ ญญาได้ เปื้ อนําต้านฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ โดยเจื้อวางใจ๋พระ
เยซู คริสต์ 16 พระคัมภีร ์กู้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ เขียน เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน สอน
ความ จริง ก๋าน ตัก เตือ
๋ น คน หื้อ หัน เถิง ความ ผิด ก๋าน แก้ไข ข้อ บกพร่อง หื้อ คน ดี ขึ้น กับ
ก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 17 เปื้ อเกียมคนของพระเจ้าหื้อพร้อมตี้จะ
เยียะความดีกู้อย่าง

4

ต่อ หน้า พระเจ้า กับ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ จะ ตัดสิน ตึง คน เป๋น ตึง คน ต๋าย ผู้ ตี้ จะ ปิ๊ ก มา
แล้ว เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง แผ่น ดิน ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ เน้ น ต้าน ว่า 2 หื้อ บอก ถ้อย
กํา ของ พระเจ้า เกีย ม ตั ๋ว หื้อ พร้อม ตี้ จะ บอก บ่ว่า มี คน สนใจ๋ กาว่า บ่สนใจ๋ ก็ หื้อ จัก
๊ จวน
คนอื่นแก้ไขความผิด ตึงว่าหื้อ กับหื้อกํา๋ ลังใจ๋ โดยก๋านสอนด้วยความอดทน 3 ย้อนว่า
จะ เถิง เวลา นึ่ ง ตี้ คน จะ ยอม ทน ฟัง หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง บ่ได้ แต่ หมู่ เขา จะ รวบรวม ครู
หลาย คน เอา ไว้หื้อ มา อู้ ใน สิง่ ตี้ หมู่ เขา ใค่ ฟัง เปื้ อ เอาใจ๋ ตั ๋ว หมู่ เขา เอง 4 หมู่ เขา จะ บ่ฟัง
ถ้อยกํา ตี้ เป๋น ความ จริง แต่ จะ สนใจ๋ ฟัง นิ ยาย ต่างๆ 5 แต่ สําหรับ ต้าน นั ้น ขอ หื้อ มี สติ
รอบคอบในกู้เรือ
่ ง อดทนต่อความตุ๊กยาก เยียะหน้าตี้บอกข่าวดี กับเยียะพันธกิจของ
ต้านหื้อสําเร็จ
6 ย้อนว่าเถิงเวลาแล้วตี้ข้าพเจ้าจะต้องต๋าย เลือดของข้าพเจ้าก็เป๋ นเหมือนนํ้าตี้ไว้ปู่
จาตี้ กํ่าลังถูกถอกออก 7 ข้าพเจ้าได้ ต่อสู้ อย่างเต๋มกํ่าลัง ได้ ล่นแข่งเถิงเส้นชัยแล้ว ได้
ฮัก ษา ความ เจื้อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป รางวัล แห่ง ก๋าน มี ชัย ย้อน เยีย ะ ต๋าม ความ ถูก ต้อง
ต๋ามธรรม กํ่าลังรอหื้อข้าพเจ้าฮับอยู่ องค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้เป๋นผู้พิพากษาตี้ยุติธรรมจะ
ยก รางวัล นี้ หื้อ ข้าพเจ้า ใน วัน ตี้ พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา บ่ใจ้ หื้อ ข้าพเจ้า คน เดียว แต่ จะ หื้อ กู้
คนตี้ตัง้ ใจ๋กองหาพระองค์ปิ๊ กมาแหมเตื้อ
1

กําอูส่
้ วนตั ๋วของเปาโล
9 หื้อขะใจ๋มาหาข้าพเจ้าเวยๆ หน้ อย 10 ย้อนว่าเครสเซนส์ไปแคว้นกาลาเทียแล้ว ทิตั

ส ก็ ไป เมือง ดาลมาเทีย ส่วน เดมาส ได้ ฮัก หูม โลก นี้ จ๋น ละ ข้าพเจ้า ไป เมือง เธสะโลนิ ก๋า
11 เหลือลูก๋าเต้าอัน
้ ตี้ยังอยูกั
่ บข้าพเจ้า ขอไปตวยหามาระโก ปาเขามาตวยเน่ อ ย้อนว่า
เขาจ้วยงานข้าพเจ้าได้ 12 ข้าพเจ้าส่งทีคิกัสไปเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เมื่อต้านมา ขอเอา
เสื้อคุมตี้ฝากไว้กับคารปัสในเมืองโตรอัสตึงหนั งสือของข้าพเจ้ามาตวย สําคัญตี้สุดก็
คือหนั งสือตี้เขียนลงบนแผ่นหนั ง
14 อเล็กซานเดอร์ตี้เป๋ นสล่าตองแดงเยียะหื้อข้าพเจ้าเดือดฮ้อนอย่างหนั ก องค์พระ
ผู้เป๋ นเจ้าจะลงโต้ษเขาหื้อสมกับตี้เขาเยียะนั ้น 15 ต้านก็ ควรหละวังเขาไว้หื้อดี เหมือน
กั ๋น ย้อนว่าเขาได้ต่อต้านกําสอนของหมู่เฮาอย่างเอาเป๋นเอาต๋าย
ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า สู้ คดี เตื้อ ตี้ นึ่ ง นั ้น บ่มี ใผ มา จ้วย ข้าพเจ้า สัก คน หมู่ เขา ละ ข้าพเจ้า
ไปหมด ขอพระเจ้ายกโต้ษหื้อหมู่เขาตวย 17 แต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่ตวยข้าพเจ้า หื้อ
ข้าพเจ้า มี กํา๋ ลัง เข้ม แข็ง เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ บอก ถ้อยกํา ของ พระองค์ อย่าง ครบ บริบูรณ์
แล้ว คน ต่าง จ้า ด ตึง หมด จะ ได้ ฟัง กับ พระเจ้า ได้ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ รอด จาก ปาก สิงโต
18 พระเจ้า ก็ จะ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า รอด จาก ก๋าน ถูก เยีย ะ ฮ้าย กู้ อย่าง แล้ว จะ ปา ข้าพเจ้า
16
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เข้า แผ่น ดิน สวรรค์ ของ พระองค์ อย่าง ปลอดภัย ตวย ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด
ไป อาเมน
กําตัก
๊ ตวายสุดต๊าย
ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ปริส คา กับ อาควิลลา ตึง กู้ คน ใน ครัว เฮือน ของ
โอเนสิ โฟรัส ตวย 20 ส่วน เอรัส ทัส นั ้น ก็ ยัง อยู่ ตี้ เมือง โคริน ธ์ ข้าพเจ้า ได้ ละ โตรฟีมัส ไว้
ตี้ เมือง มิ เลทั ส ย้อน เขา ป่วย 21 ขอ หื้อ พยายาม อย่าง เต๋ม ตี้ มา แผว ตี้ นี่ หื้อ ตัน ก่อน ยาม
หนาวเน่ อ ยู บูลัส ปู เดนส์ ลี นัส คลาวเดีย กับหมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อ ฝากกํา กึ๊ดเติง มาหาต้าน
ตวย
22 ขอองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่กับต้าน ขอพระคุณของพระเจ้าอยู่กับต้านตังหลายตวย
เน่ อ
19
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิตัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงทิตัสประมาณปี๋ ค�ศ� 65 ต๋อนตี้ เปาโลอยู่ในเมือง
นิ โคบุรใน
ี ประเทศกรีก
ทิตั ส เป๋น จาว กรีก เป๋น คน ตี้ จ้วย เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ คน ตี้ อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์ ต่อ มา
เขา ได้ เตียว ตาง ไป กับ เปาโล เถิง เกาะ ครีต กับ เปาโล ขอ หื้อ เขา อยู่ ตี้ หัน
้ ต่อ ไป เปื้ อ จะ ได้
จ้วย หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ เปาโล ถือ ว่า ทิตั ส เป๋น ลูก บ่าว ใน ความ เจื้อ แต๊ๆ ต๋อน ตี้ ทิตั ส ได้ ฮบ
ั
จดหมายจากเปาโล เขายังอยูตี
่ ้เกาะครีตเซิง่ อยูตาง
่
ใต้แผ่นดินใหญ่ของประเทศกรีก
เปาโล เตือ
๋ น ทิตั ส เรือ
่ ง ก๋าน สอน ผิด กับ บอก หื้อ ต่อ ต้าน ผู้ ตี้ สอน ผิด ครู สอน ผิด หมู่ นี้
ได้ สอนว่า ผู้เจื้อต้องเยียะต๋ามกฎเก๋ ณฑ์ ต่างๆ เปื้ อจะได้ ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ แต่
เปาโลบอกว่ากฎเก๋ณฑ์หมู่นี้ ก็ขัดแย้งกับข่าวดีตี้แต๊จริง เปาโลสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของ ผู้นํา คริสตจักร ต้อง เป๋น จาใด กับ ต้าน ยัง สอน หื้อ ผู้ เจื้อ ฮู้ ว่า ควร อู้ กับ ควร เยีย ะ ตั ๋ว
ต่อผู้นํารัฐบาลกับคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้ออย่างใดดี
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้า ผู้เป๋นอัครทูตของพระเยซู
คริสต์ เปื้ อจ้วยคนตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อมีความเจื้อนั กขึ้น กับจ้วยหื้อเข้าใจ๋ความจริงใน
ตางของพระเจ้า
2 เซิง
่ ใจ๋ จะฮับจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ ตี้ พระเจ้าผู้บ่เกยจุ
่ ความจริงนี้ เยียะหื้อหมู่เขามีความมัน
3
สัญญา ไว้ก่อน สร้าง โลก มา แล้ว ว่า จะ หื้อ กับ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น
บาปโต้ษของเฮากํา๋ หนดไว้ พระองค์ก็เปิดเผยถ้อยกํานี้ แล้ว โดยสัง่ หื้อข้าพเจ้าไปบอก
หื้อคนอื่นฮู้
4 เถิง ทิตั ส ลูก แต๊ๆ ใน ความ เจื้อ อัน เดียว กั ๋น ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา ตึงพระเยซูคริสต์ผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮาเต๊อะ
พันธกิจของทิตัสบนเกาะครีต
ตี้ ข้าพเจ้า ละ ต้าน ไว้ตี้ เกาะ ครีต นั ้น ก็ เปื้ อ หื้อ ต้าน เยีย ะ ก๋าน ตี้ ยัง บ่แล้ว หื้อ แล้ว เหีย
กับ หื้อ ตัง้ ผู้ ปกครอง ใน เมือง ต่างๆ ตี้ มี คริสตจักร ต๋าม ตี้ ข้าพเจ้า สัง่ ยํ้า ต้าน ไว้แล้ว 6 ผู้
ปกครอง นั ้น จะ ต้อง บ่มี ตี้ ติ มี เมีย คน เดียว มี ลูก ตี้ เจื้อ พระเยซู คริสต์ บ่มี ใผ ว่า เป๋น คน
ฮ้ายกับหลึ่งบ่เจื้อฟังใผ 7 ย้อนว่าผู้ปกครองคริสตจักรเป๋นผู้ตี้ฮับมอบงานของพระเจ้า
จะ ต้อง บ่มี ตี้ ติ ใน จี วต
ิ บ่หยิง่ จ๋องหอง บ่ขี้ โขด บ่เป๋น ขี้ เหล้า บ่เป๋น คน ขี้ ห มิง้ บ่เซาะ หา
สตางค์โดยก๋านโก๋ง 8 แต่ผู้ปกครองนั ้นจะต้องมีนํ้าใจ๋ซอบฮับแขก ฮักความดี ควบคุม
ตั ๋วเองได้ดี มีวินัย บริสุทธิกั
่ ในกําสอนเรือ
่ งพระ
์ บยุติธรรม 9 เขาจะต้องเป๋นคนตี้ยึดมัน
เยซู ต๋ามตี้เฮียนฮูมา
้ เปื้ อสามารถใจ๊หลักกําสอนตี้ถูกต้องไปหื้อกํา๋ ลังใจ๋คนอื่นได้ กับจี๊
แจ๋งหื้อกับคนตี้ต่อต้านกําสอนนั ้น
10 ข้าพเจ้า อู้ เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า มี คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ หลึ่ง บ่ยอม เจื้อ ฟัง อู้ ก้า เรือ
่ ง บ่มี สาระ
กับ จุ ล่า ย คน หมู่ นี้ ส่วน นั ก จะ เป๋น จาว ยิว ตี้ มา ฮับ เจื้อ พระเยซู แต่ ยืนยัน ว่า ต้อง เข้า พิธี
สุหนั ต 11 จะต้องเยียะหื้อคนหมู่นี้ ย้างปากเหีย ย้อนว่าหมู่เขาเยียะหื้อหลายครอบครัว
หลง จาก ความ จริง โดย ก๋าน สอน ตี้ บ่ควร ดี สอน เปื้ อ เงิน คํา กํ่า แก้ว 12 ตะก่อน มี ผู้ ตวาย
ตัก
๊ จาวเกาะครีตคนนึ่ ง เกยอู้ไว้ว่า “จาวครีตกู้คนเป๋นคนขี้จุ เป๋นเหมือนสัตว์ฮ้าย เป๋น
5
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คนขี้ค้าน กับเป๋นคนขี้กละ� 13 แล้วเขาหมู่นั ้นก็ เป๋นอย่างตี้อู้มานี้ แต๊ๆ ต้านจึงต้องว่า
หื้อ หมู่ เขา แฮงๆ เปื้ อ หมู่ เขา จะ มี ความ เจื้อ ตี้ ถูก ต้อง 14 กับ จะ บ่ไป สนใจ๋ นิ ยาย ของ จาว
ยิวกับกฎข้อบังคับต่างๆ ของคนตี้ บ่ยอมฮับความจริง 15 คนตี้ ใจ๋ บริสุทธิ์ ของกู้ อย่างก็
บริสุทธิสํ
์ าหรับ เขา ส่วน คน ตี้ มี มลทิน กับ บ่เจื้อ ก็ บ่มี อะหยัง บริสุทธิสํ
์ าหรับเขา สัก อย่าง
ย้อนว่ากํากึ๊ดกับจิตสํานึ กของเขาก็มีมลทินไปหมดแล้ว ย้อนว่าจิตใจ๋กับจิตสํานึ กของ
หมู่เขาก็ เสื่อมทรามไปหมดแล้ว 16 คนหมู่นี้ อ้างว่าฮู้จักพระเจ้าดี แต่ สิง่ ตี้ หมู่เขาเยียะ
แสดงว่า แต๊ๆ แล้ว บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเลย คนหมูนี
่ ้ น่าขีจ
้ ๊ะ บ่เจื้อฟังใผ บ่เปิงตี้จะเยียะความ
ดีอะหยังสักอย่าง

2
กําสอนตี้เป๋นประโยชน์
ส่วน ต้าน ทิตั ส ต้อง สอน เรือ
่ ง ตี้ เข้า กั ๋น กับ หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง 2 สอน คน เฒ่า ป้อ
จายหื้อมีความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ ตึงเป๋นคนตี้น่านั บถือ มีสติบังคับตั ๋วเก่าได้ดี ตึงเป๋น
คนตี้เข้มแข็งในความเจื้อ มัน
่ คงในความฮัก กับมีความอดทน
3 ส่วนคนเฒ่าแม่ญิงก็เหมือนกั ๋น สอนหมู่เขาหื้อมีจีวต
ิ ตี้เคารพยําเก๋งพระเจ้า บ่ดีไป
อูใส่
้ ฮ้ายคนอื่นกาว่าเป๋นขีเหล้
้
า แต่หื้อเป๋นคนตี้สอนในสิง่ ดีๆ 4 เปื้ อจะเฝิ็กอบรมแม่ญิง
สาวหื้อฮักลูกฮักผัว 5 เป๋นคนมีสติบังคับตั ๋วเก่าได้ดี กับเป๋นคนบริสุทธิ์ เป๋นแม่บ้านแม่
เฮือน ตี้ ดี มี ความ เมตต๋า กับ ยอม ฟัง กํา ผัว เปื้ อ จะ ป้อ งกั ๋น บ่หื้อ คน อื่นๆ ว่า ถ้อยกํา ของ
พระเจ้าในตางตี้บ่ดี
6 ใน ทํานอง เดียว กั ๋น หื้อ อ้อนวอน ป้ อ จาย หนุ่มๆ มี สติ บังคับ ตั ๋ว เอง ได้ ดี 7 ใน กู้ สิง
่ กู้
อย่าง ต้าน ต้อง เยีย ะ ดี เป๋น ตั ๋ว อย่าง ต่อ หมู่ เขา เมื่อ ต้าน สอน หื้อ สอน อย่าง ซื่อสัตย์ กับ
เอา แต๊ เอา ว่า 8 กับ หื้อ ต๋าม หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง เปื้ อ จะ บ่มี ใผ ตํา๋ หนิ ได้ ส่วน คน ตี้ ขัด
ขวางต้านก็จะอายขายหน้า ย้อนว่าหมู่เขาบ่ฮูจะ
้ เอาอะหยังมาว่าหื้อหมู่เฮาได้
1

สอน หมู่ ขี้ข้า หื้อ ยอม ฟัง เจ้า นาย ของ ต๋น กู้ เรือ
่ ง กับ เยีย ะ หื้อ เจ้า นาย ปอใจ๋ บ่ดี เถียง
เปิ้ น 10 กับ ห้าม ลัก เข้า ของ แต่ แสดง หื้อ เจ้า นาย หัน ว่า เขา ไว้ใจ๋ ได้ เปื้ อ ว่า กู้ สิง่ ตี้ หมู่ เขา
เยียะจะเยียะหื้อกําสอนของพระเจ้าพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา เป๋นตี้น่าเห
ลื้อมใสศรัทธา
11 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า เปิ ด เผย พระคุณ ของ พระองค์ เปื้ อ จ้วย คน ตัง
หลาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 12 โดย พระคุณ นี้ พระเจ้า สอน หื้อ เฮา เลิก ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่นั บถือ
พระเจ้า กับตัดกิเลสตั ๋ณหาของโลกนี้ เหีย แล้วสอนหื้อเฮาเป๋นคนมีสติบังคับตั ๋วเก่าได้
เป๋นคนยุติธรรม กับเป๋นคนตี้ ยําเก๋งพระเจ้าในยุคนี้ 13 เฮาควรเยียะจาอี้ในต๋อนตี้ เฮา
รอ ความ หวัง อัน น่า ยินดี ความ หวัง นี้ คือ ก๋าน ป๋า กฏ ของ รัศมี ของ พระเจ้า ผู้ ยิง่ ใหญ่ กับ
พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา คือพระเยซู คริสต์ 14 พระองค์ ต๋ายเปื้ อเฮา เปื้ อ
ไถ่เฮาหื้อป๊นอํานาจบาปตึงหมดตึงเสี้ยง กับเปื้ อเยียะหื้อเฮาบริสุทธิ์ แล้วจะได้เป๋นคน
ของพระเจ้าตี้เอาแต๊เอาว่าในก๋านเยียะความดี
15 ย้อนจาอัน
้ หื้อสอนสิง่ หมู่นี้ ตึงกระตุ้นผู้เจื้อตี้หัน
้ หื้อเยียะตวย กับว่าหื้อคนตี้บ่เยีย
ะ ต้านมีสิทธิอํานาจเต๋มตี้จะเยียะจาอี้ บ่ดีหื้อใผดูแควนเฮาได้เน่ อ
9

3
ก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้อง
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1 หื้อเตือ
๋ นผู้เจื้อตังหลายยอมฮับกับเจื้อฟังผู้มีอํานาจกับผู้ปกครองบ้านเมือง

เตือ
๋ น
2 กับบอกหมู่เขาว่าห้ามใส่ฮา
หื้อพร้อมเยียะความดีกู้อย่างอยูตลอด
่
้ ยคนอื่น แต่หื้ออยู่
อย่างสงบสุข แป๋งใจ๋หาคนอื่นกับอ่อนน้ อมต่อกู้คน
3 เมื่อ ตะก่อน เฮา ก็ เกย เป๋ น คน บ่หลวก บ่เจื้อ ฟัง กับ หลงผิด ตก เป๋ น ขี้ข้า ของ ตั ๋ณหา
กับ ก๋าน ม่วน งัน สัน เล้า จี วต
ิ มี ก้า เรือ
่ ง ขอย กั ๋น ตึง ความ บ่ดี เต๋ม ไป หมด เฮา จัง คน อื่น
คน อื่น จัง เฮา ตวย 4 แต่ เมื่อ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา แสดง ความ ฮัก
ความ เมตต๋า หื้อ เฮา หัน แล้ว 5 พระองค์ ก็ จ้วย หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ใจ๊ ย้อน ก๋าน
เยีย ะ สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ ย้อน ความ เมตต๋า ของ พระองค์ พระองค์ ซ่วย ล้าง บาป
ของเฮาออกไป กับเยียะหื้อเฮาเป๋นคนใหม่ มีจี วต
ิ ใหม่ โดยฤทธิเดช
ของพระวิญญาณ
์
6
บริสุทธิ์ พระเจ้าหื้อพระวิญญาณบริสุทธิมา
์ อยู่กับเฮาอย่างบ่มีข้อจํา๋ กัดโดยตางพระ
เยซู คริสต์ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา 7 เปื้ อ ว่า เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น คน
ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย พระคุณ ของ พระองค์ แล้ว เฮา ก็ จะ ได้ ฮบ
ั มรดก ต๋าม ตี้ เฮา หวัง ไว้
8
คือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านเน้ นเรือ
่ งนี้ เปื้ อว่าคนตี้เจื้อพระเจ้า
จะได้ทุ่มเทเยียะความดี เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้ดีกับมีประโยชน์ สําหรับกู้คน
9 แต่ หื้อ เลี่ยง ก๋าน เถียง กั ๋น ใน เรือ
่ ง บ่เป๋น เรือ
่ ง เกี่ยวกับ ลําดับ ราย จื้อ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน
กับ ผิด หัว กั ๋น เกี่ยวกับ บท บัญญัติ ของ โมเสส ย้อน ว่า เยีย ะ จาอี้ บ่เยีย ะ หื้อ เกิด ประโยชน์
กับ เสีย เวลา 10 ถ้า คน ใด ซอบ เยีย ะ หื้อ แตกแยก หื้อ เตือ
๋ น คน นั ้น สอง เตื้อ ก็ ปอ แล้ว ก็
ห้าม ยุง่ กับ เขา แหม 11 ย้อน ต้าน ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า เขา หมู่ นั ้น เป๋น คน ตี้ หลง จาก ความ จริง
บาปหนา ก๋านเยียะบ่ดีของเขาก็แสดงหื้อหันว่าเขามีความผิด
บางอย่างตี้บ่ควรจะลืม
เมื่อ ข้าพเจ้า ส่ง อารเทมาส กาว่า ที คิกั ส มา หา ต้าน นั ้น หื้อ พยายาม อย่าง เต๋ม ตี้ มา
หา ข้าพเจ้า ตี้ เมือง นิ โคบุร ี เน่ อ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจ๋ จะ อยู่ ตี้ เมือง นี้ จ๋น เสี้ ยง หน้า
หนาวนี้ เต้าอัน
้ 13 ขอพยายามจ้วยเหลือเศนาสตี้เป๋นทนายความกับอปอลโลในสิง่ ตี้ตึง
สอง คน จํา๋ เป๋ น ต้อง ใจ๊ ใน ก๋าน เตียวตาง เปื้ อ หมู่ เขา จะ บ่ขาด อะหยัง 14 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บน
เกาะครีตควรจะเฮียนฮู้ตี้จะตัง้ อกตัง้ ใจ๋เยียะความดี เปื้ อจ้วยเหลือคนตี้ขาดสิง่ ตี้จํา๋ เป๋
นในจีวต
ิ ประจํา๋ วัน กับหมู่ต้านจะมีจีวต
ิ ตี้เป๋นประโยชน์
15 กู้คนตี้อยูตวย
่
ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้าน ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาหมู่ผูเ้ จื้อตี้ฮัก
เฮาตวย ขอหื้อต้านตังหลายจงได้ฮับพระคุณของพระเจ้าเต๊อะเน่ อ
12

ฟีเลโมน 1
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ฟีเลโมน

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง เปื้ อน จื้อ ฟีเลโมน เซิง่ เป๋น จดหมาย ส่วน ตั ๋ว
เถิงฟีเลโมน ต้านได้เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ต้าน ติด คอก อยู่ใน กรุ ง โรม ฟีเลโมน อยู่ตี้ เมือง โค
โลสี เป๋นคนรํา่ รวย เขามีขี้ข้าหลายคน ขี้ข้าคนนึ่ งตี้จื้อโอเนสิมัส ได้หนี ไปกรุ งโรม แล้ว
ได้ฮู้จักกับเปาโล เปาโลได้บอกข่าวดีหื้อโอเนสิมัสฟัง แล้วโอเนสิมัสก็ได้ฮบ
ั เจื้อ เปาโล
เลย เขียน จดหมาย ไป เถิง ฟีเลโมน เปื้ อ ขอ หื้อ เขา ฮับ โอเนสิ มัส คืน มา เปื้ อ จะ เป๋น ปี้ น้ อง
ใน พระคริสต์ จื้อ โอเนสิ มัส นั ้น มี ความหมาย ว่า มี ประโยชน์ เปาโล ได้ เล่น กํา กับ ความ
หมายของจื้อโอเนสิมัสในจดหมายฉบับนี้ เปาโลบอกว่า โอเนสิมัสคนนี้ จะมีประโยชน์
ต่อเปาโลกับฟีเลโมน
ใน เนื้ อหา จดหมาย เปาโล บ่ได้ เขียน บอก ว่า ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ใจ้ เป๋น สิง่ บ่ดี แต่ ได้ ขอ หื้อ
เปื้ อน ฟีเล โมน เยีย ะ ตั ๋ว ต่อ โอ เน สิ มัส หื้อ เป๋น เหมือน ปี้ น้ อง ใน พระ คริสต์ คน อื่นๆ ตี้
อ่าน จดหมาย ฉบับ นี้ เลย สามารถ ตี้ จะ เฮีย น ฮู้ เกี่ยว กับ สิง่ ตี้ ควร เยีย ะ ต่อ ขี้ข้า ของ หมู่
เขา หมู่เขาควรตี้จะมีความเมตต๋ากรุ ณาต่อขี้ข้า ก๋านมีขี้ข้าบ่ได้เป๋นสิง่ ผิดกฎหมายใน
อาณาจักรโรมสมัยนั ้น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล คน ตี้ โดน ขัง คอก เปื้ อ พระเยซู คริสต์ กับ จาก ทิ
โมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮา
เถิง ฟีเลโมน ตี้เป๋นเปื้ อนฮักกับเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊กับเฮา 2 กับเถิงนางอัปเฟียน้ องสาว
ในความเจื้อ ตึงอารคิปปัสคนตี้ได้ฮ่วมต่อสู้ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดีกับเฮา กับเถิงหมู่
ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้มาจุมนุมในบ้านของต้านตวย
3 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1

ความฮักกับความเจื้อของฟีเลโมน
ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตลอด เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน เผื่อ ต้าน
5 ย้อนข้าพเจ้าได้ยน
ิ ว่า ต้านเจื้อวางใจ๋พระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า กับฮักคนของพระเจ้า
6
ตัง หลาย ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ หื้อ ความ เจื้อ ตี้ เฮา มี ฮ่วม กั ๋น จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน เข้า ใจ๋ นั ก
ขึ้นเถิงสิง่ ดีต่างๆ ตึงหมดตึงเสี้ยงตี้เฮามีในพระคริสต์ 7 น้ องเหย ความฮักของต้านเยีย
ะหื้อข้าพเจ้ามี ความสุข กับมี กํา๋ ลังใจ๋ นั กแต๊ๆ ย้อนต้านเยียะหื้อคนของพระเจ้าจื้นจม
ยินดี
4

ขอหื้อต้อนฮับโอเนสิมัสเหมือนปี้ น้ อง
ย้อน จาอัน
้ เถิง แม้ ว่า ใน นาม พระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ก้า ตี้ จะ สัง่ ต้าน หื้อ เยีย ะ ใน สิง่
ตี้ ต้าน ควร จะ เยีย ะ 9 แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่เยีย ะ จาอัน
้ ย้อน หัน แก่ ความ ฮัก ข้าพเจ้า ก็ เลย
จะ อ้อนวอน ต้าน ดี กว่า ว่า ข้าพเจ้า เปาโล คือ คน เฒ่า ตี้ โดน ขัง คอก อยู่ ย้อน หัน แก่ พระ
เยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้า วิงวอน ต้าน เรือ
่ ง โอเนสิ มัส เซิง่ ได้ มา เป๋น ลูก ของ ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้
11
ข้าพเจ้าติดคอกอยู่ เมื่อตะก่อนเขาบ่เป๋นประโยชน์ สําหรับต้าน แต่บ่าเดี่ยวนี้ เขาเป๋น
ประโยชน์ แก่ต้านตึงข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้าส่งเขาตี้เป๋นดวงใจ๋ของข้าพเจ้ามาหื้อกับต้าน
8

ฟีเลโมน 13
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ฟีเลโมน 25

13 แต๊ๆ

แล้วข้าพเจ้าใค่หื้อเขาอยู่ตี้นี่ เปื้ อจ้วยเหลือข้าพเจ้าแตนต้าน ในต๋อนตี้ข้าพเจ้า
ยังติดคอกอยู่นี้ ย้อนข่าวดีนั ้น 14 แต่ข้าพเจ้าบ่อยากเยียะอะหยังก่อนตี้ต้านจะหันดีหัน
งามตวยเหียก่อน เปื้ อความดีตี้ต้านจะได้เยียะนั ้นก็จะเป๋นก๋านเต๋มใจ๋ใค่เยียะคนเดียว
บ่ใจ้โดนบังคับ 15 บ่แน่ เน่ อ ตี้เขาละต้านไปหว่างนึ่ ง ก็เปื้ อต้านจะได้เขาปิ๊ กคืนมาตลอด
ไปก็ได้ 16 เขาบ่ใจ้ขี้ข้าแหมต่อไป แต่ดีเหลือนั ้น คือเขาเป๋นปี้ น้ องผูเ้ จื้อตี้ฮัก ข้าพเจ้าฮัก
เขา ขนาด แต่ ต้าน จะ ฮัก เขา นั ก เหลือ แหม บ่ใจ้ ใน ฐานะ ตี้ เป๋น คน เต้า อัน
้ แต่ เป๋น ผู้ เจื้อ
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้าตวย
17 ย้อนจาอัน
้ ถ้าต้านยังนั บข้าพเจ้าเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานของต้าน ก็หื้อฮับเขาไว้เหมือน
ฮับตั ๋วข้าพเจ้าเอง 18 ถ้าเขาได้ เยียะอะหยังผิดต่อต้าน กาว่าเป๋นหนี้ ต้าน ขอหื้อมากึ๊ด
เอากับข้าพเจ้าเต๊อะ 19 ข้าพเจ้าเปาโลเขียนกับมือของตั ๋วเก่าว่า ข้าพเจ้ายืนยันจะส้าย
หื้อตึงหมด แต่ต้านก็บ่ดีลืมเน่ อว่าต้านก็เป๋นหนี้ จีวต
ิ ข้าพเจ้าอยู่เหมือนกั ๋น 20 แม่นละ
น้ องเหย ขอหื้อข้าพเจ้าได้ ประโยชน์ จากต้านต๋ามตี้ เป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อเดียวกั ๋นพ่องเต๊อะ
จ้วยเยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นใจ๋ในพระคริสต์ตวย
21 ตี้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาเถิงต้าน ก็ย้อนว่าข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ว่าต้านจะเจื้อฟัง กับฮู้
ว่าต้านจะเยียะนั กเหลือตี้ข้าพเจ้าขอ 22 แหมอย่างนึ่ ง ขอเกียมตี้พักไว้หื้อข้าพเจ้าตวย
ย้อน ข้าพเจ้า หวัง ว่า พระเจ้า จะ ส่ง ข้าพเจ้า ปิ๊ ก ไป หา ต้าน ตัง หลาย ต๋าม กํา อธิษฐาน ของ
หมู่ต้าน
กําส่งต๊าย

23 เอปาฟรัส ตี้ ติด คอก เปื้ อ พระเยซู คริสต์ ตวย ข้าพเจ้า นั ้น

ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้าน
อาริสทารคัส เดมาส กับลูก๋า เซิง่ เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ของข้าพเจ้าก็ฝาก
กํากึ๊ดเติงมาหาต้านเหมือนกั ๋น 25 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า อยู่
กับจิตวิญญาณต้านตังหลายเต๊อะเน่ อ
24 กับมาระโก
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จดหมายเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อจาว
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บ่มี ใผแน่ ใจ๋ ได้ ว่าผู้เขียนจดหมายเถิง จาวฮีบรู เป๋น ใผ ในจดหมายฉบับนี้ บ่มี กําตัก
๊ ต
วาย กับบ่ได้บอกชัดเจนว่าเขียนเถิงใผ เถิงแม้วา่ ผู้เชีย
์
ว่าผู้เขียน
่ วชาญพระคัมภีรคาด
อาจ จะ เป๋น เปาโล บารนาบัส กาว่า อปอลโล แต่ ก็ บ่มี ใผ ฮู้ ได้ อย่าง แน่ นอน แต่ ผู้ เจื้อ
สมัย คริสตจักร ยุค แรก ยอมฮับ จดหมาย ฉบับ นี้ ว่า เป๋น ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ คน
เขียน จดหมายฉบับนี้ คาดว่าคงเขียนขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 70
จดหมาย ฉบับ นี้ คง เขียน เถิง ผู้ เจื้อ จาว ยิว ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า จาว ฮีบรู หมู่ เขา โดน คํ่า
ย้อนความเจื้อของหมู่เขา เซิง่ อาจจะเยียะหื้อหมู่เขาละความเจื้อย้อนก๋านคํ่านั ้น บ่มีใผ
ฮู้ผู้เจื้อหมู่ นี้ อยู่ตี้ ไหน พระธรรมกิจก๋านของอัครทูตรายงานว่า หลังสเทเฟนต๋ายแล้ว
คริสตจักร ต่างๆ ก็ โดน คํ่า อย่าง หนั ก แล้ว หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ แตก ขะแล ขะแจ ไป หลาย ตี้ หลาย
แห่ง กับ บอก ข่าวดี ใน กู้ ตี้ ตี้ ได้ ไป (กิจ ก๋า น 8:1,4; 11:19 ) จดหมาย เขียน เถิง จาว ฮีบรู
เซิง่ อาจจะเป๋นหมู่นึ่ งตี้ได้แตกขะแลขะแจไปตี้อื่นนั ้น
เนื้ อหา ใน จดหมาย อู้ เถิง จาว ฮีบรู ได้ ยก ข้อ พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า มา อ้าง หลาย
ข้อ จดหมายฉบับนี้ ได้ บอกไว้ว่า พระเจ้าพระบิดาส่งพระเยซู คริสต์ มาเปื้ อรับรองพันธ
สัญญาใหม่ ย้อนพระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขนเปื้ อคนตังหลาย พันธสัญญาเก่าตี้รวมบท
บัญญัติ กับ ก๋าน ถวาย สัตว์ปู่ จา ก็ บ่มี ผล อะหยัง แล้ว กับ บ่จํา๋ เป๋ น แหม ต่อ ไป จดหมาย
ฉบับนี้ ได้บอกเถิงว่าพระเยซูคริสต์ยิง่ ใหญ่เหลือตึงหมู่ทูตสวรรค์ ตึงหมู่ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียง แตน พระเจ้า สมัย ก่อน แม้ แต่ โมเสส ตี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ ยิง่
ใหญ่ ตี้ สุด ใน สมัย พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า กับ ได้ บอก ว่า พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหิต ตี้
ยิง่ ใหญ่ เหลือ มหา ปุโรหิต สมัย พันธสัญญา เก่า ตึง หมด พระองค์ นั ่ง อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ
พระเจ้าในสวรรค์ กับอ้อนวอนขอพระเจ้าเผื่อผู้เจื้อตังหลาย
พระเจ้าอูผ่
้ านตางพระบุตรของพระองค์

1 เมินมาแล้วพระเจ้าอูกั
้ บป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา

โดยตางผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระองค์ หลาย เตื้อ หลาย วิธีตวย กั ๋น แต่ ใน ยุค สุด ต๊าย นี้ พระเจ้า ได้ อู้ กับ เฮา โดย ตาง
พระบุตร ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ฮับ มรดก กู้ อย่าง กับ พระเจ้า ได้ สร้าง จักรวาล
โดย ตาง พระบุตร ตวย 3 พระบุตร สําแดง หื้อ หัน รัศมี ของ พระเจ้า กับ เป๋น ปิม เดียว กั ๋น
กับพระเจ้า พระบุตรกํ๊าจู กู้ อย่างโดยกําอู้ตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ เมื่อพระบุตรได้
ล้างบาปหื้อคนตังหลายแล้ว พระองค์ก็ได้นั ่งตังขวามือของพระเจ้าผู้ตี้ยิง่ ใหญ่ตี้สุดใน
สวรรค์ 4 จาอัน
้ พระบุตรก็ได้เป๋นใหญ่เหลือหมู่ทูตสวรรค์ เหมือนกับจื้อตี้พระองค์ได้ฮบ
ั
ก็ยิง่ ใหญ่เหลือจื้อของหมู่ทูตสวรรค์
5 ย้อนว่าบ่มีทูตสวรรค์ต๋นใดเลยตี้พระเจ้าเกยอูกั
้ บเปิ้ นว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ก
กับบ่ได้อูกั
้ บทูตสวรรค์ต๋นใดว่า
“เฮาเป๋นป้อของเจ้า เจ้าเป๋นลูกของเฮา�
2

ก
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6 เมื่อพระเจ้าส่งพระบุตรตี้เป๋ นลูกคนเก๊าเข้ามาในโลกนี้

พระองค์ก็อูว่
้ า
“หื้อหมู่ทูตสวรรค์ตังหลายของพระเจ้านมัสก๋านพระบุตร�ข
7 ส่วนหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ พระเจ้าอูว่
้ า
“พระเจ้าเยียะหื้อหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์เป๋นเหมือนลม
กับเยียะหื้อหมู่ผู้ฮับใจ๊ของพระองค์เป๋นเหมือนเปล๋วไฟ�ค
8 แต่ส่วนพระบุตรนั ้นพระเจ้าอูว่
้ า
“ข้าแต่พระเจ้า บัลลังก์ของพระองค์จะอยูตลอดไป
่
กับพระองค์จะปกครองแผ่นดินของพระองค์อย่างยุติธรรม
9 พระองค์ฮักความถูกต้องกับจังสิง
่ บ่ดี
ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าตี้เป๋นพระเจ้าของพระองค์
จึงเลือกพระองค์ กับหื้อพระองค์มีความจื้นจมยินดีตี้ได้ฮับเกียรติ
นั กเหลือหมู่เปื้ อนของพระองค์�ฅ
10 กับยังอูแหม
้
ว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป๋นเจ้า เมื่อเก๊าหัวที
พระองค์สร้างแผ่นดินโลกกับฟ้าสวรรค์
โดยพระองค์เอง
11 สิง
่ หมู่นี้ จะหายไป แต่พระองค์จะยังอยู่
สิง่ หมู่นี้ จะเปื่ อยยุย
่ ไปเหมือนเสื้อผ้า
12 พระองค์จะหมวดสิง
่ หมู่นี้ เหมือนหมวดเสื้อคุม
สิง่ หมู่นี้ จะเปี่ ยนไปเหมือนเปี่ ยนเสื้อผ้า
แต่พระองค์ก็ยังคงเหมือนเก่า
จีวต
ิ ของพระองค์บ่มีวันสิน
้ สุด�ฆ
13 พระเจ้าเกยอูกั
้ บทูตสวรรค์ต๋นใดพ่องว่า

“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน�ง
14 ทูต สวรรค์ ตึง หมด เป๋ น ก้า วิญญาณ ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ส่ง มา จ้วยเหลือ คน
ตี้จะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ

2

ความรอดอันยิง่ ใหญ่

1 ย้อน จาอัน
้ เฮาต้องเอาใจ๋ ใส่ สิง่ ต่างๆ

ตี้ ได้ยน
ิ มาหื้อนั กขึ้นแหม เปื้ อเฮาจะบ่ได้ หลง
ไป
คน
ตี้ บ่เจื้อ ฟัง ตึง ฝ่าฝืน ก็ ได้ ฮบ
ั โต้ษ อย่าง สมควร 3 ถ้า จาอัน
้ หมู่ เฮา จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้
จาใด ถ้าเฮาบ่ได้เอาใจ๋ใส่ความรอดอันยิง่ ใหญ่จาอี้ ความรอดนี้ องค์พระผู้เป๋ นเจ้าเป๋น
ผู้ตัง้ เก๊าบอก แล้วคนหมู่นั ้นตี้ได้ยน
ิ จากพระองค์ก็ยืนยันเรือ
่ งนี้ แก่เฮาตังหลายว่าเป๋น
4
ความจริง พระเจ้าก็ยืนยันตวย โดยพระองค์เยียะหมายสําคัญ ก๋านอัศจ๋รรย์ กับก๋าน
ปาฏิหาริย์ต่างๆ กับ หื้อ ของ ประทาน จาก พระวิญญาณ บริสุทธิต๋
์ าม ความ ต้อง ก๋าน ของ
พระองค์
ข 1:6 1:6 ฉธบ� 32:43 (ฉบับกรีก LXX) ค 1:7 1:7 สดด� 104:4 ฅ 1:9 1:9 สดด� 45:6,8-9 ฆ 1:12
1:12 สดด� 102:25-27 ง 1:13 1:13 สดด� 110:1
2 ย้อนถ้าถ้อยกําตี้พระเจ้าอูผ่
้ านหมู่ทูตสวรรค์ได้ฮบ
ั ก๋านพิสูจน์ ว่าเป๋นความจริง
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ผู้ตี้ปาเฮาไปเถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ
พระเจ้า บ่ได้ ยกหื้อ หมู่ ทูตสวรรค์ ปกครองเลย 6 แต่ มี
เขียนไว้ในพระคัมภีรต๋
์ อนนึ่ งว่า
“คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมากึ๊ดเถิง
คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมาเอาใจ๋ใส่
7 พระเจ้าเยียะหื้อหมู่เขาตํ่าเหลือหมู่ทูตสวรรค์สักหว่างนึ่ ง
กับหื้อหมู่เขาได้ฮบ
ั เกียรติกับกําสรรเสริญ
8 กับได้เยียะหื้อกู้สิง
่ อํานาจของหมู่เขา�จ
่ อยูใต้
ตี้ ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ กู้ อย่าง อยู่ ใต้ อํานาจ ของ หมู่ เขา นั ้น ก็ แสดง ว่า บ่มี อะหยัง เลย ตี้
บ่อยูใต้
่ อํานาจของหมู่เขา แต่ต๋อนนี้ เฮายังบ่หันกู้สิง่ กู้อย่างอยูใต้
่ อํานาจของหมู่เขาเลย
9 แต่เฮาหันว่าพระเยซูผู้ตี้พระเจ้าเยียะหื้อตํ่าเหลือหมู่ทูตสวรรค์หน้ อยนึ่ งนั ้น บ่าเดี่ยว
นี้ ก็ได้ฮับเกียรติกับกําสรรเสริญแล้ว ย้อนว่าพระองค์ได้ยอมฮับความเจ็บปวดจ๋นต๋าย
ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า พระเยซู เถิง ได้ ต๋าย เปื้ อ เฮา กู้ คน 10 ก็ เปิง แล้ว ตี้
พระเจ้าผู้สร้างกู้ สิง่ กู้ อย่างกับกู้ สิง่ เกิดขึ้นมาเปื้ อพระองค์ จะเยียะหื้อพระเยซู เป๋นผู้ตี้
สมบูรณ์ แบบโดยความตุ๊กทรมาน เปื้ อปาคนของพระองค์ จํา๋ นวนนั กมามี ส่วนฮ่วมได้
ฮับเกียรติของพระองค์ ย้อนพระเยซูเป๋นผูตี
้ ้จะนําหมู่เขาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
11 ตึงพระเยซู ผู้ตี้เยียะหื้อคนตังหลายบริสุทธิ์ กับคนตี้พระองค์เยียะหื้อบริสุทธิแล้
์ ว
นั ้น ก็มีพระบิดาองค์เดียวกั ๋น จาอัน
้ พระเยซูก็บ่อายตี้จะฮ้องคนหมู่นั ้นว่าเป๋นปี้ น้ องกั ๋น
12 เหมือนตี้พระเยซูได้อูกั
้ บพระเจ้าแล้วว่า
“ข้าพระองค์จะบอกจื้อของพระองค์แก่หมู่ปี้ น้ องของข้าพระองค์
กับจะสรรเสริญพระองค์ในตี้จุมนุมหมู่คนของพระองค์�ฉ
13 กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าจะไว้วางใจ๋ในพระองค์�ช
กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าตึงหมู่ลูกตังหลายตี้พระเจ้ายกหื้อแก่ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี้ แล้ว�ซ
5 โลก ใหม่ ตี้ เฮา กํ่า ลัง อู้ เถิง นั ้น

ย้อน หมู่ ลูก ตัง หลาย เป๋น คน มี เลือด มี เนื้ อ จาใด พระ เยซู ก็ ได้ มา เป๋น คน จา อัน
้
ตวย เปื้ อ ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ จะ เยีย ะ หื้อ มาร ตี้ มี อํานาจ แห่ง ความ ต๋าย หมด อํานาจ
ไป 15 กับเปื้ อจะได้จ้วยคนหมู่นั ้นตี้ตกเป๋นขี้ข้าของความกั ๋วต๋ายหื้อมีอิสระ 16 แต๊ๆ แล้ว
พระเยซู บ่ได้ มา จ้วย หมู่ ทูต สวรรค์ แต่ พระองค์ มา จ้วย ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม 17 ย้อน
จาอี้ พระเยซู จึง ต้อง เป๋น เหมือน ปี้ น้ อง ของ พระองค์ กู้ อย่าง เปื้ อ จะ ได้ เป๋น มหา ปุโรหิต
ตี้ มี เมตต๋า กับ ซื่อสัตย์ ตี้ จะ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า กับ เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ฮับ ก๋าน ยกโต้ ษ บาป
18 พระองค์ จ้วยหมู่คนตี้ กํ่าลังถูกลองใจ๋ ได้ ย้อนพระองค์ เกยทนตุ๊กต๋อนตี้ ถูกลองใจ๋ มา
ก่อน
14

3

พระเยซูยิง่ ใหญ่เหลือโมเสส

1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ เป๋ น คน ของ พระเจ้า

ตี้ พระองค์ ฮ้องเหมือนกั ๋น ขอหื้อมีใจ๋ จดจ่อ
ตี้ พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ มา กับ เป๋น มหา ปุโรหิต ของ ความ เจื้อ ของ เฮา 2 พระองค์ สัตย์
ซื่อ ต่อ พระเจ้า ผู้ ตี้ แต่ง ตัง้ พระองค์ เหมือน กับ โมเสส ซื่อสัตย์ ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน ใน บ้าน
จ
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ของ พระเจ้า 3 แต่ จาใด ก็ ต๋าม พระเยซู ก็ สมควร ได้ ฮับ เกียรติ นั ก เหลือ โมเสส อย่าง กับ
คน แป๋ง บ้าน มี เกียรติ นั ก เหลือ ตั ๋ว บ้าน 4 ย้อน ว่า บ้าน กู้ หลัง ต้อง มี คน สร้าง แต่ พระเจ้า
เป๋น ผู้ สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง 5 โมเสส นั ้น ฮับ ใจ๊ คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า ตึง หมด อย่าง ซื่อสัตย์
ต้านเป๋นพยานเถิงสิง่ ตี้ พระเจ้าจะอู้ในปายหน้า 6 แต่ พระคริสต์ นั ้นได้ เยียะหน้าตี้ ลูกตี้
ปกครองคนในบ้านของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ เฮาก็เป๋นคนในบ้านของพระองค์ ถ้าเฮา
ยึดมัน
่ ในความก้ากับความหวังตี้เฮาภูมิใจ๋นั ้น
ก๋านย้างพักของคนของพระเจ้า

7 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นต๋ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิอู
้ ว่า
์ ไว้

“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยน
ิ เสียงของพระองค์
8 บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า
ในหละหว่างมีก๋านลองดีต่อพระองค์ต๋อนอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
9 ตี้หัน
้ หมู่เขาได้ลองดีกับทดลองเฮา
กับได้หันสิง่ ตี้เฮาเยียะตลอดสี่สิบปี๋
10 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงโขดคนหมู่นั ้น กับเฮาได้อูว่
้ า
‘ใจ๋ของหมู่เขาหลงผิดสะลวด กับหมู่เขาบ่เกยฮูจ
้ ักตางของเฮา�
11 เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า
‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �ญ
12 ปี้ น้ องตังหลายหละวังไว้หื้อดี ตี้ จะบ่มีใผสักคนในหมู่ของต้านมีใจ๋ ฮ้ายกับบ่ยอมเจื้อ
แล้วหลงไปจากพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ 13 แต่จงหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นกู้ๆ วัน ตลอดเวลาตี้ยังฮ้อง
กั ๋นว่า “วันนี้ � เปื้ อจะบ่มีใผคนใดในหมู่ต้านถูกบาปล่อลวงหื้อหลึ่งไป 14 ย้อนเฮามีส่วน
ฮ่วมกับพระคริสต์ ถ้าเฮายึดมัน
่ ในความเจื้อตี้เฮามีตัง้ แต่เก๊าจ๋นเถิงตี้สุด 15 พระคัมภีร ์
มีเขียนไว้ว่า
“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยินเสียงของพระองค์
บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า�ฎ
16 ใผตี้ ได้ยน
ิ เสียงพระเจ้าแล้วกบฏต่อพระองค์

ก็คือคนตังหลายตี้โมเสสได้ปาออก
มาจากประเทศอียป
ิ ต์บ่ใจ้กา
ก็คือคนตังหลายตี้เยียะ
บาป เซิง่ ได้ต๋ายในดินแดนทุรกั ๋นดารบ่ใจ้กา 18 กับใผตี้พระเจ้าปฏิญาณว่า จะบ่มีวันได้
เข้าไปย้างพักในตี้ของพระองค์ ก็คือคนตังหลายตี้บ่เจื้อฟังบ่ใจ้กา 19 ย้อนหมู่เขาบ่เจื้อ
เฮาจึงหันว่าหมู่เขาบ่สามารถเข้าไปย้างพักอยูใน
่ ตี้ของพระองค์
17 ใผตี้ พระเจ้าโขดตลอดสี่ สิบปี๋

4

1 พระ สัญญา ของ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ เฮา ได้ เข้า ไป ย้างพัก อยู่ใน ตี้ ของ พระองค์ นั ้น ก็ ยัง มี

อยู่ ย้อน จาอัน
้ หื้อ เฮา ตัง หลาย หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี เปื้ อ จะ ได้ บ่มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน เสีย
โอกาสนั ้นไป 2 แต๊ๆ แล้วเฮาตังหลายก็ได้ฮับข่าวดีเหมือนกั ๋นกับหมู่เขา แต่ข่าวดีตี้หมู่
เขาได้ยินนั ้นบ่เป๋นประโยชน์ ต่อเขา ย้อนว่าเขาหมู่นั ้นบ่ได้เจื้อ 3 ส่วนหมู่เฮาผูตี
้ ้เจื้อก็จะ
ได้เข้าไปย้างพักในตี้ของพระเจ้า ส่วนหมู่ตี้บ่ได้เจื้อก็จะเป๋นเหมือนตี้พระเจ้าได้อูว่
้ า
“ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า
ญ
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‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �๑
พระเจ้าได้อูจาอี
้
แม้
้ ว่างานของพระองค์เสร็จแล้วตัง้ แต่ต๋อนตี้พระองค์สร้างโลก 4 ย้อน
มี ต๋อน นึ่ ง ใน พระคัมภีร ์ตี้ พระองค์ ได้ อู้ เถิง วัน ตี้ เจ็ด ว่า “ใน วัน ตี้ เจ็ด นั ้น พระเจ้า ได้ ย้าง
จาก ก๋าน งาน ตึง หมด ของ พระองค์�ฎ 5 แต่ มี แหม ข้อความ ตี้ เขียน เถิง เรือ
่ ง นี้ ว่า “หมู่
6
เขา บ่มี วัน ตี้ จะ ได้ เข้า ไป ย้างพัก ใน ตี้ ของ เฮา�ฒ หมู่ คน ตี้ ได้ยน
ิ ข่าวดี นี้ ก่อน หน้า นั ้น
บ่ได้ เข้า ไป ย้างพัก อยู่ กับ พระเจ้า ย้อน หมู่ เขา บ่เจื้อ ฟัง แต่ ก็ มี คน อื่นๆ บาง คน ตี้ จะ ได้
เข้าไปย้างพักนั ้นตวย 7 จาอัน
้ พระเจ้าจึงกํา๋ หนดมาแหมวันนึ่ ง คือวันตี้ฮ้องว่า “วันนี้ �
พระองค์ก็ได้อู้เกี่ยวกับ “วันนี้ �ในหลายปี๋ ต่อมาผ่านกษั ตริย์ดาวิดต๋ามข้อตี้เกยอ้างมา
แล้วว่า
“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยินเสียงของพระองค์
บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง�ณ
8 ย้อน ว่า ถ้า โยชู วา ได้ ปา หมู่ เขา เข้า สู่ ก๋าน ย้างพัก นั ้น แล้ว หลัง จาก นั ้น พระเจ้า ก็ คง
บ่อู้ เถิง วัน ย้างพัก อื่น แหม 9 จาอัน
้ จึง ยัง มี ก๋าน ย้างพัก สะบาโต สําหรับ คน ของ พระเจ้า
10 ย้อนว่าคนตี้ ได้ เข้าไปย้างพักในตี้ ของพระองค์ แล้วนั ้น ก็ ได้ ย้างจากก๋านงานของตั ๋ว
เก่า เหมือนกั ๋นกับตี้พระเจ้าได้ย้างก๋านงานของพระองค์ 11 ถ้าจาอัน
้ ขอหื้อเฮาฮิแต๊ๆ ตี้
จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของพระองค์ เปื้ อจะบ่มีใผหลงไปอย่างคนตี้บ่เจื้อฟังหมู่นั ้น
12 ถ้อยกํา ของ พระเจ้า นั ้น มี จี วต
ิ เยียะหื้อเกิดผล คมเหลือดาบสองคมกู้ เถี่ยน แตง
จิตจ๋นผดเถิงวิญญาณตึงข้อต่อกระดูก ผดเถิงไขในกระดูก ตัดสินกํากึ๊ดกับความใค่ได้
ในจิตใจ๋ได้ 13 บ่มีอะหยังเลยตี้พระเจ้าสร้างมาแล้วถูกซ่อนบ่หื้อพระองค์หันได้ กู้อย่าง
ก็ถูกเปิดเผยอย่างบ่มีอะหยังปิดบังไว้จากสายต๋าพระเจ้า ผู้ตี้เฮาตังหลายต้องรายงาน
ตั ๋วต่อพระองค์
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตตี้ยิง่ ใหญ่
เมื่อเฮามีมหาปุโรหิตยิง่ ใหญ่ตี้ ได้ เข้าไปอยู่ในสวรรค์ แล้ว คือพระเยซู
พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ เฮา ยึด มัน
่ ใน ความ เจื้อ ตี้ เฮา ได้ ยอม ฮับ ไว้ 15 พระองค์ เป๋น
มหา ปุโรหิต ตี้ เข้า ใจ๋ กับ หัน ใจ๋ ใน ความ อ่อนแอ ของ เฮา ย้อน พระองค์ ก็ เกย ถูก ลองใจ๋
เหมือนเฮากู้อย่าง แต่พระองค์บ่ได้เยียะบาปเลย 16 ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อเฮามัน
่ ใจ๋ตี้จะเข้า
มา หา ตี้ หน้า บัลลังก์ ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ มี พระคุณ เปื้ อ เฮา จะ ได้ ฮับ ความ เมตต๋า กับ จะ ได้
ฮับพระคุณตี้จะจ้วยเหลือเฮาในยามตี้เฮาต้องก๋าน
14 ย้อน จาอัน
้

