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มัทธิว 1:7

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มัทธิว

หนั งสือ สี่ เล่ม แรก ของ พระคัมภีร ์พันธสัญญา ใหม่ ฮ้อง กั ๋น ว่า หนั งสือ ข่าวดี ย้อน ได้ บอก
ข่าวดี ของจี วต
ิ กับความต๋ายของพระเยซู ผู้ตี้ พระเจ้าพระบิดาส่งมาเปื้ อจ้วยหื้อมนุษย์รอด
ป๊น บาป โต้ษ ใน หนั งสือ ข่าวดี ตึง สี่ เล่ม นี้ ข่าวดี มัทธิว เป๋น เล่ม แรก คง จะ ย้อน ว่า คริสตจักร
ยุค แรก ถือ ว่า เล่ม นี้ เป๋น เรือ
่ ง ตี้ สําคัญ ตี้ สุด หนั งสือ ข่าวดี กู้ เล่ม ได้ เล่า เถิง จี วต
ิ พระเยซู กํา
สอน ก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขน กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระองค์ หนั งสือข่าวดีกู้เล่ม
เขียนมาจากมุมมองของผู้เขียนโดยได้ฮบ
ั ก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ ยอมฮับว่าผู้เขียนหนั งสือข่าวดี เล่มนี้ คือ มัทธิว เซิง่ เป๋นคนเก็บ
ภาษี กับ ได้ เป๋น คน นึ่ ง ใน อัคร สาวก ตึง สิบ สอง คน ของ พระเยซู กับ เมื่อ ลูน มา ต้าน ก็ ได้ เป๋น
อัครทูต บ่มี หลัก ฐาน แน่ ชัด ว่า มัทธิว ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ เมื่อ ใด ผู้ เชีย
่ ว ชาญ หลาย
คนถือว่าคงเขียนขึ้นในหละหว่างปี๋ ค�ศ� 60 - 70 ก่อนตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายในปี๋
ค�ศ� 70
มัทธิว ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ จาว ยิว ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู อาจ จะ เป๋น จาว ยิว ตี้ อยู่ ใน
แคว้น ซีเรีย กาว่า ดิน แดน ปาเลสไตน์ จาอัน
้ หนั งสือ เล่ม นี้ ได้ เน้ น พระสัญญา ใน พระคัมภีร ์
พันธสัญญา 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
เยียะหื้อพระสัญญาของพระเจ้าเป๋นแต๊ มัทธิวได้ อ้างกําตวายตัก
๊ หลายอย่างในพระคัมภีร ์
พันธสัญญาเก่าเปื้ อแสดงหื้อหันว่าได้เกิดขึ้นแต๊โดยพระเยซู ต้านได้เชื่อมโยงพันธสัญญา
เก่ากับพันธสัญญาใหม่ แต่เมื่อพระเยซู ได้หื้อพระมหาบัญชา(28:20)กับหมู่อัครสาวกไว้ ก็
แสดงว่าหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ก็บ่ใจ้เปื้ อบอกก้าจาวยิวเต้าอัน
้ แต่บอกหื้อกับคนตึงโลกตวย
สิง่ สําคัญแหมอย่างในหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า ตี้ฮ้องแหมอย่าง
ว่าแผ่นดินสวรรค์ มัทธิวได้รวบรวมกําเผียบของพระเยซูตี้สอนว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป๋น
จาใด กับในบทตี้ 5-7 ต้านรวมกําสอนของพระเยซูตี้บอกว่า ผู้ตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูควรใจ๊จี
วิตจาใด
ลําดับผะกุ๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของพระเยซู

1 นี้ เป๋ นบันทึกรายจื้อป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของพระเยซูคริสต์

ผู้ตี้เป๋นลูกหลานของกษั ตริย์ดา

วิดในผะกุ๋นอับราฮัม
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 ของ
เขา
3 ยูดาห์เป๋ นป้ อเปเรศกับเศราห์ แม่จื้อทามาร์ เปเรศเป๋ นป้ อเฮสโรน เฮสโรนเป๋ นป้ อราม
4 รามเป๋ นป้ ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป๋ นป้ อนาโชน นาโชนเป๋ นป้ อสัลโมน
5 สัลโมนเป๋ นป้ อโบอาส แม่จื้อราหับ โบอาสเป๋ นป้ อโอเบด แม่จื้อรู ธ โอเบดเป๋ นป้ อเจสซี
6 เจสซีเป๋ นป้ อดาวิดผูเป๋
้ นกษั ตริย์ ดาวิดเป๋นป้อซาโลมอน แม่ของซาโลมอนเกยเป๋นเมีย
ของอุรย
ี าห์มาก่อน
7 ซาโลมอนเป๋ นป้ อเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป๋ นป้ ออาบียาห์ อาบียาห์เป๋ นป้ ออาสา
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8 อาสาเป๋ นป้ อเยโฮชาฟัท

เยโฮชาฟัทเป๋นป้อโยรัม โยรัมเป๋นป้ออุสซียาห์
โยธามเป๋นป้ออาหัส อาหัสเป๋นป้อเฮเซคียาห์
10 เฮเซคียาห์เป๋ นป้ อมนั สเสห์ มนั สเสห์เป๋ นป้ ออาโมน อาโมนเป๋ นป้ อโยสิยาห์
11 โยสิ ยาห์เป๋ น ป้ อ เยโคนิ ยาห์ ตึง หมู่ น้ อง บ่าว คน อื่นๆ ของ เขา ใน เวลา นั ้น หมู่ จาว ยิว ถูก
บังคับไปเป๋นเชลยตี้ประเทศบาบิโลน
12 หลัง จาก เหตุ ก๋า รณ์ นั ้น แล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ มี ลูก จื้อ เชอั ลทิ เอล เชอั ลทิ เอล เป๋ น ป้ อ เศรุ บ
บาเบล
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 ย้อน จาอัน
้ ตัง้ แต่ อับราฮัมลงมาจ๋นเถิงกษั ตริย์ดาวิดนั บได้ สิบสี่ เจ้นคน ถ้านั บต่อจาก
ดาวิดลงมาจ๋นเถิงต๋อนตี้ถูกบังคับไปเป๋นเชลยตี้ประเทศบาบิโลน ก็นั บได้แหมสิบสี่เจ้นคน
ตัง้ แต่ถูกบังคับไปเป๋นเชลยจ๋นเถิงพระคริสต์ก็นั บได้แหมสิบสี่เจ้นคน
9 อุสซียาห์เป๋ นป้ อโยธาม

พระเยซูคริสต์มาเกิด

18 เรือ
่ งราวตี้พระเยซูคริสต์มาเกิดนั ้นเป๋นจาอีคื
้ อ

มารียตี
์ ้เป๋นแม่ของพระเยซูได้หมัน
้ กับ
โยเซฟไว้แล้ว แต่ ก่อนตี้ ตึงสองจะอยู่กิน
๋ ตวยกั ๋น ป๋ากฏว่ามารีย์มานเหียก่อนโดยฤทธิเดช
์
ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 19 โยเซฟ กู้ หมัน
้ ของ มารีย์ นั ้น กึ๊ด ใจ๋ จะ ยกเลิก ก๋าน หมัน
้ กับ นาง
แต่เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมบ่อยากหื้อนางอับอาย จึงกะจะยกเลิกโดยบ่หื้อใผฮู้เรือ
่ งนี้
20 หลังจากตี้โยเซฟกึ๊ดจะเยียะจาอัน
้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์นึ่ ง ก็เข้าฝันโยเซฟบอกว่า
“โยเซฟ ลูก หลาน ของ กษั ตริย์ ดาวิด เหย บ่ถ้า กั ๋ว ตี้ จะ ฮับ มารีย์ มา เป๋น เมีย เน่ อ ย้อน ว่า หละ
อ่อน ใน ต๊อง ของ นาง นั ้น เกิด ขึ้น จาก ฤทธิเดช
ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 21 มารีย์ จะ เกิด ลูก
์
๑
ป้อจาย เมื่อเกิดมาแล้วหื้อตัง้ จื้อว่า ‘เยซู� ย้อนว่าต้านจะจ้วยคนของต้านหื้อรอดป๊นบาป
โต้ษ�
22 เรือ
่ ง ตึง หมด นี้ เกิด ขึ้น เปื้ อ จะ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ อู้ ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระองค์ ว่า 23 “จะ มี แม่ ญิง สาว บริสุทธิคน
์ นึ่ ง มาน แล้ว ก็ เกิด ลูก ป้อ จาย คน ตัง หลาย
จะฮ้องต้านว่าอิมมานูเอล� แป๋ว่า “พระเจ้าอยูกั
่ บเฮา�
24 เมื่อ โยเซฟ ตื่น ขึ้น มา ก็ ได้ เยีย ะ ต๋าม ตี้ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า สัง
่ ไว้ คือ ฮับมารีย์มาเป๋น
เมียของเขา 25 แต่บ่ได้มีอะหยังกับนางจ๋นเต๊าฮอดมารีย์เกิดลูก แล้วโยเซฟก็ฮ้องจื้อลูกคน
นั ้นว่า “เยซู�

2
หมู่โหราจ๋ารย์มานมัสก๋านพระเยซู

ใน สมัย ของ กษั ตริย์เฮโรด๒เมื่อ ลูน มา
มี หมู่ โหราจ๋า รย์ ลุก ตัง วัน ออก เตียว ตาง มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ถาม ว่า “หละอ่อน คน นั ้น ตี้
เกิด มา เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว อยู่ ตี้ ไหน หมู่ เฮา ฮู้ ว่า ต้าน เกิด มา แล้ว ย้อน หัน ดาว ตี้ แสดง
เถิง ก๋าน เกิด ของ ต้าน ป๋า กฏ ขึ้น มา ตัง วัน ออก ก็ ปา กั ๋น เตียวตาง มา ตี้ นี่ เปื้ อ นมัส ก๋า น ต้าน�
1 พระเยซู เกิด ตี้ หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แคว้น ยู เดีย

๑
๒

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

มัทธิว 2:3
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มัทธิว 2:18

เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ได้ ยิน จาอัน
้ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด หมู่ จาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ปา กั ๋น ตุ๊ก ใจ๋
ตวย 4 กษั ตริย์ เฮโรด ฮ้อง หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ มา จุ มนุ ม กั ๋น ถาม ว่า “พระ
คริสต์จะเกิดตี้ไหน� 5 หมู่เขาตอบว่า “ตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย ย้อนว่าผูเป๋
้ นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
6 ‘หมู่บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูดาห์
บ่ใจ้หมู่บ้านสะเล็กสะหน้ อยในหมู่เมืองต่างๆ ในแผ่นดินยูดาห์เน่ อ
3

ย้อนว่าจะมีเจ้านายคนนึ่ งออกมาจากหมู่เจ้า
ตี้จะมาเป๋นผู้นําตี้เอาใจ๋ใส่จาวอิสราเอล คนของเฮา�ก ”
7 กษั ตริย์เฮโรดก็ เจิญหมู่โหราจ๋ารย์มาปะกั ๋นอย่างลับๆ

แล้วอู้กั ๋น ถามเกี่ยวกับดาวแก่น
นั ้นป๋ากฏขึ้นมาเมื่อใด 8 เมื่อฮู้แล้วก็หื้อหมู่โหราจ๋ารย์ไปตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมสัง่ ว่า “ไปเซาะ
หาหละอ่อนคนนั ้นหื้อดีๆ เต๊อะ เมื่อปะแล้ว ขะใจ๋ปิ๊ กมาบอกเฮาเวยๆ เปื้ อเฮาจะไปนมัสก๋าน
ต้านตวย�
9 แล้ว หมู่ โหราจ๋า รย์ ก็ ลา ออก ไป ดาว แก่น ตี้ ต้าน เกย หัน ใน ตัง วัน ออก นํา หน้า หมู่ เขา ไป
จ๋น มา หยุด ตัด
๊ สถาน ตี้ ตี้ หละอ่อน คน นั ้น อยู่ 10 เมื่อ หมู่ โหราจ๋า รย์ หัน ดาว แก่น นั ้น ก็ ดี อก
ดี ใจ๋ ขนาด 11 หมู่ เขา ปา กั ๋น เข้า ไป ใน บ้าน หลัง นั ้น ก็ ปะ หละอ่อน กับ แม่ คือ มารีย์ ก็ กราบ ไหว้
กับ นมัส ก๋า น แล้ว เปิด หีบ สมบัติ เอา คํา กํายาน มดยอบ๓ออก มา ถวาย เป๋น ของขวัญ หื้อ
พระองค์ 12 แล้ว พระเจ้า เตือ
๋ น หมู่ โหราจ๋า รย์ ใน ความ ฝัน บ่หื้อ ปิ๊ ก ไป หา กษั ตริย์ เฮโรด แหม
หมู่เขาก็ใจ๊เส้นตางตังอื่น เปื้ อปิ๊ กไปบ้านเมืองของตั ๋วเก่า
ปาพระเยซูหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์

เมื่อ หมู่ โหราจ๋า รย์ ปิ๊ ก ไป แล้ว ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ นึ่ ง มา เข้า ฝัน โยเซฟ บอก ว่า
“ลุก ขึ้น ปา สอง แม่ ลูก หนี ไป อยู่ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ เถิง แล้ว หื้อ อยู่ตี้ หัน
้ จ๋น กว่า เฮา จะ บอก หื้อ
ปิ๊ กมาแหมใหม่ ย้อนว่ากษั ตริยเฮโรด
์
กํ่าลังจะส่งคนมาตวยฆ่าลูก�
13

14 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ มารีย์ออก เตียวตาง ไป ประเทศ อียป
ิ ต์ ในคืนนั ้นเลย 15 หมู่เขา
ปากั ๋นอยูตี
่ ้ประเทศอียป
ิ ต์จ๋นกษั ตริยเฮโรด
์
ต๋าย ก็เป๋นไปต๋ามกําตี้พระเจ้าได้บอกไว้ผ่านตาง
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ว่า “เฮาได้ฮ้องลูกของเฮาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�ข

เฮโรดสัง่ ฆ่าหละอ่อนป้อจายในเบธเลเฮม
เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ฮู้ ว่า ต้าน โดน หมู่ โหราจ๋า รย์ จุ ก็ โขด ขนาด จึง สัง่ หื้อ ทหาร ไป ฆ่า หละ
อ่อนป้อจายอายุสองขวบลงมากู้คนตี้อยูใน
่ หมู่บ้านเบธเลเฮม ตึงตํา๋ หมูบ้
่ านใก้ๆ หัน
้ ย้อนว่า
กษั ตริย์เฮโรดกึ๊ดว่าเป๋นเวลาสองปี๋ ผ่านมาแล้วตี้หมู่โหราจ๋ารย์ได้หันดาว 17 เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น
จาอี้ ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระเจ้าได้อู้ผ่านคนจื้อเยเรมีย์ ตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์
ว่า
18 “ได้ยน
ิ เสียงคนในหมู่บ้านรามาห์
เป๋นเสียงไห้เสียงหุย ย้อนความเสียใจ๋ขนาด
16

คือเสียงนางราเชลไห้ๆ หุยๆ เรือ
่ งลูกตังหลายของนาง
ใผมาอูเล้
้ าโลมจาใดนางตึงบ่ยอมฟัง
ย้อนว่าลูกตังหลายของนางบ่มีแล้ว�ค
ก

2:6 2:6 มคา� 5:2 ๓ 2:11 2:11 ของขวัญตึงสามอย่างนี้ เป๋นของสําหรับถวายกษั ตริย์
11:1 ค 2:18 2:18 ยรม� 31:15

ข

2:15 2:15 ฮชย�

มัทธิว 2:19
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โยเซฟปาครอบครัวปิ๊ กอิสราเอล
หลัง จาก กษั ตริย์ เฮโรด ต๋าย แล้ว ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ได้ เข้า ฝัน โยเซฟ ต๋อน อยู่ ใน
ประเทศอียป
ิ ต์บอกว่า 20 “ลุกขึ้น หื้อปาสองแม่ลูกปิ๊ กไปตี้แผ่นดินอิสราเอล บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้
ต้องก๋านจะฆ่าลูกได้ต๋ายไปหมดแล้ว�
21 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ แม่ ปิ๊ ก ไป ตี้ แผ่น ดิน อิสราเอล แหม ใหม่ 22 แต่ เมื่อ โยเซฟ ฮู้ ว่า
อารเคลาอัสได้ขึ้นเป๋นกษั ตริยปกครอง
์
แคว้นยูเดีย แตนกษั ตริยเฮโรด
์
ป้อของเขา ก็กั ๋วบ่ก้า
ปิ๊ กเข้าไปในแคว้นยูเดีย แต่ในความฝันโยเซฟได้กําเตือ
๋ นจากพระเจ้าว่า หื้อเตียวตางไปตี้
แคว้น กาลิ ลี แตน 23 โยเซฟ ปา ครอบครัว ไป อยู่ ตี้ เมือง นาซาเร็ธ กํา ตี้ พระเจ้า เกย อู้ ผ่าน มา
ตางหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็เกิดขึ้นแต๊ว่า “คนตังหลายจะฮ้องต้านว่า จาวนา
ซาเร็ธ�
19

3

ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกหื้อกลับใจ๋จากบาป
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกคนในดินแดนทุรกั ๋นดารในแคว้นยูเดีย 2 ว่า
“กลับ ใจ๋ จาก บาป เน่ อ ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา แผว แล้ว� 3 อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าได้อูเถิ
้ งยอห์นคนนี้ ว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อม
สําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์�ฅ ”
4 ยอห์น อยู่ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เขา ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง เรียบ ง่าย นุ่ง เสื้อผ้า ตี้ แป๋ง จาก ขน อูฐ มี
สายฮ้างหนั งมัดแอวแบบเดียวกับเอลียาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณ
กิน
๊ แต๋นกับนํ้าเผิง้ ป่าเป๋นอาหาร 5 คนจํา๋ นวนนั กจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ใคว่แคว้นยูเดีย ตึง
๋ จัก
ตํา๋ แถวแม่น้ําจอร์แดนปากั ๋นมาฟังยอห์นเตสนา 6 เมื่อหมู่เขาสารภาพบาปแล้ว ยอห์นก็หื้อ
หมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
7 แต่เมื่อยอห์นหันหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีหลายคนปากั ๋นมาเปื้ อจะฮับบัพติศมา ยอห์นว่า
หื้อหมู่เขาว่า “หมู่จ้าดงู ปิ๊ ด ใผเตือ
๋ นหื้อหมู่เจ้าหลบหนี จากก๋านลงโต้ษของพระเจ้า ตี้กํ่าลัง
8
จะมาเถิง เยียะหื้อผ่อกําลุว่า หมู่เจ้ามีจีวต
ิ ตี้กลับใจ๋จากบาปแล้วแต๊ๆ ก่อนตี้มาฮับบัพติศ
มา 9 บ่ดี กึ๊ด เอา คน เดียว ว่า ‘หมู่ เฮา บ่ต้อง ถูก ลงโต้ ษ ย้อน ว่า หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ต๋านเต๊า
ของอับราฮัม� เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่าหินหมู่ นี้ ก๋ายเป๋นลูกหลานของอับ
ราฮัมก็ได้เน่ อ 10 มุยได้เกียมแนไว้ตี้ปื๊ นเก๊าไม้แล้ว เก๊าไม้กู้เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดีจะถูกตัด แล้ว
ขว้างใส่ในก๋องไฟ
11 “เฮาหื้อหมู่ เจ้าฮับบัพติศมาด้วยนํ้าเปื้ อหื้อหันว่า หมู่ เจ้ากลับใจ๋ จากบาปแล้วแต๊ๆ แต่
จะมีผู้นึ่ งมาเมื่อลูนเฮา ตี้ยิง่ ใหญ่เหลือเฮา แม้แต่จะติว
้ เกิบหื้อพระองค์ ตั ๋วเฮายังบ่สมควร
ตี้ จะเยียะจาอัน
้ เลย พระองค์ จะหื้อเจ้าตังหลายฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับ
ด้วยไฟ 12 พระองค์เหมือนจาวนา มือของพระองค์กํา๋ ผากหะข้าวไว้ แล้วพระองค์จะสะสาง
ตะรางตีข้๋ าวจ๋นใคว่ จะเก็บข้าวเต้งไว้ในหลองข้าว ส่วนข้าวลีบก็จะเอาไปเผาไฟตี้บ่ฮูจ
้ ักดับ�
1 หลาย ปี๋ ผ่าน มา

พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น
ฅ

3:3 3:3 อสย� 40:3
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13 ในต๋อนนั ้นพระเยซู เตียวตางจากแคว้นกาลิ ลี

มาหายอห์นตี้แม่น้ําจอร์แดนเปื้ อขอฮับ
บัพติศมา 14 แต่ยอห์นบ่ยอมเยียะหื้อ อ้างว่า “พระองค์ต้องเป๋นคนหื้อบัพติศมาแก่ข้าพเจ้า
บ่ใจ้ข้าพเจ้าเป๋นคนหื้อบัพติศมาพระองค์�
15 แต่ พระเยซู ตอบ ยอห์น ว่า “ใน เตื้อ นี้ หื้อ เป๋ น จาอี้ ไป ก่อน ย้อน ว่า หมู่ เฮา เปิ ง ดี เยีย ะ กู้
อย่าง ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ งก๋าน� ยอห์น ก็ หื้อ บัพ ติศ มา พระองค์ 16 เมื่อ พระเยซู ฮับ บัพ ติศ มา
แล้ว ก็ ผดขึ้นมาจากนํ้า แล้วฟ้าสวรรค์ ก็ แหวกออก พระองค์ หันพระวิญญาณของพระเจ้า
มี ฮูป ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา อยู่ บน พระองค์ 17 แล้ว มี เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ ว่า “ต้าน ผู้ นี้
เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋แต๊ๆ�

4
มารมาลองใจ๋พระเยซู
แล้ว พระวิญญาณ ก็ ปา พระเยซู เข้า ไป อยู่ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เปื้ อ หื้อ มาร มา ลองใจ๋
พระองค์ 2 หลังจากพระเยซูบ่กิน
๋ ข้าวมาได้เป๋นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว พระองค์ก็ใค่อยาก
3
กิน
้ บพระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า หื้อสัง่ บ่าหินหมู่นี้ เป๋น
๋ ข้าว มารก็มาอูกั
เข้าหนมปังแล่�
4 พระเยซูตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘คนเฮาจะเลี้ยงจีวต
ิ ด้วยอาหารอย่างเดียวบ่ได้
แต่ต้องเลี้ยงจีวต
ิ โดยถ้อยกําตี้ออกมาจากปากของพระเจ้ากู้กําตวย�ฆ ”
5 ต่อ จาก นั ้น มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู่ บน หลังคา พระวิหาร 6 แล้ว
บอกพระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ก็หื้อโดดลงไปแล่ ย้อนพระคัมภีรมี
์
เขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะสัง่ หื้อทูตสวรรค์มาปกปักฮักษาต้าน
เอามือฮับต้านไว้บ่หื้อตีน
๋ ไปตุ๊บใส่บ่าหิน�ง ”
7 พระเยซูตอบมารว่า “แต่พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้เหมือนกั ๋นว่า
‘ห้ามลองดีองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า�จ ”
8 ต่อ ไป มาร ปา พระ เยซู ขึ้น ไป บน ดอย ตี้ สู งๆ หื้อ พระองค์ ผ่อ ความ จํา
๋ เริญ รุ ง่ เรือง ของ
9
อาณาจักรตึงหมดในโลกนี้ มารบอกพระเยซูว่า “ถ้าต้านกราบไหว้นมัสก๋านเฮา เฮาจะยก
ตึงหมดนี้ หื้อ�
10 พระเยซูอูกั
้ บมารว่า “ไอ่ซาต๋านไปไก๋ๆ บ่าเดี่ยวนี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘หื้อนมัสก๋าน
องค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ �ฉ”
11 แล้วมารก็ละพระเยซูไป หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่อกอยพระองค์
1

พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋านในแคว้นกาลิลี

12 เมื่อพระเยซูฮูข่
้ าวว่ายอห์นโดนยับขังคอก

พระองค์ก็ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลี 13 ไปเถิงเมือง
นาซาเร็ธ แล้วลวดไปอยูเมื
่ องคาเปอรนาอุม ตี้อยูฮิ
่ มฝั่ งทะเลสาบกาลิลีในเขตแดนของเศบู
14
ลุนกับนั ฟทาลี เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูว่
้ า
15 “คนในดินแดนเศบูลุนกับดินแดนนั ฟทาลี
ตี้อยูตาง
่
ไปทะเลสาบกาลิลี
ตังวันตกของแม่น้ําจอร์แดน
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 5:8

เป๋นดินแดนของแคว้นกาลิลีตี้คนต่างจ้าดอยู่

16 คนตี้อยูใน
่ ความมืดได้หันแสงแจ้งตี้ยิง่ ใหญ่แล้ว

คนตี้อยูปื๊่ นฮ่มเงาแห่งความต๋ายนั ้น
แสงสว่างก็ได้ส่องมาเถิงหมู่เขาแล้ว�ช
17 ตัง
้ แต่ นั ้นมาพระเยซู ก็ ตัง้ เก๊าบอกว่า “หื้อกลับใจ๋ จากบาปเหีย ย้อนว่าแผ่นดินสวรรค์ ใก้
เข้ามาแผวแล้ว�
พระเยซูเลือกสาวกสี่คน
วัน นึ่ ง ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว อยู่ ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี ก็ หัน ใส่ คน หา ป๋า สอง คน ปี้
น้ อง คน อ้าย จื้อ ซี โมน ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปโตร กับ น้ อง บ่าว จื้อ อัน ดรู ว ์ หมู่ เขา กํ่า ลัง ต้อด แห
อยู่ 19 พระองค์ก็อู้กับหมู่เขาว่า “ตวยเฮามาเป๋นสาวกเฮาเต๊อะ เฮาจะสอนหื้อต้านเซาะหา
คนเหมือนเซาะหาป๋า� 20 ตึงสองคนก็สวะแห แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ไปตันบาดตันบ้วง
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 ฮ้องสอง
คนปี้ น้ องนี้ มา 22 ยากอบกับยอห์นก็ละเฮือกับลาป้อแล้วตวยพระเยซูไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
18

พระเยซูสอนกับฮักษาคนตังหลาย

23 พระเยซู เตียวตางไปใคว่แคว้นกาลิ ลี

เปื้ อเตสนาสัง่ สอนในธรรมศาลาของจาวยิว กับ
บอกข่าวดี เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าหื้อคนฮู้ ป๋ายบ่ปอยังฮักษาคนเป๋นพยาธิต่างๆ หื้อหาย
ตวย 24 เยียะหื้อจื้อเสียงของพระองค์ดังไปใคว่ประเทศซีเรีย หมู่คนก็ปาคนตังหลายตี้เป๋น
พยาธิต่างๆ มา หา พระองค์ อย่าง คน ตี้ เจ็บ ป่วย นั ก คน โดน ผี เข้า คน เป๋น ลม บ้า หมู คน เป๋น
ง่อย พระองค์ ก็ ได้ ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋น หมด กู้ คน 25 พระเยซู ไป ตัง ใด คน จํา๋ นวน นั ก ก็
ตวยพระองค์ไป มีตึงคนตี้มาจากแคว้นกาลิลี แคว้นทศบุร ี กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย ตึง
ดินแดนตังวันออกของแม่น้ําจอร์แดนตวย

5

พระเยซูสอนคนตังหลาย

1 เมื่อ พระเยซู หัน หมู่ คน ตวย มา เป๋ น จํา
๋ นวนนั ก

พระองค์ ก็ ขึ้นไปบนดอย แล้วนั ่งอยู่ตี้ หัน
้
หมู่สาวกก็เข้ามาหาพระองค์ 2 พระองค์ตัง้ เก๊าเตสนาสัง่ สอนหมู่เขาว่า
3 “คนใดตี้ตุ๊กยากตางฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาได้เป๋นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้ว
4 คนใดเป๋ นตุ๊กโศกเศร้า พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาจะได้ฮับก๋านเล้าโลมใจ๋จากพระเจ้า
5 คนใดมีจิตใจ๋อ่อนน้ อม พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาจะได้ฮับแผ่นดินโลกเป๋นมรดก
6 คนใดใค่เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้านั กเหลือสิง
่ อื่นๆ
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข ย้อนว่าเขาจะได้อิม
่ อกอิม
่ ใจ๋
7 คนใดมีใจ๋เมตต๋า พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าพระเจ้าจะเมตต๋าอินดูเขา
8 คนใดมีใจ๋บริสุทธิหมดใส
จงฮักภักดีต่อพระเจ้าแต๊ๆ
์
ช

4:16 4:16 อสย� 9:1-2

มัทธิว 5:9

7

มัทธิว 5:25

พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข ย้อนว่าเขาจะได้หันพระเจ้า
9 คนใดสร้างความสงบสุ ข พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าพระเจ้าจะถือว่าเขาเป๋นลูกของพระองค์
10 คนใดโดนคํ่าย้อนเยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข เขาได้เป๋นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้ว
11 “เมื่อใดหมู่ ต้านโดนดู ถูกดู แควน โดนคํ่า ถูกใส่ ฮา
้ ยตี้บ่เป๋นเรือ
่ งแต๊ ย้อนติดต๋ามตวย
12
เฮา พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข จง จื้น จม ยินดี เต๊อะ ย้อน ว่า พระเจ้า มี รางวัล อัน ยิง่
ใหญ่ ไว้ใน สวรรค์ สําหรับ หมู่ ต้าน แล้ว หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย เก่า ก่อน ก็
โดนคํ่าจาอีเหมื
้
อนกั ๋น
เกือ
๋ กับความเป่งแจ้ง

13 “ต้านตังหลายเผียบเหมือนเกือ
๋ สําหรับคนในโลกนี้ ๔ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหีย

จะเยียะหื้อเก็ม
แหมตึงบ่ได้ บ่มีประโยชน์ อะหยังแหมต่อไป เอาขว้างหื้อคนยํ่าเต้าอัน
้ 14 ต้านตังหลายเผียบ
เป๋น ความเป่งแจ้ง สําหรับคนในโลกนี้ เมืองตี้ แป๋ง ไว้บนดอยจะเอาซ่อน บ่หื้อคนหันตึง บ่ได้
15 เผียบ เหมือน เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ ก็ บ่มี ใผ เอา ถัง มา ควบ ไว้เหีย แต่ จะ เอา โกม นั ้น ตัง
้ ไว้บน 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
ส่องแจ้งออกไปหื้อคนตังหลายได้หัน เปื้ อเมื่อหมู่เขาได้หันก๋านดีตี้ต้านตังหลายเยียะ ก็จะ
สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของต้าน ผู้ตี้อยูใน
่ สวรรค์
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
บ่มีอักษรตั ๋วใดกาว่าขีดๆ นึ่ งจะสูญหายไปจากบทบัญญัติ จ๋นกว่ากู้สิง่ กู้อย่างในบทบัญญัติ
นั ้น จะ สําเร็จ ครบ ถ้วน 19 ย้อน จาอัน
้ คน ใด บ่เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ข้อ เล็กๆ หน้ อยๆ ยัง แอก
ขะแตกสอนคนอื่นหื้อเยียะเหมือนตั ๋วเก่าแหม คนนั ้นจะได้ จื้อว่าเป๋นคนเล็กหน้ อยตี้ สุดใน
แผ่นดินสวรรค์ แต่ถ้าคนใดตึงสอนตึงได้เยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้น คนนั ้นจะได้จื้อว่าเป๋นคน
ยิง่ ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ 20 เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า ถ้าต้านตังหลายบ่เยียะต๋ามความต้องก๋าน
ของพระเจ้านั กเหลือหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี ต้านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์บ่ได้เลย
17

เรือ
่ งก๋านโขดเกี้ยด

‘ห้ามฆ่าคน�ซ
ถ้า ใผ ฆ่า คน คน นั ้น จะ ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ ต๋าม บท บัญญัติ 22 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า
ใผโขด๕หื้อปี้ น้ องของตั ๋ว คนนั ้นจะถูกตัดสินลงโต้ษ ถ้าใผด่าปี้ น้ องว่า ‘ไอ่สึ่งตึง� ก็จะถูกปา
ขึ้นศาลของสภาจาวยิว ถ้าใผด่าปี้ น้ องว่า ‘ไอ่ง่าว� คนนั ้นจะได้ฮับโต้ษเถิงตกหม้อหน้าฮก
23 “ย้อนจาอัน
้ ถ้าต้านเอาเครือ
่ งปู่จามาเถิงแต้นปู่จาแล้ว แต่กึ๊ดได้ว่าปี้ น้ องโขดหื้อต้าน
24
ในสิง่ ตี้ต้านได้เยียะไป หื้อต้านวางเครือ
่ งปู่จานั ้นไว้หัน
้ แล้วขะใจ๋ปิ๊ กไปคืนดีกับปี้ น้ องคน
นั ้นเหียก่อน แล้วปิ๊ กมาถวายของปู่จาแก่พระเจ้า
25 “ถ้าเป๋ นถ้อยเป๋ นความกับใผคนใด หื้อขะใจ๋อู้ตกลงกั ๋นเวยๆ ในหละหว่างก๋างตางตี้กํ่า
ลัง เตียว ไป ก่อน ตี้ กํ่า ลัง จะ ขึ้น ศาล ถ้า บ่จาอัน
้ คน ตี้ เป๋น คน ฟ้อง จะ มอบ ต้าน หื้อ ผู้ พิพากษา
21 “ต้านตังหลายเกยได้ยินกําสอนของโมเสสตี้สอนคนในสมัยโบราณว่า

๔

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

5:21 อพย� 20:13

๕

5:22 5:22 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า โขดหื้อปี้ น้ องของตั ๋วโดยบ่มีสาเหตุ

ซ

5:21

มัทธิว 5:26
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มัทธิว 5:45

แล้วผูพิ
้ พากษาจะมอบต้านหื้อนายกุมคอก นายกุมคอกก็จะเอาต้านไปขังคอกไว้เหีย 26 เฮา
บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ต้าน จะ ออก จาก คอก ตึง บ่ได้ จ๋น กว่า จะ จ่าย ก้า ปรับ จ๋น
ครบกู้บาทกู้สตางค์๖เหียก่อน
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
ต้านว่า ถ้าต้านผ่อแม่ญิงแล้วกึ๊ดในตางบ่ดี ต้านก็ ได้ หลงผิดเป๋นจู๊ ตางใจ๋ กับแม่ญิงคนนั ้น
แล้ว 29 ย้อนจาอัน
้ ถ้าแก่นต๋าเบื้องขวาของต้าน เยียะหื้อต้านเป๋นบาป ก็หื้อควัดต๋าเผิกนั ้น
ขว้างไปเหีย ย้อนว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ ยังดี เหลือมี ตึงเนื้ อตึงตั ๋วครบหมด แต่ ต้อง
ตกหม้อหน้าฮก 30 ถ้ามือเบื้องขวาของต้านเยียะหื้อต้านเป๋นบาป หื้อตัดมือเบื้องนั ้นขว้างไป
เหีย ย้อนว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ ยังดี เหลือมีตึงเนื้ อตึงตั ๋วครบหมดแต่ ต้องถูกส่งลง
หม้อหน้าฮก
27

เรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย

‘ถ้าใผคนใดจะละเมีย ก็หื้อเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย�ฎ 32 แต่
เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ป้อ จาย คน ใด ละ เมีย ย้อน สาเหตุ อื่นๆ นอกจาก ป้อ จาย ไป เล่น จู๊ ก็
เยีย ะ หื้อ เมีย ผิด เรือ
่ ง ก๋าน ล่วง ประเวณี เมื่อ มี ผัว ใหม่ ป้อ จาย คน ใด ตี้ มา แต่งงาน กับ แม่ ญิง
คนนี้ ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
31 “โมเสสก็ ได้ สอนตวยว่า

เรือ
่ งก๋านสาบาน

33 “ต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ กําสอนของโมเสส ตี้สอนคนในสมัยโบราณว่า ‘ห้ามหื้อเสียกํา

สาบานแต่หื้อเยียะตวยต๋ามกําสาบาน ตี้ได้ถวายแก่องค์พระผู้เป๋ นเจ้านั ้น� 34 แต่เฮาบอก
ต้านตังหลายว่า บ่ดีสาบานเลย ถ้าสาบานโดยอ้างเถิงสวรรค์ก็เหมือนอ้างเถิงพระเจ้า ย้อน
ว่าสวรรค์เป๋นตี้พระเจ้านั ่งปกครองอยูฏ
่ 35 กาว่าบ่ดีสาบานโดยอ้างเถิงโลกนี้ ในกําสาบาน
ย้อน ว่า โลก นี้ ก็ เป๋น ตี้ ฮอง ตีน
๋ ของ พระเจ้า กาว่า โดย อ้าง เถิง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน กํา สาบาน
ย้อนว่ากรุ งเยรู ซาเล็มก็เป๋นกรุ งของพระมหากษั ตริย์ อ้างจาอีก็
้ เหมือนอ้างเถิงพระเจ้าตวย
36 กาว่า จะ ใจ๊ หัว ของ ตั ๋ว เก่า เป๋ น ประกั ๋น ใน กํา สาบาน ก็ เยีย ะ บ่ได้ ย้อน ว่า ผม บน หัว ของ ต้าน
แม้ แต่ เส้นเดียวก็ ยังบ่มี ปั๋ ญญาเยียะหื้อดํากิก กาว่าหงอกขาวเผือะขาวเผือกได้ เลย 37 ถ้า
‘ใจ้� ก็บอกว่า ‘ใจ้� ถ้า ‘บ่ใจ้� ก็บอกว่า ‘บ่ใจ้� อูมอกอี
้
ปอ
้ แล้ว อูนั
้ กเหลือนี้ ก็มาจากมาร
เรือ
่ งก๋านแก้แค้น

‘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
แก้มเผิกขวาของต้าน ก็หื้อบิน
่ แก้มเผิกซ้ายหื้อเขาตบแหม 40 ถ้าใผคนใดก็ต๋ามไปฟ้องศาล
เปื้ อลู่ เอาเสื้อของต้านเป๋นก้าไหม ก็หื้อต้านถอดเสื้อคุมแถมเขาไปแหมผืน 41 ถ้าทหารคน
ใดเขหื้อต้านแบกของของเขา เตียวตวยก้นเขาไปไก๋นึ่ งกิโลเมตร หื้อต้านยอมแบกของนั ้น
เตียว ต่อ ไป แหม นึ่ ง กิโลเมตร เน่ อ 42 ถ้า ใผ มา ขอ ของ อะหยังจาก ต้าน ก็ หื้อ เขา ไป ถ้า มี ใผ มา
ขอยืมอะหยังจากต้าน ก็จะไปบิน
่ หลังตํา๋ เขาคนนั ้นเน่ อ
38 “ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ อู้ ไว้ว่า

หื้อฮักศัตรู ๋
“ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ อู้ ไว้ ว่า ‘จง ฮัก เปื้ อน บ้าน ของ ต้าน แล้ว หื้อ จัง ศัตรู �
๋ ณ
44 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า จง ฮัก ศัตรู ๋ ของ ต้าน หื้อ อธิษฐาน เผื่อ คน ตี้ คํ่า หมู่ ต้าน ตวย
45 ถ้า ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ จาอี้ แล้ว ก็ แสดง ว่า ต้าน เป๋ น ลูก แต๊ๆ ของ พระบิดา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์
43

๖
ฏ

5:26 5:26 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจื้อคอดรันเตส ญ 5:27 5:27 อพย� 20:14 ฎ 5:31 5:31 ฉธบ� 24:1
5:34 5:34 ยก� 5:12; อสย� 66:1 ฒ 5:38 5:38 อพย� 21:24 ณ 5:43 5:43 ลนต� 19:18
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ย้อน ว่า พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ ตะวัน ส่อง แจ้ง หลึ แจ้ง หลึ้ง ตึง คน บ่ดี กับ คน ดี ก็ หื้อ ฝน ตก ลง มา
ใส่ ตึง คน ตี้ เยีย ะ ดี ตึง คน ตี้ เยีย ะ ฮ้าย เหมือน กั ๋น หมด กู้ คน 46 ถ้า ต้าน ตัง หลาย ฮัก ก้า คน ตี้ ฮัก
ต้านต้านจะได้ รางวัลอะหยัง ย้อนว่าแม้ แต่ คนเก็บภาษี ก็ ยังฮักคนตี้ ฮักเขาเหมือนกั ๋นบ่ใจ้
กา 47 ถ้าต้านเอาก้าอู้ตัก
๊ ตวายหมู่ญาติปี้ น้ องเปื้ อนฝูงของตั ๋วเก่าอย่างเดียวเต้าอัน
้ ต้านจะ
ดีเหลือคนอื่นๆ จาใด ย้อนว่าคนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้าก็เยียะอย่างเดียวกั ๋น 48 ย้อนจาอัน
้ หื้อเป๋น
คนดีพร้อมกู้อย่าง เหมือนพระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์เป๋นผู้ดีพร้อมกู้อย่าง

6
เรือ
่ งก๋านหื้อตาน

1 “หละวังหื้อดีเน่ อ

ห้ามแต่งเยียะความดีตังศาสนา เปื้ ออวดคนอื่นเต้าอัน
้ ย้อนว่าถ้าเยีย
ะจาอัน
้ ต้านจะบ่ได้ฮับรางวัลสักอย่างจากพระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์

“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 ปอปั้ น เขา
เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่เขาก็ได้ฮับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะบ่มีรางวัลจาก
พระเจ้า เลย 3 ต๋อน ตี้ หื้อ ตาน นั ้น ห้าม หื้อ ใผ ฮู้ เหมือน กับ มือ ซ้าย หื้อ ตาน แต่ บ่หื้อ มือ ขวา ฮู้
4 เปื้ อว่าก๋านหื้อตานของต้านนั ้น จะเป๋ นความลับ แล้วพระบิดาของหมู่ต้าน ผู้ตี้หันสิง
่ ตี้หมู่
ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อรางวัลแก่ต้าน
2

เรือ
่ งก๋านอธิษฐาน

5 “เมื่อต้านอธิษฐาน

ก็ ห้ามเยียะเหมือนหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด ตี้ซอบยืนอธิษฐานในธรรม
ศาลา กับต๋ามหนตาง เปื้ ออวดหื้อคนอื่นๆ หัน เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่เขา
ได้ ฮับ รางวัล ของ เขา ไป แล้ว 6 ส่วน ต้าน ต๋อน ตี้ จะ อธิษฐาน ก็ หื้อ เข้า ไป ใน ห้อง หับ ปะตู๋ แล้ว
อธิษฐานต่อพระบิดาของต้านตี้ผ่อบ่หัน แล้วพระองค์ผู้ตี้หันสิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อ
รางวัลแก่ต้าน
7 “แล้ว ต๋อน ตี้ ต้าน อธิษฐาน อยู่ นั ้น ก็ ห้าม อู้ หลื้ม เก่า หลื้ม ใหม่ เหมือน คน ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า
เยียะกั ๋น ย้อนว่าหมู่เขากึ๊ดว่าถ้าเยียะจาอัน
้ แล้ว หมู่เขาก็จะได้ฮับกําตอบจากก๋านอธิษฐาน
นั ้น 8 ห้ามเยียะเหมือนกับคนหมู่นั ้นเน่ อ ย้อนว่าพระบิดาฮูแล้
้ วว่าต้านต้องก๋านอะหยังพ่อง
ก่อนตี้ต้านจะอ้าปากขอ
9 “ตัง
้ แต่นี้ ต่อไปหื้อต้านตังหลายอธิษฐานจาอีว่
้ า
‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ตังหลายผู้ตี้อยูใน
่ สวรรค์
ขอหื้อนามของพระองค์เป๋นตี้นั บถือ
10 ขอหื้อแผ่นดินของพระองค์มาตัง
้ อยู่

ขอหื้อคนตังหลายเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ในโลกนี้ เหมือนอย่างเดียวกั ๋น
ตี้เยียะในสวรรค์
11 ขอโผดหื้อข้าพระองค์ตังหลายมีอาหารกิน
๋ ในวันนี้
12 ขอโผดยกโต้ษบาปของข้าพระองค์ตังหลาย
เหมือนกับตี้ข้าพระองค์ตังหลายยกโต้ษหื้อคนอื่นตี้เยียะบ่ดีต่อข้าพระองค์ตังหลาย
13 แล้วขอบ่หื้อปาข้าพระองค์ตังหลายเข้าไปหาก๋านลองใจ๋
แต่ขอจ้วยหื้อป๊นจากสิง่ บ่ดี๗’
๗

6:13 6:13 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความนี้ เหตุว่าราชอํานาจ ฤทธิเ์ ดช กับเกียรติ เป๋นของพระองค์ตลอดไป
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14 ย้อนว่าถ้าหมู่ ต้าน จะยกโต้ ษหื้อคนตี้ เยียะบ่ดี แก่ ต้าน

พระบิดาของต้านตี้ อยู่ในสวรรค์ ก็
จะ โผด ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน เหมือน กั ๋น 15 แต่ ถ้า ต้าน บ่ยอม ยกโต้ ษ บาป หื้อ คน อื่น พระบิดา ของ
ต้านก็จะบ่ยอมโผดยกโต้ษบาปของต้านเหมือนกั ๋น
ก๋านสอนเรือ
่ งถือศีลอดอาหาร

16 “เมื่อ ต้านถืออดอาหารเตื้อ ใดก็ ต๋าม

ห้ามแป๋งหน้าหมองต๋ องเศร้า เหมือนหมู่คนหน้า
ซื่อ ใจ๋ ก๊ด เยีย ะ กั ๋น หมู่ เขา บ่ซ่วย หน้า ล้าง ต๋า บ่หวีผม หื้อ ผ่อ เหมือน บ่สบาย เปื้ อ ใค่ หื้อ คน ตัง
หลาย หัน ว่า เขา กํ่า ลัง ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ แล้ว ยกยอ ปอปั้ น เขา แต่ เฮา บอก ความ จริง แก่
ต้านตังหลายว่า หมู่เขาได้ฮับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะบ่มีรางวัลจากพระเจ้าเลย 17 แต่เมื่อ
ใดตี้ต้านตังหลายถือศีลอดอาหารอยู่ ขอหื้อซ่วยหน้าล้างต๋า กับหวีผมเหมือนตี้เกยเยียะตึง
วัน 18 เปื้ อ จะ บ่หื้อ ใผ ฮู้เลย ว่า ต้าน กํ่า ลัง ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ แต่ พระบิดา ผู้ ตี้ ผ่อ บ่หัน จะ หัน
สิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะหื้อรางวัลแก่ต้าน
ก๋านสอนเรือ
่ งเข้าของเงินคํา
“ห้าม เอา ก้า เก็บ ฮอม ทรัพย์ สมบัติ ไว้หื้อ ตั ๋ว ใน โลก นี้ เซิง่ ขี้ เมี่ยง กาว่า แมง จะ มา ขบ กิน
๋
เยีย ะ หื้อ ทรัพย์ สมบัติ เสีย หาย ได้ กาว่า ตี้ ขโมย จะ มา ลัก เอา ไป ได้ 20 แต่ หื้อ เก็บ ฮอม ทรัพย์
สมบัติไว้ในสวรรค์ ตี้ขี้เหมี้ยงกับแมงจะมาขบกิน
๋ เยียะหื้อทรัพย์สมบัติเสียหาย กาว่าขโมย
เข้าบ้านลักเอาไปตึงบ่ได้ 21 ย้อนว่าทรัพย์สมบัติของต้านอยูตี
่ ้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
22 “แก่น ต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตั ๋ว ของ คน เฮา ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน ดี ตึง เนื้ อ
ตึง ตั ๋ว ก็ เป่ง แจ้ง ไป หมด 23 แต่ ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน บ่ดี ตึง เนื้ อ ตึง ตั ๋วก็ มืด ไป หมด แล้ว ถ้า กึ๊ด
ว่าตั ๋วต้านเป่งแจ้งแต่แต๊ๆ เป๋นความมืด ความมืดนั ้นจะมืดนั กเหลือนั ้นขนาดไหน
24 “บ่มีใผจะฮับใจ๊เจ้านายสองคนพร้อมกั ๋นได้ ย้อนว่าเขาจะจังนายคนนึ่ ง แล้วก็ ฮักนาย
แหมคนนึ่ ง กาว่าเขาก็จะซื่อสัตย์กับนายคนนึ่ งแต่จะดูถูกดูแควนนายแหมคนนึ่ ง เจ้นเดียว
กั ๋นต้านจะฮับใจ๊พระเจ้าแล้วจะฮับใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้
19

สอนเรือ
่ งก๋านกระวนกระวาย
“ย้อน จาอัน
้ เฮา ขอ บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ถ้า ฮ้อ นใจ๋ จี้ วี้ จ้อ หว้อ เกี่ยวกับ จี วต
ิ ว่า จะ
เอา อะหยัง มา กิน
่ ง ของ ตั ๋ว ว่า จะ เซาะ หา เสื้อผ้า ตี้ ไหน
๋ เอา อะหยัง มา ดื่ม กาว่า เป๋น ห่วง เรือ
มา นุ่ง ย้อน ว่า จี วต
ิ สําคัญ นั ก เหลือ ของ กิน
๋ กับ ตั ๋ว ของ คน เฮา ก็ สําคัญ นั ก เหลือ ผ้า นุ่ง บ่ใจ้ กา
26 แหงนผ่อนกตี้ บินอยู่บนฟ้าลอ มันบ่ได้ หว่านบ่ได้ เก็บเกี่ยว แล้วก็ บ่ได้ เอาข้าวสะสมไว้ใน
หลองข้าว แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เลี้ยง นก หมู่ นั ้น ไว้ แล้ว หมู่ ต้าน ลอ มี ก้า นั ก
เหลือ นก หมู่ นั ้น บ่ใจ้ กา 27 ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ตี้ ฮ้อ นใจ๋ แล้ว ต่อ จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า หื้อ ยาว ออก ไป
แหมสักหน้ 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
ขึ้นมาได้ จาใด มันบ่ได้ เยียะก๋าน บ่ได้ ปั่ นฝ้าย 29 แต่ เฮาจะบอกหื้อต้านตังหลายฮู้ว่า ขนาด
กษั ตริยซาโลมอน
์
ตี้นั บว่า รํา่ รวยนั กขนาด ก็ยังใส่เสื้อผ้าบ่งามเต้าดอกไม้หมูนี
่ ้ สักดอกเดียว
30 ถ้า พระเจ้า แต่ง หย้อง ดอก หญ้า ตํา
๋ โต้ง ตํา๋ นา เซิง่ อยู่ ได้ วัน นี้ วัน เดียว ตก แหม วัน ก็ จะ ถูก
กํา๋ ปือเข้าก๋องไฟ จาอัน
้ แล้วพระองค์ก็จะแต่งหย้องหมู่ต้านนั กเหลือนั ้นแหม โอ หมู่ต้านมี
31
ความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ ย้อนจาอัน
้ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ว่า ‘จะมีอะหยังกิน
๋ พ่องก่อ� ‘จะมีอะหยังดื่ม
พ่องก่อ� กาว่า ‘จะมีอะหยังมานุ่งพ่องก่อ� 32 ย้อนว่าคนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าก็ปากั ๋นเซาะหาสิง่
หมู่นี้ แต่พระบิดาของต้านตังหลายตี้อยู่ในสวรรค์ ฮู้ดีอยู่แล้วว่าสิง่ หมู่นี้ จํา๋ เป๋ นสําหรับต้าน
33 แต่ สิง
่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด สําหรับ หมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อ เซาะ หา แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก่อน กับ เยีย ะ
ตวยต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า แล้วพระองค์จะเตื่อมแถ้งสิง่ ตี้จํา๋ เป๋ นตึงหมดนี้ กับหมู่
25
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ต้าน ย้อน จาอัน
้ ก็ บ่ต้อง ฮ้อน ใจ๋ เรือ
่ ง วัน พูก วัน พูก ก็ มี เรือ
่ ง ฮ้อน ใจ๋ สําหรับ วัน พูก อยู่ แล้ว
วันใดๆ ก็มีปั๋ ญหาปอสําหรับวันนั ้นอยูแล้
่ ว
34

7
สอนเรือ
่ งก๋านตัดสินคนอื่น
“บ่ดี ตัดสิน คน อื่น แล้ว พระเจ้า จะ บ่ตัดสิน ต้าน 2 ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย จะ ตัดสิน คน อื่น
จาใด พระเจ้าก็จะตัดสินต้านตังหลายจาอัน
้ เผียบเหมือนต้านใจ๊ต๋างแก่นใดตวงหื้อคนอื่น
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 ผ่อ
บ่หัน 4 เป๋นจาใดต้านอู้กับหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของเจ้าเนาะ�
แต่ตี้ไหนได้มีไม้ตึงดุ้นอยู่ในต๋าตั ๋วเก่า 5 คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด หื้อจัก
๊ ไม้ตึงดุ้นออกจากต๋าตั ๋วเก่า
เหียก่อน แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ ก่อนตี้จะไปเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของปี้ น้ องได้ 6 “ห้ามเอาของ
ศักดิส
๋ ซอกยํ่าของหมู่
์ ิทธิยื
์ ่นหื้อหมา กับบ่ดีเอาไข่มุกโจ้งหื้อหมู ย้อนว่าหมากับหมูจะเอาตีน
นั ้นหื้อจ๋มปื๊ นตีน
๋ ของมัน ป๋ายบ่ปอจะงว้ายปิ๊ กมาขบตวย
1

ก๋านฮ้องกับก๋านเซาะหา
จงเซาะแล้วจะปะ จงฮ้องตี้ปะตู๋แล้วจะเปิดหื้อ 8 ย้อนว่ากู้คนตี้ขอก็จะ
ได้ กู้คนตี้เซาะก็จะปะ กู้คนตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิดหื้อเขา
9 “มีใผในหมู่ต้านถ้าลูกขอของกิน
๋ จะเอาบ่าหินยื่นหื้อกิน
๋ แตนกา 10 กาว่าถ้าลูกของต้าน
ขอป๋า จะเอางู ปิ๊ ดหื้อจาอัน
้ กา 11 ย้อนว่าต้านตังหลายตี้ เป๋นคนบาปยังฮู้จักเอาของดีๆ หื้อ
ลูก แล้วพระบิดาตี้ อยู่ในสวรรค์ จะบ่เอาของดีๆ นั กเหลือนั ้นหื้อกับคนตี้ ขอจากพระองค์ กา
12 หื้อเยียะต่อคนอื่นอย่างตี้ ต้านต้องก๋านหื้อคนอื่นเยียะต่อต้าน นี่ เป๋ นความหมายของบท
บัญญัติของโมเสส กับเป๋นกําสอนของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
7 “จงขอแล้วจะได้

ปะตู๋กีดกับปะตู๋กว้าง
“หื้อ เข้า ไป ตาง ปะตู๋ กีด ย้อน ว่า ปะตู๋ ใหญ่ กับ หน ตาง โล่ง กว้าง เตียว สบาย จะ ปา ไป เถิง
ความฉิ บหาย แล้วก็มีคนจํา๋ นวนนั กเตียวไปตังนี้ 14 ส่วนปะตู๋ตี้กีดกับหนตางตี้เตียวยาก จะ
ปาไปเถิงจีวต
ิ แล้วก็มีคนจํา๋ นวนหน้ อยตี้เซาะปะ
13

ฮูจ
้ ักเก๊าไม้ก็ย้อนหน่วย
“หื้อ หละวัง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม ตี้ มา หา ต้าน ตัง หลาย ใน สภาพ
เป๋น เหมือน แกะ แต่ ตัง ใน ใจ๋ นั ้น ตี้ แต๊ เป๋น เหมือน หมาป่า ขี้ สวก ขนาด 16 ต้าน จะ ฮู้ จัก เขา ได้
ดี ก็ ผ่อ ตี้ ก๋าน เกิด ผล จาก ก๋าน งาน ของ เขา มี ใผ พ่อง เก็บ หน่วย องุน
่ ได้ จาก เก๊ า ไม้ ตี้ มี หนาม
17
กาว่าเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าหญ้าตี้มีหนาม ก็อย่างเดียวกั ๋นเก๊าไม้ตี้ดีก็จะออกหน่วยดี
ส่วนเก๊าไม้ตี้บ่ดีก็จะออกหน่วยตี้บ่ดี 18 เป๋นไปบ่ได้ตี้เก๊าไม้ดีจะออกหน่วยบ่ดี กาว่าเก๊าไม้บ่ดี
จะออกหน่วยดีแต๊ๆ 19 เก๊าไม้กู้เก๊าตี้ออกหน่วยบ่ดี ก็จะถูกปั้ มขว้างแล้วเผาไฟเหีย 20 ย้อน
จาอัน
้ ต้านจะฮู้ได้ จาใดว่าคนตี้ เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้านั ้น เป๋นตั ๋วแต๊ กาว่าตั ๋วป๋อม
ก็หื้อผ่อตี้ก๋านเกิดผลจากก๋านงานของเขา
21 “บ่ใจ้ กู้ คนตี้ ฮ้องเฮาว่า ‘องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า� แล้วจะได้ เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ คนตี้
เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระบิดาตี้อยู่ในสวรรค์เต้าอัน
้ จะเข้าไปในแผ่นดินนั ้นได้
22 เมื่อ วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป มา แผว นั ้น ก็ จะ มี คน เป๋ น จํา
๋ นวนนั ก อู้กับ เฮาว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋
นเจ้า หมู่ ข้า พระองค์ ตัง หลาย ได้ อ้าง จื้อ ของ พระองค์ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ หน้า ตี้ เป๋น ปาก เป๋น
15
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เสียงแตนพระองค์ กับได้อ้างจื้อของพระองค์ต๋อนไล่ผีออก ตึงได้ออกจื้อของพระองค์ต๋อน
ตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์หลายอย่างบ่ใจ้กา� 23 แต่เฮาจะบอกหมู่ต้านซื่อๆ ว่า ‘เฮาบ่เกยฮูจ
้ ักหมู่
เจ้าสักเตื้อ เจ้าเป๋นคนเยียะบ่ดี ขะใจ๋ปากั ๋นหนี ไปหื้อป๊นหน้าเฮาเหีย�
กําเผียบคนหลวกกับคนง่าวแป๋งเฮือน
“ย้อน จาอัน
้ กู้ คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา สอน หมู่ นี้ ของ เฮา แล้ว เยีย ะ ตวย ก็ เผียบ เหมือน คน หลวก
็ เปื้ อเอาหินเป๋นฐานของเฮือนนั ้น
แป๋งเฮือนของตั ๋ว เอาตีน
๋ เสาเฮือนจ่อมหล่อมลงในหินเลิก
25 ต๋อนฝนตกหนั กนํ้าก็ไหลแฮง กับมีลมหลวงปั๊ ดตัง
้ เฮือนซํ้าแล้วซํ้าแหม แต่เฮือนหลังนั ้น
ก็ บ่โก้น หลุ แหลว ลง มา ย้อน ว่า ได้ ฝัง ตีน
๋ เสา ของ เฮือน ลง บน ปื๊ น หิน อย่าง มัน
่ คง แล้ว 26 แต่
สําหรับคนตี้ได้ฟังแล้วบ่เยียะตวยกําสอนหมู่นี้ ของเฮา เขาก็เผียบเหมือนคนง่าวแป๋งเฮือน
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
แล้วเฮือนนั ้นก็โก้นลงแหลวหมด นั บเป๋นความฉิ บหายอย่างใหญ่หลวงแต๊ๆ�
24

เมื่อ พระเยซู อู้ กํา เผียบ หมู่ นี้ จบ แล้ว จาว บ้าน จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ใน กํา สอน
ของพระองค์ 29 ย้อนว่าพระองค์สอนอย่างผู้ตี้มีสิทธิอํานาจแต๊ๆ บ่เหมือนหมู่ธรรมาจ๋ารย์
28

8
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขีต
้ ู้ ด

1 เมื่อพระเยซู เตียวลงมาจากดอยแล้ว

ก็มีคนเป๋นหมู่ใหญ่ติดต๋ามพระองค์ไป 2 ต๋อนนั ้น
๘
มีคนนึ่ งเป๋นขี้ตู้ด มาคุกเข่าไหว้ต่อหน้าพระองค์ อู้ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ใค่จ้วย
ข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ�
“เฮาใค่จ้วย จงหายโรคเต๊อะ� แล้วเขา
ก็ หายเป๋นขี้ตู้ ดบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
“ห้ามเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟังเน่ อ แต่ หื้อไป
แสดง ตั ๋ว ต่อ ปุโรหิต แล้ว เอา เครือ
่ ง ปู่ จา ไป ถวาย ต๋าม กํา สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ
แสดงหื้อคนตังหลายฮูว่
้ าเจ้าหายโรคแล้ว�
3 พระเยซู ก็ ยื่นมือไปหยุบป้ อจายคนนั ้นแล้วอู้ว่า

4 พระเยซู สัง
่ เขาว่า

ก๋านฮักษาคนฮับใจ๊นายร้อยทหารโรมัน
ต๋อน ตี้ พระเยซู เตียว เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม มี นายร้อย ทหาร โรมัน คน นึ่ ง เข้า มา
อ้อนวอน เปื้ อ ขอ ความ จ้วยเหลือ จาก พระองค์ 6 อู้ ว่า “ต้าน ครับ คน ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า เป๋น
ง่อยลุกบ่ได้ นอนอยูตี
่ ้บ้านเขา ตุ๊กลําบากนั กขนาด�
5

7 พระเยซูบอกนายร้อยคนนั ้นว่า

“เฮาจะไปโผดฮักษาเขาหื้อหาย�

8 แต่เขาบอกพระองค์ว่า “ต้านครับ ข้าพเจ้าบ่ดีปอตี้จะหื้อต้านลอดเข้ามาในจายคาเฮือน

ของ ข้าพเจ้า เน่ อ ขอ ต้าน สัง่ กํา เดียว เต้า อัน
้ คน ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย จาก พยาธิตี้ เขา
เป๋น 9 ข้าพเจ้าอยู่ใต้ วินัยของทหาร กับมีทหารอยู่ใต้ บังคับของข้าพเจ้าตวย ข้าพเจ้าสัง่ คน
นึ่ ง ว่า ‘ไป� เขา ก็ ไป สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘เยีย ะ อัน นี้ เน่ อ�
เขาก็เยียะ�
10 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ กําอู้กําจ๋าจาอัน
้ ก็งืดในความเจื้อของนายร้อย จึงอู้กับคนตี้ติดต๋าม
ว่า “เฮา บอก ความ จริง หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า เฮา บ่เกย ปะ ใผ คน ใด ใน ประเทศ อิสราเอล ตี้ มี
ความเจื้อนั กขนาดนี้ มาก่อนเลย 11 เฮาบอกต้านตังหลายหื้อฮูว่
้ า จะมีคนจํา๋ นวนนั กมาจาก
ตังวันออกกับตังวันตก เปื้ อมาฮ่วมกับอับราฮัม อิสอัคตึงยาโคบกิน
๋ เลี้ยงฉลองกั ๋นในแผ่น
๘

8:2 8:2 ความหมายในภาษากรีกรวมเถิงโรคผิวหนั งทัว่ ไป

มัทธิว 8:12

13

มัทธิว 8:29

12 แต่คนตี้น่าจะได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินนั ้น๙

ดินสวรรค์
ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด�

จะต้องถูกไล่เหิบออกไปอยู่ในตี้มืด

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

พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก

14

เมื่อ พระ เยซู เข้า ไป ใน เฮือน ของ เป โตร ก็ หัน แม่ เมีย ของ เขา บ่สบาย เป๋น ไข้ นอน อยู่
นางก็หายจากไข้ แล้วนางลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระองค์

15 พระองค์ก็หยุบมือของนาง

16 เมื่อ แลง วัน นั ้น หมู่ คน ปา กั ๋น เอา หลาย คน ตี้ โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ ใจ๊ กํา อู้
ขับ ไล่ ผี หื้อ ออก จาก คน หมู่ นั ้น แล้ว ยังได้ ฮัก ษา คน เจ็บ ป่วย กู้ คน หื้อ หาย ตวย 17 สิง่ ตี้ ได้ เกิด
ขึ้นนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“พระองค์ได้ฮับเอาความเจ็บป่วยของหมู่เฮาไปเหีย
กับแบกพยาธิ ของเฮาไว้�ด

ก๋านติดต๋ามพระเยซู

18 เมื่อพระเยซูหันคนเข้ามาแวดพระองค์เป๋ นหมู่

พระองค์จึงสัง่ สาวกปาข้ามไปแหมเผิก
นึ่ ง ของ ทะเลสาบ ต๋อน นั ้น มี ธรรมาจ๋า รย์ คน นึ่ ง เข้า มา อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต้าน อาจ๋า รย์
ต้านไปตางใด ข้าพเจ้าขอตวยต้านไปตางนั ้น�
20 พระเยซู บอก เขา ว่า “หมาไน ยัง มี ฮู อยู่ นก ใน อากาศ ยัง มี ฮัง นอน แต่ เฮา ผู้ เป๋ น บุตร
มนุษย์๑ยังบ่มีตี้จะซุกหัวนอน�
19

21 มี สาวก แหม คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก ไป ฝัง ศพ ป้ อ ก่อน
เต๊อะ�
22 พระเยซูตอบเขาว่า “ตวยเฮามาก่อน ปล่อยหื้อคนต๋ายฝังคนต๋ายเอาคนเดียว�

พระเยซูห้ามลมหลวง

23 เมื่อพระเยซูลงเฮือแล้ว

หมู่สาวกก็ตวยพระองค์ไป 24 ตันใดนั ้นก็มีลมหลวง ตึงฝนตึง
ลมแฮงเกิดขึ้นในทะเลสาบ คลื่นปั๊ ดเอานํ้าเข้าในเฮือจ๋นเต๋ม แต่ พระเยซู ก็ ยังนอนหลับอยู่
25 หมู่สาวกเข้ามาฮ้องพระเยซู ตื่น บอกว่า “พระองค์เจ้าข้า ขะใจ๋จ้วยกําเต๊อะ หมู่เฮากํ่าลัง
จะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�
26 พระเยซู ก็ อู้กับหมู่เขาว่า “กั ๋วเยียะหยัง มีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ� แล้วพระองค์ ก็ ลุกขึ้น
มาห้ามลมหลวงตึงคลื่นใหญ่ แล้วลมกับคลื่นก็หยุดเลย
27 หมู่ สาวก ก็ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋ น ใผ กั ๋น ขนาด ลม หลวง กับ คลื่น แฮง ก็ ยัง เจื้อ
ฟังต้าน�

พระเยซูไล่ผีออกตี้แคว้นกาดารา

28 เมื่อปากั ๋นข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวกาดารา

ก็มีสองคนตี้โดนผีเข้า
ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ เข้ามาหาพระองค์ สองคนนี้ สวกขนาดจ๋นบ่มีใผก้าเตียวก๋ายเข้า
ไป ใก้ ตํา๋ หมู่ หัน
้ 29 ป้อ จาย สอง คน นั ้น เอ็ก ปั๊ ด ใส่ พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า
มายุง่ กับหมู่เฮาเยียะหยัง ต้านต้องก๋านมาทรมานหมู่เฮาก่อนเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้แล้ว
จาอัน
้ กา�
๙

8:12 8:12 หมายเถิง จาวยิว ด 8:17 8:17 อสย� 53:4
เป๋นจื้อตี้มาจากพระธรรมดาเนี ยล 7:13-14

๑

8:20 8:20 พระเยซูฮ้องตั ๋วเก่าว่าเป๋นบุตรมนุษย์

มัทธิว 8:30
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30 จาก ตี้ หัน
้ บ่ปอ ไก๋ เต้า ใด

มัทธิว 9:14
31 ผี ตี้ เข้า สอง คน

มี หมู หมู่ ใหญ่ กํ่า ลัง เซาะ หา กิน
้
๋ อยู่ตํา๋ หมู่ หัน
นั ้น อ้อนวอน พระองค์ ว่า “ถ้า ต้าน จะ ไล่ หมู่ ข้า ออก ไป แต๊ๆ ขอ หื้อ หมู่ ข้า ไป เข้า ใน หมู หมู่ นั ้น
แตนเหียเต๊อะ�
32 พระเยซู ก็สัง
่ ผีหมู่นั ้นว่า “ออกไป� แล้วหมู่ผีก็ออกจากป้อจายสองคนนั ้นไปเข้าในหมู่
หมูแตน แล้วหมูตึงหมดก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเล แก๊นนํ้าต๋ายกั ๋นหมด 33 ส่วน
หมู่ คน เลี้ยง หมู ปา กั ๋น ล่น หนี เข้า ไป ใน เมือง แล้ว เล่า เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ตึง หมด 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 คน ตึง เมือง นั ้น ก็
ปากั ๋นออกมาหาพระเยซู เมื่อปะพระองค์ แล้ว ก็ ปากั ๋นอ้อนวอนขอหื้อพระองค์ ออกไปจาก
เขตแดนของหมู่เขาเหีย

9
พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย

1 พระเยซูก็ลงเฮือข้ามทะเลสาบปิ๊ กไปเมืองคาเปอรนาอุมตี้เป๋ นตี้อยูของ
่
พระองค์ 2 มีคน

ปากั ๋นหามคนง่อยนอนอยูตี
่ ้นอนคนนึ่ งมาหาพระเยซู เมื่อพระองค์หันความเจื้อของหมู่เขา
ก็อูกั
้ บคนง่อยว่า “ลูกเหย สบายใจ๋เต๊อะ บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�

3 เมื่อ หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ บาง คน ได้ยน
ิ จา อัน
้ 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 จาอี้ 5 อัน
ใดจะง่ายเหลือกั ๋น ตี้ จะว่า ‘บาปของเจ้าได้ โผดยกแล้ว� กาว่า ‘ลุกขึ้นเตียวไปเต๊อะ� 6 แต่
เปื้ อว่าต้านตังหลายจะฮู้ว่า บุตรมนุษย์๒มีสิทธิอํานาจในโลกตี้จะโผดยกโต้ษบาปได้� แล้ว
พระองค์ก็อูกั
้ บคนง่อยนั ้นว่า “ลุกขึ้นแบกตี้นอนปิ๊ กไปบ้านเต๊อะ� 7 คนง่อยนั ้นก็ลุกขึ้น แล้ว
เตียวปิ๊ กบ้าน 8 เมื่อจาวบ้านจาวเมืองหันจาอัน
้ กู้คนก็เก๋งกั ๋ว แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า
ตี้ยอมหื้อคนมีสิทธิอํานาจเยียะจาอัน
้ ได้ตวย

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

10 ต๋อน ตี้ พระเยซู กับ หมู่ สาวกกิน
๋ ข้าวอยู่ในบ้านของมัทธิว

คนเก็บภาษี กับคนบาปหลาย
คนก็เข้ามาฮ่วมกิน
้ ก็อูกั
้ บหมู่สาวกของพระเยซูว่า “เป๋น
๋ ข้าวตวย 11 เมื่อหมู่ฟาริสีหันจาอัน
จาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้าน มานั ่งกิน
้ �
๋ ข้าวฮ่วมกับคนเก็บภาษี ตึงคนบาปจาอัน
ก็ ตอบ ว่า “คน อยู่ดี สบาย แข็ง แฮง บ่ต้อ งก๋าน หมอ แต่ คน ตี้
บ่สบายต้องก๋านหมอ 13 หื้อปิ๊ กไปเฮียนพระคัมภีรข้
์ อนี้ หื้อดีๆ ตี้พระเจ้าบอกว่า ‘เฮาต้องก๋าน
ความเมตต๋า บ่ใจ้ต้องก๋านสัตว์มาปู่จา�ต ย้อนเฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูก
ต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาป�
12 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้

เรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร

มาถามพระเยซู ว่า “หมู่เฮาตึงหมู่ฟาริสีถือศีลอด
อาหาร แต่เป๋นจาใดสาวกตังหลายของต้านบ่เยียะพ่อง�
14 ส่วนสาวกของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

๒

6:6

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

ต

9:13 9:13 ฮชย�

มัทธิว 9:15

15

มัทธิว 9:34

“เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ เปื้ อนๆ ของเขาจะเป๋นตุ๊กโศกเศร้า
ได้จาใด แต่จะมีวันนึ่ งตี้เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา เถิงต๋อนนั ้นหมู่เขาก็จะปากั ๋นถือศีล
อดอาหาร
16 “บ่มีใผเอาผ้าใหม่ไปปะเสื้อผ้าเก่าเน่ อ ย้อนว่าผ้าใหม่ตี้ปะไปนั ้นเมื่อหดก็จะจัก
๊ 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
่ หมักใหม่นั ้นจะเยียะหื้อถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงแก่นนั ้นก็จะใจ๊
บ่ได้ แต่เปิงดีตี้จะเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ใส่ในถงหนั งใหม่ แล้วเหล้าองุน
่ กับถงหนั งใจ๊ได้ตึง
สอง�
15 พระเยซู ก็ตอบเป๋ นกําเผียบว่า

พระเยซูจ้วยจีวต
ิ หละอ่อนกับฮักษาแม่ญิงเป๋นเลือดตกบ่หยุด
ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง อู้ กํา เผียบ อยู่ นั ้น ก็ มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยิว คน นึ่ ง เข้า มา
คุกเข่าไหว้ต่อหน้าพระองค์ อู้ว่า “ลูกสาวของข้าพเจ้าต๋ายบ่ปอเมินมานี่ ขอพระองค์ โผดไป
วางมือบนตั ๋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 เหลือ
ขนาด แม่ ญิง คน นี้ ลัก มอบ มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว ก็ หยุบ ตีน
๋ เสื้อ คุม ของ พระองค์ 21 ย้อน
นางกึ๊ดในใจ๋ว่า “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 ความ
เจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว� แล้วนางก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
23 เมื่อพระเยซูเตียวมาแผวเฮือนของนายธรรมศาลา ก็หันหมู่คนปากั ๋นเป่ าปี่ เป่ าแนเล่น
เพลงงานศพ กับคนจํา๋ นวนนั กเยียะเสียงดังวุน
่ วะวุน
่ วาย 24 พระเยซูก็ไล่คนหมูนั
่ ้นว่า “ออก
ไป หื้อ หมด หละอ่อน แม่ ญิง คน นี้ ยัง บ่ต๋าย เตื้อ ลอ กํ่า ลัง นอน หลับ อยู่บ่ดาย� คน ตัง หลาย ก็
ใค่ หว
ั ใส่ พระองค์ 25 หลัง จาก ไล่ คน หมู่ นั ้น ออก ไป หมด แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน ห้อง แล้ว กํา๋
มือหละอ่อนไว้ หละอ่อนก็ลุกขึ้นมา 26 เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็เล่าลืออูกั
้ ๋นไปใคว่แคว้นนั ้น
18

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด

27 เมื่อพระเยซู ออกมาจากเฮือนของนายธรรมศาลา

ก็มีคนต๋าบอดสองคนตวยมา ฮ้อง
เอิน
์
ด๔ เหย ขอโผดอินดูหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
้ เสียงดังว่า “ต้านผู้เป๋นบุตรของกษั ตริยดาวิ
28 เมื่อพระเยซูเข้าไปในเฮือนแล้ว คนต๋าบอดตึงสองคนก็ตวยเข้าไป พระองค์ถามเขาว่า
“ต้าน ตึง สอง เจื้อ ว่า เฮา จะ เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ ต้าน ผ่อ หัน ได้ จาอัน
้ กา� คน ต๋า บอด สอง คน นั ้น
ตอบว่า “ต้านครับ เฮาเจื้อแต๊ๆ�
29 พระเยซูเอามือจิตี้แก่นต๋าของคนตึงสอง อูว่
้ า “หื้อเป๋นไปต๋ามตี้ต้านเจื้อเต๊อะ� 30 แล้ว
เขาตึงสองคนก็ผ่อหัน พระเยซู เตือ
๋ นเขาว่า “ห้ามบอกเรือ
่ งนี้ หื้อใผคนใดฮู�
้ 31 แต่เมื่อเขา
ตึงสองไปแล้ว ก็เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระองค์หื้อคนอื่นในแคว้นนั ้นฮูจ๋
้ นใคว่ไปหมด
พระเยซูฮักษาคนเป๋นใบ้

32 ต๋อนตี้ป้ อจายตี้หายต๋าบอดสองคนนั ้นออกไปจากตี้หัน
้

มีคนปาป้อจายตี้โดนผีเข้ามา
หาพระเยซู ผีได้เยียะหื้อเขาเป๋นใบ้ 33 เมื่อพระเยซู ไล่ ผีนั ้นออกไปแล้ว ป้อจายคนนั ้นก็อู้ได้
คนตังหลายก็งืด ปากั ๋นอูว่
้ า “บ่เกยฮูบ่
้ เกยหันเรือ
่ งจาอีใน
้ ประเทศอิสราเอลมาก่อนสักเตื้อ�
34 แต่หมู่ฟาริสีอูว่
้ า “คนนี้ ไล่ผีออกได้โดยใจ๊อํานาจของหัวหน้าผี�
๓

๔ 9:27
9:17
9:17 เหล้าองุน
่ หมักใหม่มีแก๊สนั ก ถ้าใส่ในถงหนั งเก่าจะเยียะหื้อถงหนั งปุด
เป๋นก๋านอ้างเถิงเจื๊อสายพิเศษของกษั ตริยดาวิ
์
ด ตี้จาวยิวเจื้อว่า เจื๊อสายคนนี้ จะเป๋นพระเมสสิยาห์ (พระคริสต์)

9:27

มัทธิว 9:35
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พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งจ้วยกั ๋นนําคนมาเจื้อ
พระเยซู เตียว ตาง ไป ใคว่ กู้ เมือง ตึง กู้ หมู่ บ้าน แล้ว สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว
กับบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า ก็ฮักษาพยาธิตึงก๋านเจ็บป่วยต่างๆ หื้อคนตังหลาย
หาย ตวย 36 เมื่อ พระเยซู หัน คน ตัง หลาย พระองค์ ก็ ฮู้ สึก อิน ดู หมู่ เขา ย้อน ว่า หมู่ เขา ตุ๊ก ใจ๋
หลาย อย่าง กับ บ่มี ใผ จ้วย เผียบ เหมือน ฝูง แกะ ตี้ บ่มี คน เลี้ยง 37 พระองค์ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า
“มี คน นั ก ตี้ พร้อม จะ ฮับ เจื้อ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คน งาน ตี้ จะ เกี่ยว นั ้น ยัง มี หน้ อย
ลํ้าไป 38 ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้า ผู้เผียบเหมือนเจ้าของนาหื้อส่งคนงาน
มา เปื้ อจ้วยกั ๋นเกี่ยวพืชผลของพระองค์ตวย�
35

10

สาวกสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
1 พระเยซู ฮ้องสาวกสิบสองคนมา แล้วหื้อสิทธิอํานาจหมู่ เขาเปื้ อจะไล่ ผีฮ้าย๕ กับฮักษา
โรคตึงก๋านเจ็บป่วยกู้ อย่างหื้อหายได้ 2 หมู่อัครสาวกสิบสองคน มีจื้อว่า ซีโมน ตี้ ฮ้องแหม
จื้อว่าเปโตร อันดรู ว์ ตี้ เป๋นน้ องบ่าวของซีโมนเปโตร ยากอบ ยอห์น ตี้ เป๋นน้ องบ่าวยากอบ
ปี้ น้ องสองคนนี้ เป๋นลูกเศเบดี 3 ฟีลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธิว คนเก็บภาษี ยากอบ ลูกของ
อัลเฟอัส ธัดเดอัส 4 ซีโมน ตี้เป๋นคนของพรรคจ้าดนิ ยม กับยูดาสอิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูน
คนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
5 เมื่อพระเยซู ส่งสาวกสิบสองคนนี้ ออกไป ก็สัง
่ ว่า “ห้ามเข้าหาหมู่คนต่างจ้าด กาว่าเข้า
ไปในเมืองของหมู่จาวสะมาเรีย 6 แต่ หื้อไปหาคนอิสราเอลตี้ เผียบเหมือนแกะของพระเจ้า
ตี้ หลง หาย ไป 7 ต๋อน ตี้ หมู่ ต้าน เตียว ไป นั ้น หื้อ บอก ไป ตวย ว่า ‘แผ่น ดิน สวรรค์ มา ใก้ จะ แผว
แล้วเน่ อ� 8 แล้วฮักษาคนป่วยหื้อหาย เยียะหื้อคนต๋ายไปแล้วปิ๊ กเป๋นขึ้นมาใหม่ ฮักษาคน
เป๋นขีต
้ ู้ดหื้อหายสะอาด ไล่ผีออกจากคนตี้ถูกเข้า ต้านตังหลายได้ฮับฤทธิอํ
์ านาจนี้ มาบ่ดาย
9
10
ก็ หื้อ จ้วย เหลือ คน อื่น บ่ดาย บ่ต้อง เอา สตางค์ ติด ตั ๋ว ไป สัก เหรียญ บ่ต้อง เอา ถง เสื้อผ้า
แหมผืน เกิบ กาว่าไม้เต๊าไปตวย ย้อนว่าคนตี้เยียะก๋าน ก็สมควรจะได้ฮับก๋านผ่อกอยในสิง่
ตี้เขาจํา๋ เป๋นต้องใจ๊
11 “เมื่อ ต้าน ไป เถิง หมู่ บ้าน ใด กาว่า เมือง ใด ก็ ต๋าม หื้อ เซาะ หา คน ตี้ เต๋ม ใจ๋ ต้อนฮับ ต้าน
แล้วย้างอยูกั
่ บเขาคนนั ้น จ๋นกว่าจะออกเตียวตางต่อไปตี้อื่นแหม 12 เมื่อเข้าไปในเฮือนของ
เขา ก็ หื้อ ปั๋ น ปอน เขา 13 ถ้า คน ใน เฮือน นั ้น ยินดี ต้อนฮับ หมู่ ต้าน ก็ หื้อ กํา ปอน นั ้น อยู่ กับ เขา
แต่ถ้าเขาบ่ต้อนฮับหมู่ต้าน ก็หื้อกําปอนนั ้นปิ๊ กย้อนมาหาหมู่ต้านเหีย 14 ถ้าบ้านใดเมืองใด
บ่ยินดีต้อนฮับต้าน บ่ฟังกําอู้ของต้าน เมื่อออกจากบ้านเมืองของเขา ก็หื้อปัดขี้ฝุ่นตี้ติดตีน
๋
ของต้านออก๖เหียก่อน 15 เฮาบอกความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า ในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น
จาวเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์จะมีโต้ษเบาเหลือจาวเมืองนั ้นแหมถ
พระเยซูเตือ
๋ นว่าจะเกิดเรือ
่ งเดือดฮ้อน
“ฟัง หื้อ ดี เน่ อ เฮา ส่ง ต้าน ตัง หลาย ออก ไป เผียบ เหมือน ส่ง แกะ เข้า ไป อยู่ ต้า มก๋าง หมู่
หมาป่า ย้อน จาอัน
้ ต้อง หลวก เหมือน งู ตึง ซื่อ ใส อ่อนน้ อม เหมือน นกก๋า แก๋ 17 หละวัง หื้อ ดี
ย้อนว่าคนหมู่นั ้นจะยับต้านตังหลายปาไปขึ้นศาล แล้วเฆี่ยนลงโต้ษต้านตี้ ก๋างธรรมศาลา
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
ติดต๋ามเฮา ต้านจะต้องเป๋นพยานเรือ
่ งเฮาหื้อกษั ตริยกั
์ บเจ้าเมืองตึงคนต่างจ้าดฟัง 19 เมื่อ
๕ 10:1 10:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด ๖ 10:14 10:14 เป๋นก๋านแสดงว่าบ่ยอมฮับ หื้อผ่อกิจก๋าน 13:51
ถ 10:15 10:15 ปฐก� 19:24-28
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มัทธิว 10:20

17

มัทธิว 10:42

ต้านโดนยับ บ่ต้องฮ้อนอกตกใจ๋ ว่าจะอู้อะหยัง กาว่าจะอู้จาใดดี เมื่อเถิงเวลานั ้น ต้านจะฮู้
ว่าจะอูอะหยั
้
งพ่อง 20 แต่บ่ใจ้ตั ๋วต้านตี้อู้ แต่เป๋นพระวิญญาณของพระบิดาตี้อูผ่
้ านตั ๋วต้าน
21 “ปี้ น้ องจะหักหลังกั ๋นจ๋นถูกฆ่าต๋าย

ป้อแม่จะหักหลังลูกจ๋นถูกฆ่าต๋าย หมู่ลูกๆ ก็จะต่อ
ต้านป้อแม่ แล้วเยียะหื้อถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 22 คนตังหลายจะจังหมู่ต้าน ย้อนว่าหมู่ต้าน
ได้ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิงตี้สุด ก็จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 23 ถ้าเขาคํ่าเข
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
ก๋านหื้อแล้วจ๋นใคว่กู้เมืองของจาวอิสราเอล บุตรมนุษย์จะมาแผวก่อน
24 “ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู กับคนฮับใจ๊บ่ใหญ่เหลือเจ้านาย 25 ลูกศิษย์ขึ้นไปเปี ยงครู กา
ว่า 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 เบเอล
เซบูล๗ แล้วเขาจะฮ้องจื้อต้านตี้เป๋นสมาชิกในครอบครัวฮ้ายเหลือนั ้นสักมอกใด
26 “ย้อนจาอัน
้ บ่ต้องกั ๋วคนหมู่นั ้น

กู้อย่างตี้ปิดบังซุกไว้จะเปิดหื้อหัน ตึงตี้เป๋นความลับกู้
อย่างจะถูกเปิดเผยออกมาหมดหลึ้ง 27 สิง่ ใดตี้เฮาบอกหื้อต้านตังหลายในตี้มืด ก็หื้อไปบอก
ในตี้ แจ้ง สิง่ ใดตี้ เฮาซูบซาบบอกหื้อต้าน ก็ หื้อเอิน
้ บอกตี้ ดาดฟ้าหลังคาตึก 28 บ่ต้องกั ๋วคน
ตี้ ฆ่า ได้ ก้า ตั ๋ว แต่ บ่มี อํานาจ ฆ่า จิต วิญญาณ ของ ต้าน ได้ แต่ หื้อ กั ๋ว พระเจ้า ผู้ ตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ
29
ทําลายตึงตั ๋วตึงจิตวิญญาณของต้านในหม้อหน้าฮกได้ นกจอกสองตั ๋ว เปิ้ นขายกั ๋นบาท
เดียว บ่ใจ้ กา ถ้า พระบิดา บ่ยอม นก หมู่ นั ้น สัก ตั ๋ว จะ ตก มา ต๋าย บน ปื๊ น ดิน ตึง บ่ได้ 30 เส้น ผม
ของ ต้าน มี กี่ เส้น พระองค์ ก็ นั บ ไว้หมด แล้ว 31 ย้อน จาอี้ บ่ต้อง กั ๋ว เน่ อ หมู่ ต้าน มี ก้า นั ก เหลือ
นกจอกหลายตั ๋วแหมก่อน
32 “ถ้าคนใดยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้ เฮาก็ จะยอมฮับเขาต่อหน้าพระบิดาของเฮา
ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ 33 แต่ ถ้า คน ใด ตี้ บ่ยอมฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ เฮา ก็ จะ บ่ยอมฮับ เขา ต่อ
หน้าพระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์เหมือนกั ๋น
“บ่ดี กึ๊ด เอา คน เดียว ว่า เฮา มา ใน โลก นี้ เปื้ อ นํา เอา ความ สงบ สุข มา หื้อ เน่ อ แต่ เฮา เอา
ดาบมา 35 เฮามาเปื้ อเยียะหื้อ
‘ลูกบ่าวแตกแยกกับป้อ
ลูกสาวแตกแยกกับแม่
ลูกใป๊แตกแยกกับแม่ผัว
36 คนในสมาชิกครอบครัวเดียวกั ๋นจะเป๋ นศัตรู กั
๋ ๋น�ท
34

37 “คนใดตี้ ฮักป้ อกาว่าฮักแม่ ของตั ๋วนั กเหลือเฮา

ก็บ่สมควรมาเป๋นสาวกของเฮา คนตี้ฮัก
ลูกบ่าวลูกสาวของตั ๋วนั กเหลือเฮา ก็บ่สมควรตี้จะเป๋นสาวกของเฮาเหมือนกั ๋น 38 กับคนใด
ตี้บ่ยอมแบกไม้ก๋างเขน๘ของตั ๋วแล้วตวยเฮามา ก็บ่สมควรมาเป๋นสาวกของเฮา 39 คนตี้ใค่
ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้ คนนั ้นจะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ ก็จะต๋าย แต่ คนยอมสละจี วต
ิ ของตั ๋วย้อน
หันแก่เฮาก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
40 “คนตี้ต้อนฮับหมู่ต้านก็ต้อนฮับเฮา คนตี้ต้อนฮับเฮาก็ต้อนฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามาตวย 41 คน
ตี้ ต้อนฮับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ย้อนหันว่าเขาเป๋นจาอัน
้ ก็ จะได้ ฮับรางวัลแบบ
เดียว กั ๋น กับ คน นั ้น กาว่า คน ตี้ ต้อนฮับ คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ย้อน ว่า เขา เป๋น 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 หื้อ สาวก ตี้ ตํ่าต้อย ตี้
สุด ย้อนหันว่าเขาเป๋นสาวกของเฮา เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนั ้นก็จะได้ฮับ
รางวัลแน่ นอน�
๗
๘

10:25

10:25 เบเอลเซบูล เป๋นแหมจื้อนึ่ งตี้ฮ้องซาต๋าน ตี้เป๋นหัวหน้าของผี

ท

10:36

10:36 มคา� 7:6

10:38 10:38 ก๋านยอมแบกไม้ก๋างเขน หมายเถิง ก๋านยอมเสียสละของตั ๋วเก่าเปื้ อหันแก่พระคริสต์

มัทธิว 11:1
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11

พระเยซูตอบยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

1 เมื่อพระเยซู สัง
่ หมู่สาวกตึงสิบสองคนเรียบร้อยแล้ว

กับสัง่ สอนต๋ามเมืองต่างๆ ในตํา๋ หมู่แคว้นกาลิลี
2 ส่วนยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมายังอยูใน
่ คอก

มัทธิว 11:19

พระองค์ก็ออกจากตี้หัน
้ ไปเตสนา

ได้ยน
ิ ข่าวเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ตี้พระคริสต์เยียะอยู่
“ต้านเป๋นผู้ตี้จะมานั ้นกา กาว่าจะต้องกองถ้า

3 ถามว่า

ก็เลยหื้อสาวกของตั ๋วไปหาพระเยซู
คนอื่นแหม�
4 พระเยซู ตอบ ว่า “ปิ๊ ก ไป บอก ยอห์น ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน 5 คือ คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ
ธ
หัน ได้ คน ง่อย ก็ เตียว ได้ คน ขี้ ตู้ ด ก็ หาย สะอาด คน หู หนวก ก็ ได้ ยิน คน ต๋าย ก็ เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋าย กับคนตุ๊กคนยากก็ได้ฟังข่าวดี 6 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�

พระเยซู ตัง้ เก๊าอู้กับคนตังหลายเรือ
่ งยอห์นว่า “ต้าน
ตัง หลาย ไป ผ่อ อะหยัง ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร ไป ผ่อ ต้น อ้อ ถูก ลม ปั๊ ด แกว่ง ไป แกว่ง มา จาอัน
้
กา 8 ถ้าบ่ใจ้ ออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อคนแต่งตั ๋วงามๆ กา ย้อนว่าคนตี้แต่งตั ๋วอย่างดีนั ้น
ย่อม ปา กั ๋น อยู่ ใน วัง ปู๊น 9 ถ้า จาอัน
้ หมู่ ต้าน ออก ไป ผ่อ อะหยัง กั ๋น ไป ผ่อ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตังหลายว่ายอห์นเป๋นนั กเหลือผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าแหมก่อน 10 คือยอห์นคนเนี ยะ มีกําเขียนเถิงต้านไว้ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๙หื้อพร้อมก่อนต้านมา�น
11 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า บ่มี ใผตี้ ยิง
่ ใหญ่เหลือยอห์นผู้หื้อบัพติศมา แต่ คน
ตี้ เล็ก หน้ อย ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน สวรรค์ นั ้น ก็ ยัง ใหญ่ เหลือ ยอห์น แหม ก่อน 12 นั บ ตัง้ แต่ สมัย
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเริม
๋ างหนั ก
่ เตสนามาจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ แผ่นดินสวรรค์ก็โดนโจ๋มตีอย่
กับหมู่หัวรุ นแรงก็ฮิเอาแผ่นดินสวรรค์หื้อได้ 13 ตี้อูจาอั
้
น
้ ย้อนว่าก่อนสมัยยอห์น ผูเป๋
้ นปาก
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง หมด กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส เกย บอก ไว้เถิง เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า 14 ถ้า ต้าน ตัง หลาย เจื้อ กํา ของ หมู่ เขา แล้ว ตี้ อู้ ว่า เอลี ยาห์จะ มา ก็ หมายเถิง ยอห์น
คนเนี ยะบ 15 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
16 “เฮาจะเผียบคนในยุคสมัยนี้ เหมือนกับอะหยังดี หมู่เขาก็เผียบเหมือนกับหละอ่อนนั ่ง
เล่นอยูก๋
่ างกาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
7 เมื่อสาวกของยอห์นได้ ปิ๊ กไปแล้ว

17 ‘หมู่เปิ้ นเป่ าปี่ เป่ าแนหื้อฟังแล้ว

หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย

หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลงสําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่แป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าตวย�
18 เมื่อ ยอห์น มา เขา ก็ ถือ ศีล อด อาหาร บ่กิน
่ หมู่ คน ก็ ว่า ‘คน นี้ มี ผี เข้า� 19 ส่วน
๋ เหล้า องุน
บุตรมนุษย์ได้ ตึงกิน
๋ ตึงดื่ม คนตังหลายก็ ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขี้กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยังเป๋น
เปื้ อนกับคนเก็บภาษี คบกั ๋นกับคนบาป� แต่ ปั๋ ญญาของพระเจ้านั ้นก็ ได้ ฮบ
ั ก๋านยอมฮับว่า
ถูกต้องแล้วจากผลตี้ออกมา�
พระเยซูว่าหื้อเมืองตี้บ่ได้กลับใจ๋จากบาป
ธ
น

๙ 11:10 11:10 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกกําว่า “เกียมคน� เป๋น “เกียมตาง�
11:5 11:5 ลนต� 14:1-32
11:10 11:10 มลค� 3:1 บ 11:14 11:14 มลค� 4:5

มัทธิว 11:20
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มัทธิว 12:8

แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้ เก๊ า ตํา๋ หนิ ว่า หื้อ เมือง ต่างๆ ตี้ พระองค์ ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ไว้ นั ก
เหลือเปิ้ น ย้อนว่าหมู่เขาบ่ยอมกลับใจ๋จากบาป 21 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเมืองโคราซิน
กับ เมือง เบธไซดา ถ้า เฮา ไป เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ แบบ เดียว กั ๋น นี้ ตี้ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน
คน ตัง หลาย ตี้ หัน
้ ก็ จะ กลับ ใจ๋ จาก บาป ปา กั ๋น นุ่ง ผ้า กระสอบ กับ เอา ขี้ เต้า ผุก ใส่ หัว ตั ๋ว เก่า ไป
เมิน แล้ว 22 เฮา บอก หื้อ เจ้า ฮู้ ว่า ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป นั ้น เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน จะ
มี โต้ษ เบา เหลือ หมู่ เจ้า แหม 23 ส่วน เมือง คาเปอรนาอุม เจ้า กึ๊ด ว่า เจ้า จะ ถูก ยก ขึ้น เปีย ง ฟ้า
สวรรค์ กา บ่ใจ้ เน่ อ แต่ เจ้า จะ ถูก โจ้ง ลง ไป ใน แดน คน ต๋าย เน่ อ ย้อน ว่า ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ เฮา ได้
เยีย ะ หื้อ เจ้า หัน นี้ ถ้า เอา ไป เยีย ะ ตี้ เมือง โสโดม เมือง นั ้น ก็ จะ ยัง มี อยู่ จ๋น เถิง ตึง วัน นี้ 24 เฮา
บอกหื้อฮูว่
้ าในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น โต้ษตี้เมืองโสโดมจะฮับนั ้น ยังจะเบาเหลือโต้ษของ
เจ้าแหม�
20

คนจะได้พักผ่อนเมื่อมาหาพระเยซู
แล้ว พระ เยซู ก็ 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 ผูมี
้ ก๋านศึกษาได้ฮู้ แต่ได้เปิดเผยหื้อกับหมู่คนตี้ถ่อมใจ๋เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยๆ
26 ข้าแต่พระบิดาเจ้า แม่นแล้ว พระองค์ปอใจ๋ตี้จะเยียะจาอัน
้ �
27 แล้ว พระองค์ ก็ อู้กับ คน ตัง หลาย ว่า “พระบิดา ได้ มอบ สิทธิอํานาจ เหนื อ กู้ สิง
่ กู้ อย่างหื้อ
เฮา บ่มี ใผ ฮู้ จัก พระบุตร นอก จาก พระบิดา บ่มี ใผ ฮู้ จัก พระบิดา นอก จาก พระบุตร กับ คน ตี้
พระบุตรต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้าอัน
้
28 “ส่วน คน ตัง หลาย ตี้ ฮู้ สึก อิด อก อ่อนใจ๋ กับ มี ภาระ หนั ก หื้อ มา หา เฮา เต๊อะ แล้ว เฮา จะ
หื้อต้านตังหลายหายอิดหายอ่อนกับได้พักผ่อนหย่อนใจ๋ 29 ฮับเฮาเป๋นผู้นําจีวต
ิ แล้วเฮียน
30
ฮู้จากเฮา ย้อนว่าใจ๋เฮาอ่อนน้ อมถ่อมต๋น แล้วต้านตังหลายจะได้พักผ่อน ย้อนเฮาจะนํา
จีวต
ิ ของต้านหื้อตวยได้ง่าย กับภาระของเฮาก็มอกเหมาะ�
25

12

กําถามเรือ
่ งวันสะบาโต

1 มีเตื้อนึ่ งพระเยซูเตียวลัดก๋างโต้ง

วันนั ้นเป๋นวันสะบาโต หมู่สาวกของพระองค์ใค่อยาก
กิน
๋ ข้าว ก็ ปากั ๋นเด็ด งวงข้าวมาเก็ดกิน
๋ กั ๋น 2 เมื่อหมู่ ฟาริสีหันเข้าใส่ ก็ ถามพระเยซู ว่า “ผ่อ
หัน
้ ลอ หมู่สาวกของต้านเยียะในสิง่ ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
3 พระเยซู ตอบว่า “หมู่ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรเรื
์ อ
่ งตี้กษั ตริย์ดาวิดเยียะ ต๋อนตี้ต้านกับ
4
ป
หมู่คนตี้มาตวยใค่อยากกิน
ข้
า
ว
กา
ต้
า
น
เข้
า
ไป
ใน
พระวิ
หารของพระเจ้า แล้วกิน
๋
๋ เข้าหนม
ปังตี้ ตัง้ ถวายพระเจ้า เซิง่ ต๋ามกฎ ห้ามต้านกับหมู่ของต้านกิน
้ ตี้ กิน
๋ นอกจากปุโรหิตเต้าอัน
๋
ได้ 5 หมู่ ต้าน ยัง บ่เกย อ่าน บท บัญญัติ ของ โมเสส กา ตี้ ว่า หมู่ ปุโรหิต ตี้ เยีย ะ ก๋าน อยู่ ใน พระ
วิหารก็เยียะก๋านในวันสะบาโตเหมือนกั ๋น แต่หมู่เขาก็บ่มีความผิด 6 แล้วเฮาบอกหื้อฮูว่
้ า มี
7
คนนึ่ งตี้อยูตี
่ ้นี่ ยิง่ ใหญ่เหลือพระวิหารแหม ถ้าหมู่ต้านเข้าใจ๋ความหมายของข้อพระคัมภีร ์
ตี้ ว่า ‘เฮาต้องก๋านความเมตต๋า บ่ใจ้ ต้องก๋านสัตว์มาปู่ จา�ผ ต้านคงจะบ่ตัดสินลงโต้ ษคน
หมู่นี้ ตี้บ่มีความผิดแน่ ๆ 8 ย้อนว่าบุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโต�
พระเยซูฮักษาป้อจายมือลีบ
ป

12:3 12:3 1 ซมอ� 21:1-9

ผ

12:7 12:7 ฮชย� 6:6

มัทธิว 12:9
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9 พระเยซู ออก มา จาก ตี้ หัน
้

มัทธิว 12:28
10 มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง อยู่ ตี้

แล้ว เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว
หัน
้ มือเผิกนึ่ งของเขาลีบ จาวยิวบางคนได้ ถามว่า “ห้ามฮักษาคนเป๋นพยาธิในวันสะบาโต
ก่อ� ตี้เขาถามเปื้ อจะหาเหตุนาบโต้ษพระองค์
“ถ้าคนใดในหมู่ต้านมีแกะอยู่ตั ๋วเดียว แล้วแกะตั ๋วนั ้นตกลง
ไป ใน นํ้า บ่อ ใน วัน สะบาโต เขา คน นั ้น จะ บ่จ้วย จัก
๊ แกะ ขึ้น มา จาก บ่อ กา 12 คนๆ เดียว ก็ มี ก้า
นั กเหลือแกะตั ๋วนึ่ งหลายเต้า ย้อนจาอัน
้ ควรจะเยียะก๋านดีในวันสะบาโต�
13 แล้วพระเยซูสัง
่ คนมือลีบนั ้นว่า “เหยียดมือของเจ้าออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้ว
มือของเขาก็หายดีเหมือนแหมเผิกนึ่ ง 14 แล้วหมู่ฟาริสีก็เลยปากั ๋นออกไปวางแผนว่าจะฆ่า
พระเยซูได้จาใด
11 พระเยซู ก็ ตอบหมู่เขาว่า

พระเยซูคือผู้ตี้พระเจ้าเลือก

แต่ พระเยซู ฮู้ ตั ๋ว เหีย ก่อน ว่า หมู่ เขา วางแผน จะ เยีย ะ อะหยัง ก็ เลย ออก ไป จาก ตี้ หัน
้ มี
คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ ก็ ได้ ฮัก ษา คน ป่วย หื้อ หาย กู้ คน 16 พระเยซู สัง่
ห้ามคนหมู่นั ้น บ่หื้อบอกคนอื่นว่า พระองค์เป๋นใผ 17 เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามกําตี้อิสยาห์ ผู้เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูไว้
้ แล้วว่า
15

18 “คนฮับใจ๊คนนี้ คือคนตี้เฮาได้เลือกไว้แล้ว

ตี้เฮาฮักกับเปิงใจ๋ขนาด
เฮาจะหื้ออํานาจกับต้านโดยพระวิญญาณของเฮา
ต้านจะบอกเรือ
่ งความยุติธรรมแก่คนกู้จ้าด
19 ต้านจะบ่ผิดหัวใผ

กาว่าขึ้นเสียงดัง
บ่มีใผจะได้ยินเสียงของต้านตี้ก๋างกอง
20 ต้านจะบ่หักไม้อ้อตี้จํ๊าแล้วขว้าง
กับต้านจะบ่ดับไส้โกมไฟตี้เป๋นควันใก้จะดับ
ต้านจะเยียะจาอีจ๋
้ นกว่าต้าน
จะเยียะหื้อความยุติธรรมได้ฮบ
ั ชัย
21 ต้านจะเป๋ นความหวังของคนกู้ๆ จ้าด�ฝ
พระเยซูถูกหาว่าเป๋นของซาต๋าน

22 มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง โดน ผี เข้า

เยียะหื้อเขาต๋าบอดกับเป๋น ใบ้ บางคนปาเขามาหาพระเยซู
พระองค์ก็ได้ฮักษาเขาหื้อหายจ๋นผ่อหันกับอู้ได้เหมือนเก่า 23 คนตึงหมดปากั ๋นงืด ถามกั ๋น
ว่า “คนนี้ เป๋นบุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด�๑ได้กา
24 เมื่อหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็อูว่
้ า “ตี้คนนี้ ไล่ผีออกได้ ก็ย้อนว่าใจ๊อํานาจของเบเอลเซบูล
หัวหน้าผี�
25 พระเยซูฮู้กํากึ๊ดของหมู่เขา ก็ตอบว่า “อาณาจักรตี้แตกแยกกั ๋นจะฉิ บหาย เมืองใดกา
ว่า ครอบครัว ใด แตกแยก กั ๋น ก็ จะ ตัง้ อยู่ บ่ได้ 26 เหมือน เดียว กั ๋น ถ้า ซาต๋าน ขับ ไล่ หมู่ ของ มัน
เอง ก็เหมือนต่อสู้ตั ๋วเก่า แล้วอาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่ได้จาใด 27 กับถ้าเฮาไล่ผีออกโดย
ใจ๊อํานาจของเบเอลเซบู ล หมู่ของต้านไล่ ผีออกโดยใจ๊ อํานาจของใผ จาอัน
้ หมู่ของต้านนั ้น
ละ จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน เรือ
่ ง นี้ ได้ 28 แต่ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย พระวิญญาณ ของ พระเจ้า แสดง ว่า
แผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่ต้านแล้ว

ฝ

12:21 12:21 อสย� 42:1-4
กาว่า พระคริสต์

๑

12:23 12:23 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกเป๋น ลูกของดาวิด อ้างเถิง พระเมสสิยาห์

มัทธิว 12:29
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มัทธิว 12:45

29 “กาว่าถ้าใผสามารถเข้าไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติในบ้านของคนตี้มีกํา
๋ ลังนั ก

เขาก็ต้อง
มัดเจ้าของบ้านตี้แข็งแฮงนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถปล้นได้
30 “ถ้า ใผ บ่ได้ อยู่ ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋ น ศัตรู ๋ ต่อ เฮา ใผ บ่ได้ จ้วย ฮ้อง คน เข้า มา เปาะ มา
ต้อมกับเฮา ก็เป๋นคนเยียะหื้อคนแตกขะแลขะแจไป 31 ย้อนจาอัน
้ เฮาขอบอกหื้อหมู่ต้านว่า
ความบาปกับกําหมิน
่ ประมาทพระเจ้าจะยกโต้ษหื้อได้กู้อย่าง แต่พระเจ้าจะบ่ยกโต้ษหื้อคน
ใดตี้อู้หมิน
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ 32 พระเจ้ายังจะยกโต้ษหื้อกับคนตี้ด่าบุตรมนุษย์
ได้ แต่ จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ ด่า พระวิญญาณ บริสุทธิตึ
์ ง บ่ได้ บ่ว่า บ่า เดี่ยว นี้ กาว่า ตลอด ผด ไป
แผวยุคหน้า�
กําอูกํ
้ าจ๋าส่อว่าคนนั ้นเป๋นจาใด

33 พระเยซูอูแหม
้
ว่า “ถ้าเก๊าไม้ดีหน่วยก็จะออกมาดี

ถ้าเก๊าไม้บ่ดีหน่วยออกมาตึงบ่ดี เฮา
จะ ฮู้ ว่า เก๊า นั ้น เป๋น จาใด ก็ หื้อ ผ่อ ตี้ หน่วย ของ มัน หมู่ เจ้า เป๋น คน ตี้ เผียบ เหมือน งู ปิ๊ ด แล้ว
คนบ่ดี นั กอย่างเจ้าจะอู้สิง่ ดี ได้ จาใด ย้อนในใจ๋ เป๋นจาใดปากก็ อู้มาจาอัน
้ 35 คนดี ก็ มีสิง่ ดีๆ
ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู้ สิง่ ดี ออก มา แต่ คน บ่ดี ก็ มี สิง่ บ่ดี ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู้ สิง่ บ่ดี ออก มา เหมือน กั ๋น
36 เฮา จะ บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป นั ้น ต้าน ตัง หลาย จะ ต้อง ฮับ ผิด ชอบ
ในกําอู้ตี้ บ่มีสาระ 37 กําอู้ของหมู่ ต้านจะจี๊ หื้อหันว่าต้านจะป๊นโต้ษ กาว่าจะถูกตัดสินลงโต้
ษ�
34

ผู้นําศาสนาขอพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์

เวลา นั ้น มี หมู่ ฟาริสี กับ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ ต้าน เยีย ะ
หมายสําคัญหื้อหมู่เฮาหันกําลอ ว่าต้านมาจากพระเจ้าแต๊ๆ�
38

พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “มี ก้า หมู่ คน บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง ขอ หื้อ เยีย ะ หมาย
สําคัญหื้อผ่อ แต่พระเจ้าจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจากหมายสําคัญตี้เกิดขึ้นกับโยนาห์๒ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 40 คือโยนาห์อยู่ในต๊องป๋าตั ๋วใหญ่เถิงสามวันสามคืนจาใด
บุตรมนุษย์ก็จะอยูใต้
่ ผืนแผ่นดินโลกเป๋นเวลาสามวันสามคืนจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 41 จาวเมือง
นี นะเวห์จะยืนขึ้นนาบโต้ษคนสมัยนี้ ในวันตี้พระเจ้าตัดสินโลก ย้อนว่าเขาตังหลายได้กลับ
ใจ๋ จาก บาป เมื่อ โยนาห์ ไป สัง่ สอน หมู่ เขา แต่ ต๋อน นี้ คน ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ โยนาห์ อยู่ ส่อง หน้า
หมู่ ต้าน แต่ ยัง บ่มี ใผ กลับ ใจ๋ จาก บาป สัก คน 42 แล้ว ใน วัน นั ้น พระราชินี ของ ตัง ใต้ ก็ จะ ยืน
ขึ้น นาบโต้ ษคนในสมัย นี้ ย้อนว่าพระนางได้ มาจากตี้ สุดป๋าย แผ่นดินโลก เปื้ อจะมาฟังสติ
ปั๋ ญญา ของ กษั ตริย์ ซาโลมอน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ คน ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ กษั ตริย์ ซาโลมอน อยู่ ตี้ นี่
แล้ว หมู่ต้านก็บ่ยอมฟัง
39

ผีฮ้ายปิ๊ กมาเข้าคนเก่าแหม
เมื่อออกจากตั ๋วของคนไปแล้ว ก็ฮ่อนไปต๋ามตี้กั ๋นดารแห้งแล้งเปื้ อเซาะ
หาตี้อยูใหม่
่
แต่ก็เซาะหาบ่ปะ 44 ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นเลยอูขึ
้ ้นว่า ‘ข้าจะปิ๊ กไปเฮือนหลังเก่าตี้ได้ออก
มาแล้วดีกว่า� เมื่อผีฮ้ายปิ๊ กมาแล้ว ก็หันว่าเฮือนหลังเก่านั ้นยังว่าง บ่มีใผอยูเตื
่ ้ อ กับเผี้ยว
45
สะอาดเรียบร้อยดี ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นก็ ไปจวนผีตั ๋วอื่นๆ แหมเจ็ดตั ๋วตี้ ฮ้ายเหลือมันแหม แล้ว
ปากั ๋นเข้ามาอยูใน
่ เฮือนหลังนั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม คนบ่ดีในสมัย
นี้ ก็จะมีสภาพเหมือนจาอัน
้ ตวย�
43 “ผีฮ้ายตั ๋วนึ่ ง

ใผเป๋นครอบครัวของพระองค์
๒

12:39 12:39 ผ่อตี้พระธรรมโยนาห์

มัทธิว 12:46
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มัทธิว 13:17

ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง อู้ กับ หมู่ คน ตัง หลาย แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ พระองค์ ก็ มา ยืน ถ้า
อยู่ตังนอก แนจะอู้กับพระองค์ 47 มีคนมาบอกพระเยซูว่า “แม่กับหมู่น้ องบ่าวของอาจ๋ารย์
มายืนถ้าอยูตั
่ งนอก หมู่เขาบอกว่าใค่อูตวย
้
ต้าน�
48 พระเยซู บอก ว่า “ใผ เป๋ น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา� 49 แล้ว พระเยซู ก็ จี๊ ไป ตี้ หมู่ สาวก ของ
พระองค์ อู้ ว่า “หมู่ เนี ย ะ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา 50 ย้อนว่า คน ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ
งก๋านของพระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์ คนนั ้นก็เป๋นปี้ น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�
46

13
กําเผียบเรือ
่ งดินสี่อย่าง
พระเยซูออกจากเฮือนมานั ่งอยูฮิ
่ มทะเลสาบ 2 มีคนจํา๋ นวนนั กปากั ๋น
มา หลุ้ม พระองค์ พระเยซู ก็ ลง ไป นั ่ง อยู่ ใน เฮือ คน ตัง หลาย ก็ ยืน อยู่ ฮิม ฝั่ ง 3 แล้ว พระองค์ ก็
เล่าเรือ
่ งต่างๆ เป๋นกําเผียบสอนหมู่ เขา พระองค์ เล่าว่า “มี จาวนาคนนึ่ ง ออกไปหว่านเม็ด
พืช 4 ต๋อนตี้หว่านอยู่นั ้น บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว นกก็มาจิกกิน
๋ เหียหมด 5 บางเม็ดก็
ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด มีดินบางแตะแหยะอยู่ตังบน ก็เยียะหื้อเม็ดพืช
นั ้น งอก ขึ้น เวย 6 แต่ เมื่อ โดน แดด เผา นั ก ขึ้น ติกๆ ก็ เหีย
่ ว แห้ง ต๋าย ย้อน ว่า ฮาก อยู่ตื้น ลํ้า ไป
7 บาง เม็ด ตก ก๋าง ป่ า หนาม ต้น หนาม นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น มา งํา ต้น นั ้น เหีย หมด 8 แต่ มี บาง เม็ด ตก
บน ดิน ดี ก็ งอก งาม ใหญ่ ขึ้น เกิด ดอก ออก ผล ร้อย เต้า พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง สาม สิบ เต้า พ่อง
9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1 ในวันเดียวกั ๋นนั ้น

พระเยซูจี๊แจ๋งกําเผียบเรือ
่ งดิน

“เป๋นจาใดอาจ๋ารย์เถิงสอนคนตังหลายหมู่นั ้นเป๋น
กําเผียบ�
11 พระเยซู ตอบว่า “ข้อลํ้าเลิก
็ เรือ
่ งแผ่นดินของสวรรค์โผดหื้อต้านตังหลายฮู้ได้ ส่วนหมู่
12
คนอื่นๆ นั ้นบ่โผดหื้อใผฮูสั
้ กคน คนตี้เข้าใจ๋อยูแล้
่ ว ก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นจ๋นเหลือล้น ส่วนคน
ตี้บ่เข้าใจ๋ กับบ่สนใจ๋นั ้น แม้สิง่ ตี้เขาเข้าใจ๋ พระเจ้าก็จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋แหมเลย 13 ย้อน
จาอัน
้ เฮา จึง ได้ อู้ ได้ สอน หมู่ เขา เป๋น กํา เผียบ เปื้ อ หมู่ เขา ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม ก็ บ่หัน ฟัง แล้ว ฟัง
แหม ก็ บ่ได้ยน
ิ กับ บ่เข้า ใจ๋ 14 ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ตี้ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้
บอกไว้ว่า
‘หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหม แต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
15 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาก็จะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา
แล้วปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�พ
10 หมู่สาวกปากั ๋นมาถามพระเยซู ว่า

16 แต่ หมู่ต้านได้ หันกับต๋าได้ ยินกับหูก็ เป๋ นสุ ข 17 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า

หมู่
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับหมู่คนยําเก๋งพระเจ้าตังหลาย ใค่หันสิง่ ตี้ต้านตังหลาย
หัน แต่ก็บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ
พ

ความหมายของกําเผียบ
13:15 13:15 อสย� 6:9-10

มัทธิว 13:18

23

มัทธิว 13:38

18 “ฟังหื้อดีเน่ อ

ต่อไปนี้ เป๋นความหมายของกําเผียบเรือ
่ งคนหว่านเม็ดพืช ตี้เอาเม็ดพืช
ไปหว่าน คือว่า 19 เม็ดตี้ตกต๋ามหนตางเตียว ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า
แต่ บ่เข้าใจ๋ แล้วซาต๋านก็ มาลู่ เอากํานั ้นตี้ หว่านลงในใจ๋ ของเขาไปเหีย 20 เม็ดตี้ ตกลงดินตี้
ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ไว้บ่า เดี่ยว
็ อยู่ได้ บ่เมิน เมื่อ เกิด ปั๋ ญหา กาว่า โดน คํ่า ย้อน
นั ้น อย่าง จื้น จม ยินดี 21 แต่ ฮาก ลง ดิน บ่เลิก
ถ้อยกํานั ้นเขาก็เลิกเจื้อไปเหีย 22 เม็ดตี้ตกก๋างป่าหนามนั ้น ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว
แต่ยังเป๋นห่วงเรือ
่ งต่างๆ เกี่ยวกับจีวต
ิ ในโลกนี้ กับหลงมัวเมาข้าวของเงินคํา สิง่ หมู่นี้ ก็มา
งําถ้อยกําไว้ เยียะหื้อถ้อยกํานั ้นบ่เกิดผลในจีวต
ิ 23 ส่วนเม็ดตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนตี้ได้
ฟัง ถ้อยกํา แล้ว เข้า ใจ๋ คน นั ้น ก็ เกิด ดอก ออก ผล ร้อย เต้า พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง กาว่า สาม สิบ
เต้าพ่อง�
กําเผียบเรือ
่ งข้าวเจื๊อดีกับหญ้าข้าวนก

24 พระเยซูเล่ากําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ ง หื้อเขาตังหลายฟังว่า “แผ่นดินสวรรค์ เผียบเหมือน

คนนึ่ งคัดข้าวเจื๊อดีมาหว่านในนาของเขา 25 ตกต๋อนเมื่อคืนนั ้นเมื่อคนหลับหมดแล้ว 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 ถาม นาย ของ เขา ว่า
‘นายครับ นายหว่านข้าวเจื๊ออย่างดีลงในนาบ่ใจ้กา แล้วหญ้าข้าวนกขึ้นมาได้จาใด�
28 “นาย ตอบ ว่า ‘ศัตรู เยี
๋ ย ะ� คน ฮับ ใจ๊ ถาม ว่า ‘นาย จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป หลก เอา หญ้า ข้าวนก
ออกขว้างเหียก่อนก่อ�
29 “นาย ตอบ ว่า ‘บ่ดี เยีย ะ ย้อน กั ๋ว ว่า ต๋อน หลก หญ้า ข้าวนก จะ หลัน หลก ใส่ ข้าว เจื๊อ ดี ติด
มือออกมาตวย 30 ป่อยหื้อตึงสองใหญ่งามไปตวยกั ๋นก่อน จ๋นเถิงหน้าเกี่ยวก็ได้ แล้วเฮาจะ
สัง่ หื้อ คน งาน เกี่ยว หญ้า ข้าวนก ออก ก่อน มัด เป๋น หลุ้นๆ เอา ไป เผา ไฟ เหีย แล้ว ปิ๊ ก มา เกี่ยว
ข้าวเจื๊อดีนั ้นเอาไปเก็บไว้ในหลองข้าวของเฮา� �
กําเผียบเรือ
่ งเม็ดมัสตาร์ดกับเจื๊อผงฟู
พระเยซู เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ฟัง ว่า “แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน เม็ด
มัสตาร์ด๓เม็ดนึ่ ง ตี้ คนนึ่ งเอาไปปูกไว้ในสวนของเขา 32 เป๋นเม็ดหน้ อยตี้ สุดในหมู่เม็ดพืช
ตังหลาย แต่ถ้าได้ใหญ่งอกงามขึ้นมา ก็สูงใหญ่เหลือหมู่ จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้น
ได้�
33 พระเยซู ก็ เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ฟัง ว่า “แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน เจื๊อ
ผงฟู ตี้แม่ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
34 พระ เยซู เล่า เรือ
่ ง ตึง หมด นี้ หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง เป๋น กํา เผียบ นอก จาก กํา เผียบ แล้ว
พระองค์บ่ได้อูอะหยั
้
งเลย 35 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นไปต๋ามตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเกย
อู้ ไว้ว่า “ข้าพเจ้า จะ อู้ ออก มา เป๋น กํา เผียบ จะ อู้ เรือ
่ ง ความ ลับ ตี้ ปิด บัง ไว้ตัง้ แต่ สร้าง โลก มา
แล้ว�ฟ
31

ความหมายกําเผียบเรือ
่ งหญ้าข้าวนก

36 พระเยซู แหละออกมาจากคนตังหลายเข้าไปในเฮือน

หมู่สาวกเข้ามาหาพระองค์ อู้ว่า
“จ้วยอธิบายเรือ
่ งหญ้าข้าวนกในนานั ้นหื้อฟังหน้ อยเต๊อะ� 37 พระเยซู ตอบว่า “คนตี้หว่าน
ข้าวเจื๊อดีนั ้นคือบุตรมนุษย์ 38 นาก็เผียบเหมือนโลกนี้ ข้าวเจื๊อดีก็เผียบเหมือนคนของแผ่น
๓

13:31 13:31 เป๋นเครือ
่ งเทศชนิ ดนึ่ ง ตี้มีในดินแดนปาเลสไตน์ จะเป๋นเม็ดหน้ อยๆ แต่ต้นของมันใหญ่
13:35 สดด� 78:2

ฟ

13:35

มัทธิว 13:39
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มัทธิว 13:58
39 ศัตรู ตี
๋ ้เข้ามาหว่านเม็ดหญ้าข้าวนกนั ้น

ดินสวรรค์ หญ้าข้าวนกเผียบเหมือนคนของมาร
ก็ คือ มาร หน้า เกี่ยว ข้าว เผียบ เหมือน เป๋น วัน สิน
้ โลก หมู่ คน งาน ตี้ ปา กั ๋น เกี่ยว ข้าว ก็ เผียบ
เหมือนหมู่ทูตสวรรค์
40 “หญ้าข้าวนกถูกหลกมัดเอาไปเผาไฟจาใด

ในวันสิน
้ โลกคนของมารก็จะถูกปาไปเผา
ไฟจาอัน
้ 41 บุตรมนุษย์จะส่งหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามา เปื้ อรวบรวมคนตี้เยียะหื้อคนอื่น
เยีย ะ บาป กับ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี ออก ไป จาก แผ่น ดิน ของ พระองค์ 42 แล้ว จะ เอา คน หมู่ นี้ ไป โจ้ง
ลงในเต๋าไฟตี้ฮ้อนขนาด ตี้หัน
้ มีก้าเสียงไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง 43 ในเวลา
เดียวกั ๋นคนของพระเจ้าจะส่องแสงเหมือนแสงของตะวัน ในแผ่นดินของพระบิดาของหมู่
เขา ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
เรือ
่ งข้าวของกับไข่มุก

44 “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนว่ามีอุง
่ สมบัติซ่อนไว้ตี้ก๋างโต้ง

เมื่อมีคนมาปะเข้าใส่ ก็ดี
ใจ๋ ขนาด เอา ปิ๊ ก เก็บ ซ่อน ไว้เหมือน เก่า จึง ไป ขาย กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เขา มี แล้ว เอา สตางค์ ไป ซื้อ ตี้
นาหัน
้ เหีย
45 “แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้ อ ก๊า ไป เซาะ ซื้อ ไข่มุก เม็ด งาม 46 เมื่อ ปะ ไข่มุก ลํ้า ก้า
เม็ดนึ่ ง เขาก็ไปขายกู้สิง่ กู้อย่างตี้เขามีเปื้ อเอาสตางค์ไปซื้อไข่มุกงามเม็ดนั ้น
เรือ
่ งอวนยับป๋า
“แหม อย่าง นึ่ ง แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน อวน ตี้ ลาก ป๋า อยู่ ใน ทะเล แล้ว ยับ ป๋า ได้
หลาย อย่าง 48 เมื่อ ยับ ได้ ป๋า เต๋ม อวน แล้ว ก็ ลาก ขึ้น ฝั่ ง ปา กั ๋น นั ่ง เลือก เอา ก้า ป๋า ตี้ กิน
๋ ได้ ใส่
ซ้า เก็บ ไว้ แล้ว เอา ป๋า ตี้ กิน
้ หมู่ ทูต สวรรค์
๋ บ่ได้ ขว้าง เหีย 49 แล้ว ใน วัน สิน
้ โลก ก็ จะ เป๋น จาอัน
จะแยกคนบ่ดีออกจากคนยําเก๋งพระเจ้า 50 ส่วนหมู่คนบ่ดีก็เอาไปโจ้งในเต๋าไฟตี้ฮ้อน มีก้า
เสียงไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง
47

51 “ตึงหมดตึงเสี้ยงตี้เฮาอูมา
้ นี้

หมู่ต้านเข้าใจ๋กั ๋นก่อ� หมู่สาวกตอบว่า “เข้าใจ๋ดีแล้ว�

“หมู่ ธรรมาจ๋ารย์กู้ คนตี้ ได้ ฮับเอากําสอนเรือ
่ งแผ่นดิน
สวรรค์ แล้ว ก็ เผียบ เหมือน เจ้า ของ บ้าน คน นึ่ ง ตี้ ได้ เอา สมบัติ ลํ้า ก้า ตึง เก่า ตึง ใหม่ ออก มา
จากห้องเก็บของของตั ๋ว�
52 พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก แหม ว่า

พระเยซูปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ

53 เมื่อพระเยซูเล่ากําเผียบต่างๆ

แล้วพระองค์ก็ไปจากตี้หัน
้ 54 ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธบ้าน
ของพระองค์ แล้วสัง่ สอนคนในธรรมศาลาของจาวยิว หมู่ เขาก็ ปากั ๋นงืดอู้กั ๋นว่า “คนนี้ ไป
ได้ ผญาปั๋ ญญากับฤทธิอํ
์ านาจเยียะก๋านอัศจ๋รรย์นี้ มาจากไหน 55 เขาเป๋นลูกสล่าไม้ แม่จื้อ
มารีย์ มีน้ องบ่าวจื้อยากอบ โยเซฟ ซีโมน กับยูดาสบ่ใจ้กา 56 น้ องสาวกู้คนก็อยู่เมืองเดียว
กั ๋นกับหมู่เฮาตวยบ่ใจ้กา แล้วเขาไปได้สิง่ ต่างๆ หมู่นี้ มาจากตี้ไหนกั ๋น� 57 หมู่เขาบ่ยอมฮับ
พระองค์ พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า นั ้น จะ ได้ ฮบ
ั เกียรติ ใน
กู้ๆ ตี้ ยกเว้นในบ้านเมืองเดียวกั ๋นกับครอบครัวของตั ๋วเต้าอัน
้ � 58 พระเยซู ก็บ่ได้เยียะก๋าน
อัศจ๋รรย์ตี้หัน
้ นั กเต้าใด ย้อนว่าหมู่เขาบ่มีความเจื้อ

14
เฮโรดได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู

มัทธิว 14:1
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มัทธิว 14:26

เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ตี้ ปกครอง แคว้น กาลิ ลี ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ราว ของ พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ ตี้
เปิ็กษา ว่า “เขา คน นี้ จะ ต้อง เป๋น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แหม เตื้อ แน่ ๆ
เขาเถิงเยียะก๋านอัศจ๋รรย์หมู่นี้ ได้�
1

2

เฮโรดฆ่ายอห์นผู้หื้อบัพติศมา
กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด จาอัน
้ ย้อน ว่า ต้าน ได้ ยับ ยอห์น เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม ไว้ใน คอก ย้อน หัน
แก่นางเฮโรเดียส เมียฟีลิปน้ องบ่าวของต๋น ภ 4 เซิง่ ยอห์นเกยอู้กับเฮโรดว่า “ต้านบ่มีสิทธิ์
เอาเมียของน้ องมาเป๋นเมียของตั ๋ว� 5 เยียะหื้อเฮโรดใค่ฆ่ายอห์น แต่ก็กั ๋วจาวเมืองตังหลาย
ตี้นั บถือยอห์นว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
6 ในงานวันเกิดของกษั ตริยเฮโรด
์
ในงานนั ้นลูกสาวของเฮโรเดียสฟ้อนหื้อเฮโรดกับแขก
ตี้มาในงานผ่อ เฮโรดปออกปอใจ๋ขนาด 7 จึงได้สัญญาต่อคนตังหลายว่านางขออะหยังก็จะ
หื้อ 8 นางก็เลยขอต๋ามตี้แม่ของนางบอกคือ “ข้าเจ้าขอหัวของยอห์นผู้หื้อบัพติศมาใส่ ถาด
มาหื้อข้าเจ้าตี้นี่ � 9 กษั ตริยเฮโรด
์
ก็ตุ๊กใจ๋ขนาด แต่ได้สัญญาต่อหน้าแขกตังหลายไว้ แล้ว ก็
สัง่ คนหื้อเยียะต๋ามตี้นางขอ 10 เฮโรดก็ใจ๊คนไปกกคอยอห์นขําในคอก 11 แล้วเอาหัวใส่ถาด
มาหื้อนางคนนั ้น แล้วนางก็ เอาไปหื้อแม่ 12 ส่วนหมู่สาวกของยอห์นก็ มาฮับศพของยอห์น
ไปฝัง แล้วไปเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อพระเยซูฟัง
3

พระเยซูเลี้ยงห้าปันคน
เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ของ ยอห์น แล้ว ก็ ลง เฮือ ไป ตี้ เงียบๆ เป๋น ส่วน ตั ๋ว คน ตัง หลาย
ต๋ามเมืองต่างๆ ฮู้ก็ ปากั ๋นเตียวตวยพระองค์ ไป 14 เมื่อพระเยซู ขึ้นจากเฮือ ก็ หันคนเป๋นจํา๋
นวนนั ก พระองค์ก็ฮูส
้ ึกอินดู แล้วฮักษาคนเป๋นพยาธิในหมู่นั ้นหื้อหาย
15 ตกต๋อนแลงหมู่สาวกก็ มาบอกพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็ คํ่านั กแกแล้ว ตํา
๋ หมู่
นี้ ก็ ทุ รกั ๋นดาร หื้อ คน หมู่ นี้ ปิ๊ ก ไป ก่อน บ๋อ เปื้ อ จะ ได้ ไป เซาะ ซื้อ ของกิน
๋ กั ๋น ต๋าม หมู่ บ้าน ต่างๆ
นั ้น�
16 แต่ พระเยซู ตอบ ว่า “หื้อ หมู่ เขา อยู่กั ๋น ตี้ นี่ เต๊อะ แต่ หมู่ ต้าน ไป เซาะ ของ กิน
๋ มาเลี้ยงเขา
เหีย�
17 หมู่สาวกตอบว่า “ตี้นี่ หมู่เฮามีก้าเข้าหนมปั งห้าก้อนกับป๋ าสองตั ๋วเต้าอัน
้ �
18 พระเยซู บอกว่า “เอามาหื้อเฮาตี้ นี่ ลอ� 19 พระเยซู สัง
่ คนตังหลายนั ่งลงบนหญ้า แล้ว
ฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงนหน้าขึ้นไปผ่อฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ
พระเจ้า พระองค์ ก็ หัก เข้า หนมปัง แล้ว เอา เข้า หนมปัง กับ ป๋า นั ้น หื้อ หมู่ สาวก แจก คน ตัง
หลาย 20 คน ตึง หมด ได้ กิน
๋ อิม
่ กู้ คน แล้ว หมู่ สาวก ก็ เก็บ ของ กิน
๋ ตี้ เหลือ ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋มๆ
21 คนตี้กิน
่ ้หัน
้ มีป้อจายประมาณห้าปันคน แม่ญิงกับหละอ่อนบ่ได้นั บ
๋ อยูตี
13

พระเยซูเตียวบนนํ้า
พระเยซูก็บอกหื้อหมู่สาวกลงเฮือข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ยัง
อยู่ตี้ หัน
้ เปื้ อส่งคนตังหลายปิ๊ กบ้าน 23 เมื่อส่งคนตังหลายปิ๊ กเมือบ้านหมดแล้ว พระองค์ ก็
ขึ้น ไป บน ดอย คน เดียว เปื้ อ อธิษฐาน มืด คํ่า แล้ว พระองค์ ก็ ยัง อยู่ ตี้ หัน
้ คน เดียว 24 ส่วน เฮือ
ของหมู่สาวกได้ออกจากฝั่ งไปจ้าดไก๋แล้ว กํ่าลังถูกคลื่นลมปั๊ ดไปปั๊ ดมาย้อนเฮือตอลม
25 ประมาณ ตี สาม
๋
เถิง หก โมง เจ๊า พระเยซู เตียว บน นํ้า ไป หา หมู่ เขา 26 เมื่อ หมู่ สาวก หัน
พระองค์เตียวมาบนนํ้า ก็ตกใจ๋กั ๋ว ปากั ๋นฮ้องเสียงดังว่า “ผี�
22 หลังจากนั ้นสักกํา

ภ

14:3 14:3 ลนต� 18:16; 20:21

มัทธิว 14:27
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27 แต่พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า
28 เปโตรอูว่
้ า

มัทธิว 15:14

“แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว�

“ถ้าเป๋นอาจ๋ารย์แต๊ๆ แล้ว ฮ้องข้าพเจ้าเตียวบนนํ้าไปหากํา�

“มาแหละ� เปโตรก็ออกจากเฮือเตียวบนนํ้าไปหาพระเยซู 30 แต่เมื่อ
เปโตรหันคลื่นลมแฮงก็กั ๋ว เมื่อกํ่าลังจะจ๋มลงนํ้า ก็เอิน
้ เสียงดังว่า “อาจ๋ารย์ จ้วยกําเต๊อะ�
31 พระเยซูก็ฟั่ งยื่นมือจัก
๊ ตั ๋วเขาไว้อูว่
้ า “ต้านมีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ สงสัยเยียะหยัง�
29 พระเยซู บอกว่า

32 เมื่อพระเยซู กับเปโตรขึ้นเฮือแล้วลมก็ ย้าง 33 หมู่ สาวกตี้ อยู่ในเฮือปากั ๋นมากราบไหว้
พระเยซู 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 พระ
เยซู ได้ ก็ ส่ง ข่าว เอิน
้ บอก กั ๋น ไป ใคว่ แคว้น คน ตัง หลาย ก็ ปา คน ป่วย มา หา พระองค์ 36 เปื้ อ
อ้อนวอนขอหยุบตีน
๋ เสื้อของพระองค์เต้าอัน
้ ก็ปอแล้ว ใผตี้ได้หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ก็
หายป่วยกั ๋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 หา
พระเยซู ถาม ว่า 2 “เป๋น จาใด หมู่ สาวก ของ ต้าน จึง ปา กั ๋น ดูถูก ดู แควน กํา สอน ต๋าม ฮีต เก่า
ฮอยเดิม 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
่ ง
ตี้ เอา ก้า หัน แต่ ฮีต เก่า ฮอย เดิม ต่างๆ ของ หมู่ ต้าน 4 ย้อน พระเจ้า บอก ว่า ‘หื้อ เคารพ นั บถือ
ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว�ม กับ ‘คน ใด ตี้ สาป แจ้ง ป้อ แม่ จะ ต้อง มี โต้ษ เถิง ต๋าย�ย 5 แต่ หมู่ ต้าน แอก
ขะแตก 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 ฮีต เก่า ฮอย เดิม
ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น มา 7 หมู่ ต้าน เป๋น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด อิส ยาห์อู้ ถูก แต๊ๆ ตี้ ตวายตัก
๊ เถิง ต้าน ตัง
หลายว่า
8 ‘คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮา
3

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 สิง
่ ตี้ เข้า ปาก เยีย ะ หื้อ คน เป๋น มลทิน ใน สาย ต๋า พระเจ้า เน่ อ แต่ สิง่ ตี้ ออก มา จาก ปาก
เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
12 หมู่สาวกของพระเยซูเข้ามาบอกว่า “อาจ๋ารย์ ฮูก่
้ อ ตี้ต้านอูไป
้ นั ้นเยียะหื้อหมู่ฟาริสีปา
กั ๋นเจ็บใจ๋ขนาด�
13 พระเยซู ตอบ เป๋ น กํา เผียบ ว่า “เก๊ า ไม้ เก๊า ใด ตี้ พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ บน สวรรค์ บ่ได้ ปูก
ก็จะหลกออกเหียหมดตึงฮาก 14 บ่ถ้าไปใส่ใจ๋หมู่เขาเน่ อ เขาหมู่นั ้นเผียบเหมือนคนนําตาง
ตี้ต๋าบอด ถ้าคนต๋าบอดจู๋งคนต๋าบอด ตึงสองคนก็จะปากั ๋นตกขุมตกบ่อ�
ม
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มัทธิว 15:34

“ขอจ้วยอธิบายเรือ
่ งกําเผียบตี้ได้เล่าไปนั ้นหื้อข้าพเจ้าตังหลาย
แหมกําเต๊อะ�
16 พระเยซู อู้ว่า “ต้าน ตัง หลาย ยัง บ่เข้าใจ๋ แหม กา 17 บ่ฮู้กา 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 จิต ใจ๋ สิง่ ตี้
ออกมานี้ เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน 19 ย้อนว่าก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านฆ่าคน ก๋านเล่นจู๊ ก๋านเยียะบาป
ตางเพศกู้อย่าง ก๋านลักของ ก๋านขี้จุ ก๋านใส่ฮ้ายคนอื่นก็ออกมาจากจิตใจ๋ของคน 20 สิง่ หมู่
นี้ เยียะหื้อเป๋นคนมลทินในสายต๋าพระเจ้า แต่ เรือ
่ งตี้ บ่ได้ ซ่วยมือก่อนกิน
๋ ข้าวนั ้น บ่ได้ เยียะ
หื้อคนเป๋นมลทินเน่ อ�
15 เปโตรบอกพระเยซูว่า

พระเยซูจ้วยแม่ญิงต่างจ้าด

21 แล้วพระเยซู ก็ ออกมาจากตี้ หัน
้

เตียวเข้าไปในเขตเมืองไทระกับเมืองไซดอน 22 มีแม่
ญิงจาวคานาอันคนนึ่ งตี้อยูตํ
่ า๋ หมู่หัน
้ เข้ามาเอิน
้ ฮ้องพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ต้านผู้เป๋น
บุตร ของ กษั ตริย์ ดาวิด ขอ โผด อิน ดู ข้า เจ้า พ่อง เต๊อะ ลูกสาว ของ ข้า เจ้า โดน ผี เข้า เป๋น ตุ๊ก
ทรมานขนาด�
23 ส่วนพระเยซูบ่ยอมอูกั
้ บแม่ญิงคนนั ้นสักกํา หมู่สาวกก็เข้ามาบอกพระองค์ว่า “ไล่เหิบ
ไปไก๋ๆ เต๊อะ นางฮ้องเอิน
้ ตวยตื๊อหมู่เฮามาบ่ยอมย้าง�
“พระเจ้าส่งเฮามาจ้วยก้าคนอิสราเอลเต้า
อัน
้ ตี้เป๋นเหมือนแกะหลง�
25 แต่แม่ญิงคนนั ้นก็เข้ามาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซู แล้วอูว่
้ า “พระองค์เจ้าข้าขอโผดจ้วย
ข้าเจ้าตวยเต๊อะ�
26 พระเยซูตอบว่า “บ่ถูกต้องตี้จะเอาของกิน
๋ ของลูกไปโจ้งหื้อหมา�
24 พระเยซู งว้ายหลังไปตอบแม่ ญิงคนนั ้นว่า

แต่ แม่ ญิง คน นั ้น ตอบ ว่า “แม่น แล้ว แต่ ว่า ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ก็ ยัง ได้ กิน
๋ เศษ ขอ
งกิน
๋ ตี้ตกจากโต๊ะของเจ้าของ�
28 พระเยซู ตอบ ว่า “หญิง เหย เจ้า มี ความ เจื้อ นั ก แต๊ๆ สิง
่ ตี้ เจ้า ขอ ก็ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ต้อ
งก๋านนั ้นเต๊อะ� เวลาเดียวกั ๋นนั ้นลูกสาวของนางก็หายเป๋นปกติ
27

พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก

พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ เตียว เลาะ ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี แล้ว ก็ ขึ้น บน ดอย นั ่ง อยู่ ตี้ หัน
้
ปาหมู่คนง่อย คนต๋าบอด คนพิก๋าน คนเป๋นใบ้ ตึงคน
ตี้ เป๋น พยาธิ สะป๊ะ มา วาง นอน ใก้ ตีน
๋ พระเยซู แล้ว พระองค์ ก็ โผด ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋น
31
หมดกู้คน จ๋นคนตังหลายปากั ๋นงืดเมื่อได้หันคนใบ้อูได้
้ คนพิก๋านก็หาย คนง่อยก็เตียวได้
คนต๋าบอดก็ผ่อหันได้แหม คนตังหลายก็ปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าของจาวอิสราเอล
29

30 มีหมู่คนจํา
๋ นวนนั กมาหาพระองค์

พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน

“เฮาอินดู คนหมู่ นี้ ขนาด ย้อนหมู่ เขาอยู่ตวยเฮาสาม
วันมาแล้ว บ่าเดี่ยวนี้ บ่มีอะหยังกิน
๋ สักอย่าง ถ้าเฮาหื้อหมู่เขาปิ๊ กบ้านโดยบ่ได้กิน
๋ อะหยังเตื้อ
หมู่เขาก็จะเป๋นปิหมดแฮงก๋างตางก็ได้�
32 พระเยซู ฮ้อง หมู่ สาวก มา หา อู้ ว่า

33 หมู่สาวกอูว่
้ า

ได้�

“ในตี้ทุรกั ๋นดารจาอีจะ
้ ไปเซาะของกิน
๋ ตี้ไหนมาเลี้ยงคนจํา๋ นวนนั กมอกอี้

“หมู่ ต้านมีเข้าหนมปังกี่ ก้อน� หมู่สาวกตอบว่า “มีเข้าหนม
ปังเจ็ดก้อนกับป๋าตั ๋วหน้ อยๆ บ่กี่ตั ๋ว�
34 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า

มัทธิว 15:35
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มัทธิว 16:15

35 พระองค์สัง
่ หื้อคนตังหลายนั ่งลงบนปื๊ นดิน 36 แล้วพระองค์ฮับเอาเข้าหนมปังเจ็ดก้อน

กับ ป๋า นั ้น มา อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หัก เข้า หนมปัง ตึง ป๋า ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา
ไป แจก คน ตัง หลาย 37 กู้ คน กิน
๋ อิม
่ กั ๋น หมด แล้ว ยัง เก็บ ของกิน
๋ ตี้ เหลือ ใส่ ก๋วย ได้ แหม เจ็ด
แก่นเต๋มๆ 38 คนตึงหมดตี้นั ่งกิน
้ นั บก้าป้อจายได้สี่ปันคน บ่นั บแม่ญิงกับ
๋ ของกิน
๋ ตวยกั ๋นหัน
หละอ่อน 39 เมื่อพระเยซูส่งกู้คนปิ๊ กเมือบ้านหมดแล้ว พระองค์ก็ลงเฮือไปแคว้นมากาดาน

16
ขอหื้อพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์

1 หมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีมาทดลองพระเยซู

เปื้ อจะฮูว่
้ าพระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ ก่อ

ขอหื้อเยียะหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์หื้อผ่อ

พระเยซู ตอบ ว่า “วัน ใด ก็ ต๋าม ต๋อน เมื่อ แลง ตี้ ต๊ องฟ้า เป๋น สี แดง หมู่ ต้าน ก็ บอก ว่า ‘วัน
พูก อากาศ จะ ดี� 3 แต่ ถ้า ต๋อน เจ๊า วัน ใด ต๊ องฟ้า สี แดง กับ มืด อึ มคึม ต้าน ก็ จะ บอก ว่า ‘วัน นี้
ฝนจะตก� ต้านตังหลายแยงผ่อต๊องฟ้าแล้วก็ฮู้ว่าอากาศวันนี้ จะเป๋นจาใด แต่เมื่อต้านหัน
สิง่ ตี้ เฮา เยีย ะ มา เยีย ะ หยัง ต้าน ตัง หลาย ยัง บ่ฮู้ บ่เข้า ใจ๋ ว่า หมายเถิง อะหยัง เตื้อ 4 มี ก้า หมู่
คนบ่ดีกับคนบ่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ตี้ฮ้องขอหื้อเยียะหมายสําคัญหื้อผ่อ แต่พระเจ้าจะบ่เยีย
ะ หื้อ หัน เน่ อ นอก จาก หมายสําคัญ ตี้ เกิด ขึ้น กับลโยนาห์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า�
แล้วพระเยซูก็ละหมู่เขาไป
2

เจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี

เมื่อ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ปา กั ๋น ข้าม ไป แหม ฟาก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ แล้ว หมู่ เขา ลืม เอา
เข้าหนมปังมาตวย 6 พระเยซูเตือ
๋ นหมู่เขาว่า “หื้อแนหละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดู
สีไว้หื้อดีเน่ อ�
7 หมู่สาวกอูกั
้ ๋นว่า “ตี้พระองค์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าหมู่เฮาลืมเอาเข้าหนมปังมาตวยแน่ ๆ�
5

8 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขาอู้เรือ
่ งอะหยังกั ๋นอยู่ ก็เลยอู้ว่า “หมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อยเหียแต๊ๆ
เยียะหยังหมู่ ต้าน ปากั ๋นอู้เรือ
่ งบ่มี เข้าหนมปัง 9 หมู่ ต้านยังบ่เข้าใจ๋ เตื้อกา จํา๋ ได้ อยู่ก่อ ต๋อน
ตี้เฮาเอาเข้าหนมปังห้าก้อนเลี้ยงตึงห้าปันคน แล้วเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ซ้าได้กี่แก่น 10 กับ
เรือ
่ ง เข้า หนมปัง เจ็ด ก้อน เลี้ยง ได้ ตึง สี่ ปัน คน แล้ว เก็บ ของกิน
๋ ตี้ เหลือ ใส่ ก๋วย นั บ ได้ กี่ แก่น ฮึ
11 เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน เถิง บ่เข้า ใจ๋ เตื้อ ว่า เฮา บ่ได้ อู้ เรือ
่ ง เข้า หนมปัง แต่ เฮา เตือ
๋ น หมู่ ต้าน หื้อ
แนหละวังเจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีหื้อดี�

ใน ตี้ สุด หมู่ สาวก ก็ เข้า ใจ๋ แล้ว ว่า พระเยซู บ่ได้ อู้ เถิง เรือ
่ ง หละวัง เจื๊อ ตี้ ใส่ ใน เข้า หนมปัง
แต่หื้อหละวังกําสอนของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี
12

เปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์

13 เมื่อพระเยซู มาเถิงแคว้นซีซารียา

ตังหลายอูกั
้ ๋นว่าบุตรมนุษย์เป๋นใผกา�

ฟีลิปปี พระองค์ถามหมู่สาวกของพระองค์ว่า “คน

14 หมู่ สาวกตอบว่า “บางคนก็ ว่าเป๋ นยอห์นผู้หื้อบัพติศมา บางคนก็ ว่าเป๋ นเอลี ยาห์ เป๋ น
เยเรมียก็
์ มี กาว่าเป๋นคนใดคนนึ่ งในหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
15 พระเยซูก็ถามหมู่เขาว่า

ล

16:4 16:4 มธ� 12:38-40

“หมู่ต้านลอกึ๊ดว่าเฮาเป๋นใผ�

มัทธิว 16:16
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มัทธิว 17:5

ซี โมน ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เป โตร ตอบ ว่า “พระองค์ เป๋น พระ คริสต์ เป๋น พระ บุตร ของ
พระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู�
่
17 พระเยซูตอบว่า “ซีโมน ลูกของโยนาห์เหย ต้านได้ฮับปอนแต๊ๆ ย้อนว่าเรือ
่ งนี้ พระบิดา
ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เป๋น ผู้ เปิด เผย หื้อ ต้าน ฮู้ บ่ใจ้ คน บอก หื้อ เน่ อ 18 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า
ต้านคือเปโตร๔ ต้านเป๋นเหมือนบ่าหินตี้ เฮาจะสร้างคริสตจักรของเฮาขึ้นตัง้ ไว้ อํานาจตึง
หมดของความต๋ายจะมีชัยเหนื อคริสตจักรของเฮานั ้นตึงบ่ได้ 19 เฮาจะเอาขะแจ๋ ตี้ ไขแผ่น
ดินสวรรค์ ไว้หื้อต้าน อะหยังก็ ต๋ามตี้ ต้านห้ามในโลกนี้ พระเจ้าก็ ห้ามสิง่ นั ้นในสวรรค์ แล้ว
อะหยังก็ต๋ามตี้ต้านหื้อเยียะในโลกนี้ พระเจ้าก็หื้อเยียะสิง่ นั ้นในสวรรค์เหมือนกั ๋น� 20 แล้ว
พระเยซูสัง่ หมู่สาวกบ่หื้อบอกคนอื่นว่า พระองค์เป๋นพระคริสต์
16

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 แก่ กับ หมู่
หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ใน ตี้ สุด พระองค์ จะ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก นั ้น แหม สาม
วัน พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
22 เมื่อเปโตรได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปาพระเยซู ออกจากหมู่ แล้วว่าหื้อพระองค์ว่า “อู้จาอี้ได้จาใด
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 ขวาง
เฮา ย้อนว่าเจ้าบ่ได้กึ๊ดอย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
24 พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋ น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน นั ้น ตัด อก ตัด ใจ๋
แบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วเก่าแล้วตวยเฮามา 25 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้ คนนั ้น
จะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่ถ้าคนใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮา คนนั ้นจะมีจี
วิตนิ รน
ั ดร์ 26 จะมีประโยชน์ อะหยังถ้าได้ เป๋นเจ้าของกู้ สิง่ กู้ อย่างในโลกนี้ แต่ ต้องเสียจี วต
ิ
27
ของ ตั ๋ว ไป เหีย ต้าน จะ เอา อะหยัง ไป แลก กับ จี วต
ิ ของ ต้าน ปิ๊ ก คืน มา ได้ แต่ บุตรมนุษย์ จะ
ปิ๊ กมาด้วยรัศมีของพระบิดาพร้อมกับทูตสวรรค์ ของพระองค์ แล้วบุตรมนุษย์จะมาตัดสิน
กู้คนต๋ามตี้แต่ละคนได้เยียะเอาไว้ 28 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่ต้านบางคน
ตี้ยืนอยูตี
่ ้นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันบุตรมนุษย์เข้ามาอย่างกษั ตริยตี
์ ้ยิง่ ใหญ่�
21

17
พระเยซูมาอูตวย
้
โมเสสกับเอลียาห์

1 หลัง จาก นั ้น หก วัน พระเยซู ปา เปโตร

ยากอบ กับ ยอห์นน้ องของยากอบ ขึ้นไปบนดอย
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
พระองค์ส่องแสงแจ้งเหมือนตะวัน เสื้อผ้าก็ขาวจ๋นเหลื้อมมาบๆ 3 แล้วหมู่เขาก็หันโมเสส
กับเอลียาห์๕กํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่
4 เปโตรอู้กับพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้าข้า เป๋ นสิง
่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยู่ตี้นี่ ถ้าพระองค์
ต้องก๋าน หมู่เฮาจะแป๋งตูบไว้สามหลังหื้อพระองค์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง�
5 เปโตร อู้ ลิน
้ หมู่ เขา ไว้ แล้ว มี เสียง ออก มา
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก ก็ มี เมฆ สว่าง แจ้ง หลึ้ง มา หุม
จากเมฆว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาปอใจ๋ต้านนั กขนาดเน่ อ หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ�
2

๔

16:18 16:18 เปโตร แป๋ว่า บ่าหิน
แต่มีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเจ้า

๕

17:3 17:3 เอลียาห์กับโมเสสเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณตี้ต๋ายไป

มัทธิว 17:6
6 เมื่อ หมู่ สาวก ได้ยน
ิ ก็ กั ๋วขนาด
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มัทธิว 17:27
7 พระเยซู เตียว มา หยุบ ตั ๋ว หมู่ เขา อู้ว่า

ปากั ๋นก้มกราบลง
“ลุกขึ้นเต๊อะ บ่ต้องกั ๋ว� 8 เมื่อหมู่เขาแหงนหน้าขึ้นผ่อ ก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
9 ต๋อนตี้ปากั ๋นเตียวลงมาจากดอยนั ้น พระองค์สัง
่ หมู่เขาว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮูเน่
้ อว่า หมู่
ต้านได้หันอะหยังมาแล้วพ่องจ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน�
10 หมูสาวก
่
ถามว่า “เป๋นจาใดหมูธรรมาจ๋
่
ารย์ปากั ๋นอูว่
้ า เอลียาห์ต้องมาก่อนพระคริสต์�
11 พระเยซูตอบว่า “ถูกแล้วตี้เอลียาห์ต้องมาก่อน เปื้ อมาเกียมกู้สิง
่ กู้อย่างหื้อปิ๊ กเหมือน
12
เก่า แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า เอลี ยาห์ ได้ มา แล้ว หมู่ เขา บ่ฮู้ ว่า เป๋น เอลี ยาห์ แต่ ปา กั ๋น เยีย
ะ บ่ดี กับ เปิ้ น ต๋าม ใจ๋ ของ หมู่ เขา เต้า อัน
้ ยัง บ่ปอ หมู่ เขา ก็ จะ ทรมาน บุตรมนุษย์ จาอัน
้ เหมือน
กั ๋น� 13 หมู่สาวกก็ฮูว่
้ า ตี้พระเยซูอูมา
้ นั ้นหมายเถิงยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
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 เขา เป๋น
โรค ลม บ้า หมู ตุ๊ก ทรมาน ขนาด เกย ตก นํ้า ตก ไฟ เจื่อๆ 16 ข้าพเจ้า เกย ปา ลูก บ่าว คน นี้ มา หา
หมู่สาวกของพระองค์ แต่หมู่เขาฮักษาหื้อหายบ่ได้�
17 พระเยซู ตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อกับเยียะบ่ดี เฮาจะต้องอยู่กับหมู่สู แหมเมิน
สัก เต้า ใด เฮา จะ ต้อง อดทน กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา หละอ่อน คน นั ้น มา นี่ แล่� 18 แล้ว พระ
เยซู สัง่ ผีตั ๋วนั ้นหื้อออกมา ผีนั ้นก็ออกจากหละอ่อนคนนั ้นเวยบ่ค้าน หละอ่อนคนนั ้นก็หาย
เป๋นปกติ
19 เมื่อ พระเยซู อยู่ คน เดียว หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ เฮา เถิง ไล่ ผี ตั ๋ว
นั ้นออกบ่ได้� 20 พระเยซูตอบหมูเขา
่ ว่า “ย้อนหมูต้
่ านมีความเจื้อหน้ อยลํ้าไป เฮาบอกความ
จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ต้าน ตัง หลาย มี ความ เจื้อ เต้า เม็ด มัสตาร์ด เม็ด นึ่ ง แล้ว สัง่ ดอย
ม่อนนี้ หื้อย้ายจากตี้นี่ ไปอยูตั
่ งปู๊น ก็จะเป๋นไปต๋ามตี้ต้านว่านั ้น จะบ่มีอะหยังตี้ต้านตังหลาย
จะเยียะบ่ได้�๖
14

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 ปา กั ๋น แป๋ง
หน้าหมองต๋องเศร้าเสียใจ๋ขนาด
22

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านจ่ายภาษี

24 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกเตียวตางมาเถิงเมืองคาเปอรนาอุม

มีคนเก็บสตางค์ก้าบํารุ ง
พระวิหารมาถามเปโตรว่า “อาจ๋ารย์ของต้านบ่เสียสตางค์ก้าบํารุ งพระวิหารกา�ว
25 เปโตรตอบว่า “เสียก่า บ่เสียจาใด� เมื่อเปโตรเข้าไปหาพระเยซู ในเฮือน พระองค์ ก็ อู้
ขึ้นก่อนว่า “ซีโมน ตั ๋วต้านกึ๊ดจาใดพ่อง คนตี้ เป๋นกษั ตริย์ในโลกนี้ เกยเก็บก้าถาต่างๆ จาก
ใผ เก็บจากหมู่ลูกๆ ของต้าน กาว่าเก็บจากคนอื่นๆ�
26 เปโตร ตอบ ว่า “เก็บ จาก คน อื่นๆ� พระเยซู บอก ว่า “ถ้า จาอัน
้ หมู่ ลูกๆ ของ พระองค์ ก็
บ่ต้องเสียก้าถาแม่นก่อ 27 แต่เปื้ อบ่หื้อคนตี้มาเก็บสตางค์ก้าบํารุ งโขด หื้อต้านไปจ่อมเบ็ด
๖
ว

17:20 17:20 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 21 ตี้ว่า “จะไล่ผีจาอีออก
้
บ่ได้นอกจากอธิษฐาน กับอดอาหารเต้าอัน
้ �
17:24 17:24 อพย� 30:13; 38:26

มัทธิว 18:1
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ตี้ ทะเลสาบ เมื่อ ได้ ป๋า ตั ๋ว เก๊ า หัวที หื้อ ง้าง ปาก ป๋า ออก แล้ว ต้าน จะ ปะ สตางค์ เหรียญ นึ่ ง เช
เขล หื้อเอาสตางค์นั ้นไปจ่ายก้าบํารุ งพระวิหารสําหรับเฮากับต้านเต๊อะ�

18
ใผตี้เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น

1 มีต๋อนนึ่ งหมู่สาวกมาถามพระเยซูว่า

“ในแผ่นดินสวรรค์ ใผเป๋นใหญ่ตี้สุด�

2 พระเยซูฮ้องหละอ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนอยูส่
3 แล้วอูกั
่ องหน้าหมูสาวก
่
้ บหมูเขา
่ ว่า “เฮา

บอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมเปี่ ยนใจ๋ หื้อเป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อย
หมูนี
่ ้ ก็จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ตึงบ่ได้ 4 ย้อนจาอัน
้ ถ้าใผคนใดอ่อนน้ อมถ่อมต๋น เหมือน
หละอ่อนหน้ อยๆ คนนี้ ก็จะนั บได้ว่าเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่เหลือเปิ้ นในแผ่นดินสวรรค์
5 “แหม อย่าง ใผ คน ใด ตี้ ต้อนฮับ คน ตี้ เป๋ น เหมือน หละอ่อน หน้ อย จาอี้ ย้อน หัน แก่ เฮา ก็
เผียบเหมือนกับว่าคนนั ้นได้ต้อนฮับเฮาตวย 6 แต่ถ้าใผคนใดเยียะหื้อคนตี้เป๋นเหมือนหละ
อ่อนหน้ อยตี้เจื้อวางใจ๋ในเฮาหลงผิดไปสักคนนึ่ ง ก็หื้อเอาบ่าหินโม่ก้อนใหญ่ๆ มัดติดคอคน
นั ้น แล้วอุม
้ โจ้งลงในทะเลหื้อต๋ายเหีย ก็ยังดีเหลือ
ก๋านลองใจ๋หื้อเยียะบาป

7 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับโลกนี้

ย้อนว่าสิง่ ต่างๆ ตี้เยียะหื้อคนหลงผิด แต่ความฉิ 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 ต้าน เยีย ะ หื้อ
ตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อกกขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีมือกุดกาว่าตีน
๋ ปุดแต่ยังมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ยัง
ดี เหลือ มี มือ กา ว่า ตีน
๋ ตึง สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก ใน ไฟ ตี้ บ่มี วัน ดับ 9 ถ้า แก่น ต๋า ของ
ต้าน เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ ควัด ขว้าง เหีย ย้อน ว่า ถ้า เหลือ แก่น ต๋า เผิก เดียว แต่ มี จี
วิตนิ รน
ั ดร์ ก็ยังดีเหลือมีต๋าครบตึงสองแก่น แต่ต้องตกหม้อหน้าฮก
เรือ
่ งแกะหาย
“หละวัง หื้อ ดี ห้าม ดูถูก ดู แควน คน ตี้ ตํ่าต้อย หมู่ นี้ แม้ แต่ คน เดียว เฮา ขอ บอก หื้อ ต้าน
ตังหลายฮูว่
้ า ทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋วของหมู่เขาเข้าเฝ้าพระบิดาของเฮาตี้ในสวรรค์ตลอด๗
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 แกะ
เก้าสิบเก้าตั ๋วไว้บนดอย แล้วไปตวยเซาะหาแกะตั ๋วตี้ หาย 13 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตัง
หลายว่า เมื่อเขาปะแกะตั ๋วตี้หายไปนั ้นแล้ว เขาจะจื้นจมยินดีตี้ได้ปะแกะตั ๋วนั ้นนั กเหลือตี้
มีเก้าสิบเก้าตั ๋วตี้บ่ได้หายไปแหมก่อน 14 ก็เหมือนเดียวกั ๋นกับพระบิดาของต้านตังหลายตี้
อยูใน
่ สวรรค์ ก็บ่ใค่หื้อคนตํ่าต้อยหมู่นี้ คนใดคนนึ่ งหลงหายไปแม้แต่คนเดียว
10

กําสอนเกี่ยวกับคนเยียะผิดต่อเฮา
“ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ เยีย ะ บ่ดี ต่อ ต้าน ก็ หื้อ ไป อธิบาย ตั ๋ว ต่อ ตั ๋ว หื้อ เขา หัน ความ ผิด ของ เขา
ถ้า เขา ฟัง ต้าน ก็ นั บ ว่า เขา กับ ต้าน ปิ๊ ก มา เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น แหม 16 แต่ ถ้า เขา บ่ยอม ฟัง ก็ หื้อ ปา
แหมสักคนสองคนตวยต้านไปหาเขา เปื้ อว่าเรือ
่ งราวตี้เกิดขึ้นนั ้นจะได้มีพยานสองสามคน
เถิงจะเจื้อถือได้ 17 ถ้าเขายังบ่ยอมฟังแหม ก็ หื้อเอาเรือ
่ งนี้ ไปบอกคริสตจักร แต่ ถ้าเขายัง
บ่ยอม ฟัง คริสตจักร ก็ หื้อ เยีย ะ กับ เขา เหมือน เป๋น คน ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า กาว่า เขา เป๋น เหมือน
คนเก็บภาษี ตี้ขีโ้ ก๋ง
18 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน ห้าม ใน โลก นี้ พระเจ้า ก็
ห้ามสิง่ นั ้นในสวรรค์ แล้วอะหยังก็ ต๋ามตี้ ต้านหื้อเยียะในโลกนี้ พระเจ้าก็ หื้อเยียะสิง่ นั ้นใน
สวรรค์เหมือนกั ๋น
15

๗

18:10
18:10
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
เปื้ อจ้วยคนหลงหายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�

11

คือ

“ย้อนว่าบุตรมนุษย์ได้ลงมาในโลกนี้
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19 “เฮาบอกต้านแหมว่า

ถ้าหมู่ต้านตี้อยูใน
่ โลกนี้ สักสองคนฮ่วมใจ๋กั ๋นตี้จะขอสิง่ นึ่ งสิง่ ใด
พระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์ก็จะเยียะสิง่ นั ้นหื้อต้านเหมือนกั ๋น 20 ย้อนว่าตี้ไหนก็ต๋ามตี้มี
สองสามคนมาจุมนุมกั ๋นในนามของเฮา เฮาก็จะอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้ �
กําเผียบเรือ
่ งเจ้าหนี้ บ่ยอมยกโต้ษ

“อาจ๋ารย์ ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อเฮาติกๆ เฮาจะยก
โต้ษหื้อกี่เตื้อดี แผวเจ็ดเตื้อปอก่อ�
22 พระเยซูตอบว่า “อึ บ่ใจ้เจ็ดเตื้อเน่ อ แต่ต้องเป๋ นเจ็ดคูณแหมเจ็ดสิบเตื้อ�
23 “ตี้เป๋ นจาอีย้
้ อนว่า แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนกับเจ้าองค์นึ่ ง ตี้ต้องก๋านจะสะสางหนี้
ตี้หมู่คนฮับใจ๊ติดค้างอยู่ 24 เมื่อลงมือจัดก๋านบัญชี ก็ปาคนฮับใจ๊คนนึ่ งตี้เป๋นหนี้ อยูนึ
่ ่ งหมื่น
ตะลันต์๘ เข้ามา 25 แต่เขามีสตางค์บ่ปอส้ายหนี้ เจ้าองค์นั ้นก็เลยสัง่ หื้อเอาตั ๋วคนฮับใจ๊คน
นี้ ตึงลูกเมียกับข้าวของกู้อย่างตี้เขามี เอาไปขายเหียหื้อหมดเปื้ 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 ้นมีความอินดูคนฮับ
ใจ๊คนนั ้น เลยยกหนี้ ตึงหมดหื้อ แล้วป่อยตั ๋วไป
28 “บ่ากองคนฮับใจ๊คนนั ้นออกไปแล้ว ไปปะเปื้ อนตี้เป๋ นคนฮับใจ๊ตวยกั ๋น ตี้เป๋ นหนี้ เขาอยู่
นึ่ งร้อยเดนาริอน
ั ๙ เขาก็เข้าไปบีบคอเปื้ อนคนฮับใจ๊คนนั ้นแล้วสัง่ ว่า ‘ส้ายสตางค์ตี้เป๋นหนี้
มาบ่าเดี่ยวนี้ เลย�
29 “เปื้ อนคนฮับใจ๊ ตี้ เป๋ นลูกหนี้ ก็ คุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘ขอเวลาแหมสักหน้ อยเต๊อะ แล้ว
เฮาจะเอาสตางค์ตึงหมดมาส้ายหนี้ หื้อจ๋นครบ�
30 “แต่ เขา บ่ยอม เลย สัง
่ หื้อ ยับ เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ไป ขัง คอก ไว้จ๋น กว่า จะ ส้าย หนี้ จ๋น
ครบตึงหมดก่อน 31 เมื่อคนฮับใจ๊ คนอื่นๆ หันเหตุ ก๋ารณ์ ตี้ เกิดขึ้น ก็ ฮู้สึกสลดใจ๋ เลยไปเล่า
เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อเจ้าองค์นั ้นฟัง
32 “เจ้า องค์ นั ้น ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ คน เก่า มา หา อู้ว่า ‘ไอ่ขี้ข้า ใจ๋ ดํา เฮา ได้ ยก หนี้ หื้อ เจ้า ตึง หมด
แล้ว ย้อนว่าเจ้าได้อ้อนวอนเฮา 33 เจ้าก็น่าจะอินดูเปื้ อนคนฮับใจ๊คนอื่นๆ เหมือนอย่างตี้เฮา
อิน ดู เจ้า ตวย บ่ใจ้ กา� 34 เจ้า องค์ นั ้น โขด ขนาด เลย เอา คน ฮับ ใจ๊ คน นี้ ขัง คอก แล้ว ก็ หื้อ ลง
โต้ษเขาจ๋นกว่าจะส้ายหนี้ จ๋นครบ
35 “พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ จะ เยีย ะ จาอี้ กับ หมู่ ต้าน กู้ คน เหมือน กั ๋น ถ้า หมู่ ต้าน
บ่ยอมยกโต้ษหื้อกับปี้ น้ องจากใจ๋แต๊ๆ�
21 ต๋อนนั ้นเปโตรเข้ามาถามพระเยซูว่า

19
เรือ
่ งของผัวเมียละกั ๋น

1 หลังจากตี้ พระเยซู อู้เรือ
่ งหมู่นี้ แล้ว

ก็ออกจากแคว้นกาลิ ลีเตียวตางเข้าไปแคว้นยูเดีย
ตี้อยูแหม
่
เผิกนึ่ งของแม่น้ําจอร์แดน 2 มีคนติดต๋ามพระเยซูไปเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ก็ฮัก
ษาคนเป๋นพยาธิในหมู่เขาตี้หัน
้
3 หมู่ฟาริสีบางคนมาลองเจิงพระเยซู ถามว่า “จะผิดบทบัญญัติก่อ ถ้าผัวจะละเมียเหีย
บ่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเรือ
่ งอะหยังก็ต๋าม�
4 พระเยซู ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน กา ว่า ต๋อน เก๊ า หัวที พระ ผู้ สร้าง ได้ สร้าง คน เป๋ น ป้ อ
จายกับแม่ญิง 5 พระเจ้าอู้ว่า ‘ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยู่ฮ่วมผูกพัน
กั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ศ 6 กับจะบ่เป๋นสองคนแหมต่อไป แต่เป๋น
๘
ศ

18:24 18:24 นึ่ งตะลันต์ มีก้าเต้ากับก้าแฮง 15 ปี๋
19:5 19:5 ปฐก� 2:24

๙

18:28 18:28 1 เดนาริอน
ั เต้ากับก้าแฮง ป้อจาย 1 วัน
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คนๆ เดียวกั ๋น ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้พระเจ้าได้มัดได้ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดีหื้อใผมาเตเขาตึงสอง
ออกจากกั ๋นเน่ อ�
7 หมู่ฟาริสีถามแหมว่า “เป๋ นจาใดโมเสสเถิงสัง
่ หื้อเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย แล้วก็ละนาง
ไปได้เลย�
8 พระเยซู ตอบว่า “โมเสสยอมหื้อหมู่ต้านละเมียได้ ย้อนว่าหมู่ต้านหลึกหลึ่ง แต่พระเจ้า
บ่ได้ ตัง้ ใจ๋ หื้อ เป๋น ไป จาอัน
้ ตัง้ แต่ เก๊า แต่ เหง้า 9 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ป้อ จาย คน ใด
ละ เมีย แล้ว ไป มี เมีย ใหม่ ย้อน สาเหตุ อื่นๆ เว้น แต่ เมีย ไป เล่น จู๊ ก็ ถือ ว่า ผิด เรือ
่ ง ก๋าน ล่วง
ประเวณี �๑
10 หมู่ สาวก อู้ กับ พระเยซู ว่า “ถ้า มี ข้อ นี้ ข้อ เดียว ตี้ ป้ อ จาย จะ ละ เมีย ได้ บ่แต่งงาน เหีย เลย
จะดีเหลือก่อน�
11 พระเยซู ตอบว่า “บ่ใจ้ ว่ากู้ คนยอมฮับกํานี้ ได้ แต่ จะมี บางคนเต้าอัน
้ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อ
12
๒
ฮับได้ อย่างบางคนเกิดมาเป๋นจาอัน
้
บางคนถูกยับต๋อนเหียและบางคนบ่แต่งงานย้อน
หันแก่แผ่นดินสวรรค์ ถ้าใผยอมฮับกําสอนนี้ ได้ก็หื้อยอมฮับเต๊อะ�
พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อน
ต๋อน นั ้น มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระเยซู เปื้ อ หื้อ พระองค์
วางมือกับอธิษฐานเผื่อ แต่หมู่สาวกว่าหื้อ 14 แต่พระเยซูบอกว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหา
เฮา เต๊อะ บ่ดี ห้าม เขา ไว้ ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ เป๋น ของ คน ตี้ เผียบ เหมือน หละอ่อน หมู่ นี้ �
15 หลังจากตี้พระเยซูวางมือปั๋ นปอนหละอ่อนหมู่นั ้นแล้ว พระองค์ก็ออกไปจากตี้หัน
้
13

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 อะหยัง
พ่องเถิงจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
17 พระเยซูตอบว่า “เป๋ นจาใดต้านเถิงถามเฮาว่าอะหยังดี มีก้าพระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ดี ถ้าต้าน
ต้องก๋านจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็ต้องเยียะต๋ามบทบัญญัติ�
18 ป้ อจายคนนั ้นถามว่า “ข้อไหนพ่อง� พระเยซู ตอบว่า “ข้อตี้ ว่า ‘ห้ามฆ่าคน ห้ามเป๋ นจู๊
ผัวเมียเปิ้ น ห้ามลักของของเปิ้ น ห้ามเป๋นพยานตี้อูบ่
้ แต๊ 19 จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋วษ
แล้วจงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ส ”
20 ป้ อจายหนุ่มคนนั ้นตอบว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ถือฮักษากู้ข้อบ่ได้ขาด
อยูแล้
่ 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 สมบัติ ใน
สวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ�
22 เมื่อ ป้ อ จาย หนุ่ม คน นั ้น ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ เตียว ออก ไป ด้วย ใจ๋ เป๋น ตุ๊ก ย้อน ว่า เขา รวย นั ก
ขนาด
23 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนรวยจะเข้าในแผ่น
ดินสวรรค์ก็ยากนั กแก 24 เฮาขอบอกหมู่ต้านแหมเตื้อว่า ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็ม ยังง่ายเหลือ
ตี้คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหมก่อน�
25 เมื่อ หมู่ สาวก ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น งืด ขนาด ถาม ว่า “ถ้า จาอัน
้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ
ได้�
๑ 19:9 19:9 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า กับคนใดตี้ฮับแม่ญิงตี้หย่าแล้วนั้นมาเป๋นเมีย ก็ผิดประเวณี ตวย
๒ 19:12 19:12 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีก คือ “บางคนเป๋นขันทีตัง้ แต่เกิด� ษ 19:19 19:19 อพย� 20:12-16;
ฉธบ� 5:16-20 ส 19:19 19:19 ลนต� 19:18
16
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“สําหรับคน เป๋นไปบ่ได้อยูแล้
่ ว แต่สําหรับพระเจ้ากู้สิง่ กู้
อย่างเป๋นไปได้ตึงหมด�
27 เปโตรถามพระเยซูว่า “ผ่อลอ หมู่เฮาได้ละกู้สิง
่ กู้อย่างเปื้ อติดต๋ามอาจ๋ารย์มา แล้วหมู่
เฮาจะได้อะหยังตอบแตนพ่อง�
28 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน ยุค ใหม่ บุตรมนุษย์ จะ นั ่ง
บน บัลลังก์ อัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ตวย เฮา ก็ จะ ได้ นั ่ง บน บัลลังก์ สิบ สอง ตี้ เปื้ อ
ตัดสินสิบสองผะกุ๋นของคนอิสราเอล 29 กู้คนตี้ละบ้าน กาว่าละปี้ น้ อง ละป้อแม่ ละลูกๆ กา
ว่าละไฮ่นาย้อนหันแก่เฮา ก็จะได้ฮับผลตอบแตนเป๋นร้อยเต้า กับจะได้ฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ตวย
30 แต่ มี หลาย คน ตี้ เป๋ น คน ตัง เก๊ า ใน ต๋อน นี้ จะ ก๋าย เป๋ น คน ตัง ป๋ า ย กับ คน ตัง ป๋ า ย ต๋อน นี้ จะ
ก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
26 พระเยซูผ่อหมู่สาวกแล้วอูว่
้ า

20

กําเผียบเรือ
่ งคนงานฮับก้าจ้างเต้ากั ๋น

1 “แผ่นดินสวรรค์ เผียบเหมือนเจ้าของสวนคนนึ่ ง

ตี้ ออกจากเฮือนไปเจ๊ามืด เปื้ อไปจ้าง
คนงานมาเยียะก๋าน ในสวนองุน
่ ของเปิ้ น 2 เมื่อตกลงกั ๋นแล้วว่าจะหื้อก้าแฮงนึ่ งเดนาริอน
ั
ต่อวัน แล้วก็ส่งคนงานเข้าไปเยียะก๋านในสวนองุน
่
3 “ประมาณ เก้า โมง เจ๊า เจ้าของ สวน ก็ เตียว เข้า ไป ตี้ กาด แหม ก็ หัน บาง คน ยืน อยู่ บ่ดาย
บ่ได้ เยียะก๋านอะหยัง 4 เจ้าของสวนอู้ว่า ‘ถ้าหมู่เจ้าไปเยียะก๋านในสวนองุน
่ ของเฮา เฮาจะ
หื้อก้าจ้างต๋ามสมควร� 5 คนหมู่นั ้นก็ตกลงไปเยียะก๋าน ในสวนองุน
่ ประมาณเติงตอน เจ้า
ของ สวน ก็ ออก ไป แหม บ่าย สาม โมง แล้ว ก็ ยัง ออก ไป เยีย ะ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 6 ประมาณ ห้า
โมง แลง เจ้าของ สวน ก็ ออก ไป แหม เตื้อ ก็ หัน บาง คน ยืน อยู่ บ่ดาย เปิ้ น ก็ เข้า ไป ถาม คน หมู่
นั ้นว่า ‘เป๋นจาใดหมู่เจ้าเถิงยืนตี้นี่ บ่เยียะก๋านอะหยังวันคํ่าจาอี�
้
7 “เขาหมู่นั ้นตอบว่า ‘บ่มีใผจ้างหมู่เฮา� เจ้าของสวนก็จวนหมู่เขาว่า ‘ไปเยียะก๋านตี้สวน
องุน
่ ของเฮาบ๋อ�
8 “ตกเมื่อแลงวันนั ้นเถิงเวลาเลิกงานแล้ว เจ้าของสวนสัง
่ หัวหน้าคนงานว่า ‘ไปฮ้องคน
งาน ตึง หมด มา แล้ว จ่าย ก้า แฮง หื้อ หมู่ เขา จ่าย ต๋าม ลําดับ ตัง้ แต่ คน มา เมื่อ ลูน จ๋น เถิง คน ตี้
มาเก๊าหัวที�
9 “คนงานตี้มาเมื่อลูนต๋อนห้าโมงแลง ได้ก้าแฮงไปคนละนึ่ งเดนาริอน
ั 10 หมู่คนงานฮับ
จ้างตี้ มาก่อนก็ คาดว่าจะได้ นั กเหลือนั ้น แต่ ก็ ได้ คนละนึ่ งเดนาริอน
ั เต้ากั ๋นหมด 11 เมื่อหมู่
12
เขาฮับก้าแฮงไปแล้ว ก็ จ่มว่าหื้อเจ้าของสวนว่า ‘คนหมู่นั ้นเยียะก๋านจัว้ โมงเดียว แต่ ได้
ก้าแฮงเต้ากับหมู่เฮาตี้เยียะก๋านฮิมต๋ายอยูก๋
่ างแดดฮ้อนวันคํ่า�
13 “เจ้าของสวนองุน
่ ก็ตอบคนนึ่ งในหมู่คนนั ้นว่า ‘เปื้ อนเหย เฮาบ่ได้โก๋งเจ้าเน่ อ ก็ตกลง
ก้าแฮงกั ๋นไว้แล้วว่านึ่ งเดนาริอน
ั บ่ใจ้กา 14 ฮับก้าแฮงของเจ้าแล้วไปเหียเต๊อะ เฮาปอใจ๋จะ
จ่ายหื้อคนตี้เฮาจ้างมาเมื่อลูนเต้ากับตี้เฮาจ่ายหื้อเจ้า 15 เฮามีสิทธิตี
้ บสตางค์
์ ้จะเยียะจาอีกั
ของเฮา 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 ต๋อน นี้
จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านต๋ายของพระองค์แหมเตื้อ
ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ ฮ้อง สาวก ตึง สิบ สอง คน หื้อ
ออก จาก คน ตัง หลาย มา อยู่เปาะ กั ๋น แล้ว อู้กับ หมู่ เขา ว่า 18 “ผ่อ เน่ อ หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้ว บุตรมนุษย์ จะ ถูก หัก หลัง หื้อ อยู่ ใน อํานาจ ของ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธร
17
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รมาจ๋า รย์ เขา หมู่ นั ้น จะ ตัดสิน ลงโต้ ษ ต้าน เถิง ต๋าย แล้ว จะ มอบ ต้าน หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด
เฆี่ยนตีกั
๋ บเยาะเย้ย แล้วก็ปาไปเขิงตี้ไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย แต่ในวันตี้สามพระเจ้าจะเยียะหื้อ
เป๋นขึ้นจากความต๋าย�
19

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านฮับใจ๊คนอื่น

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

สาม คน แม่ ลูก ปา กั ๋น มา หา พระเยซู

นางคุกเข่าลงแล้วขอหื้อพระองค์เยียะหื้อนางอย่างนึ่ ง
21 พระเยซู ถามนางว่า “มีเรือ
่ งอะหยังกา� นางตอบว่า “เมื่อพระองค์ขึ้นเป๋นเจ้าองค์นั ้น
แล้ว ขอหื้อลูกบ่าวตึงสองคนของข้าเจ้านั ่งอยูเผิ
่ กขวาคนนึ่ ง เผิกซ้ายคนนึ่ งตวยเน่ อ�
22 พระเยซูตอบว่า “หมู่ต้านบ่ฮูว่
้ า กํ่าลังขออะหยัง ต้านจะกิน
๋ นํ้าจากถ้วยแห่งความตุ๊กตี้
เฮาจะกิน
๋ ได้กา� เขาตึงสองตอบว่า “ได้ก่า�
23 พระเยซู บอก เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ จาก ถ้วย ของ เฮา แน่ นอน แต่ ตี้ จะ หื้อ ใผ นั ่ง เผิก
ขวา เผิก ซ้าย ของ เฮา นั ้น บ่ใจ้ เฮา เป๋น คน จัด หื้อ นั ่ง เน่ อ แต่ พระบิดา ของ เฮา เต้า อัน
้ ตี้ เป๋น ผู้
เลือกว่าจะหื้อใผนั ่งตัด
๊ ไหน�
24 เมื่อ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น โขด สอง คน ปี้ น้ อง นั ้น 25 พระเยซู ก็ ฮ้อง
หมู่เขาตึงหมดมาหา แล้วอู้ว่า “ต้านตังหลายก็ ฮู้แล้วว่าผู้ปกครองของคนต่างจ้าด วางตั ๋ว
เป๋นนายเหนื อเขาตังหลาย หมู่ผู้นําก็ใจ๊อํานาจเหนื อเขาตังหลายตวย 26 แต่สําหรับหมู่ต้าน
นั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ ในหมู่ต้านถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่ ก็หื้อเขาเป๋นผู้ฮับใจ๊หมู่ต้าน 27 ถ้าใผ
คนใดใค่เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น ก็ต้องยอมสมัครใจ๋เป๋นคนฮับใจ๊ของหมูต้
่ าน 28 เหมือนเดียวกั ๋น
กับบุตรมนุษย์ตี้ บ่ได้ มาเปื้ อหื้อคนอื่นฮับใจ๊ แต่ มาเปื้ อฮับใจ๊ คนอื่น แล้วก็ สละจี วต
ิ ของต้าน
เปื้ อเป๋นก้าไถ่คนจํา๋ นวนนั กหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดสองคน
ต๋อน ตี้ พระเยซู กับ สาวก กํ่า ลัง ออก จาก เมือง เยรีโค มี คน เตียว ไป ตวย เป๋น จํา๋ นวน นั ก
30 มีคนต๋าบอดสองคนนั ่งอยู่ฮิมหนตาง เมื่อได้ยน
ิ ว่าพระเยซู กํ่าลังเตียวก๋ายมา ก็ฮ้องเอิน
้
เสียง ดัง ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า บุตร ของ กษั ตริย์ ดาวิด เหย ขอ โผด อิน ดู เฮา สอง คน ตวย
เต๊อะ�
31 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น ด่า คน ต๋า บอด สอง คน นั ้น หื้อ ดัก เหีย แต่ เขา ก็ เอิน
้ ดัง ขึ้น ติกๆ ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ดเหย ขอโผดอินดูหมู่เฮาสองคนน่ อยเต๊อะ�
32 พระเยซูก็เลยหยุด แล้วฮ้องมาถามว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะหยังหื้อกา�
33 คนต๋าบอดตอบว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า หมู่เฮาใค่ผ่อหัน�
34 พระเยซู อิน ดู เขา ก็ เลย เอา มือ จิ ตี้ แก่น ต๋า ของ เขา เขา ตึง สอง ก็ ผ่อ หัน บ่า เดี่ยว นั ้น เลย
แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไป
29
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พระเยซูขีลา
่ เข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

1 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา ใก้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม

ก็ มาแผวหมู่บ้านเบธฟายีบนดอยบ่า
กอกเทศ ก็ ใจ๊ สาวกสองคนเข้าไปก่อน
“เข้าไปในหมู่บ้านตังหน้าหัน
้ เน่ อ ตันที ตี้ เข้า
ไปแล้ว จะปะแม่ลากับลูกของมันมัดอยู่ตี้หัน
้ หื้อแก้เจื้อกจู๋งมาหื้อเฮาตึงสองตั ๋ว 3 ถ้ามีคน
ถาม หื้อตอบเขาว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าต้องก๋านใจ๊ เขาก็จะหื้อมาเลยตันที�
4 สิง
้ ว่า
่ ตี้เกิดขึ้นนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
2 สัง
่ ว่า
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5 “หื้อบอกจาวเมืองศิโยน๓ว่า

‘ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมาหาเจ้าตังหลาย
พระองค์สุภาพอ่อนโยนขีหลั
่ งลา
ขีหลั
่ งลูกลามา�ห ”
6 สาวกสองคนนั ้นก็ ไป แล้วเยียะต๋ามตี้ พระเยซู สัง
่ 7 เขาจู๋งลาสองตั ๋วแม่ลูกมาหื้อพระเยซู
เอาเสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา พระองค์ก็ขึ้นขี่ 8 หมู่คนจํา๋ นวนนั กปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของ
ตั ๋วปู๋บนหนตาง บางคนก็ฟันกิง่ ไม้มายายต๋ามหนตางตวย 9 หมู่คนตี้เตียวนําหน้ากับเตียว
ตวยหลังพระเยซู ปากั ๋นโห่ฮ้องเสียงดังว่า
“โฮซันนา๔แก่บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
10 เมื่อพระเยซูเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม คนตึงเมืองแตกตื่นถามกั ๋นว่า “คนนี้ เป๋ นใผกา�
11 คนตังหลายตอบว่า “คนนี้ จื้อเยซู เป๋ นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ามาจากหมู่บ้าน
นาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี�
พระเยซูเข้าไปในพระวิหาร
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 นกก๋า แก๋ ขว้าง ตวย 13 พระองค์ อู้
กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “มี กํา เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า ‘พระวิหาร ของ เฮา จะ ฮ้อง ว่า เป๋น ตี้ สําหรับ
อธิษฐาน�ฬ แต่หมู่เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�อ
14 มีคนต๋าบอดกับคนง่อยปากั ๋นเข้ามาหาพระเยซูตี้พระวิหาร แล้วพระองค์ฮักษาหมู่เขา
หื้อ หาย 15 เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ หัน สิง่ อัศจ๋รรย์ ต่างๆ ตี้ พระเยซู เยีย ะ
กับ ได้ยน
ิ เสียง หละอ่อน โห่ เอิน
้ กั ๋น ใน บริเวณ พระวิหาร ว่า “โฮซัน นา แก่ บุตร ของ กษั ตริย์ ดา
วิด�หมู่เขาก็ปากั ๋นโขดพระเยซู
16 หมู่ เขา ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน บ่ได้ยน
ิ ตี้ หละอ่อน หมู่ นี้ โห่ เอิน
้ กั ๋น กา� พระเยซู ตอบ ว่า
“ได้ยน
ิ ก่า หมู่ต้านบ่เกยอ่านปะในพระคัมภีรพ่
์ องกาตี้ว่า ‘พระเจ้าได้เกียมหละอ่อน กับหละ
อ่อนเกิดใหม่ๆ หื้อฮ้องถวายกําสรรเสริญพระองค์�ฮ ”
17 พระเยซูก็ละหมู่เขา แล้วก็ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปนอนตี้หมู่บ้านเบธานี
12

พระเยซูด่าต้นบ่าเดื่อตี้บ่มีหน่วย
เมื่อ แจ้ง เจ๊า ต๋อน พระ เยซู กํ่า ลัง เตียว ปิ๊ ก เข้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ อยาก กิน
๋ ข้าว
19 เมื่อ พระองค์ หัน ใส่ เก๊า บ่า เดื่อ อยู่ ฮิม ตาง ก็ เตียว เข้า ไป ใก้ แต่ บ่มี อะหยัง บน เก๊า มี ก้า
ใบเต้าอัน
้ พระองค์ก็บอกบ่าเดื่อเก๊านั ้นว่า “ห้ามออกหน่วยแหมซํ้าเน่ อ� บ่ากองว่าหื้อแล้ว
บ่าเดื่อเก๊านั ้นก็เหีย
่ วแห้งต๋ายขําหน้าขําต๋า
20 เมื่อ หมู่ สาวก หัน ก็ ปา กั ๋นงืด ถาม พระเยซู ว่า “เป๋ น ไป ได้ จาใด เก๊า บ่า เดื่อ เหีย
่ วแห้งต๋าย
เวยจาอี�
้
21 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ต้าน มี ความ เจื้อ บ่อิก ขะ
หลิกใจ๋สักหน้ อย ต้านก็จะเยียะจาอี้ได้เหมือนกั ๋น จะเยียะได้นั กเหลือนี้ แหมตวย บ่ว่าจะสัง่
๓ 21:5 21:5 ศิโยน หมายเถิง กรุงเยรูซาเล็ม
ห 21:5 21:5 ศคย� 9:9
๔ 21:9 21:9
กํานี้ เป๋นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า “ขอโผดจ้วยหื้อรอด� จาวยิวใจ๊เป๋นกําสรรเสริญพระเจ้า ฬ 21:13 21:13 อสย�
56:7 อ 21:13 21:13 ยรม� 7:11 ฮ 21:16 21:16 สดด� 8:2
18

มัทธิว 21:22
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ดอย ม่อน นี้ ย้าย ลง ไป ใน ทะเล เหีย ก็ จะ เป๋น ไป จาอัน
้
ต๋ามตี้ต้านอธิษฐานขอ�

มัทธิว 21:39
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ถ้า ต้าน เจื้อ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮับ กู้ อย่าง

ผู้นําศาสนาต๊าพระเยซูเรือ
่ งสิทธิอํานาจ
พระเยซู เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง สอน อยู่ นั ้น หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่
คน เฒ่า คน แก่ เข้า มา ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน มี สิทธิอํานาจ อะหยัง เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ ใผ หื้อ สิทธิ
อํานาจต้าน�
24 พระเยซู ตอบว่า “เฮาจะถามหมู่ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ถ้าหมู่ต้านตอบเฮา เฮาเถิงจะบอก
ว่า เฮา ใจ๊ สิทธิ อํานาจ 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� หมู่ เขา ก็ เปิ็กษา
กั ๋นว่า “ถ้าหมู่ เฮาจะว่า ‘มาจากพระเจ้า� ต้านก็ จะย้อนถามหมู่ เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใด
บ่เจื้อ ยอห์น� 26 แต่ ถ้า หมู่ เฮา จะ ว่า ‘มา จาก คน� ก็ กั ๋ว คน ตัง หลาย จะ โขด ย้อน ว่า คน ตัง
หลายปากั ๋นเจื้อว่ายอห์นเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
27 หมู่เขาก็เลยตอบพระองค์ว่า “หมู่เฮาบ่ฮูเน่
้ อ� พระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮา
ก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่า เฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้
23

กําเผียบเรือ
่ งลูกบ่าวสองคน
“บอก กํา ลอ ว่า หมู่ ต้าน กึ๊ด จาใด เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ตี้ จะ เล่า ต่อ ไป นี้ คือ ป้อ จาย คน นึ่ ง มี ลูก
บ่าวสองคน เขาบอกลูกบ่าวคนเก๊าว่า ‘ลูกป้อ วันนี้ ไปเยียะก๋านในสวนองุน
่ ของป้อกําเน่ อ�
29 “ลูกบ่าวคนเก๊าตอบว่า ‘อึ บ่ไป� แต่เมื่อลูนเขาเปี่ ยนใจ๋ไป
30 “จากนั ้นป้ อก็ไปบอกลูกบ่าวคนหล้าเหมือนกั ๋นว่า ‘ลูกป้ อ วันนี้ ไปเยียะก๋านในสวนองุน
่
ของป้อกําเน่ อ� ลูกบ่าวคนหล้าตอบว่า ‘ตกลงครับ ผมจะไปเยียะ� แต่เขาก็บ่ได้ไปเยียะสัก
กํา
31 “ขอ ถาม ว่า ลูก บ่าว สอง คน นี้ คน ใด ตี้ เจื้อ ฟัง เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ ของ ป้อ� หมู่ เขา ตอบ ว่า
“ลูก บ่าว คน เก๊า� พระเยซู ก็ 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 ตางหื้อหันว่าจะใจ๊ จี วต
ิ อย่างถูกต้องต๋ามธรรมได้ จาใด หมู่ ต้านก็ บ่ยอมเจื้อยอห์น แต่ คน
เก็บ ภาษี กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว ได้ เจื้อ ยอห์น เถิง แม้ ต้าน ตัง หลาย ได้ หัน สิง่ หมู่ นี้ แล้ว แต่ ก็ ยัง
บ่ยอมกลับใจ๋จากบาปมาเจื้อยอห์นเลย
28

กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า
เรือ
่ งมีอยูว่
่ า เจ้าของสวนคนนึ่ งเยียะสวนองุน
่ เขาล้อมฮัว้
แวดสวนไว้หมด เจาะหินแป๋งเป๋นบ่อยํ่าองุน
่ กับแป๋งป้อมสําหรับเฝ้าสวนไว้ แล้วหื้อคนมา
เจ้า ส่วนเจ้าของก็เตียวตางไปอยูต่
่ างประเทศ 34 เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยองุน
่ เจ้าของสวนก็
หื้อลูกจ้างไปหาหมู่คนเจ้า เปื้ อฮับส่วนแบ่งองุน
่ ตี้เป๋นส่วนแบ่งของเขา
35 “แต่หมู่คนเจ้าก็ยับลูกจ้างหมู่นั ้นไว้ แล้วปากั ๋นบุบตีคน
๋ นึ่ ง ฆ่าเหียคนนึ่ ง กับเอาบ่าหิน
ขว้างคนตี้สามจ๋นต๋าย 36 เจ้าของสวนก็ส่งหมู่ลูกจ้างมาหาแหมจํา๋ นวนนั กเหลือเตื้อตี้แล้ว
แต่ ก็ ถูก หมู่ คน เจ้า สวน ปา กั ๋น เยีย ะ จาอัน
้ แหม 37 สุด ต๊าย เจ้าของ สวน ส่ง ลูก บ่าว ของ เขา ไป
เจ้าของสวนอูว่
้ า ‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง�
38 “แต่ เมื่อ หมู่ คน เจ้า หัน ใส่ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน มา ก็ อู้ กั ๋น ว่า ‘นี่ ลอ คน ตี้ จะ ฮับ มรดก
หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� 39 หมู่เขาก็ยับลูกบ่าว
33 “ฟังกําเผียบตี้จะเล่านี้ หื้อดี

มัทธิว 21:40

38

มัทธิว 22:14

เจ้าของสวนนั ้น อุม
้ โจ้งออกไปนอกสวนแล้วก็ฆ่า 40 เมื่อเจ้าของสวนปิ๊ กมาเขาจะเยียะจาใด
กับคนเจ้าหมู่นี้ �

หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ คน เฒ่า คน แก่ ตอบ ว่า “เจ้า ของ สวน จะ ฆ่า คน บ่ดี หมู่ นั ้น หื้อ ต๋าย
อย่างตุ๊กทรมาน แล้วก็ หื้อคนตี้ ยอมแบ่งองุน
่ หื้อกับเจ้าของสวนเมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยเจ้า
ต่อ�
42 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “หมู่ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กาตี้ว่า
41

‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก

สิง่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ก
43 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า จะ ถูก ยึด เอา ไป จาก หมู่ ต้าน แล้ว ก็ ยก หื้อ กับ คน
ตี้ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระเจ้า 44 คน ใด ก็ ต๋าม ตี้ โก้น เต๋ง บ่า หิน ก้อน นี้ เขา ก็ จะ แหลว เป๋น บ่า
หลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้าบ่าหินก้อนนี้ ตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�๕
45 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ กําเผียบเรือ
่ งนี้ ของพระเยซู ก็ฮูว่
้ าพระองค์กํ่า
46
ลังอู้เถิงหมู่เขา หมู่เขาก็ปากั ๋นหาตางตี้จะยับพระองค์ แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย ย้อนว่ามีคน
จํา๋ นวนนั กเจื้อว่าพระเยซูเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า

22
กําเผียบเรือ
่ งก๋านเจิญคนมางานเลี้ยง

พระเยซู เล่า เรือ
่ ง เป๋น กํา เผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง แหม ว่า 2 “แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน
กษั ตริย์ ตี้ ได้ จัด งาน เลี้ยง ฉลอง แต่งงาน หื้อ ลูก บ่าว ของ ต้าน 3 เมื่อ เกีย ม เสร็จ แล้ว กษั ตริย์
ส่ง คน ฮับ ใจ๊ ไปฮ้องแขก ตี้ เจิญ ไว้หื้อ มา งาน ได้ แล้ว แต่ ก็ บ่มี ใผ ยอม มา 4 กษั ตริย์ก็ ส่ง คน ฮับ
ใจ๊คนอื่นไปฮ้องแหม สัง่ หื้อบอกจาอีว่
้ า ‘เฮาได้ฆ่าหมู่งัวตั ๋วตุ้ยๆ ไว้ กู้อย่างพร้อมแล้ว หื้อมา
งานเลี้ยงฉลองก๋านแต่งงานนี้ ได้เลย�
5 “แต่ บ่มี ใผ สนใจ๋ สัก คน ต่าง คน ต่าง ไป เยีย ะ ก๋าน ของ ตั ๋ว เหีย คน นึ่ ง ไป เยีย ะ ไฮ่ เยีย ะ นา
แหมคนนึ่ งก็ไปก๊าขายเหีย 6 คนอื่นๆ ก็ยับหมู่คนฮับใจ๊ตี้มาบอกนั ้นแล้วบุบฆ่าเหีย 7 กษั ตริย์
โขดขนาด เลยส่งก๋องทัพมาฆ่าฆาตกรหมู่นั ้น แล้วเผาเมืองของหมู่เขาตวย
1

“กษั ตริย์ อู้ กับ คน ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ ว่า ‘งาน เลี้ยง ฉลอง ก๋าน แต่งงาน ก็ เกีย ม ไว้พร้อม
แล้ว แต่แขกตี้เฮาได้เจิญไว้นั ้นบ่เปิงตี้จะมาในงานของเฮา 9 หื้อออกไปต๋ามกู้ฮ่อมตางเตียว
เมื่อปะใผก็เจิญมาในงานนี้ หื้อหมด 10 แล้วหมู่คนฮับใจ๊ออกไปต๋ามหนตาง แล้วก็เจิญกู้คน
ตี้หมู่เขาปะ ตึงคนดีตึงคนบ่ดีแล้วปามา จ๋นในตี้สุดห้องฮับแขกก็มีคนมาเต๋มห้อง
8

“เมื่อ กษั ตริย์ เข้า มา ผ่อ แขก ตี้ มา ก็ หัน ใส่ ป้อ จาย คน นึ่ ง แต่ง ตั ๋ว บ่เปิง กับ งาน แต่งงาน
‘เปื้ อนเหย เข้ามาตี้นี่ ได้จาใด เสื้อคุมสําหรับงานแต่งก็บ่มี� ป้อจายนั ้นก็
ปากบ่ออก 13 กษั ตริย์ก็ สัง่ หมู่คนฮับใจ๊ ว่า ‘มัดตีน
๋ มัดมือคนนี้ แล้วโจ้งออกไปตังนอก ตัด
๊ ตี้
มืดตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด� �
11

12 พระองค์ ก็ อู้ว่า

14 พระเยซูก็สรุ ปว่า

“มีหลายคนตี้ได้ฮบ
ั เจิญมา แต่มีคนหน้ อยตี้จะถูกเลือกไว้�

กําถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี
ก

21:42 21:42 สดด� 118:22-23

๕

21:44 21:44 บางฉบับบ่มีข้อนี้
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15 หมูฟาริ
่
สีก็ออกไปวางแผนหาตางเอาผิดกําอูของ
้
พระเยซู 16 หมูเขา
่ ก็เลยส่งสาวกของ

ตั ๋ว กับ หมู่ ตี้ สนั บ สนุน เฮโรด ไป ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ว่า อาจ๋า รย์เป๋น คน สัตย์
ซื่อ สอนเรือ
่ งตางของพระเจ้าต๋ามความจริงโดยบ่ได้เอาใจ๋ใผ ย้อนอาจ๋ารย์บ่หันแก่หน้าใผ
เลย 17 ถ้าจาอัน
้ จ้วยบอกหมู่เฮากําลอว่า อาจ๋ารย์กึ๊ดว่าจาใด ตี้จะเสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควร
จะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี�
18 แต่พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดฮ้ายของหมู่เขา พระองค์เลยอูย้
้ อนไปว่า “หมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ต้าน
จะมาจับผิดเฮาเยียะหยัง 19 เอาเหรียญตี้ใจ๊เสียภาษี มาหื้อเฮาผ่อลอ� หมู่เขาก็ยื่นเหรียญ
เดนาริอน
ั เหรียญนึ่ งหื้อพระองค์ 20 พระเยซูถามหมู่เขาว่า “ฮูปกับจื้อตี้อยู่บนเหรียญนี้ เป๋น
ของใผ�
21 หมู่เขาตอบว่า “เป๋ นของซีซาร์� พระเยซู ก็ บอกหมู่เขาว่า “ของของซีซาร์ก็ เอาไปหื้อซี
ซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า�
22 เมื่อได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เขาก็งืด แล้วละพระองค์ไว้ปากั ๋นออกไป
หมู่สะดูสีแนยับผิดพระเยซู
สะดูสีบางคนมาหาพระเยซู คนหมู่นี้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย หมู่
เขาถามพระองค์ว่า 24 “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘ถ้าป้อจายคนใดต๋าย แต่
ยังบ่ตันมี ลูกเตื้อ น้ องบ่าวเขาก็ ต้องฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียเหีย กับหื้อมี ลูกสืบเจื๊ อสายของ
อ้ายไว้�ข 25 สมมุติว่า ในหมู่เฮานี้ มีป้อจายตี้เป๋นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊าแต่งงานยังบ่ตัน
มีลูกก็ต๋ายไปเหีย น้ องบ่าวคนถัดมาฮับนางมาเป๋นเมียต่อ 26 น้ องบ่าวคนตี้สองก็ต๋ายบ่มีลูก
เหมือนกั ๋น แล้วก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นกับน้ องบ่าวคนตี้สามจ๋นเถิงคนตี้เจ็ดตี้ต้องฮับเอาปี้ ใป๊
มาเป๋นเมียต่อๆ กั ๋นมา 27 แล้วสุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ ต๋ายตวย 28 เมื่อเถิงวันตี้ เป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายนั ้น แม่ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่าตึงเจ็ดคนนั ้นก็เกยเป๋นผัวของนางมา
หมดแล้ว�
29 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ผิด แล้ว ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เข้า ใจ๋ พระคัมภีร กั
์ บ
บ่ฮู้จักฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า 30 เมื่อเถิงวันตี้ กู้ คนเป๋นขึ้นจากความต๋าย จะบ่แต่งงานกั ๋น
กาว่า ยก หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กั ๋น แหม แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์ 31 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น
จากความต๋ายนั ้น หมู่ต้านบ่เกยอ่านกา ตี้พระเจ้าอูว่
้ า 32 ‘เฮาเป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค
กับยาโคบนั บถือ�ค พระองค์บ่เป๋นพระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ �
33 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ จาอีก็
้ ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระเยซู
23 ในวันนั ้น

บัญญัติข้อใดสําคัญตี้สุด
เมื่อ หมู่ ฟาริสี ได้ยน
ิ ว่า หมู่ สะดู สี จับ ผิด ใน กํา อู้ พระเยซู บ่ได้ หมู่ เขา ก็ มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ
ถามพระเยซู แหมเตื้อ 35 มีผู้ชํานาญบทบัญญัติคนนึ่ ง ลองเจิงพระองค์ ว่า 36 “อาจ๋ารย์ ใน
บทบัญญัติตึงหมด ข้อใดสําคัญเหลือเปิ้ น�
37 พระเยซู ตอบ ว่า “ ‘จง ฮัก องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุ ด จิต สุ ด ใจ๋ กับ สุ ด
ผญาปั๋ ญญาของเจ้า�ฅ 38 คือเป๋นบทบัญญัติข้อเก๊า กับเป๋นข้อตี้สําคัญตี้สุด 39 ส่วนข้อสอง
ตี้ สําคัญ ปอๆ กั ๋น คือ ‘จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า�ฆ 40 บท บัญญัติ กับ หนั งสือ ของ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้ ก็ขึ้นอยูกั
่ บบทบัญญัติสองข้อนี้ �
34

เจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ดใหญ่เหลือกษั ตริยดาวิ
์
ด
ข
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ค

22:32 22:32 อพย� 3:6

ฅ
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ต๋อน ตี้ หมู่ ฟาริสี มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู ได้ ถาม หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน กึ๊ด จาใด
พ่องเรือ
่ งเกี่ยวกับพระคริสต์ ต้านเป๋นเจื๊อสายของใผ� หมู่ฟาริสีตอบว่า “เป๋นเจื๊อสายของ
กษั ตริยดาวิ
์
ด�
43 พระเยซูถามต่อว่า “แล้วเป๋ นจาใดเมื่อกษั ตริยดาวิ
์
ดอูโดย
้
พระวิญญาณบริสุทธินั
์ ้น จึง
ฮ้องพระคริสต์ว่า ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า� ย้อนกษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูว่
้ า
44 ‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
41
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“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
ง
อยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน� ’

ใน เมื่อ กษั ตริย์ ดาวิด ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋น เจื๊ อสาย
ของกษั ตริย์ดาวิดได้จาใด� 46 บ่มีใผตอบพระเยซูได้สักคน นั บตัง้ แต่วันนั ้นเป๋นต้นมาก็บ่มี
ใผก้าเข้ามาถามอะหยังพระองค์แหมเลย
45

23
พระเยซูเตือ
๋ นหื้อฮูเกี
้ ่ยวกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
พระเยซู อู้ กับ คน ตัง หลาย ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า 2 “หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี
มีอํานาจตี้จะสอนต้านตังหลายเรือ
่ งบทบัญญัติของโมเสส 3 อะหยังตี้เขาสอน ก็หื้อเจื้อฟัง
กับ เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สอน นั ้น แต่ สิง่ ตี้ หมู่ เขา เยียะ ห้ามเยีย ะ ตวย เน่ อ ย้อนว่าคน หมู่ นี้ สอน
อย่างนึ่ ง แต่ เยียะแหมอย่างนึ่ ง 4 เขาตัง้ กฎตี้ ยากๆ หื้อคนตังหลายยึดถือ เผียบเหมือนหมู่
เขาเอาของหนั กๆ หื้อคนอื่นแบกไว้ แต่หมู่เขาก็บ่ยอมจ้วยจิสักหน้ อย
1

5 “เขาฮิเยียะกู้อย่างเปื้ ออวดคนเต้าอัน
้

เขาแป๋งแอ็บใส่ข้อพระคัมภีรแก่
์ นใหญ่เหลือเปิ้ น
มัดตี้ ตั ๋ว แล้วใส่ เสื้อคุมตี้ มีพู่ห้อยยาวเหลือเปิ้ น 6 เขาซอบนั ่งตัด
๊ ตี้ มีเกียรติ ในงานเลี้ยง กับ
ตี้ สําคัญในธรรมศาลาของจาวยิว 7 หมู่เขาซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี กับซอบหื้อคนตัง
หลายฮ้องเขาว่า ‘อาจ๋ารย์�
8 “แต่ ห้าม หื้อ คน อื่น ฮ้อง หมู่ ต้าน ว่า ‘อาจ๋า รย์� ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย มี อาจ๋า รย์ คน เดียว
กับ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น ตึง หมด 9 ห้าม ฮ้อง คน บน โลก นี้ ว่า ‘พระบิดา� ย้อน ว่า ต้าน ตัง
หลาย มี พระบิดา องค์ เดียว ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ คือ พระเจ้า 10 ห้าม หื้อ คน ใด ฮ้อง ต้าน ตัง หลาย ว่า
‘เจ้านาย� ย้อนว่าต้านตังหลายมีเจ้านายคนเดียวคือพระคริสต์ 11 ในหมู่ต้านคนตี้เป๋นใหญ่
เหลือเปิ้ น จะต้องเป๋นคนตี้ ฮับใจ๊ ต้านตังหลาย 12 คนตี้ ยกตั ๋วขึ้น คนนั ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง
ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลง ก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น
พระเยซูด่าหมู่ผู้นําศาสนา
13 “ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ ฟาริสี

ย้อนว่าหมู่เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อ
ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้าได้ กีดกั ๋นคนอื่นบ่หื้อไปแผวแผ่นดินสวรรค์ เซิง่ หมู่ เจ้าก็ บ่ยอมเข้าไป เมื่อคน
อื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็ขวางไว้เหีย๖
ง

๖ 23:13
22:44
22:44 สดด�
110:1
23:13 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 14 คือ
“ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดตี้ต้องฮับความตุ๊ก
ย้อนว่า
หมู่เจ้ายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเหีย
แล้วก็ขี้แต่งอธิษฐานยาวๆ
ย้อนจาอัน
้ เจ้าตังหลายจะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
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15 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี

เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตี้ต้อง
ฮับ ความ ตุ๊ก หมู่ เจ้า ยอม ข้าม นํ้า ข้าม ทะเล เปื้ อ เซาะ หา คน ก้า คน เดียว หื้อ เข้า ฮีต ศาสนา ยิว
เมื่อเข้าฮีตแล้ว ก็เยียะหื้อเขาสมควรตี้จะตกหม้อหน้าฮกนั กเหลือเจ้าตังหลายแหมสองเต้า
16 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ คน นํา ตาง ตี้ ต๋า บอด ตี้ ต้อง ฮับ ความ ตุ๊ก หมู่ เจ้า สอน ว่า ‘ถ้า
คนใดก็ต๋ามเมื่อสาบานโดยอ้างพระวิหาร ก็บ่มีความหมายอะหยัง แต่ถ้าคนใดสาบานอ้าง
คําของพระวิหาร เขาจะต้องเยียะตวยกําสาบานตี้ได้อ้างแล้วนั ้นหื้อได้� 17 หมู่คนง่าวป๋าย
บ่ปอ ต๋า บอด แหม อัน ไหน สําคัญ เหลือ กั ๋น คํา ใน พระวิหาร กาว่า พระวิหาร ตี้ เยีย ะ หื้อ คํา นั ้น
เป๋นสิง่ ศักดิส
้
ว่า ‘ถ้าคนใดก็ต๋ามสาบานโดยอ้างแต้นปู่จา ก็บ่มีความ
์ ิทธิ์ 18 หมู่เจ้ายังอูแหม
หมายอะหยัง แต่ ถ้าคนใดสาบานโดยอ้างเครือ
่ งปู่ จาบนแต้นปู่ จานั ้น เขาจะต้องเยียะตวย
กําสาบานตี้ได้ว่านั ้นหื้อได้� 19 เจ้าคนต๋าบอดแต๊ๆ อะหยังสําคัญเหลือกั ๋น เครือ
่ งปู่จากาว่า
20
แต้น ปู่ จา อัน ใด ตี้ เยีย ะ หื้อ เครือ
่ ง ปู่ จา นั ้น ศักดิส
์ ิทธิ์ ย้อน จาอี้ ใผ ก็ ต๋าม ตี้ สาบาน โดย อ้าง
แต้นปู่จา เขาก็สาบานโดยอ้างแต้นปู่จาตึงเครือ
่ งปู่จากู้อย่างตี้อยู่บนแต้นนั ้นตวย 21 คนตี้
สาบานโดยอ้างพระวิหาร เขาก็สาบานโดยอ้างพระวิหารผดแผวพระเจ้าผูตี
้ ้อยูใน
่ พระวิหาร
ตวย 22 กับ คน ตี้ สาบาน โดย อ้างสวรรค์ ก็ สาบาน โดย อ้าง บัลลังก์ ของ พระเจ้า ตึง พระองค์ ตี้
นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์นั ้นตวย
23 “ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี

เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ย้อน
หมู่ เจ้าถวายสิบลดจากหอมด่วน เม็ดผักจี กับยีห
่ ร่า แต่ สิง่ ตี้ สําคัญเหลือนั ้นในบทบัญญัติ
คือ ความ ยุติธรรม ความ เมตต๋า กับ ความ ซื่อสัตย์ ก็ ละเลย เหีย ส่วน ก๋าน ถวาย สิบ ลด เจ้า ก็
ควร เยีย ะ อยู่ แต่ บ่ดี ละ สิง่ สําคัญ หมู่ นั ้น ตวย 24 คน นํา ตาง ตี้ ต๋า บอด หมู่ เจ้า กรอง แมง ตั ๋ว
หน้ อยๆ ออกจากนํ้ากิน
๋ แต่ลืนอูฐเข้าไปตึงตั ๋ว

“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หมู่
เจ้าล้างถ้วยจานก้าตังนอกเต้าอัน
้ แต่ตังในนั ้นมีก้าความโลภกับความมัวเมาในกิเลสเต๋ม
ไปหมด 26 หมู่ฟาริสีต๋าบอด หื้อหมู่เจ้าล้างตังในถ้วยจานหื้อสะอาดเหียก่อน แล้วตังนอกก็
จะสะอาดไปตวย
27 “ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี เจ้าเป๋ นคนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด ย้อน
หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ ตา สี ขาว ตัง นอก ผ่อ งาม แต๊ๆ แต่ ตัง ใน มี ก้า กระดูก คน
ต๋ายกับสิง่ ตี้เป๋นมลทินกู้อย่างเต๋มไปหมด 28 เหมือนกับหมู่เจ้า ตี้หื้อคนหันว่าเป๋นคนเยียะ
สิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม แต่แต๊ๆ ในตั ๋วเจ้ามีความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดกับความบ่ดีเต๋มไปหมด
25

29 “ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี

เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ย้อน
หมู่ เจ้าได้ แป๋งอุโมงค์ ฝังศพตี้ เปิงกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้วแต่งหย้องหลุม
ฝัง ศพ ของ คน หมู่ ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 30 หมู่ เจ้า ก็ อู้ ว่า ‘ถ้า เฮา อยู่ ใน สมัย ป้อ อุย
๊ แม่
หม่อนของเฮานั ้น เฮาจะบ่ยอมฮ่วมมือกับเขา ตี้ฆ่าหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าหมู่
นี้ แน่ ๆ� 31 เป๋นก๋านแสดงหื้อหันว่าหมู่เจ้ายอมฮับว่า ตั ๋วเก่าเป๋นลูกหลานของคนหมู่นั ้น ตี้
ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 32 ย้อน จาอัน
้ หื้อ เยีย ะ บาป ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่
เจ้าได้ตัง้ เก๊าเยียะไว้หื้อเสร็จเหียเต๊อะ
33 “หมู่จ้าดงู หมู่จ้าดงู ปิ๊ ด หมู่เจ้าจะป๊ นจากหม้อหน้าฮกได้ จาใด 34 ย้อนจาอัน
้ เฮาจะส่ง
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า คนตี้มีปั๋ ญญา กับธรรมาจ๋ารย์มาหาเจ้าตังหลาย แล้วเจ้า
ตัง หลาย ก็ จะ ยับ เขา หมู่ นั ้น ไป ฆ่า เหีย พ่อง ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พ่อง ไป เฆี่ยน ใน ธรรมศาลา
ของจาวยิวพ่อง ไล่ หมู่เขาหนี จากเมืองนึ่ งไปแหมเมืองนึ่ งพ่อง 35 ย้อนจาอัน
้ โต้ษจะมาเถิง
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หมู่เจ้านี่ ละ ตี้ได้ฆ่าคนตี้บริสุทธิ์ ตัง้ แต่อาแบลตี้ถูกฆ่าต๋ายจ๋นเถิงเศคาริยาห์ลูกของเบเรคิ
ยาห์ ตี้ถูกฆ่าต๋ายหละหว่างพระวิหารกับแต้นปู่จา จ 36 เฮาบอกความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า
โต้ษตี้ได้ฆ่าคนหมู่นั ้นก็จะมาเถิงคนในยุคนี้ อย่างแน่ นอน
พระเยซูเตือ
๋ นคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็มเหย เจ้าคือผู้ตี้ ได้ ฆ่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้ว
เอาบ่าหินขว้างคนหมู่ นั ้นตี้ พระเจ้าส่งมาหาหมู่ เจ้าจ๋นต๋าย หลายเตื้อเฮาใค่ เอาลูกของเจ้า
มาไว้ในอ้อมอก เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใต้
่ ปีกของมัน แต่เจ้าบ่ยอม 38 ผ่อหื้อดีเน่ อ เฮือนของ
39
๗
เจ้า จะ ถูก ละ ขว้าง หื้อ ฮ้าง ไป เหีย เฮา ขอ บอก เจ้า ตัง หลาย ไว้เน่ อ ว่า ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไป ปาย
หน้า เจ้า ตัง หลายจะบ่หันเฮาแหมแล้ว จ๋น กว่าหมู่ เจ้าจะเอิน
้ ว่า ‘ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ ตี้ มา
ในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�ฉ ”
37 “โอ

24
ก๋านทําลายพระวิหารก่อนสิน
้ โลก
ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ออก จาก บริเวณ พระวิหาร หมู่ สาวก มา จี๊ หื้อ พระองค์ ผ่อ ตึก
ต่างๆ ในบริเวณพระวิหาร 2 พระองค์อู้กับหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายหันตึกหมู่นี้ ก่อ เฮาบอก
ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่า หิน ตี้ ซ้อน กั ๋น หมู่ นี้ จะ ถูก เต ขว้าง จ๋น บ่หัน วาง ซ้อน กั ๋น เลย
สักก้อน�
3 ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง นั ่ง อยู่บน ดอย บ่า กอกเทศ หมู่ สาวก มา ถาม พระองค์ เป๋ น ก๋าน ส่วน
ตั ๋วว่า “ขอบอกหมู่เฮากําเต๊อะว่า สิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด แล้ววันตี้พระองค์จะปิ๊ กมากับวัน
สิน
้ โลกจะมีหมายสําคัญอะหยังพ่อง�
4 พระองค์ ตอบ ว่า “หละวัง หื้อ ดี ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ต้าน เน่ อ 5 ย้อน ว่า จะ มี หลาย คน อ้าง จื้อ
ของ เฮา ว่า ‘เฮา เป๋น พระคริสต์� แล้ว จุ ล่า ย หื้อ หลาย คน หลง เจื้อ 6 ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ยน
ิ
เรือ
่ ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ ว่า เกิด สงคราม ตึง ใก้ ตึง ไก๋ ก็ บ่ถ้า ตก อก ตก ใจ๋ ย้อน เรือ
่ ง จาอี้จะ
ต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ ยงสุดของโลกเตื้อ 7 ประเทศนึ่ งจะสู้ ฮบกับแหมประเทศ
นึ่ ง อาณาจักรนึ่ งก็จะสู้ฮบกับแหมอาณาจักรนึ่ ง จะเกิดก๋านกัน
้ ข้าวอยากนํ้ากับแผ่นดินจะ
8
ไหวหลายตี้ แต่เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ ก็เผียบเหมือนก๋านตัง้ เก๊าเจ็บต๊องก่อนเกิดลูก
9 “หมู่ต้านจะถูกยับไปทรมาน แล้วถูกฆ่า คนจะจังต้านใคว่ไปหมด ย้อนว่าหมู่ต้านได้ติด
ต๋าม เฮา 10 เถิง ต๋อน นั ้น หลาย คน จะ เลิก เจื้อ จะ หัก หลัง กั ๋น กับ จะ จัง กั ๋น ตวย 11 จะ มี ผู้ เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมหลายคน แล้วมาจุล่ายคนจํา๋ นวนนั ก 12 คนตังหลายจะ
บ่มีความฮักหื้อกั ๋นแหมต่อไป ย้อนว่าความบ่ดีจะนั กขึ้นติกๆ 13 แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิงตี้สุด
จะได้ ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 14 คนจะบอกข่าวดี เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าไปใคว่ตึงโลก
เปื้ อกู้จ้าดจะได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ แล้ววันสิน
้ โลกจะมาเถิง
1

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 อ่าน กํา นี้
เข้า ใจ๋ ความหมาย หื้อ ดี) 16 ก็ หื้อ คน ตี้ อยู่ ใน แคว้น ยู เดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู่ บน ดอย เวยๆ 17 คน
15

จ
ฉ

๗ 23:38 23:38 เฮือนของเจ้า อ้างเถิง กรุงเยรูซาเล็มตึงพระวิหาร
23:35 23:35 2 พศด� 24:20-22
23:39 23:39 สดด� 118:26 ช 24:15 24:15 ดนล� 9:27; 11:31; 12:11
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มัทธิว 24:39

ตี้ อยู่ บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน ห้าม ลง มา กาว่า ปิ๊ ก เข้า ไป เก็บ คัว ใน บ้าน คน ตี้ อยู่ ต๋าม โต้ง
ต๋ามนา ห้ามปิ๊ กไปเอาเสื้อคุมตี้บ้าน หื้อลวดหนี ไปเลย 19 ในหว่างนั ้นความฉิ บหายก็จะเกิด
กับ หมู่ แม่ มาน กับ แม่ ลูก หน้ อย ตี้ ลูก ยัง กิน
๋ นม อยู่ 20 หื้อ อ้อนวอน ขอ พระเจ้า ตี้ จะ บ่ต้อง หนี
21
ใน หน้า หนาว กาว่าใน วัน สะบาโต ย้อนว่า ยาม นั ้น จะ เกิด ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก อย่าง ใหญ่
หลวง ขนาด อย่าง ตี้ บ่เกย เกิด ขึ้น มา ก่อน เลย นั บ ตัง้ แต่ โลก เกิด ขึ้น จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ กับ จะ
บ่มี จาอี้ เกิด ขึ้น แหม เลย 22 ถ้า พระเจ้า บ่หย้อ วัน เวลา หมู่ นั ้น หื้อ สัน
้ ลง ก็ จะ บ่มี ใผ รอด จี วต
ิ
เลย แต่ย้อนว่าพระองค์หันแก่คนตี้พระองค์ได้เลือกไว้เป๋นของพระองค์แล้ว ก็หื้อเวลานั ้น
สัน
้ ลง 23 ในเวลานั ้นถ้ามีคนใดมาบอกว่า ‘ผ่อลอพระคริสต์อยูหั
่ น
้ � กาว่า ‘พระคริสต์อยูนี
่ ้�
ห้าม เจื้อ เขา เน่ อ 24 ย้อน ว่า จะ มี พระคริสต์ ตั ๋ว ป๋อม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว
ป๋อมเกิดขึ้น แล้วหมู่เขาก็จะเยียะก๋านอัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุล่ายแม้แต่คนตี้
พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว ถ้าเป๋นไปได้ 25 ฟังไว้หื้อดีเน่ อ เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
18

26 “ย้อนจาอัน
้ ถ้ามีใผมาบอกต้านตังหลายว่า ‘หัน
้ ลอ พระคริสต์อยูตี
่ ้ดินแดนทุรกั ๋นดาร�

ห้าม ออก ไป หา เขา กาว่า ถ้า มี คน บอก ว่า ‘พระคริสต์ หลบ อยู่ นี่ ลอ� ก็ ห้าม เจื้อ เน่ อ 27 ย้อน
ว่า เมื่อ บุตรมนุษย์ ปิ๊ ก มา จะ เผียบ เหมือน กับ ฟ้า แมบ ตัง วัน ออก อยู่ ตัง วัน ตก ก็ หัน แจ้ง หลึ้ง
28 เหมือนกับตี้ไหนมีซากศพ ตี้หัน
้ ก็จะมีหมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด
29 “ตันทีตี้เวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว

‘ตะวันจะมืดตึ๊ก
เดือนจะบ่ส่องแสง
ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้า
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ซ
30 “ในเวลานั ้นจะมีหมายสําคัญบนต๊องฟ้าบอกหื้อฮูว่
้ า บุตรมนุษย์กํ่าลังปิ๊ กมา คนตังหลาย
หมด ตึง โลก จะ ไห้ สนั ่น ปั่ น ปื๊ น หมู่ เขา จะ หัน บุตรมนุษย์ ลง มา บน เมฆ ใน ต๊ องฟ้า ด้วย ฤทธิ์
อํานาจ กับ รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ 31 พระองค์ จะ ส่ง หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ มา พร้อม กับ เสียง
แกตี้ดังขนาด หมู่ทูตสวรรค์นั ้นจะมารวบรวมคนตี้พระองค์เลือกไว้แล้ว จากตึงสี่ทิศตัง้ แต่
ขอบฟ้าเผิกนึ่ ง จ๋นเถิงสุดขอบฟ้าแหมเผิกนึ่ ง
หื้อเฮียนฮูจาก
้
เก๊าบ่าเดื่อ

32 “หื้อ เฮีย น ฮู้ จาก เรือ
่ ง เก๊า บ่า เดื่อ

คือ เมื่อ กิง่ บ่า เดื่อ โป่ง ใบ ใหม่ ต้าน ก็ ฮู้ว่า ใก้ จะ เถิง หน้า
ฮ้อน แล้ว ก็ เหมือน เดียว กั ๋น เมื่อ ต้าน ตัง หลาย หัน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เฮา บอก แล้ว ก็ หื้อ ฮู้ ว่า ใก้
เถิง เวลา ตี้ พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา ใก้ จะ เถิง เวลา แต๊ๆ แล้ว เน่ อ 34 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง
หลายว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์ ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 35 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบ
หายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
33

พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ฮูว่
้ าเมื่อใดจะเถิงเวลา

36 “แต่ ว่า วันนั ้น เวลา นั ้น ตี้ สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น

บ่มีใผฮู้สักคน หมู่ทูตสวรรค์ ก็ บ่ฮู้ บุตรของ
พระเจ้าก็บ่ฮู้ มีก้าพระบิดาองค์เดียวเต้าอัน
้ ตี้ฮู้
ก็จะเป๋นอย่างเดียว
กับในสมัยของโนอาห์ 38 คือว่าในสมัยของโนอาห์นั ้น ก่อนตี้นํ้าจะท่วมโลก คนตังหลายได้
กิน
๋ กับดื่ม มีก๋านแต่งงานกั ๋น ตึงยกลูกหื้อเป๋นผัวเมียกั ๋น จ๋นเถิงวันตี้โนอาห์ได้เข้าไปในเฮือ
39 คนตังหลายหมู่นี้ บ่ฮูตั
้ ๋วเลยว่าจะเกิดเหตุก๋ารณ์ อะหยังขึ้น เต๊าฮอดนํ้าท่วมปั๊ ดปาคนหมู่นี้
ซ

24:29 24:29 อสย� 13:10; 34:4

37 เมื่อบุตรมนุษย์จะมา
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มัทธิว 25:16
40 ในยามนั ้นป้ อจายสองคนตี้กํ่าลัง

ไปหมด เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็จะเป๋นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
เยียะ นา คน นึ่ ง จะ ถูก ฮับไป แต่ แหม คน นึ่ ง จะ ถูก ละ ไว้ 41 กับ แม่ ญิง สอง คน กํ่า ลัง โม่ แป้ง อยู่
ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้
42 “ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงหละวังตั ๋วหื้อดี

ย้อนต้านบ่ฮูว่
้ าองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของต้านจะปิ๊ ก
มาเมื่อใดวันไหนกั ๋นแน่ 43 หื้อจํา๋ ไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านฮู้ตั ๋วว่าขโมยจะลักเข้ามาต๋อนเมื่อคืน
เวลา ใด เขา ก็ จะ แน หละวัง บ่หื้อ ขโมย งัด เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 44 เหมือน เดียว กั ๋น ต้าน ตัง
หลายจงเกียมตั ๋วไว้หื้อพร้อม ย้อนว่าบุตรมนุษย์จะมาในเวลาตี้หมู่ต้านกึ๊ดบ่เถิง

45 “ใผคนใดตี้เป๋ นคนฮับใจ๊ตี้ซื่อสัตย์กับหลวก ตี้เจ้านายมอบหน้าตี้หื้อเป๋ นหัวหน้าคนฮับ
ใจ๊ คน อื่นๆ เปื้ อ แจก ของกิน
๋ ต๋าม เวลา 46 เมื่อ เจ้า นาย ปิ๊ ก มา หัน เขา ยัง เยีย ะ ก๋าน อยู่ อย่าง ดี
47
คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ก็ เป๋น สุข เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เจ้า นาย จะ ตัง้ หื้อ เขา ผ่
อกอยกู้อย่างตี้เป๋นของเปิ้ น 48 แต่ถ้าคนฮับใจ๊คนนั ้นเป๋นคนบ่ดี แล้วกึ๊ดในใจ๋ว่า ‘แหมเมิน
อยู่กว่าเจ้านายจะปิ๊ กมา� 49 แล้วตัง้ เก๊าบุบตีคน
๋ ฮับใจ๊คนอื่นๆ กับปากั ๋นตึงกิน
๋ ตึงดื่มกับหมู่
เปื้ อนขีเหล้
้
า 50 เจ้านายของเขาก็จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้เขาบ่ฮูกั
้ บบ่ตันฮูค
้ ิง 51 แล้วก็จะลงโต้
ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่ หื้อไปอยู่ตวยหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตัด
๊ ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยว
กางอย่างเจ็บปวด�

25
กําเผียบเรือ
่ งเปื้ อนเจ้าสาวสิบคน
“ใน เวลา นั ้น แผ่น ดิน สวรรค์ จะ เผียบ เหมือน เปื้ อน เจ้า สาว สิบ คน กํา๋ โกม ไฟ ออก มา ถ้า
ฮับเจ้าบ่าว 2 ในแม่ญิงหมู่นั ้นมีห้าคนเป๋นคนง่าว แหมห้าคนเป๋นคนหลวก 3 แม่ญิงง่าวห้า
คนนั ้นเอาโกมไฟไป แต่ บ่ได้ เอานํ้ามันสํารองไปตวย 4 แต่ แม่ญิงหลวกห้าคนนั ้นเอานํ้ามัน
สํารอง ใส่ ก๋า ไป พร้อม กับ โกม ไฟ ตวย 5 เป๋น เวลา เมิน ขนาด แต่ เจ้า บ่าว ก็ ยัง บ่มา เตื้อ แม่ ญิง
สาวตึงสิบคนก็ใค่หลับแล้วก็หลับไป
6 “เมื่อเถิงเวลาเตี้ยงคืน ก็มีเสียงเอิน
้ ฮ้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว ขะใจ๋ออกมาต้อนฮับเน่ อ�
7 “เปื้ อนเจ้าสาวตึงหมดสิบคนก็ ตื่น แล้วแป๋ งไส้ โกมไฟของตั ๋วหื้อพร้อม 8 หมู่แม่ญิงง่าว
อูกั
้ บหมู่แม่ญิงหลวกว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของหมู่เจ้าหื้อหมู่เฮาพ่องเต๊อะ โกมไฟของหมู่เฮากํ่า
ลังจะดับอยูแล้
่ ว�
1

“หมู่ แม่ ญิง หลวก ตอบ ว่า ‘บ่ได้ ก้า นํ้ามัน ตี้ มี อยู่ นี้ มี ปอ สําหรับ ตั ๋ว เฮา เต้า อัน
้ หมู่ เจ้า ไป
เซาะซื้อจากคนขายเอาคนเดียวเต๊อะ�
10 “ต๋อนตี้หมู่แม่ญิงง่าวออกไปเซาะซื้อนํ้ามัน เจ้าบ่าวก็มาแผว เปื้ อนเจ้าสาวตี้พร้อมอยู่
แล้วได้ไปงานเลี้ยงแต่งงานกับเจ้าบ่าว แล้วปะตู๋ก็หับ
9

11 “ต่อมาเมื่อหมู่แม่ญิงง่าวห้าคนปิ๊ กมา

ก็ปากั ๋นฮ้องว่า ‘ต้านเจ้าๆ จ้วยไขปะตู๋หื้อเฮากํา
เต๊อะ�
12 “แต่เจ้าบ่าวตอบว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่หมู่เจ้าว่า เฮาบ่ฮูจ
้ ักหมู่เจ้าเลย�
13 “ย้อนจาอัน
้

หื้อต้านตังหลายเฝ้าหละวังอยูตลอด
่
ย้อนต้านบ่ฮูวั
้ นเวลาตี้เฮาจะปิ๊ กมา

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 ห้า ตะ
ลันต์แก่คนตี้ นึ่ ง หื้อสองตะลันต์แก่ คนตี้ สอง แล้วก็หื้อคนตี้สามตะลันต์เดียว โดยแบ่งหื้อ
ต๋ามความสามารถของแต่ละคน แล้วต้านก็ออกเตียวตาง 16 คนฮับใจ๊ตี้ได้ห้าตะลันต์ ก็เอา
14
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17 คนฮับใจ๊ตี้ได้สองตะลันต์

ไปเป๋นตืนก๊าขายเลย แล้วก็ได้กํ่าไฮมาแหมห้าตะลันต์
ก็เอาไป
เป๋นตืนก๊าขายเหมือนกั ๋น แล้วก็ได้กํ่าไฮมาแหมสองตะลันต์ 18 สําหรับคนฮับใจ๊ตี้ได้ตะลันต์
เดียว ก็ขุดดินเป๋นฮ่อม แล้วซ่อนสตางค์ของเจ้านายไว้ในหัน
้ เหีย
“เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว เจ้า นาย ปิ๊ ก มา จึง ฮ้อง หมู่ คน ฮับ ใจ๊ สาม คน มา ถาม ว่า ได้ เอา
สตางค์ไปเยียะอะหยังกั ๋นพ่อง 20 คนฮับใจ๊ตี้ได้ห้าตะลันต์ เอาตึงตืนตึงกํ่าไฮแหมห้าตะลัน
ต์ มาหื้อนายแล้วก็บอกว่า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ตี้ หื้อข้าพเจ้าไว้ห้าตะลันต์ ผ่อนี่ ลอ ตืนห้าตะ
ลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาเปาะแหมห้าตะลันต์�
21 “นาย ก็ อู้ กับ เขา ว่า ‘ดี แล้ว เจ้า เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี กับ ซื่อสัตย์ เจ้า ซื่อสัตย์ ใน สิง
่ เล็กๆ
หน้ อยๆ เฮาจะตัง้ หื้อเจ้าผ่อกอยของจํา๋ นวนนั ก มาฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
19

22 “แล้วคนฮับใจ๊ตี้ได้สองตะลันต์

ก็เข้ามาอูว่
้ า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ตี้หื้อข้าพเจ้าไว้สองตะ
ลันต์ ผ่อนี่ ลอ ตืนสองตะลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาเปาะแหมสองตะลันต์�
23 “นาย ก็ อู้ กับ เขา ว่า ‘ดี แล้ว เจ้า เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี กับ ซื่อสัตย์ เจ้า ซื่อสัตย์ ใน สิง
่ เล็กๆ
หน้ อยๆ เฮาจะตัง้ หื้อเจ้าผ่อกอยของจํา๋ นวนนั ก มาฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
24 “แล้วคนฮับใจ๊ตี้ได้ตะลันต์เดียวก็เข้ามาอูว่
้ า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าฮูว่
้ าต้านเป๋นคนเขี้ยว

ต้าน เก็บ เกี่ยว สิง่ ตี้ ต้าน บ่ได้ ปูก แล้ว ก็ เก็บ พืช ผล ตี้ ต้าน บ่ได้ หว่าน 25 ข้าพเจ้า กั ๋ว ก็ เลย เอา
สตางค์ตะลันต์เดียว ไปขุดขุมซ่อนไว้ในดินเหีย ผ่อนี่ ลอ สตางค์ตะลันต์เดียวของต้าน�
26 “นาย ก็ ตอบ เขา ว่า

‘ไอ่ขี้ข้าบ่ดี ขี้ค้าน เจ้าก็ ฮู้ว่าเฮาเก็บเกี่ยวในสิง่ ตี้ เฮาบ่ได้ ปูก กับเก็บ
พืช ผล ตี้ เฮา บ่ได้ หว่าน 27 ถ้า จาอัน
้ เป๋น จาใด บ่เอา สตางค์ นั ้น ไป ฝาก ธนาคาร ไว้ เมื่อ เฮา ปิ๊ ก
มาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
28 “แล้วเจ้านายก็สัง
่ หื้อเอาสตางค์นึ่ งตะลันต์จากเขาไปหื้อคนตี้มีสิบตะลันต์ 29 ย้อนคน
ตี้ มี อยู่ แล้ว ก็ จะ เตื่ อม นั ก ขึ้น จ๋น เหลือ ล้น ส่วน คน ตี้ บ่มี แม้ แต่ สิง่ ตี้ เขา มี อยู่ นั ้น ก็ จะ เอา ไป
จากเขาเหีย 30 จากนั ้นก็สัง่ หื้อเอาคนฮับใจ๊บ่มีประโยชน์ คนนั ้น โจ้งออกไปตี้มืดตังนอกเหีย
ตี้หัน
้ จะมีเสียงไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด
บุตรมนุษย์จะตัดสินลงโต้ษกู้คน
31 “เมื่อ บุตรมนุษย์จะปิ๊ กมาโดยรัศมี อันยิง
่ ใหญ่ฮ่วมกับหมู่ทูตสวรรค์

พระองค์ จะนั ่งบน
บัลลังก์ ตี้ เต๋ม ไป ด้วย รัศมี ตี้ มา จาก สวรรค์ 32 คน เจื๊อ จ้าด ต่างๆ จะ มา เปาะ กั ๋น ส่อง หน้า บุตร
มนุษย์ พระองค์จะแบ่งหมู่เขาออกเป๋นสองหมู่ เหมือนกับคนเลี้ยงแกะตี้แยกแกะออกจาก
แป๊ะ 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 สร้าง โลก
มา แล้ว 35 ย้อน ว่า ต๋อน ตี้ เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว หมู่ ต้าน ก็ เลี้ยง เฮา เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า ต้าน ก็
เอา นํ้า หื้อ เฮา กิน
๋ เฮา เป๋น คน แปลก หน้า หมู่ ต้าน ก็ ต้อนฮับ เฮา หื้อ เข้า ไป ใน บ้าน 36 เฮา บ่มี
เสื้อผ้าใส่ ต้านก็ เอามาหื้อเฮานุ่ง เฮาบ่สบาย ต้านก็ ผ่อกอยเอาใจ๋ ใส่ เฮาติดคอก ต้านก็ มา
แอ่วหาเฮา�
37 “แล้วหมูตี
่ เยี
้ ยะถูกต้องต๋ามธรรมจะตอบว่า ‘องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า หมูเฮา
่ เกยหันพระองค์
ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว แล้ว เลี้ยง พระองค์ เมื่อ ใด กาว่า หัน พระองค์ ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า แล้ว เอา นํ้า หื้อ
พระองค์กิน
๋ เมื่อใด 38 หมู่เฮาเกยหันพระองค์เป๋นคนแปลกหน้าแล้วเจิญพระองค์เข้ามาใน
บ้าน กาว่า หัน พระองค์ บ่มี เสื้อผ้า ใส่ แล้ว เอา เสื้อผ้า มา หื้อ นุ่ง เมื่อ ใด 39 หมู่ เฮา หัน พระองค์
บ่สบาย กาว่าติดคอกแล้วไปแอ่วหาพระองค์เมื่อใด�
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“แล้ว พระองค์ ผู้ เป๋น กษั ตริย์ จะ ตอบ หมู่ เขา ว่า ‘เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า
เมื่อ ใด ก็ ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ คน ตี้ ตํ่าต้อย ตี้ สุด คน นึ่ ง ใน หมู่ ปี้ น้ อง ของ เฮา ก็ เหมือน ต้าน
ตังหลายได้เยียะต่อเฮาตวย�
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 ไว้สําหรับมาร กับ หมู่ ของ
มัน 42 ย้อน ว่า ต๋อน ตี้ เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว เจ้า ตัง หลาย ก็ บ่ได้ หื้อ อะหยัง เฮา กิน
๋ เฮา ใค่ อยาก
กิน
๋ นํ้า เจ้า ตัง หลาย บ่ได้ หื้อ นํ้า เฮา กิน
๋ 43 เฮา เป๋น คน แปลก หน้า เจ้า ตัง หลาย ก็ บ่ได้ เจิญ เฮา
เข้าไปในบ้าน เฮาบ่มีเสื้อผ้าใส่ เจ้าตังหลายบ่ได้หื้อเสื้อผ้าเฮานุ่ง เฮาบ่สบายกับติดคอก เจ้า
ตังหลายบ่เกยมาแอ่วหาเฮา�
44 “หมู่ เขา ก็ จะ ตอบ ว่า ‘พระองค์ เจ้า ข้า หมู่ เฮา หัน ต้าน ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า กาว่าเป๋น
คนแปลกหน้า กาว่าบ่มีเสื้อผ้านุ่ง บ่สบายกับติดคอก แล้วหมู่เฮาบ่ได้เยียะอะหยังสักอย่าง
ตี้จะจ้วยเหลือต้านเมื่อใดกา� 45 “พระองค์จะตอบว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า
อะหยังก็ ต๋ามตี้ เจ้าตังหลายบ่ได้ เยียะกับคนตํ่าต้อยตี้ สุดคนนึ่ ง เจ้าตังหลายก็ บ่ได้ เยียะต่อ
เฮาเลย�
46 “แล้ว คน ตัง หลาย หมู่ นั ้น ก็ จะ ต้อง ฮับ โต้ษ ตลอด ไป แต่ คน ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม จะ
เข้าสู่จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
40

26
ผู้นําศาสนาวางแผนฆ่าพระเยซู
1

เมื่อ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น กํา เผียบ จบ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า

2 “หมูต้
่ านก็ฮูแล้
้ วว่าแหมสองวันจะเถิงงานปัสกาต๋อนนั ้นบุตรมนุษย์จะถูกยับส่งไปหื้อศัตรู ๋

เปื้ อเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย�
3 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 จื้อคายาฟาส 4 หมู่เขาวางแผนตี้ จะลักยับพระเยซู ไปฆ่า 5 แต่ หมู่เขาตกลงกั ๋นว่า
“ในหละหว่างงานนี้ บ่ดีฟั่ งเยียะอะหยังเตื้อ กั ๋วว่าคนตังหลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
แม่ญิงคนนึ่ งเอานํ้ามันหอมใส่ผมพระเยซู

เมื่อ พระเยซู อยู่ ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี ใน บ้าน ของ ซี โมน คน ตี้ เกย เป๋น ขี้ ตู้ ด 7 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง
กํา๋ ขวด ใส่ นํ้ามัน หอม รากา แปง ขนาด เข้า มา หา พระองค์ นาง ถอก นํ้ามัน หอม ลง บน หัว ของ
พระองค์๘ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลังกิน
่ ้น
๋ ข้าวอยูนั
6

อู้กั ๋นว่า “เป๋นจาใดเยียะหื้อเสียของไป เหียบ่ดาย
แล้วเอาสตางค์นั ้นไปปั๋ นหื้อคนตุ๊กคนจ๋นก็ได้�

8 เมื่อหมู่สาวกซัดต๋าหันจาอัน
้ ก็บ่ปอใจ๋

9 ถ้าเอาไปขายก็จะได้สตางค์นั ก

พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด จาอัน
้ ก็ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “ไป ยุง่ กับ นาง เยีย ะ หยัง นาง ได้ เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี
11
งามหื้อกับเฮา คนตุ๊กคนจ๋นจะยังอยู่ตวยหมู่ต้านไปตลอด แต่เฮาจะบ่อยู่ตวยหมู่ต้านไป
ตลอด 12 ตี้นางเอานํ้ามันหอมถอกลงบนตั ๋วเฮานั ้น ก็เปื้ อจะเกียมไว้สําหรับก๋านฝังศพของ
เฮา 13 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า บ่ว่าคนจะบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินสวรรค์ไปตี้
ไหนก็ต๋ามในโลก เขาก็จะเล่าเรือ
่ งตี้นางเยียะนี้ เป๋นก๋านระลึกเถิงนางตวย�
10

ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู
๘

26:7 26:7 ก๋านเอานํ้ามันถอกบนหัวเป๋นธรรมเนี ยมของจาวยิวตี้แสดงเถิงก๋านหื้อเกียรติและจงฮักภักดี
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อิสคาริโอท เป๋นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคนของพระเยซู ไปปะหมู่หัวหน้าปุโรหิต
ถาม ว่า “หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เต้า ใด ถ้า เฮา จี๊ ตั ๋ว พระเยซู หื้อ� หมู่ มหา ปุโรหิต ก็ หื้อ สตางค์ ยู
ดาสสามสิบเหรียญเงิน 16 ตัง้ แต่หัน
้ มายูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซูหื้อหมู่เขา
15

14 ยูดาส

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

หมู่สาวกเข้ามาหาพระเยซูแล้วถามว่า “จะหื้อ
หมู่เฮาไปเกียมมื้อปัสกาหื้อพระองค์กิน
๋ ตี้ไหนดี�
17 วันตี้นึ่ งของงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ

“หื้อเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มไปหาป้อจายคนนึ่ ง แล้วบอกเขาว่า ‘อาจ๋า
รย์บอกว่า กํา๋ หนดเวลาของเฮามาใก้ จะแผวแล้ว เฮาต้องก๋านจะเลี้ยงฉลองงานปัสกากับ
หมู่สาวกตี้บ้านของต้าน� � 19 หมู่สาวกเยียะต๋ามตี้พระเยซู บอก แล้วได้จัดเกียมมื้อปัสกา
ไว้
20 เถิงต๋อนเมื่อคํ่า พระเยซู ฮ่วมกิน
๋ กับสาวกตึงสิบสองคน 21 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
๋ อยู่นั ้น พระ
เยซูอูว่
้ า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
18 พระเยซูบอกว่า

22 หมู่สาวกก็ตุ๊กใจ๋ขนาด

เปี่ ยนกั ๋นถามพระองค์กําคนว่า “พระองค์เจ้าข้าเป๋นเฮากา�

“คนตี้จุ่มลงถ้วยเดียวกับเฮาจะเป๋นคนตี้หักหลังเฮา 24 บุตรมนุษย์จะ
ต้องจากไปต๋ามตี้ มีเขียนไว้ในพระคัมภีรเกี
์ ่ยวกับพระองค์ แต่ ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับคน
ตี้หักหลังบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้นบ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือนี้ �
23 พระเยซู ตอบว่า

25 ยูดาสคนตี้จะหักหลังพระองค์ถามว่า “อาจ๋ารย์ เป๋ นเฮากา� พระองค์ตอบว่า “ต้านว่า
คนเดียวเน่ อ�

ความหมายของเข้าหนมปังกับเหล้าองุน
่

26 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
่ ้น
๋ ข้าวตวยกั ๋นอยูนั

พระเยซูหยิบเข้าหนมปังขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า
แล้วบิยื่นหื้อหมู่สาวก อูว่
้ า “นี่ คือก๋ายของเฮา หื้อฮับเอาไปกิน
๋ เต๊อะ�

แล้ว พระเยซู ก็ กํา๋ ถ้วย เหล้า องุน
่ ขึ้น มา ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ ส่ง หื้อ หมู่ สาวก อู้
ว่า “หื้อกู้ คนกิน
๋ จากถ้วยนี้ 28 ย้อนว่าสิง่ ตี้ อยู่ในถ้วยนี้ คือเลือดของเฮาตี้ จะไหลออกมาเปื้ อ
รับรองพันธสัญญา๙หละหว่างพระเจ้ากับคนตังหลาย กับเปื้ อยกโต้ษบาปของคนตังหลาย
29 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ตัง
้ แต่นี้ ไป เฮาจะบ่กิน
่ แหมต่อไป จ๋นกว่าจะเถิงวันนั ้น
๋ เหล้าองุน
ตี้เฮาจะกิน
๋ ตวยกั ๋นกับหมู่ต้านในแผ่นดินพระบิดาของเฮา แต่เป๋นความหมายแบบใหม่�
27

30 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว

ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่ากอกเทศ

พระเยซูบอกว่าหมู่สาวกจะหนี ละไป

“คืน นี้ หมู่ ต้าน จะ หนี ละ เฮา ไป เหีย หมด เหมือน กับ ตี้ เขียน ไว้
ในพระคัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ญ
32 แต่เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อเฮาเป๋ นขึ้นจากความต๋าย เฮาจะไปแคว้นกาลิลีก่อนหมูต้
่ าน แล้ว
ปะกั ๋นตี้หัน
้ น่ อ�
33 เปโตร บอก พระองค์ ว่า “เถิง คน อื่นๆ จะ ละ พระองค์ ไป หมด แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่มี วันเยีย ะ
จาอัน
้ �
31 พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า

๙

26:28 26:28 สําเนาโบราณบางฉบับมีกําว่า พันธสัญญาใหม่

ญ

26:31 26:31 ศคย� 13:7

มัทธิว 26:34
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มัทธิว 26:56

“เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า คืนนี้ ก่อนตี้ไก่จะขัน ต้านจะบอกบ่ฮู้
จักเฮาเถิงสามเตื้อ�
35 แต่ เปโตรยืนยันว่า “แม้ ว่าข้าพเจ้าจะต้องต๋ายตวยพระองค์ ข้าพเจ้าตึงบ่มี วันปฏิเสธ
พระองค์เลย� หมู่สาวกคนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
34 พระเยซูอูกั
้ บเขาว่า

พระเยซูเป๋นตุ๊กในสวนคนเดียว

จาก นั ้น พระเยซู ก็ ปา สาวก เตียว ไป ใน ตี้ นึ่ ง จื้อ ว่า เกทเสมนี แล้ว บอก หมู่ สาวก ว่า “นั ่ง
อยูตั
่ ด
๊ นี่ เน่ อ เฮาจะไปอธิษฐานตังปู๊น� 37 พระองค์ปาเปโตร ยอห์นกับยากอบ ตี้เป๋นลูกบ่าว
สองคนของเศเบดี ไปตวย เวลานั ้นพระองค์ โศกเศร้าเป๋นตุ๊กขนาด 38 พระองค์ บอกหมู่เขา
ว่า “ใจ๋เฮาเป๋นตุ๊กปอจะต๋ายอยูแล้
่ ว เฝ้าอยูตี
่ ้นี่ กับเฮาเน่ อ�
36

39 แล้วพระองค์เตียวห่างออกไปหน้ อย ก็ก้มหน้าลงปื๊ น แล้วอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า
ถ้าเป๋นไปได้ ขอหื้อถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์เหียเต๊อะ แต่ขอหื้อเป๋นไป
ต๋ามความต้องก๋านของพระองค์บ่ใจ้ของข้าพระองค์� 40 แล้วพระองค์เตียวปิ๊ กมาหาสาวก
สาม คน นั ้น ตี้ นั ่ง ถ้า อยู่ หัน
้ ก็ หัน หมู่ เขา กํ่า ลัง นอน หลับ อยู่ ก็ ถาม เปโตร ว่า “หมู่ ต้าน นั ่ง เฝ้า
41
เฮาสักจัว้ โมงบ่ได้กา หื้อเฝ้าหละวังกับอธิษฐานตวย เปื้ อว่าต้านจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของ
ก๋านลองใจ๋ เถิงแม้ว่าจิตใจ๋ฝ่ายวิญญาณใค่ยอมเยียะ แต่ตั ๋วของคนเฮายังอ่อนแออยู�
่

พระองค์ ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน แหม เป๋น เตื้อ ตี้ สอง ว่า “ข้า แต่ พระบิดา ถ้า ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก
ยากนี้ ป๊นไปบ่ได้ จํา๋ เป๋ นต้องกิน
๋ แต๊ๆ ก็ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านของพระองค์เต๊อะ�
43 จากนั ้นพระองค์ ก็ มาหาสาวกสามคนนั ้นแหม ก็ หันหมู่ เขายังหลับอยู่ ย้อนว่าหมู่ เขามืน
ต๋าบ่ขึ้น 44 พระเยซู ก็ ละเขาไปอธิษฐานเหมือนสองเตื้อตี้ ผ่านมา 45 จากนั ้นพระองค์ มาหา
หมู่ สาวก อู้ ว่า “ยัง หลับ หื้อ หาย อิด อยู่ แหม กา ใก้ จะ เถิง เวลา ตี้ บุตรมนุษย์ จะ ถูก หัก หลัง ยก
หื้อหมู่คนบาปแล้ว 46 ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คนตี้หักหลังเฮามาแผวแล้ว�
42

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 หัวหน้า
ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ คน ตัง หลาย ส่ง มา 48 ยู ดาส ได้ ตกลง กับ คน หมู่ นั ้น ไว้ก่อน
แล้วว่า “เฮาจูบ๑คนใด ก็แม่นคนนั ้น หื้อไปยับเขาได้เลย� 49 เมื่อมาแผว ยูดาสก็เข้ามาหา
พระเยซูเวยบ่าค้าน แล้วอูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ� แล้วก็จูบพระองค์
47

“เปื้ อนเหย จะเยียะอะหยังก็ ขะใจ๋ เยียะเหีย� แล้วคนหมู่นั ้นก็ เข้า
มา ยับ พระองค์ กุม ตั ๋ว ไว้ สาวก คน นึ่ ง ตี้ อยู่ กับ พระเยซู ก็ จัก
๊ ดาบ ออก มา ฟัน ถูก หู คน ฮับ ใจ๊
ของมหาปุโรหิตปุด
50 พระเยซู อู้กับ เขา ว่า

51

พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เก็บ ดาบ ใส่ ฝัก เหีย เต๊อะ ย้อน ว่า คน ตี้ ใจ๊ ดาบ ก็ จะ ต๋าย ย้อน ดาบ
แล้วพระองค์จะส่งทูตสวรรค์มาหื้อ
กับ เฮา นั ก เหลือ สิบ สอง ก๋อง ตัน ที บ่ได้ กา 54 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ จาอัน
้ ก็ จะ บ่เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระ
คัมภีรเขี
์ 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
56
เฮา นั ่ง สัง่ สอน อยู่ ใน พระวิหาร กู้ วัน ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่มา ยับ เฮา แต่ ตี้ เกิด ขึ้น ตึง หมด นี้ ก็
52

53 ต้านกึ๊ดว่าเฮาจะขอความจ้วยเหลือจากพระบิดาเฮา

๑

26:48 26:48 จูบ ต๋ามธรรมเนี ยมของจาวยิวเป๋นวิธตั
ี ก
๊ ตวาย
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เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้� แล้วหมู่สาวกตึงหมดก็ละ
ขว้างพระองค์แล้วปากั ๋นหนี ไป
พระเยซูอยูต่
่ อหน้าผู้นําจาวยิว
หมู่ ตี้ ปา กั ๋น มา ยับ พระเยซู นั ้น ปา พระองค์ ไป ตี้ บ้าน ของ คายาฟาส มหา ปุโรหิต ตี้ หัน
้ มี
หมู่ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่คนเฒ่าคนแก่มาจุมนุมกั ๋นอยู่ 58 ส่วนเปโตรเตียวถ่อมตวยพระเยซู
ไปห่างๆ มาจ๋นเข้าไปแผวก๋างข่วงบ้านของมหาปุโรหิต เขาเข้าไปนั ่งก๋างข่วงบ้านกับหมู่ยาม
แนผ่อว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นพ่อง
59 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่สมาชิกสภาจาวยิวปากั ๋นเซาะหาพยานเท็จมาใส่ฮา
้ ยพระเยซู
60
เปื้ อ จะ ฆ่า พระองค์ เหีย เถิง แม้ จะ มี พยาน เท็จ หลาย คน แต่ หมู่ เขา ก็ หา หลัก ฐาน ตี้ ดี ปอ
บ่ได้ แล้วในตี้ สุดก็ มี สองคนมาหื้อก๋าน ว่า 61 “เยซู คนนี้ เกยอู้ว่า ‘เฮาสามารถตุ๊บพระวิหาร
ของพระเจ้าขว้างได้ แล้วแป๋งขึ้นมาใหม่ภายในสามวัน� �
62 มหา ปุโรหิต จึง ลุก ยืน ขึ้น ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน จะ บ่แก้ ตั ๋ว ใน กํา กล่าวหา ตี้ หมู่ เขา ว่า
มา นี่ พ่อง กา� 63 แต่ พระเยซู ดัก อยู่ มหา ปุโรหิต ก็ อู้ กับ พระองค์ ว่า “ขอ ต้าน สาบาน ใน นาม
พระเจ้า ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ ขอ หื้อ บอก หมู่ เฮา มา เต๊อะ ว่า ต้าน เป๋น พระคริสต์ พระบุตร ของ พระเจ้า
จาอัน
้ 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 เมฆ ใน ฟ้า
สวรรค์�
65 มหา ปุโรหิต ก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว เก่า๒อู้ ว่า “เขา อู้ หมิน
่ ประมาท พระเจ้า เฮา บ่ต้อง มี
พยาน อะหยัง แหม หัน ก่อ ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ยน
ิ เขา อู้ หมิน
่ ประมาท พระเจ้า แล้ว� 66 “หมู่
ต้านกึ๊ดจาใดพ่อง� หมู่เขาตอบว่า “เปิงฮับโต้ษเถิงต๋าย�
57

67 หมู่ เขา ก็ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ หน้า พระองค์ กับ บุบ ตี พระองค์
๋
คน อื่นๆ ปา กั ๋น ตบ หน้า พระองค์
ตวย 68 อูหย้
้ อว่า “พระคริสต์ตวายมากําลอว่า ใผตบหน้าเจ้า�

เปโตรกั ๋วตี้จะยอมฮับว่าฮูจ
้ ักพระเยซู
มีสาวใจ๊คนนึ่ งเข้ามาตัก
๊ ว่า “ต้านก็อยูตวย
่
เยซู
จาวกาลิลีตวยบ่ใจ้กา�
70 แต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนตังหลายว่า “ตี้เจ้าอูนั
้ ้นเฮาบ่ฮูเรื
้ อ
่ งลอ�
69 ต๋อนตี้เปโตรกํ่าลังนั ่งอยูตี
่ ้ก๋างข่วงบ้าน

71 แล้วเปโตรก็เตียวออกไปตี้ปะตู๋ฮัว
้ บ้าน

สาวใจ๊แหมคนหันใส่ก็บอกกับคนตังหลายตี้อยู่
ตัด
๊ หัน
้ ว่า “คนนี้ อยูกั
่ บเยซูจาวนาซาเร็ธตวยเน่ อ�
72 เปโตรปฏิเสธแหมว่า

“เฮาสาบานได้เลยว่าเฮาบ่เกยฮูจ
้ ักจายคนนั ้นเลย�

คนตี้ ยืนอยู่ตี้ หัน
้ ก็ เตียวเข้ามาหาเปโตรอู้ว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้น
แน่ ๆ ฟังสําเนี ยงของเจ้าก็ฮูแล้
้ ว�
73 ต่อ มา สัก กํา นึ่ ง

เปโตร ก็ อู้ ว่า “สาบาน ก็ ได้ ว่า ข้า อู้ แต๊ ข้า บ่เกย ฮู้ จัก เขา ขอ หื้อ พระเจ้า ลงโต้ ษ เต๊อะ 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 บอก เขา
ว่า “ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ� เปโตรก็ออกไปตังนอก แล้วไห้เสียใจ๋
ขนาด
74
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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 พระ
เยซูสมควรต๋าย 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
๋ แหนงขนาด เขาเอาสตางค์ สามสิบเหรียญเงินตี้ ได้ มาคืนหื้อกับหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับ
หมู่คนเฒ่าคนแก่ 4 อู้ว่า “เฮาได้เยียะบาปไปแล้วตี้ได้หักหลังผู้บริสุทธิคน
์ นึ่ งเถิงต๋าย� หมู่
มหาปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ ตอบว่า “เรือ
่ งนี้ เกี่ยวอะหยังกับเฮาตวย เป๋นเรือ
่ งของเจ้า
คนเดียวตี้ต้องฮับผิดชอบ�
5 ยูดาสเอาสตางค์นั ้นกํา
๋ ปือเข้าไปในพระวิหาร แล้วก็ออกไปแขวนคอต๋าย
6 หมู่หัวหน้าปุโรหิตก็เก็บสตางค์นั ้นมา อู้ว่า “เป๋ นก๋านผิดบทบัญญัติตี้จะเอาสตางค์จาอี้
เก็บไว้ในคลังพระวิหาร ย้อนเป๋นสตางค์เปื้ อนเลือด� 7 หมู่เขาตัดสินใจ๋เอาสตางค์นั ้นไปซื้อ
ตี้นาของสล่าปั้ นหม้อ เปื้ อเอาไว้เป๋นตี้ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 ตี้ตัด
๊ หัน
้ เลยฮ้องว่า “นา
เลือด� มาเต๊าฮอดเถิงวันนี้ 9 แล้วก็เป๋นไปต๋ามตี้เยเรมีย์ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
ได้อูไว้
้ ว่า “หมู่เขาเอาสตางค์สามสิบเหรียญเงิน ตี้เป๋นก้าหัวของคนนั ้นต๋ามตี้จาวอิสราเอล
ตัง้ หื้อ 10 เอาไปซื้อนาของสล่าปั้ นหม้อ ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้สัง่ ไว้�ฎ
3

เจ้าเมืองปีลาตสอบสวนพระเยซู
หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป ยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมือง ปี ลาต ปี ลาต ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น
กษั ตริยของ
์
จาวยิวกา� พระองค์ก็ตอบว่า “ต้านอูแล้
้ ว�
12 แต่ เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ใส่ ความ พระเยซู พระองค์ บ่ได้ ตอบ อะ
หยังหมู่เขาสักกําเดียวเลย
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 คน ตัง
หลายเลือก 16 ต๋อนนั ้น มี นั กโต้ ษตี้ มี จื้อ เสียง ดังคนนึ่ ง จื้อ บารับบัส 17 เมื่อ คนตังหลายมาจุ
มนุมกั ๋นแล้ว ปี ลาตก็ ถามหมู่เขาว่า “ใค่ หื้อเฮาป่อยใผหละหว่างบารับบัส กับเยซู ตี้ ฮ้องกั ๋น
ว่าพระคริสต์� 18 ปีลาตฮูว่
้ าตี้ผู้นําจาวยิวยับพระเยซูมาหื้อต้านตัดสินก็ย้อนขอยพระองค์
19 ต๋อน ตี้ ปี ลาต นั ่ง อยู่ บน ตี้ นั ่ง ของ ผู้ พิพากษา เมีย ของ ต้าน ใจ๊ คน มา บอก ว่า “ห้าม ยุง
่ กับ
จายคนนี้ ต้านเป๋นคนบ่มีความผิด ตะคืนข้าเจ้าฝันฮ้ายบ่สบายใจ๋ขนาดเกี่ยวกับต้านคนนี้ �
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 เจ้าเมืองถามคนตังหลายแหมว่า “สองคนนี้ จะหื้อป่ อยใผดี� คนตังหลายเอิน
้ ตอบว่า
“บารับบัส�
22 ปี ลาตถามว่า “แล้วเยซู คนตี้ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์นี้ ลอ จะหื้อเฮาเยียะจาใด� หมู่เขากู้
คนเอิน
้ ตอบว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
15
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ปี ลาต ก็ ถาม ว่า “เขิง เขา เยีย ะ หยัง เขา เยีย ะ อะหยัง ผิด� แต่ คน ตัง หลาย เอิน
้ เสียง ดัง
ขึ้นติกๆ ว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
24 เมื่อปี ลาตหันว่าเยียะอะหยังบ่ได้นั กเหลือนี้ แล้ว กําเดียวจะเกิดวุน
่ วายขึ้น เขาก็เอานํ้า
ซ่วย มือ ส่อง หน้า คน ตัง หลาย อู้ว่า “ก๋าน ต๋าย ของ จาย คน นี้ เฮา บ่เกี่ยว เฮา บ่มี ความ ผิด เน่ อ
หมู่ต้านฮับผิดกั ๋นคนเดียวเต๊อะ�
25 คน ตัง หลาย ตอบ ว่า “หมู่ เฮา กับ ลูกๆ ของ เฮา จะ ฮับ ผิด ชอบ เรือ
่ ง ก๋าน ต๋าย ของ เขา คน
เดียว�
26 ปีลาตจึงป่ อยบารับบัสหื้อหมู่เขาไป จากนั ้นก็สัง
่ หื้อเฆี่ยนพระเยซู แล้วหื้อหมู่ทหารเอา
ไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
23

ทหารโรมันดูแควนพระเยซู

27 หลังจากนั ้นหมู่ทหารของปี ลาตปาพระเยซู เข้าไปตี้ศู นย์บัญชาก๋านใหญ่ของโรมัน

หมู่
ทหารตึงก๋องเข้ามาแวดพระองค์ 28 หมู่เขาแก้เสื้อของพระองค์ออก แล้วเอาเสื้อคุมสีแดง
สด มา ใส่ แตน 29 หมู่ เขา เอา กิง่ ไม้ ตี้ มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว เอา สุบ หัว หื้อ พระองค์
มือขวาหื้อกํา๋ ก้านไม้อ้อไว้ แล้วขี้แต่งคุกเข่าลงส่องหน้าพระองค์ เหล้นหน้าว่า “ขอกษั ตริย์
ของ จาว ยิว จง จํา๋ เริญ เต๊อะ� 30 แล้ว ก็ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ เอา ไม้ อ้อ นั ้น ฟาด หัว พระองค์ หลาย กํา
31 เมื่อดูแควนจ๋นปอใจ๋แล้ว หมู่เขาก็แก้เสื้อคุมออก แล้วเอาเสื้อผืนเก่าของพระองค์มานุ่ง
หื้อใหม่ แล้วปาพระองค์ออกไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน

32 ต๋อนตี้ หมู่ เขากํ่าลังเอาพระองค์ เตียวออกมา

ก็ปะป้อจายคนนึ่ งจื้อซีโมนมาจากเมือง
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 นกระโหล้ งหัว 34 หมู่เขาเอาเหล้าองุน
่ สูนกับดีขมมาหื้อ แต่พระองค์
จิม บ่ดาย บ่ยอม กิน
๋ 35 เมื่อ เขา เขิง พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน แล้ว ก็ เอา เสื้อผ้า ของ พระองค์ มา
จก เบอร์แบ่ง กั ๋น 36 แล้ว หมู่ เขา ก็ นั ่ง เฝ้า พระเยซู อยู่ตี้ หัน
้ 37 หมู่ เขา ได้ เขียน ข้อหา ติด ไว้เลย
หัว พระเยซู ขึ้น ไป ว่า “คน นี้ คือ เยซู กษั ตริย์ ของ จาว ยิว� 38 มี โจ๋ร สอง คน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขนพร้อมพระองค์ ตังขวาคนนึ่ งตังซ้ายคนนึ่ ง 39 คนตังหลายตี้เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปากั ๋น
สว่ายหน้าอู้หยามพระองค์ว่า 40 “เจ้าเป๋นคนตี้อู้ว่าจะทําลายพระวิหาร แล้วจะแป๋งขึ้นใหม่
ใน สาม วัน บ่ใจ้ กา ถ้า เจ้า เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ ลง มา
จากไม้ก๋างเขนเหียแหล่�
41 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กั ๋น เยาะเย้ย พระองค์
เหมือนกั ๋นว่า 42 “เขาจ้วยจี วต
ิ คนอื่นหื้อรอดได้ แต่ จ้วยจี วต
ิ ตั ๋วเก่าบ่ได้ ถ้าเขาเป๋นกษั ตริย์
ของ อิสราเอล แต๊ หื้อ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน บ่า เดี่ยว นี้ เต๊อะ แล้ว เฮา จะ ได้ เจื้อ 43 เขา ไว้ ใจ๋
พระเจ้า ถ้าพระเจ้าต้องก๋านจ้วยจีวต
ิ เขา ก็หื้อพระเจ้าจ้วยเขาบ่าเดี่ยวนี้ ย้อนเขาอู้ว่า ‘เฮา
เป๋นพระบุตรของพระเจ้า� � 44 โจ๋รสองคนตี้ถูกเขิงตวยพระองค์นั ้น ก็อูถ่
้ อยจ๊าใส่พระองค์
เหมือนกั ๋น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
ตัง้ แต่ ต๋อน เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง 46 ประมาณ บ่าย สาม
โมง พระเยซู ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “เอลี เอลี ลามา สะบัก ธานี � แป๋ ว่า “พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ เป๋นจาใดพระองค์มาละข้าพระองค์ไปเหีย�ฏ
45
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“เขาฮ้องหาเอลียาห์�
เสียบป๋ายไม้อ้อ ยื่นหื้อพระเยซู
49
กิน
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 หลาย คน ตี้
ต๋ายไปแล้วเป๋นขึ้นจากความต๋าย 53 คนต๋ายหมูนั
่ ้นเตียวออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ หลังจาก
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว ปากั ๋นเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม ตี้หัน
้ หลายคนหันหมู่เขา
54 เมื่อนายร้อยกับหมู่ทหารตี้ เฝ้าพระเยซู อยู่หันแผ่นดินไหวกับเหตุ ก๋ารณ์ ตึงหมดตี้ เกิด
ขึ้น ก็กั ๋วกั ๋นขนาด อูว่
้ า “แต๊ๆ แล้วต้านคนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
55 มีแม่ญิงหลายคนยืนผ่ออยูไก๋
่ ๆ หมู่นางเกยติดต๋ามผ่อกอยพระเยซูมาจากกาลิลี 56 ใน
คนหมู่ นั ้น มี มารีย์จาวเมืองมัก ดาลา มารีย์แม่ ของยากอบกับโยเซฟ ตึงแม่ ของยากอบกับ
ยอห์นลูกบ่าวเศเบดี
47 มีบางคนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ได้ยน
ิ ก็อูกั
้ ๋นว่า

48 มีคนนึ่ งในหมู่เขาล่นไปเอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ ส้ม

เอาศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ
มี เศรษฐี คนนึ่ งจากเมือง อาริมาเธียจื้อโยเซฟ เป๋น สาวกคนนึ่ ง
ของ พระเยซู เหมือน กั ๋น 58 เข้า ไป หา ปี ลาต เปื้ อ ขอ ศพ พระเยซู ปี ลาต ก็ สัง่ หื้อ ทหาร เอา ศพ
พระเยซู หื้อโยเซฟ 59 โยเซฟเอาศพพระองค์ไป กับเอาผ้าลินินสะอาดปันศพไว้ 60 แล้วเอา
ศพไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ของเขา ตี้เจาะเข้าไปในหิน แล้วกิง้ บ่าหินแผ่นใหญ่มาตึดปาก
อุโมงค์ไว้เหีย เสร็จแล้วเขาก็ไป 61 มารีย์จาวมักดาลากับมารีย์แหมคนนึ่ ง ผกผ่อแหมเผิก
นึ่ งของอุโมงค์ฝังศพ
57 เมื่อ เถิง ต๋อน เมื่อ แลง

ทหารยามเฝ้าอุโมงค์ฝังศพพระเยซู

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

หมู่ หัวหน้า ปุโรหิตกับ หมู่ ฟาริสีมาปะปี ลาต
“หมู่เฮาจํา๋ ได้ว่า คนขี้จุหลอกลวงคนนั ้นเกยอูไว้
้ ต๋อนตี้ยังมีจีวต
ิ ว่า ‘หลังจาก
ต๋ายได้สามวัน เฮาจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 64 ย้อนจาอัน
้ ขอจ้วยสัง่ ทหารไปเฝ้าตี้อุโมงค์
ฝังศพหื้อแน่ นหนาตวยเต๊อะ เฝ้าไว้จ๋นเถิงวันตี้ สาม บ่แน่ ว่าหมู่สาวกของเขาอาจจะมาลัก
เอาศพไป แล้วบอกกับคนตังหลายว่า ‘เขาเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว� ต๋อนหัน
้ ก๋านหลอก
ลวง เตื้อ นี้ จะ ฮ้าย เหลือ เตื้อ เก๊ า หัวที แหม ก่อน� 65 ปี ลาต บอก หมู่ เขา ว่า “เอา ทหาร ไป เป๋น
ยามเฝ้าตี้อุโมงค์ฝังศพหื้อแน่ นหนา เต้าตี้หมู่ต้านจะเยียะได้� 66 ย้อนจาอัน
้ หมู่เขาก็ไปเยีย
ะ หื้อ อุโมงค์ ฝัง ศพ แน่ น ขึ้น โดย จํ้า ก๋า ไว้บน บ่า หิน ตี้ ตึด ปาก ตาง เข้า อุโมงค์ กับ วาง เวร ยาม
เฝ้าตวย
63 บอกต้านว่า

28

พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ต๋อนเจ๊ามืดของวันติด
๊ มารีย์จาวมักดาลา กับมารีย์แหมคน
นึ่ งปากั ๋นไปผ่ออุโมงค์ฝังศพ
2 ใน ต๋อน นั ้น เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด ย้อน ว่า มี ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ นึ่ ง ลง มา
จากสวรรค์กิง้ บ่าหินออกจากปากอุโมงค์ แล้วนั ่งบนบ่าหินนั ้น 3 ตั ๋วของทูตสวรรค์แจ้งหลึ้ง
1 หลังวันสะบาโตป๊ นไปแล้ว

๓

27:51 27:51 ผ้ากัง้ นี้ แยกห้องบริสุทธิตี
์ ้สุดในพระวิหาร เซิง่ คนทัว่ ไปเข้าไปบ่ได้

มัทธิว 28:4
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มัทธิว 28:20
4 ทหารยามหันทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป๋ น

เหมือนฟ้าแมบ เสื้อผ้าตี้นุ่งสีขาวเหมือนหิมะ
็
็ เหมือนคนต๋าย
เจ้าก็กั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ถาบๆ แล้วโก้นลงซื่อเกิกเดิ
ก
5 ทูตสวรรค์องค์นั ้นอู้กับแม่ญิงสองคนนั ้นว่า “บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ เฮาฮู้ว่าหมู่เจ้ามาหาพระเยซู
ตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน 6 พระองค์บ่ได้อยูตี
่ ้นี่ พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย
เหมือนตี้ ได้ อู้ไว้แล้ว เข้ามาผ่อตี้ วางศพของพระองค์ แหล่ 7 แล้วขะใจ๋ ไปบอกหมู่ สาวกของ
พระองค์ เน่ อ ว่า ‘พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ต๋อน นี้ กํ่า ลัง ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน หน้า
ต้านตังหลาย ต้านตังหลายจะหันพระองค์ตี้หัน
้ � เฮาบอกหมู่เจ้าแล้วเน่ 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
ของพระองค์ 9 จู่ๆ พระเยซู ก็ มาปะแม่ญิงสองคนนี้ ตัก
๊ หมู่นาง ตึงสองคนก็ เข้ามากอดตีน
๋
พระองค์แล้วนมัสก๋านพระองค์ 10 พระเยซู อู้กับนางว่า “บ่ถ้ากั ๋ว หื้อไปบอกหมู่ปี้ น้ องตี้เป๋น
สาวกของเฮาหื้อปากั ๋นไปแคว้นกาลิลีเต๊อะ แล้วจะหันเฮาตี้ปู๊น�
ผู้นําศาสนาเอาสตางค์ปิดปากทหารยาม

11 ต๋อนตี้ แม่ญิงตึงสองคนกํ่าลังเตียวไปนั ้น

ทหารยามบางคนก็เข้ามาในเมือง เล่าเรือ
่ ง

12 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตหารือวางแผนกับหมู่คน

ตี้เกิดขึ้นตึงหมดหื้อหมู่หัวหน้าปุโรหิตฟัง
เฒ่า คนแก่ แล้ว หมู่ เขาก็ เอาสตางค์ หื้อหมู่ ทหารยามจํา๋ นวนนั ก 13 สัง่ ว่า “หมู่ เจ้า จะต้องอู้
ว่า ‘หมู่สาวกของเยซู มาต๋อนเมื่อคืน แล้วลักเอาศพไป ต๋อนตี้ทหารยามกํ่าลังหลับ� 14 ถ้า
เจ้า เมือง ฮู้เรือ
่ ง นี้ หมู่ เฮา จะ อู้แตน หมู่ เจ้า จะ บ่เดือด ฮ้อน� 15 หมู่ ทหาร ฮับ สตางค์ ไป แล้ว ก็
เยียะตวยต๋ามนั ้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 เมื่อ หัน พระเยซู ก็ ปา กั ๋น นมัส ก๋า น พระองค์ แต่ มี บาง คน อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ 18 พระเยซู เข้า
มาหาหมู่เขา อู้ว่า “พระเจ้ามอบสิทธิอํานาจตึงหมดในสวรรค์กับแผ่นดินโลกไว้กับเฮาแล้ว
19 ย้อนจาอี้ หื้อหมู่ต้านไปสอนคนกู้จ้าดหื้อเป๋ นสาวกของเฮา กับหื้อเขาฮับบัพติศมาในนาม
พระบิดา พระบุตรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาหื้อเจื้อฟังกู้สิง่ ตี้เฮาได้สัง่ ไว้กับต้าน
ฮูไว้
้ เต๊อะว่า เฮาจะอยูกั
่ บหมู่ต้านตลอดไปจ๋นแผววันสิน
้ โลกแต๊ๆ�
16

มาระโก 1:1
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มาระโก

ผู้เชีย
์
คนหันตวยกั ๋นว่า หนั งสือข่าวดี ของมาระโกได้ เขียนขึ้น
่ วชาญตางพระคัมภีรหลาย
ก่อนหนั งสือข่าวดีเล่มอื่นๆ เถิงแม้ว่าหนั งสือเล่มนี้ บ่ได้บอกว่าใผเป๋นผู้เขียน แต่คริสตจักร
สมัยยุคแรกยอมฮับว่าผู้ตี้เขียนคือมาระโก มาระโกมีแหมจื้อนึ่ งว่า ยอห์น ต้านบ่ใจ้อัครทูต
แต่ ต้าน ฮู้ จัก เปโตร ผู้ เป๋น อัครทูต เป๋น อย่าง ดี เปโตร ฮ้อง ต้าน ว่า เป๋น ลูก ของ เปิ้ น ( 1 เปโตร
5:13 ) ตัง้ แต่ สมัย คริสตจักร ยุค แรกๆ คน ถือ ว่า มาระโก เขียน สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จาก เปโตร เล่า เถิง
พระเยซู คน ส่วน ใหญ่ กึ๊ด ว่า มาระโก ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 55
กับ เป๋น หนั งสือ ตี้ มัทธิว กับ ลูก๋ า เอา มา ใจ๊ เป๋น แหล่ง ข้อมูล สําหรับ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม ตี้ หมู่ เขา
ได้เขียนไว้
คริสตจักรในยุคแรกๆ คนเจื้อว่ามาระโกเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ หื้อผู้เจื้อในกรุ งโรมกับ
ประเทศอิตาลี หนั งสือข่าวดีของมาระโกได้เขียนอธิบายเถิงธรรมเนี ยมของจาวยิวหื้อกับผู้
เจื้อจาวโรมันตี้ยังบ่ฮูเรื
้ อ
่ งเกี่ยวกับสิง่ หมู่นั ้น ต้านคงเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นในกรุ งโรม
มาระโกได้ บันทึกหลายอย่างตี้ บอกเถิงก๋านไล่ ผี ก๋านฮักษาคน กับก๋านอัศจ๋รรย์อื่นๆ ตึง
หมด นี้ ก็ แสดง ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก๋าน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน ต๋าย
ของพระเยซูก็แสดงว่าพระองค์ต๋ายเปื้ อหื้อกู้คนรอดป๊นบาปโต้ษ ในบทตี้ 8:29 เปโตรคนตี้
เป๋นสาวกของพระเยซูยืนยันว่า พระเยซูเป๋นพระคริสต์ ในบทตี้ 15:39 นายร้อยทหารโรมัน
ก็ ยืนยันว่าพระเยซู เป๋นพระบุตรของพระเจ้า กําพยานตึงสองนี้ ก็ แสดงหื้อหันว่าตึงจาวยิว
กับคนต่างจ้าดยอมฮับว่าพระเยซูเป๋นพระเจ้าแต๊ๆ
กําเตสนาของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

1 ข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ผู้เป๋นบุตรของพระเจ้า๑ได้ตัง้ เก๊าจาอีว่
้ า 2 ในหนั งสืออิสยาห์ผู้

เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
“เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคนหื้อพร้อมก่อนต้านมา�ก
3 “มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์� �ข
4 คนส่งข่าวนี้ คือยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมา ต้านผดมาในดินแดนทุรกั ๋นดาร ต้านบอกหื้อคนกลับ
ใจ๋จากบาป แล้วฮับบัพติศมา เปื้ อพระเจ้าจะยกโต้ษบาปหื้อ
5 คน ตัง หลาย ตี้ มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ คน ตี้ มา จาก แคว้น ยู เดีย ปา กั ๋น มา ฟัง ยอห์น เต
สนา เมื่อหมู่เขาสารภาพบาปแล้ว ยอห์นก็หื้อหมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
6 ยอห์นอยู่ในดินแดนทุรกั ๋นดาร เขาใจ๊จีวต
ิ อย่างเรียบง่าย นุ่งเสื้อผ้าตี้แป๋งจากขนอูฐ มี
สายฮ้างหนั งมัดแอวแบบเดียวกับเอลียาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณ
กิน
๊ แต๋น กับ นํ้า เผิง้ ป่า เป๋น อาหาร 7 ยอห์น บอก หื้อ ฮู้ว่า “จะ มี คน นึ่ ง มา เมื่อ ลูน เฮา ต้าน ผู้
๋ จัก
๑

1:1 1:1 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความ ผู้เป๋นบุตรของพระเจ้า
40:3

ก

1:2 1:2 มลค� 3:1

ข

1:3 1:3 อสย�

มาระโก 1:8
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นั ้นจะยิง่ ใหญ่เหลือเฮา แม้แต่ แก้ สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะก้มลงไปเยียะ
จาอัน
้ เลย 8 เฮาหื้อหมู่ต้านฮับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่ต้านผูตี
้ ้จะมานั ้นจะหื้อฮับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ�
์
พระเยซูฮับบัพติศมา
ใน ต๋อน นั ้น พระเยซู เตียวตาง มา จาก เมือง นาซาเร็ธ ใน แคว้น กาลิ ลี แล้ว ยอห์น ได้ หื้อ
บัพติศมาพระองค์ในแม่น้ําจอร์แดน 10 ต๋อนตี้พระเยซู ผดขึ้นมาจากนํ้า พระองค์ก็หันต๊อง
ฟ้าแหวกออกเป๋นฮ่อม พระวิญญาณมีฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ ลงมาหาพระองค์ 11 แล้วมี
เสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านเป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋ต้านแต๊ๆ�
9

พระเยซูถูกซาต๋านลองใจ๋
ตัน ใด นั ้น พระวิญญาณ ก็ ส่ง พระเยซู เข้า ไป อยู่ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร 13 พระองค์ อยู่ ตี้
หัน
้ เป๋นเวลาสี่สิบวัน ซาต๋านก็มาลองใจ๋พระองค์ตลอด ตี้หัน
้ มีสัตว์ป่า หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่
อกอยพระองค์ตวย
12

พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋าน

14 หลังจากยอห์นผู้หื้อบัพติศมาโดนยับขังคอกแล้ว

พระเยซู ก็ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลี ตัง้ เก๊า
เตสนาสัง่ สอนเรือ
่ งข่าวดีของพระเจ้าหื้อคนตี้หัน
้ ว่า 15 “เถิงเวลาแล้ว แผ่นดินของพระเจ้า
ใก้เข้ามาแผวแล้ว หื้อกลับใจ๋จากบาปเหีย กับเจื้อในข่าวดีของพระเจ้านี้ ตวย�

พระเยซูเลือกสาวก
ต๋อน ตี้ พระเยซู เตียว ไป ต๋าม ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี อยู่ นั ้น ก็ หัน ใส่ คน หา ป๋า สอง คน ปี้
น้ องกํ่าลังต้อดแหอยู่ คนอ้ายจื้อซีโมน คนน้ องจื้ออันดรู ว์ 17 พระองค์ก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “ตวย
เฮามาเป๋นสาวกเฮาเต๊อะ เฮาจะสอนหื้อต้านเซาะหาคนเหมือนเซาะหาป๋า� 18 ตึงสองคน
ก็สวะแห แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 19 พระองค์เตียวต่อไปแหมน่ อย ก็หัน
ยากอบ กับ ยอห์น น้ อง ของ เขา ตึง สอง คน เป๋น ลูก บ่าว ของ เศเบดี หมู่ เขา กํ่า ลัง ซ่อม แห อยู่
ในเฮือ 20 พระองค์ ฮ้องหมู่เขาตึงสองหื้อไปตวยพระองค์ เขาก็ ละป้อตึงหมู่ลูกจ้างไว้ในเฮือ
แล้วตวยพระองค์ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
16

พระเยซูขับไล่ผี

21 พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม

เมื่อเถิงวันสะบาโต พระองค์ เข้าไป
ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว เตสนา สัง่ สอน คน ตัง หลาย 22 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ใน กํา
สอน ของ พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ สอน อย่าง ผู้ ตี้ มี สิทธิอํานาจ แต๊ๆ บ่เหมือน หมู่ ธรรมาจ๋า
รย์ 23 แล้ว จู่ๆ ก็ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ใน ธรรมศาลา นั ้น ตี้ มี ผี ฮ้าย๒เข้า 24 ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “พระ
เยซูจาวนาซาเร็ธ มายุง่ กับหมู่เฮาเยียะหยัง ต้านจะมาทําลายหมู่เฮากา เฮาฮูว่
้ าต้านเป๋นใผ
ต้านเป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้า�
์
25 พระเยซู สัง
่ ผี นั ้น ว่า “จะ ไป ปาก นั ก ออก มา จาก เขา บ่า เดี่ยว นี้ � 26 ผี ฮ้าย ก็ เยีย ะ หื้อ ป้อ
จายคนนั ้นดิน
้ โจ่งดิน
้ จ่างกับฮ้องเสียงดัง แล้วก็ออกจากตั ๋วเขาไป
27 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า “ปาด โทะ อะหยัง เป๋ น ลํ้า เป๋ น เหลือ เนี ย ะ ต้อง เป๋ น กํา
สอนใหม่แน่ ๆ มีสิทธิอํานาจแต๊ๆ ขนาดต้านสัง่ หื้อผีฮ้ายออก มันก็เจื้อฟัง� 28 แล้วจื้อเสียง
ของพระองค์ก็โด่งดังไปเวยขนาด มีคนอูสื
้ บกั ๋นไปใคว่แคว้นกาลิลี
พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก
๒

1:23 1:23 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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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
ซีโมนบ่สบายเป๋นไข้นอนอยู่ หมู่เขาก็เล่าอาก๋านของนางหื้อพระองค์ฟัง 31 พระองค์ก็เตียว
เข้าไปกํา๋ มือนาง แล้วตุ้มหื้อลุกขึ้นนั ่ง นางก็ หายจากไข้ แล้วนางก็ ลุกขึ้นฮับใจ๊ ผ่อกอยพระ
เยซูกับหมู่สาวก
32 เมื่อ แลง วัน นั ้น ต๋อน ตะวัน ตก ดิน แล้ว คน ตึง เมือง ก็ ปา กั ๋น เอา คน เป๋ น พยาธิพะยํา ตึง
คนตี้ โดนผีเข้ามาหาพระเยซู 33 ปากั ๋นมาออถ้าอยู่ตี้ ปะตู๋ หน้าบ้าน 34 พระองค์ จึงฮักษาคน
จํา๋ นวน นั ก ตี้ เป๋น พยาธิ พะยํา ต่างๆ หื้อ หาย ตึง ขับ ไล่ ผี ออก ไป จาก หลาย คน แหม ตวย แต่
พระองค์ห้ามบ่หื้อหมู่มันอู้ ย้อนหมู่มันฮูแล้
้ วว่าพระองค์เป๋นใผ
29

พระเยซูเตียวตางไปบอกข่าวดี
วัน นึ่ ง พระเยซู ลุก ขึ้น ใน เวลา เจ๊า มืด เตียว ออก จาก บ้าน ไป อธิษฐาน ใน ตี้ สงัด ดัก เย็น
36 ซี โมน ตึง เปื้ อน ก็ ออก ตวย เซาะ หา พระองค์ 37 เมื่อ ปะ แล้ว หมู่ เขา ก็ บอก ว่า “คน ตัง หลาย
ปากั ๋นตวยเซาะหาพระองค์อยู�
่
38 แต่ พระองค์ ตอบ ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ไป เมือง อื่น ตํา
๋ หมู่ นี้ กั ๋น เต๊อะ เฮา จะ สัง่ สอน ตี้ หัน
้ ตวย
ตี้ เฮา มา นี่ ก็ เปื้ อ มา สัง่ สอน เน่ อ� 39 พระองค์ ก็ เตียว ตาง ไป ใคว่แคว้น กาลิ ลี เตสนา สัง่ สอน
ต๋ามธรรมศาลาของจาวยิว แล้วขับไล่ผีแหมหลายตั ๋วออกไปจากหลายคนตวย
35

พระเยซูฮักษาคนเป๋นขีต
้ ู้ ด
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เป๋น ขี้ ตู้ ด เขา มา คุก เข่า อ้อนวอน ขอ พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า
พระองค์ใค่จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ�
41 พระเยซู ฮู้สึกอินดูก็ยื่นมือออกไปหยุบป้ อจายคนนั ้น แล้วอู้ว่า “เฮาใค่จ้วย จงหายโรค
เต๊อะ� 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 เมื่อ ป้อ จาย คน
นี้ ออก ไป แล้ว ก็ เล่า หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง จ๋น ฮู้ กั ๋น ไป ใคว่หมด เยีย ะ หื้อ พระเยซู เข้า ไป ใน เมือง
อย่าง เปิด เผย บ่ได้ พระองค์ ก็ ต้อง หลบ อยู่นอก เมือง แต่ ก็ ยัง มี คน นั ก ขนาด จาก กู้ หน กู้ แห่ง
หลัง่ ไหลมาหาพระองค์
40

2

พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย
1 ต่อ มา แหม สอง สาม วัน พระเยซู เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม แหม จาว บ้าน จาว เมือง
ฮู้ข่าว ว่า พระองค์ ปิ๊ ก มา อยู่บ้าน ตี้ เกย อยู่แล้ว 2 ก็ ปา กั ๋น มา เต๋ม บ้าน จ๋น ล้น ออก มา ยัด กั ๋น อยู่
หน้า ปะตู๋ แล้ว พระเยซู ก็ เตสนา สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ เขา ฟัง 3 มี ป้อ จาย สี่ คน
จ้วยกั ๋นหามคนง่อยคนนึ่ งมาหาพระองค์ 4 เมื่อเข้าไปใก้ๆ พระเยซูบ่ได้ ย้อนมีคนนั ก หมู่เขา
ก็ ปา กั ๋น ขึ้น ไป เต หลังคา ออก ตัด
๊ บน หัว พระองค์ เมื่อ เต เป๋น ฮ่อม แล้ว ก็ ปา กั ๋น หย่อน คน เป๋น
ง่อย นอน อยู่ บน ตี้ นอน ลง ไป 5 พระองค์ หัน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา ก็ อู้ กับ คน ง่อย ว่า “ลูก เหย
บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�
6 ตี้ หัน
้ มี หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน นั ่ง อยู่ ก็ กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า 7 “เป๋น จาใด คน นี้ อู้ หมิน
่ ประมาท
8
พระเจ้า ใผจะยกโต้ษบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ � พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดในใจ๋ของ
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หมู่เขา ก็ถามว่า “เป๋นจาใดหมู่ต้านกึ๊ดในใจ๋จาอี้
ตี้จะอู้กับคนง่อยนี้
ว่า ‘บาปของเจ้าโผดยกหื้อแล้วเน่ อ� กาว่าจะอู้ว่า ‘ลุกขึ้นแบกตี้นอนเตียวไปเต๊อะ� 10 แต่
เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ ว่า บุตรมนุษย์ มี สิทธิ อํานาจ ใน โลก ตี้ จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว
พระองค์ ก็ อู้ กับ คน ง่อย นั ้น ว่า 11 “เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น แบก ตี้ นอน ปิ๊ ก ไป บ้าน เต๊อะ� 12 คน
ง่อยนั ้นก็ลุกขึ้น แบกตี้นอนแล้วเตียวปิ๊ กบ้านต่อหน้าต่อต๋าคนตังหลาย คนตึงหมดก็ปากั ๋น
งืดสรรเสริญพระเจ้าว่า “เฮาบ่เกยฮูบ่
้ เกยหันอะหยังจาอีสั
้ กเตื้อ�
9 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋น

พระเยซูจวนเลวีไปตวย

13 พระเยซูเตียวต๋ามฮิมทะเลสาบแหม มีคนจํา
๋ นวนนั กมาหาพระองค์

พระองค์จึงเตสนา
สัง่ สอน หมู่ เขา 14 กวม เวลา ตี้ พระองค์ เตียว มา ต๋าม ตาง นั ้น ก็ หัน คน เก็บ ภาษี คน นึ่ ง จื้อ เลวี
ลูกของอัลเฟอัสนั ่งอยู่ตี้ ด่านเก็บภาษี พระองค์ อู้กับเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� เลวีก็ ลุกขึ้น
ตวยพระองค์ไป
15 เมื่อแลงวันนั ้นต๋อนตี้พระเยซูกิน
๋ ข้าวกับหมู่สาวกในบ้านเลวี ก็มีหมู่คนเก็บภาษี กับคน
บาปหลายคนมาฮ่วมกิน
้ ย้อนว่ามีคนจาอี้หลายคนติดต๋ามพระองค์
๋ ข้าวตวยพระองค์ตี้หัน
16 มีหมู่คนตี้เป๋ นตึงธรรมาจ๋ารย์เป๋ นตึงฟาริสีหันพระเยซู นั ่งกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกับคนเก็บภาษี
๓
ตึงหมู่คนบาป ก็ ถามสาวกของพระองค์ ว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้านนั ่งกิน
๋ ข้าวฮ่วม
กับคนเก็บภาษี กับคนบาปจาอัน
้ � 17 เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ตอบว่า “คนอยู่ดีสบายแข็ง
แฮงบ่ต้องก๋านหมอ แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาป�
ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร

18 เวลา นั ้น หมู่ สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ตึง หมู่ ฟาริสี ถือ ศีล อด อาหาร