5

พระเจ้า เลือก มหา ปุโรหิต กู้ คน จาก คน นี่ ละ กับ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้ หื้อ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า
เป๋นตั ๋วแตนของคนตังหลาย เปื้ อเอาของถวายกับเครือ
่ งปู่จามาถวายเปื้ อไถ่บาป 2 มหา
ปุโรหิต หัน อกหัน ใจ๋ คน บ่ฮู้ เรือ
่ ง ตี้ ได้ หลงผิด ย้อน ว่า มหา ปุโรหิต เอง ก็ มี ความ อ่อนแอ
3
เหมือนกั ๋น จาอัน
้ ต้านจึงต้องถวายเครือ
่ งปู่จาเปื้ อไถ่บาปหื้อตั ๋วเก่าตึงคนอื่นตวย
4 บ่มีใผแต่งตัง
้ ตั ๋วเก่าในตํา๋ แหน่ งมหาปุโรหิตตี้มีเกียรตินี้ ได้ แต่พระเจ้าเลือกคนนั ้น
เหมือนตี้พระองค์ได้เลือกอาโรน ด 5 พระคริสต์ก็เหมือนกั ๋น พระองค์บ่ได้ยกตั ๋วเก่าขึ้น
เป๋นมหาปุโรหิต แต่พระเจ้าได้อูกั
้ บพระองค์ว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ต
1

๑
ด
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6 พระเจ้ายังอูไว้
้ แหมต๋อนนึ่ งว่า

“เจ้าจะเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�ถ
7 ต๋อนตี้พระเยซู มีจีวต
ิ อยู่ในโลกนี้ พระองค์ได้อธิษฐานกับอ้อนวอนด้วยเสียงอันดัง
กับนํ้าต๋าไหลเถิงพระเจ้า ผู้ตี้สามารถจ้วยพระองค์หื้อป๊นจากความต๋าย แล้วพระเจ้าก็
ฟังย้อนพระเยซูยําเก๋งพระองค์ 8 เถิงแม้ว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์
ก็ ได้ เฮียนฮู้ตี้ จะเจื้อฟังโดยก๋านทนตุ๊กทรมาน 9 เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซู สมบูรณ์
แบบ แล้ว พระเยซู ก๋าย เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ คน ตี้ เจื้อ ฟัง พระองค์ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป
โต้ษ ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป 10 โดย พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง้ พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหิต อย่าง เมลคี เซ
เดค
เตือ
๋ นบ่หื้อหลงผิดไป
ยัง มี แหม หลาย อย่าง ตี้ เฮา จะ อู้ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง พระคริสต์ เป๋น มหา ปุโรหิต เหมือน
เมลคี เซเดค แต่ อธิบาย หื้อ ฟัง ยาก ย้อน หมู่ ต้าน เฮีย น ฮู้ เข้า ใจ๋ จ๊า 12 แต๊ๆ แล้ว ต๋อน นี้
หมู่ ต้าน น่า จะ เป๋น ครู สอน ได้ แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยัง ต้อ งก๋าน คน มา สอน หลัก ธรรม เบื้องต้น
เกี่ยวกับถ้อยกําของพระเจ้าแหม เหมือนว่าต้านยังต้องก๋านกิน
๋ นมอยู่ ต้านกิน
๋ ของกิน
๋
13
แข็งๆ บ่ได้ คนใดตี้ ยังกิน
๋ นมอยู่ก็ เป๋นหละอ่อนหน้ อย เขายังบ่เข้าใจ๋ ว่าสิง่ ใดดี สิง่ ใด
บ่ดี 14 แต่ของกิน
๋ แข็งๆ นั ้นเหมาะสําหรับคนใหญ่ตี้ได้เฝิ็กจ๋นสามารถฮู้ว่าสิง่ ใดดีสิง่ ใด
บ่ดี
11

6

จาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ผ่าน หลัก กํา สอน เบื้องต้น เกี่ยวกับ พระคริสต์ แล้ว พัฒนา ความ
เข้า ใจ๋ ของ เฮา หื้อ เป๋น คน ใหญ่ เฮา บ่ควร สอน ซํ้า แหม ใน เรือ
่ ง ก๋าน กลับ ใจ๋ จาก ก๋าน เยีย
2
ะบ่ดี ตี้ นําไปเถิงความต๋ายกับเรือ
่ งความเจื้อในพระเจ้า เรือ
่ งกําสอนเกี่ยวกับพิธีซ่วย
ล้างต่างๆ๒ เรือ
่ งพิธวาง
ี มือ เรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย กับเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษ
ตลอดไป 3 เฮาก็จะพัฒนาจาอีต่
้ อไป ถ้าพระเจ้ายอม
4 ส่วน ผู้ ตี้ เกย อยู่ ใน ความ เป่ ง แจ้ง ของ พระเจ้า เกย ได้ ฮับ ของ ประทาน จาก พระเจ้า
กับ ได้ มี ส่วน ฮ่วม ใน พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 5 กับ ตี้ เกย มี ประสบก๋า รณ์ ว่า ถ้อยกํา ของ
พระเจ้านั ้นดี กับอํานาจของยุคตี้จะมาเถิงนั ้นเป๋นจาใด 6 ถ้าคนหมู่นั ้นยังหลงไปก็เป๋น
ไปบ่ได้ตี้จะปาหมู่เขากลับใจ๋จากบาปได้แหม ย้อนเหมือนกับว่าเขาได้เขิงพระบุตรของ
พระเจ้าบนไม้กางเขนแหมเตื้อ กับซะหน้าซะต๋าพระองค์ต่อหน้าคนตังหลาย
7 แผ่น ดิน ตี้ ได้ ฮบ
ั นํ้า ฝน อยู่ ตลอด กับ เกิด พืช ผัก เป๋น ประโยชน์ แก่ คน ปูก เป๋น แผ่น
ดิน ตี้ ได้ ฮับปอน จาก พระเจ้า 8 แต่ แผ่น ดิน ตี้ มี หนาม ตึง หน้ อย ตึง ใหญ่ เต๋ม ไป หมด ก็ บ่มี
ก้า กับเสี่ยงต่อก๋านถูกแจ้ง สุดต๊ายก็ถูกเผาไฟ
9 เปื้ อนตี้ ฮักตังหลาย เถิงแม้ ว่าหมู่ เฮาจะอู้จาอี้ เฮาก็ มัน
่ ใจ๋ ว่าต้านตังหลายมีปอนตี้
ดี เหลือ เป๋น ปอน ตี้ จะ นํา ไป ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 10 พระเจ้า ยุติธรรม พระองค์ จะ
บ่ลืมก๋านงานตี้หมู่ต้านเยียะกับความฮักตี้หมู่ต้านแสดงหื้อพระองค์หัน โดยก๋านตี้หมู่
ต้านได้จ้วยเหลือคนของพระองค์กับยังจ้วยอยู่แหมต่อไป 11 หมู่เฮาใค่หื้อหมู่ต้านกู้คน
เอา แต๊ เอา ว่า จ๋น เถิง ตี้ สุด เปื้ อ หื้อ แน่ ใจ๋ ว่า สิง่ ตี้ ต้าน หวัง ไว้นั ้น จะ เกิด ขึ้น แต๊ 12 หมู่ เฮา
บ่ใค่หื้อหมู่ต้านเป๋นคนขี้ค้าน แต่หื้อเอาอย่างคนหมู่นั ้นตี้เจื้อวางใจ๋กับอดทน ก็เลยได้
ฮับสิง่ ตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้อ
1

ถ

๒ 6:2 6:2 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น พิธบัี พติศมาต่างๆ อาจหมายเถิง
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ี พติศมาของคริสเตียนกาว่าพิธซ่
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พระสัญญาของพระเจ้าก็เป๋นแต๊

13 ต๋อนตี้พระเจ้าหื้อสัญญากับอับราฮัม พระองค์สาบานโดยอ้างเถิงตั ๋วของพระองค์

เอง ย้อน บ่มี ใผ ใหญ่ เหลือ พระองค์ แหม แล้ว 14 พระองค์ อู้ ว่า “เฮา จะ ปั๋ น ปอน เจ้า อย่าง
แน่ นอน กับจะหื้อเจ้ามีลูกหลานจํา๋ นวนนั ก�ท
15 หลังจากตี้อับราฮัมกอยถ้าอย่างอดทน ต้านก็ได้ฮับต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้
16 ส่วนคนเฮานั ้นสาบานโดยอ้างผูตี
้ ้ใหญ่เหลือตั ๋วเก่า กําสาบานยืนยันสิง่ ตี้ได้อูแล้
้ ว
17
กับ เยีย ะ หื้อ ก๋าน เถียง กั ๋น นั ้น จบ ลง พระเจ้า ก็ ได้ ยืนยัน พระสัญญา ของ พระองค์ โดย
กําสาบานเหมือนกั ๋น เปื้ อเยียะหื้อคนตี้ จะฮับสิง่ ตี้ สัญญาไว้ฮู้อย่างแน่ นอนว่า พระเจ้า
จะบ่มีวันเปี่ ยนใจ๋จากสิง่ ตี้พระองค์ตัดสินใจ๋จะเยียะ 18 สิง่ ตี้พระองค์สัญญากับสาบาน
เปี่ ยน ตึง บ่ได้ ย้อน ว่า เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ พระเจ้า จะ อู้ จุ จาอัน
้ หมู่ เฮา ตี้ ได้ เปิ้ ง พระองค์ ก็ มี กํา๋
ลัง ใจ๋ นั ก ขึ้น ขนาด ตี้ จะ ได้ ยึด ความ หวัง ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ ไว้ 19 เฮา มี ความ หวัง นี้ เผียบ
เหมือนสมอเฮือตี้ยึดจิตใจ๋หื้อแน่ นกับมัน
่ คง ความหวังนี้ ก็เป๋นความหวังตี้จะปาหมู่เฮา
ผ่านผ้ากัง้ ในพระวิหารบนสวรรค์ เข้าไปในตี้ๆ บริสุทธิตี
์ ้สุด 20 เป๋นตี้ตี้พระเยซูได้เข้าไป
ก่อนเฮาแล้วเปื้ อเฮาตังหลาย พระองค์ได้เป๋นมหาปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค

7
ปุโรหิตอย่างเมลคีเซเดค

1 เมลคีเซเดคคนนี้ เป๋ นกษั ตริยเมื
์ องซาเลม

กับเป๋นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ต้าน
ได้ ไปหาอับราฮัมต๋อนตี้ อับราฮัมกํ่าลังปิ๊ กมาจากก๋านมีชัยเหนื อหมู่กษั ตริย์ต่างๆ แล้ว
ต้าน ได้ ปั๋ น ปอน อับ ราฮัมธ 2 อับ ราฮัม ก็ ได้ ถวาย ของ ตี้ ยึด มา นึ่ ง ใน สิบ ส่วน แก่ เมลคี เซ
เดค จื้อเมลคี เซเดคมีความหมายว่า “กษั ตริย์ตี้ เยียะต๋ามความถูกต้อง� กับต้านเป๋น
กษั ตริย์ แห่ง เมือง ซาเลม หมายเถิง “กษั ตริย์ แห่ง สันติสุข� 3 บ่มี เขียน ไว้ว่า ใผ เป๋น ป้อ
แม่ ของ ต้าน กาว่า ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน เป๋น ใผ วัน เกิด กาว่า วัน ต๋าย ของ ต้าน ก็ บ่มี
เขียนบอกไว้ ต้านเป๋นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ตัด
๊ ตี้ว่าต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไป
4 กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ว่า เมลคี เซเดค ยิง
๊ แม่ หม่อน คน
่ ใหญ่ มอก ใด เถิง ขนาด อับ ราฮัม ป้อ อุย
เก๊า ของ เฮา ยัง ถวาย ของ ตี้ ยึด มา ได้ นึ่ ง ใน สิบ หื้อ ต้าน 5 บท บัญญัติ ของ โมเสส สัง่ หื้อ ลูก
หลาน ผะกุ๋น เลวีตี้ เป๋น ปุโรหิต ฮับ ส่วน แบ่ง นึ่ ง ใน สิบ จาก สิง่ ตี้ คน ตัง หลาย ได้ มา คือ มา
จากหมู่ปี้ น้ องของเขา เถิงแม้ว่าหมู่ปี้ น้ องของเขาจะสืบเจื๊อสายมาจากอับราฮัมเหมือน
กั ๋น 6 แต่เมลคีเซเดคนั ้นบ่ได้สืบเจื๊อสายมาจากผะกุ๋นเลวี ก็ยังได้ฮับนึ่ งในสิบส่วนจาก
อับราฮัม แล้วได้ปั๋ นปอนอับราฮัมผู้ตี้พระเจ้าหื้อพระสัญญา 7 เฮากู้คนฮูว่
้ า ผูตี
้ ้หื้อปอน
ก็ยิง่ ใหญ่เหลือผู้ตี้ได้ ฮบ
ั ปอน 8 ส่วนปุโรหิตผะกุ๋นเลวีตี้ได้ ฮบ
ั นึ่ งในสิบส่วนเป๋นก้าคนตี้
ต้องต๋าย แต่ เมลคี เซเดคผู้ตี้ ได้ ฮบ
ั นึ่ งในสิบส่วนเป๋นผู้ตี้ พระคัมภีรได้
์ เขียนไว้ว่ายังมี จี
9
วิต อยู่ จะ อู้ จาอี้ ก็ ได้ ว่า ลูก หลาน ผะกุ๋น เลวีตี้ ได้ ฮับ นึ่ ง ใน สิบ ส่วน นั ้น ได้ ถวาย นึ่ ง ใน สิบ
ส่วนแก่เมลคีเซเดคผ่านตางอับราฮัมตวย 10 ย้อนว่าต๋อนตี้เมลคีเซเดคกับอับราฮัมปะ
กั ๋น นั ้น เลวียัง บ่เกิด เตื้อ แต่ ว่า เลวีก็ อยู่ ใน สายเลือด ของ อับ ราฮัม ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ
เขา
11 จาใด ก็ ต๋าม ถ้า คน ตัง หลาย เป๋ น คน ดี สมบูรณ์ แบบ ได้ โดย ตาง ระบบ ปุโรหิต ของ
เผ่า เลวี เซิง่ บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็ ตัง้ ขึ้น จาก ระบบ นี้ แล้ว เป๋น จาใด จะ ต้อง มี ปุโรหิต
อย่างเมลคีเซเดคแตนหมู่ปุโรหิตต๋ามแบบอย่างอาโรนแหม 12 ย้อนว่าเมื่อเปี่ ยนระบบ
ท
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ปุโรหิตแล้ว บทบัญญัติก็ต้องเปี่ ยนตวยเปื้ อหื้อเข้ากั ๋น 13 องค์พระผู้เป๋ นเจ้าคนตี้เฮาอู้
เถิงนี้ มาจากเผ่าอื่น เซิง่ บ่มีใผในเผ่านี้ เกยเป๋นปุโรหิตฮับใจ๊อยูหน้
่ าแต้นปู่จาเลย 14 เฮา
กู้ คน ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา สืบ เจื๊ อสาย มา จาก เผ่า ยู ดาห์ เซิง่ โมเสส
บ่เกยอูเถิ
้ งว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านี้ เลย
พระเยซูเป๋นปุโรหิตเหมือนเมลคีเซเดค

15 สิง
่ ตี้เฮาได้อู้มาแล้วนั ้นก็ชัดเจนนั กขึ้น

ย้อนมีปุโรหิตแหมคนนึ่ งเกิดขึ้นต๋ามแบบ
อย่างเมลคีเซเดค 16 เซิง่ ผูตี
้ ้ได้เป๋นปุโรหิตนี้ นั ้นบ่ได้ฮบ
ั ก๋านแต่งตัง้ ต๋ามบทบัญญัติเรือ
่ ง
17
เจื๊ อสาย แต่ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้ โดย ฤทธิอํ
ิ ตี้ บ่เสี้ ยง สุด เลย ต๋าม ตี้ พระ
์ านาจ ของ จี วต
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�น

บท บัญญัติ เก่า นั ้น ได้ ยกเลิก ไป แล้ว ย้อน มี จุด อ่อน กับ บ่มี ประโยชน์ 19 ย้อน บท
บัญญัติของโมเสสบ่ได้เยียะหื้ออะหยังสมบูรณ์ แบบเลย แต่ต๋อนนี้ เฮาได้ฮับความหวัง
ตี้ดีเหลือตะก่อน เซิง่ โดยความหวังนี้ เฮาจึงเข้าใก้พระเจ้าได้
20 ป๋ ายบ่ปอพระเจ้ายังยืนยันเรือ
่ งความหวังนี้ โดยกําปฏิญาณของพระองค์ ส่วนคน
อื่นๆ ได้เป๋นปุโรหิตโดยบ่มีกําปฏิญาณอะหยังเลย 21 แต่พระเยซู ได้เป๋นปุโรหิตโดยกํา
ปฏิญาณ เมื่อพระเจ้าอูกั
้ บพระองค์ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า๓ได้ปฏิญาณไว้แล้ว
กับจะบ่เปี่ ยนใจ๋
คือ ‘ต้านจะเป๋นปุโรหิตตลอดไป� �บ
22 ย้อนกําปฏิญาณของพระเจ้านี้ พระเยซู จึงเป๋ นผู้กํ๊าประกั ๋นพันธสัญญาตี้ ดี เหลืออัน
เก่า
23 ปุโรหิต ใน เผ่า เลวีนั ้น มี ก๋าน สืบ ตํา
๋ แหน่ ง ต่อๆ กั ๋น มา หลาย คน ย้อน ปุโรหิต หมู่ นั ้น
เมื่อต๋าย ก็ เยียะหน้าตี้ ต่อบ่ได้ 24 แต่ พระเยซู ก็ เยียะหน้าตี้ เป๋นปุโรหิตตลอดไป ย้อนว่า
พระองค์ มี จี วต
ิ โดย บ่มี วัน ต๋าย 25 พระเยซู จึง สามารถ จ้วย จี วต
ิ หมู่ คน ตี้ มา หา พระเจ้า
โดย ตาง พระองค์ อย่าง สมบูรณ์ ย้อน พระเยซู ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ตลอด เปื้ อ อ้อนวอน พระเจ้า
เผื่อหมู่เขา
18

มหา ปุโรหิต จาอี้ ก็ เปิง กับ เฮา ย้อน พระองค์ เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ บ่มี ความ ผิด บ่มี มลทิน
พระเจ้าแยกพระองค์ออกจากคนบาปตังหลาย กับยกหื้ออยูสู
่ งเหลือสวรรค์ 27 พระเยซู
บ่จํา๋ เป๋นต้องถวายเครือ
่ งปู่จากู้วัน บ่เหมือนมหาปุโรหิตคนอื่นๆ ตี้ต้องถวายเครือ
่ งปู่จา
เปื้ อไถ่บาปหื้อตั ๋วเก่าก่อน แล้วก้อยถวายเครือ
่ งปู่จาเปื้ อไถ่บาปหื้อคนตังหลาย แต่พระ
เยซู ได้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เตื้อ เดียว ก็ ปอ เมื่อ พระองค์ ถวาย จี วต
ิ ของ พระองค์ เป๋น เครือ
่ ง
28
ปู่ จา ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส นั ้น คน เฮา ตี้ อ่อนแอ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น มหา
ปุโรหิต แต่กําปฏิญาณของพระเจ้าตี้มาหลังบทบัญญัติได้แต่งตัง้ พระบุตรผู้ตี้พระเจ้า
เยียะหื้อสมบูรณ์ แบบตลอดไป
26

8
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตของเฮา
น

7:17 7:17 สดด� 110:4
110:4

๓

7:21 7:21 องค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้นี่ อ้างเถิง พระเจ้า

บ

7:21 7:21 สดด�

ฮีบรู 8:1

350

ฮีบรู 8:13

สิง่ ตี้ สําคัญ ของ เรือ
่ ง ตี้ เฮา อู้ มา นี้ ก็ คือ ว่า เฮา มี มหา ปุโรหิต จาอี้ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา
บัลลังก์ ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตี้ สุด ใน สวรรค์ 2 กับ เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หน้า ตี้ ใน สถาน ตี้
ศักดิส
้ ง้ ขึ้น บ่ใจ้คนตัง้ 3 มหา
์ ิทธิตี
์ ้สุด คือในเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้แต๊จริง เซิง่ พระเจ้าเป๋นผูตั
ปุโรหิตกู้คนได้ฮับก๋านแต่งตัง้ หื้อถวายเครือ
่ งปู่จากับสัตว์ปู่จา ย้อนจาอี้ก็จํา๋ เป๋ นตี้มหา
ปุโรหิต คน นี้ ของ เฮา จะ ต้อง เอา ของ มา ถวาย ตวย เหมือน กั ๋น 4 ถ้า พระองค์ อยู่ ใน โลก นี้
ก็ คง บ่ได้ เป๋น ปุโรหิต ย้อน ว่า มี หมู่ ปุโรหิต ตี้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา ต่างๆ ต๋าม บท บัญญัติ ของ
โมเสสอยู่แล้ว 5 ปุโรหิตหมู่นั ้นฮับใจ๊ในสถานตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้เฮียนแบบกับเป๋นก้าเงาของ
สิง่ ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เต้า อัน
้ เหมือน กับ ต๋อน ตี้ โมเสส กํ่า ลัง จะ แป๋ง เต็นท์ นั ้น พระเจ้า ได้
เตือ
๋ นว่า
“หื้อแป๋งกู้อย่างต๋ามแบบตี้เฮาได้สําแดงหื้อเจ้าหันต๋อนอยูบน
่ ดอยนั ้น�ป
1

6 แต่หน้าตี้ปุโรหิตตี้พระเยซูได้ฮับก็ยิง
่ ใหญ่เหลือหน้าตี้ของหมู่ปุโรหิตหมู่นั ้น

เหมือน
เดียว กั ๋น กับ พันธสัญญา ตี้ พระองค์ ได้ เป๋น คน ก๋าง หละหว่าง พระเจ้า กับ คน ก็ ยิง่ ใหญ่
เหลือ พันธสัญญา ตี้ พระเจ้า เกย เยีย ะ ผ่าน ตาง โมเสส ย้อน พันธสัญญา ใหม่ นี้ เกิด ขึ้น
จาก พระสัญญา ตี้ ดี เหลือ 7 ย้อน ว่า ถ้า พันธสัญญา เก่า ดี อยู่แล้ว ก็ บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง มี พันธ
สัญญาใหม่มาแตน 8 แต่พระเจ้าตํา๋ หนิ คนของพระองค์ว่า
“เวลานั ้นจะมาเถิงแล้ว
ตี้เฮาจะเยียะพันธสัญญาใหม่กับจาวอิสราเอลกับจาวยูดาห์
9 เซิง
่ บ่เหมือนพันธสัญญา

ตี้เฮาได้เยียะกับหมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเขา

ต๋อนตี้เฮาจู๋งมือหมู่เขาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์
ย้อนหมู่เขาบ่ได้ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของเฮา
ย้อนจาอัน
้ เฮาเลยละหมู่เขาไว้
องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูจาอี
้
ละ
้

10 นี่ คือพันธสัญญาตี้เฮาจะเยียะกับจาวอิสราเอล

หลังจากเวลานั ้น องค์พระผู้เป๋นเจ้า๔อูจาอี
้
้

เฮาจะใส่บทบัญญัติของเฮาไว้ในจิตสํานึ กของหมู่เขา
กับเฮาจะเขียนมันไว้ในจิตใจ๋ของหมู่เขา
เฮาจะเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา
หมู่เขาจะเป๋นคนของเฮา
11 หมู่เขาจะบ่สอนเปื้ อนบ้าน

กาว่าสอนหมู่ปี้ น้ องแหมว่า ‘หื้อฮูจ
้ ักองค์พระผู้เป๋นเจ้า�
ย้อนว่ากู้คนจะฮูจ
้ ักเฮา
ตัง้ แต่คนตํ่าต้อยตี้สุดจ๋นเถิงคนยิง่ ใหญ่ตี้สุด
12 ย้อนเฮาจะยกโต้ษหื้อก๋านบ่ดีของหมู่เขา

กับจะบ่จํา๋ บาปของหมู่เขาแหมต่อไป�ผ
เมื่อ พระเจ้า ฮ้อง พันธสัญญา นี้ ว่า “พันธสัญญา ใหม่� พระองค์ ก็ ถือ ว่า พันธสัญญา
เก่านั ้นใจ๊บ่ได้แหมแล้ว สิง่ ตี้ใจ๊บ่ได้กับเก่าไปนั ้นแหมบ่เมินก็จะหายไป
13

ป
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9

ก๋านนมัสก๋านในโลกนี้ กับในสวรรค์

1 พันธสัญญา อัน ก่อน นั ้น มี กฎ เกี่ยวกับ ก๋าน นมัส ก๋า น

กับ มี สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิใน
์ โลก
นี้ 2 มี เต็นท์ ศักดิส
๊ นอก ตี้ ฮ้อง ว่า ห้อง ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้ ตัง้ ขึ้น เต็นท์ นี้ มี สอง ห้อง ห้อง จัน
์ ิทธิ์
มีขาตัง้ โกมไฟ โต๊ะกับเข้าหนมปังตี้ ตัง้ ถวายพระเจ้าวางอยู่บนโต๊ะ 3 หลังผ้ากัง้ มีแหม
ห้องเป๋นห้องจัน
๊ ในฮ้องว่า ห้องตี้ ศักดิส
่ งหอม
์ ิทธิตี
์ ้ สุด 4 ในห้องนี้ มีแต้นคําใจ๊ เผาเครือ
มี หีบ แห่ง พันธสัญญา ตี้ ตัง นอก เป๋น คํา ตัง ใน หีบ มี ไห คํา ตี้ ใส่ มานา มี ไม้ เต๊า ของ อาโรน
ตี้แตกใบอ่อน กับมีแผ่นหินแห่งพันธสัญญาฝสองแผ่น 5 บนหีบนั ้นมีฮูปปั้ นฮ้องว่า เค
รู บ๕ตี้แสดงว่าพระเจ้าอยู่ตี้หัน
้ ปีกของเครู บก๋างออกปกตัด
๊ ตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ๖
แต่ต๋อนนี้ เฮาอูเถิ
้ งเรือ
่ งหมู่นี้ นั กเหลือนี้ บ่ได้
6 เมื่อ จัด เกีย ม กู้ อย่าง ต๋าม นี้ แล้ว หมู่ ปุโรหิต ก็ เข้า ไป ตี้ ห้อง จัน
๊ นอก เปื้ อ เยีย ะ หน้า
ตี้ ของ เขา เป๋น ประจํา๋ 7 แต่ มี ก้า มหา ปุโรหิต เต้า อัน
้ ตี้ เข้า ไป ใน ห้อง จัน
๊ ใน ปี๋ ละ เตื้อ ต้อง
เอาเลือดเข้าไปถวายเปื้ อตั ๋วเก่ากับเปื้ อคนตังหลายตี้ เยียะบาปโดยบ่ฮู้ตั ๋ว 8 โดยสิง่ หมู่
นี้ พระวิญญาณ บริสุทธิเยี
์ ย ะ หื้อ หัน ว่า ตาง ตี้ จะ เข้า ไป ใน สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุด นั ้น ยัง
บ่เปิดเตื้อ ตราบใดตี้ ห้องจัน
๊ นอกยังอยู่ 9 นี่ เป๋นภาพตี้ เยียะหื้อหันว่าในสมัยนี้ ก๋าน นํา
เครือ
่ งปู่จาก็ดี สัตว์ปู่จาก็ดี ตี้เอามาถวายหื้อพระเจ้า บ่สามารถซ่วยล้างจิตใจ๋คนตี้มา
นมัส ก๋า นพระเจ้า หื้อ หมดใส ได้ 10 สิง่ หมู่ นี้ เป๋น ก้า เรือ
่ งเกี่ยว กับ ของ กิน
๋ กับ พิธีซ่วย ล้าง
ต่างๆ เป๋นกฎเก๋ณฑ์ตี้เกี่ยวกับเรือ
่ งภายนอกเต้าอัน
้ จ๋นเถิงเวลาตี้พระเจ้าจะเปี่ ยนเป๋น
ระบบใหม่
11 บ่า เดี่ยวนี้ พระคริสต์ ได้ มา เป๋ น มหา ปุโรหิต ตี้ เยีย ะ หื้อ สิง
่ ดีๆ ตี้ อยู่ ตี้ นี่ แล้ว เกิด ขึ้น
พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เต็นท์ ตี้ ยิง่ ใหญ่ กับ สมบูรณ์ เหลือ เต็นท์ ตี้ อยู่ ใน โลก เป๋น เต็นท์ ตี้ คน
บ่ได้ แป๋ง กับ บ่ได้ เป๋น สิง่ ตี้ พระเจ้า สร้าง ใน โลก นี้ 12 พระเยซู บ่ได้ เอา เลือด แป๊ะ กาว่า
เลือดงัวเข้าไปเป๋นเครือ
่ งปู่จา แต่พระองค์เอาเลือดของตั ๋วเก่าเข้าไปในห้องตี้ศักดิส
์ ิทธิ์
ตี้ สุด พระองค์ เยีย ะ จาอี้ เตื้อ เดียว ก็ ปอ แต่ เยีย ะ หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตลอด ไป
13 ถ้า เลือด แป๊ ะ กับ เลือด งัว ตึง นํ้า ขี้ เต้า ของ ลูก งัว ตี้ ถูก เผา ตี้ เอา ไป พรม คน ตี้ มี มลทิน
สามารถ ซ่วย ล้าง เขา หื้อ บริสุทธิ์ต๋าม บท บัญญัติ ได้ 14 แล้ว เลือด ของ พระเยซู คริสต์ จะ
ซ่วย ล้าง เฮา นั ก เหลือ นั ้น มอก ใด ย้อน โดย ตาง พระวิญญาณ ตี้ อยู่ ตลอด ไป พระคริสต์
ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ งปู่ จา ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ ต่อ พระเจ้า เลือด ของ พระองค์ ก็ สามารถ ซ่วย ล้าง
จิตสํานึ กของเฮาหื้อบริสุทธิป๊
์ นจากก๋านเยียะตี้นําไปเถิงความต๋าย เปื้ อเฮาจะได้ฮับใจ๊
พระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่
15 ย้อนจาอี้พระเยซู คริสต์ จึงเป๋ นคนก๋างนําพันธสัญญาใหม่ มาหื้อ เปื้ อคนตังหลาย
ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา นั ้น จะ ได้ ฮบ
ั ปอน ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ ย้อน พระ
คริสต์ได้ต๋ายเปื้ อไถ่ หมู่เขาหื้อป๊นจากบาป ตี้ได้เยียะไปต๋อนตี้ยังอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจ
ของพันธสัญญาเก่า
16 ส่วน หนั งสือ ยก ทรัพย์ สมบัติ หื้อ นั ้น จะ ต้อง พิสูจน์ ว่า เจ้าของ หนั งสือ นั ้น ต๋าย แล้ว
17 ย้อนว่าหนั งสือยกทรัพย์สมบัติจะมีผลบังคับใจ๊ได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าของหนั งสือต๋ายแล้ว
ถ้าเจ้าของหนั งสือยังมีจีวต
ิ หนั งสือนั ้นก็บ่มีผลอะหยัง 18 เหมือนเดียวกั ๋น พันธสัญญา
อัน เก่า นั ้น จะ มี ผล บังคับ ใจ๊ ได้ ก็ ต่อ เมื่อ มี ก๋าน ใจ๊ เลือด เต้า อัน
้ 19 ต๋อน ตี้ โมเสส บอก บท
ฝ

๕ 9:5 9:5 เครูบ เป๋นทูตสวรรค์ตี้มีปีกหมู่นึ่ ง
9:4
9:4 อพย�
31:18
เป๋นตัด
๊ บนฝาหีบตี้ปุโรหิตเอาเลือดของสัตว์ปู่จามาพรมปี๋ละเตื้อเป๋นพิธยกโต้
ี
ษบาป
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บัญญัติกู้ข้อแก่จาวอิสราเอลแล้ว ต้านก็เอาเลือดลูกงัวกับแป๊ะ๗สูนกับนํ้า แล้วเอาขน
แกะ สี แดง สด มัด กิง่ ต้น หุสบ มา พรม หนั งสือ บท บัญญัติ กับ จาว อิสราเอล 20 ต้าน อู้ ว่า
“นี่ คือ เลือด แห่ง พันธสัญญา ตี้ พระเจ้า สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม� 21 แล้ว โมเสส ได้ เอา
เลือดพรมเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิกั
์ บกู้สิง่ ตี้ใจ๊ในก๋านนมัสก๋าน 22 แต๊ๆ แล้วบทบัญญัติบอกว่า
จะต้องใจ๊เลือดซ่วยล้างของเกือบกู้อย่างหื้อหมดใสจากก๋านเป๋นมลทิน ถ้าบ่มีก๋านเสีย
เลือดก็บ่มีก๋านยกโต้ษบาป
เลือดของพระคริสต์ซ่วยล้างบาปได้
ย้อน จาอัน
้ จึง จํา๋ เป๋ น ต้อง ใจ๊ เครือ
่ ง ปู่ จา จาอี้ซ่วย ล้าง สิง่ ของ ต่างๆ หมู่ นี้ ตี้ เป๋น ของ
เฮีย น แบบ ใน สวรรค์ หื้อ หมดใส ส่วน ของ ใน สวรรค์ นั ้น ต้อง ใจ๊ เครือ
่ ง ปู่ จา ตี้ ดี เหลือ นั ้น
24
มา เยีย ะ หื้อ หมดใส ย้อน ว่า พระเยซู คริสต์ บ่ได้ เข้า สู่ สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้ คน แป๋ง เฮีย
น แบบ จาก สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ แต๊ๆ ใน สวรรค์ แต่ พระองค์ เข้า สู่ สวรรค์ นั ้น บ่า เดี่ยว นี้
พระองค์ อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า เปื้ อ เฮา ตัง หลาย 25 กับ พระเยซู บ่ได้ ถวาย ตั ๋ว ของ พระองค์
หลายเตื้อ เหมือนมหาปุโรหิตตี้ต้องเอาเลือดตี้บ่ใจ้ของตั ๋วเก่า เข้าไปในห้องตี้ศักดิส
์ ิทธิ์
26
ตี้ สุด ใน เต็นท์ นั ้น กู้ ปี๋ ย้อน ถ้า เป๋น จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ ต้อง ทน ตุ๊ก หลาย เตื้อ นั บ ตัง้ แต่
สร้าง โลก มา แต่ แต๊ๆ แล้ว พระองค์ มา ป๋า กฏ ใน ยุค สุด ต๊าย เตื้อ เดียว เต้า อัน
้ เปื้ อ ถวาย
ตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จากํา๋ จัดบาปจ๋นหมดเสี้ยง
23

27 เฮากู้ คนก็ ต้องต๋ายเตื้อเดียว

หลังจากนั ้นก็จะถูกพระเจ้าตัดสิน 28 ก็เหมือนกั ๋นตี้
พระคริสต์ก็ถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียว เปื้ อฮับเอาบาปของคนจํา๋ นวนนั กไป กับ
พระองค์จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง บ่ได้มาเปื้ อกํา๋ จัดบาป แต่มาเปื้ อนําความรอดป๊นบาป
โต้ษมาหื้อกับหมู่คนตี้รอถ้าพระองค์

10
บ่ต้องถวายเครือ
่ งปู่จาแหมต่อไป

บท บัญญัติ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ดีๆ ตี้ จะ มา เถิง บ่ใจ้ ของ แต๊ ย้อน จาอี้ บท บัญญัติ จึง
บ่สามารถ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ มา นมัส ก๋า น พระเจ้า สมบูรณ์ แบบ โดย ก๋าน ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา
2
เหมือนเก่ากู้ๆ ปี๋ ตลอด ถ้าก๋านถวายเครือ
่ งปู่ จาเยียะหื้อคนสมบูรณ์ แบบได้ แต๊ๆ คน
ก็ คง เลิก ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา ไป แล้ว ย้อน ว่า คน ตี้ มา นมัส ก๋า น จะ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง บาป จ๋น
หมดใส เตื้อ เดียว ก็ ปอ แล้ว เขา จะ บ่ฮู้ สึก ผิด ใน ความ บาป ของ เขา แหม ต่อ ไป 3 แต่ ก๋าน
ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา จาอี้ เป๋น สิง่ ตี้ เตือ
๋ น หื้อ คน กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง บาป ของ ตั ๋ว เก่า กู้ๆ ปี๋ 4 ย้อน ว่า
เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ เลือด แป๊ะ เลือด งัว จะ ใจ๊ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป 5 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ พระ
คริสต์เข้ามาในโลกนี้ พระองค์อูกั
้ บพระเจ้าว่า
1

“พระองค์บ่ได้ต้องก๋านสัตว์ปู่จากับเครือ
่ งปู่จา
แต่พระองค์ได้เกียมตั ๋วตี้เป๋นเนื้ อหนั งหื้อข้าพระองค์
6 พระองค์บ่ได้ปอใจ๋สัตว์ตี้เผาปู่จา
กับเครือ
่ งปู่จาล้างบาปหมู่นั ้นเลย
7 แล้วข้าพระองค์อูว่
้ า

‘ข้าพระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าแต่พระเจ้า

ข้าพระองค์มาแล้ว เปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์
อย่างตี้มีเขียนเถิงข้าพระองค์ในหนั งสือม้วน� �พ
๗
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พ

10:7 10:7 สดด� 40:6-8

ฮีบรู 10:8

353

ฮีบรู 10:29

พระองค์ ตัง้ เก๊า อู้ ว่า “พระองค์ บ่ต้อ งก๋าน สัตว์ ปู่ จา เครือ
่ ง ปู่ จา สัตว์ ตี้ เผา ปู่ จา กับ
เครือ
่ ง ปู่ จา ล้าง บาป พระองค์ บ่ได้ ปอใจ๋ ใน สิง่ หมู่ นี้ � (เถิง แม้ ว่า บท บัญญัติ สัง่ หื้อ เยีย ะ
จาอัน
้ ก็ต๋าม) 9 พระองค์อู้แหมว่า “ข้าพระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าพระองค์มาเปื้ อเยียะตวยต๋าม
ความต้องก๋านของพระองค์� พระเจ้าก็เลยยกเลิกระบบเก่าตี้ถวายเครือ
่ งปู่จาเหีย เปื้ อ
10
ตัง้ ระบบ ใหม่ ตี้ ถวาย พระคริสต์ ขึ้น แตน ย้อน พระเยซู คริสต์ ได้ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ พระเจ้า
ต้องก๋านนี้ เฮาตังหลายจึงได้ฮับก๋านซ่วยล้างบาปหื้อหมดใส โดยพระเยซู คริสต์ถวาย
ตั ๋วของพระองค์เป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียวก็ปอ
11 ปุโรหิตกู้ คนยืนหน้า แต้นปู่ จาเยียะหน้าตี้ ของตั ๋วเก่า กู้ วัน โดยตี้ เขาถวายเครือ
่ งปู่
จา อย่าง เดียว กั ๋น กู้ วันๆ แต่ เครือ
่ ง ปู่ จา หมู่ นั ้น ก็ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป บ่ได้ เลย 12 แต่
พระเยซู คริสต์ได้ถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียวตี้มีผลตลอดไป เปื้ อล้างบาป แล้วก็
13
นั ่งอยู่เผิกขวามือ ของพระเจ้า ตัง้ แต่ นั ้นมาพระองค์ ก็ รอถ้า จ๋นศัตรู ของ
๋
พระองค์ จะ
ถูกเยียะหื้อเป๋นตี้ฮองตีน
๋ พระองค์ 14 โดยก๋านถวายตั ๋วของพระองค์เตื้อเดียว พระองค์
ได้เยียะหื้อหมู่คนตี้ได้ฮับก๋านซ่วยล้างหื้อหมดใส เป๋นคนสมบูรณ์ แบบตลอดไป
15 พระวิญญาณบริสุทธิก็
่ งนี้ กับเฮาตวย พระองค์อูว่
้ า
์ ยืนยันเรือ
16 “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าอู้ว่า อันนี้ เป๋ นพันธสัญญาตี้เฮาจะเยียะกับเขาตังหลายหลังจาก
สมัยนั ้น
คือเฮาจะใส่บทบัญญัติของเฮาไว้ในจิตสํานึ กของหมู่เขา
กับเฮาจะเขียนมันไว้ในจิตใจ๋ของหมู่เขา�ฟ
17 กับอูแหม
้
ว่า
“เฮาจะบ่จํา๋ บาปกับก๋านบ่ดีของเขาแหมเลย�ภ
18 เมื่อมีก๋านยกโต้ษบาปหื้อแล้ว ก็บ่ต้องมีก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาไถ่บาปแหม
8

กําเตือ
๋ นหื้อเจื้อฟังองค์พระผู้เป๋นเจ้า
เฮามีความมัน
่ ใจ๋ ตี้ จะเข้าสู่ สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุด โดย
20
เลือด ของ พระเยซู พระองค์ ได้ เปิด หนตาง ใหม่ ตี้ หื้อ จี วต
ิ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์
21
เฮาจึงผ่านผ้ากัง้ เข้าไปตังในสถานตี้ศักดิส
เมื่อเฮามีปุโรหิตใหญ่ตี้ปกครองคน
์ ิทธิได้
์
ในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว 22 ก็ หื้อเฮาเข้าใก้ พระเจ้าด้วยความจริงใจ๋ กับความเจื้อ
อย่าง มัน
่ ใจ๋ โดย มี จิต สํานึ ก ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง หื้อ หมดใส จาก ความ ฮู้ สึก ผิด ใน บาป
กับโดยตั ๋วของเฮาตี้ได้ฮับก๋านซ่วยล้างโดยนํ้าบริสุทธิแล้
่ อย่างบ่หวัน
่
์ ว 23 หื้อเฮายึดมัน
ไหว ใน ความ หวัง ตี้ เฮา ยอมฮับ ไว้แล้ว นั ้น ย้อน ว่า พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ หื้อ พระสัญญา เป๋น ผู้
สัตย์ซ่ ือ 24 ขอหื้อเฮากึ๊ดหื้อดีว่าจะกระตุ้นกั ๋นหื้อมีความฮักกับเยียะก๋านดีได้จาใดพ่อง
25 บ่ดีขาดก๋านจุมนุมกั ๋นเหมือนบางคนตี้เยียะจาอัน
้ เจื่อๆ แต่หื้อเฮาหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นนั ก
ขึ้นๆ ย้อนว่าต้านตังหลายก็ฮูแล้
้ วว่าวันตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมาก็ใก้เถิงแล้ว
26 ถ้าเฮาฮู้ความจริงจาอี้แล้ว แล้วยังตัง
้ ใจ๋เยียะบาปแหม ก็จะบ่มีเครือ
่ งปู่จาไว้ล้าง
บาปหื้อเฮาเลย 27 มีแต่ ความกั ๋วในก๋านรอถ้าก๋านตัดสินของพระเจ้า กับก๋านรอถ้าไฟ
ฮ้อน ตี้ จะ ทําลาย ศัตรู ของ
๋
พระเจ้า 28 คน ใด ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า มี
หลักฐานจากพยานสองสามคน เขาก็ต้องถูกฆ่าต๋ายอย่างบ่มีก๋านอินดู 29 กึ๊ดผ่อเต๊อะ
คนตี้ยํ่าพระบุตรของพระเจ้า กับถือว่าเลือดแห่งพันธสัญญาตี้เยียะหื้อเขาบริสุทธินั
์ ้น
บ่ศักดิส
์ ิทธิ์ กับดูแควนพระวิญญาณแห่งพระคุณ เขาสมควรจะได้ฮับโต้ษนั กเหลือนั ้น
19 ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย
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มอกใด 30 ย้อนเฮาฮู้จักผู้ตี้อู้ว่า “ก๋านแก้แค้นนั ้นเป๋นหน้าตี้ของเฮา เฮาจะแก้แค้นหมู่
เขาเอง�ม กับพระองค์อูแหม
้
ว่า “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าจะตัดสินคนของพระองค์�ย 31 น่า
กั ๋วขนาดตี้ต้องอยูใต้
่ อํานาจของพระเจ้าผู้ตี้มีจีวต
ิ อยู่
หื้อ กึ๊ด เถิง สมัย ตะ ก่อน ตี้ ต้าน ฮับ เจื้อ ใหม่ๆ หมู่ ต้าน ต้อง ต่อสู้ ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก
ลําบาก ขนาด หนั ก 33 ซํ้า เตื้อ ต้าน ถูก เยีย ะ หื้อ ขาย ขี้ หน้า กับ โดน คํ่า ซํ้า เตื้อ ต้าน ก็ ฮ่วม
ตุ๊กกับคนตี้ถูกเยียะจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 34 ต้านฮ่วมตุ๊กกับคนตี้ติดคอก กับเมื่อคนอื่นยึด
ทรัพย์สมบัติของต้านไป ต้านก็ยินดียอมหื้อ ย้อนต้านฮู้ว่าต้านมีทรัพย์สมบัติตี้ดีเหลือ
นั ้น กับ เป๋น ทรัพย์ สมบัติ ตี้ อยู่ ได้ ตลอด ไป 35 ย้อน จาอัน
้ บ่ดี เอา ความ มัน
่ ใจ๋ ของ ต้าน
ขว้างไปเหีย เป๋นความมัน
่ ใจ๋ตี้จะเยียะหื้อต้านได้ฮบ
ั รางวัลอันยิง่ ใหญ่ 36 ต้านตังหลาย
ต้องอดทน เปื้ อว่าเมื่อต้านเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าแล้ว ต้านจะได้ฮับ
ต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 37 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
32

“แหมบ่เมินเต้าใด พระองค์ผู้ตี้จะมานั ้นก็จะมาแผวแล้ว พระองค์จะบ่รอจ๊า
38 คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขา จะมีจีวต
ิ
แต่ถ้าเขาบ่เจื้อแหมต่อไป เฮาก็จะบ่ปอใจ๋เขา�ร
39 ส่วนเฮาตังหลายบ่ใจ้เป๋ นคนตี้เลิกเจื้อแล้วถูกทําลาย แต่เฮาเป๋ นผู้ตี้เจื้อ จึงฮักษาจี
วิตไว้ได้

11
ความเจื้อวางใจ๋
ความ เจื้อ คือ ความ แน่ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เฮา หวัง ไว้ เป๋น ความ มัน
่ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เฮา ผ่อ บ่หัน
2 ย้อนความเจื้อ คนสมัยก่อนจึงได้ฮบ
ั ก๋านยกย่องจากพระเจ้า
3 ย้อนความเจื้อ เฮาจึงเข้าใจ๋ว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลขึ้นมาโดยถ้อยกําของพระองค์
จาอัน
้ สิง่ ตี้คนเฮาหันได้ก็เกิดจากสิง่ ตี้คนเฮาผ่อบ่หัน
4 ย้อน ความ เจื้อ อาแบล ได้ เอา เครือ
่ งปู่ จาตี้ ดี เหลือของคาอินมาถวายพระเจ้า ย้อน
ความเจื้อ อาแบลจึงได้ ฮบ
ั ก๋านยกย่องจากพระเจ้าว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม โดยตี้
พระองค์ ยอมฮับ ของ ถวาย ของ เขา ย้อน ความ เจื้อ เถิง แม้ ว่า อาแบล ต๋าย แล้ว แต่ เรือ
่ ง
ความ เจื้อ ของ เขา ก็ ยัง สอน ใจ๋ เฮา อยู่ 5 ย้อน ความ เจื้อ ของ เอโนค พระเจ้า จึง ฮับ เขา ขึ้น
ไป สวรรค์ เขา จึง บ่ต้อง ต๋าย บ่มี ใผ ปะ เขา แหม ย้อน พระเจ้า ฮับ เขา ขึ้น ไป แล้ว ก่อน ตี้
พระองค์ จะ ฮับ เขา ขึ้น ไป นั ้น เขา ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง จาก พระเจ้า ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
6
ธรรม ถ้า คน ใด บ่มี ความ เจื้อ ก็ เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ พระเจ้า จะ เปิง ใจ๋ เขา ย้อน ว่า คน ตี้ มา
หา พระเจ้า ต้อง เจื้อ ว่า พระเจ้า มี แต๊ กับ พระองค์ จะ หื้อ รางวัล แก่ คน หมู่ นั ้น ตี้ เซาะ หา
พระองค์ 7 ย้อนความเจื้อ เมื่อโนอาห์ได้ฮบ
ั กําเตือ
๋ นจากพระเจ้าเถิงเรือ
่ งในปายหน้าตี้
ยังผ่อบ่หันเตื้อ โนอาห์ก็เจื้อฟังกําเตือ
๋ นนั ้น แล้วเขาก็ได้แป๋งเฮือลําใหญ่เปื้ อจ้วยคนใน
ครอบครัวของเขาหื้อรอดต๋าย ย้อนความเจื้อของเขา เขาเยียะหื้อหันว่าโลกนี้ ผิดบาป
กับเขาได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ
1

8 ย้อนความเจื้อ เมื่ออับราฮัมได้ฮบ
ั ก๋านฮ้องจากพระเจ้าหื้อไปอยูตี
่ ้ตี้พระองค์สัญญา

ไว้ว่าจะหื้อ ต้านก็เจื้อฟัง แล้วออกเตียวตางไปโดยบ่ฮู้ว่าจะไปตี้ไหนตังใด 9 ย้อนความ
เจื้อต้านได้เข้าไปอยูอาศั
่
ยในแผ่นดินตี้พระเจ้าสัญญาว่าจะหื้อ กับอยูอย่
่ างคนต่างด้าว
ต้าน อาศัย อยู่ ใน เต็นท์ เหมือน กั ๋น กับ อิส อัค กับ ยาโคบ เซิง่ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา เดียว กั ๋น
ม
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จากพระเจ้า 10 ตี้ ต้านเยียะจาอี้ก็ ย้อนว่าต้านกํ่าลังรอถ้าเมืองตี้ ตัง้ อยู่บนฐานตี้ มัน
่ คง
เซิง่ เป๋นเมืองตี้พระเจ้าเป๋นผู้ออกแบบกับแป๋งขึ้น
11 ย้อนความเจื้อ เถิงแม้ว่าอับราฮัมเฒ่าแล้ว กับซาราห์เมียของต้านก็เป๋ นหมันตวย
อับราฮัมก็สามารถมีลูกได้ย้อนว่าต้านเจื้อว่าพระเจ้าจะฮักษาพระสัญญาของพระองค์
12 ย้อน จาอัน
้ ป้อ จาย คน นี้ ตี้ เฒ่า จ๋น ใก้ จะ ต๋าย ก็ ยัง เกิด ลูก หลาน สืบ เจื๊ อสาย จํา๋ นวน นั ก
เหมือนดาวบนต๊องฟ้า กับเหมือนเม็ดทรายจํา๋ นวนนั บจ๋นบ่ได้ตี้บนฝั่ งทะเล
13 คน หมู่ นี้ ต๋าย ไป โดย ยัง มี ความ เจื้อ อยู่ หมู่ เขา บ่ได้ ฮับ สิง
่ ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ว่า จะ
หื้อ แต่ ก็ เหมือน ได้ หัน อยู่ ไก๋ๆ กับ เกีย ม ตั ๋ว จะ ฮับ ด้วย ความ จื้น จมยินดี เต้า อัน
้ หมู่ เขา
14
ยอมฮับว่าเป๋นก้าคนแปลกหน้ากับเป๋นคนต่างด้าวในโลกนี้ คนตี้อู้จาอี้ส่อหื้อหันว่า
กํ่าลังผ่อหาบ้านเมืองตี้จะได้เป๋นของตั ๋วเก่า 15 ถ้าหมู่เขากึ๊ดเถิงบ้านเมืองเก่าตี้จากมา
หมู่เขาจะปิ๊ กไปเหียก็ได้ 16 แต่หมู่เขาใค่ได้บ้านเมืองตี้ดีเหลือนั ้น คือเมืองสวรรค์ ย้อน
จาอัน
้ พระเจ้า จึง บ่อาย ตี้ หมู่ เขา ฮ้อง พระองค์ ว่า เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา ย้อน พระองค์
เกียมเมืองนึ่ งไว้หื้อหมู่เขาแล้ว

17 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ พระเจ้า ทดสอบ อับ รา ฮัม ต้าน ก็ ได้ เอา อิส อัค มา ถวาย เป๋ น
เครือ
่ ง ปู่ จา ต้าน เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮับ พระสัญญา จาก พระเจ้า เกี่ยวกับ ลูก คน นี้ แต่ ก็ พร้อม ตี้
จะ ถวาย ลูก คน เดียว ของ ตั ๋ว เก่า 18 เถิง แม้ ว่า พระเจ้า ได้ อู้ ว่า “ลูก หลาน ของ อิส อัค เต้า
อัน
้ จะนั บว่าเป๋นเจื๊อสายของเจ้า�ล 19 อับราฮัมเจื้อว่าพระเจ้าเยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายได้ ก็ถือได้ว่าต้านได้อิสอัคคืนมาจากความต๋าย
20 ย้อนความเจื้ออิสอัคปั๋ นปอนยาโคบกับเอซาวสําหรับจีวต
ิ ปายหน้าของหมู่เขา

ย้อน ความ เจื้อ ต๋อน ตี้ ยาโคบ กํ่า ลัง จะ ต๋าย ต้าน ได้ ปั๋ น ปอน ลูกๆ แต่ ละ คน ของ โย
เซฟ กับต้านได้ก้มนมัสก๋านพระเจ้าโดยมีไม้เต๊ายันตั ๋วไว้
22 ย้อนความเจื้อ ต๋อนตี้ โยเซฟใก้ จะต๋าย ต้านได้ อู้เถิงก๋านตี้ จาวอิสราเอลจะอพยพ
ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ กับได้สัง่ หื้อจัดก๋านเรือ
่ งก๋านฝังกระดูกของต้าน
21

23 ย้อนความเจื้อ

หลังจากโมเสสเกิด ป้อแม่ได้ซ่อนต้านไว้เถิงสามเดือน ป้อแม่ของ
โมเสสบ่กั ๋วกําสัง่ ของกษั ตริย์เลย ย้อนตึงสองหันว่าโมเสสน่าฮักบ่เหมือนหละอ่อนคน
อื่น
24 ย้อนความเจื้อเมื่อโมเสสเป๋ นคนใหญ่ขึ้นแล้ว ต้านบ่ยอมหื้อใผฮ้องต้านว่าเป๋ นลูก
ของ ลูก สาว ฟาโรห์ 25 ต้าน เลือก ตี้ จะ ถูก ข่มเหง ฮ่วม กับ คน ของ พระเจ้า แตน ตี้ จะ เยีย
ะ บาป แล้ว มี ความ สุข สบาย สัก บึด สัก เมื่อ 26 ต้าน ถือ ว่า ก๋าน ยอม ถูก ดูถูก ดู แควน เปื้ อ
พระคริสต์ ยังมี ก้านั กเหลือสมบัติต่างๆ ของประเทศอียป
ิ ต์ ย้อนต้านผ่อไปตังหน้าเถิง
รางวัลตี้จะได้ฮับ 27 ย้อนความเจื้อต้านออกจากประเทศอียป
ิ ต์อย่างบ่กั ๋วก๋านโขดของ
กษั ตริย์ ต้านตัง้ ใจ๋แน่วแน่ อย่างกับได้หันพระเจ้าผูตี
้ ้ผ่อหันบ่ได้ 28 ย้อนความเจื้อ ต้าน
ได้ตัง้ มื้อปัสกากับสัง่ หื้อพรมเลือดตี้ขอบปะตู๋ เปื้ อทูตแห่งความต๋ายตี้พระเจ้าส่งมา จะ
บ่ฆ่าลูกป้อจายคนเก๊าของจาวอิสราเอล
29 ย้อน ความ เจื้อ

จาวอิสราเอลคนของพระเจ้าเตียวข้ามทะเลแดงเหมือนเตียวบน
ปื๊ นดินแห้ง แต่เมื่อจาวอียป
ิ ต์ฮิจะข้ามพ่อง หมู่เขาก็จ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมด
30 ย้อนความเจื้อ

จาวอิสราเอลเตียวแวดเมืองเยรีโคได้เจ็ดวัน เยียะหื้อกํ่าแปงหล้ม
ลงมา 31 ย้อนความเจื้อ แม่ญิงขายตั ๋วจื้อราหับได้ต้อนฮับคนสอดแนมไว้ เยียะหื้อนาง
บ่ได้ถูกฆ่าต๋ายฮ่วมกับคนตังหลายตี้บ่เจื้อฟังพระเจ้า
ล
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32 แล้วจะหื้อข้าพเจ้ายกตั ๋วอย่างแหมกา

ข้าพเจ้าบ่มีเวลาปอตี้จะอูเถิ
้ งเรือ
่ งของกิเด
โอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามู เอล กับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตัง
หลาย 33 ย้อนความเจื้อของคนหมู่ นี้ เขาได้ ฮบจ๋นมี ชัยเหนื อประเทศต่างๆ ได้ เยียะสิง่
ตี้ ถูก ต้อง ได้ ฮับ สิง่ ต่างๆ ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ ได้ ปิด ปาก สิงโต 34 ได้ ดับ ไฟ แฮง ตี้ กํ่า ลัง
ไหม้ กับ ได้ รอด ต๋าย จาก คม ดาบ เขา เกย เป๋น คน อ่อนแอ แต่ ก๋าย เป๋น คน มี กํา๋ ลัง นั ก ใน
สงคราม กับมีชัยเหนื อก๋องทัพต่างจ้าด
35 ย้อน ความ เจื้อ หมู่ แม่ ญิง ได้ ฮับ ญาติ ปี้ น้ อง ของ นาง คืน มา จาก ความ ต๋าย บาง คน
ถูกทรมานจ๋นต๋าย แต่ก็บ่ยอมฮับก๋านป่อยหื้อมีอิสระ เปื้ อจะได้ฮับจีวต
ิ ตี้ดีเหลือนั ้นเมื่อ
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 36 บาง คน โดน ดู ถูก ดู แควน กับ ถูก เฆี่ยน แล้ว บาง คน ก็ ถูก ล่าม
เจื้ อก เหล็ก กับ ถูก ขัง คอก 37 บาง คน ถูก บ่า หิน ตุ๊บ จ๋น ต๋าย บาง คน ถูก เล่ย จ๋น ตั ๋ว ปุด เกิง่
บางคนถูกดาบฟันต๋าย บางคนห่มหนั งแป๊ะหนั งแกะ บ่ได้อยูเป๋
่ นหลักเป๋นแหล่ง ตุ๊กจ๋น
หมดเนื้ อหมดตั ๋ว โดนคํ่ากับถูกเยียะฮ้าย 38 โลกนี้ ก็ บ่ดี ปอสําหรับคนหมู่ นี้ เลย หมู่ เขา
อยู่บ่เป๋นหลักเป๋นแหล่ง อาศัยอยู่ต๋ามดินแดนทุรกั ๋นดารกับบนดอย อยู่ในถํ้า กับเซาะ
โหม้งอยูพ่
่ อง
39 คนหมู่นี้ กู้ คนพระเจ้ายกย่องย้อนความเจื้อของหมู่เขา แต่ ก็ ยังบ่มีใผคนใดในหมู่
เขาได้ฮับสิง่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 40 พระเจ้าเกียมสิง่ ตี้ดีเหลือนั ้นไว้หื้อเฮา เปื้ อหมู่เขาจะ
ได้สมบูรณ์ แบบฮ่วมกับหมู่เฮา

12
ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
1 ย้อน จาอัน
้ เมื่อเฮามีพยานจํา๋ นวนนั กอยู่แวดหัวแวดเก้าเฮาจาอี้แล้ว ก็ หื้อเฮาละ
ขว้างกู้สิง่ กู้อย่างตี้ขวางเฮา กับบาปตี้เกาะติดเฮาเหีย หื้อเฮาอดทนแข่งล่นไปต๋ามตาง
ตี้ อยู่ ตัง หน้า เฮา 2 หื้อ ตัง้ ต๋า ผ่อ ไป ตี้ พระเยซู ผู้ นํา ตาง ความ เจื้อ กับ เยีย ะ หื้อ ความ เจื้อ
นั ้นสมบูรณ์ พระองค์ อดทนต่อความตุ๊กทรมานบนไม้ ก๋างเขน เปื้ อความจื้นจมยินดี ตี้
อยู่ ต่อ หน้า พระองค์ โดย บ่กึ๊ด ว่า ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป๋น สิง่ น่า อาย แล้ว บ่า เดี่ยว นี้
พระองค์นั ่งอยูตั
่ งขวาบัลลังก์ของพระเจ้าแล้ว 3 หื้อต้านตังหลายกึ๊ดเถิงพระองค์ผูตี
้ ้ได้
อดทนต่อก๋านต่อต้านอย่างหนั กจาอีจาก
้
คนบาป เปื้ อว่าต้านจะบ่อิดอกอ่อนใจ๋กับหมด
กํ่าลังใจ๋
4 ในเรือ
่ งก๋านต่อสู้กับบาป ต้านยังบ่ได้ต่อสู้จ๋นเถิงถูกฆ่าต๋ายเลย 5 ต้านลืมถ้อยกําตี้
หื้อกํา๋ ลังใจ๋แล้วกา ตี้พระเจ้าได้อูกั
้ บต้านในฐานะตี้ต้านเป๋นลูกว่า
“ลูกเหย หื้อเอาใจ๋ใส่ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
บ่ดีท้อใจ๋เมื่อพระองค์ตักเตือ
๋ นต้าน
6 ย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าตีส
๋ อนคนตี้พระองค์ฮัก
กับลงโต้ษคนตี้พระองค์ฮับเป๋นลูก�ว
หื้อ ทน ต่อ ความ ตุ๊ก ถือ ว่า เป๋น ก๋าน ตี ๋สอน พระเจ้า เยีย ะ กับ ต้าน เหมือน ต้าน เป๋น ลูก
ย้อน ว่า มี ลูก คน ใด พ่อง ตี้ ป้อ บ่เกย ตี ๋สอน 8 ถ้า ต้าน บ่ถูก ตี ๋สอน เหมือน กับ ตี้ ลูกๆ ของ
พระองค์กู้คนได้ฮับ ต้านก็บ่ใจ้ลูกแต๊ แต่เป๋นลูกเลี้ยง 9 แหมอย่างนึ่ งเฮาตังหลายมีป้อ
ตี้ เป๋น คน ตี้ กอย ตี ส
๋ อน เฮา กับ เฮา ตัง หลาย ก็ ยัง นั บถือ ป้อ ของ เฮา แล้ว เฮา ตัง หลาย บ่ดี
ตี้ จะ เจื้อ ฟัง พระบิดา ใน สวรรค์ ของ เฮา นั ก เหลือ นั ้น เปื้ อ จะ มี จี วต
ิ อยู่ กา 10 ป้อ ของ เฮา
7
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ในโลกนี้ ตีส
๋ อนเฮาต๋ามตี้เขาหันว่าเปิงสักหว่างนึ่ ง แต่พระเจ้าตีส
๋ อนเฮาเปื้ อประโยชน์
ของ เฮา เปื้ อ เฮา จะ บริสุทธิ์หมดใส เหมือน พระองค์ 11 ต๋อน ถูก ตี ส
๋ อน นั ้น เฮา บ่ม่วน สัก
หน้ อย มีแต่ ก๋านเจ็บปวด แต่ หลังจากตี้ เฮาได้ ฮบ
ั ก๋านเฝิ็กฝนจากก๋านตี ส
๋ อนนั ้น ผลก็
คือมีสันติสุขกับมีจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
12 ย้อนจาอัน
้ จงเยียะหื้อแขนตี้เมื่อยกับหัวเข่าตี้อ่อนมีกํ่าลังขึ้น 13 หื้อเตียวบนตางตี้

ถูกต้อง เปื้ อขาตี้เป๋นง่อยนั ้นจะบ่เป๋นนั กขึ้น แต่จะหายเป๋นปกติ
หื้อหละวังในก๋านใจ๊จีวต
ิ

14 หื้อพยายามอยู่ฮ่วมกับคนตังหลายอย่างสงบสุ ขกับมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์

ย้อนว่าใผตี้มี
จี วต
ิ ตี้ บ่บริสุทธิก็
์ จะบ่หันองค์ พระผู้เป๋นเจ้าเลย 15 หละวังหื้อดี บ่ดี หื้อใผคนใดบิน
่ หลัง
ตํา๋ พระคุณ ของ พระเจ้า บ่ดี หื้อ ฮาก ตี้ ขม งอก ขึ้น มา เยีย ะ หื้อ คน อื่น เดือดฮ้อ น กับ เยีย ะ
หื้อแหมหลายคนเป๋นมลทิน 16 บ่ดี หื้อใผคนใดเยียะผิดตางเพศ กาว่าเป๋นคนบ่นั บถือ
พระเจ้าเหมือนเอซาวผู้ตี้เอาสิทธิลู
์ กคนเก๊าแลกกับของกิน
๋ คาบเดียว 17 ต้านตังหลาย
ก็ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า ต๋อนเมื่อลูนเอซาวต้องก๋านฮับปอนจากป้อ แต่ป้อก็บ่ยอมหื้อ เอซาวก็บ่ฮู้
จะแก้ไขสิง่ ตี้เขาได้เยียะไปแล้วจาใด เถิงแม้ว่าเขาได้ไห้อ้อนวอนขอแล้วก็ต๋าม
18 หมู่ ต้าน บ่ได้ มา แผว ดอย ตี้ หยุบ ได้ เหมือน ตี้ จาว อิสราเอล ปะ ตี้ ดอย ซี นาย ตี้ มี ไฟ
ไหม้ ตี้มืดตึ๊ก ตี้มืดมน กับตี้ลมปั๊ ดแฮง 19 ตี้มีเสียงแกดังกับมีเสียงอู้ของพระเจ้า ตี้คน
ตัง หลาย ได้ ยิน แล้ว ก็ ปา กั ๋น อ้อนวอน หื้อ ย้าง อู้ 20 ย้อน หมู่ เขา ทน ฟัง กํา สัง่ ของ พระเจ้า
บ่ได้ ตี้ ว่า “แม้ แต่ สัตว์ตี้ จิ ดอยนี้ จะต้อง ถูก เอาบ่าหินขว้างจ๋น ต๋าย�ศ 21 สิง่ ตี้ หันนั ้นน่า
กั ๋วขนาด โมเสสเถิงกับอูว่
้ า “ข้าพเจ้ากั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ �ษ
22 แต่ ต้าน ตัง หลาย ได้ มา แผว ดอย ศิ โยน

มาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มตี้ อยู่ในสวรรค์ เป๋น
เมืองของพระเจ้าผู้มีจี วต
ิ อยู่ กับเป๋นตี้ ตี้ หมู่ทูตสวรรค์ จํา๋ นวนนั กเป๋นหมื่นๆ จุ มนุมกั ๋น
อย่างจื้นจมยินดี 23 ต้าน ได้ มาแผวตี้ จุ มนุมของหมู่ ตี้ เป๋นลูกคนเก๊า ผู้ ตี้ มี จื้อ จดไว้แล้ว
ในสวรรค์ ต้านได้มาแผวพระเจ้า ผูตั
้ ดสินกู้คน ต้านได้มาแผววิญญาณของคนถูกต้อง
ต๋ามธรรมตี้พระองค์เยียะหื้อสมบูรณ์ แบบแล้ว 24 ต้านได้มาแผวพระเยซูผูเป๋
้ นคนก๋าง
หละหว่าง พันธสัญญา ใหม่ กับ มา แผว เลือด ตี้ พรม แล้ว๘ เป๋น เลือด ตี้ แสดง เถิง สิง่ ตี้ ดี
เหลือเลือดของอาแบล
25 หื้อ ฟัง พระองค์ อู้ หื้อ ดี ถ้า คน หมู่ นั ้น ตี้ บ่ได้ ยอม ฟัง กํา เตือ
๋ น ของ พระองค์ ใน โลก นี้
ยังหนี ก๋านลงโต้ ษบ่ป๊น แล้วเฮาตี้ บิน
๋ นเฮาจากสวรรค์ จะหนี ป๊น
่ หลังตํา๋ พระองค์ ตี้ เตือ
กา 26 ในต๋อนนั ้นเสียงของพระเจ้าเยียะหื้อโลกสนั ่นปั่ นปื๊ น แต่ ต๋อนนี้ พระองค์ สัญญา
ว่า “แหม เตื้อ นึ่ ง เฮา จะ เยีย ะ หื้อ ตึง โลก ตึง สวรรค์ สนั ่น หวัน
่ ไหว ไป ตวย กั ๋น�ส 27 กํา ว่า
“แหมเตื้อนึ่ ง� หมายความว่าสิง่ ตี้ถูกสร้างมาตึงหมดจะถูกสัน
่ ไหว แล้วสิง่ ตี้สัน
่ ไหวได้
นั ้นจะถูกเอาออกไป เปื้ อจะเหลือแต่สิง่ ตี้มัน
่ คงบ่สัน
่ ไหว
28 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเฮากํ่าลังได้ฮบ
ั แผ่นดินตี้บ่สัน
่ ไหว

ก็หื้อเฮาขอบพระคุณกับนมัสก๋า
น พระเจ้า ใน แบบ ตี้ พระองค์ เปิง ใจ๋ โดย ความ เคารพ กับ ยํา เก๋ง 29 ย้อน ว่า พระเจ้า ของ
เฮานั ้นเป๋นเหมือนไฟตี้เผาทําลายกู้อย่าง

13
ก๋านเยียะตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
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หื้อ ฮัก กั ๋น เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง ต่อ ไป 2 บ่ดี ลืม ต้อนฮับ แขก แปลก หน้า ย้อน ว่า บาง
คนตี้เยียะจาอี้ ได้ต้อนฮับทูตสวรรค์อย่างบ่ฮูตั
้ ๋ว 3 หื้อกึ๊ดเถิงหมู่คนตี้อยูใน
่ คอก เหมือน
กับ ว่า ต้าน ได้ ติด คอก ตวย เขา หื้อ กึ๊ด เถิง คน ตัง หลาย ตี้ ถูก ทรมาน เหมือน กับ ว่า ต้าน ก็
ถูกทรมานเหมือนกับเขา
4 ขอหื้อจีวต
ิ ก๋านแต่งงานของต้านเป๋นตี้นั บถือของกู้คน กับหื้อผัวเมียซื่อสัตย์ต่อกั ๋น
ย้อนว่าพระเจ้าจะลงโต้ษคนตี้เยียะผิดตางเพศกับล่วงประเวณี
5 บ่ดีเป๋ นคนขีโ
้ ลภเงินคํา หื้อปอใจ๋ในข้าวของตี้ตั ๋วเก่ามี ย้อนพระเจ้าอูว่
้ า
“เฮาจะบ่ละต้าน เฮาจะบ่ขว้างต้านแน่ นอน�ห
6 ย้อนจาอัน
้ เฮาก็อูอย่
้ างมัน
่ ใจ๋ได้ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นผู้จ้วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะบ่กั ๋ว
ใผจะเยียะอะหยังข้าพเจ้าได้�ฬ
7 หื้อ กึ๊ด เถิง หมู่ ผู้นํา ของ ต้าน ผู้ ตี้ ได้ อู้ เรือ
่ ง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แก่ ต้าน หื้อ ผ่อ ดีๆ ว่า
ตลอดจีวต
ิ ของหมู่เขาเป๋นจาใด แล้วหื้อเฮียนแบบความเจื้อของเขา
8 พระเยซูคริสต์บ่เกยเปี่ ยนบ่ว่าจะเป๋ นตะวา วันนี้ กาว่าตลอดไป
9 บ่ดี หื้อ กํา สอน แปลกๆ เยีย ะ หื้อ ต้าน หลง ไป ย้อน เป๋ น สิง
่ ตี้ ดี ตี้ จะ หื้อ จิต ใจ๋ ของ เฮา
เข้ม แข็ง ขึ้น โดย พระคุณ บ่ใจ้ โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม เรือ
่ ง ก๋าน กิน
๋ เซิง่ บ่มี
10
ประโยชน์ แก่ จิต ใจ๋ ของ คน ตี้ ถือ ต๋าม จาอัน
้ เลย เฮา มี แต้น ปู่ จา แต้น นึ่ ง เซิง่ ปุโรหิต ตี้
ฮับใจ๊ในเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิบ่
์ มีสิทธิกิ
์ น
๋ ของถวายจากแต้นนั ้น
11 มหาปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์ปู่ จา เข้าไปในห้องตี้ ศักดิส
่ งปู่ จาไถ่
์ ิทธิตี
์ ้ สุดเป๋นเครือ
12
บาป แต่ ตั ๋ว ของ สัตว์หมู่ นั ้น จะ เอา ไป เผา นอก ค่าย ย้อน จาอัน
้ พระเยซู จึง ได้ ทนตุ๊ก
นอก ปะตู๋ เมือง เหมือน กั ๋น เปื้ อ ซ่วย ล้าง บาป ของ คน ตัง หลาย หื้อ บริสุทธิ์โดย เลือด ของ
พระองค์เอง 13 จาอัน
้ หื้อเฮาตังหลายออกไปหาพระเยซูนอกค่าย กับยอมฮับกําดูถูกดู
แควนเหมือนกั ๋นกับพระองค์ 14 ในโลกนี้ เฮาบ่มีเมืองตี้ คงอยู่ได้ ตลอดไป แต่ เฮากํ่าลัง
เซาะหาเมือง ตี้ กํ่าลังจะมาปายหน้า 15 ย้อนจาอัน
้ หื้อ เฮาถวายกํา ยกย่องเป๋น เครือ
่ งปู่
จาแก่พระเจ้าตลอดโดยตางพระเยซู เครือ
่ งปู่จานั ้นก็คือ กํายกย่องสรรเสริญพระองค์
ตี้ยอมฮับอย่างเปิดเผยว่าเฮาเจื้อพระองค์ 16 แล้วบ่ดีลืมตี้จะเยียะความดีกับจ้วยเหลือ
คนอื่น ย้อนว่าก๋านเยียะจาอีก็
้ เป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
17 หื้อ ต้าน ตัง หลาย เจื้อ ฟัง กับ ยอม อยู่ ใต้ สิทธิ อํานาจ ผู้นํา ของ ต้าน ย้อน หมู่ เขา เฝ้า
ผ่อกอยจีวต
ิ ของต้านอย่างคนตี้ต้องรายงานก๋านงานของเขาหื้อกับพระเจ้า หื้อเจื้อฟัง
เขา เปื้ อ เขา จะ เยีย ะ หน้า ตี้ นี้ อย่าง จื้น จมยินดี บ่ใจ้ อย่าง หน้า หมอง ต๋อง เศร้า เซิง่ บ่เป๋น
ประโยชน์ ต่อต้านเลย
18 หื้ออธิษฐานเผื่อเฮา เฮาแน่ ใจ๋ว่าเฮามีจิตสํานึ กตี้บริสุทธิ์ กับใค่มีจีวต
ิ ตี้น่ายกย่อง
19
กู้ด้าน ข้าพเจ้าอ้อนวอนต้านแต๊ๆ ว่า หื้ออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้า เปื้ อข้าพเจ้าจะได้ปิ๊ ก
มาหาต้านแหมเวยๆ นี้
20 ขอพระเจ้า ผู้หื้อ สันติสุข ผู้ตี้ เยียะหื้อผู้เลี้ยง แกะตี้ ยิง
่ ใหญ่ คือพระเยซู องค์ พระผู้
เป๋นเจ้าของเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋าย โดยเลือดแห่งพันธสัญญาตี้เป๋นนิ รน
ั ดร์ 21 โผด
หื้อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ ดี กับ ต้าน ตัง หลาย เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระองค์ ขอหื้อพระองค์เยียะก๋านอยู่ในหมู่เฮาต๋ามตี้พระองค์เปิงใจ๋ โดยผ่านตางพระ
เยซูคริสต์ ขอหื้อพระองค์ได้ฮับเกียรติตลอดไป อาเมน
1
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ฮีบรู 13:25

ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน อดทน ฟัง กํา เตือ
๋ น นี้ ย้อน ข้าพเจ้า ได้ เขียน
จดหมายเถิงหมู่ต้านสัน
้ ๆ เต้าอัน
้
23 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ฮู้ ว่า ทิ โมธี น้ อง ของ เฮา ออก คอก แล้ว ถ้า เขา มา แผว ตี้ นี่ เวย
ข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปหาต้าน
24 ข้าพเจ้าขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาผู้นําของต้านกับหมูคน
่ ของพระเจ้ากู้คน หมูปี้่ น้ อง
ผู้เจื้อจากประเทศอิตาลีก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย
25 ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนเต๊อะ
22
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จดหมายจาก

ยากอบ

กํา ตัก
๊ ต วาย ใน จดหมาย ฉบับ นี้ บอก ว่า เขียน โดย ยาก อบ เถิง แม้ ว่า ใน พระ คัมภีร ์
พันธสัญญา ใหม่ จะ มี คน จื้อ ยากอบ หลาย คน แต่ คริสตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ได้ ยอมฮับ
ว่า จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย ยากอบ น้ อง บ่าว ของ พระเยซู แม้ ว่า ยากอบ บ่เจื้อ ว่า พระ
เยซูเป๋นพระคริสต์ต๋อนตี้พระองค์มีจีวต
ิ อยู่ แต่ต้านมาเจื้อในปายหลัง แล้วก็ได้มาเป๋น
ผูนํ
้ าในคริสตจักรตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม ยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 49
ในจดหมายฉบับนี้ ยากอบได้ บอกว่า ต้านเขียนเถิงสิบสองผะกุ๋นของจาวยิวตี้ แตก
ขะแล ขะแจ ไป กู้ ตี้ กู้ ตาง หมาย เถิง ว่า ต้าน เขียน เถิง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น จาว ยิว ตี้ โดน คํ่า
ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป ยากอบ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ เป๋น
ผู้ นํา คริสตจักร ตี้ อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต้าน เขียน เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ มัน
่ คง ใน
ความเจื้อ หื้ออดทนต้ามก๋างก๋านทดลองใจ๋ กับแสดงความมัน
่ คงในความเจื้อของหมู่
เขาโดยก๋านเยียะสิง่ ต่างๆ ของเขา
ยากอบ สอน ว่า จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ ก๋าน ทดสอบ ความ
เจื้อย้อนว่านี่ เป๋นวิธตี
ี ้จะเยียะหื้อความเจื้อนั ้นเข้มแข็งขึ้น กับต้านได้สอนแหมว่าผู้เจื้อ
บ่ควร ก้า อู้ บ่ดาย ว่า มี ความ เจื้อ แต่ ควร เยีย ะ ต๋าม ความ เจื้อ นั ้น โดย แสดง ความ เมตต๋า
โดยเฉพาะต่อคนตุ๊กคนจ๋น กับใจ๊จีวต
ิ ตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้า

ยากอบ ผูฮั
้ บใจ๊ของพระเจ้าตึงของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป๋นเจ้า ขอตัก
๊ ตวายคนของพระเจ้ากู้คนตี้แตกขะแลขะแจไปใคว่โลก
ก๋านขอโดยความเจื้อ

2 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

เมื่อหมู่ต้านปะกับก๋านทดลองใจ๋ในเรือ
่ งต่างๆ ก็หื้อถือว่าเป๋น
3
เรือ
่ ง ตี้ น่า จื้น จมยินดี แต๊ๆ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ฮู้อยู่แล้ว ว่า ก๋าน ทดลองใจ๋ นั ้น จะ ทดสอบ
ความเจื้อของหมู่ต้าน เซิง่ จะจ้วยหื้อหมู่ต้านมีความอดทนได้ 4 หื้อหมู่ต้านเฮียนฮู้ตี้จะ
อดทนกับกู้สิง่ กู้อย่าง เปื้ อจะเป๋นคนตี้สมบูรณ์ กับดีพร้อมกู้อย่าง

แต่ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ขาด ผญา ปั๋ ญญา ก็ หื้อ เขา ขอ จาก พระเจ้า แล้ว พระเจ้า
จะหื้อ ย้อนพระองค์ใจ๋กว้างกับจะหื้อกู้คนโดยบ่ว่าใผเลย 6 แต่เขาจะต้องขอโดยความ
เจื้อ กับ บ่อิก ขะหลิก ใจ๋ ย้อน ว่า คน ตี้ อิก ขะหลิก ใจ๋ ก็ เป๋น เหมือน คลื่น ใน ทะเล ตี้ ถูก ลม ปั๊ ด
ไปปั๊ ดมา 7 คนจาอัน
้ บ่ต้องหวังว่าจะได้ฮับอะหยังจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าเลย 8 ย้อนเขา
เป๋นคนบ่มัน
่ คง เอาแน่ เอานอนบ่ได้สักอย่าง
5

ความมัง่ คัง่ ตี้แต๊จริง
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น คน ตุ๊ก ควร จะ ภู มิ ใจ๋ ตี้ พระเจ้า โผด ยก หมู่ เขา ขึ้น 10 คน ตี้ รํา่ รวย
ก็ หื้อ ภู มิ ใจ๋ ตั ๋ว เก่า เหมือน กั ๋น เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เขา ตก ตํ่า ลง ย้อน ว่า คน รํา่ รวย ก็ จะ
เหีย
่ วแห้ง ต๋าย ไป เหมือน ดอก หญ้า 11 ย้อน ว่า เมื่อ ตะวัน ขึ้น แดด ก็ เผา หญ้า แล้ว ดอก
มันก็ จะเหีย
่ วแห้งหลวะออกจากต้น แล้วความงามของมันก็ เสี้ ยงหมด คนรํา่ รวยก็ จะ
เป๋นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น หมู่ เขาจะต๋ายไปในต๋อนตี้ กํ่าลังวุน
่ วะวุน
่ วายกับก๋านงานของหมู่
เขา
9

ห้ามหื้อใผล่อลวงเฮาได้
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12 พระเจ้าจะปั๋ นปอนคนตี้อดทนต่อก๋านทดลองใจ๋

ย้อนว่าเมื่อเขาผ่านก๋านทดสอบ
นี้ ได้ แล้ว เขา ก็ จะ ได้ ฮับ มงกุฎ แห่ง จี วต
ิ ตี้ พระเจ้า สัญญา ว่า จะ หื้อ กับ คน ตี้ ฮัก พระองค์
13 ห้ามหื้อใผคนใดตี้ถูกล่อลวงนั ้นอูว่
้ า “พระเจ้าล่อลวงเฮา� ย้อนบ่มีใผล่อลวงพระเจ้า
หื้อเยียะบ่ดีได้ กับพระเจ้าก็บ่ล่อลวงใผคนใดเหมือนกั ๋น 14 แต่หมูเขา
่ ถูกล่อลวงโดยตั ๋ณ
หาของหมู่เขาเองตี้นําปาหมู่เขาหลงตางไปจากพระเจ้า 15 เมื่อเกิดตั ๋ณหาฟักตั ๋วขึ้นใน
ใจ๋แล้ว ก็เยียะหื้อเกิดบาป เมื่อบาปอยูใน
่ ใจ๋สมบูรณ์ แล้วก็นําไปเถิงความต๋าย
ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ได้ เน่ อ 17 ของ ตี้ ดี กับ ดี พร้อม กู้ อย่าง ก็
มา จาก สวรรค์ คือ มา จาก พระเจ้า ผู้ ตี้ สร้าง กู้ อย่าง ตี้ ส่อง แสง ใน ต๊ องฟ้า แต่ พระองค์
บ่เปี่ ยนแปลง บ่เหมือน กับ สิง่ หมู่ นั ้น กาว่า เงา ของ มัน ตี้ เปี่ ยน ไป เปี่ ยน มา 18 เป๋น ความ
ต้องก๋านของพระองค์ ตี้ หื้อเฮาเกิด ใหม่ โดยถ้อยกําตี้ เป๋นความจริง เปื้ อ หื้อ เฮาได้ เป๋น
เก๊าเหง้าของกู้อย่างตี้พระองค์สร้างขึ้น
16

ก๋านเจื้อฟังกับก๋านเยียะต๋าม
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก จํา๋ ไว้เต๊อะ ว่า หื้อ ว่อง ใน ก๋าน ฟัง หื้อ จ๊า ใน ก๋าน อู้ กับ
จ๊า ใน ก๋าน โขด 20 ย้อน ว่า ความ โขด ของ คน บ่ได้ จ้วย หื้อ ใผ คน ใด มี จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม ของ พระเจ้า เลย 21 จาอัน
้ หื้อ เลิก ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ สกปรก ลามก กู้ อย่าง กับ กํา๋ จัด ความ
บาปต่างๆ ในจีวต
ิ หื้อหมด แล้วน้ อมฮับถ้อยกําของพระเจ้าตี้ฝังไว้ในจิตใจ๋ของหมู่ต้าน
เซิง่ ถ้อยกํานั ้นจ้วยหื้อหมู่ต้านรอดป๊นบาปโต้ษได้
19

หื้อ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ พระเจ้า บ่ใจ้ ก้า ฟัง บ่ดาย ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ ก็ เป๋น ก๋าน จุ
ตั ๋วเก่า 23 ย้อนว่าคนตี้ได้ก้าฟังแล้วบ่เยียะต๋าม เขาก็เป๋นเหมือนคนส่องผ่อหน้าตั ๋วเก่า
ใน แว่น 24 ส่อง เสร็จ แล้ว ก็ ไป เหีย แล้ว ก็ ลืม บ่า เดี่ยว นั ้น ว่า หน้า ตั ๋ว เก่า เป๋น จาใด 25 แต่
คนตี้เอาใจ๋ใส่บทบัญญัติตี้ดีพร้อมของพระเจ้า เซิง่ เป๋นบทบัญญัติตี้เยียะหื้อคนมีอิสระ
แล้วเอาใจ๋ใส่เยียะต๋ามต่อไป บ่ใจ้ก้าฟังแล้วก็ลืม แต่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนนั ้น พระเจ้าก็
จะปั๋ นปอนในสิง่ ตี้เขาเยียะ
26 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋ นคนเคร่งศาสนา แต่ถ้าบ่ควบคุมลิน
้ ตั ๋วเก่าหื้อดี เขาก็จุล่าย
ตั ๋วเขาเอง ก๋านเคร่งศาสนาของเขาก็บ่มีประโยชน์ อะหยังเลย 27 ศาสนาตี้บริสุทธิกั
์ บตี้
แต๊ จริงในสายต๋าของพระเจ้าพระบิดา ก็ คือ ก๋านจ้วยเหลือหละอ่อนกํ่าพร้ากับหมู่ แม่
หม้ายตี้ได้ฮบ
ั ความตุ๊กยาก และฮักษาตั ๋วหื้อป๊นจากบาปของโลกนี้
22

2
บ่ดีลําเอียง
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใน ฐานะ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป๋ นเจ้าตี้ยิง่ ใหญ่ของเฮา ห้ามลําเอียงเน่ อ 2 ถ้ามีคนนึ่ งใส่แหวนคําแต่งตั ๋วดีเข้ามาใน
ตี้จุมนุมของหมู่ต้าน กับมีแหมคนนึ่ งเป๋นคนตุ๊กแต่งตั ๋วซุกฮุกซุกฮุย
่ เข้ามาตวย 3 แล้ว
ต้านก็สนใจ๋ก้าคนตี้แต่งตั ๋วดี อู้กับเขาว่า “ขอเจิญต้านนั ่งตี้สบายๆ ตี้นี่ เต๊อะ� แต่อู้กับ
คนตุ๊กว่า “ยืนอยู่หัน
้ เนาะ บ่อัน
้ ก็ นั ่งตี้ ปื๊ นฮิมตีน
๋ เฮาเพ้� 4 ถ้าเป๋นจาอัน
้ หมู่ต้านก็ แบ่ง
จัน
๊ วรรณะกั ๋นในหมู่ของต้านเอง กับตัดสินคนอื่นโดยใจ๊กํากึ๊ดตี้บ่ดีของตั ๋ว
1

5 ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮักเหย

ฟังหื้อดีเน่ อ พระเจ้าเลือกคนตุ๊กในโลกนี้ หื้อเป๋นคนรํา่ รวย
ในความเจื้อ กับหื้อมาฮับส่วนแบ่งในแผ่นดินสวรรค์ตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้อกับ
คนตี้ฮักพระองค์บ่ใจ้กา 6 แต่หมู่ต้านดูถูกดูแควนคนตุ๊ก หมู่คนรํา่ รวยบ่ใจ้กาตี้คํ่าต้าน
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กับลากตั ๋วต้านไปขึ้นศาล 7 หมู่เขานี้ บ่ใจ้กาตี้ดูแควนจื้อขององค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่
ต้านตวย
8 ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ๆ ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า “จง
9
ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า� หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ถูก แล้ว แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ลําเอียง หมู่
ต้านก็ เยียะบาปกับถูกตัดสินแล้วว่าหมู่ต้านเป๋นผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ 10 ย้อนว่าใผตี้ ฮัก
ษา บท บัญญัติ ตึง หมด แต่ ผิด ก้า ข้อ เดียว เต้า อัน
้ ก็ ถือ ว่า เยีย ะ ผิด บท บัญญัติ ตึง หมด
ตวย 11 ย้อน ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ อู้ ว่า “ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น� ก็ อู้ ว่า “ห้าม ฆ่า คน� ถ้า หมู่
ต้าน บ่ได้ เป๋น จู๊ ผัว เมีย เขา แต่ ได้ ฆ่า คน ต้าน ก็ ได้ เป๋น ผู้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ แล้ว 12 จาอัน
้
บ่ว่าต้านจะอู้กาว่าเยียะอะหยังก็หื้อจํา๋ เอาไว้เต๊อะว่า พระเจ้าจะตัดสินลงโต้ษต้านโดย
ใจ๊ บท บัญญัติ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน มี อิสระ 13 ย้อน ว่า เมื่อ พระองค์ ตัดสิน ลงโต้ ษ พระองค์ จะ
บ่เมตต๋ากับคนตี้บ่เมตต๋ากับคนอื่นตวย แต่ถ้าคนมีเมตต๋ากับคนอื่น พระองค์ก็จะมีเม
ตต๋ากับเขาเมื่อตัดสินลงโต้ษ
ความเจื้อตี้บ่เยียะต๋ามก็บ่มีประโยชน์
ปี้ น้ อง ตัง หลาย มัน บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย ถ้า คน นึ่ ง บอก ว่า เขา มี ความ เจื้อ แต่
เขาก็บ่ได้เยียะต๋าม ความเจื้อนั ้นจะจ้วยหื้อเขารอดป๊นบาปโต้ษได้กา 15 ถ้าปี้ น้ องผูเ้ จื้อ
บ่มี เสื้อผ้า กาว่า บ่มี อะหยัง กิน
๋ 16 แล้ว หมู่ ต้าน คน นึ่ ง อู้ ว่า “ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน ต้าน หื้อ
อยู่ดีมีสุข มีผ้าใส่อบอุน
่ กับอยู่ดีกิน
ิ สําหรับเขา
๋ ดีเต๊อะ� แต่ก็บ่ได้หื้อสิง่ ตี้จํา๋ เป๋ นในจีวต
17
เลย แล้วจะมีประโยชน์ อะหยัง ก็เหมือนกั ๋นกับเรือ
่ งความเจื้อ ถ้าเจื้ออย่างเดียวแต่
บ่ได้เยียะต๋าม ความเจื้อนั ้นก็บ่มีประโยชน์ เลย
18 แต่บางคนจะอูว่
้ า “ต้านมีความเจื้อ แต่ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนเยียะ� ข้าพเจ้าจะบอก
กับ เขา ว่า “ขอ แสดง หื้อ ข้าพเจ้า หัน ความ เจื้อ ของ ต้าน โดย ก๋าน บ่ต้อง เยีย ะ ต๋าม กํา ลอ
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ แสดง ความ เจื้อ ของ ข้าพเจ้า โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม หื้อ ผ่อ ตวย� 19 ต้าน
เจื้อ ว่า พระเจ้า มี องค์ เดียว ก็ ดี หมู่ ผี ฮ้าย๑ก็ เจื้อ เหมือน กั ๋น กับ มัน ก็ กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ ถาบๆ
20
ตวย คนง่าวเหย ต้านใค่อยากหื้อข้าพเจ้าเยียะหื้อฮู้ก่อ ว่าความเจื้อตี้บ่ได้เยียะต๋าม
นั ้น บ่มี ประโยชน์ เลย 21 ก็ หื้อ ผ่อ สิง่ ตี้ อับ ราฮัม ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา เยีย ะ เต๊อะ คือ
ต้านได้ ถวายลูกบ่าวคืออิสอัคบนแต้นปู่ จา ก็ เยียะหื้อพระเจ้ายอมฮับอับราฮัมเป๋นคน
ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 22 หัน ก่อ ความ เจื้อ กับ ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม ของ อับ ราฮัม ก็ ไป ตวย
กั ๋น จึงเยียะหื้อความเจื้อของอับราฮัมสมบูรณ์ 23 ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“อับ ราฮัม เจื้อ พระเจ้า แล้ว ย้อน ความ เจื้อ ของ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮับ ว่า ต้าน
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม� ย้อนจาอี้ อับราฮัมจึงได้จื้อว่าเป๋นเปื้ อนของพระเจ้า 24 หัน
ก่อ ว่า คน ตี้ พระเจ้า ยอมฮับ ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม นั ้น ก็ ย้อน ก๋าน เยีย ะ ของ เขา
บ่ใจ้มีก้าความเจื้ออย่างเดียว
25 อย่าง เดียว กั ๋น กับ นาง ราหับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว พระเจ้า ก็ ยอมฮับ นาง เป๋ น คน ถูก ต้อง
ต๋ามธรรมย้อนสิง่ ตี้นางเยียะ คือต๋อนตี้นางหื้อตี้ย้างกับหมู่ส่งข่าวจาวยิวก กับจ้วยหมู่
เขาหื้อหนี ไปตางอื่น 26 ก็อย่างเดียวกั ๋นกับตั ๋วตี้บ่มีจิตวิญญาณนั ้นต๋ายแล้วจาใด ความ
เจื้อตี้บ่ได้เยียะตวยต๋ามก็ต๋ายแล้วจาอัน
้
14

3
๑

ลิน
้ ของเฮาเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีบังคับได้ยาก
2:19 2:19 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย บ่ต้อง ใค่ อยาก เป๋น ครู กั ๋น นั ก เน่ อ หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ ว่า หมู่ เฮา ตี้ เป๋น
ครู นั ้น จะ ต้อง โดน ตัดสิน เข้ม งวด เหลือ คน อื่น 2 เฮา กู้ คน เกย เยีย ะ ผิด กั ๋น อยู่ เจื่อๆ ถ้า
ใผ บ่เกย อู้ สิง่ ตี้ ผิด คน นั ้น ก็ เป๋น คน ดี พร้อม แต๊ๆ กับ จะ ควบคุม ตั ๋ว ของ ตั ๋วเอง ได้ ตวย
3 เหมือน กับ ถ้า เฮา เอา บังเหียน ใส่ ปาก ม้า เปื้ อ หื้อ มัน เจื้อ ฟัง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ บังคับ มัน
หื้อ ไป ไหน ก็ ได้ ต๋าม ตี้ เฮา ต้อ งก๋าน 4 ผ่อ เฮือ หัน
้ ลอ เถิง แม้ จะ ลํา ใหญ่ ลํา หลวง แล้ว ยัง
โดน ลม หลวง ปั๊ ด แฮง แหม แต่ หาง เสือ เฮือ อัน หน้ อยๆ ก็ บังคับ เฮือ หื้อ ไป ต๋าม ตาง ตี้ คน
บังคับเฮือใค่ไปได้ 5 ลิน
่ งใหญ่ๆ ได้
้ ก็เหมือนเดียวกั ๋น เป๋นอันหน้ อยๆ แต่ก็โวเรือ
1

กึ๊ดผ่อลอ ไฟไหม้หน้ อยเดียวแต่สามารถลามไปเผาป่าใหญ่หื้อวอดวายได้ 6 ลิน
้ ก็เป๋น
เหมือนไฟ เป๋นสิง่ บ่ดีตี้สุดตี้อยู่ต้ามก๋างส่วนอื่นๆ ของตั ๋วเฮา เยียะหื้อตึงตั ๋วเป๋นมลทิน
มัน เป๋น เหมือน ไฟ ตี้ มา จาก หม้อ หน้า ฮก เผา ทําลาย จี วต
ิ ของ เฮา หื้อ วอดวาย 7 สัตว์ กู้
อย่างสามารถเยียะหื้อเจื้องได้ บ่ว่าจะเป๋น สัตว์ป่า นก สัตว์เลื้อยกาน กับสัตว์นํ้า แล้ว
ก็มีคนเกยเยียะหื้อมันเจื้องแล้วตวย 8 แต่บ่มีใผเยียะหื้อลิน
้ เจื้องได้เลย ลิน
้ เป๋นสิง่ ตี้บ่ดี
บังคับ ได้ ยาก มี แต่ ปิ๊ ด ตี้ เยีย ะ หื้อ ต๋าย 9 เฮา ใจ๊ ลิน
้ สรรเสริญ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ตี้ เป๋น
พระบิดา แล้วเฮาก็ใจ๊ลิน
้ นั ้นสาปแจ้งคนตี้พระเจ้าสร้างมาต๋ามแบบอย่างของพระองค์
10 ตึง กํา สรรเสริญ ตึง กํา แจ้ง ก็ ออก มา จาก ปาก อัน เดียว กั ๋น นี้ ปี้ น้ อง เหย ขอ เต๊อะ บ่ดี
หื้อเป๋นจาอัน
้ เน่ อ 11 ต๋านํ้าจะมีตึงนํ้าจืดตึงนํ้าเก็มออกมาจากตี้เดียวกั ๋นได้กา 12 ปี้ น้ อง
ตังหลายเหย เก๊าบ่าเดื่อจะออกหน่วยเป๋นบ่ากอกเทศได้กา กาว่าเคือองุน
่ จะออกหน่วย
เป๋น บ่า เดื่อ จาอัน
้ อี้ ต๋า นํ้า จะ มี ตึง นํ้า เก็ม กับ นํ้า จืด ออก ตวย กั ๋น ก็ ตึง เป๋น ไป บ่ได้ เหมือน
กั ๋น
ผญาปั๋ ญญาตี้แต๊จริง

มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ มี ผญา ปั๋ ญญา กับ ความ ฮู้ ความ เข้า ใจ๋ ดี ก็ หื้อ เขา แสดง หื้อ
หันในก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องของเขา คือก๋านเยียะโดยใจ๋ถ่อมสุภาพอย่างมีผญาปั๋ ญญา
14 แต่ ถ้า ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน มี ความ ขมขื่น ย้อน ขอย กั ๋น กับ หัน แก่ ตั ๋ว ก็ บ่ต้อง อวด ว่า ตั ๋ว มี
ผญา ปั๋ ญญา กับ จุ เปื้ อ ปิดบัง ความ จริง 15 ผญา ปั๋ ญญา จาอี้บ่ได้ มา จาก พระเจ้า เน่ อ แต่
มาจากโลกนี้ บ่ใจ้เป๋นของพระวิญญาณแต่เป๋นของผีปี๋ศาจ 16 ย้อนว่าตี้ไหนมีก๋านขอย
กั ๋นกับก๋านหันแก่ ตั ๋ว ตี้ หัน
้ ก็ จะวุน
่ วะวุน
่ วาย มี ก๋านเยียะบ่ดี กู้ อย่าง 17 แต่ ผญาปั๋ ญญา
ตี้ มา จาก พระเจ้า นั ้น ก็ คือ มี ความ บริสุทธิ์เป๋น เก๊า แล้ว ต่อ ไป ก็ คือ สร้าง ความ สงบสุข
อะลุ้ม อะหล่วย กั ๋น ยอม ฮับ ฟัง คน อื่น มี ความ เมตต๋า เต๋ม ล้น เกิด ผล ดี โดย ก๋าน เยีย ะ ดี
บ่ลําเอียงกับบ่เป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด 18 หมู่ตี้สร้างความสงบสุข โดยหว่านสันติสุขลงไป
ก็จะได้เก็บเกี่ยวผล คือจีวต
ิ ตี้พระเจ้าปอใจ๋
13

4
ก๋านเป๋นเปื้ อนกับโลก
ตี้ หมู่ ต้านผิดหัวกั ๋นกับสู้ ฮบกั ๋นนั ้นย้อนอะหยัง ก็ ย้อนกิเลสตั ๋ณหา
ตี้สู้กั ๋นอยู่ในใจ๋ของหมู่ต้านนั ้นเนาะ 2 หมู่ต้านใค่ได้อะหยังแต่บ่ได้ หมู่ต้านก็ฆ่ากั ๋น เมื่อ
โลภ ใค่ ได้ อะหยัง แต่ บ่ได้ ก็ ผิด หัว กั ๋น กับ ฮบ กั ๋น ตี้ หมู่ ต้าน บ่ได้ สิง่ ตี้ ต้อ งก๋าน นั ้น ก็ ย้อน
บ่ได้ขอจากพระเจ้า 3 กับตี้หมูต้
่ านขอแล้ว แต่บ่ได้ฮับก็ย้อนขอผิด หมูต้
่ านขอเปื้ อเอาไป
4
สนองตั ๋ณหาของตั ๋วเก่า หมูคน
่ บ่ซื่อสัตย์ ต้านตังหลายบ่ฮูกา
้ ว่าก๋านเป๋นเปื้ อนกับโลก
นี้ ก็ เต้า กับ เป๋น ศัตรู ของ
๋
พระเจ้า จาอัน
้ ใผ ตี้ ใค่ อยาก เป๋น เปื้ อน กับ โลก ก็ ตัง้ ตั ๋ว เป๋น ศัตรู ๋
1 หมู่ ต้าน ฮู้ก่อ ว่า
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ของ พระเจ้า 5 หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า พระคัมภีร เขี
์ ยน ไป เล่ย ไป เท่ย กา ตี้ บอก ว่า “วิญญาณ๒ตี้
พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจ๋หมู่เฮานั ้น พระองค์ขางขนาด� 6 แต่พระคุณตี้พระเจ้าโผดหื้อกับ
หมู่เฮานั ้นก็นั กขึ้น อย่างตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ข
7 ย้อนจาอัน
้ หื้อหมู่ต้านยอมต่อพระเจ้า หื้อต่อสู้ กับมาร แล้วมารก็ จะหนี ละหมู่ต้านไป
8 หื้อ หมู่ ต้าน เข้า มา อยู่ ใก้ๆ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ จะ อยู่ ใก้ๆ หมู่ ต้าน หมู่ คน บาป เหย
ซ่วย มือ จาก บาป เหีย คน บ่มัน
่ คง เหย จง เยีย ะ หื้อ จิต ใจ๋ ของ เจ้า บริสุทธิ์เหีย 9 จง ใค่ ไห้
ใค่หุย กับตุ๊กโศกเหีย แตนตี้จะใค่หัวก็หื้อเป๋นเศร้าโศก หื้อความจื้นจมยินดีเปี่ ยนเป๋น
ความตุ๊กใจ๋ 10 หื้อถ่อมตั ๋วลงต่อหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า แล้วพระองค์จะยกหมู่ต้านขึ้น
พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้มีสิทธิตั
์ ดสิน
ห้ามใส่ฮา้ ยป้ายสีกั ๋นเน่ อ ย้อนคนตี้ใส่ฮา้ ยกั ๋นกาว่าตัดสินปี้ น้ องผู้
เจื้อตวยกั ๋น ก็ เต้ากับว่าได้ ใส่ ฮ้ายป้ายสี กับตัดสินบทบัญญัติตวย ถ้าหมู่ต้านตัดสินบท
บัญญัติ ต้าน ก็ บ่ได้ เป๋น ผู้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ เป๋น ผู้ ตัดสิน ไป เหีย 12 มี แต่ พระเจ้า
เต้า อัน
้ เน่ อ ตี้ เป๋น ผู้ หื้อ บท บัญญัติ กับ เป๋น ผู้ ตัดสิน พระองค์ มี ฤทธิ์อํานาจ ตี้ จ้วย เฮา หื้อ
รอดกาว่าทําลายเฮาก็ได้ แล้วต้านเป๋นใผกั ๋นตี้จะไปตัดสินคนอื่น
11 ปี้ น้ องตังหลาย

หื้อพระเจ้าเป๋นผู้นําจีวต
ิ
เน่ อ ต้านตังหลายตี้อู้ว่า “วันนี้ กาว่าวันพูกเฮาจะไปเมืองนั ้นเมืองนี้ จะ
อยู่ ตี้ หัน
้ สัก ปี๋ ก๊า ขาย หื้อ ได้ กํ่า ไฮ� 14 แต่ ต้าน ยัง บ่ฮู้ เลย ว่า จี วต
ิ ของ ต้าน วัน พูก จะ เป๋น
จาใด ย้อนต้านก็เป๋นเหมือนหมอกจ๋างๆ ตี้อยูได้
่ กําเดียวแล้วก็ก้อยๆ หายไป 15 หมู่ต้าน
สมควร จะ อู้ ว่า “ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เฮา ก็ จะ มี จี วต
ิ อยู่ แล้ว
เยียะสิง่ นั ้นสิง่ นี้ � 16 แต่ ต๋อนนี้ ต้านกํ่าลังคุยโวอวดตั ๋ว เซิง่ ก็ เป๋นสิง่ ตี้ บ่ดี เลย 17 ย้อน
จาอัน
้ คนตี้ ฮู้อยู่แล้วว่า อะหยังเป๋นสิง่ ตี้ ดี ตี้ จะต้องเยียะ แล้วบ่ยอมเยียะ คนนั ้นก็ เป๋น
บาป
13 ฟังหื้อดีๆ

5

เตือ
๋ นคนรํา่ รวย

1 หมู่ คนรํา
่ รวยฟังไว้หื้อดี เน่ อ

จงไห้หุยเหีย ย้อนความตุ๊กตี้ จะเกิดกับหมู่ต้าน 2 ข้าว
ของเงินคําของต้านก็ผุพังไป เสื้อผ้าของหมู่ต้านก็โดนแมงขบกิน
๋ 3 เงินกับคําของต้าน
ก็ จะ เป๋น ขี้ เหมี้ ยง ขี้ เหมี้ ยง นั ้น ละ ก็ จะ เป๋น หลัก ฐาน มัด ตั ๋ว หมู่ ต้าน ไว้ จะ ทําลาย ตั ๋ว ของ
หมู่ต้านเหมือนไฟเผา หมู่ต้านก็ได้เก็บสมบัติไว้ต๋อนวันสุดต๊ายนี้ แล้ว 4 ฟังลอ คนงาน
ตี้เยียะก๋านในนาของต้านตี้ต้านโก๋งก้าแฮง เขาก็ฮ้องขึ้นมาแล้ว เสียงของหมู่เขาตี้จ่ม
ก็ดังไปเถิงหูขององค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
ิ ในโลก
์ านาจสูงสุด 5 ต้านตังหลายใจ๊จีวต
6
อย่างอยู่ดีกิน
๋ ดีม่วนงันสันเล้า กับกิน
๋ จ๋นตุ้ยพร้อมหื้อเปิ้ นเอาไปฆ่า หมู่ต้านได้ตัดสิน
ลงโต้ษกับฆ่าคนตี้บ่มีความผิด ตี้บ่ได้ต่อสู้ต้าน
หื้ออดทนเหมือนจาวนากอยถ้าฝนตก
ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง เหย อดทน ไว้จ๋น กว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ปิ๊ ก มา เน่ อ ผ่อ ลอ จาว
นายังอดทนกอยถ้าข้าวตี้มีก้าจากแผ่นดิน อดทนกอยถ้าหื้อฝนตกตัง้ แต่ต้นหละดูจ๋น
แผวป๋ายหละดู 8 หมู่ต้านก็ต้องอดทนจาอัน
้ เหมือนกั ๋น จงตัง้ อกตัง้ ใจ๋หื้อดี ย้อนใก้เถิง
7