มี บาง คน มา
ถาม พระเยซู ว่า “หมู่ สาวก ของ ยอห์น กับ สาวก ของ หมู่ ฟาริสี ถือ ศีล อด อาหาร แต่ เป๋น จาใด
สาวกของต้านบ่เยียะพ่อง� 19 พระองค์ตอบเป๋นกําเผียบว่า “เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ เปื้ อนๆ ของ
เขา จะ ถือ ศีล อด อาหาร ได้ จาใด เจ้า บ่าว อยู่ ตวย หมู่ เขา เมิน มอก ใด หมู่ เขา ก็ จะ บ่อด อาหาร
เมิน มอก อัน
้ 20 แต่ จะ มี วัน นึ่ ง ตี้ เจ้า บ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา เถิง ต๋อน นั ้น หมู่ เขา ก็ จะ ปา
กั ๋นถือศีลอดอาหาร
21 “บ่มีใผเอาผ้าใหม่มาปะเสื้อผ้าเก่า ถ้าเยียะจาอัน
้ เมื่อผ้าใหม่หดก็จะจัก
๊ เสื้อผ้าผืนเก่า
ปุดนั กเหลือเก่า 22 บ่มีใผเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ถงหนั งเก่า ย้อนว่าถ้าเยียะจาอัน
้ เหล้า
องุน
่ หมักใหม่นั ้นจะเยียะหื้อถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ตึงถงหนั งก็จะใจ๊บ่ได้ เหล้าองุน
่ หมัก
ใหม่ต้องใส่ในถงหนั งใหม่�
จาวยิวบางคนว่าหื้อพระเยซู
พระเยซู เตียวลัดก๋างโต้ง หละหว่างเตียวลัดไปนั ้น หมู่สาวก
ของพระองค์ ก็ เด็ดงวงข้าวมาเก็ดกิน
้ ลอ เป๋น
๋ กั ๋น 24 หมู่ฟาริสีหันก็ ถามพระเยซู ว่า “ผ่อหัน
จาใดสาวกของต้านเยียะสิง่ ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
25 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน พระคัมภีร เรื
์ อ
่ งตี้ กษั ตริย์ดาวิดเยียะต๋อนตี้ ต้าน
กับหมู่คนตี้ มาตวยใค่ อยากกิน
๋ ข้าวกา 26 ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าในต๋อนตี้ อาบี
อาธาร์เป๋นมหาปุโรหิตอยู่ แล้วกิน
๋ เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า เซิง่ ต๋ามกฎบ่หื้อใผกิน
๋ นอก
จาก ปุโรหิต เต้า อัน
้ ตี้ กิน
๋ ได้ แต่ ต้าน ยัง เอา หื้อ หมู่ คน ตี้ มา ตวย กิน
๋ ตวย� 27 พระเยซู บอก หมู่
23 มี เตื้อ นึ่ ง เป๋ น วันสะบาโต

๓

2:16 2:16 จาวยิวสมัยนั ้นหันว่าเป๋นเรือ
่ งบ่ถูกต้องตี้คนเคร่งศาสนาจะอยูกั
่ บคนบ่ดีจาอี้
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เขาว่า “พระเจ้าตัง้ วันสะบาโตสําหรับจ้วยมนุษย์ บ่ใจ้หื้อมนุษย์ต้องมาลําบากย้อนวันสะบา
โต 28 ย้อนจาอัน
้ บุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโตตวย�

3
พระเยซูฮักษาคนมือลีบ
1 พระเยซู เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แหม มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง มือ เผิก นึ่ ง ของ เขา ลีบ อยู่
ตี้หัน
้ 2 มีจาวยิวบางคนกํ่าลังผ่อว่าพระองค์จะฮักษาป้อจายมือลีบคนนั ้นในวันสะบาโตก่อ
เปื้ อจะหาเหตุ นาบโต้ษพระองค์ 3 พระองค์ บอกคนมือลีบคนนั ้นว่า “ลุกยืนขึ้นส่องหน้าคน
ตังหลาย�
4 แล้วพระองค์ ก็ ถามหมู่เขาว่า “ควรจะเยียะก๋านดี กาว่าเยียะก๋านฮ้ายในวันสะบาโต จะ
จ้วยจีวต
ิ กาว่าจะทําลายจีวต
ิ � แต่หมู่เขาก็ปากั ๋นดักปิ้ ง 5 พระเยซูผ่อรอบๆ หมู่เขา พระองค์
โขด กับ เสีย ใจ๋ ตี้ หัน ว่า หมู่ เขา มี จิต ใจ๋ หลึ่ง แล้ว อู้กับ คน มือ ลีบ ว่า “เหยียด มือ ออก มา� เขา ก็
เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็หายเป๋นปกติ 6 เมื่อหมูฟาริ
่
สีหันจาอัน
้ ก็ฟั่ งออกไปวางแผน
กับหมู่ของกษั ตริยเฮโรด
์
ว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
คนตวยพระเยซูไปนั กขนาด
พระเยซู ไป ทะเลสาบ กาลิ ลี กับ หมู่ สาวก แล้ว มี คน นั ก ขนาด ตวย พระองค์ ไป ตึง คน ตี้
มาจากแคว้นกาลิ ลี แคว้นยูเดีย 8 กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นอิดูเมอา กับแคว้นตี้ อยู่เผิกแม่น้ํา
จอร์แดน แล้ว ก็ ยัง มี คน ลุก มา จาก แถว เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน มา ตวย ย้อน ได้ยน
ิ เถิง
9
เรือ
่ งต่างๆ ตี้พระองค์เยียะมา พระองค์ก็เลยสัง่ หมู่สาวกเกียมเฮือลํานึ่ งหื้อ เปื้ อกั ๋นคนหมู่
นั ้น บ่หื้อ มา ยัด ยู้ พระองค์ 10 ย้อน ใน วัน นั ้น พระองค์ ได้ ฮัก ษา คน จํา๋ นวน นั ก หื้อ หาย คน เป๋น
พยาธิพะยํา ต่างๆ ก็ ยัด ยู้ กั ๋น เข้า มา เปื้ อ จะ หยุบ จะ กํา๋ พระองค์ แล้ว จะ หาย โรค 11 เมื่อ หมู่ ผี
ฮ้าย๔ตี้ เข้าในคนหันพระองค์ ก็ หมอบลงกราบไหว้พระองค์ แล้วฮ้องเสียงดังว่า “ต้านเป๋น
บุตร ของ พระเจ้า� 12 แต่ พระเยซู สัง่ ห้าม หมู่ ผี ฮ้าย อย่าง เด็ด ขาด บ่หื้อ บอก ว่า พระองค์ เป๋น
ใผ
7

พระเยซูเลือกหมู่อัครสาวกสิบสองคน

13 หลัง จาก นั ้น พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน นึ่ ง

แล้วพระองค์ เปิงใจ๋ จะฮ้องคนใดก็ ฮ้องคน
นั ้นตวยพระองค์ไป หมู่เขาก็มาหาพระองค์
พระองค์แต่งตัง้ คนหมู่
นี้ เปื้ อ จะ อยู่ ตวย ต้าน กับ จะ ใจ๊ หมู่ เขา ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน อื่น ฟัง พระเยซู ฮ้อง หมู่ เขา ว่า หมู่
อัครสาวก 15 ตึงหื้อหมู่ เขามี อํานาจตี้ จะขับไล่ ผีออกได้ ตวย 16 หมู่ อัครสาวกสิบสองคนนี้ มี
จื้อว่า ซีโมนคนตี้พระองค์ตัง้ จื้อหื้อแหมจื้อว่า เปโตร 17 ยากอบลูกบ่าวของเศเบดี กับยอห์น
น้ องบ่าวของเขา สองคนนี้ พระองค์ หื้อจื้อแหมว่า โบอาเนอเยแป๋ ว่า “ลูกบ่าวของฟ้าฮ้อง�
18 อัน ดรู ว ์ ฟี ลิป บารโธโลมิ ว มัทธิว โธมัส ยากอบ ลูก บ่าว ของ อัลเฟอัส ธัดเดอัส ซี โมน คน
ของพรรคจ้าดนิ ยม 19 กับยูดาส อิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
14 ตึงหมดมีสิบสองคน

พระเยซูกับเบเอลเซบูล

20 จากนั ้นพระองค์ก็ปิ๊ กบ้าน

มีหมู่คนมายืนออกั ๋นอยู่ตี้บ้านหัน
้ แหม จ๋นเยียะหื้อพระเยซู
ตึง หมู่ สาวก สิบ สอง คน บ่มี เวลา กิน
ิ ข่าว นี้ ก็
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า 21 เมื่อ ครอบครัว ของ พระองค์ ได้ยน
กึ๊ดว่าพระองค์เป๋นบ้าไปแล้ว จึงปากั ๋นมาหาเปื้ อจะยับปิ๊ กเมือบ้าน
๔

3:11 3:11 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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อูกั
้ ๋นว่า “เขาถูกเบเอลเซบูล หัวหน้าผี
เข้า 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
เก่าได้กา 24 ถ้าอาณาจักรใดๆ แตกแยกกั ๋นเหีย อาณาจักรนั ้นก็จะตัง้ อยูต่
่ อไปบ่ได้ 25 กาว่า
26
ถ้า ครอบครัว ใด แตกแยก กั ๋น ครอบครัว นั ้น ก็ จะ ตัง้ อยู่ บ่ได้ เหมือน กับ ถ้า ซาต๋าน ต่อ ต้าน
หมู่ของมัน หมู่มันก็จะแตกแยกกั ๋น แล้วซาต๋านก็จะตัง้ อยูบ่
่ ได้ แต่จะหล้มจ๋มไปเต้าอัน
้
22 แต่มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์ตี้ลุกจากกรุ งเยรู ซาเล็มมา

27 “บ่มี ใผ สามารถ ตี้ จะ เข้า ไป ปล้น เอา ทรัพย์ สมบัติ ใน บ้าน ของ คน ตี้ มี กํา
๋ ลัง นั ก ได้ เขา จะ
ต้องมัดเจ้าของบ้านตี้มีกํา๋ ลังนั กนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถปล้นได้
28 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ความ บาป ต่างๆ ตึง กํา อู้หมิน
่ ประมาทตี้ คนใด
ว่ามานั ้น ยังยกโต้ษหื้อได้ 29 แต่ถ้าใผอู้หมิน
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิจะ
์ ยกโต้ษหื้อตึง
30
บ่ได้ เลย ย้อนว่าบาปนั ้นจะติดตั ๋วไปตลอด� ตี้ พระเยซู อู้จาอัน
้ ก็ ย้อนว่า หมู่เขาปากั ๋นหา
ว่าพระองค์มีผีฮ้ายเข้า

แม่กับน้ องของพระเยซูมาหา

31 เวลานั ้น

แม่กับหมู่น้ องบ่าวของพระเยซูก็มายืนถ้าอยู่ตังนอก หมู่เขาใจ๊คนเข้าไปฮ้อง
พระองค์ออกมา 32 มีหลายคนตี้นั ่งแวดพระเยซูเป๋นหมู่ บอกกับพระองค์ว่า “แม่กับหมูน้
่ อง
บ่าวมายืนถ้าอยูตั
่ งนอก�
พระเยซู บอก ว่า “ใผ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา� 34 แล้ว พระองค์ ก็ ผ่อ ไป ตี้ คน นั ่ง แวด
พระองค์อยู่ อู้ว่า “หมู่เนี ยะเป๋นแม่กับปี้ น้ องของเฮา 35 ย้อนว่าคนตี้เยียะตวยต๋ามความต้อ
งก๋านของพระเจ้า คนนั ้นก็เป๋นปี้ น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�
33

4
กําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช

1 พระเยซู สัง
่ สอนตี้ ฮิมทะเลสาบแหม

มีคนจํา๋ นวนนั กปากั ๋นมาหลุ้มพระองค์ พระองค์ ก็
ลงไปนั ่งอยู่ในเฮือลอยฮิมฝั่ ง ส่วนคนตังหลายยืนฟังอยู่บนต๋าฝั่ ง 2 พระเยซู อู้เป๋นกําเผียบ
สอน หมู่ เขา หลาย อย่าง พระองค์ เล่า ว่า 3 “ฟัง หื้อ ดีๆ เน่ อ มี จาวนา คน นึ่ ง ออก ไป หว่าน เม็ด
พืช 4 ต๋อนตี้หว่านอยู่นั ้น บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว นกก็มาจิกกิน
๋ เหียหมด 5 บางเม็ดก็
ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด มีดินบางแตะแหยะอยู่ตังบน ก็เยียะหื้อเม็ดพืช
นั ้น งอก ขึ้น เวย 6 แต่ เมื่อ โดน แดด เผา นั ก ขึ้น ติกๆ ก็ เหีย
่ ว แห้ง ต๋าย ย้อน ว่า ฮาก อยู่ ตื้น ลํ้า ไป
7 บางเม็ดตกก๋างป่ าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด ต้นนั ้นก็บ่มีดอกบ่มี
หน่วย 8 แต่ มี บาง เม็ด ตก บน ดิน ดี ก็ งอก งาม ใหญ่ ขึ้น เกิด ดอก ออก ผล สาม สิบ เต้า พ่อง หก
สิบเต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง� 9 แล้วพระองค์อูว่
้ า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
เป้าหมายของกําเผียบ
เมื่อ คน ตัง หลาย ปิ๊ ก ไป แล้ว สาวก สิบ สอง คน ตึง บาง คน ตี้ ตวย พระองค์ อยู่ ก็ ถาม เถิง
็ เรือ
เรือ
่ ง กํา เผียบ นั ้น ว่า หมาย ความ ว่า จาใด 11 พระองค์ ตอบ ว่า “ข้อ ลํ้า เลิก
่ ง แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าโผดหื้อต้านตังหลายฮูได้
้ ส่วนหมู่คนอื่นๆ นั ้น จะอูหื
้ ้อฟังเป๋นกําเผียบเต้าอัน
้ 12 เปื้ อ
ว่า
‘หมู่เขาผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
ฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
ถ้าเขาหัน ถ้าเขาเข้าใจ๋
10
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เขาก็จะปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วฮับก๋านยกโต้ษ�ค ”
กําอธิบายกําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
“หมู่ต้านบ่เข้าใจ๋กําเผียบนั ้นเตื้อกา แล้วจะเข้าใจ๋กําเผียบ
อื่นๆ ได้ จาใด 14 หมายความว่า คนหว่านเม็ดพืชนั ้นหว่านถ้อยกําของพระเจ้า 15 เม็ดตี้ ตก
ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว แต่ ซาต๋าน มา ลู่ เอา ถ้อยกํา
นั ้นตี้ หว่านลงในใจ๋ ของเขาไปเหีย 16 ส่วนเม็ดตี้ ตกลงดินตี้ ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด
ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ไว้บ่า เดี่ยว นั ้น เลย อย่าง จื้น จม ยินดี 17 แต่
็ อยู่ ได้ บ่เมิน เมื่อ เกิด ปั๋ ญหา กาว่า โดน คํ่า ย้อน ถ้อยกํา นั ้น เขา ก็ เลิก เจื้อ ไป
ฮาก ลง ดิน บ่เลิก
เหีย 18 ส่วน เม็ด ตี้ ตก ก๋าง ป่า หนาม นั ้น ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว 19 แต่ ยัง เป๋น ห่วง
เรือ
่ งต่างๆ กับจีวต
ิ ในโลกนี้ หลงมัวเมาข้าวของเงินคํา กับโลภใค่ได้สิง่ ต่างๆ สิง่ หมู่นี้ ก็มางํา
ถ้อยกํา ไว้ เยียะหื้อ ถ้อยกํานั ้น บ่เกิดผลในจี วต
ิ 20 แต่ เม็ด ตี้ ตกบนดิน ดี ก็ เหมือนคนตี้ ได้ ฟัง
ถ้อยกําแล้วฮับไว้ แล้วเกิดดอกออกผลสามสิบเต้าพ่อง หกสิบเต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง�
13 แล้วพระเยซู ถามหมู่เขาว่า

ต๋ามโกมแล้วบังไว้

“มี ใผ พ่อง เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ถัง ควบ ไว้ กาว่า เอา
ไปซุกไว้ปื๊ นเตียงเหีย แต่จะบ่เอาไปตัง้ บนตัง่ ไว้กา 22 กู้สิง่ ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏออกมา
หื้อหัน กู้ สิง่ ตี้ เป๋นความลับจะถูกเปิดเผยหื้อฮู้ 23 ใผยอมฟังก็ หื้อฟังไว้เต๊อะ� 24 พระองค์ อู้
กับหมู่เขาแหมว่า “หื้อเอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้ต้านได้ฟังหื้อดีๆ ต้านจะสวนสิง่ ตี้ฟังมาด้วยต๋างแก่น
ใด พระเจ้า จะ สวน ความ เข้า ใจ๋ คืน หื้อ ต้าน ด้วย ต๋าง แก่น นั ้น ป๋าย บ่ปอ จะ เตื่ อม แถ้ง หื้อ แหม
25 คนตี้เข้าใจ๋อยู่แล้วก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นแหม ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋กับบ่สนใจ๋นั ้น แม้สิง
่ ตี้เขาเข้า
ใจ๋พระเจ้าก็จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋แหมเลย�
21 แล้ว พระองค์ ถาม หมู่ เขา ว่า

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 จะ งอก
จํา๋ เริญ ขึ้น จาใด เขา ก็ บ่ฮู้ 28 ย้อน ว่า ดิน เยีย ะ หื้อ เม็ด นั ้น งอก ขึ้น เป๋น ต้น ก่อน แล้ว เมื่อ ลูน มา
ก็ ออกงวง หลังจากนั ้นก็ มี เม็ดข้าวเต๋มงวง 29 เมื่อข้าวแก่ ได้ ตี้ สมควรดี เกี่ยวแล้ว เขาก็ ไป
เกี่ยวเก็บมาไว้กิน
๋ ย้อนว่าเถิงยามเกี่ยวข้าวแล้ว�
26

กําเผียบเรือ
่ งเม็ดพืช
“จะเผียบแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะหยังดี กาว่าจะอู้กําเผียบ
จาใดดี 31 ก็เผียบเหมือนเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง ต๋อนบ่มไว้ในดิน เม็ดก็หน้ อยเหลือเปิ้ น 32 แต่
เมื่องอกจํา๋ เริญขึ้นมาแล้ว ก็เป๋นต้นใหญ่เหลือเปิ้ น มีกิง่ ใหญ่ปอตี้นกมาแป๋งฮังอาศัยอยู่ใน
ฮ่มเงาของต้นนั ้นได้� 33 พระเยซูใจ๊กําเผียบหลายเรือ
่ งจาอีไป
้ สอนคนตังหลายเต้าตี้หมู่เขา
เข้าใจ๋ได้ 34 นอกจากกําเผียบแล้ว พระองค์บ่ได้อูอะหยั
้
งกับหมู่เขาแหม แต่เมื่อคนตังหลาย
ปิ๊ กไปแล้ว พระองค์ก็อธิบายกําเผียบหมู่นั ้นหื้อหมู่สาวกฟัง
30 แล้วพระองค์ ก็ อู้ว่า

พระเยซูห้ามลมหลวง

เมื่อ แลง วัน นั ้น พระเยซู บอก หมู่ สาวก ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ข้าม ทะเลสาบ ไป เผิก ตัง ปู๊น กั ๋น
เต๊อะ� 36 หมู่ เขา ก็ ลา คน ตัง หลาย ปา กั ๋น ลง เฮือ กับ พระองค์ ตี้ นั ่ง ใน เฮือ อยู่ แล้ว แล้ว ปา
พระองค์ไป มีเฮือหลายลําตวยไป 37 จู่ๆ ลมหลวงก็เกิดขึ้น เยียะหื้อคลื่นซัดนํ้าเข้ามาจ๋นปอ
35
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38 แต่พระเยซูนอนหนุนหมอนหลับอยูต๊
่ ายเฮือ

จะเต๋มลําเฮือ
หมู่สาวกก็มาฮ้องพระองค์ลุก
บอกว่า “อาจ๋ารย์บ่ห่วงกั ๋นพ่องกา หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�

พระองค์ ก็ ลุก ขึ้น ห้าม ลม แล้ว สัง่ คลื่น ว่า “ย้าง ย้าง บ่า เดี่ยว นี้ � แล้ว ลม ก็ ย้าง คลื่น ก็
หนิ ม ผิว้ บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 40 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “กั ๋ว เยีย ะ หยัง บ่มี ความ เจื้อ กา� 41 หมู่
เขากั ๋วขนาด อู้กั ๋นในหมู่ เขาว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นใผกั ๋น ขนาดลมหลวงกับคลื่นแฮงก็ ยังเจื้อฟัง
ต้าน�
39

5
พระเยซูฮักษาป้อจายตี้ถูกผีฮ้ายเข้า

1 พระเยซู กับหมู่ สาวกก็ ข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวเกราซา 2 หลังจาก

ตี้พระเยซูขึ้นจากเฮือ ก็มีป้อจายคนนึ่ งออกมาจากอุโมงค์ฝังศพเข้ามาหาพระองค์ เขาโดน
ผี ฮ้าย๕เข้า 3 ป้อ จาย คน นั ้น อยู่ ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ บ่มี ใผ มัด เขา ไว้ได้ แหม แล้ว ขนาด เอา เจื้
อกเหล็กล่ามไว้ยังบ่อยู่ 4 ย้อนว่าเกยเอาเจื้อกเหล็กล่ามเขาไว้หลายเตื้อแล้ว แต่เขาก็สะต๊ก
เจื้อกเหล็กตี้ล่ามมือจ๋นปุด ตี้ล่ามตีน
๋ ก็เอาฟาดลงจ๋นปุด บ่มีใผมีแฮงปอตี้จะเยียะหื้อเขาอยู่
ดึ้งๆ ได้ 5 เขาจะเตียว ไปเตียวมาต๋ามอุโมงค์ ฝัง ศพกับต๋ามดอยต่างๆ ตึง เมื่อ วันตึงเมื่อคืน
คางเสียงดังเหมือนผีบ้า แล้วเอาบ่าหินคมเถือเนื้ อเถือตั ๋ว
6 เมื่อเขาหันพระเยซูจ้าดไก๋ ก็ล่นเข้ามาหากราบไหว้พระองค์ 7 แล้วฮ้องเสียงดังว่า “พระ
เยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด มา ยุง่ กับ ข้า เยีย ะ หยัง ขอ สัญญา ต่อ พระเจ้า ก่อน เต๊อะ ว่า
พระองค์จะบ่ทรมานข้า� 8 เขาอูจาอี
้
ย้
้ อนพระเยซูสัง่ ว่า “ไอ่ผีฮ้าย จงออกจากคนนั ้นเหีย�
“เจ้าจื้ออะหยัง� มันตอบว่า “จื้อก๋อง ย้อนหมู่ข้ามีหลายตั ๋วอยู่ตวย
กั ๋น� 10 หมู่มันอ้อนวอนพระองค์ซํ้าแล้วซํ้าแหม ขอบ่หื้อพระองค์ไล่มันออกไปจากแคว้นนี้
9 พระเยซู ถามมันว่า

11 ตํา
๋ หมู่นั ้นมีหมูหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
๋ อยู่ต๋ามเถิม
้ ดอย 12 ผีหมู่นั ้นอ้อนวอนพระเยซู

ว่า “ขอโผดหื้อหมู่ข้าตังหลายไปเข้าในหมู หมู่นี้ เต๊อะ� 13 พระองค์ก็ยอมหื้อไปเข้าอยู่ในหมู
ได้ แล้วผีฮ้ายหมู่นั ้นก็ออกจากป้อจายคนนั ้น ไปเข้าในหมูจํา๋ นวนประมาณสองปันตั ๋ว แล้ว
หมูก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋ายหมด
14 หมู่ คน เลี้ยง หมู ก็ ปา กั ๋น ล่น หนี ไป เล่า เรือ
่ งนี้ หื้อคนในเมืองกับคนต๋ามบ้านนอกฟัง

หมู่
เขาก็ ออกมาผ่อว่าเกิดอะหยังขึ้น 15 เมื่อหมู่ เขาปากั ๋นมาหาพระเยซู ก็ หันป้อจายคนตี้ เกย
โดนผีเข้า นุ่งเสื้อผ้ามีสติดีนั ่งอยู่ คนตังหลายก็ปากั ๋นกั ๋ว 16 คนตังหลายตี้ได้หันเหตุก๋ารณ์
ก็ เล่า หื้อ คน อื่นๆ ฟัง ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กับ คน ตี้ โดน ผี เข้า กับ ตี้ เกิด ใน หมู่ หมู 17 คน หมู่ นั ้น ก็
อ้อนวอนขอหื้อพระองค์ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขาเหีย
18 ต๋อนตี้พระเยซูปิ๊ กลงเฮือ

ป้อจายคนตี้เกยโดนผีเข้าก็ขอไปตวย

แต่บอกเขาว่า “ปิ๊ กไปบ้านเหีย แล้วเล่าหื้อหมู่เขาฟังเถิงก๋าน
ใหญ่ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ได้ เยีย ะ ต่อ เจ้า กับ ความ เมตต๋า ตี้ พระองค์ โผด หื้อ เจ้า� 20 ป้อ จาย
คนนั ้นก็ปิ๊ กไป แล้วตัง้ เก๊าบอกหื้อคนในแคว้นทศบุรฟั
ี งเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้พระเยซูได้เยียะกับ
เขา คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดขนาด
19 พระองค์บ่ยอมหื้อเขาไป

ลูกสาวของไยรัสกับแม่ญิงตี้ป่วย
๕
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21 พระเยซู ลงเฮือปิ๊ กไปแหมฝั่ งของทะเลสาบ

หมู่คนจํา๋ นวนนั กมาแวดพระองค์ตี้ฮิมฝั่ ง
ทะเลสาบ นั ้น 22 มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยิว คน นึ่ ง จื้อ ไยรัส มา ตี้ หัน
้ ตวย เมื่อ เขา หัน พระ
เยซูก็เข้ามากราบตีน
๋ พระองค์ 23 อ้อนวอนพระองค์ว่า “ลูกสาวหน้ อยๆ ของข้าพเจ้าป่วยกํ่า
ลังจะต๋าย ขอพระองค์โผดไปวางมือบนตั ๋วเขาน่ อยเต๊อะ เปื้ อเขาจะได้หายโรค แล้วบ่ต๋าย�
24 พระเยซูก็ไปกับไยรัส
หมู่คนจํา๋ นวนนั กเตียวยัดยู้พระองค์ 25 มีแม่ญิงคนนึ่ งเป๋นโรคเลือดตกบ่หยุดมาสิบสอง
ปี๋แล้ว 26 นางทนตุ๊กทรมานหนั กขนาดจากก๋านฮักษาของหมอหลายคน เสี้ยงเงินเสี้ยงทอง
จ๋นหมดเนื้ อหมดตั ๋ว แต่โรคนั ้นก็บ่ยังแควนขึ้น ซํ้าปิ๊ กเป๋นนั กเหลือเก่า 27 บ่ากองนางได้ยน
ิ
เรือ
่ งของพระเยซู ก็ เตียวเข้าไปในคนตัง หลาย ลัก เข้ามาตังหลังพระเยซู แล้วหยุบเสื้อคุม
ของ พระองค์ 28 ย้อน นาง กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “ถ้า เฮา ได้ หยุบ ก้า เสื้อผ้า ของ พระองค์ เฮา ก็ จะ หาย
แน่ ๆ� 29 บ่ากองเขาหยุบเสื้อพระเยซู เลือดตี้ตกอยู่ก็หยุดแห้งไปเลย นางก็ฮู้ตั ๋วว่าโรคหาย
แล้ว 30 พระเยซู ฮู้บ่าเดี่ยวนั ้นเลยว่าฤทธิใน
์ ตั ๋วของพระองค์ได้แผ่ซ่านออกไป จึงเหลียวปิ๊ ก
ไปถามคนตังหลายว่า “ใผมาหยุบเสื้อผ้าเฮา� 31 หมู่สาวกก็ตอบว่า “พระองค์ก็หันอยู่แล้ว
ว่าคนกํ่าลังยัดยูพระองค์
้
อยู่ ยังจะถามอยูกา
่ ว่า ‘ใผหยุบตั ๋วเฮา� �

32 แต่ พระเยซู ผ่อไปรอบๆ เปื้ อจะหาคนตี้หยุบเสื้อพระองค์ 33 แม่ญิงคนนั ้นกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่
ย้อนฮู้ว่าเกิดอะหยังขึ้นกับนาง ก็เข้ามาก้มลงกราบพระองค์ แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมด
หื้อพระองค์ฟัง 34 พระเยซูก็อูกั
้ บนางว่า “ลูกเหย ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว
จะบ่ต้องตุ๊กแหม ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
35 ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลังอู้อยู่นั ้น มีคนมาจากบ้านของไยรัสตี้เป๋ นนายธรรมศาลามาบอก
เขาว่า “ลูกสาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋วนอาจ๋ารย์ละ�
36 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ ก็ บ่สนใจ๋ ตี้ หมู่ เขาอู้กั ๋น๖ บอกไยรัสว่า “บ่ต้องกั ๋วเน่ อ ขอหื้อเจื้อเต้า

อัน
้ �

37 พระองค์บ่หื้อคนอื่นตวยพระองค์ไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ กับยอห์นน้ องบ่าวของยาก
อบ 38 เมื่อหมู่เขามาแผวเฮือนของไยรัส พระองค์ก็หันคนวุน
่ วะวุน
่ วายไห้หุยกั ๋นสนั ่นปั่ นปื๊ น
39 พระองค์เข้าไปในบ้าน แล้วบอกหมู่เขาว่า “หมู่ต้านปากั ๋นวุน
่ วะวุน
่ วายไห้สนั ่นปั่ นปื๊ นเยีย
40
ะหยัง หละอ่อนคนนี้ ยังบ่ต๋ายเตื้อลอ กํ่าลังนอนหลับอยูบ่
่ ดาย� หมู่เขาก็ใค่หว
ั ใส่พระองค์

หลัง จาก พระองค์ ไล่ หมู่ เขา ออก ไป แล้ว ก็ ปา ป้อ แม่ ของ หละอ่อน กับ สาวก สาม คน ตี้ มา
ตวยพระองค์นั ้น เข้าไปในห้องตี้หละอ่อนคนนั ้นนอนอยู่ 41 พระองค์กํา๋ มือของหละอ่อนคน
นั ้นแล้วอูว่
้ า “ทาลิธา คูมิ� เป๋นภาษาฮีบรู แป๋ว่า “หล้าเหย ลุกขึ้นเต๊อะ� 42 หละอ่อนคนนั ้น
ก็ลุกขึ้นมา แล้วเตียวไปเตียวมาในห้องนั ้น (หละอ่อนแม่ญิงคนนี้ อายุสิบสองปี๋) คนตี้อยูใน
่
ห้องก็ปากั ๋นงืดอยูใน
่ ใจ๋ 43 พระเยซูสัง่ หมู่เขาบ่หื้อเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟังเป๋นเด็ดขาด แล้วบอก
ป้อแม่เซาะข้าวมาหื้อหละอ่อนกิน
๋ เหีย

6

พระเยซูปิ๊ กไปบ้านนาซาเร็ธ

พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ แล้ว ปิ๊ ก ไป เมือง นาซาเร็ธ บ้าน ของ พระองค์ หมู่ สาวก ก็ ไป ตวย
พระองค์ 2 เมื่อ เถิง วัน สะบาโต พระองค์ ก็ ตัง้ เก๊ า สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว มี คน
นั กขนาดฟัง แล้วงืดในกําสอนของพระองค์ ก็ อู้กั ๋นว่า “เขาไปเอากํา กึ๊ดจาอี้ตี้ ไหนมา ผญา
1

๖

5:36 5:36 แป๋ได้แหมอย่างว่า เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ สิง่ ตี้หมู่เขาอูกั
้ ๋นนั ้น
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3 เขา เป๋ น สล่า ไม้ บ่ใจ้

ปั๋ ญญาตี้ คนนี้ ได้ มาเป๋นจาใด ตึงก๋านอัศจ๋รรย์ต่างๆ ก็ ยังเยียะได้ ตวย
กา เป๋นลูกบ่าวของมารีย์ มีน้ องบ่าวจื้อยากอบ โยเสส ยูดาส กับซีโมน หมู่น้ องสาวของเขา
ก็อยูใน
่ เมืองนี้ กับหมู่เฮาบ่ใจ้กา� หมู่เขาก็เลยบ่ยอมฮับพระองค์
4 พระ เยซู ก็ เลย อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า นั ้น จะ ได้ ฮับ เกียรติ
ใน กู้ๆ ตี้ ยกเว้น ใน บ้าน เมือง ตึง ครอบครัว ญาติ ปี้ น้ อง ของ ตั ๋ว� 5 ต๋อน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู
ก็ บ่สามารถ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ได้ นอกจาก วาง มือ ฮัก ษา คน ป่วย หื้อ หาย บ่กี่ คน เต้า อัน
้
6 พระองค์งืดตี้หมู่เขาบ่มีความเจื้อในพระองค์
พระเยซูส่งสาวกสิบสองคนออกไป
พระองค์ก็เลยไปสอนต๋ามหมู่บ้านอื่นต๋ามใก้ต๋ามฮิมเหีย 7 พระองค์ฮ้องสาวกสิบสองคน
มา แล้วส่งหมู่ เขาออกไปเป๋นกู้ๆ พระองค์ หื้อหมู่ เขามี สิทธิอํานาจตี้ จะไล่ ผีตังหลายออกได้
8 แล้ว สัง
่ ว่า “บ่ต้อง เอา อะหยัง ติด ตั ๋ว ไป เน่ อ นอก จาก ไม้ เต๊า บ่ต้อง เอา ของกิน
๋ ถง ย่าม กับ
สตางค์ติดตั ๋วไป 9 หื้อสุบเกิบได้ แต่บ่ต้องเอาเสื้อผ้าไปตวยแหมผืน� 10 พระองค์ก็อู้กับหมู่
เขา ว่า “ถ้า เข้า ไป ใน เฮือน ใด ก็ หื้อ ย้าง อยู่ ตี้ เฮือน นั ้น จ๋น กว่า จะ ไป เมือง อื่น 11 แต่ ถ้า ตี้ ไหน
บ่ต้อนฮับ กาว่า บ่ฟัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ ออก จาก ตี้ หัน
้ ไป เหีย แล้ว ปัด ขี้ ฝุ่น ตี้ ติด ตีน
๋ ของ ต้าน ขว้าง
เปื้ อส่อหื้อหันว่าพระเจ้าบ่ปอใจ๋กับบ่ยอมฮับเขา�
12 หมู่สาวกของพระองค์ก็ออกไปสัง
่ สอนหื้อคนตังหลายกลับใจ๋จากบาป 13 หมู่เขาขับไล่
ผีออกไปหลายตั ๋ว กับตานํ้ามันบ่ากอกหื้อคนเจ็บป่วยหลายคน คนหมู่นั ้นก็หาย
ก๋านต๋ายของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

ย้อน มี คน เล่า ลือ กั ๋น ไป ทัว่ บาง คน อู้ว่า “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 เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า
เหมือน กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน อื่นๆ ใน สมัย โบราณ นั ้น� 16 เมื่อ กษั ตริย์ เฮ
โรดได้ยน
ิ เรือ
่ งหมู่ นี้ ต้าน อู้ว่า “ต้องเป๋น ยอห์นคนตี้ เฮาสัง่ หื้อกกคอแล้ว เป๋นขึ้นจากความ
17
ต๋าย แน่ ๆ� กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด จาอัน
้ ย้อน ว่า ต้าน สัง่ หื้อ ยับ ยอห์น เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม ไว้ใน
คอก ย้อน หัน แก่ นาง เฮโรเดีย ส เมีย ของ ต้าน เซิง่ เกย เป๋น เมีย ของ ฟี ลิป น้ อง บ่าว ของ ต้าน
18 ยอห์นเกยอูกั
้ บกษั ตริยเฮโรด
์
ว่า “ต้านบ่มีสิทธิเอา
์ เมียของน้ องมาเป๋นเมียของตั ๋ว� 19 เฮ
โรเดีย ส แค้น ใค่ ฆ่า ยอห์น แต่ กษั ตริย์ เฮโรด บ่หื้อ เยีย ะ 20 ย้อน พระองค์ กั ๋ว ยอห์น ต้าน ฮู้ ว่า
ยอห์นเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมตึงเป๋นคนบริสุทธิ์ ก็เลยปกป้องยอห์นไว้ กู้เตื้อตี้กษั ตริย์เฮ
โรดฟังยอห์นสอนก็บ่ม่วนใจ๋ แต่ก็ยังใค่ฟังอยู่
21 วันนึ่ งเป๋ นเวลาดีตี้เฮโรเดียสจะหื้อยอห์นถูกฆ่า เป๋ นวันเกิดของกษั ตริยเฮโรด
์
พระองค์
เจิญ หมู่ ข้า ราชก๋าน จัน
๊ สูง นายทหาร จัน
๊ ผู้ใหญ่ ตึง คน สําคัญๆ ใน แคว้น กาลิ ลี มา งาน เลี้ยง
22 ในงานนั ้นลูกสาวของเฮโรเดียสฟ้อน เยียะหื้อกษั ตริยเฮโรด
์
ตึงหมู่แขกปออกปอใจ๋ขนาด
กษั ตริย์ เฮโรด บอก ว่า “จะ ขอ อะหยัง เฮา ก็ จะ หื้อ� 23 แล้ว กษั ตริย์ เฮโรด ยัง สัญญา แหม ว่า
“หนูจะขออะหยังก็ได้ จะขอแบ่งราชอาณาจักรสักเกิง่ นึ่ งก็จะหื้อ�
24 นางก็ ออกไปถามแม่ว่า “แม่เจ้า จะขออะหยังดี� แม่ก็ ตอบว่า “ขอหัวของยอห์นผู้หื้อ
บัพ ติศ มา� 25 แล้ว นาง ก็ ฟั่ ง ล่น เข้า ไป บอก กษั ตริย์ ว่า “ข้า เจ้า ขอ หัว ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ
มาใส่ถาดมาหื้อข้าเจ้าบ่าเดี่ยวนี้ � 26 กษั ตริย์เฮโรดก็ตุ๊กใจ๋อย่างหนั ก แต่ได้สาบานต่อหน้า
แขกตังหลายไว้แล้ว บ่ใค่บอกนางว่าหื้อบ่ได้ 27 เฮโรดก็สัง่ หื้อทหารคนนึ่ งไปกกคอยอห์นมา
14 กษั ตริย์ เฮโรด ได้ยน
ิ จื้อ เสียง ของ พระเยซู
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ทหาร คน นั ้น ก็ ไป กก คอ ยอห์น ขํา ใน คอก แล้ว เอา หัว ใส่ ถาด มา หื้อ นาง คน นั ้น แล้ว นาง ก็
เอาไปหื้อแม่ 29 เมื่อสาวกของยอห์นฮูจาอั
้
น
้ ก็ปากั ๋นมาฮับศพของยอห์นไปฝังไว้ในอุโมงค์
28

พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน

30 หมู่ อัครสาวกตี้ พระเยซู ส่งออกไปมาแวดพระองค์

แล้วรายงานเรือ
่ งกู้อย่างตี้ ได้ เยียะ
ตึงได้สอนหื้อพระองค์ฟัง แล้วพระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า
ย้างกั ๋นสัก
กําเต๊อะ� ย้อนว่ามีคนนั กขนาดมาหาพระองค์อยูสะลวด
่
จ๋นบ่มีเวลาแม้แต่จะกิน
๋ ข้าว
31 “หมู่เฮาไปหาตี้เงียบๆ

32 หมู่เขาก็ลงเฮือไปหาตี้เงียบๆ

เป๋นส่วนตั ๋ว 33 แต่ก็มีหลายคนหันหมู่เขาไป ก็จํา๋ หมู่เขา
ได้ แล้ว คนหมู่ นี้ ตี้ มาจากหลายๆ หมู่ บ้าน ก็ ล่น ไปต๋าม ฮิมฝั่ ง ทะเล เปื้ อไปดักรอถ้าพระเยซู
กับหมู่สาวก 34 เมื่อพระเยซูขึ้นจากเฮือ ก็หันคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ก็ฮู้สึกอินดูหมู่เขา
ย้อนว่าหมู่เขาเผียบเหมือนฝูงแกะตี้บ่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงสัง่ สอนหมู่เขาหลายเรือ
่ ง

หมู่สาวกก็มาบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่านั กแกแล้ว ตํา๋ หมู่
นี้ ก็ ทุรกั ๋นดาร 36 บอกหื้อหมู่เขาปิ๊ กไปเหียก่อนบ๋อ เปื้ อจะได้ ไปเซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋นต๋ามบ้าน
ไฮ่บ้านนาตึงหมู่บ้านตํา๋ หมู่นี้ ก่อน�
35 ตกต๋อนแลง

“หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงหมู่เขาเหียก่า� หมู่สาวกบอกว่า “จะ
ต้องใจ๊เงินจํา๋ นวนก้าจ้างสองร้อยวัน๗เถิงจะปอซื้อของกิน
๋ มาเลี้ยงคนหมู่นี้ ได้�
37 แต่พระองค์อูว่
้ า

“ไปเซาะผ่อลอว่ามีเข้าหนมปังอยู่กี่ ก้อน� เมื่อหมู่เขาฮู้ก็ ปิ๊ ก
มาบอกว่า “มีเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋ว�
39 พระองค์ก็สัง
่ หื้อคนตังหลายนั ่งเป๋นหมู่ๆ บนหญ้าเขียวจุ้มตี้หัน
้ 40 คนตังหลายก็นั ่งลง
41
เป๋นหมู่ๆ ร้อยคนพ่องห้าสิบคนพ่อง แล้วพระองค์ ก็ ฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋ว
นั ้นมา แล้วแหงนหน้าขึ้นไปผ่อฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็ หักเข้าหนมปังส่งหื้อ
หมู่สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย แล้วพระองค์ แบ่งป๋าสองตั ๋วแจกหื้อหมู่เขาตวย 42 คนตึง
หมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน 43 แล้วหมู่สาวกเก็บเข้าหนมปังตึงป๋าตี้เหลือได้สิบสองซ้าเต๋มๆ 44 คนตี้
กิน
๋ เข้าหนมปังตวยกั ๋นวันนั ้นนั บก้าป้อจายมีห้าปันคน
38 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า

พระเยซูเตียวบนนํ้าทะเล

45 หลังจากนั ้นสักกํา

พระเยซูก็บอกหื้อหมู่สาวกของพระองค์ลงเฮือข้ามฟากไปเมืองเบธ
ไซดาก่อน ส่วนพระองค์ ยังอยู่ตี้ หัน
้ เปื้ อส่งคนตังหลายปิ๊ กบ้าน 46 หลังจากพระองค์ ลาคน
ตังหลายแล้ว ก็ขึ้นไปอธิษฐานบนดอย

มืด คํ่า แล้ว เฮือ ของ หมู่ สาวก ลอย อยู่ ก๋าง ทะเลสาบ ส่วน พระองค์ อยู่ บน บก คน เดียว
ย้อนเฮือตอลมอยู่ หละหว่างตีสาม
๋
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 เป๋ น ผี เลย ฮ้อง เสียง ดัง 50 ย้อน ว่า ตกใจ๋
กั ๋ว แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า “แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว� 51 เมื่อพระเยซู
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
เขายังบ่เข้าใจ๋ความหมายเรือ
่ งเข้าหนมปังห้าก้อนนั ้น สุดปั๋ ญญาหมู่เขาแล้ว
47

48 พระองค์หันหมู่สาวกกํ่าลังพายเฮืออย่างยากลําบาก

พระเยซูฮักษาคนป่วย
๗

6:37 6:37 ถ้าแป๋ตรงภาษากรีกจะเป๋นสองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั 1 เหรียญมีก้าเต้ากับก้าแฮง 1 วัน

มาระโก 6:53
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มาระโก 7:19

หลัง จาก ข้าม ฟาก มา แผว ฝั่ ง แคว้น เยนเนซาเรท แล้ว หมู่ สาวก ก็ มัด เฮือ ไว้ 54 เมื่อ ขึ้น
มาจากเฮือแล้ว คนตี้หัน
้ ก็จํา๋ พระเยซูได้ 55 ก็ล่นไปบอกหมู่คนอื่นๆ ใคว่แคว้น แล้วหามคน
ป่วย ใส่ ตี้ นอน มา หา พระองค์ ฮู้ว่า พระองค์ อยู่ตัง ใด ก็ ไป หา ตี้ หัน
้ 56 พระองค์ ไป ตัง ใด บ่ว่า ใน
หมู่บ้าน ในเมือง กาว่าไปบ้านนอกก็ดี คนตังหลายก็ปาเอาคนป่วยมานอนต๋ามกาด เปื้ อขอ
หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ กู้คนตี้ได้หยุบตีน
๋ เสื้อของพระองค์ก็หายป่วย
53

7
กําสอนของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา

1 มีหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ตี้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มปากั ๋นมาหาพระเยซู 2 หมู่เขาหัน

สาวกของพระเยซูบางคนบ่ซ่วยมือต๋ามพิธตาง
ี
ศาสนายิวก่อนกิน
๋ ข้าว 3 (จาวยิวตังหลายตึง
คนตี้เป๋นหมู่ฟาริสีจะถือต๋ามกําสอนตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนสอนต่อๆ กั ๋นมาว่า ถ้าบ่ซ่วยมือต๋าม
พิธีตางศาสนาเหียก่อน จะบ่กิน
๋ ข้าวเตื้อ 4 หลังจากไปซื้อของในกาดมาแล้ว ก็ ต้องซ่วยมือ
ต๋ามพิธีนั ้นเหียก่อนเหมือนกั ๋น แล้วก้อยกิน
๋ ข้าว ก็ มี ฮีตฮอยอื่นๆ แหมหลายอย่างตี้ เขาถือ
อย่างก๋านล้างถ้วย จ๊อน หม้อใส่นํ้า ตึงหม้อแก๋งตวย)
5 ย้อน จาอัน
้ หมู่ ฟาริสีกับหมู่ ธรรมาจ๋ารย์ก็ ถามพระเยซู ว่า “เป๋นจาใดหมู่ สาวกของต้าน
บ่เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน สอน ไว้ แต่ ปา กั ๋น ใจ๊ มือ ตี้ เป๋น มลทิน กิน
๋ ข้าว�
6 พระองค์ตอบว่า “หมู่ต้านเป๋ นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด อิสยาห์อูถู
้ กแต๊ๆ ตี้ตวายตัก
๊ เถิงหมู่ต้านว่า
“คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮาขนาด
7 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา
ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ฅ
หมู่ ต้าน ละเลย กํา สัง่ สอน ของ พระเจ้า แล้ว ไป ยึด ถือ ต๋าม กํา สอน ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตี้
9
สอน ต่อๆ กั ๋น มา� แล้ว พระเยซู อู้ แหม ว่า “หมู่ ต้าน เก่ง ขนาด ตี้ ปา กั ๋น หลบ หลีก กํา สัง่ ของ
พระเจ้า เปื้ อเยียะต๋าม ฮีตเก่าฮอยเดิม ของป้ออุย
๊ แม่ หม่อนตี้ สอนต่อๆ กั ๋นนั ้น 10 อย่างเจ้น
โมเสสสอนไว้ว่า ‘จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� กับ ‘คนใดตี้สาปแจ้งป้อแม่จะต้องมีโต้ษ
เถิง ต๋าย� 11 แต่ หมู่ ต้าน แอกขะแตก สอน ว่า ทรัพย์ สมบัติ ตี้ ควร จะ จ้วยเหลือ ป้อ แม่ นั ้น ก็
เปิงดีตี้จะเอาไปถวายหื้อกับพระเจ้าแตน๘ 12 ลูกคนนั ้นก็มีข้อแก้ตั ๋วบ่ต้องจ้วยเหลือป้อแม่
13 หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า บ่มี ผล ย้อน ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น มา กับ
โดยเยียะแหมหลายอย่างตี้เหมือนกับจาอีตวย�
้
8

สิง่ ตี้เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน

แล้วอู้กับหมู่ เขาว่า “หมู่ ต้านกู้ คนฟังหื้อ ดีๆ
หื้อเข้าใจ๋แต๊ๆ เน่ อ 15 ก๋านกิน
๋ ของตี้ห้ามกิน
๋ บ่ได้เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน แต่สิง่ ตี้ออกมาจาก
ตังในใจ๋ สิง่ นั ้นละจะเยียะหื้อคนเป๋นมลทิน 16 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�๙ 17 เมื่อพระเยซู
ละคนตังหลายเข้าไปในเฮือน หมู่สาวกก็เข้ามาถามพระองค์ว่า “กําเผียบนั ้นหมายความว่า
จาใด� 18 พระองค์ ปิ๊ กถามหมู่ เขาว่า “ต้านตังหลายยังบ่เข้าใจ๋ แหมกา ต้านยังบ่หันเตื้อก๋า
คือว่าบ่มีอะหยังตี้เข้าปากไปแล้วเยียะหื้อคนเป๋นมลทินได้ 19 ย้อนว่าบ่ได้เข้าไปในจิตใจ๋ แต่
ลงต๊องแล้วก็ถ่ายออกไปเหีย� (ตี้อู้จาอี้เป๋นก๋านบอกหื้อฮู้ว่าของกิน
๋ กู้อย่างกิน
๋ ได้ บ่มีอันใด
14 พระเยซู ก็ ฮ้อง คน ตัง หลาย เข้า มา หา แหม

ฅ

7:7

7:7 อสย�

29:13

ของตี้แยกไว้เปื้ อถวายพระเจ้า

๙

๘

7:11

7:11 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น “โกระบาน� แป๋ว่า

7:16 7:16 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อ 16

มาระโก 7:20

66

มาระโก 8:6

เป๋นมลทิน�
“สิง่ ตี้ออกมาจากจิตใจ๋ของคนนั ้นละเยียะหื้อคนเป๋น
มลทิน 21 ย้อนว่าสิง่ ตี้ออกมาจากจิตใจ๋ของคนคือก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านลักของ ก๋านฆ่าคน ก๋าน
เยียะบาปตางเพศกู้อย่าง 22 ก๋านเล่นจู๊ ก๋านขี้โลภ ก๋านเยียะฮ้าย ก๋านหลอกลวง ราคะตั ๋ณ
หา ความอิจฉาขอยยวน ก๋านใส่ฮ้ายคนอื่น ความหยิง่ จ๋องหอง กับก๋านเป๋นคนบ่มีสํานึ กใน
ตางธรรม 23 สะป๊ะกู้สิง่ ตี้บ่ดีนี้ ออกจากใจ๋ของคน เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
20 พระองค์ก็อูต่
้ อแหมว่า

ความเจื้อของแม่ญิงจาวซีเรียฟีนิเซีย
พระเยซู ลุก จาก ตี้ หัน
้ เข้า ไป ใน แคว้น เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน๑ แล้ว เข้า ไป ใน เฮือน
หลังนึ่ 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 เข้า
มา แล้วไหว้ตี้ ตีน
๋ ของพระองค์ 26 แม่ ญิงคนนั ้นบ่ใจ้ เป๋นจาวยิว แต่ เป๋นจาวซีเรียฟี นิเซีย ตี้
อู้ภาษากรีก นางมาอ้อนวอนขอหื้อพระองค์ขับไล่ผีออกจากลูกสาว 27 พระองค์อู้กับแม่ญิง
คนนั ้นว่า “หื้อหมู่ ลูก กิน
๋ อิม
่ เหียก่อน เต๊อะ บ่ถูกต้อง ตี้ จะเอาของกิน
๋ ของลูก ไปโจ้ง หื้อหมา�
28 แต่ แม่ ญิงคนนั ้นตอบพระองค์ ว่า “แม่นแล้วต้านเจ้าข้า แม้ แต่ หมาตี้ อยู่ปื๊ นโต๊ะ ก็ ได้ กิน
๋
เศษ ของกิน
๋ ลูก ตี้ ตก ลง จาก โต๊ะ� 29 พระเยซู บอก นาง ว่า “ย้อน เจ้า ตอบ จาอี้ ปิ๊ ก ไป บ้าน เจ้า
เต๊อะ ผีออกจากลูกสาวแล้วเน่ อ� 30 เมื่อนางปิ๊ กไปแผวบ้าน ก็หันลูกสาวนอนอยูบน
่ 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 พระองค์
วางมือบนตั ๋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
้ มือซุก
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 “เอฟฟาธา� แป๋ ว่า “จง
เปิดออก� 35 แล้วหูของคนนั ้นก็ได้ยน
ิ ลิน
้ ถอบขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
้ ก็อูได้
36 พระองค์สัง
่ หมู่คนตี้ปาเขามาบ่หื้อไปเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟัง แต่ยิง่ พระองค์สัง่ ห้ามนั กเต้า
ใด หมู่เขาก็ยิง่ บอกคนอื่นนั กขึ้นเต้าอัน
้ 37 คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดขนาดอูกั
้ ๋นว่า “กู้สิง่ ตี้พระ
เยซูเยียะนั ้นดีขนาด พระองค์เยียะหื้อคนหูหนวกได้ยน
ิ เยียะหื้อคนใบ้อูได้
้ �
31

8
พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน

1 เวลา นั ้น มี คน จํา
๋ นวนนั กมาหาพระเยซู แหม

แต่ เมื่อของกิน
๋ เสี้ ยงหมดแล้ว พระเยซู จึง
ฮ้องหมู่สาวกมาหาอูว่
้ า 2 “เฮาอินดูคนหมู่นี้ ขนาด ย้อนหมู่เขาอยูตวย
่
เฮาสามวันมาแล้ว บ่า
3
เดี่ยวนี้ บ่มีอะหยังกิน
๋ สักอย่าง ถ้าเฮาหื้อหมู่เขาปิ๊ กบ้านโดยบ่ได้กิน
๋ อะหยังเตื้อ หมู่เขาก็จะ
เป๋นปิหมดแฮงก๋างตาง ย้อนว่าบางคนก็ลุกจากตี้ไก๋ๆ มา� 4 หมู่สาวกก็ตอบว่า “ในตี้ทุรกั ๋น
ดาร จาอี้ จะ ไป เซาะ ของกิน
๋ ตี้ ไหน มา เลี้ยง หมู่ เขา ปะลํ้า ปะเหลือ� 5 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก
ว่า “หมู่ต้านมีเข้าหนมปังกี่ ก้อน� หมู่สาวกตอบว่า “เจ็ดก้อนเต้าอัน
้ � 6 พระองค์ สัง่ หื้อคน
ตังหลายนั ่งลงบนปื๊ นดิน แล้วพระองค์ ฮับเอาเข้าหนมปังมาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
๑

7:24 7:24 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีกําว่า “กับเมืองไซดอน�

๒

7:25 7:25 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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มาระโก 8:30
7 หมู่เขามีป๋ าตั ๋วหน้ อยๆ

แล้วก็หักเข้าหนมปังยื่นหื้อหมู่สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย
บ่กี่ตั ๋ว
พระองค์ก็เอาป๋านั ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหื้อหมู่สาวกเอาไปแจกตวย 8 คนตังหลาย
กิน
่ ้หัน
้ มีประมาณ
๋ อิม
่ กั ๋นหมดแล้ว ยังเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วยได้แหมเจ็ดแก่น 9 คนตี้อยูตี
สี่ ปัน คน แล้ว พระองค์ ก็ ส่ง เขา ตัง หลาย ปิ๊ ก เมือ บ้าน 10 ส่วน พระองค์ กับ หมู่ สาวก ปา กั ๋น ลง
เฮือไปแคว้นดาลมานูธาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
หมู่ฟาริสีมาทดลองพระเยซู

11 หมู่ฟาริสีตัง
้ เก๊าเถียงพระเยซู

แล้วขอหื้อพระองค์เยียะหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์หื้อ
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 ต้าน ตัง หลาย ว่า เฮา
จะบ่เยียะหมายสําคัญหื้อคนในสมัยนี้ หัน� 13 พระองค์ก็ละหมู่เขาไว้หัน
้ แล้วลงเฮือกับหมู่
สาวกข้ามทะเลสาบไปแหมฝั่ งนึ่ งเหีย
เจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับของหมู่เฮโรด

หมู่ สาวก ลืม เอา เข้า หนมปัง มา ตวย ใน เฮือ มี อยู่ ก้อน เดียว 15 พระเยซู เตือ
๋ น หมู่ เขา ว่า
“หละวัง เจื๊อ ฟู ของ หมู่ ฟาริสี กับ เจื๊อ ฟู ของ กษั ตริย์ เฮโรด ไว้หื้อ ดีๆ� 16 หมู่ สาวก อู้ กั ๋น ว่า “ตี้
พระองค์ อู้จาอี้ก็ ย้อนว่าหมู่ เฮาบ่มี เข้าหนมปัง� 17 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขาอู้เรือ
่ งอะหยังกั ๋นอยู่
ก็ เลย อู้ ว่า “เยีย ะ หยัง หมู่ ต้าน ปา กั ๋น อู้ เรือ
่ ง บ่มี เข้า หนมปัง หมู่ ต้าน ยัง บ่เข้า ใจ๋ เตื้อ กา กาว่า
สุด กํา กึ๊ด แล้ว 18 มี ต๋า ก็ ผ่อ บ่หัน กับ มี หู ก็ บ่ได้ยน
ิ จาอัน
้ กา หมู่ ต้าน จํา๋ บ่ได้ กา 19 ต๋อน ตี้ เฮา
เอาเข้าหนมปังห้าก้อนเลี้ยงตึงห้าปันคนนั ้น หมู่ต้านเก็บตี้เหลือได้กี่ซ้า� หมู่เขาตอบว่า “ได้
สิบสองซ้า� 20 “ต๋อนตี้ เฮาเอาเข้าหนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงตึงสี่ ปันคนลอ ต้านตังหลายเก็บตี้
เหลือได้กี่ก๋วย� หมู่เขาตอบว่า “ได้เจ็ดก๋วย� 21 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า “ยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา�
14

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตี้เบธไซดา

22 เมื่อพระเยซู ตึง หมู่ สาวกมาแผวเมืองเบธไซดา

มีคนปาคนต๋าบอดคนนึ่ งมาอ้อนวอน
ขอ พระองค์ ฮัก ษา เขา หื้อ หาย 23 พระองค์ ก็ จู๋ง มือ คน ต๋า บอด ออก มา นอก หมู่ บ้าน แล้ว ถ่ม
นํ้าลายใส่ต๋าตึงวางมือบนต๋าสองเบื้องของคนนั ้น ถามว่า “ผ่อหันอะหยังพ่องก่อ�
24 คนต๋าบอดก็ได้เหงยหน้าขึ้นมาผ่อแล้วบอกว่า “หันคนเหมือนเก๊าไม้เตียวไปเตียวมา�
25 พระองค์ ก็ วาง มือ บน ต๋า ของ เขา แหม เตื้อ นึ่ ง คน ต๋า บอด ก็ ปั ก ต๋า ผ่อ ต๋า ของ เขา ก็ หาย ดี
เขา ผ่อ หัน สิง่ ตัง หลาย ได้ เป่ง หลึ้ง 26 พระองค์ ก็ ส่ง เขา ปิ๊ ก เมือ บ้าน เหีย กับ บอก ว่า “ห้าม แว่
เข้าไปในหมู่บ้านเน่ อ�
เปโตรอูว่
้ าพระเยซูเป๋นพระคริสต์

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

28 หมูสาวก
่
ตอบว่า “บางคนก็ว่าเป๋นยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมา บางคนก็ว่าเป๋นเอลียาห์ แล้วมี

บางคนว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนึ่ ง� 29 แล้วพระองค์ถามหมู่เขาว่า “หมู่
ต้านลอ กึ๊ดว่าเฮาเป๋นใผ� เปโตรตอบว่า “พระองค์เป๋นพระคริสต์� 30 แล้วพระองค์ก็สัง่ หมู่
สาวกบ่หื้อบอกคนอื่นว่าพระองค์เป๋นใผ
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงความต๋ายของพระองค์
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แล้ว พระเยซู ตัง้ เก๊ า สอน หื้อ หมู่ เขา ฮู้ ว่า “บุตรมนุษย์ จะ ต้อง ได้ ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน
หลาย อย่าง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ จะ บ่ยอมฮับ พระองค์
ใน ตี้ สุด พระองค์ จะ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก นั ้น แหม สาม วัน พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น
จาก ความ ต๋าย� 32 พระเยซู เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ หมู่ สาวก ฟัง อย่าง บ่ปิด บัง อะหยัง ส่วน เปโตร ปา
พระเยซู ออก จาก หมู่ แล้ว ว่า หื้อ พระองค์ 33 พระเยซู งว้าย หน้า มา ผ่อ หมู่ สาวก แล้ว ก็ ด่า เป
โตรว่า “ไอ่ซาต๋าน ไปหื้อป๊นหูป๊นต๋า ย้อนว่าเจ้าบ่ได้กึ๊ดอย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
34 แล้ว พระองค์ ฮ้อง คน ตัง หลาย กับ หมู่ สาวก เข้า มา หา แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า “ถ้า ใผ คน ใด
ใค่ เป๋น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน นั ้น ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตั ๋ว เก่า แล้ว ตวย เฮา มา
35 ย้อน ว่า ถ้า คน ใด ใค่ ฮัก ษา จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไว้ คน นั ้น จะ ฮัก ษา จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน
ใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮาตึงข่าวดี คนนั ้นจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 36 จะมีประโยชน์ อะ
หยัง ถ้าได้เป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่างในโลกนี้ แต่ต้องเสียจีวต
ิ ของตั ๋วไปเหีย 37 ต้านจะเอาอะ
หยังไปแลกกับจีวต
ิ ของต้านปิ๊ กคืนมาได้ 38 ในยุคนี้ ตี้มีคนบาปเป๋นคนบ่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
ถ้า คน ใด อาย ย้อน ติด ต๋าม เฮา กับ กํา สอน ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนุษย์ก็ จะ อาย คน นั ้น ตวย
เมื่อเฮาปิ๊ กมาในโลกด้วยรัศมีของพระบิดาฮ่วมกับหมู่ทูตสวรรค์บริสุทธิ�
์
31

9

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

โมเสสกับเอลียาห์มาป๋ากฏ

2 หลังจากนั ้นหกวันพระเยซู ปาเปโตร

ยากอบ กับยอห์นขึ้นไปบนดอยสูงตวยกั ๋น บ่มีคน
อื่นตี้หัน
้ แล้วตั ๋วของพระองค์ก็เปี่ ยนไปต่อหน้าต่อต๋าหมู่เขา 3 เสื้อผ้าของพระองค์ก็ขาวจ๋น
เหลื้อมมาบๆ บ่มีสล่าฟอกผ้าคนใดในโลกจะฟอกเสื้อผ้าหื้อขาวจาอัน
้ ได้ 4 แล้วหมู่เขาก็หัน
เอลียาห์กับโมเสสกํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่
5 เปโตรบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ เป๋ นสิง
่ ้นี่ หมู่เฮาจะแป๋ง
่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยูตี
6
ตูบไว้สามหลังหื้ออาจ๋ารย์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง� ตี้เปโตรอูจาอั
้
น
้ ก็ย้อนว่าหมู่เขา
ยังสะดุ้งตกใจ๋อยู่ เลยบ่ฮูว่
้ าจะอูจาใด
้
ดี
7 จากนั ้นก็มีเมฆมาหุม
้ หมู่เขาไว้ แล้วมีเสียงออกมาจากเมฆว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก
หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ�
8 หมู่เขาฟั่ งเหลียวผ่อรอบๆ ตันใดนั ้นก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
9 ต๋อนตี้ ปากั ๋นเตียวลงมาจากดอยนั ้น พระองค์ สัง
่ ห้ามหมู่เขาบ่หื้อเล่าเรือ
่ งตี้ หันนี้ หื้อใผ
ฟัง จ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน
10 หมู่เขาก็เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ แต่ก็ยังถามในหมู่เดียวกั ๋นว่า ตี้พระองค์อูว่
้ า “เป๋นขึ้นจากความ
ต๋าย� นั ้นหมายความว่าจาใด 11 แล้วหมู่เขาถามพระองค์ว่า “เป๋นจาใดหมู่ธรรมาจ๋ารย์ปา
กั ๋นอูว่
้ าเอลียาห์ต้องมาก่อนพระคริสต์�
12 พระเยซูตอบว่า “ถูกแล้ว ตี้เอลียาห์ต้องมาก่อนเปื้ อมาเกียมกู้สิง
่ กู้อย่างหื้อปิ๊ กเหมือน
เก่า แต่ จํา๋ ได้ ก่อ ว่า พระ คัมภีร ์ เขียน เถิง บุตร มนุษย์ ไว้ ตวย ว่า บุตร มนุษย์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก
ทรมานอย่างแสนสาหัสกับถูกละไปเหีย 13 แต่เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่าเอลี ยาห์ได้มาแล้ว คนตัง
หลายก็ปากั ๋นเยียะบ่ดีกับเปิ้ นต๋ามใจ๋ของหมู่เขา เหมือนกับตี้เกยเขียนไว้ในพระคัมภีร�
์ ๓
๓

9:13 9:13 คนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ในสมัยของพระเยซูคงเข้าใจ๋ว่านี่ เป๋นก๋านอ้างอิงความตุ๊กตี้ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาฮับ
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14 เมื่อพระเยซูกับสาวกลงดอยมาหาหมู่สาวกตี้ถ้าอยูตั
่ งลุ่ม

ก็หันมีคนจํา๋ นวนนั กแวดตะ

15 เมื่อ คน ตัง หลาย หัน พระเยซู เตียว

หลุ้มหมู่สาวกอยู่ มีหมู่ ธรรมาจ๋ารย์กํ่าลังเถียงหมู่เขา
มา ก็แปลกใจ๋กับดีใจ๋ ปากั ๋นล่นเข้ามาต้อนฮับพระองค์
16 พระเยซูถามหมู่เขาว่า “กํ่าลังเถียงกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� 17 มีป้อจายคนนึ่ งในคนตังหลาย
นั ้น ตอบ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ข้าพเจ้า ปา ลูก บ่าว มา หา อาจ๋า รย์ เขา มี ผี เข้า เยีย ะ หื้อ
อู้ บ่ได้ 18 ผี ออก ฤทธิ์เมื่อ ใด จะ เยีย ะ หละอ่อน คน นี้ โก้น ลง ดิน นํ้าลาย ออก เต๋ม ปาก โจ๊ะโฟ๊ะ
็
็ ข้าพเจ้าขอหมู่สาวกของต้านไล่ ผีนั ้นออก แต่หมู่
ขบเขี้ยวขบกางมัน
่ ตึ้ง กับตั ๋วแข็งเกิกเดิ
ก
19
เขาไล่ มันออกบ่ได้� พระเยซู ตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อ เฮาจะต้องอยู่กับหมู่สู ไป
แหมเมินสักเต้าใด เฮาจะต้องอดทนกับหมู่สูไปแผวไหน ปาหละอ่อนคนนั ้นมานี่ แล่� 20 หมู่
เขา ก็ ปา หละอ่อน มา หา พระองค์ เมื่อ ผี หัน พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ หละอ่อน จัก
๊ แล้ว โก้น ลง กิง้
ไป มา บน ปื๊ น ดิน กับ นํ้าลาย ออก เต๋ม ปาก โจ๊ะโฟ๊ะ 21 พระเยซู ก็ ถาม ป้อ ของ หละอ่อน คน นั ้น
ว่า “ผี เยีย ะ หื้อ เป๋น จาอี้ มา เมิน แล้ว กา� ป้อ ก็ ตอบ ว่า “เป๋น ตัง้ แต่ เมื่อ หน้ อยๆ มา แล้ว 22 ผี
เกยเยียะหื้อตกนํ้าตกไฟเจื่อๆ เปื้ อจะฆ่าหื้อต๋าย ถ้าต้านสามารถจ้วยได้ ก็ขออินดูจ้วยน่ อย
เต๊อะ� 23 พระเยซู อู้กับป้อหละอ่อนคนนั ้นว่า “ ‘ถ้าจ้วยได้� อี้กา ถ้าใผเจื้อ กู้อย่างก็เป๋นไป
ได้สําหรับเขา� 24 ป้อของหละอ่อนก็ฮ้องออกปากออกคอว่า “ข้าพเจ้าเจื้อๆ แต่มีความเจื้อ
บ่ปอ ขอโผดเตื่อมแถ้งหื้อเจื้อเต๊อะ� 25 เมื่อพระเยซู หันหลายคนปากั ๋นล่นเข้ามาหานั กขึ้น
พระองค์ก็สัง่ ผีฮ้าย๔ตั ๋วนั ้นว่า “ไอ่ผีตี้เยียะหื้อหูหนวกอู้บ่ได้ เฮาสัง่ หื้อเจ้าออกจากหละอ่อน
คน นี้ ห้าม ปิ๊ ก มา เข้า เขา แหม ซํ้า เน่ อ� 26 ผี นั ้น ก็ ไห้ๆ หุยๆ เยีย ะ หละอ่อน คน นั ้น ดิน
้ โจ้ง ดิน
้
จ้าง อยู่สัก กํา นึ่ ง แล้ว 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 ้นก็ลุกขึ้นยืน
28 เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮือน หลัง นึ่ ง หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ เป๋ น ส่วน ตั ๋ว ว่า “เป๋ น
จาใดหมู่ เฮาเถิงไล่ ผีนั ้นออกบ่ได้� 29 พระองค์ ก็ ตอบว่า “ผีจาอี้จะไล่ ออกง่ายๆ ตึงบ่ได้ เน่ อ
เว้นแต่ต้องอธิษฐานไล่เต้าอัน
้ �
พระเยซูอูเถิ
้ งเรือ
่ งความต๋ายของพระองค์เป๋นเตื้อตี้สอง
เตียวก๋ายแคว้นกาลิลีไป แต่พระองค์บ่ใค่หื้อ
ใผ ฮู้ ว่า พระองค์ อยู่ ตี้ ไหน 31 ย้อน ว่า ต๋อน นั ้น พระเยซู กํ่า ลัง สอน หมู่ สาวก พระองค์ บอก หมู่
เขา ว่า “จะ มี คน หัก หลัง บุตรมนุษย์ แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใน อํานาจ ของ คน แล้ว หมู่ เขา
จะฆ่าพระองค์ หื้อต๋าย แต่ เมื่อต๋ายได้ สามวัน พระองค์ จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 32 ตี้ พระ
เยซูบอก หมู่สาวกบ่เข้าใจ๋กําอูนั
้ ้น แต่หมู่เขาก็บ่ก้าถามพระองค์
30 พระเยซู ตึงหมู่สาวกปากั ๋นออกจากตี้หัน
้

พระเยซูบอกว่าใผเป๋นใหญ่ตี้สุด

33 แล้วหมูเขา
่ มาเถิงเมืองคาเปอรนาอุม ต๋อนตี้อยูใน
่ บ้าน พระเยซูถามหมูสาวก
่
ว่า “ต๋อน

เตียวมาก๋างตาง หมู่ต้านเถียงกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� 34 แต่กู้คนปากั ๋นดักปิ้ งหมดฮู้สึกอาย ย้อน
ว่าต๋อนเตียวมาก๋างตางนั ้น หมู่เขาเถียงกั ๋นเรือ
่ งใผจะเป๋นใหญ่ตี้สุด 35 พระองค์ก็นั ่งลงฮ้อง
สาวก ตึง สิบ สอง คน เข้า มา แล้ว อู้ ว่า “ถ้า ใผ ใค่ เป๋น 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 คน นึ่ ง มา ยืน อยู่ ส่อง หน้า หมู่ เขา
๔

9:25 9:25 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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37 “ถ้า ใผจะต้อนฮับหละอ่อน

พระองค์ ก็ อุม
้ หละอ่อนคนนั ้นมานั ่งตักไว้ แล้วอู้กับหมู่เขาว่า
หน้ อยจาอีย้
้ อนหันแก่เฮา คนนั ้นก็ได้ต้อนฮับเฮา บ่ใจ้ต้อนฮับก้าเฮาเต้าอัน
้ แต่ยังต้อนฮับผู้
ตี้ใจ๊เฮามาตวย�

คนตี้บ่ต่อต้านพระเยซูก็เป๋นหมู่ของพระองค์
ยอห์น อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ หมู่ เฮา หัน คน นึ่ ง ไล่ ผี ออก ใน นาม ของ พระองค์
หมู่เฮาก็ห้ามเขาย้อนเขาบ่ใจ้หมู่เฮา� 39 แต่พระเยซูบอกว่า “บ่ต้องห้ามเขาเน่ อ ย้อนว่าบ่มี
ใผ สัก คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ใน จื้อ ของ เฮา แล้ว จะ ปิ๊ ก มา ว่า ใส่ ฮ้าย เฮา เมื่อ ลูน 40 ใผ บ่ต่อ
ต้านเฮาก็เป๋นหมูของ
่
เฮาแล้ว 41 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ใผก็ดีตี้เอานํ้าหื้อหมู่
ต้านกิน
๋ สักจอกนึ่ งย้อนว่าหมู่ต้านเป๋นคนฝ่ายพระคริสต์ คนนั ้นก็จะได้ฮับรางวัลแน่ นอน�
38

โต้ษของคนตี้เยียะหื้อคนอื่นหลงผิด

42 “แต่ ถ้า ใผ คน ใด เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋ น เหมือน หละอ่อน หน้ อย ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา หลง ผิด ไป

สักคนนึ่ ง ก็ หื้อเอาบ่าหินโม่ก้อนใหญ่ๆ มัดติดคอคนนั ้น แล้วอุม
้ โจ้งลงในทะเลหื้อต๋ายเหีย
43
ก็ยังดีเหลือ ถ้ามือของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อกกขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีมือกุด
แต่ ยัง มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ ยัง ดี เหลือ มี มือ ตึง สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก หม้อ หน้า ฮก ตี้ มี ไฟ
ไหม้ บ่ฮู้ จัก ดับ๕ 45 ถ้า ตีน
๋ ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขว้าง เหีย ย้อน ว่า ถ้า มี
ตีน
๋ ปุด แต่ยังมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ยังดีเหลือมีตีน
๋ ตึงสองข้างดีครบหมด แต่ต้องตกหม้อหน้าฮก๖
47 ถ้าแก่นต๋าของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋ นบาป ก็หื้อควัดขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีแก่นต๋าเผิก
เดียว แต่ยังได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ยังดีเหลือมีต๋าครบตึงสองแก่น แต่ต้องตกหม้อ
หน้า ฮก 48 เซิง่ ‘ตี้ หัน
้ ตั ๋ว หนอน ตี้ กิน
๋ คน บ่ฮู้ จัก ต๋าย ไฟ ก็ ไหม้ อยู่ บ่ฮู้ จัก ดับ�ฆ 49 พระเจ้า จะ
เกียมคนตังหลายหื้อหมดใสด้วยไฟ
50 “เกือ
๋ เป๋นสิง่ ตี้มีประโยชน์ แต่ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหียจะเยียะหื้อเก็มแหมตึงบ่ได้ ขอหื้อต้าน
ตังหลายเป๋นเหมือนเกือ
๋ แล้วอยูตวย
่
กั ๋นอย่างสงบสุขกับสามัคคี�

10
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย

1 แล้วพระเยซูออกจากเมืองคาเปอรนาอุมเข้าไปแคว้นยูเดียตี้อยูแหม
่
เผิกนึ่ ง

ของแม่น้ํา
จอร์แดน มี คน ปา กั ๋น มา หา พระองค์ พระองค์ ก็ สัง่ สอน หมู่ เขา เหมือน อย่าง ตี้ เกย สอน มา
ก่อนนั ้น
2 มี หมู่ ฟาริสี บาง คน มา ลอง เจิง พระองค์ ว่า “จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ ถ้า ผัว จะ ละ เมีย เหีย�
3 พระองค์ ย้อน ถาม เขา ว่า “โมเสส ได้ สัง
่ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง นี้ ว่า จาใด� 4 หมู่ เขา ปา กั ๋น ตอบ ว่า
“โมเสส ยอม หื้อ ป้อ จาย ละ เมีย ได้ มอก ป้อ จาย เขียน ใบหย่า หื้อ เมีย เหีย แล้ว ก็ ละ นาง ไป ได้
เลย� 5 พระเยซูตอบว่า “โมเสสเขียนบทบัญญัติข้อนี้ ก็ย้อนว่าหมู่ต้านหลึกหลึ่ง 6 แต่ตัง้ แต่
เก๊าหัวทีตี้พระเจ้าสร้างโลกนั ้น ‘พระองค์ได้สร้างคนเป๋นป้อจายกับแม่ญิง� 7 ย้อนจาอัน
้ ป้อ
จายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยู่ฮ่วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียว
กั ๋น 8 กับจะบ่เป๋นสองคนแหมต่อไป แต่เป๋นคนๆ เดียวกั ๋น 9 ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้พระเจ้าได้มัดได้
ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดีหื้อใผมาเตเขาตึงสองออกจากกั ๋นเน่ อ�
10 เมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านกับหมูสาวก
่
หมู่สาวกก็ถามพระองค์เกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านละผัว
ละเมีย 11 พระองค์ตอบว่า “ป้อจายคนใดละเมียเก่าแล้วไปมีเมียใหม่ คนนั ้นก็เยียะผิดเรือ
่ ง
๕

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

๖

9:45 9:45 สําเนาโบราณฉบับมีข้อ
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ก๋าน ล่วง ประเวณี ต่อ เมีย เก่า ถ้า แม่ ญิง คน ใด ละ ผัว เก่า แล้ว ไป เอา ผัว ใหม่ คน นั ้น ก็ เยีย ะ
ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี ต่อผัวเก่าเหมือนกั ๋น�
12

พระเยซูปั๋ นปอนหื้อหละอ่อนหน้ อยๆ
ของหมู่เขาเข้ามาหาพระเยซู เปื้ อหื้อพระองค์วางมือปั๋ น
14
ปอน แต่ หมู่ สาวก ว่า หื้อ เมื่อ พระเยซู หัน หมู่ สาวก เยีย ะ จาอัน
้ ก็ บ่ปอใจ๋ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า
“หื้อหมู่ หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดี ห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป๋นของคน
ตี้เผียบเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ 15 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดบ่ฮับเอา
แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน หละอ่อน หมู่ นี้ คน นั ้น ก็ จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ตึง บ่ได้�
16 แล้วพระองค์ก็กอดหละอ่อนหมู่นั ้น เอามือวางหมู่เขา แล้วก็ปั๋ นปอนหื้อ
13 มีบางคนปาหละอ่อนหน้ อยๆ

เศรษฐีหนุ่ม
ใน เวลา ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ไป ต๋าม หน ตาง นั ้น มี ป้อ 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
ได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์� 18 พระเยซู ตอบเขาว่า “ต้านฮ้องเฮาว่าผู้ดีเลิศเยียะหยัง บ่มีใผดีเลิศนอก
จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ 19 ต้าน ฮู้บท บัญญัติ แล้ว ตี้ ว่า ‘ห้าม ฆ่า คน ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย
เปิ้ น ห้ามลักของของเปิ้ น ห้ามเป๋นพยานตี้ อู้บ่แต๊ ห้ามโก๋งของของคนอื่น จงเคารพนั บถือ
ป้อแม่ของตั ๋ว� � 20 ป้อจายคนนั ้นก็อู้ว่า “อาจ๋ารย์ ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ถือ
ฮักษากู้ ข้อบ่ได้ ขาดตัง้ แต่ เป๋นหละอ่อนมาแล้ว� 21 พระเยซู ปักต๋าผ่อเขาก็ ฮู้สึกฮักเขาจึงอู้
ว่า “แต่ต้านยังบ่ได้เยียะแหมอย่างนึ่ ง คือหื้อไปขายของกู้อย่างตี้ต้านมีอยู่ แล้วเอาสตางค์
ไปแจกคนตุ๊กคนจ๋น ต้านจึงจะมีสมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ�
22 เมื่อเขาได้ยน
ิ พระเยซูอู้จาอัน
้ หน้าของเขาก็หมองซ็อกต็อก แล้วเตียวออกไปด้วยใจ๋เป๋น
ตุ๊ก ย้อนว่าเขารวยนั กขนาด
23 พระ เยซู ผ่อ ไป ผ่อ มา จ๋น ใคว่ แล้ว อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า ก็ ยาก นั ก แก� 24 หมู่ สาวก งืด ใน กํา อู้ ของ พระเยซู แล้ว พระองค์ อู้ กับ สาวก แหม ว่า
“ลูก เหย คน จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นั ก แก๗ 25 ตั ๋ว อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยัง ง่าย
เหลือตี้คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหมก่อน� 26 หมู่สาวกฟังแล้วซํ้างืดนั กเหลือ
เก่าอู้กั ๋นว่า “ถ้าจาอัน
้ ใผจะรอดป๊นบาปโต้ษได้� 27 พระเยซู ผ่อหมู่สาวกแล้วอู้ว่า “สําหรับ
คนก็เป๋นไปบ่ได้อยูแล้
่ ว แต่สําหรับพระเจ้ากู้สิง่ กู้อย่างเป๋นไปได้ตึงหมด�
28 เป โตร อู้ กับ พระองค์ ว่า “ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง เปื้ อ ติด ต๋าม อา จ๋า รย์ มา�
29 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ใผ คน ใด ตี้ ละ บ้าน ละ ปี้
น้ อง ละป้อแม่ ละลูกๆ กาว่าละไฮ่นาย้อนหันแก่ เฮาตึงข่าวดี ของเฮา 30 คนนั ้นจะได้ ฮับผล
ตอบแตนในโลกนี้ เป๋นร้อยเต้า คือบ้าน ปี้ น้ อง ป้อแม่ ลูกๆ กาว่า ไฮ่นา รวมตึงก๋านโดนคํ่า
ตวย แต่ในโลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคนตี้เป๋นคนตังเก๊าในต๋อนนี้ จะก๋าย
เป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
17

พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์แหมเป๋นเตื้อตี้สาม
พระเยซู เตียวนําหน้าหมู่เขาไปก่อน หมู่สาวกปา
กั ๋น งืด ใน ใจ๋ คน ตี้ เตียว ตวย หลัง ก็ กั ๋ว ขึ้น มา พระเยซู ปา หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน นั ้น ออก จาก
32 เมื่อกํ่าลังเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

๗
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คน ตัง หลาย แหม แล้ว อู้ เรือ
่ ง เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ จะ เกิด ขึ้น กับ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ฟัง พระองค์
บอกหมู่ เขาว่า “ผ่อเน่ อ หมู่ เฮากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วบุตรมนุษย์จะถูกหักหลังหื้อ
อยู่ในอํานาจหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขาหมู่นั ้นจะตัดสินลงโต้ ษต้านเถิงต๋าย
แล้ว จะ มอบ ต้าน หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด 34 แล้ว หมู่ คน ต่างจ้า ด นั ้น ก็ จะ เยาะเย้ย ถ่ม นํ้าลาย ใส่
ต้าน เฆี่ยนตีต้
๋ าน แล้วในตี้สุดก็จะปากั ๋นฆ่าต้านต๋าย แต่พระเจ้าจะเยียะหื้อต้านเป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายในวันตี้สาม�
33

กําขอของยากอบกับยอห์น
แล้ว ยากอบ กับ ยอห์น ลูก บ่าว ของ เศเบดี เข้า มา อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ เฮา มี
เรือ
่ ง จะ ขอ สัก อย่าง ได้ ก่อ ครับ� 36 พระเยซู ถาม ว่า “มี เรือ
่ ง อะหยัง กา� 37 หมู่ เขา ตอบ ว่า
“เมื่ออาจ๋ารย์ได้ฮับเกียรติเป๋นกษั ตริย์แล้ว ขอแต่งตัง้ หื้อเฮานั ่งเผิกขวาคนนึ่ ง เผิกซ้ายคน
นึ่ ง� 38 พระเยซูตอบว่า “หมู่ต้านบ่ฮูว่
้ ากํ่าลังขออะหยัง หมู่ต้านจะกิน
๋ นํ้าจากถ้วยแห่งความ
๘
ตุ๊กตี้เฮาจะกิน
๋ ได้กา เฮาจะฮับความตุ๊ก ตี้นั กขนาดไหน หมู่ต้านจะฮับได้ก่อ� 39 เขาตึงสอง
ตอบว่า “ได้ก่า� พระเยซูบอกเขาว่า “หมู่ต้านจะได้กิน
๋ จากถ้วยของเฮาแน่ นอน ความตุ๊กตี้
นั กลํ้าไปตี้เฮาจะฮับนั ้น หมู่ต้านจะได้ฮับแน่ ๆ ก็แม่นอยู่ 40 แต่ตี้จะหื้อใผนั ่งเผิกขวาเผิกซ้าย
ของเฮานั ้น บ่ใจ้เฮาเป๋นคนจัดหื้อนั ่งเน่ อ แต่พระเจ้าของเฮาเต้าอัน
้ ตี้เป๋นผูเลื
้ อกว่าจะหื้อใผ
นั ่งตัด
๊ ไหน�
41 เมื่อหมู่ สาวกแหมสิบคนได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นโขดยากอบกับยอห์น 42 ย้อนจาอัน
้ พระ
เยซู ก็ฮ้องหมู่เขาตึงหมดมาหา แล้วอู้ว่า “ต้านตังหลายฮู้แล้วว่า ผู้ตี้คนตังหลายถือว่าเป๋น
ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้า ด วาง ตั ๋ว เป๋น นาย เหนื อ เขา ตัง หลาย หมู่ ผู้นํา ก็ ใจ๊ อํานาจ เหนื อ เขา
ตังหลายตวย 43 แต่สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ ในหมู่ต้านถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่ก็
หื้อเขาเป๋นผู้ฮับใจ๊ หมู่ ต้าน 44 ถ้าใผคนใดใค่ เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น ก็ ต้องยอมสมัครใจ๋ เป๋นคน
ฮับใจ๊ของคนตังหลาย 45 ย้อนบุตรมนุษย์บ่ได้มาเปื้ อหื้อคนอื่นฮับใจ๊ แต่มาเปื้ อฮับใจ๊คนอื่น
แล้วก็สละจีวต
ิ ของต้านเปื้ อเป๋นก้าไถ่คนจํา๋ นวนนั กหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
35

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดจื้อบารทิเมอัส
พระเยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เยรีโค ต๋อน ตี้ ออก จาก เมือง มี คน จํา๋ นวน นั ก ตวย
พระองค์ กับหมู่สาวกไป มีคนต๋าบอดคนนึ่ งจื้อบารทิ เมอัสลูกของทิ เมอัส นั ่งขอตานอยู่ฮิม
หนตาง 47 เมื่อเขาได้ยน
ิ ว่าพระเยซูจาวเมืองนาซาเร็ธกํ่าลังเตียวก๋ายมา เขาก็ฮ้องเอิน
้ เสียง
ดังว่า “บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด ขอโผดอินดูข้าตวยเต๊อะ� 48 มีหลายคนปากั ๋นด่าเขา บอกหื้อ
ดักเหีย แต่ เขาก็ เอิน
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า “บุตรของกษั ตริย์ดาวิดเหย ขอโผดอินดู ข้าน่ อยเต๊อะ�
49 พระเยซู ก็ เลยหยุดแล้วอู้ว่า “ฮ้องเขามาเพ้� หมู่เขาก็ ฮ้องคนต๋าบอดนั ้นบอกว่า “หื้อจื้น
อกจื้นใจ๋เต๊อะ ขะใจ๋ลุกขึ้นแหล่ พระเยซูฮ้องเจ้าแล้ว� 50 คนต๋าบอดคนนั ้นก็กํา๋ ผ้าต้วบตี้ตุ๊ม
อยู่ขว้างไปเหีย แล้วลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระองค์ ถามเขาว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะ
อะหยังหื้อกา� คนต๋าบอดตอบว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าใค่ผ่อหัน� 52 พระเยซู ตอบเขาว่า “ไป
เต๊อะเน่ อ ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อต๋าของเจ้าหายบอดแล้ว� แล้วเขาก็ผ่อหันบ่าเดี่ยวนั ้น
เลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไป
46

11

ก๋านเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
๘

10:38 10:38 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น บัพติศมา

มาระโก 11:1

73

มาระโก 11:19

1 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา ใก้ จะ แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม

ก็ มาแผวหมู่ บ้านเบธฟายีกับ
หมู่บ้านเบธานี ตี้บนดอยบ่ากอกเทศ พระองค์ใจ๊สาวกสองคนเข้าไปก่อน 2 สัง่ ว่า “หื้อเข้าไป
ในหมู่บ้านตี้ อยู่ตังหน้าหัน
้ เน่ อ ตันที ตี้ เข้าไปแล้ว จะปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยู่ ลาตั ๋วนี้ ยังบ่มีใผ
เกยขี่กําเตื้อ หื้อแก้เจื้อกแล้วจู๋งมาตี้นี่ เต๊อะ 3 ถ้ามีคนถามว่า ‘หมู่ต้านเยียะจาอี้เยียะหยัง�
หื้อ ตอบ เขา ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ต้อ งก๋าน ใจ๊ สัก กํา เดียว แล้ว จะ เอา มา คืน หื้อ ตี้ เก่า� �
4 สาวกสองคนนั ้นก็ไป แล้วปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยูนอก
่
ปะตู๋บ้านฮิมหนตางหัน
้ หมู่เขาก็แก้เจื้
5
6
อกแล้วจู๋งมา มีบางคนอยู่ตี้หัน
้ ถามว่า “แก้เจื้อกลาเยียะหยัง� สาวกตึงสองก็ตอบต๋าม
ตี้ พระเยซู บอกมา หมู่ เขาก็ ยอมหื้อเอาลูกลาไป 7 แล้วหมู่ เขาก็ จู๋งลูกลามาหื้อพระเยซู เอา
เสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา แล้วจ้วยตุ้มพระองค์ขึ้นขี่
8 คนตังหลายปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของหมู่เขามาปู๋ลงบนหนตาง

บางคนก็ฟันกิง่ ไม้มีใบนั กตี้
ก๋างโต้งมายายต๋ามหนตางตวย 9 คนตี้เตียวนําหน้ากับคนเตียวตวยหลัง ปากั ๋นโห่ฮ้องเสียง
ดังว่า
“โฮซันนา๙
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าง

10 ขอพระเจ้าปั๋ นปอนอาณาจักรของกษั ตริย์ดาวิดป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาตี้กํ่าลังจะมาตัง้

เต๊อะเน่ อ
โฮซันนาในตี้สูงสุด�

เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ก็ เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร เตียว ผ่อ สิง่ ตัง
หลายตังมวลจ๋นใคว่หมด แต่ต๋อนนั ้นก็เกือบมืดนั กแกแล้ว จึงออกไปหมู่บ้านเบธานี กับหมู่
สาวกสิบสองคน
11

พระเยซูสาปแจ้งเก๊าบ่าเดื่อ

แจ้ง เจ๊า มา แหม วัน นึ่ ง ต๋อน ตี้ เตียว ออก จาก หมู่ บ้าน เบ ธานี พระ เยซู อยาก กิน
๋ ข้าว
เมื่อ พระองค์ หัน ใส่ เก๊า บ่า เดื่อ เก๊า นึ่ ง อยู่ ไก๋ ต๋า มี ใบ เต๋ม เก๊า พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป ผ่อ ใก้ๆ
ว่ามีหน่วยพ่องก่อ เมื่อเตียวเข้าไปใก้ หันมีก้าใบเต๋มเก๊าไปหมด แต่บ่มีหน่วยสักแก่น ย้อน
ยังบ่เถิงเวลาออกหน่วยเตื้อ 14 พระเยซู ก็ บอกบ่าเดื่อเก๊านั ้นว่า “ตัง้ แต่ นี้ ต่อไป จะบ่มีใผได้
กิน
ิ กําอูนั
้ ้นเหมือนกั ๋น
๋ หน่วยของเจ้าแหม� หมู่สาวกก็ได้ยน
12

13

พระเยซูในพระวิหาร

15 เมื่อ มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว

พระเยซู ก็ เข้าไปในบริเวณพระวิหาร แล้วไล่ เหิบหมู่ ตี้
กํ่าลังซื้อขายของกั ๋นอยู่ตี้หัน
้ ปึ๊ ดโต๊ะของคนฮับแลกสตางค์ กับยู้ตี้นั ่งของหมู่คนขายนกก๋า
แก๋ขว้างตวย 16 แล้วห้ามบ่หื้อคนขนของสิง่ ใดๆ เตียวลัดบริเวณข่วงพระวิหาร 17 พระองค์
สอนหมู่เขาว่า “มีถ้อยกําของพระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีรบ่
์ ใจ้กา ว่า ‘พระวิหารของเฮาจะ
จ
ฮ้องว่าเป๋นตี้ สําหรับอธิษฐานของคนกู้ จ้าดกู้ ภาษา แต่ หมู่ เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของ
โจ๋รเหีย�ฉ ”
18 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ฮูหั
้ นจาอัน
้ หมู่เขาก็กั ๋วพระองค์ ก็เลยเปิ็กษา
หารือกั ๋นเปื้ อหาตางตี้ จะฆ่าพระองค์ เหีย ย้อนว่าคนตังหลายตี้ ได้ ฟังกําสอนของพระเยซู ก็
งืด 19 แต่เมื่อคํ่าลงแล้ว พระเยซูตึงหมู่สาวกก็ปากั ๋นออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
๙

11:9 11:9 กํานี้ เป๋นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า “ขอโผดจ้วยหื้อรอด� จาวยิวใจ๊เป๋นกําสรรเสริญพระเจ้า
11:9 สดด� 118:26 จ 11:17 11:17 อสย� 56:7 ฉ 11:17 11:17 ยรม� 7:11

ง
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บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ
แจ้ง เจ๊า มา แหม วัน นึ่ ง เมื่อ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก เตียว ก๋าย เก๊า บ่า เดื่อ เก๊า ตะวา แหม ก็
หัน เหีย
่ ว แห้ง ไป หมด จ๋น เถิง ฮาก 21 เปโตร กึ๊ด เถิง กํา ตี้ พระเยซู บอก บ่า เดื่อ ต้น นั ้น ตะวา จึง
อู้ ขึ้น ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ผ่อ บ่า เดื่อ เก๊า ตี้ พระองค์ แจ้ง ตะวา นี้ ลอ เหีย
่ ว แห้ง ต๋าย ไป แต๊ เฮ่ย�
22 พระเยซู ก็บอกหมู่สาวกว่า “ขอหื้อเจื้อพระเจ้าเต๊อะหน่า 23 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตัง
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
อธิษฐานขอสิง่ ใด ถ้าต้านเจื้อว่าจะได้ฮบ
ั ต้านก็จะได้ฮบ
ั ต๋ามนั ้นแต๊ๆ 25 ต๋อนกํ่าลังอธิษฐาน
อยู่ ถ้ากึ๊ดได้ว่าต้านมีเรือ
่ งผิดอกผิดใจ๋ใผอยู่ ก็ยกโต้ษหื้อคนนั ้นเหียก่อน แล้วพระบิดาของ
ต้านตี้อยู่ในสวรรค์ก็จะโผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น 26 แต่ถ้าต้านตังหลายบ่ยอมยกโต้ษ
หื้อใผ พระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์ ก็จะบ่ยอมโผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น�๑
20

หมู่ผู้นําสงสัยในสิทธิอํานาจของพระเยซู

พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา กรุ ง เยรู ซาเล็ม แหม เมื่อ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว อยู่ ตี้ บริเวณ
พระวิหาร หมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่คนเฒ่าคนแก่เข้ามาถามพระองค์ว่า
28 “ต้าน มี สิทธิ อํานาจ อะหยัง เยีย ะ สิง
้ 29 พระ
่ หมู่ นี้ ใผ หื้อ สิทธิอํานาจ ต้าน ตี้ จะ เยีย ะ จาอี�
เยซูตอบหมู่เขาว่า “เฮาจะถามหมู่ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ถ้าหมู่ต้านตอบเฮา เฮาเถิงจะบอกว่า
เฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผมาเยียะสิง่ หมู่นี้ 30 ลองตอบเฮามากําลอว่าสิทธิอํานาจของยอห์น
ตี้เขาหื้อบัพติศมานั ้น มาจากพระเจ้ากาว่ามาจากคน� 31 หมู่เขาก็เปิ็กษากั ๋นว่า “ถ้าเฮาจะ
ว่า ‘มา จาก พระเจ้า� ต้าน ก็ จะ ย้อน ถาม หมู่ เฮา แหม ว่า ‘แล้ว เป๋น จาใด บ่เจื้อ ยอห์น� 32 แต่
ถ้า หมู่ เฮา จะ ว่า ‘มา จาก คน� � ก็ กั ๋ว คน ตัง หลาย จะ โขด ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เจื้อ ว่า
ยอห์น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ๆ 33 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ ว่า “หมู่ เฮา
บ่ฮู้เน่ อ� พระเยซู ก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจ
ของใผเยียะสิง่ หมู่นี้ �
27

12
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า

พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา เป๋น กํา เผียบ ว่า “มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เยีย ะ สวน องุน
่ เขา ล้อม ฮัว้ แวด
สวน ไว้หมด เจาะ หิน แป๋ง บ่อ กัน
๊ นํ้า องุน
่ กับ แป๋ง ป้อม สําหรับ เฝ้า สวน ไว้ แล้ว หื้อ คน มา เจ้า
ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป อยู่ ต่าง ประเทศ 2 เมื่อ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน
่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ
3
ลูกจ้าง ไป หา หมู่ คน เจ้า เปื้ อ ฮับ ส่วน แบ่ง องุน
่ ตี้ เป๋น ส่วน แบ่ง ของ เขา แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยับ
ลูกจ้างคนนั ้นไว้ ปากั ๋นบุบตีแล้
๋ วไล่ปิ๊ กโดยบ่ได้อะหยังติดมือไปสักอย่าง 4 เจ้าของสวนก็ส่ง
ลูกจ้าง ไป แหม คน นึ่ ง กํา นี้ คน เจ้า ปา กั ๋น บุบ หัว เขา กับ เยีย ะ หื้อ เขา อาย 5 ต่อ มา เจ้าของ สวน
ส่งลูกจ้างคนนึ่ งไปแหม หมู่เขาก็ฆ่าเหีย แล้วเจ้าของก็ส่งคนฮับใจ๊ไปแหมหลายคน หมู่คน
เจ้า ก็ บุบ ตี พ่
๋ อง ฆ่า พ่อง 6 เจ้าของ สวน ยังมี แหม คน นึ่ ง เป๋น ลูก บ่าว ตี้ เขา ฮัก จึง ส่ง ลูก ไป กึ๊ด
ว่า ‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง� 7 แต่หมู่คนเจ้าอู้กั ๋นว่า ‘นี่ ลอ คนตี้จะฮับ
มรดก หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� 8 หมู่เขาก็ยับลูก
บ่าวเจ้าของสวนนั ้นฆ่า แล้วเอาศพขว้างไว้ตังนอกสวน�
1

๑
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พระเยซู ถาม ว่า “เจ้าของ สวน จะ เยีย ะ จาใด เขา ก็ จะ มา ฆ่า หมู่ คน เจ้า สวน หมู่ นั ้น เหีย
แล้วเอาสวนองุน
่ นั ้นไปหื้อคนอื่นเจ้าต่อ 10 ต้านตังหลายบ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กา ตี้ว่า
9

‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก
11 สิง
่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า

ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ช ”

12 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ฮู้ ว่า พระองค์ กํ่า ลัง อู้ กํา เผียบ เถิง หมู่ เขา

หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น หา ตาง ตี้ จะ ยับ
พระองค์ 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 ว่า อาจ๋า
รย์เป๋น คน ซื่อสัตย์ บ่ได้ เอาใจ๋ ใผ กับ บ่หัน แก่ หน้า ใผ เลย แต่ สอน เรือ
่ ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม
ความจริง ขอบอกเฮาว่าถูกกาว่าบ่ถูกตี้จะเสียภาษีหื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสีย
ดี� 15 แต่พระองค์ฮู้วอกหมู่เขาจึงตอบว่า “ต้านจะมาจับผิดเฮาเยียะหยัง เอาเหรียญเดนา
ริอน
ั มาหื้อเฮาผ่อสักเหรียญลอ� 16 หมู่เขาก็เอาเหรียญนึ่ งมาหื้อพระองค์ พระเยซู ถามหมู่
เขาว่า “ฮูปกับจื้อตี้อยูบน
่ เหรียญนี้ เป๋นของใผ� หมู่เขาตอบว่า “เป๋นของซีซาร์� 17 พระเยซู
ก็บอกหมู่เขาว่า “ของของซีซาร์ก็เอาไปหื้อซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า� หมู่เขา
ก็งืดพระองค์ขนาด
13

ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย

18 มีหมู่สะดู สีบางคนมาหาพระเยซู

คนหมู่นี้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย หมู่เขา
ถามพระองค์ ว่า 19 “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ถ้าป้อจายคนใดต๋ายละเมีย
แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก เตื้อ ก็ หื้อ น้ องบ่าว ฮับ ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย เปื้ อ หื้อ มี ลูก สืบ เจื๊ อสาย ของ อ้าย ไว้
20 สมมุติว่ามีป้ อจายตี้เป๋ นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊ามีเมีย แล้วต๋ายไปยังบ่มีลูกเตื้อ 21 น้ อง
บ่าว 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
ใป๊มาเป๋นเมียแหม แล้วเขาก็ต๋ายไปยังบ่มีลูกเหมือนกั ๋น 22 ปี้ น้ องตึงเจ็ดคนนี้ เอาแม่ญิงคน
นั ้นมาเป๋นเมีย แต่ ก็ ต๋ายโดยบ่มี ลูก แล้วสุดต๊ายแม่ ญิงคนนั ้นก็ ต๋ายตวย 23 จาอัน
้ เมื่อเถิง
วัน ตี้ คน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ใน วัน นั ้น แม่ ญิง คน นี้ จะ เป๋น เมีย ของ ใผ ย้อน ว่า นาง
เกยเป๋นเมียของป้อจายตึงเจ็ดคนนั ้นหมดแล้ว�
24 พระเยซู บอก หมู่ เขา ว่า “ใน ข้อ นี้ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ผิด แล้ว ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เข้า ใจ๋ พระ
คัมภีร ์ กับ บ่ฮู้ จัก ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระเจ้า 25 เมื่อ เถิง วัน ตี้ กู้ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 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
่ งคุ่มไม้ตี้บ่ไหม้ไฟใน
หนั งสือ ตี้ โมเสส เขียน กา พระเจ้า อู้ กับ โมเสส ว่า ‘เฮา เป๋น พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค กับ ยา
โคบนั บถือ�ซ 27 พระองค์บ่เป๋นพระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ หมูต้
่ าน
เข้าใจ๋ผิดไปนั กขนาด�
บทบัญญัติข้อสําคัญตี้สุด
ช
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28 มี ธรรมาจ๋า รย์คน นึ่ ง เข้า มา ได้ยน
ิ หมู่เขาเถียงพระเยซู

ก็ หันว่าพระองค์ ตอบหมู่เขาได้
ดีจึงถามพระองค์ว่า “ในบทบัญญัติตึงหมดข้อใดสําคัญเหลือเปิ้ น� 29 พระเยซูตอบว่า “บท
บัญญัติตึงหมดข้อตี้ สําคัญตี้ สุดคือข้อตี้ ว่า ‘จาวอิสราเอลตังหลายฟังไว้หื้อดี เน่ อ องค์ พระ
ผู้เป๋ นเจ้าของเฮาเป๋นพระเจ้าองค์เดียว 30 จงฮักองค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋นสุด
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
ฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า� บทบัญญัติอื่นตี้สําคัญเหลือสองข้อนี้ บ่มีแหมแล้ว�
32 แล้วธรรมาจ๋ารย์คนนั ้นอู้ว่า “ดี แล้วอาจ๋ารย์ ต้านอู้ถูกแต๊ๆ ว่าพระเจ้ามีแต่ องค์ เดียว
นอกจากพระองค์แล้วบ่มีพระเจ้าอื่นแหม 33 ก๋านฮักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ๋ สุดกํ่าลัง 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 จึง อู้ กับ เขา ว่า
“ต้านก็ใก้ตี้จะเป๋นคนของพระเจ้ามานั กแกแล้ว� ตัง้ แต่นั ้นไปก็บ่มีใผก้าถามพระองค์แหม
กําถามเกี่ยวกับเจื๊อสายของดาวิด

พระองค์ถามคนตังหลายว่า “ตี้หมู่ธรรมาจ๋ารย์
ว่าพระคริสต์เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดนั ้น เป๋นไปได้จาใด 36 ย้อนว่าตั ๋วกษั ตริยดาวิ
์
ดอู้
เถิงพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิว่
์ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
35 ต๋อนตี้พระเยซูสัง
่ สอนอยูใน
่ พระวิหาร

“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 อสาย
ของกษั ตริยดาวิ
์
ดได้จาใด� คนตังหลายฟังจาอัน
้ ก็ม่วนใจ๋
38 ต๋อน ตี้ พระเยซู สอน ก็ อู้ ว่า “หื้อ หละวัง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไว้หื้อ ดีๆ หมู่ เขา ซอบ นุ่ง เสื้อ คุม
ยาว เตียว ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง ลี 39 กับ ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน ธรรม
ศาลาของจาวยิว กับตี้มีเกียรติในงานเลี้ยง 40 หมู่เขายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋น
ของตั ๋วเก่าเหีย แล้วก็ขีแ
้ ต่งอธิษฐานยาวๆ คนหมู่นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�

เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อ พระเยซู นั ่ง อยู่ หน้า ตู้ เก็บ สตางค์ ถวาย ใน พระวิหาร ก็ ผ่อ คน ตัง หลาย เอา สตางค์
มาจ่อมลงในตู้เก็บสตางค์นั ้น คนรํา่ รวยหลายคนเอาสตางค์จํา๋ นวนนั กมาจ่อม 42 แต่มีแม่
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 ฮ้องหมู่ สาวกเข้ามาบอกว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า 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
สตางค์ตี้เหลือใจ๊มาจ่อม แต่แม่หม้ายคนนี้ ตุ๊กยาก ยังได้เอาสตางค์ตี้มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงจีวต
ิ
ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
41

13
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านทําลายพระวิหาร

สาวกของพระองค์คนนึ่ งอู้ว่า “อา
จ๋ารย์ ตึกหมู่นี้ ใหญ่โตงามขนาด บ่าหินตี้ใจ๊แป๋งก็ก้อนใหญ่แต๊ๆ� 2 พระองค์ตอบคนนั ้นว่า
1 ต๋อนตี้พระเยซู กํ่าลังเตียวออกจากบริเวณพระวิหาร

ญ
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“ต้านหันตึกใหญ่ๆ หมู่ นี้ ก่อ บ่าหินตี้ ซ้อนกั ๋นหมู่ นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสัก
ก้อน�
3 ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ บน ดอย บ่า กอกเทศ ตี้ อยู่ แหม เผิก ซื่อ พระวิหาร เปโตร ยาก
อบ ยอห์น กับอันดรู วมา
์ ถามพระองค์เป๋นก๋านส่วนตั ๋วว่า 4 “ขอบอกหมูเฮา
่ กําเต๊อะว่า สิง่ หมู่
นี้ จะ เกิด ขึ้น เมื่อ ใด มี อะหยัง เป๋น หมายสําคัญ หื้อ หัน ว่า สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น แล้ว� 5 พระองค์
ตอบว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่ายต้านเน่ อ 6 ย้อนว่าจะมีหลายคนมาอ้างจื้อของเฮาว่า
‘เฮา เป๋น พระคริสต์� แล้ว จุ ล่า ย หื้อ หลาย คน หลง เจื้อ 7 เมื่อ ต้าน ได้ยน
ิ เรือ
่ ง สงคราม กับ ได้
ข่าวลือว่าเกิดสงครามตึงใก้ ตึงไก๋ ก็ บ่ถ้าตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่
ยังบ่เถิงวันเสี้ยงสุดของโลกเตื้อ 8 ประเทศนึ่ งจะสู้ฮบกับแหมประเทศนึ่ ง อาณาจักรนึ่ งก็จะ
สู้ ฮบ กับ แหม อาณาจักร นึ่ ง จะ เกิด ก๋าน กัน
้ ข้าว อยาก นํ้า กับ แผ่น ดิน จะ ไหว หลาย ตี้ เหตุ ก๋า
รณ์ หมู่นี้ ก็เผียบเหมือนก๋านตัง้ เก๊าเจ็บต๊องก่อนเกิดลูก 9 แต่จงหละวังตั ๋วไว้หื้อดี ย้อนว่าหมู่
ต้าน จะ ถูก ยับ ปา ไป ขึ้น ศาล จะ ถูก เฆี่ยน ถูก ตี ใน
๋ ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ จะ ต้อง ไป ยืน ต่อ
หน้าเจ้าเมือง ต่อหน้ากษั ตริย์ย้อนว่าหมู่ต้านติดต๋ามเฮา เปื้ อจะเป๋นพยานเรือ
่ งเฮาต่อหน้า
หมู่เขา 10 แต่ก่อนเถิงวันเสี้ยงสุดของโลก คนตังหลายจะต้องบอกข่าวดีหื้อกู้จ้าดกู้เผ่าเหีย
ก่อน 11 เมื่อหมู่ ต้านโดนยับไปขึ้นศาลนั ้น ห้ามฟั่ งฮ้อนอกตกใจ๋ เตื้อว่าจะอู้ตอบจาใดดี แต่
ในเวลานั ้น หื้ออู้ไปต๋ามตี้พระเจ้าโผดหื้อต้านอู้ ย้อนว่าผู้ตี้อู้นั ้นบ่ใจ้ตั ๋วต้านตี้อู้ แต่เป๋นพระ
วิญญาณบริสุทธิอู
้ านตั ๋วต้าน
์ ผ่
12 “ปี้ น้ องจะหักหลังกั ๋นจ๋นถูกฆ่าต๋าย ป้ อแม่จะหักหลังลูกจ๋นถูกฆ่าต๋าย หมู่ลูกๆ ก็จะต่อ
ต้าน ป้อ แม่ แล้ว เยีย ะ หื้อ ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กั ๋น 13 คน ตัง หลาย จะ จัง หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ต้าน ได้
ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิงตี้สุด จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ

สิง่ น่าสยดสยอง
“แต่ เมื่อ หมู่ ต้าน หัน ‘สิง่ ตี้ มา ยํ่า สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย� มา ตัง้ ไว้
๒
ใน 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 ลูก ยัง กิน
๋ นม อยู่
18 หื้ออ้อนวอนขอพระเจ้าตี้จะบ่เกิดขึ้นในหน้าหนาว 19 ย้อนว่ายามนั ้นจะเกิดความตุ๊กยาก
ลําบากขนาดอย่างตี้บ่เกยเกิดขึ้นมาก่อนเลย นั บตัง้ แต่พระเจ้าสร้างโลกมาจ๋นเถิงบ่าเดี่ยว
นี้ กับ จะ บ่มี จาอี้เกิด ขึ้น แหม เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บ่หย้อ วัน เวลา หมู่ นั ้น หื้อ สัน
้ ลง ก็
จะ บ่มี ใผ รอด จี วต
ิ เลย แต่ ย้อน ว่า พระองค์ หัน แก่ คน ตี้ พระองค์ ได้ เลือก ไว้เป๋น ของ พระองค์
แล้ว ก็หื้อเวลานั ้นสัน
้ ลง 21 ในเวลานั ้นถ้ามีคนใดมาบอกว่า ‘ผ่อลอพระคริสต์อยูหั
่ น
้ � กาว่า
22
‘พระคริสต์อยู่นี้ � ห้ามเจื้อเขาเน่ อ ย้อนว่าจะมีพระคริสต์ตั ๋วป๋อมกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมเกิดขึ้น แล้วหมู่เขาก็จะเยียะก๋านอัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุ
ล่ายคนตี้ พระเจ้าได้ เลือกไว้แล้ว ถ้าเป๋นไปได้ 23 ต้านตังหลายจงเฝ้าหละวังตั ๋วไว้หื้อดี เน่ อ
เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
14

บุตรมนุษย์จะมา

24 “หลังจากเวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว

๒
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‘ตะวันจะมืดตึ๊ก เดือนจะบ่ส่องแสง
25 ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้าฎ
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ฏ
26 “แล้ว คน ตัง หลาย จะ หัน บุตรมนุษย์ ลง มา บน เมฆ ด้วย ฤทธิ์ อํานาจ อัน ยิง
่ ใหญ่ กับ รัศมี
27 เวลา นั ้น พระองค์ จะ ส่ง หมู่ ทูต สวรรค์ มา รวบรวม คน ตี้ พระองค์ เลือก ไว้แล้ว จาก ตึง สี่ ทิศ
ตัง้ แต่สุดป๋ายแผ่นดินโลกจ๋นเถิงสุดขอบฟ้า
บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ

28 “หื้อเฮียนฮู้จากเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

คือเมื่อเก๊าบ่าเดื่อโป่งใบใหม่ ต้านก็ฮู้ว่าใก้จะเถิงหน้า
ฮ้อน แล้ว 29 ก็ เหมือน เดียว กั ๋น เมื่อ หมู่ ต้าน หัน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เฮา บอก แล้ว นั ้น เกิด ขึ้น ก็ หื้อ ฮู้
ว่าใก้ เถิงเวลาตี้ พระองค์ จะปิ๊ กมา ใก้ จะเถิงเวลาแต๊ๆ แล้วเน่ อ 30 เฮาบอกความจริงแก่ หมู่
ต้าน ว่า คน ใน ยุค นี้ จะ ยัง บ่ต๋าย ก่อน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ ว่า หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น 31 ต๊ องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ
หายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
บ่มีใผฮูวั
้ นเวลา

32 “แต่ ว่า วันนั ้น เวลานั ้น ตี้ สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น

บ่มีใผฮู้สักคน หมู่ทูตสวรรค์ ก็ บ่ฮู้ บุตรของ
พระเจ้าก็บ่ฮู้ มีก้าพระบิดาองค์เดียวเต้าอัน
้ ตี้ฮู้ 33 จงเฝ้าหละวังตื่นตั ๋วไว้หื้อดี ย้อนต้านบ่ฮู้
ว่า วัน เวลา นั ้น จะ มา แผว เมื่อ ใด 34 ก็ เผียบ เหมือน เจ้า ของ บ้าน คน นึ่ ง ตี้ กํ่า ลัง จะ ออก เตียว
ตาง ไป เมือง ไก๋ เขา มอบ อํานาจ หื้อ หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ฮับ ผิด ชอบ บ้าน ต๋าม หน้า ตี้ ก๋าน 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
ย้อนต้านบ่ฮู้ว่าเจ้าของบ้านจะปิ๊ กมาเวลาใด จะมาเมื่อคํ่ากา จะมาเดิ็กดื่นเกิง่ คืนกา จะมา
ยามไก่ ขันกา กาว่าจะมาเมื่อเจ๊า 36 จงเฝ้าหละวังหื้อดี กั ๋วว่าเปิ้ นอาจจะสะหลดสะหลันมา
ปะใส่ ต้านนอนหลับอยู่ 37 สิง่ ตี้เฮาอู้กับหมู่ต้าน เฮาก็อู้กับคนตังหลายเหมือนกั ๋นว่า จงเฝ้า
หละวังหื้อดี�

14

ก๋านปองฮ้ายพระเยซู
1 แหมสองวันจะเถิงงานปั สกา ตึงงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ หมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่ธร
รมาจ๋ารย์วางแผนตี้จะลักยับพระเยซูไปฆ่าเหีย 2 หมู่เขาอูกั
้ ๋นว่า “ในหละหว่างงานนี้ บ่ดีฟั่ ง
เยียะอะหยังเตื้อ กั ๋วว่าคนตังหลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมชโลมพระเยซู

3 ต๋อนนั ้นพระเยซูอยูตี
่ ้หมู่บ้านเบธานี ในบ้านของซีโมนคนตี้เกยเป๋นขีต
้ ู้ ด

ต๋อนตี้พระองค์
กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เข้า มา หา นาง กํา๋ ขวด ใส่ นํ้ามัน หอม นารดา บริสุทธิ์รากา แปง
ขนาด นาง ตุ๊บ ปาก ขวด ถอก นํ้ามัน หอม นั ้น ลง บน หัว ของ พระองค์๓ 4 บาง คน ตี้ หัน
้ บ่ปอใจ๋ อู้
กั ๋น ว่า “เป๋น จาใด เยีย ะ หื้อ นํ้ามัน หอม เสีย ไป เหีย บ่ดาย 5 ถ้า เอา นํ้ามัน หอม นี้ ไป ขาย ก็ จะ ได้
สตางค์เถิงสามร้อยป๋าย๔ จะเอาสตางค์นั ้นไปปั๋ นหื้อคนตุ๊กคนจ๋นก็ได้� หมู่เขาปากั ๋นหลุ้ม
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 ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด แต่ เฮา จะ
ฎ

13:25

13:25 อสย�

34:14; วว�

6:13

ฏ

13:25

14:3
นางเยียะจาอัน
้ เปื้ อถวายเกียรติตึงแสดงความจงฮักภักดีต่อพระองค์
นึ่ งเหรียญมีก้าเต้ากับก้าจ้างคนงานนึ่ งวัน
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บ่อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด แม่ ญิง คน นี้ เยีย ะ เต้า ตี้ เยีย ะ ได้ เขา ถอก นํ้ามัน หอม บน ตั ๋ว เฮา
เปื้ อจะเกียมก๋านฝังศพของเฮาล่วงหน้า 9 เฮาบอกความจริงแก่ หมู่ต้านว่า บ่ว่าคนจะบอก
ข่าวดีไปตี้ไหนก็ต๋ามในโลก เขาก็จะเล่าเรือ
่ งตี้นางเยียะนี้ เป๋นก๋านระลึกเถิงนางตวย�
8

ยูดาสตกลงจ้วยศัตรู ยั
๋ บพระเยซู

แล้ว ยู ดาส อิส คาริโอท ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน ของ พระเยซู ไป หา หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิต เปื้ อ จะ หัก หลัง พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ยับ 11 เมื่อ ได้ยน
ิ ยู ดาส อู้ จาอัน
้ ก็ ดี อกดี ใจ๋ แล้ว
สัญญาว่าจะหื้อสตางค์เป๋นก้าตอบแตน แล้วยูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซู
10

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

ใน วัน ตี้ นึ่ ง ของ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ เป๋น วัน ตี้ จาว ยิว ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ งาน ปัส
กา หมู่ สาวก ปา กั ๋น ถาม พระเยซู ว่า “จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป เกีย ม มื้อ ปัส กา หื้อ พระองค์ กิน
๋ ตี้ ไหน
13
ดี� พระเยซู ก็ ใจ๊ สาวก สอง คน ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม บอก เขา ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
แล้วจะมีป้อจายคนนึ่ งแบกนํ้าหม้อมาหาหมู่ต้าน หื้อตวยคนนั ้นไป 14 เขาเข้าเฮือนหลังใด
ก็ หื้อ บอก เจ้าของ เฮือน นั ้น ว่า ‘อาจ๋า รย์ หื้อ หมู่ เฮา มา ถาม ว่า ห้อง ตี้ เปิ้ น จะ กิน
๋ มื้อ ปัส กา กับ
หมู่สาวกนั ้นอยู่ตังใด� 15 เจ้าของเฮือนจะปาหมู่ต้านขึ้นไปห้องใหญ่จัน
๊ บนตี้แต่งดาไว้แล้ว
ก็ หื้อจัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ ห้องนั ้นเต๊อะ� 16 แล้วสาวกสองคนนั ้นก็ ออกไป เข้าไปในเมือง
แล้วก็ปะกู้อย่างตี้พระเยซูบอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
12

17 เถิงต๋อนเมื่อคํ่า

พระเยซูกับหมู่สาวกสิบสองคนก็มาแผวเฮือนหลังนั ้น 18 ต๋อนตี้กํ่าลัง
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
คนนั ้นนั ่งกิน
๋ ข้าวตวยหมู่เฮาตี้ นี้ � 19 หมู่สาวกก็ ตุ๊กใจ๋ กู้ คนเปี่ ยนกั ๋นถามพระองค์ กําคนว่า
“เป๋น เฮา กา� 20 พระเยซู ก็ ตอบ หมู่ เขา ว่า “เป๋น คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน สิบ สอง คน นี้ ละ คือ คน ตี้
จุ่มลงในถ้วยเดียวกับเฮา 21 บุตรมนุษย์จะต้องจากไปต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรเกี
์ ่ยวกับ
พระองค์ แต่ ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ คน ตี้ หัก หลัง บุตรมนุษย์ ถ้า คน นั ้น บ่ได้ เกิด มา ก็ ยัง ดี
เหลือ�
ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง

22 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
่ ้น
๋ ข้าวตวยกั ๋นอยูนั

พระเยซูหยิบเข้าหนมปังขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า
แล้ว บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู้ว่า “นี่ คือ ก๋าย ของ เฮา หื้อ ฮับเอา ไป กิน
๋ เต๊อะ� 23 พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย
เหล้าองุน
่ ขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า แล้วส่งหื้อหมู่สาวกกู้คนกิน
๋ 24 พระองค์อู้ว่า “สิง่ ตี้อยู่
ในถ้วยนี้ คือเลือดของเฮาตี้ จะไหลออกมา เปื้ อรับรองพันธสัญญาหละหว่างพระเจ้ากับคน
ตังหลาย 25 เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า เฮาจะบ่กิน
่ แหมต่อไป จ๋นกว่าจะเถิง
๋ เหล้าองุน
วันนั ้นตี้เฮาจะกิน
๋ ตวยกั ๋นในแผ่นดินของพระเจ้า แต่จะกิน
๋ ในความหมายแบบใหม่�
26 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่ากอกเทศ
พระเยซูตวายตัก
๊ ว่าเปโตรจะละพระองค์
พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน จะ หนี ละ เฮา ไป เหีย หมด ย้อน มี กํา เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ฒ
27

ฒ
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แต่ เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน หมู่ ต้าน
แล้ว ปะ กั ๋น ตี้ หัน
้ น่ อ� 29 แต่ เปโตร บอก พระองค์ ว่า “เถิง คน อื่นๆ จะ ละ พระองค์ ไป หมด แต่
ข้าพเจ้า จะ บ่มี วัน เยีย ะ จาอัน
้ � 30 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า คืน นี้
ก่อนตี้ไก่จะขันสองเตื้อ ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ� 31 แต่เปโตรยืนยันเสียงแข็งว่า
“แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย ตวย พระองค์ ข้าพเจ้า ตึง บ่มี วัน ปฏิเสธ พระองค์ เลย� หมู่ สาวก
คนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
28

พระเยซูอธิษฐานอยูคน
่ เดียว

พระองค์บอกหมูสาวก
่
ว่า “นั ่งถ้าอยู่
ตี้ นี่ เน่ อ เฮา จะ ไป อธิษฐาน� 33 แล้ว ก็ ปา เปโตร ยอห์น กับ ยากอบ ไป ตวย เวลา นั ้น พระองค์
เป๋นตุ๊กหนั กใจ๋ขนาด 34 บอกหมู่เขาว่า “ใจ๋เฮาเป๋นตุ๊กปอจะต๋ายอยูแล้
่ ว เฝ้าอยูตี
่ ้นี่ กั ๋นเน่ 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 พระ
บิดาเจ้าข้า พระองค์สามารถเยียะสิง่ ตึงมวลได้ ขอหื้อถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้า
พระองค์ เหีย เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ บ่ใจ้ ของ ข้า พระองค์�
37 แล้วพระองค์เตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นตีนั
้ ่งถ้าอยูหั
่ น
้ ก็หันหมูเขา
่ กํ่าลังนอนหลับอยู่
ก็ ถามเปโตรว่า “ซีโมน ต้านนอนหลับเหียกา จะเฝ้าเฮาสักจัว้ โมงบ่ได้ กา 38 หื้อเฝ้าหละวัง
กับอธิษฐานตวย เปื้ อว่าต้านจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋ เถิงว่าจิตใจ๋ฝ่ายวิญญาณ
ใค่ ยอม เยีย ะ แต่ ตั ๋ว ของ คน เฮา ยัง อ่อนแอ อยู�
่ 39 แล้ว พระองค์ ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน เหมือน เก่า
แหมเตื้อ 40 แล้วเตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นแหม ก็หันหมู่เขายังหลับอยู่ ย้อนว่าหมู่เขา
มืน ต๋า บ่ขึ้น หมู่ สาวก ก็ บ่ฮู้จะ อู้อะหยัง กับ พระองค์ ดี 41 พระองค์ ก็ เตียว ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน แหม
เตื้อนึ่ ง เมื่อปิ๊ กมาหาหมู่เขาเป๋นเตื้อตี้สาม จึงอู้กับหมู่เขาว่า “ยังหลับหื้อหายอิดอยู่แหมกา
ปอแล้ว เถิงเวลาตี้บุตรมนุษย์จะถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว 42 ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คน
ตี้หักหลังเฮามาแผวแล้ว�
32 พระเยซูกับหมูสาวก
่
ปากั ๋นไปตี้นึ่ งจื้อว่า เกทเสมนี

พระเยซูถูกยับ

43 บ่า กอง พระเยซู อู้ ลิน
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก เตื้อ

ยู ดาส ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน นั ้น ก็
เตียวมาเถิงตวยกั ๋นกับหมู่คนหลายตี้กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมาตวย หมู่เขาเป๋นคนตี้หัวหน้าปุโรหิต
ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่คนเฒ่าคนแก่ส่งมา 44 ยูดาสได้ตกลงกับคนหมู่นั ้นไว้ก่อนแล้วว่า “เฮา
จูบคนใดก็แม่นคนนั ้นเน่ อ หื้อยับแล้วกุมตั ๋วเขาไป�

ยู ดาส เตียว ซื่อๆ เข้า มา หา พระเยซู แล้ว อู้ กับ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ� แล้ว ก็ จูบ
พระองค์ 46 คน หมู่ นั ้น ก็ ยับ พระองค์ กุม ตั ๋ว ไว้ 47 แต่ มี คน นึ่ ง ตี้ ยืน ใก้ กั ๋น หัน
้ จัก
๊ ดาบ ออก มา
48
ฟัน ถูก หู คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง ของ มหา ปุโรหิต ปุด พระเยซู อู้ กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “หมู่ เจ้า หัน เฮา
เป๋น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ยับ เฮา 49 เฮา อยู่ ตวย กับ สัง่ สอน หมู่ ต้าน กู้ วัน ใน พระ
วิหาร ต้านตังหลายก็บ่มายับเฮา แต่ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้เขียนไว้ในพระ
คัมภีร�
์
50 แล้วหมู่สาวกตึงหมดก็ละขว้างพระองค์แล้วปากั ๋นหนี ไป 51 มีป้ อจายหนุ่มคนนึ่ งตุ๊มก้า
ผ้าลินินผืนเดียวเต้าอัน
้ เตียวถ่อมตวยพระองค์ไป คนหมู่นั ้นก็ปากั ๋นยับป้อจายหนุ่มคนนั ้น
52 แต่เขาสะวึดผ้าตุ๊มขว้างเหียป๋ วยตั ๋วโจ๊ะโละล่นหนี ไป
45

๕
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พระเยซูอยูต่
่ อหน้าสภาแซนเฮดริน

53 หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป หา มหา ปุโรหิต

ตี้ หัน
้ มี หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่
คนเฒ่าคนแก่มาจุมนุมกั ๋นอยู่
จ๋นเข้าไปแผว
ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต ไป นั ่ง หิง ไฟ ตวย หมู่ ยาม 55 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ สมาชิก
สภา จาว ยิว ปา กั ๋น เซาะ หา พยาน มา ใส่ ฮา้ ย พระเยซู เปื้ อ จะ ฆ่า พระองค์ เหีย แต่ บ่ปะ 56 เถิง
แม้ว่าจะมีหลายคนเป๋นพยานเท็จ แต่กําหื้อก๋านของหมู่เขาบ่เหมือนกั ๋น 57 แล้วก็มีบางคน
ลุกยืนขึ้นเล่าแต่เป๋นพยานเท็จว่า 58 “หมู่เฮาได้ยน
ิ คนนี้ อูว่
้ า ‘เฮาจะตุ๊บพระวิหารนี้ ตี้มนุษย์
แป๋งขึ้นมาขว้างเหีย แล้วสามวันหลังจากนั ้น เฮาจะแป๋งพระวิหารขึ้นมาใหม่แหมหลังนึ่ งตี้
มนุษย์บ่ได้แป๋ง� � 59 แต่กําพยานของหมู่เขาขัดกั ๋นเยียะหื้อฟังบ่ขึ้น
60 มหาปุโรหิตจึงลุกยืนขึ้นก๋างหมู่คนตี้จุมนุมกั ๋นนั ้น ถามพระเยซู ว่า “ต้านจะบ่แก้ตั ๋วใน
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 ตี้ สมควร ได้ ฮบ
ั
ก๋าน สรรเสริญ จาอัน
้ กา� 62 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “แม่น แล้ว เฮา เป๋น แล้ว ต้าน ตัง หลาย จะ ได้
หันบุตรมนุษย์นั ่งตังเผิกขวาของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจ กับจะลงมาบนเมฆในฟ้าสวรรค์�
63 มหา ปุโรหิต ก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว เก่า อู้ ว่า “เฮา บ่ต้อง มี พยาน อะหยัง แหม 64 ต้าน ตัง
หลายก็ได้ยน
ิ เขาอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้าแล้ว ต้านตังหลายกึ๊ดจาใดพ่อง�
หมู่ เขา ตัดสิน ว่า พระเยซู เปิง ฮับ โต้ษ เถิง ต๋าย 65 แล้ว บาง คน ถ่ม นํ้าลาย ใส่ หน้า พระองค์
ปิด หน้า พระองค์ ไว้กับ บุบ ตี พระองค์
๋
แล้ว อู้ หย้อ พระองค์ ว่า “ตวาย มา กํา ลอ ว่า ใผ ตบ หน้า
เจ้า� หมู่ยามก็ปาพระองค์ไป แล้วตบพระองค์ตวย
54 ส่วนเปโตรเตียวถ่อมตวยพระเยซู ไปห่างๆ

เปโตรปฏิเสธพระเยซู

66 ต๋อนตี้เปโตรกํ่าลังนั ่งอยู่ตี้ก๋างข่วงบ้านนั ้น

มีสาวใจ๊คนนึ่ งของมหาปุโรหิตเตียวเข้ามา
ก็เข้าไปส่องผ่อหน้าใก้ๆ แล้วอู้ว่า “ต้านก็อยู่ตวยเยซูจาวเมือง
นาซาเร็ธ ตวย บ่ใจ้ กา� 68 แต่ เปโตร ปฏิเสธ ตี้ อยู่ ตวย พระเยซู อู้ ว่า “ตี้ เจ้า อู้ นั ้น เฮา บ่ฮู้ เรือ
่ ง
เฮาบ่เข้าใจ๋ลอ� เปโตรก็เตียวไปตี้ตางเข้าข่วงบ้าน แล้วไก่ก็ขัน๖ 69 สาวใจ๊คนนั ้นหันเปโตร
ตี้ หัน
้ แหม นาง ก็ บอก หมู่ คน ตี้ ยืน อยู่ตํา๋ หมู่ หัน
้ ว่า “เขาเป๋น คน นึ่ ง ใน คน หมู่ นั ้น� 70 เปโตร ก็
ปฏิเสธแหมเตื้อ ต่อมาสักกํานึ่ ง คนตังหลายตี้ยืนอยู่ตี้หัน
้ อู้กับเปโตรว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งใน
หมู่ นั ้น แน่ ๆ ย้อน ว่า เจ้า เป๋น จาว กาลิ ลี เหมือน กั ๋น� 71 แต่ เปโตร ก็ อู้ ว่า “สาบาน ก็ ได้ ว่า ข้า อู้
แต๊ ข้า บ่เกย ฮู้ จัก เขา ขอ หื้อ พระเจ้า ลงโต้ ษ เต๊อะ ถ้า ข้า จุ� 72 บ่า กอง เปโตร อู้ ออก มา จาอัน
้
ไก่ก็ขันเป๋นเตื้อตี้สอง เปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอู้ตี้พระเยซูเกยบอกเขาว่า “ก่อนไก่ขันสองเตื้อ
ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ� แล้วเขาก็ไห้ออกมาบ่าเดียวนั ้นเลย
67 นางหันเปโตรนั ่งหิงไฟอยู่

15
พระเยซูต่อหน้าปีลาตเจ้าเมือง
แจ้ง เจ๊า มา หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตึง สมาชิก กู้ คู่ กู้ คน
ของ สภา จาว ยิว มา ปะ กั ๋น ตกลง เรือ
่ ง พระเยซู แล้ว ก็ มัด พระเยซู แล้ว ปา ไป มอบ หื้อ ปี ลาต ตี้
เป๋น เจ้า เมือง 2 ปี ลาต ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น กษั ตริย์ของ จาว ยิว กา� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า
“ต้าน อู้ แล้ว� 3 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ใส่ ความ พระเยซู ใน หลาย ข้อ หลาย ประก๋า น 4 ปี ลาต จึง
1

๖
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ถาม พระองค์ แหม ว่า “ฟัง ลอ เขา ฟ้อง ข้อหา ต้าน ตึง หมด นี้ ต้าน จะ บ่ตอบ อะหยัง พ่อง กา�
5 แต่พระเยซูบ่ตอบอะหยัง ปี ลาตก็งืด
พระเยซูถูกตัดสินประหารจีวต
ิ
ปีลาตเกยป่อยนั กโต้ษคนนึ่ งต๋ามตี้คนตังหลายขอ 7 ในเวลานั ้น
มีป้อจายคนนึ่ งจื้อบารับบัสถูกยับขังคอกฮ่วมกับกบฏคนอื่นๆ เซิง่ หมู่เขาได้ฆ่าคนต๋ายหละ
หว่าง ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย 8 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น มา ขอ ปี ลาต หื้อ ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง อย่าง ตี้ เกย
9
เยียะมา ปี ลาตถามหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายต้องก๋านหื้อเฮาป่อยกษั ตริย์ของจาวยิวก่อ�
10 ปีลาตฮูว่
้ า ตี้หมูหั
่ วหน้าปุโรหิตยับพระเยซูมาหื้อต้านตัดสิน ก็ย้อนขอยพระองค์ 11 แต่หมู่
หัวหน้าปุโรหิตอู้สุ่ยคนตังหลายหื้อปี ลาตป่อยบารับบัสแตน 12 ปี ลาตก็ถามหมู่เขาแหมเตื้อ
ว่า “แล้วคนๆ นี้ ตี้ฮ้องกั ๋นว่ากษั ตริยของ
์
จาวยิวลอ จะหื้อเฮาเยียะจาใด� 13 หมู่เขาเอิน
้ ตอบ
14
มาว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน� ปี ลาตถามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด� แต่คน
ตัง หลาย ซํ้า เอิน
้ เสียง ดัง ขึ้น เหลือ เก่า ว่า “เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 15 ปี ลาต จะ เอาใจ๋ หมู่ เขา จึง
ป่อยบารับบัสหื้อหมู่เขาไป กับสัง่ หื้อเฆี่ยนพระเยซู แล้วหื้อหมู่ทหารเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
6 ในหละหว่างงานปั สกา

หมู่ทหารเยาะเย้ยพระเยซู
หมู่ ทหาร ปา พระเยซู เข้า ไป ตี้ ศูนย์ บัญชาก๋า น ใหญ่ ของ โรมัน ตี้ จื้อ ว่า ปรีโทเรียม แล้ว
ฮ้องหมู่ทหารตึงก๋องมาจุมนุมกั ๋น 17 หมู่เขาเอาเสื้อคุมสีม่วงมานุ่งหื้อพระองค์ แล้วเอากิง่
ไม้ตี้ มีหนามมาแป๋งเป๋นมงกุฎ แล้วเอาสุบหัวหื้อพระองค์ 18 แล้วหมู่เขาก็ ขี้แต่งเข้ามาไหว้
สาพระองค์ อู้ว่า “ขอกษั ตริย์ของจาวยิวจงจํา๋ เริญเต๊อะ� 19 แล้วหมู่เขาก็เอาไม้อ้อฟาดหัว
พระองค์ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ พระองค์ แล้ว คุกเข่า ลง ขี้ แต่ง นมัส ก๋า น พระองค์ 20 เมื่อ ดู แควน จ๋น
ปอใจ๋แล้ว หมูเขา
่ ก็แก้เสื้อคุมสีม่วงออก แล้วเอาเสื้อผืนเก่าของพระองค์มานุ่งหื้อใหม่ แล้ว
ปาพระองค์ออกไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
16

พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน

21 ต๋อนตี้ปาพระองค์ไปต๋ามหนตางนั ้น ก็ปะป้ อจายคนนึ่ งลุกบ้านนอกมา เขาจื้อซีโมนมา

จากเมืองไซรีน เป๋นป้อของอเล็กซานเดอร์กับรู ฟัส หมู่ทหารก็เขซีโมนแบกไม้ก๋างเขนแตน
พระเยซู ไป 22 หมู่ เขา ปา พระเยซู มา แผว ตี้ นึ่ ง จื้อ กลโกธา (แป๋ ว่า เนิ น กระโหล้ ง หัว) 23 หมู่
เขาเอาเหล้าองุน
่ สูนกับมดยอบมาหื้อพระองค์กิน
๋ แต่พระองค์บ่ยอมกิน
๋ ๗ 24 แล้วหมู่เขาก็
เขิง พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน กับ เอา เสื้อผ้า ของ พระองค์ มา จก เบอร์แบ่ง 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 เอา โจ๋ร สอง คน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
พร้อมพระองค์ ตังขวาคนนึ่ งตังซ้ายคนนึ่ ง๘ 29 คนตังหลายตี้ เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปากั ๋นส
ว่าย หน้า อู้ หยาม พระองค์ ว่า “เฮอะ เหอ เจ้า เป๋น คน ตี้ อู้ ว่า จะ ทําลาย พระวิหาร แล้ว จะ แป๋ง
ขึ้น ใหม่ ใน สาม วัน บ่ใจ้ กา 30 จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน เหีย แหล่�
31 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ปากั ๋นเยาะเย้ยพระองค์ ในวงของหมู่เขาเหมือนกั ๋น
ว่า “เขาจ้วยจีวต
ิ คนอื่นหื้อรอดจีวต
ิ ได้ แต่จ้วยจีวต
ิ ตั ๋วเก่าบ่ได้ 32 หื้อพระคริสต์กษั ตริย์ของ
จาว อิสราเอล ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน บ่า เดี่ยว นี้ เต๊อะ เปื้ อ เฮา จะ ได้ เจื้อ� โจ๋ร สอง คน ตี้ ถูก เขิง
ตวยพระองค์นั ้นก็อูถ่
้ อยจ๊าใส่พระองค์เหมือนกั ๋น
๗

๘ 15:27
15:23 15:23 มดยอบคือสมุนไพรอย่างนึ่ ง นํามาสูนกับเหล้าองุน
่ ใจ๊เป๋นยาจ้วยลดความเจ็บปวด
15:27 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 28 เขียนว่า ก็เป๋นไปต๋ามตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “ต้านถูกนั บเข้ากับคนบาป�
(อสย� 53:12)
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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 “พระเจ้าของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ เป๋นจาใดพระองค์มาละข้าพระองค์ไปเหีย� 35 มีบางคนตี้อยู่ตี้หัน
้
ได้ยน
ิ ก็อูกั
้ ๋นว่า “ฟังลอ เขาฮ้องหาเอลียาห์� 36 มีคนนึ่ งล่นไปเอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ ส้ม
เสียบ ป๋าย ไม้ อ้อ ยื่น หื้อ พระองค์ กิน
๋ แล้ว อู้ว่า “กํา เดียว ก่อน เน่ อ หื้อ เฮา แน ผ่อ ว่า เอลี ยาห์จะ
มาเอาเขาลงจากไม้ก๋างเขนก่อ�
37 พระเยซู ฮ้อง เสียง ดัง แล้ว ก็ ต๋าย 38 ต๋อน นั ้น ผ้า กัง
้ ใน พระวิหาร ฉี ก ออก เป๋น สอง เผิก
ตัง้ แต่ ตัง บน ลง ลุ่ม 39 เมื่อ นายร้อย ทหาร ตี้ ยืน อยู่ ส่อง หน้า พระองค์๙หัน ว่า พระองค์ ต๋าย
จาใด ก็อูว่
้ า “แต๊ๆ แล้ว ต้านคนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
40 มี แม่ ญิง บาง คน ยืน ผ่อ อยู่ ไก๋ๆ คือ มารีย์ จาว เมือง มัก ดาลา นาง สะโลเม กับ มารีย์ แม่
ของยากอบหน้ อยตึงโยเสส 41 แม่ญิงหมู่นี้ เกยติดต๋ามผ่อกอยพระเยซูต๋อนตี้พระองค์อยู่ตี้
แคว้นกาลิลี ตี้หัน
้ ก็มีแม่ญิงคนอื่นแหมหลายคนตี้ตวยพระองค์มากรุ งเยรู ซาเล็ม
33

ก๋านฝังศพพระเยซู
วัน นั ้น เป๋น วัน จัด เกีย ม แต่ง ดา ก่อน เถิง วัน สะบาโต เมื่อ เถิง ต๋อน เมื่อ แลง 43 โยเซฟ
จาวอาริมาเธียก้าไปหาปี ลาตเปื้ อขอศพพระเยซู เขาเป๋นสมาชิกตี้ มีจื้ อเสี ยงดี ของสภาแซ
นเฮดริน เป๋น คน ตี้ รอ ถ้า วัน เวลา ตี้ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า จะ มา เถิง 44 ปี ลาต ก็ อิก ขะหลิก ใน
ใจ๋ ตี้ พระเยซู ต๋าย เวย ขนาด นี้ แล้ว จึง ฮ้อง นายร้อย ทหาร คน นึ่ ง มา ถาม ว่า พระเยซู ต๋าย แล้ว
กา 45 เมื่อ ปี ลาต ฮู้ เรือ
่ ง จาก นายร้อย คน นั ้น แล้ว ก็ อนุญาต หื้อ โยเซฟ เอา ศพ พระเยซู ไป ได้
46 โยเซฟ ซื้อ ผ้า ลินิน มา แล้ว เอา ศพ พระองค์ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน ก็ เอา ผ้า ลินิน นั ้น ปั น ศพ
พระองค์ แล้วเอาศพไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพตี้เจาะเข้าไปในหิน แล้วกิง้ บ่าหินแผ่นใหญ่มาตึด
ปากอุโมงค์ไว้เหีย 47 มารีย์จาวมักดาลาตึงมารีย์แม่ของโยเสสก็หันอุโมงค์ตี้โยเซฟเอาศพ
ของพระเยซูไปฝังไว้ตี้หัน
้
42

16
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
มารีย์จาวมักดาลา นางสะโลเม กับมารีย์แม่ของยากอบ ไป
ซื้อ เครือ
่ งหอม มา เปื้ อ จะ ชโลม ศพ ของ พระเยซู ต๋าม ธรรมเนี ยม จาว ยิว 2 เจ๊า มืด ของ วัน ติด
๊
บ่ากองตะวันกํ่าลังจะออก หมู่เขาก็ ไปตี้ อุโมงค์ ฝังศพนั ้น 3 หละหว่างเตียวตางไป หมู่เขาอู้
กั ๋น ว่า “ใผ จะ กิง้ บ่า หิน ตี้ ตึด ปาก อุโมงค์ หื้อ เฮา กา� 4 เมื่อ มา เถิง อุโมงค์ หมู่ เขา ก็ หัน บ่า หิน
ใหญ่นั ้นกิง้ ออกไปแล้ว 5 หมู่เขาเข้าไปในอุโมงค์ ก็หันป้อจายหนุ่มคนนึ่ งนุ่งเสื้อคุมสีขาว ณ
นั ่งอยูตั
่ งเผิกขวา หมู่เขาก็สะดุ้งตกอกตกใจ๋ 6 ป้อจายหนุ่มคนนั ้นอูกั
้ บหมู่เขาว่า “บ่ถ้าตกใจ๋
เน่ อ หมู่เจ้ามาหาพระเยซู จาวเมืองนาซาเร็ธตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนนั ้นกา พระเจ้าเยียะหื้อ
พระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว พระองค์บ่ได้อยูตี
่ ้นี่ ผ่อตัด
๊ ตี้หมู่เขาวางศพของพระองค์
7
แหล่ แล้ว หื้อ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ ตึง เปโตร ตวย เน่ อ ว่า ‘พระองค์ กํ่า ลัง ไป แคว้น
กาลิลีก่อนหน้าต้านตังหลาย ต้านตังหลายจะหันพระองค์ตี้หัน
้ เหมือนอย่างตี้พระองค์เกย
บอก ต้าน ตัง หลาย ไว้� � 8 แม่ ญิง หมู่ นั ้น ก็ ฟั่ ง ล่น ออก ไป จาก อุโมงค์ ตึง งืด ตึง ตั ๋ว สัน
่ ไป หมด
บ่อูอะหยั
้
งกับใผสักคนย้อนว่ากั ๋ว
1 เมื่อวันสะบาโตป๊ นไปแล้ว

๙

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

ณ

16:5 16:5 มธ� 28:2-3

มาระโก 16:9

84

มาระโก 16:20

(สําเนาโบราณตี้ดีตี้สุดบ่มีข้อ 9 เถิง 20)
พระเยซูป๋ากฏหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
เมื่อ เจ๊า มืด วัน ติด
๊ หลัง จาก พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระองค์ ก็ ป๋า กฏ ตั ๋ว หื้อ
มารียจาว
์
มักดาลาหันก่อนเปิ้ น นางคือคนตี้พระเยซูขับไล่ผีเจ็ดตั ๋วออกจากนางนั ้น 10 แล้ว
นางไปบอกหื้อหมู่สาวกฟัง ต๋อนนั ้นเขาหมู่นั ้นกํ่าลังไห้เป๋นตุ๊กอยู่ 11 แต่เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ ว่า
พระองค์มีจีวต
ิ กับมารียได้
์ หันพระองค์มาแล้ว เขาก็บ่เจื้อ
9

พระเยซูป๋ากฏหื้อสาวกสองคนหัน

12 หลังจากนั ้นมีสองคนตี้เกยติดต๋ามพระเยซูกํ่าลังเตียวตางไปบ้านนอก

พระเยซูป๋ากฏ
หื้อสองคนนี้ หันแต่เป๋นสภาพบ่เหมือนเก่า 13 สองคนนั ้นก็ปิ๊ กไปบอกคนอื่นๆ ตี้เกยติดต๋าม
พระองค์ว่าได้หันพระเยซู แต่หมู่เขาก็บ่เจื้อ
พระเยซูป๋ากฏตั ๋วกับสาวกสิบเอ็ดคน
ถัด มา เมื่อ ลูน พระเยซู ป๋า กฏ หื้อ สาวก ตึง สิบ เอ็ด คน หัน ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กิน
๋ ข้าว กั ๋น อยู่
พระองค์ ว่า หื้อ หมู่ เขา ย้อน ว่า หมู่ เขา สงสัย ตึง หลึ่ง ตี้ บ่เจื้อ คน ตี้ ได้ หัน พระองค์ หลัง จาก เป๋น
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว 15 พระองค์ อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า “ต้าน ตัง หลาย จง ออก ไป
บอก ข่าวดี หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง จ๋น ใคว่โลก 16 คน ใด เจื้อ และ ฮับ บัพ ติศ มา คน นั ้น ก็ จะ รอด ป๊น
บาปโต้ษ แต่คนใดบ่เจื้อจะถูกตัดสินลงโต้ษ 17 คนตี้เจื้อจะฮับฤทธิอํ
์ านาจเยียะหมายสําคัญ
18
คือ จะ ไล่ ผี ออก ด้วย จื้อ ของ เฮา จะ อู้ภาษา อื่นๆ ตี้ บ่เกย ฮู้ เขา จะ หยุบ งู ปิ๊ ด ได้ ถ้า กิน
๋ ของ มี
ปิ๊ ดก็จะบ่เป๋นอันตรายต่อเขา เขาจะเอามือวางบนตั ๋วคนป่วย คนหมู่นั ้นก็จะหายป่วย�
14

พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์
เมื่อ พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา จบ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ หื้อ นั ่ง ตัง เผิก ขวา
ของ พระองค์ 20 แล้ว หมู่ สาวก ก็ ออก ไป เตสนา สัง่ สอน กู้ ตี้ กู้ แห่ง องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ก็ เยีย ะ
ก๋านตวยหมู่เขา โดยหื้อฤทธิอํ
์ านาจหมู่เขาเยียะหมายสําคัญเปื้ อพิสูจน์ ว่า กําสอนของเขา
เป๋นเรือ
่ งแต๊
19