๒

4:5 4:5 แป๋ได้แหมอย่างว่า พระวิญญาณของพระเจ้า

ข

4:6 4:6 สภษ� 3:34

ยากอบ 5:9

365

ยากอบ 5:20

วัน ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ปิ๊ ก มา แล้ว 9 ปี้ น้ อง ตัง หลาย บ่ต้อง จ่ม ว่า อะหยัง หื้อ กั ๋น เน่ อ
เปื้ อต้านจะบ่โดนตัดสินลงโต้ษจากพระเจ้า ผ่อลอ ผู้พิพากษาก็ใก้จะมาแผวแล้ว
10 ปี้ น้ องตังหลาย หื้อเอาอย่างความอดทนต่อความตุ๊กยากของผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียง
แตน พระเจ้า ตี้ ได้ อู้โดย สิทธิอํานาจ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 11 เฮา ถือ ว่าคน หมู่ นั ้น ตี้ ได้
อดทนก็เป๋นสุข ต้านก็เกยได้ยินเรือ
่ งความอดทนของโยบแล้ว กับได้ฮูว่
้ าพระเจ้าได้หื้อ
อะหยังเขาพ่องต๋อนบัน
้ ป๋ายจีวต
ิ ของเขา ตี้เป๋นจาอีก็
้ ย้อนองค์พระผู้เป๋นเจ้ามีความอิน
ดูเขา กับมีความเมตต๋ากรุ ณา
12 ปี้ น้ องตังหลายเหย สิง
่ ตี้สําคัญตี้สุดก็คือ ห้ามสาบาน บ่ว่าจะอ้างสวรรค์กาว่าโลก
กาว่าอะหยังก็ต๋าม ถ้า “ใจ้� ก็บอกว่า “ใจ้� “บ่ใจ้� ก็บอกว่า “บ่ใจ้� เปื้ อต้านจะบ่ต้อง
ถูกตัดสินลงโต้ษจากพระเจ้า
ก๋านอธิษฐานหื้อเกิดผล
มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ มี ปั๋ ญหา ก็ หื้อ เขา อธิษฐาน แล้ว มี ใผ พ่อง ตี้ มี ความ สุข ก็
หื้อ เขา ฮ้อง เพลง สรรเสริญ พระเจ้า 14 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ เจ็บ ป่วย ก็ หื้อ เขา เจิญ ผู้
ปกครอง ของ คริสตจักร มา อธิษฐาน เผื่อ เขา กับ ใจ๊ นํ้ามัน บ่า กอก เทศ เจิม เขา ใน นาม
ขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า 15 เมื่ออธิษฐานโดยความเจื้อก็ จะฮักษาคนเจ็บป่วยหื้อหายได้
แล้วองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าก็ จะเยียะหื้อเขามีแฮงเหมือนเก่า กับพระองค์ ก็ จะโผดยกโต้ ษ
บาปตี้เขาเกยเยียะไว้หื้อตวย 16 จาอัน
้ หื้อต้านสารภาพบาปต่อกั ๋น กับหื้ออธิษฐานเผื่อ
กั ๋น เปื้ อ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ฮัก ษา หื้อ หาย กํา อธิษฐาน ของ คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ของ
พระเจ้านั ้นก็มีอํานาจกับเกิดผล
17 เอลี ยาห์ ก็ เป๋ น คน เหมือน อย่าง หมู่ เฮา เนี ย ะ เมื่อ ต้าน อธิษฐาน เป๋ น แต๊ เป๋ น ว่า ขอ
บ่หื้อฝนตก ฝนก็บ่ตกเถิงสามปี๋ เกิง่ ค 18 กับเมื่อต้านได้อธิษฐานแหมเตื้อขอหื้อฝนตก
ฝน ก็ ตก ลง มา จาก ต๊ องฟ้า แผ่น ดิน ก็ เกิด ดอก ออก ผล ขึ้น มา 19 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ถ้า มี
ใผ ใน หมู่ ต้าน ตี้ หลง ไป จาก ความ จริง แล้ว มี คน ปา เขา ปิ๊ ก คืน มา 20 ก็ หื้อ จํา๋ เอา ไว้เต๊อะ
ว่า คนตี้ปาคนบาปปิ๊ กมาจากตางตี้ผิด ก็ได้จ้วยเขาหื้อรอดจากความต๋าย กับเยียะหื้อ
ความบาปตี้มีนั กขนาดของเขาได้ฮับก๋านยกโต้ษ
13
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จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปโตร ผู้ เป๋น อัครทูต ต๋าม ตี้ ต้าน บอก ใน กํา ตัก
๊ ตวาย ของ
จดหมาย คริสตจักรสมัยยุคแรกยอมฮับว่าเปโตรเป๋นผูเขี
้ ยน ในบทตี้ 5:12 มีเขียนบอก
ว่า เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ผ่าน ตาง ลายมือ ของ สิ ล วานั ส (ฮ้อง แหม จื้อ ว่า สิ ลาส)
เขา เป๋น เปื้ อน ของ เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต กับ เกย เตียว ตาง กับ เปาโล ใน ก๋าน ไป บอก ข่าวดี
เป๋นบางเตื้อ (กิจก๋าน 15:40) เปโตรคงจะเขียนจดหมายฉบับนี้ หละหว่างปี๋ ค�ศ� 64
เถิง 68
เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน แคว้น ปอนทัส แคว้น กาลาเทีย
แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย กับแคว้นบิธเี นี ย แคว้นหมู่นี้ อยูใน
่ ภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนื อของแคว้นเอเชีย ติดกับทะเลดํา เซิง่ สมัยนี้ เป๋นส่วนนึ่ งในประเทศตุรกี หมู่ผู้เจื้อ
หมู่นี้ ส่วนใหญ่เป๋นคนต่างจ้าด เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ โดยหื้อสิ ลวานั สเขียนต๋าม
ตี้เปโตรอู้ ต๋อนตี้ตึงสองอยูใน
่ กรุ งโรม
เปโตรหื้อกํา๋ ลังใจ๋ หมู่ ผู้เจื้อหื้อใจ๊ จี วต
ิ อย่างบริสุทธิตี
์ ้ เยียะหื้อพระเจ้าเปิงใจ๋ แม้วา่ จะ
อยู่ต้ามก๋างความตุ๊กยาก เปโตรตักเตือ
๋ นหมู่เขาว่า หมู่เขามีความหวังอันยิง่ ใหญ่แล้ว
ย้อนได้ เจื้อวางใจ๋ พระเยซู คริสต์ ต้านก็ ตักเตือ
๋ นตวยแหมว่า จี วต
ิ ของคนตี้ ซื่อสัตย์ต่อ
พระเยซู คริสต์ ก็ จะ ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง ความ ตุ๊ก ยาก ตี้ พระเยซู ได้ ปะ นั ้น เป๋น ตั ๋ว
อย่าง หื้อ กับ ผู้ เจื้อ เปโตร ตัก เตือ
๋ น หมู่ เขา ว่า พระคริสต์ จะ ปิ๊ ก มา แล้ว ผู้ เจื้อ ต้อง เกีย ม
พร้อมสําหรับก๋านปิ๊ กมาของพระองค์ โดยฮับใจ๊ปี้ น้ องผู้เจื้อ กับหื้อฮักกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก เปโตร อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์ เถิง คน ตี้ เป๋น เหมือน คน
ต่างด้าว ของ โลก นี้ ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ตี้ ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป อยู่ ต๋าม แคว้น ปอนทัส
แคว้น กาลาเทีย แคว้น คัป ปาโดเซีย แคว้น เอเชีย กับ แคว้น บิ ธี เนี ย 2 ต๋าม ตี้ พระเจ้า
พระบิดา ได้ กํา๋ หนด ไว้ เมิน แล้ว พระองค์ หื้อ พระวิญญาณ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บริสุทธิ์
เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เจื้อ ฟัง พระเยซู คริสต์ กับ ได้ เข้า เป๋น คน ของ พระองค์ โดย เลือด ของ
พระเยซูคริสต์ก
ขอพระเจ้าโผดหื้อพระคุณตึงสันติสุขกับหมู่ต้านนั กขึ้นเต๊อะ
1

เฮามีความหวัง
สรรเสริญ พระเจ้า พระ บิดา ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ย้อน
ความ เมตต๋า อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ได้ เกิด ใหม่ โดย ก๋าน เยีย ะ หื้อ พระ
เยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จี วต
ิ ของ เฮา จึง มี ความ หวัง ตี้ แน่ นอน 4 กับ พระเจ้า ได้ เก็บ
มรดก ไว้หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว ใน สวรรค์ เป๋น มรดก ตี้ บ่มี วัน เสีย หาย เน่า เปื่ อย กาว่า จ๋าง
หาย ไป 5 ย้อน หมู่ ต้าน เจื้อ วางใจ๋ พระเจ้า พระองค์ จึง ปกป้อง หมู่ ต้าน โดย ฤทธิ์เดช อัน
ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ จ๋น กว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ตี้ จะ เปิด เผย ใน วัน สุด ต๊าย นั ้น
6 เรือ
่ งนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านมีความจื้นจมยินดีนั กขนาด เถิงแม้ว่าบ่าเดี่ยวนี้ จํา๋ เป๋นจะต้อง
ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ใน ก๋าน ทดลอง ต่างๆ สัก หว่าง นึ่ ง 7 เปื้ อ ทดสอบ ว่า หมู่ ต้าน มี ความ
3
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เจื้อแต๊ๆ เซิง่ ความเจื้อตี้แต๊จริงก็มีก้านั กเหลือคํา ขนาดคําตี้เสื่อมสลายได้ ยังต้องถูก
เผาไฟเปื้ อหื้อเป๋นคําตี้ บริสุทธิ์ ความเจื้อของหมู่ ต้านก็ ต้องถูกทดสอบเหมือนกั ๋น เมื่อ
ผ่านก๋านทดสอบได้แล้ว หมู่ต้านก็จะได้ฮับก๋านยกย่อง ความยิง่ ใหญ่ กับเกียรติในวันตี้
พระเยซูคริสต์ปิ๊ กมาสําแดงตั ๋วหื้อกู้คนหัน 8 เถิงแม้ว่าหมู่ต้านบ่เกยหันพระเจ้า แต่หมู่
ต้านก็ยังฮักพระองค์ ต๋อนนี้ หมู่ต้านก็ยังบ่หันพระองค์ แต่หมู่ต้านก็เจื้อวางใจ๋พระองค์
กับมี ความสุข ตึงความจื้นจมยินดี จ๋นเสี้ ยงสุดกําอู้ใดจะมาเผียบ 9 ย้อนว่าหมู่ ต้านกํ่า
ลังได้ฮบ
ั เป้าหมายของความเจื้อแล้ว คือก๋านรอดป๊นบาปโต้ษ
10 ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าได้ตวายตัก
๊ เถิงพระคุณของพระเจ้าตี้หมู่ต้านจะ
ได้ฮบ
ั หมู่เขาก็ฮิเซาะหาเกี่ยวกับความรอดนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน 11 พระวิญญาณของ
พระคริสต์ ตี้ อยู่ในตั ๋วหมู่ เขาบอกหมู่ เขาไว้ล่วงหน้าว่า พระคริสต์ จะมี ความตุ๊กทรมาน
แล้ว ปาย หลัง พระองค์ จะ ได้ ฮับ เกียรติ หมู่ เขา อยาก จะ ฮู้ว่า เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น จาใด แล้ว
12
เวลานั ้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ พระเจ้าได้ เปิดเผยหื้อหมู่ เขาฮู้ว่า สิง่ ตี้ หมู่ เขาอู้เถิงตึง
หมดนั ้นก็บ่ใจ้เปื้ อหมู่เขา แต่เปื้ อหมู่ต้าน แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็มีคนบอกข่าวดีนี้ กับหมู่ต้าน
โดยฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิตี
์ ้ พระเจ้าหื้อจากสวรรค์ ขนาดทูตสวรรค์ยัง
ใค่อยากจะฮูเรื
้ อ
่ งนี้ เลย
หื้อมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิเหมื
อนพระเจ้า
์

13 ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านต้องเกียมตั ๋วเกียมใจ๋หื้อดี

หื้อควบคุมตั ๋วเก่าไว้ กับหื้อตัง้ ความ
หวัง ตึง หมด ไป ตี้ พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา
สําแดง ตั ๋ว หื้อ กู้ คน หัน 14 หื้อ เป๋น เหมือน ลูกๆ ตี้ เจื้อ ฟัง ป้อ แม่ ห้าม เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา
เหมือน อย่าง ต๋อน ตี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ตะก่อน 15 แต่ หื้อ จี วต
ิ ของ ต้าน บริสุทธิ์กู้
อย่าง เหมือน พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮ้อง ต้าน มา เป๋น คน บริสุทธิ์นั ้น 16 เหมือน ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่
์ า “หื้อหมู่ ต้านเป๋นคนบริสุทธิ์ ย้อนว่าเฮาบริสุทธิ�
์ ข 17 หมู่ ต้านฮ้องพระเจ้าว่า
“พระบิดา� พระองค์เป๋นผูตี
้ ้ตัดสินต๋ามสิง่ ตี้คนเยียะโดยบ่หันแก่หน้าใผ จาอัน
้ ก็หื้อหมู่
ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ใน ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ใน โลก นี้ 18 หมู่ ต้าน ฮู้ ว่า พระองค์ บ่ได้
ใจ๊ สิง่ ตี้ เสื่อม สลาย ได้ อย่าง เงิน กาว่า คํา เป๋น ก้า ไถ่ หื้อ หมู่ ต้าน มี อิสระ จาก ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ
ตี้ บ่มี ประโยชน์ ตี้ สืบ ต่อๆ กั ๋น มา จาก ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน 19 แต่ ใจ๊ เลือด ของ พระคริสต์ ตี้ มี
ก้านั กขนาด ตี้เป๋นเหมือนเลือดของลูกแกะตี้บ่มีตี้ติเลย 20 พระเจ้าได้เลือกพระองค์ไว้
ก่อนสร้างโลกนี้ แล้ว แต่ ตี้ ก้าหาหื้อพระองค์ มาแสดงตั ๋วในยุคสุดต๊ายนี้ ก็ เปื้ อหมู่ต้าน
21 โดยตางพระคริสต์ นี้ ละ หมู่ ต้านจึงมาเจื้อวางใจ๋ พระเจ้า ผู้ตี้ เยียะหื้อพระคริสต์ เป๋ น
ขึ้นจากความต๋ายกับหื้อเกียรติพระองค์ตวย จาอัน
้ ความเจื้อกับความหวังของหมู่ต้าน
ก็เลยอยูใน
่ พระเจ้า
22 เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ เจื้อ ฟัง ความ จริง นั ้น๑ หมู่ ต้าน ก็ ได้ ซ่วย ล้าง ตั ๋ว เก่า หื้อ บริสุทธิแล้
์ ว
ก็ เลย มี ความ ฮัก หื้อ กับ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ อย่าง จริง ใจ๋ ย้อน จาอัน
้ หื้อ ฮัก กั ๋น จาก ใจ๋ แต๊ๆ เน่ อ
23 ย้อนว่าหมู่ต้านได้เกิดใหม่แล้วจากถ้อยกําของพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ ตลอดไป บ่ใจ้จากคน
24
ตี้มีวันต๋าย เหมือนกับตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“คนกู้คนก็เป๋นเหมือนหญ้า
เกียรติของหมู่เขาก็เป๋นเหมือนดอกหญ้า
หญ้าต๋าย ดอกมันก็หลุดหลวะไป
ข

1:16
1:16 ลนต�
11:44-45;
ก๋านสอนเรือ
่ งพระเยซูตี้เป๋นความจริง

19:2

๑

1:22

1:22
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25 แต่ถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะอยูตลอดไป
่
�ค

ถ้อยกํานี้ ก็คือ ข่าวดีตี้มีคนมาบอกหื้อหมู่ต้านฮูแล้
้ ว
1 ย้อนจาอัน
้

2

หื้อหมู่ต้านเอาสิง่ ตี้บ่ดีกู้อย่างขว้างเหีย ตึงก๋านจุล่ายกู้แบบ ความหน้า
ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ก๋าน ข๋อย กั ๋น กับ ใส่ ฮา้ ย ป้าย สี กั ๋น 2 หื้อ เป๋น อย่าง หละอ่อน หน้ อย ตี้ ใค่ อยาก
กิน
๋ นม ฝ่าย วิญญาณ ตี้ บริสุทธิเปื้
์ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เติบ ใหญ่ ฝ่าย จิต วิญญาณ ขึ้น แล้ว ฮับ
3
ความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่ต้านก็ได้จิมแล้วลอว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้นดีมอกใด
พระเยซูเป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ
ผู้ตี้เป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ อยูเต๊
่ อะ เถิงแม้คนในโลกเกยบ่ยอมฮับศิลา
นี้ แต่พระองค์ก็เป๋นศิลาตี้ มีก้านั กขนาดในสายต๋าของพระเจ้าผู้ตี้ได้ เลือกพระองค์มา
5 หมู่ ต้าน ก็ เป๋ น ศิลา ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ เหมือน กั ๋น ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง เอา มา ก่อสร้าง เป๋น วิหาร
ฝ่าย วิญญาณ เปื้ อ เป๋น ปุโรหิต ตี้ บริสุทธิ์ เยีย ะ หน้า ตี้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา ฝ่าย จิต วิญญาณ
6
ตี้พระเจ้าปอใจ๋กับฮับไว้ผ่านตางพระเยซูคริสต์ อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ผ่อลอ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลามุมเอกตี้มีก้านั กขนาด เซิง่ ได้เลือกไว้แล้ว
กับใผตี้เจื้อพระองค์ผูตี
้ ้เป๋นศิลาก้อนนั ้น
ก็จะบ่ผิดหวังเลย�ฅ
7 ย้อน จาอัน
้ พระองค์ ก็ มีก้านั กขนาดสําหรับหมู่ต้านตี้ เจื้อ แต่ สําหรับคนตี้ บ่เจื้อนั ้น ก็
เป๋นอย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฆ
8 กับมีเขียนตวยว่า
“เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนต้าว�๒
ตี้หมู่เขาข้องสะดุดนั ้น ย้อนหมู่เขาบ่เจื้อฟังถ้อยกําของพระเจ้า ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระเจ้า
ได้กํา๋ หนดไว้แล้ว
9 แต่ ต้าน เป๋ น หมู่ คน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก แล้ว เป๋ น ปุโรหิต ของ พระเจ้า เป๋ น จ้าด ตี้
บริสุทธิกั
์ บเป๋นคนของพระเจ้าตี้พระองค์ได้คัดเลือกไว้โดยเฉพาะ เปื้ อหื้อหมู่ต้านออก
ไป บอก เถิง ก๋าน งาน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ เซิง่ เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮ้อง หมู่ ต้าน ออก มา จาก
ความมืด แล้วเข้าไปหาความเป่งแจ้งตี้น่าอัศจ๋รรย์ของพระเจ้า 10 ตะก่อนหมู่ต้านบ่ได้
เป๋นคนของพระเจ้า กับบ่ฮู้จักความเมตต๋าของพระองค์ แต่ บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเป๋นคน
ของพระองค์แล้ว กับได้ฮบ
ั ความเมตต๋าจากพระองค์แล้วตวยง
4 หื้อมาหาพระองค์

ใจ๊จีวต
ิ หื้อเป๋นตั ๋วอย่างตี้ดี
เปื้ อนๆ ตี้ ฮัก เหย ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เหมือน คน ต่างถิน
่ กับ เป๋น คน
ต่างด้าวของโลกนี้ หื้อต้านหนี จากกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั งตี้ ต่อสู้ กั ๋นกับจิตวิญญาณ
ของต้านหื้อได้ 12 ขอหื้อหมู่ต้านเยียะแต่ความดีต้ามก๋างหมู่คนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้า เปื้ อว่า
เมื่อหมู่ เขาใส่ ฮ้ายว่าหมู่ ต้านเยียะบ่ดี หมู่ เขาก็ จะหันเถิงความดี ของหมู่ ต้าน แล้วก็ จะ
ได้สรรเสริญพระเจ้าในวันตี้พระองค์มา
11
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เปื้ อ หัน แก่ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม อยู่ ใต้ อํานาจ ของ ผู้ ตี้ มี อํานาจ กู้
อย่าง บ่ว่าจะเป๋นจักรพรรดิผูมี
้ อํานาจสูงสุด 14 กาว่าเจ้าเมืองต่างๆ ตี้จักรพรรดินั ้นส่ง
มา หื้อ ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี กับ ยกย่อง คน ตี้ เยีย ะ ดี 15 ย้อน ว่า พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ หมู่
ต้าน ย้าง ปาก คน ง่าว ตี้ อู้ บ่มี สาระ โดย ก๋าน เยีย ะ ดี 16 หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง อิสระ แต่
ห้าม ใจ๊ ความ มี อิสระ นี้ มา เป๋น ข้อ อ้าง ใน ก๋าน เยีย ะ บ่ดี แต่ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ
17
พระเจ้า ต้องหื้อเกียรติกู้คน ต้องฮักปี้ น้ องผู้เจื้อตวยกั ๋น ต้องเก๋งกั ๋วพระเจ้า กับต้อง
หื้อเกียรติกษั ตริยของ
์
ตั ๋วตวย
13

ก๋านอดทนต่อความตุ๊กยาก

หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ก็ หื้อ ยอม เคารพ เจื้อ ฟัง เจ้า นาย ของ ตั ๋ว บ่ใจ้ ยอม เจื้อ ฟัง
เจ้า นาย ตี้ ดี กับ มี นํ้า ใจ๋ เต้า อัน
้ แต่ หื้อ ยอม เจื้อ ฟัง เจ้า นาย ตี้ เหีย
้ ม ตวย 19 ใผ ตี้ ยอม ทน
กับความตุ๊กยากตี้บ่ยุติธรรม พระเจ้าก็จะปั๋ นปอนคนนั ้น ย้อนว่าก๋านเยียะจาอี้เป๋นสิง่
ตี้ พระเจ้า ปอใจ๋ 20 ก๋าน ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ผิด แล้ว อดทน ต่อ ก๋าน โดน บุบ โดน เฆี่ยน มัน น่า
ยกย่อง ตัด
๊ ใด แต่ ก๋าน ตี้ หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก ย้อน เยีย ะ ดี ก็ เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ
21
พระเจ้า พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา ก็ เปื้ อ หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก เหมือน กับ ตี้ พระ
คริสต์ยอมอดทนเปื้ อหมู่ต้าน พระองค์ก็ได้เป๋นตั ๋วอย่างหื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามแล้ว
22 พระองค์บ่เกยเยียะบาป กับบ่อูจุ
้ ใผ
23 เมื่อ มี ใผ อู้ดู แควน พระองค์ พระองค์ ก็ บ่เกย ตอบโต้ หมู่ เขา เมื่อ พระองค์ ได้ ฮบ
ั ความ
ตุ๊ก พระองค์ ก็ บ่เกย ขู่ ว่า จะ แก้ แค้น ใผ แต่ พระองค์ ได้ มอบ กู้ เรือ
่ ง ไว้หื้อ กับ พระเจ้า ผู้ ตี้
24
ตัดสิน อย่าง ยุติธรรม พระองค์ ใจ๊ ตั ๋ว ของ พระองค์ แบก บาป ของ หมู่ เฮา ไว้บน ไม้ ก๋าง
เขน นั ้น เปื้ อ หมู่ เฮา จะ ได้ ต๋าย จาก ความ บาป แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ ต้าน
ได้ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อหายก็ย้อนแผลจากตั ๋วพระองค์นี้ ละ 25 ตะก่อนหมู่ต้านเกยเหมือน
แกะ ตี้ หลง ตาง ไป แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ได้ ปิ๊ ก มา หา คน เลี้ยง แกะ ตี้ เป๋น ผู้ ผ่ อกอย จิต วิญญาณ
ของหมู่ต้านแล้ว
18

3
หน้าตี้ของผัวกับเมีย
ส่วน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เมีย ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ ยอม เจื้อ ฟัง ผัว ของ ตั ๋ว เปื้ อ ว่า ถ้า มี ผัว ของ
บางคนตี้บ่เจื้อฟังถ้อยกําของพระเจ้า เมื่อหมู่เขาหันจีวต
ิ ตี้ดีงามของหมู่ต้าน ก็จะเยียะ
หื้อหมูเขา
่ มาเจื้อวางใจ๋พระเจ้าได้ โดยตี้หมูต้
่ านบ่จํา๋ เป๋นต้องอูอะหยั
้
งเลย 2 ย้อนหมูเขา
่
3
ได้หันว่าจีวต
ิ ของหมู่ต้านบริสุทธิกั
์ บมีใจ๋ตี้ยําเก๋งพระเจ้า ความงามของหมู่ต้านบ่ควร
มา จาก ภาย นอก อย่าง แป๋ง ผม งามๆ ใส่ แก้ว แหวน เงิน คํา กาว่า ใส่ เสื้อผ้า รากา แปงๆ
4 แต่ หื้อ งาม มา จาก จิต ใจ๋ เป๋ น สิง
่ ม
่ ตี้ บ่มี วัน หาย ไป คือ มี ใจ๋ สุภาพ อ่อนน้ อม สงบ เสงีย
เซิง่ เป๋น สิง่ ตี้ มี ก้า นั ก ใน สายต๋า ของ พระเจ้า 5 หมู่ แม่ ญิง สมัย ตะก่อน ตี้ เจื้อ พระเจ้า กับ
เป๋นผู้บริสุทธิใน
์ สายต๋าพระองค์ ก็มีใจ๋งามจาอี้เหมือนกั ๋น คือยอมเจื้อฟังผัว 6 เหมือน
กับนางซาราห์เจื้อฟังอับราฮัมกับฮ้องเขาว่า “นายของข้าเจ้า� ถ้าต้านตังหลายเยียะดี
กับบ่กั ๋วอะหยัง หมู่ต้านก็จะเป๋นเหมือนนาง๓
1

ส่วน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น ผัว ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ อยู่ กิน
๋ กับ เมีย อย่าง หัน อกหัน ใจ๋ กั ๋น ย้อน ว่า
หมู่ต้านมีกํา๋ ลังนั กเหลือหมู่นาง หมู่ต้านต้องยกย่องหมู่นางย้อนว่าพระเจ้าโผดเมตต๋า
7

๓
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ยกจีวต
ิ ของหมู่นางหื้อได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ฮ่วมกับหมู่ต้าน หื้อเยียะจาอีเน่
้ อ เปื้ อบ่หื้อมีอะ
หยังมาเยียะหื้อกําอธิษฐานของหมู่ต้านบ่เป๋นผล
ยอมทนตุ๊กย้อนเยียะดี
ขอหื้อหมู่ต้านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น หันอกหันใจ๋กั ๋น ฮักกั ๋นเหมือนปี้ น้ อง
มีใจ๋เมตต๋ากับฮูจ
้ ักถ่อมใจ๋ 9 ถ้าใผเยียะบ่ดีต่อต้านก็ห้ามเยียะบ่ดีตอบเขา กาว่าด่าคนตี้
ด่าต้าน แต่ หื้อปั๋ นปอนหมู่เขาแตน ย้อนว่าพระเจ้าต้องก๋านหื้อหมู่ต้านเยียะจาอี้ แล้ว
พระองค์จะได้ปั๋ นปอนหื้อหมู่ต้าน 10 ย้อนในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ใผใค่อยากมีความสุข กับได้ปะวันตี้ดีๆ
ก็ห้ามใจ๊ลิน
้ ดี กับห้ามใจ๊ปากอูกํ
้ าจุ
้ อูบ่
11 หื้อเลิกเยียะบาป แล้วหันมาเยียะดี
หื้อเซาะหาสันติสุขแล้วติดต๋ามสันติสุขนั ้นไป
12 ย้อนต๋าขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าผ่อกอยกู้คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
กับหูของพระองค์ก็ฟังกําอธิษฐานของเขา
แต่หน้าของพระองค์จะหันมาต่อสู้กับหมู่ตี้เยียะบ่ดีนั ้น�จ
13 ถ้า หมู่ ต้าน ตัง
้ ใจ๋ แต๊ๆ ตี้ จะเยียะดี ใผจะเยียะฮ้ายต้านได้ 14 แต่ ถ้าหมู่ต้านจะต้อง
โดน คํ่า ย้อน เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ พระเจ้า ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ๆ บ่ต้อง กั ๋ว หมู่ เขา กับ บ่ต้อง กึ๊ด นั ก
เน่ อ 15 แต่ หื้อ ใจ๋ ของ ต้าน เคารพ นั บถือ พระคริสต์ เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ เกีย ม ตั ๋ว
ตลอด เวลา ตี้ จะ ตอบ กํา ถาม ของ กู้ คน ตี้ มา ขอ หื้อ ต้าน อธิบาย เถิง ความ หวัง ตี้ หมู่ ต้าน มี
16 หื้อตอบหมู่เขาอย่างสุ ภาพกับเคารพอ่อนน้ อม หื้อจิตสํานึ กในใจ๋ของหมู่ต้านบริสุทธิ์
เปื้ อ ว่า เมื่อ มี คน มา อู้ใส่ ฮ้าย ป้าย สี หมู่ ต้าน ทัง้ ๆ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ดี ใน ตาง ของ พระคริสต์
หมู่เขาก็จะได้ละอายใจ๋ตั ๋วเก่า 17 ย้อนว่า ถ้าเป๋นตี้เปิงใจ๋ของพระเจ้าตี้จะหื้อหมู่ต้านได้
ฮับความตุ๊กย้อนก๋านเยียะดี ก็ยังดีเหลือได้ฮบ
ั ความตุ๊กย้อนก๋านเยียะบ่ดี 18 พระคริสต์
ตุ๊ก ทรมาน เปื้ อ ฮับ โต้ษ บาป ของ หมู่ เฮา เตื้อ เดียว ก็ ปอ ละ คือ พระองค์ ผู้ ตี้ บ่มี บาป ต๋าย
แตนหมู่คนบาป เปื้ อจะปาหมู่เขาไปหาพระเจ้า ตั ๋วของพระองค์ถูกฆ่าต๋าย แต่พระเจ้า
โผด หื้อ จิต วิญญาณ ของ พระองค์ เป๋น ขึ้น มา มี จี วต
ิ ใหม่ 19 กับ วิญญาณ ของ พระองค์
ก็ ได้ ไป เตสนา หื้อ กับ หมู่ วิญญาณ ตัง หลาย ตี้ ถูก ขัง อยู่ 20 ตี้ สมัย ตะก่อน เมิน มา แล้ว
วิญญาณหมู่นี้ บ่เจื้อฟังพระเจ้า ต๋อนตี้ โนอาห์ต่อเฮือนั ้น พระเจ้าก็ อดทนถ้าหื้อหมู่เขา
กลับ ใจ๋ จาก บาป แต่ ก็ มี ก้า แปด คน เต้า อัน
้ ตี้ อยู่ ใน เฮือ แล้ว รอด จาก นํ้า ท่วม 21 นํ้า นี้ ละ
ตี้ก๋ายเป๋นสัญลักษณ์ ของพิธบั
ี พติศมา เซิง่ โดยพิธนี
ี ้ ต้านได้รอดป๊นบาปโต้ษแล้ว พิธนี
ี ้
บ่ใจ้เป๋นก๋านล้างขีเ้ ปอะออกจากตั ๋ว แต่เป๋นก๋านหื้อสัญญากับพระเจ้าจากจิตสํานึ กตี้ดี
ความรอดป๊นบาปโต้ษจาอี้เกิดขึ้นได้โดยก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระเยซูคริสต์
22 พระองค์ ได้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า พระองค์ ปกครอง หมู่ ทูต
สวรรค์ตึงหมด หมู่วิญญาณตี้มีอํานาจ กับหมู่ตี้มีฤทธิเดช
ตังหลาย
์
8 สุ ดต๊ายนี้

4
จีวต
ิ ตี้ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลง
จาอัน
้ ใน เมื่อ ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ได้ ตุ๊ก ทรมาน หมู่ ต้าน ก็ ต้อง เกีย ม ตั ๋ว หื้อ ดี โดย หื้อ
กึ๊ดอย่างเดียวกับพระองค์ ย้อนว่าใผตี้ตุ๊กทรมานตางตั ๋ว ก็ได้เลิกเยียะบาปแล้ว 2 แล้ว
1

จ
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หื้อใจ๊ จี วต
ิ ตี้ เหลือต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า บ่ใจ้ ต๋ามกิเลสตั ๋ณหาอย่างคนทัว่ ไป
3 ย้อนตะก่อนหมู่ต้านได้ใจ๊จีวต
ิ อย่างคนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้ามานั กแกแล้ว คือป่อยตั ๋วต๋าม
ตั ๋ณหา มัว เมา ใน เรือ
่ ง ลามก เมา เหล้า เมายา มัว่ สุม ตาง เพศ กิน
่ วาย กั ๋น กับ
๋ เลี้ยง วุน
4
นั บถือฮูปเคารพตี้น่าขี้จ๊ะ คนหมู่นี้ ก็งืดว่า เยียะหยังหมู่ต้านบ่ไปหลงระเริงตวยกั ๋นกับ
หมูเขา
่
หมู่เขาเลยอูดู
้ แควนหมูต้
่ าน 5 แต่หมูเขา
่ จะต้องตอบพระองค์ผูตี
้ ้เกียมพร้อมจะ
6
ตัดสินกู้ คน ตึงคนตี้ มีจี วต
ิ อยู่กาว่าคนตี้ ต๋ายไปแล้วตวย ย้อนจาอี้ก็ มีก๋านบอกข่าวดี
หื้อกับคนตี้ ต๋ายไปแล้วตวย เปื้ อหมู่ เขาจะได้ มี จี วต
ิ ตางจิตวิญญาณอย่างพระเจ้า เถิง
แม้หมู่เขาถูกพระเจ้าตัดสินเหมือนอย่างคนตังหลาย
ก๋านใจ๊ของประทานตี้พระเจ้าหื้อมา
ใก้ เถิง วัน สิน
้ โลก แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ตัง้ สติ ไว้ หื้อ ดี สงบ จิต สงบ ใจ๋ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ
อธิษฐาน ได้ 8 สิง่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด ก็ คือ หื้อ ฮัก กั ๋น นั กๆ ย้อน ความ ฮัก ยกโต้ ษ บาป ตี้ นั ก
ขนาดได้ 9 หื้อต้อนฮับขับสู้กั ๋นอย่างเต๋มตี้โดยบ่จ่มอะหยัง 10 ต๋ามตี้แต่ละคนได้ฮบ
ั ของ
ประทานจากของประทานอันหลากหลายของพระเจ้า ก็หื้อใจ๊ของประทานนั ้นฮับใจ๊กั ๋น
อย่างสัตย์ซ่ ือ 11 ถ้าใผมีของประทานในก๋านอู้ ก็หื้ออูเป๋
้ นกําตี้มาจากพระเจ้า ใผตี้มีของ
ประทานตางฮับใจ๊ ก็หื้อฮับใจ๊อย่างสุดกํา๋ ลังตี้พระเจ้าหื้อมา เปื้ อว่ากู้คนจะได้สรรเสริญ
พระเจ้าผ่านตางพระเยซูคริสต์จากกู้สิง่ กู้อย่างตี้หมู่เขาเยียะ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจ
จงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
ย้อนเป๋นคริสเตียนจึงต้องฮับความตุ๊ก
12 เปื้ อนๆ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย บ่ต้อง งืด ใน ความ ตุ๊ก ทรมาน ตี้ กํ่า ลัง เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน
มันบ่ใจ้ เรือ
่ งแปลกอะหยังแต่ เกิดขึ้นเปื้ อเป๋นก๋านทดสอบหมู่ต้านเน่ อ 13 แต่ หื้อจื้นจม
ยินดี ตี้ ต้าน ได้ ฮ่วม ตุ๊ก กับ พระคริสต์ เต๊อะ เปื้ อ ว่า เมื่อ พระคริสต์ ปิ๊ ก มา สําแดง ความ ยิง่
ใหญ่ หื้อ กู้ คน หัน หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ จื้น จม ยินดี อย่าง เต๋ม ตี้ 14 เมื่อ มี คน ดู ถูก ดู แควน ต้าน
ย้อน เป๋น คน ของ พระคริสต์ ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ๆ ย้อน ว่า พระวิญญาณ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระเจ้า ก็ อยู่ กับ หมู่ ต้าน แล้ว 15 ถ้า หมู่ ต้าน จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ก็ บ่ดี หื้อ เกิด จาก ก๋าน ไป ฆ่า
คน ไป ลัก ของ ไป เยีย ะ บ่ดี กาว่า ไป ยุง่ เรือ
่ ง จาว บ้าน เลย 16 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊ก ยาก
ย้อน เป๋น คริสเตียน ก็ บ่ต้อง อาย แต่ หื้อ สรรเสริญ พระเจ้า เต๊อะ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ขึ้น จื้อ ว่า
เป๋นคริสเตียน 17 เถิงเวลาแล้วตี้พระเจ้าจะตัดสินลงโต้ษ โดยตัง้ เก๊าตี้คนของพระเจ้า
ก่อน ลองกึ๊ดผ่อเต๊อะ ถ้าพระเจ้าตัง้ เก๊าตัดสินหมู่เฮาก่อน จะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่คน
ตี้บ่เจื้อข่าวดีจากพระเจ้าพ่อง 18 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ถ้าคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมยังรอดป๊นบาปโต้ษเกือบจะบ่ได้
แล้วคนบาปกับคนตี้บ่เจื้อพระเจ้าลอ จะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่เขาพ่อง�ฉ
7

จาอัน
้ คน ตี้ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ย้อน เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ก็ หื้อ ฝาก
จิตวิญญาณของตั ๋วไว้กับพระเจ้าผู้สร้างตี้สัตย์ซ่ ือ กับหื้อเยียะดีต่อไป
19

5
เปโตรสัง่ สอนคนของพระเจ้า
ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ผู้ ปกครอง ใน คริสตจักร ของ หมู่ ต้าน ใน ฐานะ ตี้ ข้าพเจ้า เป๋น
ผู้ปกครองเหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้ เถิงความตุ๊กทรมานตี้ พระคริสต์ ได้ ฮับ กับ
ข้าพเจ้าก็ จะมีส่วนในความยิง่ ใหญ่ของพระคริสต์ เมื่อพระองค์ ปิ๊ กมาหื้อกู้ คนหัน 2 ขอ
1
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หื้อหมู่ต้านผ่อกอยคนของพระเจ้าตี้เผียบเหมือนหมู่แกะตี้พระองค์ได้หื้อหมู่ต้านไว้ หื้อ
ผ่ อกอย อย่าง เต๋ มอก เต๋ม ใจ๋ ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ งก๋าน บ่ใจ้ โดน บังคับ บ่ใจ้ ย้อน ความ โลภ
แต่ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน มี ใจ๋ ใค่ เยีย ะ จาอัน
้ แต๊ๆ 3 บ่ดี ใจ๊ อํานาจ ใน ก๋าน ปกครอง คน หมู่ นั ้น ตี้
พระเจ้าได้หื้อไว้ แต่จงเป๋นแบบอย่างตี้ดีหื้อหมู่เขา 4 เปื้ อเมื่อพระคริสต์ผู้ตี้เป๋นผู้เลี้ยง
ตี้ยิง่ ใหญ่ปิ๊ กมา หมู่ต้านก็จะได้ฮบ
ั มงกุฎอันยิง่ ใหญ่ตี้บ่มีวันเสื่อมไป
5 ส่วน คน ตี้ อายุ หน้ อย ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ เจื้อ ฟัง ผู้ ปกครอง คริสตจักร แต่ แต๊ๆ กู้ คน ก็
ต้องถ่อมตั ๋วถ่อมใจ๋ฮับใจ๊กั ๋นเหมือนตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง
แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ช
6 ย้อน จาอัน
้ หื้อหมู่ต้านถ่อมตั ๋วลงอยู่ใต้ อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า เปื้ อเมื่อเถิง
เวลา ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด ไว้ พระองค์ จะ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น 7 หื้อ เอา ความ บ่สบายใจ๋ ตึง หมด
ฝาก ไว้กับ พระเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า ห่วงใย หมู่ ต้าน 8 หื้อ หมู่ ต้าน ควบคุม ตั ๋วเก่า กับ เฝ้า
หละวัง ตื่น ตั ๋ว หื้อ ดี ย้อน มาร ตี้ เป๋น ศัตรู ของ
๋
หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน สิงโต คําราม เตียว เซาะ
9
หา เหยื่อ กิน
่ คง ต่อสู้ กับ มาร ย้อน หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว ว่า ปี้ น้ อง
๋ ไป ทัว่ จง ใจ๊ ความ เจื้อ ตี้ มัน
ผู้เจื้อใคว่โลก ก็ ปะกับความตุ๊กยากอย่างเดียวกั ๋นนี้ 10 แต่ หลังจากตี้ ต้านปะกับความ
ตุ๊กยากได้สักกํานึ่ ง พระเจ้าผู้ตี้มีพระคุณหื้อเฮาอย่างเต๋มล้น ผู้ตี้ฮ้องหมู่ต้านผ่านตาง
พระเยซูคริสต์ หื้อมามีส่วนฮ่วมได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยู่ตลอดไป พระองค์นี้ ละ
จะฟื้ นฟูจีวต
ิ ของต้าน จะจ้วยหื้อต้านยึดมัน
่ ในความเจื้อ จะเยียะหื้อจิตใจ๋ของต้านเข้ม
แข็ง กับ จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ 11 ขอ ฤทธิอํ
์ านาจ จง มี แก่ พระเจ้า ตลอด ไป
อาเมน
กําส่งต๊าย
12 ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายสัน
้ ๆ ฉบับนี้ หื้อกับหมูต้
่ านผ่านตางสิลวานั ส เซิง่ ข้าพเจ้า
ถือว่าเขาเป๋นปี้ น้ องผูเ้ จื้อตี้ซื่อสัตย์ในพระคริสต์ ข้าพเจ้าเขียนมาเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋กับหมู่
ต้าน กับเป๋นพยานได้ ว่า สิง่ ตี้ เขียนมาตึงหมดนี้ เป๋นพระคุณตี้ แต๊ จริงของพระเจ้า หื้อ
หมู่ต้านมัน
่ คงในพระคุณนี้ เต๊อะ
13 คริสตจักร ตี้ เมือง บาบิ โลน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ เหมือน กับ หมู่ ต้าน ได้ ฝาก กํา กึ๊ด
เติงมาหาหมู่ต้าน มาระโกตี้เป๋นเหมือนลูกของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงหาหมู่ต้านตวย
14 เมื่อ หมู่ ต้าน ปะ กั ๋น ขอ หื้อ จูบ ตัก
๊ ตวาย กั ๋น ด้วย ความ ฮัก ขอ หื้อ กู้ คน ตี้ เป๋น ของ พระ
คริสต์มีสันติสุขเต๊อะเน่ อ
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จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีสอง
้

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือ เปโตรผู้เป๋นอัครทูต เซิง่ เป๋นฉบับตี้สองตี้ต้านได้เขียนไป
เถิงหมู่ผู้เจื้อหมู่เดียวกั ๋นกับตี้ ได้ ฮบ
ั จดหมายฉบับแรก เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้น
ก่อนปี๋ ค�ศ� 68 คงจะเป๋นต๋อนตี้เปโตรใก้จะต๋าย
หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ ฮับ จดหมาย ฉบับ นี้ อยู่ใน แคว้นเอเชีย เซิง่ สมัย นี้ อยู่ใน ประเทศ ตุรกี ต้าน
เขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้อยูกรุ
่ งโรม
เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ อเตือ
๋ นเรือ
่ งก๋านสอนผิดตี้ กํ่าลังเกิดขึ้นในคริสตจักร
ต่างๆ ผู้สอนผิดได้ สอนว่า พระเยซู คริสต์ บ่ใจ้ เป๋นองค์ พระผู้เป๋นเจ้าแต๊ๆ เปโตรหื้อกํา๋
ลังใจ๋หมู่ผู้เจื้อหื้อเข้มแข็งขึ้นในความเจื้อ โดยหื้อเฮียนฮูความ
้
จริงเกี่ยวกับพระเยซูนั ก
ขึ้น ต้านได้ ตักเตือ
๋ นหมู่ ผู้เจื้อหื้อยึดมัน
่ ต๋ามกําสอนตี้ หมู่ เขาได้ ฮบ
ั จากหมู่ อัครทูต เปื้ อ
เกีย ม หมู่ เขา หื้อ พร้อม สําหรับ ก๋าน ปิ๊ ก มา ของ พระองค์ ต้าน ได้ บอก หมู่ เขา ว่า วัน ตี้ องค์
พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมา ก็ จะเป๋นเหมือนขโมยตี้ เข้ามาต๋อนเมื่อคืน คือบ่มี ใผฮู้ว่าจะมา
เมื่อใด ย้อนจาอัน
้ หมู่เขาต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์ กับกอยถ้าก๋านปิ๊ กมาขององค์พระผู้
เป๋นเจ้าอย่างอดทน
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จาก

ซีโมนเปโตร ตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊กับเป๋นอัครทูตของพระเยซูคริสต์
เถิง ผู้ ตี้ ได้ ฮับ ความ เจื้อ ตี้ มี ก้า นั ก ขนาด เหมือน เฮา ย้อน พระเจ้า ของ เฮา ตัง หลาย
คือ พระเยซู คริสต์ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา นั ้น ยุติธรรม 2 ขอ พระคุณ ตึง
สันติสุขจงมี กับหมู่ ต้านนั กๆ ขึ้นเต๊อะ ย้อนหมู่ ต้านฮู้จักพระเจ้ากับพระเยซู องค์ พระผู้
เป๋นเจ้าของเฮา
พระเจ้าหื้อเฮามีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์
พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิอํ
ิ ติด ต๋าม
์ านาจ ของ พระองค์ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ใน ก๋าน ใจ๊ จี วต
พระองค์ แก่ เฮา ตี้ เป๋น จาอี้ก็ ย้อนก๋าน ตี้ เฮาฮู้จัก พระองค์ ผู้ตี้ ฮ้องเฮา มาหื้อมี ส่วน ฮ่วม
ในความยิง่ ใหญ่กับความดีงามของพระองค์ 4 โดยสิง่ หมูนี
่ ้ ละ พระเจ้าได้หื้อพระสัญญา
ตี้ มี ก้า กับ ยิง่ ใหญ่ แก่ หมู่ เฮา เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ หลุด ป๊น จาก สิง่ ตี้ เยีย ะ หื้อ จิต ใจ๋ เสื่อม ลง
เซิง่ เกิดจากกิเลสตั ๋ณหาตี้มีอยูใน
่ โลก แล้วต้านจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นเหมือน
พระเจ้า 5 ย้อนจาอี้ หมู่ต้านจะต้องเอาใจ๋ใส่ อย่างเต๋มตี้ ตี้จะใจ๊ความดีงามเสริมความ
เจื้อของหมู่ต้าน กับใจ๊ความฮูเสริ
้ มความดีงาม 6 ใจ๊ก๋านบังคับตั ๋วเสริมความฮู้ ใจ๊ความ
อดทน เสริม ก๋าน บังคับ ตั ๋ว กับ ใจ๊ ความ ยํา เก๋ง พระเจ้า เสริม ความ อดทน 7 ใจ๊ ความ ฮัก
เหมือนปี้ เหมือนน้ องเสริมความยําเก๋งพระเจ้า ใจ๊ความฮักตี้มีเสริมความฮักตี้มีต่อกั ๋น
เหมือน ปี้ น้ อง 8 ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น อย่าง ตี้ บอก มา ตึง หมด นี้ กับ เสริม หื้อ เป๋น จาอี้ นั ก ขึ้นๆ
ต้าน ก็ บ่ใจ้ คน บ่มี ประโยชน์ แต่ เป๋น คน ตี้ เกิด ผล แล้ว ใน ก๋าน ฮู้ จัก พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป๋ นเจ้า 9 แต่ คนตี้ บ่ได้ เป๋นอย่างตี้ บอกมาตึงหมดนี้ ก็ เป๋นเหมือนคนสายต๋าสัน
้
10
ใก้บอด กับลืมไปว่าบาปของตั ๋ว พระเยซูล้างหื้อหมดแล้ว ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย
เหย หื้อพยายามอย่างเต๋มตี้เน่ อ เปื้ อจะได้ยืนยันว่า พระเจ้าได้เลือกกับฮ้องต้านหื้อมา
เป๋นคนของพระองค์ ถ้าหมู่ต้านเยียะจาอัน
้ หมู่ต้านก็จะบ่มีวันหลงตางไปจากพระเจ้า
3
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11 กับหมูต้
่ านก็จะมีสิทธิเต๋
ั ดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระ
์ มตี้ตี้จะเข้าไปในแผ่นดินนิ รน

ผูเป๋
้ นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา
12 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจะเตือ
๋ นหมู่ต้านติกๆ ในเรือ
่ งหมู่นี้ เถิงแม้หมู่ต้านจะฮูดี
้ กับตัง้
มัน
่ อยู่ ใน ความ จริง นั ้น ตี้ ได้ ฮบ
ั แล้ว ก็ ต๋าม 13 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ นี้ ข้าพเจ้า หัน
ว่า ควร จะ เตือ
๋ น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน ไป ติกๆ 14 ย้อน ข้าพเจ้า ฮู้ดี ว่า แหม บ่เมิน ข้าพเจ้า
ก็จะต๋าย ต๋ามตี้พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาได้บอกข้าพเจ้าอย่างเปิดเผย
ไว้แล้ว 15 จาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง ต้อง ฮิ เตือ
๋ น ต้าน หื้อ กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง หมู่ นี้ อยู่ ตลอด หลัง จาก ตี้
ข้าพเจ้าต๋ายไปแล้ว
ความยิง่ ใหญ่ของพระเยซู
เมื่อ หมู่ เฮา บอก ว่า พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ เฮา จะ ปิ๊ ก มา โดย ฤทธิ์
อํานาจ นั ้น หมู่ เฮา บ่ได้ เล่า นิ ยาย สาย เจี้ย ตี้ คน แต่ง ขึ้น มา อย่าง ดี เน่ อ แต่ หมู่ เฮา ได้
หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ กับ ต๋า ตั ๋ว เก่า 17 ก็ คือ ต๋อน ตี้ พระองค์ ได้ ฮับ เกียรติ กับ
กํา สรรเสริญ จาก พระเจ้า พระบิดา นั ้น มี เสียง จาก ผู้ ตี้ ยิง่ ใหญ่ สูงสุด อู้ กับ พระองค์ ว่า
“ต้านผูนี
้ ้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาปอใจ๋ต้านนั กขนาดเน่ อ�ก 18 หมู่เฮาเองก็ได้ยน
ิ เสียงจาก
19
ฟ้าสวรรค์ นั ้น ต๋อนตี้ หมู่ เฮากับพระองค์ อยู่บนดอยศักดิส
้ หมู่ เฮาจึงมี
์ ิทธินั
์ ้น จาอัน
ความ มัน
่ ใจ๋ นั ก ขึ้น ใน กํา ตวายตัก
๊ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ เกย บอก ไว้ ก็
เป๋นก๋านดีตี้หมู่ต้านจะเอาใจ๋ใส่ในกําหมู่นั ้น ย้อนกําหมู่นั ้นก็เผียบเหมือนแสงส่องแจ้ง
ในตี้มืด จ๋นกว่าวันนั ้นจะแจ้งเจ๊า กับแสงของพระคริสต์จะส่องเข้ามาในใจ๋ของหมู่ต้าน
20 แต่ หมู่ ต้าน ต้อง เข้า ใจ๋ ข้อ นี้ ก่อน ว่า ใผ จะ ตี ความหมาย
๋
กําทํานายของผู้เป๋นปากเป๋น
21
เสียงแตนพระเจ้าในพระคัมภีรเอา
์ คนเดียวบ่ได้ ย้อนว่ากําทํานายหมู่นี้ นั ้น เขาบ่ได้
กึ๊ดขึ้นมาคนเดียว แต่พระวิญญาณบริสุทธิดลใจ๋
หื้อเขาอูกํ
้ าตี้มาจากพระเจ้า
์
16