ลูก๋า 1:1
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ลูก๋า 1:13

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ลูก๋า

เถิงแม้วา่ หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอม
ฮับ ว่า ผู้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ คือ ลูก๋ า ลูก๋ า บ่ใจ้ อัครทูต คน นึ่ ง ใน หมู่ อัครทูต สิบ สอง คน
นั ้นของพระเยซู แต่ต้านเป๋นเปื้ อนฮ่วมเตียวตางในก๋านบอกข่าวดีของเปาโล ลูก๋าเป๋นหมอ
ตี้ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ศึกษา สูง เขา ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 60-65 ลูก๋ า ได้
ตัง้ เก๊ า เขียน บอก ผู้ อ่าน ว่า ต้าน บ่ได้ หัน พระเยซู กับ ต๋า ของ ต้าน แต่ ต้าน ได้ เปิ็กษา กับ ผู้ ตี้ ได้
หันพระเยซูกับต๋าตั ๋วเก่า
ลูก๋ า เป๋น จาว กรีก ต้าน ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ หมู่ จาว กรีก ต้าน ได้ ตัง้ เก๊ า ใน
หนั งสือ เล่ม นี้ โดย บอก ว่า เขียน เถิง เปื้ อน ของ ต้าน ตี้ จื้อ เธโอฟีลัส แต่ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้
ก็ มี ประโยชน์ สําหรับ กู้ คน ตวย บ่ใจ้ ก้า จาว กรีก เต้า อัน
้ ลูก๋ า เป๋น จาว กรีก คน เดียว ตี้ ได้ เขียน
บันทึก ใน พระคัมภีร ์ ต้าน คง จะ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ต๋อน ตี้ อยู่ ใน กรุ ง โรม กับ เปาโล
เซิง่ ต๋อนนั ้นเปาโลได้ถูกกุมตั ๋วอยูใน
่ บ้าน

ต๋อน ตัง้ เก๊ า ของ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ลูก๋ า ได้ เขียน บอก เถิง เป้า หมาย ตี้ หื้อ ผู้ อ่าน ได้ เข้า ใจ๋
เกี่ยว กับ ความ จริง ของ พระเยซู คริสต์ ดี ขึ้น ต้าน ต้อ งก๋าน หื้อ ผู้ อ่าน ฮู้ เถิง สิง่ ตี้ พระเยซู สอน
กับสิง่ ตี้พระเยซูเยียะ ต้านได้เล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับ จีวต
ิ ก๋านต๋าย กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ของพระเยซูคริสต์ โดยได้เน้ นเถิงพระเยซูคริสต์เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของคน
ตึงโลก ต้านได้อูเถิ
้ งหมู่แม่ญิงตี้ได้ติดต๋ามพระเยซูอย่างละเอียดนั กเหลือหนั งสือข่าวดีเล่ม
อื่นๆ สิง่ นึ่ งตี้ต้านเขียนหื้อความสนใจ๋นั กขนาดคือ เรือ
่ งก๋านอธิษฐานของพระเยซู กับตี้พระ
เยซูออกไปอธิษฐานคนเดียวเป๋นประจํา๋
เรือ
่ งจีวต
ิ ของพระเยซูเขียนโดยหมอลูก๋า

1 สวัสดีครับ

ต้านเธโอฟีลัส ตี้นั บถือ มีหลายคนลงมือเขียนเรือ
่ งราวต่างๆ เซิง่ สําเร็จแล้ว
ต้ามก๋างหมู่เฮา 2 ต๋ามตี้หมู่เขาได้หันกับต๋าตัง้ แต่เก๊า และได้เป๋นผู้บอกถ้อยกํานั ้นหื้อเฮาฮู้
3 ย้อนจาอี้ หลังจากตี้ ข้าพเจ้าสืบเซาะอย่างละเอียดตัง
้ แต่เก๊า ก็หันว่าดีตี้จะเขียนเรือ
่ งราว
ต๋ามลําดับฝากมาหื้อต้าน 4 เปื้ อต้านจะได้ฮูแน่
้ นอนว่ากําสอนตี้ต้านได้ฮูมา
้ นั ้นเป๋นเรือ
่ งแต๊
5 ใน ยุค ตี้ เฮโรด เป๋ น กษั ตริย์ แคว้น ยู เดีย

มี ปุโรหิตคนนึ่ งจื้อเศคาริยาห์อยู่ในหมู่ อาบียาห์
เมีย ของ เศคาริยาห์ จื้อ เอลี ซาเบธ ตึง สอง เป๋น คน ใน ผะกุ๋น อาโรน 6 เขา ตึง สอง คน เยีย ะ
ต๋ามบทบัญญัติกับกฎเก๋ณฑ์ของพระเจ้าตึงหมดได้อย่างบ่มีตี้ติเลย กับเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม 7 แต่ตึงสองคนบ่มีลูก ย้อนว่านางเอลีซาเบธเป๋นหมัน กับตึงสองก็เฒ่าแล้ว
ต๋อน ตี้ หมู่ ของ เศคาริ ยาห์ อยู่ เวร เปื้ อ เยีย ะ หน้า ตี้ ของ ปุโรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า 9 ต้าน
จก เบอร์ ต๋าม ธรรมเนี ยม ของ ปุโรหิต ได้ จึง ต้อง เข้า ไป เผา เครือ
่ ง หอม ปู่ จา ใน พระ วิหาร
10 ส่วน คน ตัง หลาย ก็ อธิษฐาน อยู่ ตัง นอก ต๋อน ตี้ เผา เครือ
่ งหอม นั ้น 11 ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง
ของ พระเจ้า มา ป๋า กฏ หื้อ เศคาริยาห์หัน โดย ยืน อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ แต้น เผา เครือ
่ งหอม นั ้น
12 เศคาริยาห์หันใส่ ทูตสวรรค์ องค์ นั ้นก็ สะดุ้งกั ๋วตั ๋วสัน
13
่
ทูตสวรรค์จึงอู้กับต้านว่า “เศคา
8

ลูก๋า 1:14
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ลูก๋า 1:38

ริยาห์เหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ พระเจ้าฟังกําอธิษฐานของต้านแล้ว เอลี ซาเบธเมียของต้านจะเกิด
ลูกป้อจาย หื้อตัง้ จื้อลูกว่ายอห์น 14 ต้านจะมีความจื้นจมยินดี ย้อนหละอ่อนคนนี้ นั กขนาด
กับ คน อื่น จํา๋ นวน นั ก ก็ จะ มี ความ ยินดี ตี้ เขา เกิด มา 15 เขา จะ เป๋ น ใหญ่ ต่อ หน้า พระเจ้า เขา
จะ บ่กิน
่ กับ เหล้า อื่นๆ เลย กับ พระวิญญาณ บริสุทธิจะ
๋ เหล้า องุน
์ อยู่ กับ เขา ตัง้ แต่ อยู่ ใน ต๊อง
16 เขาจะนําจาวอิสราเอลหลายคนปิ๊ กมาหาองค์พระผู้เป๋ นเจ้าพระเจ้าของหมู่เขา 17 เขาจะ
นําหน้าพระองค์โดยอํานาจตี้มาจากพระวิญญาณเหมือนตี้เอลี ยาห์เกยมี เยียะหื้อป้อคืนดี
กับ ลูก กับ คน หลึ่ง เปี่ ยน เป๋น คน มี ปั๋ ญญา ของ คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เปื้ อ เกีย ม คน ใน จ้าด
นึ่ ง๑ไว้หื้อพร้อมสําหรับก๋านมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�
18 เศคาริยาห์จึงถามทูต สวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้าจะแน่ ใจ๋ ได้ จาใด ย้อนข้าพเจ้า กับ เมียก็ เฒ่า
แล้ว� 19 ฝ่ายทูตสวรรค์ ก็ ตอบว่า “เฮาคือกาเบรียล เซิง่ ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ ใจ๊
เฮามาอู้กับต้านกับบอกข่าวดีนี้ แก่ต้าน 20 แต่ย้อนต้านบ่เจื้อกําของเฮาว่าเรือ
่ งนี้ จะเป๋นแต๊
ต๋ามตี้กํา๋ หนด ต้านก็จะเป๋นใบ้จ๋นเถิงวันตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นในเวลาตี้กํา๋ หนด�
21 คน ตัง หลาย ตี้ ถ้า เศคาริยาห์ ก็ งืด ตี้ ต้าน อยู่ ใน พระวิหาร เมิน ลํ้า ไป 22 เมื่อ ต้าน ออก มา
แล้วก็อู้กับหมู่เขาบ่ได้ คนหมู่นั ้นก็กึ๊ดได้ว่าต้านหันนิ มิตในพระวิหาร ย้อนหันต้านเต๊ะท่าใบ้
ใส่หมู่เขาแต่ยังอูบ่
้ ได้ 23 เมื่อหมดเวรของต้านแล้วต้านก็ปิ๊ กบ้าน

เมื่อ ลูน มา เอลี ซาเบธ เมีย ของ เศคาริ ยาห์ ก็ มาน แล้ว ก็ เก็บ ตั ๋ว อยู่ ใน บ้าน ห้า เดือน
“พระเจ้าได้จ้วยข้าเจ้าจาอี้ ในเวลานี้ พระองค์เมตต๋าข้าเจ้า เปื้ อจะบ่หื้อข้าเจ้าได้
อายคนตังหลายย้อนบ่มีลูก�
24

25 นางอูว่
้ า

กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านเกิดของพระเยซู
26 เมื่อ เอลี ซาเบธ ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว

ทูตสวรรค์ กาเบรียลก็ ฮับกําสัง่ จากพระเจ้าหื้อไป
เมือง นึ่ ง ใน แคว้น กาลิ ลี จื้อ นาซาเร็ธ ไป หา แม่ ญิง สาว บริสุทธิ์คน นึ่ ง จื้อ มารีย์ นาง หมัน
้
กับป้อจายตี้จื้อโยเซฟ เซิง่ เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริย์ดาวิด 28 ทูตสวรรค์เข้ามาในบ้านมารีย์
แล้วอูกั
้ บนางว่า “มารียเหย
์
พระเจ้าโผดเจ้า พระองค์อยูกั
่ บเจ้าเน่ อ� 29 มารียก็
์ บ่ม่วนใจ๋ใน
กําอู้ของทูตสวรรค์ นั ้นว่า กําตวายตัก
๊ นั ้นหมายความว่าจาใด 30 ทูตสวรรค์ ก็ อู้กับนางแหม
ว่า “บ่ถ้ากั ๋วย้อนพระเจ้าโผดเจ้าแล้ว 31 ผ่อเน่ อ เจ้าจะต๊องแล้วเกิดลูกป้อจาย หื้อตัง้ จื้อว่า
เยซู 32 ลูกคนนั ้นจะเป๋นใหญ่ กับจะได้จื้อว่าเป๋นพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าจะตัง้
หื้อพระองค์เป๋นกษั ตริย์อย่างเดียวกั ๋นกับกษั ตริย์ดาวิดป้ออุย
๊ แม่หม่อนของต้าน 33 ต้านจะ
ปกครองจาวอิสราเอลตลอดไป แผ่นดินของต้านจะบ่เสี้ยงสุดเลย�
27

มารีย์ ก็ ถาม ทูต สวรรค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ นี้ จะ เป๋น ไป ได้ จาใด ข้า เจ้า ยัง บ่เกย นอน กับ ป้อ
จายกําเตื้อ� 35 ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิจะ
่ บเจ้า ฤทธิเดช
ของพระเจ้า
์ อยูกั
์
ผู้ สูงสุด จะ ปกคุม เจ้า ไว้ ย้อน จาอี้ผู้ บริสุทธิตี
์ ้ จะ เกิด มา นั ้น จะ ได้ จื้อ ว่า พระบุตร ของ พระเจ้า
36 ฟังเน่ อ เอลี ซาเบธญาติของเจ้าเถิงแม้นางเฒ่าแล้ว ก็ยังจะมีลูกป้ อจาย คนตังหลายถือ
ว่านางเป๋นหมัน แต่ก็ยังต๊องได้หกเดือนแล้ว 37 ย้อนบ่มีอะหยังตี้พระเจ้าเยียะบ่ได้� 38 มา
รีย์ จึง ว่า “ข้า เจ้า เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ของ พระเจ้า ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ต้าน ว่า นั ้น เต๊อะ� แล้ว ทูต
สวรรค์นั ้นก็จากนางไป
34

มารียไป
์ แอ่วหาเอลีซาเบธ
๑

1:17 1:17 หมายเถิง อิสราเอล

ลูก๋า 1:39
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39 เมื่อ ลูน มา

ลูก๋า 1:69

มารีย์ก็ ฟั่ งไปเมืองนึ่ งตํา๋ หมู่ ดอยในแคว้นยู เดีย
เศคาริยาห์ กับตัก
๊ ตวายเอลีซาเบธ 41 เมื่อเอลีซาเบธได้ยน
ิ กําตัก
๊ ตวายของมารีย์ ลูกในต๊อง
ของเอลีซาเบธก็ดิน
ั ก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 42 จึงอูเสี
้ ยง
้ แล้วเอลีซาเบธก็ได้ฮบ
ดังว่า “ในหมู่แม่ญิงตังหลาย หลานได้ฮบ
ั ปอนนั กเหลือเปิ้ น ตึงลูกในต๊องของหลานก็ได้ฮบ
ั
ปอน ตวย 43 เป๋น จาใด พระเจ้า โผด ป้า นั ก ขนาด จาอี้ ตี้ แม่ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ ป้า มา
แอ่วหา 44 ผ่อลอ บ่ากองป้าได้ยน
ิ เสียงอู้ของหลาน ลูกในต๊องของป้าก็ดิน
้ อย่างจื้นจมยินดี
45 หลานก็เป๋ นสุ ข ย้อนเจื้อกําตี้พระเจ้าอูกั
้ บหลานว่าจะเป๋นไปต๋ามนั ้น�
46 มารียจึ
์ งว่า
“จิตใจ๋ของข้าเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้า
47 จิตใจ๋ข้าเจ้าจื้นจมยินดีในพระเจ้า ผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษของข้าเจ้า
48

40 แล้ว เข้า ไป ใน เฮือน ของ

ย้อน พระองค์ ผ่อ หัน กับ ห่วงใย คน ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ ตี้ มี ฐานะ อัน ตํ่าต้อย แล้ว ตัง้ แต่ บ่า
เดี่ยวนี้ เป๋นต้นไป คนกู้เจ้นจะฮ้องข้าเจ้าว่าผู้มีความสุข
49 ย้อนว่าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจได้เยียะก๋านใหญ่แก่ข้าเจ้า กับพระองค์ก็บริสุทธิ์

50 พระองค์มีเมตต๋าต่อคนตี้เก๋งกั ๋วพระองค์ตลอดไปกู้เจ้นคน

พระองค์ ได้ ใจ๊ อํานาจ เยีย ะ สิง่ ตี้ ยิง่ ใหญ่ พระองค์ ได้ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ มี ใจ๋ จ๋องหอง แตก
หนี
52 พระองค์ได้ยึดอํานาจจากผู้ปกครอง แล้วยกคนตํ่าต้อยขึ้น
53 พระองค์โผดหื้อสิง
่ ดีๆ แก่คนอดอยาก แต่คนรํา่ รวยพระเจ้าหื้อปิ๊ กไปมือบ่ดาย
54-55 พระองค์ได้จ้วยจาวอิสราเอลคนฮับใจ๊ของพระองค์
คือพระองค์บ่ได้ลืมความเมตต๋าตี้ได้สัญญาต่ออับราฮัมกับลูกหลานของต้านตลอดไป
51

ต๋ามตี้พระองค์ได้อูไว้
้ กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา�
56 มารียก็
์ อยูตวย
่
เอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วก็ปิ๊ กบ้านของนาง
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเกิด

57 เมื่อเอลีซาเบธเถิงกํา
๋ หนดเกิดแล้ว

ก็เกิดลูกเป๋นป้อจาย 58 ญาติปี้ น้ องกับหมู่จาวบ้าน
ของนางได้ยน
ิ ว่าพระเจ้าได้แสดงความเมตต๋าอย่างยิง่ ใหญ่ต่อนาง ก็ปากั ๋นจื้นจมยินดีตวย
59 เมื่อหละอ่อนเกิดได้แปดวัน หมู่เขาก็ปากั ๋นมาฮ่วมในพิธสุ
ี หนั ตของหละอ่อนหน้ อย แล้ว
จะ ใส่ จื้อ หละอ่อน นั ้น ว่า เศคาริยาห์เหมือน จื้อ ของ ป้อ 60 แต่ แม่ ของ หละอ่อน หน้ อย บอก ว่า
“บ่ใจ้ เน่ อ ต้องใส่ จื้อว่า ยอห์น� 61 หมู่เขาก็ ปากั ๋นอู้ว่า “บ่มีปี้ น้ องของต้านจื้อว่ายอห์นลอ�
62 แล้วหมู่ เขาเต๊ะ ท่าใบ้ถามเศคาริยาห์ว่า “ต้านใค่ ใส่ จื้อ ลูกว่าจาใด� 63 ต้านก็ ขอกระดาน
ชนวน มา แล้ว เขียน จื้อ ลูก ว่า ยอห์น คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด 64 แล้ว ต้าน ก็ อู้ ได้ เหมือน เก่า
บ่าเดี่ยวนั ้นเลย กับสรรเสริญพระเจ้า 65 จาวบ้านก็ปากั ๋นกั ๋ว และเหตุก๋ารณ์ หมู่นั ้นก็เล่าลือ
กั ๋นไปจ๋นใคว่ดอยในแคว้นยูเดีย 66 หมู่คนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ก็จํา๋ ไว้ในใจ๋ตึงสงสัยว่า “หละอ่อน
หน้ อยคนนี้ จะเป๋นจาใดต่อไปตังหน้า� ย้อนอํานาจของพระเจ้าอยูกั
่ บเขา
67 เศคาริยาห์ป้ อของยอห์นก็ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิแล้
๊ ว่า
์ วตวายตัก

68 “จงสรรเสริญพระเจ้าของหมู่จาวอิสราเอล

ย้อนว่าพระองค์ได้มาหาคนของพระองค์แล้ว เปื้ อจ้วยหมู่เขาหื้อมีอิสระ

69 พระองค์ได้หื้อผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษตี้มีฤทธิเกิ
์ ดมา

ในเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดผู้ฮับใจ๊ของพระองค์

ลูก๋า 1:70
70
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ลูก๋า 2:12

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

กับป๊นจากอํานาจของคนตังหลายตี้จังเฮา
72 ย้อนพระเจ้าได้เมตต๋าป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา

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

แล้วจะโผดหื้อเฮาฮับใจ๊พระองค์โดยบ่มีความกั ๋ว

75 ด้วยความบริสุทธิกั
ิ ของหมู่เฮา
์ บความถูกต้องต๋ามธรรมไปตลอดจีวต
76 ส่วนยอห์นลูกของเฮาเหย

สูงสุด

คนอื่นๆ จะว่าลูกเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าผู้

ย้อนว่าลูกจะนําหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อเกียมก๋านมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้าไว้
77-79 เปื้ อจะเยียะหื้อคนของพระองค์ฮูเถิ
้ งความรอดป๊นบาปโต้ษ

คือโต้ษบาปของหมู่เขาจะได้ฮับก๋านยกโต้ษโดยความเมตต๋าของพระเจ้า
แสงจากสวรรค์ ก็ ใก้ จะส่องลงมาเถิง หมู่ เฮา เปื้ อส่อง หื้อ กับ คนตัง หลายตี้ อยู่ในความ
มืด
กับคนตี้ตกอยูใต้
่ เงาแห่งความต๋าย
กับเปื้ อนําหมู่เฮามาสู่ตางแห่งสันติสุข�
80 หละอ่อน หน้ อย คน นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น กับ เข้ม แข็ง ตาง จิต วิญญาณ นั ก ขึ้น ต้าน ก็ ไป อยู่ ใน ดิน
แดนทุรกั ๋นดารจ๋นเถิงวันตี้ต้านเผยตั ๋วต่อหน้าจาวอิสราเอล

2
ก๋านเกิดของพระเยซู

1 ต๋อนนั ้นจักรพรรดิ ออกั สตัส๒

มีกําสัง่ หื้อมีก๋านจดทะเบียนสํามะโนครัวใคว่อาณาจักร
โรม 2 ก๋านจดทะเบียนสํามะโนครัวนี้ เป๋นเตื้อตี้นึ่ งตี้เกิดขึ้นต๋อนคีรน
ิ ิ อส
ั เป๋นเจ้าเมืองแคว้น
ซีเรีย 3 คนตังหลายก็ปากั ๋นไปจดทะเบียนตี้เมืองของต๋น 4 โยเซฟก็ออกจากเมืองนาซาเร็ธ
แคว้นกาลิ ลี ขึ้น ไป เมือง เบธเลเฮม ตี้ เป๋น บ้าน เกิด ของ กษั ตริย์ดาวิด ใน แคว้นยู เดีย ย้อน ว่า
โยเซฟ เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด 5 เขา ปา มารีย์ ตี้ หมัน
้ ไว้กับ ต๊อง แก่ ใก้ จะ เกิด ไป ตวย
เปื้ อจะขึ้นทะเบียนสํามะโนครัว 6 เมื่อเขาตึงสองอยูใน
่ เมืองเบธเลเฮมนั ้น ก็เถิงเวลาตี้มารีย์
จะ เกิด ลูก 7 นาง ก็ เกิด ลูก ป้อ จาย คน เก๊า นาง เอา ผ้า อ้อม ปัน ตั ๋ว หละอ่อน แล้ว วาง ไว้ใน ฮาง
หญ้า ย้อนบ่มีตี้พักไหนว่างเลย
8 ใก้ๆ

เมือง นั ้น มี คน เลี้ยง แกะ เฝ้า ฝูง แกะ ของ หมู่ เขา ต๋อน เมื่อ คืน 9 มี ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง
ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ป๋า กฏ กับ หมู่ เขา รัศมี ของ พระเจ้า ส่อง ล้อม รอบ หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ ตก
ใจ๋กั ๋วขนาด 10 ทูตสวรรค์องค์นั ้นอูกั
้ บหมู่เขาว่า “บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ ย้อนเฮานําข่าวมาบอกต้านตัง
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 ตริย์ ดาวิด 12 จะ มี อย่าง นึ่ ง ตี้ เยีย ะ หื้อ ฮู้ ว่า เป๋น แต๊ คือ หมู่ ต้าน จะ หัน หละอ่อน หน้ อย
ก
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ปัน ผ้า อ้อม นอน อยู่ ใน ฮาง หญ้า� จู่ๆ ก็ มี หมู่ ทูต สวรรค์ จํา๋ นวน นั ก มา ฮ่วม กับ ทูต สวรรค์
องค์นั ้นแล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าว่า
13

14 “ขอหื้อพระเจ้าฮับเกียรติในสวรรค์สู งสุ ด

ขอหื้อพระเจ้าหื้อสันติสุขแก่คนตี้พระองค์เปิงใจ๋ในโลกนี้ เต๊อะ�

15 เมื่อหมู่ทูตสวรรค์จากหมูเขา
่ ปิ๊ กไปสวรรค์แล้ว หมู่คนเลี้ยงแกะก็จวนกั ๋นว่า “หื้อเฮาไป

เมืองเบธเลเฮม ผ่อเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นต๋ามตี้องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าได้บอกหมู่เฮา� 16 หมู่เขาก็
ฟั่ งปากั ๋นไป เมื่อไปแผวก็ ปะโยเซฟกับมารีย์ แล้วหันหละอ่อนเกิดใหม่นอนอยู่ในฮางหญ้า
17 เมื่อ หมู่ เขา หัน จาอัน
้ แล้ว ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ ทูต สวรรค์ บอก นั ้น หื้อ โยเซฟ กับ มารีย์ ตึง คน อื่นๆ
18
ฟัง คนตังหลายตี้ได้ยน
ิ ก็ปากั ๋นงืดในเรือ
่ งตี้คนเลี้ยงแกะเล่าหื้อฟังนั ้น 19 ส่วนมารีย์ก็จํา๋
เรือ
่ ง หมู่ นี้ ไว้ใน ใจ๋ กับ กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง นี้ อยู่ ตลอด 20 หมู่ คน เลี้ยง แกะ ก็ ปา กั ๋น ปิ๊ ก กับ สรรเสริญ
พระเจ้าไปตวย ในเหตุก๋ารณ์ ตึงหมดตี้เขาได้ยน
ิ ได้หันต๋ามตี้ทูตสวรรค์บอกไว้กู้อย่าง

21 เมื่อ หละอ่อน คน นั ้น เกิด ได้ แปด วัน แล้ว ก็ เถิง วัน ตี้ จะ เข้า พิธ ีสุ หนั ต ป้ อ แม่ จึง ตัง
้ จื้อว่า
เยซู ต๋ามตี้ทูตสวรรค์บอกไว้ตัง้ แต่มารียยั
์ งบ่ต๊องเตื้อ

พิธถวาย
ี
ลูกป้อจายคนเก๊าหื้อพระเจ้า

เมื่อ เถิง เวลา เยีย ะ พิธีล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แล้ว โยเซฟ ตึง มา
รีย์ 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 พระ ผู้ เป๋ น เจ้า�) 24 แล้ว เขา ก็
ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา สําหรับ พิธี นี้ ต๋าม ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า สัง่ ไว้ใน บท บัญญัติข ของ พระองค์
คือ นกเขา หนุ่ม กู้ นึ่ ง กา ว่า นก ก๋า แก๋ หนุ่ม กู้ นึ่ ง 25 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ สิ เม โอน อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมกับเจื้อฟังพระเจ้า ต้านรอถ้าเวลาตี้พระเจ้าจะมาจ้วย
จาวอิสราเอลหื้อรอดป๊นจากความตุ๊ก กับพระวิญญาณบริสุทธิอยู
่ บต้าน 26 พระวิญญาณ
์ กั
บริสุทธิ์เกย เปิด เผย แก่ ต้าน ว่า ต้าน จะ บ่ต๋าย เตื้อ จ๋น กว่า ต้าน จะ ได้ หัน พระคริสต์ ของ องค์
พระผู้เป๋ นเจ้า 27 ในวันนั ้นสิเมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยก๋านนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อป้อแม่ปาพระเยซูเข้าไปในพระวิหาร เปื้ อจะเยียะต๋ามธรรมเนี ยมบทบัญญัติ 28 สิเมโอน
ก็อุม
้ พระเยซู แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า
22

29 “ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิง
่ ใหญ่สูงสุด

บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อส่งผู้ฮับใจ๊ของพระองค์ไปเป๋นสุข
ต๋ามกําสัญญาของพระองค์เต๊อะ

30 ย้อนว่า

ต๋าของข้าพเจ้าได้หันพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษตี้พระเจ้าส่งมาแล้ว

31 ผู้ตี้พระองค์เกียมไว้สําหรับคนกู้จ้าด

32 ผู้ตี้เป๋ นแสงส่องแจ้งหื้อคนต่างจ้าดฮูจ
้ ักพระเจ้า

กับเป๋นผู้นําเกียรติอันยิง่ ใหญ่มาหื้อจาวอิสราเอลคนของพระเจ้า�

ส่วน โยเซฟ กับ มารีย์ ได้ยน
ิ สิ เมโอน อู้ จาอัน
้ ก็ งืด ใน กํา ตี้ ต้าน ได้ อู้ เถิง พระเยซู 34 สิ เม
โอน ก็ ปั๋ น ปอน หมู่ เขา แล้ว อู้กับ มารีย์แม่ พระเยซู ว่า “ถ้า ผ่อ ไป เต๊อะ หละอ่อน หน้ อย คน นี้ ตี้
พระเจ้าเลือกไว้จะเยียะหื้อจาวอิสราเอลหลายคนล้มลง กาว่าลุกขึ้น กับจะเป๋นเครือ
่ งหมาย
ตี้แสดงเถิงความต้องก๋านของพระเจ้า แต่คนจะต่อต้าน 35 เปื้ อจะเปิดเผยกํากึ๊ดในใจ๋ของ
คนจํา๋ นวนนั ก กับหัวใจ๋ของแม่ก็จะเจ็บปวดทรมานเหมือนถูกดาบแตงในใจ๋�
33

ข
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มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ อันนา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เป๋น ลูกสาว ของ ฟานู
เอล คน ใน ผะกุ๋น อาเชอร์ นาง เฒ่า นั ก แล้ว แต่งงาน เมื่อ ยัง สาว อยู่กิน
๋ กั ๋น ได้ เจ็ด ปี๋ ผัว ก็ ต๋าย
37
ละ นางเป๋นหม้ายจ๋นอายุได้แปดสิบสี่ ปี๋ นางบ่ได้ออกจากพระวิหารเลย แต่นมัสก๋านตึง
เมื่อวันเมื่อคืนโดยถือศีลอดอาหารกับอธิษฐาน 38 นางเข้ามาตัด
๊ ต๋อนตี้สิเมโอนยังอยูกั
่ บโย
เซฟกับมารีย์ นางตัง้ เก๊าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซู แล้วอู้เรือ
่ งพระเยซูหื้อคนตัง
หลายตี้ถ้าเวลาตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะหลุดป๊นเป๋นอิสระฟัง
36

ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ

39 เมื่อโยเซฟกับมารีย์ได้เยียะต๋ามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป๋ นเจ้ากู้อย่างแล้ว

เมือง นาซาเร็ธ บ้าน ของ เขา ใน แคว้น กาลิ ลี
สติปั๋ ญญานั ก กับพระเจ้าก็ปั๋ นปอนต้าน

40

ก็ปิ๊ กไป
หละอ่อน หน้ อย คน นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น แข็ง แฮง มี

ต๋อนพระเยซูไปพระวิหารกับป้อแม่
กู้ ปี๋ ป้อ แม่ ของ พระเยซู เกย ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ฮ่วม งาน ปัส กา 42 ต๋อน ตี้ พระเยซู
อายุ สิบสองปี๋ หมู่ เขาก็ ขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อ ฮ่วมงานปัส กาเหมือนกู้ ปี๋ 43 เมื่อ เสี้ ยงงาน
แล้ว หมู่เขาก็ปิ๊ กเมือบ้าน ส่วนพระเยซูยังอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม โยเซฟกับมารีย์ก็บ่ฮู้ 44 เขา
สองคนกึ๊ดว่าพระเยซูอยู่ในหมู่คนตี้มาตวยกั ๋น เมื่อเตียวตางมาได้วันนึ่ ง ก็เซาะหาพระเยซู
ในหมู่ปี้ น้ องกับหมู่ คนตี้ ฮู้จักกั ๋น 45 เมื่อเซาะหาบ่ปะ ก็ ปิ๊ กไปเซาะในกรุ งเยรู ซาเล็ม 46 เซาะ
ได้ สาม วัน ก็ ปะ พระเยซู นั ่ง อยู่ บริเวณ พระวิหาร กับ หมู่ อาจ๋า รย์ กํ่า ลัง ฟัง กับ ถาม อาจ๋า รย์
หมู่ นั ้น 47 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ พระองค์ อู้ ก็ ปา กั ๋น งืด ใน สติ ปั๋ ญญา กับ กํา ตอบ ของ พระองค์
48 เมื่อป้ อแม่หันก็งืดขนาด แม่ก็ถามว่า “ลูกเหย เยียะหยังจาอี้ ป้ อกับแม่เซาะหาลูกตุ๊กอก
ตุ๊กใจ๋ขนาดเน่ อ� 49 พระเยซูก็ตอบไปว่า “เซาะหาเฮาเยียะหยัง บ่ฮูกา
้ ว่าเฮาต้องอยูใน
่ บ้าน
ของพระบิดาของเฮา� 50 ป้อแม่ก็บ่เข้าใจ๋กําอู้ของพระเยซู 51 แล้วพระเยซู ก็ปิ๊ กไปเมืองนา
ซาเร็ธตวยหมู่เขา กับยอมเจื้อฟังป้อแม่ แม่ก็จํา๋ เรือ
่ งตึงหมดนี้ ไว้ในใจ๋
52 พระเยซู ก็ ใหญ่ ขึ้น ตึง ตั ๋ว กับ สติ ปั๋ ญญา พระเจ้า กับ คน ตัง หลาย ก็ ปอใจ๋ พระองค์ นั ก ขึ้น
ติกๆ
41

3
ยอห์นบอกคนตังหลายหื้อกลับใจ๋จากบาป
ใน ปี๋ ตี้ สิบ ห้า ใน ราชก๋าน ทิเบริอส
ั ซี ซาร์ ต๋อน นั ้น ปอนทิ อส
ั ปี ลาต เป๋น เจ้า เมือง แคว้น ยู
เดีย เฮโรด อันติบัสปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปน้ องบ่าวของเฮโรดปกครองแคว้นอิทูเรียกับ
แคว้น ตราโคนิ ติส ส่วน ลี ซาเนี ย ส ปกครอง แคว้น อาบี เลน 2 อัน นาส กับ คายาฟาส เป๋น มหา
ปุโรหิต ต๋อนนั ้นยอห์นลูกเศคาริยาห์ได้ฮับถ้อยกําของพระเจ้าในดินแดนทุรกั ๋นดาร 3 แล้ว
ยอห์นก็ไปตังลุ่มแม่น้ําจอร์แดนจ๋นใคว่ บอกหื้อคนกลับใจ๋ จากบาปกับหื้อฮับบัพติศมาเปื้ อ
พระเจ้าจะยกโต้ ษบาปหื้อ 4 เรือ
่ งนี้ ก็ เป๋นไปต๋ามตี้ เขียนไว้ในหนั งสืออิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์
5 ห้วยกู้ตี้ก็ถมหื้อเต๋ม
ดอยต่างๆ ก็ตัดหื้อตํ่าลง
1
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ตางก๊ดก็แป๋งหื้อซื่อ
ตางตี้สูงตํ่าบ่เต้ากั ๋นก็แป๋งหื้อเปียง
6 คนตังหลายจะหันความรอดป๊ นบาปโต้ษของพระเจ้า�ค ”
7 ยอห์นจึงว่าหมู่คนตี้ออกมาฮับบัพติศมาว่า “หมู่จ้าดงู ปิ๊ ด ใผเตือ
๋ นหื้อหมู่สู หลบหนี จาก
ก๋านลงโต้ษของพระเจ้าตี้กํ่าลังจะมาเถิง 8 เยียะหื้อผ่อกําลุว่าจีวต
ิ หมูสู
่ เกิดผลจากก๋านกลับ
ใจ๋ จากบาปแล้วแต๊ๆ บ่ดี กึ๊ดเอาคนเดียวว่า ‘หมู่ เฮาบ่ต้องถูกลงโต้ ษ ย้อนว่าหมู่ เฮาเป๋นลูก
หลานต๋านเต๊าของอับราฮัม� เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่าหินหมู่นี้ ก๋ายเป๋นลูก
หลานของอับราฮัมก็ได้เน่ อ 9 มุยได้เกียมแนไว้ตี้ปื๊ นเก๊าไม้แล้ว เก๊าไม้กู้เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดี
จะถูกตัดแล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ�
10 หมู่ คนจึงถามต้านว่า “เฮาจะต้องเยียะจาใดดี� 11 ยอห์นตอบหมู่ เขาว่า “คนใดมี เสื้อ
สองผืนหื้อแบ่งคนตี้บ่มี คนใดมีของกิน
๋ ก็หื้อปั๋ นคนตี้บ่มีกิน
๋ �
12 หมู่คนเก็บภาษี ก็ มาขอฮับบัพติศมาตวย หมู่เขาถามว่า “อาจ๋ารย์ หมู่เฮาจะต้องเยียะ
จาใดพ่อง� 13 ยอห์นตอบหมู่เขาว่า “หมู่เจ้าห้ามเก็บภาษี เกิน
๋ ตี้กํา๋ หนด� 14 หมู่ทหารก็ถาม
ว่า “หมู่เฮาลอจะต้องเยียะจาใดพ่อง� ต้านตอบหมู่เขาว่า “ห้ามบังคับคนอื่นกับห้ามใส่ฮ้าย
เปื้ อเอาสตางค์คนอื่น แต่หื้อปอใจ๋ก้าจ้างของตั ๋ว�
15 คน ตัง หลาย กํ่า ลัง ถ้า พระคริสต์ มา อย่าง ใจ๋ จด ใจ๋ จ่อ ก็ สงสัย ว่า ยอห์น เป๋ น พระคริสต์
แม่นก่อ 16 ยอห์นจึงตอบเขาตังหลายว่า “เฮาหื้อเจ้าฮับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่จะมีแหมผู้นึ่ ง
มีอํานาจนั กเหลือเฮามาเมื่อลูน แม้แต่ แก้ สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะเยียะ
จาอัน
้ เลย ต้านจะหื้อเจ้าตังหลายฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บด้วยไฟ 17 ต้าน
เหมือน จาวนา มือ ของ ต้าน กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว จะ สะสาง ตะราง ตี ข้
๋ าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว
เต้ง ไว้ ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป เผา ไฟ ตี้ บ่ฮู้ จัก ดับ� 18 ยอห์น จัก
๊ จวน เขา แหม
หลายอย่าง กับบอกข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์แก่คนตังหลาย
19 ยอห์น ด่า กษั ตริย์ เฮโรด ตี้ ปกครอง แคว้น เรือ
่ ง เอา นาง เฮโรเดีย ส เมีย ของ น้ อง บ่าว มา
เป๋น เมีย ของ ตั ๋ว กับ อู้ เถิง ก๋าน บ่ดี ตัง หลาย ตี้ เฮโรด ได้ เยีย ะ 20 เฮโรด ซํ้า เยีย ะ ก๋าน บ่ดี นั ก ขึ้น
แหม เปาะกับตี้เยียะมาแล้ว คือยับยอห์นไปขังคอก
พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น
พระเยซู ก็ ฮับตวย ต๋อนตี้ พระเยซู กํ่าลังอธิษฐานอยู่ ฟ้า
สวรรค์ก็แหวกออกเป๋นฮ่อม 22 พระวิญญาณบริสุทธิมี
์ ฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาอยู่บน
พระองค์ แล้วมีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋ต้านแต๊ๆ�
21 เมื่อ คน ตัง หลาย ฮับ บัพ ติศ มา

ลําดับเจื๊อสายของพระเยซู
เมื่อ พระเยซู ตัง้ เก๊ า สัง่ สอน พระองค์ อายุ ประมาณ สาม สิบ ปี๋ ต๋าม กํา กึ๊ด ของ คน ตัง
หลายเข้าใจ๋ว่า พระเยซู เป๋นลูกของโยเซฟ โยเซฟเป๋นลูกของเฮลี 24 เฮลี เป๋นลูกของมัทธัต
มัทธัตเป๋นลูกของเลวี เลวีเป๋นลูกของเมลคี เมลคีเป๋นลูกของยันนาย ยันนายเป๋นลูกของโย
เซฟ 25 โยเซฟเป๋นลูกของมัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋นลูกของอาโมส อาโมสเป๋นลูกของนาฮูม
นาฮูมเป๋นลูกของเอสลี เอสลีเป๋นลูกของนั กกาย 26 นั กกายเป๋นลูกของมาอาท มาอาทเป๋น
ลูกของมัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋นลูกของเสเมอิน เสเมอินเป๋นลูกของโยเสค โยเสคเป๋นลูก
ของโยดา 27 โยดาเป๋นลูกของโยอานั น โยอานั นเป๋นลูกของเรซา เรซาเป๋นลูกของเศรุ บบา
เบล เศรุ บบาเบลเป๋นลูกของเชอัลทิ เอล เชอัลทิ เอลเป๋นลูกของเนรี 28 เนรีเป๋นลูกของเมล
23
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คี เมลคีเป๋นลูกของอัดดี อัดดีเป๋นลูกของโคสัม โคสัมเป๋นลูกของเอลมาดัม เอลมาดัมเป๋น
ลูกของเอร์ 29 เอร์เป๋นลูกของโยชูวา โยชูวาเป๋นลูกของเอลีเยเซอร์ เอลีเยเซอร์เป๋นลูกของ
โยริม โยริม เป๋น ลูก ของ มัทธัต มัทธัต เป๋น ลูก ของ เลวี 30 เลวีเป๋น ลูก ของ สิ เมโอน สิ เมโอน
เป๋นลูกของยูดาห์ ยูดาห์เป๋นลูกของโยเซฟ โยเซฟเป๋นลูกของโยนาม โยนามเป๋นลูกของเอ
ลียาคิม 31 เอลียาคิมเป๋นลูกของเมเลอา เมเลอาเป๋นลูกของเมนนา เมนนาเป๋นลูกของมัท
ตะธา มัทตะธาเป๋นลูกของนาธัน นาธันเป๋นลูกของดาวิด 32 ดาวิดเป๋นลูกของเจสซี เจสซี
เป๋นลูกของโอเบด โอเบดเป๋นลูกของโบอาส โบอาสเป๋นลูกของสัลโมน สัลโมนเป๋นลูกของ
นาโชน 33 นาโชนเป๋นลูกของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป๋นลูกของอัดมิน อัดมินเป๋นลูกของอา
รนี อารนี เป๋นลูกของเฮสโรน เฮสโรนเป๋นลูกของเปเรศ เปเรศเป๋นลูกของยู ดาห์ 34 ยู ดาห์
เป๋น ลูก ของ ยาโคบ ยาโคบ เป๋น ลูก ของ อิส อัค อิส อัค เป๋น ลูก ของ อับ ราฮัม อับ ราฮัม เป๋น ลูก
ของ เทราห์ เทราห์เป๋น ลูก ของ นาโฮร์ 35 นาโฮร์เป๋น ลูก ของ เสรุ ก เสรุ ก เป๋น ลูก ของ เรอู เรอู
เป๋น ลูก ของ เปเลก เปเลก เป๋น ลูก ของ เอเบอร์ เอเบอร์เป๋น ลูก ของ เชลาห์ 36 เชลาห์ เป๋น ลูก
ของไคนาน ไคนานเป๋นลูกของอารฟาซัด อารฟาซัดเป๋นลูกของเชม เชมเป๋นลูกของโนอาห์
โนอาห์เป๋นลูกของลาเมค 37 ลาเมคเป๋นลูกของเมธูเสลาห์ เมธูเสลาห์เป๋นลูกของเอโนค เอ
โนคเป๋นลูกของยาเรด ยาเรดเป๋นลูกของมาหะลาเลเอล มาหะลาเลเอลเป๋นลูกของไคนาน
38 ไคนานเป๋ นลูกของเอโนช เอโนชเป๋ นลูกของเสท เสทเป๋ นลูกของอาดัม อาดัมเป๋ นลูกของ
พระเจ้า

4
มารลองใจ๋พระเยซู
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ อยู่ กับ พระ เยซู แล้ว พระองค์ ออก ไป จาก แม่น้ํา จอร์แดน พระ
วิญญาณ ก็ ปา พระองค์ ไป ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร 2 ตี้ หัน
้ มาร ก็ ลองใจ๋ พระองค์ เป๋น เวลา สี่
สิบ วัน ตลอด เวลา นั ้น พระองค์ บ่ได้ กิน
๋ อะหยัง เลย แล้ว หลัง จาก นั ้น พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน
๋
ข้าว 3 มาร จึง อู้ กับ พระองค์ ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ สัง่ บ่า หิน ก้อน นี้ เป๋น
เข้าหนมปังแล่� 4 พระเยซู ก็ ตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘คนเฮาจะเลี้ยงจี วต
ิ ด้วย
อาหารอย่างเดียวบ่ได้�ฅ ” 5 แล้วมารก็ปาพระเยซูไปตีสู
้ ง หื้อพระองค์ผ่ออาณาจักรตึงหมด
ใน โลก นี้ ก้า มาบ เดียว แล้ว บอก พระองค์ ว่า 6 “สิทธิอํานาจ กับ ความ รุ ง่ เรือง ของ อาณาจักร
ตึง หมด นี้ เฮา จะ ยก หื้อ ต้าน ย้อน ว่า ตึง หมด นี้ ได้ มอบ ไว้เป๋น สิทธิ์ของ 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 เป๋น ของ ต้าน� 8 พระเยซู ตอบ
มาร ว่า “พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า ‘หื้อ นมัส ก๋า น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ เจ้า กับ ฮับ ใจ๊
พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ �ฆ ”
9 แล้วมารก็ปาพระเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ปาขึ้นไปอยูบน
่ หลังคาพระวิหาร แล้วบอกพระองค์
ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ก็หื้อโดดลงไปแล่ 10 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
1

‘พระเจ้า จะ สัง่ หื้อ ทูต สวรรค์ มา ปกปัก ฮัก ษา ต้าน 11 เอา มือ ฮับ ต้าน ไว้ บ่หื้อ ตีน
๋ ไป ตุ๊บ ใส่ บ่า
หิน�ง ”
12 พระเยซู ตอบ มาร ว่า “พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า ‘ห้ามลองดี องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ
เจ้า�จ ” 13 เมื่อมารลองใจ๋ พระองค์ กู้ อย่างแล้ว ก็ ละพระองค์ ไว้จ๋นกว่าจะมีโอกาสเหมาะๆ
แหม
ฅ
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14 พระเยซู ปิ๊ กไปแคว้นกาลิ ลีโดยอํานาจพระวิญญาณบริสุทธิ์

กับมีคนเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับ
พระองค์จ๋นใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้ 15 พระองค์สัง่ สอนในธรรมศาลาของจาวยิว คนตังหลายก็ปากั ๋น
ยกย่องพระองค์
จาวเมืองนาซาเร็ธบ่ยอมฮับพระเยซู

16 แล้วพระองค์ก็มาแผวเมืองนาซาเร็ธ

เป๋นเมืองตี้พระองค์ใหญ่ ในวันสะบาโตพระองค์
ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เหมือน กู้ เตื้อ แล้ว ยืน ขึ้น จะ อ่าน พระคัมภีร ์ 17 มี คน ส่ง ม้วน พระ
ธรรม อิส ยาห์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หื้อ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ก๋าง พระคัมภีร นั
์ ้น
ออก ก็ปะข้อตี้เขียนไว้ว่า
18 “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยูกั
่ บข้าพเจ้า
ย้อนว่าพระองค์ได้ตัง้ ข้าพเจ้าไว้
หื้อบอกข่าวดีแก่คนตุ๊ก
พระองค์ใจ๊ข้าพเจ้าหื้อบอกนั กโต้ษว่าเขาจะมีอิสระ
หื้อบอกคนต๋าบอดว่าเขาจะหันแหม
หื้อบอกคนตี้โดนคํ่าว่าจะป๊นตุ๊ก
19 กับหื้อบอกว่าเถิงเวลาแล้ว ตี้พระเจ้าจะจ้วยคนของพระองค์�ฉ
20 เมื่ออ่านหื้อคนตังหลายฟังแล้ว พระองค์ก็ม้วนพระคัมภีรนั
์ ้นส่งคืนเจ้าหน้าตี้ แล้วนั ่งลง
สายต๋า ของ คน ตัง หลาย ใน ธรรมศาลา ก็ ผ่อ มา ตี้ พระองค์ 21 พระองค์ อู้ว่า “วัน นี้ พระคัมภีร ์
ต๋อนนี้ ตี้ ต้านได้ยน
ิ ก็ เป๋นแต๊ แล้ว� 22 คนตังหลายก็ อู้ยกย่องพระองค์ และปากั ๋นงืดในกําอู้
ตี้น่าฟังของพระองค์ หมู่เขาอูกั
้ ๋นว่า “คนนี้ เป๋นลูกบ่าวโยเซฟบ่ใจ้กา� 23 พระองค์ก็อูกั
้ บเขา
ตัง หลาย ว่า “ต้าน ตัง หลาย คง จะ อ้าง กํา สุภาษิ ต ใส่ เฮา ตี้ ว่า ‘หมอ ฮัก ษา ตั ๋ว เก่า ก่อน เต๊อะ�
กับจะว่า ‘สิง่ ตี้ได้ยน
ิ ว่าต้านเยียะในเมืองคาเปอรนาอุม หื้อเยียะตี้นี่ ในเมืองของตั ๋วพ่อง� �
24 พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่มี ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตนพระเจ้าสักคนได้ฮบ
ั ก๋านยอมฮับจากคนในบ้านเมืองของตั ๋วเก่า 25 เฮาบอกความจริง
แหมว่า เมื่อฝนบ่ตกสามปี๋ เกิง่ จ๋นเกิดก๋านกัน
้ อยากใคว่แผ่นดินในสมัยของเอลี ยาห์ผู้เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ มี แม่ หม้าย ใน หมู่ จาว อิสราเอล จํา๋ นวน นั กช 26 แต่ พระเจ้า ก็
บ่ใจ๊เอลียาห์ไปหาแม่หม้ายจาวอิสราเอลคนใดเลย แต่หื้อไปหาแม่หม้ายคนนึ่ งเป๋นคนต่าง
จ้า ด ใน หมู่ บ้าน ศาเรฟัท เขต เมือง ไซดอน เต้า อัน
้ 27 กับ ใน สมัย เอลี ชา ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระเจ้า ก็ เหมือน กั ๋น ใน หมู่ จาว อิสราเอล มี คน เป๋น ขี้ ตู้ ด หลาย คน แต่ บ่มี ใผ ได้ ฮบ
ั ก๋าน
ฮัก ษา หื้อ หาย เลย เว้น แต่ นาอามาน จาว ซีเรีย เต้า อัน
้ �ซ 28 เมื่อ คน ตัง หลาย ใน ธรรมศาลา
ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็โขดขนาด 29 จึงลุกขึ้นลากพระองค์ออกจากเมือง ปาไปบนหน้าผาตี้เมืองของ
หมู่เขาตัง้ อยูนั
่ ้น ตัง้ ใจ๋ว่าจะยูพระองค์
้
หื้อตกลงไป 30 แต่พระองค์เตียวลัดก๋างหมู่เขาไปได้
พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากจายคนนึ่ ง

31 พระเยซูไปเมืองคาเปอรนาอุมในแคว้นกาลิลี

แล้วเตสนาสัง่ สอนคนตังหลายในวันสะ
บาโต 32 คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระองค์ ย้อนว่าพระองค์สอนอย่างผู้มีสิทธิ
อํานาจ
33 ใน ธรรม ศาลา ของ จาว ยิว มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง โดน ผี ฮ้าย๓เข้า อยู่ เขา ฮ้อง เสียง ดัง ว่า
34 “พระเยซู จาว นาซาเร็ธ มา ยุง
่ กับ หมู่ เฮา เยีย ะ หยัง ต้าน มา ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู้ ว่า
ต้านเป๋นใผ ต้านเป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้า� 35 พระเยซู จึงสัง่ มันว่า “จะไปปากนั ก ออกมา
์
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จาก เขา บ่า เดี่ยว นี้ � ผี ฮ้าย นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ คน นั ้น โก้น ลง ต่อ หน้า คน ตัง หลาย 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 ๋น ว่า “กํา อู้ ของ
ต้านเป๋นจาใดหา หยังมีสิทธิอํานาจสัง่ หื้อผีฮ้ายออก มันก็ ยอมออก� 37 คนก็ เล่าเรือ
่ งของ
พระองค์ไปใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้
พระเยซูฮักษาแม่เมียของซีโมน

38 พระเยซู ออก จาก ธรรมศาลา เข้า ไป ใน เฮือน ซี โมน

แม่เมียของซีโมนเป๋นไข้หนั กขนาด
เขา ตัง หลาย จึง อ้อนวอน พระองค์ หื้อ จ้วย นาง 39 พระเยซู ก็ ไป ยืน อยู่ ตัง ข้าง ตี้ นอน ของ นาง
อู้ว่า “ขอหื้อหายไข้บ่าเดี่ยวนี้ � แล้วนางก็ หายจากไข้ สักกําเดียวนางก็ ลุกขึ้นฮับใจ๊ ผ่อกอย
พระเยซูกับหมู่ของพระองค์
40 เมื่อ แลง ใก้ ตะวัน ตก ดิน ก็ มี คน ปา คน เจ็บ ป่ วย เป๋ น พยาธิ พะยํา ต่างๆ มา หา พระเยซู
พระองค์ก็วางมือบนตั ๋วคนป่วยหมู่นั ้นกู้คน ฮักษาหมู่เขาหื้อหาย 41 หมู่ผีฮ้ายก็ออกจากคน
ตี้โดนเข้าตวย มันฮ้องเสียงดังว่า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า� พระองค์ก็ห้ามบ่หื้อหมู่
มันอู้ ย้อนหมู่มันฮูแล้
้ วว่าพระองค์เป๋นพระคริสต์
42 แจ้งเจ๊ามาพระเยซูออกไปตี้สงัดดักเย็นต๋ามลําพัง คนตังหลายก็เซาะหาพระองค์ เมื่อ
ปะพระองค์แล้ว ก็เหนี่ ยวพระองค์ไว้ บ่หื้อจากหมู่เขาไป 43 แต่พระองค์บอกหมู่เขาว่า “เฮา
ต้องไปบอกข่าวดี เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าหื้อคนในเมืองอื่นฮู้ตวย ตี้เฮาฮับใจ๊มานั ้นก็เปื้ อ
เหตุนี้ ละ� 44 พระองค์จึงเตสนาสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆ ในแคว้นยูเดีย

5
พระเยซูฮ้องคนเซาะป๋ามาเป๋นสาวก
1 มี เตื้อ นึ่ ง คน ตัง หลาย ยืน เบียด พระเยซู เปื้ อ จะ ฟัง พระเยซู สัง
่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
2
๔
ต๋อนนั ้นพระองค์ยืนอยู่บนต๋าฝั่ งทะเลสาบกาลิ ลี
พระองค์หันเฮืออยู่ฮิมฝั่งทะเลนั ้นสอง
ลําตี้หมูคน
่ หาป๋าละไว้เปื้ อไปซักอวน 3 พระองค์จึงลงไปในเฮือลํานึ่ งเป๋นของซีโมน แล้วบอก
หื้อ เขา ถอย เฮือ ออก จาก ฝั่ ง ไป น่ อย พระองค์ ก็ นั ่ง อยู่ ใน เฮือ นั ้น สัง่ สอน คน ตัง หลาย 4 เมื่อ
็ ๆ แล้ว หย่อน อวน ลง เอา ป๋า� 5 ซี โมน
สอน จบ แล้ว ก็ บอก ซี โมน ว่า “เอา เฮือ ออก ไป ตี้ นํ้า เลิก
ตอบ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ลาก อวน คืน ฮุง่ ยัง บ่ได้ ป๋า สัก ตั ๋ว แต่ เฮา จะ หย่อน อวน ลง
แหม กํา ต๋าม ตี้ พระองค์ บอก� 6 เมื่อ หย่อน อวน ลง ไป ก็ ยับ ป๋า ได้ นั ก ขนาด จ๋น อวน เกือบ ปุด
7 เขา จึง กวัก
๊ เปื้ อน ตี้ อยู่ ใน เฮือ แหม ลํา นึ่ ง หื้อ มา จ้วย กั ๋น เปื้ อน ก็ มา จ้วย แล้ว ได้ ป๋า เต๋ม เฮือ
สองลําจ๋นเฮือเกือบจ๋ม 8 ซีโมนเปโตร เมื่อหันจาอัน
้ ก็ก้มลงกราบพระเยซู บอกพระองค์ว่า
“ขอหื้อไปไก๋ๆ ข้าพเจ้าเต๊อะ ย้อนว่าข้าพเจ้าเป๋นคนบาป� 9 ตี้ อู้จาอัน
้ ย้อนว่าเขากับคนตัง
หลายตี้อยู่ตวยกั ๋นหัน
้ งืดตี้ได้ป๋านั กจาอี้ 10 ยากอบกับยอห์นลูกของเศเบดี เปื้ อนฮ่วมหาป๋า
ตวยกั ๋นกับซีโมนก็งืดเหมือนกั ๋น พระเยซูอู้กับซีโมนว่า “บ่ถ้ากั ๋ว ตัง้ แต่นี้ ไปต้านจะเป๋นผู้ปา
คนมาหาเฮา� 11 เมื่อเอาเฮือเข้าฝั่ งแล้ว หมู่เขาก็สละกู้อย่างตวยพระองค์ไป
พระเยซูฮักษาคนขีต
้ ู้ ด

12 ต๋อนตี้พระองค์อยูใน
่ เมืองนึ่ ง

มีคนเป๋นขี้ตู้ดเต๋มตึงเนื้ อตึงตั ๋ว เมื่อเขาหันพระเยซูก็ก้ม
หน้าลงจ๋นเถิงดิน อ้อนวอนพระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้าพระองค์ใค่จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย
ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย แน่ ๆ� 13 พระองค์ ยื่น มือ ออก ไป หยุบ ป้อ จาย คน นั ้น แล้ว อู้ ว่า “เฮา ใค่ จ้วย
๔
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จง หาย โรค เต๊อะ� แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ ด บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 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 ตัง หลาย ฮู้ ว่า เจ้า หาย โรค
แล้ว� 15 มี คน เล่า เรือ
่ ง ของ พระเยซู ไป ไก๋ แหม คน ตัง หลาย จํา๋ นวน นั ก ก็ มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ
จะ ฟัง พระองค์ กับ หื้อ พระองค์ ฮัก ษา โรค ต่างๆ ของ เขา หื้อ หาย 16 แต่ พระองค์ ก็ ลัก ไป หา ตี้
เงียบๆ เปื้ ออธิษฐานเป๋นประจํา๋
14

พระเยซูฮักษาคนง่อย

17 วันนึ่ งเมื่อพระองค์กํ่าลังสัง
่ สอนอยู่

ก็มีหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์นั ่งฟังอยูตี
่ ้หัน
้ ตวย
หมู่เขามาจากกู้หมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียกับกรุ งเยรู ซาเล็ม กับพระเจ้าได้หื้อฤทธิ์
อํานาจ กับ พระเยซู ตี้ ฮัก ษา โรค ต่างๆ หื้อ หาย 18 มี คน หาม คน ง่อย คน นึ่ ง นอน อยู่ ตี้ นอน มา
หมู่ เขา ฮิ จะ เอา คน ป่วย เข้า ไป วาง ลง ตัง หน้า พระเยซู 19 ก็ บ่มี ฮ่อม ตี้ จะ เอา คน ป่วย เข้า ไป ได้
ย้อนมีคนนั ก เขาก็หามขึ้นไปตังหลังคา เตหลังคาออกเป๋นฮ่อม หย่อนคนป่วยตึงตี้นอนลง
ก๋าง หมู่ ส่อง หน้า พระเยซู 20 เมื่อ พระเยซู หัน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา ก็ อู้กับ คน ง่อย ว่า “เปื้ อน
เหย บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว เน่ อ� 21 หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “คน
นี้ เป๋นใผ ตี้ อู้หมิน
้ �
่ ประมาทพระเจ้า ใผจะยกโต้ษบาปได้ นอกจากพระเจ้าองค์ เดียวเต้าอัน
22 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน กึ๊ด ใน ใจ๋ จาอี้ 23 อัน ใด จะ
ง่ายเหลือกั ๋นตี้จะว่า ‘บาปของเจ้าได้โผดยกแล้ว� กับจะว่า ‘ลุกขึ้นเตียวไปเต๊อะ� 24 แต่เปื้ อ
ต้านตังหลายจะฮู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกตี้จะโผดยกโต้ษบาปได้� แล้วพระองค์
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
หน้าคนตังหลายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แบกตี้นอนขึ้น แล้วเตียวปิ๊ กบ้านสรรเสริญพระเจ้า 26 คน
ตัง หลาย ปา กั ๋น งืด ขนาด ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ต่าง คน ต่าง เก๋ งกั ๋ว อู้ กั ๋น ว่า “วัน นี้ เฮา ได้
หันสิง่ ตี้อัศจ๋รรย์ตี้สุด�
พระเยซูฮ้องเลวีมาเป๋นสาวก
เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ นี้ ผ่าน ไป แล้ว พระเยซู ออก ไป แล้ว หัน ใส่ คน เก็บ ภาษี คน นึ่ ง จื้อ ว่า เลวี
นั ่งอยูตี
่ ้ด่านเก็บภาษี พระองค์อูกั
้ บเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� 28 เขาก็สละกู้สิง่ กู้อย่างไว้หัน
้
ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
29 เลวีจัด งาน เลี้ยง ใหญ่ ตี้ บ้าน ของ เขา เปื้ อ เป๋ น เกียรติ แก่ พระเยซู มี คน เก็บ ภาษี กับ คน
อื่น แหม หลาย คน นั ่ง ฮ่วม โต๊ะ ตวย หมู่ สาวก ของ พระองค์ 30 หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ตี้
อยู่ ใน หมู่ ของ เขา ซูบ ซาบ กั ๋น ติ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ว่า เป๋น จาใด หมู่ ต้าน มา กิน
๋ มา ดื่ม กับ
หมู่คนเก็บภาษี กับหมู่คนบาป 31 พระเยซูตอบหมู่เขาว่า “คนอยู่ดีสบายแข็งแฮงบ่ต้องก๋าน
หมอ แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ 32 เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาปหื้อกลับใจ๋ใหม่�
33 หมู่ เขา บอก พระ เยซู ว่า “หมู่ สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ถือ ศีล อด อาหาร กับ
อธิษฐาน อยู่ เจื่อๆ สาวก ของ หมู่ ฟาริสี ก็ ถือ เหมือน กั ๋น แต่ สาวก ของ ต้าน เอา ตึง กิน
๋ ตึง ดื่ม�
34 พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ หื้อ เปื้ อน ของ เจ้า บ่าว ถือ ศีล อด อาหาร เมื่อ เจ้า บ่าว ยัง
อยู่ กับ เขา กา 35 แต่ จะ มี วัน นึ่ ง เจ้า บ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา วัน นั ้น หมู่ เขา จะ ถือ ศีล อด
อาหาร� 36 พระเยซูได้อูกํ
้ าเผียบข้อนึ่ งหื้อหมู่เขาฟังว่า “บ่มีใผเอาผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อ
เก่า ถ้าเยียะจาอัน
้ เสื้อใหม่ก็จะปุด ป๋ายบ่ปอผ้าจากเสื้อใหม่ก็บ่เปิงกับเสื้อเก่าตวย 37 บ่มีใผ
27
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เอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ถงหนั งเก่า ย้อนว่าถ้าเยียะจาอัน
้ เหล้าองุน
่ ตี้หมักใหม่นั ้น จะเยีย
ะหื้อถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงหนั งก็จะปุดจะหวาก ถงหนั งก็จะใจ๊บ่ได้
38 เหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ต้องใส่ถงหนั งใหม่ 39 บ่มีใผกิน
่ เก่า แล้วจะใค่กิน
่
๋ เหล้าองุน
๋ เหล้าองุน
ใหม่ๆ เขาย่อมบอกว่า ‘ของเก่านั ้นดีแล้ว� �

6
ผู้นําศาสนาบ่ปอใจ๋พระเยซูเรือ
่ งวันสะบาโต
ใน วัน สะบาโต วัน นึ่ ง พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด งวง
ข้าว มา เก็ด กิน
๋ กั ๋น 2 บาง คน ใน หมู่ ฟาริสี ถาม ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ห้าม เยีย ะ
ในวันสะบาโต� 3 พระเยซูจึงตอบเขาว่า “หมู่ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรเรื
์ อ
่ งตี้กษั ตริย์ดาวิด
เยียะเมื่อต้านกับหมู่ตี้มาตวยใค่อยากกิน
๋ ข้าวกา 4 ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า แล้ว
กิน
๋ เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า แล้วยังเอาหื้อหมู่คนตี้มาตวยกั ๋นกิน
๋ ตวย เซิง่ ต๋ามกฎห้าม
บ่หื้อ ใผ กิน
้ ตี้ กิน
๋ นอก จาก ปุโรหิต เต้า อัน
๋ ได้� 5 พระองค์ จึง บอก หมู่ ฟาริสี ว่า “เฮา ผู้ เป๋น บุตร
มนุษย์เป๋นใหญ่เหลือวันสะบาโต�
6 ในวันสะบาโตแหมวันนึ่ ง พระเยซู เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวแล้วสัง
่ สอน มีคนนึ่ ง
มือ ขวา ลีบ ได้ เข้า ไป ฟัง ตวย 7 หมู่ ธรรมาจ๋า รย์กับ หมู่ ฟาริสี ก็ ปา กั ๋น ถ้า ผ่อ ว่า พระองค์ จะ ฮัก
ษาเขาในวันสะบาโตก่อ เปื้ อจะหาเหตุ นาบโต้ษพระองค์ 8 แต่ พระองค์ ฮู้ว่าเขากึ๊ดจาใด จึง
อู้กับคนมือลีบคนนั ้นว่า “ลุกยืนขึ้นส่องหน้าคนตังหลาย� เขาก็ ลุกยืนขึ้น 9 แล้วพระเยซู ก็
อู้กับคนตังหลายว่า “เฮาจะถามต้านตังหลายว่า ควรจะเยียะก๋านดี กาว่าเยียะก๋านฮ้ายใน
วันสะบาโต จะจ้วยจีวต
ิ กาว่าจะทําลายจีวต
ิ � 10 แล้วพระองค์ผ่อไปตี้กู้คนตี้อยู่หัน
้ บอกคน
มือลีบว่า “เหยียดมือของเจ้าออกมา� เขาก็ เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็ หายเป๋นปกติ
11 หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็โขดหื้อพระเยซู จึงเปิ็ กษากั ๋นว่าจะเยียะจาใดกับพระองค์ดี
1

พระเยซูเลือกอัครสาวกสิบสองคน

แล้วได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนฮุง่
แจ้ง แล้ว พระองค์ ก็ ฮ้อง หมู่ สาวก มา หา แล้ว เลือก เอา สิบ สอง คน ออก จาก หมู่ สาวก นั ้น
แล้ว ฮ้อง หมู่ เขา ว่า หมู่ อัคร สาวก 14 คือ ซี โมน ตี้ พระองค์ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปโตร อัน ดรู ว ์น้ อง
บ่าว ของ เปโตร ยากอบ ยอห์น ฟี ลิป บารโธโลมิ ว 15 มัทธิว โธมัส ยากอบ ลูก บ่าว ของ อัลเฟ
อัส ซีโมน ตี้ เป๋นคนของพรรคจ้าดนิ ยม 16 ยูดาสลูกบ่าวของยากอบ กับยูดาส อิสคาริโอท
ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
17 แล้ว พระเยซู กับ หมู่ อัคร สาวก ก็ ลง มา ยืน ใน ตี้ เปี ย ง แห่ง นึ่ ง พร้อม ตึง หมู่ สาวก ของ
พระองค์ กับ แหม หลาย คน ตี้ มา จาก ใคว่ แคว้น ยู เดีย กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ เมือง ต่างๆ ฮิม ฝั่ ง
ทะเลคือเมืองไทระกับเมืองไซดอน เปื้ อจะฟังพระองค์ 18 กับหื้อพระองค์ ฮักษาโรคของหมู่
เขา หมู่ คน ตี้ ต้อง ทน ตุ๊ก ย้อน ผี ฮ้าย๕เข้า พระเยซู ก็ ฮัก ษา หื้อ หาย 19 คน ตัง หลาย ต่าง คน ก็
ต่างพยายามตี้จะถูกตั ๋วพระเยซู ย้อนมีฤทธิซ่
์ านออกจากพระองค์ฮักษาโรคของหมู่เขาหื้อ
หายกู้คน
13

12 ต๋อนนั ้นพระเยซู ขึ้นไปบนดอยม่อนนึ่ งเปื้ ออธิษฐาน

พระเยซูหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่สาวก

20 พระเยซูผ่อหน้าหมู่สาวกของพระองค์

๕

6:18 6:18 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

อูกั
้ บหมู่เขาว่า
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“หมู่ต้านตี้ตุ๊กยาก พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านได้เป๋นคนของแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว
21 หมู่ต้านตี้กัน
้ อยากในเวลานี้

พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านจะได้กิน
๋ อิม
่

หมู่ต้านตี้ฮ้องไห้อยูใน
่ เวลานี้ พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านจะได้ใค่หัว
22 พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋ นสุ ข

23

เมื่อคนตังหลายจังหมู่ต้าน
ไล่หมู่ต้านออกจากหมู่เขา ดูถูกดูแควนหมู่ต้าน
ว่าหมู่ต้านเป๋นคนบ่ดี ย้อนหมู่ต้านหันแก่เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์

เมื่อ เกิด จาอัน
้ ขึ้น ต้าน ตัง หลาย จง จื้น จม ยินดี วิดๆ เต้นๆ เต๊อะ ย้อน ว่า พระเจ้า มี รางวัล
อัน ยิง่ ใหญ่ ไว้ใน สวรรค์ สําหรับ หมู่ ต้าน เซิง่ ก็ เหมือน เดียว กั ๋น กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าตี้โดนป้ออุย
๊ 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 กับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมมาแล้ว
พระเยซูบอกหื้อฮักศัตรู ๋

27 “แต่ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ กํ่า ลัง ฟัง อยู่ ว่า

จง ฮัก ศัตรู ของ
๋
ต้าน จง เยีย ะ ดี กับ คน ตี้
จังต้าน 28 จงปั๋ นปอนคนตี้ แจ้งด่าต้าน จงอธิษฐานเผื่อคนตี้ เยียะฮ้ายต่อต้าน 29 ถ้าใผคน
ใดตบแก้มของต้านเผิกนึ่ ง ก็หื้อบิน
่ แหมเผิกนึ่ งหื้อเขาแหม ใผเอาเสื้อคุมต้านไป ถ้าเขาจะ
30
เอาเสื้อแหมก็หื้อเขาไปเต๊อะ ถ้าใผมาขออะหยังจากต้าน ก็หื้อเขาไปเต๊อะ กับเมื่อใผเอา
อะหยังของต้านไป ก็บ่ถ้าทวงคืน 31 หื้อเยียะต่อคนอื่น อย่างตี้ต้านต้องก๋านหื้อคนอื่นเยียะ
ต่อต้านจาอัน
้
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
้ จะ บุญ
คุณอะหยัง คนบาปตังหลายก็ เยียะอย่างเดียวกั ๋น 34 ถ้าต้านตังหลายหื้อยืมก้าคนตี้ ต้านฮู้
ว่าจะได้ คืนเต้าอัน
้ จะได้ บุญคุณอะหยัง คนบาปตังหลายก็ หื้อคนบาปยืมโดยคาดว่าจะฮับ
คืนอย่างเดียวกั ๋น 35 แต่ จงฮักศัตรู ของ
๋
ต้านตังหลาย กับเยียะดี กับเขา จงหื้อเขายืมไปโดย
บ่ต้อง ห่วง ว่า จะ ได้ คืน แล้ว ต้าน จะ ได้ ฮับ รางวัล ยิง่ ใหญ่ ใน สวรรค์ จะ ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า
ผู้ สูงสุด ย้อน พระองค์ โผด ตึง คน ตี้ อกตัญญู ตึง คน บ่ดี 36 ต้าน ตัง หลาย จง มี ความ เมตต๋า
กรุ ณา เหมือนพระบิดาของต้านมีความเมตต๋ากรุ ณา
ก๋านตัดสินตํา๋ หนิ คนอื่น
แล้วเขาก็จะบ่ตัดสินต้าน บ่ถ้าตัดสินลงโต้ษใผ แล้วเขาก็จะบ่ตัดสินลง
โต้ ษ ต้าน จง ยกโต้ ษ หื้อ เขา แล้ว เขา ก็ จะ ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน 38 จง หื้อ กับ คน อื่น แล้ว พระเจ้า ก็
37 “บ่ดี ตัดสินใผ
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จะหื้อกับต้าน ต้านจะได้ฮับตวงจ๋นสวดจ๋นล้นต๋าง ย้อนว่าต้านใจ๊ต๋างแก่นใดตวงหื้อคนอื่น
พระเจ้าก็จะใจ๊ต๋างแก่นนั ้นตวงหื้อต้านเหมือนกั ๋น�
39 พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา เป๋ น กํา เผียบ ว่า “คน ต๋า บอด จู๋ง คน ต๋า บอด ได้ กา ตึง สอง คน จะ
บ่ตกขุมตกบ่อกา 40 ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู แต่ ลูกศิษย์ตี้ ฮับก๋านเฝิ็กสอนจบแล้วก็ จะเป๋น
เหมือนครู ของเขา
ก๋านจ้วยหมู่ปี้ น้ องแก้ปั๋ ญหา

“เป๋น จาใด ต้าน ผ่อ หัน ขี้ ฝุ่น ตี้ อยู่ ใน ต๋า ปี้ น้ อง ของ ต้าน แต่ ไม้ ตึง ดุ้น อยู่ ใน ต๋า ตั ๋ว เก่า ผ่อ
บ่หัน 42 เป๋นจาใดต้านอู้กับหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘น้ องเหย หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของ
เจ้าเนาะ� แต่ ตี้ ไหนได้ มี ไม้ ตึงดุ้นอยู่ในต๋าตั ๋วเก่าก็ บ่หัน คนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด หื้อจัก
๊ ไม้ ดุ้นออก
จากต๋าตั ๋วเก่าเหียก่อน แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ ก่อนตี้จะไปเขี่ยขีฝ
้ ุ่นออกจากต๋าของปี้ น้ องได้
41

43 “เก๊ าไม้ ดี ก็ ออกหน่วยดี

เก๊าไม้บ่ดีก็ออกหน่วยบ่ดี 44 เฮาจะฮู้ว่าเก๊าไม้ดีกาว่าบ่ดี ก็ผ่อ
ตี้หน่วยของมัน บ่มีใผเกยเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าไม้ตี้มีหนาม กาว่าเก็บองุน
่ จากเก๊าหญ้า
ตี้มีหนาม 45 คนดีก็มีสิง่ ดีๆ ในใจ๋แล้วก็จะอู้แต่สิง่ ดีออกมา แต่คนบ่ดีก็มีสิง่ บ่ดีในใจ๋กับจะอู้
สิง่ บ่ดีออกมาเหมือนกั ๋น ย้อนในใจ๋เป๋นจาใดปากก็อูมา
้ จาอัน
้
จีวต
ิ สองอย่าง
“เป๋น จาใด ต้าน ตัง หลาย ฮ้อง เฮา ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่เยีย ะ ต๋าม ตี้ เฮา
สอนนั ้น 47 กู้คนตี้มาหาเฮากับฟังกําสอนของเฮา แล้วเยียะตวยต๋ามกําสอนนั ้น เฮาจะบอก
็
หื้อต้านตังหลายฮู้ว่าเขาเผียบเหมือนใผ 48 เขาเผียบเหมือนคนตี้ แป๋งเฮือน เขาขุดขุมเลิก
46

วาง ฐาน ไว้บน บ่า หิน เมื่อ นํ้า ท่วม สาย นํ้า เจี้ยว ตัง้ ใส่ เฮือน นั ้น เฮือน ก็ บ่ไหว บ่เฟือน ย้อน ได้
แป๋ง ไว้อย่าง มัน
่ คง 49 แต่ คน ตี้ ได้ ฟัง กํา สอน ของ เฮา แล้ว ก็ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม เขา ก็ เผียบ
็ เมื่อ มี นํ้า ท่วม สาย นํ้า ไหล แฮง ตัง้ ใส่
เหมือน คน นึ่ ง แป๋ง เฮือน บน ดิน ขุด ขุม วาง ฐาน ไว้บ่เลิก
เฮือนนั ้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 คาเปอรนา
อุม 2 มี คนฮับใจ๊ คนนึ่ งของนายร้อยทหารโรมัน บ่สบายหนั ก เกือบ จะต๋ายแล้ว นายร้อยฮัก
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 ้น มา เถิง พระ
เยซู แล้ว ก็ อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนแหมว่า “นายร้อยคนนั ้นสมควรตี้ ต้านจะจ้วย 5 ย้อนเขา
ฮักคนในจ้าดของเฮา กับเขาได้แป๋งธรรมศาลาหื้อเฮาตวย� 6 พระเยซูจึงไปกับหมู่เขา เมื่อ
ไป เกือบ จะ เถิง เฮือนตี้ นายร้อยคน นั ้น อยู่ นายร้อยก็ หื้อ เปื้ อน บาง คน ไป หา พระองค์ ใจ๊ บอก
ว่า “บ่ถ้าเข้าไปในเฮือนเน่ อ ย้อนข้าพเจ้าบ่ดีปอตี้จะหื้อต้านลอดเข้ามาในจายคาเฮือนของ
ข้าพเจ้า 7 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าหันว่าบ่เปิงตี้ จะออกมาปะต้าน แต่ ขอต้านสัง่ กําเดียวเต้าอัน
้
คนฮับใจ๊ของข้าพเจ้าก็จะหายจากพยาธิตี้เขาเป๋น 8 ข้าพเจ้าอยูใต้
่ วินัยของทหาร กับมีทหาร
อยู่ใต้บังคับของข้าพเจ้าตวย ข้าพเจ้าสัง่ คนนึ่ งว่า ‘ไป� เขาก็ไป สัง่ คนนึ่ งว่า ‘มา� เขาก็มา
ข้าพเจ้า บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘เยีย ะ อัน นี้ เน่ อ� เขา ก็ เยีย ะ� 9 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ งืด ใน
ความเจื้อของนายร้อย จึงเหลียวปิ๊ กมาอู้กับคนตังหลายตี้ ติดต๋ามพระองค์ ไปว่า “เฮาบอก
1
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99

ลูก๋า 7:30

หื้อต้านตัง หลายฮู้ว่า เฮาบ่เกยปะใผคนใดในประเทศอิสราเอลตี้ มี ความเจื้อนั กขนาดนี้ มา
ก่อนเลย� 10 เมื่อเปื้ อนปิ๊ กไปเถิงเฮือนนายร้อย ก็หันคนฮับใจ๊คนนั ้นหายเป๋นปกติแล้ว
พระเยซูจ้วยลูกของแม่หม้ายเป๋นขึ้นมาใหม่
พระเยซู ไปหมู่บ้านนาอินกับหมู่สาวกของพระองค์ คนตังหลายแหม
จ้า ดนั ก ก็ ตวย พระองค์ ไป 12 เมื่อ มา เถิง ใก้ ปะตู๋ เมือง นั ้น มี คน หาม ศพ ป้อ จาย หนุ่ม คน นึ่ ง
มา แม่ ของ ป้อ จาย คน นั ้น เป๋น หม้าย มี ลูก คน เดียว จาว บ้าน จ้า ด หลาย คน ก็ มา ตวย นาง
13 เมื่อพระเยซูหันแม่ของป้ อจายคนนั ้น พระองค์มีใจ๋อินดูนาง อูว่
้ า “บ่ต้องไห้เน่ อ� 14 แล้ว
พระองค์ เข้า ไป ใก้ๆ แล้ว ต๊ะ แตะ หาม ศพ หมู่ ตี้ หาม ก็ หยุด ยืน พระองค์ จึง สัง่ ว่า “จาย หนุ่ม
เหย เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้น� 15 คนต๋ายนั ้นก็ลุกขึ้นนั ่งอูได้
้ พระองค์จึงมอบจายหนุ่มคนนั ้นหื้อ
แม่ของเขา
16 คน ตัง หลาย ตี้ ตวย มา ก็ เก๋ งกั ๋ว กั ๋น ขนาด แล้ว ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “ต้าน ผู้ เป๋ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ยิง่ ใหญ่ได้เกิดขึ้นมาต้ามก๋างหมู่เฮาแล้ว กับพระเจ้าได้มาจ้วย
คน ของ พระองค์ แล้ว� 17 เรือ
่ ง นี้ ก็ ได้ เล่า ลือ กั ๋น ไป ใคว่ แคว้น ยู เดีย กับ ดิน แดน ตี้ อยู่ แวด
แคว้นนั ้นตวย
11 ได้ แหมบ่ปอเมิน

ยอห์นส่งสาวกมาถามพระเยซู
หมู่ สาวก ของ ยอห์น ก็ เล่า เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตึง หมด นั ้น หื้อ ยอห์น ฟัง 19 ยอห์น ฮ้อง สาวก
สองคนมาหา สัง่ หื้อไปถามพระเยซู ว่า “ต้านเป๋นผู้ตี้ จะมานั ้น๖กา กาว่าจะต้องกองถ้า คน
อื่น แหม� 20 เมื่อ หมู่ เขา มา เถิง พระเยซู ก็ บอก พระองค์ ว่า “ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ใจ๊ หมู่ เฮา
มาถามพระองค์ว่า ‘ต้านเป๋นผู้ตี้จะมานั ้นกา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม� �
21 ในเวลาหละหว่างนั ้นพระเยซู ได้ฮักษาคนเจ็บคนเป๋ นโรคต่างๆ หื้อหายเป๋ นจํา
๋ นวนนั ก
คนตี้ ผีเข้าก็ หาย คนต๋าบอดก็ ผ่อหันได้ 22 พระองค์ ตอบสาวกสองคนนั ้นไปว่า “ปิ๊ กไปบอก
ยอห์น ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ยิน กับ ได้ หัน คือ คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หัน ได้ คน ง่อย ก็ เตียว ได้ คน ขี้ ตู้ ด ก็
หายสะอาด คนหูหนวกก็ได้ยิน คนต๋ายก็เป๋นขึ้นจากความต๋าย คนตุ๊กคนยากก็ได้ฟังข่าวดี
23 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�
่ ตี้เฮาอูกั
24 เมื่อ คน ตี้ ยอห์น ใจ๊ มา ปิ๊ ก ไป แล้ว พระองค์ ตัง
้ เก๊ าอู้กับคนตังหลายเรือ
่ งยอห์นว่า “ต้าน
ตัง หลาย ไป ผ่อ อะหยัง ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร ไป ผ่อ ต้น อ้อ ถูก ลม ปั๊ ด แกว่ง ไป แกว่ง 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
้ หมู่ต้านออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อผู้เป๋นปาก
๋ ดี อยู่ดี ย่อมปากั ๋นอยู่ในวังปู๊น 26 ถ้าจาอัน
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตังหลายว่ายอห์นเป๋นนั กเหลือผูเป๋
้ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแหมก่อน 27 คือยอห์นคนเนี ยะ มีกําเขียนเถิงต้านไว้ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๗หื้อพร้อมก่อนต้านมา�ญ
28 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน หมู่ คน ตี้ เกิด มา นั ้น บ่มี ใผ ตี้ ยิง
่ ใหญ่ เหลือ ยอห์น แต่ คน เล็ก
หน้ อย ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ยัง ใหญ่ เหลือ ยอห์น แหม ก่อน� 29 คน ตัง หลาย กับ หมู่
คน เก็บ ภาษี ตี้ ได้ยน
ิ กับ ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา จาก ยอห์น แล้ว ก็ ยอมฮับ ว่า พระเจ้า ยุติธรรม 30 แต่
หมู่ฟาริสีกับผูชํ
้ านาญบทบัญญัติ บ่ยอมฮับแผนก๋านของพระเจ้าตี้มีต่อหมู่เขา โดยบ่ฮับบัพ
ติศมาจากยอห์น
18
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“จาอัน
้ เฮาจะเผียบคนในยุคสมัยนี้ เหมือนกับอะหยังดี หมู่เขา
จะเหมือนอะหยัง 32 ก็เผียบเหมือนกับหละอ่อนนั ่งเล่นอยูก๋
่ างกาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
31 พระเยซู อู้ต่อไปแหมว่า

‘หมู่เปิ้ นเป่าปี่ เป่าแนหื้อฟังแล้ว
หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย

หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลง สําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่ไห้บ่หุยตวย�
33 ย้อนยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมาถือศีลอดอาหารกับบ่ได้กิน
่ ต้านตังหลายก็ว่า ‘คนนี้ มี
๋ เหล้าองุน
34
ผีเข้าอยู�
่
ส่วนบุตรมนุษย์ได้ตึงกิน
้
ขีเมา
้ ตวย
๋ ตึงดื่ม ต้านตังหลายก็ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขีกละ
ป๋ายบ่ปอยังเป๋นเปื้ อนกับคนเก็บภาษี คบกั ๋นกับคนบาป� 35 แต่ปั๋ ญญาของพระเจ้านั ้นก็ได้
ฮับก๋านยอมฮับว่าถูกต้องแล้วจากคนตี้เยียะตวยต๋ามปั๋ ญญานั ้น�
พระเยซูในบ้านฟาริสี

36 มีคนนึ่ งในหมู่ฟาริสีจื้อซีโมน

เจิญพระองค์ไปกิน
๋ ข้าวตวย พระองค์ก็ไปนั ่งกิน
๋ ในเฮือน
ของเขา 37 มีแม่ญิงคนนึ่ งในเมืองนั ้นเป๋นคนบาป เมื่อฮู้ว่าพระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าวอยู่ในบ้าน
ของ ฟาริสี คน นั ้น 38 แม่ ญิง คน นั ้น ก็ กํา๋ ขวด ใส่ นํ้ามัน หอม มา ยืน อยู่ตัง หลัง ใก้ๆ ตีน
๋ พระเยซู
ไห้ จ๋น นํ้า ต๋า ย้อย ตก ใส่ ตีน
๋ พระองค์ นาง ก็ เอา ผม ของ นาง เจ๊ด ตีน
๋ พระองค์ จูบ ตีน
๋ พระองค์
แล้วเอานํ้ามันหอมถอกใส่ตีน
๋ พระองค์ 39 ฟาริสีตี้ได้เจิญพระเยซูมาบ้านหันใส่ ก็กึ๊ดในใจ๋ว่า
“ถ้าต้านเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแต๊ ก็ต้องฮู้ว่าแม่ญิงคนตี้ถูกตั ๋วของต้านนั ้น
เป๋นใผ เป๋นคนจาใด ย้อนนางเป๋นคนบาป�
40 พระเยซู จึง อู้ กับ เขา ว่า “ซี โมน เหย เฮา มี เรือ
่ งจะอู้กับต้านหน้ อย� เขาก็ ตอบว่า “เจิญ
41
อาจ๋ารย์ อูไป
้ เต๊อะ� พระองค์จึงอูว่
้ า “เจ้าหนี้ คนนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คนนึ่ งเป๋นหนี้ ห้าร้อย
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 “ข้าพเจ้าหันว่าคนตี้ นายยกหนี้ หื้อนั ก ก็ ฮักนายนั ก� พระองค์ จึงว่า “ต้านอู้ถูก
แล้ว� 44 พระองค์ จึง เหลียว หลัง ผ่อ แม่ ญิง คน นั ้น แล้ว อู้กับ ซี โมน ว่า “ต้าน หัน แม่ ญิง คน นี้
ก่อ เฮา ได้ เข้า มา ใน เฮือน ของ ต้าน ต้าน บ่ได้ เอา นํ้า มา ซ่วย ตีน
๋ เฮา แต่ แม่ ญิง คน นี้ ได้ เอา นํ้า
45
ต๋า ซ่วย ตีน
๋ เฮา แล้ว เอา ผม เจ๊ด ตีน
๋ เฮา ต้าน บ่ได้ จูบ เฮา แต่ แม่ ญิง คน นี้ จูบ ตีน
๋ เฮา ตลอด
ตัง้ แต่นางเข้ามา 46 ต้านบ่ได้เอานํ้ามันถอกหัวเฮา แต่แม่ญิงคนนี้ เอานํ้ามันหอมถอกใส่ตีน
๋
เฮา๘ 47 ย้อน จาอัน
้ เฮา บอก ต้าน ว่า บาป ของ แม่ ญิง คน นี้ เซิง่ มี นั ก ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว ย้อน
นางฮักเฮานั ก แต่คนตี้ได้ฮบ
ั ก๋านยกโต้ษหน้ อยก็ฮักหน้ อย�
48 พระองค์จึงบอกกับแม่ญิงคนนั ้นว่า “บาปของเจ้า เฮายกหื้อแล้ว� 49 ฝ่ายคนตังหลาย
ตี้ นั ่งกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกึ๊ดในใจ๋ ว่า “คนนี้ เป๋นใผเถิงยกโต้ ษบาปหื้อได้� 50 พระเยซู จึงบอกแม่
ญิงคนนั ้นว่า “ความเจื้อของเจ้าได้เยียะหื้อเจ้ารอดป๊นบาปโต้ษแล้ว ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�

8

ต่อ มา พระองค์ ก็ เตียว ตาง ไป ใคว่ บ้าน ใคว่ เมือง บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
สาวกสิบสองคนก็อยูกั
่ บพระองค์ 2 ฮ่วมกับแม่ญิงบางคนตี้พระองค์เกยไล่ผีออกจากตั ๋วกับ
ฮักษาโรคหื้อหาย ได้แก่มารีย์ตี้ฮ้องกั ๋นว่ามารีย์จาวมักดาลา คนตี้พระองค์ได้ไล่ ผีออกเจ็ด
1

๘

7:46 7:46 วัฒนธรรมก๋านต้อนฮับของจาวยิว จะเอานํ้าหื้อซ่วยตีน
๋ จูบแก้ม กับเอานํ้ามันหอมถอกใส่หัว
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3 กับนางโยอันนาเมียของคูซา

ตั ๋ว
ป้อบ้านของเจ้าเมืองเฮโรด สุสันนากับแม่ญิงแหมหลาย
คนตี้เกยถวายของส่วนตั ๋วจ้วยเหลือพระองค์กับสาวกของพระองค์
กําเผียบเรือ
่ งหว่านเม็ดข้าว

4 เมื่อมีหมูคน
่ จํา๋ นวนนั ก คนจากหลายบ้านหลายเมืองมาหาพระเยซู

พระองค์จึงอูกั
้ บหมู่
เขาเป๋นกําเผียบว่า
บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว คน
ก็ยํ่าแล้วนกก็มาจิกกิน
๋ เหียหมด 6 บางเม็ดก็ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด เมื่อ
งอกขึ้นมาบ่ปอเมินก็เหีย
่ วแห้งต๋าย ย้อนว่าขาดนํ้า 7 บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้น
ก็ ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด 8 บางเม็ดตกบนดินดี ก็ งอกงามใหญ่ขึ้นแล้วก็ มี งวงมี เม็ด
นั กเป๋นร้อยเต้า� เมื่อพระองค์อูแล้
้ ว ก็บอกหมู่เขาเสียงดังว่า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
5 “มีจาวนาคนนึ่ งออกไปหว่านเม็ดพืช

“กํา เผียบ นั ้น หมาย ความ ว่า จาใด� 10 พระเยซู บอก หมู่ สาวก
็ เรือ
ว่า “ข้อลํ้าเลิก
่ งแผ่นดินของพระเจ้าโผดหื้อต้านตังหลายฮู้ได้ ส่วนหมู่คนอื่นๆ นั ้น จะอู้
หื้อฟังเป๋นกําเผียบเปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้ว่า ‘หมู่เขาผ่อแต่บ่หัน หมู่เขาฟังแต่บ่เข้า
ใจ๋�ฎ
11 “กํา เผียบ คือ จาอี้ เม็ด พืช ก็ คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 12 ตี้ ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน
คนตี้ได้ฟังถ้อยกําของพระเจ้า แล้วมารก็มาลู่ เอาถ้อยกํานั ้นตี้หว่านลงในใจ๋ของเขาไปเหีย
เปื้ อบ่หื้อเขาเจื้อและรอดป๊นบาปโต้ษได้ 13 ตี้ ตกลงดินตี้ ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด ก็
เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ตัน บาด ตัน บ้วง อย่าง จื้น จม ยินดี แต่ ฮาก ลง
็ เขาเจื้อบ่ปอเมิน เมื่อถูกทดลองก็เลิกเจื้อไปเหีย 14 ตี้ตกก๋างป่าหนามนั ้นก็เหมือน
ดินบ่เลิก
คนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วก็ฮับเอาเหมือนกั ๋น แต่ความเป๋นห่วงเรือ
่ งต่างๆ เกี่ยวกับจีวต
ิ ในโลก
นี้ ความหลงมัวเมาข้าวของเงินคํา กับความม่วนงันสันเล้า ก็มางําเขาไว้ แล้วความเจื้อของ
เขาก็บ่จํา๋ เริญเติบโต 15 ตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนมีจิตใจ๋ตี้ดีงามกับสูงส่ง เมื่อได้ฟังถ้อยกํา
ก็จํา๋ เอาไว้ แล้วก็อดทนจ๋นออกผล
9 หมู่ สาวก ถาม พระองค์ ว่า

กําเผียบเรือ
่ งโกมไฟ
“บ่มี ใผ เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ซ้า ควบ ไว้เหีย กาว่า เอา ไป ซุก ไว้ปื๊ น เตียง แต่ จะ ตัง้
บนตัง่ ไว้ เปื้ อคนตังหลายตี้เข้ามาจะหันเป่งแจ้งได้ 17 กู้สิง่ ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏออกมา
หื้อหัน กับกู้สิง่ ตี้เป๋นความลับก็จะถูกเปิดเผยหื้อฮู้ 18 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายฟังหื้อดีๆ คน
ตี้เข้าใจ๋อยู่แล้วก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นแหม ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋ แม้ตี้เขากึ๊ดว่าเขาเข้าใจ๋ พระเจ้าจะ
เอาไปจากเขาเหีย�
19 ต๋อน นั ้น แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ พระเยซู มา หา พระองค์ แต่ เข้า ไป เถิง ตั ๋ว พระองค์ บ่ได้
ย้อน มี คน นั ก 20 มี คน บอก พระองค์ ว่า “แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ ต้าน มา ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก�
21 พระเยซู อู้กับหมู่เขาตี้ หัน
้ ว่า “แม่กับน้ องของเฮา คือคนตี้ได้ฟังถ้อยกําของพระเจ้า แล้ว
เยียะต๋าม�
16

พระเยซูห้ามลมหลวง

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 กํ่า ลัง
ไป พระองค์ ก็ นอน หลับ แล้ว มี ลมหลวง ก๋าง ทะเล นํ้า ซัด เข้า เกือบ เต๋ม เฮือ จ๋น เป๋น อันตราย
24 หมู่ เขา มา ฮ้อง พระองค์ ลุก บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา จะ จ๋ม นํ้า ต๋าย กั ๋น
หมดแล้ว� พระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมกับคลื่น แล้วคลื่นกับลมก็หยุด ทะเลก็หนิ มผิว้ ดี 25 พระ
22
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เยซู จึง อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “บ่มี ความ เจื้อ กา� หมู่ เขา ก็ กั ๋ว กับ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ใผ
กั ๋น สัง่ บังคับลมกับคลื่นได้ ลมกับคลื่นก็เจื้อฟังต้าน�
พระเยซูฮักษาคนโดนผีฮ้าย๙เข้า
26 หมู่เขาแล่นเฮือไปเถิงเขตของจาวเกราซาตี้อยูแหม
่
เผิกนึ่ งของทะเลสาบกาลิลี 27 เมื่อ

พระองค์ขึ้นฝั่ ง มีคนนึ่ งออกมาจากเมืองมาปะพระองค์ คนนั ้นมีผีเข้าอยู่ บ่ได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้า
บ่ได้ อยู่ กับ บ้าน กับ เฮือน อยู่ ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ มา เมิน แล้ว 28 เมื่อ เขา หัน พระเยซู เขา ก็ หุย
เสียงดัง ยอบตั ๋วลงไหว้ส่องหน้าพระองค์ฮ้องเสียงดังว่า “โอพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้
สูงสุด มายุง่ กับเฮาเยียะหยัง ขอเต๊อะ ห้ามทรมานเฮาเน่ อ� 29 ตี้เขาอูจาอั
้
น
้ ก็ย้อนพระเยซู
ได้ สัง่ ผี ฮ้าย หื้อ ออก จาก เขา ผี นั ้น เกย เข้า เขา หลาย เตื้อ เขา เกย ถูก คน เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม
กับ กุม เขา ไว้ แต่ เขา ก็ สะต๊ก เจื้ อก เหล็ก ปุด หมด กับ ผี ฮ้าย ก็ ปา เขา เข้า ไป อยู่ ใน ป่า คน เดียว
30 พระเยซู ถาม เขา ว่า “เจ้า จื้อ อะหยัง� เขา ตอบ ว่า “จื้อ ก๋อง� ย้อน ว่า มี ผี ฮ้าย หลาย ตั ๋ว เข้า
็ ตี้สุด
อยูใน
่ ตั ๋วเขา 31 ผีนั ้นก็อ้อนวอนซํ้าแล้วซํ้าแหม ขอบ่หื้อพระองค์สัง่ ปิ๊ กไปอยูใน
่ ขุมตี้เลิก
32 มีหมู เป๋ นหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
้ ผีหมู่นั ้นจึงอ้อนวอนพระองค์
๋ อยู่ต๋ามเถิม
้ ดอยใก้ๆ หัน
ขอไปเข้าอยู่ในหมู หมู่นั ้น พระเยซู อู้ว่า “ไปเต๊อะ� 33 ผีฮ้ายหมู่นั ้นก็ ออกจากป้อจายคนนั ้น
แล้วไปเข้าอยูใน
่ หมู หมูหมู่นั ้นก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋ายหมด
34 หมู่คนเลี้ยงหมู เมื่อหันเหตุ ก๋ารณ์ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นล่นหนี ไปเล่าหื้อคนในเมืองนั ้นฟัง ตึง
ในเวียงตึงบ้านนอก 35 คนตังหลายก็ปากั ๋นออกไปผ่อเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นนั ้น เมื่อหมู่เขามา
ตี้ พระเยซู อยู่ ก็ หัน คน ตี้ ผี ออก แล้ว นั ้น นุ่ง เสื้อผ้า มี สติ ดี นั ่ง อยู่ ใก้ ตีน
๋ พระเยซู คน ตัง หลาย
36
ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว คน ตัง หลาย ตี้ ได้ หัน เหตุ ก๋า รณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่นๆ ฟัง เรือ
่ ง คน โดน ผี เข้า หาย
เป๋น ปกติ ได้ จาใด 37 หมู่ คน ใน ดิน แดน เกราซา ปา กั ๋น มา อ้อนวอน พระองค์ ขอ หื้อ ไป จาก หมู่
เขา เหีย ย้อน ว่า หมู่ เขา กั ๋ว พระเยซู จึง ลง เฮือ ไป 38 คน ตี้ ผี ออก จาก ตั ๋ว แล้ว อ้อนวอน ขอ ไป
กับพระองค์ แต่พระเยซู สัง่ เขาว่า 39 “ปิ๊ กไปบ้านเหีย แล้วบอกหื้อจาวบ้านฮู้เถิงก๋านใหญ่ตี้
พระเจ้า ได้ เยีย ะ ต่อ เจ้า� คน นั ้น ก็ ปิ๊ ก ไป บอก คน ตึง เมือง ฮู้ เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ
กับเขา
พระเยซูฮักษาลูกสาวไยรัสกับแม่ญิงคนตี้เป๋นเลือดตกบ่หยุด
คนตังหลายก็ ต้อนฮับพระองค์ ย้อนเขาตังหลายถ้า
41
พระองค์อยู่ มีป้อจายคนนึ่ งจื้อไยรัส เป๋นนายธรรมศาลาของจาวยิวเข้ามากราบตีน
๋ พระ
เยซู อ้อนวอน พระองค์ หื้อ ไป บ้าน ของ เขา 42 ย้อน ว่า เขา มี ลูก สาว คน เดียว อายุ สิบ สอง ขวบ
นอนป่วยอยูเกื
่ อบจะต๋ายแล้ว เมื่อพระองค์กํ่าลังไปนั ้น คนตังหลายก็ยัดยูพระองค์
้
43 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋ น โรค เลือด ตก บ่หยุด สิบ สอง ปี๋ แล้ว เสี้ ยง เงิน ทอง หื้อ หมอ ฮัก ษา จ๋น
หมดเนื้ อหมดตั ๋ว๑ แต่บ่มีใผฮักษาได้ 44 นางลักมอบมาตังหลังพระเยซู แล้วก็หยุบตีน
๋ เสื้อ
คุมของพระองค์ เลือดตี้ตกก็หยุดแห้งไปเลย 45 พระเยซูจึงถามว่า “ใผมาหยุบตั ๋วเฮา� เมื่อ
คน ตัง หลาย อู้ ว่า บ่ได้ โดน ลอ เปโตร จึง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ คน ยัด ยู้ กั ๋น ล่อ ก็ ถูก ใส่
พระองค์พ่องก่า� 46 แต่พระเยซูบอกว่า “มีคนนึ่ งถูกตั ๋วเฮา ย้อนเฮาฮู้สึกฤทธิแผ่
์ ซ่านออก
จากตั ๋วเฮา� 47 เมื่อ แม่ ญิงคนนั ้นหันว่าพระเยซู ฮู้แล้ว นางกั ๋วจ๋น ตั ๋วสัน
่ เข้ามาก้มลงกราบ
พระองค์ บอกพระองค์ต่อหน้าคนตังหลายว่า นางได้ถูกต้องพระองค์ย้อนเหตุอะหยัง และ
40 เมื่อ พระเยซู ปิ๊ กข้ามทะเลมาแล้ว

๙

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

๑

8:43

8:43 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้
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ได้หายโรคตันที
“ลูกเหยความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว
ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
49 ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลังอู้อยู่นั ้น มีคนมาจากบ้านของไยรัสตี้เป๋ นนายธรรมศาลามาบอก
เขาว่า “ลูกสาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋วนอาจ๋ารย์ละ� 50 เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ จาอัน
้ จึง
อู้ กับ ไยรัส ว่า “บ่ต้อง กั ๋ว จง เจื้อ เต้า อัน
้ แล้ว ลูก จะ หาย� 51 เมื่อ มา แผว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน
เฮือน พระองค์บ่หื้อคนอื่นเข้าไปตวย นอกจากเปโตร ยอห์น ยากอบกับป้อแม่ของหละอ่อน
เต้าอัน
้ 52 คนตังหลายก็ไห้หุยสนั ่นปั่ นปื๊ น ย้อนหละอ่อนคนนั ้นต๋าย พระเยซู บอกหมู่เขาว่า
“บ่ต้อง ไห้ เขา ยัง บ่ต๋าย เตื้อ ลอ แต่ หลับ อยู่ บ่ดาย� 53 คน ตัง หลาย ก็ ใค่ หว
ั ใส่ พระองค์ ย้อน
54
หมู่เขาฮู้ว่าหละอ่อนนั ้นต๋ายแล้ว พระเยซู กํา๋ มือหละอ่อนคนนั ้นไว้ แล้วอู้ออกมาว่า “ลูก
เหย จงลุกขึ้นมาเต๊อะ� 55 แล้ววิญญาณของหละอ่อนก็ปิ๊ กเข้าสู่ในหละอ่อนคนนั ้น เขาก็ลุก
ขึ้นนั ่งตันที พระองค์ สัง่ ป้อแม่ว่า “เอาข้าวมาหื้อหละอ่อนกิน
๋ � 56 ป้อแม่ของหละอ่อนก็ ปา
็ แต่พระองค์สัง่ ห้ามเขาบ่หื้อบอกเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นนั ้นกับใผสักคน
กั ๋นตกสะเกิด
48 พระองค์อู้กับนางว่า

9
ส่งสาวกสิบสองคนออกไปเยียะก๋าน
พระเยซู ฮ้อง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธิ อํานาจ หมู่ เขา ไล่ ผี ฮ้าย๒กับ ฮัก ษา โรค
ต่างๆ หื้อ หาย ได้ 2 แล้ว พระองค์ ส่ง หมู่ เขา ออก ไป บอก เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ ฮัก ษา
คน เจ็บ ป่วย ตัง หลาย หื้อ หาย 3 พระองค์ สัง่ หมู่ เขา ว่า “บ่ต้อง เอา อะหยัง ไป ตวย เน่ อ เจ้น ไม้
เต๊า ถง ของกิน
่ อนนั ้นจ๋น
๋ สตางค์ กาว่า เสื้อผ้าแหมผืน 4 ถ้าเข้าไปในเฮือนใด ก็หื้อย้างอยูเฮื
กว่า จะ ย้าย ไป 5 หมู่ บ้าน ใด บ่ยอม ต้อนฮับ ต้าน เมื่อ ต้าน ออก จาก หมู่ บ้าน นั ้น ไป หื้อ ปัด ขี้ ฝุ่น
ตี้ติดตีน
๋ ต้านออกขว้างไว้หัน
้ เปื้ อส่อหื้อหันว่าพระเจ้าบ่ปอใจ๋กับบ่ยอมฮับเขา� 6 หมู่สาวกก็
ปากั ๋นออกไปใคว่บ้านใคว่เมือง บอกข่าวดีกับฮักษาคนเจ็บป่วยกู้แห่งหื้อหาย
7 กษั ตริย์เฮโรดตี้ ปกครองแคว้นกาลิ ลีได้ ยินเรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ ตังหลายตี้พระเยซู กับสาวก
ได้ เยีย ะ จึง สับสน ขนาด ย้อน บาง คน บอก ว่า ยอห์น เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว 8 บาง คน ว่า
เป๋นเอลียาห์มาป๋ากฏ คนอื่นก็ว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณตี้เป๋น
ขึ้นจากความต๋าย 9 เฮโรดก็อูว่
้ า “ยอห์นนั ้นเฮาได้สัง่ หื้อกกคอแล้ว แต่คนนี้ ตี้เฮาได้ยน
ิ เรือ
่ ง
ของเขา เป๋นใผหา� แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสตี้จะปะพระองค์
1

ก๋านเลี้ยงคนห้าปันคน
เมื่อ หมู่ อัคร สาวก ปิ๊ ก มา แล้ว เขา รายงาน พระเยซู เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เขา ได้ เยีย ะ พระองค์ ก็
ปา หมู่ เขา แหละ ออก จาก คน นั ก ไป ตัง เมือง เบธไซดา 11 แต่ คน ตัง หลาย ฮู้ จึง ปา กั ๋น ไป ตวย
หา พระองค์ พระองค์ ก็ ต้อนฮับ เขา สอน เขา เถิง เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ใผ ต้อ งก๋าน หื้อ
พระองค์ฮักษาโรคพระองค์ก็ฮักษาหื้อ
12 ต๋อน เมื่อ แลง สาวก สิบ สอง คน มา บอก พระองค์ ว่า “บอก หื้อ คน หมู่ นี้ ไป เซาะ ของกิน
๋
กับ เซาะตี้ ย้างนอนกั ๋นต๋ามบ้านไฮ่บ้านนาตึง หมู่ บ้านตํา๋ หมู่ นี้ เอาเต๊อะ ย้อนตี้ 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 หื้อ เฮา ไป ซื้อ ของ กิน
๋
สําหรับคนหมู่นี้ กา� 14 ตี้อู้จาอี้ย้อนนั บก้าป้อจายได้ประมาณห้าปันคน แล้วพระองค์จึงสัง่
หมู่ สาวก ว่า “จัด หื้อ คน ตึง หมด นั ่ง ลง เป๋น หมู่ๆ ละ ห้า สิบ คน� 15 สาวก ก็ เยียะ ต๋าม กํา สัง่ คือ
10

๒
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จัดหื้อคนตึงหมดนั ่งลง 16 พระองค์จึงฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงน

หน้าขึ้นผ่อฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็ หักส่งหื้อหมู่สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย
17 คนตึงหมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน แล้วหมู่เขาเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
ซีโมนเปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นใผ

วัน นึ่ ง เมื่อ พระเยซู อธิษฐาน อยู่ คน เดียว หมู่ สาวก ก็ อยู่ ใก้ๆ พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา ว่า
“คนตังหลายอู้กั ๋นว่าเฮาเป๋นใผกา� 19 หมู่สาวกตอบว่า “บางคนว่า เป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศ
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
เป๋นใผ� เปโตรตอบพระองค์ว่า “พระองค์เป๋นพระคริสต์ของพระเจ้า�
21 พระองค์ สัง
่ หมู่สาวกบ่หื้อบอกเรือ
่ งนี้ กับใผ 22 แล้วบอกหมู่เขาว่า “บุตรมนุษย์จะต้อง
ได้ฮับความตุ๊กทรมานหลายอย่าง หมู่คนเฒ่าคนแก่ หมู่หัวหน้าปุโรหิต กับหมู่ธรรมาจ๋ารย์
จะบ่ยอมฮับพระองค์ ในตี้สุดพระองค์จะถูกฆ่าต๋าย แต่หลังจากนั ้นแหมสามวัน พระเจ้าจะ
เยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
23 พระองค์ ก็ บอกหื้อคนตังหลายว่า “ถ้าใผคนใดใค่ เป๋ นสาวกของเฮา ก็ หื้อคนนั ้นตัดอก
ตัดใจ๋ แบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วเก่า แล้วตวยเฮามากู้วัน 24 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ฮักษาจีวต
ิ ของ
ตั ๋วไว้ คนนั ้นจะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่ถ้าคนใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮา
คนนั ้นจะมี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 25 จะมีประโยชน์ อะหยังถ้าได้ เป๋นเจ้าของกู้ สิง่ กู้ อย่างในโลกนี้ แต่
ต้อง เสีย จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไป เหีย 26 ถ้า คน ใด อาย ย้อน ติด ต๋าม เฮา กับ กํา สอน ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น
บุตรมนุษย์ก็จะอายคนนั ้นตวย เมื่อเฮาปิ๊ กมาในโลกด้วยรัศมีของต้าน กับของพระบิดา ตึง
ของหมู่ทูตสวรรค์ บริสุทธิ์ 27 แต่ เฮาบอกความจริงแก่ หมู่ต้านว่า หมู่ต้านบางคนตี้ ยืนอยู่ตี้
นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันแผ่นดินของพระเจ้าเหียก่อน�
18

สาวกหันรัศมีของพระเยซู

28 เมื่อพระเยซูอูจาอั
้
น
้ แล้วได้สักแปดวัน

พระองค์ก็ปาเปโตร ยอห์น กับยากอบขึ้นไปบน

ดอยเปื้ ออธิษฐาน 29 เมื่อพระองค์กํ่าลังอธิษฐานอยู่ หน้าของพระองค์ก็เปี่ ยนไป เสื้อผ้าของ
พระองค์ ก็ ขาว จ๋น ต้อง ต๋า มาบๆ 30 แล้ว มี สอง คน คือ โมเสส กับ เอลี ยาห์ กํ่า ลัง อู้ กับ พระองค์
31 ผู้ตี้มาป๋ ากฏนั ้นมีรัศมีอันยิง
่ งความต๋ายของพระองค์ตี้จะเกิดขึ้น
่ ใหญ่ กํ่าลังอู้กั ๋นเถิงเรือ
แต๊ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า 32 เปโตร ยากอบ ยอห์น กํ่าลังใค่หลับ
เมื่อ ต๋า แจ้ง ขึ้น ก็ หัน รัศมี ของ พระองค์ กับ หัน สอง คน นั ้น ยืน อยู่ กับ พระองค์ 33 เมื่อ สอง คน
นั ้นกํ่าลังจะลาพระองค์ เปโตรจึงอู้กับพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ครับ เป๋นสิง่ ดี แต๊ๆ ตี้ หมู่ เฮาได้
มาอยู่ตี้ นี่ หมู่เฮาจะแป๋งตูบไว้สามหลัง หื้ออาจ๋ารย์ โมเสส กับเอลี ยาห์คนละหลัง� เปโตร
บ่ฮู้สึกตั ๋วว่าได้อู้อะหยังไป 34 เมื่อเขากํ่าลังอู้อยู่นั ้น มีเมฆหุม
้ หมู่เขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆหมู่เขา
ก็ กั ๋ว 35 มี เสียง ออก มา จาก เมฆ ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ลูก ของ เฮา เป๋น ผู้ ตี้ เฮา เลือก ไว้ หื้อ เจื้อ ฟัง
ต้านเต๊อะ� 36 เมื่อเสียงดักแล้ว เขาตึงสามก็หันก้าพระเยซูคนเดียวเต้าอัน
้ เหตุก๋ารณ์ ตี้หมู่
เขาหันนั ้น หมู่เขาเก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ กับบ่ได้บอกหื้อใผฮูสั
้ กคน
พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากหละอ่อน

เมื่อ แจ้ง เจ๊า แล้ว พระ เยซู กับ สาวก สาม คน นั ้น ลง ดอย มา มี คน จํา๋ นวน นั ก มา หา
พระองค์ 38 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ใน คน ตัง หลาย ตี้ มา นั ้น เอิน
้ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ขอ ไป
ผ่อ ลูก ข้าพเจ้า หน้ อย ข้าพเจ้า มี ลูก คน เดียว เต้า อัน
้ 39 ผี ฮ้าย เข้า เขา เยีย ะ หื้อ เขา ฮ้อง เสียง
37
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ดังบ่าเดี่ยวนั ้นเลย กับโก้นลงจัก
๊ ดิน
๊ งอนํ้าลายออกเต๋มปาก จ๋นเนื้ อตั ๋วม้านไปหมด ผีตึง
้ จัก
บ่ออก จาก เขา เลย 40 ข้าพเจ้า ขอ หมู่ สาวก ของ ต้าน ไล่ ผี นั ้น ออก แต่ หมู่ เขา ไล่ มัน ออก บ่ได้�
41 พระเยซูตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อกับเยียะบ่ดี เฮาจะอยูกั
่ บหมู่สู กับจะต้องอดทน
กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา ลูก มา นี่ แล่� 42 เมื่อ หละอ่อน คน นั ้น กํ่า ลัง มา ผี ฮ้ายก็ เยียะ หื้อ เขา จั ๊
กดิน
๊ งอ แต่ พระเยซู สัง่ ผีฮ้ายนั ้นหื้อออกมา กับฮักษาหละอ่อนหื้อหายเป๋นปกติ แล้วหื้อ
้ จั ก
ป้อของเขาฮับไป 43 คนตังหลายก็งืดในฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
แต่เมื่อหมูเขา
่ ยังยืนงืดในสิง่ ตังหลายตี้พระเยซูเยียะ พระองค์ก็อูกั
้ บหมูสาวก
่
ว่า 44 “ต้าน
ตังหลายจํา๋ กํานี้ ไว้เน่ อ ว่าจะมีคนหักหลังบุตรมนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยูใน
่ อํานาจของ
คน� 45 แต่หมู่สาวกบ่เข้าใจ๋กําอูนั
้ ้น ย้อนพระเจ้ายังบ่เปิดเผยหื้อฮู้ เปื้ อหมู่เขาจะยังบ่เข้าใจ๋
เตื้อ แต่หมู่เขาก็บ่ก้าถามพระองค์
ใผใหญ่เหลือเปิ้ น

แล้ว มี ก๋าน เถียง กั ๋น เกิด ขึ้น ใน หมู่ สาวก ว่า ใน หมู่ เขา ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ตี้ สุด 47 พระเยซู ฮู้
ว่า หมู่ เขา กึ๊ด อะหยัง จึง เอา หละอ่อน หน้ อย คน นึ่ ง มา ยืน ฮิม พระองค์ 48 แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า
“ใผคนใดตี้ต้อนฮับคนตี้เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยจาอีย้
้ อนหันแก่เฮา ก็เผียบเหมือนกับว่า
คนนั ้นได้ ต้อนฮับเฮาตวย คนใดต้อนฮับเฮาคนนั ้นก็ ได้ ต้อนฮับผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา ย้อนว่าใผเล็ก
หน้ อยตี้สุดในหมู่ต้าน คนนั ้นละเป๋นใหญ่ตี้สุด�
46

ยอห์น บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ หมู่ เฮา หัน คน นึ่ ง ไล่ ผี ออก ใน นาม ของ พระองค์
หมู่เฮาก็ห้ามเขา ย้อนเขาบ่ใจ้หมู่เฮา� 50 พระเยซูบอกยอห์นว่า “บ่ต้องห้ามเขาเน่ อ ย้อนว่า
ใผบ่ต่อต้านหมู่ต้าน เขาก็เป๋นหมู่ของต้านแล้ว�
49

จาวสะมาเรียบ่ต้อนฮับพระเยซู
51 บ่า กอง ใก้ เวลา ตี้ พระเจ้า จะ ฮับ พระองค์ ปิ๊ ก สวรรค์

พระองค์ ก็ ตัง้ ใจ๋ แน่วแน่ ตี้ จะไปกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 52 พระองค์ ส่ง บาง คน ล่วงหน้า ไป บอก ข่าว ตี้ หมู่ บ้าน จาว สะมาเรีย ก่อน เปื้ อ เกีย
มสิง่ ต่างๆ หื้อพร้อมสําหรับพระองค์ 53 แต่ จาวบ้านบ่ต้อนฮับพระองค์ ย้อนหันว่าพระองค์
จะซื่อไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 54 เมื่อยากอบกับยอห์นสาวกของพระองค์หันจาอัน
้ ก็ถามพระองค์
ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระองค์ ใค่ หื้อ หมู่ เฮา ขอ ไฟ ลง มา จาก สวรรค์ เผา หมู่ เขา เหีย ดี ก่อ�
55 พระองค์เหลียวหน้ามาว่าหื้อเขา 56 แล้วพระองค์กับหมู่สาวกก็เข้าไปแหมหมู่บ้านนึ่ ง
ก็ มีคนนึ่ งบอกพระองค์ ว่า “ต้านไปตางใด
ข้าพเจ้าขอตวยต้านไปตางนั ้น� 58 พระเยซูบอกเขาว่า “หมาไนยังมีฮูอยู่ นกในอากาศยังมี
ฮังนอน แต่บุตรมนุษย์บ่มีตี้จะซุกหัวนอน� 59 พระองค์บอกแหมคนว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ�
คนนั ้นตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า หื้อข้าพเจ้าปิ๊ กไปฝังศพป้อก่อนเต๊อะ� 60 พระเยซู บอกเขา
ต่อไปว่า “หื้อคนต๋ายฝังคนต๋ายเอาคนเดียวเต๊อะ แต่ต้านจงไปบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของ
พระเจ้า� 61 แหม คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ครับ ตั ๋ว เฮา จะ ไป ตวย เหมือน กั ๋น แต่ ขอ
ไปลาตังบ้านก่อน� 62 พระเยซู จึงบอกเขาว่า “ใผกํา๋ ง้อนไถ แล้วงว้ายหน้าปิ๊ กเหีย คนนั ้นก็
บ่เปิงสําหรับแผ่นดินของพระเจ้า�
57 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป
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เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นั ้น ล่วง ป๊น ไป แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้ สาวก แหม เจ็ด สิบ สอง คน๓ ใจ๊ เขา
ออกไปเป๋นกู้ๆ หื้อล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ เข้าไปในเมืองกับหมู่บ้านต่างๆ ตี้พระองค์จะไป
2 พระองค์ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “มี คน นั ก ตี้ พร้อม จะ ฮับ เจื้อ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คน
งานตี้จะเกี่ยวนั ้นยังมีหน้ อยลํ้าไป ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้าผู้เผียบเหมือน
เจ้าของนา หื้อส่งคนงานมาเปื้ อจ้วยกั ๋นเกี่ยวพืชผลของพระองค์ตวย 3 ต้านตังหลายจงออก
ไปเต๊อะ เฮาส่งต้านออกไปเผียบเหมือนส่งหมู่ลูกแกะเข้าไปอยู่ต้ามก๋างหมู่หมาป่า 4 บ่ต้อง
เอาถงสตางค์ กาว่าถงสะปาย กาว่าเกิบแหมกู้ นึ่ งไป กับต๋ามหนตางก็ บ่ต้องเสียเวลาตัก
๊ ต
วาย ใผ 5 ถ้า จะ เข้า เฮือน ใด ก็ หื้อ ปั๋ น ปอน ว่า ‘ขอ สันติสุข จง มี แก่ เฮือน นี้ เต๊อะ� 6 ถ้า เขา ฮัก
สันติสุข กําปอนของต้านก็จะอยู่กับเขา ถ้าเขาบ่ฮักสันติสุขกําปอนนั ้นก็จะปิ๊ กคืนมาหาหมู่
ต้าน 7 จง ย้าง อยู่ ใน เฮือน นั ้น กิน
๋ ดื่ม ของ ตี้ เขา หื้อ นั ้น ย้อน ว่า คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้
ฮับก้าจ้าง บ่ถ้าย้ายจากเฮือนนี้ ไปอยู่เฮือนปู๊น 8 ถ้าหมู่ต้านเข้าไปในเมืองใด แล้วมีคนต้อน
ฮับหมู่ต้าน หื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เขาจัดตัง้ ไว้นั ้น 9 จงฮักษาคนป่วยในเมืองนั ้นหื้อหายป่วย เวลา
ฮัก ษา คน ป่วย ก็ หื้อ สอน หมู่ เขา ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ใก้ เข้า มา แผว แล้ว 10 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน
เข้า ไป เมือง ใด แล้ว คน ใน เมือง นั ้น บ่ต้อนฮับ หมู่ ต้าน หื้อ ออก ไป ก๋าง กอง เมือง นั ้น บอก หมู่
เขาว่า 11 ‘แม้แต่ ขี้ฝุ่นในเมืองของหมู่เจ้าตี้ ติดตีน
๋ หมู่เฮา หมู่เฮาก็ จะปั๊ ดออกเปื้ อแสดงเถิง
ก๋านบ่ยอมฮับหมู่เจ้า แต่หมู่เจ้าจงเข้าใจ๋ข้อความนี้ เต๊อะ คือแผ่นดินของพระเจ้าใก้มาแผว
แล้ว� 12 เฮาบอกหมู่เจ้าว่า โต้ษของเมืองโสโดมฏในวันตี้พระเจ้าตัดสินลงโต้ษบาป ยังจะ
เบาเหลือโต้ษของเมืองนั ้นแหม
13 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ เมือง โค รา ซิน เมือง เบธ ไซ ดา ย้อน ถ้า เฮา ไป เยีย ะ ก๋าน
อัศจ๋รรย์ แบบ เดียว กั ๋น นี้ ตี้ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซ ดอน คน ตัง หลาย ตี้ หัน
้ ก็ จะ กลับ ใจ๋ จาก
บาป ปากั ๋นนุ่งผ้ากระสอบ นั ่งลงเอาขี้เต้าผุกใส่หัวตั ๋วเก่าไปเมินแล้ว 14 ในวันตัดสินลงโต้ษ
บาป โต้ษของเมืองไทระกับเมืองไซดอน จะเบาเหลือโต้ษของหมู่เจ้า 15 ส่วนเมืองคาเปอร
นาอุมเจ้ากึ๊ดว่าเจ้าจะถูกยกขึ้นเปียงฟ้ากา บ่ใจ้เน่ อ แต่หมู่เจ้าจะตกลงไปเถิงแดนคนต๋าย�
1

พระเยซู บอก หมู่ สาวก ว่า “คน ตี้ ฟัง ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ ฟัง เฮา คน ตี้ บ่ยอมฮับ ต้าน ตัง
หลาย ก็บ่ยอมฮับเฮา คนตี้บ่ยอมฮับเฮาก็บ่ยอมฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
16

สาวกเจ็ดสิบสองคนปิ๊ กมารายงาน
หมู่ สาวก เจ็ด สิบ สอง คน นั ้น ก็ ปิ๊ ก มา ด้วย ความ จื้น จมยินดี บอก พระองค์ ว่า “องค์ พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า แม้ แต่ หมู่ ผี หมู่ เฮา ก็ บังคับ โดย นาม ของ พระองค์ ได้� 18 พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า
“เฮาได้หันซาต๋านตกลงจากฟ้าเหมือนฟ้าแมบ 19 ฟังเน่ อ เฮาได้หื้อหมูต้
่ านมีอํานาจยํ่างูปิ๊ ด
กับแมงป่องได้ ตึงหื้อมีอํานาจยิง่ ใหญ่เหลือศัตรู ของ
๋
พระเจ้า บ่มีสิง่ ใดเยียะอันตรายต้านได้
สักอย่าง 20 บ่ถ้าจื้นจมยินดีในเรือ
่ งตี้ต้านบังคับผีได้ แต่หื้อยินดีตี้จื้อของหมู่ต้านจดไว้แล้ว
ในสวรรค์�
21 ต๋อนนั ้น พระเยซูมีความสุ ขตี้เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงอูว่
้ า “ข้าแต่พระบิดา ผู้
เป๋นเจ้าของฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ ย้อนว่าพระองค์ได้
ปิดบังเรือ
่ งต่างๆ หมู่นี้ บ่หื้อผู้มีผญาปั๋ ญญา กับผู้มีก๋านศึกษาได้ฮู้ แต่ได้เปิดเผยหื้อกับหมู่
คน ตี้ ถ่อมใจ๋ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อยๆ ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น แล้ว พระองค์ ปอใจ๋ ตี้ จะ
เยียะจาอัน
้
17

๓
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“พระบิดา ได้ มอบ สิทธิ อํานาจ เหนื อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง หื้อ เฮา บ่มี ใผ ฮู้ จัก พระบุตร ว่า เป๋น ใผ
นอก จาก พระบิดา บ่มี ใผ ฮู้ จัก พระบิดา ว่า เป๋น ใผ นอก จาก พระบุตร กับ คน ตี้ พระบุตร ต้อ
งก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้าอัน
้ �
23 พระเยซู เหลียวไปผ่อหมู่สาวก อู้ก้าหมู่เขาเต้าอัน
้ ว่า “คนตี้ได้หันในสิง่ ตี้หมู่ต้านได้หัน
ก็เป๋นสุข 24 เฮาบอกต้านตังหลายว่าหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับ กษั ตริย์หลาย
องค์ใค่หันสิง่ ตี้ต้านตังหลายหัน แต่ก็บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกย
ได้ยน
ิ �
22

จาวสะมาเรียใจ๋ดี

“อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าจะต้อง
เยียะความดีอะหยังพ่อง เถิงจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์� 26 พระองค์ตอบเขาว่า “ในบทบัญญัติของ
โมเสสมี กําเขียนไว้จาใดพ่อง ต้านอ่านแล้วเข้าใจ๋ อย่างใด� 27 เขาตอบพระองค์ ว่า “จงฮัก
องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋นสุดจิตสุดใจ๋ สุดกํ่าลัง กับสุดผญาปั๋ ญญาของเจ้าฒ
กับ จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า�ณ 28 พระองค์ จึง อู้ กับ เขา ว่า “ต้าน ตอบ ถูก แล้ว จง
เยียะจาอัน
้ แล้วจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
29 แต่คนนั ้นใค่แสดงว่าตั ๋วดี จึงถามพระเยซู ว่า “ใผเป๋ นเปื้ อนบ้านของข้าพเจ้า� 30 พระ
เยซู ตอบว่า “มีป้อจายคนนึ่ งออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปเมืองเยรีโค เขาถูกหมู่โจ๋รปล้น โจ๋ร
นั ้นได้ลู่เอาเสื้อผ้าของเขา บุบตีเขา
๋
แล้วละเขาไว้ตี้หัน
้ จ๋นเกือบจะต๋าย 31 ปอดีปุโรหิตคนนึ่ ง
เตียวไปตังนั ้น หันใส่ คนนั ้นก็เตียวเว้นไปแหมเผิกนึ่ ง 32 คนนึ่ งในหมู่เลวีก็เยียะอย่างเดียว
กั ๋น เมื่อมาเถิงตี้ หัน
้ หันใส่ คนนั ้นแล้วก็เว้นไปแหมเผิกนึ่ ง 33 แต่ มีจาวสะมาเรียคนนึ่ งเมื่อ
เตียวมาเถิงคนนั ้น หันใส่เขาแล้ว ก็มีใจ๋อินดู 34 เข้าไปฮักษาเขาโดยเอานํ้ามันกับเหล้าองุน
่
ถอก ใส่ แผล แล้ว เอา ผ้า มา ปัน แผล หื้อ กับ เอา เขา ขึ้น ขี่ ลา ของ ตั ๋ว ปา มา ตี้ โรงแรม แห่ง นึ่ ง
และ ฮัก ษา พยาบาล เขา 35 แจ้ง เจ๊า มา เมื่อ จะ ไป ต่อ แหม จาว สะมาเรีย คน นั ้น ก็ เอา สตางค์
สอง เดนาริอน
ั หื้อ เจ้า ของ โรงแรม ไว้ บอก ว่า ‘ฮัก ษา เขา เต๊อะ สตางค์ ตี้ ต้อง เสีย นั ก เหลือ นี้
เมื่อเฮาปิ๊ กมาจะเตื่อมหื้อแหม� � 36 พระเยซูก็ถามธรรมาจ๋ารย์คนนั ้นว่า “สามคนนั ้น ต้าน
กึ๊ดว่าคนใดเป๋นเปื้ อนบ้านของคนตี้ถูกปล้น� 37 เขาตอบว่า “ก็คนตี้เมตต๋าเขานั ่นละ� พระ
เยซูจึงบอกเขาว่า “ต้านจงไปเยียะเหมือนจาอัน
้ เต๊อะ�
25 มีผู้ชํานาญบทบัญญัติคนนึ่ งยืนขึ้นลองเจิงพระองค์ ถามว่า

พระเยซูอยูบ้
่ านมารธากับมารีย์

38 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กํ่า ลัง เตียวตาง ต่อ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม นั ้น

ก็ เข้าไปตี้ หมู่บ้านนึ่ ง
มีแม่ญิงคนนึ่ งจื้อมารธา ต้อนฮับพระองค์ไว้ตี้เฮือนของนาง 39 มารธามีน้ องสาวคนนึ่ งจื้อ
มารีย์ มารีย์ ก็ มา นั ่ง ฮิม ตีน
๋ พระเยซู ฟัง กํา สัง่ สอน จาก พระองค์ 40 มารธา เมา เยีย ะ ว่า เยีย ะ
กิน
๋ อยู่คนเดียว จึงเอิน
้ ถามพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์เจ้า อาจ๋ารย์บ่สนใจ๋กา ตี้น้ องสาวปล่อยข้า
เจ้าเยียะก๋านคนเดียว ขอบอกเขามาจ้วยข้าเจ้าน่ อย� 41 พระเยซู ตอบนางว่า “มารธาเหย
เจ้ากระวนกระวายกับฮ้อนใจ๋ ในหลายอย่างลํ้าไป 42 สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋นมี สิง่ เดียวเต้าอัน
้ มารีย์ได้
เลือกเอาสิง่ ดีอันนั ้น ใผจะลู่เอาไปจากเขาตึงบ่ได้�

11
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านอธิษฐาน
1 มีวันนึ่ งพระเยซูอธิษฐานอยูใน
่ ตี้แห่งนึ่ ง เมื่ออธิษฐานจบแล้วสาวกคนนึ่ งบอกพระองค์
ว่า “อาจ๋ารย์ครับ ขอสอนหมู่เฮาอธิษฐาน เหมือนตี้ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาสอนสาวกของเขา
ฒ

10:27 10:27 ฉธบ� 6:5

ณ

10:27 10:27 ลนต� 19:18

ลูก๋า 11:2

108

ลูก๋า 11:26

พ่อง� 2 พระองค์บอกหมูเขา
่ ว่า “เมื่ออธิษฐานหื้อว่า ‘ข้าแต่พระบิดาขอหื้อนามของพระองค์

เป๋นตี้นั บถือ ขอหื้อแผ่นดินของพระองค์มาตัง้ อยู่ 3 ขอโผดหื้อข้าพระองค์ตังหลายมีอาหาร
กิน
๋ ตึงวัน 4 ขอโผดยกโต้ษบาปของข้าพระองค์ตังหลาย เหมือนข้าพระองค์ยกโต้ษหื้อคนตี้
เยียะบาปต่อข้าพระองค์นั ้น ขอบ่หื้อปาข้าพระองค์ตังหลาย 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 ง
คืน อู้กับเขาว่า ‘เสี่ยวเหยขอยืมเข้าหนมปังสักสามก้อนเต๊อะ 6 เปื้ อนเฮาคนนึ่ งก้าหาเตียว
ตาง มา เถิง เฮา บ่มี อะหยัง จะ หื้อ เขา กิน
๋ � 7 แล้ว เสี่ยว ตี้ อยู่ตัง ใน บ้าน ก็ ตอบ ว่า ‘ห้าม มา รบก๋
วน กั ๋น เต๊อะ ปะตู๋ บ้าน ก็ หับ แล้ว หมู่ ลูกๆ กับ เฮา กํ่า ลัง จะ หลับ เฮา ลุก ไป เอา หื้อ เสี่ยว บ่ได้�
8 เฮาบอกต้านตังหลายว่า เถิงแม้ว่าเป๋ นเสี่ยวกั ๋น เขาก็ยังบ่ลุกมาเอาหื้อ แต่ย้อนคนนั ้นตื๊อ
ฮ้อง ติกๆ เสี่ยว คน นั ้น จึง ลุก ขึ้น มา เอา หื้อ ต๋าม ตี้ ต้อ งก๋าน 9 เฮา จึง บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า จง
ขอ แล้ว จะ ได้ จง เซาะ แล้ว จะ ปะ จง ฮ้อง ตี้ ปะตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ 10 ย้อน ว่า กู้ คน ตี้ ขอ ก็ จะ ได้ กู้
คนตี้ เซาะก็ จะปะ กู้ คนตี้ ฮ้องตี้ ปะตู๋ ก็ จะเปิดหื้อเขา 11-12 มีใผในหมู่ต้านตี้ เป๋นป้อ ถ้าลูกขอ
ป๋าจะเอางู ปิ๊ ดหื้อแตนกา๔ ถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องหื้อเขากา 13 ย้อนว่าต้านตังหลายตี้เป๋น
คน บาป ก็ ยัง ฮู้ จัก เอา ของ ดีๆ หื้อ ลูก แล้ว นั ก เหลือ นั ้น พระบิดา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ จะ บ่หื้อ พระ
วิญญาณบริสุทธิกั
์ บคนตี้ขอจากพระองค์กา�
พระเยซูใจ๊อํานาจของพระเจ้าไล่ผี
วัน นึ่ ง พระเยซู ไล่ ผี ตี้ เยีย ะ หื้อ คน เป๋น ใบ้ ออก จาก ป้อ จาย คน นึ่ ง แล้ว เขา ก็ อู้ ได้ คน ตัง
หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด 15 แต่ บาง คน ใน หมู่ เขา อู้ ว่า “คน นี้ ไล่ ผี ออก ได้ โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอล
เซบูลหัวหน้าผี� 16 ซํ้าคนก็จะมาทดลองพระองค์ ขอหื้อพระองค์เยียะหมายสําคัญจากฟ้า
สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อ จะ ฮู้ว่า พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ๆ 17 แต่ พระองค์ ฮู้กํา 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 ซา
ต๋าน แตกแยก กั ๋น ใน หมู่ ของ มัน อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่ได้ จาใด ต้าน ตัง หลาย ว่า เฮา ไล่
ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอลเซบู ล 19 แต่ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอลเซบู ล
หมู่ ของ ต้าน ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ ใผ จาอัน
้ หมู่ ของ ต้าน นั ้น ละ จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน เรือ
่ ง นี้
ได้ 20 แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยอํานาจของพระเจ้า แสดงว่าแผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่
ต้านแล้ว
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
อันตราย 22 แต่เมื่อมีคนตี้มีกํา๋ ลังนั กเหลือเขา เข้ามาต่อสู้แล้วเขาก๊าน คนนั ้นก็จะลู่อาวุธตี้
เขาวางใจ๋ไปเหีย แล้วเก็บเอาสิง่ ของทรัพย์สมบัติของเขาไปแบ่งกั ๋น
23 “ถ้าใผบ่ได้อยูฝ่
่ ายเดียวกับเฮาก็เป๋นศัตรูต่
๋ อเฮา ใผบ่ได้จ้วยฮ้องคนเข้ามาเปาะมาต้อม
กับเฮา ก็เป๋นคนเยียะหื้อคนแตกขะแลขะแจไป
14

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 อ
เซาะหาตี้ อยู่ใหม่ แต่ ก็ เซาะหาบ่ปะ ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นเลยอู้ขึ้นว่า ‘ข้าจะปิ๊ กไปเฮือนหลังเก่าตี้ ได้
ออกมาแล้วดีกว่า� 25 เมื่อปิ๊ กมาแล้วก็หันว่า เฮือนหลังเก่านั ้นเผี้ยวสะอาดเรียบร้อยดี 26 ผี
ตั ๋วนั ้นก็ไปจวนผีตั ๋วอื่นๆ แหมเจ็ดตั ๋วตี้ฮ้ายเหลือมันแหม แล้วปากั ๋นเข้ามาอยู่ในเฮือนหลัง
นั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม�
24

๔

11:11-12 11:11-12 สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
่ ประโยคว่า ถ้าลูกขอเข้าหนมปัง จะเอาบ่าหินหื้อกา
11:24 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๕
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คนตี้เป๋นสุขเหลือคนอื่น

มี แม่ ญิงคนนึ่ งในคนตังหลายฮ้องบอกพระองค์ ว่า “แม่ ตี้ เกิด
พระองค์ และ หื้อ กิน
ิ ถ้อยกํา ของ
๋ นม ก็ เป๋น สุข� 28 แต่ พระองค์ อู้ ว่า “คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
พระเจ้า แล้วเยียะต๋ามถ้อยกํานั ้น ก็เป๋นสุขเหลือนั ้นแหมก่อน�
27 เมื่อ พระเยซู กํ่า ลัง อู้อยู่

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 หมาย
สําคัญเต้าอัน
้ แต่ เฮาจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจากหมายสําคัญตี้ เกิดขึ้นกับโยนาห์เต้าอัน
้
30 ย้อน ว่า สิง
ตี
้
เกิ
ด
ขึ
้
น
กั
บ
โยนาห์
ได้
เป๋
น
หมายสํ
า
คั
ญ
หื
้
อ
จาว
เมื
อ
ง
นี
นะเวห์
ฮู
้
ว่
า
พระเจ้
า
ได้
่
ส่งเขาไป ก็ เหมือนกั ๋นกับสิง่ ตี้ จะเกิดขึ้นกับบุตรมนุษย์ก็ เป๋นหมายสําคัญหื้อคนในสมัยนี้ ฮู้
31 ในวันตี้พระเจ้าจะตัดสินโลก พระราชินีของตังใต้ด ก็จะยืนขึ้นนาบโต้ษคนในสมัยนี้ ย้อน
ว่า พระนาง ได้ มา จาก ตี้ สุด ป๋าย แผ่น ดิน โลก เปื้ อ จะ มา ฟัง สติ ปั๋ ญญา ของ กษั ตริย์ ซาโลมอน
แต่ บ่า เดี่ยว นี้ คน ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ กษั ตริย์ ซาโลมอน อยู่ ตี้ นี่ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ บ่ยอม ฟัง 32 จาว
เมือง นี นะเวห์ จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน สมัย นี้ ใน วัน ตี้ พระเจ้า ตัดสิน โลก ย้อน ว่า เขา ตัง หลาย
ได้กลับใจ๋จากบาปเมื่อโยนาห์ไปสัง่ สอนหมู่เขา แต่ต๋อนนี้ คนตี้เป๋นใหญ่เหลือโยนาห์อยูส่
่ อง
หน้าหมู่ต้าน แต่ยังบ่มีใผกลับใจ๋จากบาปสักคน
33 “บ่มีใผเมื่อต๋ามโกมไฟแล้วจะเอาตัง
้ ไว้ตี้ลับตี้บัง กาว่าเอาถังควบไว้แต่จะตัง้ ไว้บนตัง่
เปื้ อคนตังหลายตี้เข้ามาจะหันเป่งแจ้งได้ 34 แก่นต๋าเผียบเหมือนโกมไฟส่องแจ้งในตั ๋วของ
คนเฮา ถ้าแก่นต๋าของต้านดี ตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็ เป่งแจ้งไปหมด ถ้าแก่นต๋าของต้านบ่ดี ตึงตั ๋ว
ของต้านก็ จะมืดหมด 35 ย้อนจาอัน
้ จงหละวังหื้อดี หละวังความเป่งแจ้งตี้ ต้านกึ๊ดว่าอยู่ใน
ตั ๋วเป๋นความมืด 36 ถ้า ตั ๋วของต้านตึง หมดมี ก้า ความเป่ง แจ้ง บ่มี ความมืดเลย ก็ จะแจ้งไป
หมดเหมือนกับโกมไฟตี้ส่องมาหาต้านนั ้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 บ้าน
38
พระองค์ก็เข้าไปแล้วนั ่งลงกิน
ี วย
๋ ตวยกั ๋น เมื่อฟาริสีคนนั ้นหันว่า พระเยซู บ่ได้เยียะพิธซ่
มือก่อนกิน
้ บเขาว่า “หมู่ฟาริสีล้างถ้วยจานก้าตังนอกเต้า
๋ ข้าว เขาก็แปลกใจ๋ 39 พระองค์อูกั
อัน
้ แต่ตังในนั ้นมีก้าความโลภกับก๋านบ่ดี 40 หมู่คนง่าว พระเจ้าผูสร้
้ างตังนอกก็ได้สร้างตัง
ในตวยบ่ใจ้ กา 41 จงเอาของตี้ อยู่ในถ้วยจานหื้อคนตุ๊กยาก แล้วกู้ อย่างก็ จะสะอาดบริสุทธิ์
สําหรับเจ้า
42 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ฟาริสีย้อนหมู่เจ้าถวายสิบลดจากหอมด่วน ขมิน
้ กับหมู่
เครือ
่ งเทศ แต่บ่สนใจ๋ความยุติธรรมกับความฮักต่อพระเจ้า ก๋านถวายสิบลดเจ้าก็ควรเยีย
ะอยู่ แต่ บ่ดี ละสิง่ สําคัญหมู่นั ้นตวย 43 ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ ฟาริสี ย้อนเจ้าซอบนั ่ง
ตัด
๊ ตี้สําคัญในธรรมศาลาของจาวยิว กับซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี 44 ความฉิ บหายก็จะ
เกิดกับเจ้าตังหลาย ย้อนหมู่เจ้าเผียบเหมือนอุโมงค์ฝังศพตี้คนบ่ฮู้ว่ามีศพฝังอยู่หัน
้ คนจะ
เตียวยํ่าไปยํ่ามาโดยบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง๖”
45 ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ตี้ ต้าน ว่า จาอัน
้ ต้าน ก็ ดู แควน
หมู่เฮาตวยก่า� 46 พระองค์ก็บอกเขาว่า “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ผูชํ
้ านาญบทบัญญัติ
ตวย ย้อนหมู่เจ้าตัง้ กฎตี้ยากๆ หื้อคนตังหลายแบกไว้ แต่หมู่เจ้านั ้นก็บ่ยอมจ้วยจิสักหน้ อย
47 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตัง หลาย ย้อน หมู่ เจ้า ได้ แป๋ ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ เปิ ง กับ ผู้ เป๋ น
37
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ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต่ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เจ้า นั ้น ละ เป๋น คน ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หมู่ นั ้น 48 ตี้ หมู่ เจ้า เยีย ะ นั ้น ก็ แสดง ว่า หมู่ เจ้า หัน ดี หัน งาม กับ สิง่ ตี้
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ได้ เยีย ะ หมู่ เขา ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว หมู่ เจ้า ก็ มา แป๋ง
อุโมงค์ ฝัง ศพ หื้อ 49 ย้อน จาอัน
้ พระเจ้า ได้ อู้ ต๋าม ปั๋ ญญา ของ พระองค์ ว่า ‘เฮา จะ ส่ง ผู้ เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนเฮากับหมู่อัครสาวกไปหาหมู่เขา หมู่เขาก็จะฆ่าเหียพ่อง จะคํ่าเหียพ่อง�
50 ย้อน จาอัน
้ คน ใน ยุค นี้ นี่ ละ จะ ต้อง ฮับ โต้ษ ตี้ ได้ ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
ตึงหมดตัง้ แต่ เมื่อเก๊าสร้างโลก 51 คือตัง้ แต่ อาแบล๗จ๋นเถิงเศคาริยาห์๘ตี้ ถูกฆ่าต๋ายหละ
หว่าง พระวิหาร กับ แต้น ปู่ จา เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใน ยุค นี้ จะ ต้อง ฮับ
โต้ษ ตี้ ได้ ฆ่า คน หมู่ นั ้น อย่าง แน่ นอน 52 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ
ย้อนว่าหมู่เจ้าเอาลูกขะแจ๋แห่งความฮู้เรือ
่ งพระเจ้าไปซ่อนไว้เหีย แต่หมู่เจ้าก็บ่ยอมเข้าไป
คนอื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็ขวางไว้เหีย�
53 เมื่อ พระเยซู ออก มา จาก บ้าน ฟาริสี คน นั ้น แล้ว หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี ก็ ตัง
้ เก๊ า
ต่อต้านพระองค์อย่างแฮงกับหลุ้มถามพระองค์หลายอย่าง 54 หมู่เขาหวังจะยับผิดเอาจาก
กําของพระองค์ เปื้ อจะฟ้องพระองค์ได้

12

กําเตือ
๋ นเรือ
่ งความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดของหมู่ฟาริสี
คนมาจุมนุมยัดกั ๋นอยู่ พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกของพระองค์ก่อน
ว่า “ต้านตังหลายจงหละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสี คือความหน้าซื่อใจ๋ก๊ด 2 แต่กู้อย่างตี้ปิดบัง
ซุกไว้จะเปิดหื้อหัน ตึงตี้ เป๋นความลับกู้ อย่างจะถูกเปิดเผยออกมาหมดหลึ้ง 3 ย้อนจาอัน
้ กู้
สิง่ ตี้ต้านอู้ในตี้มืด คนจะได้ยน
ิ ในตี้แจ้ง กับสิง่ ตี้ต้านซูบซาบตี้หูในห้องส่วนตั ๋ว จะมีคนเอิน
้
บอกบนดาดฟ้าหลังคาตึก
1 กํานั ้นมีคนนั กเป๋ นปั นๆ

ผู้ตี้เฮาสมควรกั ๋ว
“เปื้ อน ของ เฮา เหย เฮา ขอ บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ต้อง กั ๋ว คน ตี้ ฆ่า ได้ ก้า ตั ๋ว แล้ว เมื่อ ลูน
มาก็เยียะอะหยังต้านแหมบ่ได้ 5 แต่เฮาจะเตือ
๋ นหื้อฮู้ก่อนว่าสมควรจะกั ๋วใผ หื้อกั ๋วพระเจ้า
ผู้ตี้ ฆ่า ต้านได้ แล้วยังมี ฤทธิอํ
์ านาจจะเอาโจ้งลงหม้อ หน้าฮกได้ แหม หื้อกั ๋วพระองค์ นั ้นละ
6 นกจอกห้าตั ๋วเปิ้ นขายกั ๋นสองบาท๙บ่ใจ้ กา แม้นกตั ๋วเดียวพระเจ้าก็ บ่ลืม 7 ขนาดผมของ
ต้านมีกี่ เส้น พระเจ้าก็ นั บไว้หมดแล้ว ย้อนจาอี้บ่ต้องกั ๋วเน่ อ หมู่ต้านมีก้านั กเหลือนกจอก
หลายตั ๋วแหมก่อน
8 “เฮาบอกหมู่ต้านว่า คนใดตี้ยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้ บุตรมนุษย์ก็จะยอมฮับเขา
ต่อ หน้า หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า 9 แต่ คน ใด ตี้ บ่ยอมฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ เฮา ก็ จะ
บ่ยอมฮับเขาต่อหน้าหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเหมือนกั ๋น 10 พระเจ้ายังจะยกโต้ษหื้อกับคน
ตี้ด่าบุตรมนุษย์ได้ แต่จะยกโต้ษหื้อคนตี้อูหมิ
้ น
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิตึ
์ งบ่ได้
11 “เมื่อหมู่ต้านถูกปาไปตัดสินโต้ษในธรรมศาลา กาว่าต่อหน้าเจ้าเมืองกาว่าผู้มีอํานาจ
12 ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิจะ
ตัดสิน บ่ต้องฮ้อนอกตกใจ๋ว่าจะตอบจาใดจะอูจาใด
้
์ สอน
ต้านว่า ควรจะอูจาใด
้
ในเวลานั ้น�
4