2
คนตี้สอนผิด
แต่ ใน สมัย ตะก่อน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน
ของ พระเจ้า ก็ อย่าง เดียว กั ๋น กับ ตี้ จะ มี ผู้ สอน ผิด เกิด ขึ้น ใน หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ ลัก เอา
กําสอนตี้ บ่ถูกต้องต๋ามตางของพระเจ้ามาสอน เซิง่ กําสอนหมู่นี้ จะเยียะหื้อเกิดความ
ฉิ บหาย หมู่เขาจะบ่ยอมฮับพระเยซูผู้เป๋นเจ้านายตี้จ้วยไถ่เฮาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ เซิง่
จะเยียะหื้อหมู่เขาฉิ บหายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 2 จะมีหลายคนตี้ป่อยตั ๋วต๋ามตั ๋ณหา กับย้อน
หมู่ คน ตี้ สอน ผิด หมู่ นี้ ละ คน ตัง หลาย จึง ดูถูก ดู แควน ตาง แห่ง ความ จริงไป ตวย 3 โดย
ความ โลภ ของ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ แต่ง เรือ
่ ง ขึ้น มา สอน เปื้ อ หา ผล ประโยชน์ จาก หมู่ ต้าน
กํา ตัดสิน ลงโต้ ษ หมู่ เขา ตี้ ได้ บอก ไว้เมิน มา แล้ว นั ้น ก็ พร้อม อยู่ แล้ว กับ ความ ฉิ บหาย ตี้
จะเกิดกับหมู่เขาก็กํ่าลังจะมาเวยๆ นี้
4 ทูตสวรรค์ตี้ได้เยียะบาปนั ้นพระเจ้าก็บ่เว้น แต่ได้โจ้งหมู่เขาไว้ในหม้อหน้าฮก แล้ว
เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม ขัง หมู่ เขา ไว้ใน คอก ตี้ ดับ มืด กอย ถ้า วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ จาก พระเจ้า
5 ใน สมัย โบราณ พระเจ้า ก็ บ่ได้ เว้น หน้า ใผ เหมือน กั ๋น พระเจ้า หื้อ นํ้า ท่วม โลก ตี้ มี แต่ คน
บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า แต่ พระองค์ ได้ ปกป้อง หื้อ รอด หมู่ เดียว เต้า อัน
้ คือ โนอาห์ ผู้ ตี้ บอก หื้อ
คนเยียะต๋ามความถูกต้องต๋ามธรรมกับหมู่ของเขาแหมเจ็ดคน 6 เมืองโสโดมกับเมือง
1
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โกโมราห์ก็เหมือนกั ๋น พระเจ้าลงโต้ษหมู่เขาโดยใจ๊ไฟเผากู้สิง่ กู้อย่าง เปื้ อเป๋นตั ๋วอย่าง
หื้อคนบ่ยําเก๋งพระเจ้าหันว่าจะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่เขา 7 แต่พระองค์จ้วยจีวต
ิ โลทคน
ตี้เยียะถูกต้องต๋ามธรรมไว้ เขาได้ตุ๊กใจ๋ขนาดย้อนหมู่คนบ่ดีตังหลายเยียะก๋านลามกไว้
8 โลท เป๋ น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ตี้ อยู่ ต้า มก๋าง คน บ่ดี หมู่ นั ้น เขา ได้ ฮู้ ได้ หัน ใน สิง
่ ตี้ คน
9
บ่ดีเยียะกั ๋นกู้วันๆ ใจ๋ เขาก็เป๋นตุ๊กหนั ก ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงฮู้ว่าจะจ้วยคนตี้ ยําเก๋ง
พระเจ้าหื้อป๊นจากก๋านทดลองใจ๋ได้จาใด กับฮู้ว่าจะขังคนบ่ดีไว้ลงโต้ษในวันตัดสินลง
โต้ ษบาปได้ จาใด 10 โดยเฉพาะคนตี้ หลงมัวเมาไปต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของตั ๋ว กับเหยียด
หยามสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
คนหมู่นี้ เป๋นคนหลึกกับจ๋องหอง ดูแควนแม้แต่หมู่เทพเจ้าอย่างบ่กั ๋วเลย 11 เถิงแม้
หมู่ ทูต สวรรค์ ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ นั ก เหลือ ก็ บ่ได้ ดู แควน เมื่อ ฟ้อง โต้ษ หมู่ นั ้น ต่อ หน้า องค์
พระผู้เป๋นเจ้าเลย 12 แต่หมู่สอนผิดหมู่นี้ เป๋นเหมือนสัตว์ตี้เยียะต๋ามสันดานในตั ๋ว บ่มี
สมอง ดูถูกดูแควนในสิง่ ตี้ตั ๋วเก่าบ่เข้าใจ๋เลย เกิดมาเปื้ อหื้อคนอื่นเอาไปฆ่าเต้าอัน
้ คน
หมู่นี้ ก็ จะถูกทําลายเหมือนสัตว์หมู่นั ้น 13 หมู่เขาหื้อตุ๊กแก่คนอื่นจาใด ตุ๊กนั ้นก็ จะเถิง
ตั ๋วหมู่เขาจาอัน
้ หมู่เขาเมากิน
๋ เลี้ยงม่วนงันสันเล้าในต๋อนเมื่อวัน หมู่เขาเป๋นมลทินกับ
มีตํา๋ หนิ ต้ามก๋างหมู่ต้าน กับเมื่อกิน
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้าน หมู่เขาก็เยียะหื้อหมู่ต้านต้องขาย
ขี้ หน้า ตี้ หมู่ เขา ปอใจ๋ กับ ก๋าน จุ ล่า ย ต่างๆ ของ หมู่ เขา 14 หมู่ เขา จัง้ เซาะ แม่ ญิง มา หลับ
นอนตวยตลอด เยียะบาปบ่ฮูจ
้ ักปอ ป๋ายบ่ปอยังจุล่ายคนใจ๋บ่เข้มแข็งหื้อเยียะบาปตวย
แหม คนหมู่นี้ โลภจ๋นเป๋นสันดาน พระเจ้าจึงสาปแจ้งหมู่เขา 15 หมู่เขาได้ ละตางตี้ ถูก
ต้อง แล้ว หลง ไป ต๋าม ตาง ของ บาลาอัม ลูก ของ เบโอร์๑คน ตี้ ซอบ ก้า จ้าง ตี้ ได้ จาก ก๋าน
งานตี้บ่ดี๒ 16 แต่บาลาอัมก็โดนตํา๋ หนิ ในความผิดของเขา โดยลาตี้อยู่ดีดีก็อูภาษา
้
คน
ได้ แล้วผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นจึงเลิกเยียะในสิง่ ตี้ง่าวๆข
17 คนสอนผิดหมู่นี้ ก็เผียบเหมือนต๋านํ้าตี้แห้งขอด

กับเหมือนเมฆตี้โดนลมหลวงปั๊ ด

18 ย้อนว่าหมู่เขาได้ ก้าอู้โม้เรือ
่ งบ่มี

ไป พระเจ้าได้เกียมตี้มืดตี้สุดไว้สําหรับหมู่เขาแล้ว
สาระ ของ ตั ๋ว กับ ใจ๊ กิเลสตั ๋ณหา ของ สันดาน บาป จุ ล่า ย คน ตี้ กํ่า ลัง หนี จาก ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ
19
ตี้ บ่ดี หมู่ ตี้ สอน ผิด หมู่ นั ้น สัญญา ว่า จะ หื้อ คน หมู่ นี้ มี อิสระ แต่ ตั ๋ว เก่า ยัง ตก เป๋น ขี้ข้า
ของนิ สัยตี้จะทําลายตั ๋วเก่าอยู่ ใผก๊านอะหยัง ก็ตกเป๋นขี้ข้าของสิง่ นั ้น 20 จาอัน
้ ใผตี้ป๊น
จาก สิง่ ตี้ บ่ดี ตาง โลก นี้ ได้ แล้ว โดย ก๋าน ฮู้ จัก พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ตี้ เป๋น
พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา แต่ หมู่ เขา ยอม ก๊าน หื้อ กิเลสตั ๋ณหา เหีย แล้ว
ปิ๊ กไปหาตางโลกอย่างเก่า สุดต๊ายสิง่ ตี้จะเกิดขึ้นกับหมู่เขาจะฮ้ายเหลือต๋อนแรกแหม
21 ย้อนถ้าบ่ฮู้จักตางตี้ถูกต้องตัง
้ แต่เก๊า ก็ยังดีเหลือฮู้จักแล้ว แต่บิน
่ หลังตํา๋ กําสัง่ สอน
22
อันศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้พระเจ้าหื้อเขาไว้เหีย สิง่ ตี้เกิดขึ้นกับหมู่เขาก็เป๋นไปต๋ามกําสุภาษิ ตตี้
ว่า “หมา ก็ ปิ๊ ก ไป กิน
๋ ฮาก ของ ตั ๋วเก่า� กาว่า “หมู ตี้ ล้าง ตั ๋ว หื้อ สะอาด แล้ว ก็ ปิ๊ ก ไป บุ่น ขี้
เปอะแหม�ค

3
พระเยซูจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ
๑

2:15 2:15 สําเนาโบราณบางฉบับว่าโบโซร์ ๒ 2:15 2:15 บาลาอัมอยูใน
่ สมัยโบราณตี้เกยเยียะกาถาอาคม
เขาได้ฮับจ้างแจ้งจาวอิสราเอลโดยบ่เจื้อฟังพระเจ้าย้อนหันแก่เงิน ข 2:16 2:16 กดว� 22:4-35 ค 2:22
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เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย นี่ เป๋น จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง แล้ว ตี้ ข้าพเจ้า เขียน มา หา หมู่ ต้าน ใน
จดหมาย ตึง สอง ฉบับ นี้ ข้าพเจ้า ใค่ เตือ
๋ น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน โดย เรือ
่ ง หมู่ นี้ เปื้ อ หมู่ ต้าน
2
จะ มี กํา กึ๊ด ตี้ บริสุทธิ์ เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ กึ๊ด เถิง กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าตี้บริสุทธินั
์ ้นตี้ได้อู้ไว้ตะก่อน กับกึ๊ดเถิงกําสัง่ สอนขององค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้จ้วย
หื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา เซิง่ หมู่อัครทูตของหมู่ต้านได้บอกไว้ 3 หื้อต้านฮู้ข้อนี้ ก่อน
เต๊อะว่า ในยุคสุดต๊าย จะมีคนเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของตั ๋ว แล้วหมูเขา
่ จะมาใค่หว
ั เส้ย
หมู่ ต้านว่า 4 “พระคริสต์ สัญญาว่าจะปิ๊ กมาบ่ใจ้ กา แล้วมี ไหนละ ป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของ
เฮา ก็ ต๋าย กั ๋น ไป หมด ละ แต่ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็ ยัง เหมือน เก่า อย่าง ตี้ เป๋น มา ตัง้ แต่ พระเจ้า
สร้าง โลก� 5 ตี้ หมู่ เขา อู้ จาอัน
้ ย้อน ว่า หมู่ เขา ตัง้ ใจ๋ ลืม ความ จริง ข้อ นี้ ตี้ ว่า เมิน มา แล้ว
โดย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต๊ องฟ้า กับ แผ่น ดิน โลก ก็ เกิด ขึ้น มา แล้ว พระองค์ สัง่ หื้อ แผ่น
ดินออกมาจากนํ้า หื้อนํ้านั ้นอยู่ล้อมแผ่นดิน 6 แล้วพระองค์ก็ใจ๊นํ้านั ้นท่วมทําลายล้าง
โลกเก่า 7 แล้วโดยถ้อยกําเดียวกั ๋นนั ้น พระเจ้าสัง่ หื้อเก็บฮักษาต๊องฟ้ากับแผ่นดินโลก
ตี้ยังเหลืออยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ ไว้หื้อไฟเผาในวันตัดสินลงโต้ษบาป กับคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้าจะ
ถูกทําลายไปเหีย
8 ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮักเหย ห้ามลืมความจริงข้อนี้ เน่ อ คือ สําหรับพระเจ้าแล้ววันเดียว
ก็ เต้ากับปันปี๋ ปันปี๋ ก็ เต้ากับวันเดียว 9 องค์ พระผู้เป๋นเจ้าบ่ได้ จ๊าตี้ จะเยียะต๋ามสัญญา
เหมือน ตี้ บาง คน กึ๊ด กั ๋น แต่ ได้ อดทน กับ หมู่ ต้าน ย้อน พระองค์ บ่ใค่ หื้อ ใผ คน ใด ต้อง ถูก
ทําลายไป แต่ใค่หื้อกู้ๆ คนกลับใจ๋ จากบาป 10 แต่วันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จะ มา เหมือน ขโมย วัน นั ้น ดวง ดาว ต่างๆ ใน ต๊ องฟ้า จะ หาย ไป พร้อม กั ๋น โดย เสียง สนั ่น
ปั่ นปื๊ นของลูกไฟ แผ่นดินโลกกับสิง่ ตี้มีอยูบน
่ โลกจะถูกเผาทําลายจ๋นหมด๓
11 เมื่อ ฮู้ ว่า สิง
่ ต่างๆ หมู่ นี้ จะ ต้อง ถูก ทําลาย ไป จาอี้ แล้ว ก็ หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด เอา เต๊อะ ว่า
จะ ใจ๊ จี วต
ิ จาใด หื้อ บริสุทธิกั
์ บ ยํา เก๋ง พระเจ้า 12 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กอย ถ้า วัน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระเจ้า จง เฮ่ง วัน หื้อ มา เถิง เวยๆ วัน นั ้น ไฟ จะ เผา ทําลาย ต๊ องฟ้า ตึง ดวง ดาว ต่างๆ ใน
ต๊องฟ้าก็จะไน่ ไป 13 แต่ต๋ามสัญญาของพระเจ้านั ้น เฮาจึงตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าสวรรค์
ใหม่กับโลกใหม่ เซิง่ เป๋นตี้ตี้มีก้าความยุติธรรม
14 จาอัน
้ เปื้ อนตี้ฮักเหย เมื่อหมูต้
่ านได้ตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าสิง่ หมูนี
่ ้ อยูนั
่ ้น ก็หื้อฮิมีใจ๋
15
ตี้สงบสุข บ่มีมลทินกับบ่มีตี้ติในสายต๋าของพระเจ้า บ่ดีลืมว่า องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าของ
เฮามีความอดทนเปื้ อหื้อหมู่เฮามีโอกาสรอดป๊นบาปโต้ษ อย่างตี้เปาโลปี้ น้ องตี้ฮักของ
เฮาได้เขียนจดหมายเถิงหมู่ต้าน ต๋ามสติปั๋ ญญาตี้พระเจ้าได้หื้อกับเขานั ้น 16 จดหมาย
กู้ ฉบับ ของ เขา ก็ เขียน เถิง เรือ
่ ง หมู่ นี้ มี ข้อความ บาง อย่าง ตี้ เข้า ใจ๋ ยาก อยู่ ใน จดหมาย
ของเขา เซิง่ เยียะหื้อคนบ่หลวกกับจิตใจ๋บ่มัน
่ คงเอาไปอธิบายอย่างผิดๆ เหมือนอย่าง
ตี้หมู่เขาเยียะกับข้ออื่นๆ ในพระคัมภีร ์ จึงเยียะหื้อตั ๋วหมู่เขาต้องฉิ บหายไป
17 ย้อนจาอัน
้ เปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮักเหย เมื่อหมูต้
่ านได้ฮูเรื
้ อ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ก็หื้อหละวังตั ๋ว
หื้อดี เปื้ อจะได้บ่หลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิดๆ ของคนบ่ดีหมู่นั ้น แล้วเยียะหื้อความมัน
่ คง
18
ของหมู่ต้านเสียไปเหีย แต่ขอหื้อพระคุณกับความฮูของ
้
ต้านจํา๋ เริญขึ้นติกๆ ในเรือ
่ ง
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า ผูตี
้ ้เป๋นพระผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา ขอ
เกียรติจงมีแก่พระองค์บ่าเดี่ยวนี้ และตลอดไป อาเมน
1

๓
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จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ค ริ สต จักร สมัย ยุค แรก ยอม ฮับ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้ เป๋น อัคร
ทูต ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เมื่อ ต๋อน เฒ่า แล้ว กับ อยู่ ตี้ เมือง เอเฟซัส ต้าน คง เขียน
จดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน คริ สตจักร ต่างๆ ตี้ อยู่ รอบ เมือง เอ
เฟซัสในแคว้นเอเชีย เซิง่ เขาเป๋นศิษยาภิบาลอยูตี
่ ้หัน
้
ยอห์น เน้ น ความ สําคัญ ของ ความ ฮัก ใน จี วต
ิ ของ ผู้ เจื้อ ต้าน สอน ว่า เป๋น สิง่ ตี้ สําคัญ
นั กขนาด ตี้ผูเ้ จื้อต้องฮักกั ๋น ต้านก็ได้ตักเตือ
๋ นผู้ตี้ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ว่า เรือ
่ งตี้พระ
เยซู คริสต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ นั ้น ก็ เป๋น ความ จริง กับ ก๋าน ตี้ พระเยซู ต๋าย
บนไม้ก๋างเขนก็เยียะหื้อคนตังหลายได้คืนดีกับพระเจ้า กับมีความสัมพันธ์กับพระองค์
ยอห์น สอน หื้อ หัน ว่า ใผ เป๋น ผู้ เจื้อ แต๊ๆ ก็ คือ คน นั ้น จะ ยอมฮับ ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร
ของพระเจ้า กับใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
ถ้อยกําแห่งจีวต
ิ

1 หมู่เฮาขอบอกเรือ
่ งของผู้นึ่ ง

เซิง่ มีมาตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวทีแล้ว เซิง่ หมู่เฮาได้ยน
ิ กับ
หัน มา กับ ต๋า ได้ แยง ผ่อ อย่าง ละเอียด กับ ได้ หยุบ ได้ ซวาม มา กับ มือ ของ หมู่ เฮา คือ ผู้ ตี้
ฮ้องกั ๋นว่าถ้อยกําตี้หื้อจีวต
ิ 2 เมื่อจีวต
ิ ของผู้นั ้นมาป๋ากฏ หมู่เฮาก็ได้หัน กับเป๋นพยาน
บอกหื้อหมู่ต้านฟังเถิงผู้ตี้ เป๋นจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ เซิง่ เกยอยู่กับพระบิดาและได้ มาป๋ากฏหื้อ
หมู่ เฮา หัน 3 หมู่ เฮา ก็ บอก สิง่ ตี้ หมู่ เฮา ได้ หันกับ ได้ยน
ิ นั ้น หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ตวย เปื้ อ ว่าหมู่
ต้านจะได้มีสามัคคีธรรมกับหมู่เฮา สามัคคีธรรมนี้ คือก๋านสามัคคีธรรมตี้หมู่เฮามีกับ
พระบิดาตึงกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ตวย 4 หมู่เฮาจึงเขียนเรือ
่ งหมู่นี้ มา
เถิงหมู่ต้าน เปื้ อหมู่เฮา๑จะได้มีความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
พระเจ้าเป๋นความเป่งแจ้ง
นี่ คือ เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เฮา ได้ยน
ิ จาก พระ เยซู คริสต์ กับ บอก หมู่ ต้าน หื้อ ฮู้ คือ พระเจ้า
เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ตึง บ่มี ความ มืด ใน พระองค์ เลย 6 ถ้า เฮา อู้ ว่า เฮา มี สามัคคีธรรม
กับ พระเจ้า แต่ เฮา ยัง ใจ๊ จี วต
ิ อยู่ ใน ความ มืด เฮา ก็ จุ กับ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ความ จริง แต๊ๆ
7 แต่ ถ้าเฮาใจ๊ จี วต
ิ อยู่ในความเป่งแจ้งเหมือนกับตี้พระเจ้าอยู่ในความเป่งแจ้ง เฮาก็มี
สามัคคีธรรมกั ๋น เลือดของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าตี้ต๋ายนั ้นก็ซ่วยล้างความบาป
กู้อย่างของเฮาจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง
5

ถ้า เฮา อู้ ว่า เฮา บ่มี บาป เฮา ก็ จุ ตั ๋ว เก่า กับ เฮา ก็ บ่ได้ ฮู้ จัก ความ จริง 9 แต่ ถ้า เฮา
สารภาพ บาป ของ เฮา พระเจ้า ผู้ สัตย์ ซ่ ือ กับ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ตลอด จะ ยกโต้ ษ บาป
หื้อ เฮา พระองค์ จะ ซ่วย ล้าง เฮา หื้อ หมด ใส จาก บาป กู้ อย่าง ตวย 10 แต่ ถ้า เฮา อู้ ว่า เฮา
บ่ได้เยียะบาป ก็เต้ากับเฮาอูว่
้ าพระเจ้าขี้จุ กับกําสัง่ สอนของพระองค์ก็บ่ได้อยูใน
่ ใจ๋เฮา
เลย
8

๑
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พระเยซูเป๋นผู้จ้วยของเฮา

ต้าน ตัง หลาย ตี้ เผียบ เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ ง หมู่ นี้ มา เถิง
ต้าน เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ บ่เยีย ะ บาป แต่ ถ้า ใผ เยีย ะ บาป เฮา ก็ มี ผู้ จ้วย อ้อนวอน พระบิดา
แตนเฮา คือพระเยซูคริสต์ผูตี
้ ้ถูกต้องต๋ามธรรม 2 พระองค์เป๋นเครือ
่ งปู่จาฮับเอาความ
บาปของเฮาไป พระองค์ บ่ได้ ฮับเอาความบาปของหมู่ เฮาเต้าอัน
้ แต่ ฮับเอาของคนตึง
โลกไปตวย
3 ถ้าเฮาฮักษากําสัง
่ ของพระเจ้า เฮาก็ จะมัน
่ ใจ๋ ได้ ว่า เฮาฮู้จักพระองค์แต๊ๆ 4 คนตี้ อู้
ว่าเฮาฮูจ
้ ักพระเจ้า แต่บ่ได้เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์ ก็เป๋นคนขีจุ
้ เขาบ่ได้ฮูจ
้ ักความ
5
จริง แต่คนตี้เยียะต๋ามถ้อยกําของพระเจ้านั ้น ความฮักของพระองค์ก็สมบูรณ์ ในคน
นั ้นอย่างแต๊ จริง สิง่ นี้ เยียะหื้อเฮาแน่ ใจ๋ ว่าเฮามี ความสัมพันธ์กับ พระองค์ 6 คนตี้ อู้ว่า
ตั ๋วเก่ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ ก็ต้องใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับพระเยซูตวย
1

กําสัง่ หื้อเฮาฮักคนอื่น

7 ต้านตังหลายตี้ ข้าพเจ้าฮักเหย

ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนกําสัง่ ใหม่ขึ้นเน่ อ แต่เขียนกําสัง่
เก่าตี้ต้านตังหลายมีอยู่แล้วตัง้ แต่เก๊าเหง้า กําสัง่ เก่าอันนั ้นต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ มา
8
แล้ว กําสัง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนหื้อต้านนั ้น ก็ยังนั บว่าใหม่อยู่ ต้านจะหันความจริงของกํา
สัง่ ใหม่นี้ ได้ในพระคริสต์ กับในตั ๋วหมู่ต้าน ย้อนว่าความมืดกํ่าลังผ่านป๊นไป ความเป่ง
แจ้งอันแต๊จริงก็ได้ส่องเข้ามาแล้ว
9 ถ้าใผคนใดอูว่
้ าเขาอยูใน
่ ความเป่งแจ้ง แต่ยังจังปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วอยู่ คนนั ้นก็ยัง
10
อยู่ใน ความ มืด คน ตี้ ฮักปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เขา ก็ อยู่ใน ความ เป่ง แจ้ง เขา จะ บ่มี อะหยัง
เลยตี้ จะเป๋นเหตุหื้อเขาเยียะบาป 11 แต่ คนตี้ ยังจังปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วก็ยังอยู่ในความ
มืด เขาเผียบเหมือนกํ่าลังเตียวอยูใน
่ ความมืด เขาบ่ฮูว่
้ ากํ่าลังเตียวไปตี้ไหน ย้อนความ
มืดเยียะหื้อต๋าของเขาบอดไปเหียแล้ว
12 ลูกๆ เหย ตี้ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายนี้ มาเถิงหมู่ ต้าน ก็ ย้อนพระเจ้าได้ ยกโต้ ษบาป
ของหมู่ต้านแล้ว ย้อนหันแก่พระเยซูคริสต์
คน ตี้ เป๋น ป้อ อุย
๊ ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ฮู้ จัก
พระองค์ ผู้ เป๋น อยู่ ตัง้ แต่ เก๊ า หัวที แล้ว คน เป๋น คน หนุ่ม ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่
ต้าน ย้อนหมู่ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
13

14 คนตี้เป๋ นลูกตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมูต้
่ าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮูจ
้ ักพระบิดา

คนตี้เป๋นป้ออุย
๊ ตังหลายข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮู้จักพระองค์ผู้
เป๋น อยู่ตัง้ แต่ เก๊ า หัวที แล้ว คน ตี้ เป๋น คน หนุ่ม ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ย้อน
หมู่ต้านมีแฮงมีกํา๋ ลังนั ก กับถ้อยกําของพระเจ้าอยู่ในใจ๋ต้านตังหลาย กับหมู่ต้านมีชัย
เหนื อมารแล้ว
15 ห้าม ฮัก โลก ตึง สิง
่ ของ ใน โลก นี้ เน่ อ ถ้า คน ใด ฮัก โลก นี้ คน นั ้น ก็ บ่ฮัก พระ บิดา
16 ย้อนกู้ สิง
่ กู้ อย่างในโลกนี้ คือกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั ง กิเลสตั ๋ณหาของต๋า กับก๋าน
อวดตั ๋วว่ามีทรัพย์สมบัตินั ก สิง่ หมู่นี้ บ่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลกนี้ 17 โลกนี้ ตึง
กิเลสตั ๋ณหาของโลกกํ่าลังสิน
้ สุดไป แต่คนตี้เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าจะมี
จีวต
ิ อยูตลอด
่
ไป
บ่ดีติดต๋ามศัตรู ของ
๋
พระคริสต์
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18 ลูกๆ เหย ต๋อนนี้ เป๋ นยุคสุ ดต๊ายแล้ว ต๋ามตี้ต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ ว่าศัตรูของ
๋
พระ

คริสต์ กํ่าลังจะมา บ่าเดี่ยวนี้ ศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ ก็ ได้ มากั ๋นนั กแล้ว ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงฮู้
19
ว่า ต๋อน นี้ เป๋น ยุค สุด ต๊าย ศัตรู หมู
๋ ่ นี้ เป๋น หมู่ ตี้ ได้ ละ หมู่ เฮา ไป แต่ หมู่ เขา บ่ได้ เป๋น คน
ของหมู่เฮาแต๊ๆ ถ้าเป๋นก็จะต้องอยูตวย
่
เฮาต่อไป แต่หมู่เขาละหมู่เฮาไปแล้ว แสดงว่า
บ่มีใผสักคนในหมู่เขาตี้เป๋นคนของหมู่เฮาแต๊ๆ
20 แต่ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก๋านเจิมจากพระองค์ ผู้บริสุทธินั
์ ้น

จาอัน
้ หมู่ต้านจึงฮู้ความจริง
บ่ใจ้ ว่าย้อนหมู่ต้านบ่ฮู้ความจริงนี้ แต่ ย้อนว่าหมู่ต้านฮู้
แล้ว กับยังฮูแหม
้
ว่ากําจุกําล่ายบ่ได้ออกมาจากความจริง
21 ตี้ ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน

ใผ เป๋น คน ขี้ จุ ก็ คือ คน ตี้ อู้ ว่า พระเยซู บ่ใจ้ พระคริสต์ คน นั ้น ละ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระ
คริสต์ เขา บ่ยอมฮับ พระบิดา ตึง พระบุตร ตวย 23 คน ใด ตี้ บ่ยอมฮับ พระบุตร คน นั ้น ก็
บ่มีความสัมพันธ์กับพระบิดา คนใดตี้ยอมฮับพระบุตรคนนั ้นก็มีความสัมพันธ์กับพระ
บิดาตวย
24 ขอหื้อหมู่ต้านเก็บฮักษากําสัง
่ สอนตี้ต้านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่เก๊า ย้อนว่าถ้าต้านฮักษา
กําสัง่ สอนนี้ ไว้ ต้านก็จะติดสนิ ทกับพระบุตรตึงพระบิดาตลอดไป 25 อันนี้ เป๋นสิง่ ตี้พระ
เยซูได้สัญญาไว้กับหมู่เฮา คือหื้อเฮามีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
22

ข้อความ ตึง หมด ตี้ ข้าพเจ้า เขียน มา หื้อ ต้าน ตัง หลาย นี้ เป๋น เรือ
่ ง เกี่ยวกับ คน หมู่
นั ้น ตี้ ฮิ มา จุ ล่า ย ต้าน ตัง หลาย 27 ส่วน ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ ก๋าน เจิม จาก พระองค์ แล้ว
พระวิญญาณ บริสุทธิก็
์ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย จึง บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง มี ใผ มา สอน ต้าน ตัง หลาย
แหม ย้อน ว่า พระวิญญาณ นั ้น ได้ สอน ต้าน หื้อ ฮู้ หมด แล้ว กับ สิง่ ตี้ พระองค์ สอน ก็ เป๋น
ความจริงบ่ใจ้จุ ก็หื้อเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของพระองค์ แล้วจีวต
ิ ของต้านจะติดสนิ ทกับ
พระองค์
28 บ่าเดี่ยวนี้ ลูกๆ เหย จงติดสนิ ทกับพระคริสต์ เปื้ อว่าเมื่อพระองค์มาป๋ ากฏ เฮาตัง
หลายจะมีความมัน
่ ใจ๋ จะบ่อายต่อหน้าพระองค์เมื่อพระองค์มา 29 ต้านตังหลายฮูแล้
้ ว
ว่าพระคริสต์เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องตลอด จาอัน
้ ต้านก็ต้องฮู้ว่าคนตี้เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้อง
ก็เป๋นลูกของพระเจ้า
26

3
เฮาเป๋นลูกของพระเจ้า
ลอง กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ พระ บิดา ฮัก เฮา นั ก ขนาด ไหน เถิง ได้ ฮ้อง เฮา ว่า เป๋น ลูก ของ
พระองค์ แล้ว เฮา ก็ เป๋น จาอัน
้ แต๊ๆ โลก บ่ฮู้ จัก เฮา ก็ ย้อน ว่า โลก บ่ฮู้ จัก พระองค์ 2 ต้าน
ตี้ ฮัก ตัง หลาย ต๋อน นี้ เฮา ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว เฮา ยัง บ่ฮู้ ว่า ต่อ ไป ตัง หน้า เฮา จะ
เป๋นจาใด แต่เฮาฮูว่
้ าเมื่อพระคริสต์มาป๋ากฏ เฮาจะเป๋นเหมือนพระองค์ ย้อนว่าเฮาจะ
หัน พระองค์ ต๋าม ตี้ พระองค์ เป๋น แต๊ๆ 3 กู้ คน ตี้ มี ความ หวัง ใน พระคริสต์ จาอี้ ก็ จะ เยีย ะ
ตั ๋วหื้อบริสุทธิเหมื
อนอย่างตี้พระคริสต์บริสุทธิ์
์
1

4 กู้ คนตี้ เยียะบาป

ก็เยียะผิดบทบัญญัติของพระเจ้า ย้อนว่าบาปเป๋นก๋านผิดต่อบท
บัญญัติของพระเจ้า 5 หมู่ต้านก็ฮู้แล้วว่า ก๋านตี้พระคริสต์มาป๋ากฏนั ้นก็เปื้ อมาฮับเอา
ความ บาป ของ คน ตัง หลาย ไป จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง ใน พระองค์ นั ้น บ่มี ความ บาป อัน ใด เลย
6 คนใดตี้ ติดสนิ ทกับพระองค์ ก็ จะบ่เยียะบาปแหมต่อไป ส่วนคนตี้ ยังเยียะบาปอยู่ คน
นั ้นยังบ่เกยหันพระองค์ ยังบ่ฮูจ
้ ักพระองค์ตวย
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ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ห้าม หื้อ ใผ มา จัก
๊ จู๋ง หื้อ หลง ไป เน่ อ คน ตี้ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง
ก็ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เหมือน พระคริสต์ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า
8 คนใดตี้ยังเยียะบาปอยู่ คนนั ้นก็เป๋ นของมาร ย้อนว่ามารได้เยียะบาปมาตัง
้ แต่เมื่อเก๊
าหัวที แล้ว นี่ เป๋นเหตุ ตี้ พระบุตรของพระเจ้ามาป๋ากฏ เปื้ อมาทําลายก๋านงานของมาร
เหีย
9 คน ใด ตี้ เกิด จาก พระเจ้า คน นั ้น จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า ตั ๋ว เขา มี เจื๊อ ของ
พระเจ้าอยู่ เขาเป๋นลูกของพระเจ้าแล้ว จึงเยียะบาปแหมบ่ได้ 10 จาอัน
้ เฮาจึงฮูได้
้ ว่าใผ
เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ใผ เป๋น ลูก ของ มาร คน ตี้ บ่เยีย ะ สิง่ ตี้ ถูก ต้อง กาว่า บ่ได้ ฮัก ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อของตั ๋ว ก็บ่ใจ้ลูกของพระเจ้า
7

เฮาต้องฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น
หมู่ ต้าน ได้ยน
ิ ได้ ฟัง กํา สอน นี้ มา ตัง้ แต่ เก๊า แต่ เหง้า แล้ว ว่า หื้อ เฮา ฮัก กั ๋น และ กั ๋น
12 ห้ามเป๋ นเหมือนคาอินตี้เป๋ นของมาร แล้วได้ฆ่าน้ องบ่าวของตั ๋ว เขาฆ่าน้ องเยียะหยัง
ก็ย้อนว่าก๋านของเขาเป๋นก๋านบ่ดี แต่ก๋านของน้ องบ่าวนั ้นถูกต้องต๋ามธรรม
11

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย บ่ถ้า งืด เน่ อ ตี้ โลก นี้ จัง ต้าน 14 เฮา ฮู้ ว่า เฮา เกย เป๋น เหมือน
คนตี้ต๋ายไป แล้วได้ฮบ
ั จีวต
ิ ใหม่ เฮาฮู้ได้ย้อนเฮาฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของเฮา ส่วนคนตี้บ่ฮัก
คน อื่น ก็ เหมือน เป๋น คน ตี้ ยัง อยู่ ใน ความ ต๋าย 15 คน ใด ตี้ จัง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เขา ก็ เป๋น
ฆาตกร หมู่ต้านฮูแล้
้ วว่าคนตี้เป๋นฆาตกรจะบ่มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 16 จาอีเฮา
้ จึงฮูว่
้ าความฮัก
เป๋นจาใด คือพระคริสต์ได้สละจีวต
ิ ของพระองค์เปื้ อเฮาตังหลาย เฮาก็สมควรจะสละจี
วิตของเฮาเปื้ อ ปี้ น้ องผู้ เจื้อของเฮาตวย 17 คนตี้ มี ทรัพย์สมบัตินั ก เมื่อหันปี้ น้ อง ผู้เจื้อ
ของเขายากจ๋นต้องก๋านความจ้วยเหลือ แต่ใจ๋จืดใจ๋ดําบ่ยอมจ้วย แล้วเขาอูได้
้ จาใดว่า
เขา ฮัก พระเจ้า 18 ลูก ตี้ ฮัก ตัง หลาย เหย หื้อ เฮา ฮัก กั ๋น แต๊ๆ โดย ก๋าน เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี หื้อ กั ๋น
บ่ใจ้ก้าอูบ่
้ ดายเน่ อ
13

ย้อน จาอี้ เฮา จึง ฮู้ ว่า เฮา อยู่ ฝ่าย ความ จริง กับ เฮา สามารถ ตี้ จะ มี สันติสุข ต่อ หน้า
พระเจ้า 20 เถิงแม้ว่าใจ๋ของเฮาจะฟ้องว่าเฮาผิด เฮาก็ฮูว่
้ าพระเจ้านั ้นเป๋นใหญ่เหลือใจ๋
ของเฮา กับพระองค์ฮูหมด
้
กู้สิง่ กู้อย่าง
19

21 ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ถ้า ใจ๋ เฮา บ่ฟ้อง ว่า เฮา เยีย ะ ผิด เฮา ก็ มี ความ มัน
่ ใจ๋ ตี้ จะ เข้า หา
พระเจ้า 22 กับ เฮา จะ ได้ ฮบ
ั กู้ สิง่ ตี้ เฮา ขอ จาก พระเจ้า ย้อน ว่า เฮา เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ
พระองค์กับเยียะสิง่ ตี้พระองค์ปอใจ๋ 23 กําสัง่ ของพระองค์คือหื้อเฮาเจื้อวางใจ๋พระเยซู
คริสต์พระบุตรของพระองค์ กับหื้อเฮาฮักกั ๋นเหมือนอย่างตี้พระองค์ได้สัง่ เฮาไว้ 24 คน
ตี้ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระเจ้า ก็ ติด สนิ ท กับ พระเจ้า แล้ว พระเจ้า ก็ ติด สนิ ท กับ เขา ตวย
เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าติดสนิ ทกับเฮา ย้อนว่าพระวิญญาณตี้พระองค์หื้อกับเฮาก็อยูใน
่ ใจ๋ของ
เฮา

4
ยอห์นเตือ
๋ นหื้อหละวังผู้สอนผิด

ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ห้าม เจื้อ กู้ คน ตี้ อ้าง ว่า อู้ โดย พระวิญญาณ แต่ หื้อ ทดสอบ หมู่
เขาว่ามีวิญญาณตี้มาจากพระเจ้าแต๊ก่อ ย้อนว่ามีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋ว
ป๋อม นั ก ขนาด ออก มา ใคว่โลก แล้ว 2 ก๋าน ตี้ หมู่ ต้าน จะ สามารถ ฮู้ จัก พระวิญญาณ ของ
พระเจ้าได้ คือถ้าคนตี้อ้างตั ๋วนั ้นยอมฮับว่าพระเยซูคริสต์มาเกิดเป๋นมนุษย์ในโลกนี้ ก็
แสดง ว่า คน นั ้น มี วิญญาณ ตี้ มา จาก พระเจ้า 3 แต่ ถ้า คน ใด บ่ยอมฮับ เรือ
่ ง ของ พระเยซู
1
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คน นั ้น ก็ มี วิญญาณ ตี้ บ่ได้ มา จาก พระเจ้า เขา เป๋น ศัตรู ๋ของ พระคริสต์ ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ ว่า
ศัตรู ของ
๋
พระคริสต์กํ่าลังจะมา กับบ่าเดี่ยวนี้ ก็อยูใน
่ โลกนี้ แล้ว

ลูกๆ เหย หมู่ ต้าน เป๋น ของ พระเจ้า จึง มี ชัย เหนื อ คน หมู่ นั ้น เน่ อ ย้อน ว่า พระ
วิญญาณตี้อยู่ในหมู่ต้านยิง่ ใหญ่เหลือวิญญาณตี้อยู่ในคนของโลกนี้ 5 หมู่เขาเป๋นของ
โลกนี้ ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้หมู่เขาอูก็
้ มาจากโลกนี้ กับคนในโลกก็ฟังหมู่เขา 6 แต่หมู่เฮาเป๋น
ของพระเจ้า คนตี้ฮู้จักพระเจ้าก็ฟังเฮา แต่คนตี้บ่เป๋นของพระเจ้าก็บ่ฟังเฮา จาอัน
้ เฮา
จึงสามารถฮูได้
้ ว่าคนไหนมีวิญญาณของความจริง กาว่ามีวิญญาณตี้จุล่าย
4

ความฮักมาจากพระเจ้า
ขอหื้อเฮาฮักกั ๋นไว้เน่ อ ย้อนว่าความฮักนั ้นมาจากพระเจ้า คนตี้
ฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น ก็เป๋นลูกของพระเจ้ากับฮู้จักพระเจ้า 8 ส่วนคนตี้บ่ได้ฮักเซิง่ กั ๋นและ
กั ๋น ก็ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า เป๋น ความ ฮัก 9 นี่ คือ วิธี ตี้ พระเจ้า แสดง ความ ฮัก
ต่อเฮา คือพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาอยู่ในโลกนี้ เปื้ อเฮาจะมีจีวต
ิ
นิ รน
ั ดร์โดยผ่านตางพระบุตรของพระองค์ นั ้น 10 ความฮักก็ เป๋นจาอี้ละ บ่ใจ้ ว่าเฮาฮัก
พระเจ้าแต่ว่าพระองค์ฮักเฮา จึงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป๋นเครือ
่ งปู่จาเปื้ อฮับเอา
ความบาปของเฮาไป
11 ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ถ้า พระเจ้า ฮัก เฮา ขนาด นี้ เฮา ก็ ควร จะ ฮัก กั ๋น ตวย 12 บ่มี ใผ
เกย หัน พระเจ้า แต่ ถ้า เฮา ฮัก กั ๋น พระเจ้า ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ เฮา ความ ฮัก ของ
พระองค์ก็สมบูรณ์ ในจีวต
ิ ของเฮา
7 ต้านตี้ฮักตังหลาย

จาอัน
้ เฮา เถิง ฮู้ ว่า เฮา เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระองค์ พระองค์ ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋
เดียวกั ๋นกับเฮา คือพระองค์หื้อพระวิญญาณอยู่ในใจ๋ของเฮา 14 เฮาได้หันแล้วกับเป๋น
พยานบอกคนตังหลายว่าพระบิดาส่งพระบุตรของพระองค์มาเป๋นผู้จ้วยหื้อโลกนี้ รอด
ป๊นบาปโต้ษ 15 คนตี้ ยอมฮับว่าพระเยซู เป๋น พระบุตร ของพระเจ้า พระเจ้าก็ เป๋นนํ้า นึ่ ง
ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ คน นั ้น กับ คน นั ้น ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเจ้า 16 ย้อน จาอัน
้ เฮา
ตัง หลาย เถิง ฮู้ ตึง ไว้ วางใจ๋ ใน ความ ฮัก ตี้ พระเจ้า มี ต่อ เฮา พระเจ้า เป๋น ความ ฮัก คน ตี้
ฮัก พระเจ้า กับ ฮัก คน อื่น ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเจ้า พระองค์ ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋
เดียว กั ๋น กับ คน นั ้น 17 ย้อน จาอี้ ความ ฮัก ของ พระเจ้า จึง สมบูรณ์ ใน หมู่ เฮา เฮา ก็ เลย มี
ความมัน
่ ใจ๋ในวันตัดสินลงโต้ษบาป ย้อนว่าพระคริสต์เป๋นจาใดเฮาก็เป๋นจาอัน
้ ในโลก
นี้ 18 เมื่อพระเจ้าฮักเฮา เฮาก็ บ่มีความกั ๋วย้อนความฮักตี้ สมบูรณ์ ของพระองค์ นั ้น ได้
ไล่ ความ กั ๋ว ออก ไป หมด แล้ว ความ กั ๋ว นั ้น เกี่ยวกับ ก๋าน ถูก ลงโต้ ษ กับ คน ตี้ ยัง กั ๋ว นั ้น ก็
แสดงว่าความฮักของพระองค์ยังบ่สมบูรณ์ ในคนนั ้นเตื้อ
13

“เฮาฮักพระเจ้า� แต่ยัง
จังปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วอยู่ คนนั ้นก็ขี้จุ ย้อนคนตี้บ่ฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วตี้ผ่อหันได้ แล้ว
จะฮักพระเจ้าตี้ผ่อบ่หันได้จาใด 21 นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้พระเจ้าหื้อกับเฮา คือคนตี้ฮักพระเจ้า
ต้องฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วเก่าตวย
19 ตี้หมู่เฮาฮักก็ย้อนว่าพระเจ้าฮักเฮาก่อน 20 ถ้าคนใดอูว่
้ า

5
ลูกของพระเจ้ามีชัยเหนื อโลกนี้ แล้ว

1 คน ตี้ เจื้อ ว่า พระเยซู เป๋ น พระคริสต์

ก็ ได้ จื้อว่าเป๋นลูกของพระเจ้า กับคนตี้ ฮักป้อก็
จะฮักลูกๆ ของเขาตวย
ก็ต่อเมื่อเฮา
3
ฮัก พระเจ้า กับ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระองค์ ความหมาย ของ ก๋าน ฮัก พระเจ้า คือ เฮา
2 เฮาจะฮู้ได้ว่าเฮาตังหลายฮักลูกของพระเจ้าแต๊

1 ยอห์น 5:4
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จะเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์ กับกํา สัง่ ของพระองค์ ก็ บ่ยาก 4 ย้อนคนตี้ เป๋นลูก ของ
พระเจ้าก็มีชัยเหนื อโลก ความเจื้อของเฮาเองคือตางตี้จะมีชัยเหนื อโลกได้ 5 ใผตี้มีชัย
เหนื อโลกนี้ ได้ ก็คือคนตี้เจื้อว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าอูกั
้ บเฮาเรือ
่ งของพระบุตร

6 พระเยซูคริสต์เป๋ นผู้ตี้มาโดยนํ้ากับเลือด

พระองค์บ่ได้มาโดยนํ้าเต้าอัน
้ แต่มาโดย
นํ้ากับเลือด พระวิญญาณก็ยืนยันว่าเรือ
่ งนี้ เป๋นความจริง ย้อนพระวิญญาณเป๋นความ
จริง 7 มี อยู่สาม อย่าง ตี้ ยืนยัน ว่า เรือ
่ ง นี้ เป๋น ความ จริง คือ 8 พระวิญญาณ นํ้า กับ เลือด
ตึง สาม อย่าง นี้ ยืนยัน เหมือน กั ๋น หมด 9 ถ้า เฮา เจื้อ ถือ พยาน ตี้ เป๋น มนุษย์ ได้ กํา พยาน
ของพระเจ้าก็น่าเจื้อถือนั กเหลือนั ้นแหม ย้อนว่าพระเจ้าเองเป๋นพยานหื้อกับพระบุตร
ของพระองค์ 10 คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรของพระเจ้า ก็มีกําพยานของพระเจ้าอยู่ใน
ใจ๋ ของเขาแล้ว คนตี้ บ่เจื้อพระเจ้าก็ หาว่าพระเจ้าขี้จุ ย้อนว่าเขาบ่เจื้อในกํายืนยันของ
พระเจ้า ตี้ เกี่ยวกับ พระบุตร ของ พระองค์ 11 สิง่ ตี้ พระเจ้า ยืนยัน กับ เฮา คือ พระองค์ ได้
หื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์กับเฮาแล้ว กับเฮาได้จีวต
ิ นั ้นผ่านตางพระบุตรของพระองค์ 12 คนตี้ติด
สนิ ทกับพระบุตรของพระเจ้าก็ มี จี วต
ิ นั ้น แต่ คนตี้ บ่ติดสนิ ทกับพระบุตรของพระเจ้าก็
บ่มีจีวต
ิ นั ้น
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

13 ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ งนี้ เถิงหมู่ต้านตี้ เจื้อวางใจ๋ ในพระบุตรของพระเจ้า

เปื้ อหมู่ต้าน

จะฮูว่
้ าต้านมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 14 นี้ เป๋นความมัน
่ ใจ๋ตี้หมู่เฮามีอยูใน
่ ก๋านอธิษฐานต่อพระเจ้า

คือ ว่า ถ้า เฮา จะ ขอ สิง่ ใด ต๋าม ตี้ พระเจ้า ปอใจ๋ พระองค์ ก็ จะ โผด ฟัง เฮา 15 ถ้า เฮา ฮู้ ว่า
พระองค์ฟังเฮาบ่ว่าเฮาจะขออะหยังก็ต๋าม เฮาก็ฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้อต๋ามตี้เฮาขอนั ้น
16 คนตี้ หันปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วเก่าเยียะบาป แต่ เป๋ นบาปตี้ บ่นําไปเถิงความต๋าย เขา
ควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าหื้อนําปี้ น้ องคนนั ้นกลับใจ๋ จากบาป แล้วพระเจ้าจะหื้อจีวต
ิ
กับปี้ น้ องคนนั ้น ข้าพเจ้ากํ่าลังอู้เถิงคนตี้เยียะบาปตี้บ่นําไปเถิงความต๋าย แต่บาปตี้นํา
ไปเถิงความต๋ายก็มีเหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าบ่ได้อูหื
้ ้อต้านอธิษฐานสําหรับคนตี้เยียะบาปจา
อัน
้ เน่ อ 17 ก๋านเยียะผิดกู้อย่างเป๋นความบาป แต่บาปบางอย่างตี้บ่นําไปเถิงความต๋าย
ก็มี
18 เฮาฮู้ว่าคนตี้ เป๋ นลูกของพระเจ้าจะบ่เยียะบาปแหมต่อไป พระบุตรของพระเจ้าก็
ผ่อกอยหื้อเขาปลอดภัย มารฮ้ายจะบ่สามารถเยียะอะหยังเขาได้ 19 เฮาฮูว่
้ าเฮาเป๋นลูก
ของ พระเจ้า เถิง แม้ ว่า มาร กํ่า ลัง ครอบครอง โลก นี้ อยู่ ก็ ต๋าม 20 แต่ เฮา ก็ ฮู้ ว่า พระบุตร
ของ พระเจ้า มา แล้ว กับ หื้อ ความ เข้า ใจ๋ กับ เฮา เปื้ อ เฮา จะ ฮู้จัก พระเจ้า ผู้ เป๋น ความ จริง
เฮา มี ความ สัมพันธ์กับ พระองค์ ผู้ เป๋น ความ จริง นั ้น โดย ความ สัมพันธ์ตี้ เฮา มี กับ พระ
เยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระองค์ พระองค์ ผู้ นี้ เป๋น พระเจ้า เตี้ย ง แต๊ กับ เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ
คนมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 21 ลูกๆ เหย จงหละวังตั ๋ว ห้ามไปเกี่ยวข้องกับฮูปเคารพเน่ อ
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จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสอง
้

คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้ เป๋ นอัครทูต
ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้ แล้วฝากไว้กับเปื้ อนบางคนของต้านตี้ได้มาแอ่วหาต้าน
หมู่ เขา ได้ บอก ต้าน เถิง เรือ
่ ง ก๋าน สอน ผิด ใน คริสตจักร ของ หมู่ เขา ใน ข้อ ตี้ นึ่ ง ยอห์น ได้
อ้างเถิงแม่ญิงตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ แม่ญิงคนนี้ คงอ้างเถิงผู้เจื้อในคริสตจักรของเปื้ อน
ต้าน เซิง่ อยูใน
่ แคว้นเอเชีย เซิง่ ในสมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี
ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ อเตือ
๋ นเรือ
่ งก๋านสอนของผูสอน
้
ผิดตี้เตียวตางไปต๋าม
คริสตจักร ต่างๆ แล้ว สอน ว่า พระเยซู คริสต์ บ่ใจ้ พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ ยอห์น ได้
อ้อนวอนผู้เจื้อหื้อเจื้อฟังกําสัง่ ต่างๆ ของพระคริสต์

กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง ต้าน แม่ ญิง๑ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ กับ
ลูกๆ ของ ต้าน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก แต๊ๆ บ่ใจ้ ข้าพเจ้า คน เดียว เน่ อ แต่ กู้ คน ตี้ ฮู้ จัก ความ จริง ก็
ฮักหมู่ต้านตวย 2 ตี้ หมู่เฮาฮักต้านก็ ย้อนหมู่เฮามีความจริงอยู่ในใจ๋ กับความจริงนี้ จะ
อยูกั
่ บหมู่เฮาตลอดไป
1

ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระบิดา หื้อ พระคุณ ความ
เมตต๋า กับสันติสุขกับหมู่เฮา ในต๋อนตี้หมู่เฮามีจีวต
ิ ต๋ามความจริงกับมีความฮักต่อกั ๋น
และกั ๋น
3

ก๋านใจ๊จีวต
ิ อยูใน
่ ความจริง

4 ข้าพเจ้าดี ใจ๋ นั กขนาดตี้ ฮู้ว่าลูกๆ

ของต้านบางคนใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงนั ้น เหมือน
กับตี้พระบิดาได้สัง่ หมู่เฮาไว้ 5 แล้วต๋อนนี้ ต้านแม่ญิงเหย ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนกําสัง่ ใหม่
หื้อ กับ ต้าน แต่ นี่ เป๋น กํา สัง่ ตี้ หมู่ เฮา มี มา ตัง้ แต่ เก๊า แล้ว คือ ขอ หื้อ ฮัก กั ๋น 6 ความ ฮัก นี้
ตี้ ข้าพเจ้า อู้มา หมายเถิง ก๋าน เยียะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระเจ้า กํา สัง่ นี้ คือ หื้อ ฮักกั ๋นและ กั ๋น
เหมือนกับตี้หมู่ต้านเกยได้ยน
ิ มาแล้วตัง้ แต่เก๊า
7 มีหมู่ขี้จุ นั กขนาดออกมาใคว่โลกนี้

คนหมู่นี้ บ่ยอมฮับว่าพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาใน
โลกนี้ เป๋นมนุษย์แต๊ๆ คนจาอี้เป๋นตึงคนขี้จุ เป๋นตึงศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ 8 หละวังตั ๋วหื้อ
ดี เปื้ อบ่หื้อสิง่ ตี้หมู่เฮาได้ลงแฮงไปแล้วนั ้นต้องเสียไป กับต้านจะได้ฮับรางวัลนั ้นอย่าง
เต๋มตี้
9 คน ไหน ตี้ ล่น ลํ้า หน้า ไป กับ บ่ได้ ยึดถือ กํา สัง
่ สอน ของ พระคริสต์ คน นั ้น ก็ บ่มี ความ
สัมพันธ์กับ พระเจ้า ส่วน คน ไหน ตี้ ยึด ถือ กํา สัง่ สอน นี้ คน นั ้น ก็ มี ความ สัมพันธ์กับ พระ
บิดาตึงพระบุตรตวย 10 ถ้ามีใผมาหาต้านแล้วบ่ได้สอนอย่างตี้พระคริสต์สอน ก็บ่ดีไป
ต้อนฮับเขาเข้าบ้านกาว่าไปตัก
๊ ตวายเขา 11 ย้อนถ้าคนไหนต้อนฮับเขา ก็เต้ากับว่าคน
นั ้นมีส่วนฮ่วมในสิง่ บ่ดีตี้เขาเยียะตวย
๑

1:1
1:1 แม่ญิงนี้ อาจจะหมายเถิง
ของนางอาจอ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรนั ้น

แม่ญิงคนนึ่ ง

กาว่า

อาจจะหมายเถิงคริสตจักร

ส่วนลูกๆ

2 ยอห์น 12

384

12 ข้าพเจ้ายังมีแหมหลายเรือ
่ งตี้ใค่บอกต้าน

2 ยอห์น 13

แต่บ่อยากเขียนเป๋นจดหมาย ข้าพเจ้า
หวังว่าจะได้มาแอ่วหาต้าน แล้วอูกั
้ ๋นต่อหน้า เปื้ อเฮาจะได้มีความสุขฮ่วมกั ๋นอย่างเต๋ม
ตี้
13 ลูกๆ ของน้ องสาว๒ต้านตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ ก็ฝากความกึ๊ดเติงมาหื้อต้านตวย