๗

11:51

11:51 อาแบลเป๋นคนแรกตี้ถูกฆ่าต๋ายในปฐมก๋าล 4:8

เป๋นปุโรหิตคนสุดต๊ายตี้ถูกฆ่าใน 2 พศด�
24:20-21
สองเหรียญอัสซาริอน
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ั
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เศรษฐีง่าว

13 มีคนนึ่ งในหมูคน
่ ตี้มาหัน
้ บอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ ขอสัง่ หื้ออ้ายแบ่งมรดกหื้อข้าพเจ้า

กําเต๊อะ� 14 แต่พระเยซูอูกั
้ บเขาว่า “ใผได้ตัง้ เฮาเป๋นผูตั
้ ดสินความ กาว่าเป๋นคนแบ่งมรดก
หื้อต้านกา� 15 แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บคนตังหลายว่า “จงหละวังหื้อละเว้นก๋านโลภตึงหมดเหีย
ย้อนว่าจีวต
ิ ของคนเฮาบ่ได้ขึ้นอยู่กับก๋านมีสิง่ ของนั กๆ� 16 พระองค์อู้กําเผียบข้อนึ่ งหื้อหมู่
เขาฟังว่า “มีเศรษฐีคนนึ่ ง นาของเขาได้ข้าวนั กขนาด 17 เขากึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เฮาจะเยียะจาใดดี
หา ย้อนว่าเฮาบ่มีตี้ตี้จะใส่ข้าวจ๋นหมดจ๋นเสี้ยงได้� 18 เขากึ๊ดว่า ‘เฮาจะเตหลองข้าวเก่านั ้น
แล้ว แป๋ง แหม ใหม่ หื้อ ใหญ่ๆ แล้ว เก็บ ข้าว กับ ทรัพย์ สมบัติ ไว้ ใน หลอง ใหม่ จ๋น หมด 19 แล้ว
เฮาจะบอกกับตั ๋วเก่าว่า “เฮามี ข้าวของนั กอยู่ได้ แหมหลายปี๋ หื้ออยู่สบายๆ กิน
๋ ดื่มม่วนงัน
เต๊อะ� ’
20 “แต่พระเจ้าบอกกับเขาว่า ‘เออ คนง่าว คืนนี้ เจ้าจะต๋ายแล้ว ของตี้สะสมไว้นั ้นจะเป๋ น
ของใผ�
21 “คนตี้สะสมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วเก่า แต่บ่ได้รํา
่ รวยในสิง่ ดีในสายต๋าพระเจ้าก็เป๋นจา
อัน
้ ละ�
พระเยซูบอกหื้อไว้ใจ๋พระเจ้า

“ย้อนจาอัน
้ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋จี้วีจ้
้ อหว้อเกี่ยวกับจีวต
ิ
ว่า จะเอาอะหยังมากิน
่ งของตั ๋วว่า จะเซาะหาเสื้อผ้าตี้ไหนมานุ่ง 23 ย้อน
๋ กาว่าเป๋นห่วงเรือ
ว่าจีวต
ิ สําคัญนั กเหลือของกิน
๋ กับตั ๋วของคนเฮาก็สําคัญนั กเหลือผ้านุ่ง 24 ลองผ่อหมู่นกก๋า
ลอ ว่า บ่ได้ หว่าน บ่ได้ เก็บ เกี่ยว บ่ได้ เอา ข้าว ไว้ใน หลอง แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เลี้ยง นก หมู่ นั ้น ไว้
หมู่ ต้าน มี ก้า นั ก เหลือ นก หมู่ นั ้น แหม ก่อน 25 ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ตี้ ฮ้อ นใจ๋ แล้ว ต่อ จี วต
ิ ตั ๋ว
เก่าหื้อยาวออกไปแหมสักหน้ อยนึ่ งได้ 26 ย้อนจาอัน
้ แม้สิง่ หน้ อยๆ จาอี้ยังเยียะบ่ได้ จะฮ้อ
นอกตกใจ๋เรือ
่ งอื่นๆ เยียะหยัง
27 “ลองผ่อดอกไม้ลอ มันงอกงามขึ้นมาได้จาใด มันบ่ได้เยียะก๋าน มันบ่ปั่ นฝ้ายแป๋ งเสื้อ
นุ่ง แต่เฮาบอกหื้อฮูว่
้ า ขนาดกษั ตริยซาโลมอน
์
ตี้นั บว่ารํา่ รวยนั กขนาด ก็ยังใส่เสื้อผ้าบ่งาม
28
เต้าดอกไม้หมู่นี้ สักดอกเดียว ถ้าพระเจ้าแต่งหย้องดอกหญ้าตํา๋ โต้งตํา๋ นา เซิง่ มีจีวต
ิ 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 ต้าน ก็ บ่ถ้า ฮ้อน ใจ๋ ว่า จะ เอา
อะหยังมากิน
๋ มาดื่ม 30 ย้อนว่าคนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้าใคว่โลกเซาะหาสิง่ หมู่นี้ แต่พระบิดาของ
ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า สิง่ หมู่ นี้ จํา๋ เป๋ น สําหรับ ต้าน 31 แต่ หื้อ ต้าน เซาะ หา แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าก่อน แล้วพระเจ้าจะเตื่อมแถ้งสิง่ ตี้จํา๋ เป๋นหมู่นี้ กับหมู่ต้าน
22 พระเยซู อู้กับหมู่สาวกของพระองค์ ว่า

ทรัพย์สมบัติในสวรรค์

32 “หมูแกะ
่
หน้ อยๆ เหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ พระบิดาของหมูต้
่ านปอใจ๋ตี้จะหื้อหมูต้
่ านอยูใน
่ แผ่น

ดินของพระองค์ 33 ต้านตังหลายจงขายของตี้มีอยู่ แล้วแจกหื้อคนตุ๊ก หื้อแป๋งถงสตางค์ตี้
บ่มีวันปุด คือมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ตี้บ่ฮู้จักหมด ตี้ขโมยก็บ่เข้ามาใก้ แมงก็บ่มาขบกิน
๋
34 ย้อนว่าทรัพย์สมบัติของต้านอยูตี
่ ้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้

หมู่คนฮับใจ๊ตี้ถ้าต้อนฮับนาย
“ต้าน ตัง หลาย ต้อง แต่ง ตั ๋ว หื้อ พร้อม ตี้ จะ ฮับ ใจ๊ กับ หื้อ โกม ไฟ ของ ต้าน แจ้ง อยู่ 36 หื้อ
เป๋น เหมือน คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ถ้า ต้อนฮับ นาย ของ ตั ๋ว เมื่อ นาย ปิ๊ ก จาก งาน แต่งงาน มา แผว บ้าน
แล้วเมื่อนายมาฮ้องหน้าปะตู๋ หมู่เขาก็จะไขหื้อบ่าเดี่ยวนั ้นได้เลย 37 คนฮับใจ๊ตี้นายมาปะว่า
35
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กํ่าลังรอถ้าอยู่ก็ เป๋นสุข เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า นายจะแต่งตั ๋วเป๋นคนฮับใจ๊
แล้วหื้อคนฮับใจ๊นั ่งกิน
๋ ข้าว นายจะยกข้าวมาหื้อกิน
๋ 38 ถ้านายปิ๊ กมาปะว่าคนฮับใจ๊ยังรอถ้า
อยู่ หมู่เขาก็จะเป๋นสุข แม้ว่าจะเป๋นเวลาเตี้ยงคืน กาว่าใก้แจ้งแล้วก็ต๋าม 39 หื้อจํา๋ ไว้ว่า ถ้า
เจ้าของบ้านฮูตั
้ ๋วว่าขโมยจะลักเข้ามาเวลาใด เขาก็จะแนหละวังบ่หื้อขโมยงัดเข้ามาในบ้าน
40
ได้ แน่ ๆ ต้าน ตัง หลาย จง เกีย ม ตั ๋ว ไว้หื้อ พร้อม ย้อน ว่า บุตรมนุษย์จะ มา ใน เวลา ตี้ หมู่ ต้าน
กึ๊ดบ่เถิง�
41 เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ อู้ กํา เผียบ นั ้น หื้อ หมู่ เฮา ฟัง กา กาว่า อู้ หื้อ คน อื่น ฟัง�
42 พระองค์ตอบว่า “ใผเป๋ นป้ อบ้านตี้ซื่อสัตย์ กับหลวก ตี้เจ้านายมอบหน้าตี้หื้อเป๋ นหัวหน้า
คน ฮับ ใจ๊ คน อื่นๆ เปื้ อ แจก ของกิน
๋ ต๋าม เวลา 43 เมื่อ เจ้า นาย ปิ๊ ก มา หัน เขา ยัง เยีย ะ ก๋าน อยู่
44
อย่างดี ป้อบ้านคนนั ้นก็ เป๋นสุข เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า เจ้านายจะตัง้ 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 อยู่ กว่า เจ้า
นายจะปิ๊ กมา� แล้วตัง้ เก๊าบุบตีคน
๋ ฮับใจ๊จายญิงกับตึงกิน
๋ ตึงดื่มจ๋นเมาแล้ว 46 เจ้านายของ
เขาก็จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้เขาบ่ฮูกั
้ บบ่ตันฮูค
้ ิง แล้วก็จะลงโต้ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่หื้อไปอยู่
ตวยหมู่คนตี้บ่เจื้อ 47 คนฮับใจ๊ตี้ฮู้ใจ๋นาย แล้วบ่ได้เกียมตั ๋วเยียะก๋านต๋ามใจ๋นาย จะต้องถูก
เฆี่ยนหนั ก 48 แต่คนตี้บ่ฮู้ แล้วเยียะในสิง่ ตี้สมควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนหน้ อย ใผได้ฮบ
ั
นั ก ก็จะต้องหื้อนั ก ใผได้ฮบ
ั ความไว้วางใจ๋นั กก็จะต้องฮับผิดชอบนั ก
พระเยซูเป๋นเหตุหื้อแตกแยกกั ๋น

49 “เฮา มา เปื้ อ จะ หื้อ ไฟ แห่ง ก๋าน ตัดสิน เกิด ขึ้น ใน โลก

เฮาก็ ใค่ หื้อไฟนั ้นลุก เปื้ อก๋านงาน
เฮาจะได้ สําเร็จ 50 เฮาต้องฮับความตุ๊กขนาด เฮาก็ ตุ๊กใจ๋ จ๋นกว่าจะสําเร็จ 51 ต้านตังหลาย
กึ๊ด ว่า เฮา มา เปื้ อ จะ หื้อ เกิด ความ สงบ สุข ใน โลก นี้ กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ แต่ มา เปื้ อ หื้อ เกิด ก๋าน
52
แตกแยก กั ๋น ตัง้ แต่ นี้ ไป เฮือน ใด ตี้ มี ห้า คน ก็ จะ แตกแยก กั ๋น เป๋น หมู่ นึ่ ง สาม คน กับ แหม
หมู่สองคนตี้ต่อต้านกั ๋น 53 ป้อกับลูกบ่าวจะแตกแยกกั ๋น แม่กับลูกสาวจะแตกแยกกั ๋น แม่
ผัวกับลูกใป๊จะแตกแยกกั ๋น�

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 ต้านก็ว่า ‘จะ
ฮ้อน ขนาด� แล้ว ก็ เป๋น จาอัน
้ แต๊ 56 เออ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ต้าน ตัง หลาย ฮู้จัก ตี ความหมาย
๋
ของ สิง่ ตี้ เกิด ขึ้น บน แผ่น ดิน กับ ต๊ องฟ้า แต่ เป๋น จาใด ต้าน ตี ความหมาย
๋
สิง่ ตี้ พระเจ้า กํ่า ลัง
เยียะอยูใน
่ สมัยนี้ บ่ได้
54

“เป๋น จาใด ต้าน ตัง หลาย บ่ตัดสิน เอา คน เดียว ว่า อะหยัง เป๋น สิง่ ตี้ ถูก 58 ถ้า ต้าน กํ่า ลัง
เตียวไปศาลกับคนตี้ จะฟ้องต้าน หื้ออุตส่าห์หาตางตี้ จะตกลงกั ๋นได้ เมื่อยังบ่ตันไปเถิงศาล
เตื้อ กั ๋วว่าเขาจะบังคับต้านไปหาผู้พิพากษา ผู้พิพากษาก็จะส่งต่อหื้อนายกุมคอก นายกุม
คอกก็จะเอาต้านไปขังคอกไว้เหีย 59 เฮาบอกต้านว่า ต้านจะออกจากคอกตึงบ่ได้ จ๋นกว่าจะ
จ่ายก้าปรับจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์ก่อน�
57

13
หื้อกลับใจ๋จากบาป

1 เวลานั ้นมีบางคนอยูหั
่ น
้ เล่าเรือ
่ งจาวกาลิลีตี้ถูกปีลาตฆ่าต๋ายต๋อนตี้กํ่าลังเยียะพิธถวาย
ี

เครือ
่ งปู่จาพระเจ้า หื้อพระเยซูฟัง 2 พระองค์ก็ถามหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายกึ๊ดว่าจาวกาลิ
ลี หมู่นั ้นเป๋นคนบาปนั กเหลือจาวกาลิ ลีคนอื่นๆ ย้อนว่าหมู่เขาได้ ถูกฆ่าต๋ายจาอัน
้ กา 3 เฮา
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บอกต้านตังหลายว่าบ่ใจ้ ถ้า ต้านตัง หลายบ่ได้ กลับ ใจ๋ จากบาป ก็ จะต้องฉิ บหายเหมือน กั ๋น
4 กาว่าสิบแปดคนนั ้นลอ ตี้ หอคอยเมืองสิ โลอัมโก้นเต๋งหมู่เขาต๋าย ต้านตังหลายกึ๊ดว่าหมู่
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 ถ้าต้านตังหลายบ่กลับใจ๋จากบาปก็จะฉิ บหายเหมือนกั ๋น�
กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อบ่มีหน่วย

“มีคนนึ่ งปูกเก๊าบ่าเดื่อเก๊านึ่ งไว้ในสวนองุน
่ ของเขา
เขามาเซาะหาหน่วยตี้เก๊านั ้นก็บ่มี 7 เขาก็บอกคนเยียะสวนองุน
่ ว่า ‘ผ่อลอเฮามาเซาะหน่วย
บ่าเดื่อเก๊านี้ สามปี๋แล้ว บ่หันมีสักหน่วย ฟันขว้างเหียเต๊อะ ละไว้ก็เติก
้ สวนบ่ดาย� 8 คนเยีย
ะสวนองุน
่ ก็บอกว่า ‘นายครับ ขอเอาไว้แหมปี๋เต๊อะ ลองกุ่นดินเอาปุ๋ยใส่ผ่อก่อน 9 ถ้าปี๋หน้า
มีหน่วยก็ดี แต่ถ้าบ่มีหน่วย ก้อยฟันขว้างเมื่อลูนก็ได้� �
6 พระเยซู อู้กําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า

ฮักษาแม่ญิงหลังก่องในวันสะบาโต
ใน วัน สะบาโต วัน นึ่ ง พระเยซู กํ่า ลัง สัง่ สอน อยู่ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 11 มี แม่ ญิง
คนนึ่ ง โดนผีเข้าเยียะหื้อเป๋น โรคได้ สิบ แปดปี๋ นางหลังก่อง หยืดตั ๋วซื่อบ่ได้ 12 เมื่อ พระองค์
หันนางแล้วจึงฮ้องหื้อเข้ามาหาบอกว่า “นางเหย ตั ๋วเจ้าหายจากโรคแล้ว� 13 พระองค์เอา
มือวางตี้ตั ๋วของนาง โรคของนางก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย หยืดตั ๋วซื่อได้ กับสรรเสริญพระเจ้า
14 แต่ นาย ธรรมศาลา โขด ตี้ พระเยซู ฮัก ษา โรค ใน วัน สะบาโต จึง บอก คน ตัง หลาย ว่า “มี
หก วัน ตี้ หื้อ เยีย ะ ก๋าน ได้ ใน หก วัน นั ้น หื้อ มา ฮัก ษา โรค เต๊อะ แต่ ใน วัน สะบาโต ขอ ย้าง ก่อน�
15 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด เจ้า ตัง หลาย ได้ แก้ เจื้ อก งัว เจื้ อก ลา ปา มัน ออก
คอกไปกิน
๋ นํ้าในวันสะบาโตบ่ใจ้กา 16 แม่ญิงคนนี้ เป๋นเจื๊อสายของอับราฮัม เขาถูกซาต๋าน
เยีย ะ หื้อ เป๋น โรค มา สิบ แปด ปี๋ แล้ว บ่สมควร เตื้อ กา ตี้ นาง จะ มี อิสระ ใน วัน สะบาโต� 17 เมื่อ
พระองค์ อู้ จาอัน
้ แล้ว หมู่ ตี้ เป๋น ศัตรู ก็
๋ อาย แต่ คน ตัง หลาย จื้น จมยินดี ย้อน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้
พระเยซูได้เยียะ
10

กําเผียบเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า
พระองค์ อู้ หื้อ ฟัง ว่า “แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง เฮา จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี น่ อ 19 ก็ เผียบ เหมือน เม็ด มัสตาร์ด เม็ด นึ่ ง ตี้ คน นึ่ ง เอา ไป ปูก ไว้ใน
สวนของเขา งอกออกมาแล้ว ก็เป๋นต้นใหญ่จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้นได้�
18

กําเผียบเรือ
่ งเจื๊อเข้าหนมปัง
พระองค์ ก็ อู้ แหม ว่า “เฮา จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี หา 21 ก็ เผียบ
เหมือนเจื๊อผงฟูตี้แม่ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง๑ เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึง
หมด�
20

ปะตู๋กีด

22 ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง เตียวตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม

พระเยซู ก็ แอ่วไปต๋ามบ้านต๋ามเมือง
ต่างๆ สัง่ สอน คน ตัง หลาย ตวย มี คน นึ่ ง ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ คน ตี้ จะ รอด ป๊น บาป
โต้ษ นั ้น มี หน้ อย กา� 24 พระองค์ อู้กับ คน ตัง หลาย ว่า “ต้าน ตัง หลาย จง พยายาม เข้า ไป ตาง
ปะตู๋กีดๆ เน่ อ เฮาบอกต้านตังหลายว่า มีคนนั กฮิจะเข้าไปก็เข้าบ่ได้ 25 เมื่อเจ้าของบ้านหับ
ปะตู๋ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ยืน ฮ้อง อยู่ ตัง นอก ปะตู๋ ว่า ‘นาย เจ้าข้า จ้วย ไข ปะตู๋ หื้อ เฮา กํา เต๊อะ�
แต่เจ้าของบ้านตอบว่า ‘เฮาบ่ฮู้จักหมู่เจ้าว่าเป๋นใผ ลุกตี้ไหนมา� 26 ต้านตังหลายก็จะตอบ
ว่า ‘หมู่ เฮา เกย กิน
๋ สุก กิน
๋ ดิบ กับ ต้าน ต้าน เกย สัง่ สอน ตํา๋ ถนน ใน บ้าน ของ หมู่ เฮา นั ้น ลอ�
23

๑

13:21 13:21 จาวยิวจะใจ๊ถังตี้ใส่แป้งได้สิบสามลิตร
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‘เฮาบ่ฮู้จักหมู่เจ้าว่าเป๋นใผ ลุกตี้ไหนมา เจ้าผู้เยียะบ่ดีตังหลาย จง
ไปหื้อป๊นหน้าเฮาเหียเต๊อะ�
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 แล้ว หมู่
ต้าน ก็ จะ ไห้ หุย ขบ เขี้ยว เกี๊ยว กาง อย่าง เจ็บ ปวด 29 คน จะ มา จาก ตัง วัน ออก ตัง วัน ตก ตัง
เหนื อ กับ ตัง ใต้ จะ กิน
๋ เลี้ยง ฉลอง กั ๋น ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 30 ผ่อ เน่ อ จะ มี คน ตี้ เป๋น คน ตัง
เก๊าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
27 เจ้าของบ้านก็ตอบว่า

พระเยซูอินดูกรุ งเยรู ซาเล็ม
ใน วัน นั ้น มี หมู่ ฟาริสี บาง คน มา บอก พระองค์ ว่า “ขอ ต้าน ไป จาก ตี้ นี่ เหีย เต๊อะ ย้อน เฮ
โรดเจ้าเมืองจะฆ่าต้าน� 32 พระองค์ จึงบอกหมู่เขาว่า “ไปบอกหมาไนตั ๋วนั ้นเน่ อว่า เฮาไล่
ผี ออก กับ ฮัก ษา โรค ใน วัน นี้ กับ วัน พูก แล้ว ใน วัน ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ สําเร็จ
33 แต่ว่าจํา
๋ เป๋ นตี้เฮาจะต้องเตียวไปวันนี้ วันพูก กับวันฮือ ย้อนว่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าจะบ่ถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็ม
34 “โอ เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ตี้ ได้ ฆ่า ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว
เอาบ่าหินขว้างคนหมู่ นั ้นตี้ พระเจ้าส่งมาหาหมู่ เจ้าจ๋นต๋าย หลายเตื้อเฮาใค่ เอาลูกของเจ้า
มา ไว้ ใน อ้อม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก อยู่ ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ยอม 35 ผ่อ หื้อ ดี เน่ อ เฮือน
ของเจ้าจะถูกละขว้างหื้อฮ้างไปเหีย เฮาขอบอกเจ้าตังหลายไว้เน่ อว่า เจ้าตังหลายจะบ่หัน
เฮาแหมแล้ว จ๋นกว่าหมู่เจ้าจะเอิน
้ ว่า ‘ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามขององค์พระผู้เป๋ น
เจ้า�ต”
31

14

ฮักษาโรคในวันสะบาโต
พระเยซู เข้าไปในเฮือนของผู้นําคนนึ่ งของหมู่ฟาริสีเปื้ อจะกิน
๋ ข้าว
2
คน ตี้ หัน
้ ถ้า ผ่อ ว่า พระองค์ จะ เยีย ะ ก๋าน ใน วัน สะบาโต ก่อ มี คน นึ่ ง เป๋น โรค บวม นํ้า อยู่ ต่อ
หน้าพระองค์ 3 พระเยซูจึงถามหมู่ผูชํ
้ านาญบทบัญญัติกับหมู่ฟาริสีว่า “ถ้าจะฮักษาคนป่วย
ในวันสะบาโต จะผิดบทบัญญัติก่อ� 4 หมู่เขาก็บ่ว่าใดสักคน พระองค์จึงกํา๋ ตั ๋วคนป่วย แล้ว
ฮักษาเขาหื้อหายโรค แล้วก็หื้อเขาไป 5 พระองค์จึงถามเขาตังหลายว่า “ในหมูต้
่ านมีใผพ่อง
ถ้ามีลูก๒กาว่างัวตกนํ้าบ่อในวันสะบาโต จะบ่ขะใจ๋ลากออกกา� 6 หมู่เขาก็ตอบกําถามนั ้น
บ่ได้
1 ในวันสะบาโตวันนึ่ ง

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านถ่อมตั ๋ว
พระเยซู หัน หมู่ คน ตี้ ฮับ เจิญ มา กิน
๋ เลี้ยง เลือก นั ่ง ตี้ สําคัญ พระองค์ จึง อู้ กํา เผียบ หื้อ หมู่
เขาฟังว่า 8 “เมื่อมีใผเจิญต้านไปกิน
๋ เลี้ยงงานแต่งงาน บ่ดีไปเลือกตี้นั ่งตี้สําคัญเน่ อ เผื่อว่า
เจ้าภาพได้เจิญคนตี้มียศสูงเหลือต้านมาในงานนั ้นตวย 9 เจ้าภาพจะปาคนนั ้นมาหา แล้ว
จะ บอก หื้อ ต้าน ลุก หื้อ คน นั ้น นั ่ง แล้ว ต้าน จะ ถูก เลื่อน ไป นั ่ง ตี้ ตํ่า ตี้ สุด ต้าน ก็ จะ อาย 10 เมื่อ
ต้านได้ฮบ
ั เจิญ ถ้าไปแผวบ้านตี้จัดงานแล้ว หื้อเซาะตี้นั ่งตี้ตํ่าตี้สุดก่อน ถ้าเจ้าภาพมาบอก
ต้าน ว่า ‘เปื้ อน เหย เจิญ ต้าน ไป นั ่ง ตี้ ดี เหลือ นี้ เต๊อะ� ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบ
ั เกียรติ ต่อ หน้า คน ตัง
หลายตี้นั ่งตวยกั ๋นหัน
้ 11 ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋วขึ้นก็จะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลงก็
จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
7

ต
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แล้ว พระเยซู อู้ กับ เจ้า ภาพ ว่า “เมื่อ ต้าน จะ จัด งาน เลี้ยง จะ เป๋น เมื่อ วัน ก็ ดี เมื่อ คํ่า ก็ ดี
บ่ถ้าเจิญก้าเปื้ อนเดียวเสี่ยวกั ๋น กาว่าเจิญญาติปี้ น้ อง กาว่าเปื้ อนบ้านตี้รํา่ รวยเต้าอัน
้ ย้อน
หมู่นั ้นก็จะเจิญต้านเป๋นก๋านส้ายมื้อกั ๋น 13 แต่เมื่อจัดงานเลี้ยง หื้อเจิญหมู่คนตุ๊ก คนพิก๋า
น คนแข้งหักขาห้าน กับคนต๋าบอดตวย 14 แล้วพระเจ้าจะปั๋ นปอนต้าน ย้อนคนหมู่นี้ บ่มีอะ
หยังจะมาส้ายต้าน แต่พระเจ้าจะเป๋นผู้หื้อรางวัลต้านเมื่อพระองค์เยียะหื้อคนถูกต้องต๋าม
ธรรม เป๋นขึ้นจากความต๋าย�
12

กําเผียบเรือ
่ งงานเลี้ยงใหญ่

15 มี คนนึ่ งตี้ นั ่งกิน
๋ ข้าวโต๊ะเดียวกั ๋นกับพระเยซู

เมื่อได้ยน
ิ พระองค์ อู้จาอี้ ก็ บอกพระองค์
ว่า “คน ตี้ จะ ได้ เข้า ฮ่วม งานเลี้ยง ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ เป๋น สุข� 16 พระองค์ อู้ กับ เขา ว่า
“มี คน นึ่ ง จัด งานเลี้ยง ใหญ่ โต ได้ เจิญ คน จํา๋ นวน นั ก มา ฮ่วม งาน 17 เมื่อ เกีย ม เสร็จ แล้ว ก็
ส่ง คน ฮับ ใจ๊ ออก ไป ตวย หา หมู่ ตี้ เจิญ ไว้แล้ว บอก เขา ว่า ‘เจิญ มา เต๊อะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็ พร้อม
แล้ว� 18 คน หมู่ นั ้น ปา กั ๋น อ้าง ว่า ไป บ่ได้ คน หัวที บอก ว่า ‘เฮา ซื้อ นา ไว้ วัน นี้ จะ ไป ผ่อ นา นั ้น
ขอ สูมา เต๊อะ� 19 แหม คน นึ่ ง ว่า ‘เฮา ซื้อ งัว ไว้ห้า กู้ เฮา จะ ไป ลอง ก๋าน ผ่อ เฮา ขอ สูมา เต๊อะ�
20 แหมคนนึ่ งก็อู้ว่า ‘เฮาแต่งงานใหม่ย้อนจาอัน
้ ไปบ่ได้� 21 คนฮับใจ๊ก็ปิ๊ กมาบอกนาย นาย
โขด ขนาด สัง่ คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘ออก ไป ต๋าม กอง ใหญ่ กับ กอง หน้ อย ใน เมือง เวยๆ ปา คน ตุ๊ก คน พิ
ก๋าน คนต๋าบอด กับคนแข้งหักขาห้านเข้ามาเน่ อ� 22 คนฮับใจ๊ปิ๊ กมาบอกว่า ‘นายครับเฮา
ได้ เยียะต๋ามตี้ นายสัง่ ไว้แล้ว ยังมี ตี้ ว่างอยู�
่ 23 นายจึงสัง่ คนฮับใจ๊ แหมว่า ‘ออกไปต๋ามหน
ตาง บ้านนอก เมื่อ ปะ ใผ ก็ หื้อ จัก
๊ จวน มา หมด เปื้ อ หื้อ มี คน มา เต๋ม เฮือนเฮา 24 เฮา บอก ต้าน
ตังหลายว่า หมู่คนตี้เฮาเจิญแล้วบ่มานั ้น บ่มีใผสักคนจะได้กิน
๋ ของกิน
๋ ของเฮา� �
ก๋านเป๋นสาวกของพระเยซู
25 มีคนจํา
๋ นวนนั กตวยพระองค์ไป พระองค์เหลียวหลังมาผ่อ แล้วก็อูกั
้ บหมูเขา
่ ว่า 26 “ถ้า

คน ใด มา หา เฮา แล้ว ฮัก เฮา หน้ อย เหลือ ป้อ แม่ ลูก เมีย ญาติ กับ ปี้ น้ อง แม้แต่ จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า
นั กเหลือเฮา จะเป๋นสาวกของเฮาบ่ได้ 27 คนใดตี้บ่ยอมแบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วแล้วตวยเฮา
มา คนนั ้นจะเป๋นสาวกของเฮาบ่ได้ 28 ในหมู่ต้านถ้าใผจะใค่แป๋งตึกจะบ่นั ่งลงกึ๊ดรากาเหีย
ก่อนกา ว่า จะมีเงินปอเยียะจ๋นแล้วก่อ 29 กั ๋วว่าถ้าวางฐานแล้ว แต่แป๋งบ่แล้ว คนตังหลาย
ตี้มาหันก็จะใค่หว
ั ใส่ 30 แล้วอู้ว่า ‘คนนี้ ตัง้ ต้นแป๋ง แต่แป๋งหื้อแล้วบ่ได้� 31 กาว่า มีกษั ตริย์
องค์ ใด พ่อง เมื่อ จะ ยก ทัพ ไป ฮบ กับ กษั ตริย์ องค์ อื่น จะ บ่นั ่ง ลง กึ๊ด เหีย ก่อน ว่า มี ทหาร หมื่น
คนจะฮบกับก๋ องทัพตี้ ยกมาสองหมื่นคนได้ ก่อ 32 ถ้าหันว่าสู้ บ่ได้ เมื่อยังอยู่ห่างกั ๋น ก็ จะใจ๊
หมู่ ทูตไปขอเป๋นมิตรกั ๋นเหีย 33 ก็ อย่างเดียวกั ๋นนั ้นละ ในหมู่ ต้าน ถ้าใผบ่ยอมสละกู้ สิง่ จะ
เป๋นสาวกของเฮาบ่ได้
เกือ
๋ ตี้จ๋างแล้ว

34 “เกือ
๋ เป๋น ของ ดี

แต่ ถ้า เกือ
๋ จ๋าง ไป เหีย จะ เยีย ะ หื้อ เก็ม แหม ตึง บ่ได้ 35 จะ เอา เป๋น ปุ๋ย ใส่
ดินก็บ่ได้ จะเอาหมักกับขี้สัตว์แป๋งปุ๋ยก็บ่ได้ เขาก็จะเอาขว้างเหียเต้าอัน
้ ใผยอมฟังก็หื้อฟัง
ไว้เต๊อะ�

15
กําเผียบเรือ
่ งแกะหาย
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ต๋อน นั ้น หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน บาป ตัง หลาย ปา กั ๋น เข้า มา ใก้ พระ เยซู เปื้ อ จะ ฟัง
พระองค์ สัง่ สอน 2 แต่ หมู่ ฟาริ สี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ จ่ม ว่า “คน นี้ ต้อนฮับ คน บาป กับ กิน
๋
ดื่มตวยหมู่เขา�
1

3 พระองค์อู้เป๋ นกําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า 4 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องตี้มีแกะร้อยตั ๋ว

แล้วมีตั ๋ว
นึ่ งหายไป จะบ่ละแกะเก้าสิบเก้าตั ๋วไว้ แล้วก็ ไปเซาะหาตั ๋วตี้ หายไปจ๋นปะกา 5 เมื่อปะแล้ว
ก็ ยก ขึ้น ใส่ บ่า แบก ปิ๊ ก มา ด้วย ความ จื้น จมยินดี 6 เมื่อ มา เถิง บ้าน แล้ว จึง เจิญ หมู่ เปื้ อน ฝูง
กับจาวบ้านมาตี้ บ้าน แล้วบอกหมู่ เขาว่า ‘ขอยินดี กับเฮาตวยเน่ อ ย้อนว่าเฮาได้ ปะแกะตั ๋ว
ตี้หายไปนั ้นแล้ว� 7 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ในสวรรค์ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นเมื่อคนบาปคน
นึ่ งกลับใจ๋จากบาป จะมีความจื้นจมยินดีนั กเหลือเก้าสิบเก้าคนตี้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
แล้วบ่ต้องกลับใจ๋จากบาป
กําเผียบเรือ
่ งเงินเหรียญหาย

8 “กาว่าแม่ญิงคนใดมีเหรียญเงินสิบเหรียญ

แต่เหรียญนึ่ งหายไปจะบ่ต๋ามโกมไฟกวาด
เฮือนเซาะหาจ๋นปะกา 9 เมื่อปะแล้วก็เจิญเปื้ อนฝูงกับจาวบ้านมาอยูฮ่
่ วมกั ๋น บอกหมู่เขาว่า
‘ขอยินดี กับข้าเจ้าตวยเน่ อ ข้าเจ้าเซาะหาเหรียญตี้ หายไปนั ้นได้ แล้ว� 10 ก็ เป๋นอย่างเดียว
กั ๋นนั ้นละ เฮาบอกต้านตังหลายว่า หมู่ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าจะมีความยินดี เมื่อมีคนบาป
คนเดียวกลับใจ๋จากบาป�
กําเผียบเรือ
่ งลูกหล้าหลงผิด

พระองค์ เล่า แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ หมู่ เขา ฟัง ว่า “คน นึ่ ง มี ลูก ป้อ จาย อยู่ สอง คน ลูก หล้า นั ้น
มาอู้กับป้อว่า 12 ‘ป้อครับ ขอสมบัติตี้ เป๋นส่วนของลูกเหียเต๊อะ� ป้อก็ แบ่งทรัพย์สมบัติหื้อ
ลูกตึงสองคน 13 ได้ สักสองสามวันลูกคนหล้าก็เก็บเอาทรัพย์สมบัติ ตึงหมดตี้เป๋นของเขา
ออกจากบ้านไปเมืองไก๋ แล้วใจ๊จ่ายสตางค์อย่างสุรุย
่ สุรา่ ย 14 เมื่อสตางค์เสี้ยงหมดแล้ว ก็
15
เกิดกัน
้ อยากในเมืองนั ้น เขาก็บ่มีสตางค์ติดตั ๋วเลย จึงไปขอเยียะก๋านกับจาวเมืองคนนึ่ ง
คนนั ้นก็ ใจ๊ เขาไปเลี้ยงหมู อยู่ก๋างโต้ง 16 เขาใค่ อยากกิน
๋ หื้ออิม
่ ต้อง แต่ บ่มีใผหื้ออะหยังเขา
17
กิน
เมื่อ เขา กึ๊ด ได้ ก็ อู้ว่า ‘ลูกจ้าง ของ ป้อ
๋ สัก อย่าง แม้แต่ บ่า ถัว่ ตี้ หมู กิน
๋ เขา ก็ ใค่ อยาก กิน
๋
เฮามีหลายคน ก็ยังมีข้าวกิน
้ อยากกา 18 เฮา
๋ จ๋นเหลือ ส่วนตั ๋วเฮาจะมาต๋ายเหียตี้นี่ ย้อนกัน
จะปิ๊ กไปหาป้อบอกเปิ้ นว่า “ป้อครับ ลูกได้เยียะบาปต่อพระเจ้ากับต่อป้อตวย 19 ลูกบ่สมควร
จะเป๋นลูกของป้อ ขอฮับลูกไว้เป๋นลูกจ้างคนนึ่ งเต๊อะ� ’ 20 แล้วเขาก็ลุกขึ้นปิ๊ กไปหาป้อ เมื่อ
เขายังอยู่ไก๋ ป้อหันเขาก็ มีความอินดู แล้วล่นออกไปกอดคอกับจูบลูก 21 ฝ่ายลูกก็อู้กับป้อ
ว่า ‘ป้อครับ ลูกได้ เยียะผิดต่อพระเจ้ากับป้อตวย ลูกบ่สมควรเป๋นลูกของป้อต่อไป� 22 แต่
ป้อสัง่ หมูคน
่ ฮับใจ๊ว่า ‘ขะใจ๋ไปเอาเสื้อคุมอย่างดีตี้สุดมานุ่งหื้อเขา เอาแหวนมาใส่นิว
้ มือ เอา
23
๓
เกิบ มา หื้อ สุบ
บึด จะ มี งาน เลี้ยง ฉลอง เน่ อ เลือก เอา ลูก งัว ตั ๋ว ตุ้ยๆ มา ฆ่า เลี้ยง กั ๋น เต๊อะ
24 ย้อนว่าลูกของเฮาคนนี้ ต๋ายไปแล้ว แต่ได้ปิ๊ กเป๋ นขึ้นมาแหม เขาหายไปแล้วแต่ได้มาปะ
กั ๋นแหม� เขาตังหลายก็เริม
่ ฉลองกั ๋น
25 “ลูก คน เก๊า เยีย ะ ก๋าน อยู่ก๋าง โต้ง เมื่อ ปิ๊ ก มา ใก้ เถิง บ้าน ก็ ได้ยน
ิ เสียงแห่แหนเต้นฟ้อน
กั ๋น 26 เขา ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง มา ถาม ว่า ‘เปิ้ น มี งาน อะหยัง กั ๋น� 27 ลูก จ้าง ก็ ตอบ ว่า ‘น้ อง
ของต้าน ปิ๊ กมาแล้ว ป้อ ของต้าน สัง่ หื้อฆ่า ลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ กิน
๋ เลี้ยง กั ๋น ย้อนน้ องของต้าน ปิ๊ ก
มา อย่าง ปลอดภัย� 28 ลูก คน เก๊า ก็ โขด บ่ยอม เข้า บ้าน ป้อ ก็ ออก มา ขอฮ้อ ง เขา 29 แต่ เขา
11

๓

15:22 15:22 ในสมัยนั ้น ก๋านใส่แหวนแสดงเถิงตํา๋ แหน่ งของลูก คนมีเกิบแสดงเถิงว่าบ่ใจ้ขี้ข้า
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ตอบป้อว่า ‘ผ่อลอ ลูกได้ ฮับใจ๊ ป้อมากี่ ปี๋ แล้ว บ่เกยเหลือกําสัง่ ของป้อเลยสักข้อ ขนาดแป๊ะ
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
สมบัติจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง โดยไปคบแม่ญิงขายตั ๋ว ป้อยังได้ ฆ่าลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ เลี้ยงกั ๋นอยู่กา�
31 ป้ อ จึง ตอบ เขา ว่า ‘ลูก เหย ลูก อยู่ กับ ป้ อ มา ตลอด ของ ของ ป้ อ ตึง หมด ก็ เป๋ น ของ เจ้า แล้ว
32 สมควร ตี้ หมู่ เฮา จะ ยินดี กับ ฉลอง กั ๋น ย้อน น้ อง คน นี้ ต๋าย แล้ว แต่ ปิ๊ ก เป๋ น ขึ้น มา แหม เขา
หายไปแล้วแต่ได้มาปะกั ๋นแหม� �

16

กําเผียบเรือ
่ งป้อบ้านตี้บ่ซื่อสัตย์
1 พระเยซู เล่า เรือ
่ งหื้อหมู่สาวกฟังว่า “เศรษฐี คนนึ่ งมีป้อบ้าน มีคนมาฟ้องเศรษฐี ว่าป้อ
บ้านของเขาใจ๊ จ่ายสตางค์ บ่ถูก 2 เศรษฐี จึงฮ้องป้อบ้านมาถามว่า ‘เรือ
่ งตี้ เฮาได้ยน
ิ มาเป๋น
จาใด หื้อเอาสมุดบันทึกฮับจ่ายของเจ้ามาลอ ย้อนเจ้าจะเป๋นป้อบ้านต่อไปบ่ได้แล้ว� 3 ป้อ
บ้านคนนั ้นกึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เฮาจะเยียะจาใดดี ย้อนนายจะถอดเฮาออกจากหน้าตี้ ป้อบ้านจะไป
ฮับจ้างขุดดินก็บ่มีแฮง จะขอคนอื่นกิน
๋ ก็อายเขา 4 เฮากึ๊ดได้แล้วว่าจะเยียะจาใดดี เปื้ อต๋อน
ถูกถอดออกจากหน้าตี้ป้อบ้าน คนอื่นยังต้อนฮับเฮาไว้ในเฮือนเขาต่อไปได้� 5 ป้อบ้านนั ้นก็
ฮ้องลูกหนี้ ของนายมาตึงหมดถามคนหัวทีว่า ‘ต้านเป๋นหนี้ นายของข้าเต้าใด� 6 เขาตอบว่า
‘เป๋นหนี้ นํ้ามันบ่ากอกเทศร้อยถัง� ป้อบ้านบอกเขาว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้ มา นั ่งลงขะใจ๋แก้เป๋น
ห้าสิบถังเน่ อ� 7 แล้วถามแหมคนนึ่ งว่า ‘ต้านเป๋นหนี้ เต้าใด� เขาตอบว่า ‘เป๋นหนี้ ข้าวสาลี
ร้อยกระสอบ� ป้อบ้านก็บอกว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้ มาแก้เป๋นแปดสิบกระสอบเน่ อ� 8 เศรษฐีก็
ยกย่องป้อบ้านขีโ้ ก๋งคนนั ้นว่าเขาหลวกในเรือ
่ งนี้ ย้อนว่าคนตังหลายตี้อยูฝ่
่ ายโลกนี้ ก็หลวก
ในเรือ
่ งของโลกนั กเหลือคนของพระเจ้า
9 “เฮาบอกต้านตังหลายว่า หื้อใจ๊ทรัพย์สมบัติตี้มีอยูใน
่ โลกนี้ จ้วยคนอื่นเปื้ อหื้อเป๋นเปื้ อน
กั ๋น เปื้ อว่าเมื่อทรัพย์สมบัติเสี้ยงแล้ว พระเจ้าจะต้อนฮับต้านเข้าในสวรรค์
10 “คน ตี้ ซื่อสัตย์ ใน สิง
่ หน้ อยๆ จะ ซื่อสัตย์ ใน สิง่ ตี้ ใหญ่ คน ตี้ บ่ซื่อสัตย์ ใน สิง่ หน้ อยๆ ก็ จะ
บ่ซื่อสัตย์ ใน สิง่ ใหญ่ ตวย 11 แล้ว ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่ซื่อสัตย์ ใน ทรัพย์ สมบัติ ฝ่าย โลก ใผ จะ
มอบทรัพย์สมบัติตี้เตี้ยงแต๊หื้อต้านกา 12 ถ้าต้านตังหลายบ่ซื่อสัตย์ในของของคนอื่น ใผจะ
มอบทรัพย์สมบัติของต้านหื้อเป๋นของต้านได้ 13 บ่มีใผจะฮับใจ๊เจ้านายสองคนพร้อมกั ๋นได้
ย้อน ว่า เขา จะ จัง นาย คน นึ่ ง แล้ว ก็ ฮัก นาย แหม คน นึ่ ง กาว่า เขา ก็ จะ ซื่อสัตย์ กับ นาย คน นึ่ ง
แต่ จะ ดู ถูก ดู แควน นาย แหม คน นึ่ ง เจ้น เดียว กั ๋น ต้าน จะ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า แล้ว จะ ฮับ ใจ๊ เงิน คํา
พร้อมกั ๋นบ่ได้�

บทบัญญัติกับแผ่นดินของพระเจ้า
ส่วน หมู่ ฟาริสี ตี้ หัน แก่ เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ กํา หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่ พระองค์ 15 พระเยซู อู้
กับ หมู่ เขา ว่า “เจ้า ตัง หลาย แต่ง เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ต่อ หน้า คน แต่ พระเจ้า ฮู้ ใจ๋ ของ
ต้านตังหลายดี สิง่ ตี้คนหันว่ามีก้ากับน่านั บถือ สําหรับพระเจ้านั ้นหันว่าเป๋นสิง่ 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 ยอห์นผู้ หื้อ บัพ ติศ มา แล้ว ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี เรือ
่ งแผ่น ดิน ของ พระเจ้า คน
17
ตัง หลาย ก็ ลู่ กั ๋น เข้า ไป ใน แผ่น ดิน นั ้น ฟ้า กับ ดิน จะ ล่วง ป๊น ไป ก็ ง่าย เหลือ บท บัญญัติ ขีดๆ
นึ่ งจะตกไป
18 “ป้ อ จาย คน ใด ตี้ ละ เมีย ไป มี เมีย ใหม่ ก็ ผิด เรือ
่ ง ก๋าน ล่วง ประเวณี แล้ว ถ้า คน ใด ไป เอา
แม่ฮ้างมาเป๋นเมีย ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
14

เศรษฐีกับคนขอตาน
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“มี เศรษฐี คน นึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า รากา แปง กับ ป่าน อย่าง ดี กิน
๋ ดี อยู่ ดี ตึง วัน มี แหม คน นึ่ ง
เป๋น ขอ ตาน จื้อ ลาซารัส เป๋น ตุ่ม เต๋ม เนื้ อ เต๋ม ตั ๋ว มี คน เอา เขา มา นอน ไว้ตี้ ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน ของ
เศรษฐี 21 เขา หวัง ว่า จะ ได้ กิน
๋ เศษ ของ กิน
๋ ตี้ ตก จาก โต๊ะ อาหาร ของ เศรษฐี แม้ แต่ หมา ก็ มา
เลีย ตุ่ม ตี้ เนื้ อ ตั ๋ว ของ เขา 22 ต่อ มา ขอตาน คน นั ้น ต๋าย หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ ปา เขา ไป อยู่ กับ อับ รา
ฮัม บน สวรรค์ แหม บ่เมิน เศรษฐี นั ้น ต๋าย ก็ ถูก ฝัง ไว้ 23 แล้ว ได้ ไป อยู่ แดน คน ต๋าย มี ความ
ตุ๊ก เวทนา ขนาด เศรษฐี แหงน ผ่อ หัน อับ ราฮัม อยู่ ไก๋ ลาซารัส ก็ อยู่ กับ ต้าน 24 เศรษฐี ก็ ฮ้อง
ว่า ‘ป้อ อับ ราฮัม เหย ขอ อิน ดู ข้าพเจ้า เต๊อะ ขอ ใจ๊ ลาซารัส เอา ป๋าย นิว
้ จุ่ม นํ้า มา จิ ลิน
้ ข้าพเจ้า
หน้ อย ข้าพเจ้า จะ ได้ เย็น พ่อง ย้อน อยู่ ตี้ นี่ เปล๋ ว ไฟ ฮ้อน ตุ๊ก ทรมาน ขนาด� 25 อับ ราฮัม จึง
ตอบ ว่า ‘ลูก เหย เจ้า กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ว่า เมื่อ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ เจ้า ได้ ของ ดี มา ตลอด แต่ ลาซารัส ได้
สิง่ บ่ดีเลย บ่าเดี่ยวนี้ เขาได้ฮบ
ั ก๋านปลอบใจ๋ แต่เจ้าได้ฮบ
ั ความตุ๊กทรมาน 26 แหมอย่างนึ่ ง
็
หละหว่าง เฮา กับ เจ้า มี ห้วย เลิก กัน
้ อยู่ ใผ ใค่ ข้าม จาก นี่ ไป หา เจ้า ตึง บ่ได้ กาว่า จะ ข้าม จาก ตี้
หัน
้ มาหาเฮาก็บ่ได้� 27 เศรษฐีนั ้นจึงอูว่
้ า ‘ป้อครับ ถ้าจาอัน
้ ขอใจ๊ลาซารัสไปบ้านป้อข้าพเจ้า
กํา เต๊อะ 28 ย้อน ข้าพเจ้า มี ปี้ น้ อง ห้า คน ตวย กั ๋น หื้อ ลาซารัส ตัก เตือ
๋ น หมู่ เขา เผื่อ ว่า เมื่อ หมู่
29
เขาต๋ายจะบ่ได้เข้ามาอยูใน
่ ตี้ตุ๊กทรมานนี้ � อับราฮัมจึงตอบเขาแหมว่า ‘หมู่เขามีกําสอน
ของโมเสสกับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าหัน
้ แล้ว หื้อหมู่เขาฟังกําสอนของหมู่นั ้น
เต๊อะ� 30 เศรษฐีนั ้นก็ว่า ‘บ่ได้ ป้ออับราฮัมครับ ถ้าคนนึ่ งตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายปิ๊ กไปบอก
หมู่เขาๆ ก็จะกลับใจ๋จากบาป� 31 อับราฮัมก็บอกแหมว่า ‘ถ้าหมู่เขาบ่ฟังสิง่ ตี้โมเสสกับหมู่
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสอนมาแล้ว เถิงคนตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย จะปิ๊ กไปบอก
เขาๆ ก็ตึงบ่เจื้อ� �
19

20

17
ก๋านทดลองหื้อเยียะบาป

“จะมีสิง่ ต่างๆ ตี้เยียะหื้อคนหลงผิดแน่ 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 โม่ มัด ติด คอ
็ เหีย ก็ ยัง ดี เหลือ ตี้ เขา จะ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋น เหมือน หละอ่อน
คน นั ้น แล้ว โจ้ง ลง นํ้า ทะเล เลิก
หน้ อยหมู่นี้ คนนึ่ งหลงผิดไป 3 จงหละวังหื้อดี ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อต้าน หื้อเตือ
๋ นเขา ถ้าเขา
ยอมฮับผิดก็หื้อยกโต้ษเขาเหีย 4 ถ้าเขาจะเยียะผิดต่อต้านวันนึ่ งเจ็ดเตื้อ แล้วก็มาหาต้าน
ตึงเจ็ดเตื้อนั ้น แล้วบอกต้านว่าขอสูมาเต๊อะ จงยกโต้ษหื้อเขาเหีย�
1 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกของพระองค์แหมว่า

อํานาจของความเจื้อ
หมู่ อัคร สาวก บอก พระ เยซู ว่า “ขอ พระองค์ โผด หื้อ หมู่ เฮา มี ความ เจื้อ นั ก ขึ้น เต๊อะ�
6 พระองค์ ก็ บอก ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ เต้า เม็ด มัสตาร์ด เม็ด นึ่ ง ต้าน ก็ จะ สัง
่ ต้นหม่อน
นี้ ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นมาแล้วลงไปปักอยูใน
่ ทะเล� มันก็จะเจื้อฟังต้าน
5

หน้าตี้ของคนฮับใจ๊

7 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องเมื่อคนฮับใจ๊ ไปไถนา

กาว่าไปเลี้ยงแกะ แล้วเมื่อปิ๊ กมาจะอู้กับคน
ฮับใจ๊ว่า ‘เจิญนั ่งลงกิน
๋ ข้าวเต๊อะ� 8 กาว่าจะบอกว่า ‘ดาข้าวหื้อเฮากิน
๋ กับเกียมตั ๋วหื้อพร้อม
ฮับ ใจ๊ เฮา จ๋น เฮา กิน
๋ อิม
่ เหีย ก่อน แล้ว เจ้า ก้อย กิน
๋ เมื่อ ลูน� 9 นาย จะ ขอบคุณ คน ฮับ ใจ๊ ย้อน
เขา ได้ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ กา 10 จาใด ก็ ดี เมื่อ ต้าน ตัง หลาย ได้ เยีย ะ กู้ สิง่ ตี้ เฮา สัง่ หื้อ เยีย ะ นั ้น ก็
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คงจะอูว่
้ า ‘ข้าพเจ้าตังหลายเป๋นคนฮับใจ๊ บ่ได้มีบุญคุณต่อนาย หมู่ข้าพเจ้าเยียะต๋ามหน้าตี้
ตี้ควรจะเยียะเต้าอัน
้ ��
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขีต
้ ู้ดสิบคน
เมื่อ พระเยซู กํ่า ลัง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ ก็ เลาะ หละหว่าง แคว้น กาลิ ลี กับ แคว้น
สะมาเรีย 12 เมื่อ พระเยซู ไป ตี้ หมู่ บ้าน แห่ง นึ่ ง มี คน เป๋น ขี้ ตู้ ด สิบ คน มา หา พระองค์ หมู่ เขา
ยืน อยู่ จ้า ดไก๋ 13 แล้ว ก็ ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “เยซู นาย เจ้า ข้า ขอ อิน ดู ข้าพเจ้า ตัง หลาย เต๊อะ�
14 เมื่อพระองค์ หันแล้วก็ อู้ว่า “จงไปแสดงตั ๋วต่อหมู่ปุโรหิตเต๊อะ หื้อเขากวดผ่อก่อน� เมื่อ
กํ่าลังเตียวไปเขาตังหลายก็หายสะอาด 15 มีคนนึ่ งในหมูนั
่ ้นเมื่อหันว่า ตั ๋วหายโรคแล้ว ก็ปิ๊ ก
16
มาฮ้องเสียงดังสรรเสริญพระเจ้า กับก้มลงไหว้ตี้ ตีน
๋ ของพระเยซู ขอบพระคุณพระองค์
คน นั ้น เป๋น จาว สะมาเรีย 17 พระเยซู ก็ ถาม เขา ว่า “มี สิบ คน หาย โรค บ่ใจ้ กา แล้ว เก้า คน นั ้น
ไป ไหน เหีย หมด 18 บ่มี ใผ ปิ๊ ก มา สรรเสริญ พระเจ้า นอก จาก คน ต่างจ้า ด คน นี้ เต้า อัน
้ กา�
19 แล้ว พระองค์ ก็ บอก คน นั ้น ว่า “ลุก ขึ้น ไป เต๊อะ ความ เจื้อ ของ เจ้า ได้ เยีย ะ หื้อ เจ้า หาย เป๋ น
ปกติแล้ว�
11

สภาพก๋านมาของแผ่นดินของพระเจ้า
“แผ่นดินของพระเจ้าจะมาแผวเมื่อใด� พระเยซูตอบเขา
ว่า “แผ่นดินของพระเจ้าจะบ่มาโดยหื้อหันกับต๋า 21 จะบ่มีใผอูว่
้ า ‘มาแผวแล้ว มาผ่อนี่ ลอ�
กาว่า ‘ไปผ่อปู๊น� ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยูต้
่ ามก๋าง๔ต้านตังหลาย�
20 มีหมู่ฟาริสีถามพระองค์ว่า

“จะมีเวลานึ่ งเมื่อต้านตังหลายจะใค่หันวันตี้เฮาผู้
เป๋นบุตรมนุษย์จะมาแหม แต่หมู่ต้านจะบ่หัน 23 จะมีคนอูกั
้ บต้านตังหลายว่า ‘มาผ่อนี่ � กา
ว่า ‘ไปผ่อปู๊น พระองค์ มาแล้ว� ห้ามออกไปตวยเขาเน่ อ 24 ย้อนว่าเมื่อวันตี้ บุตรมนุษย์ปิ๊ ก
มา ก็เผียบเหมือนฟ้าแมบเผิกนึ่ งก็จะแจ้งไปแหมเผิกนึ่ ง 25 แต่จํา๋ เป๋นตี้บุตรมนุษย์จะต้อง
ทนตุ๊กทรมานหลายอย่างเหียก่อน กับคนสมัยนี้ จะบ่ยอมฮับพระองค์
22 เมื่อลูนมาพระเยซู อู้กับหมู่สาวกว่า

26 “เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็ จะเป๋ นอย่างเดียวกับในสมัยของโนอาห์ 27 คนตังหลายได้ 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
แล้วนํ้าก็ท่วมโลกจ๋นคนต๋ายหมดถ 28 ในสมัยของโลททก็เหมือนกั ๋น คนตังหลายได้กิน
๋ ได้
ดื่ม ได้ หว่าน ได้ ปูก ได้ ซื้อ ขาย ได้ ก่อ สร้าง 29 แต่ ใน วัน ตี้ โลท ออก จาก เมือง โสโดม นั ้น ไฟ
กํามะถันก็ตกจากฟ้า เผาไหม้คนหมู่นั ้นหมด 30 เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็จะเป๋นจาอัน
้ เหมือน
กั ๋น 31 ใน วัน นั ้น คน ตี้ อยู่ บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน ห้าม ปิ๊ ก เข้า ไป เก็บ คัว อะหยัง เน่ อ คน ตี้ อยู่
ต๋ามโต้งต๋ามนาก็ห้ามปิ๊ กบ้านเน่ อ 32 จงกึ๊ดเถิงเมียของโลทเต๊อะ ธ 33 คนใดฮิเอาจีวต
ิ ของ
ตั ๋ว รอด คน นั ้น จะ ฮัก ษา จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน ใด ยอม สละ จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ก็ จะ มี จี วต
ิ นิ
รันดร์ 34 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ในคืนนั ้นสองคนตี้นอนอยู่ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่
แหม คน นึ่ ง จะ ถูก ละ ไว้ 35 กับ แม่ ญิง สอง คน กํ่า ลัง โม่ แป้ง อยู่ ตวย กั ๋น คน นึ่ ง จะ ถูก ฮับ ไป แต่
แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 36 สองคนอยูใน
่ โต้งนา จะเอาไปคนนึ่ ง ละไว้คนนึ่ ง�
หมู่ สาวก จึง ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ จะ เกิด ขึ้น ตี้ ไหน� พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า
“ตี้ไหนมีซากศพ ตี้หัน
้ ก็จะมีหมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด�
37

๔
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กําเผียบเรือ
่ งแม่หม้ายกับผู้พิพากษา
พระเยซู อู้ กํา เผียบ ข้อ นึ่ ง หื้อ หมู่ สาวก ฟัง เปื้ อ จะ สอน ว่า คน ตัง หลาย ควร อธิษฐาน อยู่
เสมอ อย่าง บ่อ่อนใจ๋ 2 พระองค์ อู้ว่า “ใน เมือง นึ่ ง มี ผู้ พิพากษา คน นึ่ ง ตี้ บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า และ
บ่สนใจ๋ ใผ 3 ในเมืองนั ้นมีแม่หม้ายคนนึ่ งมาหาผู้พิพากษาคนนั ้น บอกเขาว่า ‘ขอหื้อความ
ยุติธรรมกับคดีของข้าเจ้าน่ อย� 4 เวลาผ่านไปเมินแล้ว ผู้พิพากษาคนนั ้นก็บ่ยอมจ้วย แต่
เมื่อลูนเขากึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เถิงเฮานี้ จะบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า กับบ่สนใจ๋ใผ 5 แต่แม่หม้ายคนนี้ มารบ
ก๋วนเฮาเจื่อๆ เฮาจะหื้อความยุติธรรมแก่นาง นางจะบ่มารบก๋วนเฮาหื้อรําคาญใจ๋แหม� �
6 พระเยซู บอก หมู่ เขา ว่า “หื้อ ฟัง กํา อู้ ผู้ พิพากษา บ่ยุติธรรม คน นี้ ลอ 7 พระเจ้า จะ บ่หื้อ
ความยุติธรรมแก่คนตี้เลือกไว้ ตี้ฮ้องขอต่อพระองค์ตึงเมื่อวันเมื่อคืนกา พระองค์จะอดใจ๋
ได้ เมินกา 8 เฮาบอกต้านตังหลายว่า พระองค์ จะหื้อ ความยุติธรรมกับ หมู่ เขาเวยๆ แต่ เมื่อ
เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์มาแหมเตื้อ เฮาจะปะคนตี้เจื้ออยูสั
่ กกี่คนบ่ฮู�
้
1

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 ฟาริ สี
แหมคนนึ่ งเป๋นคนเก็บภาษี 11 คนฟาริสีหยิง่ จ๋องหองคนนั ้นลุกขึ้นยืนอธิษฐานว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า ขอบพระคุณพระองค์ตี้ข้าพเจ้าบ่เหมือนคนอื่น ตี้เป๋นคนโลภคนบ่ดี คนล่วงประเวณี
กับบ่เหมือนคนเก็บภาษี คนนี้ 12 ในหว่างติด
๊ นึ่ งข้าพเจ้าถือศีลอดอาหารสองเตื้อ กับกู้ สิง่ ตี้
ข้าพเจ้าฮิหามาได้ ข้าพเจ้าก็เอานึ่ งในสิบส่วนมาถวาย�
13 “ส่วน คน เก็บ ภาษี ยืน อยู่ จ้า ดไก๋ บ่แหงน หน้า ผ่อ ต๊ องฟ้า แต่ เสีย ใจ๋ ตุ๊บ อก ตั ๋วเก่า อู้ ว่า
‘พระองค์เจ้าข้า ขอโผดเมตต๋าข้าพเจ้าตี้เป๋นคนบาปเต๊อะ� 14 เฮาบอกต้านตังหลายว่า เมื่อ
ปิ๊ กบ้านคนเก็บภาษี คนนี้ ละเป๋นคนตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ บ่ใจ้ฟาริสี ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋ว
ขึ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลงก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
9

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อนหน้ อยๆ

15 ต่อมามีบางคนปาหละอ่อนหน้ อยๆ

ของหมู่เขาเข้ามาหาพระองค์ เปื้ อหื้อพระองค์วาง
มือ ปั๋ น ปอน หละอ่อน หมู่ นั ้น หมู่ สาวก เมื่อ หัน จาอัน
้ ก็ ว่า หื้อ เขา 16 แต่ พระเยซู ฮ้อง หื้อ เขา
ปาหละอ่อนเข้ามา แล้วอู้กับหมู่สาวกว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้
ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป๋นของคนตี้เผียบเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ 17 เฮาบอกความจริง
แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใด บ่ฮับ เอา แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน หละอ่อน หน้ อย หมู่ นี้ คน นั ้น
จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าตึงบ่ได้�
เรือ
่ ง เศรษฐีหนุ่ม

“อาจ๋ารย์ผู้ดี เลิศ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะความดี อะ
หยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์� 19 พระองค์ ตอบ เขา ว่า “ต้าน ฮ้อง เฮา ว่า ผู้ ดี เลิศ เยีย ะ หยัง
บ่มี ใผ ดี เลิศ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ 20 ต้าน ฮู้บท บัญญัติ แล้ว ตี้ ว่า ‘ห้าม เป๋น จู๊ ผัว
เมีย เปิ้ น ห้าม ฆ่า คน ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ จง เคารพ นั บถือ ป้อ แม่
ของตั ๋ว�น ” 21 คนนั ้นตอบพระองค์ ว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ ถือฮักษากู้ ข้อ
18 มี ผู้ นํา จาว ยิว คน นึ่ ง ถาม พระเยซู ว่า

น
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บ่ได้ขาดตัง้ แต่เป๋นหละอ่อนมาแล้ว�
“ต้านยังบ่ได้
เยียะแหมอย่างนึ่ งคือหื้อไปขายของกู้อย่างตี้ต้านมีอยู่ แล้วเอาสตางค์ไปแจกคนตุ๊กคนจ๋น
ต้านจึงจะมีสมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ� 23 เมื่อเขาได้ยน
ิ จาอัน
้
ใจ๋ก็เป๋นตุ๊กหนั ก ย้อนเขาเป๋นคนรวยนั กขนาด 24 พระเยซูหันเขาเป๋นตุ๊กจาอัน
้ จึงอู้ว่า “คน
รวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากนั กแก 25 ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็มยังง่ายเหลือตี้คนรวย
จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหมก่อน�
26 คนตังหลายตี้ ได้ยน
ิ จึงถามว่า “ถ้าจาอัน
้ ใผจะรอดป๊นบาปโต้ษได้� 27 พระเยซู ก็ตอบ
ว่า “สําหรับคน เป๋นไปบ่ได้ อยู่แล้ว แต่ สําหรับพระเจ้ากู้ สิง่ กู้ อย่างเป๋นไปได้ ตึงหมด� 28 เป
โตรถามพระเยซูว่า “ผ่อลอ หมู่เฮาได้ละบ้านละเฮือนติดต๋ามพระองค์มา� 29 พระองค์ตอบ
เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใด ได้ ละ บ้าน ละ เฮือน ปี้ น้ อง ป้อ แม่ ลูก
เมียเปื้ อหันแก่แผ่นดินของพระเจ้า 30 ก็จะได้ฮบ
ั ผลตอบแตนเป๋นหลายเต้าในโลกนี้ กับใน
โลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
22 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็บอกเขาว่า

พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์เตื้อตี้สาม

แล้วบอกหมู่เขาว่า “หมู่เฮากํ่าลัง
จะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เรือ
่ งราวกู้ อย่างตี้ หมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้ เขียนไว้เกี่ยว
กับ บุตรมนุษย์ นั ้น ก็ จะ เป๋น แต๊ 32 คือ บุตรมนุษย์ จะ ถูก มอบ หื้อ คน ต่างจ้า ด หมู่ เขา จะ เยาะ
เย้ย ต้าน ดู ถูก ดู แควน กับ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ ต้าน 33 หมู่ เขา จะ เฆี่ยน ตี ต้
๋ าน แล้ว ฆ่า ต้าน ต๋าย แต่
ในวันตี้ สามพระเจ้าจะเยียะหื้อต้านจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 34 หมู่ สาวกบ่เข้าใจ๋ สิง่ หมู่ นี้
ความหมายของสิง่ หมู่นี้ หมู่เขากึ๊ดบ่เถิง หมู่เขาเลยบ่ฮูว่
้ าพระองค์อูเถิ
้ งเรือ
่ งอะหยัง
31 พระเยซู ฮ้อง หมู่ สาวก สิบ สอง คน เข้า มา หา พระองค์

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด

เมื่อ พระองค์ มา ใก้ จะ เถิง เมือง เยรี โค มี คน ต๋า บอด คน นึ่ ง นั ่ง ขอ ตาน อยู่ ฮิม หนตาง
ก็ ถามว่าเกิดอะหยังขึ้น กา 37 หมู่ เขาก็ บอก
38
ว่า “เยซู จาว นาซาเร็ธ กํ่า ลัง เตียว ก๋าย มา� คน ต๋า บอด จึง ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “เยซู บุตร
ของกษั ตริย์ดาวิดเหย ขอโผดอินดูข้าตวยเต๊อะ� 39 คนตี้เตียวไปตังหน้าเขาก็ว่าหื้อดักเหีย
แต่ เขาก็ เอิน
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า “บุตรของกษั ตริย์ดาวิดเหย ขอโผดอินดู ข้าน่ อยเต๊อะ� 40 พระ
เยซู หยุด ยืน อยู่ สัง่ หื้อ คน ปา เขา เข้า มา หา พระองค์ เมื่อ คน ต๋า บอด เข้า มา ใก้ แล้ว พระองค์
จึง ถาม เขา ว่า 41 “เจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ เฮา เยีย ะ อะหยัง หื้อ กา� เขา ตอบ ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
ข้าพเจ้าใค่ผ่อหัน� 42 พระเยซูบอกเขาว่า “จงผ่อหันเต๊อะ ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อต๋าของ
เจ้า หาย บอด แล้ว� 43 เขา ก็ ผ่อ หัน ได้ บ่า เดียว นั ้น เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ ไป สรรเสริญ
พระเจ้าไปตวย เมื่อคนตังหลายหันจาอัน
้ ก็สรรเสริญพระเจ้า
35

36 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ เสียงคนตัง หลายเตียวก๋าย มา

19
พระเยซูกับศักเคียส

พระเยซู เตียว ผ่าน เมือง เยรีโค 2 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ศักเคียส เป๋น หัวหน้า คน เก็บ ภาษี
กับ เป๋น คน รํา่ รวย 3 ศักเคียส ใค่ หัน พระเยซู เลย ฮิผ่อ ว่า เป๋น คน ใด แต่ ผ่อ บ่หัน ย้อน 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 พระ
เยซู ย้อน ว่า พระองค์ จะ ก๋าย ไป ตาง หัน
้ 5 เมื่อ พระเยซู มา แผว ก็ แหงน ผ่อ ศักเคียส แล้ว อู้ว่า
“ศักเคียส เหย ขะใจ๋ ลง มา เวยๆ วัน นี้ เฮา จะ ย้าง ตี้ บ้าน ของ ต้าน� 6 เขา ก็ ฟั่ ง ลง มา แล้ว ต้อน
1
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ฮับ พระองค์ ด้วย ความ จื้น จมยินดี คน ตัง หลาย หัน จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น จ่ม ว่า “พระเยซู ไป ย้าง
อยู่ กับ คน บาป� 8 ต๋อน อยู่ ใน บ้าน ศักเคียส ลุก ขึ้น อู้ กับ พระเยซู ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บ่า
เดี่ยวนี้ ทรัพย์สิง่ ของของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแบ่งหื้อคนตุ๊กเกิง่ นึ่ ง ตี้ได้โก๋งอะหยังของใผมา
ข้าพเจ้าจะส้ายคืนหื้อเขาสี่ เต้า� 9 พระเยซู บอกเขาว่า “วันนี้ คนในเฮือนนี้ ได้ ฮบ
ั ความรอด
ป๊น บาป โต้ษ แล้ว ย้อน คน นี้ เป๋น เจื๊ อสาย ของ อับ ราฮัม ตวย 10 ย้อน ว่า บุตรมนุษย์ มา เปื้ อ จะ
เซาะหาแล้วจ้วยคนตี้หลงหายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
7

กําเผียบเรือ
่ งสตางค์เหรียญ

11 เมื่อ เขา ตัง หลาย กํ่า ลัง ฟัง อยู่

พระองค์ อู้กําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ ง ย้อนพระองค์ มาใก้ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้ว เขา ตัง หลาย ก็ กึ๊ด ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า จะ เริม
้
่ ต้น ขึ้น แล้ว 12 ย้อน จาอัน
พระองค์ จึง อู้ ว่า “มี เจ้า นาย คน นึ่ ง เกิด มา ใน ผะกุ๋น กษั ตริย์ ต้าน จะ ไป เมือง ไก๋ เปื้ อ ฮับ ก๋าน
แต่งตัง้ เป๋นกษั ตริย์แล้วปิ๊ กมา 13 ต้านจึงฮ้องคนฮับใจ๊สิบคนมาเอาสตางค์หื้อหมู่เขาคนละ
นึ่ ง มินา๕บอก ว่า ‘เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย จ๋น แผว วัน ตี้ เฮา ปิ๊ ก มา เน่ อ� 14 จาว เมือง นั ้น จัง เจ้า
นายคนนี้ จึงใจ๊คนตวยไปบอกจักรพรรดิว่า ‘เฮาบ่ยอมฮับคนนี้ เป๋นกษั ตริยปกครอง
์
เฮา�
15 “แต่เมื่อต้านได้ฮบ
ั แต่งตัง้ เป๋นกษั ตริย์แล้วก็ปิ๊ กมา จึงฮ้องหมู่คนฮับใจ๊ตี้ได้หื้อสตางค์
ไว้มาหา เปื้ อจะผ่อว่าใผได้กํ่าไฮเต้าใด 16 คนตี้นึ่ งบอกว่า ‘นายเจ้าข้าสตางค์ตี้หื้อข้าพเจ้าไว้
นึ่ งมินานั ้นข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาสิบเต้า� 17 นายก็อูกั
้ บเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป๋นคนฮับใจ๊ตี้ดี ย้อน
เจ้าซื่อสัตย์ในสิง่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮาจึงมอบอํานาจหื้อเจ้าปกครองสิบเมือง� 18 คนตี้สองมา
บอก ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้นึ่ ง มินา นั ้น ข้าพเจ้า ได้ กํ่า ไฮ มา ห้า เต้า� 19 นาย
ก็ อู้กับ เขา อย่าง เดียว กั ๋น ว่า ‘เฮา จึง มอบ อํานาจ หื้อ เจ้า ปกครอง ห้า เมือง� 20 แหม คน นึ่ ง มา
บอก ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้นึ่ ง มินา นั ้น ข้าพเจ้า เอา ห่อ ผ้า ป๊ก เก็บ ไว้ 21 ย้อน
ข้าพเจ้ากั ๋วว่า นายเป๋นคนเขี้ยว ต้านยึดกํ่าไฮเอาจากงานของคนอื่น กับเก็บเกี่ยวสิง่ ตี้ต้าน
บ่ได้ปูก� 22 เจ้านายก็ตอบเขาว่า ‘ไอ่ขี้ข้าบ่ดี เฮาจะเอากําของเจ้านั ้นละลงโต้ษเจ้า เจ้าฮู้ว่า
เฮาเป๋นคนใจ๋แข็ง ตี้ยึดกํ่าไฮเอาจากงานของคนอื่น กับเก็บเกี่ยวในสิง่ ตี้เฮาบ่ได้ปูก 23 เป๋น
จาใดบ่เอาสตางค์นั ้นไปฝากธนาคารไว้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
24 “แล้ว เจ้า นาย ก็ สัง
่ คน ตี้ ยืน อยู่ ใก้ๆ หัน
้ ว่า ‘เอา สตางค์ นึ่ ง มินา จาก เขา ไป หื้อ คน ตี้ มี สิบ
มินา� 25 คนนั ้นก็ว่า ‘นายครับ เขามีสิบมินาแล้วลอ� 26 นายก็ตอบว่า ‘เฮาบอกเจ้าตังหลาย
ว่า คนตี้มีอยูแล้
่ วก็จะเตื่อมหื้อแหม ส่วนคนตี้บ่มี แม้แต่สิง่ ตี้เขามีอยูนั
่ ้นก็จะเอาไปจากเขา
เหีย 27 ส่วน หมู่ ศัตรู ตั
๋ ง หลาย ตี้ บ่ยอม หื้อ เฮา เป๋น กษั ตริย์ปกครอง เขา หื้อ ปา มา นี้ ฆ่า เหีย ต่อ
หน้าเฮา� �
พระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
หลัง จาก ตี้ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นั ้น แล้ว พระองค์ เตียว นํา หมู่ เขา ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม
29 เมื่อ พระองค์ มา เถิง ใก้ หมู่ บ้าน เบธฟายีกับ หมู่บ้าน เบธานี ตี้ ดอย บ่า กอกเทศ พระองค์ ใจ๊
สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 30 สัง่ ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ตี้ อยู่ ตัง หน้า หัน
้ เน่ อ ตัน ที ตี้ เข้า ไป
แล้ว จะ ปะ ลูก ลา ตั ๋ว นึ่ ง มัด อยู่ ลา ตั ๋ว นี้ ยัง บ่มี ใผ เกย ขี่ กํา เตื้อ หื้อ แก้ เจื้ อก แล้ว จู๋ง มา ตี้ นี่ เต๊อะ
31 ถ้ามีใผถามว่าแก้เจื้อกลาเยียะหยัง ก็บอกเขาว่า ‘นายเฮาต้องก๋านลูกลาตั ๋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 แล้วหมู่เขาก็จู๋งลูกลามาหื้อพระเยซู เอาเสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา แล้วจ้วยตุ้ม
28

๕
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พระองค์ ขึ้น ขี่ ต๋อน ตี้ พระองค์ ขี่ ลา ไป คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น เอา เสื้อผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ ตํา๋ หน
ตาง 37 เมื่อพระองค์มาเถิงใก้ตี้จะลงจากดอยบ่ากอกเทศแล้ว ผู้ติดต๋ามกู้คนก็มีความยินดี
ย้อนก๋านอัศจ๋รรย์ต่างๆ ตี้เกยหันนั ้น ก็สรรเสริญพระเจ้าเสียงดังว่า
38 “ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยผู
์ ้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า สรรเสริญพระเจ้าบ
จงมีสันติสุขในสวรรค์กับขอหื้อพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติสูงสุด�
39 มีฟาริสีบางคนในคนตังหลายนั ้นบอกพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ครับ สัง
่ หมู่สาวกของต้าน
40
ห้าม อู้ จาอัน
้ � พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า “เถิง หมู่ เขา บ่ฮ้อง บ่า หิน หมู่ นี้ ก็ จะ ฮ้อง แตน หมู่
เขา�
41 เมื่อพระองค์ มาใก้ จ๋นหันกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ตังหน้า พระองค์ ก็ ไห้ ย้อนอินดู คนในเมือง
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 ซ่อนบ่หื้อเจ้าฮู้ 43 วันนึ่ งหมู่ศัตรู ของ
๋
เจ้าจะโจ๋มตี เจ้
๋ า แล้วจะแป๋งกํ่าแปงล้อม ขังเจ้าไว้กู้
44
ด้าน หมู่ เขา จะ ทําลาย เจ้า ตึง คน ของ เจ้า จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง แม้แต่ บ่า หิน ก็ จะ บ่หื้อ หัน วาง
ซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน ย้อนเจ้าบ่ฮับฮูว่
้ าพระเจ้าได้มาจ้วยเจ้าแล้ว�
36

พระเยซูไล่หมู่คนก๊าขายในข่วงพระวิหาร
พระเยซู เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร แล้ว ไล่ เหิบ หมู่ คน ตี้ กํ่า ลัง ซื้อ ขาย ของ กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้
46 พระองค์อูกั
้ บคนหมู่นั ้นว่า “มีกําเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า ‘พระวิหารของเฮาจะฮ้องว่าเป๋น
ตี้สําหรับอธิษฐานป แต่หมู่เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ผ”
47 แล้ว พระเยซู สัง
่ สอน อยู่ ใน พระวิหาร กู้ วัน ใน เวลา เดียว กั ๋น นั ้น หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่
ธรรมาจ๋ารย์กับผู้นําจาวยิว ก็หาตางจะฆ่าพระองค์ 48 แต่หมู่เขาก็ยังบ่ฮู้ว่าจะเยียะจาใดได้
ย้อนว่าคนตังหลายตัง้ ใจ๋ฟังกําสอนกู้กําของพระองค์อยู่
45

20
มีคนถามเถิงอํานาจของพระเยซู

1 วัน นึ่ ง ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง สอน คน อยู่ใน บริเวณ พระวิหาร กับ บอก ข่าวดี อยู่

หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิต หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่คนเฒ่าคนแก่ปากั ๋นมาหาพระองค์ 2 หมู่เขาถามพระองค์ว่า
“ต้าน มี สิทธิอํานาจ อะหยัง เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ ใผ หื้อ สิทธิอํานาจ ต้าน� 3 พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า
“เฮา จะ ถาม หมู่ ต้าน สัก ข้อ นึ่ ง ก่อน ตอบ เฮา มา เน่ อ ว่า 4 สิทธิอํานาจ ของ ยอห์น ตี้ เขา หื้อ บัพ
ติศ มา นั ้น มา จาก พระเจ้า กาว่า มา จาก คน� 5 หมู่ เขา ก็ เปิ็กษา กั ๋น ว่า “ถ้า เฮา จะ ว่า มา จาก
พระเจ้า ต้านก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อยอห์น� 6 ถ้าหมู่เฮาจะว่า ‘มา
จาก คน� คน ตัง หลาย ก็ จะ เอา บ่า หิน ขว้าง หมู่ เฮา ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เจื้อ ว่า ยอห์น
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า� 7 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ ว่า “หมู่ เฮา บ่ฮู้ เน่ อ ว่า
มา จาก ไหน� 8 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “ถ้า จาอัน
้ เฮา ก็ จะ บ่บอก เหมือน กั ๋น ว่า เฮา ใจ๊ สิทธิ
อํานาจของใผเยียะสิง่ 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 มา
เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป อยู่ ต่าง ประเทศ เหีย หลาย ปี๋ 10 เมื่อ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน
่
9

บ

19:38 19:38 สดด� 118:26
อสย� 5:1-7

ป

19:46 19:46 อสย� 56:7

ผ

19:46 19:46 ยรม� 7:11

ฝ

20:9 20:9

ลูก๋า 20:11
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เจ้าของสวนก็ หื้อลูกจ้างไปฮับส่วนแบ่งองุน
่ หมู่คนเจ้าก็ ยับลูกจ้างคนนั ้นไว้แล้วบุบตี ๋ แล้ว
ไล่ปิ๊ กโดยบ่ได้อะหยังติดมือไปสักอย่าง 11 เจ้าของสวนก็ส่งลูกจ้างแหมคนนึ่ งไป หมู่คนเจ้า
สวนก็เยียะเหมือนเก่า ยับมาบุบกับเยียะหื้อเขาอาย แล้วไล่ปิ๊ กโดยบ่ได้อะหยังติดมือไปสัก
อย่าง 12 เจ้า ของสวนส่ง คนตี้ สามไปแหม หมู่ คนเจ้าสวนก็ บุบตี เขา
๋ จ๋น ได้ ฮบ
ั บาดเจ็บ แล้ว
ไล่ ออก ไป นอก สวน 13 เจ้า ของ สวน กึ๊ด ว่า ‘จะ เยีย ะ จาใด ดี เฮา จะ ส่ง ลูก บ่าว ตี้ เฮา ฮัก ไป หมู่
เขาคงจะนั บถือพ่อง� 14 แต่เมื่อหมู่คนเจ้าหันใส่ลูกบ่าวเจ้าของสวนมา ก็อูกั
้ ๋นว่า ‘นี่ ลอ คน
ตี้ จะ ฮับ มรดก หมู่ เฮา จ้วย กั ๋น ฆ่า มัน เหีย เต๊อะ แล้ว มรดก นั ้น จะ ตก เป๋น ของ หมู่ เฮา� 15 หมู่
เขาก็ลากลูกบ่าวเจ้าของสวนนั ้นอุม
้ โจ้งออกไปนอกสวนแล้วก็ฆ่า�

พระเยซู ถาม ว่า “เจ้าของ สวน จะ เยีย ะ จาใด กับ คน เจ้า หมู่ นี้ 16 เขา ก็ จะ มา ฆ่า หมู่ คน เจ้า
สวน หมู่ นั ้น เหีย แล้ว เอา สวน องุน
่ นั ้น ไป หื้อ คน อื่น เจ้า ต่อ� คน ตัง หลาย เมื่อ ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ อู้
กั ๋นว่า “บ่ดีหื้อเป๋นจาอัน
้ เต๊อะ� 17 พระเยซูปักต๋าผ่อหมู่เขาแล้วถามว่า “แล้วตี้พระคัมภีรมี
์
เขียนไว้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�
นั ้นหมายความว่าจาใด 18 กู้คนตี้โก้นเต๋งบ่าหินก้อนนั ้น ก็จะแหลวเป๋นบ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้า
ศิลาก้อนนั ้นตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�
ก๋านเสียส่วยหื้อจักรพรรดิ

19 หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่หัวหน้าปุโรหิตฮูว่
้ าพระเยซูอูกํ
้ าเผียบเถิงหมู่เขา

หมู่เขาก็หาตาง
ตี้จะยับพระองค์เหีย แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย
20 หมู่เขาจึงตวยผ่อพระองค์ กับส่งคนไปสอดแนม ป๋ อมตั ๋วเป๋ นคนซื่อสัตย์ หื้อเข้าไปอยู่
ใก้ๆ พระองค์ หวัง จะ ยับ ผิด ใน กํา อู้ ของ พระองค์ เปื้ อ จะ มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใต้ สิทธิอํานาจ
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 จริง ขอ บอก หมู่
เฮาน่ อยเต๊อะว่า 22 ตี้จะเสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี� 23 พระเยซู ฮู้
อุบายของหมู่เขา จึงบอกหมู่เขาว่า 24 “เอาเหรียญเดนาริอน
ั มาหื้อเฮาผ่อลอ ฮูปกับจื้อตี้อยู่
บนเหรียญนี้ เป๋นของใผ� หมู่เขาตอบว่า “เป๋นของซีซาร์� 25 พระองค์ก็บอกหมู่เขาว่า “ของ
ของซีซาร์ก็เอาไปหื้อซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า� 26 หมู่คนสอดแนม เอาผิดใน
กําอู้ของพระเยซู ต่อหน้าคนตังหลายบ่ได้ แหมอย่างนึ่ งก็งืดในกําตอบของพระองค์ตวยจึง
ดักอยู่
ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย

27 มี หมู่ สะดู สี บาง คน มา หา พระเยซู

คน หมู่ นี้ ถือ ว่า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 28 หมู่
เขาถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ถ้าป้อจายคนใดต๋ายละเมีย
แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก เตื้อ ก็ หื้อ น้ องบ่าว ฮับ ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย เปื้ อ หื้อ มี ลูก สืบ เจื๊ อสาย ของ อ้าย ไว้
29 สมมุติว่ามีป้ อจายตี้เป๋ นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊ามีเมียแล้วต๋ายไปยังบ่มีลูกเตื้อ 30 น้ อง
บ่าวคนตี้สองก็ฮับเอาปี้ ใป๊มาเป๋นเมีย แล้วก็ต๋ายไปยังบ่มีลูกเตื้อ น้ องคนตี้สามก็ฮับเอาปี้ ใป๊
มาเป๋นเมียแหม 31 ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นจ๋นเถิงคนตี้เจ็ด ตึงเจ็ดคนต๋ายแต่ยังบ่มีลูก 32 แล้ว
สุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ต๋ายตวย 33 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเถิงวันตี้คนจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย แม่
ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่านางเกยเป๋นเมียของป้อจาย ตึงเจ็ดคนนั ้น�
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พระเยซู ตอบ เขา ว่า “คน ใน ยุค นี้ มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น แต่ คน ตี้ พระเจ้า หัน สมควร หื้อ
เป๋น ขึ้นจากความต๋าย มาอยู่ในยุค หน้า จะบ่มี ก๋าน แต่งงานกั ๋น กาว่ายกหื้อเป๋นผัวเป๋น เมีย
กั ๋น แหม 36 แต๊ๆ แล้ว หมู่ เขา จะ บ่ต๋าย แหม ต่อ ไป แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์ เป๋น ลูก ของ
พระเจ้า ย้อน เป๋น คน ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 37 ก๋าน ตี้ คน ต๋าย จะ เป๋น ขึ้น
จากความต๋ายนั ้น โมเสสได้แสดงหื้อหันต๋อนตี้เขาได้เขียนในเรือ
่ งคุ่มไม้ตี้บ่ไหม้ไฟพ โมเสส
อู้ เถิง พระเจ้า ว่า พระองค์ เป๋น พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค กับ ยาโคบ นั บถือ 38 พระองค์ บ่เป๋น
พระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ ย้อนว่าสําหรับพระเจ้าแล้ว กู้คนยังมีจี
วิตอยู่ แม้ว่าจะต๋ายไปแล้วก็ต๋าม�
34

35

“อาจ๋ารย์ครับ ต้านอู้ได้ดีนั กแกเน่ อ� 40 ตี้หมู่
เขาอูจาอั
้
น
้ ย้อนหมู่เขาบ่ก้าถามอะหยังแหมเลย
39 หมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนบอกพระเยซู ว่า

ปั๋ ญหาเรือ
่ งเจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ด

41 พระองค์ถามหมู่เขาว่า

“เป๋นจาใดหมู่ต้านว่าพระคริสต์เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริย์ดาวิด

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 ของ
กษั ตริยดาวิ
์
ดได้จาใด�
พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวังหมู่ธรรมาจ๋ารย์

พระองค์ จึง อู้กับ หมู่ สาวกของพระองค์ ว่า 46 “หื้อ หละวัง
หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไว้หื้อ ดีๆ หมู่ เขา ซอบ นุ่ง เสื้อ คุม ยาว เตียว ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว้
ก๋าง กาด ก๋าง ลี กับ ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ ตี้ มี เกียรติ ใน งาน เลี้ยง
47 หมู่ เขา ยึด เอา สมบัติ ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป เป๋ น ของ ตั ๋ว เก่า เหีย แล้ว ก็ ขี้ แต่ง อธิษฐาน ยาวๆ
คนหมู่นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
45 เมื่อ คน ตัง หลาย กํ่า ลัง ฟัง อยู่

21
เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อ พระเยซู เหงย หน้า ขึ้น ก็ หัน หมู่ คน รํา่ รวย ตัง หลาย เอา สตางค์ มา จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ
เงินถวาย 2 พระองค์หันแม่หม้ายคนนึ่ งเป๋นคนตุ๊ก เอาเหรียญตองแดงหน้ อยๆ สองอันมา
จ่อมตวยเปิ้ น 3 พระองค์ก็อูว่
้ า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า แม่หม้ายตุ๊กจ๋นคนนี้
จ่อม สตางค์ นั ก เหลือ คน ตัง หลาย หมู่ นั ้น ก่อน 4 ย้อนว่า คน ตัง หลาย ได้ เอา สตางค์ ตี้ เหลือ ใจ๊
มาจ่อมถวาย แต่แม่หม้ายคนนี้ ตุ๊กยาก ยังได้เอาสตางค์ตี้มีอยู่สําหรับเลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมา
จ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
1

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งพระวิหารจะถูกทําลาย
พ

20:37 20:37 อพย� 3:2-4:17

ฟ

20:43 20:43 สดด� 110:1
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มี สาวก บาง คน อวด ว่า พระวิหาร หลัง นี้ ได้ ตกแต่ง ด้วย บ่า หิน งาม กับ ของ ตกแต่ง ตี้ คน
ถวาย 6 พระเยซูจึงอูกั
้ บเขาว่า “สิง่ หมู่นี้ ตี้ต้านตังหลายหัน วันนึ่ งบ่าหินตี้ซ้อนกั ๋นหมู่นี้ จะถูก
เตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
5

ความตุ๊กยากกับก๋านข่มเหง

หมู่ สาวก ก็ ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น เมื่อ ใด มี อะหยัง เป๋น หมาย
สําคัญหื้อหันว่าสิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว� 8 พระองค์ก็บอกว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่าย
ต้านเน่ อ ย้อนว่าจะมี หลายคนมาอ้างจื้อ ของเฮาว่า ‘เฮาเป๋นพระคริสต์� กับ บอกว่า ‘เวลา
นั ้นใก้มาแผวแล้ว� ห้ามตวยเขาไปเน่ อ 9 เมื่อต้านได้ยน
ิ เรือ
่ งสงครามกับก๋านจลาจล ก็บ่ถ้า
ตก อก ตก ใจ๋ ย้อน เรือ
่ ง จาอี้ จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน แต่ ยัง บ่เถิง วัน เสี้ ยง สุด ของ โลก ใน ต๋อน นี้
เตื้อ�
10 แล้ว พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “ประเทศ นึ่ ง จะ สู้ ฮบ กับ แหม ประเทศ นึ่ ง อาณาจักร
นึ่ งก็ จะสู้ ฮบกับแหมอาณาจักรนึ่ ง 11 ในตี้ ต่างๆ จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดหนั ก จะเกิดก๋าน
กัน
้ ข้าว อยาก นํ้า จะ มี โรคภัย ไข้ เจ็บ จะ มี เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ น่า กั ๋ว กับ หมายสําคัญ หลาย อย่าง เกิด
ขึ้นบนต๊องฟ้า 12 ก่อนเหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น หมู่ต้านจะถูกยับและโดนข่มเหง จะถูกปา
ไปในธรรมศาลาของจาวยิว แล้วถูกขังไว้ในคอก กับจะถูกปาไปตัดสินความต่อหน้ากษั ตริย์
กับเจ้า เมือง ย้อนว่าหมู่ ต้าน ติดต๋ามเฮา 13 เหตุ ก๋ารณ์ นี้ ก็ เป๋น โอกาสหื้อหมู่ ต้านเป๋นพยาน
เรือ
่ ง เฮา 14 ย้อน จาอัน
้ ต้าน ตัง หลาย จง ป๋ง ใจ๋ ไว้ บ่ต้อง กึ๊ด ล่วงหน้า ว่า จะ แก้ คดี จาใด 15 เฮา
จะหื้อกําอูกั
้ บผญาปั๋ ญญาแก่หมู่ต้าน เถิงขนาดหมู่ศัตรูของ
๋
หมู่ต้านจะต่อต้านกับเอาผิดหมู่
16
ต้านบ่ได้ เลย แม้แต่ ป้อแม่ญาติ ปี้ น้ อง ตึงเปื้ อนฝูงจะหักหลังหมู่ ต้าน หมู่เขาจะเยียะหื้อ
ต้านบางคนถูกฆ่าต๋าย 17 คนตังหลายจะจังหมู่ต้านย้อนว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามเฮา 18 แต่ผม
บนหัวของหมูต้
่ านสักเส้นนึ่ งจะบ่ถูกเยียะหื้อเสียไป 19 หมู่ต้านจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ถ้าตัง้ มัน
่ คง
อยูใน
่ ความเจื้อ�
7

ก๋านตวายตัก
๊ กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย

20 “เมื่อ หมู่ ต้าน หัน ก๋ องทัพ ทหาร มา ตัง
้ ล้อม กรุ ง เยรู ซาเล็ม

จง ฮู้ไว้เต๊อะ ว่า ความ ฉิ บหาย
ของเมืองนั ้นก็ใก้เข้ามาแล้ว 21 ในเวลานั ้นก็หื้อคนตี้อยูใน
่ แคว้นยูเดียขะใจ๋หนี ไปอยูบน
่ ดอย
เวยๆ หมู่ คนตี้ อยู่ในกรุ งก็ หื้อออกไปเหีย คนตี้ อยู่นอกเมืองก็ บ่ถ้าเข้าไปในกรุ งเน่ อ 22 ย้อน
ว่า เวลา นั ้น เป๋น เวลา ลง โต้ษ เปื้ อ กู้ อย่าง ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์นั ้น เป๋น แต๊ 23 ใน หว่าง นั ้น
ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่แม่มานกับแม่ลูกหน้ อยตี้ลูกยังกิน
๋ นมอยู่ ย้อนมีความตุ๊กฮ้อน
อันใหญ่ หลวง จะ เกิด ขึ้น บน แผ่น ดิน กับ พระเจ้า จะ โขด หื้อ คน เจื๊อ จ้า ด นี้ ขนาด 24 หมู่ เขา จะ
ถูกฆ่าด้วยดาบ กับจะถูกต้อนไปเป๋นเชลยในประเทศต่างๆ กับกรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกคนต่าง
จ้าดยํ่าจ๋นกว่าจะหมดกํา๋ หนดเวลาของคนต่างจ้าดนั ้น
เมื่อบุตรมนุษย์มา

25 “จะมีหมายสําคัญตี้ตะวัน

เดือนกับดาวตังหลาย กับในแผ่นดินโลกนั ้น ประเทศต่างๆ
จะ มี ความ ตุ๊ก เดือดฮ้อ น กับ มี ความ สับสน ใน ความ ปั่ นป่วน กับ เสียง ดัง ของ ทะเล กับ คลื่น
26 คนจะกั ๋วจ๋นเป๋ นลมเมื่อกํ่าลังรอผ่อว่าอะหยังจะเกิดขึ้นบนโลก ย้อนว่าหมู่ ผู้มี อํานาจตัง
หลายในต๊ องฟ้าก็ จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน 27 เวลานั ้นคนตังหลายจะหันบุตรมนุษย์ลงมาบน
เมฆด้วยฤทธิอํ
์ านาจกับรัศมีอันยิง่ ใหญ่ 28 เมื่อเหตุก๋ารณ์ นี้ ตัง้ เก๊าจะเกิดขึ้น หื้อยืนขึ้นผ่อไป
ตังบน ย้อนว่าความรอดป๊นบาปโต้ษของหมู่ต้านกํ่าลังใก้เข้ามาแล้ว�
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กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

“ผ่อเก๊าบ่าเดื่อกับเก๊ าไม้ ตังหลายเต๊อะ 30 เมื่อมัน
โป่งใบแล้วต้านตังหลายก็จะฮู้คนเดียวว่า ใก้จะเถิงหน้าฮ้อนแล้ว 31 ก็เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อ
ต้านตังหลายหันเหตุก๋ารณ์ ตี้เฮาบอกแล้วนั ้นเกิดขึ้น ก็หื้อฮู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใก้จะ
เถิงแล้วเน่ อ 32 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์
ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 33 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
29 พระเยซู อู้ กํา เผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง ว่า

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวัง
“จง หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี เน่ อ บ่ดี เอา ก้า กิน
ิ นี้ เต้า อัน
้
๋ เหล้า เมา ยา กาว่า บ่ดี กั ๋งวล เถิง จี วต
ถ้า เป๋น จาอัน
้ เวลา นั ้น ก็ จะ มา เถิง หมู่ ต้าน เมื่อ ยัง บ่ตัน กึ๊ด เหมือน ติด แฮ้ว 35 ย้อน วัน นั ้น จะ
เกิดขึ้นกับคนตังหลายในโลก 36 หื้อเฝ้าหละวังอยูตลอด
่
กับอธิษฐานตึงวัน เปื้ อหมู่ต้านจะมี
กํา๋ ลังตี้จะป๊นจากเหตุก๋ารณ์ ตังมวลตี้จะเกิดขึ้น แล้วจะยืนอยูต่
่ อหน้าบุตรมนุษย์ได้�
37 กู้วันพระเยซูสัง
่ สอนในบริเวณพระวิหารต๋อนเมื่อวัน แล้วต๋อนเมื่อคืนพระองค์ย้างพัก
ตี้ ดอยบ่ากอกเทศ 38 คนตังหลายก็ มาหาพระองค์ ในบริเวณพระวิหารตัง้ แต่ เจ๊ามืดเปื้ อจะ
ฟังพระองค์สัง่ สอน
34

22

ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู

1 เมื่อใก้จะเถิงงานปั สกา คืองานกิน
่ วหน้าปุโรหิตกับหมูธรรมา
่
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ 2 หมูหั

จ๋ารย์ ปากั ๋นหาตางกํา๋ จัดพระเยซูอย่างลับๆ อยู่ ย้อนกั ๋วคนตังหลาย
3 ซาต๋านครอบงําจิตใจ๋ยูดาส อิสคาริโอท ตี้เป๋ นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคน 4 ยูดาสก็ไปนั ด
หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ นาย ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ว่า เขา จะ หัก หลัง พระเยซู จาใด ดี 5 คน
หมู่นั ้นก็ดีอกดีใจ๋ แล้วสัญญาว่าจะหื้อสตางค์เป๋นก้าตอบแตน 6 ยูดาสก็ตกลง แล้วก็แนหา
โอกาสตี้จะหักหลังพระเยซูหื้อหมู่เขาโดยบ่หื้อใผฮู้
มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก
เมื่อ เถิง วัน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ จาว ยิว ต้อง ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ งาน ปัส กา 8 พระเยซู
ก็ ใจ๊ เปโตร กับ ยอห์น ล่วงหน้า ไป ก่อน สัง่ เขา ว่า “ไป จัด เกีย ม มื้อ ปัส กา ไว้หื้อ หมู่ เฮา กิน
๋ ตวย
กั ๋น� 9 หมู่ เขา ถาม พระองค์ ว่า “จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป เกีย ม มื้อ ปัส กา ตี้ ไหน ดี� 10 พระองค์ ก็ บอก
ว่า “เมื่อหมู่ ต้านเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วจะมี ป้อจายคนนึ่ งแบกนํ้าหม้อมาหาหมู่ ต้าน
เขาจะเข้าไปเฮือนหลังใดก็หื้อตวยเขาเข้าไป 11 แล้วบอกเจ้าของเฮือนนั ้นว่า ‘อาจ๋ารย์หื้อมา
ถาม ว่า ห้อง ตี้ เปิ้ น จะ กิน
๋ มื้อ ปัส กา กับ หมู่ สาวก นั ้น อยู่ตัง ใด� 12 เจ้าของ เฮือน จะ ปา หมู่ ต้าน
ขึ้นไปห้องใหญ่จัน
๊ บนตี้ แต่งดาไว้แล้ว ก็ หื้อจัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ ห้องนั ้นเต๊อะ� 13 ตึงสอง
คนก็ไป แล้วก็ปะกู้อย่างตี้พระองค์บอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
7

ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง
เมื่อ เถิง เวลา กิน
๋ มื้อ ปัส กา พระ เยซู ก็ เข้า ไป นั ่ง ตี้ โต๊ะ กับ หมู่ อัคร สาวก ของ พระองค์
15 อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา มี ความ ตัง
้ ใจ๋ ตี้ จะ กิน
๋ มื้อ ปัส กา นี้ กับ หมู่ ต้าน ก่อน ตี้ เฮา จะ ต้อง
ทน ตุ๊ก ทรมาน 16 เฮา ขอ บอก ไว้ ว่า เฮา จะ บ่กิน
๋ มื้อ ปัส กา นี้ แหม จ๋น ความหมาย ของ ปัส กา
นั ้น จะ สมบูรณ์ ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า� 17 พระองค์ ยก จอก นํ้า องุน
่ ขึ้น มา เมื่อ อธิษฐาน
ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ ส่ง หื้อ หมู่ สาวก บอก ว่า “เอา ไป แบ่ง กั ๋น กิน
๋ เน่ อ 18 เฮา บอก หมู่
14
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ต้านว่า ตัง้ แต่นี้ ไปเฮาจะบ่กิน
่ แหมแล้ว จ๋นกว่าแผ่นดินของพระเจ้า จะมาแผว�
๋ เหล้าองุน
19 แล้ว พระองค์ ก็ หยิบ เข้า หนมปั ง ขึ้น มา ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู้ ว่า
“นี่ เป๋นก๋ายของเฮา ตี้ได้หื้อไว้กับต้านตังหลาย หื้อเยียะจาอี้ เปื้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 20 เมื่อกิน
๋ เข้า
หนมปัง แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วยขึ้น มาเยียะอย่างเดียว กั ๋น แล้วอู้ว่า “ถ้วย นี้ เป๋นพันธสัญญา
ใหม่หละหว่างพระเจ้ากับต้านตังหลายตี้พระองค์จะยืนยันโดยเลือดของเฮา 21 แต่ผ่อเต๊อะ
คนตี้จะหักหลังเฮา ก็อยู่ตวยกั ๋นกับเฮาบนโต๊ะนี้ 22 บุตรมนุษย์จะต้องจากไปต๋ามตี้พระเจ้า
ได้กํา๋ หนดไว้แล้ว แต่ความฉิ บหายก็จะเกิดกับคนตี้หักหลังบุตรมนุษย์� 23 แล้วหมู่สาวกก็
ถามกั ๋นไปมาว่า จะเป๋นใผในหมู่เขาตี้จะเยียะจาอี้
ก๋านเถียงกั ๋นเรือ
่ งใผเป๋นใหญ่
หมู่ สาวก เถียง กั ๋น ว่า ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 25 พระองค์ จึง อู้ กับ
หมู่เขาว่า “กษั ตริย์ของคนต่างจ้าดเป๋นเจ้านายปกครองคนตังหลายโดยก๋านบังคับ กับผู้มี
อํานาจหมู่นี้ ก็ฮ้องตั ๋วเก่าว่าเป๋นผู้มีบุญคุณของคนตังหลาย 26 แต่สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋น
จาอัน
้ เน่ อ คนใดเป๋นใหญ่ก็หื้อคนนั ้นเป๋นคนเล็กหน้ อยตี้สุด คนใดเป๋นนายก็หื้อเป๋นคนฮับ
ใจ๊ 27 จะ ถาม ว่า คน ตี้ นั ่ง โต๊ะ กับ คน ตี้ ฮับใจ๊ ใผ เป๋น ใหญ่ เหลือ กั ๋น คน ตี้ นั ่ง โต๊ะ บ่ใจ้ กา แต่ เฮา
อยูตวย
่
ต้านตังหลาย เหมือนเป๋นคนฮับใจ๊
28 “ต้าน ตัง หลาย เป๋ น คน ตี้ ได้ อยู่ กับ เฮา ใน เวลา ตี้ เฮา ต่อ สู้ กับ ความ ลําบาก 29 พระบิดา
ได้ จัด เกีย ม แผ่น ดิน แล้ว มอบ หื้อ เฮา จาใด เฮา ก็ จัด เกีย ม แล้ว มอบ หื้อ ต้าน ตัง หลาย จาอัน
้
30 เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ ได้ ดื่ม ฮ่วม โต๊ะ กับ เฮา ใน แผ่น ดิน ของ เฮา กับ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ นั ่ง
บนบัลลังก์ เปื้ อตัดสินสิบสองผะกุ๋นของคนอิสราเอล
24

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งเปโตรจะละพระองค์
ซาต๋านได้ ขอหมู่ต้านไว้ เปื้ อจะเอาไปฝัดไปฮ่อนเหมือนเปิ้ นฝัดข้าว 32 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 เป โตร บอก พระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า พร้อม แล้ว ตี้ จะ ไป ตวย ต้าน บ่ว่า จะ ติด คอก กาว่า จะ ต๋าย ก็ ได้�
34 พระเยซูบอกเปโตรว่า “คืนนี้ ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ�
35 พระเยซูถามหมู่สาวกว่า “ต๋อนตี้เฮาใจ๊ต้านตังหลายออกไปบอกข่าวดี แล้วบ่หื้อเอาถง
สตางค์ ถงสะปาย กาว่าเกิบแหมกู้ไปตวยนั ้น ต้านตังหลายขาดอะหยังพ่อง� เขาตังหลายก็
ปากั ๋นบอกว่า “บ่ขาดอะหยังสักอย่าง� 36 พระเยซูบอกเขาว่า “แต่บ่าเดี่ยวนี้ ใผมีถงสตางค์
กาว่าถงสะปาย ก็ หื้อเอาไปตวย ใผบ่มีดาบก็ หื้อขายเสื้อคุมซื้อดาบเหีย 37 เฮาบอกต้านตัง
หลาย ว่า กํา ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ตี
์ ้ อู้ เถิง เฮา จะ ต้อง เป๋น ไป ต๋าม นั ้น คือ กํา ตี้ ว่า ‘พระองค์
ถูกนั บอยู่ในหมู่เดียวกั ๋นกับคนบ่ดี�ภ กําตวายตัก
๊ ตี้ เล็งเถิงเฮานั ้นกํ่าลังจะเป๋นแต๊� 38 หมู่
เขาบอกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า หมู่เฮามีดาบสองเถี่ยนครับ� พระองค์บอกว่า “ปอ
แล้ว�
31 “ซี โมน เหย

พระเยซูอธิษฐานในสวน
พระเยซู ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป ตี้ ดอย บ่า กอกเทศ เหมือน ตะก่อน หมู่ สาวก ก็ ไป
ตวยพระองค์ 40 ตี้ดอยนั ้นพระองค์บอกหมู่สาวกว่า “หื้ออธิษฐานเน่ อเปื้ อว่าต้านจะบ่ตกอยู่
ใน อํานาจ ของ ก๋าน ลองใจ๋� 41 พระองค์ เตียว ไป แหม น่ อย ไก๋ ประมาณ เอา บ่า หิน ขว้าง แล้ว
39

ภ
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42 “พระบิดา เจ้าข้า

คุกเข่าลงอธิษฐานว่า
ถ้าพระองค์ ปอใจ๋ ขอหื้อถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้
ป๊น ไป จาก ข้า พระองค์ เหีย เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ บ่ใจ้ ของ
ข้า พระองค์� 43 มี ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง จาก สวรรค์ มา ป๋า กฏ จ้วย พระองค์ หื้อ มี กํา๋ ลัง ใจ๋ นั ก ขึ้น
44 เมื่อ พระองค์ เป๋ น ตุ๊ก หนั ก ก็ ยิง
่ ตัง้ ใจ๋ อธิษฐาน นั ก ขึ้น จ๋น เหื่อ ไหล เป๋น เหมือน เลือด ออก
45
หยดลงดินเป๋นเม็ดใหญ่ เมื่ออธิษฐานแล้วพระองค์ก็ลุกเตียวปิ๊ กมาหาหมู่สาวก ก็หันหมู่
เขาหลับอยูย้
่ อนตุ๊กใจ๋จ๋นอิด 46 พระองค์จึงอูว่
้ า “หลับเยียะหยัง ลุกขึ้นอธิษฐานเปื้ อจะบ่ตก
อยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋�
ก๋านหักหลังกับก๋านจับกุมพระเยซู

47 บ่ากองพระองค์อูลิ
้ น
้ ยังบ่ตันเข้าปากเตื้อ

ก็มีหลายคนเตียวเข้ามา มียูดาสตี้เป๋นสาวก
คนนึ่ งในสิบสองคนนั ้นนําหน้า ยูดาสก็เข้ามาใก้พระเยซู แล้วตัก
๊ ตวายพระองค์โดยก๋านจูบ
48 พระองค์ ก็ ถามว่า “ยู ดาส เจ้าจะหักหลังบุตรมนุษย์ด้วยก๋านจูบกา� 49 เมื่อหมู่ สาวกคน
อื่นๆ หันว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นต่อไป จึงถามพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป๋นเจ้า เอาดาบฟันเลย
บ๋อ� 50 แล้ว คน นึ่ ง ใน หมู่ สาวก ก็ จัก
๊ ดาบ ออก มา ฟัน คน ฮับ ใจ๊ ของ มหา ปุโรหิต ถูก หู เผิก ขวา
ปุด 51 พระเยซู ก็ ห้าม เขา ไว้ แล้ว เก็บ เอา ใบ หู มา ต่อ หื้อ คน นั ้น หู เขา ก็ หาย เป๋น ปกติ 52 พระ
เยซู อู้ กับ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ นาย ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตี้ มา ยับ
พระองค์ว่า “หมู่เจ้าหันเฮาเป๋นโจ๋รกา เถิงได้กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมายับเฮา 53 เฮาอยูตวย
่
ต้านตัง
หลายกู้วันในพระวิหาร ต้านตังหลายก็บ่มายับเฮา แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นเวลาของหมู่ต้านแล้ว
เน่ อ เป๋นเวลาของอํานาจแห่งความมืด�
เปโตรบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักพระเยซู

54 หมู่นายทหารยับพระเยซู ปาไปบ้านมหาปุโรหิต

เปโตรเตียวถ่อมตวยพระองค์ไปห่างๆ
เปโตรก็ นั ่ง หิงไฟตวยหมู่ เขา 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
ปฏิเสธว่า “นางเหย คนนั ้นข้าบ่ฮูจ
้ ักลอ� 58 แหมสักกําเดียวป้อจายคนนึ่ งหันเขาก็อูว่
้ า “เจ้า
เป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้นตวย� เปโตรก็ บอกว่า “อ้ายเหย บ่ใจ้ ลอ� 59 แหมสักจัว้ โมงนึ่ ง มีแหม
คนยืนยันแข็งขันว่า “แม่นแล้ว คนนี้ อยู่ตวยคนจื้อเยซู แน่ ๆ ย้อนเขาเป๋นจาวกาลิลีเหมือน
กั ๋น� 60 เปโตรก็อูว่
้ า “อ้ายเหย ตี้ว่ามานั ้นข้าบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง� เมื่อเปโตรกํ่าลังอูลิ
้ น
้ ยังบ่ตันเข้าปาก
61
ไก่ก็ขัน องค์พระผู้เป๋นเจ้าเหลียวหลังมาผ่อเปโตร แล้วเปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอูตี
้ ้พระเยซู
เกย บอก เขา ว่า “คืน นี้ ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก ว่า บ่ฮู้ จัก เฮา สาม เตื้อ� 62 เปโตร ก็ ออก ไป ตัง
นอกแล้วไห้เสียใจ๋ขนาด
63 คน ตี้ กุม พระเยซู ก็ เยาะเย้ย บุบ ตี พระองค์
64 เอา ผ้า มัด ต๋า พระองค์ ตบ หน้า พระองค์
๋
แล้วถามว่า “ตวายมากําลอว่าใผตบหน้าเจ้า� 65 แล้วอูหยาม
้
ใส่พระองค์แหมหลายอย่าง
55 เมื่อ หมู่ เขา ดัง ไฟ ตี้ ก๋าง ข่วง แล้ว ปา กั ๋น หิง ไฟ

พระเยซูต่อหน้าสภา

66 แจ้งเจ๊ามาหมู่คนเฒ่าคนแก่

หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็ประชุมกั ๋น หมู่เขา
ปา พระเยซู เข้า มา ใน สภา ของ หมู่ เขา ตวย 67 ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น พระคริสต์ กา บอก
มาเต๊อะ� พระเยซูตอบว่า “เถิงเฮาบอก หมู่ต้านก็บ่เจื้อ 68 ถ้าเฮาถามต้านๆ ก็จะบ่ตอบเฮา
69 ตัง
้ แต่ นี้ ไป บุตรมนุษย์ จะ ได้ นั ่ง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ� 70 หมู่ เขา ก็ ถาม
พระองค์ แหม ว่า “ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กา� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน อู้ แล้ว ว่า
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เฮา เป๋น� หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ว่า “หมู่ เฮา บ่ต้อง มี พยาน อะหยัง แหม ย้อน ได้ยน
ิ กํา จาก ปาก
ของเขาแล้ว�
71

23

พระเยซูต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาต

1 แล้วกู้คนในตี้ประชุมก็ลุกขึ้นปาพระเยซูไปหาปีลาตตี้เป๋ นเจ้าเมือง 2 หมูเขา
่ ฟ้องว่า “หมู่

เฮาหันป้อจายคนนี้ สุ่ยคนตังหลายบ่เสียภาษีหื้อซีซาร์ แล้วก็อ้างว่าตั ๋วเขาคือพระคริสต์เป๋น
กษั ตริย์ องค์ นึ่ ง� 3 ปี ลาต ซัก ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว กา� พระองค์ ก็
ตอบว่า “ต้านอูแล้
้ ว� 4 ปีลาตจึงบอกหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับคนตังหลายว่า “เฮาบ่มีหลักฐาน
อะหยังตี้ จะลงโต้ษป้อจายคนนี้ � 5 หมู่ เขาซํ้ายืนยันอย่างแข็งขันว่า “คนนี้ สุ่ยจาวเมืองหื้อ
วุน
่ วายโดยกําสอนของเขาไปใคว่แคว้นยูเดีย ตัง้ เก๊าตี้แคว้นกาลิลีก่อนแล้วจ๋นมาเถิงตี้นี่ �
พระเยซูต่อหน้ากษั ตริยเฮโรด
์

“ป้อจายคนนี้ เป๋นจาวกาลิ ลีกา� 7 เมื่อฮู้ว่าพระเยซู มา
จาก ดิน แดน ตี้ กษั ตริย์ เฮโรด ปกครอง อยู่ ก็ ส่ง พระองค์ ไป หา เฮโรด ต๋อน นั ้น ต้าน อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็มปอดี 8 เมื่อเฮโรดหันพระเยซู ก็ดีใจ๋ ย้อนต้านใค่ปะพระเยซู มาเมินแล้ว ต้านเกย
ได้ยน
ิ เรือ
่ ง พระเยซู ก็ หวัง ว่า จะ ได้ หัน พระองค์ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ พ่อง 9 เฮโรด จึง ถาม พระ
เยซูหลายอย่าง แต่พระองค์บ่ตอบอะหยังสักอย่าง 10 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์
ก็ ใส่ ความ พระเยซู อย่าง รุ นแรง 11 เฮโรด กับ หมู่ ทหาร ของ เขา ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่ พระองค์ เยาะ
เย้ยดูถูกดูแควนพระองค์ เอาเสื้อคุมอย่างดีของกษั ตริยหื
์ ้อพระองค์นุ่ง แล้วส่งพระองค์ปิ๊ ก
ไปหื้อปีลาตแหม 12 ปีลาตกับเฮโรดก็คืนดีกั ๋นในวันนั ้น ย้อนว่าตะก่อนเป๋นศัตรู กั
๋ ๋น
6 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ถามว่า

พระเยซูถูกกําตัดสิน
ปี ลาต ฮ้อง หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว กับ คน ตัง หลาย มา ประชุม กั ๋น 14 แล้ว อู้
กับหมู่ เขาว่า “ต้านตัง หลายได้ ปาคนนี้ มาหาเฮา ฟ้อง ว่าเขาได้ สุ่ยจาวเมือง หื้อ กบฏ เฮาได้
สอบสวนเขาต่อหน้าต้านตังหลายแล้วก็ หันว่าบ่มีหลักฐานปอตี้ จะตัดสินได้ ว่าเขาเยียะผิด
อย่างตี้ต้านว่าลอ 15 กษั ตริย์เฮโรดก็หันว่าเขาบ่มีความผิดเหมือนกั ๋น ย้อนจาอัน
้ กษั ตริย์เฮ
โรด ได้ ส่ง ตั ๋ว ปิ๊ ก มา หื้อ เฮา แหม เฮา หัน ว่า คน นี้ บ่ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด จ๋น ต้อง ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย
16 เฮาจะสัง
่ เฆี่ยนเขาแล้วปล่อยไปเหีย�๖
18 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เอิน
้ เสียง ดัง บอก ปี ลาต ว่า “เอา คน นี้ ไป ฆ่า เหีย แล้ว ป่อย บารับ บัส
หื้อ หมู่ เฮา เต๊อะ� 19 (บารับ บัส ถูก ยับ ขัง คอก ใน ข้อหา ฆ่า คน ต๋าย กับ ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม) 20 ปี ลาต ยัง มี ใจ๋ ใค่ ป่อย พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา แหม เตื้อ นึ่ ง 21 คน หมู่ นั ้น ก็ เอิน
้
เสียงดังบอกปี ลาตว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน เขิงบนไม้ก๋างเขน� 22 ปี ลาตอู้กับหมู่เขาเป๋นเตื้อ
ตี้ สาม ว่า “เขิง เขา เยีย ะ หยัง เขา เยีย ะ อะหยัง ผิด เฮา บ่หัน ว่า เขา มี ความ ผิด จ๋น ต้อง ต๋าย ลอ
เฮา จะ เฆี่ยน เขา ก็ ปอ แล้ว จะ ป่อย ตั ๋วไป� 23 คนตัง หลาย ฮ้องเป๋นเสียง เดียว กั ๋นว่า “เขิง บน
ไม้ก๋างเขน� 24 ปีลาตตัดสินใจ๋เยียะต๋ามตี้หมู่เขาต้องก๋าน 25 จึงป่อยคนตี้ถูกยับเข้าคอกใน
ข้อหาก่อก๋านวุน
่ วายกับฆ่าคนต๋าย หื้อหมู่เขาไป ส่วนพระเยซูก็หื้อหมู่เขาเอาไปเยียะจาใดก็
ได้ ต๋ามใจ๋หมู่เขา
13

ก๋านเขิงบนไม้ก๋างเขน
๖

23:16 23:16 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 17 ตี้ว่า ย้อนปีลาตต้องปล่อยนั กโต้ษคนนึ่ งหื้อคนตังหลายในงานปัสกาของกู้ปี๋
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26 เมื่อทหารปาพระเยซูออกไป

หมู่เขาเขซีโมนจาวเมืองไซรีน ตี้กํ่าลังลุกบ้านนอกมา หื้อ
แบก ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระองค์ ไป 27 มี คน จํา๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ ไป ตึง หมู่ แม่ ญิง ตี้ ไห้ ย้อน
อินดู พระองค์ 28 พระเยซู เหลียวมาผ่อหมู่ เขาแล้วอู้ว่า “ลูกสาวแห่งเยรู ซาเล็มเหย บ่ถ้าไห้
ย้อน อิน ดู เฮา แต่ หื้อ ไห้ ย้อน อิน ดู ตั ๋ว เก่า กับ ลูก ของ ตั ๋ว เต๊อะ 29 ย้อน จะ มี เวลา นึ่ ง ตี้ คน ตัง
หลายจะว่า ‘แม่ญิงหมูนี
่ ้ ตี้เป๋นหมัน ต๊องตี้บ่ได้มาน กับหัวนมตี้หละอ่อนบ่เกยดูด ก็เป๋นสุข�
30 เวลา นั ้น หมู่ เขา จะ อู้ กับ ดอย ตัง หลาย ว่า ‘ขอ ดอย โหยด มา เต๋ง เฮา ขอ ม่อน ดอย บัง เฮา ไว้
น่ อยเต๊อะ�ม 31 ย้อนว่าถ้าคนตังหลายเยียะกับคนบริสุทธิขนาด
นี้ แล้วอะหยังจะเกิดขึ้นกับ
์
คนตี้เยียะผิดพ่อง�
32 หมู่ ทหาร กุม นั ก โต้ ษ แหม สอง คน มา ตวย พระเยซู เปื้ อ ฆ่า พร้อม กับ พระองค์ 33 หมู่ เขา
ปาตึงสามคนมาเถิงตี้แห่งนึ่ งจื้อว่า “เนิ นกระโหล้ งหัว� แล้วเอาพระเยซู เขิงบนไม้ก๋างเขน
ฮ่วม กับ นั ก โต้ ษ สอง คน ตัง ซ้าย คน นึ่ ง ตัง ขวา คน นึ่ ง 34 พระเยซู อธิษฐาน ว่า “พระบิดา เจ้า
ข้า ขอยกโต้ษหื้อหมู่เขาตวย ย้อนหมู่เขาบ่ฮู้ว่ากํ่าลังเยียะอะหยัง� หมู่ทหารเอาเสื้อผ้าของ
พระองค์มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น
35 จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ยืน ผ่อ อยู่ หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว อู้ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า “เขา จ้วย จี วต
ิ คน
อื่นหื้อรอดได้ ก็หื้อจ้วยจีวต
ิ ตั ๋วเก่าผ่อลอ ถ้าเขาเป๋นพระคริสต์ผูตี
้ ้พระเจ้าได้เลือกไว้� 36 หมู่
ทหารก็ เยาะเย้ยพระองค์ ตวย หมู่เขาเอาเหล้าองุน
่ ส้มหื้อพระองค์ กิน
๋ 37 อู้ว่า “ถ้าต้านเป๋น
กษั ตริย์ ของ จาว ยิว ก็ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ� 38 มี ป้าย เขียน ข้อความ ติด ไว้เหนื อ หัว
พระองค์ว่า “คนนี้ คือกษั ตริยของ
์
จาวยิว�
39 นั กโต้ษคนนึ่ งตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนข้างพระองค์ ก็เยาะเย้ยพระองค์ว่า “ต้านเป๋ นพระ
คริสต์ บ่ใจ้ กา จ้วยตั ๋วเก่ากับเฮาหื้อรอดแหล่� 40 แต่ มีนั กโต้ ษแหมคนนึ่ งห้ามเขาว่า “บ่กั ๋ว
พระเจ้ากา เจ้าก็ เป๋นนั กโต้ ษตี้ ต้องถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 41 เฮาสองคนก็ สมกับโต้ษนั ้นแต๊
หมู่เฮาได้ฮบ
ั โต้ษต๋ามตี้หมู่เฮาเยียะไปนั ้น แต่ต้านคนนี้ บ่ได้เยียะผิดอะหยังเลย� 42 แล้วเขา
ก็อูว่
้ า “พระเยซูเจ้าข้า ขอกึ๊ดหาข้าพเจ้าพ่อง เมื่อพระองค์เข้าไปในสวนสวรรค์� 43 พระเยซู
ตอบเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า วันนี้ ต้านจะได้อยูกั
่ บเฮาในสวนสวรรค์แน่ นอน�
ก๋านต๋ายของพระเยซู
44 ต๋อนนั ้นเป๋ นเวลาประมาณเตี้ยงวัน

ก็มืดไปใคว่แผ่นดินจ๋นเถิงบ่ายสามโมง 45 ตะวันก็
ดับมืดไป ผ้ากัง้ ในพระวิหารก็ฉี กออกเป๋นสองเผิก 46 พระเยซูฮ้องเสียงดังขึ้นว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ข้าพระองค์ ขอมอบวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้กับพระองค์� เมื่ออู้จาอัน
้ แล้วก็ ต๋าย
47 นายร้อยทหารเมื่อหันเหตุก๋ารณ์ เป๋ นไปจาอัน
้ ก็สรรเสริญพระเจ้าว่า “แต๊ๆ แล้ว ต้านคน
นี้ เป๋นคนบริสุทธิ�
์ 48 คนตังหลายตี้มาหลุ้มผ่อเหตุก๋ารณ์ ก็ปากั ๋นตบอกด้วยความโศกเศร้า
เสียใจ๋ปิ๊ กเมือบ้าน 49 คนตี้ฮู้จักพระเยซู กับหมู่แม่ญิงตี้เกยติดต๋ามพระองค์จากกาลิลีก็ปา
กั ๋นยืนผ่ออยูห่
่ างๆ
ก๋านฝังศพพระเยซู
50 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อโยเซฟ เป๋ นคนดี กับเยียะถูกต้องต๋ามธรรม กับเป๋ นสมาชิกสภาคน
นึ่ ง 51 เขา เป๋น จาว อาริมาเธีย อยู่ ใน แคว้น ยู เดีย กับ กํ่า ลัง ถ้า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เขา บ่หัน
ตวยในก๋านตัดสินฆ่าพระเยซู 52 เขาเข้าไปหาปีลาตเปื้ อขอศพพระเยซู 53 เมื่อได้ฮบ
ั อนุญาต

ม
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แล้ว ก็ เอาศพลงมาจากไม้ก๋างเขน เอาผ้าลินินปันศพ แล้วเอาไปไว้ในอุโมงค์ ตี้ เจาะเข้าไป
ในหิน อุโมงค์นั ้นยังบ่ได้ใส่ศพคนใดเตื้อ 54 วันนั ้นเป๋นวันดาวันสะบาโต๗
55 หมู่ แม่ ญิงตี้ เกยติดต๋ามพระเยซู มาจากกาลิ ลีก็ ไปตวยโยเซฟตี้ อุโมงค์ นั ้น

จะได้หันว่า
เขาเอาศพไว้จาใด 56 จากนั ้นหมู่เขาก็ปิ๊ กเมือบ้าน ไปเกียมเครือ
่ งหอมกับนํ้ามันหอมเปื้ อจะ
เอามาอาบศพพระเยซู แต่ในวันสะบาโตเขาปากั ๋นย้างวันนึ่ งต๋ามบทบัญญัติของจาวยิว

24
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
หมู่แม่ญิงเอาเครือ
่ งหอมตี้เขาจัดเกียมไว้มาตี้อุโมงค์ฝังศพของพระองค์
2 หมู่ นาง ก็ หัน บ่า หิน ใหญ่ ตี้ ตึด ปาก อุโมงค์ ฝัง ศพ อยู่ กิง
้ ออก ไป แล้ว 3 เมื่อ หมู่ นาง เข้า ไป ตัง
4
ใน ก็ ผ่อ บ่หัน ศพ ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เมื่อ กํ่า ลัง กึ๊ด ย้อน บ่เข้า ใจ๋ ใน เหตุ ก๋า รณ์
นั ้น ก็ มี ป้อ จาย สอง คน มา ยืน อยู่ใก้ๆ เสื้อผ้า เหลื้อ ม มาบๆ จ๋น ผ่อ ปอ จะ บ่ได้ 5 แม่ ญิง หมู่ นั ้น
กั ๋วเลยก้มหน้าลงดิน ป้อจายสองคนนั ้นอู้กับหมู่เขาว่า “หมู่เจ้ามาหาคนเป๋นในหมู่คนต๋าย
เยียะหยัง 6 พระองค์บ่อยู่ตี้นี่ แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว หื้อกึ๊ด
เถิงกําตี้พระองค์ได้อูกั
้ บต้านตังหลายเมื่อพระองค์อยูใน
่ แคว้นกาลิลีว่า 7 ‘บุตรมนุษย์จะถูก
มอบไว้ในอํานาจของคนบาป จะถูกเขิงไว้บนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย แล้วในวันตี้สามพระองค์จะ
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� � 8 เมื่อ หมู่ นาง กึ๊ด ก็ จํา๋ กํา ตี้ พระองค์ อู้ นั ้น ได้ 9 เมื่อ ปิ๊ ก จาก อุโมงค์
ก็ ปากั ๋นไปบอกหมู่ สาวกสิบ เอ็ดคนกับคนอื่นๆ ต๋ามตี้ ได้ หันได้ยน
ิ มานั ้น 10 คนตี้ ไปบอกหมู่
อัครสาวกคือ มารีย์จาวมักดาลา โยอันนา มารีย์แม่ของยากอบ กับแม่ญิงคนอื่นตี้อยู่ตวย
กั ๋น 11 หมูอั
่ ครสาวกบ่เจื้อ หาว่าแม่ญิงหมูนี
่ ้ อูไป
้ เล่ย 12 เปโตรเมื่อได้ยน
ิ แล้ว ก็ล่นไปตี้อุโมงค์
ก้มส่องเข้าไปในอุโมงค์ ก็หันก้าผ้าปันศพเต้าอัน
้ เปโตรก็งืดแล้วปิ๊ กบ้าน
1 เจ๊ามืดวันติด
๊

ก๋านเตียวตางไปหมู่บ้านเอมมาอูส

ใน วัน เดียว กั ๋น นั ้น มี สาวก สอง คน ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป หมู่ บ้าน เอมมาอูส หมู่
บ้านนี้ อยู่ห่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มสิบเอ็ดกิโลเมตร 14 เมื่อเตียวตางไป หมู่เขาอู้กั ๋นเรือ
่ งเหตุ
15
ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น กับ พระเยซู ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง อู้ กั ๋น อยู่ พระเยซู ก็ เข้า มา หา แล้ว เตียว
ไปตวยกั ๋น 16 พระเจ้าเยียะหื้อหมู่เขาจํา๋ พระองค์บ่ได้ 17 พระองค์ถามหมู่เขาว่า “หละหว่าง
เตียวตางมานี่ หมู่ต้านอู้กั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� หมู่เขาก็หยุดยืนหน้าหมองต๋องเศร้าอยู่ 18 คนนึ่ ง
จื้อเคลโอปัสก็ ถามพระองค์ ว่า “ต้านท่าจะเป๋นคนเดียวในกรุ งเยรู ซาเล็ม ตี้ บ่ฮู้เรือ
่ งเหตุ ก๋า
19
รณ์ ตังหลายตี้ เกิดขึ้นในสองสามวันนี้ เหียก้า� พระเยซู ถามเขาว่า “เหตุ ก๋ารณ์ อะหยัง�
เขา ก็ ตอบ พระองค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ เรือ
่ งพระเยซู จาว เมือง นาซาเร็ธ เปิ้ น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระเจ้า ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ ใน ก๋าน งาน กับ ใน กํา อู้ ต่อ หน้า พระเจ้า กับ ต่อ หน้า คน ตัง
หลาย 20 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เฮา ได้ มอบ พระองค์ หื้อ ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ เถิง
ต๋าย หมู่ เขา เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน 21 แต่ เฮา ตัง หลาย ได้ หวัง ไว้ว่า ต้าน ผู้ นี้ จะ เป๋น
ผู้ ไถ่ จาว อิสราเอล จาก อาณาจักร โรม 22 ซํ้า วัน นี้ เป๋น วัน ตี้ สาม แล้ว ตี้ เหตุ ก๋า รณ์ นั ้น เกิด ขึ้น
เจ๊ามืดวันนี้ มีแม่ญิงสองสามคนเยียะหื้อหมู่เฮางืดขนาด หมู่เขาไปตี้อุโมงค์ฝังศพพระเยซู
23 แต่ บ่หันศพของพระองค์ ก็ ปิ๊ กมาเล่าหื้อฟังว่า ได้ หันหมู่ทูตสวรรค์ กับหมู่ทูตสวรรค์ บอก
13

๗
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ว่า พระองค์ยังมีจีวต
ิ อยู่
แม่ญิงบอกนั ้นละ�
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แต่บ่หันพระองค์อย่างตี้หมู่

“เออคนง่าว เป๋นจาใดบ่เจื้อกําตี้ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าได้บอกไว้ 26 จํา๋ เป๋นตี้พระคริสต์จะต้องทนตุ๊กทรมานจาอัน
้ แล้วจึงจะได้ฮบ
ั เกียรติ
บ่ใจ้กา� 27 พระเยซูอธิบายสิง่ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรตี
์ ้เล็งเถิงพระองค์ ตัง้ แต่โมเสสจ๋นเถิง
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดหื้อเขาฟัง
25 พระเยซู อู้กับสองคนนั ้นว่า

28 เมื่อ ใก้ จะ แผว หมู่ บ้าน ตี้ หมู่ เขา ไป นั ้น พระเยซู เยีย ะ เหมือน จะ เตียว ก๋าย ไป เหีย 29 แต่
หมู่เขาก็อู้เหนี่ ยวพระองค์ไว้ว่า “เจิญต้านย้างตวยกั ๋นเต๊อะ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่าแล้ว ตะวันเกือบ
จะตกแล้ว� พระองค์ก็เข้าไปย้างตวยหมู่เขา

30 ต๋อน ตี้ พระองค์ กิน
๋ ข้าว ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ หยิบ เข้า หนมปัง ขอบ พระคุณ พระเจ้า
แล้ว หัก ส่ง หื้อ หมู่ เขา 31 พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ พระองค์ ได้ หมู่ เขา ก็ จํา๋ พระองค์ ได้ แต่
พระองค์ หาย ตั ๋ว ไป เหีย แล้ว 32 หมู่ เขา ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ใจ๋ หมู่ เฮา เต้น ตุ๊บๆ ตับ
๊ ๆ เมื่อ อู้ กั ๋น มา ต๋าม
ตาง กับ เมื่อ พระองค์ อธิบาย พระคัมภีร ์หื้อ ฟัง แม่น ก่อ� 33 แล้ว ตึง สอง คน ก็ ฟั่ ง ปิ๊ ก ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อมาแผว ก็ปะหมู่สาวกสิบเอ็ดคนกํ่าลังจุมนุมกั ๋นกับคนอื่นหลายคน อู้กั ๋นว่า
34 “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าได้เป๋ นขึ้นจากความต๋ายแต๊ๆ ซีโมนก็หัน� 35 สองคนนั ้นก็เล่าเรือ
่ งตี้
เกิดขึ้นต๋ามตาง กับตี้เขาจํา๋ พระองค์ได้ต๋อนหักเข้าหนมปัง

พระเยซูป๋ากฏแก่สาวกของพระองค์

36 เมื่อสองคนนั ้นกํ่าลังเล่าเรือ
่ งหื้อหมู่สาวกตังหลายฟัง

พระเยซูก็เข้ามายืนอยูต้
่ ามก๋าง
หมู่ เขา แล้ว ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 37 หมู่ เขา ตกใจ๋ กั ๋ว กึ๊ด ว่า หัน ผี 38 พระ
เยซู ก็อู้กับหมู่เขาว่า “เป๋นจาใดหมู่ต้านเถิงกั ๋ว สงสัยเยียะหยัง 39 ผ่อมือผ่อตีน
๋ เฮาลอ แล้ว
จะฮู้ว่าเป๋นเฮา ยุบตั ๋วเฮาผ่อลอ ผีบ่มีเนื้ อหนั ง บ่มีกระดูก เหมือนตี้ต้านตังหลายหันเฮามี�
40 เมื่อ พระองค์ อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ เอา มือ เอา ตีน
๋ หื้อ หมู่ เขา ผ่อ 41 เมื่อ หมู่ เขา ยัง บ่เจื้อ
แต๊ๆ ว่า เป๋น พระเยซู ย้อน หมู่ เขา กํ่า ลัง อัศจ๋รรย์ ใจ๋ กับ จื้น จมยินดี อยู่ นั ้น พระองค์ ก็ ถาม หมู่
เขาว่า “หมูต้
่ านมีอะหยังกิน
่ ก็เอาป๋าปิ้ งติน
๋ พ่องก่อ� 42 หมูเขา
่ นึ่ งมาหื้อพระองค์ 43 พระองค์
ก็กิน
๋ ส่องหน้าเขาตังหลาย
44 แล้ว พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เมื่อ เฮา ยัง อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ก็ บอก หื้อ ฮู้ ว่า กู้ กํา ตี้ เขียน ไว้
ในบทบัญญัติของโมเสส กําตี้หมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายได้เขียน กับกําตี้
เขียนไว้ในพระธรรมสดุดี ตี้อู้เถิงเฮานั ้นจะต้องเป๋นแต๊ต๋ามนั ้น� 45 แล้วพระเยซู ก็เยียะหื้อ
หมู่เขาเข้าใจ๋ข้อต่างๆ หมู่นี้ ในพระคัมภีรได้
์ 46 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “มีเขียนไว้ว่า จํา๋ เป๋ น
ตี้พระคริสต์จะต้องทนตุ๊กทรมานจ๋นต๋าย แล้วในวันตี้สามจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย 47 แล้ว
หื้อ บอก คน กู้ จ้าด ใน นาม ของ พระองค์ เรือ
่ ง ก๋าน กลับ ใจ๋ จาก บาป กับ เรือ
่ ง ก๋าน ยกโต้ ษ บาป
ตัง้ เก๊าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มก่อน 48 หมู่ต้านจะเป๋นพยานในเรือ
่ งหมู่นี้ 49 เฮาจะหื้อสิง่ ตี้พระบิดา
สัญญา ว่า จะ หื้อ หมู่ ต้าน แต่ หมู่ ต้าน ต้อง ถ้า อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อน จ๋น กว่า ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั
ฤทธิอํ
์ านาจจากเบื้องบนเหียก่อน�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์

พระเยซู ปา หมู่ สาวก ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี แล้ว พระองค์ ยก มือ
ปั๋ นปอนหมู่เขา 51 เมื่อกํ่าลังปั๋ นปอนอยู่นั ้น พระเจ้าก็ ฮับพระองค์ ขึ้นไปสวรรค์ 52 หมู่สาวก
50
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ยอห์น

เถิงแม้วา่ หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอม
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� หลายเตื้อ ผู้เชีย
่ วชาญส่วนใหญ่หันว่าหมายเถิงยอห์น ต้านได้ อ้างเถิงตั ๋วเก่า
ยอห์น เป๋น ลูก ของ เศเบดี กับ เป๋น อ้าย ของ ยากอบ ผู้ เชีย
่ ว ชาญ ส่วน ใหญ่ กึ๊ด ว่า หนั งสือ ข่าวดี
เล่มนี้ ได้เขียนหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-96 หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ เป๋นเล่มสุดต๊ายตี้ได้เขียนไว้
คน ถือ กั ๋น ว่า ยอห์น เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ตี้ เมือง เอเฟซัส ยอห์น บอก จุด ประสงค์
ของ ก๋าน เขียน นี้ ใน บท ตี้ 20:31 ไว้ ว่า “แต่ ตี้ ได้ เขียน สิง่ หมู่ นี้ ลง ไป ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เจื้อ ว่า
พระเยซู เป๋น พระคริสต์ คือ พระบุตร ของ พระเจ้า และ ถ้า ใผ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จี วต
ิ นิ 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 บ่ได้
เล่า เรือ
่ ง กํา เผียบ ของ พระเยซู เหมือน สาม เล่ม ก่อน หน้า นี้ แตน ตี้ จะ เล่า เกี่ยวกับ กํา เผียบ
ของ พระเยซู ยอห์น ได้ เล่า เถิง หมาย สําคัญ เจ็ด อย่าง ตี้ พระเยซู เยีย ะ กับ ได้ บันทึก กํา หลาย
กํา ตี้ พระเยซู อู้ เกี่ยว กับ พระองค์ เอง พระองค์ อู้ ว่า “เฮา เป๋น� เจ้น “เฮา เป๋น ความ เป่ง แจ้ง
ของโลก� “เฮาเป๋นตางนั ้น เป๋นความจริง กับเป๋นจีวต
ิ � ในหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ยังได้บันทึก
กํา ของ พระเยซู ตี้ บ่มี ใน สาม เล่ม แรก หมาย สําคัญ ตึง หมด ตี้ พระเยซู เยีย ะ กับ กํา ตี้ พระองค์
อู้ เถิง พระองค์ เอง ตี้ ยอห์น ได้ เขียน บอก ไว้นั ้น ก็ แสดง หื้อ หัน ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ
พระเจ้าแต๊ๆ
พระกําได้เกิดมาเป๋นมนุษย์
1 ก่อนตี้พระเจ้าจะสร้างโลกนี้

ก็มีผูตี
้ ้ฮ้องกั ๋นว่า พระกํา อยูแล้
่ ว พระกําอยูกั
่ บพระเจ้า กับ
เป๋นพระเจ้าตวย 2 พระกําอยู่กับพระเจ้าตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวที 3 พระเจ้าใจ๊พระกําสร้างกู้สิง่ กู้
อย่าง ในกู้สิง่ ตี้เกิดนั ้นบ่มีอะหยังเลยตี้เกิดนอกเหนื อจากพระกํา 4 พระกําเป๋นเก๊าเหง้าจีวต
ิ
กับจี วต
ิ นั ้นก็ นําความเป่งแจ้งมาหื้อกู้ คน 5 ความเป่งแจ้งส่องเข้ามาในความมืด แต่ ความ
มืดเยียะหื้อความเป่งแจ้งดับบ่ได้
6 พระเจ้าได้ส่งป้ อจายมาคนนึ่ งจื้อยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมา 7 ต้านมาเป๋นพยานหื้อความเป่ง
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
แจ้งนั ้น แต่ ต้านมาเป๋นพยานหื้อความเป่งแจ้งนั ้น 9 พระองค์ ผู้ตี้ เป๋นความเป่งแจ้งแต๊ ตี้
เยียะหื้อกู้คนหันความจริงเรือ
่ งพระเจ้านั ้น กํ่าลังเข้ามาในโลก
10 พระองค์ นั ้น อยู่ ใน โลก นี้ เถิง แม้ ว่า พระเจ้า สร้าง โลก ขึ้น มา โดย พระองค์ แต่ ก็ บ่มี ใผ
ใน โลก นี้ ฮู้ จัก พระองค์ 11 พระองค์ ได้ มา ตี้ บ้านเมือง ของ พระองค์ แต่ ปี้ น้ อง จาว บ้าน ของ
พระองค์ ก็ยังบ่ยอมฮับพระองค์ 12 แต่ใผตี้ยอมฮับและเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ พระองค์ก็หื้อ
สิทธิเขา
์ เป๋นลูกของพระเจ้า 13 บ่ใจ้ ลูกตี้ เกิดจากคน กาว่าเกิดจากความต้องก๋านตางก๋าย
กาว่าเกิดจากความต้องก๋านของป้อแม่ แต่พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นลูกของพระองค์

ยอห์น 1:14
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14 พระกําได้มาเกิดเป๋ นคนและอยู่ต้ามก๋างหมู่เฮา

พระองค์มีพระคุณกับความจริงเกี่ยว
กับ พระเจ้า อย่าง เต๋ม ล้น แล้ว หมู่ เฮา เกย หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระบุตร องค์ เดียว ตี้ มา จาก
พระบิดา 15 ยอห์น เป๋น พยาน เรือ
่ ง ของ พระองค์ และ ฮ้อ งเอิน
้ บอก คน ตัง หลาย ว่า “คน นี้ คือ
คนตี้เฮาเกยอูเถิ
้ งว่า ‘ผูตี
้ ้มาเมื่อลูนเฮาจะเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือตั ๋วเฮา ย้อนว่าต้านมีอยู่
ก่อนตี้เฮาจะเกิดแหม� �
16 พระองค์ มี พระคุณ เต๋ม ล้น ก็ เลย ปั๋ น ปอน หื้อ หมู่ เฮา บ่ขาด เลย 17 พระเจ้า ได้ หื้อ บท
บัญญัติของพระองค์ผ่านตางโมเสส แต่หื้อพระคุณกับความจริงเกี่ยวกับพระองค์ผ่านตาง
พระเยซู คริสต์ 18 บ่มี ใผ เกย หัน พระเจ้า มี ก้า พระบุตร องค์ เดียว ของ พระเจ้า ตี้ เป๋น พระเจ้า
เอง กับอยูใก้
่ พระบิดา ตี้เยียะหื้อเฮาฮูจ
้ ักพระเจ้า
ยอห์นเป๋นพยานเรือ
่ งพระเยซู
เมื่อหมู่ผู้นําจาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มส่งหมู่ปุโรหิตกับหมู่เลวี
ไปหายอห์น หมู่เขามาถามยอห์นว่า “ต้านเป๋นใผ�
20 ยอห์นยอมฮับอย่างเปิ ดเผย กับบอกความจริงกับเขาว่า “เฮาบ่ใจ้พระคริสต์�
21 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม แหม ว่า “ถ้า จาอัน
้ เป๋น เอลี ยาห์กา� ยอห์นก็ บอก ว่า “บ่ใจ้� หมู่ เขา
ก็ ถามแหมว่า “เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นตี้ เฮากอยถ้าอยู่กา�ก ยอห์นก็
บอกว่า “บ่ใจ้�
22 หมู่ เขาก็ เลยถามว่า “แล้วต้านเป๋ นใผกั ๋นแน่ บอกหื้อเฮาฮู้กํา เฮาต้องปิ๊ กไปตอบคนตี้
ใจ๊เฮามา ต้านว่าต้านเป๋นใผ�
23 ยอห์นก็เลยตอบต๋ามอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ได้อูไว้
้ ว่า
“เฮาเป๋นเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อองค์พระผู้
เป๋นเจ้า�ข
24 บาง คน ตี้ หมู่ ฟาริสี ส่ง มา 25 ถาม ว่า “ถ้า ต้าน บ่ใจ้ พระคริสต์ บ่ใจ้ เอลี ยาห์ กับ บ่ใจ้ ผู้ เป๋ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้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 ยัง
บ่ฮู้จัก ว่า เป๋น ใผ 27 ต้าน เป๋น ผู้ ตี้ จะ มา เมื่อ ลูน เฮา แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตั ๋ว เฮา ยัง
บ่สมควรจะเยียะจาอัน
้ เลย�
28 เหตุ ก๋า รณ์ นี้ เกิด ขึ้น ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี เผิก ตัง วัน ออก ของ แม่น้ํา จอร์แดน ตี้ ยอห์น กํ่า ลัง
หื้อบัพติศมาอยู่
29 แหมวันนึ่ ง ยอห์นหันพระเยซู เตียวซื่อมาตางเขา ยอห์นก็ เอิน
้ ลอ ลูกแกะของ
้ ว่า “หัน
พระเจ้า๑ ตี้ จะ มา ฮับ เอา โต้ษ บาป ของ โลก ไป 30 คน นี้ คือ คน ตี้ เฮา เกย อู้ เถิง ว่า ‘จะ มี คน นึ่ ง
มาเมื่อลูนเฮา จะเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือตั ๋วเฮา ย้อนว่าต้านมีอยู่ก่อนตี้เฮาจะเกิดแหม�
31 ตั ๋วเฮาก็บ่ฮูว่
้ าต้านเป๋นใผ แต่ตี้เฮาหื้อบัพติศมาด้วยนํ้า ก็เปื้ อจะเปิดเผยหื้อจาวอิสราเอล
ได้ฮูจ
้ ักต้าน�
32-33 ยอห์น ก็ อู้เป๋ น พยาน แหม ว่า “เฮา บ่ฮู้ว่า ต้าน ผู้ นั ้น เป๋ น ใผ แต่ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา หื้อ บัพ ติศ
มา ด้วย นํ้า เกย บอก ว่า ‘เมื่อ ต้าน หัน พระวิญญาณ ของ พระเจ้า ลง มา อยู่ กับ ใผ คน นั ้น ละ จะ
เป๋น คน หื้อ บัพ ติศ มา ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ�
์ แล้ว เฮา ได้ หันพระวิญญาณลงมา จาก ฟ้า
สวรรค์มีฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาอยูกั
่ บป้อจายคนนี้ 34 เฮาหันเรือ
่ งนี้ กับต๋าตั ๋วเก่า เป๋น
พยานได้ว่า คนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
19 นี่ เป๋ นกําพยานของยอห์น

ก
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สาวกรุ น
่ แรกของพระเยซู

35 ต่อมาแหมวันนึ่ ง

ยอห์นกํ่าลังยืนอยูกั
่ บสาวกของเขาสองคน 36 เมื่อยอห์นหันพระเยซู
เตียวก๋ายไป 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 แล้ว
หันเขาสองคนเตียวตวยมา พระองค์ก็ถามว่า “ต้านต้องก๋านอะหยัง� แล้วหมู่เขาก็ตอบว่า
“รับบี� (หมายเถิงอาจ๋ารย์) “ต้านพักอยูตี
่ ้ไหน�

“ตวยมาผ่อแล่� แล้วสาวกของยอห์นสองคนก็ตวยพระเยซูไปตี้อยู่
ของพระองค์ ต๋อนนั ้นเป๋นเวลาสี่โมงแลงแล้ว หมู่เขาก็เลยอยูตวย
่
พระเยซูจ๋นเสี้ยงวันนั ้น
39 พระเยซู ก็บอกว่า

อัน ดรู ว์ น้ องบ่าว ของ ซี โมน เปโตร เป๋น คน นึ่ ง ใน สอง คน นั ้น ตี้ ได้ ยิน ยอห์น อู้ แล้ว ตวย
พระเยซู ไป 41 อย่างแรกตี้อันดรู วเยี
์ ยะ ก็คือไปหาซีโมนอ้ายของเขา แล้วอันดรู วก็
์ เล่าหื้อซี
โมนฟังว่า “เฮาได้ปะกับพระเมสสิยาห์แล้ว� (พระเมสสิยาห์แป๋ว่าพระคริสต์)
42 อันดรู วก็
์ ปาซีโมนไปปะพระเยซู บ่ากองพระเยซูหันซีโมนก็อู้ว่า “ต้านคือซีโมนลูกบ่าว
ของยอห์น แต่คนจะฮ้องต้านว่า เคฟาส� (คือเปโตร ตี้แป๋ว่า บ่าหินใหญ่)
40

ฮ้องฟีลิปกับนาธานาเอล
พระเยซู ตัดสิน ใจ๋ จะ ไป แคว้นกาลิ ลี แล้ว พระองค์ ก็ ไป หา ฟี ลิป อู้กับ เขา ว่า
“ตวยเฮามาเต๊อะ� 44 ฟีลิปเป๋นคนเมืองเบธไซดา เหมือนอันดรู วกั
์ บเปโตร 45 แล้วฟีลิปก็ไป
หานาธานาเอล แล้วบอกเขาว่า “เฮาได้ปะคนนั ้นตี้โมเสสเขียนเถิงในบทบัญญัติ กับผู้เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้ เขียนเถิงต้านไว้ตวย คือเยซู จาวเมืองนาซาเร็ธตี้ เป๋นลูกบ่าว
ของโยเซฟ�
46 แล้ว นาธานาเอล ก็ อู้ ว่า “นาซาเร็ธ นั ่น หนะ ก๋า ของ ดี อะหยัง จะ มา จาก เมือง นาซาเร็ธ
ได้� ฟีลิปก็บอกว่า “ตวยเฮามาผ่อแล่�
47 บ่า กอง พระองค์ หัน นาธานาเอล เตียว เข้า มา หา พระองค์ ก็ อู้ ว่า “นี่ ลอ จาว อิสราเอล
แต๊ๆ ตี้บ่ขีจุ
้ เลย�
43 แหม วัน นึ่ ง

“ต้านฮูจ
้ ักเฮาได้จาใด� พระเยซูก็บอกว่า “เฮาหันต้านอยูปื๊่ นเก๊า
บ่าเดื่อก่อนตี้ฟีลิปไปฮ้องต้านแหม�
49 นาธานาเอลก็บอกว่า “อาจ๋ารย์ ต้านเป๋ นพระบุตรของพระเจ้า กับเป๋ นกษั ตริยของ
์
จาว
อิสราเอลแต๊ๆ�
50 พระเยซู ก็ อู้ แหม ว่า “ตี้ ต้าน เจื้อ นี้ ก็ ย้อน เฮา บอก ว่า เฮา หัน ต้าน อยู่ ปื๊ น เก๊า บ่า เดื่อ กา
แต่ต้านจะได้หันสิง่ ตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหม� 51 พระองค์ก็อู้ต่อแหมว่า “เฮาจะบอกความ
จริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่ต้านจะได้หันต๊องฟ้าเปิดออกเป๋นฮ่อม กับจะหันทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าขึ้นๆ ลงๆ อยูบน
่ บุตรมนุษย์�ค
48 นาธานาเอลก็ถามว่า

2
งานแต่งงานตี้หมู่บ้านคานา

ใน วัน ตี้ สาม มี งาน แต่งงาน ตี้ หมู่ บ้าน คานา ใน แคว้น กาลิ ลี แม่ ของ พระเยซู ก็ อยู่ ตี้ หัน
้
แม่ ของพระเยซู ก็
มาบอกพระองค์ว่า “เหล้าองุน
่ หมดแล้วเน่ อ�
1

2 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ได้ ฮบ
ั เจิญไปงานนี้ ตวย 3 บ่ากองเหล้าองุน
่ หมด

ค
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“แม่เหย มาบอกเฮาเยียะหยัง บ่ใจ้เรือ
่ งของเฮา� แล้วพระเยซูก็บอก
แหมว่า “ยังบ่เถิงเวลาของเฮาเตื้อ�
5 แล้วแม่พระเยซูก็ไปบอกคนฮับใจ๊ว่า “เยซูสัง
่ เยียะอะหยังก็หื้อเยียะต๋ามตี้เปิ้ นสัง่ เน่ อ�
4 พระเยซูก็บอกว่า

6 มี โอ่ง หิน ใส่ นํ้า ตัง
้ อยู่หัน
้ หกแก่น

แต่ ละแก่นใส่ นํ้าได้ ประมาณแปดสิบเถิงร้อยซาวลิตร
ไว้สําหรับพิธซ่
ี วยมือซ่วยตีน
๋ ก่อนกิน
๋ ข้าวต๋ามธรรมเนี ยมของจาวยิวฅ
7 แล้ว พระเยซู ก็ มา บอก คน ฮับใจ๊ ว่า “ตัก นํ้า ใส่ โอ่ง หื้อ เต๋ม เปี ย ง ปาก ตึง หมด นั ้น เลย� คน
ฮับใจ๊ก็เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเยซู
เสร็จ แล้ว พระเยซู ก็ บอก ว่า “ตัก ไป หื้อ ป้อ งาน เต๊อะ� คน ฮับ ใจ๊ ก็ ตัก นํ้า ใน โอ่ง หิน นั ้น ไป
หื้อป้องานจิม
9 เมื่อป้ องานได้จิมนํ้าตี้ก๋ายเป๋ นเหล้าองุน
่ แล้ว เขาก็สงสัยว่าเหล้าองุน
่ นี้ มาจากไหน (แต่
หมู่คนฮับใจ๊ ตี้ ตักนํ้านั ้นฮู)้ แล้วป้องานก็ ฮ้องเจ้าบ่าวมาอู้ว่า 10 “ใผๆ ก็ เอาเหล้าองุน
่ ดี ตี้ สุด
มาหื้อแขกกิน
่ ตี้ดี
๋ กั ๋นก่อน เมื่อกิน
๋ ได้นั กแล้วก็ก้อยเอาเหล้าบ่ดีมาหื้อ แต่ต้านเก็บเหล้าองุน
ตี้สุดมาจ๋นบ่าเดี่ยวนี้ �
8

11 นี่ เป๋ น หมายสําคัญ เตื้อ แรก ของ พระเยซู

พระองค์ เยียะตี้ หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิ ลี
หมู่สาวกก็ปากั ๋นเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ ย้อนได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
หลัง จาก นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ไป เมือง คาเปอรนาอุม พร้อม แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว กับ หมู่
สาวกของพระองค์ แล้วอยูตี
่ ้หัน
้ แหมบ่กี่วัน
12

พระเยซูไล่หมู่ก๊าขายออกจากพระวิหาร

13 เมื่อใก้เถิงงานปั สกาของจาวยิว

พระเยซูก็เตียวตางขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ในบริเวณ
พระวิหาร พระองค์ก็หันหมู่คนขายงัว ขายแกะกับขายนกก๋าแก๋ ตี้ไว้สําหรับเป๋นเครือ
่ งปู่จา
คน แลก เหรียญ ก็ นั ่ง อยู่ ตวย หมู่ เขา 15 พระองค์ ก็ เอา เจื้ อก แป๋ง เป๋น แส้ ไล่ เหิบ หมู่ เขา ออก
จากพระวิหารตึงแกะตึงงัว แล้วพระองค์ ก็ ถอกเหรียญ กับปึ๊ ดโต๊ะของคนแลกเหรียญเหีย
หมด 16 พระองค์ ก็ ว่า หื้อ คน ขาย นกก๋า แก๋ ว่า “ขน คัว ออก ไป หื้อ หมด ห้าม มา เยีย ะ บ้าน พระ
บิดาของเฮาหื้อก๋ายเป๋นกาด�
17 กํา นั ้น สาวก ก็ กึ๊ด เถิง กํา ใน พระคัมภีร ์ตี้ ว่า “ความ จงฮัก ภักดี ตี้ มี ต่อ บ้าน ของ พระเจ้า
เยียะหื้อตั ๋วเฮาวอดวายเสี้ยงหมด�ฆ
18 เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว หัน จาอัน
้ ก็ มา ว่า หื้อ พระองค์ ว่า “ต้าน มี สิทธิ์อะหยัง มา เยีย ะ จาอี้
แน่ จริงก็เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้แสดงเถิงอํานาจของต้านหื้อผ่อกําลอ�
19 พระเยซูก็ตอบว่า “ตุ๊บพระวิหารนี้ ขว้างเหียแล่ แล้วเฮาจะแป๋ งขึ้นใหม่ในสามวัน�

“พระวิหารนี้ ใจ๊เวลาแป๋งตึงสี่สิบหกปี๋ แล้วต้านจะแป๋งใหม่ในสาม
วัน อัน
้ น้ อ� แต่ พระวิหาร ตี้ พระองค์ อู้ เถิง ก็ คือ ตั ๋ว ของ พระองค์ 22 หลัง จาก พระองค์ เป๋น
ขึ้นจากความต๋ายแล้ว หมู่สาวกก็จํา๋ ได้ว่า พระองค์เกยอูจาอี
้
ไว้
้ แล้วหมู่เขาก็เจื้อพระคัมภีร ์
กับเจื้อกําอูของ
้
พระองค์
20 หมู่ผู้นําจาวยิวก็ว่า
21

หละหว่าง งาน ปัส กา พระองค์ ก็ อยู่ ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ก็ มี แหม หลาย คน มา เจื้อ กับ
วางใจ๋พระองค์ เมื่อได้หันก๋านอัศจ๋รรย์ตี้พระองค์เยียะ 24 แต่พระองค์บ่ได้ไว้วางใจ๋ในความ
เจื้อของหมู่ เขาเลย ย้อนว่าพระองค์ ฮู้จักกู้ คนดี 25 บ่ต้องมี ใผมาบอกพระองค์ ว่าใจ๋ คนเป๋น
จาใด ย้อนว่าพระองค์ฮูจิ
้ ตใจ๋ของคนกู้คนดี
23

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 3:24

พระเยซูกับนิ โคเดมัส

มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ นิ โคเดมัส เป๋น สมาชิก หมู่ ฟาริสี กับ เป๋น ผู้ นํา จาว ยิว คน นึ่ ง 2 เขา มา
หา พระเยซู ต๋อน เมื่อ คืน อู้ กับ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า ต้าน เป๋น อาจ๋า รย์ ตี้ มา จาก
พระเจ้า ย้อน ว่า ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ อาจ๋า รย์ เยีย ะ บ่มี ใผ เยีย ะ ได้ นอก จาก คน ตี้ พระเจ้า อยู่ ตวย
เต้าอัน
้ � 3 พระเยซูก็บอกว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ใผบ่เกิดใหม่ก็บ่หันแผ่นดินของ
พระเจ้า�
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 ก็ ตอบ แหม ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า ถ้า ใผ บ่ได้ เกิด จาก นํ้า กับ พระ
วิญญาณ ก็จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ 6 จีวต
ิ ตางเนื้ อหนั งนี้ มาจากป้อแม่ของเฮา แต่จี
วิตตางฝ่ายจิตวิญญาณมาจากพระวิญญาณ 7 ตี้ เฮาบอกว่า ‘หมู่ ต้านจะต้องเกิดใหม่ นั ้น�
ต้านบ่ต้องงืดเนาะ 8 ลมใค่ปั๊ ดไปตางใด ก็ปั๊ ดไปตางนั ้น ต้านได้ยินเสียงลม แต่บ่ฮูว่
้ ามาจาก
ไหน กาว่าจะปั๊ ดไปไหน คนตี้เกิดจากพระวิญญาณก็จะเป๋นจาอัน
้ เน่ อ�
9 นิ โคเดมัสก็ถามแหมว่า “มันจะเป๋ นไปได้จาใด�
10 พระเยซูก็ตอบว่า “ต้านก็เป๋ นอาจ๋ารย์ตี้จาวอิสราเอลนั บหน้าถือต๋ากั ๋น จาใดต้านบ่เข้า
ใจ๋ เรือ
่ ง นี้ แหม 11 เฮา บอก ความ จริงแก่ ต้าน ว่า หมู่ เฮา เล่า เรือ
่ งตี้ หมู่ เฮา ได้ ฮู้ กับ เป๋น พยาน
ในสิง่ ตี้ ได้ หัน แต่ หมู่ ต้านก็ บ่ยอมฮับกําพยานของหมู่ เฮา 12 นี่ ขนาดเฮาอู้เถิงเรือ
่ งในโลกนี้
หมู่ ต้าน ยังบ่ยอมเจื้อ เลย แล้ว ถ้า เฮา อู้เถิง เรือ
่ ง ใน สวรรค์ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง หมู่ ต้าน จะ เจื้อ เฮา
กา 13 บ่มี ใผ เกย ขึ้น ไป บน สวรรค์ นอก จาก คน ตี้ ลง มา จาก สวรรค์ เต้า อัน
้ ก็ คือ บุตรมนุษย์
14 เหมือนตี้โมเสสได้ยกไม้เต๊า ตี้มีงูตองแดงขึ้นในดินแดนทุรกั ๋นดารจาใดงบุตรมนุษย์ก็จะ
ต้องถูกยกขึ้นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 15 เปื้ อว่ากู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระองค์จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
1

“ย้อน ว่า พระเจ้า ฮัก โลก นี้ นั ก ขนาด จึง หื้อ พระบุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ เปื้ อ กู้ คน ตี้
เจื้อวางใจ๋พระบุตรนั ้นจะบ่ฉิ บหาย แต่มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 17 ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ส่งพระบุตรเข้า
มาในโลกนี้ เปื้ อตัดสินลงโต้ ษคนในโลก แต่ มาเปื้ อจ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 18 คนใดตี้ เจื้อ
วางใจ๋ พระองค์ นั ้น ก็ บ่ถูก ลงโต้ ษ แต่ คน ใด ตี้ บ่เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ก็ ได้ ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ ไป
แล้ว ย้อน เขา บ่ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระบุตร องค์ เดียว ของ พระเจ้า 19 นี่ เป๋น วิธีตี้ พระเจ้า ใจ๊ ตัดสิน
คือ ความเป่งแจ้งได้ เข้ามาในโลกนี้ แล้ว แต่ คนก็ ฮักความมืดนั กเหลือความเป่งแจ้ง ย้อน
ว่า หมู่ เขา เยีย ะ บาป 20 กู้ คน ตี้ เยีย ะ บาป ก็ จัง ความ เป่ง แจ้ง กับ จะ บ่เข้ามา อยู่ใน ตี้ แจ้ง ย้อน
ว่าหมู่เขากั ๋วความเป่งแจ้งจะเปิดเผยหื้อหันความบาปตี้เขาได้เยียะออกมา 21 แต่คนตี้เยีย
ะต๋ามตี้พระเจ้าหันว่าถูกต้อง ก็เข้ามาในตี้แจ้ง เปื้ อว่าความเป่งแจ้งจะเยียะหื้อหันว่า สิง่ ตี้
เขาเยียะนั ้น ก็ย้อนเขาเจื้อฟังพระเจ้า�
16

พิธบั
ี พติศมาของยอห์นกับของพระเยซู

22 หลังจากนั ้น

พระเยซูกับหมู่สาวกก็ปากั ๋นเตียวไปในแคว้นยูเดีย แล้วก็ย้างกั ๋นอยูตี
่ ้หัน
้
23
กับหื้อบัพติศมากับคนตังหลาย ส่วนยอห์นก็ กํ่าลังหื้อบัพติศมาอยู่ตี้ หมู่บ้านอายโนนใก้
หมู่บ้านสาลิม ย้อนตี้หัน
้ มีนํ้านั กกับคนปากั ๋นมาฮับบัพติศมา 24 (เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นก่อนตี้ยอห์น
จะโดนยับขังคอก)
ง

3:14 3:14 กดว� 21:4-9

ยอห์น 3:25
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สาวก ของ ยอห์น บาง คน เถียง กับ จาว ยิว คน นึ่ ง เรือ
่ ง พิธี ซ่วย มือ ซ่วย ตีน
๋ ก่อน กิน
๋ ข้าว
แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น มา หา ยอห์น บอก ยอห์น ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ คน ตี้ อาจ๋า รย์ เกย อู้ เถิง ตี้
เกยอยู่กับอาจ๋ารย์ฝั่ งปู๊นของแม่น้ําจอร์แดน บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่าลังหื้อบัพติศมาอยู่ แล้วกู้คน
ก็ปากั ๋นแห่ไปหาเขาเหียหมด�
27 ยอห์น ก็ บอก ว่า “บ่มี ใผ ได้ ฮับ อะหยัง นอก จาก พระเจ้า จะ หื้อ 28 หมู่ ต้าน ก็ เป๋ น พยาน ได้
ลอว่า เฮาเกยบอกว่า ‘เฮาบ่ใจ้พระคริสต์ แต่พระเจ้าใจ๊เฮามาก่อนพระองค์�
29 “เจ้าสาวเป๋ นของเจ้าบ่าว แต่ เปื้ อนเจ้าบ่าวตี้ ถ้าฟังอยู่ ก็ มีความสุ ขเมื่อได้ ยินเสียงเจ้า
บ่าว ก็ เหมือน เฮา ตี้ มี ความ สุข เมื่อ ได้ ยิน เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น กับ พระเยซู 30 พระองค์ ต้อง ยิง่ ใหญ่
ขึ้น แล้วตั ๋วเฮาก็ต้องหน้ อยลง
25

26

ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์

31 “ผู้ตี้ ลงมาจากสวรรค์ก็ เป๋ นใหญ่เหลือกู้สิง
่ กู้อย่าง

ส่วนคนตี้มาจากโลกก็เป๋นของโลก
อู้ก้าเรือ
่ งของโลกเต้าอัน
้ แต่ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์นั ้นเป๋นใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่าง 32 พระองค์
เป๋นพยานในสิง่ ตี้พระองค์ได้หันได้ยินมา แต่ก็บ่มีใผยอมฮับกําพยานของพระองค์ 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 อู้กํา ตี้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า หื้อ พระวิญญาณ กับ พระองค์
อย่างเต๋มตีบ่
้ มีขีดจํา๋ กัดเลย 35 พระเจ้าฮักพระบุตรกับหื้อพระองค์ควบคุมกูสิ
้ ง่ กูอย่
้ าง 36 คน
ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระบุตร นั ้น ก็ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ แต่ คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง พระบุตร ก็ บ่หัน จี วต
ิ นิ รัน ดร์
ป๋ายบ่ปอพระเจ้าจะลงโต้ษเขาตลอดไป�

4

พระเยซูอูกั
้ บแม่ญิงจาวสะมาเรีย
1 พระเยซู ฮู้ เรือ
่ งตี้ หมู่ ฟาริสีได้ ข่าวว่า “พระเยซู มี สาวกกับหื้อบัพติศมานั กเหลือยอห์น�
2 (แต๊ๆ พระเยซูบ่ใจ้เป๋ นคนหื้อบัพติศมา แต่สาวกของพระองค์เป๋ นคนเยียะหื้อ) 3 พระองค์
ก็เลยออกจากแคว้นยูเดีย ปิ๊ กไปแคว้นกาลิ ลีแหมเตื้อ 4 แต่ จะต้องก๋ายไปตางแคว้นสะมา
เรียก่อน
5 ใน แคว้น สะมาเรีย พระองค์ เตียวตาง ไป เถิง เมือง สิ คาร์ใก้ๆ กับ ตี้ ดิน ของ ยาโคบ ตี้ เขา
ได้ หื้อ กับ โยเซฟ ลูก บ่าว ของ เขา ไว้ 6 นํ้า บ่อ ของ ยาโคบ อยู่ ตี้ หัน
้ แล้ว พระเยซู เตียว มา อิด แก่
ก็ เลย นั ่ง ย้าง ตี้ หัน
้ ต๋อน นั ้น เป๋น เวลา เตี้ย ง วัน 7 มี แม่ ญิง จาว สะมาเรีย คน นึ่ ง มา ตัก นํ้า ตี้ นํ้า
บ่อนั ้น พระเยซูก็เลยอู้กับนางว่า “เฮาขอกิน
้ คน
๋ นํ้าหน้ อยเต๊อะ� 8 ต๋อนนั ้นพระเยซูอยู่ตี้หัน
เดียว ย้อนว่าหมู่สาวกของพระองค์ออกไปซื้อของกิน
ใน
เมื
อ
ง
๋
9 แม่ญิงจาวสะมาเรียก็ อู้ว่า “ต้านเป๋ นจาวยิว ข้าเจ้าเป๋ นแม่ญิงจาวสะมาเรีย จาใดต้าน
มาขอนํ้าข้าเจ้ากิน
้
้ ย้อนว่าจาวยิวบ่ยุง่ เกี่ยวอะหยังกับจาวสะมาเรีย)
๋ � (เขาอูจาอี
10 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ถ้า เจ้า ฮู้ว่า พระเจ้า จะ หื้อ อะหยัง กับ เจ้า พ่อง กับ ฮู้ว่าคน ตี้ ขอ นํ้า เจ้า
เป๋นใผ เจ้าก็จะขอจากเขา แล้วเขาคนนั ้นก็จะหื้อนํ้าตี้หื้อจีวต
ิ กับเจ้า�
11 แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “ต้าน เจ้า ต้าน บ่มี อะหยัง ตัก นํ้า สัก อย่าง นํ้า บ่อ นี้ ก็ เลิก
็ แล้ว
ต้านจะเอานํ้าตี้ หื้อจี วต
ิ นั ้นลุกไหนมา� 12 “ต้านเป๋นใหญ่เหลือยาโคบ ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของ
เฮาตี้เป๋นคนขุดนํ้าบ่อนี้ กา ตั ๋วยาโคบ ลูกๆ กับหมู่สัตว์ของเขาก็กิน
๋ นํ้าจากบ่อนี้ กั ๋นตึงหมด�
13 พระองค์ก็ตอบว่า “กู้คนตี้กิน
๋ นํ้าจากนํ้าบ่อนี้ ก็จะอยากกิน
๋ นํ้าแหม 14 แต่คนตี้ได้กิน
๋ นํ้า
ตี้เฮาจะหื้อ ก็จะบ่อยากกิน
๋ นํ้าแหม ย้อนว่านํ้าตี้เฮาจะหื้อนั ้นก็ก๋ายเป๋นต๋านํ้าตี้ไหลบ่หยุดใน
ตั ๋วเขา กับจะหื้อเขามีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�

ยอห์น 4:15
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“ต้านเจ้า ขอนํ้านี้ หื้อกับข้าเจ้าเต๊อะ ข้าเจ้าจะได้บ่อยากกิน
๋ นํ้าแหม
กับบ่ต้องปิ๊ กมาตักนํ้าตี้นํ้าบ่อนี้ แหมตวย�
16 พระองค์ก็ตอบว่า “ไปฮ้องผัวของเจ้ามาตี้นี่ ลอ�
17 แม่ญิงคนนั ้นก็ ตอบว่า “ข้าเจ้าบ่มีผัว� พระองค์ ก็ บอกว่า “เออ แม่นแต๊ ละ ตี้ เจ้าอู้มา
ว่าบ่มีผัว 18 ย้อนว่าเจ้ามีผัวมาแล้วห้าคน คนตี้อยู่กิน
๋ ตวยกั ๋นบ่าเดี่ยวนี้ ก็บ่ใจ้ผัวของเจ้า ตี้
เจ้าอูมา
้ ก็แม่นแต๊ละ�
15 แม่ญิงคนนั ้นก็อูว่
้ า

แม่ ญิง คน นั ้น ก็ อู้ ว่า “ต้าน เจ้า ข้า เจ้า หัน แล้ว ว่า ต้าน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้า 20 หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้ นมัสก๋านบนดอยนี้ แต่ หมู่ต้านจาวยิวบอกว่าตี้ ตี้
ต้องนมัสก๋านอยูกรุ
่ งเยรู ซาเล็มปู๊นก่อน�
19

21 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หื้อ เจื้อ เฮา เต๊อะ สัก วัน นึ่ ง คน ตัง หลาย จะ บ่นมัส ก๋า น พระบิดา ก้า
ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม กาว่า บน ดอย นี้ เต้า อัน
้ 22 หมู่ จาว สะมาเรีย บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ตี้ ตั ๋ว เก่า นมัส ก๋า
น แต่ หมู่เฮาจาวยิวฮู้จักพระเจ้าตี้ เฮานมัสก๋าน ย้อนว่าความรอดป๊นบาปโต้ษนั ้นก็ มาโดย
ตาง จาว ยิว 23 แต่ เวลา นั ้น ก็ ใก้ มา แผว แล้ว บ่า เดี่ยวนี้ ก็ มา แผว แล้ว ตวย ตี้ คน นมัส ก๋า น
พระเจ้า อย่าง แต๊ จริง จะ นมัส ก๋า น พระบิดา โดย อํานาจ ของ พระวิญญาณ กับ นมัส ก๋า น ต๋าม
ความจริง พระเจ้าตวยเซาะหาคนจาอี้เนาะตี้จะมานมัสก๋านพระองค์จาอัน
้ 24 พระเจ้าเป๋น
พระวิญญาณ จาอัน
้ คน นมัส ก๋า น ต้อง นมัส ก๋า น โดย อํานาจ ของ พระวิญญาณ กับ นมัส ก๋า น
ต๋ามความจริง�
25 แม่ญิงคนนั ้นก็อูว่
้ า “ข้าเจ้าฮูว่
้ าพระเมสสิยาห์ (ตีฮ้
้ องว่าพระคริสต์) จะมา เมื่อพระองค์
มาเถิง ก็จะอธิบายกู้สิง่ กู้อย่างหื้อเฮาฮู�
้
26 พระองค์ก็ตอบว่า

“เฮาตี้กํ่าลังอูกั
้ บเจ้านี่ ลอ เป๋นคนนั ้น�

27 แล้วต๋อนนั ้นหมู่สาวกก็ปิ๊ กมาปอดี

หมู่เขาก็งืดตี้หันพระเยซูกํ่าลังอู้อยู่กับแม่ญิง แต่ก็
บ่มีใผถามพระองค์ว่า “พระองค์ใค่ได้อะหยังจากแม่ญิงคนนั ้น กาว่า เยียะหยังพระองค์ไป
อูกั
้ บเขา�

แล้วก็เข้าไปบอกคนในเมืองว่า 29 “มาผ่อกําลอ ป้อจายคน
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 ๋น ออก
จากเมืองไปหาพระองค์
31 หละหว่างนั ้นหมู่สาวกก็อ้อนวอนพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ กิน
๋ อะหยังพ่องเต๊อะ�
28 แม่ญิงคนนั ้นก็ ละนํ้าหม้อ

32 แต่พระองค์ก็บอกว่า

33 หมู่สาวกก็ถามกั ๋นว่า

“เฮามีของกิน
้
๋ ตี้หมู่ต้านบ่ฮู�

“มีคนเอาของกิน
๋ มาหื้ออาจ๋ารย์แล้วกา�

พระองค์ ก็ บอก ว่า “ของกิน
๋ ของ เฮา ก็ คือ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ใจ๊
เฮา มา กับ เยีย ะ ก๋าน ของ พระองค์ หื้อ แล้ว 35 หมู่ ต้าน มี กํา ตี้ บอก ว่า ‘กอย ถ้า แหม สี่ เดือน ก็
จะเกี่ยวข้าวได้ แล้ว� แต่ เฮาบอกต้านว่า หื้อมืนต๋าผ่อโต้งหัน
้ ลอ บ่าเดี่ยวนี้ ข้าวก็ เหลืองฮะ
เหลือง ฮ่าม พร้อม เกี่ยว ได้ แล้ว 36 ต๋อน นี้ คน เกี่ยว กํ่า ลัง ฮับ ก้า จ้าง กับ กํ่า ลัง ฮอม พืช ผล นั ้น
ไว้สําหรับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ คนปูกกับคนเกี่ยวก็เลยมีความสุขฮ่วมกั ๋น 37 จาอัน
้ ก็เป๋นไปต๋ามกํา
38
ตี้ว่า ‘คนนึ่ งปูก แหมคนนึ่ งเกี่ยว� เฮาใจ๊หมู่ต้านไปเกี่ยวในสิง่ ตี้หมู่ต้านบ่ได้ใจ๊แฮงเยียะ
แต่คนอื่นได้ใจ๊แฮงเยียะเอาไว้ แล้วหมู่ต้านก็ได้ฮับประโยชน์ จากแฮงของเขา�
34

ตี้ว่า “ป้อจายคนนี้ บอกกู้สิง่ กู้อย่างตี้ตั ๋วข้าเจ้าเกยเยีย
ะ� ก็เยียะหื้อจาวสะมาเรียหลายคนในเมืองนั ้นเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ 40 เมื่อจาวสะมาเรีย
มา หา พระองค์ หมู่ เขา ได้ ฮ้อง ขอ หื้อ พระองค์ ย้าง อยู่ กับ หมู่ เขา แล้ว พระองค์ ก็ ย้าง อยู่ ตี้ หัน
้
41
แหมสองวัน กําอูของ
้
พระองค์ก็เยียะหื้อคนแหมหลายคนมาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
39 จากกําพยานของแม่ญิงคนนั ้น
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แล้ว จาว เมือง ก็ บอก แม่ ญิง คน นั ้น ว่า “ตัง้ แต่ นี้ หมู่ เฮา เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู บ่ใจ้ ย้อน กํา
พยานของเจ้าอย่างเดียว แต่ย้อนว่าหมู่เฮาได้ยินกับหู และได้ฮู้ว่าต้านคนนี้ เป๋นพระผู้จ้วย
หื้อรอดป๊นบาปโต้ษของโลกแน่ ๆ�
42

พระเยซูฮักษาลูกบ่าวของข้าราชก๋าน
หลัง จาก ย้าง อยู่ แคว้น สะ มา เรีย สอง วัน พระ เยซู ก็ เตียว ตาง ไป แคว้น กา ลิ ลี ต่อ
44 (พระองค์ เกย อู้ ไว้ว่า ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า จะ บ่ได้ ฮบ
ั เกียรติ ตี้ บ้าน เมือง ของ
45
ตั ๋วเก่า) เมื่อพระองค์มาแผวแคว้นกาลิลี จาวกาลิลีก็มาต้อนฮับพระองค์ ย้อนว่าหมู่เขา
ได้ไปฮ่วมงานปัสกาตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม กับได้หันกู้สิง่ กู้อย่างตี้พระเยซูเยียะตี้หัน
้
46 พระเยซู ก็ ปิ๊ ก ไป หมู่บ้าน คานา ใน แคว้น กาลิ ลี แหม เตื้อ นึ่ ง ตี้ หัน
้ เป๋น หมู่บ้าน ตี้ พระองค์
เกยเปี่ ยนนํ้าหื้อเป๋นเหล้าองุน
่ ตี้หัน
้ มีข้าราชก๋านคนนึ่ ง ลูกบ่าวของเขาอยูตี
่ ้เมืองคาเปอรนา
47
อุม บ่สบายหนั ก เมื่อข้าราชก๋านคนนั ้นได้ ยินว่าพระเยซู ลุกจากแคว้นยูเดียมาแคว้นกา
ลิ ลี เขาก็ ฟั่ งไปอ้อนวอนขอหื้อพระองค์ มาฮักษาลูกบ่าวของเขาตี้ กํ่าลังจะต๋ายแล้ว 48 พระ
เยซู ก็ อู้ กับ เขา ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน บ่หัน หมายสําคัญ กับ ก๋าน อัศจ๋รรย์ เหีย ก่อน ก็ จะ บ่เจื้อ วางใจ๋
เฮา�
49 ข้า ราชก๋าน คน นั ้น ก็ บอก พระองค์ ว่า “ต้าน ครับ ขอ ไป จ้วย ลูก เฮา ก่อน ตี้ เขา จะ ต๋าย กํา
เต๊อะ�
50 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ปิ๊ ก เมือ บ้าน เหีย ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย� เขา ก็ เจื้อ กํา อู้ ของ พระองค์
แล้วก็ ปิ๊ กบ้านไป 51 ในหละหว่างตางตี้ เขาปิ๊ กนั ้น เขาก็ปะกับหมู่คนฮับใจ๊ หมู่เขามาส่งข่าว
ว่า “ลูกบ่าวต้านยังแควนขึ้นแล้ว�
52 เขาก็ ถามคนฮับใจ๊ ว่า “ยังแควนตัง
้ แต่เมื่อใดละ� คนใจ๊ก็บอกว่า “ไข้ซว่างตัง้ แต่บ่าย
โมงตะวาแล้ว�
53 ป้ อ คน นั ้น ก็ เข้า ใจ๋ ว่า เป๋ น เวลา ตี้ พระเยซู อู้ว่า “ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย� ย้อน จาอัน
้ ตั ๋วเขา
กับกู้คนในครอบครัวก็มาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
54 นี่ เป๋ นหมายสําคัญเตื้อตี้สองตี้พระเยซู เยียะ ตัง
้ แต่ออกจากแคว้นยูเดียมาแคว้นกาลิ
ลี
43

5

พระเยซูฮักษาโรคตี้สระนํ้า
พระเยซูก็เตียวขึ้นไปตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อไปฮ่วมงานของจาวยิว 2 ในกรุ ง
เยรู ซาเล็มมีสระนํ้าอยูใก้
่ ๆ ปะตู๋ตี้จื้อว่า ปะตู๋แกะ ภาษาฮีบรูฮ้องว่า “เบธซาธา� ตี้หัน
้ มีศาลา
ห้า หลัง 3 แล้ว ก็ มี คน เจ็บ คน ป่วย นั ก ขนาด ตี้ นอน อยู่ ใน ศาลา ต่างๆ นั ้น คือ คน ต๋า บอด คน
เป๋น ง่อย กับ คน เป๋น อัมพาต๒ 5 ตี้ หัน
้ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง บ่สบาย ได้ สาม สิบ แปด ปี๋ แล้ว 6 เมื่อ
พระเยซู หันเขานอนอยู่ตี้ หัน
้ พระเยซู ก็ ฮู้ว่าป้อจายคนนี้ บ่สบายมาเมิน พระองค์ ก็ เลยอู้กับ
เขาว่า “ใค่อยากหายก่อ�
7 ป้ อจายคนนี้ ก็ ตอบว่า “ต้านครับ เมื่อนํ้าเป๋ นคลื่น ก็ บ่มีใผจ้วยเอาเฮาลงไปสักคน ต๋อน
เฮากัน
๊ จะลง คนอื่นก็ลู่ลงไปเหียก่อนกู้เตื้อ�
8 พระเยซู ก็ เลย ตอบ ว่า “ลุก ขึ้น แล้ว แบก ตี้ นอน ของ เจ้า เตียว ไป เต๊อะ� 9 ป้ อ จาย คน นี้ ก็
หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วแบกตี้นอนเตียวไป
1 หลังจากนั ้น

๒

5:3 5:3 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 4 ตี้ว่า “ย้อนว่า จะมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาก๋วนนํ้าตี้สระนั ้นเป๋นบางเตื้อ
เมื่อนํ้าเป๋นคลื่น ใผตี้ลงไปในสระก่อนเป๋นคนเก๊า ก็จะหายจากโรคตี้เป๋นอยู�
่
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10 ผู้นําจาวยิวก็ อู้กับป้ อจายคนตี้ หายว่า

วันตี้เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นเป๋นวันสะบาโต
ตี้นอนเตียวไปเตียวมาในวันสะบาโต ฮูก่
้ อ มันผิดบทบัญญัติ�
11 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า

ยอห์น 5:30

“ตี้ต้านแบก

“คนตี้ฮักษาเฮาบอกหื้อเก็บตี้นอนเตียวไปเต๊อะ�
“ใผเป๋นคนอูจาอั
้
น
้ �

12 หมู่ผู้นําจาวยิวถามแหมกําว่า

13 แต่ ป้ อ จาย คน นั ้น บ่ฮู้ ว่า คน ตี้ ฮัก ษา เขา จื้อ อะหยัง ย้อน พระเยซู เตียว หาย เข้า ไป ใน หมู่
คนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ แล้ว

พระเยซูก็ปะเขาแหมเตื้อในพระวิหาร พระองค์ก็อู้กับเขาว่า “ต๋อนนี้ ต้าน
ก็หายดีแล้ว หื้อย้างเยียะบาปเหีย เปื้ อบ่หื้อความตุ๊กนั กเหลือนี้ เกิดขึ้นกับต้านแหม�
14 หลังจากนั ้น

15 แล้วป้ อจายคนนั ้นก็ไปบอกหมู่ผู้นําจาวยิวว่าพระเยซูเป๋ นคนฮักษาเขาหื้อหาย
16 จาอัน
้ หมู่ผู้นําจาวยิวก็ตัง้ เก๊าคํ่าพระองค์

ย้อนว่าพระองค์เยียะสิง่ หมู่นี้ ในวันสะบาโต
“พระบิดา ของ เฮา เยียะ ก๋าน อยู่ตลอด แล้ว เฮา ต้อง เยีย ะ ก๋าน ตลอด
ตวย� 18 ย้อนจาอี้ หมู่ผู้นําจาวยิวก็ซํ้ากึ๊ดจะฆ่าพระองค์ ย้อนพระองค์บ่ได้ย้างเยียะก๋านใน
วันสะบาโต ป๋ายบ่ปอพระองค์ยังฮ้องพระเจ้าว่าเป๋นพระบิดาของตั ๋วเก่าแหม ก็เต้ากับเป๋น
ก๋านยกตั ๋วเก่าเต้ากับพระเจ้า
17 พระเยซู ก็ บอก ว่า

สิทธิอํานาจของพระบุตร
พระเยซู บอก กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า พระบุตร
เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ พระองค์ เยีย ะ ได้ ก้า สิง่ ตี้ หัน พระบิดา เยีย ะ เต้า อัน
้ ย้อน ว่า อะหยัง ตี้
พระบิดาเยียะ พระบุตรก็เยียะตวย 20 ย้อนว่าพระบิดาฮักพระบุตร เลยหื้อพระบุตรหันกู้สิง่
กู้อย่างตี้พระบิดาเยียะ แล้วพระองค์จะหื้อพระบุตรหันสิง่ ตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหม เป๋นสิง่
ตี้พระบุตรจะเยียะ แล้วหมู่ต้านก็จะงืด 21 เหมือนกับตี้พระบิดาเยียะหื้อคนต๋ายแล้วเป๋นขึ้น
จาก ความ ต๋าย พระบุตร ก็ จะ หื้อ จี วต
ิ กับ ใผ ก็ ได้ ตี้ พระองค์ ใค่ โผด หื้อ เหมือน กั ๋น 22 พระบิดา
บ่ตัดสินใผ แต่พระองค์มอบสิทธิอํานาจตึงหมดในก๋านตัดสินหื้อพระบุตร 23 เปื้ อหมู่คนตึง
หมดจะหื้อเกียรติพระบุตรเหมือนตี้หมูเขา
่ หื้อเกียรติพระบิดา คนตี้บ่หื้อเกียรติพระบุตร หมู่
เขาก็บ่หื้อเกียรติพระบิดาผู้ตี้ใจ๊พระบุตรมาตวย
19

“เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ตี้ ฟัง กํา เฮา และ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊
เฮามา เขาก็มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ กับจะบ่ถูกตัดสินลงโต้ษ ย้อนว่าเขาได้ป๊นจากความต๋าย ไปมีจี
วิต นิ รน
ั 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
มีจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 พระบิดาเป๋นบ่อเกิดของจี วต
ิ ตึงหมด กับได้ หื้อพระบุตรของพระองค์ เป๋น
27
บ่อเกิดของจีวต
ิ เหมือนกั ๋น พระบิดามอบสิทธิอํานาจตี้จะเป๋นผูตั
้ ดสินลงโต้ษหื้อพระบุตร
ของ พระองค์ ย้อน ว่า พระบุตร ก็ เป๋น บุตรมนุษย์ ตวย 28 หมู่ ต้าน บ่ต้อง งืด ใน เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า
เวลาใก้ จะมาแผวแล้วตี้ คนต๋ายจะได้ยน
ิ เสียงบุตรมนุษย์ 29 แล้วปากั ๋นออกมาจากอุโมงค์
ฝัง ศพ คน ตี้ เยีย ะ ดี ก็ เป๋น ขึ้น มา เปื้ อ ฮับ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา เปื้ อ ถูก
ตัดสินลงโต้ษ
24

ผู้ตี้เป๋นกําพยานหื้อพระเยซู

“เฮา จะ เยีย ะ อะหยัง ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ พระเจ้า สัง่ จาใด เฮา ก็ ตัดสิน ไป จาอัน
้ แล้ว กํา
ตัดสิน ของเฮา ก็ ยุติธรรม ย้อนว่าเฮาเยียะ ต๋าม ความต้อ งก๋าน ของ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา บ่ใจ้ ต๋ามใจ๋
ของตั ๋วเก่า
30
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31 “ถ้าเฮาเป๋ นพยานหื้อตั ๋วเก่า

กําพยานของเฮาก็เจื้อถือบ่ได้
หื้อเฮา เฮาฮูว่
้ ากําพยานของพระองค์เรือ
่ งเฮานั ้นเป๋นความจริง

ยอห์น 6:11
32 แต่เฮามีผู้นึ่ งเป๋ นพยาน

33 “หมู่ต้านได้ส่งคนไปหายอห์น

แล้วยอห์นก็ได้อู้กําพยานเรือ
่ งเฮาตี้เป๋นความจริง 34 ตี้
เฮาอูจาอี
้
บ่
้ ใจ้ว่าเฮาต้องหื้อคนมาเป๋นพยานหื้อ แต่เปื้ อจ้วยหื้อหมู่ต้านเจื้อเฮา แล้วรอดป๊น
บาป โต้ษ 35 ยอห์น เป๋น เหมือน โกม ไฟ ตี้ ต๋าม ส่อง แสง หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ตี้ จะ ฮับ แสง ของ ยอห์น
แล้วจื้นจมยินดีกับแสงนั ้นได้กํานึ่ ง
36 “แต่ เฮามี กํา พยานตี้ ยิง
่ ใหญ่นั กเหลือกําพยานของยอห์น ย้อนว่าก๋านตี้ พระบิดามอบ
หื้อเฮาเยียะจ๋นแล้ว คือกําสัง่ สอนกับหมายสําคัญตี้ เฮากํ่าลังเยียะอยู่ ก๋านนี้ เป๋นพยานหื้อ
เฮา ว่า พระบิดา เป๋น ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 37 พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น พยาน หื้อ เฮา ตวย หมู่ ต้าน
บ่เกยได้ยินเสียง บ่เกยหันฮูปฮ่างของพระองค์ 38 กําอู้ของพระองค์ก็บ่อยู่ในใจ๋ของหมู่ต้าน
ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เจื้อ วางใจ๋ ผู้ ตี้ พระบิดา ส่ง มา 39 หมู่ ต้าน ตัง้ ใจ๋ ฮํ่า เฮีย น พระคัมภีร ์ ย้อน กึ๊ด
ว่าหมู่ต้านจะปะตางตี้จะได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ในนั ้น พระคัมภีรนี
์ ้ ละมีกําเขียนเถิงเฮา 40 แต่หมู่
ต้านก็บ่ยอมมาหาเฮาเปื้ อฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
41 “เฮา บ่สนใจ๋ กํา ยกย่อง ของ คน 42 ย้อน เฮา ฮู้ จัก หมู่ ต้าน กับ ฮู้ ว่า ใน ใจ๋ หมู่ ต้าน บ่ได้ ฮัก
พระเจ้าแต๊ๆ 43 เฮามาในนามของพระบิดา หมู่ ต้านก็ บ่ยอมฮับเฮา แต่ ถ้ามีคนมาอู้ในนาม
ตั ๋วเก่า หมู่ต้านก็ จะยอมฮับเขาเหีย 44 หมู่ ต้านจะเจื้อเฮาได้ จาใด ย้อนหมู่ ต้านซอบยกย่อง
กั ๋น แต่ บ่สนใจ๋ เซาะ หา กํา ยกย่อง ตี้ มา จาก พระเจ้า องค์ เดียว 45 บ่ต้อง กึ๊ด ว่า เฮา จะ ฟ้อง หมู่
ต้านต่อหน้าพระบิดา หมู่ต้านหวังจะรอดป๊นบาปโต้ษโดยเจื้อฟังบทบัญญัติของโมเสส แต่
โมเสสคนเนี ยะ จะเป๋นคนฟ้องหมู่ต้าน 46 ถ้าหมู่ต้านเจื้อโมเสสแต๊ๆ ต้านก็ จะเจื้อเฮาตวย
ย้อนโมเสสได้ เขียนเถิงตั ๋วเฮา 47 แต่ ถ้าต้านบ่เจื้อในสิง่ ตี้ โมเสสเขียนแล้ว ต้านจะเจื้อกําอู้
ของเฮาได้จาใด�

6
พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน

(มี แหม จื้อ ว่า ทะเลสาบ
ทิเบเรียส) 2 มี คน นั ก ขนาด ตวย พระองค์ ไป ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ หัน หมายสําคัญ ตี้ พระองค์ ได้
ฮักษาคนบ่สบาย 3-4 ต๋อนนั ้นใก้จะเถิงงานปัสกาของจาวยิว พระองค์ได้เตียวขึ้นไปบนดอย
แล้วนั ่งอยูกั
่ บหมู่สาวกของพระองค์
1 หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ ข้าม ไป แหม เผิก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ กาลิ ลี

5 เมื่อ พระองค์ เหงย หน้า ขึ้น มา

ก็ หันหมู่ คนเป๋นจํา๋ นวนนั กปากั ๋นมาหา พระองค์ ก็ อู้กับฟี
ลิป ว่า “เฮา จะ ซื้อ ของกิน
๋ ตี้ ไหน เถิง จะ ปอ เลี้ยง คน ตึง หมด นี้ � 6 (พระองค์ ถาม เปื้ อ ลองใจ๋ ฟี
ลิป แต๊ๆ แล้วพระองค์ฮูว่
้ าจะเยียะจาใด)

7 ฟีลิปก็บอกว่า “ก้าจ้างสองร้อยวัน ยังบ่ปอซื้อของกิน
่ กิน
๋ หื้อหมูเขา
๋ กั ๋นคนละหน้ อยเลย�

น้ องบ่าวซีโมนเปโตรบอกว่า 9 “มีหละอ่อนป้อ
จาย คน นึ่ ง เขา มี เข้า หนมปัง บาร์เลย์ ห้า ก้อน กับ ป๋า แหม สอง ตั ๋ว แต่ มอกอี้ ตึง บ่ปอ เลี้ยง คน
ตึงหมด�
10 ตี้ หัน
้ มีหญ้าเปียงอยู่ พระเยซู ก็เลยอู้กับหมู่สาวกว่า “บอกหื้อหมู่เขานั ่งลง� แล้วกู้คน
ก็ปากั ๋นนั ่งลง (นั บก้าป้อจายได้ประมาณห้าปันคน) 11 แล้วพระเยซูก็เอาเข้าหนมปังมา เมื่อ
อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็หักแจกหื้อกู้คนตี้นั ่งอยูกิ
่ น
๋ กั ๋นเต๋มตี้ แล้วพระองค์
ก็เอาป๋ามาเยียะอย่างเดียวกั ๋น
8 สาวกแหมคนนึ่ งของพระองค์จื้ออันดรู ว ์
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หลัง จาก กู้ คน กิน
๋ อิม
่ แล้ว พระองค์ ก็ บอก หมู่ สาวก ว่า “เก็บ เข้า หนมปัง ตี้ เหลือ มา หื้อ
หมด จะได้บ่เสียของ� 13 แล้วหมู่สาวกก็ไปเก็บตี้เหลือตี้มาจากเข้าหนมปังบาร์เลย์ห้าก้อน
นั ้นได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
14 คนตังหลายเมื่อหันหมายสําคัญตี้พระองค์เยียะ ก็ปากั ๋นอูว่
้ า “คนนี้ ต้องเป๋นผูเป๋
้ นปาก
เป๋น เสียง แตนพระเจ้า คนนั ้น ตี้ ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ แน่ ๆ� 15 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขาจะ
คํ่าเขหื้อพระองค์ไปเป๋นกษั ตริยของ
์
หมู่เขา พระองค์ก็เลยลักขึ้นไปบนดอยคนเดียว
12

พระเยซูเตียวบนนํ้า
หมู่ สาวกของพระองค์ ก็ ไปตี้ ทะเลสาบ 17 แล้วลงเฮือข้ามฟากไปเมือง
คาเปอรนาอุม ย้อนว่าต๋อนนั ้นมืดแล้ว แต่พระเยซูก็ยังบ่มาหาหมู่เขา 18 แล้วลมหลวงก็ปั๊ ด
มา เยียะหื้อทะเลสาบมีคลื่นแฮงขนาด 19 เมื่อเฮือออกจากฝั่ งมาได้สักห้า หกกิโลเมตร หมู่
สาวกก็ หันพระเยซู กํ่าลังเตียวมาบนนํ้าเข้ามาใก้ เฮือ หมู่เขาก็ ปากั ๋นกั ๋วขนาด 20 พระเยซู ก็
บอกว่า “นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว� 21 แล้ว หมู่เขาก็ เต๋มใจ๋ ฮับพระองค์ ขึ้นเฮือ แล้วเฮือก็ เถิงฝั่ งตี้
เขาจะไปปอดี
16 ตก เมื่อ แลง มา

หมู่คนปากั ๋นเซาะหาพระเยซู
คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ ยัง อยู่แหม เผิก นึ่ ง หัน ว่า วัน ก่อน หน้า นั ้น ตี้ หัน
้ มี เฮือ ก้า ลํา
เดียว กับ ฮู้ว่า หมู่ สาวก เต้า อัน
้ ตี้ ลง เฮือ ลํา นั ้น ไป แต่ พระเยซู บ่ได้ ลง ไป ตวย 23 แล้ว มี เฮือ ลํา
อื่น ตี้ ลุก มา จาก เมือง ทิเบเรียส เข้า มา จอด ฝั่ ง ใก้ๆ ตี้ หมู่ เขา ได้ กิน
๋ เข้า หนมปัง หลัง จาก พระ
24
เยซู อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้ว บ่ากองหมู่ เขาหันว่าพระเยซู ตึงหมู่ สาวกบ่อยู่ตี้ หัน
้ ก็
ปากั ๋นลงเฮือลํานั ้นไปตวยเซาะหาพระองค์ตี้เมืองคาเปอรนาอุม
22 ตก แหม วัน

พระเยซูเป๋นของกิน
ิ นิ รน
ั ดร์
๋ ตี้หื้อจีวต
เมื่อ หมู่ เขา ปะ พระเยซู แหม เผิก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์
ต้านมาเมื่อใดละ�
26 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ตี้ หมู่ ต้าน ตวย เซาะ หา เฮา
บ่ใจ้ ว่า หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ หมายสําคัญ ตี้ หมู่ ต้าน หัน แต่ ย้อน ว่า ได้ กิน
๋ เข้า หนมปัง จ๋น อิม
่ บ่ดาย
27 บ่ถ้าเยียะก๋านเปื้ อของกิน
่ จ๋นเถิงจีวต
ิ นิ รน
ั
๋ ตี้เน่าบูดได้ แต่หื้อเยียะก๋าน เปื้ อของกิน
๋ ตี้อยูได้
ดร์ บุตรมนุษย์จะเป๋นคนหื้อของกิน
๋ นั ้นกับหมู่ต้าน ย้อนว่าพระเจ้าพระบิดาหื้อสิทธิอํานาจ
กับบุตรมนุษย์ตี้จะเยียะจาอี้ได้� 28 แล้วหมู่เขาก็ถามแหมว่า “หมู่เฮาต้องเยียะอะหยัง เถิง
จะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋�
29 พระเยซูก็ตอบว่า “สิง
่ ตี้พระเจ้าใค่หื้อเยียะก็คือเจื้อวางใจ๋ผู้ตี้พระองค์ใจ๊มา�
30 หมู่เขาก็ ถามแหมว่า “ถ้าจาอัน
้ ต้านจะเยียะหมายสําคัญอะหยังเปื้ อเฮาจะได้หันและ
เจื้อ วางใจ๋ ต้าน ได้ ต้าน จะ เยีย ะ อะหยัง พ่อง 31 ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ได้ กิน
๋ มานาจ ใน ดิน
แดนทุรกั ๋นดารอย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า ‘ต้านได้หื้อของกิน
๋ จากสวรรค์� �ฉ
32 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริงแก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ใจ้ โมเสส ตี้ หื้อ ของกิน
๋ จาก
สวรรค์ นั ้น กับ ต้าน แต่ เป๋น พระบิดา ของ เฮา ตี้ หื้อ ของกิน
๋ ตี้ แต๊ จริง จาก สวรรค์ กับ หมู่ ต้าน
33 ย้อนว่าของกิน
ิ กับโลกนี้ �
๋ ตี้พระเจ้าหื้อนั ้นก็คือผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์ แล้วหื้อจีวต
34 หมู่เขาก็อูว่
้ า “ต้านครับ ต่อไปนี้ ขอของกิน
๋ นั ้นหื้อหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
25

จ
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“เฮาเป๋นของกิน
ิ คนตี้มาหาเฮาก็จะบ่อยากกิน
๋ ตี้หื้อจีวต
๋ ข้าวแหม แล้ว
คนตี้เจื้อวางใจ๋ในเฮาก็จะบ่อยากกิน
๋ นํ้าแหมเลย 36 เหมือนกับตี้เฮาเกยบอกหมู่ต้านว่า หมู่
ต้าน ได้ หัน เฮา แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยัง บ่เจื้อ เฮา 37 กู้ คน ตี้ พระบิดา หื้อ เฮา จะ มา หา เฮา ใผ ตี้ มา หา
เฮา เฮา จะ บ่ละ บ่ขว้าง เขา 38 ย้อน ว่า เฮา บ่ได้ ลง มา จาก สวรรค์ เปื้ อ เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า แต่
มา เปื้ อ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 39 ความ ต้อ งก๋าน ของ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ คือ
ฮัก ษา กู้ คน ตี้ พระองค์ หื้อ เฮา ไว้บ่หื้อ หาย ไป สัก คน เดียว และ เยีย ะ หื้อ คน หมู่ นั ้น เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋าย ในวันสุดต๊าย 40 ย้อนว่าพระบิดาต้องก๋านหื้อกู้คนตี้หันพระบุตรกับเจื้อวางใจ๋ใน
พระองค์นั ้นได้ฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ และเฮาจะเยียะหื้อเขาเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�
35 พระเยซู ก็ อู้ว่า

ตี้พระเยซู อู้ว่า “เฮาเป๋นของกิน
๋ ตี้ลงมาจากสวรรค์� 42 และ
หมู่จาวยิวก็อูกั
้ ๋นแหมว่า “นี่ เยซู ลูกบ่าวโยเซฟบ่ใจ้กา ป้อแม่ของเขาเฮาก็ฮูจ
้ ัก แล้วเขาอูได้
้
จาใดว่า ‘เฮาลงมาจากสวรรค์� �
43 พระเยซู ก็อู้ว่า “บ่ต้องจ่มกั ๋นเนาะ 44 บ่มีใผติดต๋ามเฮาได้ ถ้าพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามาบ่ได้
ปา เขา มา หา เฮา และ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วัน สุด ต๊าย 45 ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า ‘พระเจ้าจะสัง่ สอนกู้คน�ช กู้คนตี้ยอมฟังพระบิดากับเฮีย
นฮูจาก
้
พระองค์ เขาตึงมาติดต๋ามเฮา 46 บ่มีใผเกยหันพระบิดา นอกจากผูตี
้ ้มาจากพระเจ้า
เต้าอัน
้ ตี้เกยหันพระบิดา 47 เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ใผตี้เจื้อวางใจ๋เฮาก็มี
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 48 เฮาเป๋นของกิน
ิ 49 ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กิน
๋ ตี้หื้อจีวต
๋ มานาในตี้ดิน
แดน ทุ รกั ๋นดาร แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง ต๋าย กั ๋น หมด 50 แต่ เฮา เป๋น ของกิน
๋ นั ้น ตี้ มา จาก สวรรค์ ถ้า
ใผกิน
ิ เซิง่ ลงมาจากสวรรค์ ถ้าใผคนใดกิน
๋ จะบ่ต๋ายแหมเลย 51 เฮาเป๋นของกิน
๋ ตี้หื้อจีวต
๋ ขอ
งกิน
ิ นิ รน
ั ดร์ ของกิน
ิ
๋ นี้ เขาจะมีจีวต
๋ นี้ ก็คือเนื้ อหนั งของเฮา ตี้เฮาจะหื้อคนในโลกเปื้ อมีจีวต
นิ รน
ั ดร์ได้�
52 จาวยิวก็ตัง
้ เก๊าเถียงกั ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ จะเอาเนื้ อหนั งของเขาหื้อหมู่เฮากิน
๋ ได้จาใด�
53 พระเยซู ก็ อู้กับเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าหมู่ต้านบ่ได้กิน
๋ เนื้ อหนั ง
54
และกิน
ิ นิ รน
ั ดร์ ใผตี้กิน
๋ เลือดของบุตรมนุษย์ ต้านก็บ่มีจีวต
๋ เนื้ อหนั งกับเลือดของเฮา ก็มี
จี วต
ิ นิ รน
ั 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 เป๋น 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 อยู่กับ เฮา และ เฮา ก็ อยู่กับ เขา ตวย 57 เหมือน ตี้ พระบิดา ผู้ มี จี วต
ิ อยู่
ใจ๊ เฮา มา และ เฮา มี จี วต
ิ ย้อน พระบิดา จาอัน
้ คน ตี้ กิน
ิ
๋ เนื้ อ หนั ง กับ เลือด ของ เฮา ก็ จะ มี จี วต
ย้อนเฮาเหมือนกั ๋น 58 เฮาเป๋นของกิน
๊ แม่
๋ ตี้ลงมาจากสวรรค์ เซิง่ บ่เหมือนกับมานาตี้ป้ออุย
หม่อนของหมู่ต้านได้กิน
ิ นิ รน
ั ดร์� 59 พระเยซูอู้
๋ แล้วก็ยังต๋าย แต่คนตี้กิน
๋ ของกิน
๋ นี้ จะมีจีวต
เรือ
่ งนี้ ต๋อนตี้สอนในธรรมศาลาของจาวยิว ในเมืองคาเปอรนาอุม
41 หมู่จาวยิวก็ ตัง
้ เก๊าจ่มกั ๋น

สาวกหลายคนเลิกติดต๋ามพระองค์

เขาก็จ่มกั ๋นว่า “ใผจะยอมฮับ
กํา สอน ยากๆ จาอี้ ได้� พระเยซู ฮู้ ว่า หมู่ เขา จ่ม กั ๋น เรือ
่ ง นี้ พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา ว่า “กํา
สอน นี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน บ่ใค่ เจื้อ เฮา แหม กา 62 แล้ว หมู่ ต้าน จะ ว่า จาใด ถ้า หัน บุตรมนุษย์ ขึ้น
ไปบนสวรรค์ตี้พระองค์เกยอยู่มาก่อนแล้ว 63 พระวิญญาณหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ แต่สิง่ ตี้คนเยีย
ะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย กํา อู้ ตี้ เฮา ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน มา จาก พระวิญญาณ และ หื้อ จี วต
ิ นิ
รันดร์ 64 แต่หมู่ต้านบางคนก็บ่เจื้อ� (พระเยซูฮูตั
้ ง้ แต่ต้นว่าคนไหนบ่เจื้อและคนไหนจะหัก
60 บ่ากองหมู่สาวกของพระองค์ หลายคนได้ ยินเรือ
่ งจาอัน
้
61
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หลังพระองค์�
“ย้อนจาอี้ เฮาเถิงบอกหมู่ต้านว่า บ่มีใผติดต๋ามเฮาได้
ถ้าพระบิดาบ่ได้ปาเขามาหาเฮา�
66 หลังจากตี้พระเยซูอูจาอี
้
้ ก็มีสาวกหลายคนตี้เลิกติดต๋ามพระองค์
67 แล้วพระเยซู ก็ถามสาวกสิบสองคนของพระองค์ว่า “หมู่ต้านก็จะเลิกติดต๋ามเฮาตวย
กา�
68 ซี โมน เปโตร ก็ บอก พระองค์ ว่า “ถ้า เฮา เลิก ติด ต๋าม พระองค์ แล้ว จะ หื้อ เฮา ไป ติด ต๋าม
ใผ แหม พระองค์ มี กํา ตี้ หื้อ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 69 หมู่ เฮา เจื้อ และ ฮู้ ว่า พระองค์ เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ของ
พระเจ้าแต๊ๆ�
70 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาว่า “เฮาเลือกหมู่ต้านตึงสิบสองคนแม่นก่อ แต่คนนึ่ งจะเป๋นมาร�
71 (พระเยซู หมายเถิง ยูดาส ลูกบ่าวของซีโมน อิสคาริโอท ตี้จะหักหลังพระองค์ เถิงแม้ว่า
เขาจะอยูใน
่ หมู่สาวกสิบสองคนก็ต๋าม)
65 และพระองค์ก็อูว่
้ า

7
หมู่น้ องบ่าวพระเยซูบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์

1 หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ เตียว ไป ใคว่แคว้น กาลิ ลี

พระองค์ บ่อยากไปแคว้นยู เดีย ย้อนว่า
หมู่ผู้นําจาวยิวเซาะหาตางตี้จะฆ่าพระองค์ 2 ต๋อนนั ้นใก้งานอยู่เพิงของจาวยิวซ 3 หมู่น้ อง
บ่าว ของ พระองค์ ก็ บอก ว่า “อ้าย น่า จะ ไป แคว้น ยู เดีย เปื้ อ หมู่ สาวก ของ อ้าย จะ ได้ หัน ก๋าน
อัศจ๋รรย์ตี้ อ้าย เยีย ะ 4 ย้อน ว่า คน ตี้ ใค่ มี จื้อ เสียง จะ บ่เยีย ะ อะหยัง ใน ตี้ ลับๆ กั ๋น ไหนๆ อ้าย ก็
เยียะก๋านอัศจ๋รรย์หมู่นี้ อยู่แล้ว ก็ หื้อคนตึงโลกฮู้ไปเลยก่า� 5 แม้แต่ น้ องบ่าวของพระองค์
ยัง บ่เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ เลย 6 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ยัง บ่เถิง เวลา ของ เฮา เตื้อ แต่ หมู่ น้ อง ไป
เวลา ไหน ก็ ได้ 7 คน ใน โลก นี้ เขา บ่มี อะหยัง หื้อ จัง หมู่ น้ อง แต่ หมู่ เขา จัง เฮา ย้อน เฮา บอก ว่า
หมู่เขาเยียะบ่ดี 8 หมู่น้ องไปกั ๋นเต๊อะ เฮายังบ่พร้อมตี้จะไปเตื้อ ย้อนยังบ่เถิงเวลาของเฮา�
9 หลังจากตี้อูจาอั
้
น
้ พระองค์ก็อยูใน
่ แคว้นกาลิลีต่อ
10 บ่ากองหมู่ น้ องบ่าวของพระองค์ ไปฮ่วมงานแล้ว

พระองค์ก็ ตวยไปเมื่อลูนโดยบ่ใค่ หื้อ
ใผฮู้ใผหัน 11 หมู่ ผู้นําจาวยิวกํ่าลังเซาะผ่อหาพระองค์ ในงาน หมู่ เขาก็ ถามว่า “ป้อจายคน
นั ้นอยูไหน�
่
พ่องก็ว่า “เขาก็เป๋นคนดี
ลอ� พ่องก็ว่า “บ่ใจ้ เขาเป๋นคนขีจุ
้ ขีล่
้ าย� 13 แต่บ่มีใผก้าอูเรื
้ อ
่ งพระองค์อย่างเปิดเผย ย้อน
ว่าหมู่เขากั ๋วหมู่ผู้นําจาวยิว
12 คนตังหลายตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ก็ปากั ๋นซูบซาบเรือ
่ งพระองค์กั ๋นขนาด

กําสอนของพระเยซู

14 บ่า กอง เถิง หละหว่าง ก๋าง งาน อยู่ เพิง ของ จาว ยิว

พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร
แล้วตัง้ เก๊าสัง่ สอนหมู่คน 15 เมื่อหมู่ผู้นําจาวยิวได้ยินกําสอนของพระองค์ก็งืด แล้วว่า “ป้อ
จายคนนี้ บ่ได้เฮียนมา แล้วจาใดเขาฮูนั
้ กแต๊ะ�

“กําสอนของเฮานั ้นบ่ใจ้เป๋นกําของเฮา แต่ มาจากพระองค์ ผู้ตี้ ใจ๊ เฮา
มา 17 ใผตี้เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ก็จะฮูว่
้ ากําตี้เฮาสอนนั ้นมาจากพระเจ้ากา
ว่าเฮาอูขึ
้ ้นมาคนเดียว 18 คนตี้อูต๋
้ ามใจ๋ตั ๋วเก่าก็เซาะหาเกียรติใส่ตั ๋ว แต่คนตี้เซาะหาเกียรติ
หื้อผูตี
้ ้ใจ๊เขามา คนนั ้นเนาะก็เป๋นคนตี้จริงใจ๋กับบ่จุใผตวย 19 โมเสสได้หื้อบทบัญญัติกับหมู่
16 พระเยซู ตอบว่า

ซ

7:2 7:2 ลนต� 23:34

ยอห์น 7:20

148

ยอห์น 7:39

ต้านบ่ใจ้กา แต่หมู่ต้านก็บ่ได้เยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้นสักคน แล้วจาใดหมู่ต้านเซาะหาตาง
ตี้จะฆ่าเฮาจ๋นได้�
20 หมู่เขาก็ตอบว่า “ต้านโดนผีเข้าก๋า ใผจะฆ่าต้าน�
21 พระเยซูตอบว่า “เฮาได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์อย่างนึ่ ง แล้วหมูต้
่ านก็ปากั ๋นงืด 22 โมเสสได้
หื้อกฎเกี่ยวกับก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต (แต๊ๆ บ่ใจ้ โมเสสตี้ เป๋นคนตัง้ หื้อ แต่ เป๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อน
ของ หมู่ ต้าน) แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยัง เยีย ะ พิธีสุหนั ต หื้อ กับ หละอ่อน ป้อ จาย ตัด
๊ วัน สะบาโต 23 ถ้า
วัน สะบาโต หมู่ ต้าน ยัง เยีย ะ พิธี สุหนั ต หื้อ หละอ่อน ป้อ จาย ได้ เปื้ อ บ่หื้อ ผิด บท บัญญัติ ของ
โมเสส แล้ว หมู่ ต้าน จะ มา โขด เฮา ตี้ เฮา ฮัก ษา คนๆ นึ่ ง หื้อ หาย เป๋น ปกติ ใน วัน สะบาโต เยีย ะ
หยัง 24 บ่ดีตัดสินใผต๋ามตี้หันตังนอก แต่หื้อตัดสินไปต๋ามความจริง�
หมู่คนสงสัยว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
“คนนี้ บ่ใจ้กาตี้หมู่ผูนํ
้ าฮิหาฮ่อมจะฆ่า 26 แต่ผ่อลอ
เขากํ่าลัง อู้อยู่ในตี้ สาธารณะ แต่ หมู่ ผู้นําก็ บ่มี ใผว่าเขาสักคน หมู่ ผู้ นํา มัน
่ ใจ๋ แล้ว กา ว่าเขา
เป๋นพระคริสต์ 27 แต่ เฮาฮู้ว่าคนนี้ มาจากไหน ถ้าพระคริสต์ มาแต๊ ก็ จะบ่มีใผฮู้ว่าพระองค์
มาจากไหน�
28 ต๋อน ตี้ พระเยซู สอน อยู่ บริเวณ พระวิหาร พระองค์ ก็ เอิน
้ หื้อ กู้ คน ได้ ยิน ว่า “แม่น แล้ว
หมู่ ต้าน ฮู้ จัก เฮา และ ฮู้ ว่า เฮา ลุก ไหน มา เฮา บ่ได้ มา โดย สิทธิ อํานาจ ของ ตั ๋วเก่า แต่ ผู้ ตี้ ใจ๊
เฮามานั ้นอูแต่
้ ความจริงและหมู่ต้านบ่ฮูจ
้ ักพระองค์ 29 แต่เฮาฮูจ
้ ักพระองค์ย้อนเฮามาจาก
พระองค์และพระองค์เป๋นผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
30 หมู่เขาก็หาตางจะยับพระเยซู แต่บ่มีใผยับพระองค์ได้ย้อนบ่เถิงเวลาของพระองค์เตื้อ
31 แต่มีหลายคนในหมู่นั ้นเจื้อวางใจ๋พระองค์ หมู่เขาก็อู้ว่า “เมื่อพระคริสต์มานั ้น พระองค์
จะเยียะหมายสําคัญนั กเหลือตี้ป้อจายคนนี้ เยียะกา�
25 บางคนในกรุ งเยรู ซาเล็มถามกั ๋นว่า

หมู่จาวยิวส่งคนไปยับพระเยซู

32 บ่ากองหมู่ฟาริสีได้ยินว่าคนตังหลายปากั ๋นเล่าเรือ
่ งพระเยซู

หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่
ฟาริสีก็เลยส่งทหารฮักษาพระวิหารไปยับพระองค์ 33 แล้วพระเยซู ก็อู้ว่า “เฮาจะอยู่กับหมู่
ต้านไปแหมบ่เมิน แล้วก็จะปิ๊ กไปหาพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามา 34 หมู่ต้านจะตวยเซาะหาเฮาแต่
ก็จะบ่ปะ กับตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
35 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ อู้กั ๋น ว่า “เขา จะ ไป ตี้ ไหน ตี้ หมู่ เฮา จะ ตวย เซาะ หา เขา บ่ปะ เขา จะ ไป หา
จาวยิวตี้แตกขะแลขะแจไปอยูเมื
่ องกรีก แล้วสอนจาวกรีกตี้หัน
้ กา 36 ตี้เขาอูว่
้ า ‘หมู่ต้านจะ
ตวยเซาะหาเฮาแต่ก็จะบ่ปะ� กับ ‘ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้� หมายความว่าจาใด�
แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

37 ใน วัน สุ ด ต๊าย ของ งาน อยู่ เพิง เซิง
่ เป๋น วัน สําคัญ ตี้ สุด

พระเยซู ยืน ขึ้น แล้ว ก็ ฮ้อง เอิน
้ ว่า
“ใผ ตี้ ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า หื้อ มา หา เฮา แล้ว กิน
๋ เหีย 38 คน ตี้ เจื้อ วาง ใจ๋ เฮา ก็ เป๋น เหมือน ตี้ เขียน
ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า ‘แม่น้ํา ตี้ มี สาย นํ้า เลี้ยง จี วต
ิ จะ ไหล จาก หัว ใจ๋ ของ เขา ออก มา�ญ ” 39 ตี้
พระเยซู อู้ จาอัน
้ พระองค์ หมาย เถิง พระวิญญาณ เซิง่ ถ้า ใผ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ ได้ ฮับ
พระวิญญาณไป แต่ยังบ่มีใผได้ฮับต๋อนนั ้น ย้อนพระเยซูยังบ่ได้ฮับเกียรติอันยิง่ ใหญ่๓ของ
พระองค์เตื้อ
ญ

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

๓

7:39 7:39 เกียรติอันยิง่ ใหญ่นี้ อ้างเถิง พระองค์ถูกเขิงไว้บนไม้ก๋างเขน

ยอห์น 7:40
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หมู่คนเถียงกั ๋นเรือ
่ งพระเยซู

บ่า กอง หมู่ คน ได้ ยิน จาอัน
้ บาง คน ก็ อู้ ว่า “ต้าน คน นี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าคนนั ้นแน่ ๆ� 41 บางคนก็อูว่
้ า “เขาเป๋นพระคริสต์� บางคนก็อูว่
้ า “พระคริสต์จะมา
จากแคว้นกาลิลีได้จาใด 42 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้บ่ใจ้กา ว่าพระคริสต์จะมาจากเจื๊อสายของ
กษั ตริย์ ดาวิด กับ มา จาก หมู่บ้าน เบธเลเฮม เมือง ตี้ ดาวิด เกย อยู�
่ 43 ย้อน จาอัน
้ ก็ เกิด ก๋าน
44
แตกแยกกั ๋นในหมู่เขาเรือ
่ งพระเยซู บางคนใค่ยับพระองค์ แต่บ่มีใผเยียะจาอัน
้
40

ผู้นําจาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู

45 จาอัน
้ ทหารฮักษาพระวิหารก็ปิ๊ กไปหาหมูหั
่ วหน้าปุโรหิตกับหมูฟาริ
่
สี แล้วหมูเขา
่ ก็ถาม

หมู่ทหารว่า “เยียะหยังหมู่สูบ่ยับเขามา�
46 หมู่ทหารก็ตอบว่า

“เฮาบ่เกยได้ยินใผอูอย่
้ างเขาเลย�

“หมู่สู หลงกําจุของเขาไปตวยกา 48 ผ่อลอ มีใผในหมู่ผู้นํากาว่าหมู่ฟา
ริสีตี้หลงเจื้อเขาพ่อง 49 บ่มีเลยแม่นก่อ แต่คนหมู่นี้ ตี้บ่ฮู้บทบัญญัติ พระเจ้าก็สาปแจ้งหมู่
เขาอยูแล้
่ ว�
47 หมู่ฟาริสีก็อู้ว่า

50 นิ โคเดมัส

คนตี้เกยไปหาพระเยซู ก่อนหน้านี้ กับเป๋นผู้นําคนนึ่ งของจาวยิว เขาก็ถาม
ว่า 51 “บทบัญญัติของเฮาบ่หื้อตัดสินใผก่อนตี้จะฟังเขาอู้ กับฮูว่
้ าเขาเยียะอะหยังบ่ใจ้กา�

52 หมู่เขาก็อูกั
้ บนิ โคเดมัสว่า “ต้านก็ลุกแคว้นกาลิลีมาเหมือนเขาตวยกา ลองไปเซาะผ่อ
ในพระคัมภีรลอ
์ แล้วต้านจะฮูว่
้ า บ่มีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าลุกกาลิลีมาเลย�
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 พระ
วิหารแหมเตื้อนึ่ ง คนตังหลายก็มาหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็นั ่งลงสัง่ สอนคนหมู่นั ้น 3 หมู่
ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี ปา แม่ ญิง คน นึ่ ง มา แล้ว หื้อ ยืน ต่อ หน้า หมู่ คน แม่ ญิง คน นี้ เล่น จู๊
แล้ว เขา ยับ ได้ คาหนั ง คาเขา 4 หมู่ เขา ก็ อู้ กับ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ แม่ ญิง คน นี้ โดน ยับ ได้
ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง เล่น จู๊ อยู่ 5 ใน บท บัญญัติ โมเสส สัง่ หื้อ เอา บ่า หิน ขว้าง แม่ ญิง จาอี้หื้อ ต๋าย แล้ว
อาจ๋า รย์ จะ ว่า จาใด� 6 (ตี้ หมู่ เขา ถาม จาอี้ ก็ ย้อน ว่า หมู่ เขา ใค่ ทดลอง พระองค์ เปื้ อ หา เรือ
่ ง
ตี้ จะ ยับ พระองค์) แต่ พระเยซู ก็ ก้ม ลง เอา นิว
้ เขียน บน ปื๊ น ดิน 7 หมู่ เขา ก็ เข หื้อ พระองค์ ตอบ
ติกๆ แล้วพระองค์ ก็ เลยลุกขึ้นอู้กับหมู่เขาว่า “ในหมู่ต้านคนใดบ่มีบาปเลย ก็ หื้อเอาบ่าหิน
ขว้างนางก่อนแล่� 8 แล้วพระองค์ก็ก้มลงใจ๊นิว
้ เขียนบนปื๊ นดินต่อ
9 บ่ากองหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ พระเยซูอู้จาอัน
้ แล้วหมู่เขาก็ออกไปเตื้อคนๆ
คนเฒ่าเริม
้ 10 พระเยซูก็ลุกขึ้น
่ ออกไปก่อนจ๋นเหลือก้าพระเยซูกับแม่ญิงคนนั ้นยังอยู่ตี้หัน
แล้วถามแม่ญิงคนนั ้นว่า “หญิงเหย หมู่เขาไปไหนกั ๋นหมดแล้ว บ่มีใผลงโต้ษเจ้ากา�
1

11 แม่ญิงคนนั ้นก็ตอบว่า “บ่มีเจ้า� แล้วพระเยซู ก็อู้ว่า “เฮาก็บ่ลงโต้ษเจ้าเหมือนกั ๋น ไป
เต๊อะ แล้วห้ามเยียะบาปแหม�

พระเยซูเป๋นความเป่งแจ้งของโลก
๔

7:53 7:53 สําเนาโบราณตี้เก่าตี้สุดบ่มี ข้อ 7:53-8:11

ยอห์น 8:12
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“เฮา เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ของ โลก คน ตี้ ติด
ต๋ามหลามตวยเฮามาก็จะบ่เตียวในความมืด แต่จะมีแสงแจ้งตี้ส่องนําจีวต
ิ ของเขา�
13 หมูฟาริ
่
สีก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “ต้านเป๋นพยานหื้อตั ๋วเก่า กําพยานของต้านก็เจื้อถือบ่ได้�
12 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย แหม เตื้อ ว่า

พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เถิง เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตั ๋ว เก่า แต่ สิง่ ตี้ เฮา อู้ มา นั ้น ก็ เป๋น ความ จริง
ย้อนว่าเฮาฮู้ว่าตั ๋วเฮาลุกไหนมากับกํ่าลังจะไปไหน แต่หมู่ต้านบ่ฮู้ว่าเฮาลุกไหนมากาว่ากํ่า
ลัง จะ ไป ไหน 15 หมู่ ต้าน ตัดสิน เฮา ต๋าม วิธีของ คน เฮา บ่ได้ ตัดสิน ใผ 16 แต่ ถ้า เฮา ตัดสิน คน
ใด กําตัดสินของเฮาก็ถูกต้อง ย้อนเฮาบ่ได้ตัดสินคนเดียว แต่เฮาตัดสินฮ่วมกับพระบิดาผู้
ตี้ใจ๊เฮามา 17 ในบทบัญญัติของต้านบอกว่า ถ้ามีกําพยานสองคน กําพยานนั ้นก็เจื้อถือได้
18 เฮาเป๋ นพยานหื้อตั ๋วเก่า และพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามาก็เป๋ นพยานหื้อเฮาตวย�
14

“พระบิดา ของ ต้าน อยู่ตี้ ไหน� พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่ฮู้จัก
เฮากับบ่ฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮา ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮา หมู่ต้านก็จะฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮาตวย�
19 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า

20 ต๋อน ตี้ พระองค์ อู้เถิง สิง
่ หมู่นี้ พระองค์ กํ่าลังสัง่ สอนอยู่ในห้องตัง้ ตู้ ถวายอยู่ในบริเวณ
พระวิหาร แล้วบ่มีใผมายับพระองค์ ย้อนยังบ่เถิงเวลาของพระองค์เตื้อ

พระเยซูบอกเฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น

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

“เขาจะไปฆ่าตั ๋วต๋ายกาว่าจาใด เถิงอู้ว่า ‘ตี้ ตี้ เฮาไปนั ้นหมู่
ต้านไปบ่ได้� �
23 พระเยซู อู้ว่า “หมู่ ต้าน มา จาก โลก นี้ ตี้ อยู่ ตัง ลุ่ม แต่ เฮา มา จาก สวรรค์ ตี้ อยู่ ตัง บน แล้ว
หมู่ต้านก็เป๋นของโลกนี้ แต่เฮาบ่ใจ้เป๋นของโลกนี้ 24 เฮาเลยบอกว่า หมู่ต้านจะต๋ายในต๋อน
ตี้ ยัง เป๋น คน บาป อยู่ แม่น แล้ว หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน ต๋อน ตี้ ยัง เป๋น คน บาป อยู่ แน่ ๆ ถ้า หมู่ ต้าน
บ่เจื้อว่า เฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น�ฎ
25 หมู่ผู้นําจาวยิวก็ถามพระองค์ว่า “แล้วต้านเป๋ นใผ� พระเยซูก็ตอบว่า “เฮาเป๋ นคนนั ้น
ตี้เฮาบอกหมู่ต้านตัง้ แต่เก๊าแล้ว 26 แต๊ๆ เฮามีหลายเรือ
่ งตี้จะว่าหื้อหมู่ต้านกับตัดสินลงโต้
ษ หมู่ ต้าน แต่ เฮา จะ อู้ ก้า เรือ
่ ง ตี้ เฮา ได้ ยิน จาก พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา หื้อ คน ใน โลก ฟัง ย้อน
พระองค์อูความ
้
จริง�
22 หมู่ ผู้นําจาวยิวก็ ถามกั ๋นว่า

27 (หมู่ เขา บ่เข้า ใจ๋ ว่า พระเยซู กํ่า ลัง อู้เถิง พระบิดา) 28 จาอัน
้ พระเยซู ก็ อู้แหมว่า

“เมื่อหมู่
ต้าน ยก บุตรมนุษย์ขึ้น๕ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ว่าเฮา เป๋น คน นั ้น ละ เฮา บ่ได้ เยียะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่
เฮาอูสิ
้ ง่ ตี้พระบิดาสอนเฮามา 29 พระองค์ผูตี
้ ้ใจ๊เฮามาก็อยูกั
่ บเฮาตวย พระองค์บ่เกยละเฮา
30
ไว้หื้ออยู่คนเดียว ย้อนเฮาเยียะต๋ามใจ๋ พระองค์ ตลอด� บ่ากองพระเยซู อู้จาอี้ ก็ มี หลาย
คนเจื้อวางใจ๋พระองค์

ความจริงเยียะหื้อเฮามีอิสระ
พระเยซู ก็ อู้ กับ จาว ยิว ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระองค์ ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน ยึดถือ ใน กํา สัง่ สอน ของ
เฮา หมู่ต้านก็เป๋นสาวกของเฮาแต๊ๆ 32 หมู่ต้านจะฮูจ
้ ักความจริง แล้วความจริงนั ้นก็จะเยีย
ะหื้อหมู่ต้านมีอิสระ�
31

“หมู่เฮาเป๋นลูกหลานของอับราฮัม บ่เกยเป๋นขี้ข้าใผ เยียะหยังอาจ๋ารย์อูว่
้ า
‘หมู่ต้านจะมีอิสระ� �
33 หมู่เขาอูว่
้ า

ฎ

8:24 8:24 อพย� 3:14

๕

8:28 8:28 ยกบุตรมนุษย์ขึ้น หมายเถิง พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน
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“เฮาจะบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า แต๊ๆ แล้วกู้ คนตี้ เยียะบาป
ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ ความ บาป 35 ขี้ข้า บ่ใจ้ คน ใน ครอบครัว แต่ ลูก เป๋น คน ใน ครอบครัว ตลอด ไป
36 ถ้าพระบุตรหื้อหมู่ ต้านมี อิสระ หมู่ ต้านก็ จะมี อิสระแต๊ๆ 37 เฮาฮู้ว่าหมู่ ต้านเป๋ นลูกหลาน
ของ อับ ราฮัม แต่ หมู่ ต้าน ฮิ หา ตาง จะ ฆ่า เฮา ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่ยอมฮับ กํา สัง่ สอน ของ เฮา
38 เฮา บอก หมู่ ต้าน เถิง สิง
่ ตี้ พระบิดา ของ เฮา เยีย ะ หื้อ เฮา หัน แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ สิง่ ตี้ ได้ ยิน
จากป้อของหมู่ต้าน�
39 หมู่ เขา อู้ ว่า “อับ ราฮัม เป๋ น ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อนของหมู่ เฮา� พระเยซู เลยอู้ว่า “ถ้าหมู่ ต้าน
เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม แต๊ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ ต๋าม ตี้ อับ ราฮัม เยีย ะ 40 เฮา เป๋น คน บอก
ความ จริง เถิง สิง่ ตี้ เฮา ได้ยน
ิ จาก พระเจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ ฮิ หา ตาง ตี้ จะ ฆ่า เฮา อับ ราฮัม บ่เกย
41
เยียะจาอีเน่
้ อ หมู่ต้านเยียะต๋ามตี้ป้อของหมู่ต้านเยียะ� หมู่จาวยิวก็อูกั
้ บพระเยซูว่า “หมู่
เฮาบ่ใจ้ลูกจู๊ พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้เป๋นป้อของหมู่เฮา�
42 พระเยซูก็อูว่
้ า “ถ้าพระเจ้าเป๋นป้อของหมูต้
่ านแต๊ๆ หมูต้
่ านก็จะฮักเฮา ย้อนเฮามาจาก
พระเจ้า และ เฮา อยู่ นี่ แล้ว เฮา บ่ได้ มา โดย ต๋ามใจ๋ ตั ๋ว เก่า แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา 43 เยีย ะ หยัง
หมู่ต้านบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้เฮาอู้ ย้อนว่าหมู่ต้านอดฟังกําสอนของเฮาบ่ได้ 44 หมู่ต้านมาจากป้อ
ของหมูต้
่ านคือมาร แล้วหมู่ต้านก็ใค่เยียะต๋ามความต้องก๋านของป้อหมูต้
่ าน ตัง้ แต่เก๊ามาร
ก็เป๋นฆาตกร และบ่เกยอยู่ฝ่ายความจริงเลย ย้อนมันบ่มีความจริงในตั ๋วของมัน เมื่อมันอู้
กําจุ มันก็เยียะต๋ามสันดานของมัน ย้อนว่ามันขี้จุกับเป๋นป้อของก๋านจุ๖ 45 ย้อนจาอัน
้ เมื่อ
เฮา อู้ ความ จริง กับ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ บ่เจื้อ เฮา 46 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ จี๊ หื้อ หัน ว่า เฮา เยีย
ะบาป แล้ว เยียะหยังหมู่ ต้าน บ่ยอมเจื้อ เฮาเมื่อเฮาอู้ความจริง 47 คนของพระเจ้าก็ ฟังกํา อู้
ของพระเจ้า แต่ตี้หมู่ต้านบ่ยอมฟังเฮาก็ย้อนว่าหมู่ต้านบ่ใจ้คนของพระเจ้า�
34 พระเยซู ตอบว่า

พระเยซูเป๋นอยูก่
่ อนอับราฮัมเกิด
“หมู่เฮาอูผิ
้ ดตี้ไหน ตี้ว่าต้านเป๋นจาวสะมาเรีย ฏ กับโดนผีเข้าตวย�
49 พระเยซูก็อูว่
้ า “เฮาบ่ได้โดนผีเข้า แต่เฮาหื้อเกียรติพระบิดาของเฮา แต่หมู่ต้านก็ดูถูก
ดูแควนเฮา 50 เฮาบ่เซาะหากํายกย่องสรรเสริญหื้อตั ๋วเก่า แต่พระเจ้าเป๋นผู้เซาะหาหื้อเฮา
และพระองค์ก็เป๋นผูตั
้ ดสินเข้าข้างเฮา 51 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใด
เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา คนนั ้นก็จะบ่มีวันต๋าย�
52 หมู่ จาวยิวก็ อู้กับพระองค์ ว่า “ต๋อนนี้ เฮาฮู้แล้วว่าต้านโดนผีฮ้าย๗เข้าแน่ ๆ ย้อนอับรา
ฮัมกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ ต๋ายกั ๋นไปแล้ว แต่ ต้านอู้ว่า ‘ใผคนใดตี้ เยียะต๋าม
กําสัง่ สอนของเฮาก็จะบ่มีวันต๋าย� 53 ต้านเป๋นใหญ่นั กเหลืออับราฮัม ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของ
เฮา กา ย้อน อับ ราฮัม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย กั ๋น ไป แล้ว ต้าน กึ๊ด ว่า ต้าน
เป๋นใผ�
54 พระเยซู ตอบ ว่า “ถ้า เฮา ยกย่อง สรรเสริญ ตั ๋วเก่า กํา ยกย่อง สรรเสริญ นั ้น ก็ บ่มี ความ
หมายอะหยังเลย พระบิดาของเฮาผู้ตี้หมู่ต้านอ้างว่าเป๋นพระเจ้าของหมู่ต้านนั ้นเนาะ เป๋น
ผู้ ตี้ ยกย่อง สรรเสริญ เฮา 55 แต๊ๆ แล้ว หมู่ ต้าน บ่ฮู้ จัก พระองค์ แต่ เฮา ฮู้จัก พระองค์ ถ้า เฮา
อู้ว่าเฮาบ่ฮู้จักพระองค์ เฮาก็เป๋นคนขี้จุ เหมือนหมู่ต้าน แต่เฮาฮู้จักพระองค์ กับเยียะต๋ามตี้
พระองค์บอกเฮา 56 อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านดีใจ๋ตี้จะหันวันตี้เฮามา เขาได้หัน
ล่วงหน้าแล้ว กับดีใจ๋แล้วตวย�
๖ 8:44 8:44 ป้อของก๋านจุ หมายเถิง เป๋นต้นเหตุของก๋านจุตึงหมด ฏ 8:48 8:48 ยน� 4:9 ๗ 8:52 8:52
48 หมู่จาวยิวก็อูว่
้ า

ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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“ต้านอายุยังบ่เถิงห้าสิบเลย ต้านเกยหันอับราฮัมได้จาใด�
พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ก่อน อับ ราฮัม เกิด เฮา ก็ เป๋น
อยู่แล้ว� 59 คนหมู่ นั ้น ก็ เลยหยิบบ่าหินขึ้นมาจะขว้างพระเยซู แต่ พระองค์ ก็ หลบออกจาก
พระวิหารไป
57 หมู่จาวยิวก็อูว่
้ า
58

9

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตัง้ แต่เกิด
พระองค์ก็หันป้อจายต๋าบอดตัง้ แต่เกิดคนนึ่ ง 2 แล้ว
หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ บาป ของ ใผ กั ๋น ตี้ เยีย ะ หื้อ ป้อ จาย คน นี้ เกิด มา ต๋า
บอด บาปของเขากาว่าของป้อแม่เขา�
3 พระเยซู ก็ตอบว่า “บ่ใจ้บาปของเขากาว่าของป้ อแม่เขา แต่ตี้ป้ อจายคนนี้ ต๋าบอดก็เปื้ อ
คนตังหลายจะได้หันฤทธิอํ
ิ ของเขา 4 ต๋อนเมื่อวันหมู่เฮาต้อง
์ านาจของพระเจ้าผ่านตางจีวต
เยียะก๋านของพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามานั ้น ย้อนต๋อนเมื่อคืนกํ่าลังมา แล้วจะบ่มีใผเยียะก๋านได้
5 เมื่อเฮาอยูใน
่ โลกนี้ เฮาก็เป๋นความเป่งแจ้งของโลก�
6 บ่ากองพระเยซู อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ก็ถ่มนํ้าลายแตวกับขี้ดินจ๋นเป๋นขี้เปอะ แล้วแปด
7
ตี้ ต๋าของป้อจายต๋าบอด แล้วพระองค์ ก็ บอกกับเขาว่า “ไปล้างต๋าตี้ สระสิ โลอัมเต๊อะ� (สิ
โลอัม แป๋ว่า ใจ๊ไป) ป้อจายคนนั ้นก็ไปล้างต๋าตี้สระสิโลอัม เมื่อออกไป เขาก็ผ่อหันได้
8 หมู่จาวบ้านกับคนตังหลายตี้เกยหันเขาเป๋ นขอตานก็อูกั
้ ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ บ่ใจ้กาตี้เกย
นั ่งขอตานอยู�
่
9 พ่องก็อูว่
้ า “แม่นเขาแล้ว� พ่องก็ว่า “บ่แม่น หน้าเหมือนกั ๋นบ่ดาย� แล้วป้อจายคนนั ้น
ก็บอกว่า “แม่นแล้ว เป๋นเฮาเนี ยะ�
10 แล้วหมู่เขาก็ถามเขาแหมว่า “ต้านผ่อหันได้จาใด�
11 ป้ อ จาย คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “ป้ อ จาย ตี้ จื้อ เยซู แป๋ ง ขี้ เปอะ แปด ต๋า ของ เฮา แล้ว บอก หื้อ เฮา
ไปล้างต๋าตี้สระสิโลอัม เมื่อเฮาไปล้างต๋าตี้สระนั ้น แล้วเฮาก็ผ่อหันได้�
12 คนตังหลายก็ถามเขาว่า “แล้วป้ อจายคนนั ้นอยูตี
่ ้ไหน� เขาก็ตอบว่า “เฮาบ่ฮู�
้
1 บ่ากองพระเยซูกํ่าลังเตียวตางอยู่

หมู่ฟาริสีสอบสวนป้อจายตี้หายต๋าบอด

13 หมู่เขาก็ปาป้ อจายตี้เกยต๋าบอดคนนั ้นไปหาหมู่ฟาริสี 14 วันตี้พระเยซูแป๋ งขีเ้ ปอะแปด

ต๋าเขาหื้อหายบอดนั ้นเป๋นวันสะบาโต 15 หมู่ ฟาริสีก็ ถามเขาว่า เขาผ่อหันได้ จาใด ป้อจาย
คนนี้ ก็ตอบว่า “เขาเอาขีเ้ ปอะแปดต๋าของเฮา แล้วเฮาก็ไปล้างต๋าก็ผ่อหันได้�
16 ฟาริสีบางคนก็อู้ว่า “ป้ อจายคนนั ้นบ่ได้มาจากพระเจ้า ย้อนว่าเขาบ่ได้ฮักษากฎวันสะ
บาโต� แต่บางคนอู้ว่า “คนบาปจะเยียะหมายสําคัญจาอี้ได้จาใด� แล้วกํากึ๊ดของหมู่เขาก็
แตกกั ๋น
17 หมู่ฟาริสีก็เลยถามป้ อจายคนนี้ แหมว่า “เจ้ากึ๊ดจาใดเรือ
่ งป้อจายคนนั ้น ย้อนเจ้าเป๋น
คนตี้ เขาเยียะหื้อต๋าของเจ้าหายบอด� ป้อจายคนนี้ ก็ ตอบว่า “เขาเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้า�
18 หมู่ผู้นําจาวยิวบ่ยอมเจื้อว่าป้ อจายคนนี้ เกยต๋าบอด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็ ผ่อหันได้ หมู่เขา
ก็เลยฮ้องป้อแม่ของป้อจายคนนี้ มา 19 แล้วถามว่า “ป้อจายคนนี้ เป๋นลูกบ่าวของต้านแม่น
ก่อ ตี้ต้านบอกว่าเขาต๋าบอดตัง้ แต่เกิดนั ้น แล้วเยียะหยังเขาเถิงผ่อหันได้�
20 ป้ อ แม่ ป้ อ จาย คน นี้ ก็ ตอบ ว่า “เฮา ฮู้ ว่า ป้ อ จาย คน นี้ เป๋ น ลูก บ่าว ของ เฮา แล้ว เฮา ก็ ฮู้ ว่า
เขาต๋าบอดตัง้ แต่เกิดแล้ว 21 แต่เฮาบ่ฮู้ว่าเยียะหยังบ่าเดี่ยวนี้ เขาเถิงผ่อหันได้ แล้วใผเยีย
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ะหื้อเขาหายบอดเฮาก็ บ่ฮู้เหมือนกั ๋น ไปถามเขาเอาเต๊อะ เขาใหญ่แล้ว เขาตึงเล่าเรือ
่ งของ
เขา คน เดียว ได้� 22 ตี้ ป้อ แม่ ของ ป้อ จาย คน นี้ อู้ จาอัน
้ ก็ ย้อน ว่า กั ๋ว หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ย้อน หมู่
ผู้นํา จาว ยิว ตกลง กั ๋น ไว้ ว่า ถ้า คน ใด ยอมฮับ ว่า พระเยซู เป๋น พระคริสต์ ก็ หื้อ ไล่ คน นั ้น ออก
จากสมาชิกธรรมศาลา 23 จาอัน
้ ป้อแม่ของป้อจายคนนี้ เลยอู้ว่า “เขาใหญ่แล้ว ไปถามเขา
เอาเต๊อะ�
24 หมู่ผู้นําจาวยิวเลยฮ้องป้ อจายตี้เกยต๋าบอดคนนั ้นมาแหมเตื้อนึ่ ง แล้วก็บอกกับเขาว่า
“เจ้าต้องสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าจะอูความ
้
จริง๘ เฮาฮูว่
้ าป้อจายคนนั ้นเป๋นคนบาป�
25 เขา ก็ ตอบ ว่า “ป้ อ จาย คน นั ้น เป๋ น คน บาป ก่อ เฮา บ่ฮู้ เฮา ฮู้ก้า ว่า เฮา เกย ต๋า บอด แล้ว บ่า
เดี่ยวนี้ ก็ผ่อหันได้แล้ว�
26 คนหมู่นั ้นก็ถามเขาแหมว่า “เขาเยียะอะหยังกับเจ้าพ่อง แล้วเขาเยียะจาใดหื้อต๋าของ
เจ้าหายบอด�
27 ป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เฮาบอกหมู่ต้านไปแล้ว แต่หมู่ต้านก็บ่ได้ฟัง จะหื้อเฮาเล่าแหม
เตื้อเยียะหยัง หมู่ต้านใค่เป๋นสาวกของเขาตวยกา�
28 หมู่ผู้นําจาวยิวเลยเส้ยป้ อจายคนนี้ ว่า

โมเสสกั ๋น

“เจ้าเป๋นสาวกของเขา แต่หมู่เฮาเป๋นสาวกของ
แต่ป้อจายคนนี้ ลุกไหนมาเฮาก็บ่ฮู�
้

29 หมู่เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าได้อูกั
้ บโมเสส

“มันตึงงืดแต๊ๆ ตี้ หมู่ต้านบ่ฮู้ว่าเขาลุกไหนมา แต่ เขาก็ เยีย
ะ หื้อ ต๋า ของ เฮา หาย บอด 31 หมู่ เฮา ฮู้ว่า พระเจ้า บ่ฟัง คน บาป แต่ ถ้า ใผ คน ใด เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า
และเยียะต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ พระองค์ก็ ฟังคนนั ้น 32 ตัง้ เมื่อเก๊าสร้างโลก ยัง
บ่เกย มี ใผ ได้ ยิน ว่า มี ใผ คน ใด เยีย ะ หื้อ คน ต๋า บอด ตัง้ แต่ เกิด ผ่อ หัน ได้ 33 ถ้า เขา บ่ได้ มา จาก
พระเจ้า เขาก็เยียะจาอีบ่
้ ได้�
34 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว บอก ป้ อ จาย คน นี้ ว่า “ต้าน หน่ ะ ก่า บาป มา ตัง
้ แต่ เกิด ก้า มาสอนเฮาได้
จาใด� แล้วหมู่เขาก็ไล่เหิบป้อจายคนนั ้นออกไป
30 แล้วป้ อจายคนนี้ ก็ ตอบว่า

ต๋าบอดฝ่ายจิตวิญญาณ
เมื่อ พระเยซู ได้ ยิน ว่า มี อะหยัง เกิด ขึ้น กับ ป้อ จาย ตี้ เกย ต๋า บอด คน นั ้น พ่อง พระองค์ ก็
เลยไปหาเขา กับถามเขาว่า “ต้านเจื้อวางใจ๋ในบุตรมนุษย์กา�
35

36 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า
37 พระเยซูก็ตอบว่า

“ต้านครับ ใผคือบุตรมนุษย์ตี้เฮาจะเจื้อวางใจ๋เขาได้�

“ต้านก็หันเขาแล้ว เขาก็คือคนตี้กํ่าลังอูอยู
้ กั
่ บต้านนี่ ลอ�

38 แล้วป้ อจายคนนั ้นก็อูว่
้ า

คนนั ้นก็กราบไหว้พระเยซู

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเจื้อวางใจ๋ในพระองค์� แล้วป้อจาย

“เฮามาเปื้ อตัดสินโลกนี้ เปื้ อหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ กับหื้อคนตี้กึ๊ด
ว่าตั ๋วเก่าผ่อหัน ก็ก๋ายเป๋นต๋าบอด�
40 แล้ว หมู่ ฟาริสีตี้ อยู่ตํา
๋ หัน
้ ได้ยน
ิ พระเยซู อู้จาอัน
้ ก็ เลยอู้กับพระองค์ ว่า “ต้านว่าหมู่เฮา
ต๋าบอดตวยกา�
41 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน ต๋า บอด หมู่ ต้าน ก็ บ่มี บาป อะหยัง แต่ ย้อน ว่า บ่า เดี่ยว นี้
หมู่ต้านบอกว่า ‘เฮาผ่อหัน� หมู่ต้านก็ยังเป๋นคนบาปอยู�
่
39 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า

10
พระเยซูอูเรื
้ อ
่ ง คนเลี้ยงแกะกับแกะ
๘

9:24 9:24 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะเป๋น หื้อเกียรติพระเจ้า เซิง่ เป๋นสํานวนหื้ออูความ
้
จริง

ยอห์น 10:1
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“เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนตี้บ่ได้เข้าคอกแกะตางปะตู๋
แต่ลักเข้าไปตางอื่น ก็เป๋นคนขีล
้ ักกับเป๋นโจ๋ร 2 แต่คนตี้เข้าคอกแกะตางปะตู๋ก็เป๋นคนเลี้ยง
3
แกะ หมู่ นั ้น คน เฝ้า ปะตู๋ ก็ เปิด ปะตู๋ หื้อ เขา แกะ ก็ ฟัง เสียง ของ เขา เขา ฮ้อง แกะ ของ ตั ๋ว เก่า
ต๋าม จื้อ ของ มัน แล้ว ก็ ปา แกะ ออก จาก คอก 4 เมื่อ ต้อน แกะ ของ ตั ๋ว ออก จาก คอก หมด แล้ว
เขาก็เตียวนําหน้าแกะ แล้วแกะก็ตวยก้นเขาไป ย้อนแกะฮูจ
้ ักเสียงคนเลี้ยง 5 แกะจะบ่ตวย
คนอื่น แต่จะหนี จากคนนั ้นไปเหีย ย้อนบ่ฮู้จักเสียงคนอื่นตี้บ่ใจ้คนเลี้ยง� 6 พระเยซูอู้เรือ
่ ง
กําเผียบนี้ หื้อหมู่เขาฟัง แต่หมู่เขาก็บ่เข้าใจ๋ว่าพระองค์หมายเถิงอะหยัง
1 พระเยซู อู้ว่า

พระเยซูเป๋นปะตู๋คอกแกะ
“เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เฮาเป๋นปะตู๋คอกแกะ 8 กู้คน
ตี้ มา ก่อน เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ ลัก กับ เป๋น โจ๋ร แต่ แกะ ก็ บ่ได้ ฟัง เสียง ของ เขา 9 เฮา เป๋น ปะตู๋ คน ตี้
เข้ามาตางเฮาก็จะรอด เขาจะเข้าๆ ออกๆ กับปะกับหญ้าเขียวอุม
้ หุม
้ 10 คนขีล
้ ักนั ้นก็มาเปื้ อ
ลัก ฆ่า กับทําลายเต้าอัน
้ แต่เฮามาเปื้ อคนตี้เป๋นแกะของเฮาจะมีจีวต
ิ เซิง่ บ่ขาดอะหยังเลย
7 พระเยซู อู้แหมว่า

พระเยซูเป๋นผู้เลี้ยงแกะตี้ดี

11 “เฮา เป๋ น คน เลี้ยง แกะ ตี้ ดี

คน เลี้ยง แกะ ตี้ ดี นั ้น ก็ ยอม สละ จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า เปื้ อ แกะ ของ เขา
ลูกจ้าง บ่ใจ้ คน เลี้ยง ตี้ เป๋น เจ้าของ แกะ เมื่อ เขา หัน หมาป่า มา เขา ก็ จะ ละ แกะ ไว้ แล้ว หนี
ไป หมาป่าก็ จะงาบเอาแกะไปเหีย และเยียะหื้อหมู่ แกะแตกขะแลขะแจไป 13 ลูกจ้างก็ หนี
ย้อนเขาเป๋นก้าลูกจ้าง กับเขาบ่ได้ห่วงแกะเลย
14 “เฮาเป๋ นคนเลี้ยงแกะตี้ ดี เฮาฮู้จักแกะของเฮา แกะของเฮาก็ ฮู้จักเฮา 15 เหมือนกับตี้
พระบิดาฮู้จักเฮากับเฮาก็ ฮู้จักพระบิดา แล้วเฮาก็ สละจีวต
ิ หื้อแกะของเฮา 16 เฮามีแกะตั ๋ว
อื่นตี้บ่ใจ้ของคอกนี้ แกะหมู่นั ้นเฮาก็ต้องปามาตวย กับแกะหมู่นั ้นก็จะฟังเสียงเฮา แล้วเฮา
ก็จะเอาแกะมาเปาะเป๋นหมู่เดียวกั ๋นตี้มีคนเลี้ยงคนเดียวเต้าอัน
้ 17 พระบิดาฮักเฮา ย้อนว่า
เฮายอมสละจีวต
ิ ของเฮาเปื้ อจะฮับจีวต
ิ นั ้นคืนมา 18 บ่มีใผเอาจีวต
ิ ของเฮาไปจากเฮาได้ แต่
เฮาเต๋มใจ๋สละจีวต
ิ ของเฮา เฮามีสิทธิอํานาจตี้จะสละจีวต
ิ ของเฮา กับมีสิทธิอํานาจตี้จะเอา
จีวต
ิ ของเฮาคืนมา นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้พระบิดาหื้อเฮา�
19 บ่ากองพระเยซูอูจาอั
้
น
้ ก็เกิดก๋านแตกแยกกั ๋นแหมในหมูจาว
่
ยิว 20 หลายคนอูว่
้ า “เขา
โดนผีเข้าจ๋นเป๋นผีบ้าไปแล้ว ไปฟังเขาเยียะหยัง�
21 แต่คนอื่นก็อูว่
้ า “คนตี้โดนผีเข้าจะอูจาอี
้
ได้
้ จาใด ผีจะเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ตวย
กา�
12

จาวยิวบ่ยอมฮับกําอูของ
้
พระเยซู
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 มา แวด
พระองค์ แล้ว ก็ ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน จะ หื้อ เฮา สงสัย ว่า ต้าน เป๋น ใผ ไป แหม เมิน เต้า ใด ถ้า
ต้านเป๋นพระคริสต์แต๊ก็หื้อบอกเฮามาซื่อๆ เลย� 25 พระเยซูก็ตอบว่า “เฮาบอกหมู่ต้านไป
แล้ว แต่หมูต้
่ านก็บ่ยอมเจื้อ สิง่ ตี้เฮาเยียะโดยสิทธิอํานาจของพระบิดาก็เยียะหื้อหันแล้วว่า
เฮา เป๋น ใผ 26 แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่เจื้อ ย้อน ว่าหมู่ ต้าน บ่ใจ้ แกะ ของ เฮา 27 แกะ ของ เฮา ก็ ฟัง เสียง
ของเฮา กับเฮาก็ฮู้จักแกะหมู่นั ้น กับแกะหมู่นั ้นก็ตวยเฮามา 28 เฮาหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์กับแกะ
หมู่นั ้น แกะหมู่นั ้นก็จะบ่มีวันฉิ บหาย กับบ่มีใผลู่เอาแกะหมู่นั ้นไปจากมือเฮาได้ 29 พระบิดา
ของ เฮา ผู้ ตี้ หื้อ แกะ หมู่ นั ้น กับ เฮา ก็ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง กับ บ่มี ใผ ลู่ เอา แกะ หมู่ นั ้น ไป
จากพระองค์ได้ 30 เฮากับพระบิดาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น�
22

ยอห์น 10:31

155

ยอห์น 11:12

31 หมู่จาวยิวก็เลยหยิบบ่าหินขึ้นมากะจะขว้างพระองค์แหมเตื้อ 32 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขา

ว่า “เฮาเยียะหื้อหมู่ต้านหันก๋านดีหลายอย่างตี้มาจากพระบิดา หมู่ต้านหยิบบ่าหินขึ้นมาจะ
ขว้างเฮาหื้อต๋ายย้อนก๋านดีเรือ
่ งไหน�
33 หมู่ จาว ยิว ก็ ตอบ พระองค์ ว่า “ตี้ เฮา จะ เอา บ่า หินขว้าง ต้าน บ่ใจ้ ย้อนก๋าน ดี นั ้น แต่ ย้อน
ว่าต้านอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้า ต้านเป๋นก้าคนแต่ยกตั ๋วเก่าเป๋นพระเจ้า�

34 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ใน บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน มี กํา ของ พระเจ้า ตี้ เขียน ไว้ บ่ใจ้ กา ว่า
‘พระเจ้า อู้ ว่า หมู่ ต้าน เป๋น เทพเจ้า ตัง หลาย�ฒ 35 เฮา ฮู้ ว่า สิง่ ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ก็ ถูก
ต้อง ตลอด แล้ว พระเจ้า บ่ได้ อู้ หมิน
่ ประมาท เมื่อ ฮ้อง คน ตี้ ฮับ ถ้อยกํา ของ พระองค์ ว่า เป๋น
เทพเจ้าตังหลาย 36 แล้วหมู่ต้านจะว่าหื้อคนตี้พระบิดาเลือกและใจ๊มาในโลก บอกว่า ‘ต้าน
อู้ หมิน
้ กา 37 ถ้า เฮา
่ ประมาท พระเจ้า� ย้อน เฮา ได้ อู้ ว่า เฮา เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า จาอัน
บ่เยีย ะ ก๋าน ของ พระบิดา ของ เฮา ก็ บ่ต้อง เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา 38 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ ก๋าน ของ พระ
บิดา เถิง แม้ ว่า หมู่ ต้าน จะ บ่เจื้อ วางใจ๋ เฮา ก็ หื้อ เจื้อ ใน ก๋าน นั ้น เต๊อะ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู้ กับ
เข้าใจ๋ว่า พระบิดาก็อยูใน
่ เฮาและเฮาก็อยูใน
่ พระบิดา�
39 หมู่เขาก็ฮิจะยับพระองค์แหมเตื้อ

แต่พระองค์ก็รอดป๊นจากมือหมู่เขาไปได้

40 แล้วพระองค์ ก็ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแหมเผิกนึ่ ง

ไปตี้ตะก่อนยอห์นเกยหื้อบัพติศมา
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
เยียะหมายสําคัญอะหยังเลย แต่กู้สิง่ ตี้ยอห์นได้อูเถิ
้ งป้อจายคนนี้ ก็เป๋นความจริง� 42 กับมี
หลายคนตี้หัน
้ เจื้อวางใจ๋พระองค์

11
ลาซารัสต๋าย
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ลาซารัส กํ่า ลัง บ่สบาย เขา อยู่ ตี้ หมู่บ้าน เบธานี กับ มารีย์ ตึง มารธา ปี้
สาวของเขา 2 มารียคน
์ นี้ เป๋นแม่ญิงตี้เอานํ้ามันหอมถอกลงบนตีน
๋ ของพระเยซู แล้วเอาผม
ของ ตั ๋ว เก่า เจ๊ด ตีน
๋ หื้อ พระองค์ ลาซารัส ตี้ บ่สบาย ก็ เป๋น น้ องบ่าว ของ มารีย์คน นี้ 3 ปี้ สาว ตึง
สองคนของเขา ก็ใจ๊คนไปบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ คนตี้อาจ๋ารย์ฮักกํ่าลังบ่สบาย�
1

บ่า กอง พระเยซู ได้ ยิน จาอัน
้ พระองค์ ก็ อู้ ว่า “สุด ต๊าย แล้ว ผล ของ ก๋าน บ่สบาย นี้ ก็ บ่ใจ้
ความ ต๋าย เปื้ อ คน จะ ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า กับ ของ พระบุตร ของ พระองค์ ผ่าน
ก๋าน บ่สบาย นี้ � 5 พระเยซู ฮัก มารธา กับ น้ องสาว ของ นาง ตึง ลาซารัส ตวย 6 ต๋อน พระองค์
ได้ยินว่าลาซารัสบ่สบาย พระองค์ก็ยังย้างอยู่ตี้เก่าไปแหมสองวัน 7 หลังจากนั ้นพระองค์ก็
บอกกับสาวกว่า “เฮาปิ๊ กไปแคว้นยูเดียกั ๋นเต๊อะ�
4

8 หมู่ สาวกก็ อู้กับพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ บ่กี่ วันมานี้ หมู่ จาวยิวตี้ หัน
้ ฮิเอาบ่าหินจะขว้างอา
จ๋ารย์หื้อต๋าย อาจ๋ารย์ยังจะไปตี้หัน
้ แหมกา�
9 พระเยซู ตอบว่า “ต๋อนเมื่อวันมีสิบสองจัว
้ โมงบ่ใจ้กา ถ้าใผเตียวต๋อนเมื่อวันก็จะบ่ข้อง
สะดุด ย้อนมี แสงสว่างของโลกนี้ 10 แต่ ถ้าใผเตียวต๋อนเมื่อคืน ก็ จะข้องสะดุดย้อนบ่มี แสง
สว่าง�
11 หลัง จาก ตี้ พระองค์ อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ หมู่ สาวก แหม ว่า “ลาซารัส เปื้ อน
ของเฮาหลับไปแล้ว แต่เฮาจะไปตี้หัน
้ เปื้ อฮ้องเขาหื้อลุกขึ้นมา�
12 สาวกของพระองค์ก็อูว่
้ า

ฒ

10:34 10:34 สดด� 82:6

“อาจ๋ารย์ ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็ยังแควนขึ้นแล้วก้า�
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13 พระเยซู หมายเถิง ว่า ลาซารัส ต๋าย แล้ว

แต่ หมู่ สาวก กึ๊ด ว่า พระองค์ หมายเถิง เขา นอน
หลับ บ่ดาย 14 จาอัน
้ พระเยซู ก็ เลย อู้ ซื่อๆ กับ หมู่ เขา ว่า “ลาซารัส ต๋าย แล้ว 15 และ ย้อน เฮา
หันแก่หมู่ต้าน เฮาเถิงดีใจ๋ตี้บ่ได้อยูตี
่ ้หัน
้ เปื้ อหมู่ต้านจะได้เจื้อวางใจ๋เฮานั กขึ้น หมู่เฮาไปหา
เขากั ๋นเต๊อะ�
16 โธมัส (ตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด) ก็อู้กับสาวกคนอื่นว่า “หมู่เฮาไปกั ๋นเต๊อะ ไปต๋ายตวยกั ๋น
กับอาจ๋ารย์�
พระเยซูไปเถิงเบธานี

บ่า กอง พระเยซู ไป เถิง หมู่บ้าน เบธานี ก็ ได้ ข่าว ว่า เขา เอา ศพ ลาซารัส ไป ฝัง ไว้ตี้ อุโมงค์
ฝัง ศพ ได้ สี่ วัน แล้ว 18 หมู่บ้าน เบธานี อยู่ ใก้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ห่าง กั ๋น ประมาณ สาม กิโลเมตร
19 หมู่จาวยิวหลายคนก็มาปลอบใจ๋มารธากับมารียตี
์ ้น้ องบ่าวของหมู่นางต๋าย
17

20 เมื่อมารธาได้ยินว่าพระเยซูมา

นางก็เตียวออกไปหาเปื้ อต้อนฮับพระองค์ แต่มารียยั
์ ง
อยู่ใน เฮือน 21 แล้ว มารธา อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ถ้า อาจ๋า รย์อยู่ กับ หมู่ เฮา น้ องบ่าว ข้า
เจ้าก็จะบ่ต๋าย 22 แต่เถิงบ่าเดี่ยวนี้ ข้าเจ้าก็ฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้อกู้สิง่ กู้อย่างตี้อาจ๋ารย์ขอ�
23 พระเยซูอูว่
้ า
24 มารธาอูว่
้ า

“น้ องบ่าวของเจ้าจะเป๋นขึ้นมามีจีวต
ิ แหมเตื้อ�

“ข้าเจ้าฮูว่
้ าเขาจะเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�

“เฮาเป๋นผู้ตี้ เยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายและหื้อจี วต
ิ กับ
หมู่ เขา กู้ คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ เฮา เถิง แม้ ต๋าย ไป แล้ว ก็ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ 26 แล้ว ใผ ตี้ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ กับ
เจื้อวางใจ๋เฮา เขาก็จะบ่มีวันต๋าย มารธาเจ้าเจื้อจาอัน
้ ก่อ�
27 มารธาก็ บอกพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าเจ้าเจื้อว่าอาจ๋ารย์เป๋ นพระคริสต์ เป๋ นพระบุตร
ของพระเจ้าตี้ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ �
25 พระเยซู อู้กับ มารธา ว่า

พระเยซูไห้

28 หลัง จาก มารธา อู้จาอัน
้ แล้ว

เขาก็ ปิ๊ กไปฮ้องมารีย์น้ องสาวของเขามาลักอู้กั ๋นสองคน
ว่า “อาจ๋า รย์มา แล้ว ต้าน ถาม หา น้ อง ตวย� 29 บ่า กอง มารีย์ได้ ยิน จาอัน
้ ก็ ฟั่ ง ลุก ไป หา พระ
เยซู 30 พระองค์ยังบ่เข้าไปในหมู่บ้านเตื้อ พระองค์ยังอยูตี
่ ้เก่าตี้มารธาไปหา 31 แล้วหมู่จาว
ยิวตี้มาปลอบใจ๋มารียหั
์ นมารียฟั่
์ งลุกออกจากเฮือนไป หมู่เขาก็กึ๊ดว่ามารียจะ
์ ไปไห้ตี้อุโมงค์
ฝังศพ หมู่เขาก็เลยตวยมารียไป
์ 32 เมื่อมารียไป
์ เถิงตี้ ตี้พระเยซูอยูก็
่ หันพระเยซู แล้วก็ยอบ
ลงกราบตี้ตีน
๋ ของพระองค์ แล้วอูว่
้ า “อาจ๋ารย์ ถ้าอาจ๋ารย์อยูตี
่ ้นี่ น้ องบ่าวข้าเจ้าก็จะบ่ต๋าย�

33 เมื่อพระเยซู หันมารีย์ไห้ กับหมู่จาวยิวตี้ ตวยมารีย์มาตี้ ปากั ๋นไห้ตวย พระองค์ก็บ่ม่วน
ใจ๋ กับตุ๊กใจ๋ 34 แล้ว พระองค์ ก็ อู้ว่า “หมู่ ต้านเอาศพ ไปไว้ตี้ ไหน� หมู่ เขาก็ ตอบ ว่า “อาจ๋ารย์
ตวยมาผ่อเต๊อะ�
35 แล้วพระเยซูก็ไห้
36 หมู่จาวยิวตี้ตวยมาอูกั
้ ๋นว่า
37 แต่บางคนก็อูว่
้ า

“ผ่อลอ ป้อจายคนนี้ ฮักลาซารัสนั กขนาด�

“เขาเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ แล้วจ้วยลาซารัสบ่หื้อต๋ายบ่ได้กา�

ลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋าย
พระองค์ก็ไปเถิงอุโมงค์ฝังศพ อุโมงค์นั ้นเป๋นถํ้า มีบ่าหิน
ก้อน ใหญ่ ตึด ปาก อุโมงค์ อยู่ 39 แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ ว่า “กิง้ บ่า หิน ออก ลอ� มารธา ปี้ สาว ของ
ลาซารัสก็อูว่
้ า “อาจ๋ารย์ เขาต๋ายมาได้สี่วันแล้ว บ่าเดี่ยวศพก็เหม็นตึ๊งแล้วก่า�
38 พระเยซู ก็บ่ม่วนใจ๋ แหมเตื้อ
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พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา บอก เจ้า แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า ถ้า เจ้า เจื้อ วางใจ๋ เฮา เจ้า ก็ จะ หัน ความ ยิง่
ใหญ่ของพระเจ้า�
41 หมู่ เขา ก็ เลย กิง
้ บ่า หิน ออก แล้ว พระเยซู ก็ แหงน หน้า ขึ้น อธิษฐาน ว่า “ข้า แต่ พระบิดา
ข้า พระองค์ ขอบคุณ พระองค์ ตี้ พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ 42 กับ ข้า พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า พระองค์ ฟัง
ข้าพระองค์ตลอด ตี้ข้าพระองค์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนหันแก่คนตังหลายตี้อยูตี
่ ้นี่ เปื้ อหมู่เขาจะได้เจื้อ
ว่าพระองค์เป๋นผู้ตี้ใจ๊ข้าพระองค์มา� 43 บ่ากองพระเยซูอู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ก็ฮ้องเอิน
้ ขึ้น
44
มาว่า “ลาซารัสเหย ออกมาเต๊อะ� แล้วลาซารัสตี้ต๋ายไปแล้วก็เตียวออกมาจากอุโมงค์
มีผ้าปันมือปันตีน
๋ กับหน้าเขาอยู่ พระเยซูก็เลยบอกคนตังหลายว่า “แก้ผ้าตี้ปันเขาออก หื้อ
เขาเตียวไป�
40

หมู่ผู้นําจาวยิววางแผนจะฆ่าพระเยซู

หมู่ จาว ยิว ตี้ มา หา มารีย์ ได้ หัน สิง่ ตี้ พระเยซู เยีย ะ ก็ ปา กั ๋น เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ 46 แต่ มี
บาง คน ใน หมู่ นั ้น ไป เล่า สิง่ ตี้ หัน พระเยซู เยีย ะ หื้อ หมู่ ฟาริสี ฟัง 47 แล้ว หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต กับ
หมู่ฟาริสีก็ฮ้องประชุมสภาแซนเฮดริน แล้วหมู่เขาอู้กั ๋นว่า “หมู่เฮาจะเยียะจาใดดี ป้อจาย
คนนี้ เยียะหมายสําคัญหลายอย่างแล้ว 48 ถ้าเฮาป่อยหื้อเขาเยียะจาอีไป
้ ติกๆ คนตังหลายก็
จะปากั ๋นไปเจื้อเขาเหียหมด แล้วหมู่โรมันก็จะมาทําลายตึงพระวิหารและตึงจ้าดของเฮา�
45

คายาฟาส เขาเป๋นมหาปุโรหิตในปี๋ นั ้น เขาก็อู้ว่า “หมู่
ต้าน บ่ฮู้อะหยังเลย 50 หมู่ ต้าน บ่เข้าใจ๋ ว่า สําหรับหมู่ ต้านแล้ว จะหื้อป้อจายคนนึ่ ง ต๋ายเปื้ อ
คนตึงหมด ก็ยังดีเหลือหื้อคนในจ้าดตึงหมดโดนทําลาย� 51 คายาฟาสบ่ได้อูจาอี
้
ขึ
้ ้นมาคน
เดียว แต่ ย้อน ว่า เขา เป๋น มหา ปุโรหิต ใน ปี๋ นั ้น พระเจ้า ก็ เลย หื้อ เขา อู้เป๋น กํา ตวายตัก
๊ ว่า พระ
52
เยซู จะ ต๋าย เปื้ อ จาว ยิว และ พระองค์ บ่ได้ ต๋าย เปื้ อ จาว ยิว เต้า อัน
้ แต่ เปื้ อ จะ รวม คน ของ
พระเจ้าตี้แตกขะแลขะแจไปใคว่โลกหื้อมาอยูเป๋
่ นหมู่เดียวกั ๋น
49 แต่ มีป้ อจายคนนึ่ งในหมู่นั ้นจื้อ

53 ตัง
้ แต่วันนั ้นหมู่ผู้นําจาวยิวก็วางแผนจะฆ่าพระเยซู 54 พระองค์ก็เลยบ่ออกไปไหนมา

ไหน อย่าง เปิด เผย ใน ตี้ ตี้ มี หมู่ จาว ยิว แต่ ออก จาก หมู่บ้าน เบธานี ไป ตี้ หมู่บ้าน เอฟราอิม อยู่
ใก้ๆ ตี้กั ๋นดารแห้งแล้ง แล้วพระองค์กับหมู่สาวกก็ย้างอยูตี
่ ้หัน
้
55 ต๋อน เมื่อ ใก้ เถิง งาน ปั ส กา ของ จาว ยิว หลาย คน ตี้ ลุก บ้าน นอก มา ก็ ปา กั ๋น เข้า ไป ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เปื้ อ เยีย ะ พิธีล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิก่
์ อน งาน นั ้น 56 แล้ว คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋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 หัว หน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ฟาริสี ได้ สัง่ คน ตัง หลาย ว่า ถ้า ใผ หัน พระเยซู อยู่ ตี้
ไหน ก็ต้องมาบอกหมู่เขา เปื้ อหมู่เขาจะไปยับพระองค์

12
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมล้างตีน
๋ หื้อพระเยซู

ก่อน เถิง งาน ปัส กา หก วัน พระ เยซู ก็ มา ตี้ หมู่บ้าน เบ ธานี เซิง่ เป๋น หมู่ บ้าน ตี้ ลาซา รัส
อยู่ ลาซารัส คน นี้ ตี้ พระองค์ เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 2 หมู่ คน ตี้ หัน
้ จัด งานเลี้ยง หื้อ
พระองค์ มารธาก็จ้วยผ่อกอยเรือ
่ งของกิน
่ ะเดียว
๋ ของว่า ต๋อนนั ้นลาซารัสก็นั ่งกิน
๋ ข้าวอยูโต๊
กั ๋นกับพระองค์ 3 มารีย์เอานํ้ามันหอมนารดาบริสุทธิรากา
แปงมาประมาณเกิง่ ลิตร แล้วก็
์
ถอกใส่ ตีน
๋ ของพระเยซู แล้วเอาผมของตั ๋วเก่าเจ๊ดตีน
๋ หื้อพระองค์ ใคว่ตึงบ้านก็หอมนํ้ามัน
หอมนั ้นขนาด
1
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อิสคาริโอท สาวกคนนึ่ งของพระเยซู คนตี้จะหักหลังพระองค์ ก็อู้ว่า 5 “เยียะ
หยังบ่เอานํ้ามันหอมนี้ ไปขาย แล้วเอาสตางค์มาปั๋ นหื้อกับคนตุ๊กคนจ๋น ถ้าขายจะได้สตางค์
เหรียญเถิงสามร้อย� 6 ตี้ ยูดาสอู้จาอี้บ่ใจ้ ว่าเขาเป๋นห่วงคนตุ๊ก แต่ ย้อนว่าเขาเป๋นคนขี้ลัก
ซอบลักสตางค์ในถงสตางค์ส่วนรวมตี้เขาเป๋นคนผ่อ
7 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “ห้าม ว่า หื้อ นาง นาง เยีย ะ จาอี้ เปื้ อ จะ เกีย ม ก๋าน ฝัง ศพ ของ เฮา 8 คน ตุ๊ก
คนจ๋นจะยังอยูตวย
่
หมู่ต้านไปตลอด แต่เฮาจะบ่อยูตวย
่
หมู่ต้านไปตลอด�
4 แต่ยูดาส

หมู่หัวหน้าปุโรหิตวางแผนตี้จะฆ่าลาซารัส

9 บ่ากองหมู่จาวยิวจํา
๋ นวนนั กได้ยินว่าพระเยซู อยู่ตี้หมู่บ้านเบธานี

หมู่เขาก็เลยปากั ๋นไป
ตี้ หัน
้ ย้อนใค่หันพระเยซู กับลาซารัส คนตี้ พระเยซู เยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 10 จาอัน
้
หมู่ หัวหน้า ปุโรหิตก็ เลยวางแผนจะฆ่า ลาซารัสตวย 11 ย้อนลาซารัสเป๋น ขึ้น จากความต๋าย
แต๊ๆ หมู่จาวยิวหลายคนก็เลยละหมู่ผู้นําจาวยิวแล้วไปเจื้อวางใจ๋พระเยซู
หมู่คนต้อนฮับพระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
แหม วัน นึ่ ง คน นั ก ขนาด ตี้ มา ฮ่วม งาน ปัส กา ได้ยน
ิ ว่า พระ เยซู กํ่า ลัง เข้า มา ตี้ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 13 หมู่เขาก็ปากั ๋นเอากิง่ ปาล์ม๙ไปต้อนฮับพระองค์แล้วโห่ฮ้องว่า
“โฮซันนา�๑
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะเน่ อ�ณ
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยอิ
์ สราเอลเต๊อะเน่ อ�
14 พระเยซูเอาลูกลาตั ๋วนึ่ งขีมา
่ อย่างในพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
15 “จาวเมืองศิโยนเหย บ่ต้องกั ๋ว
ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมา
พระองค์ขีลู
่ กลาอยู�
่ ด
16 ในต๋อนนั ้นหมู่สาวกของพระองค์ยังบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งนี้ แต่หลังจากตี้พระเยซูได้ฮบ
ั เกียรติอัน
ยิง่ ใหญ่ แล้ว หมู่ เขา ก็ กึ๊ด ขึ้น ได้ ว่า พระคัมภีร ได้
์ เขียน เกี่ยวกับ พระเยซู เถิง เรือ
่ ง นี้ ไว้ กับ หมู่
เขาเป๋นคนตี้ได้เยียะจาอัน
้ หื้อพระองค์
17 หมู่คนตี้อยู่กับพระเยซู ต๋อนตี้พระองค์ฮ้องลาซารัสออกจากอุโมงค์ฝังศพ กับเยียะหื้อ
ลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น ก็เป๋นพยานในสิง่ ตี้เขาได้ยินได้หันมา 18 จาอัน
้ หลายคน
ก็ปากั ๋นมาหาพระเยซู ย้อนได้ยน
ิ ว่าพระองค์เยียะหมายสําคัญนี้ 19 หมู่ฟาริสีก็อู้กั ๋นว่า “หัน
ก่อ หมู่เฮาเยียะอะหยังเขา ก็บ่สําเร็จสักอย่าง คนตึงโลกปากั ๋นไปติดต๋ามเขาเหียหมด�
12

จาวกรีกใค่ปะพระเยซู

20 มีจาวกรีกบางคนในคนตังหลายตี้ขึ้นไปนมัสก๋านพระเจ้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มในหละหว่าง

งานปัสกา 21 แล้วหมู่เขาก็ไปหาสาวกของพระเยซู คนนึ่ ง จื้อ ฟีลิป ตี้มาจากหมู่บ้านเบธไซ
ดาในแคว้นกาลิ ลี แล้วก็ขอฟีลิปว่า “ต้านครับ เฮาใค่ปะพระเยซู� 22 ฟีลิปก็เลยไปบอกอัน
ดรู ว์ แล้วเขาตึงสองคนก็ไปบอกพระเยซู
23 พระเยซูก็อูว่
้ า “เถิงเวลาแล้วตี้พระเจ้าจะเยียะหื้อหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของบุตรมนุษย์
24 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า เม็ด ข้าว แห้ง แล้ว ตก ลง ดิน ก็ จะ งอก ขึ้น มา หื้อ
ผลแหมหลายเม็ด แต่ถ้าบ่ตกลงดิน ก็จะเป๋นก้าเม็ดข้าวเม็ดเดียวเต้าอัน
้ 25 คนใดตี้ใจ๊จีวต
ิ
๙

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

๑

12:13
ณ 12:13

12:13
12:13

ยอห์น 12:26
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หันแก่ตั ๋วเก่าในโลกนี้ คนนั ้นก็ฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่ถ้าใผใจ๊จีวต
ิ บ่หันแก่ตั ๋วในโลก
นี้ ก็ จะ ฮัก ษา จี วต
ิ ไว้ได้ จ๋น ฮับ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 ใผ ตี้ ฮับ ใจ๊ เฮา ก็ ต้อง ติด ต๋าม หลาม ตวย เฮา มา
เฮาอยูตี
่ ้ไหน ผู้ฮับใจ๊ของเฮาก็จะอยูตี
่ ้หัน
้ ตวย ใผตี้ฮับใจ๊เฮา พระเจ้าก็จะยกย่องคนนั ้น
พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์
27 “บ่าเดี่ยวนี้ เฮาตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด จะอูจาใด
้
ดี จะหื้อเฮาอูว่
้ า ‘พระบิดาเจ้าข้า ขอโผดจ้วย

ข้า พระองค์ หื้อ ป๊น เวลา แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก นี้ ตวย เต๊อะ� จาอัน
้ กา บ่ใจ้ ตี้ เฮา มา ใน โลก ก็ เปื้ อ
เวลา แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก นี้ 28 ข้า แต่ พระบิดา ขอ หื้อ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์�
แล้วก็มีเสียงอูจาก
้
ต๊องฟ้าว่า “เฮาได้เยียะหื้อหันความยิง่ ใหญ่แล้ว กับจะเยียะหื้อหันแหม�
29 เมื่อ คน ตี้ อยู่ หัน
้ ได้ยน
ิ เสียง นั ้น บาง คน ก็ อู้ ว่า เป๋น เสียง ฟ้า ฮ้อง แต่ คน อื่น อู้ ว่า “ทูต
สวรรค์อูกั
้ บต้าน�

แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ หมู่ เขา ว่า “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 ขึ้น จาก
แผ่น ดิน โลก๓ เฮา ก็ จะ จัก
๊ นํา กู้ คน มา เจื้อ วางใจ๋ เฮา� 33 พระเยซู อู้ จาอี้ เปื้ อ บอก หื้อ ฮู้ ว่า
พระองค์จะต๋ายจาใด
34 คนตังหลายก็อู้ว่า “บทบัญญัติบอกหมู่เฮาไว้ว่า พระคริสต์จะมีจีวต
ิ ตลอดไป แล้วเยีย
ะหยังต้านอูว่
้ า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� กับ ‘บุตรมนุษย์� เป๋นใผ�
30

“แสงแจ้งของเฮาจะอยู่กับหมู่ต้านไปแหมสักบึดสักเมื่อ หื้อเตียวไปต๋อน
ตี้ ยัง มี แสงแจ้ง อยู่ เปื้ อ ความ มืด จะ ตวย บ่ตัน ต้าน ย้อน คน ตี้ เตียว ใน ความ มืด ก็ จะ บ่หัน ว่า
กํ่าลังเตียวไปตางใด 36 ต๋อนตี้ยังมีแสงแจ้งของเฮาอยู่ ก็หื้อเจื้อวางใจ๋ในแสงแจ้งนั ้นเต๊อะ
เปื้ อ ว่า ต้าน จะ ได้ เป๋น ลูก ของ ความ เป่ง แจ้ง� บ่า กอง พระเยซู อู้ จบ แล้ว ก็ ละ หมู่ เขา ไป แล้ว
ซ่อนตั ๋วจากคนตังหลาย
35 พระเยซูอู้ว่า

หมู่จาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู
37 เถิงแม้ว่าพระเยซู เยียะหมายสําคัญหลายอย่างหื้อหมู่เขาหัน

แต่หมู่เขาก็ยังบ่เจื้อวาง
ใจ๋พระองค์ 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
41 อิส ยาห์ อู้ จา อี้ ก็ ย้อน ว่า เขา ได้ หัน ความ ยิง
่ ใหญ่ ของ พระ เยซู ล่วง หน้า แล้ว และ อู้ เถิง
พระองค์ไว้
๒

12:31
12:31 ผู้ปกครองโลกนี้ อ้างเถิง ซาต๋าน
กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย ต 12:38 12:38 อสย� 53:1

๓ 12:32
ถ 12:40

12:32 หมายเถิง ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน
12:40 อสย� 6:10

ยอห์น 12:42
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แต่ ต๋อน นั ้น มี หลาย คน ตึง หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว ก็ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ แต่ เขา ก็ บ่ก้า ยอมฮับ
พระองค์ อย่างเปิดเผย ย้อนกั ๋วตี้ หมู่ฟาริสีจะไล่ หมู่เขาออกจากสมาชิกธรรมศาลา 43 ย้อน
ว่าหมู่เขาซอบกํายกย่องของคนนั กเหลือกํายกย่องของพระเจ้า
42

กําสอนของพระเยซูเป๋นกําตัดสินลงโต้ษ
“ใผตี้เจื้อวางใจ๋เฮา เขาบ่ได้เจื้อวางใจ๋ก้าเฮาเต้าอัน
้ แต่เขาเจื้อวาง
45
ใจ๋พระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามาตวย คนตี้ผ่อหันเฮา เขาก็หันพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามา 46 เฮาเข้ามา
เป๋นความเป่งแจ้งหื้อโลก เปื้ อกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮาจะบ่อยูใน
่ ความมืด
47 “คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา สอน ของ เฮา แล้ว บ่เจื้อ ฟัง เฮา บ่ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา ย้อน ว่า เฮา บ่ได้ มา
เปื้ อตัดสินลงโต้ษโลกนี้ แต่เฮามาเปื้ อจ้วยโลกนี้ หื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 48 ถ้าใผบ่ยอมฮับเฮา
และบ่ฮับกําอูของ
้
เฮา จะมีอย่างนึ่ งตี้จะตัดสินลงโต้ษเขา คือกําตี้เฮาได้อูไป
้ แล้วนั ้นเนาะ จะ
49
ตัดสินลงโต้ ษเขาในวันสุดต๊าย ย้อนกําอู้หมู่นี้ เฮาบ่ได้ อู้ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ พระบิดาผู้ตี้ ใจ๊
เฮามาสัง่ เฮาว่าจะอูอะหยั
้
งอย่างใดพ่อง 50 แล้วเฮาก็ฮูว่
้ ากําสัง่ ของพระองค์นั ้นจะนําไปเถิง
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ เฮาเลยอูต๋
้ ามตี้พระบิดาสัง่ หื้ออู�
้
44 พระเยซูฮ้องเอิน
้ ว่า

13
พระเยซูล้างตีน
๋ หื้อหมู่สาวก
พระเยซู ฮู้ว่าเถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะต้องจากโลกนี้ ปิ๊ กไปหาพระ
บิดา พระองค์ ฮัก หมู่ คน ตี้ ติด ต๋าม พระองค์ เซิง่ อยู่ ใน โลก นี้ ตลอด มา กับ พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ
หมู่เขาหันว่าพระองค์ฮักหมู่เขามอกใด๔
2 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าวแลง กั ๋น อยู่ มาร ได้ เยีย ะ หื้อ ใจ๋ ของ ยู ดาส อิส คาริโอท ลูก บ่าว ของ ซี
โมน กึ๊ด จะ หัก หลัง พระเยซู แล้ว 3 พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า พระเจ้า หื้อ พระองค์ มี อํานาจ เหนื อ กู้ สิง่ กู้
อย่าง กับพระองค์ มาจากพระเจ้าแล้วกํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระเจ้า 4 พระเยซู ก็ ลุกขึ้นจากโต๊ะ
ถอดเสื้อคุมออก แล้วเอาผ้าเจ๊ดตั ๋วมัดแอวไว้ 5 แล้วพระองค์ก็ถอกนํ้าใส่กะละมังเอาไปล้าง
ตีน
๋ หื้อหมู่สาวก แล้วเอาผ้าตี้มัดแอวเจ๊ดตีน
๋ หื้อหมู่เขา
6 เมื่อ ล้าง มา เถิง ซี โมน เปโตร เขา ก็ ถาม พระองค์ ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ต้าน จะ ล้าง ตีน
๋
หื้อเฮาตวยกา�
7 พระเยซู ตอบ ว่า “ต๋อน นี้ ตี้ เฮา เยีย ะ จาอี้ ต้าน ยัง บ่เข้า ใจ๋ เตื้อ แต่ แหม หน้ อย ต้าน จะ เข้า
ใจ๋�
8 ซี โมน เปโตร ก็ เลย อู้ ว่า “เฮา บ่มี วัน ยอม หื้อ พระองค์ ล้าง ตีน
๋ หื้อ เฮา แน่ นอน� พระเยซู ก็
เลยอูว่
้ า “ถ้าเฮาบ่ได้ล้างหื้อต้าน ต้านก็บ่ได้เป๋นคนของเฮาแหม�
9 ซีโมนเปโตรก็ อู้ว่า “อาจ๋ารย์ถ้าเป๋ นจาอัน
้ บ่ใจ้ก้าตีน
๋ ของเฮา แต่ขอหื้อล้างตึงมือตึงหัว
ของเฮาตวยเต๊อะ� 10 พระเยซู ก็ อู้ว่า “คนตี้ อาบนํ้าก็ สะอาดตึงตั ๋วแล้ว ล้างก้าตีน
๋ ก็ ปอ หมู่
11
ต้านสะอาดแล้ว แต่บ่ใจ้กู้คน� พระองค์ฮู้ว่าใผจะหักหลังพระองค์ ย้อนจาอัน
้ พระองค์ก็
เลยอูว่
้ า “บ่ใจ้กู้คนตี้สะอาด�
12 บ่า กอง พระ เยซู ล้าง ตีน
๋ หื้อ หมู่ สาวก แล้ว พระองค์ ก็ ใส่ เสื้อ คุม ปิ๊ ก ไป นั ่ง ตี้ เก่า แล้ว
พระองค์ก็ถามว่า “ตี้เฮาเยียะจาอีหื
้ ้อหมู่ต้าน หมู่ต้านเข้าใจ๋ก่อ 13 หมู่ต้านฮ้องเฮาว่า ‘อาจ๋า
รย์� กับ ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า� ตี้หมู่ต้านฮ้องจาอัน
้ ก็แม่นแล้ว ย้อนเฮาเป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ 14 ถ้า
1 ก่อนเถิงงานปั สกา

๔

13:1 13:1 กาว่าบางฉบับตีความหมาย
๋
แหมอย่างนึ่ ง คือ ฮักจ๋นเถิงตี้สุด
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เฮา ตี้ เป๋น อาจ๋า รย์ กับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ยัง ล้าง ตีน
๋ หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ ควร 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 ะ ต๋าม ตี้ เฮา ได้ เยีย
ะ 16 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนฮับใจ๊ บ่ใหญ่เหลือเจ้านายของเขา กับคนส่ง
ข่าวก็บ่ใหญ่เหลือผู้ตี้ใจ๊เขามา 17 ถ้าหมู่ต้านเข้าใจ๋กับเยียะต๋ามสิง่ นี้ หมู่ต้านก็เป๋นสุข�
18 “เฮา บ่ได้ หมายเถิง หมู่ ต้าน กู้ คน เฮา ฮู้จัก คน ตี้ เฮา เลือก ไว้ แต่ จะ ต้อง เป๋ น แต๊ ต๋าม พระ
คัมภีรตี
์ ้อูไว้
้ ว่า ‘คนตี้กิน
๋
เฮา�ท 19 เฮาบอกหมู่ต้านไว้บ่าเดี่ยว
๋ ของกิน
๋ เฮา ก็ก๋ายเป๋นศัตรูของ
นี้ ก่อนตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้น ก็เปื้ อว่า เมื่อเกิดเหตุก๋ารณ์ นั ้นหมู่ต้านก็จะเจื้อว่าเฮาเป๋นคนนั ้น
ตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น 20 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนตี้ยอมฮับคนตี้เฮาใจ๊ไป ก็
ยอมฮับเฮาตวย กับคนตี้ยอมฮับเฮาก็ยอมฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามา�

พระเยซูอูเถิ
้ งคนตี้จะหักหลังพระองค์

21 บ่ากองพระเยซูอูจาอั
้
น
้ แล้ว

พระองค์ก็ตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด แล้วก็อูออก
้
มาอย่างเปิดเผย
ว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
22 แล้วหมู่ สาวกก็ ผ่อหน้ากั ๋น

ใค่ ฮู้ว่าพระองค์ อู้เถิงใผ 23 มีสาวกคนนึ่ งตี้ พระองค์ฮักเอน
ตั ๋ว นอน กิน
๋ ข้าว ข้าง พระองค์ อยู่ 24 ซี โมน เปโตร ก็ ส่ง ซิก หื้อ เขา ถาม พระองค์ ว่า พระองค์ อู้
เถิงใผ
25 สาวก คน นั ้น ก็ เอน ตั ๋ว เข้า ไป ใก้ๆ พระเยซู แล้ว ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ต้าน อู้เถิง ใผ
ครับ�
26 พระเยซู ตอบ ว่า “คน นั ้น ก็ คือ คน ตี้ เฮา จะ เอา เข้า หนมปั ง จุ่ม ลง ใน ถ้วย นี้ แล้ว ยื่น หื้อ
เขา� แล้วพระองค์ก็เอาเข้าหนมปังจุ่มลงในถ้วยแล้วยื่นหื้อยูดาส อิสคาริโอท ลูกบ่าวของ
ซีโมน 27 เมื่อยูดาสฮับเข้าหนมปังไป ซาต๋านก็เข้าเขา พระเยซูก็อูกั
้ บเขาว่า “จะเยียะอะหยัง
ก็ ขะใจ๋ เยียะเหีย� 28 กู้ คนตี้ เอนตั ๋วนอนอยู่ตี้ หัน
้ บ่เข้าใจ๋ ว่าเยียะหยังพระเยซู อู้กับยูดาสจา
อัน
้ 29 บางคนก็ กึ๊ดว่า ย้อนยูดาสเป๋นคนผ่อถงสตางค์ พระเยซู เลยบอกหื้อเขาไปซื้อของตี้
จะใจ๊ในงาน กาว่าพระองค์บอกหื้อยูดาสแจกของหื้อคนตุ๊กพ่อง
30 บ่ากองยูดาสฮับเข้าหนมปั งนั ้น

เขาก็ออกไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย ต๋อนนั ้นเป๋นเมื่อคืนแล้ว

กําสัง่ ใหม่ของพระเยซู

พระเยซู ก็ อู้ว่า “เถิง เวลา แล้ว ตี้ คน จะ ได้ หัน เถิง ความ ยิง่
ใหญ่ของบุตรมนุษย์ แล้วพระเจ้าจะได้ฮับเกียรติผ่านตางพระองค์ตวย 32 ถ้าพระเจ้าได้ฮบ
ั
เกียรติผ่านตางบุตรมนุษย์ พระเจ้าก็จะเยียะหื้อบุตรมนุษย์ได้ฮบ
ั เกียรติตวย กับพระเจ้าจะ
เยียะบ่าเดี่ยวนี้
33 “ลูก เหย เฮา จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ไป แหม กํา เดียว เต้า อัน
้ แล้ว หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา
เฮาจะบอกหมู่ต้านเหมือนกับตี้เฮาบอกหมู่จาวยิวว่า ตี้ตี้เฮากํ่าลังจะไปนั ้น หมู่ต้านไปบ่ได้
31 หลัง จาก ตี้ ยู ดาส ออก ไป แล้ว

34 “เฮาหื้อกําสัง
่ ใหม่กับหมู่ต้าน ก็คือ หื้อฮักกั ๋น หมู่ต้านต้องฮักกั ๋นเหมือนกับตี้เฮาฮักหมู่
ต้าน 35 ถ้าหมู่ต้านฮักกั ๋น กู้คนก็จะฮูว่
้ าหมู่ต้านเป๋นสาวกของเฮา�

พระเยซูอูเถิ
้ งเปโตรจะบอกบ่ฮูจ
้ ักพระองค์

“พระองค์เจ้าข้า ต้านจะไปตี้ไหน� พระเยซูตอบว่า “ตี้ตี้
เฮาจะไปนั ้น ต๋อนนี้ หมู่ต้านยังตวยเฮาไปบ่ได้เตื้อ แต่หมู่ต้านจะตวยเฮาไปเมื่อลูน�
36 ซีโมนเปโตรก็ถามพระเยซูว่า

ท
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แล้ว ซี โมน เป โตร ก็ ถาม แหม ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า เยีย ะ หยัง บ่า เดี่ยว นี้ เฮา เถิง ตวย
พระองค์ไปบ่ได้เตื้อ เฮาพร้อมตี้จะต๋ายเปื้ อพระองค์�
38 พระเยซู ก็ ตอบว่า “ต้านพร้อมจะต๋ายเปื้ อเฮากา เฮาบอกความจริงแก่ ต้านว่า ก่อนไก่
ขัน ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ�
37

14
พระเยซูเป๋นตางนําไปหาพระบิดา
ขอหื้อเจื้อวางใจ๋พระเจ้ากับเจื้อวางใจ๋เฮาตวย 2 ในบ้านพระบิดา
ของเฮาก็ มีตี้ อยู่นั ก และเฮาจะไปเกียมตี้ หื้อหมู่ ต้าน ถ้าบ่มี เฮาก็ จะบ่บอกหมู่ ต้านจาอี้เน่ อ
3 หลังจากเฮาไปเกียมตี้หื้อหมู่ต้านแล้ว เฮาก็จะปิ๊ กมาฮับหมู่ต้านไปอยูกั
่ บเฮา เปื้ อว่าเฮาอยู่
4
ตี้ไหนหมู่ต้านก็จะได้อยูตี
่ ้หัน
้ ตวย หมู่ต้านก็ฮูจ
้ ักตางตี้เฮาจะไปนั ้นแล้วลอ�
5 โธมัสอู้กับพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่เฮายังบ่ฮู้เลยว่า อาจ๋ารย์จะไปตี้ไหน แล้วหมู่เฮาจะ
ฮูจ
้ ักตางนั ้นได้จาใดกั ๋น�
6 พระเยซูอูกั
้ บเขาว่า “เฮาเป๋นตางนั ้น เป๋นความจริง กับเป๋นจีวต
ิ บ่มีใผไปหาพระบิดาได้
นอกจากมาตางเฮา 7 ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮาแล้ว หมู่ต้านก็จะฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮาตวย ตัง้ แต่
บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นต้นไป หมู่ต้านฮูจ
้ ักพระองค์กับหันพระองค์แล้ว�
8 ฟี ลิป ก็ อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ หื้อ เฮา หัน พระบิดา เฮา ก็ ปอใจ๋ แล้ว� 9 พระเยซู อู้
กับเขาว่า “ฟีลิปเหย เฮาอยู่กับต้านปอเถิงมอกอี้ละ ต้านยังบ่ฮู้จักเฮาแหมกา ใผตี้หันเฮาก็
หัน พระบิดา เป๋น จาใด ต้าน ยัง อู้ว่า ‘ขอ หื้อ เฮา หัน พระบิดา� 10 ต้าน บ่เจื้อ กา ว่า เฮา เป๋น อัน
นึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระบิดาและพระบิดาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา กําตี้เฮาอู้ เฮาบ่ได้อู้
ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่พระบิดาตี้อยูใน
่ เฮาเยียะก๋านของพระองค์ผ่านตางเฮา 11 เจื้อเฮาเต๊อะว่า
เฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระบิดาและพระบิดาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา บ่อัน
้ ก็หื้อ
เจื้อในก๋านหมู่นั ้นตี้เฮาเยียะเต๊อะ 12 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนตี้เจื้อวางใจ๋
เฮา ก็ จะ เยีย ะ ก๋าน ตี้ เฮา เยีย ะ นั ้น ตวย และ เขา จะ เยีย ะ ก๋าน ตี้ ยิง่ ใหญ่ นั ก เหลือ นั ้น แหม ย้อน
ว่าเฮาจะไปหาพระบิดา 13 แล้วอะหยังก็ต๋ามตี้หมู่ต้านจะขอในนามของเฮา เฮาก็จะเยียะสิง่
นั ้นหื้อ เปื้ อตี้พระบุตรจะเยียะหื้อคนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบิดา 14 ถ้าต้านขออะหยัง
ในนามของเฮา เฮาก็จะเยียะหื้อ
1 “บ่ต้องตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ ไป

พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ถ้า หมู่ ต้าน ฮัก เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ เฮา 16 แล้ว เฮา ก็ จะ ขอ พระบิดา
แล้วพระองค์ ก็ จะส่งผู้จ้วยแหมผู้นึ่ ง มาหื้อ หมู่ ต้าน ผู้ จ้วยนี้ จะอยู่กับ หมู่ ต้าน ตลอดไป 17 ผู้
จ้วย พระองค์ นี้ ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ เปิด เผย ความ จริง โลก นี้ ยอมฮับ พระองค์ บ่ได้ ย้อน ผ่อ
บ่หันกับบ่ฮู้จักพระองค์ แต่หมู่ต้านฮู้จักพระองค์แล้ว ย้อนว่าบ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ก็อยู่กับหมู่
ต้าน กับจะอยูใน
่ ตั ๋วหมู่ต้านหลังจากนี้ ตวย
18 “เฮา จะ บ่ละ บ่ขว้าง หมู่ ต้าน ไว้หื้อ อยู่ใน โลก นี้ คน เดียว เฮา จะ ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน 19 แหม
บ่เมินโลก ก็ จะ บ่หันเฮา แต่ หมู่ ต้าน จะ หันเฮา ย้อนเฮามี จี วต
ิ อยู่ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี จี วต
ิ อยู่ตวย
20 ใน วัน นั ้น หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ ว่า เฮา เป๋ น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา ของ เฮา และ หมู่ ต้าน ก็
เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ เฮา และ เฮา ก็ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ หมู่ ต้าน 21 คน ตี้ ยอมฮับ
กําสัง่ ของเฮากับเยียะต๋ามนั ้นก็ เป๋นคนตี้ ฮักเฮา แล้วพระบิดาของเฮาก็ จะฮักเขา กับเฮาก็
จะฮักเขาตวย กับจะเปิดเผยเรือ
่ งของเฮาหื้อเขาฮู�
้
15
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(บ่ใจ้ยูดาส อิสคาริโอท) ถามพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้าข้า เยียะหยังจะเปิดเผย
หื้อหมู่เฮาฮู้ แต่บ่หื้อโลกนี้ ฮู�
้
22 ยูดาส

“ถ้าใผฮักเฮา เขาก็จะเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา พระบิดาของเฮาก็
จะฮักเขา และพระบิดากับเฮาก็จะมาหาเขา แล้วก็จะอยูกั
่ บเขา 24 คนไหนบ่ฮักเฮา เขาก็จะ
บ่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา กําสัง่ สอนตี้หมู่ต้านได้ยินบ่ใจ้เป๋นกําสัง่ สอนของเฮา แต่เป๋น
ของพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามา
23 พระเยซู ตอบว่า

“เฮา ได้ อู้ กํา หมู่ นี้ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ กับ หมู่ ต้าน 26 เมื่อ พระบิดา ส่ง ผู้ จ้วย คือ
พระวิญญาณบริสุทธิมา
์ แตนเฮา พระวิญญาณนั ้นก็จะสอนหมู่ต้านกู้สิง่ กู้อย่าง กับจะเยียะ
หื้อหมู่ต้านจํา๋ กู้สิง่ ตี้เฮาได้อูกั
้ บหมู่ต้านไปแล้ว
25

27 “เฮาหื้อสันติสุขของเฮาไว้กับหมู่ต้าน

สันติสุขตี้เฮาหื้อบ่เหมือนกับตี้โลกหื้อ บ่ต้องตุ๊ก
อกตุ๊กใจ๋ กับบ่ต้องกั ๋ว 28 ต้านได้ยน
ิ ตี้ เฮาบอกต้านแล้วว่า เฮาจะละหมู่ต้านไปและจะปิ๊ กมา
หาหมู่ต้านแหม ถ้าหมู่ต้านฮักเฮา หมู่ต้านก็จะดีใจ๋ตี้เฮาจะปิ๊ กไปหาพระบิดา ย้อนพระบิดา
เป๋น ใหญ่ เหลือ ตั ๋ว เฮา 29 แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ เฮา ได้ บอก หมู่ ต้าน ก่อน ตี้ เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น เปื้ อ ว่า
เมื่อ เกิด ขึ้น แต๊ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ เจื้อ เฮา 30 เฮา จะ อู้ กับ หมู่ ต้าน แหม บ่เมิน ย้อน ว่า ผู้ ปกครอง
แห่งโลกนี้ กํ่าลังจะมา เขาบ่มีสิทธิอํานาจเหลือตั ๋วเฮา 31 แต่เฮาเยียะต๋ามตี้พระบิดาสัง่ เฮา
เปื้ อโลกจะได้ฮูว่
้ าเฮาฮักพระบิดา ลุกขึ้นแล้วไปกั ๋นเต๊อะ

15
พระเยซูเป๋นเคือองุน
่ แต๊

1 “เฮาเป๋ นเคือ องุน
่ แต๊

กับพระบิดาก็ เป๋นคนผ่อคนกอย 2 กิง่ กู้ กิง่ ในเฮาตี้ บ่มีหน่วย พระ
บิดาก็ตัดขว้างเหีย และพระองค์ก็แต่งกิง่ ตี้มีหน่วยเปื้ อหื้อมันออกหน่วยนั กขึ้น 3 หมู่ต้านก็
สะอาดแล้วย้อนกําสอนของเฮาตี้ ได้ บอกกับหมู่ ต้านไป 4 หื้อติดกับเฮา และเฮาก็ จะติดกับ
หมู่ต้าน กิง่ ออกหน่วยเองบ่ได้นอกจากติดกับเคือองุน
่ เต้าอัน
้ หมู่ต้านก็เป๋นเหมือนกิง่ นั ้นตี้
ออกหน่วยบ่ได้นอกจากติดกับเฮา
5 “เฮา เป๋ น เคือ องุน
่ หมู่ ต้าน เป๋น กิง่ ใผ ตี้ ติด อยู่ กับ เฮา และ เฮา ติด อยู่ กับ เขา คน นั ้น ก็ จะ
ออกหน่วยนั ก ย้อนถ้าใผแยกจากเฮา เขาก็เยียะอะหยังบ่ได้เลย 6 ถ้าเขาบ่ติดกับเฮา เขาก็
เป๋นเหมือนกิง่ ตี้โดนตัดขว้างหื้อเหีย
่ วแห้งต๋าย แล้วโดนเก็บเอาไปเผาไฟเหีย
7 “ถ้า หมู่ ต้าน ติด อยู่ กับ เฮา และ กํา สัง
่ สอนของเฮาก็ ติดอยู่กับหมู่ ต้าน บ่ว่าหมู่ ต้านจะขอ
อะหยัง ต้าน ก็ จะ ได้ สิง่ นั ้น 8 ถ้า หมู่ ต้าน ออก หน่วย นั ก หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หัน ว่า หมู่ ต้าน
เป๋น สาวก ของ เฮา กับ จะ เยีย ะ หื้อ กู้ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระบิดา 9 พระบิดา ฮัก เฮา
จาใด เฮา ก็ ฮัก หมู่ ต้าน จาอัน
้ หื้อ หมู่ ต้าน อยู่ใน ความ ฮัก ของ เฮา 10 ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม กํา
สัง่ ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ อยู่ ใน ความ ฮัก ของ เฮา เหมือน กับ ตี้ เฮา เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระบิดา
และ อยู่ ใน ความ ฮัก ของ พระองค์ 11 นี่ เป๋น สิง่ ตี้ เฮา บอก กับ หมู่ ต้าน เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ
จื้นจมยินดีอย่างตี้เฮามี กับมีความยินดีอย่างเต๋มตี้ 12 กําสัง่ ของเฮาก็คือหื้อหมู่ต้านฮักกั ๋น
เหมือนตี้เฮาฮักหมู่ต้าน 13 บ่มีความฮักไหนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหมแล้ว ก็คือ ก๋านตี้คนนึ่ ง
สละจีวต
ิ เปื้ อเปื้ อนของตั ๋วเก่า 14 ถ้าหมู่ต้านเยียะต๋ามกําสัง่ ของเฮา หมู่ต้านก็เป๋นเปื้ อนของ
15
เฮา เฮาจะบ่ฮ้องหมู่ ต้านว่าคนฮับใจ๊ แหม ย้อนว่าคนฮับใจ๊ บ่ฮู้ว่านายของตั ๋วเก่าเยียะอะ
หยังพ่อง แต่เฮาฮ้องหมู่ต้านว่า เปื้ อน ย้อนว่า กู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาได้ยน
ิ จากพระบิดาของเฮา
16
เฮา ก็ บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว หมู่ ต้าน บ่ได้ เลือก เฮา แต่ เฮา เป๋น คน เลือก หมู่ ต้าน กับ มอบ
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หมายงานหื้อหมู่ต้านไปเยียะจ๋นเกิดผล เป๋นผลตี้อยูได้
่ ตลอด ย้อนจาอัน
้ อะหยังก็ต๋ามตี้หมู่
ต้านขอในนามของเฮา พระบิดาก็จะหื้อกับหมู่ต้าน 17 กําสัง่ ของเฮาก็คือ หื้อหมู่ต้านฮักกั ๋น
เน่ อ
พระเยซูเตือ
๋ นหมู่สาวก
“เมื่อ โลก นี้ จัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ จํา๋ ไว้ ว่า โลก นี้ จัง เฮา ก่อน 19 ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ โลก
นี้ โลก นี้ ก็ จะ ฮัก หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น คน ของ โลก แต่ หมู่ ต้าน บ่ได้ เป๋น คน ของ โลก แล้ว ย้อน เฮา ได้
เลือกหมู่ต้านหื้อออกจากโลก จาอัน
้ โลกเลยจังหมู่ต้าน 20 หมู่ต้านจํา๋ กําตี้เฮาเกยบอกไว้ได้
ก่อ ว่า ‘คน ฮับ ใจ๊ บ่ใหญ่ เหลือ เจ้า นาย ของ เขา� ถ้า หมู่ เขา คํ่า เฮา หมู่ เขา ก็ จะ คํ่า หมู่ ต้าน ตวย
ถ้าหมู่ เขาเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา หมู่ เขาก็ จะเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของหมู่ ต้านเหมือน
กั ๋น 21 ตี้ หมู่ เขา คํ่า หมู่ ต้าน ก็ ย้อน หมู่ ต้าน ติด ต๋าม เฮา ย้อน หมู่ เขา บ่ฮู้ จัก ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 22 ถ้า
เฮาบ่ได้มากับบ่ได้สัง่ สอนหมู่เขา หมู่เขาก็จะบ่มีความผิดอะหยัง แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เขาบ่มีข้อ
แก้ ตั ๋ว ใน เรือ
่ ง บาป ของ หมู่ เขา 23 ใผ ตี้ จัง เฮา ก็ จัง พระบิดา เฮา ตวย 24 ถ้า เฮา บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน
อัศจ๋รรย์ตี้บ่เกยมีใผเยียะในหมูเขา
่
หมูเขา
่ ก็จะบ่มีบาปอะหยัง แต่หมูเขา
่ ได้หันก๋านอัศจ๋รรย์
หลายอย่างตี้เฮาเยียะไปแล้ว หมู่เขาก็ยังจังเฮากับพระบิดาของเฮาอยู่ 25 ตี้เป๋นจาอัน
้ ก็เปื้ อ
หื้อเป๋นไปต๋ามบทบัญญัติของเขาตี้ว่า ‘หมู่เขาจังเฮาโดยบ่มีสาเหตุ�ธ
18

“เฮา จะ ส่ง ผู้ จ้วย ตี้ มา จาก พระบิดา มา หื้อ หมู่ ต้าน ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ เปิด เผย ความ
จริง พระองค์จะเป๋นพยานหื้อตั ๋วเฮา 27 และหมู่ต้านก็จะเป๋นพยานบอกเรือ
่ งของเฮาหื้อคน
ฮูตวย
้
ย้อนหมู่ต้านได้อยูกั
่ บเฮาตัง้ แต่เก๊าแล้ว
26

16

“เฮา บอก เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ หมู่ ต้าน ก็ เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ ต้าน ละ ความ เจื้อ 2 เขา จะ ไล่ หมู่ ต้าน ออก
จากสมาชิกธรรมศาลาของจาวยิว แล้วจะมีวันนึ่ งตี้กู้คนตี้ฆ่าหมู่ต้านจะกึ๊ดว่า ตี้เยียะจาอัน
้
เป๋นก๋านฮับใจ๊พระเจ้า 3 ตี้เขาจะเยียะจาอัน
้ ย้อนเขาบ่ฮูจ
้ ักพระบิดากับบ่ฮูจ
้ ักเฮา 4 แต่ตี้เฮา
บอกเรือ
่ งหมู่นี้ กับหมู่ต้านไว้ก่อน ก็เปื้ อเมื่อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น หมู่ต้านก็จะกึ๊ดได้ว่าเฮาได้เตือ
๋ น
หมู่ต้านไว้แล้ว แต่เฮาบ่ได้บอกเรือ
่ งนี้ กับหมู่ต้านตัง้ แต่เก๊า ย้อนว่าเฮายังอยูกั
่ บหมู่ต้าน
1

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

5 “ต๋อนนี้ เฮากํ่าลังจะไปหาพระองค์ ผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา

แต่ก็บ่มีใผในหมู่ต้านถามเฮาว่า ‘อาจ๋า

6 หมู่ต้านกํ่าลังตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ ย้อนเฮาบอกเรือ
่ งหมู่นี้ 7 แต่เฮาบอกความจริง

รย์จะไปตี้ไหน�
แก่หมู่ต้านว่า ตี้เฮาจากหมู่ต้านไปนั ้น ก็เป๋นก๋านดีกับหมู่ต้านย้อนว่าถ้าเฮาบ่ไป พระองค์ผู้
จ้วยก็จะบ่มาหาหมูต้
่ าน แต่ถ้าเฮาไป เฮาก็จะส่งพระองค์ผูจ
้ ้วยมาหาหมูต้
่ าน 8 เมื่อพระองค์
มาแล้ว พระองค์ก็จะเยียะหื้อโลกฮู้เถิงความจริงเรือ
่ งบาป เรือ
่ งความถูกต้อง กับเรือ
่ งก๋าน
9
10
ตัดสินลงโต้ษของพระเจ้า ในเรือ
่ งบาปนั ้นก็คือ หมู่คนบ่ยอมเจื้อวางใจ๋เฮา และในเรือ
่ ง
ความ ถูก ต้อง นั ้น ก็ คือ เฮา จะ ปิ๊ ก ไป หา พระบิดา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่หัน เฮา แหม 11 ใน เรือ
่ ง
ก๋านตัดสินลงโต้ษของพระเจ้านั ้นก็คือ ผู้ปกครองโลกนี้ โดนตัดสินลงโต้ษแล้ว
12 “เฮา มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ จะ บอก กับ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า อู้ กับ หมู่ ต้าน บ่า เดี่ยวนี้ ก็ ยาก ตี้ หมู่
ต้านจะฮับได้ 13 แต่เมื่อพระวิญญาณตี้เปิดเผยความจริงมา ก็จะเยียะหื้อหมู่ต้านเข้าใจ๋เถิง
ความ จริง ตึง หมด ย้อน ว่า พระวิญญาณ จะ บ่อู้ ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ จะ อู้ ใน สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จาก พระ
ธ

15:25 15:25 สดด� 35:19; 69:4
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14 และ พระวิญญาณ ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน หัน

บิดา แล้ว ก็ จะ บอก หมู่ ต้าน ใน สิง่ ตี้ จะ เกิด ขึ้น
เถิงความยิง่ ใหญ่ของเฮา ย้อนพระวิญญาณจะเอากําสอนของเฮามาบอกหมู่ต้าน 15 กู้สิง่ กู้
อย่างตี้เป๋นของพระบิดาก็เป๋นของเฮา จาอัน
้ เฮาเลยบอกหมู่ต้านว่า พระวิญญาณจะเอากํา
สอนของเฮามาบอกกับหมู่ต้าน
ความโศกเศร้าเสียใจ๋จะก๋ายเป๋นความจื้นจมยินดี
แล้วต่อไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา�

16 “แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา

สาวก บาง คน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ตี้ อา จ๋า รย์ อู้ ว่า ‘แหม หน้ อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่หัน เฮา แล้ว ต่อ
ไป แหม หน้ อย หมู่ ต้าน ก็ จะ หัน เฮา� กับ ‘ย้อน เฮา ไป เถิง พระบิดา� อาจ๋า รย์ หมายความ ว่า
จาใด� 18 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม กั ๋น แหม ว่า “ ‘แหม หน้ อย� ของ อาจ๋า รย์ อาจ๋า รย์ หมายเถิง อะ
หยัง เฮาบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้อาจ๋ารย์อูเลย�
้
17

พระองค์ก็เลยอู้กับหมู่เขาว่า “หมู่ต้านถามกั ๋นอยู่
กา ว่า เฮา หมายความ ว่า จาใด ตี้ เฮา อู้ ว่า แหม หน้ อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่หัน เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม
หน้ อยหมูต้
่ านก็จะหันเฮา 20 เฮาบอกความจริงแก่หมูต้
่ านว่า หมูต้
่ านจะไห้หุย แต่โลกจะจื้น
จมยินดี หมู่ต้านจะโศกเศร้าเสียใจ๋ แต่ ความโศกเศร้าเสียใจ๋ ของหมู่ต้านจะก๋ายเป๋นความ
จื้นจมยินดี 21 ต๋อนตี้แม่ญิงเกิดลูก เขาก็ตุ๊กย้อนความเจ็บปวดทรมาน แต่เมื่อลูกเกิดออก
มาแล้ว เขาก็ลืมความเจ็บปวดนั ้น ย้อนเขามีความจื้นจมยินดีตี้ลูกได้เกิดมาในโลกนี้ 22 ก็
เหมือน กับ ต๋อน นี้ ตี้ หมู่ ต้าน ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ แต่ เมื่อ เฮา ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน แหม หมู่ ต้าน ก็ จะ มี
ความ จื้น จม ยินดี กับ จะ บ่มี ใผ มา ลู่ เอา ความ จื้น จม ยินดี ไป จาก หมู่ ต้าน ได้ 23 ใน วัน นั ้น หมู่
ต้านก็จะบ่ถามอะหยังเฮาแหม เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า ถ้าต้านขออะหยังจากพระ
บิดา ใน นาม ของ เฮา พระองค์ ก็ จะ หื้อ กับ หมู่ ต้าน 24 จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ได้ ขอ อะ
หยังในนามของเฮาเลย หื้อขอเต๊อะ แล้วหมู่ ต้านก็ จะได้ เปื้ อหมู่ ต้านจะมี ความจื้นจมยินดี
อย่างเต๋มตี้
19 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่ เขาใค่ ถามพระองค์

เฮามีชัยแล้ว

25 “เฮาเล่าเรือ
่ งหมู่นี้ เป๋นกําเผียบหื้อหมู่ต้านฟัง

แต่จะมีวันนึ่ งตี้เฮาจะบ่ใจ๊กําเผียบแล้ว
แต่เฮาจะอู้ซื่อๆ เกี่ยวกับพระบิดา 26 ในวันนั ้นหมู่ต้านจะบ่ต้องขออะหยังผ่านตางเฮาแหม
แล้ว ต้าน ขอ จาก พระบิดา ได้ โดย ตรง เลย๕ 27 พระบิดา ฮัก หมู่ ต้าน ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ฮัก เฮา
และเจื้อว่าเฮามาจากพระบิดา 28 เฮามาจากพระบิดาและเข้ามาในโลกแล้ว และกํ่าลังจะ
ไปจากโลก แล้วปิ๊ กไปหาพระบิดา�
29 หมู่สาวกก็อูกั
้ ๋นว่า “ผ่อลอ อาจ๋ารย์อูกั
้ บหมู่เฮาซื่อๆ โดยบ่ใจ๊กําเผียบแล้ว 30 ต๋อนนี้ หมู่
เฮาเข้าใจ๋แล้วว่าอาจ๋ารย์ฮู้กู้สิง่ กู้อย่าง บ่จํา๋ เป๋นตี้ใผจะต้องถามอาจ๋ารย์แหม ย้อนว่าอาจ๋า
รย์ฮูแล้
้ วว่าหมู่เฮากึ๊ดจะถามอะหยัง มอกอีหมู
้ ่เฮาก็เจื้อแล้วว่าอาจ๋ารย์มาจากพระเจ้า�
“บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเจื้อเฮาแล้วกา 32 ผ่อลอ จะมีวันนึ่ งตี้จะมาเถิง
และแต๊ๆ บ่าเดี่ยวนี้ ก็เถิงแล้ว ตี้หมู่ต้านจะแตกขะแลขะแจหนี ไปบ้านใผบ้านมัน แล้วจะละ
เฮาไว้หื้ออยูคน
่ เดียว แต่เฮาบ่ได้อยูคน
่ เดียว ย้อนพระบิดาอยูกั
่ บเฮา
31 แล้วพระเยซู ก็ อู้ว่า

33 “เฮาบอกเรือ
่ งหมู่นี้ กับหมู่ต้านไว้เปื้ อสันติสุขของเฮาจะอยูกั
่ บหมู่ต้าน

ในโลกนี้ ต้านจะ
ปะความตุ๊กยากลําบาก แต่หื้อเข้มแข็งไว้เน่ อ ย้อนว่าเฮามีชัยเหนื อโลกแล้ว�
๕

16:26
16:26
ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีก
แต่เฮาจะบ่บอกหมู่ต้านว่าเฮาขอพระบิดาเปื้ อหมู่ต้าน�

จะเป๋น

“ในวันนั ้นหมู่ต้านจะขอในนามของเฮา
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พระเยซูอธิษฐานหื้อหมู่สาวก
หลัง จาก พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ต๊ องฟ้า แล้ว ก็ อู้ ว่า “ข้า แต่
พระบิดา เถิงเวลาแล้ว ขอโผดเยียะหื้อกู้คนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบุตรของพระองค์
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 สิทธิอํานาจ เหนื อ กู้ คน เปื้ อ พระบุตร จะ หื้อ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์กับ กู้ คน ตี้
พระองค์ได้หื้อพระบุตรไว้ 3 จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็คือ ก๋านฮูจ
้ ักพระองค์ผูเป๋
้ นพระเจ้าผูเตี
้ ้ยงแต๊องค์
เดียว และฮู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ตี้พระองค์ใจ๊มา 4 ข้าพระองค์ได้เยียะหื้อคนในโลกนี้ หันเถิง
ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ โดย เยีย ะ ก๋าน กู้ อย่าง ตี้ พระองค์ มอบ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้เสร็จ แล้ว
5 บ่า เดี่ยว นี้ ขอ พระบิดา หื้อ เกียรติ ข้า พระองค์ ต่อ หน้า พระองค์ คือ เกียรติ ตี้ พระบุตร เกย มี
ฮ่วมกั ๋นกับพระองค์ก่อนตี้โลกนี้ เกิดขึ้นมา
6 “คน ตี้ พระองค์ นํา มา ติด ต๋าม ข้า พระองค์ จาก โลก นี้ ข้า พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ ฮู้จัก พระองค์
คนหมู่ นี้ เป๋น ของพระองค์ ตี้ พระองค์ มอบไว้กับ ข้าพระองค์ แล้ว หมู่ เขาได้ เยียะต๋ามถ้อยกํา
ของ พระองค์ 7 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ เขา ฮู้ แล้ว ว่า กู้ สิง่ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้มา จาก พระองค์
8 ย้อนว่ากําตี้ พระองค์ หื้อข้าพระองค์ ไว้นั ้น ข้าพระองค์ ได้ หื้อหมู่ เขาแล้ว และหมู่ เขาก็ ยอม
ฮับ กํา นั ้น ไว้ และ หมู่ เขา ฮู้ แต๊ๆ แล้ว ว่า ข้า พระองค์ มา จาก พระองค์ และ เจื้อ ว่า พระองค์ ใจ๊
ข้าพระองค์มา 9 ข้าพระองค์อธิษฐานหื้อหมู่เขา บ่ใจ้อธิษฐานหื้อคนในโลก แต่อธิษฐานหื้อ
คนหมู่นั ้นตี้พระองค์มอบหื้อข้าพระองค์ไว้ ย้อนหมู่เขาเป๋นคนของพระองค์ 10 กู้อย่างตี้เป๋น
ของ ข้า พระองค์ ก็ เป๋น ของ พระองค์ แล้ว กู้ อย่าง ตี้ เป๋น ของ พระองค์ ก็ เป๋น ของ ข้า พระองค์
กับคนหมู่นี้ เยียะหื้อโลกหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของข้าพระองค์ 11 ข้าพระองค์จะบ่อยู่ในโลกนี้
แหมแล้ว แต่หมู่เขายังอยูใน
่ โลกนี้ กับข้าพระองค์กํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดา
ผู้ บริสุทธิ์ ขอ พระองค์ ปกปัก ฮัก ษา หมู่ เขา โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระองค์ ตี้ ได้ หื้อ ข้า พระองค์
ตวย เต๊อะ เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น
อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น 12 ต๋อน ตี้ ข้า พระองค์ อยู่ กับ หมู่ เขา ข้า พระองค์ ก็ ปกปัก ฮัก ษา หมู่ เขา หื้อ
ปลอดภัย โดย ฤทธิอํ
์ านาจ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ปกป้อง หมู่ เขา ไว้และ บ่มี ใผ
หายไปสักคน ยกเว้นคนนั ้นตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ จะต้องฉิ บหายวายวอด เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋าม
พระคัมภีร ์
13 “แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ข้า พระองค์ กํ่า ลัง จะ ปิ๊ ก ไป หา พระองค์ ตี้ ข้า พระองค์ อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ ต๋อน ตี้
ยัง อยู่ใน โลก ก็ เปื้ อ หื้อ หมู่ เขา ได้ ฮับ ความ จื้น จม ยินดี อย่าง เต๋ม ตี้ เหมือน ตี้ ข้า พระองค์ ได้ ฮบ
ั
14 ข้าพระองค์ ได้ หื้อถ้อยกําของพระองค์ กับหมู่เขาแล้ว และโลกนี้ จังหมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขา
บ่ใจ้ของโลกเหมือนกับตี้ข้าพระองค์บ่ใจ้ของโลก 15 ข้าพระองค์บ่ขอหื้อพระองค์เอาหมู่เขา
ออก ไป จาก โลก แต่ ขอ หื้อ พระองค์ ปกปัก ฮัก ษา หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย จาก มาร 16 หมู่ เขา บ่ใจ้
ของ โลก เหมือน กับ ข้า พระองค์ ตี้ บ่ใจ้ ของ โลก 17 ถ้อยกํา ของ พระองค์ เป๋น ความ จริง ขอ หื้อ
ถ้อยกํา นั ้น เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ตี้ บริสุทธิ์ของ พระองค์ 18 พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา ใน
โลก จาใด ข้า พระองค์ ก็ ส่ง หมู่ เขา ไป ใน โลก จาอัน
้ 19 ข้า พระองค์ ขอ ถวาย ตั ๋ว ฮับ ใจ๊ พระองค์
เปื้ อหมู่เขาก็จะถวายตั ๋วฮับใจ๊พระองค์อย่างแต๊จริงเหมือนกั ๋น
1

20 “ข้าพระองค์ บ่ได้ อธิษฐานเปื้ อหมู่ เขาเต้าอัน
้

แต่อธิษฐานเปื้ อหมู่คนตี้จะเจื้อวางใจ๋ ข้า

พระองค์ผ่านตางกําพยานของหมูเขา
่ ตวย 21 ข้าพระองค์ขอหื้อหมูเขา
่ ตึงหมดเป๋นอันนึ่ งอัน
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เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ พระบิดา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ ก็ เป๋น
อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา ขอ หื้อ หมู่ เขา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ เฮา ตวย เปื้ อ โลก จะ
เจื้อว่าพระองค์เป๋นผู้ส่งข้าพระองค์มา 22 เกียรติตี้พระองค์ได้หื้อข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์
ได้ หื้อ หมู่ เขา แล้ว เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ พระองค์ กับ ข้า พระองค์
เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น 23 ข้า พระองค์ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ เป๋น
อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ ข้า พระองค์ เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น แต๊ๆ กับ เปื้ อ คน ตัง
หลายจะฮูว่
้ าพระองค์ส่งข้าพระองค์มา และพระองค์ก็ฮักหมู่เขาเหมือนกับตี้พระองค์ฮักข้า
พระองค์
24 “ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ใค่หื้อคนหมู่นี้ ตี้พระองค์หื้อข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์
ใน ตี้ ตี้ ข้า พระองค์ อยู่ นั ้น เปื้ อ หมู่ เขา จะ ได้ หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ ตี้ พระองค์
หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ย้อน พระองค์ ฮัก ข้า พระองค์ ก่อน สร้าง โลก นี้ 25 ข้า แต่ พระบิดา ผู้ มี ความ
ยุติธรรม โลกนี้ บ่ฮู้จักพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ ฮู้จักพระองค์ และคนหมู่นี้ ก็ ฮู้ว่าพระองค์ ส่ง
ข้าพระองค์ มา 26 ข้าพระองค์ เยียะ หื้อ หมู่ เขาฮู้จักพระองค์ แล้ว กับ จะเยียะต่อไปแหม เปื้ อ
ว่า ความ ฮัก ตี้ พระองค์ มี หื้อ ข้า พระองค์ จะ อยู่ กับ หมู่ เขา กับ ข้า พระองค์ ก็ จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน
เดียวกั ๋นกับหมู่เขาตวย�

18
พระเยซูโดนยับ

1 เมื่อ พระเยซู อธิษฐานเสร็จแล้ว

พระองค์ กับหมู่สาวกก็ เตียวออกจากตี้ หัน
้ ไป ข้ามห้วย
จื้อขิดโรน แล้วเข้าไปในสวนบ่ากอกเทศแห่งนึ่ ง 2 ยูดาสคนตี้หักหลังพระองค์ก็ฮู้จักสวนนี้
ตวย ย้อนว่าพระองค์กับหมู่สาวกเกยมาปะกั ๋นตี้นี่ เจื่อๆ 3 แล้วยูดาสก็ปาหมู่ทหารโรมันกับ
ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ตี้ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ฟาริสี ส่ง มา ไป ตี้ สวน นั ้น หมู่ เขา ต๋าม โกม
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 อู้ว่า “เฮา เป๋ น คน นั ้น� ยู ดาส คน ตี้
หักหลังพระเยซูก็ยืนอยูกั
่ 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 เลย อู้ ว่า “ก็ เฮา บอก แล้ว ลอ ว่า เฮา เป๋ น คน นั ้น ถ้า หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา เฮา
ก็ หื้อป่อยคนหมู่ นี้ ไปเหีย� 9 ตี้ พระเยซู อู้จาอัน
้ เปื้ อหื้อ เป๋นไปต๋ามตี้ พระองค์ เกยอู้ไว้ว่า “ข้า
พระองค์บ่หื้อคนตี้พระบิดามอบหื้อข้าพระองค์ไว้ หายไปสักคนเดียว�
10 ซี โมน เปโตร มี ดาบ อยู่ เขา เลย จัก
๊ ออก มา ฟัน ถูก หู เผิก ขวา ของ มัลคัส ปุด เซิง่ เป๋น คน
ฮับใจ๊ของมหาปุโรหิต 11 พระเยซูอูกั
้ บเขาว่า “เก็บดาบใส่ฝักเหียเต๊อะ กึ๊ดว่าเฮาจะบ่กิน
๋ จาก
ถ้วยแห่งความตุ๊กตี้พระบิดาหื้อเฮาไว้กา�
หมู่เขาปาพระเยซูไปหามหาปุโรหิต
นายพัน กับ หมู่ ทหาร โรมัน แล้ว ก็ หมู่ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ของ จาว ยิว ก็ ยับ พระเยซู
มัด ไว้ 13 แล้ว ปา พระองค์ ไป หา อัน นาส ก่อน ย้อน เขา เป๋น ป้อ เมีย ของ คายาฟาส ตี้ เป๋น มหา
12

ยอห์น 18:14

ปุโรหิตในปี๋นั ้น
หมด�
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“ก็ดีถ้าหื้อคนนึ่ งต๋ายเปื้ อคนตึง

เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกของพระเยซู

15 ซีโมนเปโตรกับสาวกแหมคนนึ่ งตวยพระเยซูไป

สาวกคนนั ้นฮู้จักมหาปุโรหิต เขาเลย
ตวย พระเยซู เข้า ไป ใน ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต 16 แต่ เปโตร ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก ข้าง ปะตู๋
สาวก คน นั ้น ตี้ ฮู้ จัก มหา ปุโรหิต ก็ เลย ออก มา บอก สาวใจ๊ ตี้ เฝ้า ปะตู๋ แล้ว ปา เปโตร เข้า ไป ตัง
ในตวย 17 สาวใจ๊ตี้เฝ้าปะตู๋คนนั ้นถามเปโตรว่า “ต้านเป๋นสาวกของป้อจายคนนั ้นตวยบ่ใจ้
กา� เปโตรก็ตอบว่า “บ่ใจ้ลอ�
18 ตี้หัน
้ หมู่ขี้ข้ากับทหารฮักษาพระวิหารดังไฟยืนหิงหื้ออุน
่ กั ๋นอยูย้
่ อนอากาศมันหนาว เป
โตรก็ไปยืนหิงไฟอยูกั
่ บหมู่เขาตวย
มหาปุโรหิตสอบสวนพระเยซู

19 มหาปุโรหิตก็สอบสวนพระเยซู เรือ
่ งหมู่สาวกกับกําสอนของพระองค์ 20 พระองค์ตอบ

ว่า “เฮาได้อู้อย่างเปิดเผยกับกู้คน เฮาสอนอยู่ในธรรมศาลากับในพระวิหารตลอดตี้จาวยิว
ตึง หมด มา จุ มนุม กั ๋น เฮา บ่เกย สอน อะหยัง อย่าง ลับๆ เลย 21 ต้าน มา ถาม เฮา เยีย ะ หยัง ไป
ถามคนหมู่นั ้นตี้ได้ยินกําอูของ
้
เฮาเต๊อะ หมู่เขาฮูดี
้ ว่าเฮาอูอะหยั
้
งไปพ่อง�
22 บ่า กอง พระเยซู อู้จาอัน
้ ทหารฮักษาพระวิหารคนนึ่ งตี้ ยืนอยู่ใก้ หัน
้ ก็ ตบหน้าพระองค์
แล้วอูว่
้ า “ตอบมหาปุโรหิตจาอัน
้ ได้จาใดหา�
23 พระเยซูเลยตอบว่า “ถ้าเฮาอูอะหยั
้
งผิดก็หื้อบอกมาเลยว่าผิดจาใด แต่ถ้าเฮาอูถู
้ ก มา
ตบหน้าเฮาเยียะหยัง�
24 อันนาสเลยหื้อปาพระเยซูตี้ยังโดนมัดอยูไป
่ หาคายาฟาสตี้เป๋นมหาปุโรหิต
เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกพระเยซูแหมเตื้อ
หมู่คนตี้หัน
้ ถามเขาว่า “เจ้าเป๋นสาวกของคนนั ้น
ตวยกา� เปโตรก็ปฏิเสธว่า “บ่ใจ้ลอ�
26 คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง ของ มหา ปุโรหิต ตี้ เป๋ น ญาติ ของ ป้ อ จาย ตี้ โดน เปโตร ฟัน หู ปุด ก็ อู้ กับ เป
โตรว่า “ก็เฮาหันต้านอยูใน
่ สวนกับป้อจายคนนั ้นบ่ใจ้กา�
27 เปโตรก็บอกบ่ใจ้แหมเตื้อ แล้วไก่ก็ขันขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
25 ต๋อนตี้ซีโมนเปโตรกํ่าลังยืนหิงไฟอยู่

พระเยซูปะปีลาต

28 เจ๊า มืด หมู่ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก จาก บ้าน คายาฟาส ไป ตี้ วัง ของ เจ้า เมือง โรมัน

หมู่ จาว
ยิวบ่ได้เข้าไปตี้หัน
้ ย้อนกั ๋วว่าตั ๋วเก่าจะเป๋นมลทิน๖ แล้วจะเข้าฮ่วมในงานปัสกาบ่ได้ 29 เจ้า
เมืองปีลาตเลยออกมาหาหมู่เขาตังนอกแล้วถามว่า “หมู่ต้านฟ้องป้อจายคนนี้ ย้อนเรือ
่ งอะ
หยัง�
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 สิทธิตั
์ ดสิน ฆ่า
ใผลุ�
32 ตี้เกิดขึ้นจาอีก็
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้พระเยซูเกยอูไว้
้ ว่าพระองค์จะต๋ายจาใด
33 ปี ลาตก็ปิ๊ กเข้าไปในวังแล้วฮ้องพระเยซูมาถามว่า “ต้านเป๋ นกษั ตริยของ
์
จาวยิวกา�
๖

18:28 18:28 จาวยิวถือว่า ก๋านเข้าไปในตี้ตี้บ่ใจ้ของจาวยิวจะเยียะหื้อหมู่เขาเป๋นมลทินตางศาสนา
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“ตี้ต้านถามจาอีต้
้ านกึ๊ดคนเดียวกาว่าคนอื่นบอก�

“ต้านกึ๊ดว่าเฮาเป๋นจาวยิวกา คนในจ้าดของต้านกับหมู่หัวหน้าปุโรหิต
นั ้นเนาะ ตี้ยับต้านมาหื้อเฮา ต้านเยียะอะหยังผิด�
36 พระเยซู ก็ ตอบว่า “สิทธิอํานาจตี้ เป๋ นกษั ตริย์ของเฮาบ่ได้ มาจากโลกนี้ ย้อนถ้าเป๋ นจา
อัน
้ คนของเฮาก็จะสู้เปื้ อบ่หื้อหมู่จาวยิวยับเฮา แต่สิทธิอํานาจตี้เป๋นกษั ตริยของ
์
เฮาบ่ได้มา
จากโลกนี้ �
37 ปี ลาต เลย บอก พระองค์ ว่า “ถ้า จาอัน
้ ต้าน ก็ เป๋น กษั ตริย์ หนะ ก่า� พระเยซู ก็ บอก ว่า
“ต้าน อู้ ว่า เฮา เป๋น กษั ตริย์ ก็ แม่น แล้ว จาอัน
้ เฮา เลย มา เกิด ใน โลก นี้ เปื้ อ เป๋น พยาน หื้อ กับ
ความจริง กับกู้ๆ คนตี้ฮักความจริงก็ฟังเสียงของเฮา�
35 ปี ลาตก็ตอบว่า

“ความจริงคืออะหยัง� เมื่อเขาถามแล้วก็ ออกไปหาหมู่
จาวยิวอู้กับหมู่เขาว่า “เฮาบ่หันว่าเขามีความผิดอะหยัง 39 แต่หมู่ต้านมีธรรมเนี ยมหื้อเฮา
ป่อยนั กโต้ษคนนึ่ งหื้อหมู่ต้านในงานปัสกา หมู่ต้านใค่หื้อเฮาป่อยกษั ตริยของ
์
จาวยิวก่อ�
38 ปี ลาต ก็ ถาม พระองค์ แหม ว่า

40 แต่ หมู่ จาว ยิว ปา กั ๋น ฮ้อง เอิน
้ ออก มา ว่า

บัสเป๋นกบฏ)

1 ปี ลาตเลยปาพระเยซูไป

“บ่ป่อย เขา ขอ หื้อ ป่อย บารับ บัส แตน� (บารับ
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แล้วสัง่ ทหารเฆี่ยนพระองค์ 2 หมู่ทหารก็เอากิง่ ไม้ตี้มีหนามมา
แป๋งเป๋นมงกุฎ แล้วเอาสุบหัวหื้อพระองค์ แล้วเอาเสื้อคุมสีม่วงใส่หื้อ 3 แล้วหมู่เขาก็เปี่ ยน
กั ๋น เข้า มา หา พระองค์ กับ อู้หย้อ พระองค์ ว่า “ขอ กษั ตริย์ของ จาว ยิว จง จํา๋ เริญ เต๊อะ� แล้ว ก็
ตบหน้าพระองค์
4 ปี ลาตก็ ออกมาอู้กับหมู่ จาวยิวว่า “ผ่อลอ เฮาปาเขาออกมาหื้อหมู่ต้าน เปื้ อหื้อหมู่ ต้าน
ฮู้ว่า เฮาบ่หันว่าป้อจายคนนี้ มีความผิดอะหยังเลย� 5 พระเยซู ก็ออกมาตึงสุบมงกุฎหนาม
กับใส่เสื้อคุมสีม่วง ปีลาตเลยอูกั
้ บคนตังหลายว่า “เขานี่ ลอ�
ก็ปากั ๋นฮ้องเอิน
้ ว่า “เขิงบน
ไม้ ก๋าง เขน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� ปี ลาต ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน เอา เขา ไป เขิง กั ๋น คน เดียว
เต๊อะ ย้อนเฮาบ่หันว่าเขามีความผิดอะหยังเลย�
7 หมู่จาวยิวก็อูกั
้ บปีลาตว่า “หมู่เฮามีกฎหมาย ต๋ามกฎนั ้นเขาสมควรต๋าย ย้อนเขายกตั ๋ว
เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
6 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับทหารฮักษาพระวิหารหันพระองค์

8 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ว่าพระเยซู ยกตั ๋วเป๋นพระบุตรของพระเจ้า เขาก็ กั ๋วนั กขึ้น 9 ปี ลาตเลย
ปาพระเยซู เข้าไปในวังแหมรอบ แล้วอู้กับพระเยซู ว่า “ต้านลุกไหนมา� แต่ พระเยซู บ่ตอบ
อะหยัง 10 ปีลาตเลยอูกั
้ บพระองค์ว่า “เยียะหยังบ่ยอมอูกั
้ บเฮา ต้านบ่ฮูกา
้ ว่าเฮามีอํานาจตี้
จะป่อยต้านกาว่าจะเขิงต้านตี้ไม้ก๋างเขนได้�
11 พระเยซู ก็ อู้ว่า “ถ้าพระเจ้าบ่ได้ หื้ออํานาจนั ้นกับต้าน ต้านก็ จะบ่มีอํานาจเหนื อเฮา จา
อัน
้ คนตี้ยับเฮามาหื้อต้านก็ผิดนั กเหลือต้าน�
12 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ เขา ก็ ฮิ หา ตาง ตี้ จะ ป่อย พระเยซู แต่ จาว ยิว ก็ เอิน
้ ว่า “ถ้า ต้าน
ป่อยเขา ต้านก็บ่ใจ้เปื้ อนของซีซาร์ ย้อนคนตี้อ้างตั ๋วเก่าเป๋นกษั ตริยก็
์ เป๋นศัตรู กั
๋ บซีซาร์�
13 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ จาอัน
้ เขาก็ปาพระเยซูออกมา แล้วก็นั ่งตี้นั ่งของผู้พิพากษาตี้ฮ้องกั ๋น
ว่า “ลานหิน� (ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “กับบาธา�)
14 วันนั ้นเป๋ นวันเกียมงานปั สกา

หมู่ต้าน�

ใก้เตี้ยงปีลาตก็อูกั
้ บหมู่จาวยิวว่า “ผ่อแล่ นี่ กษั ตริยของ
์

ยอห์น 19:15
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“ฆ่ามันเลย ฆ่ามันเลย เขิงบนไม้ก๋างเขนเลย� ปีลาตอูกั
้ บหมู่เขา
ว่า “หมู่ ต้านจะหื้อเฮาเขิงกษั ตริย์ของหมู่ ต้านตี้ ไม้ ก๋างเขนกา� หมู่ หัวหน้าปุโรหิตก็ ตอบว่า
“เฮามีกษั ตริยองค์
์
เดียวเต้าอัน
้ คือซีซาร์�
16 แล้วปี ลาตก็ยกพระเยซูหื้อหมู่เขาเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
15 หมูเขา
่ ก็ปากั ๋นเอิน
้ ว่า

พระเยซูโดนเขิงบนไม้ก๋างเขน
หมู่ ทหาร ก็ ปา พระเยซู ไป 17 แล้ว หื้อ พระองค์ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ พระองค์ ไป ตี้ ตี้ ฮ้อง กั ๋น
ว่า “เนิ น กระโหล้ ง หัว� ภาษา ฮีบรู ฮ้อง ว่า “กลโกธา� 18 หมู่ เขา ก็ เอา พระองค์ ไป เขิง บน ไม้
ก๋างเขนตี้ หัน
้ กับนั กโต้ ษแหมสองคน พระเยซู อยู่ก๋าง นั กโต้ ษสองคนนั ้นอยู่คนละเผิกของ
19
พระองค์ ปี ลาตหื้อเขียนข้อความติดไว้บนไม้ก๋างเขนของพระองค์ว่า “เยซู จาวนาซาเร็ธ
กษั ตริย์ ของ จาว ยิว� 20 จาว ยิว หลาย คน ก็ ได้ อ่าน ป้าย นี้ ย้อน ตี้ ตี้ เขา เขิง พระเยซู นั ้น อยู่ ใก้
เมือง และป้ายนั ้นเขียนเป๋นภาษาฮีบรู ภาษาลาติน กับภาษากรีก 21 หมู่หัวหน้าปุโรหิตอูกั
้ บ
ปีลาตว่า “ขอบ่หื้อเขียนว่า ‘กษั ตริยของ
์
จาวยิว� แต่ขอหื้อเขียนว่า ‘ป้อจายคนนี้ อ้างว่าเป๋น
กษั ตริยของ
์
จาวยิว� �
22 ปี ลาตเลยตอบหมู่เขาไปว่า “อะหยังตี้เฮาเขียนไปแล้วก็หื้อแล้วไปเหีย�
23 เมื่อหมู่ทหารเขิงพระเยซู แล้ว ก็เอาเสื้อผ้าของพระองค์มาแบ่งกั ๋นในหมู่ทหารสี่คนได้
คนละผืน แต่เหลือเสื้อตั ๋วตังในของพระเยซูเป๋นผ้าตอผืนเดียวบ่มีดูก 24 หมู่เขาเลยอูกั
้ ๋นว่า
“บ่ต้องฉี กละ หื้อจกเบอร์กั ๋นเอาว่าใผจะได้� ตี้เกิดขึ้นจาอี้ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้
เขียนไว้ว่า
“เขาเอาเสื้อผ้าเฮาไปแบ่งกั ๋น แล้วเอาเสื้อของเฮามาจกเบอร์�น
หมู่ทหารก็ได้เยียะจาอัน
้ 25 คนตี้ยืนอยู่ใก้ไม้ก๋างเขนของพระเยซู นั ้น ก็มีแม่กับน้าสาวของ
พระองค์ มารีย์เมียเคลโอปัส กับมารีย์จาวเมืองมักดาลา 26 เมื่อพระเยซู หันแม่กับสาวกตี้
พระองค์ฮักยืนอยู่ใก้ๆ หัน
้ พระองค์ก็เลยอู้กับแม่ของพระองค์ว่า “แม่เหย ขอหื้อฮับคนนั ้น
เป๋นลูกแม่� 27 แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บสาวกคนนั ้นว่า “ฮับนางเป๋นแม่ของต้านตวย� สาวกคน
นั ้นก็ฮับแม่ของพระองค์มาอยูตี
่ ้บ้านของตั ๋วเก่าตัง้ แต่ต๋อนนั ้น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
หลัง จาก นั ้น พระเยซู ฮู้ ว่า กู้ สิง่ กู้ อย่าง เสร็จ หมด แล้ว เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร ์
พระองค์ เลย อู้ ว่า “เฮา ใค่ อยาก กิน
่ ส้ม วาง อยู่ ตี้ หัน
้ เขา ก็ เอา
๋ นํ้า� 29 มี ถ้วย ใส่ เหล้า องุน
ฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ นั ้นใส่ป๋ายไม้อ้อ๗แล้วยกขึ้นเถิงปากพระเยซู 30 บ่ากองพระเยซูกิน
๋
เหล้าองุน
่ ส้มนั ้น พระองค์ก็อูว่
้ า “เสร็จแล้ว� คอของพระองค์แหง็กลงแล้วก็ต๋าย
28

เขาเอาหอกแตงขีข
้ ้างพระเยซู

31 วันนั ้นเป๋ นวันเกียม แล้วแหมวันจะเป๋ นวันสะบาโตหลวงย้อนว่าเป๋ นงานปั สกา หมูจาว
่

ยิวเลยขอหื้อปี ลาตสัง่ ทหารของเขา ตุ๊บขาคนตี้โดนเขิงอยู่บนไม้ก๋างเขนหื้อหักเหีย แล้วหื้อ
เอาศพออกไปเปื้ อบ่หื้อศพกาอยู่ตี้ไม้ก๋างเขนในวันสะบาโต 32 จาอัน
้ หมู่ทหารเลยมาตุ๊บขา
ของ คน แรก กับ แหม คน นึ่ ง ตี้ โดน เขิง อยู่ข้างๆ พระเยซู 33 บ่า กอง มา เถิง พระเยซู เขา หัน ว่า
พระองค์ต๋ายแล้ว เขาเลยบ่ได้ตุ๊บขาของพระองค์ 34 แต่ทหารแหมคนนึ่ งเอาหอกแตงขีข
้ ้าง
35
พระองค์ แล้วเลือดกับนํ้าก็ไหลปุ้งออกมา คนนั ้นตี้หันก็เล่าเป๋นพยาน และกําพยานของ
เขา ก็ เป๋น ความ จริง เขา ฮู้ว่า เขา อู้ความ จริง เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ เจื้อ 36 สิง่ นี้ เกิด ขึ้น เปื้ อ
น

19:24 19:24 สดด� 22:18

๗

19:29 19:29 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า ไม้หุสบ

ยอห์น 19:37

171

ยอห์น 20:16

เป๋นไปต๋ามพระคัมภีร ์ ตี้ ว่า “กระดูกของพระองค์ จะบ่หักสักอัน�บ
ข้อนึ่ งตี้ว่า “หมู่เขาจะผ่อพระองค์ตี้หมู่เขาได้แตง�ป

37 กับ มี พระคัมภีร แหม
์

ฝังศพพระเยซู

38 หลังจากนั ้นโยเซฟจาวอาริมาเธียตี้เป๋ นสาวกลับๆ

ของพระเยซู ย้อนกั ๋วหมูผู
่ ้นําจาวยิว
ก็มาขอปีลาตเอาศพพระเยซูไป ปีลาตก็ยอมหื้อ โยเซฟก็มาเอาศพพระองค์ไป
39 นิ โคเดมัส คน ตี้ เกย ไป หา พระเยซู ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน หน้า นี้ ก็ มา ตวย เขา เอา เครือ
่ งหอม
มาก็คือ มดยอบผสมกับกฤษณาหนั กประมาณสามสิบกิโลกรัมป๋าย 40 โยเซฟกับนิ โคเดมัส
ก็ เอา ศพ พระองค์ มา กับ เอา ผ้า ลินิน ห่อ ศพ กับ เครือ
่ งหอม ไว้ ต๋าม ประเพณี ก๋าน ฝัง ศพ ของ
จาวยิว 41 ใก้ๆ ตี้พระเยซู ถูกเขิงนั ้น มีสวนอยู่ตี้นึ่ ง ในสวนนั ้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ตี้บ่เกยใจ๊
ใส่ศพคนใดเตื้อ 42 แล้วย้อนว่าวันนั ้นเป๋นวันดาวันสะบาโตของจาวยิว กับอุโมงค์ฝังศพนั ้น
ก็อยูใก้
่ ๆ ตี้หัน
้ เขาก็เลยเอาศพของพระองค์วางไว้ในอุโมงค์นั ้น

20
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เจ๊า มืด วัน ติด
๊ มารีย์ จาว มัก ดาลา มา เถิง อุโมงค์ ฝัง ศพ ก็ หัน ว่า บ่า หิน ใหญ่ ตี้ ตึด ปาก
อุโมงค์นั ้นกิง้ ออกไปจากปากอุโมงค์แล้ว 2 นางก็ฟั่ งล่นไปหาซีโมนเปโตร กับสาวกแหมคน
นึ่ งตี้พระเยซู ฮัก และบอกหมู่เขาว่า “มีคนเอาศพองค์พระผู้เป๋ นเจ้าไปจากอุโมงค์แล้ว บ่ฮู้
ว่าเขาเอาศพไปไว้ตี้ไหน�
3 เปโตรกับสาวกคนนั ้นก็ไปตี้อุโมงค์ฝังศพ 4 ตึงสองคนล่นไปตวยกั ๋น แต่สาวกคนนั ้นล่น
เวยเหลือเปโตร จึงไปเถิงอุโมงค์ก่อน 5 แต่บ่ได้เข้าไปตังใน ได้ก้าก้มส่องเข้าไปแล้วก็หันผ้า
ปัน ศพ วาง อยู่ 6 บ่า กอง ซี โมน เปโตร ตี้ ตวย ก้น สาวก คน นั ้น มา เถิง เขา ก็ เข้า ไป ใน อุโมงค์ ฝัง
ศพ แล้ว ก็ หัน ผ้า ปัน ศพ วาง อยู่ ตี้ หัน
้ 7 แต่ ผ้า ปัน หัว ของ พระเยซู บ่ได้ วาง อยู่กับ ผ้า ลินิน แต่
พับ วาง ไว้แยก แหม ต่าง หาก 8-9 สาวก คน ตี้ มา เถิง ก่อน ก็ ตวย เข้า ไป ตัง ใน เถิง แม้ ว่า หมู่ เขา
ยังบ่เข้าใจ๋ข้อพระคัมภีรตี
์ ้ว่า พระองค์จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย แต่เมื่อหมู่เขาหันตึงหมดนี้
สาวกคนนั ้นก็เจื้อตี้พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย 10 แล้วสาวกตึงสองคนก็ปิ๊ กไปบ้าน
1

พระเยซูมาหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
มารีย์ จาว มัก ดาลา ยัง ยืน ไห้ อยู่ ตัง นอก อุโมงค์ ฝัง ศพ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง ไห้ อยู่ นั ้น นาง ก็ ก้ม
ส่องผ่อตังในอุโมงค์ ฝังศพ 12 แล้วก็ หันทูตสวรรค์ สององค์ ใส่ เสื้อสี ขาวนั ่งอยู่ตัด
๊ ตี้ ศพพระ
เยซูเกยวางอยู่ องค์นึ่ งอยูตั
่ งหัว แหมองค์อยูตั
่ งตีน
๋
13 ทูต สวรรค์ ก็ ถาม มารีย์ ว่า “เจ้า ไห้ เยีย ะ หยัง� นาง ก็ ตอบ ว่า “มี คน เอา องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าของข้าเจ้าไปแล้ว ข้าเจ้าบ่ฮู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ตี้ไหน� 14 บ่ากองมารีย์อู้จาอัน
้ 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 พระเยซู
เป๋นคนเยียะสวนก็เลยอูกั
้ บพระองค์ว่า “ต้านเจ้า ถ้าต้านเอาพระองค์ไป ขอบอกข้าเจ้าเต๊อะ
ว่าต้านเอาไปไว้ตี้ไหน ข้าเจ้าจะได้ไปฮับพระองค์�
16 พระเยซู ก็ เลย อู้ ว่า “มารีย์ เหย� มารีย์ ก็ งว้าย หลัง มา ผ่อ พระองค์ แหม เตื้อ แล้ว ก็ ฮ้อง
เป๋นภาษาฮีบรู ว่า “รับโบนี � (แป๋ว่า อาจ๋ารย์)
11

บ
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“บ่ต้องเกาะเฮา เฮายังบ่ได้ปิ๊ กไปหาพระบิดาของเฮาเตื้อ แต่หื้อ
ไป บอก หมู่ ปี้ น้ อง ตี้ ติด ต๋าม เฮา ว่า เฮา จะ ปิ๊ ก ไป หา พระบิดา ของ เฮา ตี้ เป๋น พระบิดา ของ ต้าน
ตังหลาย ก็คือไปหาพระเจ้าของเฮาตี้เป๋นพระเจ้าของต้านตังหลายตวย�
18 มารีย์ จาวมักดาลาก็ ไปบอกหมู่สาวกของพระเยซู ว่า “ข้าเจ้าได้ หันองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
แล้ว� และมารียก็
์ ได้เล่าว่าพระองค์อูอะหยั
้
งกับนางพ่อง
17 พระองค์ก็อูกั
้ บนางว่า

พระเยซูมาหื้อหมู่สาวกหัน
ต๋อนหมู่สาวกอยู่รวมกั ๋น หมู่เขาก็หับปะตู๋ใส่ ก๋อนห้อง ย้อนกั ๋วหมู่ผู้นํา
จาวยิว พระเยซูก็มายืนอยูต้
่ ามก๋างหมูเขา
่ แล้วก็อูว่
้ า “ขอหื้อหมูต้
่ านมีสันติสุขเต๊อะ� 20 เมื่อ
พระองค์อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ก็เอามือกับขี้ข้างหื้อหมู่เขาผ่อ หมู่สาวกก็ปากั ๋นดีอกดีใจ๋ตี้ได้
หันพระองค์
21 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ แหม ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ ต๋อน นี้ เฮา จะ ใจ๊ หมู่ ต้าน ไป
เหมือน กับ ตี้ พระบิดา ใจ๊ เฮา มา� 22 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว ก็ เป่า ลมหายใจ๋ หด หมู่ เขา
แล้วก็อูว่
้ า “ฮับพระวิญญาณบริสุทธิไป
์ เต๊อะ 23 ถ้าหมู่ต้านยกโต้ษความบาปหื้อใผ คนนั ้นก็
ได้ฮับก๋านยกโต้ษ แต่ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมยกโต้ษหื้อใผ คนนั ้นก็บ่ได้ฮับก๋านยกโต้ษตวย�
19 เมื่อแลงวันติด
๊

พระเยซูมาหื้อโธมัสหัน
ตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด เป๋นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคน เขาบ่ได้อยูกั
่ บหมู่สาวกต๋อน
25
ตี้ พระเยซู มา หา 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 บ่ได้ เอา นิว
้ แหย่
เข้าไปในฮูเหล็กกนกับแผลตี้ขีข
้ ้างอาจ๋ารย์ เฮาตึงบ่เจื้อ�
26 เมื่อผ่านไปได้ ติด
๊ นึ่ ง ต๋อนตี้หมู่สาวกของพระองค์มาจุมกั ๋นอยู่ในบ้านนั ้นแหม โธมัสก็
อยูตวย
่
เถิงแม้ว่าปะตู๋หับใส่ก๋อนแล้ว แต่พระเยซูก็เข้ามาอยูต้
่ ามก๋างหมู่เขาแล้วก็อูว่
้ า “ขอ
หื้อหมู่ต้านมีสันติสุขเต๊อะ� 27 แล้วพระองค์อู้กับโธมัสว่า “โธมัสเหย เอานิว
้ มาแหย่ตี้นี่ กับ
ผ่อมือของเฮา แล้วก็เอามือซวามขีข
้ ้างของเฮาเหีย บ่ต้องสงสัยแหม หื้อเจื้อเต๊อะ�
28 แล้วโธมัสก็ฮ้องขึ้นมาว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์�
29 พระเยซู ก็ อู้กับ เขา ว่า “ย้อน ต้าน ได้ หัน เฮา ต้าน เลย เจื้อ กา คน ตี้ บ่หัน เฮา แต่ เจื้อ นั ้น ก็
เป๋นสุข�
24 โธมัส

กําอูของ
้
ยอห์น
พระ เยซู ได้ เยีย ะ หมาย สําคัญ แหม หลาย อย่าง หื้อ หมู่ สาวก หัน แต่ บ่ได้ เขียน ไว้ ใน
หนั งสือเล่มนี้ 31 แต่ ตี้ ได้ เขียนสิง่ หมู่ นี้ ลงไปก็ เปื้ อหมู่ ต้านจะเจื้อว่า พระเยซู เป๋นพระคริสต์
คือพระบุตรของพระเจ้า และถ้าใผวางใจ๋พระองค์ ก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
30

21
พระเยซูมาหาสาวกเจ็ดคน
1 หลังจากนั ้นพระเยซูก็มาหื้อหมู่สาวกหันแหมเตื้อนึ่ งตี้ทะเลสาบทิเบเรียส เรือ
่ งเป๋นจาอี้
คือ 2 ต๋อนนั ้นซีโมนเปโตร โธมัสตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด นาธานาเอลตี้มาจากหมู่บ้านคานาใน
แคว้นกาลิ ลี ลูกบ่าวสองคนของเศเบดี กับสาวกแหมสองคนของพระเยซู ก็ อยู่ตวยกั ๋นตึง
หมด 3 แล้วซีโมนเปโตรก็ บอกหมู่เขาว่า “เฮาจะไปเซาะป๋า� หมู่เขาตึงหมดก็ บอกว่า “เฮา
จะไปตวย� แล้วหมู่เขาก็ลงเฮือไป แต่ตึงคืนนั ้นหมู่เขาเซาะป๋าบ่ได้สักตั ๋ว

ยอห์น 21:4

173

4 เมื่อเถิงต๋อนเจ๊า

ยอห์น 21:22
5 พระเยซู เลย

พระเยซูยืนอยู่บนต๋าฝั่ ง แต่หมู่สาวกบ่ฮู้ว่าเป๋นพระเยซู
ถามหมู่เขาว่า “เปื้ อนเหย ได้ป๋าพ่องก่อ� หมู่เขาก็ตอบว่า “บ่ได้เลย�
6 พระองค์ก็อู้กับหมู่เขาว่า “หื้อต้อดแหไปตางขวาเฮือลอ แล้วจะได้ป๋ า� เขาเลยต้อดแห
ลงไป ป๋านั กขนาดก็ติดแหจ๋นสาวแหขึ้นมาบ่ได้
7 สาวก คน ตี้ พระเยซู ฮัก ก็ บอก เปโตร ว่า “เป๋ น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� บ่า กอง เปโตร ได้ ยิน
ว่าเป๋นองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า เขาก็ เปี๋ยเสื้อคุมตี้ ถอดไว้มาใส่ แล้วก็ โดดลงนํ้าว่ายเข้าฝั่ ง 8 แต่
สาวก คน อื่นๆ นั ่ง เฮือ ปิ๊ ก มา กับ ลาก แห ตี้ มี ป๋า ติด เต๋ม นั ้น มา ตวย ย้อน หมู่ เขา อยู่ บ่ไก๋ ฝั่ ง นั ก
ประมาณ ร้อย เมตร เต้า อัน
้ 9 บ่า กอง หมู่ เขา ขึ้น มา บน ฝั่ ง แล้ว ก็ หัน ถ่าน ติด ไฟ มี ป๋า ปิ้ ง อยู่ตัง
10
บนกับมีเข้าหนมปังอยู่ พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “เอาป๋าตี้ได้ตะกี้มาพ่องลอ�
11 ซีโมนเปโตรก็ลงเฮือไปลากแหขึ้นมา ป๋ าใหญ่ติดเต๋มแหนั บได้มีร้อยห้าสิบสามตั ๋ว แต่
ป๋าติดนั กจาอัน
้ แหก็ยังบ่ปุด 12 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “มากิน
๋ ข้าวงายกั ๋นเต๊อะ� หมู่สาวก
บ่มีใผก้าถามพระองค์ว่า “ต้านเป๋นใผ� ย้อนหมู่เขาฮู้แล้วว่าเป๋นองค์พระผู้เป๋ นเจ้า 13 พระ
เยซูก็หยิบเข้าหนมปังแจกหื้อหมู่เขา แล้วก็เอาป๋ามาเยียะอย่างเดียวกั ๋น 14 นี่ เป๋นเตื้อตี้สาม
ตี้พระเยซูมาหื้อหมู่สาวกหันหลังจากตี้พระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย
พระเยซูอูกั
้ บเปโตร

พระเยซูก็อู้กับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมน ลูกบ่าวยอห์น
เหย ต้าน ฮัก เฮา นั ก เหลือ หมู่ นี้ ก่อ�๘ เปโตร ก็ ตอบ ว่า “ครับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระองค์ ก็ ฮู้
ว่าเฮาฮักพระองค์� พระเยซูเลยสัง่ เปโตรว่า “หื้อเลี้ยงลูกแกะของเฮาเต๊อะ�
16 แล้วพระองค์ก็ถามเขาเป๋ นเตื้อตี้สองว่า “ซีโมน ลูกบ่าวยอห์นเหย ต้านฮักเฮาก่อ� เป
โตร ก็ ตอบ พระองค์ แหม ว่า “ครับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า เฮา ฮัก พระองค์� พระ
เยซูเลยสัง่ เขาแหมเตื้อว่า “หื้อผ่อกอยแกะของเฮาเต๊อะ�
17 แล้วพระองค์ก็ถามเขาเป๋ นเตื้อตี้สามว่า “ซีโมน ลูกบ่าวยอห์นเหย ต้านฮักเฮาก่อ� เป
โตรฮู้สึกเสียใจ๋ตี้พระองค์ถามเขาเถิงสามเตื้อว่า “ต้านฮักเฮาก่อ� เขาเลยบอกพระองค์ว่า
“องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระองค์ ก็ ฮู้กู้ สิง่ กู้ อย่าง แล้ว พระองค์ ฮู้ว่า เฮา ฮัก พระองค์� พระเยซู อู้
กับเขาแหมว่า “หื้อเลี้ยงแกะของเฮาเต๊อะ�
18 “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ต๋อนต้านยังเป๋ นบ่าว ต้านมัดสายแอวคนเดียวเกียมตั ๋ว
ไปหัน
้ ไปนี่ ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่เมื่อต้านเฒ่าแล้ว ต้านจะยื่นมือหื้อคนอื่นมัดสายแอวหื้อ แล้ว
เขาก็จะปาต้านไปหัน
้ ไปนี่ ตี้ต้านบ่ใค่ไป� 19 (ตี้พระองค์อู้จาอัน
้ ก็เปื้ อบอกหื้อฮู้ว่า เปโตรจะ
ต๋ายจาใดเปื้ อจะเยียะหื้อคนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า) บ่ากองพระองค์อู้จาอัน
้ แล้ว
ก็อูกั
้ บเปโตรว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ�
15 เมื่อหมู่เขากิน
๋ ข้าวงายกั ๋นอิม
่ แล้ว

สาวกคนตี้พระเยซูฮัก
ซี โมน เปโตร งว้าย หลัง ไป ก็ หัน ว่า สาวก คน ตี้ พระเยซู ฮัก ตวย มา (สาวก คน นั ้น ก็ คือ
คน ตี้ เอน ตั ๋ว ใก้ๆ พระเยซู ต๋อน ตี้ กิน
๋ ข้าว ก่อน ตี้ พระเยซู โดน ยับ แล้ว ได้ ถาม พระองค์ ว่า “อา
จ๋า รย์ คน ตี้ หัก หลัง ต้าน เป๋น ใผ ครับ�) 21 เมื่อ เปโตร หัน สาวก คน นั ้น ก็ เลย ถาม พระเยซู ว่า
“พระองค์ครับ แล้วคนนี้ จะเป๋นจาใด�
22 พระเยซูก็ตอบเปโตรว่า “ถ้าเฮาใค่หื้อเขาอยูจ๋
่ นเถิงเฮาปิ๊ กมาแหมเตื้อ แล้วมันเรือ
่ งอะ
หยังของต้านตวย หื้อตวยเฮามาเต๊อะ�
20

๘

21:15 21:15 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า นั กเหลือคนหมู่นี้ ฮักเฮาก่อ

ยอห์น 21:23
23 ย้อนกําตี้ พระเยซู อู้นั ้น
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ยอห์น 21:25

ก็เยียะหื้อหมู่ปี้ น้ องตี้ติดต๋ามพระเยซูเล่าลือกั ๋นไปใคว่ว่าสาวก
คนนั ้นจะบ่ต๋าย แต่พระเยซูบ่ได้บอกว่าสาวกคนนั ้นจะบ่ต๋าย พระองค์อู้ก้าว่า “ถ้าเฮาใค่หื้อ
เขาอยูจ๋
่ นเถิงเฮาปิ๊ กมาแหมเตื้อ แล้วมันเรือ
่ งอะหยังของต้านตวย� เต้าอัน
้
24 สาวก คน นั ้น เนาะ ตี้ เป๋ น พยาน เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ เป๋น คน ตี้ เขียน บันทึก สิง่ หมู่ นี้ ไว้ แล้ว หมู่
เฮาฮูว่
้ ากําพยานของเขาเป๋นความจริง
25 มี แหม หลาย อย่าง ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ ไว้ ถ้า จะ เขียน ตึง หมด นั ้น ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า โลก ตึง
โลกก็บ่ใหญ่ปอจะเก็บหนั งสือตี้จะเขียนนั ้นได้

กิจก๋าน 1:1
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กิจก๋าน 1:7

กิจก๋านของอัครทูต

เถิงแม้ว่าหนั งสือเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่า
หนั งสือเล่มนี้ เขียนโดยลูก๋า เซิง่ เป๋นคนเดียวกั ๋นกับตี้เขียน “ข่าวดีของพระเจ้าเรือ
่ งพระเยซู
คริสต์ เขียนโดยหมอลูก๋า� ลูก๋าตัง้ เก๊าเขียนหนั งสือกิจก๋านของอัครทูตว่า “ต้านเธโอฟีลัส
ตี้ นั บถือ หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน หื้อ นั ้น� จาก ข้อความ นี้ ก็ แสดง ว่า ตึง สอง เล่ม นี้
เขียนเถิงคนเดียวกั ๋น ภาษากับฮูปแบบก๋านเขียนในหนั งสือข่าวดีของลูก๋า กับหนั งสือกิจก๋า
นของอัครทูตเล่มนี้ ก็มีลักษณะเดียวกั ๋น
ใน บท ตี้ 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้ เขียน ใจ๊ สรรพนาม ว่า “เฮา� ตี้ ใจ๊ จาอี้ ก็
แสดงว่า ลูก๋าเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานกับเปาโลต๋อนตี้ เตียวตางไปบอกข่าวดี ต๋ามตี้ ต่างๆ เปาโล
ได้ อ้าง เถิง ลูก๋ า ใน พระธรรม โคโลสี 4:14 กับ 2 ทิ โมธี 4:11 ไว้ หนั งสือ กิจ ก๋า น ของ อัครทูต
เล่มนี้ ได้เขียนไว้ประมาณปี๋ ค�ศ� 63 ต๋อนตี้ลูก๋ากับเปาโลอยูตวย
่
กั ๋นในกรุ งโรม
ลูก๋ า ได้ เขียน เถิง เปื้ อน ของ ต้าน ตี้ จื้อ เธโอฟีลัส เหมือน กับ หนั งสือ ข่าวดี ของ ลูก๋ า แต่ ได้
เขียนไว้เปื้ อผู้เจื้อกู้คนจะได้ฮู้เถิงสิง่ ตี้พระวิญญาณบริสุทธิดลใจ๋
หมู่อัครทูตหื้อออกไปบอก
์
ข่าวดีกับคนกู้คน ตัง้ เก๊าในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อน ไปจนเถิงกรุ งโรม
เนื้ อหาในหนั งสือเล่มนี้ ได้ต่อเนื่ องมาจากหนั งสือข่าวดีของลูก๋า ลูก๋าได้เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้น
หลังจากพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วขึ้นไปบนสวรรค์ ต้านได้เล่าเถิงเหตุก๋ารณ์ ต๋อน
ตี้ พระวิญญาณบริสุทธิมา
์ อยู่กับหมู่คนในวันเพ็นเทคอสต์ หลังจากวันนั ้นคริสตจักรต่างๆ
ก็ เติบโตขึ้นกับเข้มแข็งนั กขึ้นโดยกําสัง่ สอนของหมู่ อัครทูตเถิงแม้ ผู้เจื้อถูกคํ่า บทตี้ 1-12
ได้เล่าเรือ
่ งของเปโตรตี้ออกไปบอกข่าวดี บทตี้ 13-28 ได้เล่าเถิงก๋านงานของเปาโลในก๋าน
บอกข่าวดี ต้านกับเปื้ อนฮ่วมเตียวตางของต้านออกไปบอกข่าวดี แล้วได้ตัง้ คริสตจักรต่างๆ
ขึ้น จน เถิง กรุ ง โรม ลูก๋ า บอก ไว้ว่า สิง่ หมู่ นี้ ก็ เกิด ขึ้น โดย อํานาจ ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ตี้
ได้เยียะก๋านผ่านตางคนตังหลายตี้ได้ออกไปบอกข่าวดี
1 ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ

หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน หื้อ นั ้น เป๋น เรือ
่ งราว เกี่ยวกับ กู้
2
สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระเยซู เยีย ะ ตึง สัง่ สอน มา ตัง้ แต่ เก๊า จ๋น แผว วัน สุด ต๊าย ตี้ พระองค์ หื้อ กํา สัง่
โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ อัครทูต ตี้ พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว พระเจ้า ก็
ฮับพระเยซูขึ้นไปบนสวรรค์
3 ใน เวลา สี่ สิบ วัน หลัง ก๋าน ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ ป๋ า 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
ต๋ายแต๊ๆ ตึงได้อู้เถิงเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าตวย 4 มีเตื้อนึ่ งเมื่อพระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าวกับ
หมูอั
่ ครทูต พระองค์สัง่ หมูเขา
่ ว่า “ห้ามฟั่ งไปไหนเตื้อ หื้อถ้าอยูตี
่ ้กรุ งเยรู ซาเล็มก่อน จ๋นกว่า
หมู่ต้านจะได้ฮบ
ั สิง่ ตี้พระบิดาสัญญาไว้ ต๋ามตี้เฮาเกยอูกั
้ บหมู่ต้านแล้ว 5 คือว่ายอห์นหื้อฮับ
บัพติศมาด้วยนํ้า แต่แหมบ่เมินต้านตังหลายจะฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
พระเยซูปิ๊ กสวรรค์
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 พระ
เยซู บอกกับหมู่เขาว่า “บ่ใจ้เรือ
่ งตี้ต้านตังหลายจะฮู้วันเวลาตี้พระบิดากํา๋ หนดขึ้นด้วยสิทธิ
6
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8 แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บหมู่ต้านแล้ว
์ อยูกั

อํานาจของพระองค์
หมู่ต้านก็จะได้ฮับ
ฤทธิอํ
่ งของเฮาหื้อคนตังหลายฟัง ตัง้ แต่กรุ งเยรู ซาเล็มใคว่
์ านาจ แล้วจะเป๋นพยานเล่าเรือ
แคว้นยูเดีย 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 ต๋าผ่อ
พระองค์ จาก ไป ใน ต๊ องฟ้า นั ้น อยูๆ
่ ก็ มี ป้อ จาย ใส่ เสื้อผ้า สี ขาว สอง คน มา ยืน แหมะ ข้าง หมู่
เขา 11 แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า “จาวกาลิลีเหย หมู่ต้านยืนปักต๋าผ่อต๊องฟ้าอยูเยี
่ ยะหยัง พระเจ้า
ฮับ พระเยซู องค์ นี้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา แหม เตื้อ นึ่ ง เหมือน ตี้ หมู่ ต้าน หัน
พระองค์ขึ้นไปนั ้น�

เลือกมัทธีอส
ั แตนยูดาส

12 แล้วหมู่เขาก็ ลงจากดอยบ่ากอกเทศปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

เซิง่ อยู่ห่างออกไปประมาณ
นึ่ งกิโลเมตร 13 เมื่อมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมู่อัครทูตก็ปากั ๋นขึ้นไปห้องจัน
๊ บนตี้หมู่เขา
ย้างอาศัยอยู่หัน
้ ในหมู่เขามีเปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรู ว์ ฟี ลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธิว
ยากอบลูกบ่าวของอัลเฟอัส ซีโมนคนของพรรคจ้าดนิ ยม กับยูดาสลูกบ่าวของยากอบแหม
คนนึ่ ง 14 หมู่เขาพร้อมใจ๋กั ๋นอธิษฐานเจื่อๆ ฮ่วมกับหมู่แม่ญิงตึงนางมารีย์แม่ของพระเยซู
ตึงหมู่น้ องของพระองค์ตวย

มี วัน นึ่ ง เปโตร ยืน ขึ้น ก๋าง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย (เซิง่ อยู่ ตวย กั ๋น ประมาณ ร้อย ซาว คน)
แล้ว อู้ ว่า 16 “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้อ พระคัมภีร ตี
์ ้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ใจ๊ กับ กษั ตริย์ ดาวิด อู้ ไว้
เมื่อตะก่อนนั ้น เกี่ยวกับเรือ
่ งยูดาสปาทหารไปยับพระเยซู ก็จํา๋ เป๋นต้องเป๋นไปต๋ามนั ้น 17 ยู
ดาส เป๋น คน นึ่ ง ตี้ นั บ เส้น เข้า ตวย หมู่ เฮา กับ มี ส่วน ฮ่วม ใน งาน ของ หมู่ เฮา นี้ ตวย กั ๋น� 18 (ยู
ดาสเอาสตางค์ตี้ได้จากก๋านเยียะบ่ดีไปซื้อตี้ดินไว้ ตี้หัน
้ เขาผะเลิดวําลงตังหน้าขี้ปุ๋มแตกไส้
19
สดออกมาต๋ายขําตี้ เรือ
่ งนี้ ฮู้กั ๋นใคว่กรุ งเยรู ซาเล็ม หมู่จาวเยรู ซาเล็มจึงฮ้องตี้ดินตัด
๊ หัน
้
ต๋ามภาษาต๊องถิน
้ )
่ ว่า อาเคลดามา ตี้แป๋ว่า “นาเลือด� ย้อนว่ามีเลือดตกใส่ตี้ดินหัน
20 เปโตรอูต่
้ อไปว่า “เรือ
่ งนี้ มีเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
15

‘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
ต้องเป๋นคนตี้อยูกั
่ บหมู่เฮาตลอดเวลาตี้หมู่เฮาอยูตวย
่
พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้น 22 นั บ
ตัง้ แต่ พระเยซู ฮับ บัพ ติศ มา จาก ยอห์น จ๋น แผว วัน ตี้ พระเจ้า ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ เขา
คนนี้ จะต้องเป๋นพยานฮ่วมกับหมู่เฮาตี้จะอู้หื้อคนอื่นๆ ฮู้ว่า พระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้ว�
23 หมู่ เขา จึง เสนอ จื้อ ป้ อ จาย สอง คน คือ โยเซฟ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า บารซับ บาส (มี แหม จื้อ ว่า ยุ
สทัส) กับแหมคนคือมัทธีอส
ั 24-25 แล้วหมู่เขาก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ฮู้เถิง
จิต ใจ๋ ของ กู้ คน ขอ พระองค์ โผด จี๊ หื้อ หมู่ เฮา หัน ว่า หละหว่าง สอง คน นี้ ใผ คือ คน ตี้ พระองค์
เลือก หื้อ เป๋น อัครทูต ฮับใจ๊ พระองค์ แตน ยู ดาส คน ตี้ ละ หน้า ตี้ แล้ว ไป อยู่ใน ตี้ ตี้ เปิง กับ เขา�
ก
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แล้ว หมู่ เขา ก็ จกเบอร์กั ๋น ได้ จื้อ มัทธีอส
ั จึง เพิม
ั เข้า กับ หมู่ อัครทูต สิบ เอ็ด คน นั ้น
่ มัทธีอส
ตวย
26

2
พระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บหมู่ผู้เจื้อ
์ อยูกั

1 เมื่อเถิงวันเพ็นเทคอสต์

หมู่ผู้เจื้อก็มาจุมนุมกั ๋นในตี้นึ่ ง 2 ต๋อนตี้หมู่เขาบ่ตันมึ้งนั ้น ก็มี
เสียงจากต๊องฟ้าเหมือนกับเสียงลมหลวงปั๊ ดดังใคว่ไปตึงบ้านตึงเฮือนตี้หมู่เขากํ่าลังจุมนุม
กั ๋นอยู่ 3 แล้วหมู่เขาก็หันสิง่ นึ่ งเหมือนเปล๋วไฟตี้มีฮูปฮ่างเหมือนลิน
่ หัวหมู่เขา
้ ลอยมาอยูบน
4
กู้ คน แล้วหมู่เขากู้ คนก็ ได้ ฮับก๋านดลใจ๋ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตัง้ เก๊ าอู้ภาษาต่างๆ
ตี้บ่เกยฮูต๋
้ ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิโผด
หื้ออู้
์
5 ต๋อนนั ้นมีจาวยิวตี้ เก๋ งกั ๋วพระเจ้าลุกจากหลายประเทศใคว่โลกมาอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม

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
ภาษาหมู่เขา 7 คนตังหลายก็อูกั
้ ๋นว่า “คนหมู่นี้ เป๋นจาวกาลิลีตึงหมดบ่ใจ้กา 8 แล้วเป๋นจาใด
หมู่ เฮา ได้ยน
ิ หมู่ เขา อู้ เป๋น กํา ภาษา บ้าน เกิด เมือง นอน ของ หมู่ เฮา 9 ตี้ เป๋น จาว ปารเธีย จาว
มีเดีย ตึงจาวเอลาม ตึงคนตี้อยูใน
่ เขตแดนเมโสโปเตเมีย ตึงคนตี้อยูใน
่ แคว้นยูเดีย แคว้น
คัปปาโดเซีย แคว้นปอนทัส แคว้นเอเชีย๑ 10 แคว้นฟรีเจีย แคว้นปัมฟีเลีย ประเทศอียป
ิ ต์
ตึง คน ใน แคว้น ลิเบีย ใก้ เมือง ไซรีน หมู่ ตี้ มา จาก กรุ ง โรม ตี้ มา แอ่ว เซิง่ มี ตึง จาว ยิว กับ คน ตี้
เข้า ฮีต ศาสนา ยิว 11 ตึง จาว เกาะ ครีต กับ จาว อาระเบีย ตวย หมู่ เฮา ได้ยน
ิ หมู่ เขา อู้ เรือ
่ ง สิง่
อัศจ๋รรย์ของพระเจ้าเป๋นกําภาษาของหมู่เฮาลู้� 12 คนหมู่นั ้นก็ปากั ๋นงืดขําอกขําใจ๋อธิบาย
บ่ได้ จึงเหลียวมาถามกั ๋นว่า “อะหยังกั ๋นปะลํ้าปะเหลือนี่ �
13 ซํ้าคนก็ใค่หว
ั ใส่หมู่ผู้เจื้ออูว่
้ า “คนหมู่นี้ ท่าจะเมาเหล้าองุน
่ เหียละก้า�
6

เปโตรอธิบายหื้อคนตังหลายฟัง

14 แล้วเปโตรตึงหมู่อัครทูตแหมสิบเอ็ดคนนั ้นก็ ลุกยืนขึ้นอู้กับคนตังหลายด้วยเสียงอัน

ดังว่า “ต้านจาวยิวตังหลายตึงหมู่คนตี้อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ขอปากั ๋นดักก่อน เฮาจะ
บอกหื้อต้านตังหลายฟัง 15 คนหมู่นี้ บ่ได้เมาเหล้าอย่างตี้หมูต้
่ านกึ๊ดเน่ อ บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นเวลา
16
เก้า โมง เจ๊า อยู่ ลอ แต่ สิง่ ตี้ ต้าน ตัง หลาย หัน เมื่อ เจ๊า นี้ เป๋น สิง่ ตี้ ได้ เกิด ขึ้น ต๋าม ตี้ โยเอล ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ เมินแล้วว่า
17 ‘พระเจ้าบอกว่าในวาระสุ ดต๊าย
เฮาจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิลง
่ บมนุษย์ตังหลาย
์ มาอยูกั
ลูกบ่าวลูกสาวของต้านตังหลายจะออกไปบอกถ้อยกําของพระเจ้า
คนหนุ่มจะหันนิ มิต
คนเฒ่าคนแก่จะฝันหัน
18 ในเวลานั ้นเฮาจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิลง
์ มาอยู่
กับข้าใจ๊จายญิงตังหลายของเฮา
แล้วเขาตังหลายจะบอกถ้อยกําของพระเจ้า
19 เฮาจะแสดงสิง
์ ต๊องฟ้าตังบน
่ ปาฏิหาริยใน
ตึงหมายสําคัญตี้แผ่นดินโลกตังลุ่ม
จะมีเลือด มีไฟ มีหมอกควันมืดตึ๊บ
๑

2:9 2:9 เอเชีย ในสมัยพระคัมภีร ์ บ่ใจ้ทวีปเอเชีย แต่เป๋นดินแดนนึ่ งอยูตั
่ งวันตกประเทศตุรกีบ่าเดี่ยวนี้
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20 ตะวันจะมืดไป

เดือนจะก๋ายเป๋นสีแดงเหมือนเลือด
ก่อนจะเถิงวันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
21 แล้วคนตี้ฮ้องขอพระเจ้าจ้วยก็จะรอดป๊ น�ค
22 “จาว อิสราเอล ตัง หลาย เหย จง ฟัง เน่ อ พระเยซู จาว นาซาเร็ธ เป๋ น ผู้ ตี้ พระเจ้า รับรอง
โดย เยีย ะ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตึง หมายสําคัญ ต่างๆ ผ่าน พระเยซู ต๋าม ตี้ ต้าน ตัง
หลายก็ฮู้ก็หันมาแล้ว 23 ต้านผู้นี้ ถูกมอบไว้ต๋ามแผนก๋านของพระเจ้าตี้ฮู้ล่วงหน้าก่อนแล้ว
ว่า หมู่ต้านจะฆ่าพระองค์โดยหื้อหมู่คนบ่ดี๒ยับพระองค์ไปเขิงบนไม้ก๋างเขน 24 แต่พระเจ้า
เยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นมาใหม่ ก็ได้ป๊นจากความเจ็บปวดจากความต๋ายเหีย ย้อนว่าความ
ต๋ายจะครอบงําพระองค์ไว้บ่ได้ 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 อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า จะ อู้ อย่าง มัน
่ ใจ๋ ว่า กษั ตริย์ ดาวิด ผู้ เป๋น เก๊า เหง้า แห่ง เฮา ตัง
หลายตี้ต๋ายไปแล้ว อุโมงค์ฝังศพของต้านยังมีอยูจ๋
่ นเถิงตึงวันนี้ 30 กษั ตริยดาวิ
์
ดเป๋นผูเป๋
้ น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ ฮู้ ว่า พระเจ้า หื้อ กํา มัน
่ สัญญา แก่ ต้าน ว่า ลูก หลาน คน นึ่ ง ของ
ต้าน จะ สืบ แตน บัลลังก์ ของ ต้าน 31 กษั ตริย์ ดาวิด เล็ง หัน เหตุ ก๋า รณ์ ปาย หน้า จึง อู้ เถิง ก๋าน
เป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์ว่า พระเจ้าจะบ่ละพระองค์ไว้ในแดนของคนต๋าย เนื้ อ
หนั ง มังสา ของ พระองค์ จะ บ่เปื่ อย เน่า ใน ขุม ฝัง ศพ 32 ตี้ อู้ มา นี้ หมายเถิง พระเยซู ตี้ พระเจ้า
เยียะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ เฮา จึง เป๋น พยาน ใน เรือ
่ งนี้ 33 พระเจ้า ก็ ฮับพระเยซู
ขึ้น ไป อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์ แล้ว พระเจ้า ตี้ เป๋น พระบิดา ก็ มอบ พระวิญญาณ บริสุทธิ์
หื้อกับพระเยซู ต๋ามตี้สัญญาไว้ พระเยซูก็หื้อพระวิญญาณบริสุทธินี
์ ้ ไว้กับหมู่เฮา อย่างตี้หมู่
34
ต้านได้หันกับได้ยน
ิ อยูแล้
่ ว กษั ตริยดาวิ
์
ดบ่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ แต่ต้านอูว่
้ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
35 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน� ’ฆ ”
36 เปโตรอู้ต่อว่า “ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อจาวอิสราเอลตังหลายฮู้แต๊ๆ เน่ อว่า พระเจ้าตัง้ พระเยซู
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 ตึง พระ
คริสต์ตวย�

ค

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

ฅ

2:28 2:28 สดด�
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37 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ จาอัน
้ แล้ว

ก็ฮูส
้ ึกบ่ม่วนใจ๋ จึงปากั ๋นถามเปโตรตึงหมู่อัครทูตคน
อื่นๆ ว่า “ปี้ น้ องเหย เฮาจะเยียะจาใดดีนี่ �
38 เปโตรจึงตอบว่า “หมู่ ต้านจงกลับใจ๋ จากบาป แล้ว ฮับบัพติศ มาในนามพระเยซู คริสต์
เปื้ อ ฮับ ก๋าน ยกโต้ ษ บาป แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์แก่ ต้าน 39 ย้อน พระเจ้า
สัญญา ไว้ว่า จะ หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ ต้าน ตึง หมู่ ลูก หลาน ของ ต้าน ตึง กู้ คน ตี้ อยู่
ประเทศไก๋ๆ คือกู้คนตี้องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าพระเจ้าของเฮาฮ้องหื้อเข้ามาหาพระองค์� 40 แล้ว
เปโตร ก็ ตัก เตือ
๋ น กับ วิงวอน คน ตัง หลาย เมิน ขนาด ว่า “หื้อ เอา ตั ๋ว รอด หื้อ ดี หื้อ ป๊น จาก โต้ษ
ตี้ คน บ่ดี ใน สมัย นี้ จะ ต้อง ฮับ� 41 คน ตัง หลาย ตี้ ยอมฮับ สิง่ ตี้ เปโตร อู้ ก็ ฮับ บัพ ติศ มา ใน วัน
นั ้นมีคนเข้ามาเป๋นผู้เจื้อประมาณสามปันคน 42 หมู่เขาฟังกําสัง่ สอนของหมู่อัครทูต ตึงอยู่
ตวยกั ๋นเป๋นเปื้ อนฮ่วมความเจื้อเดียวกั ๋นอย่างเอาแต๊เอาว่า กิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกับหักเข้าหนม
ปัง๓กับอธิษฐานตวยกั ๋น
ก๋านแบ่งปั๋ นในหมู่ผู้เจื้อ

43 หมู่ อัครทูตเยียะก๋านปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายสิง
่ หลายอย่าง

คนตังหลายตี้หัน
้
ก็มีความเก๋งกั ๋วพระเจ้า 44 หมู่เขาตี้ฮับเจื้อก็มาฮ่วมกั ๋นเป๋นประจํา๋ เอาสิง่ ของมาฮอมไว้เป๋น
ก๋ องก๋าง แล้วใจ๊ตวยกั ๋น 45 หมู่เขาขายตี้ดินตึงเข้าของต่างๆ เอาเงินมาปั๋ นหื้อคนตี้มีความ
จํา๋ เป๋ น 46 หมู่ เขา ไป จุ มนุ ม กั ๋น ตี้ ข่วง พระวิหาร ตึง วัน ฮ่วม พิธี หัก เข้า หนมปัง ใน บ้าน เฮือน
ของ เขา ตึง เอา ของกิน
๋ มา กิน
๋ ตวย กั ๋น ด้วย ความ จื้น จมยินดี กับ เต๋ มอก เต๋ม ใจ๋ 47 กับ ปา กั ๋น
สรรเสริญ พระเจ้า แล้ว กู้ คน ก็ ซอบ อก ซอบ ใจ๋ หมู่ เขา แล้ว องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ โผด หื้อ คน ตี้
จะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษเข้ามาในหมู่เขานั กขึ้นตึงวัน

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 ไป ไว้ตี้ ฮิม
ปะตู๋ พระวิหาร เซิง่ ปะตู๋ หัน
้ จื้อ ว่า ปะตู๋ งาม เปื้ อ แน ขอ สตางค์ จาก คน ตี้ เข้า มา 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 เปโตร
กับ ยอห์น ก็ ปัก ต๋าผ่อ ไป ตี้ ป้อ จาย คน นั ้น แล้ว อู้ ว่า “ผ่อ เฮา นิ � 5 คน ง่อย ก็ ผ่อ ไป ตี้ คน ตึง สอง
ผ่อ ไป ตวย ตื่น เต้น ไป ตวย ย้อน กึ๊ด ว่า จะ ได้ สตางค์ จาก หมู่ เขา 6 แต่ เปโตร อู้ ว่า “ตึง เนื้ อ ตึง
ตั ๋ว เฮา บ่มี สตางค์ สัก บาท แต่ เฮา มี อย่าง นึ่ ง จะ หื้อ คือ ใน พระ นาม พระเยซู คริสต์ จาว นาซา
เร็ธ หื้อลุกขึ้นบ่าเดี่ยวนี้ � 7 แล้วเปโตรก็กํา๋ มือขวาของป้อจายคนนั ้นตุ้มหื้อลุกขึ้น ตีน
๋ กับข้อ
แข้งของเขาก็ มี แฮงขึ้นมาบ่าดิด บ่าเดี่ยว 8 เขาก็ โดดขึ้นแล้ว ก็ เตียว ได้ เตียว ไปตวยเต้นไป
ตวย ปากก็อูกํ
้ ายกย่องสรรเสริญพระเจ้า แล้วเข้าไปในข่วงพระวิหารพร้อมกั ๋นตึงเปโตรกับ
ยอห์น 9 เมื่อคนตังหลายหันเขาเตียวได้กับฮ้องสรรเสริญพระเจ้าจาอัน
้ 10 ก็จํา๋ ได้ว่าเขาคือ
ป้อจายคนตี้นั ่งแนขอสตางค์อยูฮิ
่ มปะตู๋จื้อ ปะตู๋งาม หมู่เขาปากั ๋นตกขะป้างืดในเหตุก๋ารณ์
ตี้เกิดขึ้นกับเขาคนนั ้น
1

เปโตรอูกั
้ บหมู่คน

11 ใน เวลา ตี้ ป้ อ จาย คน นั ้น กํา
๋ แขนเปโตรกับยอห์น

ตี้ ระเบียงวิหารของซาโลมอนนั ้น คน
ตังหลายก็งืดขนาดปากั ๋นแตกตื่นล่นมาผ่อ 12 เมื่อเปโตรหันจาอัน
้ ก็อู้กับหมู่เขาว่า “ปี้ น้ อง
๓

2:42 2:42 อาจหมายเถิงก๋านกิน
๋ ข้าวมื้อพิเศษตวยกั ๋น เปื้ อเป๋นก๋านระลึกเถิงพระเยซู
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จาวอิสราเอลเหย งืดใจ๋กับเรือ
่ งนี้ เยียะหยัง ปักต๋าผ่อหมู่เฮาเยียะหยัง เหมือนกับว่าป้อจาย
คนนี้ เตียวได้ ย้อนอํานาจของเฮา กาว่าเฮาเป๋นคนเคร่งตางศาสนาจ๋นพระเจ้าเปิงใจ๋ จาอัน
้
กา 13 บ่ใจ้จาอัน
้ ลอ แต่พระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบ ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮานั บถือ
ก็ ได้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ มี เกียรติ พระเยซู ก็ คือ คน ตี้ หมู่ ต้าน มอบ ตั ๋ว หื้อ ปี
ลาตผู้เป๋นเจ้าเมือง ตึงบ่ยอมฮับพระองค์ต่อปี ลาต แม้ว่าปี ลาตตัดสินใจ๋ปล่อยพระองค์หื้อ
มีอิสระ 14 หมู่ต้านบ่ยอมฮับผูตี
้ ้บริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม แต่ปากั ๋นขอหื้อปีลาตปล่อยตั ๋ว
คนตี้ ฆ่าคนต๋ายนั ้นแตนพระองค์ 15 หมู่ ต้านฆ่าพระเยซู ผู้ตี้ เป๋นผู้หื้อจี วต
ิ แต่ พระเจ้าเยียะ
หื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย หมู่เฮาเป๋นพยานในเรือ
่ งนี้ 16 ป้อจายง่อยตี้หมู่ต้านเกยฮู้
จักหายเป๋นปกติ ย้อนความเจื้อในฤทธิเดช
ของพระเยซู ความเจื้อพระเยซูเยียะหื้อเขาหาย
์
เป๋นปกติ อย่างตี้หมู่ต้านหันกับต๋าจาอีละ
้
“ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ตั ๋ว เฮา ฮู้ เน่ อ ว่า ตี้ หมู่ ต้าน กับ หมู่ ผู้ นํา ของ ต้าน เยีย ะ จา อัน
้ กับ
พระเยซู ก็ บ่ฮู้ เรือ
่ ง ฮู้ ราว ว่า เยีย ะ อะหยัง ลง ไป 18 แต่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น ต๋าม ตี้
พระองค์ เกย บอก ไว้ผ่าน ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ว่า พระคริสต์ ต้อง ทน ตุ๊ก
ทรมาน 19 ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงกลับใจ๋จากบาปปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วพระองค์จะล้างบาป
หื้อต้านจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง 20 แล้วองค์ พระผู้เป๋นเจ้าจะโผดหื้อหมู่ต้านมีเวลาพักผ่อนหย่อน
ใจ๋ กับพระองค์จะส่งพระคริสต์คือพระเยซู หื้อแก่ต้านตังหลาย 21 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเยซู จะ
ต้อง อยู่ ใน สวรรค์ ก่อน จ๋น เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง หื้อ ปิ๊ ก เป๋น เหมือน เก่า นั ้น
ต๋ามตี้ พระเจ้าสัญญาไว้ผ่านตางกําอู้ของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ ผู้บริสุทธิใน
์
22
สมัยโบราณ โมเสสอู้ว่า ‘องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ของต้าน ตัง หลายจะนําคนนึ่ งในหมู่
ปี้ น้ อง ของ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ เหมือน ข้าพเจ้า ต้าน ตัง
หลายต้องเจื้อฟังกู้สิง่ กู้อย่างตี้เปิ้ นอูเน่
้ อ 23 ใผบ่เจื้อฟังผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคน
นี้ ก็จะถูกตัดออกจากก๋านเป๋นคนของพระเจ้า แล้วปะกับความฉิ บหาย�ง
17

24 “ซามูเอลผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนอื่นๆ

ตี้ ตวย มา เมื่อ ลูน ก็ เกย อู้ เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ใน บ่า เดี่ยว นี้ กั ๋น กู้ คน 25 พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ ไว้
ผ่าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ก็ หื้อ ไว้สําหรับ หมู่ ต้าน กับ หมู่ ต้าน จะ มี ส่วนฮ่วม ใน
พันธสัญญาของพระเจ้าตี้เยียะไว้กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของต้าน พระเจ้าอูกั
้ บอับราฮัมว่า ‘คน
กู้ เจื๊อ จ้า ด ใน โลก จะ ได้ ฮบ
ั ปอน ผ่าน ตาง เจื๊ อสาย ของ เจ้า�จ 26 เมื่อ พระเจ้า แต่ง ตัง้ พระเยซู
ผู้ฮับใจ๊ พระองค์ พระเจ้าก็ ส่งต้านมาหื้อจาวอิสราเอลก่อน เปื้ อปั๋ นปอนหื้อหมู่ต้าน โดยหื้อ
ต้านตังหลายปิ๊ กงว้ายจากเส้นตางจีวต
ิ ตี้บ่ดี�

4
เปโตรกับยอห์นถูกสอบสวน
1 เมื่อเปโตรกับยอห์นกํ่าลังอูกั
้ บคนตังหลายอยูหั
่ น
้

หมู่ปุโรหิต นายทหารฮักษาพระวิหาร
ตึงหมู่สะดูสีปากั ๋นงอมเข้าใส่คนตึงสอง 2 หมู่เขาโขดตึงสองย้อนสอนคนตังหลายว่ามีก๋าน
เป๋นขึ้นจากความต๋าย เหมือนตี้พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น 3 หมู่เขา
จึง ยับ คน ตึง สอง ไป ขัง คอก ไว้ จ๋น แผว วัน พูก เมื่อ เจ๊า ย้อน ว่า คํ่า แล้ว (กฎหมาย ของ จาว ยิว
ง

3:23 3:23 ฉธบ� 18:15,18,19

จ

3:25 3:25 ปฐก� 22:18

กิจก๋าน 4:4

181

บ่หื้อ คนขึ้น ศาลต๋อน มืดคํ่า)
บ่าเดี่ยวนี้ มีผู้เจื้อตี้เป๋นป้อจายประมาณห้าปันคนแล้ว

กิจก๋าน 4:25

4 แต่ หลาย คน ตี้ ฟัง ก็ เจื้อ ใน เรือ
่ งตี้ เปโตรกับยอห์นสัง่ สอน

จ๋น

ต่อ มา แผว วัน พูก หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว หมู่ คน เฒ่า คน แก่ กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ มา อยู่ ตวย กั ๋น
ในกรุ 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 เปโตร กับ ยอห์น มา
ยืน อยู่ ส่อง หน้า หมู่ เขา แล้ว ถาม ว่า “เจ้า ตึง สอง มี อํานาจ อะหยัง มา เยีย ะ จาอี้ กาว่า ใจ๊ สิทธิ
อํานาจของใผ�
8 เวลา นั ้น เปโตร ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จึง ตอบ หมู่ เขา ไป ว่า “ต้าน ผู้
นําของจ้าดเฮา หมู่คนเฒ่าคนแก่ตังหลาย 9 วันนี้ หมู่ต้านมาสอบสวนสิง่ ดีๆ ตี้ข้าพเจ้าเยียะ
หื้อกับคนง่อยนี้ ใค่ฮูก๋
้ าว่าเขาหายง่อยได้จาใด 10 ก็หื้อหมู่ต้านกับจาวอิสราเอลตังหลายฮูไว้
้
เต๊อะว่า ป้อจายคนตี้ยืนอยูต่
่ อหน้าต้านตังหลาย หายเป๋นปกติด้วยฤทธิอํ
์ านาจของพระเยซู
คริสต์จาวนาซาเร็ธ คนตี้หมู่ต้านเอาไปเขิงไว้บนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย แต่พระเจ้าเยียะหื้อเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย 11 พระคัมภีรเกย
์ เขียนไว้ว่า พระองค์เป๋น
‘ศิลาตี้สล่าอย่างหมู่ต้านเอาขว้างไปแล้ว
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฉ
12 นอกจากพระเยซูแล้ว ก็บ่มีใผจ้วยหมู่เฮารอดป๊ นบาปโต้ษได้ ย้อนว่าบ่มีใผคนใดในโลกตี้
พระเจ้าหื้อเป๋นผู้จ้วยหื้อรอดสําหรับหมู่เฮา�
5

13 หมู่เขางืดขนาดเมื่อหันเปโตรกับยอห์นก้าอูบ่
้ กั ๋วใผ

สองคนนี้ เป๋นคนบ่ได้ฮับก๋านศึกษา
กับบ่เก่งด้านใดด้านนึ่ ง แต่จํา๋ ได้ว่าเปโตรกับยอห์นเกยอยูกั
่ บพระเยซูมาก่อน 14 แต่หมู่เขา
อู้ อะหยัง บ่ได้ ย้อน ว่า หัน ป้อ จาย ง่อย ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ฮัก ษา จ๋น หาย ดี ยืน แหมะ เปโตร ตึง ยอห์น
15 หมู่ เขา ก็ สัง
่ หื้อ เปโตร กับ ยอห์น ออก ไป จาก ตี้ ประชุม สภา แซนเฮดริน ก่อน แล้ว ก็ เปิ็กษา
16
กั ๋น ว่า “หมู่ เฮา จะ เอา จาใด กับ สอง คน นี้ ดี หา ย้อน คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ฮู้
แล้วว่าสองคนนี้ เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ยิง่ ใหญ่ หมู่เฮาจะบ่ยอมฮับก็บ่ได้ 17 แต่เปื้ อบ่หื้อเรือ
่ ง
นี้ แพ่ไปเข้าหูใผ หมู่เฮาต้องขูว่
่ าบ่หื้ออูใน
้ นามพระเยซูกับใผคนใดแหมเน่ อ�
18 จาก นั ้น หมู่ เขา ก็ ฮ้อง เปโตร กับ ยอห์น เข้า มา แล้ว สัง
่ ว่า “ห้าม อู้ กาว่า สัง่ สอน อะหยัง
เกี่ยวกับ พระเยซู แหม ซํ้า เน่ อ� 19 แต่ เปโตร กับ ยอห์น ตอบ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ตัดสิน เอา คน
เดียวเต๊อะ พระเจ้าหื้อหมู่เฮาเจื้อฟังต้านตังหลายแตนตี้จะเจื้อฟังพระองค์กา 20 หมู่เฮาตึง
อดบ่ได้ตี้จะอูใน
้ สิง่ ตี้หมู่เฮาได้ฮูได้
้ หัน�

หมู่ เขา ก็ ขู่ เปโตร กับ ยอห์น แหม แล้ว ปล่อย ตึง สอง ไป บ่ฮู้ จะ ลง โต้ษ จาใด ดี ย้อน คน ตัง
หลาย ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ใน สิง่ ตี้ เกิด ขึ้น นั ้น 22 เป๋น เรือ
่ ง อัศจ๋รรย์ แต๊ๆ ตี้ ป้อ จาย เป๋น
ง่อยตัง้ แต่เกิด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ อายุได้สี่สิบป๋ายเตียวได้ดวากๆ
21

กําอธิษฐานของคนตี้เจื้อศรัทธา

23 เมื่อหมู่เขาปล่อยเปโตรกับยอห์นแล้ว

ตึงสองคนก็ปิ๊ กไปหาหมู่ผู้เจื้อ เล่าเรือ
่ งตึงหมด
ตึงเสี้ ยงตี้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ ได้ อู้ได้ ว่าหื้อหมู่เขา 24 เมื่อหมู่ผู้เจื้อได้ยน
ิ
จาอัน
้ ก็ปากั ๋นฮ่วมใจ๋อธิษฐานต่อพระเจ้าพร้อมเดียวกั ๋นว่า “ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่สูงสุด
พระองค์ เป๋นผู้สร้างตึงต๊องฟ้าตึงโลกตึงทะเลกับซะป๊ะตังมวลตี้อยู่ในสถานตี้ หมู่นี้ 25 เมิน
ฉ
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มา แล้ว พระองค์ ได้ อู้ ไว้โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ผ่าน ปาก กษั ตริย์ ดาวิด ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์ ตี้
เป๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาว่า
‘เป๋นจาใดคนต่างจ้าดปากั ๋นโขด
ตึงวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป๋นเจ้า
แต่จะบ่ได้ผล
26 หมู่กษั ตริยต่
์ างๆ ในโลกก็ปากั ๋นเกียมตี้จะสู้
หมู่ผู้ปกครองก็มาฮ่วมกั ๋นต่อต้าน
องค์พระผู้เป๋นเจ้ากับพระคริสต์�ช

แล้ว กํา ทํานาย นี้ ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ก็
์ เกิด ขึ้น แต๊ ใน เมือง นี้ ย้อน กษั ตริย์เฮโรด ตึง ปอ
นทิ อส
ั ปี ลาต เจ้า เมือง กับ คน ต่างจ้า ด กับ จาว อิสราเอล ได้ ปา กั ๋น ต่อ ต้าน พระเยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้
บริสุทธิของ
พระองค์ ผู้ ตี้ พระองค์ เจิม ไว้เป๋น พระคริสต์ 28 สิง่ ตัง มวล ตี้ เขา ตัง หลาย หมู่ นั ้น
์
ได้ เยีย ะ ก็ เกิด ขึ้น ต๋าม ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด ไว้ตัง้ แต่ เมิน แล้ว 29 บ่า เดี่ยวนี้ ขอ พระองค์ โผด ฟัง
กําขู่ของเขาหมู่นั ้น ขอจ้วยหมู่เฮาผู้ฮับใจ๊ ของพระองค์ มีใจ๋ บ่กั ๋วใผตี้ จะบอกเล่าถ้อยกําของ
พระองค์ น่ อย เต๊อะ 30 ขอ หื้อ พระองค์ แสดง ฤทธิ์อํานาจ ตี้ จะ ฮัก ษา คน ป่วย กับ เยีย ะ หมาย
สําคัญตึงปาฏิหาริย์ ผ่านตางพระเยซูผู้ฮับใจ๊ตี้บริสุทธิของ
พระองค์�
์
31 เมื่อ หมู่ ผู้ เจื้อ อธิษฐาน สุ ด แล้ว พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ ตี้ เขา จุ มนุม กั ๋น นั ้น สนั ่น หวัน
่ ไหว หมู่
เขา ก็ ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ แล้ว ได้ บอก เล่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า อย่าง
บ่กั ๋วใผ
27

ผู้เจื้อแบ่งปั๋ นกั ๋น
ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ตึง กึ๊ด ว่า สิง่ ของ ตี้ มี อยู่ นั ้น บ่มี ใผ บอก ว่า เป๋น ของ
ตั ๋วเก่า ถือว่าเป๋นก๋ องก๋าง ก็ ปั๋ นกั ๋นกิน
๋ ปั๋ นกั ๋นใจ๊ กู้ คน 33 หมู่อัครทูตได้ อู้อย่างมีอํานาจ เป๋น
พยานเรือ
่ งพระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วพระเจ้าก็ ปั๋ นปอนหมู่เขา
กู้คู่กู้คนนั กขนาด 34 บ่มีใผในหมู่เขาตี้ตุ๊กยากกัน
้ อยากอะหยังเลย ย้อนว่าคนตี้มีตี้ดินกาว่า
บ้านเฮือนก็ขายเหีย 35 แล้วก็เอาสตางค์มามอบหื้ออัครทูตเอาไปแจกคนตี้มีความจํา๋ เป๋น
36 เหมือนกับตั ๋วอย่างของโยเซฟคนตี้หมู่อัครทูตฮ้องว่าบารนาบัส (หมายเถิง คนตี้หื้อกํา
๋
ลัง ใจ๋) เป๋น จาว เลวี เขา เกิด ตี้ เกาะ ไซปรัส 37 โยเซฟ ขาย ตี้ นา ของ ตั ๋ว แล้ว ก็ เอา สตางค์ ตี้ ได้
มานั ้นหื้อกับหมู่อัครทูต
32

5
อานาเนี ยกับสัปฟีรา
1 มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง จื้อ อานาเนี ย กับ เมีย ของ เขา จื้อ สัปฟี รา ปา กั ๋น ขาย ตี้ ดิน ของ ต๋น เหมือน
กั ๋น 2 แต่เขาเก็บสตางค์เอาไว้บางส่วน เมียของเขาก็ฮูก็
้ หันตวย จากนั ้นเขาจึงนําเอาสตางค์
ส่วน ตี้ เหลือ มา หื้อ กับ หมู่ อัครทูต 3 เปโตร อู้ กับ อานาเนี ย ว่า “เป๋น จาใด เถิง ยอม หื้อ ซาต๋าน
ครอบงําจิตใจ๋หื้อจุล่ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ แบ่งสตางค์ส่วนนึ่ งตี้ได้จากก๋านขายตี้ดิน
เอาไว้ 4 ตี้ดินนั ้นก็เป๋นของเจ้าอยู่แล้วก่อนตี้จะขายบ่ใจ้กา หลังจากตี้ขายแล้ว เงินนั ้นก็ยัง
เป๋นสิทธิของ
เจ้าบ่ใจ้กา แล้วเป๋นจาใดเจ้ากึ๊ดเยียะจาอี้ เจ้าบ่ได้จุล่ายต่อหมู่เฮานา แต่กํ่าลัง
์
จุล่ายต่อพระเจ้าเน่ อ� 5 เมื่ออานาเนี ยได้ยน
ิ กําว่าจาอัน
้ ก็โก้นลงจัก
๊ ต๋ายขําตี้ คนตังหลายตี้
หันจาอัน
้ ก็กั ๋วขนาด 6 ป้อจายคนหนุ่มหลายคนก็มาห่อศพอานาเนี ย แล้วปากั ๋นหามออกไป
ฝังเหีย
ช

4:26 4:26 สดด� 2:12

กิจก๋าน 5:7
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กิจก๋าน 5:28

7 หลัง จาก นั ้น บ่เมิน ประมาณ สัก สาม จัว
้ โมง

เมียของอานาเนี ยก็ เตียวเข้ามา ยังบ่ฮู้เรือ
่ ง
ตี้ เกิดขึ้นกับผัวของเขาสักอย่างเตื้อ 8 เปโตรก็ ถามนางว่า “บอกเฮาลอว่า เจ้ากับผัวขายตี้
ดินได้สตางค์เต้าอีแต๊
้ กา� สัปฟีราตอบว่า “แม่นแล้ว ได้เต้าอัน
้ แต๊ๆ�
9 เปโตร ก็ อู้ กับ นาง ว่า “เป๋ น จาใด สอง คน ผัว เมีย กู้ นี้ เถิง ปา กั ๋น จุ ล่า ย ลองดี พระวิญญาณ
บริสุทธิของ
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผ่อ หัน
้ แล่ คน หมู่ นั ้น ตี้ ไป ฝัง ศพ ผัว ของ เจ้า กํ่า ลัง เข้า มา หมู่
์
เขาก็จะปากั ๋นหามศพของเจ้าออกไปฝังเหมือนกั ๋น�
10 สัปฟี ราก็ โก้นลงจัก
๊ ต๋ายฮิมตีน
๋ ส่องหน้าเปโตรบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เมื่อป้อจายหนุ่มหมู่นั ้น
เตียว เข้า มา ก็ หัน ว่า นาง ต๋าย แล้ว หมู่ เขา จึง หาม ศพ ของ นาง ออก ไป ฝัง ไว้แหมะ กับ ผัว ของ
นาง หัน
้ 11 ส่วน คน ตัง หลาย ใน คริสตจักร ตึง หมู่ คน อื่น ตี้ ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น นี้ ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว
ขนาด
อัครทูตฮักษาโรคหลายอย่าง

12 หมู่อัครทูตได้แสดงก๋านปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายอย่างในคนตังหลาย

กับหมู่ผู้
เจื้อก็มาจุมนุมกั ๋นตี้ระเบียงวิหารของซาโลมอน 13 คนอื่นๆ บ่ก้าเข้าไปฮ่วม เถิงแม้ว่าเคารพ
นั บถือหมู่เขานั กขนาดก็ต๋าม 14 แต่ยังมีตึงป้อจายแม่ญิงตี้ฮับเจื้อในองค์พระผู้เป๋นเจ้าเข้า
มา เพิม
่ นั ก ขึ้น ติกๆ 15 ย้อน สิง่ ตี้ หมู่ อัครทูต ได้ เยีย ะ นั ้น คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น หาม คน เจ็บ คน
ป่วย ไป วาง บน ตี้ นอน กับ สาด แล้ว ไป ไว้ข้าง ตาง เปื้ อ อย่าง หน้ อย เวลา ตี้ เปโตร เตียว ก๋าย ไป
เงาของต้าน อาจจะฟาดถูกตั ๋วของคนป่วย หมู่ นั ้น พ่อง แล้วจะหายป่วย 16 มี หมู่ คนจํา๋ นวน
นั ก เข้า มา ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตี้ มา จาก หมู่บ้าน ต่างๆ แวด กรุ ง หัน
้ หมู่ เขา ปา คน ป่วย กับ คน ตี้
ตุ๊กทรมานจากผีฮ้าย๔เข้ามาตวย คนหมู่นี้ ก็ฮับก๋านฮักษาหื้อหายหมดกู้คน
หมู่อัครทูตโดนคํ่า
มหา ปุโรหิต ตึง หมู่ ของ เขา เซิง่ เป๋น สมาชิก สะดู สี ก็ ขอย หมู่ อัครทูต ขนาด 18 จึง ยับ หมู่
อัครทูตไปขังคอกไว้ 19 แต่เมื่อคืนนั ้น ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป๋นเจ้ามาไขปะตู๋คอก แล้ว
ปา หมู่ อัครทูต ออก จาก คอก ไป ทูต สวรรค์ อู้ ว่า 20 “หื้อ ไป ตี้ ข่วง พระวิหาร บอก คน ตัง หลาย
เถิงเรือ
่ งจีวต
ิ ใหม่นี้ ตี้หัน
้ เน่ อ�
21 หมู่ อัครทูต ก็ เจื้อ ฟัง แจ้ง บ่แจ้ง หมู่ เขา ก็ เข้า ไป ตี้ ข่วง พระวิหาร แล้ว ตัง
้ เก๊ า สัง่ สอน คน
ตังหลาย
มหาปุโรหิตกับหมู่ของเขาฮ้องหมู่คนเฒ่าคนแก่ของจาวอิสราเอลมาประชุมสภาแซนเฮ
ดริน แล้ว ใจ๊ เจ้า หน้า ตี้ ไป เอา หมู่ อัครทูต ออก จาก คอก ปา มา ตี้ ประชุม 22 แต่ เมื่อ เจ้า หน้า ตี้
ไปแผวคอกบ่ปะหมู่อัครทูตอยู่ในหัน
้ หมู่เขาก็ปิ๊ กมารายงานว่า 23 “หมู่เฮาหันคอกปิดแน่ น
หนาจ้าดดี ยามก็ยังเฝ้าอยู่ตี้ปะตู๋ แต่เมื่อไขปะตู๋เข้าไป ก็บ่หันมีใผอยู่ในหัน
้ สักคน� 24 เมื่อ
นายทหารฮักษาพระวิหารตึงหมู่หัวหน้าปุโรหิตได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็งืดอิกขะหลิกใจ๋ว่าจะมีอะหยัง
เกิดขึ้นแหมต่อไป
25 แล้วมีคนนึ่ งเข้ามารายงานว่า “หมู่คนตี้ต้านยับไปขังคอกไว้นั ้น บ่าเดี่ยวนี้ กํ่าลังยืนสัง
่
สอนคนตังหลายอยู่ตี้ข่วงพระวิหารปู๊นลอ� 26 แล้วนายทหารฮักษาพระวิหารกับเจ้าหน้าตี้
ก็ออกไปปาหมู่อัครทูตเข้ามา แต่บ่ใจ๊กํ่าลังบังคับ ย้อนกั ๋วคนตังหลายจะเอาบ่าหินขว้างใส่
27 หมู่ เขาปาหมู่ อัครทูตเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าตี้ ประชุมสภา แล้วมหาปุโรหิตก็ ถามหมู่ เขา
ว่า 28 “หมู่เฮาสัง่ ห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วว่า บ่หื้อสอนในนามของพระเยซูเวลาตี้สัง่ สอนบ่ใจ้
กา แต่หมู่เจ้าก็ยังเผยแพ่กําสอนของเจ้านี้ ไปใคว่กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วตัง้ ใจ๋นาบโต้ษหมู่เฮา
17

๔

5:16 5:16 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ว่าเยียะหื้อเยซูต้องต๋าย�
ก็อู้ว่า “หมู่เฮาจํา๋ เป๋ นต้องเจื้อฟัง
กําสัง่ ของพระเจ้านั กเหลือเจื้อฟังกําสัง่ ของมนุษย์ 30 พระเจ้าของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา
เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผู้ ตี้ ต้าน ตัง หลาย ฆ่า โดย เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขนจ๋นต๋ายนั ้น 31 พระเจ้ายกพระเยซูไว้หื้ออยูตั
่ งเผิกขวาของพระองค์ ในฐานะเป๋นเจ้าเป๋น
นายกับเป๋นพระผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ เปื้ อคนจ้าดอิสราเอลจะสามารถกลับใจ๋จากบาป
แล้วฮับก๋านยกโต้ษบาป 32 หมู่เฮาเป๋นพยานในเรือ
่ งนี้ พระวิญญาณบริสุทธิตี
์ ้พระเจ้ามอบ
หื้อกับกู้คนตี้เจื้อฟังพระองค์ ก็เป๋นพยานตวยเหมือนกั ๋น�
29 เปโตรกับหมู่อัครทูตคนอื่นๆ

เมื่อ หมู่ สมาชิก ใน สภา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ หมิง้ ขนาด กับ กึ๊ด ว่า จะ ฆ่า อัครทูต หมู่ นี้ 34 แต่ มี
สมาชิกสภาคนนึ่ งจื้อกามาลิเอล เป๋นฟาริสีกับเป๋นครู สอนบทบัญญัติตวย เป๋นคนตี้คนตัง
หลาย นั บถือ เขา ลุก ขึ้น ยืน แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ อัครทูต ออก ไป ตัง นอก เหีย สัก บึด ก่อน 35 แล้ว
ต้าน อู้ ว่า “จาว อิสราเอล ตัง หลาย หละวัง ตั ๋ว หื้อ ดี เน่ อ ใน สิง่ ตี้ ต้าน ตัง หลาย จะ เยีย ะ กับ ป้อ
จาย หมู่ นี้ 36 จํา๋ ได้ ก่อ ต๋อน ตี้ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ธุ ดาส อ้าง ว่า ตั ๋ว เขา เป๋น ผู้ ยิง่ ใหญ่ มี คน ติด
ต๋าม หลาม ตวย เขา ประมาณ สี่ ร้อย คน เมื่อ เขา ถูก ฆ่า ต๋าย หมู่ คน ตี้ ติด ต๋าม เขา ก็ แตก ขะแล
ขะแจ ไป เหีย หมด บ่หัน มี อะหยัง เกิด ขึ้น สัก อย่าง 37 หลัง จาก ธุ ดาส ต๋าย ก็ มี ยู ดาส จาว กาลิ
ลี แหม คน นึ่ ง เมื่อ ต๋อน ตี้ จด ทะเบียน สํามะโน ครัว เขา ได้ จัก
๊ จู๋ง หมู่ คน หื้อ ติด ต๋าม เขา ไป แต่
เขาก็ถูกฆ่าต๋าย แล้วหมู่ศิษย์ของเขาก็แตกขะแลขะแจไปเหมือนกั ๋น 38 บ่าเดี่ยวนี้ ก็เหมือน
กั ๋น ข้าพเจ้าจึงขอแนะนําหมู่ต้านหื้ออยู่ห่างๆ จากคนหมู่นี้ ห้ามยุง่ กับหมู่เขาปะลํ้าปะเหลือ
ย้อนว่าถ้าแผนก๋านกาว่าก๋านหมู่นี้ ของหมู่เขามาจากมนุษย์ ก็จะหุยหายตุยตายไปคนเดียว
39 แต่ ถ้า แผนก๋า น นี้ มา จาก พระเจ้า ลอ ต้าน บ่สามารถ เกิดเกิ
็
ง้ ได้ เน่ อ แล้ว ต้าน ก็ จะ ตัง้ ตั ๋ว
ต่อสู้กับพระเจ้า�
33

40 หมู่เขาก็ยอมฟังกําแนะนําของกามาลิเอล

จึงฮ้องหมู่อัครทูตเข้ามา แล้วก็ใจ๊คนเฆี่ยน
กับสัง่ ห้ามบ่หื้ออูใน
้ นามพระเยซูแหม แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
41 หมู่ อัครทูต ก็ ออก จาก สภา มา ด้วย ความ ยินดี ขนาด ย้อน ว่า พระเจ้า หัน ว่า หมู่ เขา มี ก้า
ปอ ตี้ จะ ฮับ ก๋าน ดูถูก ดู แควน เปื้ อ นาม ของ พระเยซู 42 แล้ว กู้ วัน ใน ข่วง พระวิหาร ตึง ใน บ้าน
เฮือนของคนตังหลาย หมู่อัครทูตก็สัง่ สอนตึงบอกข่าวดีบ่เกยขาดว่าพระเยซูคือพระคริสต์

6
เลือกป้อจายเจ็ดคนหื้อเยียะก๋านพิเศษ
มีคนฮับเจื้อพระเยซูนั กขึ้นติกๆ หมู่จาวยิวตี้อู้ภาษากรีกปากั ๋นจ่ม
ว่าหื้อหมู่ จาวยิวตี้ อู้ภาษาฮีบรู เรือ
่ งหมู่ แม่ หม้ายตี้ อู้ภาษากรีก บ่ได้ ฮับอาหารตี้ แจกประจํา๋
วัน๕ 2 อัครทูตตึงสิบสองคนจึงฮ้องหมู่ ผู้เจื้อตึงหมดมาจุ มนุมกั ๋น แล้วอู้ว่า “บ่ถูกต้องเน่ อ
ตี้ หมู่เฮาจะเมาไปแจกอาหารกั ๋นอยู่ จ๋นละเลยก๋านสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า 3 เอาจาอี้ก็
แล้วกั ๋นปี้ น้ องตังหลายเหย หื้อเลือกป้อจายสักเจ็ดคนในหมู่ต้านตี้มีจื้อเสียงดี เป๋นคนตี้ได้
ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ เป๋น คน มี ผญา ปั๋ ญญา ดี แล้ว เฮา จะ ตัง้ หื้อ หมู่ เขา ผ่
อกอยฮับผิดชอบก๋านแจกอาหารนี้ 4 ส่วนหมู่เฮาจะตัง้ อกตัง้ ใจ๋ ใจ๊เวลาอธิษฐานตึงสัง่ สอน
ถ้อยกําของพระเจ้า�
1 ในหละหว่างเวลานั ้น

๕

6:1
6:1
ในสมัยพระคัมภีรแม่
์ หม้ายบ่สามารถเซาะว่าหากิน
๋ ได้
แต่แม่หม้ายตี้บ่มีญาติจาวยิวก็จัดก๋านแจกอาหารหื้อ

ต้องเปิ้ งปาญาติปี้ น้ อง

กิจก๋าน 6:5
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จึงเลือกสเทเฟน (ป้อจายตี้มีความเจื้อนั กขนาด
กับได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ)์ ฟีลิป โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิโมน ปารเมนั ส กับ
นิ โคเลาส์ (ตี้เป๋นจาวเมืองอันทิโอก เซิง่ ก่อนหน้านี้ เข้าฮีตศาสนายิว) 6 หมู่เขาจึงปาตึงเจ็ด
คน นี้ มา ยืน ต่อ หน้า หมู่ อัครทูต แล้ว หมู่ อัครทูต ก็ อธิษฐาน วาง มือ บน หัว คน ตึง เจ็ด นั ้น เปื้ อ
มอบหื้อเยียะงานนี้
7 ก๋านบอกถ้อยกําของพระเจ้าก็แผ่ขยายกว้างออกไปติกๆ มีคนมาฮับเจื้อพระเยซูในกรุ ง
เยรู ซาเล็มนั กขึ้นเวยขนาด กับมีหมู่ปุโรหิตหลายคนฮับเจื้อตวย
5 คนตังหลายก็ปออกปอใจ๋กับข้อเสนอนี้

จาวยิวบางคนต่อต้านสเทเฟน

8 คนจื้อสเทเฟนฮับปอนตึงฤทธิอํ
์ งหมายสําคัญ
์ านาจของพระเจ้านั ก เยียะสิง่ ปาฏิหาริยตึ

หลายอย่างต่อหน้าคนตังหลาย 9 แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาของจาวยิว จื้อธรรมศาลา
ขี้ข้ามีอิสระ๖ มาเถียงกับสเทเฟน หมูเขา
่ เป๋นจาวยิวมาจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย
10
แคว้นซิลีเซีย และแคว้นเอเชีย แต่ หมู่เขาก็ เถียงสู้ บ่ได้ ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิหื
์ ้อ
ปั๋ ญญาในก๋านอู้แก่สเทเฟน 11 ย้อนจาอัน
้ เขาหมู่นั ้นจึงหื้อสินบนเอาคนมาอู้ว่า “เฮาได้ยน
ิ
ป้อจายคนนี้ อูกํ
้ าหมิน
่ ประมาทต่อโมเสสกับต่อพระเจ้า�
12 เขาหมู่นั ้นเยียะจาอี้

ก็สุ่ยหื้อคนตังหลายตึงหมู่คนเฒ่าคนแก่ของจาวยิวกับธรรมาจ๋า
รย์ยับสเทเฟน แล้วเอาไปตี้ สภา 13 หมู่ เขานําพยานเท็จมาอู้ว่า “ป้อจายคนนี้ อู้ดู หมิน
่ พระ
วิหารแห่งนี้ และต่อต้านบทบัญญัติของโมเสสตลอดเวลา 14 ย้อนหมู่เฮาได้ยน
ิ เขาอูว่
้ า เยซู
จาวนาซาเร็ธจะเตพระวิหารแห่งนี้ ขว้าง กับจะเปี่ ยนฮีตเก่าฮอยเดิมตี้โมเสสหื้อไว้กับเฮา�
15 คน ตัง หลาย ตี้ นั ่ง อยู่ ใน สภา นั ้น ปา กั ๋น ปั ก ต๋าผ่อ ไป ตี้ สเทเฟน ก็ หัน ว่า หน้า ของ เขา เหมือน
หน้าของทูตสวรรค์

7
สเทเฟนสู้คดี

1 มหาปุโรหิตถามสเทเฟนว่า

“เรือ
่ งตี้เขาฟ้องมานี้ แต๊กาว่าบ่แต๊�

“ต้านคนเฒ่าคนแก่กับปี้ น้ องตังหลายฟังหื้อดีก่อน พระเจ้าผูยิ
้ ง่ ใหญ่
ป๋า กฏ ตั ๋ว ต่อ อับ ราฮัม ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ต๋อน นั ้น ต้าน ยัง อยู่ ตี้ ดิน แดน เม
โสโปเตเมีย ก่อน จะ ย้าย ไป อยู่ ตี้ เมือง ฮาราน 3 พระเจ้า อู้ กับ อับ ราฮัม ว่า ‘หื้อ เจ้า ออก จาก
ประเทศของเจ้า ออกจากญาติปี้ น้ องของเจ้า ไปดินแดนตี้เฮาจะบอกหื้อเจ้าฮู�
้ 4 แล้วอับรา
ฮัมก็ออกจากดินแดนของจาวเคลเดียมาอาศัยอยู่ตี้เมืองฮาราน หลังจากป้อของต้านต๋าย
แล้ว พระเจ้าก็ส่งต้านออกจากตี้หัน
้ มาดินแดนตี้หมู่ต้านอาศัยอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้
2 สเทเฟนก็ตอบว่า

5 “ใน ต๋อน นั ้น พระเจ้า ยัง บ่หื้อ อับ ราฮัม เป๋ น เจ้าของ ตี้ ดิน ตัด
๊ นี้ แม้ แต่ วา เดียว แต่ พระเจ้า
สัญญาตี้จะยกแผ่นดินตึงหมดนี้ หื้อต้านตึงลูกหลานต๋านเต๊าของต้าน แต่ต๋อนนั ้นอับราฮัม
ยัง บ่มี ลูก สัก คน เตื้อ 6 พระเจ้า อู้ กับ ต้าน จาอี้ ว่า ‘ลูก หลาน ของ เจ้า จะ เป๋น คน แปลกหน้า ใน
แผ่นดินอื่น จะเป๋นขี้ข้า คนตี้ หัน
้ จะเยียะบ่ดี ต่อหมู่เขาเป๋นเวลาสี่ ร้อยปี๋ 7 แต่ เฮาจะลงโต้ ษ
คนจ้าดนั ้น ตี้เยียะหื้อลูกหลานของเจ้าต้องตกเป๋นขี้ข้า� พระเจ้ายังอู้แหมว่า ‘หลังจากนั ้น
หมู่เขาก็จะออกจากดินแดนนั ้น แล้วมานมัสก๋านเฮาตี้สถานตี้นี่ � 8 พระเจ้าก็มอบหื้ออับรา
ฮัมเยียะพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อเป๋นเครือ
่ งหมายพันธสัญญาไว้หละหว่างพระองค์กับต้าน เมื่ออับรา

๖

6:9 6:9 จาวยิวตี้เกยเป๋นขี้ข้า แต่มีอิสระแล้ว ได้รวมตั ๋วกั ๋นมีธรรมศาลาเป๋นของตั ๋วเก่า จึงตัง้ จื้อจาอี้
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ฮัมมีลูกบ่าวจื้ออิสอัคอายุแปดวัน อับราฮัมก็เยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อเขา ต่อมาอิสอัคมีลูกบ่าวจื้อ
ยาโคบ แล้วยาโคบก็มีลูกบ่าวสิบสองคนตี้เป๋นต้นผะกุ๋นต่างๆ ของหมู่เฮา
9 “หมู่ ลูก บ่าว ของ ยาโคบ ปา กั ๋น ขอย โยเซฟ น้ อง บ่าว ของ ตั ๋ว จึง ขาย โยเซฟ หื้อ ไป เป๋ น ขี้ข้า
ในประเทศอียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้าก็ อยู่ตวยโยเซฟ 10 พระองค์ จ้วยหื้อโยเซฟป๊นจากความตุ๊กกู้
อย่าง พระเจ้า เยีย ะ หื้อ โยเซฟ มี ปั๋ ญญา กับ หื้อ ฟาโรห์ (แป๋ ว่า กษั ตริย์ ของ อียป
ิ ต์) เปิง ใจ๋ โย
เซฟขนาด เถิงกับแต่งตัง้ หื้อเป๋นผู้ปกครองประเทศอียป
ิ ต์ตึงในวังของฟาโรห์ตวย
11 “ต่อ มา ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ ตึง ดิน แดน คานาอัน เกิด กั ๋นดาร อดอยาก เยีย ะ หื้อ เดือดฮ้อ น
กั ๋นอย่างหนั ก ป้ออุย
๊ แม่หม่อนเก๊าเหง้าของหมู่เฮาก็บ่มีอาหารกิน
ิ ว่าใน
๋ 12 เมื่อยาโคบได้ยน
13
ประเทศ อียป
ิ ต์ มี ของกิน
๊ แม่ หม่อน เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ไป ตี้ หัน
้ เตื้อ ตี้ นึ่ ง ต๋อน
๋ ก็ ส่ง ป้อ อุย
ไปเตื้อตี้ สองนั ้น โยเซฟก็ เปิดเผยตั ๋วหื้อปี้ น้ องของต้านฮู้จัก ฟาโรห์ก็ ฮู้จักครอบครัวญาติ ปี้
น้ อง ของ โยเซฟ ตวย 14 โยเซฟ ส่ง คน ไป ฮับ ยาโคบ ป้อ ของ ต้าน ตึง ญาติ ปี้ น้ อง ของ ต้าน รวม
ตึงหมดตึงเสี้ยงเจ็ดสิบห้าคนหื้อมาอยูตวย
่
กั ๋นในประเทศอียป
ิ ต์ 15 ยาโคบก็ปากั ๋นย้ายไปอยู่
ตี้ ประเทศอียป
ิ ต์ แล้วยาโคบกับป้ออุย
๊ แม่ หม่อนตี้ เป๋นเก๊าเหง้าของหมู่ เฮาก็ ต๋ายตี้ ประเทศ
อียป
ิ ต์นั ้น 16 มีคนเอาศพของต้านหมู่นั ้นมาตี้เมืองเชเคม แล้วฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพตี้อับรา
ฮัมใจ๊สตางค์จํา๋ นวนนึ่ ง ซื้อมาจากลูกบ่าวของฮาโมร์ในเมืองเชเคมนั ้น
17 “เมื่อ ใก้ เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า จะ ฮัก ษา สัญญา ตี้ หื้อ ไว้ กับ อับ ราฮัม จํา
๋ นวน จาว อิสราเอล
18
ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ได้ เพิม
ิ ต์ มี กษั ตริย์ ใหม่ ขึ้น ปกครอง
่ ขึ้น นั ก ขนาด เวลา นั ้น ประเทศ อียป
ประเทศ องค์ นึ่ ง ตี้ บ่เกย ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยวกับ โยเซฟ เลย 19 กษั ตริย์ องค์ นี้ ใจ๊ อุบาย หลอกลวง ตึง
เยีย ะ บ่ดี ต่อ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา โดย เข หื้อ เอา ลูก หน้ อย ของ หมู่ เขา ไป ขว้าง ตัง นอก
20
หื้อต๋าย โมเสสก็เกิดมาในหละหว่างเวลานั ้น ต๋อนเป๋นหละอ่อน ต้านมีฮูปฮ่างงามน่าฮัก
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
ศึกษาวิชาความฮูตึ
้ งหมดของจาวอียป
ิ ต์ กับต้านก็เก่งในเรือ
่ งกําอูกํ
้ าจ๋าตึงงานต่างๆ ตวย
23 “เมื่อ โมเสส อายุ ได้ สี่ สิบ ปี๋ ต้าน กึ๊ด ใจ๋ ใค่ ไป แอ่ว หา ปี้ น้ อง จาว อิสราเอล ของ ต้าน 24 เมื่อ
ต้านซัดต๋าหันจาวอิสราเอลคนนึ่ งถูกจาวอียป
ิ ต์ คนนึ่ งคํ่า ต้านก็ เข้าไปจ้วย แล้วฆ่าป้อจาย
จาว อียป
ิ ต์ คน นั ้น ต๋าย เป๋น ก๋าน แก้ แค้น หื้อ 25 โมเสส กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ปี้ น้ อง จาว อิสราเอล คง ฮู้
แล้วว่า พระเจ้าจะใจ๊ต้านนี่ ละมาจ้วยปล่อยหื้อหมู่เขามีอิสระ แต่ว่าหมู่เขาบ่เข้าใจ๋ไปจาอัน
้
26 วัน ถัด มา โมเสส เตียว ก๋าย มา หัน จาว อิสราเอล สอง คน กํ่า ลัง ผิด หัว กั ๋น หัน ท่า บ่ดี ต้าน ก็ ฮิ
เข้าไปห้าม แล้วอู้หื้อเขาคืนดี กั ๋นเหียว่า ‘เป๋นปี้ น้ องกั ๋นแต๊ๆ เยียะหยังตี กั
๋ ๋นจ๋นเลือดตกยาง
ออก� 27 แต่ ป้อ จาย คน ตี้ คํ่า นั ้น ยู้ โมเสส ออก ไป แล้ว อู้ ว่า ‘ใผ ตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น ผู้ ปกครอง กับ
ตัดสินหมู่เฮา 28 เจ้าจะมาฆ่าเฮาเหมือนตี้ฆ่าจาวอียป
ิ ต์เมื่อตะวานี้ กา� 29 เมื่อโมเสสได้ยน
ิ
กํา อู้ จาอัน
้ ก็ หนี ไป อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน จาว มี เดีย น ใน ฐานะ คน แปลก หน้า แล้ว ต้าน ก็ มี ลูก
ป้อจายสองคนตี้หัน
้
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
โมเสสหันในเปล๋วไฟตี้กํ่าลังไหม้คุ่มไม้ ในดินแดนทุรกั ๋นดารใก้ดอยซีนาย 31 เมื่อโมเสสซัด
ต๋าหันใส่ก็เกือบบ่เจื้อสายต๋าตั ๋วเก่า งืดแต๊ๆ เมื่อเตียวเข้าไปใก้ๆ เปื้ อจะหันถี่ๆ ก็ได้ยน
ิ เสียง
ของพระเจ้าอูว่
้ า 32 ‘เฮาเป๋นพระเจ้าของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเจ้า เฮาเป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม
อิสอัค กับยาโคบนั บถือ� โมเสสกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ถาบๆ บ่ก้าผ่อตี้คุ่มไม้นั ้น 33 แล้วพระเจ้าก็อูกั
้ บ
34
โมเสสแหมว่า ‘ถอดเกิบออกเหียก่อน ย้อนตี้เจ้ายืนอยูนี
่ ้ เป๋นตี้ศักดิส
พระเจ้าอูต่
้ อไป
์ ิทธิ�
์
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ว่า ‘เฮาหันความตุ๊กคนจ้าดของเฮาตี้อยู่ในประเทศอียป
ิ ต์แล้ว เฮาได้ยน
ิ เสียงฮ้องป่นปี้ ตีนั
ง ของ หมู่ เขา เฮา จึง ลง มา เปื้ อ จะ ปล่อย เขา หื้อ มี อิสระ มา เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า ปิ๊ ก ไป ประเทศ
อียป
ิ ต์�
35 “โมเสสคนนี้ ละตี้จาวอิสราเอลบ่ยอมฮับโดยอูว่
้ า ‘ใผตัง้ เจ้าหื้อเป๋นผูปกครอง
้
กับตัดสิน
หมู่ เฮา� พระเจ้า ส่ง ต้าน มา เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ผู้ จ้วย หื้อ ป๊น ความ ตุ๊ก โดย อู้ ผ่าน ทูต สวรรค์
ตี้ ป๋า กฏ หื้อ ต้าน หัน ใน คุ่ม ไม้ ตี้ ไฟ ไหม้ อยู่ 36 โมเสส ก็ คือ คน ตี้ ปา จาว อิสราเอล ออก มา จาก
ประเทศอียป
ิ ต์ ต้านเยียะปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญต่างๆ ในประเทศอียป
ิ ต์ ตี้ทะเลแดง กับ
เป๋นเวลาสี่สิบปี๋ในดินแดนทุรกั ๋นดาร
37 “โมเสสคนนี้ ละเป๋ นผูตี
้ ้อูกั
้ บจาวอิสราเอลตังหลายว่า

‘พระเจ้าจะนําคนนึ่ งในหมู่ปี้ น้ อง
ของต้านตังหลายหื้อเป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์เหมือนอย่างข้าพเจ้า� 38 โมเสส
คน นี้ อยู่ กับ จุ มนุ ม จาว อิสราเอล ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร ฮ่วม กับ
ทูตสวรรค์ตี้อูกั
้ บโมเสสในดอยซีนาย ตี้หัน
้ ต้านฮับถ้อยกําแห่งจีวต
ิ มาหื้อเฮาตังหลาย 39 แต่
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา บ่ยอม เจื้อ ฟัง ต้าน หมู่ เขา บ่ยอมฮับ ต้าน ใค่ ปิ๊ ก ไป ประเทศ อียป
ิ ต์
40 ต๋อนตี้โมเสสขึ้นไปบนดอยซีนายได้หลายวันแล้ว หมู่เขาอู้กับอาโรนอ้ายของต้านว่า ‘ขอ
จ้วย แป๋ง พระ หื้อ หมู่ เฮา กํา เต๊อะ เปื้ อ จะ หื้อ มา นํา ตาง หมู่ เฮา ย้อน หมู่ เฮา บ่ฮู้ ว่า เกิด อะหยัง
ขึ้น กับ โมเสส คน ตี้ นํา เฮา ออก มา จาก ประเทศ อียป
ิ ต์� 41 ใน เวลา นั ้น หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น เอา คํา
๗
ตี้ ติด ตั ๋ว มา หล่อ เป๋น ฮูป งัว ก๊อก ขึ้น มา ตั ๋ว นึ่ ง แล้ว ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา ฮูป เคารพ นั ้น หมู่ เขา ก็
ปากั ๋นกิน
๋ เลี้ยงฉลองสิง่ ตี้หมู่เขาแป๋งขึ้นมากับมือ 42 แต่พระเจ้าบิน
่ หน้าหนี จากหมู่เขาเหีย
พระองค์ปล่อยหื้อหมู่เขานมัสก๋านหมู่ดาวในต๊องฟ้า อย่างตี้มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือของผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
‘จาวอิสราเอลตังหลาย สัตว์ตี้หมู่เจ้าฆ่าเอามาปู่จา
ในดินแดนทุรกั ๋นดารเป๋นเวลาเถิงสี่สิบปี๋นั ้น
เจ้าเอามาปู่จาเฮากา
43 บ่ใจ้ แต่หมู่เจ้าขนเอาแต้นปู่จาของพระโมเลค๘
กับฮูปพระเรฟาน๙เทพเจ้าแห่งดาว
คือฮูปพระตี้หมู่เจ้าแป๋งขึ้นเปื้ อกราบไหว้นมัสก๋านบ่ใจ้กา
จาอัน
้ เฮาจะกวาดเจ้าหื้อไปเป๋นเชลยไก๋ๆ หล่ายเมืองบาบิโลนปู๊น�ซ
“ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ก็ มี เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์แห่ง สักขี พยาน ตี้ ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร
เป๋น เต็นท์ ตี้ พระเจ้า บอก หื้อ โมเสส แป๋ง ขึ้น มา ต๋าม ฮูป แบบ ตี้ พระองค์ เยีย ะ หื้อ ต้าน หัน นั ้น
45 เมื่อป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาได้ เต็นท์ นั ้นจากป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขามาแล้ว ต้าน
หมู่ นั ้น ขน เต็นท์ ตวย โยชู วา เข้า ไป ไว้ใน ดิน แดน ตี้ ยึด มา จาก จ้าด ต่างๆ ตี้ พระเจ้า ไล่ ออก ไป
ต่อ หน้า ต่อ ต๋า ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา แล้ว เต็นท์ นี้ ก็ อยู่ ตี้ หัน
้ ตลอด มา จ๋น เถิง สมัย ของ
กษั ตริยดาวิ
์
ด
46 “พระเจ้า เปิ ง ใจ๋ กษั ตริย์ ดาวิด ขนาด ต้าน ขอ แป๋ ง พระวิหาร หื้อ พระเจ้า ของ ยาโคบ๑
47 แต่กษั ตริยซาโลมอน
์
ลูกของกษั ตริยดาวิ
์
ดเป๋นผู้แป๋งพระวิหารสําหรับพระเจ้า
44