๒

1:13 1:13 อ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรแหมตี้นึ่ ง

3 ยอห์น 1

385

3 ยอห์น 15

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสาม
้

ผูเขี
้ ยนจดหมายฉบับนี้ คือ ยอห์นผูเป๋
้ นอัครทูต ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้ต้าน
เฒ่าแล้ว จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ กายอัส ต้าน ขอ หื้อ กายอัส จ้วย แก้
ปั๋ ญหาในคริสตจักรตี้อยู่ใก้ๆ หัน
้ คือในคริสตจักรนี้ มีคนจื้อเดเมตริอส
ั ตี้บ่ยอมฮับสิทธิ
อํานาจของยอห์น คริสตจักรนี้ คงอยูใน
่ แคว้นเอเชีย สมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี
ยอห์น เน้ น เถิง ความ สําคัญ ของ ก๋าน ติด ต๋าม ความ จริง ตี้ อยู่ ใน กํา สอน ของ พระเยซู
อย่างมัน
่ คง กับก๋านใจ๊จีวต
ิ โดยความฮัก
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง กายอัส เปื้ อน ฮัก เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก
แต๊ๆ 2 เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย ข้าพเจ้า ขอ อธิษฐาน หื้อ ต้าน จํา๋ เริญ ใน กู้ อย่าง กับ มี สุขภาพ ตี้ ดี
เหมือนกับตี้จิตวิญญาณของต้านกํ่าลังเป๋นอยู่ 3 เมื่อใดตี้มีปี้ น้ องผู้เจื้อบางคนมาบอก
ว่า ต้าน ยัง ยึด มัน
่ อยู่ ใน ความ จริง กับ ยัง ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ จริง นั ้น ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ ขนาด
4 บ่มีอะหยังเยียะหื้อข้าพเจ้าดี ใจ๋ นั กไปเหลือนี้ แหมแล้ว เมื่อได้ยน
ิ ว่าลูกๆ ของข้าพเจ้า
ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงนั ้น
1

ก๋านใจ๊จีวต
ิ ต่อกั ๋นในคริสตจักร

5 เปื้ อนตี้ฮักเหย ต้านเยียะหื้อหันเถิงความซื่อสัตย์ของต้าน เมื่อต้านจ้วยเหลือปี้ น้ อง

ผู้เจื้อ แม้แต่บางคนตี้ต้านบ่เกยฮูจ
้ ักมาก่อนเลย 6 หมู่เขาได้อูเถิ
้ งความฮักของต้านหื้อ
คริสตจักรตี้นี่ ฟัง ก็จะเป๋นก๋านดีนั กขนาด ถ้าต้านจะจ้วยส่งหมู่เขาเตียวตางต่อไปต๋าม
ตี้พระเจ้าปอใจ๋ 7 ย้อนหมู่เขาเตียวตางไป เปื้ อฮับใจ๊พระคริสต์๑ กับบ่ยอมฮับความจ้วย
เหลือ จาก คน ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า 8 ย้อน จาอัน
้ หมู่ เฮา ควร จะ จ้วยเหลือ คน จาอี้ เปื้ อ จะ ได้
ฮ่วมฮับใจ๊กับหมู่เขาในก๋านเปิดเผยความจริงตวย
9 ข้าพเจ้าได้เขียนเถิงคริสตจักร แต่ดีโอเตรเฟสคนตี้ซอบเป๋ นใหญ่ในคริสตจักรนั ้น
เขาบ่ยอมฟังหมู่เฮาเลย 10 รอถ้าหื้อข้าพเจ้ามาเถิงก่อนเต๊อะ แล้วจะจี๊หื้อหันว่าเขาได้
เยียะอะหยังลงไปพ่อง รวมตึงเรือ
่ งตี้ เขาไปเล่าขวัญใส่ ฮา้ ยหมู่เฮา ป๋ายบ่ปอเขาบ่ยอม
ต้อนฮับปี้ น้ องผู้เจื้อหมู่นั ้นตี้เตียวตางมา แล้วยังไปสัง่ ห้ามผู้เจื้อคนอื่นตี้อยากต้อนฮับ
คนหมู่นั ้นแหมตวย ถ้าใผบ่เยียะต๋าม เขาก็จะไล่คนนั ้นออกจากคริสตจักร
11 เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย ห้าม เอา อย่าง สิง
่ ตี้ บ่ดี แต่ หื้อ เอา อย่าง สิง่ ตี้ ดี คน ตี้ เยีย ะ ดี นั ้น ก็
เป๋นของพระเจ้า ส่วนคนตี้เยียะบ่ดีนั ้นก็บ่เกยฮูจ
้ ักพระเจ้า 12 กู้คนอูยกย่
้
องเดเมตริอส
ั
ก๋านใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงของเขาก็เยียะหื้อหันว่าเขาสมควรได้ฮบ
ั ก๋านยกย่อง หมู่เฮา
ก็ยกย่องเขาตวย กับต้านก็ฮูว่
้ าตี้ข้าพเจ้าอูมา
้ ตึงหมดนี้ เป๋นความจริง
13 ข้าพเจ้า ยัง มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่อยาก เขียน เป๋น จดหมาย
14 ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ปะต้านเวยๆ นี้ แล้วเฮาจะได้อูกั
้ ๋นต่อหน้า
15 ขอ พระเจ้า หื้อ สันติสุข กับ ต้าน เปื้ อนๆ ตี้ นี่ ฝาก ความ กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน จ้วย ฝาก
ความกึ๊ดเติงหื้อกับเปื้ อนๆ แต่ละคนตี้หัน
้ ตวย
๑ 1:7 1:7 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า พระนาม

ยูดา 1

386

ยูดา 9

จดหมายจาก

ยูดา

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย ยูดา ต้าน เป๋น น้ อง บ่าว ของ ยากอบ กับ พระเยซู ยูดา คง
เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 70-80
ยูดาเขียนจดหมายนี้ เถิงหมู่ผู้เจื้อ เซิง่ ผู้เชีย
์ ๊ดว่าเป๋นผู้เจื้อจาวยิว
่ วชาญพระคัมภีรกึ
ตี้อยูใน
่ ดินแดนปาเลสไตน์ ย้อนยูดาได้อ้างอิงหลายข้อในพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่า
ยูดา เตือ
๋ น เรือ
่ ง ก๋าน สอน ผิด เหมือน ตี้ เปโตร เตือ
๋ น ใน จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง ของ เขา ผู้
สอน ผิด หมู่ นี้ เตียว ตาง ไป คริสตจักร หลาย ตี้ แล้ว สอน หื้อ หมู่ ผู้ เจื้อ บ่ต้อง ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง
บริสุทธิกั
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษโดยพระคุณของพระเจ้า
์ บมีศีลธรรมย้อนหมู่เขาได้ฮบ
ผ่านตางพระเยซู คริสต์ แล้ว ยูดาก็ เตือ
๋ นผู้ตี้ อ่านจดหมายของเขาว่า หื้อจํา๋ สิง่ ตี้ ได้ เฮีย
นจากอัครทูตแต๊ๆ ไว้ กับบ่ดีหลงไปเจื้อกําสอนของหมู่สอนผิดหมู่นี้
กําตัก
๊ ตวายของยูดา
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ยู ดาส๑ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเยซู คริสต์ กับ เป๋น น้ อง บ่าว ของ
ยากอบ
เถิงคนตังหลายตี้ พระเจ้าฮ้องมาหื้อเป๋นคนตี้ พระเจ้าพระบิดาฮัก กับเป๋นคนตี้ พระ
เยซู ได้ ปกปัก ฮัก ษา ไว้ 2 ขอ ความ เมตต๋า กับ สันติสุข ตึง ความ ฮัก จง มี แก่ หมู่ ต้าน นั กๆ
ขึ้นเต๊อะเน่ อ
1

เตือ
๋ นหมู่คนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้า
ข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ขนาดตี้จะเขียนเถิงหมู่ต้านเกี่ยวกับความรอดตี้เฮามี
ฮ่วมกั ๋น แต่หันว่าจํา๋ เป๋ นตี้ข้าพเจ้าจะต้องเขียนมาหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้าน ในก๋านต่อสู้เปื้ อ
หลักความเจื้อตี้พระเจ้าได้มอบหื้อกับคนของพระองค์เตื้อเดียวสําหรับตลอดไป 4 ย้อน
มี บาง คน ตี้ บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า ได้ ลัก เข้า มา ใน หมู่ เฮา หมู่ เขา เป๋น คน ตี้ ถือ เอา พระคุณ ของ
พระเจ้า มา เป๋น ข้อ อ้าง ใน ก๋าน ป่อย ตั ๋ว ต๋าม ตั ๋ณหา กับ ได้ ละ ขว้าง พระเยซู คริสต์ ผู้ เป๋น
ตึงเจ้านายตึงองค์พระผู้เป๋ นเจ้าองค์เดียวของเฮาไป พระคัมภีรได้
์ เขียนเถิงคนหมู่นี้ ไว้
เมินมาแล้วว่าหมู่เขาจะต้องได้ฮบ
ั โต้ษจากพระเจ้า
5 เถิงแม้หมู่ต้านจะฮูเรื
้ อ
่ งนี้ ดีอยูแล้
่ ว แต่ข้าพเจ้าก็ใค่เตือ
๋ นความจํา๋ หมู่ต้านแหมเตื้อ
ตี้จะหื้อกึ๊ดเถิงในเรือ
่ งตี้ว่า องค์พระผู้เป๋ นเจ้าได้จ้วยคนของพระองค์ออกจากประเทศ
อียป
ิ ต์ แต่ ต๋อน หลัง พระองค์ ก็ ได้ ทําลาย คน ตี้ บ่เจื้อ วางใจ๋ หมู่ นั ้น เหีย 6 กับ เรือ
่ ง ตี้ ว่า
หมู่ ทูต สวรรค์ ตี้ บ่ปอใจ๋ สิทธิอํานาจ ของ ต๋น ตี้ พระเจ้า หื้อ แต่ ได้ ละขว้าง ตี้ อยู่ ของ ตั ๋ว ไป
พระเจ้า ได้ สัง่ ล่าม หมู่ เขา ไว้โดย เจื้ อก เหล็ก ตี้ บ่มี วัน ปุด อยู่ ใน ตี้ ตี้ มืด เปื้ อ ถ้า ก๋าน ตัดสิน
ลงโต้ษในวันอันยิง่ ใหญ่นั ้น 7 ลองกึ๊ดเถิงเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์กับเมืองตุ๋มใก้ตุ๋ม
ฮิมหมู่นั ้นลอ ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น หมู่เขาเยียะบาปตางเพศ กับใจ๊จีวต
ิ ผิดเพศ พระเจ้า
จึงลงโต้ษหมู่เขาไว้ในตี้ตี้มีไฟไหม้บ่ฮูจ
้ ักดับ นี่ ก็เป๋นตั ๋วอย่างเอาไว้เตือ
๋ นหมู่เฮา
8 คน บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า หมู่ นั ้น ก็ เยีย ะ บาป เหมือน กั ๋น หมู่ เขา อ้าง ว่า หมู่ เขา หัน นิ มิต จึง
เยียะหื้อหมู่เขาเยียะตั ๋วเป๋นมลทิน กับบ่ยอมฮับสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋ นเจ้า กับ
ลบหลู่หมู่ทูตสวรรค์ 9 แม้แต่มีคาเอลตี้เป๋นหัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อต้านเถียงกับมารว่า
3 เปื้ อนตี้ฮักเหย

๑

1:1 1:1 จื้อยูดาสเป๋นกําเดียวกับ ยูดา ในภาษากรีก แต่ออกเสียงบ่เหมือนกั ๋น

ยูดา 10
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ยูดา 25

ใผจะได้ศพของโมเสสไป ต้านยังบ่อูดู
้ แควนมารเลย แต่ต้านอูก้
้ าว่า “หื้อองค์พระผูเป๋
้ น
เจ้า ว่า หื้อ เจ้า เอา เต๊อะ� 10 แต่ คน หมู่ นี้ อู้ดู แควน ใน สิง่ ตี้ ตั ๋ว เก่า บ่เข้า ใจ๋ ส่วน เรือ
่ ง ตี้ หมู่
เขาเข้าใจ๋ต๋ามสันดานในตั ๋วอย่างสัตว์ตี้บ่มีสมองนั ้น ก็เยียะหื้อหมู่เขาถูกทําลายไปเหีย
11 ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ เขา ย้อนว่าหมู่ เขาเยียะตั ๋วเหมือนคาอินก กับยอมเยีย
ะผิดเหมือนบาลาอัมตี้ใค่ได้สตางค์ข หมู่เขาจะต้องโดนลงโต้ษเหมือนโคราห์ตี้ต่อต้าน
โมเสสผู้ตี้ได้ฮบ
ั สิทธิอํานาจจากพระเจ้าค 12 หมู่เขาเป๋นหมู่ตี้เยียะหื้องานเลี้ยงของหมู่
ต้าน ตี้จัดเปื้ อแสดงความฮักต่อกั ๋นเสียไป หมู่เขาฮ่วมกิน
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้านโดยบ่ละอาย
เลย หมู่ เขา เอาใจ๋ ใส่ ก้า ตั ๋ว เก่า เต้า อัน
้ หมู่ เขา เหมือน เมฆ บ่มี ฝน ตี้ ลอย ไป ต๋าม ลม เป๋น
เหมือนเก๊าไม้ตี้บ่มีหน่วยเมื่อเถิงเวลาต้องออกหน่วย กับถูกหลกฮากออกต๋ายตึงหมด
13 หมู่เขาเป๋ นเหมือนคลื่นแฮงในทะเลตี้ซัดเอาสิง
่ ตี้น่าละอายของตั ๋วขึ้นมาเหมือนฟอง
เป๋น เหมือน ดาว ตี้ หลุด ออก จาก หมู่ พระเจ้า ได้ เกีย ม ตี้ ตี้ มืด ตึ๊ก ตี้ บ่มี วัน เสี้ ยง สุด หื้อ หมู่
เขา ไว้แล้ว 14 เอโนค เป๋น เจื๊ อสาย ของ อาดั ม นั บ ลง มา เจ็ด เจ้น ได้ ตวายตัก
๊ เถิง คน หมู่
นี้ ไว้ว่า “ผ่อ หัน
้ เต๊อะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา กับ หมู่ ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์ของ พระองค์ เป๋น
15
หมื่นๆ เปื้ อตัดสินกู้คน กับลงโต้ษคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้ากู้คน สําหรับกู้อย่างตี้หมู่เขา
เยียะไปโดยบ่ยําเก๋งพระองค์ กับกําอูบ่
้ ดีต่อพระเจ้าของคนบาปตี้บ่ยําเก๋งพระองค์�
16 คน หมู่ นี้ ขี้ จ่ม กับ ซอบ ติ คน อื่น ตลอด ซอบ เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว กับ ขี้ อวด ซอบ
เลียแข้งเลียขาคนอื่นเปื้ อผลประโยชน์
กําสัง่ สอนกับกําเตือ
๋ น
หื้อจํา๋ กําตี้หมู่อัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าของเฮา
เกยอูไว้
้ เต๊อะว่า 18 “เมื่อเถิงยุคสุดต๊ายจะมีคนเซ้ยต้าน คนหมู่นี้ จะซอบเยียะต๋ามกิเลส
ตั ๋ณหาของตั ๋ว� 19 คนหมู่นี้ ละ ตี้เยียะหื้อหมู่ต้านแตกแยกกั ๋น หมู่เขาใจ๊จีวต
ิ ต๋ามคนใน
โลกนี้ หมู่เขาบ่มีพระวิญญาณของพระเจ้า
20 แต่ ส่วน หมู่ ต้าน เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ ก่อ ตั ๋ว ขึ้น บน ความ เจื้อ ตี้ บริสุทธิตี
์ ้ สุด แล้ว หื้อ
21
พระวิญญาณบริสุทธิจ้
่ อยูใน
่ ความฮักของพระเจ้า ในหละ
์ วยต้านอธิษฐาน หื้อยึดมัน
หว่างตี้ หมู่ต้านกอยถ้าพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา มาโผดหื้อหมู่ต้านมีจี
วิตนิ รน
ั ดร์ ย้อนความเมตต๋าของพระองค์ 22 หื้อเมตต๋ากับคนตี้ยังสงสัยอยู่ 23 หื้อจ้วย
ดึงแหมคนหื้อรอดจากก๋องไฟ หื้อเมตต๋ากับคนอื่นๆ แต่หื้อหละวังตั ๋วดีๆ หื้อขีจ
้ ๊ะแม้แต่
เสื้อผ้าตี้เปื้ อนบาปของหมู่เขา
17 เปื้ อนตี้ฮักเหย

ส่วนสุดต๊ายของจดหมาย
พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮัก ษา หมู่ ต้าน ไว้บ่หื้อ ก้น ลง กับ จะ นํา หมู่ ต้าน ไป ยืน อยู่ต่อ หน้า พระสิร ิ
ของพระองค์ อย่างคนตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ กับมี ความจื้นจมยินดี 25 พระองค์ เป๋นพระเจ้าองค์
เดียว เต้า อัน
้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา ขอหื้อเกียรติ ความยิง่ ใหญ่ ฤทธิอํ
์ านาจ ตึงสิทธิอํานาจจงมีแก่
พระองค์ ตึงในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตลอดไปเต๊อะ อาเมน
24
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ตีได้
้ เปิดเผยหื้อยอห์น

คริสตจักรยุคแรกยอมฮับว่าพระธรรมวิวรณ์ เป๋นก๋านบันทึกนิ มิตตี้เขียนโดยยอห์น
ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู เขา คง เขียน พระธรรม เล่ม นี้ ขึ้น หละหว่าง ปี๋ ค�ศ� 95-96
ในสมัยของจักรพรรดิโดมิเตียน
ยอห์น หัน นิ มิต ก็ เลย เขียน บันทึก จดหมาย เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ โดน คํ่า เข ใน แคว้น เอเชีย
เซิง่ ในสมัยนี้ อยู่ในประเทศตุรกี บันทึกนี้ ก็นํามาใจ๊สําหรับผู้เจื้อกู้คนตี้กํ่าลังตุ๊กทรมาน
ใคว่โลก ยอห์นเขียนนิ มิตนี้ ไว้ต๋อนตี้เขาเป๋นนั กโต้ษบนเกาะปัทมอสย้อนความเจื้อของ
เขาในพระเยซูคริสต์
จาก นิ มิต นี้ ตี้ หื้อ ยอห์น หัน เขา สอน ว่า พระเยซู จะ ปิ๊ ก มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง เปื้ อ ปกครอง
คนกู้จ้าดใคว่โลก เถิงแม้วา่ ผูเ้ จื้อจะโดนคํ่าจากผูป
้ กครองโลกนี้ แต่หมู่เขาก็ตัง้ ต๋ากอย
ด้วยความหวังเถิงเวลาตี้พระเยซูจะมาปาไปอยูกั
่ บพระองค์
ยอห์นอูเกี
้ ่ยวกับหนั งสือเล่มนี้

1 นี่ คือสิง
้ บใจ๊ของพระองค์
่ ตี้พระเจ้ามอบหื้อพระเยซูคริสต์เปิดเผยกับหมู่ผูฮั

เปื้ อหื้อ
ฮู้เถิง สิง่ ต่างๆ ตี้ จะเกิด ขึ้น แหมบ่เมิน นี้ พระเยซู คริสต์ ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไป
บอกเรือ
่ งต่างๆ นี้ กับยอห์นผู้ฮับใจ๊ของพระองค์ 2 ยอห์นได้เป๋นพยานเถิงกู้สิง่ กู้อย่างตี้
เขาหัน คือถ้อยกําของพระเจ้าตึงกําพยานตี้พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยหื้อฮู้ 3 พระเจ้าจะ
ปั๋ นปอนคนตี้ได้อ่านกําตวายตัก
๊ นี้ หื้อคนตังหลายฟัง ตึงจะปั๋ นปอนคนตี้ได้ฟังแล้วเยีย
ะต๋ามตวย ย้อนว่าเวลาตี้เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นก็ใก้เข้ามาแล้ว
ยอห์นส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรตึงเจ็ด

4 จากยอห์น

เถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้อยูใน
่ แคว้นเอเชีย
ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮบ
ั พระคุณกับสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป๋นอยู่ตลอดในอดีต บ่า
เดี่ยวนี้ กับ ตี้ จะ มา ใน ปายหน้า กับ จาก วิญญาณ ตึง เจ็ด ตี้ เฝ้า อยู่ ต่อ หน้า บัลลังก์ ของ
พระองค์ 5 กับ จาก พระเยซู คริสต์ ผู้ เป๋น พยาน ตี้ ซื่อสัตย์ เป๋น คน เก๊ า หัวที ตี้ เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายกับเป๋นผู้มีอํานาจเหนื อกษั ตริยตั
์ งหลายในโลกนี้
พระเยซู คริสต์ ฮัก เฮา กับ ได้ จ้วย หื้อ เฮา มี อิสระ จาก บาป ของ เฮา ผ่าน ตาง เลือด ของ
พระองค์ เอง 6 พระองค์ เยียะหื้อเฮาเป๋นครอบครัวปุโรหิตตี้ ฮับใจ๊ พระเจ้าพระบิดาของ
พระองค์ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระเยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน
7 ผ่อเต๊อะ พระเยซูกํ่าลังจะมาในหมู่เมฆ
กู้คนจะหันพระองค์ แม้แต่คนตี้แตงพระองค์
กู้เผ่าพันธุใน
์ โลกจะโศกเศร้าย้อนพระองค์
จะเป๋นต๋ามนั ้นอย่างแน่ นอน อาเมน
8 พระเจ้า ผู้ เป๋ น อยู่ ตลอด ใน อดีต บ่า เดี่ยว นี้ กับ ตี้ จะ มา ใน ปายหน้า เป๋ น ผู้ มี ฤทธิ์
อํานาจสูงสุดอู้ว่า “เฮาเป๋นจุดตัง้ เก๊ากับจุดสุดป๋าย๑ ผู้เป๋นอยู่ตลอดในอดีต บ่าเดี่ยวนี้
กับตี้จะมาในปายหน้า เป๋นผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด�
๑
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วิวรณ์ 1:9

389

วิวรณ์ 2:7

ยอห์นหันพระคริสต์
ข้าพเจ้า คือ ยอห์น ปี้ น้ อง ของ หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ใน ความ ตุ๊ก ยาก ฮ่วม อยู่ ใน
แผ่น ดิน ของ พระเยซู ตึง ฮ่วม ใน ความ อดทน กับ หมู่ ต้าน ย้อน ติด ต๋าม พระองค์ ตี้ เฮา
เป๋น นั ก โต้ ษ อยู่ บน เกาะ ปัทมอส นี้ ก็ ย้อน ว่า ได้ บอก ถ้อย กํา ของ พระเจ้า กับ เป๋น พยาน
ของพระเยซู 10 ในวันขององค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้น พระวิญญาณบริสุทธิได้
์ ดลใจ๋ข้าพเจ้า
11
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังเหมือนเสียงแกมาจากตังหลัง เสียงนั ้นอู้ว่า “หื้อเขียนกู้ สิง่ กู้
อย่าง ตี้ ต้าน หัน ลง ไว้ใน หนั งสือ แล้ว ส่ง ไป หื้อ คริสตจักร ตึง เจ็ด คือ คริสตจักร ตี้ อยู่ ใน
เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิ รา เมืองซาร์ดิส เมืองฟิลา
เดลเฟีย กับเมืองเลาดีเซีย�
12 เมื่อ ข้าพเจ้า เหลียว ไป ผ่อ ตัง เสียง ตี้ อู้ มา นั ้น ก็ หัน ขา ตัง
้ โกมไฟ คํา เจ็ด อัน 13 ต้า
มก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ หมู่ นั ้น ข้าพเจ้า หัน คน นึ่ ง เซิง่ ผ่อ เหมือน กับ บุตรมนุษย์ นุ่ง เสื้อ คุม
ยาวจ๋นเถิงตีน
๋ กับมีสายสะปายคําตี้อก 14 ผมบนหัวของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะกับ
ขาว เหมือน หิมะ ต๋า ของ พระองค์ เหมือน เปล๋ ว ไฟ 15 ตีน
๋ ของ พระองค์ เหมือน ตองแดง
ตี้ ถูกหลอมในเต๋าไฟจ๋นเกลี้ยงเป๋นมันเหลื้อมมาบๆ เสียงของพระองค์ เหมือนเสียงนํ้า
ไหลดังสนั ่นปั่ นปื๊ น 16 ในมือขวาของพระองค์ กํา๋ ดาวอยู่เจ็ดดวง มีดาบสองคมออกมา
จากปากพระองค์ กับหน้าของพระองค์เหมือนกับตะวันตี้กํ่าลังส่องแสงแจ้งขนาด
17 เมื่อข้าพเจ้าหันพระองค์ ก็โก้นลงฮิมตีน
๋ ของพระองค์เหมือนกับคนต๋าย พระองค์
วางมือขวาบนตั ๋วข้าพเจ้าแล้วอู้ว่า “บ่ต้องกั ๋ว เฮาเป๋นเก๊ากับเป๋นป๋าย 18 เฮาเป๋นผู้ตี้ มี
จีวต
ิ อยู่ เฮาเกยต๋าย แต่บ่าเดี่ยวนี้ เฮามีจีวต
ิ อยูตลอด
่
ไป เฮาเป๋นผู้มีอํานาจเหนื อความ
ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย๒ 19 หื้อ เขียน สิง่ ตี้ ต้าน ได้ หัน หื้อ เขียน เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ กํ่า ลัง เป๋น
อยู่บ่าเดี่ยวนี้ กับเหตุก๋ารณ์ ตี้จะเกิดขึ้นตวย 20 นี่ เป๋นความหมายอันเลิ็กลับของดาวตึง
เจ็ด ดวง ตี้ ต้าน หัน ใน มือ ขวา ของ เฮา กับ ขา ตัง้ โกมไฟ คํา ตึง เจ็ด อัน ดาว ตึง เจ็ด ดวง นั ้น
หมายเถิง หมู่ ทูต สวรรค์ ของ คริสตจักร ตึง เจ็ด แห่ง ขา ตัง้ โกมไฟ ตึง เจ็ด อัน นั ้น ก็ หมาย
เถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้นั ้นละ
9

2

ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสว่า

พระองค์ผู้ตี้กํา๋ ดาวตึงเจ็ดดวงในมือขวา กับเตียวอยูก๋
่ างขาตัง้ โกมไฟคําตึงเจ็ดอันอู้
ว่า 2 เฮาฮูสิ
้ ง่ ตี้หมู่ต้านเยียะ ฮูเถิ
้ งก๋านหนั กตี้หมู่ต้านเยียะ ฮูเถิ
้ งความอดทนอย่างหนั ก
ของหมู่ต้าน ฮู้ว่าหมู่ต้านทนบ่ไหวกับคนบ่ดีหมู่นั ้น กับหมู่ต้านก็ได้ทดสอบคนหมู่นั ้นตี้
แอบอ้างเป๋นหมู่อัครทูต แต๊ๆ บ่ใจ้ แล้วหมู่ต้านก็ หันได้ ว่าหมู่เขาขี้จุ 3 เฮาฮู้ว่าหมู่ต้าน
อดทนต่อความตุ๊กยากย้อนหันแก่เฮา กับบ่ได้อ่อนล้าในก๋านติดต๋ามเฮา 4 แต่เฮามีข้อ
ตี้ จะต่อว่าพ่อง คือหมู่ต้านฮักเฮากับฮักกั ๋นหน้ อยลงเหลือเมื่อเก๊ าหัวที ตี้ ต้านเกยมีนั ้น
5 ย้อน จาอัน
้ ลอง กึ๊ด ผ่อ ลอ ว่า หมู่ ต้าน ได้ หลงผิด ไป จาก สภาพ เก่า มอกใด หื้อ กลับ ใจ๋
จาก บาป แล้ว ปิ๊ ก ไป เยีย ะ เหมือน เก่า ตี้ เกย เยีย ะ ตัง้ แต่ หัวที นั ้น ถ้า บ่จาอัน
้ เฮา จะ มา หา
หมู่ต้าน กับจะเอาขาตัง้ โกมไฟคําของหมู่ต้านออกไปจากตี้ของมันเหีย 6 แต่หมู่ต้านก็
ยังมีข้อดีอยู่ คือหมู่ต้านจังในสิง่ ตี้หมู่นิ โคเลาส์เยียะ เซิง่ ตั ๋วเฮาก็จังเหมือนกั ๋น
7 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย
เฮาจะหื้อกิน
ิ เซิง่ อยูใน
่ สวนสวรรค์ของพระเจ้าก
๋ หน่วยจากเก๊าไม้แห่งจีวต
๒

1:18 1:18 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า ขะแจ๋แห่งความต๋าย
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ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองสเมอร์นา

8 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองสเมอร์นาว่า

“พระองค์ ตี้ เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย ผู้ ตี้ เกย ต๋าย กับ ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น มา ใหม่ อู้ว่า 9 เฮา ฮู้ว่าหมู่
ต้านมีความตุ๊กลําบากกับยากจ๋น แต่แต๊ๆ แล้วหมู่ต้านเป๋นคนรํา่ รวย เฮาฮู้ว่าหมู่ต้าน
ถูก ใส่ ฮ้าย จาก คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น จาว ยิว แต่ บ่ได้ เป๋น หมู่ เขา เป๋น คน ของ ซา
ต๋าน 10 บ่ต้องกั ๋วเลยเถิงสิง่ ตี้ หมู่ต้านจะต้องทนตุ๊กทรมานนั ้น ฟังหื้อดี เน่ อ มารจะยับ
หมู่ต้านบางคนขังคอกเปื้ อทดสอบหมู่ต้าน ต้านตังหลายจะทนตุ๊กทรมานเป๋นเวลาสิบ
วัน แต่จงซื่อสัตย์ต่อเฮาตลอดจ๋นต๋าย แล้วเฮาจะหื้อมงกุฎแห่งจีวต
ิ แก่หมู่ต้าน
11 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย
จะบ่ได้ฮบ
ั อันตรายจากความต๋ายเตื้อสุดต๊าย๓
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเปอร์กามัม

12 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมว่า

“พระองค์ ผู้ กํา๋ ดาบ สอง คม อู้ ว่า 13 เฮา ฮู้ ว่า ตี้ ตี้ หมู่ ต้าน อยู่ นั ้น เป๋น ตี้ ซาต๋าน ปกครอง
อยู่ กับเฮาก็ฮู้ว่าหมู่ต้านยังจงฮักภักดีต่อเฮา หมู่ต้านบ่เกยหยุดไว้วางใจ๋เฮาเลย แม้ใน
ต๋อนตี้อันทีพาส พยานตี้ซื่อสัตย์ของเฮาถูกฆ่าต้ามก๋างหมู่ต้านในตี้ตี้ซาต๋านอยู่ 14 แต่
เฮามีข้อตี้จะต่อว่าพ่อง คือบางคนในหมู่ต้านถือต๋ามกําสอนของบาลาอัม คนตี้แนะนํา
วิธก
ี ๋านหื้อบาลาคจุล่ายจาวอิสราเอลหื้อเยียะบาป โดยจุหื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จา
ฮูปเคารพกับเยียะบาปตางเพศ 15 ในหมู่ต้านก็ มีบางคนตี้ ถือตวยต๋ามกําสอนของหมู่
นิ โคเลาส์เหมือนกั ๋น 16 ย้อนจาอัน
้ หื้อกลับใจ๋จากบาป ถ้าบ่อัน
้ เฮาจะมาหาต้านเวยๆ นี้
แล้วจะต่อสู้กับคนหมู่นั ้นด้วยดาบตี้ออกจากปากของเฮา
17 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย
ข
เฮาจะหื้อมานา ตี้เก็บซ่อนอยู่ กับจะหื้อหินสีขาวเซิง่ เขียนจื้อใหม่แก่คนนั ้น บ่มีใผฮูจื
้ ้อ
นั ้นนอกจากคนตี้ได้ฮบ
ั เต้าอัน
้
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองธิยาทิรา

18 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองธิยาทิราว่า

พระองค์ ผู้ตี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า เซิง่ มีต๋าเหมือนเปล๋ วไฟกับ มีตีน
๋ เหมือนตอง
19
แดงตี้เหลื้อมมาบๆ อูว่
้ า เฮาฮูสิ
้ ง่ ตี้หมูต้
่ านเยียะ กับความฮัก ความเจื้อ ก๋านฮับใจ๊ ตึง
ความอดทนตี้หมูต้
่ านมี เฮาฮูว่
้ าบ่าเดี่ยวนี้ หมูต้
่ านเยียะนั กเหลือตี้เกยเยียะเมื่อเก๊าหัวที
20
แหม ก่อน แต่ เฮา มี เรือ
่ ง ตี้ จะ ต่อ ว่า หมู่ ต้าน คือ หมู่ ต้าน อดทน ฟัง แม่ ญิง คน นั ้น ตี้ จื้อ
เยเซเบลผู้ตี้ยกตั ๋วเก่าว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า กําสอนของนางล่อลวง
ผู้ฮับใจ๊ ของเฮาหื้อเยียะบาปตางเพศ กับหื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกยเอาไปปู่ จาฮูปเคารพแล้ว
21 เฮาได้หื้อโอกาสนางกลับใจ๋จากบาป แต่นางก็บ่ยอมหยุดเยียะสิง
่ บ่ดีหมู่นั ้นของนาง
22 ผ่อ เน่ อ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ แม่ ญิง คน นั ้น นอน บน ตี้ นอน คน ป่ วย แล้ว คน ตัง หลาย ตี้ ล่วง
ประเวณี กับ นาง เฮา จะ หื้อ เขา ได้ ฮบ
ั ความ ตุ๊ก ทรมาน เว้น แต่ ว่า คน หมู่ นั ้น จะ ย้าง เยีย ะ
บาปตี้ ได้ เยียะกับนาง 23 เฮาจะฆ่าหมู่ลูกศิษย์ของนาง แล้วคริสตจักรตังหลายจะฮู้ว่า
เฮาเป๋นผู้ตี้หยัง่ ฮู้กํากึ๊ดกับจิตใจ๋ของคน เฮาจะตอบแตนหมู่ต้านแต่ละคนต๋ามสิง่ ตี้หมู่
ต้านได้เยียะลงไป 24 สําหรับหมู่ต้านตี้เหลืออยูใน
่ เมืองธิยาทิรา ตี้บ่ได้เยียะต๋ามกําสอน
็ ตี้มาจากซาต๋าน� เฮาจะ
ของนาง กับยังบ่ฮูจ
้ ักสิง่ ตี้บางคนฮ้องว่า ‘ความจริงอันลํ้าเลิก
๓
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บ่มอบ ภาระ อื่น หื้อ หมู่ ต้าน แหม 25 แต่ สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน มี อยู่แล้ว นั ้น ก็ หื้อ ฮัก ษา ไว้หื้อ ดี จ๋น
กว่าเฮาจะมา
26 “คน ตี้ มี ชัย กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ เฮา ไว้ จ๋น เถิง ตี้ สุ ด เฮา จะ หื้อ เขา มี
อํานาจปกครองจ้าดตังหลาย
27 ‘เขาจะปกครองจ้าดตังหลายโดยคทาเหล็ก
เขาจะเยียะหื้อหมู่นั ้นแตกออกเป๋นเสี่ยงๆ เหมือนกับหม้อดินเผาตี้โดนตุ๊บ�ค

28 เฮาจะหื้ออํานาจกับเขาอย่างเดียวกับตี้เฮาได้ฮบ
ั จากพระบิดาของเฮา กับเฮาจะมอบ

ดาวประจํา๋ ฮุง่ หื้อแก่คนนั ้น 29 ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักร
ต่างๆ เต๊อะ

3
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองซาร์ดิส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองซาร์ดิสว่า

“พระองค์ ผู้ ปกครอง วิญญาณ ตึง เจ็ด ดวง ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้าฅ๔ กับ มี ดาว ตึง เจ็ด ดวง
พระองค์ อู้ว่า เฮาฮู้สิง่ ตี้ หมู่ต้านเยียะ เฮาฮู้ว่า ใผก็ ถือว่าหมู่ต้านมีจี วต
ิ ตี้ เจื้อวางใจ๋ เฮา
2
แต่แต๊ๆ หมู่ต้านได้ต๋ายแล้วในฝ่ายวิญญาณ ตื่นขึ้นมาเหียเต๊อะ หื้อเสริมสิง่ ดีตี้เหลือ
อยู่ หน้ อย ของ หมู่ ต้าน นั ้น หื้อ แข็ง แฮง ขึ้น ก่อน ตี้ มัน จะ ต๋าย ไป ย้อน เฮา หัน ว่า สิง่ ตี้ หมู่
ต้านเยียะตึงหมดนั ้นบ่ดี ปอในสายต๋าพระเจ้าของเฮา 3 ย้อนจาอัน
้ หื้อจดจํา๋ กําสอนตี้
หมู่ต้านได้ ฮบ
ั ฟังไว้ หื้อเจื้อฟังต๋ามนั ้นกับกลับใจ๋ จากบาปเหีย ถ้าหมู่ ต้านบ่ยอมตื่นขึ้น
มา เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย แล้ว หมู่ ต้าน จะ บ่ตัน ฮู้ ตั ๋ว ว่า เฮา จะ มา หา เมื่อ ใด
เปื้ อจะลงโต้ษต้าน 4 แต่จาใดก็ต๋ามยังมีสองสามคนในเมืองซาร์ดิส ตี้ได้ฮักษาเสื้อผ้า
ของตั ๋วหื้อสะอาดอยู่ ก็เปิงแล้วตี้หมู่เขาจะใส่ เสื้อสี ขาวสะอาดเตียวไปกับเฮา 5 คนตี้มี
ชัย จะได้ใส่เสื้อผ้าสีขาวเหมือนหมู่เขา แล้วเฮาจะบ่ลบจื้อของเขาออกจากหนั งสือแห่ง
จีวต
ิ แต่เฮาจะยืนยันต่อหน้าพระบิดาของเฮากับต่อหน้าหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ว่า
คนๆ นี้ เป๋นของเฮา
6 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟีย

7 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียว่า

“พระองค์ ผู้ บริสุทธิซื
์ ่ อสัตย์ ตี้ กํา๋ ลูก ขะแจ๋ ของ กษั ตริย์ดาวิด คือ ผู้ ตี้ เปิด ปะตู๋ แล้ว จะ
บ่มีใผหับได้ เป๋นผู้ตี้ หับปะตู๋ แล้วก็ บ่มีใผเปิดได้ อู้ว่า 8 เฮาฮู้สิง่ ตี้ หมู่ต้านเยียะ ผ่อหื้อดี
เฮา ได้ เปิด ปะตู๋ หื้อ หมู่ ต้าน ตี้ บ่มี ใผ หับ ได้ เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน มี แฮง หน้ อย แต่ หมู่ ต้าน ก็ ได้
เยียะ ตวย กํา สอน ของ เฮา กับ บ่ได้ ละ ความ เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา 9 ส่วน หมู่ คน ตี้ เป๋น ของ ซา
ต๋าน ตี้ จุ ว่าเป๋นจาวยิว แต่ แต๊ๆ บ่ได้ เป๋น ผ่อไว้หื้อดี เฮาจะเยียะหื้อหมู่เขามาหมอบลง
ไหว้ตี้ตีน
๋ ของหมูต้
่ าน กับเยียะหื้อคนหมูนั
่ ้นฮูว่
้ าเฮาฮักหมูต้
่ าน 10 ย้อนว่าหมูต้
่ านเจื้อฟัง
กําสัง่ ตี้บอกหื้ออดไว้ เฮาจะปกป้องหมู่ต้านจากเวลาแห่งความตุ๊กยากตี้จะมาทดสอบ
คนบนโลกนี้ 11 เฮาจะมาเวยๆ นี้ แต่ สิง่ ตี้ หมู่ต้านมีอยู่แล้วนั ้น ก็ หื้อฮักษาไว้หื้อดี เปื้ อ
จะ บ่มี ใผ มา ลู่ เอา มงกุฎฆไป จาก หมู่ ต้าน ได้ 12 เฮา จะ ตัง้ คน ตี้ มี ชัย นั ้น เป๋น เสา หลัก ใน
พระวิหารของพระเจ้าของเฮา เขาจะอยู่ตี้หัน
้ ตลอดไป เฮาจะเขียนจื้อของพระเจ้าของ
เฮา ลง บน ตั ๋ว เขา กับ จื้อ เมือง ของ พระเจ้า ของ เฮา คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่ ของ พระเจ้า ตี้
ค
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จะลงมาจากสวรรค์ จากพระเจ้าของเฮา แล้วเฮาจะเขียนจื้อใหม่ ของเฮาไว้บนตั ๋วของ
เขาตวย
13 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรตางๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย

14 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเลาดีเซียว่า

“นี่ เป๋น กํา อู้ ของ พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ จื้อ ว่า อาเมน ผู้ ตี้ เป๋น พยาน ตี้ ซื่อสัตย์ กับ แต๊ จริง
พระเจ้าได้สร้างกู้สิง่ กู้อย่างขึ้นมาผ่านตางผู้นี้ พระองค์อู้ว่า 15 เฮาฮู้สิง่ ตี้หมู่ต้านเยียะ
หมู่ต้านบ่ฮ้อนบ่หนาวต่อเฮา เฮาใค่หื้อหมู่ต้านฮูฮ้
้ อนฮูหนาว
้
เลือกเอาอย่างใดอย่างนึ่ ง
เหีย 16 ย้อนว่าหมู่ต้านอุน
่ ๆ บ่ดาย บ่ฮ้อนแต๊บ่หนาวแต๊ เฮาจะถุยเจ้าออกจากปากของ
เฮา 17 หมู่ ต้าน อู้ ว่า ‘ข้า รํา่ รวย กับ มัง่ คัง่ บ่ขาด เหลือ อะหยัง เลย� แต่ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ว่า ตั ๋ว
หมู่ต้านนั ้นน่าสมเพชเวทนา น่าอินดู ยากจ๋น ต๋าบอด กับป๋วยตั ๋วอยู่ 18 เฮาแนะนําหื้อ
หมู่ ต้าน ซื้อ คํา ตี้ ได้ หลอม ด้วย ไฟ หื้อ บริสุทธิ์แล้ว จาก เฮา เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ รํา่ รวย แต๊ๆ
หื้อหมู่ต้านซื้อเสื้อผ้าสีขาวไปใส่เปื้ อจะได้บ่ต้องอาย ย้อนป๋วยตั ๋วอยู่ แล้วหื้อซื้อยามาใส่
ต๋าของหมู่ต้านเปื้ อจะได้ผ่อหัน 19 เฮาฮักใผเฮาก็จะตักเตือ
๋ นกับตีส
๋ อนเปื้ อสอนคนนั ้น
ย้อนจาอัน
้ หื้อกระตือรือร้นกับกลับใจ๋จากบาป 20 ผ่อเต๊อะ เฮายืนฮ้องอยู่ตี้ปะตู๋ ถ้าใผ
ได้ยน
ิ เสียงของเฮาแล้วเปิดปะตู๋ฮับ เฮาจะเข้าไปตังใน แล้วกิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าฮ่วมกั ๋นกับคน
21
นั ้น เฮาจะหื้อสิทธิกั
์ บคนนั ้นตี้มีชัย ได้นั ่งบนบัลลังก์กับเฮา เหมือนกับตี้เฮามีชัยแล้ว
ได้นั ่งกับพระบิดาของเฮาบนบัลลังก์ของพระองค์
22 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ�

4
ก๋านนมัสก๋านพระเจ้าในสวรรค์

1 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าหันปะตู๋สวรรค์เปิ ดอ้าอยูตั
่ ด
๊ หน้า แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงตี้เกย

อูกั
้ บข้าพเจ้าเตื้อแรกดังเหมือนเสียงแกว่า “ขึ้นมาบนเพ้เต๊อะ แล้วเฮาจะหื้อต้านหันว่า
ต่อจากนี้ ไปจะเกิดอะหยังขึ้น� 2 ตันใดนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิได้
์ ดลใจ๋ข้าพเจ้า แล้ว
3
ข้าพเจ้า ก็ หัน บัลลังก์ ใน สวรรค์ กับ มี ผู้ นึ่ ง นั ่ง อยู่ บน นั ้น ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ นั ้น ส่อง
สว่าง เหมือน หิน เจียระไน มี ตึง สี เขียว กับ สี แดง กับ มี ฮุง้ แจ้ง สดใส เหมือน แก้ว มรกต
ล้อม แวด บัลลังก์ นั ้น อยู่ 4 นอก จาก นี้ ยัง มี บัลลังก์ แหม ซาว สี่ บัลลังก์ ล้อม แวด บัลลังก์
นั ้น กับ มี ผู้ อาวุโส ซาว สี่ คน นั ่ง อยู่ บน แต่ ละ บัลลังก์ ผู้ อาวุโส หมู่ นั ้น ใส่ เสื้อผ้า สี ขาว กับ
ใส่ มงกุฎ คํา 5 มี ฟ้า แมบ กับ ฟ้า ฮ้อง ดัง ออก มา จาก บัลลังก์ กับ มี โกมไฟ เจ็ด อัน ลุก แจ้ง
อยูหน้
่ าบัลลังก์ เซิง่ คือวิญญาณตึงเจ็ดตี้ฮับใจ๊พระเจ้า 6 ตัด
๊ หน้าบัลลังก์นั ้น ผ่อเหมือน
ทะเลแก้วตี้ใสอย่างแก้วเจียระไน
ส่วนตัด
๊ ก๋างบริเวณรอบบัลลังก์ มีสิง่ มีจีวต
ิ สี่ต๋น เซิง่ มีแก่นต๋าอยูรอบ
่
ตั ๋วเต๋มไปหมด
ตึงตังหน้าตังหลัง 7 สิง่ มีจีวต
ิ ตั ๋วตี้นึ่ งเหมือนสิงโต ตั ๋วตี้สองเหมือนงัวปู๊ ตั ๋วตี้สามมีหน้า
ต๋าเหมือนคน ตั ๋วตี้สี่ เหมือนนกอินทรีกํ่าลังบิน 8 สิง่ มีจีวต
ิ ตึงสี่ ต๋นนี้ แต่ละต๋นมีหกปีก
กับมีแก่นต๋าเต๋มไปหมดตึงรอบตั ๋วกับในปีกตวย ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน บ่เกยหยุดอูว่
้ า
“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผูมี
้ ฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด

ผูเป๋
้ นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตี้จะมาในปายหน้า�
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9 เมื่อใดตี้สิง
ิ ตึงสี่ต๋นอูกํ
้ าสรรเสริญ
่ มีจีวต

ถวายเกียรติ กับขอบพระคุณพระองค์ผู้ตี้นั ่ง
อยู่บน บัลลังก์ ผู้ เซิง่ มี จี วต
ิ อยู่ตลอด ไป 10 ผู้ อาวุโส ตึง ซาว สี่ คน ก็ ก้ม ลง กราบ นมัส ก๋า น
พระองค์ผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์ กับมีจีวต
ิ อยู่ตลอดไป แล้วหมู่เขาก็ถอดมงกุฎของตั ๋วลง
ตัด
๊ หน้าบัลลังก์ฮ้องว่า
11 “ข้าแต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของหมู่เฮา
พระองค์สมควรตี้จะได้ฮบ
ั กําสรรเสริญ
ได้ฮบ
ั เกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจ
พระองค์ได้สร้างกู้สิง่ กู้อย่างขึ้น
กับกู้สิง่ กู้อย่างก็เกิดขึ้นกับเป๋นอยู่
ต๋ามความต้องก๋านของพระองค์�

5

หนั งสือม้วนกับลูกแกะ
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน หนั งสือ ม้วน มัด นึ่ ง ใน มือ ขวา ของ พระองค์ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์
หนั งสือ ม้วน นั ้น มี กํา เขียน ไว้ตึง ตัง หน้า ตัง หลัง กับ ปิด ไว้โดย ก๋า จํ๊า เจ็ด ดวง 2 จาก นั ้น
ข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์ ผู้มีอํานาจองค์ นึ่ ง บอกเสียงอันดังว่า “ใผสมควรตี้ จะได้ แกะก๋า
จํ๊า ตี้ ติด อยู่ กับ เปิด หนั งสือ ม้วน นี้ ออก� 3 แต่ ก็ บ่มี ใผ ใน สวรรค์ บน โลก กาว่า ใต้ ปื๊ น
แผ่นดินโลก ตี้สมควรจะเปิดหนั งสือม้วนนี้ แล้วอ่านข้อความตังในได้ 4 ข้าพเจ้าไห้แล้ว
ไห้ แหม ย้อน ยัง บ่มี ใผ สมควร จะ เปิด หนั งสือ ม้วน นี้ กับ อ่าน ข้อความ ตัง ใน นั ้น 5 แต่ มี ผู้
อาวุโส คน นึ่ ง อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “บ่ดี ไห้ เน่ อ ผ่อ หัน
้ ลอ สิงโต จาก เผ่า ของ ยู ดาห์ ผู้ เป๋น เจื๊
อสาย อัน ยิง่ ใหญ่ ของ กษั ตริย์ ดาวิด มี ชัย แล้ว กับ สามารถ แกะ ก๋า จํ๊า ตึง เจ็ด ดวง แล้ว
เปิดหนั งสือม้วนนี้ ออกได้�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน ลูก แกะ๕ตั ๋ว นึ่ ง ยืน อยู่ ตัด
๊ ก๋าง ใก้ๆ กับ บัลลังก์ สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น
กับ หมู่ ผู้ อาวุโส แวด มัน อยู่ ผ่อ เหมือน ว่า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เกย ถูก ฆ่า มา แล้ว มัน มี เจ็ด เขา
กับเจ็ดต๋า เซิง่ เป๋นวิญญาณตึงเจ็ดตี้ฮับใจ๊พระเจ้า ตี้พระองค์ส่งออกไปใคว่โลก 7 แล้ว
ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ก็ เตียว เข้า มา ฮับ หนั งสือ ม้วน นั ้น จาก มือ ขวา ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน
บัลลังก์ 8 เมื่อ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ฮับ หนั งสือ ม้วน นั ้น แล้ว สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส
ตึงซาวสี่คนก็ก้มกราบลงต่อหน้าลูกแกะตั ๋วนั ้น แต่ละคนมีพิณกับกํา๋ สลุงคําตี้มีเครือ
่ ง
หอม เต๋ม ไป หมด เซิง่ เป๋น กํา อธิษฐาน ของ คน ของ พระเจ้า 9 หมู่ เขา ก็ ฮ้อง เพลง บท ใหม่
ว่า
“พระองค์เป๋นผูตี
้ ้สมควรตี้จะได้ฮบ
ั หนั งสือม้วนนี้
กับแกะก๋าออก
ย้อนพระองค์ได้ถูกฆ่าแล้ว
กับได้ไถ่คนตังหลายหื้อพระเจ้าโดยเลือดของพระองค์
เซิง่ คนหมู่นั ้นมาจากกู้เผ่า กู้ภาษา กู้จ้าด กับกู้บ้านเมือง
10 พระองค์เยียะหื้อหมู่เขาเป๋ นปุโรหิตในอาณาจักรของพระเจ้าของเฮา
กับหมู่เขาจะปกครองโลกนี้ �
11 ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ แหม เตื้อ แล้ว ได้ยน
ิ เสียง ของ ทูต สวรรค์ นั ก ขนาด เป๋น จํา๋ นวน ล้านๆ
ตี้อยู่ล้อมแวดบัลลังก์กับสิง่ มีจีวต
ิ ตึงสี่ต๋นตึงผู้อาวุโสตังหลาย 12 ทูตสวรรค์ก็ฮ้องด้วย
เสียงอันดังว่า
1

๕

5:6 5:6 พระคัมภีรไทย
์
ฉบับมาตรฐานใจ๊กําว่า พระเมษโปดก
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“ลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่า ก็สมควรจะได้ฮบ
ั
ฤทธิอํ
์ านาจ ความมัง่ คัง่ ผญาปั๋ ญญา กํา๋ ลัง
เกียรติยศ พระสิร ิ กับกําสรรเสริญ�
13 จากนั ้นข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงสิง่ มีจีวต
ิ ตึงหมดในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก ใต้ปื๊ นแผ่น
ดินโลกกับในทะเล ก็คือกู้สิง่ กู้อย่างตี้มีจีวต
ิ อยูใน
่ จักรวาล ฮ้องสรรเสริญว่า
“ขอกําสรรเสริญ เกียรติยศ พระสิร ิ กับฤทธิอํ
์ านาจ
จงมีแก่พระองค์ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ กับแก่ลูกแกะตั ๋วนั ้น
ตลอดไป�
14 จากนั ้นสิง
ิ ตึงสี่ต๋นก็อู้ว่า “อาเมน� แล้วผู้อาวุโสตึงหมดก็ก้มลงกราบนมัสก๋า
่ มีจีวต
น

6

ก๋าจํ๊าอันตี้นึ่ งเถิงหก
ข้าพเจ้า หัน ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เปิด ก๋า จํ๊า อัน ตี้ นึ่ ง ออก มา จาก ตึง หมด เจ็ด อัน ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วิต ต๋น นึ่ ง ใน สี่ ต๋น นั ้น อู้ เสียง ดัง อย่าง ฟ้า ฮ้อ ง ว่า “มา เต๊อะ�
2 ข้าพเจ้า หัน ม้า ขาว ตั ๋ว นึ่ ง อยู่ ตัด
๊ หน้า ผู้ ตี้ ขี่ ม้า ตั ๋ว นั ้น กํา๋ กัน ธนู กับ ได้ ฮบ
ั มงกุฎ แล้ว
ก็ ขี่ม้าออกไปอย่างผู้มีชัย เปื้ อจะไปเอาชัยแหมเตื้อ 3 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้ สองออก
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วต
ิ แหม ต๋น นึ่ ง อู้ ว่า “มา เต๊อะ� 4 จาก นั ้น ม้า แหม ตั ๋ว นึ่ ง
สี แดง ไฟ ก็ ออก มา ผู้ ตี้ ขี่ อยู่ บน หลัง ม้า ได้ ฮบ
ั อํานาจ ตี้ จะ เอา สันติสุข ไป จาก โลก เปื้ อ
เยียะหื้อคนฆ่ากั ๋นเอง ผู้ขี่ม้าได้ ฮบ
ั ดาบใหญ่เล่มนึ่ ง 5 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้ สามออก
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของสิง่ มีจีวต
ิ ต๋นตี้สามอู้ว่า “มาเต๊อะ� ข้าพเจ้าก็หันม้าสีดํา กับผู้ตี้
ขี่นั ้นกํา๋ ต๋าจัง้ ไว้ในมือ 6 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนึ่ งเหมือนกับว่ามาจากต้ามก๋างตี้สิง่ มีจีวต
ิ
ตึง สี่ ต๋น อยู่ อู้ว่า “ข้าว สาลี นึ่ ง ลิตร มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง นึ่ ง วัน ข้าว บาร์เลย์สาม ลิตร มี ก้า
เต้ากับก้าแฮงนึ่ งวัน แต่ห้ามเยียะหื้อนํ้ามันกับเหล้าองุน
่ เสียหาย�
7 เมื่อ ลูก แกะ เปิ ด ก๋า จํ๊า ตี้ สี่ ออก ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วต
ิ ต๋น ตี้ สี่ อู้ ว่า “มา
เต๊อะ� 8 แล้วข้าพเจ้าก็หันม้าสีซีดตั ๋วนึ่ งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า ผู้ตี้ขี่ม้าตั ๋วนี้ มีจื้อว่า ความ
ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย ก็ ตวย หลัง มา ติดๆ ตึง สอง ได้ ฮบ
ั อํานาจ ตี้ จะ ฆ่า นึ่ ง ใน สี่ ของ คน ใน
โลก นี้ ด้วย คม ดาบ ความ อดอยาก โรคระบาด กับ หมู่ สัตว์ฮ้าย ต่างๆ ตี้ อยู่ บน แผ่น ดิน
โลก 9 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้ห้าออก ข้าพเจ้าก็หันวิญญาณหลายดวงอยู่ปื๊ นแต้นปู่จา
เป๋นหมู่วิญญาณของคนตี้ถูกฆ่า ย้อนว่าหมู่เขาได้เป๋นพยานตี้บอกถ้อยกําของพระเจ้า
อย่าง ซื่อสัตย์ 10 วิญญาณ หมู่ นั ้น เอิน
้ ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ตี้ บริสุทธิกั
์ บ
ซื่อสัตย์เจ้า ข้า พระองค์ จะ หื้อ เฮา ถ้า ไป แหม เมิน เต้า ใด ตี้ พระองค์ จะ ตัดสิน กับ ลงโต้ ษ
คน บน โลก นี้ ตี้ ได้ ฆ่า หมู่ เฮา� 11 แล้ว เขา หมู่ นั ้น กู้ คน ก็ ได้ ฮับ เสื้อ คุม สี ขาว กับ พระองค์
บอกหมู่เขาหื้อถ้าต่อไปแหมกําเดียว จ๋นกว่าหมู่ปี้ น้ องผู้ฮับใจ๊พระคริสต์จะถูกฆ่าอย่าง
กับ หมู่ เขา จ๋น ครบ จํา๋ นวน ตี้ ต้อ งก๋าน 12 เมื่อ ลูก แกะ เปิด ก๋า จํ๊า ตี้ หก ออก ข้าพเจ้า หัน
แผ่นดินไหวอย่างแฮง ตะวันก็มืดดําไปเหมือนผ้ากระสอบสีดําๆ เดือนก็ก๋ายเป๋นสีแดง
เหมือนเลือด 13 ดาวบนต๊องฟ้าก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลก เหมือนกับหน่วยบ่าเดื่อตี้ยัง
บ่ตันสุกถูกลมหลวงปั๊ ดหล่นลงมาจากเก๊า 14 ต๊องฟ้าก็หายไปเหมือนหนั งสือม้วนตี้กิก
๊
เก็บไว้ ดอยกับเกาะตังหลายก็ย้ายไปจากตี้เก่า 15 จากนั ้นกษั ตริยตั
์ งหลายในโลกนี้ หมู่
ผู้ยิง่ ใหญ่ หมู่แม่ทัพทหารใหญ่ หมู่คนรํา่ รวย คนตี้มีอํานาจกับกู้คนตี้เป๋นขี้ข้า กับคนตี้
มีอิสระ ก็ปากั ๋นไปซ่อนอยูใน
่ ถํ้ากับในฮ่อมบ่าหินผาต่างๆ บนดอย 16 หมูเขา
่ ฮ้องขอดอย
1
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กับหินผาว่า “ขอหื้อตกลงมาใส่ หมู่ เฮากําเต๊อะกับซ่อนหมู่ เฮาเอาไว้ เปื้ อว่าพระองค์ ตี้
นั ่ง อยู่บน บัลลังก์ จะ ได้ ผ่อ บ่หัน กับ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น จะ ลง โต้ษ หมู่ เฮา บ่ได้ 17 ย้อน ว่า วัน ตี้
พระเจ้ากับลูกแกะตั ๋วนั ้นจะลงโต้ษกู้คนได้มาเถิงแล้ว ใผจะรอดจีวต
ิ จากก๋านลงโต้ษนี้
ได้กา�

7

จาวอิสราเอลจํา๋ นวนแสนสี่หมื่นสี่ปันคน
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ สี่ องค์ ยืน อยู่ ตี้ สี่ แจ่ง ของ โลก กับ ห้าม ลม ตึง สี่
ทิศ ไว้บ่หื้อ ปั๊ ด บน แผ่น ดิน โลก บน ทะเล กาว่า เก๊ า ไม้ เก๊า ไหน แหม 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน
ทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งมาจากตางทิศตะวันออก กํา๋ ก๋าจํ๊าของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ แล้ว
ต้าน เอิน
ั อํานาจ จาก พระเจ้า เยีย ะ หื้อ แผ่น ดิน โลก กับ
้ เสียง ดัง ฮ้อง ทูต ตึง สี่ องค์ ตี้ ได้ ฮบ
ทะเล นั ้น เสีย หาย ว่า 3 “ห้าม เยีย ะ หื้อ แผ่น ดิน โลก กาว่า ทะเล กาว่า เก๊ า ไม้ เสีย หาย เตื้อ
จ๋นกว่าเฮาจะได้จํ๊าก๋าไว้ตี้หน้าผากของผูฮั
้ บใจ๊พระเจ้าของเฮาเหียก่อน� 4 แล้วจากนั ้น
ข้าพเจ้าก็ ได้ยน
ิ จํา๋ นวนคนตี้ ได้ ฮบ
ั จํ๊าก๋าแล้ว คือนึ่ งแสนสี่ หมื่นสี่ ปันคน ตี้ มาจากกู้ เผ่า
ของจาวอิสราเอล
5 จากเผ่ายูดาห์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ารู เบน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ากาด นึ่ งหมื่นสอง
ปันคน
6 เผ่าอาเชอร์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่านั ฟทาลี นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ามนั สเสห์ นึ่ งหมื่น
สองปันคน
7 เผ่า สิ เมโอน นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า เลวี นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า อิส สาคาร์ นึ่ ง หมื่น
สองปันคน
8 เผ่าเศบู ลุน นึ่ งหมื่น สองปั นคน เผ่าโยเซฟ นึ่ ง หมื่น สองปั นคน กับ เผ่าเบนยามิน นึ่ ง
หมื่นสองปันคน
1

หมู่คนมาจากกู้จ้าด
ข้าพเจ้าก็ผ่อหันคนจํา๋ นวนนั กขนาดนั บปอบ่แป๊ ตี้มาจากกู้ประเทศ กู้
เผ่า กู้เจื๊อจ้าด กับกู้ภาษา ยืนอยูต่
่ อหน้าบัลลังก์กับต่อหน้าลูกแกะนั ้น หมู่เขาใส่เสื้อคุม
10
สีขาว ในมือกํา๋ ใบปาล์ม หมู่เขาเอิน
้ ฮ้องเสียงดังว่า
“ความรอดป๊นบาปโต้ษเป๋นของพระเจ้าของเฮา
ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์
ตึงเป๋นของลูกแกะตั ๋วนั ้นตวย�
11 ทูตสวรรค์ ตึงหมดตี้ ยืนแวดบัลลังก์ แวดหมู่ ผู้อาวุโสกับแวดสิง
ิ ตึงสี่ ต๋นนั ้น ก็
่ มีจีวต
ก้มหน้าลงกราบอยูต่
่ อหน้าบัลลังก์แล้ว นมัสก๋านพระเจ้า 12 อูว่
้ า
“อาเมน ขอกําสรรเสริญ พระสิร ิ ผญาปั๋ ญญา กําโมทนาขอบคุณ เกียรติยศ อํานาจ กับ
ฤทธิเดช
จงมีแก่พระเจ้าของเฮาตลอดไป อาเมน�
์
13 จากนั ้นผู้อาวุโสคนนึ่ งถามข้าพเจ้าว่า “หมู่คนตี้ ใส่ เสื้อคุมสี ขาวนี้ เป๋ นใผพ่อง หมู่
เขา มา จาก ตี้ ไหน กั ๋น� 14 ข้าพเจ้า ตอบ ต้าน ว่า “ต้าน เจ้าข้า ต้าน ก็ ฮู้ แล้ว ว่า หมู่ เขา เป๋น
ใผ� ผู้อาวุโสจึงบอกว่า “คนหมู่นี้ คือคนตี้มาจากความตุ๊กยากลําบากตี้หนั กขนาด หมู่
เขา ซัก เสื้อ คุม ของ หมู่ เขา ด้วย เลือด ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น จ๋น ขาว สะอาด 15 หมู่ เขา เถิง ได้
มา อยู่ ต่อ หน้า บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ฮับ ใจ๊ พระองค์ ตึง เมื่อ วัน ตึง เมื่อ คืน ใน พระวิหาร
16 หมูเขา
ของพระองค์ กับพระองค์ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์จะปกปักฮักษากับอยูตวย
่
หมูเขา
่
่
17
จะบ่อยากข้าวอยากนํ้าแหม ความฮ้อนจากแสงแดดจะบ่เผาหมู่เขาแหมต่อไป ย้อน
ว่า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ตี้ อยู่ ตัด
๊ ก๋าง ใก้ กับ บัลลังก์ จะ ผ่อ กอย หมู่ เขา เหมือน กับ คน เลี้ยง แกะ
9 หลังจากนั ้น
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ต้านจะปาหมู่เขาไปหาต๋านํ้าแห่งจีวต
ิ กับพระเจ้าจะเจ๊ดนํ้าต๋ากู้หยดจากต๋าของเขาหมู่
นั ้น�

8

ก๋าจํ๊าอันตี้เจ็ด
เมื่อ พระองค์ เปิด ก๋า จํ๊า อัน ตี้ เจ็ด ออก มา สวรรค์ ก็ ดัก ไป เป๋น เวลา ประมาณ เกิง่ จัว้
โมง 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน ทูต สวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ยืน อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า หมู่ เขา ได้ ฮบ
ั แก
เจ็ดอัน 3 แล้วทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งกํา๋ กระถางไฟคําเข้ามายืนอยู่ตี้แต้นปู่จา พระเจ้า
ได้ หื้อ เครือ
่ งหอม จํา๋ นวน นั ก ขนาด กับ ทูต องค์ นั ้น เปื้ อ ใจ๊ เผา ถวาย ฮ่วม กับ กํา อธิษฐาน
ของคนของพระเจ้าบนแต้นปู่ จาคําตี้ อยู่หน้าบัลลังก์ 4 ควันของเครือ
่ งหอมในกระถาง
ตี้ทูตสวรรค์กํา๋ อยู่นั ้นกับกําอธิษฐานของคนของพระเจ้าก็ลอยขึ้นไปหาพระเจ้า 5 จาก
นั ้นทูตสวรรค์เอาไฟจากแต้นปู่จามาใส่ลงในกระถาง แล้วเอากระถางนั ้นโจ้งลงไปบน
แผ่นดินโลก เยียะหื้อเกิดฟ้าแมบ ฟ้าฮ้องเสียงดัง กับแผ่นดินไหว
1

ทูตสวรรค์ตึงเจ็ดเป่าแก
จาก นั ้น ทูต สวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ก็ ปา กั ๋น เกีย ม พร้อม ตี้ จะ เป่า แก ตึง เจ็ด อัน ของ เขา
7 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ งเป่ าแกขึ้น บ่าเห็บกับไฟตี้ สู นกับเลือด ก็ ตกลงมาบนแผ่นดิน
โลก เยียะหื้อนึ่ งในสามของโลก รวมตึงนึ่ งในสามของเก๊าไม้ กับหญ้าตี้เขียวจุ้มก็ถูกไฟ
เผาไปหมด
8 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ตี้ สองเป่ าแกขึ้น มีสิง
่ นึ่ งตี้ผ่อเหมือนดอยใหญ่ขนาดตี้กํ่าลังลุก
ไหม้เป๋นไฟ ถูกโจ้งลงไปในทะเล เยียะหื้อนึ่ งในสามของทะเลก๋ายเป๋นเลือด 9 นึ่ งในสาม
ของสิง่ มีจีวต
ิ ในทะเลกับนึ่ งในสามของเฮือตึงหมดก็ถูกทําลายไป
10 เมื่อทูตสวรรค์องค์ตี้สามเป่ าแกขึ้นก็มีดาวใหญ่แก่นนึ่ งเป๋ นเหมือนโกมไฟลุกแจ้ง
อยู่ ตกลงมาจากต๊องฟ้าลงไปตี้นึ่ งในสามของแม่น้ําตังหลายกับต๋านํ้าตังหลาย 11 ดาว
แก่น นี้ จื้อ ว่า บอระเพ็ด เยีย ะ หื้อ นํ้า นึ่ ง ใน สาม ขม กับ เยีย ะ หื้อ คน จํา๋ นวน นั ก ขนาด ตี้ กิน
๋
นํ้านั ้นต๋ายไปย้อนนํ้าขม
12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ตี้สี่เป่ าแกขึ้น เยียะหื้อนึ่ งในสามของตะวัน เดือนกับดาวต่างๆ
ถูก ทําลาย จ๋น มืด ไป เยีย ะ หื้อ นึ่ ง ใน สาม ของ เมื่อ วัน กับ เมื่อ คืน มืด ไป 13 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า
ผ่อ อยู่ นั ้น ก็ ได้ยน
ิ เสียง นก อินทรีตั ๋ว นึ่ ง ตี้ บิน อยู่ ก๋าง อากาศ ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “ฉิ บหาย
ฉิ บหาย ฉิ บหาย จะ มี แก่ คน บน โลก นี้ ย้อน ว่า ทูต สวรรค์ แหม สาม องค์ กํ่า ลัง จะ เป่า แก
ขึ้นมาแหมแล้ว�
6

1 เมื่อทูตสวรรค์องค์ตี้ห้าเป่ าแกขึ้น

9

ข้าพเจ้าก็หันดาวแก่นนึ่ งตี้ได้ตกจากต๊องฟ้าลง
็ ตี้ สุด 2 เมื่อดาวแก่นนั ้นเปิดขุมตี้
บนแผ่นดินโลก ดาวแก่นนั ้นได้ ฮบ
ั ลูกขะแจ๋ ขุมตี้ เลิก
็ ตี้สุด ก็มีควันปุ้งออกมาเหมือนควันตี้ออกมาจากเต๋าไฟขนาดใหญ่ ควันนี้ บังตะวัน
เลิก
กับต๊องฟ้าหื้อมืดมิดไปหมด 3 มีฝูงจัก
๊ แต๋นบินออกมาจากควันนี้ ลงมาบนแผ่นดินโลก
หมูจั
่ ก
๊ แต๋นนี้ ได้ฮบ
ั อํานาจจากพระเจ้าหื้อเดือดได้เหมือนแมงป่องในโลก 4 แต่พระองค์
บ่หื้อทําลายหญ้า พืชผักต่างๆ กาว่าเก๊าไม้ แต่หื้อทําลายก้าคนตี้บ่มีก๋าจํ๊าของพระเจ้า
อยูบน
่ หน้าผากเต้าอัน
้ 5 พระเจ้าห้ามจัก
๊ แต๋นหมู่นี้ ว่า บ่หื้อฆ่าหมู่เขา แต่หื้อทรมานเป๋น
เวลาห้าเดือน หื้อเจ็บปวดเหมือนแมงป่องเดือด 6 ในหว่างนั ้น คนตังหลายจะเซาะหา
ความต๋าย แต่ก็บ่ปะ หมู่เขาใค่ต๋าย แต่ความต๋ายได้หนี ไปเหีย

วิวรณ์ 9:7

397

วิวรณ์ 10:8

7 จัก
๊ แต๋นหมู่นี้ ผ่อเหมือนม้าตี้เกียมจะออกฮบ

บนหัวของจัก
๊ แต๋นสุบสิง่ ตี้เหมือนกับ
มงกุฎคํา หน้าเหมือนกับหน้าของคน 8 ผมบนหัวเหมือนกับผมของแม่ญิง เขี้ยวเหมือน
เขี้ยว ของ สิงโต 9 กับ มี เกราะ กั ๋น หน้าอก เหมือน เกราะ เหล็ก เสียง ปีก บิน เหมือน เสียง
ของม้ากับรถฮบเป๋นจํา๋ นวนนั กขนาด ตี้ฟั่ งเข้าสู่ สงคราม 10 หางมีเหล็กในเหมือนหาง
แมงป่อง อํานาจตี้ จะเยียะฮ้ายคนตลอดห้าเดือนนั ้นอยู่ตี้ หางของมัน 11 จัก
๊ แต๋นหมู่นี้
็ ตี้สุด เป๋นกษั ตริย์ปกครองหมู่มันอยู่ ทูตองค์นี้ มีจื้อภาษาฮีบรู ว่า อา
มีทูตของขุมตี้เลิก
บัดโดน กับภาษากรีกว่า อปอลลิโยน (คือผู้ทําลาย)
12 เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้นึ่ งผ่านไปแล้ว ผ่อเต๊อะ ยังมีเรือ
่ งฉิ บหายหลวงแหมสองอย่างตี้
กํ่าลังจะเกิดขึ้นปายหน้า
13 เมื่อ ทูต สวรรค์ ตี้ หก เป่ า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง มา จาก หงอน ตี้ งอน ตึง สี่ แจ่ง
ของแต้นปู่จาตี้แป๋งจากคํา ตี้ตัง้ อยู่ตัด
๊ หน้าพระเจ้า 14 เสียงนั ้นสัง่ ทูตสวรรค์องค์ตี้หก
ตี้กํา๋ แกว่า “หื้อแก้มัดทูตสวรรค์ตึงสี่ตี้ถูกมัดไว้ตี้แม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15 แล้ว
ทูต สวรรค์ ตึง สี่ ตี้ พระเจ้า ได้ เกีย ม ไว้สําหรับ จัว้ โมง นี้ วัน นี้ เดือน นี้ ปี๋ นี้ ก็ ถูก ปล่อย ออก
มา เปื้ อ หมู่ เขา จะ ได้ ฆ่า คน เหีย นึ่ ง ใน สาม ของ คน ตึง หมด 16 ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ว่า จํา๋ นวน
17
ของ ก๋ องทัพ ทหาร ม้า มี อยู่ สอง ร้อย ล้าน คน ใน นิ มิต นั ้น ข้าพเจ้า หัน ลักษณะ ของ ม้า
กับคนขีนั
่ ้นเป๋นจาอีคื
้ อ คนขีม้
่ ามีเกราะกั ๋นหน้าอกสีแดงเหมือนไฟ สีนํ้าเงินเข้มเหมือน
พลอย กับ สี เหลือง เหมือน กํามะถัน หัว ของ ม้า ตัง หลาย ก็ เหมือน หัว สิงโต ปาก ก็ มี ไฟ
ควัน กับ กํามะถัน ปุ้ง ออก มา ตวย 18 คน นึ่ ง ใน สาม ต๋าย โดย สาม อย่าง นี้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด
ความ ฉิ บหาย คือ ไฟ ควัน กับ กํามะถัน ตี้ ปุ้ง ออก มา จาก ปาก ของ ม้า หมู่ นั ้น 19 ย้อน ว่า
ฤทธิของ
ม้านั ้นอยูตี
่ ้ปากกับหาง หางของม้าเหมือนงูตี้มีหัวไว้เยียะฮ้ายต่อคนได้
์
20 คน ตัง หลาย ตี้ เหลือ อยู่ ตี้ บ่ได้ ถูก ฆ่า จาก ความ ฉิ บหาย สาม อย่าง นี้ ยัง คง บ่ได้ กลับ
ใจ๋ เลิก เจื้อ ใน สิง่ ต่างๆ ตี้ หมู่ เขา สร้าง ขึ้น มา กับ มือ ของ ตั ๋ว เก่า หมู่ เขา บ่ได้ เลิก กราบ ไหว้
หมู่ ผี ปี๋ ศาจ กาว่า ฮูป เคารพ ตี้ เอา คํา เงิน ตอง เหลือง หิน กับ ไม้ มา แป๋ง ฮูป เคารพ หมู่
นั ้นบ่สามารถผ่อหัน กาว่าได้ยน
ิ กาว่าเตียวได้ 21 หมู่เขาบ่ได้กลับใจ๋จากก๋านฆ่าฟันกั ๋น
ตึงก๋านใจ๊เวทมนตร์กาถา ก๋านเยียะบาปตางเพศ กับก๋านลักขโมย

10

ทูตสวรรค์กับหนั งสือม้วนเล่มหน้ อย

1 ข้าพเจ้า ได้ หันทูตสวรรค์ ตี้ มี ฤทธินั
์ กขนาดแหมองค์ นึ่ งลงมาจากสวรรค์

มีเมฆหุม
้
ตั ๋ว กับ มี ฮุง้ อยู่ รอบ หัว ใบ หน้า เหมือน ตะวัน กับ มี ขา เป๋น เหมือน เสา ต้น ใหญ่ ตี้ เต๋ม ไป
ด้วยเปล๋ วไฟ 2 ในมือของต้านมีหนั งสือม้วนหน้ อยๆ ตี้ ก๋างออกอยู่ ตีน
๋ ขวาของต้านยํ่า
อยูบน
่ ทะเล ส่วนตีน
๋ ซ้ายยํ่าอยูบน
่ แผ่นดิน 3 ต้านฮ้องเสียงดังเหมือนสิงโตคําราม เมื่อ
ต้าน ฮ้อง เสียง ฟ้า ฮ้อ ง ตึง เจ็ด เสียง ก็ ดัง ขึ้น 4 เมื่อ เสียง ฟ้า ฮ้อ ง ตึง เจ็ด ดัง ขึ้น ข้าพเจ้า
ก็ กํ่า ลัง จะ เขียน ต่อ แต่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ บอก ว่า “หื้อ เก็บ สิง่ ตี้ ฟ้า ฮ้อ ง ตึง
เจ็ดบอกกับต้านไว้นั ้นเป๋นความลับ ห้ามเขียนข้อความหมู่นั ้นลงไปเน่ อ� 5 จากนั ้น ทูต
สวรรค์ ตี้ ข้าพเจ้า หัน ยืน อยู่ ตัง บน ทะเล กับ บน แผ่น ดิน นั ้น ได้ ยก มือ ขวา ของ ต้าน ขึ้น
ฟ้า 6 แล้วสาบานโดยอ้างเถิงพระองค์ผู้มีจีวต
ิ อยู่ตลอดไป ผู้สร้าง ฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน
โลก ทะเล กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ อยู่ ใน นั ้น ตวย ทูต สวรรค์ สาบาน ว่า “พระเจ้า จะ บ่จ๊า แหม
ต่อไปแล้วตี้จะเยียะต๋ามแผนของพระองค์� 7 ในเวลา ตี้ทูตสวรรค์องค์ตี้เจ็ดจะเป่าแก
นั ้น พระเจ้าจะเยียะหื้อแผนก๋านอันเลิ็กลับของพระองค์ สําเร็จ ต๋ามตี้ พระองค์ ได้ บอก
ไว้กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ 8 จาก นั ้น เสียง ตี้

วิวรณ์ 10:9

398

วิวรณ์ 11:14

ข้าพเจ้าได้ยน
ิ จากสวรรค์ก็บอกข้าพเจ้าแหมเตื้อนึ่ งว่า “ไปฮับม้วนหนั งสือตี้เปิดอยู่ใน
มือของทูตสวรรค์ตี้ยืนอยูตึ
่ งบนทะเลกับบนแผ่นดินมาเหีย�
ข้าพเจ้า จึง ไป หา ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กับ ขอ หนั งสือ ม้วน หน้ อย นั ้น ต้าน บอก ว่า “เอา
ไปเต๊อะ เอาไปกิน
๋ เหีย มันจะบ่ม่วนเมื่ออยู่ในต๊อง แต่เมื่อยังอยู่ในปากจะหวานเหมือน
นํ้าเผิง้ � 10 ข้าพเจ้าจึงฮับหนั งสือม้วนหน้ อยจากมือทูตสวรรค์มากิน
๋ เมื่อหนั งสือม้วน
หน้ อยอยูใน
่ ปากก็หวานเหมือนนํ้าเผิง้ แต่เมื่อตกลงต๊องก็บ่ม่วนต๊อง 11 แล้วข้าพเจ้าก็
ได้ยน
ิ เสียงบอกว่า “ต้านจะต้องบอกถ้อยกําของพระเจ้าในเรือ
่ งแผนก๋านของพระองค์
ต่อเผ่าพันธุตั
์ งหลาย จ้าดต่างๆ ภาษาต่างๆ กับหมู่กษั ตริย�
์
9

11
พยานตึงสอง
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ ฮบ
ั ไม้ ออ
้ ยาว อัน นึ่ ง ไว้ใจ๊ เป๋น ไม้ วัด มอก แล้ว มี เสียง บอก
ข้าพเจ้าว่า “ไปวัดขนาดพระวิหารของพระเจ้ากับแต้นปู่ จา แล้วนั บจํา๋ นวนคนตี้ กํ่าลัง
นมัส ก๋า น อยู่ใน พระวิหาร นั ้น ตวย 2 แต่ บ่ต้อง วัด ข่วง จัน
๊ นอก ของ พระวิหาร ย้อน ได้ ยก
หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด แล้ว หมู่ เขา จะ ยํ่า ไป กู้ ตี้ กู้ ตาง ใน เมือง ตี้ บริสุทธิ์เป๋น เวลา สี่ สิบ สอง
เดือน 3 แล้ว เฮา จะ ส่ง พยาน ของ เฮา ไป สอง คน กับ หื้อ ฤทธิอํ
์ านาจ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ นุ่ง
ผ้ากระสอบ แล้วบอกถ้อยกําของเฮาเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน�
4 พยานตึงสองนั ้นก็คือ เก๊าบ่ากอกเทศสองเก๊า กับขาตัง
้ โกมไฟสองอันง เซิง่ พยาน
ตึงสองนี้ เป๋นผู้ตี้ ยืนอยู่ต่อหน้าองค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ปกครองโลกนี้ 5 ถ้ามีใผฮิตี้ จะเยีย
ะฮ้ายพยานตึงสองนี้ ก็ จะมีไฟออกจากปากของหมู่เขาตึงสอง เผาทําลายศัตรู นั
๋ ้นเหีย
6
ถ้ามีใผพยายามเยียะฮ้ายเขาตึงสอง ก็จะต้องต๋ายจาอี้ พยานตึงสองนี้ มีฤทธิอํ
์ านาจ
ตี้จะตึดต๊องฟ้าบ่หื้อฝนตกต๋อนตี้หมูเขา
่ กํ่าลังบอกถ้อยกําของพระเจ้าอยู่ หมูเขา
่ มีฤทธิ์
อํานาจเยียะหื้อแหล่งนํ้าตึงหมดก๋ายเป๋นเลือด กับมีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะเยียะหื้อเกิดความ
7
ฉิ บหายต่างๆ บน โลกกี่ เตื้อก็ ได้ ต๋าม ตี้ ต้องก๋าน เมื่อ หมู่ เขาเป๋น พยานเสร็จแล้ว จะมี
็ ตี้ สุด ออก มา ต่อสู้ กับ หมู่ เขา สัตว์นั ้น จะ มี ชัย กับ ฆ่า
สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น มา จาก ขุม ตี้ เลิก
8
หมูเขา
่ เหีย ศพของเขาตึงสองจะนอนก๋องอยูบน
่ ถนนในเมืองอันยิง่ ใหญ่๖ เป๋นเมืองตี้
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เขาได้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนเหมือนกั ๋น เซิง่ ได้จื้อเป๋นกําเผียบ
ว่า โสโดม กับ อียป
ิ ต์ 9 คน จาก กู้ เจื๊อ จ้าด กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ ประเทศ จะ ปัก ต๋าผ่อ ศพ
ของ หมู่ เขา เป๋น เวลา สาม วัน เกิง่ กับ จะ บ่ยอม หื้อ เอา ศพ นั ้น ไป ฝัง 10 คน บน โลก นี้ ก็ จะ
มี ความสุข ย้อนเขาตึงสองต๋ายแล้ว หมู่ เขาจะเลี้ยงฉลองกับหื้อของขวัญแก่ กั ๋น ย้อน
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง สอง คน นี้ ได้ เยียะ หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ อยู่บน โลก ทน ตุ๊ก
ทรมาน 11 แต่หลังจากผ่านไปสามวันเกิง่ พระเจ้าหื้อลมหายใจ๋ตี้หื้อจีวต
ิ กับเขาตึงสอง
แหม หมู่เขาก็ลุกขึ้นยืน หมู่คนตี้หันก็อกสัน
่ ขวัญหาย 12 เขาตึงสองได้ยน
ิ เสียงดังจาก
สวรรค์อู้กับหมู่เขาว่า “หื้อขึ้นมาตี้นี่ � มีเมฆมาฮับหมู่เขาขึ้นไปบนสวรรค์ หมู่ศัตรู ของ
๋
13
หมู่เขาก็หันตวย ในเวลาเดียวกั ๋นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างแฮง เยียะหื้อนึ่ งในสิบส่วน
ของ เมือง นั ้น ถูก ทําลาย ลง มี คน ต๋าย เจ็ด ปัน คน จาก แผ่น ดิน ไหว ส่วน คน ตี้ เหลือ อยู่ ก็
อกสัน
่ ขวัญหาย ก็ปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์
14 เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้สองผ่านไปแล้ว ผ่อเต๊อะ เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้สามกํ่าลังจะเกิดขึ้น
ในเวยๆ นี้
1

ง

11:4 11:4 ศคย� 4:1-14

๖
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แกตี้เจ็ด

15 เมื่อเสียงแกจากทูตสวรรค์องค์ตี้เจ็ดดังขึ้น

ก็มีเสียงหลายเสียงในสวรรค์ดังขึ้นอู้
ว่า
“แผ่น ดิน ของ โลก นี้ ได้ ก๋าย เป๋น แผ่น ดิน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา กับ พระคริสต์
ของพระองค์
แล้วพระองค์จะปกครองตลอดไป�
16 หมู่ ผู้ อาวุโส ซาว สี่ คน ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ ของ ต๋น ตัด
๊ หน้า พระเจ้า ก็ ก้ม ลง กราบ นมัส
17
ก๋านพระเจ้า กับอูว่
้ า
“ข้าพเจ้าตังหลายขอบคุณพระองค์ องค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ผู้ตี้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต
ย้อนว่าพระองค์ได้ใจ๊อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์แล้ว
กับได้ตัง้ เก๊าปกครองแผ่นดินโลก
18 จ้าดตังหลายตี้บ่ได้เจื้อพระองค์ปากั ๋นโขดแค้น
แต่บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะแสดงความโขดของพระองค์
เถิงเวลาตี้พระองค์จะตัดสินคนตี้ต๋ายไปแล้ว
กับ เถิง เวลา ตี้ หมู่ ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ คือ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า จะ ได้ ฮับ
รางวัล
ฮ่วมกับคนของพระองค์คือคนหมู่นั ้นตี้เคารพยําเก๋งพระองค์ ตึงผู้ใหญ่กับผู้น้อย
เถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะทําลายคนหมู่นั ้นตี้ได้ทําลายแผ่นดินโลก�
19 จากนั ้นพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิ ดออก ข้าพเจ้าหันหีบใส่พันธสัญญาของ
พระองค์ในพระวิหารนั ้น กับมีฟ้าแมบกับฟ้าฮ้องดัง แผ่นดินไหว กับลมหลวงมีบ่าเห็บ
ตกหนั กขนาด

12

แม่ญิงกับมังกร
หลัง จาก นั ้น ก็ มี หมายสําคัญ อัน ยิง่ ใหญ่ เกิด ขึ้น บน ต๊ องฟ้า คือ มี แม่ ญิง คน นึ่ ง นุ่ง
ตะวันเป๋นเสื้อผ้า มีเดือนอยู่ปื๊ นตีน
๋ บนหัวของนางมีมงกุฎตี้เป๋นดาวสิบสองดวง 2 แม่
ญิงคนนี้ ต๊อง นางฮ้องอย่างเจ็บปวดย้อนว่าใก้จะเกิดลูกแล้ว 3 ข้าพเจ้าก็ได้หันสิง่ ตี้เป๋น
หมายสําคัญ แหม อย่าง นึ่ ง เกิด ขึ้น บน ต๊ องฟ้า มี มังกร แดง ใหญ่ ตั ๋ว นึ่ ง มี เจ็ด หัว สิบ เขา
แต่ละหัวมีมงกุฎใส่อยู่ 4 หางแกว่งกวัด
๊ เอานึ่ งในสามของดาวบนต๊องฟ้าขว้างตกลงมา
บนโลก แล้ว ก็ ยืนอยู่ตัด
๊ หน้าแม่ ญิงตี้ กํ่าลังจะเกิดลูกคนนั ้น เปื้ อแนจะกิน
๋ ลูกของนาง
5
ตันทีตี้เกิดออกมา แม่ญิงคนนั ้นได้เกิดลูกป้อจาย คนตี้จะปกครองจ้าดตังหลายด้วย
คทาเหล็ก แต่พระเจ้าก็ฮับเอาลูกของนางไปอยูตวย
่
บนบัลลังก์ของพระองค์ 6 แล้วนาง
ก็ได้หนี เข้าไปในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปตี้พระเจ้าได้เกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ฮบ
ั
ก๋านผ่อกอยเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน
7 ต่อมา ได้เกิดสงครามขึ้นบนสวรรค์ มีคาเอล จ กับทูตตี้ติดต๋ามเขาได้ต่อสู้กับมังกร
ตั ๋วนั ้น แต่ มังกรตั ๋วนั ้นกับหมู่ ตี้ ติดต๋ามมันก็ ต่อสู้ ตอบโต้ 8 ฝ่ายมังกรก๊าน มันกับหมู่ ตี้
ติด ต๋าม จึง อยู่ บน สวรรค์ บ่ได้ แหม ต่อ ไป 9 มังกร ใหญ่ ตี้ เป๋น งู โบราณ นั ้น เซิง่ ฮ้อง กั ๋น ว่า
มาร กาว่า ซาต๋าน ผู้ตี้ ล่อลวงมนุษย์ตึงโลก ก็ ถูกยู้โจ้งลงมาบนโลกพร้อมกับหมู่ ตี้ ติด
ต๋าม
10 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า
จ 12:7 12:7 ดนล� 10:13,21; 12:1; ยด� 9
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“บ่า เดี่ยว นี้ พระเจ้า จ้วย เฮา หื้อ รอด แล้ว กับ พระเจ้า จะ ใจ๊ ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระองค์
ปกครองแผ่นดินของพระองค์
กับพระคริสต์ของพระองค์ได้สําแดงสิทธิอํานาจของพระองค์แล้ว
ผูตี
้ ้เต็กโต้ษปี้ น้ องของเฮาต่อหน้าพระเจ้าตึงวันตึงคืน
ได้ถูกยูโจ้
้ งไปแล้ว
11 แต่ปี้ น้ องของเฮามีชัยได้นั ้น

ก็ย้อนเลือดของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ต๋าย
กับย้อนกําพยานของหมู่เขาเอง
หมู่เขายอมต๋ายบ่เสียดายจีวต
ิ ของต๋น
12 ย้อนจาอี้

ขอหื้อสวรรค์
กับผู้ตี้อยูบน
่ สวรรค์นั ้นจงจื้นจมยินดีเต๊อะ

แต่หมู่เจ้าตี้อยูใน
่ โลกกับในทะเลจะปะกับความฉิ บหาย
ย้อนมารได้ลงมาหาหมู่เจ้าด้วยความแค้นขนาดหนั ก
ย้อนฮูว่
้ าเวลาของมันมีหน้ อยนั กแกแล้ว�
13 เมื่อ มังกร หัน ว่า ถูก ยู้ขว้าง ลง บน แผ่น ดิน โลก แล้ว

ก็ ได้ ไล่ เซาะหาแม่ญิงตี้ เกิดลูก
ป้อจายคนนั ้น
เปื้ อนางจะได้บินเข้า
ไปในตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปตี้ตี้ได้จัดเกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ฮบ
ั ก๋านผ่อกอย
15
ตลอดเวลาสามปี๋เกิง่ กับจะได้อยูห่
่ างจากมังกรตั ๋วนั ้น แล้วมังกรก็ได้พ่นนํ้าออกจาก
ปากเหมือนกับแม่น้ําไหล เปื้ อตี้จะหื้อนํ้าปั๊ ดแม่ญิงคนนั ้นไป 16 แต่แผ่นดินโลกได้จ้วย
แม่ ญิง นั ้น โดย แยก ออก เป๋น ฮ่อมดูด นํ้า ตี้ มังกร นั ้น ได้ พ่น ออก มา จาก ปาก ไหล ลง ไป ใน
ฮ่อม นั ้น เหีย 17 เยีย ะ หื้อ มังกร โขด แค้น แม่ ญิง คน นั ้น นั ก ขนาด จึง ไป เยีย ะ สงคราม กับ
ลูกหลานตี้เหลืออยู่ของนาง หมู่เขาคือคนตี้เจื้อฟังบทบัญญัติของพระเจ้ากับกําพยาน
ของพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้า 18 มังกรนั ้นได้ไปยืนอยูตี
่ ้ฮิมฝั่ งทะเล
14 แต่แม่ญิงนั ้นได้ฮบ
ั ปีกของนกอินทรีใหญ่สองปีก

13
สัตว์ฮ้ายสองตั ๋ว
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ หัน สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น มา จาก ทะเล มี เจ็ด หัว กับ สิบ เขา กู้
เขา มี มงกุฎ ใส่ อยู่ กับ กู้ หัว มี จื้อ ตี้ ดู แควน พระเจ้า เขียน ติด อยู่ 2 สัตว์ฮ้าย ตี้ ข้าพเจ้า หัน
นี้ มี ลักษณะ เหมือน เสือ ดาว มี ตีน
๋ เหมือน ตีน
๋ หมี กับ ปาก เหมือน ปาก สิงโต มังกร ได้ หื้อ
ฤทธิอํ
์ านาจ บัลลังก์ กับสิทธิอํานาจอันยิง่ ใหญ่ของมันแก่ สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น 3 หัวนึ่ งของ
มัน ผ่อดีๆ เหมือนมีแผลตี้ถูกฟันเกือบต๋าย แต่ได้ฮักษาจ๋นหายดีแล้ว คนตึงโลกปากั ๋น
งืดกับตวยสัตว์ฮ้ายนั ้นไป 4 หมู่เขาก็นมัสก๋านมังกร ย้อนว่ามังกรได้หื้ออํานาจแก่สัตว์
ฮ้ายตั ๋วนั ้น หมู่เขาก็นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายนั ้นตวย อูว่
้ า “ใผจะมีฤทธิอํ
์ านาจเหมือนสัตว์ตั ๋ว
นี้ ใผจะสู้ได้�
1

5 พระเจ้า ยอม หื้อ สัตว์ฮ้าย โอ้อวด เกี่ยวกับ สิทธิอํานาจ ของ มัน ย้อน จาอี้ สัตว์ฮ้าย จึง
ดูแควนพระเจ้า พระเจ้าก็ยอมหื้อมันมีสิทธิอํานาจได้เถิงสี่สิบสองเดือน 6 สัตว์ฮ้ายจึง
ตัง้ เก๊าอู้ดูแควนพระเจ้า ดูแควนจื้อของพระองค์ กับสถานตี้ตี้พระองค์อยู่ ตึงหมู่ตี้อยู่
บนสวรรค์ตวย 7 สัตว์ตั ๋วนี้ ได้ฮบ
ั ฤทธิอํ
์ านาจตี้จะเยียะสงครามกับคนของพระเจ้า กับมี
ชัยเหนื อหมู่เขาตวย มันได้ฮับสิทธิอํานาจเหนื อกู้เผ่า กู้จ้าด กู้ภาษา กับกู้บ้านเมือง 8 กู้
คนบนโลกนี้ จะปากั ๋นไปนมัสก๋านมัน นอกจากคนตี้มีจื้อจดไว้ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ก่อน
พระเจ้าสร้างโลก คือหนั งสือของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่านั ้น
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9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ

10 คนตี้ถูกกํา
๋ หนดหื้อเป๋นเชลย

คนนั ้นก็จะต้องเป๋นเชลย
คนตี้ถูกกํา๋ หนดหื้อถูกฆ่าด้วยดาบ
คนนั ้นก็จะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ
นี่ หมายเถิงว่าคนของพระเจ้าจะต้องอดทนกับซื่อสัตย์
11 แล้วข้าพเจ้าก็หันสัตว์ฮ้ายแหมตั ๋วนึ่ งขึ้นมาจากแผ่นดินโลก มันมีสองเขาเหมือน
ลูก แกะ แต่ อู้ เหมือน มังกร 12 มัน ใจ๊ สิทธิ อํานาจ ตึง หมด ของ สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว หัวที ต่อ หน้า
สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น มัน เยีย ะ หื้อ กู้ คน บน โลก นมัส ก๋า น สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว หัวที ตี้ มี แผล ตี้ ถูก ฟัน
เกือบต๋าย แต่ได้ฮักษาจ๋นหายดีแล้ว 13 สัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้สองนี้ ได้เยียะหมายสําคัญอันยิง่
ใหญ่ต่างๆ จ๋นเถิงขนาดหื้อมีไฟตกจากสวรรค์ ลงมาบนแผ่นดินโลก ต่อหน้าต่อต๋าคน
ตังหลาย 14 มันจุล่ายหมู่คนตี้อยู่บนโลก โดยหมายสําคัญต่างๆ ตี้มันได้ฮบ
ั อนุญาตหื้อ
เยียะต่อหน้าสัตว์ฮ้ายตั ๋วหัวที นั ้น มันสัง่ หื้อคนตี้อยู่บนโลกแป๋งฮูปปั้ นเป๋นฮูปสัตว์ฮ้าย
ตั ๋วตี้ถูกดาบฟันแต่ยังบ่ต๋าย 15 สัตว์ตั ๋วตี้สองนั ้นได้ฮบ
ั สิทธิอํานาจตี้จะหื้อลมหายใจ๋กับ
ฮูปปั้ นของสัตว์ฮ้ายตั ๋วหัวที นั ้น เปื้ อหื้อฮูปปั้ นนั ้นอู้ได้ แล้วเยียะหื้อคนตี้ บ่นมัสก๋านฮูป
ปั้ นนั ้นถูกฆ่าต๋าย 16 สัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้สองนี้ บังคับกู้คน ตึงคนตํ่าต้อยกับคนยิง่ ใหญ่ ตึงคน
รวยกับคนตุ๊ก ตึงคนตี้มีอิสระกับเป๋นขี้ข้า หื้อฮับเครือ
่ งหมายไว้ตี้มือขวากาว่าหน้าผาก
17 เปื้ อบ่หื้อใผซื้อขายอะหยังได้ นอกจากจะมีเครือ
่ งหมายตี้เป๋นจื้อของสัตว์ฮ้าย กาว่า
หมายเลขแตนจื้อของสัตว์ฮ้ายนั ้นอยู่ 18 ในเรือ
่ งนี้ จะต้องใจ๊สติปั๋ ญญาหื้อดี ใผตี้หลวก
ก็จะสามารถกึ๊ดความหมายของตั ๋วเลขของสัตว์ฮ้ายนั ้นได้ ย้อนตั ๋วเลขนั ้นแตนจื้อของ
คนๆ นึ่ ง ตั ๋วเลขของเขาคือหกร้อยหกสิบหก

14
ลูกแกะตั ๋วนั ้นกับคนนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคน

1 จากนั ้นข้าพเจ้าผ่อหันลูกแกะตั ๋วนั ้นยืนอยู่ตี้ดอยศิ โยนฮ่วมกับคนนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่

ปันคน ตี้ มีจื้อของพระองค์ กับจื้อของพระบิดาของพระองค์ เขียนอยู่บนหน้าผาก 2 กับ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์ เหมือนเสียงนํ้าไหลดังสนั ่นปั่ นปื๊ นกาว่าเหมือนเสียงฟ้า
ฮ้อ ง เสียง ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ นั ้น เหมือน เสียง ของ หมู่ นั ก ดนตรีกํ่า ลัง ดีด พิณ อยู่ 3 หมู่ เขา
กํ่าลังฮ้องเพลงบทใหม่ ต่อหน้าบัลลังก์ ต่อหน้า สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส บ่มี ใผ
สามารถฮ้องเพลงบทใหม่นี้ ได้ นอกจากคนนึ่ งแสนสี่ หมื่นสี่ ปันคนจากแผ่นดินโลก ตี้
พระองค์ ได้ ไถ่ หื้อ มี อิสระ นั ้น 4 คน หมู่ นี้ บ่เกย แปด เปื้ อน จาก ก๋าน มี เพศ สัมพันธ์กับ แม่
ญิง หมู่เขาติดต๋ามลูกแกะไปกู้หนกู้แห่ง พระองค์ได้ไถ่หมู่เขาออกจากคนตังหลายบน
โลก เปื้ อหื้อเป๋นผลแรกตี้เก็บเกี่ยวเอามาปู่จาพระเจ้ากับลูกแกะ 5 หมู่เขาบ่ขี้จุกับบ่มีตี้
ติเลย
ทูตสวรรค์สามองค์

แล้ว ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง เหาะ ไป ก๋าง อากาศ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น มี
ข่าวดีตี้เป๋นนิ รน
ั ดร์ ตี้จะบอกหื้อกับคนตังหลายบนโลก คือกู้ประเทศ กู้เผ่า กู้ภาษา กับ
กู้เจื๊อจ้าด 7 ทูตสวรรค์นั ้นอูเสี
้ ยงดังขนาดว่า “หื้อเก๋งกั ๋วพระเจ้า หื้อสรรเสริญพระองค์
ย้อนเวลาของพระองค์ตี้จะตัดสินคนตังหลายมาเถิงแล้ว หื้อนมัสก๋านพระองค์ผู้สร้าง
ฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล กับแหล่งนํ้าตังหลาย�
6
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จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง ได้ ตวย ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ ง ไป กับ บอก ว่า “บาบิ โลน
เมือง อัน ยิง่ ใหญ่ หล้มจ๋ม แล้ว ได้ หล้มจ๋ม แล้ว เมือง ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ จ้าด กิน
่ ของ
๋ เหล้า องุน
๗
ราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น�
9 แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สาม ก็ ตวย ทูต สวรรค์ สอง องค์ นั ้น มา กับ เอิน
้ บอก ว่า “ถ้า คน
ไหนนมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกับฮูปปั้ นของมัน กับฮับเครือ
่ งหมายของมันอยู่บนหน้าผากกา
ว่าบนมือ 10 คนนั ้นจะต้องกิน
่ แห่งความโขดของพระเจ้าโดยบ่ได้ผสมอะหยัง
๋ เหล้าองุน
กับ เขา จะ ถูก ทรมาน ด้วย ไฟ กํามะถัน ต่อ หน้า หมู่ ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์กับ ต่อ หน้า ลูก แกะ
11 ควันแห่งก๋านทรมานคนหมู่นี้ จะลอยขึ้นตลอดเวลากับตลอดไป คนตี้นมัสก๋านสัตว์
ฮ้าย กับ ฮูป ปั้ น ของ มัน กับ คน ตี้ ได้ ฮบ
ั เครือ
่ งหมาย แตน จื้อ มัน จะ บ่มี วัน ได้ ย้าง จาก ก๋าน
12
ถูกทรมานเลยตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน จาอัน
้ คนของพระเจ้าจะต้องมี ความอดทน คน
หมู่นี้ คือ คนตี้ฮักษาบทบัญญัติของพระเจ้ากับซื่อสัตย์ต่อพระเยซู�
8

หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ อู้ ว่า “หื้อ เขียน ว่า ตัง้ แต่ นี้ ไป คน ตี้
ต๋าย ย้อน ติด ต๋าม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง ซื่อสัตย์ พระเจ้า ก็ จะ ปั๋ นปอน หมู่ เขา� พระ
วิญญาณอู้ว่า “แม่นแล้ว เป๋นเรือ
่ งแต๊ หมู่เขาจะได้ ย้างจากก๋านหนั กของเขา ย้อนผล
ตอบแตนจากก๋านงานต่างๆ ตี้หมู่เขาได้เยียะนั ้นจะติดต๋ามหมู่เขาไป�
13

ก๋านเก็บเกี่ยวพืชผลแผ่นดินโลก

14 แล้วข้าพเจ้าก็ผ่อไปหันเมฆสีขาว กับมีผูนึ
้ ่ งผ่อเหมือนกับบุตรมนุษย์นั ่งอยูบน
่ เมฆ

นั ้น บนหัวมีมงกุฎคํา ในมือกํา๋ เคียวตี้คมขนาด 15 แล้วทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งก็ออกมา
จาก พระวิหาร กับ ฮ้อง บอก ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน เมฆ เสียง อัน ดัง ว่า “ใจ๊ เคียว ของ พระองค์ เก็บ
เกี่ยวไปเต๊อะ ย้อนว่าเถิงเวลาเกี่ยวแล้ว กับพืชผลบนโลกนั ้นก็สุกงอมแล้ว� 16 แล้วผู้
ตี้นั ่งบนเมฆจึงใจ๊เคียวเกี่ยวลงบนแผ่นดินโลก พืชผลบนโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว
17 จาก นั ้น ก็ มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ออก มา จาก พระวิหาร บน สวรรค์

กํา๋ เคียว ตี้ คม
ขนาด มา เหมือน กั ๋น 18 มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ เหนื อ ไฟ๘ออก มา จาก
แต้นปู่จา ต้านได้ฮ้องบอกทูตสวรรค์องค์ตี้กํา๋ เคียวคมนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ใจ๊เคียว
ของ ต้าน เก็บ เกี่ยว ปุ๊ก องุน
่ หมู่ นั ้น จาก เคือ บน แผ่น ดิน โลก เต๊อะ ย้อน หน่วย องุน
่ หมู่ นั ้น
19
สุก แล้ว�
จาอัน
้ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ มี เคียว จึง เกี่ยว ลง บน แผ่น ดิน โลก กับ รวบรวม
ปุ๊ก องุน
่ หมู่ นั ้น โจ้ง ลง ไป ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ ขนาด ใหญ่ แห่ง ความ โขด ของ พระเจ้า 20 หน่วย
องุน
่ หมู่ นั ้น ถูก ยํ่า อยู่ ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ นอก เมือง แล้ว มี เลือด ไหล ออก จาก บ่อ ยํ่า องุน
่ สูง
ประมาณเมตรเกิง่ ไหลนองไปเป๋นระยะตางสามร้อยกิโลเมตร

15
ทูตสวรรค์กับความฉิ บหายเจ็ดอย่าง

แล้ว ข้าพเจ้า ได้ หัน หมายสําคัญ ใน สวรรค์ แหม อย่าง นึ่ ง ตี้ ยิง่ ใหญ่ มหัศจ๋รรย์ มี ทูต
สวรรค์เจ็ดองค์ตี้จะเยียะหื้อโลกเกิดความฉิ บหายเจ็ดอย่างสุดต๊าย ย้อนความโขดของ
พระเจ้าจะเสี้ยงสุดลงเมื่อความฉิ บหายหมู่นี้ เกิดขึ้น 2 ข้าพเจ้าหันสิง่ ตี้ผ่อเหมือนทะเล
แก้วป๋นไฟ กับมีหมู่คนยืนอยูฮิ
่ มทะเลแก้วนั ้นกํา๋ พิณตี้พระเจ้าหื้อไว้ หมู่คนนี้ คือคนตี้มี
1

๗ 14:8 14:8 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า “เมืองตี้เยียะหื้อกู้จ้าดกิน๋ เหล้าองุน่ ตี้เยียะหื้อเกิดราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั้น�
๘ 14:18 14:18 แป๋ได้แหมอย่างว่า “มีหน้าตี้ผ่อกอยไฟ�
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ชัยเหนื อสัตว์ฮ้ายตึงฮูปปั้ นของมัน ตึงตั ๋วเลขตี้แตนจื้อมันตวย 3 หมู่เขาฮ้องเพลงของ
โมเสสผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้ากับเพลงของลูกแกะตั ๋วนั ้น เขาฮ้องว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
สิง่ ตี้พระองค์เยียะนั ้นยิง่ ใหญ่กับมหัศจ๋รรย์นั กขนาด
ข้าแต่กษั ตริยของ
์
คนกู้จ้าด๙
วิถีตางต่างๆ ของพระองค์นั ้นถูกต้องกับยุติธรรม

4 พระองค์เจ้าข้า

ใผพ่องจะบ่เก๋งกั ๋วพระองค์
มีใผพ่องจะบ่หื้อเกียรติจื้อของพระองค์
ย้อนมีแต่พระองค์เต้าอัน
้ ตี้บริสุทธิ์
คนกู้จ้าดจะมานมัสก๋านพระองค์
ย้อนว่าก๋านเยียะตี้ยุติธรรมของพระองค์ได้เปิดเผยหื้อหันแล้ว�
5 หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าหันพระวิหารคือเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิแห่
์ งสักขีพยานในสวรรค์เปิด
ออก 6 หมู่ ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ ตี้ ได้ ฮบ
ั หน้า ตี้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย เจ็ด อย่าง นั ้น
ออก มา จาก พระวิหาร หมู่ เขา แต่ง ตั ๋ว ด้วย ผ้า ลินิน ตี้ ขาว สะอาด เป๋น มัน เหลื้อ ม กับ ฮัด
สายสะปายสีทองไว้รอบอก 7 สิง่ มีจีวต
ิ ต๋นนึ่ งในสี่ต๋นนั ้นได้เอาสลุงคําเจ็ดแก่น มอบหื้อ
ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ นั ้น สลุง คํา นั ้น มี ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ ตลอด ไป ใส่ เอา
8
ไว้เต๋มไปหมด แล้วพระวิหารก็มีควันจากรัศมีกับฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้าเต๋มไปหมด
จึงบ่มี ใผสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้น ได้ จ๋น กว่าความฉิ บหายตึง เจ็ดของทูตสวรรค์
เจ็ดองค์นั ้นจะเสี้ยงสุดลง

16
สลุงเจ็ดใบตี้ใส่ความโขดของพระเจ้า

1 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงตี้ดังออกมาจากพระวิหารสัง่ หมู่ทูตสวรรค์ตึงเจ็ดองค์ว่า

“เอาสลุงตึงเจ็ดตี้มีความโขดของพระเจ้านั ้นถอกลงบนแผ่นดินโลก�
2 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ ง จึง ออก ไป ถอก สลุง ของ ต๋น ลง บน แผ่น ดิน โลก เยีย ะ หื้อ คน ตี้
มี เครือ
่ งหมาย ของ สัตว์ฮ้าย กับ นมัส ก๋า น ฮูป ปั้ น ของ มัน เป๋น แผล ปุ๊ ปอง ปวด แสบ ปวด
ฮ้อนไปตึงตั ๋ว
3 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน ทะเล เยีย ะ หื้อ ทะเล ก๋าย เป๋ น เลือด
เหมือนเลือดของคนต๋าย สิง่ มีจีวต
ิ ในทะเลก็ต๋ายหมด
4 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สาม ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา กับ ต๋า นํ้า ตัง หลาย แล้ว นํ้า หมู่
นั ้นก็ก๋ายเป๋นเลือด
5 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ตี้มีสิทธิอํานาจเหนื อนํ้านั ้น อูว่
้ า
“พระองค์ผู้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต พระองค์เป๋นผู้บริสุทธิ์
พระองค์ยุติธรรมแล้ว ตี้ได้ตัดสินลงโต้ษจาอี้
6 ย้อนหมู่เขาได้เยียะหื้อเลือดของคนของพระองค์
กับของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ไหลออกมา
สมควรแล้วตี้พระองค์ได้หื้อหมู่เขากิน
๋ เลือด๑”
7 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงจากแต้นปู่จาฮ้องว่า
๙

15:3
15:3 สําเนาโบราณบางฉบับ แป๋ว่า
ในวัฒนธรรมยิวสมัยนั ้นก๋านกิน
๋ เลือดเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีนั กขนาด

“ของกู้ยุคกู้สมัย�

๑

16:6
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“แม่นแล้ว องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ก๋านตัดสินลงโต้ษของพระองค์ถูกต้องกับยุติธรรมแล้ว�
8 จากนั ้นทูตสวรรค์องค์ตี้สี่ ก็ถอกสลุงของต๋นลงตี้ตะวัน เซิง
่ เยียะหื้อตะวันมีอํานาจ
ตี้จะเผาคนตังหลายด้วยไฟ 9 ความฮ้อนอันใหญ่หลวงนั ้นได้เผาคนตังหลาย หมู่เขาก็
แจ้งด่าจื้อของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจเหนื อความฉิ บหายหมู่นี้ แต่หมู่เขาก็ยังบ่ได้กลับ
ใจ๋จากบาป กับบ่ได้สรรเสริญพระเจ้า
10 ทูตสวรรค์องค์ตี้ห้าก็ถอกสลุงคําของต๋นลงบนบัลลังก์ของสัตว์ฮ้าย แล้วแผ่นดิน
ของ มัน ก็ ตก อยู่ใน ความ มืด คน ตี้ อยู่ใน แผ่น ดิน นั ้น ก็ ขบ ลิน
้ ของ ตั ๋วย้อน ความเจ็บ ปวด
11 หมู่เขาก็แจ้งด่าพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์ ย้อนความเจ็บปวดจากแผลปุ๊ปองของ
หมู่เขา แต่หมู่เขาก็บ่ได้กลับใจ๋จากสิง่ บ่ดีตี้หมู่เขาได้เยียะ
12 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ หก ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา ยู เฟรติ ส เยีย
ะ หื้อ นํ้า แห้ง แก็ก เปื้ อ เกีย ม ตาง สําหรับ หมู่ กษั ตริย์ ตี้ มา จาก ตัง วัน ออก 13 ข้าพเจ้า ก็
หัน วิญญาณ ฮ้าย สาม ตั ๋ว ตี้ ผ่อ เหมือน กบ ตั ๋ว นึ่ ง ออก จาก ปาก มังกร ตั ๋ว นึ่ ง ออก จาก
ปาก สัตว์ฮ้ายฉ กับ แหม ตั ๋ว นึ่ ง ออก จาก ปาก ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม
14 วิญญาณฮ้ายหมู่นั ้นเยียะหมายสําคัญ หมู่มันออกไปหากษั ตริยตั
์ งหลายตี้อยูใน
่ โลก
เปื้ อหื้อกษั ตริยหมู
์ ่นั ้นไปฮ่วมกั ๋นเยียะสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจ
สูงสุด
15 “ฟังหื้อดี เฮาจะมาหาหมู่ต้านเหมือนขโมย คนตี้ตื่นตั ๋วกับเกียมเสื้อผ้าของตั ๋วเก่า
ไว้พร้อมตี้จะใส่ ก็เป๋นสุข เขาจะบ่ได้ป๋วยตั ๋วหื้ออายต่อหน้าคนตังหลาย�
16 แล้ว หมู่ มัน ก็ ได้ ฮ้อง หมู่ กษั ตริย์ ตัง หลาย หื้อ มา จุ มนุ ม กั ๋น ใน สถานตี้ แห่ง นึ่ ง ใน
ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “อารมาเกดโดน�๒
17 ทูตสวรรค์องค์ตี้เจ็ดถอกสลุงของตั ๋วลงไปในอากาศ มีเสียงดังออกมาจากบัลลังก์
ในพระวิหารว่า “สําเร็จแล้ว� 18 หลังจากนั ้นก็มีฟ้าแมบ ฟ้าฮ้องดังสนั ่นปั่ นปื๊ น กับเกิด
แผ่น ดิน ไหว ใหญ่ เป๋น แผ่น ดิน ไหว ตี้ ฮ้าย แฮง ตี้ สุด นั บ ตัง้ แต่ มี มนุษย์ อยู่ ใน โลก นี้ มา
19 เมืองใหญ่นั ้น๓ถูกแบ่งออกเป๋ นสามส่วน บ้านเมืองของจ้าดตังหลายก็ถูกทําลายลง
พระเจ้าบ่ลืมลงโต้ษเมืองบาบิโลนตี้ยิง่ ใหญ่ตวย พระองค์หื้อนางกิน
๋ จากถ้วยตี้ใส่เหล้า
20
องุน
่ แห่งความโขดแค้นของพระองค์ หมู่เกาะตังหลายก็หายไปหมด ดอยตังหลายก็
เซาะหาบ่ปะ 21 มีบ่าเห็บก้อนใหญ่หล่นลงมาจากต๊องฟ้าตกใส่คนตังหลาย แต่ละก้อน
หนั ก ประมาณ ห้า สิบ กิโลกรัม คน ตัง หลาย ปา กั ๋น แจ้ง ด่า พระเจ้า ย้อน ความ ฉิ บหาย ตี้
เกิดจากบ่าเห็บนี้ ฮ้ายแฮงขนาด

17

แม่ญิงตี้นั ่งบนหลังสัตว์ฮ้าย

เข้ามาอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “มาเพ้กํา
ลอ มาผ่อก๋านลงโต้ษตี้กํ่าลังจะเกิดขึ้นกับแม่ญิงขายตั ๋วตี้มีจื้อเสียงโด่งดัง ตี้นั ่งอยูบน
่
แม่น้ําหลายสาย 2 หมู่กษั ตริยใคว่
์ แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี กับนาง กับหมู่คนบนโลก
ก็ ได้ กิน
่ ของ นาง จ๋น เมา คือ ได้ ล่วง ประเวณี กับ นาง� 3 จาก นั ้น พระวิญญาณ
๋ เหล้า องุน
ดลใจ๋ ข้าพเจ้า แล้วทูตสวรรค์ องค์ นั ้นปาข้าพเจ้าไปตี้ ดินแดนทุ รกั ๋นดาร ตี้ หัน
้ ข้าพเจ้า
1 ทูตสวรรค์องค์นึ่ งจากเจ็ดองค์ตี้กํา
๋ สลุงเจ็ดใบนั ้น

ฉ

๒ 16:16
16:13
16:13 วว�
13:11-15
16:16 กํานี้ หมายเถิง ดอยของมาเกดโด
๓ 16:19 16:19
เซิง่ มาเกดโดเป๋นสถานตี้ตี้จาวอิสราเอลเกยฮบกั ๋น 2 พกษ� 23:29; ศคย� 5:19
คือเมืองบาบิโลน
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หัน แม่ ญิง คน นึ่ ง นั ่ง อยู่ บน สัตว์ฮ้าย สี แดง สด ตั ๋ว นั ้น บน ตั ๋ว สัตว์ฮ้าย นั ้น มี จื้อ ต่างๆ ตี้ ดู
แควนพระเจ้าเต๋มไปหมด สัตว์ตั ๋วนี้ มีเจ็ดหัวสิบเขา 4 แม่ญิงคนนั ้นใส่เสื้อผ้าสีม่วงกับ
สี แดงสด ตั ๋วนางแต่งหย้องด้วยคํา เพชรนิ ลจินดากับไข่มุก ในมือของนางมี ถ้วยคําตี้
มีสิง่ น่าขี้จ๊ะกับสิง่ สกปรกเต๋มไปหมดจากก๋านล่วงประเวณี ของนาง 5 บนหน้าผากของ
นาง มี จื้อ เขียน ไว้ เซิง่ มี ความ หมาย เลิ็กลับ ว่า “เมือง บาบิ โลน ตี้ ยิง่ ใหญ่ แม่ ของ หมู่ แม่
ญิงขายตั ๋ว กับแม่ของสิง่ ตี้น่าขี้จ๊ะตึงหมดบนโลก�
6 ข้าพเจ้าหันแม่ญิงคนนั ้นเมาเลือดจากคนของพระเจ้า

คือเลือดของคนตี้ต๋ายย้อน
เป๋นพยานหื้อกับพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าหันนาง ข้าพเจ้างืดขนาด 7 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึง
ถามข้าพเจ้าว่า “จะงืดไปเยียะหยัง เฮาจะอธิบายเถิงความหมายตี้ซ่อนอยู่ของแม่ญิง
คน นั ้น กับ สัตว์ฮ้าย ตี้ มี เจ็ด หัว สิบ เขา ตี้ นาง ขี่ อยู่หื้อ เจ้า ฟัง 8 คือ เตื้อ นึ่ ง สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น
็ ตี้
ตี้ต้านหันเกยมีจีวต
ิ อยู่ แต่บ่าเดี่ยวนี้ บ่มีจีวต
ิ แล้ว แหมบ่เมินก็จะขึ้นมาจากขุมตี้เลิก
สุด กับ จะ ต้อง ปะ กับ ความ ฉิ บหาย จาก นั ้น คน บน โลก นี้ ตี้ บ่มี จื้อ จด ไว้ใน หนั งสือ แห่ง จี
วิต ก่อนก๋านสร้างโลกมาแล้วก็จะงืด ย้อนหมู่เขาจะหันสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นตี้เตื้อนึ่ งเกยมีจี
วิต กับต๋อนนี้ บ่มีจีวต
ิ แล้ว แต่จะปิ๊ กมาแหมเตื้อนึ่ ง�
9 “เรือ
่ งนี้ ต้องใจ๊สติปั๋ ญญากับความเข้าใจ๋ หัวตึงเจ็ดของสัตว์ฮ้ายหมายเถิงดอยตึง
เจ็ด ตี้ แม่ ญิง ขายตั ๋ว คน นั ้น นั ่ง อยู่ กับ ยัง หมายเถิง กษั ตริย์ เจ็ด องค์ ตวย 10 กษั ตริย์ ห้า
องค์ เก๊า ต๋าย ไป แล้ว แหม องค์ ยัง ปกครอง อยู่ บ่า เดี่ยวนี้ ส่วน องค์ สุด ต๊าย ยัง บ่มา เตื้อ
เมื่อ กษั ตริย์ องค์ นั ้น มา ก็ ถูก กํา๋ หนด หื้อ มา อยู่ กํา เดียว เต้า อัน
้ 11 ส่วน สัตว์ ฮ้าย ตี้ เตื้อ
นึ่ งเกยมีจี วต
ิ แต่ บ่าเดี่ยวนี้ บ่มีจีวต
ิ แล้วนั ้น ก็คือกษั ตริย์องค์ ตี้แปด ตี้เกยเป๋นกษั ตริย์
องค์ นึ่ ง ใน เจ็ด องค์ นั ้น ก็ กํ่า ลัง จะ ไป สู่ ความ ฉิ บหาย ของ มัน� 12 “ส่วน เขา สิบ อัน ตี้ หัน
นั ้น หมายเถิง กษั ตริย์ สิบ องค์ ตี้ ยัง บ่ได้ ขึ้น ปกครอง แผ่น ดิน ของ ต๋น แต่ จะ ได้ ฮบ
ั สิทธิ
อํานาจ ตี้ จะ เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง ฮ่วม กับ สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น เป๋น เวลา นึ่ ง จัว้ โมง 13 หมู่
กษั ตริย์ตึงสิบองค์นี้ ก็จะฮ่วมใจ๋ ปากั ๋นมอบฤทธิอํ
์ านาจ กับสิทธิอํานาจหื้อกับสัตว์ฮ้าย
14
ตั ๋วนั ้น หมู่เขาจะฮบกับลูกแกะตั ๋วนั ้น แต่ลูกแกะจะมีชัยเหนื อหมู่เขา ย้อนพระองค์
เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เหนื อ เจ้า ตัง หลาย กับ เป๋น กษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ ตัง หลาย คน ตี้
อยูกั
่ บพระองค์นั ้น คือคนตี้พระองค์ฮ้องกับเลือก ย้อนหมู่เขานั ้นซื่อสัตย์�
“แม่น้ําหลายสายตี้เจ้าหันแม่ญิงขายตั ๋วนั ่งอยูนั
่ ้น
16
ก็คือ เจื๊อจ้าดต่างๆ หมูคน
่ ต่างๆ ประเทศต่างๆ กับภาษาต่างๆ สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นกับเขา
ตึงสิบตี้ต้านหัน จะปากั ๋นจังแม่ญิงขายตั ๋วนั ้น หมู่เขาจะเอากู้สิง่ กู้อย่างของนางไป กับ
จะ ละ หื้อ นาง ป๋วย ตั ๋ว โจ๊ะ โละ หมู่ เขา จะ กิน
๋ จิน
๊ ของ นาง แล้ว เอา ไฟ เผา ส่วน ตี้ เหลือ เหีย
17 ย้อน พระเจ้า ได้ ดลใจ๋ หื้อ หมู่ เขา เยีย ะ ตวย ต๋าม แผนก๋า น ของ พระองค์ โดย ก๋าน เยีย
ะ หื้อ หมู่ เขา ตกลง ฮ่วมใจ๋ กั ๋น ตี้ จะ มอบ สิทธิ อํานาจ ใน ก๋าน ปกครอง หื้อ กับ สัตว์ฮ้าย จ๋น
กว่าสิง่ ตี้พระเจ้าอูไว้
้ จะสําเร็จ 18 ส่วนแม่ญิงตี้เจ้าหันนั ้น คือเมืองใหญ่ตี้ปกครองเหนื อ
กษั ตริยตั
์ งหลายบนโลกนี้ �๔
15 ทูตสวรรค์อูกั
้ บข้าพเจ้าแหมว่า

18
เมืองบาบิโลนถูกทําลาย
๔

17:18 17:18 หมายเถิง กรุ งโรม
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ต่อ จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ ทูต สวรรค์ องค์ นี้
มีฤทธิอํ
์ านาจนั กขนาด รัศมีจากตั ๋วของทูตสวรรค์องค์นี้ เยียะหื้อแผ่นดินโลกแจ้งหลึ้ง
2 เขาเอิน
้ เสียงดังว่า
“เมืองบาบิโลนอันยิง่ ใหญ่ หล้มจ๋มแล้ว ได้หล้มจ๋มแล้ว
ก๋ายเป๋นตี้อยูของ
่
ผีปี๋ศาจกับผีฮ้าย๕กู้ตั ๋ว
เมืองนั ้นได้ก๋ายเป๋นตี้อยูของ
่
นกกู้ตั ๋วตี้บ่สะอาด
(กับเป๋นตี้อยูของ
่
สัตว์ฮ้ายกู้ตั ๋วตี้บ่สะอาด๖) กับน่าขีจ
้ ๊ะ
3 ย้อนเมืองนั ้นเยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่
๋ เหล้าองุน
ของราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น
กษั ตริยตั
์ งหลายในโลกได้ล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น
ป้อก๊าตังหลายในโลกก็รํา่ รวยนั กขึ้นจากความมัง่ คัง่
กับความฟุ่มเฟือยของเมืองนั ้น�
4 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงแหมเสียงนึ่ งจากสวรรค์อูว่
้ า
“คนของเฮา ออกมาจากเมืองนั ้นเหีย
หมู่เจ้าจะบ่ได้มีส่วนฮ่วมในความบาปต่างๆ ของเมืองนั ้น
กับเจ้าจะบ่ต้องถูกทรมานจากความฉิ บหาย
ตี้กํ่าลังจะเกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
5 ย้อนความบาปของเมืองนั ้นก๋องสู งเถิงสวรรค์
แล้วพระเจ้าบ่เกยลืมก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่ดีของเขา
6 หื้อเยียะกับเมืองนั ้นเหมือนกับตี้เมืองนั ้นเยียะกับคนอื่น
หื้อตอบแตนเมืองนั ้นเป๋นสองเต้าของสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะ
หื้อ ถอก เหล้า ใส่ ถ้วย หื้อ เมือง นั ้น กิน
๋ แฮง เป๋น สอง เต้า ของ ถ้วย ตี้ เมือง นั ้น เกีย ม ไว้
หื้อคนอื่นกิน
๋
7 เมืองนั ้นหื้อเกียรติยศกับความฟุ่มเฟือยตั ๋วเก่าเต้าใด
ก็หื้อความตุ๊กทรมานกับความเศร้าโศกเกิดกับเมืองนั ้นเต้าอัน
้
ย้อนเมืองนั ้นกึ๊ดในใจ๋ว่า
‘ข้าเจ้านั ่งอยูบน
่ บัลลังก์เป๋นราชินี ข้าเจ้าบ่ใจ้แม่หม้าย
ข้าเจ้าจะบ่มีวันโศกเศร้า�
8 จาอัน
้ ความฉิ บหายหมู่นี้ จึงได้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้นภายในวันเดียว
คือความต๋าย ความเศร้าโศกเสียใจ๋ กับความอดอยาก
เมืองนั ้นจะถูกไฟเผาจ๋นวอดวาย
ย้อนพระเจ้ามีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะตัดสินลงโต้ษ
9 “กษั ตริย์ ตัง หลาย ใน โลก ตี้ ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง นั ้น กับ ฮ่วม ใน ความ มัง
่ คัง่
ฟุ่มเฟือยของเมืองนั ้น จะไห้หอนวอนตุ๊กเมื่อหมูเขา
่ หันควันไฟตี้เผาไหม้เมืองนั ้น 10 หมู่
เขาจะยืนอยูห่
่ างๆ เมืองนั ้น ย้อนกั ๋วเจ็บปวดทรมานไปตวย หมู่เขาจะอูว่
้ า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
บาบิโลนเมืองตี้เต๋มไปด้วยอํานาจ
ย้อนก๋านตัดสินลงโต้ษของเจ้านั ้นมาเถิงเจ้าภายในจัว้ โมงเดียว�
11 “หมู่ ป้ อ ก๊า ใน โลก จะ ไห้หุย กับ โศกเศร้า ย้อน เมือง นั ้น ย้อน บ่มี ใผ ซื้อ สิ นก๊า ของ หมู่
เขาแหมต่อไป 12 บ่ว่าจะเป๋นคํา เงิน เพชรพลอย ไข่มุก ผ้าลินิน ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสี
แดงสด ไม้หอมกู้อย่าง กับสิง่ ของต่างๆ ตี้แป๋งจากงาจ๊าง ตี้แป๋งจากไม้รากาแปง ตอง
1

๕

18:2 18:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๖

18:2 18:2 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้
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แดง เหล็ก กับ หิน อ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม มดยอบ กํายาน เหล้า องุน
่
นํ้ามันบ่ากอก แป้งละเอียด ข้าวสาลี งัว แกะ ม้า รถม้า ขี้ข้า กับเชลย
14 “หมู่ป้ อก๊าจะอูว่
้ า
‘หมู่สิง่ ของต่างๆ ตี้เจ้าหลงใหลนั ้น
ได้หายไปจากเจ้าแล้ว
ตึงความหรู หรากับสิง่ ตี้เยียะหื้อเจ้างามนั ้น
ได้หายไปแล้ว
เจ้าจะบ่มีวันได้ปะสิง่ หมู่นี้ แหมเลย�
15 หมู่ ป้ อ ก๊า ตี้ รํา
่ รวยจากก๋านขายสิ นก๊าหื้อกับเมืองนั ้น จะยืนอยู่ห่างๆ ย้อนกั ๋วตี้ จะได้
ฮ่วมในความเจ็บปวดทรมานตี้เมืองนั ้นได้ฮบ
ั หมู่เขาจะไห้หอนวอนตุ๊ก 16 กับอูว่
้ า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
ตี้เกยเอาผ้าลินินอย่างดี ผ้าสีม่วง กับผ้าสีแดงสด
คํา เพชรพลอย กับไข่มุก มาแต่งหย้อง
17 ภายในจัว
้ โมงเดียว

ทรัพย์สมบัติหมู่นี้ ได้ถูกทําลายจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง�

“หมูกั
่ ปตันเฮือกับผูโดยสาร
้
ลูกเฮือ กับคนตังหลายตี้มีอาชีพตางทะเล ก็ยืนอยูห่
่ างๆ
18
จาก เมือง บาบิ โลน นั ้น เมื่อ หมู่ เขา หัน ควัน ไฟ จาก ก๋าน เผา เมือง นั ้น หมู่ เขา อู้ ว่า ‘บ่มี
เมืองไหนตี้เกยเป๋นเหมือนเมืองอันยิง่ ใหญ่นี้ � 19 หมู่เขาจะเอาขีฝ
้ ุ่นใส่หัวของเขากับไห้
หอนวอนตุ๊กว่า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองอันยิง่ ใหญ่
กู้คนตี้มีเฮือเตียวทะเลนั ้น

ก็รํา่ รวยมาจากความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้
แต่บ่าเดี่ยวนี้ มันถูกทําลายลงภายในจัว้ โมงเดียว
20 สวรรค์เหย

ขอหื้อดีใจ๋กับสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
คนของพระเจ้า กับหมู่อัครทูต

ตึงหมู่ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจงดีใจ๋เต๊อะ
ตี้พระองค์ตัดสินลงโต้ษเมืองนั ้น
ย้อนสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะกับหมู่เจ้า� �

จาก นั ้น ทูต สวรรค์ ตี้ มี ฤทธิ์องค์ นึ่ ง ได้ ยก หิน ก้อน นึ่ ง ขนาด ใหญ่ เต้า กับ บ่า หิน โม่
แป้งอันใหญ่โจ้งลงไปในทะเล แล้วอูว่
้ า
21

“เมืองบาบิโลนอันยิง่ ใหญ่ เจ้าจะถูกโจ้งลงมาแฮงจาอี้
แล้วจะบ่มีใผหันเจ้าแหมเลย
22 จะบ่มีเสียงเพลงจากนั กดีดพิณ นั กดนตรี
นั กเป่าขลุ่ย กับนั กเป่าแกในเจ้าแหมเลย

จะบ่หันหมู่จัง้ ฝีมือในด้านใดๆ ในเจ้าแหม
จะบ่ได้ยน
ิ เสียงโม่แป้งในเจ้าแหมเลย
23 จะบ่มีแสงสว่างของโกมไฟส่องแสงในตั ๋วเจ้าแหมเหมือนกั ๋น
จะบ่ได้ยน
ิ เสียงของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวในเจ้าแหม
สิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นกับเจ้าย้อนหมู่ป้อก๊าของเจ้า ได้เป๋นผู้ยิง่ ใหญ่ในโลก
กับย้อนเจ้าใจ๊เวทมนตร์กาถาของเจ้าหลอกลวงจ้าดต่างๆ
24 กับในเจ้าก็ปะเลือดของหมู่ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า
กับหมู่คนของพระเจ้ากับคนตึงหมดตี้ถูกฆ่าต๋ายในโลก�
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สรรเสริญความยุติธรรมของพระเจ้า
1 ต่อจากนั ้น ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังสนั ่นปั่ นปื๊ น เหมือนเสียงของคนจํา๋ นวนนั กขนาด
บนสวรรค์ ฮ้องว่า
“สรรเสริญพระเจ้า
ความรอดป๊นบาปโต้ษ พระสิร ิ กับฤทธิอํ
์ านาจ เป๋นของพระเจ้าของเฮา
2 ก๋านตัดสินลงโต้ษของพระองค์นั ้นถูกต้องกับยุติธรรม
พระองค์ได้ลงโต้ษแม่ญิงขายตั ๋วตี้ยิง่ ใหญ่คนนั ้น
นางได้เยียะหื้อโลกนี้ เสื่อมไปย้อนก๋านล่วงประเวณี ของนาง
พระองค์ได้ลงโต้ษนาง ย้อนนางได้ฆ่าผู้ฮับใจ๊ของพระองค์�
3 หมู่เขายังฮ้องแหมว่า
“สรรเสริญพระเจ้า
ควันไฟจะลอยขึ้นมาจากเมืองนั ้นตลอดไป�
4 ต่อจากนั ้นหมู่ผู้อาวุโสตึงซาวสี่คนกับสิง
ิ ตึงสี่ต๋น ก็ก้มลงนมัสก๋านพระเจ้าตี้นั ่ง
่ มีจีวต
อยูบน
่ บัลลังก์ แล้วอูว่
้ า
“อาเมน สรรเสริญพระเจ้า�
5 แล้วมีเสียงออกมาจากบัลลังก์ว่า
“ต้านตังหลายตึงผู้ใหญ่ ผู้น้อยตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้เก๋งกั ๋วพระเจ้า
จงสรรเสริญพระเจ้าของเฮาตังหลายกั ๋นเต๊อะ�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง เหมือน เสียง ของ คน จํา๋ นวน นั ก ขนาด เสียง นั ้น เหมือน เสียง
นํ้าตกดังสนั ่นปั่ นปื๊ นกับเสียงฟ้าฮ้องกึกก้อง เสียงนั ้นอูว่
้ า
“สรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด กับผู้ตี้เป๋นกษั ตริย์
7 หื้อข้าพเจ้าตังหลายจื้นจมยินดี มีความสุ ข
กับสรรเสริญพระเจ้าเต๊อะ
ย้อนว่าเวลาแห่งก๋านแต่งงานของลูกแกะตั ๋วนั ้นได้มาเถิงแล้ว
เจ้าสาวของพระองค์ก็ได้เกียมตั ๋วไว้พร้อมแล้ว
8 พระองค์หื้อนางใส่ผ้าลินินเนื้ อละเอียดสะอาดสดใส�
(ผ้าลินินตี้งดงามนั ้น หมายเถิงสิง่ ดีๆ ตี้คนของพระเจ้าได้เยียะ)
9 แล้ว ทูต สวรรค์ นั ้น อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “เขียน ลง ไป ว่า คน ตี้ ได้ ฮับ เจิญ มา ใน งาน
แต่งงานของลูกแกะนั ้นก็ เป๋นสุขแต๊ๆ� ต้านอู้แหมว่า “สิง่ หมู่ นี้ เป๋นกําอู้ตี้ แต๊ จริงของ
พระเจ้า� 10 ข้าพเจ้าก็ก้มลงแผวตีน
๋ เปื้ อนมัสก๋านทูตสวรรค์องค์นั ้น แต่ต้านอูว่
้ า “ห้าม
เยียะจาอัน
้ เน่ อ ย้อนเฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊ เหมือนกับต้านกับปี้ น้ องผู้เจื้อกู้ คน ตี้ ยึดมัน
่ ในกํา
พยาน ตี้ พระเยซู ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ ย้อน จาอัน
้ จง นมัส ก๋า น พระเจ้า เต๊อะ ย้อนกํา พยาน ตี้
พระเยซูได้เปิดเผยนั ้น เป๋นสิง่ ตี้ดลใจ๋หื้อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอู�
้
ผู้ตี้ขีม้
่ าสีขาว

11 แล้วข้าพเจ้าหันสวรรค์ เปิ ดออก

มีม้าสีขาวตั ๋วนึ่ ง ผู้ตี้ขี่ม้านั ้นมีจื้อว่า ซื่อสัตย์เตี้ย
งแต๊ ช ย้อน พระองค์ ได้ ตัดสิน ลง โต้ษ กับ เยีย ะ สงคราม ต๋าม ความ ยุติธรรม 12 ต๋า ของ
พระองค์ นั ้น ผ่อ เหมือน เปล๋ ว ไฟ มี มงกุฎ อยู่ หลาย อัน บน หัว ของ พระองค์ มี จื้อ เขียน ไว้
บน ตั ๋ว ของ พระองค์ บ่มี ใผ ฮู้ จื้อ นั ้น นอก จาก พระองค์ เต้า อัน
้ 13 พระองค์ นุ่ง เสื้อ คุม ตี้
ช
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เต๋มไปด้วยเลือด จื้อของพระองค์คือ “พระกําของพระเจ้า� 14 หมู่ก๋องทัพแห่งสวรรค์
ขี่ ม้า สี ขาว ตวย พระองค์ มา หมู่ เขา นุ่ง ผ้า ลินิน เนื้ อ ละเอียด สี ขาว สะอาด 15 มี ดาบ คม
ขนาดเถี่ยนนึ่ งออกมาจากปากของพระองค์ ดาบนี้ เอาไว้ใจ๊ผาบจ้าดตังหลาย พระองค์
จะใจ๊ คทาเหล็กปกครองคนหมู่นั ้น พระองค์ จะยํ่าองุน
่ ในบ่อยํ่าองุน
่ แห่งความโขดของ
พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์ อํานาจ สูงสุด 16 มี จื้อ เขียน อยู่ ตี้ เสื้อ คุม กับ ตี้ เก๊า ขา ของ พระองค์ ว่า
“พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เหนื อ เจ้า นาย ตัง หลาย กับ เป๋น กษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์
ตังหลาย�
17 แล้วข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์องค์นึ่ งยืนอยูบน
่ ตะวัน กับฮ้องเสียงดังบอกหมูนก
่ ตี้บิน
อยู่ก๋างอากาศว่า “มาเต๊อะ มาฮ่วมจุมนุมกั ๋นในงานเลี้ยงตี้ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 18 เปื้ อ
จะได้กิน
๋ จิน
๊ ของหมู่กษั ตริย์ แม่ทัพนายก๋อง กับหมู่ทหาร จิน
๊ ม้า จิน
๊ คนขี่ม้า กับจิน
๊ ของ
คนตึงหมด ตึงของคนตี้เป๋นขี้ข้า คนตี้มีอิสระ คนตี้เป๋นผู้น้อยเป๋นผู้ใหญ่�
แล้ว ข้าพเจ้า หัน สัตว์ฮ้าย กับ หมู่ กษั ตริย์ ใน โลก ตึง ก๋อง ทัพ ของ หมู่ เขา มา จุ มนุ ม
กั ๋น เปื้ อ เยีย ะ สงคราม กับ ผู้ ตี้ ขี่ ม้า กับ ก๋ องทัพ ของ พระองค์ 20 แต่ สัตว์ฮ้าย นั ้น ถูก ยับ กับ
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อม ตี้ เกยเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ต่อหน้าสัตว์ฮ้ายนั ้น
ก๋าน อัศจ๋รรย์ นี้ จุ ล่า ย คน ตี้ มี เครือ
่ งหมาย ของ สัตว์ฮ้าย นั ้น กับ นมัส ก๋า น ฮูป ปั้ น ของ มัน
ตึงสองก็ถูกยับโจ้งลงไปตึงเป๋นในไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้อยู่ 21 ผู้ตี้ขี่ม้านั ้นใจ๊ดาบตี้
ออกมาจากปากของพระองค์ ฆ่าหมู่ก๋ องทัพนั ้น หมู่นกตังหลายก็ กิน
๋ จิน
๊ ของคนหมู่นั ้น
จ๋นอิม
่
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20
เวลานึ่ งปันปี๋
็ ตี้ สุด
ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ ใน มือ กํา๋ ขะแจ๋ ของ ขุม ตี้ เลิก
กับ เจื้ อก เหล็ก เส้น ใหญ่ 2 ต้าน ได้ ยับ มังกร ใหญ่ ตี้ เป๋น งู โบราณ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า มาร กาว่า
ซาต๋าน แล้ว เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม มัน ไว้นึ่ ง ปัน ปี๋ 3 แล้ว ทูต สวรรค์ ก็ โจ้ง มังกร ตั ๋ว นี้ ลง ไป
็ ตี้สุดกับใส่ ขะแจ๋ ปะตู๋ตางเข้า แล้วจํ๊าก๋าขังมันไว้อย่างแน่ นหนา เปื้ อมันจะ
ในขุมตี้ เลิก
บ่สามารถ ไป ล่อลวง จ้าด ต่างๆ ได้ แหม เป๋น เวลา นึ่ ง ปัน ปี๋ หลัง จาก นั ้น จะ ปล่อย หื้อ มัน
ออกมาแหมเป๋นเวลาสัน
้ ๆ
1

4 แล้วข้าพเจ้าหันบัลลังก์ ต่างๆ

กับผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์นั ้น หมู่เขาได้ฮบ
ั สิทธิอํานาจ
ตี้จะตัดสิน หมู่เขาเป๋นหมู่วิญญาณของผูตี
้ ้ถูกกกคอ ย้อนได้บอกกําพยานตี้พระเยซูได้
เปิดเผยหื้อฮู้ กับย้อนได้บอกถ้อยกําของพระเจ้า หมูเขา
่ บ่ได้นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกาว่าฮูป
ปั้ นของมัน กับบ่ได้ฮับเครือ
่ งหมายของมันติดบนหน้าผาก กาว่าบนมือของหมู่เขา หมู่
เขาเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วได้ ปกครองฮ่วมกับพระคริสต์ เป๋นเวลานึ่ งปันปี๋ 5 (ส่วน
คนต๋ายคนอื่นๆ ตี้เหลือ บ่ได้เป๋นขึ้นจากความต๋าย จ๋นกว่าจะผ่านไปนึ่ งปันปี๋) นี่ คือก๋าน
เป๋นขึ้นจากความต๋ายเตื้อตี้นึ่ ง 6 หมู่คนตี้มีส่วนฮ่วมในก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายเตื้อตี้
นึ่ งนี้ ก็เป๋นสุขกับเป๋นผู้บริสุทธิ์ ความต๋ายเตื้อตี้สองจะบ่มีอํานาจเหนื อหมู่เขาเลย หมู่
เขา จะ เป๋น ปุโรหิต ของ พระเจ้า กับ ของ พระคริสต์ กับ จะ ปกครอง ฮ่วม กับ พระองค์ เป๋น
เวลานึ่ งปันปี๋
ซาต๋านก๊าน
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เมื่อ เวลา นึ่ ง ปัน ปี๋ ผ่าน ไป แล้ว ซาต๋าน จะ ถูก ปลดปล่อย ออก มา จาก คอก ตี้ ขัง มัน
มัน จะ ออก ไป หลอกลวง กู้ จ้าด ใน โลก นี้ ตี้ มี จื้อ ว่า โกก กับ มาโกกซ มัน จะ รวบรวม
จ้าด ตัง หลาย เปื้ อ ไป เยีย ะ สงคราม หมู่ เขา จะ มี จํา๋ นวน นั ก ขนาด เหมือน กับ เม็ด ทราย ตี้
อยู่ ต๋าม ฮิม ฝั่ ง ทะเล 9 ข้าพเจ้า หัน หมู่ เขา ยก ก๋ องทัพ ข้าม โลก มา ล้อม ตี้ อยู่ ของ คน ของ
พระเจ้าตี้เป๋นเมืองตี้พระองค์ฮัก แต่จะมีไฟตกลงมาจากสวรรค์เผาทําลายก๋องทัพหมู่
นั ้น 10 มารเซิง่ ได้หลอกลวงหมู่เขานั ้น ถูกโจ้งลงไปในบึงไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้ ใน
บึงนั ้นมีสัตว์ฮ้ายตึงผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมอยู่ตวย หมู่มันตึงหมดได้
ฮับความตุ๊กทรมานตึงวันตึงคืนตลอดไป
7

8

ก๋านตัดสินของพระเจ้าเตื้อสุดต๊าย
แล้ว ข้าพเจ้า หัน บัลลังก์ ใหญ่ สี ขาว กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ นั ้น เมื่อ
พระองค์ มา ป๋า กฏ แผ่น ดิน โลก กับ สวรรค์ ก็ หาย ไป บ่เหลือ ฮอย หื้อ ใผ หัน แหม เลย
12 ข้าพเจ้า หัน คน ตัง หลาย ตี้ ต๋าย ไป แล้ว บ่ว่า ผู้ ยิง
่ ใหญ่ กาว่า ผู้ หน้ อย ยืน อยู่ ต่อ หน้า
บัลลังก์ นั ้น มี หนั งสือ หลาย เล่ม เปิด ออก อยู่ กับ มี หนั งสือ แหม เล่ม นึ่ ง ถูก เปิด ออก ตวย
คือหนั งสือแห่งจีวต
ิ คนต๋ายหมู่นั ้นได้ฮบ
ั ก๋านตัดสินต๋ามสิง่ ตี้เขาเยียะไป ตี้ได้บันทึกไว้
ในหนั งสือหมู่นั ้น 13 คนตังหลายตี้ต๋ายอยู่ในทะเลก็ขึ้นมา ความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็
ได้ส่งคนตังหลายตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ขึ้นมาเหมือนกั ๋น หมู่คนต๋ายกู้คนได้ฮบ
ั ก๋านตัดสินต๋ามสิง่ ตี้
14
หมู่เขาได้เยียะลงไป หลังจากนั ้นความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็ถูกกํา๋ โจ้งลงสู่บึงไฟ บึง
ไฟนี้ ละคือความต๋ายเตื้อสุดต๊าย 15 ถ้าใผบ่มีจื้อจดไว้ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ก็จะถูกโจ้งลง
ไปในบึงไฟนั ้น
11

21

สวรรค์ใหม่กับโลกใหม่
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่ ย้อน ว่า สวรรค์ เก่า กับ โลก เก่า นั ้น
หาย ไป แล้ว กับ บ่มี ทะเล แหม ต่อ ไป 2 ข้าพเจ้า หัน เมือง บริสุทธิ์ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แห่ง
ใหม่ เซิง่ มา จาก พระเจ้า ลง มา จาก สวรรค์ เมือง นี้ ได้ เกีย ม ไว้พร้อม แล้ว เหมือน กับ เจ้า
สาวตี้แต่งตั ๋วงามไว้ถ้าฮับคนตี้จะเป๋นผัวของนาง 3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังจากบัลลังก์
อูว่
้ า “ผ่อเต๊อะ ตี้อยูของ
่
พระเจ้าก็อยูกั
่ บมนุษย์แล้ว พระองค์จะอยูกั
่ บหมู่เขา หมู่เขาจะ
เป๋นคนของพระองค์ พระเจ้าเองก็จะอยูกั
่ บหมูเขา
่
เป๋นพระเจ้าของหมูเขา
่ ๗ 4 พระองค์
จะเจ๊ดนํ้าต๋ากู้หยดจากต๋าของหมู่เขา แล้วจะบ่มีความต๋าย ความเศร้าโศก ก๋านไห้ฮ้อง
กาว่าความเจ็บปวดแหมต่อไป ย้อนสิง่ เก่าๆ ตี้เกยเป๋นมาได้ป๊นไปแล้ว�
5 หลัง จาก นั ้น ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ อู้ ว่า “ผ่อ นี่ เต๊อะ เฮา กํ่า ลัง สร้าง กู้ สิง
่ กู้ อย่าง ขึ้น
มา ใหม่� กับ อู้ แหม ว่า “เขียน เรือ
่ ง นี้ ไว้ ย้อน กํา อู้ หมู่ นี้ เจื้อ ถือ ได้ เป๋น เรือ
่ ง แต๊� 6 แล้ว
พระเจ้า อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “สําเร็จ แล้ว เฮา เป๋น อัลฟา กับ โอเมกา คือ เป๋น จุด ตัง้ เก๊ า กับ
จุดสุดต๊าย ถ้าใผใค่กิน
ิ โดยบ่ต้องซื้อ 7 คนตี้มี
๋ นํ้า เฮาจะหื้อผู้นั ้นกิน
๋ จากต๋านํ้าแห่งจีวต
ชัยจะเป๋นคนตี้ ได้ ฮบ
ั สิง่ หมู่นี้ ตึงหมด กับเฮาจะเป๋นพระเจ้าของเขา เขาจะเป๋นลูกของ
8
เฮา แต่ คนตี้ ขี้แขะ คนตี้ ละความเจื้อไป คนตี้ เยียะสิง่ ตี้ น่าขี้จ๊ะ คนตี้ ฆ่าคน คนตี้ ล่วง
ประเวณี คนตี้ ใจ๊ เวทมนตร์กาถา คนตี้ กราบไหว้ฮูปเคารพ กับกู้ คนตี้ อู้ขี้จุ ขี้ล่าย จะอยู่
ในบึงไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้ นั ่นจะเป๋นความต๋ายเตื้อสุดต๊าย�
1

ซ

20:8
20:8 อสค�
“เป๋นพระเจ้าของหมู่เขา�

38:1-39:20

๗

21:3
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กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ใน เจ็ด องค์ ตี้ กํา๋ สลุง ใบ ตี้ เต๋ม ไป ด้วย ความ ฉิ บหาย เจ็ด
อย่างสุดต๊าย มาอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “มานี่ กําลอ เฮาจะหื้อเจ้าหันเจ้าสาวตี้เป๋นเมียของลูก
แกะตั ๋วนั ้น� 10 ต๋อนตี้พระวิญญาณดลใจ๋ข้าพเจ้านั ้น ทูตสวรรค์ก็ปาข้าพเจ้าไปดอยตี้
สูงใหญ่ขนาด แล้วหื้อข้าพเจ้าผ่อเมืองตี้บริสุทธิคื
์ อกรุ งเยรู ซาเล็ม เซิง่ กํ่าลังลอยลงมา
11
จากสวรรค์ มาจากพระเจ้า เมืองนั ้นก็มีรัศมีของพระเจ้าแจ้งเต๋มไปหมด เซิง่ ความ
เป่ง แจ้ง นั ้น เหมือน กับ เพชรพลอย ตี้ มี รากา แปง นั ก ขนาด เหมือน พลอย สี เขียว สด ใส
อย่างหินเจียระไน 12 เมืองนั ้นมีกํ่าแปงสูงใหญ่ตี้มีปะตู๋อยู่สิบสองบาน แต่ละบานมีทูต
สวรรค์ ยืน เฝ้า อยู่นึ่ ง องค์ แต่ ละ ปะตู๋ ก็ มี จื้อ นึ่ ง จาก สิบ สอง ผะกุ๋น ของ อิสราเอล เขียน ไว้
13 แต่ละทิศมีปะตู๋อยูสาม
่
บาน ตึงทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตก 14 กํ่า
แปงเมืองแป๋งอยู่บนฐานหินสิบสองก้อน บนฐานหิน แต่ละอันนั ้นมีจื้อของอัครทูตสิบ
สองคนของลูกแกะตั ๋วนั ้นเขียนติดไว้คนละฐาน
15 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ อู้ กับ ข้าพเจ้า กํา
๋ ไม้ วัด มอก คํา เปื้ อ ตี้ จะ เอา ไว้วัด ขนาด ของ เมือง
16
ตึง ปะตู๋ กับ กํ่า แปง ต่างๆ เมือง นั ้น เป๋น ฮูป สี่ เหลี่ยม เต้า กั ๋น กู้ ด้าน เซิง่ มี ความ ยาว
เต้า กับ ความ กว้าง ทูต องค์ นั ้น จึง ได้ เอา ไม้ มอก วัด ขนาด ของ เมือง เซิง่ วัด ความ กว้าง
ความยาวกับ ความสูงได้ เต้ากั ๋นหมด คือสองปันสี่ ร้อยกิโลเมตร 17 ทูตสวรรค์ องค์ นั ้น
วัด กํ่า แปง เมือง ได้ สูง ร้อย สี่ สิบ สี่ ศอก๘ต๋าม มอก วัด ของ มนุษย์ตี้ ทูต สวรรค์ ก็ ใจ๊ เหมือน
กั ๋น 18 กํ่าแปงนั ้นแป๋งจากแจสเพอร์ ตั ๋วของเมืองนั ้นแป๋งจากคําบริสุทธิ์ เซิง่ ใสเหมือน
แก้ว 19 ฐานหินสิบสองฐานของกํ่าแปงเมือง แต่งหย้องด้วยเพชรพลอยต่างๆ ฐานตีนึ
้ ่ง
20
เป๋นแจสเพอร์ ฐานตี้สองเป๋นไพลิน ฐานตี้สามเป๋นหินโมรา ฐานตี้สี่เป๋นมรกต ฐาน
ตี้ ห้าเป๋นหินโอนิ กซ์ ฐานตี้ หกเป๋นคาร์เนเลียน ฐานตี้ เจ็ดเป๋นเพอริโด ฐานตี้ แปดเป๋น
เบริล ฐานตี้เก้าเป๋นบุษราคัมนํ้าอ่อน ฐานตี้สิบเป๋นคริโซเพรส ฐานตี้สิบเอ็ดเป๋นเพทาย
ฐาน ตี้ สิบ สอง เป๋น แอเมทิสต์ 21 ปะตู๋ ตึง สิบ สอง ปะตู๋ นั ้น แป๋ง จาก ไข่มุก ขนาด ใหญ่ สิบ
สองเม็ด ปะตู๋ละนึ่ งเม็ด ถนนหนตางของเมืองแป๋งจากคําบริสุทธิเซิ
์ ง่ ใสเหมือนแก้ว
22 ข้าพเจ้า บ่หัน พระวิหาร ใน เมือง นั ้น เลย ย้อน องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์ อํานาจ
สูงสุด กับ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ก็ คือ พระวิหาร นั ้น เอง 23 เมือง นี้ บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง มี แสง สว่าง จาก
ดวงตะวันกาว่าดวงเดือน ย้อนรัศมีของพระเจ้าเยียะหื้อเมืองนี้ เป่งแจ้ง ลูกแกะตั ๋วนั ้น
เป๋นโกมไฟของเมืองนี้ 24 จ้าดตังหลายก็จะเตียวโดยใจ๊แสงจากเมืองนี้ กับหมู่กษั ตริย์
บนโลกจะนําเอาความมัง่ คัง่ ของต๋นเข้ามาสู่เมืองนี้ 25 ปะตู๋เมืองจะเปิดตลอดเวลาบ่มี
วัน หับ ย้อน เมือง นี้ บ่มี เมื่อ คืน 26 จ้าด ตัง หลาย จะ นํา ทรัพย์ สมบัติ กับ ความ มัง่ คัง่ ของ
เขาเข้ามาสู่เมืองนี้ 27 สิง่ ตี้บ่บริสุทธิจะ
์ บ่สามารถเข้าไปได้เลย รวมตึงคนตี้เยียะสิง่ น่าขี้
จ๊ะ กาว่าอู้ขี้จุตวย คนตี้จะเข้าไปได้จะต้องเป๋นคนตี้มีจื้อจดอยู่ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ของ
ลูกแกะตั ๋วนั ้นเต้าอัน
้
9

22
แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

1 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ แม่น้ํา เซิง
ิ
่ มีนํ้าตี้ หื้อจี วต

นํ้านั ้นใสเหมือน
แก้ว เจียระไน ไหล ออก มา จาก บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น 2 มัน ไหล ลง
มา ตี้ ก๋าง ถนน หนตาง ของ เมือง ฮิม สอง ฝั่ ง ของ แม่ นํ้า มี เก๊ า ไม้ ตี้ หื้อ จี วต
ิ ตี้ ออก หน่วย ปี๋
๘ 21:17 21:17 อาจอ้างเถิง ความหนา
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ละ สิบ สอง เตื้อ เดือน ละ เตื้อ ส่วน ใบ ของ เก๊า นั ้น เอา ไว้ฮัก ษา จ้าด ตัง หลาย หื้อ หาย โรค
3 ใน เมือง บ่มี สิง
่ ใดตี้ พระเจ้าสาปแจ้งเลย บัลลังก์ ของพระเจ้ากับของลูกแกะตั ๋วนั ้นจะ
อยู่ในเมืองนี้ กับหมู่ ผู้ฮับใจ๊ ของพระองค์ จะกราบไหว้พระองค์ 4 หมู่ เขาจะหันหน้าของ
พระองค์ กับ จื้อ ของ พระองค์ จะ อยู่ บน หน้า ผาก ของ หมู่ เขา 5 จะ บ่มี เมื่อ คืน แหม ต่อ ไป
จะ บ่มี ใผ ต้อ งก๋าน แสง จาก โกม ไฟ กาว่า แสง ตะวัน ย้อน พระเจ้า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ
เป๋นแสงสว่างหื้อหมู่เขา หมู่เขาจะปกครองตลอดไป
พระเยซูจะมา
แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “กํา อู้ หมู่ นี้ เจื้อ ถือ ได้ เป๋น ความ จริง องค์
พระผู้เป๋นเจ้าผู้เป๋นพระเจ้าของจิตวิญญาณของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ ได้
ส่งทูตสวรรค์ ของพระองค์ หื้อไปแสดงหื้อหมู่ผู้ฮับใจ๊ ของพระองค์ หันเถิงสิง่ ต่างๆ ตี้ จะ
ต้องเกิดขึ้นเวยๆ นี้ �
6

“ผ่อ เต๊อะ เฮา กํ่า ลัง จะ มา เวยๆ นี้ คน ตี้ เจื้อ ฟัง กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้แล้ว ใน
หนั งสือเล่มนี้ ก็เป๋นสุข�
7

ข้าพเจ้า คือ ยอห์น คน ตี้ ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน
แล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มตั ๋วลงเปื้ อจะหมอบลงนมัสก๋านตี้ตีน
๋ ทูตสวรรค์ตี้ได้เยียะหื้อข้าพเจ้า
หันสิง่ ต่างๆ หมู่นี้ 9 แต่ทูตสวรรค์องค์นั ้นบอกข้าพเจ้าว่า “บ่ดีเยียะจาอี้ ย้อนเฮาก็เป๋น
เปื้ อน ผู้ ฮับ ใจ๊ ตวย กั ๋น กับ เจ้า กับ ปี้ น้ อง ของ เจ้า ตี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
ตึงกู้คนตี้เจื้อฟังถ้อยกําในหนั งสือเล่มนี้ จงนมัสก๋านพระเจ้าเต๊อะ�
8

10 แล้วต้านอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “ห้ามเก็บกําตวายตัก
๊ ตี้ได้เปิดเผยไว้ในหนั งสือเล่มนี้ เป๋น

ความลับ ย้อนใก้เถิงเวลาตี้เรือ
่ งหมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว 11 ปล่อยคนตี้เยียะผิดหื้อเยียะผิด
ต่อไป คนลามกก็หื้อลามกต่อไป ส่วนคนตี้เยียะถูกก็หื้อเยียะจาอัน
้ ต่อไป คนบริสุทธิก็
์
หื้อเป๋นคนบริสุทธิต่
์ อไป�
12 “ฟัง หื้อ ดี

เฮากํ่าลังจะมาเวยๆ นี้ จะเอารางวัลมาตวย เปื้ อจะตอบแตนแต่ ละคน
ต๋าม ตี้ เขา เยีย ะ 13 เฮา คือ อัลฟา กับ โอเมกา เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย เป๋น จุด ตัง้ เก๊ า กับ จุด
สุดต๊าย 14 หมู่คนตี้ซ่วยล้างเสื้อคุมของต๋นก็เป๋นสุข เขาจะได้มีสิทธิกิ
์ น
๋ จากเก๊าไม้ตี้หื้อ
15
จี วต
ิ กับ ผ่าน ปะตู๋ เข้า ไป ใน เมือง ได้ ส่วน คน ตี้ อยู่ นอก เมือง เป๋น หมู่ หมา คือ คน ตี้ ใจ๊
เวทมนตร์กาถา คนตี้ล่วงประเวณี คนตี้ฆ่าคนอื่น คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ กับคนตี้ฮัก
ก๋าน ขี้ จุ กับ จุ อยู่ตลอด เวลา 16 เฮา คือ เยซู ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของ เฮา หื้อ มา เป๋น พยาน กับ
หมู่ ต้าน เกี่ยวกับ สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน ใน คริสตจักร ต่างๆ เฮา
สืบเจื๊อสายมาจากครอบครัวของกษั ตริยดาวิ
์
ด เฮาคือดาวประจํา๋ ฮุง่ ตี้สุกใส�
“มาเต๊อะ� ขอหื้อคนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ อู้ว่า “มาเต๊อะ�
ขอหื้อคนตี้ใค่อยากกิน
ั นํ้าแห่งจีวต
ิ โดยบ่ต้องซื้อเลย
๋ นํ้ามา ใผก็ต๋ามตี้ใค่ได้ก็จะได้ฮบ
18 ข้าพเจ้ายอห์นขอเตือ
๋ นกู้คนตี้ได้ยน
ิ กําตวายตัก
๊ ตี้ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนั งสือเล่ม
นี้ ว่า ถ้า คน ใด เตื่ อม แถ้ง อะหยัง เข้า ไป ใน กํา หมู่ นี้ พระเจ้า จะ เตื่ อม แถ้ง ความ ฉิ บหาย
ต่างๆ ตี้ได้เขียนไว้แล้วในหนั งสือเล่มนี้ หื้อกับเขา 19 ถ้าเขาตัดกําตวายตัก
๊ ตี้ได้เปิดเผย
ไว้แล้วในหนั งสือเล่มนี้ ออกไป พระเจ้าก็จะตัดสิทธิเขา
ิ
์ บ่หื้อกิน
๋ ผลจากเก๊าไม้แห่งจีวต
กับบ่หื้อเข้าไปในเมืองบริสุทธินั
์ ้นต๋ามตี้ เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้ 20 พระองค์ ผู้ตี้ ได้ เป๋น
พยานเรือ
่ งนี้ อูว่
้ า “แม่นแล้ว เฮากํ่าลังจะมาเวยๆ นี้ � อาเมน ขอหื้อพระเยซูองค์พระผู้
17 พระวิญญาณกับเจ้าสาวอู้ว่า
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เป๋ นเจ้ามาเวยๆ เต๊อะ 21 ขอหื้อหมู่ต้านกู้คนได้ฮบ
ั พระคุณจากพระเยซู องค์พระผู้เป๋ น
เจ้าเต๊อะ อาเมน