๗

7:41

7:41

ฮูปงัวก๊อก

นั บถือว่าเป๋นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์

๙

กําไทยว่า

๘

รู ปโคหนุ่ม

เป๋นพระตี้จาวอิสราเอลฮับมาจากจาวอียป
ิ ต์

7:43 7:43 พระโมเลค เป๋นพระแห่งตะวันกับต๊องฟ้าของจาวอัมโมน

7:43 7:43 พระเรฟาน เป๋นพระแห่งดาวเสาร์ของจาวอียป
ิ ต์
พระเจ้าของยาโคบ เป๋นวิธก
ี ๋านฮ้องพระเจ้าตี้จาวยิวใจ๊อูเถิ
้ งพระองค์

ซ

7:43 7:43 อมส� 5:25-27

๑

7:46 7:46
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“แต่ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ก็ บ่อาศัย อยู่ ใน พระวิหาร ตี้ แป๋ง จาก มือ ของ มนุษย์ อย่าง ตี้ ผู้ เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
49 ‘สวรรค์เป๋ นบัลลังก์ของเฮา แผ่นดินโลกก็คือแต้นตี้ฮองตีน
๋ ของเฮา
พระเจ้าผู้สูงสุดถามว่า แล้วเจ้าจะแป๋งวิหารอะหยังสําหรับเฮา
หมู่เจ้าจะหื้อเฮาย้างอยูตี
่ ้ไหน
50 ซะป๊ ะซะเป้ ดหมู่นี้ เฮาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเฮาตึงหมดบ่ใจ้กา�ญ ”
51 สเทเฟนอูต่
้ อไปว่า “หมู่ต้านเป๋นคนหัวแข็ง หลึ่ง ตึงหูหนวก ต้านตังหลายขัดขวางพระ
วิญญาณบริสุทธิอยู
่
หมู่ต้านเยียะเหมือนป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้าน 52 มีคนตี้เป๋น
์ สะลวด
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน ใด พ่อง ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน บ่ได้ คํ่า หือ ส่วน
หมู่คนตี้ตวายตัก
๊ ก๋านมาของผูถู
้ กต้องต๋ามธรรมคือพระเยซู ป้ออุย
๊ แม่หม่อนก็ฆ่าหมู่คนนั ้น
ต๋ายตวย แล้วบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านหักหลังพระเยซู แล้วฆ่าพระองค์ต๋าย 53 หมู่ต้านนั ้นละเป๋น
คน ตี้ ฮับ บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ตี้ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า เอา มา หื้อ แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ยอม เจื้อ
ฟังบทบัญญัตินั ้น�
48

สเทเฟนถูกฆ่า

54 เมื่อผู้นําจาวยิวได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นโขดยัน
้ เขี้ยวหยัน
้ กางเข้าใส่สเทเฟน 55 แต่สเทเฟน

ก็ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้านแหงนผ่อขึ้นบนต๊องฟ้าก็หันรัศมีของพระเจ้า
กับ หัน พระเยซู ยืน อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า หัน
้ 56 แล้ว สเทเฟน อู้ ว่า “ผ่อ หัน
้ ลอ ข้าพเจ้า
หันสวรรค์เปิดออก กับหันบุตรมนุษย์ยืนอยูตั
่ งเผิกขวาของพระเจ้า�
57 หมู่เขาก็ ปากั ๋นฮ้องเสียงดังเอามือตึดหู แล้วปากั ๋นงอมเข้าใส่ สเทเฟน 58 ปากั ๋นลากส
เทเฟน ออก ไป นอก เมือง เอา บ่า หิน ขว้าง จ๋น ต๋าย หมู่ ตี้ เป๋น พยาน ก็ ปา กั ๋น แก้ เสื้อ คุม ของ ตั ๋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 “พระเยซู
องค์พระผู้เป๋นเจ้า ขอฮับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าตวยเต๊อะ� 60 แล้วสเทเฟนก็คุกเข่าฮ้อง
ออก ปาก เสียง ดัง ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ห้าม เอา โต้ษ หมู่ เขา เน่ อ ตี้ หมู่ เขา ปา กั ๋น เยีย ะ บาป นี้ �
เมื่ออูจบ
้ แล้วสเทเฟนก็ต๋าย

8
หมู่ผู้เจื้อถูกคํ่า

1 เซาโลก็อยู่ตี้หัน
้

เขาหันดีตวยในก๋านฆ่าสเทเฟน ในวันนั ้นมีก๋านตัง้ เก๊าคํ่าเขคริสตจักร
ครัง้ ใหญ่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ผูเ้ จื้อตังหลายเว้นแต่หมูอั
่ ครทูตแตกหนี ขะแลขะแจไปทัว่ แคว้น
ยู เดีย กับ แคว้น สะมาเรีย 2 หมู่ คน ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า จัด ก๋า น ฝัง ศพ สเทเฟน แล้ว ปา กั ๋น ไห้ฮํ่า
หาสเทเฟนด้วยความโศกเศร้าเสียใจ๋ขนาด 3 ส่วนเซาโลก็ตัง้ เก๊าทําลายคริสตจักร เขาเข้า
ไปในเฮือนจากหลังนึ่ งไปแหมหลังนึ่ ง เปื้ อลากคอตึงแม่ญิงป้อจายไปขังคอก
ฟีลิปบอกข่าวดีในแคว้นสะมาเรีย

4 สําหรับผู้เจื้อตี้แตกขะแลขะแจไป

ก็ปากั ๋นบอกข่าวดีเรือ
่ งถ้อยกําของพระเยซูกู้ตี้กู้ตาง
ตี้หมู่เขาไป
แล้วบอกเรือ
่ งของพระคริสต์ หื้อคน
ตี้ หัน
้ ฟัง 6 เมื่อ คน ตัง หลาย ได้ยน
ิ ฟี ลิป บอก ก็ ตัง้ ใจ๋ ฟัง ใน สิง่ ตี้ ต้าน อู้ กับ หัน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้
5 ส่วนฟี ลิปไปตี้ เมืองนึ่ งในแคว้นสะมาเรีย

ญ

7:50 7:50 อสย� 66:1-2

กิจก๋าน 8:7
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ต้านเยียะ
เมื่อฟีลิปไล่ผีฮ้าย๒ ผีฮ้ายตี้เข้าคนอยู่ก็ฮ้องเสียงดังออกไปจากคนนั ้นเหีย
หมู่คนตี้เป๋นโรคต๋ายผากกับคนง่อยก็ฮับก๋านฮักษาจ๋นหาย 8 คนในเมืองนั ้นก็มีความจื้นจม
ยินดีอย่างนั กขนาด
7 เจ้น

ซีโมนคนเก่งตางเวทมนตร์กาถา
เขาอยู่เมืองนั ้น เป๋นคนเก่งตางเวทมนตร์กาถาอาคม เขาเยีย
ะหื้อจาวสะมาเรียงืดในตั ๋วเขามาก่อน เขาอ้างตั ๋วว่าเป๋นผู้ยิง่ ใหญ่ 10 ส่วนคนตังหลายบ่ว่า
จัน
๊ สูง กาว่า จัน
๊ ตํ่า ใน สังคม ก็ หื้อ ความ สนใจ๋ ใน ตั ๋ว เขา นั ก ขนาด อู้ กั ๋น ว่า “ป้อ จาย คน นี้ เป๋น
คน ตี้ มี อํานาจ ต๋าม แบบ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า ผู้ มี อํานาจ ยิง่ ใหญ่� 11 คน ตัง หลาย สนใจ๋ ฟัง
ซี โมน ย้อน เขา เยีย ะ หื้อ คน งืด ใน เวทมนตร์กาถา ของ เขา มา เมิน แล้ว 12 แต่ เมื่อ ฟี ลิป บอก
ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ เรือ
่ ง ของ พระเยซู คริสต์ หมู่ จาว เมือง นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ แล้ว
13
ฮับบัพติศมาตึงป้อจายแม่ญิง ซีโมนก็เจื้อตวย หลังจากตี้เขาฮับบัพติศมาแล้ว เขาก็ติด
ต๋ามฟีลิปไปผับใคว่ เขาหันหมายสําคัญกับก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ฟีลิปเยียะ ก็งืดขนาด
14 เมื่อหมู่ อัครทูตตี้ กรุ งเยรู ซาเล็มได้ยน
ิ ข่าวว่าจาวสะมาเรียยอมฮับถ้อยกําของพระเจ้า
แล้ว ต้านหมู่นั ้นก็ ส่งเปโตรกับยอห์นมาหาหมู่เขา 15 เมื่อเปโตรกับยอห์นมาแผวแคว้นสะ
มาเรียแล้ว ก็อธิษฐานเผื่อผู้เจื้อตังหลาย เปื้ อหื้อหมู่เขาฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 ย้อนว่า
พระวิญญาณบริสุทธิยั
่ บเขาตังหลายเตื้อ แต่หมู่เขาฮับบัพติศมาในนามของพระ
์ งบ่มาอยูกั
เยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้า อัน
้ 17 แล้ว เปโตรกับ ยอห์นอธิษฐานวาง มือ บน หัวหมู่ เขา คนตึง
หมดก็ได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
18 เมื่อ ซี โมน หัน อัครทูต วาง มือ ลง บน หัว คน หมู่ นั ้น แล้ว เขา หมู่ นั ้น ก็ ได้ ฮับ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซี โมน ก็ เอา สตางค์ มา เสนอ ขอ ซื้อ จาก อัครทูต 19 อู้ ว่า “ขอ อํานาจ จาอี้ หื้อ ข้าพเจ้า
พ่องเต๊อะ เปื้ อว่ากู้คนตี้ข้าพเจ้าวางมือจะได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิตวย�
์
20 เปโตรเอ็กปั๊ ดซีโมนว่า “ขอหื้อสู กับสตางค์ของสู ฉิ บหายวายวอดไปตวยกั ๋นเหีย ย้อนสู
กึ๊ด ว่า สตางค์ สามารถ ซื้อ สิง่ ตี้ พระเจ้า จะ หื้อ ได้ 21 สู จะ บ่มี ส่วน ฮ่วม ใน เรือ
่ ง นี้ อย่าง เด็ด ขาด
ย้อน จิต ใจ๋ ของ สู บ่ซื่อ บ่ใส ต่อ พระเจ้า 22 ย้อนจาอัน
้ จง กลับ ใจ๋ จาก บาป จาก ความ บ่ดี จาอี้
แล้ว อธิษฐาน ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หวัง ว่า พระองค์ อาจ จะ ยกโต้ ษ กํา กึ๊ด ตี้ อยู่ใน ใจ๋ ของ สู ก็
ได้ 23 ย้อนเฮาหันว่าสูขอยจ๋นเจ็บใจ๋ เยียะหื้อตกเป๋นขี้ข้าของความบาป� 24 แล้วซีโมนตอบ
ว่า “ขอหมู่ต้านจ้วยอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป๋นเจ้าเผื่อกําเต๊อะ เปื้ อสิง่ ตี้อูมา
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้น
กับข้าพเจ้าสักอย่าง�
25 หลัง จาก เปโตร กับ ยอห์น เป๋ น พยาน กับ อู้ เถิง ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว ก็ ปิ๊ ก
ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ในหละหว่างก๋างตางนั ้นก็ได้อูเถิ
้ งข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูต๋ามหมู่บ้านของจาว
สะมาเรียแหมหลายตี้
9 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อซีโมน

ฟีลิปสอนจาวเอธิโอเปีย

26 ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้าองค์นึ่ งสัง่ ฟีลิปว่า “เกียมตั ๋วเตียวตางลงไปตังใต้ต๋าม

เส้น ตาง จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เถิง เมือง กาซา เป๋น เส้น ตาง กั ๋นดาร� 27 ฟี ลิป จึง เกีย ม ตั ๋ว แล้ว
ออก เตียวตาง หละหว่าง เตียวตาง ก็ หัน ขันที คน นึ่ ง เป๋น จาว เอธิโอเปีย เป๋น เจ้า หน้า ตี้ ของ
พระราชินีประเทศเอธิโอเปีย๓ มีหน้าตี้ผ่อกอยทรัพย์สมบัติตึงหมดของพระนาง ขันทีคนนี้
ไปนมัสก๋านพระเจ้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มมาแล้ว 28 หละหว่างนั ่งรถม้าปิ๊ กเมือบ้านนั ้น เขากํ่าลัง
๒

8:7 8:7 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
พระราชินี

๓

8:27 8:27 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกมีกําว่า คานดาสี แป๋ว่า
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29 แล้วพระวิญญาณบริสุทธิบอก
ฟี
์

อ่านหนั งสืออิสยาห์ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอยู่
ลิปว่า “เข้าไปใก้ๆ รถกันนั ้นเต๊อะ� 30 ฟีลิปก็ล่นเข้าไปใก้รถกันนั ้น ได้ยน
ิ เสียงคนกํ่าลังอ่าน
หนั งสือตี้ อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ ฟีลิปจึงถามว่า “ต้านเข้าใจ๋ ตี้ กํ่า
ลังอ่านหัน
้ ก่อ�
31 ขันทีตอบว่า “ถ้าบ่มีใผอธิบายหื้อฟัง ก็จะเข้าใจ๋ได้จาใด� แล้วเขาก็เจิญฟีลิปขึ้นไปนั ่ง
บนรถตวยกั ๋น
32 ข้อความในพระคัมภีรตี
์ ้ขันทีกํ่าลังอ่านอยูนั
่ ้นมีว่าจาอี้
“ต้านถูกปาไปเหมือนกับแกะตี้ถูกปาเอาไปฆ่า
ต้านเหมือนกับลูกแกะตี้ดักปากต่อหน้าคนตัดขน
ต้านบ่อ้าปากอูอะหยั
้
งเลยเหมือนกับลูกแกะนั ้น
33 ต้านถูกอับอายขายหน้าแต่ต้านบ่ได้ฮับความยุติธรรม
บ่มีใผสักคนตี้จะเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับเจื๊อสายของต้านได้
ย้อนจีวต
ิ ของต้านจากโลกนี้ ไปแล้ว�ฎ
34 ขันทีก็ถามฟีลิปว่า “บอกเฮาฮู้น่ อยว่าผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้ากํ่าลังอู้เถิงตั ๋วเก่า
กาว่าอูเถิ
้ งคนอื่น� 35 แล้วฟีลิปก็ตัง้ เก๊าเล่าเรือ
่ งข่าวดีของพระเยซู อ้างอิงพระคัมภีรตั
์ ง้ แต่
ข้อนี้ 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
้ ลอ มี
อะหยัง ขัดข้อง ก่อ ถ้า เฮา จะ ฮับ บัพ ติศ มา� 37 แล้ว ฟี ลิป ก็ ตอบ ว่า “ถ้า ต้าน เจื้อ อย่าง เต๋ม ใจ๋
ก็ ฮับบัพติศมาได้� ขันที ตอบว่า “เฮาเจื้อว่าพระเยซู คริสต์ เป๋นบุตรของพระเจ้า�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 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ ฮับ ฟี ลิป
ไปเหีย ขันที ก็บ่หันหน้าหันต๋าฟีลิปแหมเลย จากนั ้นขันที ก็เตียวตางต่อไปด้วยความจื้นจม
ยินดี 40 ส่วนฟี ลิปก็ มาผดตี้ เมืองอาโซทัส แล้วก็ บอกข่าวดี เรือ
่ งพระเยซู ต๋ามกู้ เมืองตี้ ต้าน
เตียวตางก๋ายไปจ๋นมาแผวเมืองซีซารียา

9

เซาโลมาเข้าเป๋นผู้เจื้อพระเยซู
ใน หละหว่าง นั ้น เซาโล ก็ ยัง ขู่ ตี้ จะ ฆ่า หมู่ สาวก ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เขา ไป หา มหา
ปุโรหิต 2 แล้ว ขอ หนั งสือ ตี้ จะ นํา ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ต่างๆ ใน เมือง ดามัสกัส เปื้ อ ขอ
ความฮ่วมมือว่า ถ้าปะใผคนใดตี้ติดต๋ามลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู บ่ว่าเป๋นป้อจาย
กาว่าแม่ญิง ก็จะหื้อเขายับปาปิ๊ กมาตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เมื่อเซาโลเตียวตางใก้จะแผวเมือง
ดามัสกัส จู่ๆ ก็มีแสงแจ้งจากต๊องฟ้าส่องลงมาตี้ตั ๋วเขา 4 เซาโลโก้นลงดิน แล้วได้ยน
ิ เสียง
เอิน
้ ลงมาว่า “เซาโล เซาโล เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง�
5 เซาโลถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋ นใผ� มีเสียงตอบว่า “เฮาคือเยซู ผู้ตี้ เจ้าคํ่า
นั ้น 6 ลุกขึ้นเต๊อะ แล้วเข้าไปในเมือง จะมีคนมาบอกหื้อเจ้าฮูว่
้ าจะต้องเยียะอะหยังต่อไป�
7 หมู่คนตี้เตียวตางมาตวยปากั ๋นยืนหนิ มอูอะหยั
้
งบ่ออก ได้ยน
ิ เสียงบ่ดายแต่บ่หันตั ๋วคน
อู้ 8 แล้ว เซาโล ก็ ลุก ขึ้น แต่ เมื่อ มืน ต๋า ผ่อ ก็ บ่หัน อะหยัง สัก อย่าง คน หมู่ นั ้น จึง จู๋ง มือ เซาโล
ปาเข้าไปในเมืองดามัสกัส 9 เซาโลผ่ออะหยังบ่หันได้สามวัน ในสามวันนั ้น เขาตึงบ่กิน
๋ ข้าว
บ่กิน
๋ นํ้า
1

ฎ

8:33 8:33 อสย� 53:7-8

๔

8:37 8:37 สําเนาโบราณเก่าตี้สุดบ่มีข้อนี้
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ใน เมือง ดามัสกัส นั ้น มี คน นึ่ ง จื้อ อานาเนี ย เป๋น ผู้ เจื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อู้ กับ เขา ตาง
นิ มิตว่า “อานาเนี ยเหย� อานาเนี ยก็ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี่ �
11 พระองค์บอกว่า “หื้อไปตี้หนตางจื้อว่า ตางซื่อ เน่ อ เข้าไปตี้บ้านของยูดาส ถามหาป้ อ
จายจื้อเซาโลเป๋นคนจาวเมืองทาร์ซัส บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่าลังอธิษฐานอยู่ตี้หัน
้ 12 ส่วนเซาโลก็
หันนิ มิตเหมือนกั ๋น คือเขาหันป้อจายคนนึ่ งจื้ออานาเนี ยกํ่าลังเข้ามาหา แล้ววางมือบนหัว
เขาเปื้ อเขาจะผ่อหันแหมเตื้อ�
13 อานาเนี ยตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ยน
ิ หลายคนอูเถิ
้ งคนนั ้นว่า เขาเยียะฮ้าย
ต่อคนของพระองค์ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ก่อนเขามานี่ เขาฮับอํานาจจากหมู่ หัวหน้าปุโรหิต
หื้อมายับคนตังหลายตี้เจื้อพระองค์�
15 แต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้าบอกอานาเนี ยว่า “ไปเต๊อะ ย้อนเฮาเลือกป้ อจายคนนี้ เป๋ นเครือ
่ ง
มือ ตี้ จะ นํา เรือ
่ งราว ของ เฮา ไป บอก กับ คน ต่างจ้า ด กับ หมู่ กษั ตริย์ กับ คน จาว อิสราเอล ตวย
16 เฮาจะเยียะหื้อเซาโลฮูว่
้ า เขาจะต้องทนตุ๊กทรมานเปื้ อเฮาสักมอกใด�
17 แล้วอานาเนี ยก็ ไปตี้ บ้านตี้ ว่านั ้นก็ ปะเซาโล แล้ววางมือลงบนหัวเซาโลอู้ว่า “อ้ายเซา
โลเหย พระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้ป๋ากฏหื้ออ้ายหันหละหว่างก๋างตางตี้มานั ้น ส่งข้าพเจ้า
มาเปื้ อเยียะหื้อ อ้ายผ่อหันแหมเตื้อ กับ จะหื้ออ้ายฮับก๋านดลใจ๋ จากพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
18 แล้ว ก็ มี อย่าง นึ่ ง เหมือน เกล็ด ป๋ า 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 เขา ก็ ฮู้สึก มี แฮง นั ก ขึ้น
แล้วเซาโลก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผู้เจื้อในเมืองดามัสกัสหลายวัน
10

เซาโลสัง่ สอนในเมืองดามัสกัส

20 แล้วเซาโลก็บ่รอจ๊าตี้จะไปธรรมศาลาของจาวยิว

แล้วตัง้ เก๊าบอกเรือ
่ งของพระเยซูว่า
“พระองค์เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
21 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ เซาโล อู้จาอัน
้ ก็ อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ อู้กั ๋น ว่า “คน นี้ บ่ใจ้ กา ตี้ คํ่า กับ เยีย
ะฮ้ายต่อผู้เจื้อในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วตี้ เขามานี่ ก็ ย้อนตัง้ ใจ๋ จะมายับคนหมู่ นั ้นปิ๊ กไปหื้อหมู่
หัวหน้าปุโรหิต�
22 แต่กําเตสนาของเซาโลก็มีอํานาจนั กขึ้นติกๆ กับพิสูจน์ หื้อจาวยิวในเมืองดามัสกัสหัน
ว่า พระเยซูเป๋นพระคริสต์ เยียะหื้อหมู่เขาปากบ่ออกเถียงบ่ได้
เซาโลหนี ต๋าย

23 หลาย วัน ผ่าน ไป

หมู่ จาวยิววางแผนจะฆ่า เซาโลเหีย 24 แต่ มี คนบอกเซาโลหื้อฮู้แผน
นั ้นเหียก่อน หมูนั
่ ้นผกตี้ปะตู๋เมืองตึงเมื่อวันเมื่อคืนแนจะฆ่าเซาโล 25 แต่วันนึ่ งต๋อนเมื่อคืน
หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ เซาโล นั ่ง มอบ ใน ก๋วย แก่น ใหญ่ แล้ว หย่อน ก๋วย นั ้น จ๊าๆ ผ่าน ฮ่อม กํ่า แปง เมือง
ลงไปตังลุ่ม
เซาโลอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม

26 เมื่อเซาโลปิ๊ กมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว

เขาฮิเข้าฮ่วมกับหมู่ผูเ้ จื้อ แต่หมู่นั ้นปากั ๋นกั ๋ว
ย้อนบ่เจื้อว่าเซาโลเป๋นผูเ้ จื้อแต๊ๆ
แล้วอธิบายหื้อ
ฟัง ว่า ใน หละหว่าง ตาง ไป เมือง ดามัสกัส เซาโล ปะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ จาใด แล้ว พระองค์
อู้อะหยังกับเซาโลพ่อง ยังเล่าแหมว่า ต๋อนเซาโลอยู่ตี้เมืองดามัสกัสนั ้น เซาโลเตสนาเรือ
่ ง
ของพระเยซูอย่างบ่กั ๋วใผ 28 หมูอั
่ ครทูตก็ยอมฮับเซาโลเข้ามาอยูตวย
่
กั ๋น แล้วไปไหนมาไหน
ในกรุงเยรู ซาเล็มตวยกั ๋นอย่างสบาย กับเตสนาในนามขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ
27 แต่บารนาบัสปาเซาโลไปปะหมู่อัครทูต
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ต้าน อู้ โต้ แย้ง เถียง กับ หมู่ จาว ยิว ตี้ อู้ ภาษา กรีก ตวย แต่ หมู่ นั ้น ก็ หา ตาง ตี้ จะ ฆ่า ต้าน เหีย
ก็ปาเซาโลไปตี้เมืองซีซารียา แล้วส่งไปเมืองทาร์ซัสบ้านเกิด
ของต้าน
31 จากนั ้นหมู่คริสตจักรใคว่แคว้นยูเดีย กาลิลี กับสะมาเรียก็มีสันติสุข กับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จ้วย หื้อ คริ สตจักร เข้ม แข็ง มี คน มา เจื้อ พระเยซู นั ก ขึ้น แล้ว หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ ใจ๊ จี วต
ิ ตี้
เคารพยําเก๋งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
29

30 เมื่อหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อฮูเรื
้ อ
่ งนี้

เปโตรไปแอ่วเมืองลิดดากับเมืองยัฟฟา
ก็ ไป แอ่ว หา คน ของ พระเจ้า ใน เมือง ลิด ดา 33 ตี้ หัน
้ เขา
ปะ ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ไอเนอั ส เป๋น ง่อย นอน อยู่ บน ตี้ นอน มา แปด ปี๋ แล้ว 34 เปโตร อู้ กับ เขา ว่า
“ไอเนอัสเหย พระเยซูคริสต์ฮักษาต้านหื้อหายแล้ว ลุกขึ้นเก็บตี้นอนเหียเต๊อะ� แล้วไอเนอั
สก็ลุกขึ้นบ่าเดี่ยวนั ้น 35 เมื่อคนตังหลายตี้อาศัยอยู่ในเมืองลิดดากับตี้ราบชาโรนหันจาอัน
้
หมู่เขาก็เข้ามาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
32 ส่วน เปโตร เตียวตาง ไป ตี้ ต่างๆ

ตี้ เมือง ยัฟฟา มี ผู้ เจื้อ เป๋น แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ ทา บิธา เป๋น ภาษา ฮีบรู แต่ ภาษา กรีก ว่า
โดรคัสแป๋ ว่ากว๋าง นางเป๋นคนจ้วยเอาใจ๋ ใส่ กับหื้อตานแก่ คนตุ๊กคนยากมาตลอด 37 เวลา
นั ้น นาง ป่วย แล้ว ต๋าย หมู่ เปื้ อน บ้าน จึง อาบ นํ้า ศพ ต๋าม ธรรมเนี ยม จาว ยิว แล้ว เก็บ ศพ นาง
ไว้ตี้ ห้อง จัน
๊ บน 38 เมือง ลิด ดา กับ เมือง ยัฟฟา อยู่ บ่ไก๋ กั ๋น เมื่อ หมู่ ผู้ เจื้อ ได้ยน
ิ ว่า เปโตร อยู่ ใน
เมืองลิดดา หมู่เขาก็ใจ๊ป้อจายสองคนไปอ้อนวอนเจิญเปโตรว่า “ขอมาเวยๆ เต๊อะ�
36

เปโตร จึง ตวย สอง คน นั ้น ไป เมื่อ ไป แผว หมู่ เขา ก็ ปา เปโตร ขึ้น ไป ตี้ ห้อง จัน
๊ บน หมู่ แม่
หม้ายยืนไห้สนั ่นปั่ นปื๊ นแวดเปโตร กับจี๊หื้อเปโตรผ่อเสื้อผ้าต่างๆ ตี้โดรคัสหยิบไว้ต๋อนยังมี
จี วต
ิ อยู่ 40 เปโตรจึงขอหื้อหมู่ เขาออกไปตังนอก ต้านก็ คุกเข่าอธิษฐาน แล้วบิน
่ หน้ามาตัง
41
ศพอูว่
้ า “ทาบิธาลุกขึ้นเต๊อะ� นางก็มืนต๋าขึ้น เมื่อหันเปโตร นางก็ลุกขึ้นนั ่ง เปโตรจึงเอา
มือจ้วยตุ้มนางลุกขึ้นยืน จากนั ้นก็ฮ้องหมู่ผูเ้ จื้อกับหมู่แม่หม้ายเข้ามา แล้วหื้อผ่อว่านางมีจี
วิตขึ้นมาแล้ว 42 เรือ
่ งนี้ ฮูกั
้ ๋นไปใคว่เมืองยัฟฟา เยียะหื้อมีหลายคนมาฮับเจื้อองค์พระผูเป๋
้ น
เจ้า 43 เปโตร อยู่ใน เมือง ยัฟฟา ต่อ ไป แหม หลาย วัน ต้าน อยู่ตวย คน จื้อ ซี โมน ผู้ มี อาชีพ เป๋น
สล่าฟอกหนั ง
39

10
โครเนลิอส
ั ใจ๊คนไปหาเปโตร

1 ในเมืองซีซารียามีป้ อจายคนนึ่ งจื้อโครเนลิ อส
ั

เป๋นนายร้อยทหารอยู่ก๋องทหารจื้อก๋อง
อิตาเลียน นายร้อย คน นี้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน เป๋น คน ยํา เก๋ง พระเจ้า ต้าน หื้อ ตาน จ้วย
เหลือคนตุ๊กคนจ๋นกับอธิษฐานต่อพระเจ้าบ่เกยขาด 3 วันนึ่ งเวลาประมาณบ่ายสามโมง โค
รเนลิอส
ั กํ่าลังอธิษฐานอยู่ ก็หันนิ มิตอย่างเต๋มต๋า คือเขาหันทูตสวรรค์องค์นึ่ งของพระเจ้า
เข้ามาหาฮ้องต้านว่า “โครเนลิอส
ั เหย�
4 โครเนลิ อส
ั ตกใจ๋ กั ๋ว ปัก ต๋าผ่อ ทูต องค์ นั ้น แล้ว ถาม ว่า “ต้าน เจ้าข้า มี อะหยัง กา� ทูต
สวรรค์จึงอูกั
้ บต้านว่า “กําอธิษฐานของเจ้ากับตานตี้เจ้าจ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น ก็ขึ้นไปเถิง
พระเจ้าแล้ว พระองค์ บ่ได้ ลืมเจ้า 5 บ่าเดี่ยวนี้ หื้อเจ้าส่งคนไปตี้ เมืองยัฟฟา ไปเจิญซี โมนตี้
คนฮ้องว่าเปโตรมาหาเจ้า 6 เปโตรย้างอยูกั
่ บสล่าฟอกหนั งจื้อซีโมน บ้านเปิ้ นอยูฮิ
่ มทะเล�
2
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7 เมื่อทูตสวรรค์ไปแล้ว

โครเนลิอส
ั จึงฮ้องคนฮับใจ๊ในบ้านมาสองคน กับทหารฮับใจ๊แหม
คน นึ่ ง ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า เข้า มา หา 8 แล้ว ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ตึง หมด ตึง เสี้ ยง หื้อ หมู่ เขา ฟัง
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
เวลาเดียวกั ๋นตี้เปโตรขึ้นไปบนดาดฟ้าเปื้ ออธิษฐาน 10 เปโตรก็ใค่อยากกิน
๋ ข้าว หละหว่างตี้
คนในบ้านกํ่าลังเยียะกิน
่ ้น เปโตรก็ตกอยูใน
่ ภาวะเกิง่ หลับเกิง่ ตื่น 11 เขาหันต๊องฟ้าเปิด
๋ อยูนั
ออก แล้วหันอย่างนึ่ งเหมือนผ้าสี่ แจ่งผืนใหญ่ลงมาเองเหมือนว่ามีคนกํา๋ แจ่งผ้าลงมาปื๊ น
โลก 12 ในผ้าผืนนั ้นหันมีสัตว์กู้อย่าง ตึงสัตว์สี่ตีน
๋ เตียวดิน สัตว์เลื้อยกาน กับนกในอากาศ
13 แล้วมีเสียงอูกั
้ บต้านว่า “เปโตรเหย ลุกขึ้นมาฆ่าสัตว์หมู่นี้ กิน
๋ เต๊อะ� 14 เปโตรตอบว่า “อึ
บ่ได้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า สิง่ ตี้ เป๋น ของ ต้อง ห้าม กาว่า เป๋น มลทิน หมู่ นั ้น ข้า พระองค์ บ่เกย กิน
๋
เลย�
15 เสียงนั ้นก็อูเตื
้ ้ อตี้สองว่า “สิง่ ตีพระเจ้
้
าเยียะหื้อสะอาดแล้ว เจ้าบ่ควรถือว่าเป๋นมลทิน�
16 เปโตรหันจาอีเถิ
้ งสามเตื้อตวยกั ๋น แล้วของหมู่นั ้นก็ลอยปิ๊ กขึ้นไปบนต๊องฟ้าตันที
9

17 ต๋อนตี้เปโตรกํ่าลังอิกขะหลิกในใจ๋ว่านิ มิตตี้หันนี้ หมายเถิงอะหยัง

ในเวลาเดียวกั ๋นนั ้น
หมู่ คนตี้ โครเนลิ อส
ั ใจ๊ มาก็ ปะบ้านของซี โมนแล้ว หมู่ เขากํ่า ลัง ยืนอยู่หน้าปะตู๋ ฮัว้ บ้านปอดี
18 ป้ อจายหมู่นั ้นเอิน
่ ้นี่ ก่อ�
้ ถามว่า “ซีโมนตี้ฮ้องว่าเปโตรย้างอยูตี

เมื่อ เปโตร ยัง กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง นิ มิต อยู่ พระวิญญาณ บริสุทธิ์บอก เขา ว่า “ผ่อ หัน
้ ลอ มี ป้อ
20
จายสามคนมาถามหาเจ้า ลุกขึ้น แล้วลงไปตังลุ่ม หื้อไปตวยหมู่เขาเต๊อะ บ่ต้องสงสัยอะ
หยังย้อนเฮาใจ๊หมู่เขามาหาเจ้า� 21 แล้วเปโตรก็ลงไปหาหมู่เขา บอกว่า “เฮาคือคนตี้ต้าน
ตังหลายมาเซาะหา มีธุระอะหยังกา�
19

“นายร้อยโครเนลิ อส
ั หื้อหมู่ เฮามาหาต้าน เปิ้ นเป๋นคนตี้ ถูกต้อง
ต๋าม ธรรม กับ เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า จาว ยิว ก็ ยกย่อง นั บถือ ต้าน ทูต สวรรค์ บริสุทธิบอก
เปิ้ น หื้อ มา
์
23
เจิญ ต้าน ไป ตี้ บ้าน เปื้ อ ขอ หื้อ ต้าน เล่า เรือ
่ ง หื้อ ฟัง� เปโตร ก็ เลย จวน ป้อ จาย ตึง สาม ย้าง
ตี้ บ้านนั ้น แจ้งเจ๊ามาเปโตรไปตวยหมู่เขา มีปี้ น้ องผู้เจื้อบางคนจากเมืองยัฟฟาติดต๋ามไป
ตวย
22 หมู่ เขา ปา กั ๋น ตอบ ว่า

เปโตรไปบ้านโครเนลิอส
ั

24 ถัดมาแหมวันนึ่ งหมู่เขาก็เตียวตางมาแผวเมืองซีซารียา

โครเนลิอส
ั กํ่าลังกองถ้าต้อน
ฮับ อยู่ กับ เจิญ ญาติ ปี้ น้ อง ตึง เปื้ อน สนิ ท มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ แล้ว 25 เมื่อ เปโตร เตียว เข้า ไป ใน
บ้าน โครเนลิอส
ั ก็ต้อนฮับด้วยก๋านหมอบลงไหว้ตี้ตีน
๋ ของเปโตร 26 แต่เปโตรกํา๋ แขนโครเน
ลิอส
ั หื้อลุกขึ้นแล้วบอกว่า “ลุกขึ้นเต๊อะ เฮาก็เป๋นคนเหมือนกั ๋น�
27 เปโตรอู้กับโครเนลิ อส
ั

แล้วปากั ๋นเตียวเข้าไปตังใน ก็ปะหมู่คนตี้มาจุมนุมกั ๋นอยู่ตี้หัน
้
จํา๋ นวนนั ก 28 เปโตรก็ อู้กับคนตังหลายนั ้นว่า “ต้านตังหลายก็ ฮู้อยู่แล้วว่า เป๋นก๋านผิดบท
บัญญัติตี้จาวยิวคบกาว่าแอ่วหาคนต่างจ้าด แต่พระเจ้าเยียะหื้อหันแล้วว่า บ่ควรจะถือว่า
คนนึ่ งคนใดเป๋นคนบ่สะอาดกาว่าเป๋นคนมีมลทิน 29 ย้อนจาอัน
้ เมื่อมีคนไปเจิญเฮามา เฮา
ก็บ่ขัดข้องอะหยัง แต่ขอถามน่ อยเต๊อะว่า ต้านเจิญเฮามาเยียะอะหยัง�
30 โครเนลิ อัส จึง ตอบ ว่า “เมื่อ สี่ วัน มา แล้ว ต๋อน บ่าย สาม โมง เต้า กับ เวลา นี้ 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 อู้ ว่า
‘โครเนลิอส
ั เหย พระเจ้าฟังกําอธิษฐานของเจ้าแล้ว ก็ฮู้ก็หันเถิงตานตี้จ้วยเหลือคนตุ๊กคน
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32 หื้อเจ้าส่งคนไปตี้ เมืองยัฟฟา

จ๋น
เจิญซีโมนตี้คนฮ้องว่าเปโตรมาตี้นี่ เปโตรย้างอยู่กับซี
โมนตี้เป๋นสล่าฟอกหนั ง บ้านของเขาอยูฮิ
่ มทะเล� 33 เฮาจึงส่งคนไปเจิญต้านตันที ต้านมา
แล้วก็ดีแต๊ๆ บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เฮาอยู่พร้อมกั ๋นต่อหน้าพระเจ้าตี้นี่ เปื้ อฟังกู้สิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋น
เจ้าสัง่ หื้อต้านมาบอกหมู่เฮา�
เปโตรเตสนาในบ้านของโครเนลิอส
ั
เปโตร จึง อู้ ว่า “บ่า เดี่ยวนี้ เฮา เข้า ใจ๋ อย่าง ถองแกะ ถองแก๋น แล้ว ว่า พระเจ้า บ่เลือก
หน้าใผ 35 แต่พระองค์ยอมฮับคนกู้จ้าดตี้เคารพยําเก๋งพระองค์ กับเยียะต๋ามความถูกต้อง
36 ต้าน ก็ ฮู้ ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ กับ จาว อิสราเอล คือ ถ้อยกํา ตี้ บอก เถิง ข่าวดี เกี่ยวกับ
สันติสุขผ่านตางพระเยซูคริสต์ผู้เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าของคนตังหลาย 37 ต้านก็ฮู้เถิงเหตุ
ก๋า รณ์ ยิง่ ใหญ่ ตี้ เกิด ขึ้น ทัว่ แคว้น ยู เดีย ตัง้ เก๊ า ใน กาลิ ลี หลัง จาก ยอห์น บอก เรือ
่ ง บัพ ติศ มา
นั ้น 38 คือว่าพระเจ้าเจิมพระเยซูจาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิตึ
์ งฤทธิอํ
์ านาจ พระ
เยซู เยีย ะ สิง่ ดีๆ ไป ผับ ใคว่ ตึง ฮัก ษา คน ตี้ ตก เป๋น ขี้ข้า อยู่ ใต้ อํานาจ ของ มาร ย้อน ว่า พระเจ้า
อยู่ตวยพระองค์ 39 หมู่เฮาก็ เป๋นพยานเถิงก๋านงานตึงหมดตึงเสี้ ยงตี้ พระองค์ เยียะในกรุ ง
เยรู ซาเล็มกับในแคว้นยูเดียนั ้น หมู่เขาฆ่าพระองค์โดยเขิงบนไม้ก๋างเขน 40 แต่ในวันตี้สาม
พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย ตึงหื้อพระองค์มาป๋ากฏตั ๋วหื้อหัน 41 แต่บ่ใจ้
หื้อกู้ คนหัน พระเจ้าเลือกคนตี้ จะเป๋นพยานล่วงหน้าไว้แล้ว คือหมู่เฮาตี้ กิน
๋ ดื่มกับพระเยซู
หลังจากพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว 42 พระเยซูสัง่ หื้อหมู่เฮาออกไปเตสนาสัง่ สอน
คนตังหลาย กับหื้อหมู่เฮาเป๋นพยานว่า พระเจ้าแต่งตัง้ พระองค์ไว้หื้อเป๋นผูพิ
้ พากษาตึงคน
ตี้ มีจี วต
ิ อยู่ กับคนตี้ ต๋ายไปแล้วตวย 43 หมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายก็ เป๋น
พยานเถิงพระองค์ว่า กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋พระองค์จะฮับก๋านยกโต้ษบาปโดยพระองค์�
34

คนต่างจ้าดฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ ลงมาอยู่กับคนตังหลายตี้ ฟังถ้อยกํา
เรือ
่ งของพระเจ้า 45 หมู่จาวยิวตี้เป๋นผู้เจื้อตี้มาตวยเปโตร ก็ปากั ๋นงืดในใจ๋ตี้พระเจ้าหื้อพระ
วิญญาณบริสุทธิแก่
่ ได้ยน
ิ คนหมูนี
่ ้ อูภาษา
้
อื่นๆ กับสรรเสริญ
์ คนต่างจ้าดตวย 46 ย้อนหมูเขา
47
พระเจ้า เปโตร ก็ อู้ ขึ้น ว่า “บ่มี ใผ ตี้ จะ ว่า บ่หื้อ คน หมู่ นี้ ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ได้ ย้อน ว่า หมู่
เขาก็ฮับพระวิญญาณบริสุทธิเหมื
อนกับหมู่เฮา� 48 เปโตรจึงสัง่ หื้อหมู่เขาเข้าฮับบัพติศมา
์
ด้วยนํ้าในนามของพระเยซูคริสต์ จากนั ้นหมู่เขาก็จวนเปโตรหื้อย้างอยู่กับหมู่เขาแหมสอง
สามวัน
44 เมื่อ เปโตร กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น

11

เปโตรปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 หมู่ อัครทูตกับหมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยน
ิ ว่าคนต่างจ้าดก็เจื้อถ้อยกําของ

พระเจ้า เหมือน กั ๋น 2 แต่ เมื่อ เปโตร ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม หมู่ คน ตี้ หัน ตวย ว่า คน ต่างจ้า ด
ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู ควร เข้า พิธี สุหนั ต ก็ ด่า ต้าน ว่า 3 “เจ้า เข้า ไป ใน บ้าน ของ หมู่ ตี้ บ่ได้ เข้า พิธี
สุหนั ต ก็บ่ถูกต้อง ป๋ายบ่ปอยังกิน
๋ ข้าวฮ่วมกับหมู่เขาตวย�
4 เปโตรจึงเล่าเถิงสิง
่ ต่างๆ ตี้เกิดขึ้นหื้อหมู่เขาฟังตัง้ แต่เก๊าสุดป๋ายว่า 5 “ต๋อนตี้ข้าพเจ้า
กํ่าลังอธิษฐานตี้เมืองยัฟฟานั ้น ข้าพเจ้าอยูใน
่ ภาวะเกิง่ หลับเกิง่ ตื่น แล้วหันนิ มิต มีอย่างนึ่ ง
ผ่อเหมือนผ้าสี่ แจ่งผืนใหญ่ลงมาเองเหมือนว่ามีคนกํา๋ แจ่งผ้าลงมาจากฟ้ามาหาข้าพเจ้า

กิจก๋าน 11:6
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6 ข้าพเจ้า ปั ก ต๋าผ่อ ถี่ๆ

ใน ผ้า ผืน นั ้น หันมี สัตว์สี่ ตีน
๋ เตียว ดิน สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยกาน กับ นก
ในอากาศ 7 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงอูว่
้ า ‘เปโตรเหย ลุกขึ้นมาฆ่าสัตว์หมู่นี้ กิน
๋ เต๊อะ� 8 แต่
ข้าพเจ้า ก็ ตอบ ว่า ‘อึ บ่ได้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า บ่เกย กิน
๋ ของ ต้อง ห้าม กาว่า ของ เป๋น
มลทิน สัตว์หมู่นี้ บ่เกยเข้าปากข้าพระองค์เลยสักกํา�

9 “มี เสียง อู้จาก ต๊ องฟ้า เป๋ น เตื้อ ตี้ สอง ว่า ‘สิง
่ ตี้ พระเจ้าเยียะหื้อสะอาดแล้ว เจ้าบ่ควรถือ
ว่าเป๋นมลทิน� 10 เหตุก๋ารณ์ นี้ เกิดขึ้นอย่างเดียวกั ๋นเถิงสามเตื้อ แล้วของตึงหมดก็ลอยปิ๊ ก
ขึ้นไปบนต๊องฟ้าแหม
11 “เวลา เดียว กั ๋น นั ้น ก็ มี สาม คน มา ยืน ตัด
๊ หน้าบ้านตี้ ข้าพเจ้าอยู่ ป้อจายคนนึ่ งใจ๊ หมู่ เขา
12
มาจากเมืองซีซารียามาหาข้าพเจ้า แล้วพระวิญญาณบริสุทธิบอก
ข้าพเจ้าหื้อไปตวยหมู่
์
เขา เต๊อะ บ่ต้อง สงสัย ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตึง หก คน นี้ ก็ ไป ตวย ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ เข้า ไป ใน บ้าน
ของโครเนลิอส
ั ตี้ใจ๊คนมาหาข้าพเจ้า 13 โครเนลิอส
ั ก็อูหื
้ ้อหมู่เฮาฟังว่า เขาหันทูตสวรรค์ยืน
อยู่ในบ้านของเขา แล้วอู้ว่า ‘หื้อส่งคนไปตี้ เมืองยัฟฟา ไปเจิญซี โมนตี้ คนฮ้องกั ๋นว่าเปโตร
มาหา 14 เปโตรคนนี้ จะเล่าเถิงถ้อยกําตี้จะเยียะหื้อต้านกับสมาชิกในครอบครัวของต้านได้
ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ�
15 “เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง
้ เก๊ า อู้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ก็ ลง มา อยู่ กับ หมู่ เขา เหมือน กับ ตี้ มา อยู่
กับ หมู่ เฮา ต๋อน เริม
่ ต้น นั ้น 16 เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า กึ๊ด เถิง สิง่ ตี้ พระเยซู อู้ ไว้ว่า ‘ยอห์น หื้อ ฮับ บัพ
ติศมาด้วยนํ้า แต่หมู่เจ้าจะฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
้ ถ้าพระเจ้าหื้อ
์ 17 จาอัน
พระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่เขา เหมือนหมู่เฮาตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า
แล้ว ข้าพเจ้าจะขัดขืนพระเจ้าก็ตึงบ่ได้�
18 เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็เลิกว่าเปโตร แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้าก็โผด
หื้อสิทธิคน
ิ นิ รน
ั ดร์�
์ ต่างจ้าด ตี้จะกลับใจ๋จากบาปกับได้ฮับจีวต

คริสตจักรในเมืองอันทิโอก
ฝ่าย หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ แตก ขะแล ขะแจ ไป ต๋อน ตี้ มี ก๋าน คํ่า เข หลัง จาก สเทเฟน ต๋าย พ่อง ก็ ไป
ไก๋ แผวดินแดนฟีนิเซีย พ่องไปเกาะไซปรัส พ่องผดไปแผวเมืองอันทิ โอก แต่คนหมู่นี้ บอก
ถ้อยกําเรือ
่ งพระเยซูหื้อจาวยิวฟังเต้าอัน
้ 20 ผูเ้ จื้อจาวเกาะไซปรัสกับจาวเมืองไซรีนบางคน
มา แผว เมือง อัน ทิ โอก แล้ว ปา กั ๋น บอก ข่าวดี เกี่ยวกับ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หื้อ กับ จาว
กรีก 21 ฤทธิอํ
่ บหมู่เขา เยียะหื้อมีคนมาฮับเจื้อกับตวยต๋าม
์ านาจขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าอยูกั
องค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นจํา๋ นวนนั ก
19

22 ข่าว นี้ เล่า ลือ ไป แผว คริสตจักร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม

คริสตจักรก็ ส่งบารนาบัสไปเมืองอัน
ทิ โอก เปื้ อ ผ่อ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น ตี้ หัน
้ 23 เมื่อ บารนาบัส มา แผว เมือง อัน ทิ โอก แล้ว หัน ว่า
พระเจ้าปั๋ นปอนคนตี้หัน
้ แต๊ๆ เขาก็ดีใจ๋ขนาด แล้วหื้อกํา๋ ลังใจ๋กับหมู่เขาหื้อเจื้อฟังองค์พระ
24
ผู้ เป๋ น เจ้า อย่าง มัน
่ คง บารนาบัส เป๋น คน ดี มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง เขา ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงมีคนจํา๋ นวนนั กเข้ามาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
25 จากนั ้นบารนาบัสก็ไปตวยหาเซาโลตี้เมืองทาร์ซัส 26 เมื่อปะเซาโลแล้ว ก็ปามาตี้เมือง
อัน ทิ โอก แล้ว ตึง สอง คน ก็ เข้า ฮ่วม จุ มนุม กับ คน ใน คริสตจักร ตี้ หัน
้ เป๋น เวลา นึ่ ง ปี๋ เต๋ม ต้าน
ตึงสองสัง่ สอนคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก หมู่ผู้เจื้อได้ จื้อว่าคริสเตียนเป๋นครัง้ แรกตี้ เมืองอันทิ โอก
นี้ ละ
27 ในเวลานั ้น มี ผู้เป๋ น ปากเป๋ น เสียงแตนพระเจ้า บางคนลุก จากกรุ ง เยรู ซาเล็มเตียวตาง
ไปเมือง อันทิ โอก 28 มี คนนึ่ ง ในหมู่ นั ้นจื้อ อากาบัส เขายืนขึ้นในตี้ จุ มนุม แล้ว ตวายตัก
๊ โดย

กิจก๋าน 11:29
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พระวิญญาณบริสุทธิว่
้ อยากครัง้ ใหญ่ใคว่อาณาจักรโรม (เหตุก๋ารณ์ นี้ เกิด
์ า จะเกิดก๋านกัน
ขึ้น ใน สมัย ของ จักรพรรดิ คลาวดิ อส
ั ) 29 ย้อนจาอัน
้ หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ใน 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 บารนาบัส กับ เซาโล เอา ไป หื้อ ผู้
ปกครองของคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม

12
กษั ตริยเฮโรด
์
คํ่าหมู่ผู้เจื้อของพระเจ้า

1 เวลานั ้นกษั ตริยเฮโรด
์
ยับบางคนในคริสตจักร

เขาตัง้ ใจ๋จะคํ่าหมู่ผู้เจื้อ 2 ต้านสัง่ หื้อเอา
ดาบ ฆ่า ยากอบ อ้าย ของ ยอห์น ต๋าย เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด หัน ว่า เยีย ะ จาอี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ จาว ยิว
ปออกปอใจ๋ จึงสัง่ หื้อไปยับเปโตรมาแหมคน เซิง่ ตัด
๊ งานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ 4 หลังจาก
ยับเปโตรมาแล้ว ก็เอาไปขังไว้ในคอก แล้วสัง่ ทหารจํา๋ นวนสี่ หมู่ๆ ละสี่ คนเปี่ ยนเวรกั ๋นเฝ้า
เปโตรไว้ ตัง้ ใจ๋ว่าเมื่อเสี้ยงสุดงานนั ้นแล้ว ก็จะเอาเปโตรออกไปตัดสินต่อหน้าคนตังหลาย
5 ย้อนจาอัน
้ เปโตรจึงถูกขังไว้ในคอก แต่ ว่าคริสตจักรปากั ๋นอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้า
เผื่อเปโตร
3

เปโตรออกจากคอก
ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน ตี้ เฮโรด จะ ปา เปโตร ออก มา จาก คอก มี ทหาร สอง คน อยู่ สอง ป่างข้าง
เปโตรกํ่าลังหลับอยู่หว่างก๋าง มีเจื้อกเหล็กสองเส้นล่ามต้านไว้ มีทหารยามยืนเฝ้าอยู่หน้า
ปะตู๋คอกตวย 7 จู่ๆ ก็มีทูตสวรรค์องค์นึ่ งขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้ามาป๋ากฏ แล้วมีแสงส่องเข้า
มา ใน ห้อง ตี้ เปโตร นอน ทูต สวรรค์ จิ ขี้ ข้าง เปโตร หื้อ ตื่น แล้ว บอก ว่า “ขะใจ๋ ลุก ขึ้น เวยๆ� กํา
นั ้น เจื้ อก เหล็ก ก็ หลวะ ออก จาก มือ ของ เปโตร ตึง สอง เส้น 8 ทูต สวรรค์ ก็ บอก เปโตร ว่า “เอา
ผ้า ต่อง มัด แอว แล้ว สุบ เกิบ เหีย� เปโตร ก็ เยีย ะ ตวย จาก นั ้น ทูต สวรรค์ ก็ บอก แหม ว่า “ใส่
เสื้อ 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
เกิดขึ้นแต๊ๆ ต้านกึ๊ดว่าฝันไป 10 ตึงสองก็เตียวก๋ายยามจัน
๊ ตี้นึ่ งกับยามจัน
๊ ตี้สอง จ๋นมาเถิง
ปะตู๋เหล็กตี้จะเข้าไปในเมือง ปะตู๋นั ้นก็เปิดอ้าออกเอง ตึงสองออกไปเตียวก๋างกองเส้นนึ่ ง
แล้วทูตสวรรค์ก็หายไป
11 แล้วเปโตรก็ฮู้สึกตั ๋วจึงอู้ว่า “บ่าเดี่ยวนี้ เฮาฮู้แล้วว่าเป๋ นเรือ
่ งแต๊ องค์พระผู้เป๋ นเจ้าส่ง
ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ มา จ้วย จี วต
ิ เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก อํานาจ ของ เฮโรด กับ จาก ก๋าน คาด
หมายของจาวยิว�
12 เมื่อเปโตรกึ๊ดจาอี้แล้ว ก็ ไปตี้ บ้านของมารีย์แม่ของยอห์นตี้ มีแหมจื้อว่ามาระโก ตี้ หัน
้
มี หลาย คน จุ มนุ ม อธิษฐาน กั ๋น อยู่ 13 เปโตร ก็ ไป เคาะ ปะตู๋ จัน
๊ นอก บ้าน มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง จื้อ
โรดา เตียว มา ผ่อ 14 เมื่อ นาง จํา๋ ว่า เป๋น เสียง ของ เปโตร ก็ ดี ใจ๋ ขนาด เถิง กับ ล่น ปิ๊ ก เข้า ไป ใน
บ้านแตนตี้จะไขปะตู๋หื้อเปโตร แล้วบอกคนตังหลายว่า “เปโตรมายืนอยูตี
่ ้ปะตู๋บ้าน� 15 คน
หมูนั
่ ้นก็ปากั ๋นว่า “เป๋นบ้าไปแล้วกา� แต่นางยืนยันว่าเป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ หมูเขา
่ จึงว่า “เป๋นทูต
สวรรค์ประจํา๋ ตั ๋ว๕เปโตรแน่ ๆ�
16 ส่วนเปโตรก็ ยังเคาะอยู่ติกๆ เมื่อหมู่เขาไขปะตู๋ แล้วหันเปโตร ก็ ปากั ๋นงืดขนาด 17 แต่
เปโตร โบก มือ หื้อ ดัก ไว้ก่อน แล้ว ตัง้ เก๊ า เล่า หื้อ หมู่ เขา ฟัง เถิง เรือ
่ ง ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จ้วย
6

๕

12:15 12:15 จาวยิวเจื้อว่าคนเฮากู้คนมีทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋วผ่อกอยเฮา กับสามารถแสดงเป๋นตั ๋วคนนั ้นได้
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เขา ออก มา จาก คอก ได้ จาใด แล้ว เปโตร ก็ บอก ว่า “ขอ เอา เรือ
่ ง นี้ ไป เล่า หื้อ ยากอบ กับ หมู่ ปี้
น้ องผู้เจื้อฟังตวย� หลังจากนั ้นเปโตรก็ออกจากบ้านไปตังอื่นเหีย
18 เถิงแจ้งเจ๊ามา

หมู่ทหารก็วุน
่ วายบ่ฮูว่
้ าเกิดอะหยังขึ้นกับเปโตร 19 กษั ตริยเฮโรด
์
สัง่ หื้อ
เซาะหาเปโตรแต่บ่ปะ จึงสอบสวนหมู่ทหารยาม แล้วสัง่ หื้อปาหมู่ทหารยามไปฆ่าเหีย หลัง
จากนั ้นกษั ตริยเฮโรด
์
ก็เตียวตางออกจากแคว้นยูเดียไปย้างอยูตี
่ ้เมืองซีซารียาเวลานึ่ ง
กษั ตริยเฮโรด
์
ต๋าย

20 กษั ตริย์ เฮโรด โขด หื้อ จาว เมือง ไทระ กับ จาว เมือง ไซดอน ขนาด

สอง เมือง นั ้น จึง ส่ง หมู่
ตั ๋วแตนมาหาต้าน ก่อนมาหาต้าน หมู่ เขาฮับความจ้วยเหลือจากบลัสทัสตี้ เป๋นผู้จ้วยส่วน
ตั ๋วของกษั ตริยเฮโรด
์
แล้วขอหื้อปาไปคืนดีกับกษั ตริยเฮโรด
์
ย้อนต้องเปิ้ งปาอาหารจากดิน
แดนของกษั ตริยเฮโรด
์
21 ในวันตี้ กษั ตริย์เฮโรดเลือกไว้แล้วนั ้น ต้านแต่งกษั ตริย์เต๋มยศ ขึ้นนั ่งบนบัลลังก์ แล้ว
อูต่
้ อคนตังหลาย 22 หมู่คนก็ปากั ๋นเอิน
้ ๆ บ่ใจ้คนอูเน่
้ อ� 23 สัก
้ เสียงดังว่า “นี่ คือเทพเจ้าอูแต๊
กํา เดียว ก็ มี ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เยีย ะ หื้อ เฮโรด เป๋น โรค ฮ้าย ย้อน ต้าน
ยอมฮับก๋านยกย่องนี้ กับหื้อเกียรติตั ๋วเก่าแตนหื้อเกียรติพระเจ้า แล้วกษั ตริย์เฮโรดก็ถูกขี้
ตืกขบกิน
๋ ตั ๋วจ๋นต๋าย
24 แต่ถ้อยกําของพระเจ้าก็แพ่ไป มีคนฮับเจื้อนั กขึ้นไปติกๆ
25 เมื่อ บารนาบัส กับ เซาโล เยีย ะ ก๋าน ตี้ ฮับ มอบหมาย เสร็จ แล้ว คือ เอา สตางค์ มา จ้วย
เหลือ ก็ปากั ๋นเตียวตางออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มปิ๊ กไปเมืองอันทิโอก กับปายอห์นตี้มีแหมจื้อ
ว่ามาระโกไปตวย

13
ส่งบารนาบัสกับเซาโลไปเยียะก๋านพิเศษ
มีหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับหมู่อาจ๋ารย์คือ
บารนาบัส สิเมโอนตี้มีแหมจื้อนึ่ งว่านิ เกอร์ ลูสิอส
ั เป๋นจาวเมืองไซรีน มานาเอน (คนตี้ได้ฮับ
ก๋านเลี้ยงดูมาตวยกั ๋นกับเฮโรดเจ้าเมืองตัง้ แต่เป๋นหละอ่อนแล้ว) กับเซาโล 2 เวลาตี้หมู่เขา
นมัส ก๋า น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิก็
์ อู้ กับ หมู่ เขา
ว่า “หื้อแต่งตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับก๋านงานตี้เฮาฮ้องหื้อหมู่เขาเยียะ� 3 หลังจาก
ปากั ๋นถือศีลอดอาหารกับอธิษฐานแล้ว ก็วางมือบนหัวบารนาบัสกับเซาโล เปื้ อมอบหมาย
หื้อเยียะก๋านพิเศษ จากนั ้นก็ส่งต้านตึงสองไป
1 ใน คริสตจักร ตี้ เมือง อัน ทิ โอก

บอกข่าวดีตี้เกาะไซปรัส

4 พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ นําต้านตึงสองไปเมืองเซลู เคีย

แล้วหมู่เขาก็ลงเฮือจากตี้หัน
้ ไป
ตี้ เกาะไซปรัส
หมู่ เขาบอกเรือ
่ งถ้อยกําของพระเจ้า
ในธรรมศาลาของจาวยิว ยอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกก็อยูตวย
่
ในฐานะผู้จ้วย
5 เมื่อ มา แผว เมือง ซาลามิส ใน เกาะ นั ้น

6 หมู่เขาปากั ๋นเตียวตางใคว่เกาะไปจ๋นแผวเมืองปาโฟส ตี้ หัน
้ หมู่เขาปะจาวยิวคนนึ่ งจื้อ
บารเยซู เป๋น คน ใจ๊ เวทมนตร์กาถา กับ อ้าง ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
7 เขา อยู่ ตวย เจ้า เมือง จื้อ เสอร์จี อส
ั เปาลุส เซิง่ เป๋นคนฮู้คนหลวก เจ้า เมืองเจิญ บารนาบัส
กับ เซาโล มา หา เปื้ อ หื้อ อู้ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง 8 แต่ เอลี มาส นั ก เวทมนตร์ (เอลี มาส
เป๋นจื้อภาษากรีกของบารเยซู) ฮิอู้ขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล กับฮิจวนเจ้าเมืองบ่หื้อเจื้อ
9 แต่เซาโลตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปาโล ก็ได้ฮบ
ั ก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาปักต๋าผ่อ
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10 “เจ้า เป๋ น ลูก ของ มาร

ไปตี้ เอลี มาสแล้วอู้ว่า
เป๋นศัตรู ของ
๋
ความดี ตังหลาย ในตั ๋วของเจ้า
มีแต่กลอุบายใจ๋ฮา้ ยซะป๊ะซะเป้ ด เจ้าตึงจะบ่หยุดตี้จะฮิเปี่ ยนความจริงเกี่ยวกับองค์พระผู้
เป๋นเจ้าหื้อเป๋นเรือ
่ งบ่แต๊ สักเตื้อกา 11 ผ่อเน่ อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าจะลงโต้ ษเยียะหื้อเจ้าต๋า
บอดผ่อบ่หันแสงแดด จ๋นเถิงเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้� แล้วเอลีมาสก็ต๋าบอดบ่าเดี่ยวนั ้น
เลย เขาจึงซวามหาคนหื้อจู๋งมือเขาไป 12 เมื่อต้านเจ้าเมืองหันเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นนั ้นก็ฮับ
เจื้อ ย้อนอัศจ๋รรย์ใจ๋ในกําสอนเรือ
่ งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
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
เตียวตางต่อไปจ๋นแผวเมืองอันทิโอกในแคว้นปิ สิเดีย เมื่อเถิงวันสะบาโต เปาโลกับบารนา
บัสเข้าไปนั ่งฮ่วมในธรรมศาลาของจาวยิว 15 หลังจากอ่านหนั งสือบทบัญญัติของโมเสสกับ
ข้อเขียนของหมู่ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าต๋ามวาระก๋านนมัสก๋านแล้ว หมู่นายธรรม
ศาลาส่งคนมาบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า “ปี้ น้ องเหย ถ้าต้านมีกําหื้อกํา๋ ลังใจ๋ คนตังหลาย
ขอเจิญออกมาอูเต๊
้ อะ� 16 เปาโลก็ยืนขึ้นยกมือโบกหื้อดักแล้วอูว่
้ า
“ฟัง หื้อ ดี จาว อิสราเอล กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระเจ้า 17 พระเจ้า ของ จาว
อิสราเอลเลือกป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาไว้ เยียะหื้อเขาหมู่นั ้นจํา๋ เริญเติบโตขึ้นต๋อนอยูใน
่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ แล้วพระองค์ก็ปาหมู่เขาออกมาจากประเทศนั ้นด้วยฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่
ของ พระองค์ 18 พระองค์ อดทน ต่อ ก๋าน เยีย ะ ตั ๋ว ของ หมู่ เขา ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เป๋น เวลา
ประมาณสี่สิบปี๋ 19 พระเจ้าไล่เหิบคนเจ็ดจ้าด๖ออกไปจากแผ่นดินคานาอัน แล้วแบ่งแผ่น
ดินของคนจ้าดหมู่นั ้นหื้อจาวอิสราเอลไว้เป๋นมรดก 20 เหตุหมู่นี้ เกิดมาเป๋นเวลาประมาณสี่
ร้อยห้าสิบปี๋
“หลังจากนั ้นพระเจ้าก็ หื้อหมู่ผู้วน
ิ ิ จฉั ยปกครองผ่อกอยหมู่เขา จ๋นมาแผวสมัยของซามู
เอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 21 ต๋อน นั ้น จาว อิสราเอล ขอ หื้อ มี กษั ตริย์ พระเจ้า จึง
แต่งตัง้ ซาอูลลูกบ่าวของคีชตี้มาจากเผ่าเบนยามินหื้อเป๋นกษั ตริย์ของหมู่เขา ซาอูลครอบ
ครองอยู่สี่สิบปี๋ 22 หลังจากพระเจ้าถอดซาอูลออกจากตํา๋ แหน่ งกษั ตริย์แล้ว ก็ตัง้ ดาวิดขึ้น
เป๋นกษั ตริย์ของจาวอิสราเอลแตน พระองค์อู้เถิงดาวิดว่า ‘เฮาหันว่าดาวิดลูกบ่าวของเจส
ซีเป๋นคนตี้เฮาเปิงใจ๋ขนาด ย้อนว่าเขาเยียะกู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาใค่หื้อเขาเยียะ�
23 “แล้วจากเจื๊อสายของกษั ตริย์ดาวิดนี่ ละ พระเจ้าโผดหื้อจาวอิสราเอลตังหลายมีพระ
ผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษเกิดมาคือ พระเยซู ต๋ามตี้สัญญาไว้แล้วนั ้น 24 แต่ก่อนตี้พระเยซู
จะ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ ก๋าน ของ พระเจ้า ยอห์น บอก จาว อิสราเอล ตัง หลาย เถิง เรือ
่ ง ก๋าน ฮับ บัพ ติศ
มาด้วยนํ้า เปื้ อแสดงว่ากลับใจ๋จากบาปแล้ว 25 เมื่อยอห์นเยียะก๋านต๋ามหน้าตี้เกือบเสร็จก็
ถามว่า ‘หมู่ต้านกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเป๋นใผกา ข้าพเจ้าบ่ใจ้ คนตี้ ต้านตังหลายกองถ้า แต่ ผ่อเน่ อ
จะมีแหมคนนึ่ งมาเมื่อลูนข้าพเจ้า เซิง่ ข้าพเจ้าบ่ควรแม้แต่จะแก้เจื้อกมัดเกิบของต้าน�
26 “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ เป๋ น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม กับ หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น คน ต่างจ้า ด ตี้ เคารพ
ยําเก๋งพระเจ้า หื้อผ่อไว้เน่ อ ถ้อยกําเรือ
่ งความรอดป๊นบาปโต้ษนี้ ได้ส่งมาเถิงเฮาตังหลาย
แล้ว 27 ส่วนจาวอิสราเอลตี้อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มกับผู้ปกครองบ้านเมือง บ่หันว่าพระ
เยซูเป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ แต่ตี้หมู่เขาตัดสินลงโต้ษพระองค์นั ้น ก็เป๋นไปต๋าม
กํา ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ อ่าน กู้ วัน สะบาโต 28 ขนาด ว่า หมู่ เขา หา
ความ ผิด บ่ได้ ตี้ จะ ฆ่า พระองค์ แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง ฮ้อง ขอ หื้อ ปี ลาต ฆ่า พระองค์ เหีย 29 เมื่อ หมู่
13
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เขาเยียะสําเร็จต๋ามตี้ พระคัมภีรเขี
์ ยนไว้เกี่ยวกับพระเยซู แล้ว มีคนเอาศพของพระองค์ ลง
มาจากไม้ก๋างเขน แล้วเอาไปวางไว้ในอุโมงค์ฝังศพ 30 แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้น
จาก ความ ต๋าย 31 พระเยซู ป๋า กฏ ตั ๋ว หื้อ คน ตี้ เกย เตียวตาง กับ พระองค์ จาก แคว้น กาลิ ลี ไป
กรุ งเยรู ซาเล็มหันเป๋นเวลาหลายวัน ต๋อนนี้ หมู่ เขาเป๋นพยานเล่าเรือ
่ งของพระองค์ หื้อจาว
อิสราเอลตังหลายฟัง
32 “ตี้ เฮา สอง คน มา ตี้ นี่ ก็ เปื้ อ บอก ข่าวดี หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง คือ พระสัญญา ตี้ พระเจ้า
หื้อ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ไว้ พระองค์ ก็ ตอบ พระ สัญญา นี้ สําหรับ หมู่ เฮา ตี้ เป๋น ลูก
หลาน ของ หมู่ เขา ครบ แล้ว 33 โดย เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย อย่าง ตี้ เขียน
ไว้ในหนั งสือสดุดีบทตี้สองว่า
‘เจ้าเป๋นลูกของเฮา
วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้า�ฏ
34 พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่หื้อ ตั ๋ว เน่า นั ้น เหมือน ตี้ เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่์ า
‘เฮาจะหื้อปอนตี้แน่ นอนกับศักดิส
์ ิทธิแก่
์ ต้าน
ตี้สัญญาไว้กับกษั ตริยดาวิ
์
ดนั ้น�ฒ
35 ก็มีแหมข้อนึ่ งในพระคัมภีรตี
์ ้อูว่
้ า

‘พระองค์จะบ่หื้อองค์บริสุทธิของ
พระองค์เปื่ อยเน่าไป�ณ
์
36 กษั ตริย์ ดา วิด บ่ได้ อู้ หมาย เถิง ตั ๋ว เก่า ย้อน ต้าน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระองค์ ใน เวลา มี จี วต
ิ อยู่ เมื่อ ต๋าย ไป ศพ ของ ต้าน ก็ ฝัง ไว้ใน ตี้ ฝัง ศพ ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน
แล้ว ก็ เปื่ อย เน่า ไป 37 แต่ พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย นั ้น บ่เปื่ อย เน่า
เลย
38 “ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย โดย สิง่ ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ ข้าพเจ้า บอก หื้อ ฮู้ ว่า มี ก๋าน
ยกโต้ษบาป 39 โดยพระเยซู กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระองค์จะป๊นบาปโต้ษกู้อย่าง ตี้คนถือบท
บัญญัติของโมเสสบ่สามารถป๊นบาปโต้ษได้ 40 จงหละวังหื้อดี เปื้ อกําของหมู่ผูเป๋
้ นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าตี้อูไว้
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้นกับหมู่ต้าน คือ
41 ‘ผ่อเน่ อ

เจ้าตังหลายตี้ดูถูกดูแควนถ้อยกําของพระเจ้า
หื้อเจ้าตังหลายงืดในใจ๋แล้วพินาศฉิ บหาย
ย้อนเฮาจะเยียะสิง่ นึ่ งในสมัยของเจ้าตังหลาย เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้เจ้าจะบ่เจื้อ
แม้วา่ มีคนมาบอกก็ต๋าม�ด ”
42 ต๋อนตี้เปาโลกับบารนาบัสกํ่าลังเตียวออกไปจากธรรมศาลานั ้น ก็มีคนมาอ้อนวอนขอ
หื้อ ปิ๊ ก มา อู้ เรือ
่ ง นี้ แหม ใน วัน สะบาโต ต่อ ไป 43 หลัง จาก คน ออก จาก ตี้ ประชุม นั ้น แล้ว ก็ ปา
กั ๋น ปิ๊ ก บ้าน ใผ เฮือน มัน แต่ มี จาว ยิว หลาย คน ตึง คน ต่างจ้า ด หลาย คน ตี้ เข้า ฮีต ศาสนา ยิว
กับ เคร่ง ศาสนา ตวย เปาโล กับ บารนาบัส ไป ต้าน ตึง สอง จัก
๊ จวน หื้อ หมู่ เขา เปิ้ ง พระคุณ ของ
พระเจ้าอย่างมัน
่ คง
44 ในวันสะบาโตถัดไป คนเกือบเสี้ ยงตึงเมืองมาจุ มนุมกั ๋นฟังถ้อยกําขององค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า 45 เมื่อจาวยิวหันหมูคน
่ ปากั ๋นมาจํา๋ นวนนั ก ก็ขอยขนาด จึงอูคั
้ ดค้านกําของเปาโลอย่าง
46
หยาบคาย แต่ เปาโล กับ บารนาบัส อู้ อย่าง บ่กั ๋ว ใผ ว่า “จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง อู้ เถิง ถ้อยกํา ของ
พระเจ้าหื้อต้านตังหลายฟังก่อน แต่เมื่อต้านตังหลายบ่เอา กับหันว่าตั ๋วเองนี้ บ่เหมาะบ่เปิง
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47 ย้อนองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า

ตี้จะฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์แล้ว จาอัน
้ หมู่เฮาจะปากั ๋นไปหาคนต่างจ้าด
สัง่ หมู่เฮาผ่านผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสมัยก่อนว่า
‘เฮาแต่งตัง้ หื้อเจ้าเป๋นแสงสว่างกับคนต่างจ้าด
เปื้ อคนตึงโลกจะรอดป๊นบาปโต้ษผ่านเจ้า�ต ”
48 เมื่อคนต่างจ้าดได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ดีอกดีใจ๋ กับสรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าสําหรับถ้อยกํา
ของพระองค์ 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 ใหญ่ เป๋ น
โต ใน เมือง หื้อ ปา กั ๋น คํ่า เข แล้ว ไล่ เหิบ เปาโล กับ บารนาบัส ออก ไป จาก ดิน แดน ของ หมู่ เขา
เหีย 51 แล้วเปาโลกับบารนาบัสปากั ๋นปัดขี้ฝุ่นตี้ติดตีน
๋ เป๋นก๋านบ่ยอมฮับหมู่เขา แล้วปากั ๋น
เตียวตางไปเมืองอิโคนี ยูม 52 ส่วนหมูผู
่ เ้ จื้อก็ดีใจ๋ขนาดตึงได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณ
บริสุทธิตวย
์

14
เปาโลกับบารนาบัสอยูตี
่ ้เมืองอิโคนี ยูม
คือเปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว
หมู่ ต้าน บอก ข่าวดี เก่ง ขนาด จ๋น จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จํา๋ นวน นั ก ฮับ เจื้อ 2 แต่ หมู่ จาว ยิว ตี้
บ่ยอม ฮับ เจื้อ ปา กั ๋น สุ่ย คน ต่างจ้า ด หื้อ โขด หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ 3 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ อยู่
ตี้ หัน
้ เมิน นั ก แก แล้ว บอก เรือ
่ ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง บ่กั ๋ว ใผ พระองค์ พิสูจน์ ว่า ถ้อยกํา ตี้
หมู่เขาอู้เกี่ยวกับพระคุณของพระองค์เป๋นแต๊ โดยโผดหื้อหมู่เขาเยียะหมายสําคัญกับก๋าน
ปาฏิหาริย์ ต่างๆ ได้ 4 คน ตัง หลาย ใน เมือง นั ้น แตก ออก เป๋น สอง หมู่ หมู่ นึ่ ง อยู่ ฝ่าย จาว ยิว
แหมหมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายอัครทูต
5 คน ต่างจ้า ด กับ จาว ยิว บาง คน ฮ่วม กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เขา ปา กั ๋น วาง แผนก๋า น จะ เยีย
ะ ฮ้าย ตึง จะ เอา บ่า หิน ขว้าง เปาโล กับ บารนาบัส หื้อ ต๋าย 6 แต่ ต้าน ตึง สอง ฮู้ แผนก๋า น นี้ เหีย
ก่อน จึง หนี ไป ตี้ เมือง ลิ ส ตรา กับ เมือง เดอร์บี ใน แคว้น ลิ คาโอเนี ย กับ หมู่ บ้านนอก ต๋าม หมู่
เมืองแวดนั ้น 7 ตี้หัน
้ ต้านตึงสองก็ยังบอกข่าวดีแหม
1 ตี้เมืองอิโคนี ยูมหัน
้ ก็เหมือนกั ๋น

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
คนนี้ กํ่าลังนั ่งฟังเปาโลอู้อยู่ เปาโลก็ปักต๋าผ่อมาตี้เขา แล้วหันว่าเขามีความเจื้อปอตี้จะฮับ
ก๋านฮักษาหื้อหายได้ 10 เปาโลจึงเอิน
้ เสียงดังว่า “ลุกขึ้นยืน� แล้วป้อจายคนนั ้นก็ผะหลาด
ลุกขึ้นยืนแล้วเตียวไป 11 เมื่อคนตังหลายหันสิง่ ตี้เปาโลได้เยียะแล้วนั ้น หมู่เขาก็ปากั ๋นเอิน
้
เป๋นภาษาลิ คาโอเนี ยว่า “หมู่เทพเจ้าได้ ตะแหลงเป๋นคน๗ลงมาหาหมู่เฮาแล้ว� 12 หมู่เขา
จึง ฮ้อง บารนาบัส ว่า เทพเจ้า ซุส แล้ว ฮ้อง เปาโล ว่า เทพเจ้า เฮอร์เมส ย้อน ว่า เปาโล เป๋น คน
อู๘
้ 13 มีศาลเทพเจ้าซุสอยูนอก
่
เมืองบ่ไก๋เต้าใด ปุโรหิตจู๋งงัวปู๊หลายตั ๋วกับติว
้ ปวงจ้อดอกไม้
หลาย ปวง มา ตี้ ปะตู๋ เมือง ย้อน เขา กับ คน ตัง หลาย ตัง้ ใจ๋ จะ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา แก่ หมู่ อัครทูต
14 แต่เมื่อบารนาบัสกับเปาโลฮูข่
้ าวจาอัน
้ ก็สีกเสื้อผ้าของตั ๋วเก่า แล้วก็ล่นเข้าไปก๋างคนหมู่
8
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14:11 เกยมีเรือ
่ งเล่าว่าเทพเจ้าซุส กับเทพเจ้าเฮอร์เมส

๘ 14:12
เกยตะแหลงเป๋นคนมาแอ่วหาจาวเมืองลิสตรา
เทพเจ้าเฮอร์เมสเป๋นเทพเจ้าผู้มีหน้าตี้สื่อสารนําข่าวมาบอกหมู่เขา
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15 “กํา เดียว ก่อน

นั ้นฮ้องเอิน
ต้านตังหลายปากั ๋นเยียะจาอี้เยียะหยัง หมู่เฮาก็ เป๋นคนบ่
้ ว่า
ดาย เหมือน กั ๋น หมู่ เฮา มา ตี้ นี่ เปื้ อ บอก ข่าวดี หื้อ กับ หมู่ ต้าน เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ บิน
่ หลัง
ตํา๋ จากสิง่ หมู่นี้ ตี้บ่มีก้าบ่มีประโยชน์ แล้วเข้ามาหาพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ ตี้สร้างต๊องฟ้า แผ่น
ดินโลก ต๊องทะเล กับของตึงหมดตี้อยู่ในตี้หมู่นั ้น 16 ในอดีตพระองค์ยอมหื้อคนแต่ละจ้าด
เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า 17 แต่ โดย สิง่ ดีๆ ตี้ เยีย ะ ต่อ คน พระองค์ ก็ หื้อ หลัก ฐาน มา บ่เกย ขาด ว่า
พระองค์ มีอยู่ อย่างเจ้น พระองค์ โผดหื้อมีฝนตกจากต๊ องฟ้า มีพืชผลต๋ามหละดู พระองค์
เลี้ยงดูหื้อต้านตังหลายกิน
้
แล้
้ ว เปาโล
๋ อิม
่ กับเยียะหื้อจื้นเจยบานขนาด� 18 เถิงแม้ว่าอูจาอี
กับบารนาบัสยังห้ามบ่หื้อคนตังหลายเอางัวถวายเป๋นเครือ
่ งปู่จาแก่หมู่เขาเกือบบ่ได้
แล้ว มี จาว ยิว บาง คน มา จาก เมือง อัน ทิ โอก กับ เมือง อิ โคนี ยูม จัก
๊ จวน คน ตัง หลาย เข้า
ฮ่วมกับหมู่เขา แล้วปากั ๋นเอาบ่าหินขว้างเปาโล เมื่อกึ๊ดว่าเปาโลต๋ายแล้ว ก็ปากั ๋นลากออก
ไป ไว้นอก เมือง 20 แต่ หลัง จาก หมู่ ผู้ เจื้อ ปา กั ๋นมา ยืนแวด เปาโล ไว้ ต้าน ก็ ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป
ในเมือง วันต่อมาเปาโลกับบารนาบัสก็เตียวตางไปตี้เมืองเดอร์บี
19

เตียวตางปิ๊ กอันทิโอกในแคว้นซีเรีย
เปาโล กับ บารนาบัส บอก ข่าวดี ใน เมือง เดอร์บี นั ้น มี คน เข้า มา ฮับ เจื้อ จํา๋ นวน นั ก จาก
นั ้นต้านตึงสองปากั ๋นปิ๊ กไปเมืองลิสตรา เมืองอิโคนี ยูม กับเมืองอันทิโอก 22 เปื้ อจ้วยหื้อหมู่
ผู้เจื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น ตึงหื้อกํา๋ ลังใจ๋ตี้จะเจื้อมัน
่ คงต่อไป แล้วบอกหื้อเขาตังหลายฮู้
ว่า เฮาตังหลายจํา๋ เป๋ นต้องทนความตุ๊กยากลําบากก่อนตี้ จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้
23 เปาโลกับบารนาบัสแต่งตัง
้ ผู้ปกครองในแต่ละคริสตจักร ต้านตึงสองอธิษฐานกับถือศีล
อดอาหาร แล้วมอบผู้ปกครองหมู่นั ้นไว้กับองค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้ตี้หมู่เขาเจื้อวางใจ๋นั ้น
21

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 เปอร์กา แล้ว ก็ เตียวตาง ลง ไป เมือง อัททาลิ ยา 26 ต้าน ตึง
สองนั ่งเฮือจากตี้นี่ ปิ๊ กไปเมืองอันทิโอกในแคว้นซีเรีย เซิง่ เป๋นสถานตี้ผูเ้ จื้อได้อธิษฐานมอบ
ต้าน ตึง สอง ไว้กับ พระเจ้า หื้อ ผ่ อกอย ต๋าม ความ ดี ของ พระองค์ สําหรับ งาน ตี้ ได้ เยีย ะ เสร็จ
แล้วบ่าเดี่ยวนี้
27 เมื่อ มา แผว แล้ว ต้าน ตึง สอง ฮ้อง หมู่ ผู้ เจื้อ มา จุ มนุม กั ๋น แล้ว เล่า เถิง ก๋า นงาน ต่างๆ ตี้
พระเจ้าได้เยียะฮ่วมกับหมู่เขา ตึงเรือ
่ งพระเจ้าหื้อคนต่างจ้าดมาฮับเจื้อตวย 28 ต้านตึงสอง
ก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผู้เจื้อตี้หัน
้ เป๋นเวลาเมิน

15
ก๋านประชุมในกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 มีบางคนเตียวตางลงมาจากแคว้นยูเดีย

แล้วสัง่ สอนหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตี้เมืองอันทิโอกว่า
“ถ้า บ่ได้ เข้าพิธีสุหนั ตต๋ามบทบัญญัติของโมเสส ก็ จะรอดป๊นบาปโต้ษ บ่ได้� 2 กําสอนจาอี้
เปาโลกับบารนาบัสบ่หันตวยสักหน้ อย จึงเถียงกั ๋นกับหมู่ ตี้ สอนนั ้นอย่างหนั ก หมู่ ผู้เจื้อจึง
แต่งตัง้ เปาโลตึงบารนาบัสกับผู้เจื้อบางคนในหมู่เขาหื้อไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อเปิ็กษาหารือ
กับหมู่อัครทูตตึงหมู่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้
3 คริสตจักรก็ ส่งคนหมู่นี้ ออกเตียวตางไป เมื่อผ่านแคว้นฟี นิเซียกับแคว้นสะมาเรีย หมู่
ต้านก็เล่าเรือ
่ งว่าคนต่างจ้าดเข้ามาฮับเจื้อพระเจ้า หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้หัน
้ ฟังจาอัน
้ ก็ปากั ๋นดี
ใจ๋ขนาด
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เมื่อ เตียวตาง มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว หมู่ อัครทูต กับ หมู่ ผู้ ปกครอง กับ คน ใน คริสต
จักรก็ปากั ๋นมาต้อนฮับ แล้วหมู่เขาตี้เตียวตางมาก็เล่าเรือ
่ งกู้สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะผ่านตางหมู่
5
เขา แต่ ผู้ เจื้อ บาง คน ตี้ เป๋น สมาชิก หมู่ ฟาริสี ยืน ขึ้น อู้ ว่า “หมู่ คน ต่างจ้า ด ตี้ ฮับ เจื้อ จํา๋ เป๋ น
ต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ตกับต้องถือต๋ามบทบัญญัติของโมเสสตวย�
4

6 ฝ่ายหมู่ อัครทูตกับหมู่ ผู้ปกครองในคริสตจักรจึงจุ มนุมหารือกั ๋นเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ 7 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 ้นตี้พระเจ้าเลือกข้าพเจ้าจากต้ามก๋างหมู่ต้านหื้อไปบอกข่าวดีหื้อคนต่างจ้าดฟัง เปื้ อเขา
หมู่นั ้นจะได้ฮับเจื้อ 8 พระเจ้าผู้ฮูเถิ
้ งจิตใจ๋ของคนดี แสดงหื้อหันว่ายอมฮับคนต่างจ้าด โดย
หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ เขา เหมือน ตี้ หื้อ กับ หมู่ เฮา 9 พระองค์ บ่แบ่ง หมู่ เขา หมู่ เฮา
แต่จะยกโต้ษบาปหมูเขา
่ ย้อนความเจื้อเหมือนกั ๋น 10 ถ้าจาอัน
้ ลองดีพระเจ้าเยียะหยัง ย้อน
ว่า ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ ต่างจ้า ด มี ภาระ เรือ
่ ง ก๋าน ถือ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส เซิง่
ตั ๋วหมู่เฮาตึงป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาก็เยียะบ่ได้ 11 แต่เฮาตังหลายเจื้อว่าโดยพระคุณของ
พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า หมู่เฮาได้รอดป๊นบาปโต้ษเหมือนกับหมู่เขา�

คน ตัง หลาย ปา กั ๋น ดัก ฟัง บารนาบัส กับ เปาโล เล่า เรือ
่ ง หมายสําคัญ ตึง ก๋าน ปาฏิหาริย์
ต่างๆ ตี้พระเจ้าเยียะผ่านตางหมู่เขาต้ามก๋างคนต่างจ้าด 13 เมื่ออู้จบแล้วยากอบก็อู้ขึ้นว่า
“ปี้ น้ องตังหลายฟังเฮากํา 14 เรือ
่ งเมื่อต๋อนเก๊าตี้พระเจ้าห่วงใยคนต่างจ้าดโดยเลือกคนใน
หมู่ เขา หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ ซี โมน ได้ บอก เฮา แล้ว 15 เรือ
่ ง นี้ ก็ เป๋น อย่าง กํา ตี้ ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า
16 ‘เมื่อลูนเฮาจะปิ๊ กมา
แล้วอาณาจักรของกษั ตริยดาวิ
์
ดตี้ยุบลงไปแล้วนั ้น
12

เฮาจะสร้างขึ้นใหม่กับฟื้ นฟูหื้อเหมือนเก่า
17 เปื้ อคนอื่นๆ จะเข้ามาหาเฮาองค์พระผู้เป๋ นเจ้า

คือคนต่างจ้าดตี้เฮาฮ้องมาเป๋นคนของเฮา
18 เรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เฮาได้บอกตัง้ แต่โบราณมาแล้ว�ถ ”

19 ยากอบก็อูต่
้ อไปว่า “ข้าพเจ้าก็เลยหันว่า หมู่เฮาบ่ควรจะกีดกั ๋นคนต่างจ้าดตี้กํ่าลังเข้า
มาหาพระเจ้า 20 แต่เฮาควรจะเขียนจดหมายไปบอกหมู่เขาว่า อย่างตี้นึ่ ง ห้ามกิน
๋ อาหารตี้
เป๋นมลทินย้อนได้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามเยียะบาปตางเพศ อย่างตี้สาม
ห้ามกิน
่ ตั ๋ว กับอย่างตี้สี่ ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ถูกฮัดคอต๋ายตี้เลือดยังค้างอยูใน
๋ เลือด 21 ย้อนว่า
ตัง้ แต่ โบราณ ใน กู้ เมือง จาว ยิว ได้ บอก บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ อ่าน บท บัญญัติ นี้ ใน ธรรม
ศาลากู้วันสะบาโต�

จดหมายเถิงผู้เจื้อคนต่างจ้าด

22 แล้วหมู่ อัครทูต

หมู่ผู้ปกครอง กับกู้คนในคริสตจักรตี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ปากั ๋นหันตวยตี้
จะ เลือก ป้อ จาย บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ เตียวตาง ไป เมือง อัน ทิ โอก กับ เปาโล ตึง บารนาบัส คน
ตี้ ฮับก๋านเลือกคือยูดาสตี้ มีแหมจื้อว่าบารซับบาสกับสิ ลาส ตึงสองคนนี้ เป๋นผู้นําของหมู่ปี้
น้ องผู้เจื้อ 23 แล้วก็ฝากจดหมายไปตวย ในจดหมายเขียนว่า
จากอัครทูตของพระเยซูกับหมู่ผู้ปกครองผู้เป๋นปี้ น้ องของต้านตังหลาย

ถ
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ฝากกําสวัสดีมาเถิงปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายตี้เป๋นคนต่างจ้าด ตี้อยู่ในเมืองอันทิโอก แคว้น
ซีเรีย กับแคว้นซีลีเซีย
24 เนื่ องจากหมู่เฮาได้ยน
ิ มาว่ามีบางคนในหมู่เฮาอู้หื้อต้านตังหลายบ่ม่วนใจ๋ กับเยียะ
หื้อวุน
่ วายใจ๋ แต่หมู่เฮาบ่ได้สัง่ หื้อเขามาบอกจาอัน
้ 25 หมู่เฮาตึงหมดตึงเสี้ยงจึงตกลงใจ๋
ตี้จะเลือกบางคน เปื้ อส่งมาหาต้านตังหลายพร้อมกับบารนาบัสตึงเปาโลตี้เฮาฮักขนาด
26 ตึงสองคนนี้ เป๋ นคนตี้ มอบจีวต
ิ ของเขาเปื้ อฮับใจ๊พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของ
เฮาตังหลาย 27 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาจึงใจ๊ยูดาสกับสิลาสมาหา เปื้ อจะบอกเรือ
่ งอันเดียวกั ๋น
กับข้อความตี้หมู่เฮาเขียนไว้ในจดหมายนี้ หื้อฟัง 28 คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่เฮา
หันดีตี้จะบ่หื้อต้านตังหลายหนั กใจ๋ในข้อนึ่ งข้อใด เว้นสิง่ จํา๋ เป๋นตี้ต้องเยียะคือ 29 อย่างตี้
นึ่ ง ห้ามกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามกิน
๋ เลือด อย่างตี้สาม
ห้ามกิน
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ต
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ตั
๋ว
อย่
า
ง
ตี
้
สี
่
ห้
า
ม
เยียะบาปตางเพศ
๋ ๊
ถ้าต้านตังหลายถือข้อห้ามหมู่นี้ ก็นั บว่าเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องแล้ว
ขอหื้อมีความสุขเน่ อ
คริสตจักร ก็ ส่ง บารนาบัส เปาโล ยู ดาส กับ สิ ลาส ออก ไป แล้ว ป้อ จาย สี่ คน นี้ ก็ เตียว
ตางไปเมืองอันทิ โอก ตี้ หัน
้ ต้านหมู่นั ้นฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาจุ มนุมกั ๋น แล้วเอาจดหมายมอบหื้อ
กับ คน ตัง หลาย นั ้น 31 เมื่อ อ่าน จดหมาย นั ้น แล้ว ก็ ปา กั ๋น จื้ นอก จื้น ใจ๋ ใน กํา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ นั ้น
32 ส่วนยู ดาสกับสิ ลาสตี้ เป๋ นผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า ก็ อู้หลายกําตี้ หื้อกํา
๋ ลังใจ๋ หมู่
ปี้ น้ องผู้เจื้อ กับเยียะหื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น 33 หลังจากยูดาสกับสิลาสอยูตี
่ ้หัน
้ บ่ปอเมิน
สักเต้าใด หมู่ผู้เจื้อก็ส่งสิลาสกับยูดาสปิ๊ กเมือหาหมู่ผูเ้ จื้อตี้ใจ๊เขามา ก่อนจะไป ปี้ น้ องผูเ้ จื้อ
ตี้ เมือง อัน ทิ โอก ก็ ปั๋ น ปอน เขา หื้อ มี ความ สุข กับ ปลอดภัย ใน ก๋าน เตียวตาง๙ 35 ส่วน เปาโล
กับบารนาบัสก็ยังอยู่ในเมืองอันทิโอกต่อ ต้านตึงสองบอกข่าวดีกับสัง่ สอนถ้อยกําขององค์
พระผู้เป๋นเจ้าฮ่วมกับคนอื่นๆ หลายคน
30

เปาโลแยกจากบารนาบัส

เปาโลอู้กับบารนาบัสว่า “เฮาปิ๊ กไปแอ่วหาหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ
ต๋าม เมือง ตี้ เกย บอก ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ดี บ๋อ เปื้ อ ผ่อ ว่า ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา
เป๋นจาใดพ่อง� 37 บารนาบัสก็หันตวย เขาใค่ปายอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกไปตวย 38 แต่
เปาโล หัน ว่า บ่เปิง ตี้ จะ ปา เขา ไป ย้อน มาระโก เกย ละ หมู่ เขา ไป ต๋อน ตี้ อยู่ เมือง ปัมฟี เลีย กับ
บ่ได้ อยู่ฮ่วมงานกั ๋นต่อไป 39 แล้วเปาโลกับบารนาบัสก็ ผิดใจ๋ กั ๋นอย่างหนั กเถิงกับต้องแยก
ตางกั ๋น บารนาบัสปามาระโกลงเฮือไปตี้ เกาะไซปรัสตวยกั ๋น 40 ส่วนเปาโลเลือกสิ ลาสเป๋น
เปื้ อน ฮ่วม เตียวตาง ก่อน จาก กั ๋น หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ อธิษฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว้กับ พระเจ้า
หื้อ ผ่ อกอย ต๋าม ความ ดี ของ พระองค์ 41 เปาโล กับ สิ ลาส ไป ใคว่แคว้น ซีเรีย กับ แคว้น ซี ลี เซีย
เปื้ อจ้วยหื้อหมู่ผู้เจื้อในคริสตจักรต่างๆ มีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น
36 เมื่อเวลาผ่านไปปอสมควร

16
เปาโลกับสิลาสปาทิโมธีไปตวย

1 เปาโลไปเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา

ตี้หัน
้ มีสาวกของพระเยซู คนนึ่ งจื้อทิ โมธี แม่เป๋น
ผู้ เจื้อ จาว ยิว แต่ ป้อ เป๋น จาว กรีก 2 ทิ โมธีเป๋น คน มี จื้อ เสียง ดี ใน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน เมือง ลิ ส
ตรากับเมืองอิโคนี ยูม 3 เปาโลใค่ปาทิโมธีฮ่วมเตียวตางไปตวยกั ๋น จึงหื้อทิโมธีเข้าพิธสุ
ี หนั ต
๙

15:33 15:33 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 34 เขียนว่า “ส่วนสิลาสหันดีตี้จะอยูตี
่ ้หัน
้ �
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ก่อน เปื้ อ เอาใจ๋ จาว ยิว ตัง หลาย ตี้ อยู่ใน เมือง ตํา๋ หมู่ นั ้น ตี้ หมู่ เขา จะ ไป ย้อน คน ตัง หลาย ฮู้ว่า
ป้อ ของ ทิ โมธี เป๋น จาว กรีก 4 เมื่อ ต้าน หมู่ นั ้น เตียว แอ่ว ไป ต๋าม เมือง 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 อจะได้เยียะตวยต๋ามนั ้น 5 จึงเยียะหื้อหมู่คริสตจักรตังหลายมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น กับมี
คนเข้ามาฮับเจื้อนั กขึ้นตึงวันๆ
เปาโลหันนิ มิตเป๋นเรือ
่ งจาวมาซิโดเนี ย

6 แล้วเปาโลกับคนตี้ไปตวยกั ๋นก็เตียวตางผ่านเขตแดนแคว้นฟรีเจียกับแคว้นกาลาเทีย

ย้อน ว่า ใน เวลา นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์ บ่หื้อ หมู่ ต้าน ไป บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตี้ แคว้น
เอเชีย 7 เมื่อ ต้าน หมู่ นั ้น มา แผว เขตแดน ของ แคว้น มิ เซีย แล้ว ก็ ฮิ จะ เข้า ไป ใน แคว้น บิ ธี
เนี ย แต่ พระวิญญาณ ของ พระเยซู ยัง บ่หื้อ เข้า ไป เตื้อ 8 ต้าน หมู่ นั ้น จึง เตียวตาง ผ่าน แคว้น
มิ เซีย ไป เมือง โตรอัส ฮิม ทะเล เหีย 9 ต๋อน เมื่อ คืน เปาโล หัน นิ มิต ว่า มี ป้อ จาย จาว แคว้น มาซิ
โดเนี ย คน นึ่ ง มา ยืน อ้อนวอน ว่า “ขอ มา จ้วย หมู่ เฮา จาว แคว้น มาซิ โดเนี ย กํา เต๊อะ� 10 หลัง
จากเปาโลหันนิ มิตแล้ว หมู่เฮาตึงหมดก็ ตัดสินใจ๋ ไปตี้ แคว้นมาซิโดเนี ยตันที โดยเข้าใจ๋ ว่า
พระเจ้าฮ้องหื้อหมู่เฮาไปบอกข่าวดีกับจาวมาซิโดเนี ยหัน
้
นางลิเดียปาครอบครัวเข้ามาฮับเจื้อ
หมู่เฮานั ่งเฮือสะเปาลัดซื่อไปตี้เกาะสาโมธรัส วันถัดมาก็ไปเถิงเมือง
เนอาบุร ี 12 จากเมืองเนอาบุรนั
ี ้น หมู่ เฮาก็ ไปตี้ เมืองฟี ลิปปี เซิง่ เป๋นเมืองสําคัญของแคว้น
มาซิโดเนี ย กับเป๋นเมืองขึ้นของโรมตวย หมู่เฮาอยูใน
่ เมืองนี้ หลายวัน
13 เมื่อเถิงวันสะบาโต หมู่เฮาออกจากปะตู๋เมืองไปตี้แม่น้ํา เฮากึ๊ดกั ๋นว่าจะมีจาวยิวจุมนุ
ม กั ๋น อธิษฐาน ใน ตี้ นึ่ ง ตัด
๊ หัน
้ เมื่อ ปะ แล้ว ก็ นั ่ง อู้ กับ หมู่ แม่ ญิง ตี้ มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ 14 มี
แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ ลิ เดีย มา จาก เมือง ธิยาทิ รา เป๋น คน ขาย ผ้า สี ม่วง รากา แปง เป๋น คน นั บถือ
พระเจ้า เมื่อ กํ่า ลัง ฟัง หมู่ เฮา อู้ อยู่ นั ้น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ เปิด ใจ๋ ของ นาง หื้อ สนใจ๋ ถ้อยกํา
ตี้เปาโลอู้นั ้น แล้วนางก็ฮับเจื้อ 15 เมื่อแม่ญิงคนนั ้นตึงสมาชิกในครอบครัวของนางฮับบัพ
ติศมาแล้ว นางก็จัก
๊ จวนหมู่เฮาว่า “ถ้าหมู่ต้านตังหลายหันว่าข้าเจ้ามีความเจื้อในองค์พระ
ผู้ เป๋น เจ้า แต๊ๆ แล้ว ก็ ขอ เจิญ ปา กั ๋นมา ย้าง ตี้ บ้าน ของ ข้า เจ้า เต๊อะ� นางจวน แล้ว จวน แหม
จ๋นหมู่เฮาขัดบ่ได้
11 จากเมืองโตรอัส

เปาโลกับสิลาสถูกคอกในเมืองฟีลิปปี

16 วันนึ่ งเมื่อหมูเฮา
่ กํ่าลังจะไปตี้จุมนุมอธิษฐาน มีสาวใจ๊คนนึ่ งมาปะหมูเฮา
่
นางเป๋นขี้ข้า

เจ้า นาย หลาย คน นาง มี ผี หมอเมื่อ เข้า อยู่ เยีย ะ หื้อ มี ความ สามารถ ตวายตัก
๊ เรือ
่ งราว ปาย
หน้า ได้ นาง เซาะ สตางค์ หื้อ เจ้า นาย เป๋น จํา๋ นวน นั ก 17 แม่ ญิง คน นี้ เตียว ตวย ก้น เปาโล กับ
หมู่ เฮาแล้วเอิน
้ ว่า “คนหมู่ นี้ เป๋นคนฮับใจ๊ ของพระเจ้า ผู้สูงสุดเน่ อ หมู่ เขามาบอกวิถีตางตี้
จะรอดป๊นบาปโต้ษหื้อกับหมู่ต้าน� 18 นางเยียะจาอี้ติดต่อกั ๋นหลายวัน ก๋วนใจ๋เปาโลขนาด
จ๋นอดบ่ได้ เปาโลจึงงว้ายไปสัง่ ผีตี้เข้านั ้นว่า “ในนามตึงอํานาจของพระเยซูคริสต์ข้าสัง่ หื้อ
ออกจากตั ๋วนางบ่าเดี่ยวนี้ � แล้วผีต๋นนั ้นก็ออกไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
19 หมู่ เจ้า นาย ของ แม่ ญิง คน นั ้น หัน ว่า หมด โอกาส ตี้ จะ ได้ สตางค์ แล้ว จึง ยับ เปาโล กับ สิ
ลาส ลาก ไป หา ผู้ มี อํานาจ ตัดสิน ตี้ ข่วง ก๋าง เมือง 20 เมื่อ หมู่ เขา ปา มา เถิง หมู่ ผู้ พิพากษา คดี
ทัว่ ไปแล้ว ก็อู้ว่า “ไอ่ หมู่นี้ เป๋นจาวยิวเข้ามาก่อก๋วนในบ้านเมืองของเฮา 21 เขาหมู่นี้ มาสัง่
สอน จัก
๊ จวน หื้อ เจื้อ ถือ ธรรมเนี ยม ต่างๆ ตี้ หมู่ เฮา จาว โรมัน บ่ยอมฮับ กับ เยีย ะ ตึง บ่ได้ ย้อน
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22 คน ตัง หลาย ตี้ จุ มนุม ฟัง กั ๋น ก็ หลุ้ม เยีย ะ หื้อ เปาโล กับ สิ ลาส

ผิดกฎหมาย�
หมู่ผู้พิพากษา
คดีทัว่ ไปก็ใจ๊ทหารเข้ามาจัก
๊ เสื้อผ้าของเปาโลกับสิลาสออก แล้วสัง่ หื้อเอาไม้แส้เฆี่ยนหลัง
23 หลัง จาก ทหาร เฆี่ยน ไป หลาย กํา แล้ว ก็ เอา ตั ๋ว ไป ขัง ไว้ใน คอก หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว
่ ไป
24
สัง่ นายกุมคอกเฝ้าไว้หื้อดี เมื่อนายกุมคอกได้ฮับกําสัง่ แล้ว ก็กุมตั ๋วคนตึงสองไปขังไว้ตี้
ห้องขังจัน
๊ ใน แล้วใส่ขื่อคาตี้แข้งอย่างแน่ นหนา
25 ประมาณเตี้ยงคืนเปาโลกับสิลาสกํ่าลังปากั ๋นอธิษฐานฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่
นั ้น นั กโต้ษคนอื่นๆ ก็ฟังอยู่ 26 จู่ๆ ก็เกิดแผ่นดินไหวแฮงขนาดจ๋นฐานของคอกสัน
่ สนั ่นปั่ น
ปื๊ น แล้วปะตู๋กู้บานก็เปิดออกหมด เจื้อกเหล็กตี้ล่ามนั กโต้ษหลวะออกหมดกู้คน 27 นายกุม
คอกตื่นขึ้นมาก็หันปะตู๋คอกไขออกหมด ก็กึ๊ดว่านั กโต้ษหนี ออกไปเสี้ยงหมดแล้ว เขากั ๋วจะ
มีโต้ษจึงจัก
๊ ดาบออกมาจะฆ่าตั ๋วต๋าย 28 แต่เปาโลเอิน
้ เสียงดังว่า “ห้ามเยียะเน่ อ หมู่เฮาอยู่
นี่ กั ๋นหมดลู้�
นาย กุม คอก ก็ เลย บอก หื้อ คน ต๋าม ไฟ ส่อง ผ่อ แล้ว ล่น เข้า ไป หมอบ ไหว้ตีน
๋ เปาโล กับ สิ
ลาส ตั ๋วเขาสัน
่ ถาบๆ ย้อนกั ๋ว 30 แล้วปาตึงสองออกมาจากคอกถามว่า “ต้านครับ ข้าพเจ้า
จะต้องเยียะจาใดเถิงจะรอดป๊นบาปโต้ษได้�
31 เปาโล กับ สิ ลาส ก็ ตอบ ว่า “หื้อ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว ต้าน ก็ จะ
รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน กู้ คน ตวย� 32 ต้าน ตึง สอง ก็ สัง่ สอน ถ้อยกํา 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 กับ สมาชิก ใน
ครอบครัว กู้ คน ก็ ฮับ บัพ ติศ มา พร้อม กั ๋น หมด ตัน ที 34 หลัง จาก นั ้น นาย กุม คอก ก็ ปา ต้าน ตึง
สองไปบ้านของเขา แล้วยกขันโตกข้าวมาสู่หมู่เขากิน
๋ นายกุมคอกกับสมาชิกในครอบครัว
ยินดีขนาด ย้อนว่ากู้คนได้เจื้อวางใจ๋พระเจ้าแล้ว
29

แจ้ง เจ๊า มา หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ ไป สัง่ หมู่ เจ้า หน้า ตี้ มา บอก นาย กุม คอก ว่า “ปล่อย ตั ๋ว
สองคนนั ้นไปเหียเน่ อ�
36 นายกุมคอกก็ไปบอกเปาโลว่า “หมู่ผู้พิพากษาคดีทัว
่ ไปสัง่ หื้อปล่อยตั ๋วต้านตึงสอง ขอ
หื้อไปอยูดี
่ มีสุขเต๊อะ�
35

“หมู่เขาเอาไม้แส้เฆี่ยนหมู่เฮาต่อหน้าคนตังหลายแล้ว
เอาไปขังคอกโดยบ่ยอมสอบสวนก่อน แต่หมู่เฮาเป๋นคนสัญจ้าดโรมันเน่ อ บ่าเดี่ยวนี้ จะมา
ไล่เหิบหมูเฮา
่ หื้อลักมอบออกไปจาอัน
้ กา เยียะจาอีบ่
้ ได้เน่ อ๑ หื้อหมูเขา
่ นั ้นมาปาหมูเฮา
่ ออก
ไป�
38 หมู่เจ้าหน้าตี้จึงไปรายงานเรือ
่ งนี้ ต่อหมู่ผูพิ
้ พากษาคดีทัว่ ไป เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ ว่าเปาโล
กับ สิ ลาส เป๋น คน จ้าด โรมัน ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว กับ ฮ้อ นใจ๋ 39 ก็ มา ขอ สู มาลาโต้ ษ ต้าน ตึง สอง แล้ว
ปาออกมาจากคอก กับขอหื้อต้านตึงสองออกจากเมืองนี้ ไปเหีย 40 เมื่อเปาโลกับสิลาสออก
จาก คอก แล้ว ก็ ไป บ้าน ของ นาง ลิ เดีย ตี้ หัน
้ เปาโล กับ สิ ลาส ก็ ปะ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ แล้ว อู้ กํา ตี้
หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่นั ้น แล้วก็ลาจากกั ๋นไป
37 แต่เปาโลอู้กับหมู่เจ้าหน้าตี้ว่า

17
เปาโลกับสิลาสในเมืองเธสะโลนิ ก๋า
๑

16:37 16:37 กฎหมายโรมันหื้อสิทธิพิเศษแก่คนตี้ถือสัญจ้าดโรมันคือ ห้ามลงโต้ษโดยใจ๊วิธตี
ี ้เยียะหื้อทรมาน
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1 เมื่อ เปาโล กับ สิ ลาส เตียวตาง ผ่าน เมือง อัม ฟี บุร กั
ี บเมืองอปอลโลเนี ยแล้ว

ต้านตึงสอง
ก็มาแผวเมืองเธสะโลนิ ก๋า ตี้หัน
้ มีธรรมศาลาของจาวยิว 2 ต๋ามปกติเปาโลก็ไปธรรมศาลา
ในวันสะบาโต แล้วอ้างพระคัมภีรมา
์ โต้ตอบกับหมู่เขารวมเป๋นเวลาสามวันสะบาโต 3 ต้าน
อธิบายพระคัมภีรกั
์ บพิสูจน์ หื้อหมู่เขาหันว่า พระคริสต์ จํา๋ เป๋ นต้องทนตุ๊กจ๋นต๋าย แล้วเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย เปาโลอูว่
้ า “พระเยซูตี้ข้าพเจ้าบอกหื้อหมู่ต้านฟังนี้ ละคือพระคริสต์� 4 มี
จาว ยิว บาง คน ใน หมู่ นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ จึง เข้า ฮ่วม กับ เปาโล ตึง สิ ลาส ก็ มี จาว กรีก จํา๋ นวน นั ก ตี้
นั บถือพระเจ้า กับแม่ญิงคนสําคัญหลายคนก็เข้าฮ่วมตวย
5 แต่ หมู่จาวยิวขอย จึงไปเข้ากับหมู่ นั กเลงต๋ามกาดจํา
๋ นวนนั ก ปากั ๋นเยียะวุน
่ วายขึ้นตึง
เมือง หมู่ เขา ปา กั ๋น เข้า ไป ใน บ้าน ของ ยาโสน แล้ว ฮิ เซาะ หา เปาโล กับ สิ ลาส เปื้ อ จะ ลาก คอ
หมู่เขาออกไปหื้อคนตังหลาย 6 แต่เมื่อเซาะบ่ปะ หมู่เขาก็ปากั ๋นไปลากตั ๋วยาโสนกับปี้ น้ องผู้
เจื้อบางคนออกไปหาเจ้าหน้าตี้บ้านเมือง อู้ใส่ฮ้ายว่า “ไอ่ หมู่นั ้นเป๋นคนเยียะหื้อวุน
่ วายกู้ตี้
บ่าเดี่ยวนี้ ก็ มาตี้ นี่ แล้ว 7 ยาโสนต้อนฮับไอ่หมู่นั ้นไว้ในบ้าน แล้วหมู่เขาก็ เยียะผิดกฎของซี
ซาร์ หมู่เขาสอนว่า มีกษั ตริยแหม
์
องค์นึ่ งจื้อเยซู�
8 เมื่อ จาว เมือง ตัง หลาย กับ เจ้า หน้า ตี้ บ้านเมือง ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ฮ้อนใจ๋ 9 จึงสัง่ ยาโสนกับผู้
เจื้อคนอื่นๆ จ่ายก้าประกั ๋นตั ๋ว แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
เปาโลกับสิลาสไปตี้เมืองเบโรอา
หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อก็ส่งเปาโลกับสิลาสไปเมืองเบโรอา เมื่อต้านตึงสองคนไป
เถิงตี้หัน
้ แล้ว ก็เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว 11 จาวยิวตี้นี่ มีใจ๋ยอมฮับนั กเหลือจาวยิวใน
เมือง เธสะโลนิ ก๋า หมู่ เขา ฮับ ฟัง กํา สอน ของ เปาโล อย่าง สนใจ๋ แล้ว ศึกษา พระคัมภีร ตึ
์ ง วัน
เปื้ อใค่ฮูว่
้ าสิง่ ตี้เปาโลสอนนั ้นจะเป๋นเรือ
่ งแต๊สักมอกใด 12 ย้อนจาอีมี
้ จาวยิวหลายคนมาฮับ
เจื้อ ก็มีแม่ญิงจาวกรีกตี้มีฐานะดีกับป้อจายจาวกรีกหลายคนฮับเจื้อตวย 13 แต่เมื่อจาวยิว
ในเมืองเธสะโลนิ ก๋าฮูว่
้ าเปาโลมาสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้าตี้เมืองเบโรอา ก็ปากั ๋นมาตี้หัน
้
แล้วสุ่ยจาวบ้านจาวเมืองหื้อต่อต้านเปาโล 14 หมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อจึงส่งเปาโลออกเตียวตางไปตี้
ฮิมฝั่ งทะเลตันที แต่สิลาสกับทิโมธียังอยู่ตี้เมืองเบโรอานั ้น 15 หมู่คนตี้ปาเปาโลไปส่งนั ้นก็
ปาต้านลงเฮือไปแผวเมืองเอเธนส์ เปาโลฝากกําสัง่ หื้อคนหมู่นั ้นไปบอกสิ ลาสกับทิ โมธีว่า
หื้อตึงสองคนขะใจ๋มาตวยหาเปาโลเวยๆ เมื่อหมู่เขาฮับกําแล้วก็ปากั ๋นปิ๊ กไปเมืองเบโรอา
10 เมื่อคํ่าแล้ว

เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเธนส์

16 ต๋อน ตี้ เปาโล กํ่า ลัง รอ ถ้า สิ ลาส กับ ทิ โมธีใน เมือง เอเธนส์ หัน
้

ต้านลําบากใจ๋ ย้อนหันฮูป
เคารพเต๋มบ้านเต๋มเมืองไปหมด
17 ย้อน จา อัน
้ ต้าน จึง ยก เหตุผล มา ถก เถียง กับ จาว ยิว กับ จาว กรีก ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า ใน
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ตึง คน ตี้ อยู่ ใน ข่วง ก๋าง เมือง ตึง วัน 18 มี นั ก ปราชญ์ ใน หมู่ ของ เอปิ คู
เรียน๒กับ หมู่ สโตอิก๓บาง คน มา เถียง กับ เปาโล บาง คน ก็ อู้ ว่า “คน เก็บ ขี้ ซาก ความ ฮู้ ตี้ บ่มี
สาระจะเอาอะหยังมาอูหื
้ ้อเฮาฟัง� บางคนก็อูว่
้ า “ฟังผ่อเหมือนว่าเขาบอกเถิงเทพเจ้าต่าง
ประเทศ� หมู่ เขา อู้ จาอี้ ก็ ย้อน ว่า เปาโล กํ่า ลัง สอน เรือ
่ ง พระเยซู กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย 19 หมู่เขาจึงปาเปาโลไปตี้สภาอาเรโอปากัส แล้วถามว่า “จ้วยอธิบายกําสอนใหม่ของ
ต้านหื้อหมู่เฮาฮู้น่ อยว่าเป๋นจาใด 20 ย้อนต้านเอาเรือ
่ งแปลกมาเล่าหื้อฟัง หมู่เฮาจึงใค่ฮู้ว่า
๒

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

๓
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17:18
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เรือ
่ ง นี้ มี ความหมาย ว่า จาใด� (จาว เอเธนส์ กับ คน ต่างจ้า ด ตี้ อยู่ เมือง เอเธนส์ นั ้น ซอบ อู้
กับฟังเรือ
่ งใหม่ตลอด)
22 เปาโลก็ยืนขึ้นอูใน
้ สภาอาเรโอปากัสว่า “จาวเอเธนส์ตังหลายเหย ข้าพเจ้าแยงผ่อแล้ว
หันว่าหมู่ต้านเป๋นคนเคร่งศาสนาในกู้ด้าน 23 ย้อนต๋อนตี้ข้าพเจ้ามาเถิงเมืองนี้ ก็ผ่อหันสิง่
ตี้ หมู่ ต้าน เคารพ ปู่ จา หลาย อย่าง ต๋าม ตาง แล้ว ก็ ปะ แต้น ปู่ จา อัน นึ่ ง เขียน ว่า ‘แก่ เทพเจ้า ตี้
บ่ฮูจ
้ ัก� เทพเจ้าองค์นี้ ละตี้ต้านตังหลายบ่ฮูจ
้ ักแต่ก็ยังนมัสก๋าน กําเดียวข้าพเจ้าจะบอกหื้อ
ฮู้
21

“เทพเจ้า องค์ นี้ ละ คือ พระเจ้า ผู้ ตี้ สร้าง โลก กับ ซะป๊ะ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ พระองค์ เป๋น เจ้า
เหนื อต๊องฟ้ากับแผ่นดินโลก จึงบ่ได้อาศัยอยูใน
่ วิหารตี้แป๋งขึ้นจากมือคน 25 พระเจ้าบ่ต้อง
หื้อ มนุษย์ มา ฮับ ใจ๊ พระองค์ เหมือน กับ ว่า พระองค์ ต้อ งก๋าน อะหยัง ย้อน ว่า พระองค์ หื้อ จี
วิต กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง แก่ มนุษย์ 26 จาก มนุษย์ คน นึ่ ง พระองค์ สร้าง มนุษย์ กู้ จ้าด สืบ สายเลือด
เดียวกั ๋นหื้อไปอยู่ใคว่โลกต๋ามเขตแดนกับเวลาตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ล่วงหน้าสําหรับหมู่เขา
27 พระองค์ เยีย ะ จาอี้ ก็ 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 ไว้ ว่า ‘ย้อน
พระองค์ เยียะหื้อหมู่เฮามีจี วต
ิ ดิน
่ แล้วก็ มีนั กเขียนค่าวในหมู่ต้านเกย
้ ต๊ วงได้ กับเป๋นอยู�
เขียนว่า ‘หมู่เฮาตังหลายเป๋นเจื๊อสายของพระองค์�
24

“ย้อนจาอัน
้ เมื่อ หมู่ เฮา เป๋น เจื๊ อสาย ของ พระเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ บ่ดี กึ๊ด ว่า พระองค์ เป๋น
เหมือน ฮูป เคารพ ตี้ คน กึ๊ด ออกแบบ แป๋ง มา จาก คํา จาก เงิน กาว่า จาก บ่า หิน 30 สมัย ตะ
ก่อนมนุษย์บ่ฮูเรื
้ อ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้าก็บ่ถือโต้ษอะหยัง แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์สัง่ หื้อ
มนุษย์ตึงหมดในกู้ตี้กลับใจ๋จากบาป 31 ย้อนพระองค์กํา๋ หนดวันนึ่ งไว้แล้วเป๋นวันตี้พระองค์
จะ ตัดสิน กู้ คน ใน โลก นี้ อย่าง ยุติธรรม โดย ป้อ จาย คน นึ่ ง ตี้ พระองค์ แต่ง ตัง้ ไว้ พระองค์ ก็
พิสูจน์ เรือ
่ งนี้ หื้อกู้คนฮู้ โดยหื้อคนนั ้นเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
29

32 เมื่อ หมู่ เขา ฟัง เรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย บางคนใค่ หว
ั ใส่ แต่ บางคนก็ อู้ว่า “เฮา
ใค่ฟังต้านอู้เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ แหม� 33 จากนั ้นเปาโลก็จากหมู่เขาไป 34 แต่มีบางคนเข้าฮ่วม
กับเปาโลแล้วฮับเจื้อ ในหมู่คนตี้ฮับเจื้อมีคนนึ่ งจื้อดิโอนิ สิอส
ั เขาเป๋นสมาชิกของสภาอาเร
โอปากัส กับแม่ญิงคนนึ่ งจื้อดามาริสรวมกับคนอื่นๆ ตวย

18
เปาโลในเมืองโครินธ์
หลัง จาก นั ้น เปาโล ก็ ออก จาก เมือง เอเธนส์ ไป เมือง โคริน ธ์ 2 ตี้ หัน
้ ต้าน ได้ ฮู้ จัก จาว ยิว
สอง คน จื้อ อาควิลลา กับ เมีย ของ เขา จื้อ ปริส คา อาควิลลา เป๋น จาว แคว้น ปอนทัส ตึง สอง
คนลุกจากประเทศอิตาลีเมื่อบ่เมินมานี่ ย้อนจักรพรรดิคลาวดิอส
ั สัง่ หื้อจาวยิวกู้คนออกไป
จากกรุ งโรม เปาโลก็ไปหาเขาตึงสอง 3 แล้วอยูกั
่ บหมู่เขากับเยียะก๋านตวยกั ๋นย้อนว่าเปาโล
เป๋น สล่า แป๋ง เต็นท์ เหมือน กั ๋น 4 กู้ วัน สะบาโต เปาโล จะ ไป ยก เหตุ ผล โต้ เถียง ใน ธรรมศาลา
ของจาวยิว เปื้ อจัก
๊ จวนจาวยิวกับจาวกรีกหื้อมาเจื้อในสิง่ ตี้อูเกี
้ ่ยวกับพระเยซู
1

5 เมื่อสิ ลาสกับทิ โมธีเตียวตางจากแคว้นมาซิโดเนี ยมาเถิงแล้ว เปาโลก็ ใจ๊ เวลาเต๋มตี้ เต
สนากับเป๋นพยานต่อจาวยิวว่าพระคริสต์นั ้นคือพระเยซู 6 แต่เมื่อจาวยิวหมู่นั ้นต่อต้านกับ
อู้ หยาบคาย ต่อ เปาโล ต้าน ก็ ปัด ขี้ ฝุ่น ออก จาก เสื้อผ้า แสดง หื้อ หัน ว่า บ่หัน ตวย หมู่ เขา แล้ว
บอกว่า “ถ้าพระเจ้าลงโต้ษต้านตังหลาย ก็ห้ามยู้โต้ษใส่คนอื่นเน่ อ ส่วนตั ๋วข้าพเจ้าก็บ่ต้อง
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ฮับ ผิด ชอบ ต้าน ตัง หลาย แหม แล้ว ตัง้ แต่ บ่า เดี่ยวนี้ เป๋น ต้น ไป ข้าพเจ้า จะ ไป หา คน ต่างจ้า
ด� 7 เปาโลก็ ออกจากธรรมศาลา แล้วเข้าไปอยู่ในบ้านของป้อจายคนนึ่ งจื้อทิทิอส
ั ยุสทัส
ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด แต่ นั บถือ พระเจ้า บ้าน ของ เขา อยู่ แหมะ กับ ธรรมศาลา 8 คริสปัส ตี้ เป๋น
นายธรรมศาลากับสมาชิกในครอบครัวของเขากู้คนก็ฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า จาวโครินธ์
หลายคนฟังเปาโลอูก็
้ ฮับเจื้อแล้วฮับบัพติศมา
“บ่ถ้ากั ๋ว หื้อบอกข่าวดีต่อไปติกๆ ห้าม
เลิกเน่ อ 10 เฮาอยู่กับเจ้า จะบ่มี ใผเข้ามาเยียะฮ้ายต่อเจ้า ย้อนในเมืองนี้ มี คนจํา๋ นวนนั กตี้
เป๋น คน ของ เฮา� 11 เปาโล จึง อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เป๋น เวลา นึ่ ง ปี๋
เกิง่
9 คืนนึ่ งองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าบอกเปาโลตางนิ มิตว่า

เปาโลถูกยับไปหากัลลิโอ

12 ต๋อนตี้ กัลลิ โอเป๋ นเจ้าเมืองแคว้นอาคายานั ้น

จาวยิวปากั ๋นหลุ้มใส่ เปาโล แล้วก็ปาไป
ตี้ศาล 13 หมู่เขาฟ้องกัลลิโอว่า “ป้อจายคนนี้ จัก
๊ จวนหื้อคนไปนมัสก๋านพระเจ้าในตางตี้ผิด
กฎหมาย�
กัลลิ โอก็บอกกับหมู่จาวยิวว่า “ฟังก่อนจาวยิวตัง
หลาย ถ้าเป๋นเรือ
่ งคดีอาญาบ่ว่าจะหนั กจะเบา ก็มีเหตุผลปอตี้เฮาจะอดฟังกําฟ้องของเจ้า
ตัง หลาย เน่ อ 15 แต่ นี่ เป๋น เรือ
่ งโต้ แย้ง เกี่ยวกับ กํา ตี้ ใจ๊ จื้อ ตี้ ฮ้อง ตึง บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน
หื้อไปจัดก๋านเอาคนเดียวก็แล้วกั ๋น เฮาบ่ตัดสินเรือ
่ งจาอี�
้ 16 แล้วกัลลิโอก็ไล่คนตึงหมดหื้อ
ออกไปจากศาล
17 คนตังหลายจึงไปยับโสสเธเนสตี้เป๋ นนายธรรมศาลามาบุบตีต่
๋ อหน้าศาล แต่กัลลิโอก็
บ่สนใจ๋หมู่เขา
14 เมื่อเปาโลกํ่าลังจะอู้แก้ ข้อกล่าวหา

เปาโลปิ๊ กไปเมืองอันทิโอก

18 เปาโลก็ อยู่ตี้ เมืองโครินธ์ต่อแหมเวลานึ่ ง

แล้วลาหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อไปเมืองเคนเครียอยู่
ใก้ กั ๋น หัน
้ แต่ ก่อน ตี้ เปาโล จะ ลง เฮือ ตี้ ต้า เฮือ เมือง นั ้น ต้าน โก๋น หัว ของ ตั ๋วเก่า๔ ย้อน ว่าเกย
บน ตั ๋ว ไว้กับ พระเจ้า แล้ว ไป แคว้น ซีเรีย ฮ่วม กับ ปริส คา กับ อาควิลลา 19 เมื่อ ปา กั ๋น มา แผว
เมืองเอเฟซัส เปาโลก็ปล่อยปริสคากับอาควิลลาไว้ตี้หัน
้ แล้วเข้าไปในธรรมศาลาของจาว
ยิว ยก เหตุผล มา โต้ เถียง กับ หมู่ จาว ยิว ใน หัน
้ 20 แล้ว หมู่ เขา ขอ หื้อ ต้าน อยู่ ต่อ ไป แหม แต่
เปาโลบ่ยอมอยู่ 21 แต่ก่อนตี้เปาโลจะลาหมู่เขาไป ต้านบอกว่า “ถ้าเป๋นความต้องก๋านของ
พระเจ้า ข้าพเจ้าจะปิ๊ กมาหาต้านตังหลายแหม� แล้วเปาโลก็ลงเฮือออกจากเมืองเอเฟซัส
22 เมื่อ เฮือ มา แผว ฝั่ ง เมือง ซี ซารียา แล้ว เปาโล ขึ้น ไป แอ่ว หา คริสตจักร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
แล้ว ก็ ลวด ไป เมือง อัน ทิ โอก 23 หลัง จาก อยู่ ตี้ เมือง อัน ทิ โอก ได้ หว่าง นึ่ ง เปาโล ก็ เตียวตาง
ไปใคว่แคว้นกาลาเทียกับแคว้นฟรีเจีย เปื้ อเยีย
่ มผู้เจื้อตังหลายกับจ้วยหื้อมีความเจื้อเข้ม
แข็งขึ้น
ก๋านงานของอปอลโล

24 มีป้ อจายจาวยิวคนนึ่ งจื้ออปอลโลมาเมืองเอเฟซัส

เขาเกิดตี้เมืองอเล็กซานเดรีย เป๋น
คนตี้อู้เก่งกับมีความฮู้พระคัมภีรเป๋
์ นอย่างดี 25 อปอลโลคนนี้ ฮับก๋านอบรมจ๋นฮู้เถิงวิถีตาง
ขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า เขาสัง่ สอนเรือ
่ งของพระเยซู อย่างกระตือรือร้นถูกต้องแม่นยํา แต่
เขา ฮู้ ก้า เรือ
่ ง บัพ ติศ มา ตี้ ยอห์น สัง่ สอน เต้า อัน
้ 26 อปอลโล อู้ เรือ
่ ง ของ พระเยซู อย่าง บ่กั ๋ว ใผ
๔

18:18 18:18 ก๋านโก๋นหัว เป๋นวัฒนธรรมของจาวยิว เปื้ อแสดงว่าสิน
้ สุดก๋านบนแล้ว
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ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เมื่อ ปริส คา กับ อาควิลลา ได้ยน
ิ เขา อู้ ก็ ปา อปอลโล มา ตี้ บ้าน ของ
หมู่เขา แล้วอธิบายวิถีตางของพระเจ้าหื้อเข้าใจ๋นั กขึ้น
27 เมื่อ อปอลโล ใค่ ไป ตี้ แคว้น อาคายา

หมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อก็ หื้อกํา๋ ลังใจ๋ เขากับเขียนจดหมาย
ไป เถิง ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ ว่า ขอ หื้อ ต้อนฮับ เขา ตวย เมื่อ อปอลโล ไป แผว แคว้น อาคายา แล้ว ก็ จ้วย
เหลือ คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮับ เจื้อ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า 28 ย้อน อปอลโล โต้ แย้ง หมู่ จาว ยิว อย่าง
หนั ก แน่ น ต่อ หน้า คน ใน ตี้ สาธารณะ โดย ยก ข้อ พระคัมภีร ์พิสูจน์ ว่า พระเยซู คือ พระคริสต์
หมู่จาวยิวก็เถียงบ่ได้

19
เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเฟซัส

ใน เวลา ตี้ อปอลโล อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์ นั ้น เปาโล ก็ เตียวตาง ต๋าม เส้น ตาง ตัง เหนื อ ใน
แคว้นกาลาเทียกับแคว้นฟรีเจียจ๋นมาแผวเมืองเอเฟซัส ตี้หัน
้ ปะกับผู้เจื้อบางคน 2 เปาโล
ถาม เขา ว่า “หลัง จาก ฮับ เจื้อ พระเยซู แล้ว นั ้น หมู่ ต้าน ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กั ๋น ก่อ�
เขาตอบว่า “อึ หมูเฮา
่ บ่เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิสั
์ กเตื้อ� 3 เปาโลถามต่อว่า “ถ้า
จาอัน
้ ต้านฮับบัพติศมามีความหมายอะหยัง� หมู่เขาก็ตอบว่า “ความหมายตี้ยอห์นสอน�
1

4 เปาโลจึงบอกว่า “บัพติศมาตี้ยอห์นสอนนั ้นแสดงว่ากลับใจ๋จากบาปแล้วเต้าอัน
้ ยอห์น
บอกคนตังหลายว่าหื้อเจื้อพระองค์ตี้จะมาเมื่อลูนคือพระเยซู�

เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น ฮับ บัพ ติศ มา ใน นาม พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เปื้ อ
แสดงว่าเจื้อพระองค์ 6 หลังจากเปาโลวางมือบนหัวหมู่เขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ มา
อยู่ตวยหมู่เขา เขาตังหลายก็ปากั ๋นอู้ภาษาอื่นๆ กับบอกถ้อยกําของพระเจ้าตวย 7 คนหมู่นี้
มีป้อจายประมาณสิบสองคน
8 เปาโล ไป อู้ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว อย่าง บ่กั ๋ว ใผ เป๋ น เวลา สาม เดือน เขา ยก เหตุ ผล โต้
เถียงจัก
๊ จวนจาวยิวหื้อเจื้อเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า 9 แต่มีบางคนหลึ่งบ่ยอมเจื้อ แล้วอูจ
้ ๋า
หยาบจ๊าต่อลัทธินั ้นตี้ ฮ้องว่า ตางของพระเยซู ต่อหน้าคนตังหลาย ย้อนจาอัน
้ เปาโลจึงปา
หมู่ ผู้ เจื้อ แยก ไป อู้จ๋า โต้ตอบ กั ๋น ตึง วัน ตี้ ห้อง ประชุม ของ ที รน
ั นั ส 10 เปาโล เยีย ะ จาอี้อยู่สอง
ปี๋ เยียะหื้อกู้คนตี้อาศัยอยู่ในแคว้นเอเชียตึงจาวยิวกับจาวกรีกได้ยน
ิ ได้ฟังถ้อยกําขององค์
พระผู้เป๋นเจ้า
5

ลูกป้อจายของเสวา

11 พระเจ้าเยียะก๋านอัศจ๋รรย์อันพิเศษเหลือปกติผ่านตางเปาโล 12 แม้แต่ผ้าเจ๊ดหน้ากับ

ผ้ากั ๋นเปื้ อนตี้ถูกตั ๋วเปาโล เมื่อเอาไปวางบนตั ๋วคนบ่สบาย โรคก็หาย กับผีฮ้าย๕ก็ออกตวย

มี จาว ยิว บาง คน ไป เป๋น หมอผี ฮิ อ้าง จื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ก๋าน ไล่ ผี ว่า “ใน
นามพระเยซู ตี้ เปาโลเตสนาสัง่ สอนนั ้น เฮาสัง่ หื้อเจ้าออกมาจากคนนี้ เหีย� 14 ลูกบ่าวเจ็ด
คนของเสวาหัวหน้าปุโรหิตของจาวยิวก็ เยียะจาอี้เหมือนกั ๋นกู้ คน 15 แต่ มีวันนึ่ ง หมู่เขาสัง่
ผีฮ้ายออกจากป้อจายคนนึ่ ง แต่ ผีฮ้ายก็ ตอบหมู่ เขาว่า “ข้าก็ ฮู้จักพระเยซู เปาโลข้าก็ ฮู้จัก
แต่หมู่สูเป๋นใผกา� 16 แล้วคนตี้ถูกผีเข้าอยูนั
่ ้นก็ต๋างหยางใส่หมู่เขา แล้วเยียะหื้อหมู่เขาจ๋น
เสื้อผ้าหลวะหมด เขาตึงหมดนั ้นก็ปากั ๋นล่นหนี ออกจากเฮือนป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละ ต๋ามเนื้ อต๋าม
ตั ๋วมีแผลเลือดไหลหลายตี้
13

๕

19:12 19:12 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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17 คน ตี้ อยู่ใน เมือง เอเฟซัส ตึง จาว ยิว กับ จาว กรีก ฮู้เรือ
่ งนี้ กั ๋นเสี้ ยงหมด

เยียะหื้อกู้ คนกั ๋ว
กับปากั ๋นยกย่องจื้อพระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าอย่างยิง่ 18 มีหลายคนตี้ฮับเจื้อพระเยซู 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 ฮา นั ้น มี ก้า นั ก นั บ ได้
เถิงห้าหมื่นเหรียญเงิน๖ 20 เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เยียะหื้อถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้าแพ่ขยาย
ออกไปอย่างมีฤทธิอํ
์ านาจ กับเกิดผลมีคนฮับเจื้อนั กขึ้นติกๆ
เปาโลวางแผนเตียวตางต่อไปแหม

21 หลัง จาก เรือ
่ งตี้ เกิดขึ้นหมู่ นี้ เสี้ ยงสุดลงแล้ว

เปาโลก็ ตัดสินใจ๋ จะเตียวตางผ่านแคว้น
มาซิ โดเนี ยกับแคว้นอาคายา แล้วจะลวดไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ต้านอู้ว่า “หลังจากข้าพเจ้าไป
กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ไป กรุ ง โรม ตวย� 22 เปาโล ก็ ส่ง ผู้ จ้วย ตึง สอง ของ ต้าน คือ ทิ โมธี
กับเอรัสทัสไปแคว้นมาซิโดเนี ย ส่วนตั ๋วของเปิ้ นย้างตี้แคว้นเอเชียต่อไปแหมหน้ อย
ก๋านวุน
่ วายในเมืองเอเฟซัส

23 ใน เวลา นั ้น เกิด ก๋าน วุน
่ วาย อย่าง หนั ก ตี้ เมือง เอเฟซัส

ย้อน เรือ
่ ง ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง
ของพระเยซู 24 มีป้อจายคนนึ่ งจื้อเดเมตริอส
ั เป๋นสล่าเครือ
่ งเงิน เขาเอาเงินมาแป๋งฮูปปั้ น
เจ้าแม่อารเทมิสตี้เป๋นเจ้าแม่ของจาวเอเฟซัส เยียะหื้อหมู่สล่ามีรายได้ดี 25 เดเมตริอส
ั ฮ้อง
หมู่เขากับหมู่คนตี้มีอาชีพเกี่ยวข้องกั ๋นมาจุมนุมกั ๋น แล้วอูว่
้ า “ต้านตังหลายก็ฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่า
หมู่เฮามีรายได้ดี มีเงินมีคําก็ย้อนเยียะก๋านจาอี้ 26 ต้านตังหลายก็ได้หันได้ยน
ิ แล้วว่าเปาโล
คนนี้ จัก
๊ จวนหื้อหลายคนเจื้อว่า ฮูปปั้ นตี้ แป๋งจากมือคนบ่ใจ้ พระเจ้าเตี้ยงแต๊ เขาบ่ได้ เยียะ
จาอีตี
้ ้เมืองเอเฟซัสตี้เดียว แต่เยียะเกือบใคว่แคว้นเอเชียตวย 27 เรือ
่ งนี้ อันตรายขนาดเน่ อ
จะ เยีย ะ หื้อ จื้ อเสี ยง ของ หมู่ เฮา ต้อง เสีย ไป แล้ว ยัง บ่ปอ จะ เยีย ะ หื้อ วิหาร ของ เจ้า แม่ อารเท
มิส ผู้ ยิง่ ใหญ่ เสื่อม เสีย อิทธิพล ไป ตึง พระนาง องค์ นี้ ตี้ คน ใคว่แคว้น เอเชีย กับ ใคว่โลก กราบ
ไหว้ปู่จาก็จะหมดศักดิศ
์ รีไปตวย�
ก็โขดจ๋นหน้าดําหน้าแดงจึงปากั ๋นโห่ฮ้องว่า “เจ้าแม่อารเทมิส
ของ จาว เอเฟซัส ยิง่ ใหญ่ๆ� ใคว่ตึง เมือง ก็ วุน
่ วาย สับสน กั ๋น ไป หมด หมู่ จาว เมือง ยับ จาว
มาซิโดเนี ยสองคนคือกายอัสกับอาริสทารคัสตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมเตียวตางของเปาโล แล้วลาก
ตวยหมู่คนตี้ล่นเข้าไปในโฮงละครใหญ่ 30 เปาโลใค่เข้าไปอูต่
้ อหน้าคนตังหลาย แต่หมู่ผูเ้ จื้อ
31
บ่ยอมหื้อเข้าไป ย้อนกั ๋วคนหมู่นั ้นจะเยียะหื้อ ก็มีเจ้าหน้าตี้ปกครองแคว้นเอเชียบางคน
ตี้เป๋นเปื้ อนของเปาโล ใจ๊คนไปอ้อนวอนเปาโลบ่หื้อเสี่ยงเข้าไปในโฮงละครนั ้น
32 ในโฮงละครนั ้นหมูคน
่ ปากั ๋นฮ้องเอิน
้ บางคนว่าจาอีจ๋
้ นวุน
่ วาย
้ เสียงดัง บางคนว่าจาอัน
ไปหมด แต่คนส่วนใหญ่ก็บ่ฮูว่
้ าเขามาจุมนุมกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง 33 มีจาวยิวบางคนยูอเล็
้
กซาน
เดอร์ออก ไป อยู่ ตัง หน้า แล้ว บอก กํา ตี้ จะ หื้อ เขา อู้ เขา จึง ยก มือ ขึ้น โบก หื้อ คน ตัง หลาย ดัก
ก่อน แล้วพยายามจะอูแก้
้ แตนต่อหน้าคนตี้มาจุมนุมนั ้น
28 เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ จาอัน
้

29

เมื่อ คน ตัง หลาย ฮู้ ว่า อเล็ก ซานเดอร์เป๋น จาว ยิว หมู่ เขา ก็ เอิน
้ เสียง ดัง ขึ้น มา แหม เป๋น
เสียงเดียวกั ๋นว่า “เจ้าแม่อารเทมิสของจาวเอเฟซัสยิง่ ใหญ่ๆ� ฮ้องซํ้าแล้วซํ้าแหมอยูจาอั
่
น
้
ประมาณสองจัว้ โมง
35 ต๋อน สุ ด ต๊าย นายอําเภอ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย ดัก ปาก แล้ว อู้ว่า “ปี้ น้ อง จาว เอเฟซัส ตัง
หลาย มีใผพ่องตี้ยังบ่ฮู้ว่าเมืองเอเฟซัสเป๋นคนผ่อกอยพระวิหารของเจ้าแม่อารเทมิสผู้ยิง่
34

๖

19:19 19:19 เหรียญเงินนึ่ งเหรียญ มีก้าเต้ากับก้าแฮงคนงานเยียะก๋านนึ่ งวัน
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ใหญ่ กับ เทวฮูป ศักดิส
พระนาง ตี้ ตก มา จาก ต๊ องฟ้า๗ เรือ
่ ง นี้ กู้ คน ฮู้ แล้ว ย้อนจา
์ ิทธิของ
์
อัน
้ หมู่ ต้าน ต้อง ใจ๋ เย็นๆ ห้าม ใจ๊ อารมณ์ เยีย ะ อะหยัง ไป เล่ย 37 แต่ หมู่ ต้าน ลาก ป้อ จาย สอง
คนนี้ มาตี้นี่ หมู่เขาบ่ได้ลักของอะหยังในพระวิหารกาว่าดูแควนเจ้าแม่ของหมู่เฮา 38 ถ้าเด
เมตริอส
ั กับ หมู่ สล่า เครือ
่ ง เงิน มี เรือ
่ ง กับ ใผ ศาล ก็ เปิด อยู่ หมู่ ผู้ พิพากษา ก็ มี พร้อม หื้อ หมู่
เขามาฟ้องตี้หัน
้ คนเดียวแหล่ 39 ถ้าหมู่ต้านยังมีเรือ
่ งอื่นแหม ก็หื้อไปตกลงกั ๋นในตี้ประชุม
ต๋ามกฎหมาย 40 เหตุก๋ารณ์ วันนี้ หมู่เฮาก็หันลายจะโดนข้อหาก่อก๋านจลาจลขึ้น หมู่เฮาจะ
บ่มีข้ออ้างตี้จะแก้ตั ๋วกับรัฐบาลได้ว่ามาจุมนุมหื้อเกิดก๋านวุน
่ วายในวันนี้ เยียะหยัง� 41 เมื่อ
อูจบ
้ แล้วก็หื้อเลิกจุมนุมกั ๋นไป
36

20
เปาโลเตียวตางไปมาซิโดเนี ยกับประเทศกรีก
เปาโลก็ฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาปะกั ๋น หลังจากอู้กําหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่เขา
แล้ว เปาโลก็ลาหมู่เขาไปแคว้นมาซิโดเนี ย 2 เปาโลหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ผู้เจื้อต๋ามตี้ต่างๆ ตี้ต้าน
ก๋ายไปในแคว้นนั ้นจ๋นมาแผวประเทศกรีก 3 เปาโลย้างอยู่ตี้หัน
้ สามเดือน แต่เมื่อต้านเกีย
มจะลงเฮือไปแคว้นซีเรีย ก็ได้ฮูว่
้ ามีหมู่จาวยิววางแผนจะฆ่าต้านถ้าเตียวตางตังเฮือ เปาโล
ก็เลยตัดสินใจ๋งว้ายเตียวปิ๊ กไปแคว้นซีเรียมาตังแคว้นมาซิโดเนี ยเหีย 4 เปาโลมีเปื้ อนฮ่วม
เตียวตาง ไป หลาย คน คือ โสปาเทอร์ลูก บ่าว ของ ปี รส
ั จาว เมือง เบโรอา อาริส ทารคัส กับ เส
คุนดัส จาว เมือง เธสะโลนิ ก๋า กายอัส จาว เมือง เดอร์บี ทิ โมธีจาว เมือง ลิ ส ตรา กับ ที คิกั ส ตึง
โตรฟีมัส จาว แคว้น เอเชีย 5 แต่ คน ตึง หมด นี้ เตียวตาง ล่วงหน้า ไป ถ้า หมู่ เฮา ตี้ เมือง โตรอัส
ก่อนแล้ว
1 เมื่อก๋านวุน
่ วายบ่มีแล้ว

เปาโลไปแอ่วหาผู้เจื้อตี้เมืองโตรอัส
หลัง จาก วัน งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ หมู่ เฮา ก็ ลง เฮือ ออก จาก เมือง ฟี ลิ ป ปี มา ได้ ห้า
วันก็มาแผวเมืองโตรอัส ก็ปะกับหมู่เขา แล้วย้างอยูตวย
่
กั ๋นเจ็ดวัน
7 ต๋อน วัน เสาร์เมื่อ คืน๘ เฮา ตัง หลาย จุ มนุ ม กั ๋น กับ ฮ่วม พิธ ี หัก เข้า หนมปั ง เปาโล ก็ อู้ กับ
หมู่คนตี้หัน
้ อู้แล้วอู้แหมจ๋นแผวเตี้ยงคืน ย้อนตัง้ ใจ๋จะออกจากเมืองนี้ ต๋อนแจ้งเจ๊าวันพูก
8 ใน ห้อง จัน
๊ บน ตี้ เฮา จุ มนุม กั ๋น นั ้น มี โกม ไฟ ต๋าม ไว้อยู่ หลาย แก่น 9 มี ป้อ จาย หนุ่ม คน นึ่ ง จื้อ
ยุทิกัสนั ่งอยู่บนขอบหน้าต่าง ในเวลาเปาโลอู้อยู่ติกๆ บ่ย้างสักเตื้อ เขาก็ ใค่ หลับแหมะฮาก
สุดต๊ายเขาหมิง้ หลับจึงปิ้ นตะหลิน
๊ ตี้สามลงมา เมื่อหมู่เขายกตั ๋วเขาขึ้น
้ ตกจากหน้าต่างจัน
มา ก็ หัน ว่า เขา ต๋าย เหีย แล้ว 10 เปาโล จึง ลง ไป หา แล้ว อุม
้ ป้อ จาย หนุ่ม คน นั ้น ขึ้น แล้ว อู้ กับ
คน ตัง หลาย ว่า “บ่ถ้า ฮ้อ นอก ตกใจ๋ เน่ อ เขา ยัง มี จี วต
ิ อยู�
่ 11 แล้ว เปาโล ก็ ปิ๊ ก ขึ้น ไป จัน
๊ บน
แหม ฮ่วมพิธหั
ี กเข้าหนมปัง กับกิน
้ อไปจ๋นแผวเมื่อเจ๊า ก็ลาหมู่เขาไป
๋ ข้าวตวยกั ๋น แล้วก็อูต่
12 หมู่เขาก็ปายุทิกัสตี้ยังมีจีวต
ิ อยูปิ๊่ กเมือบ้าน กู้คนก็ฮูส
้ ึกซว่างใจ๋
6

ก๋านเตียวตางไปเมืองมิเลทัสตางเฮือ

13 ฝ่ายหมู่เฮาลงเฮือไปเมืองอัสโสสก่อน

แล้วจะไปฮับเปาโลตี้หัน
้ ต๋ามตี้ต้านบอกไว้ ย้อน

ว่าต้านตัง้ ใจ๋จะไปเมืองอัสโสสตังเตียวดิน 14 เมื่อเปาโลปะกับหมูเฮา
่ ตี้เมืองอัสโสสแล้ว เฮา

ก็ฮับต้านลงเฮือไปเมืองมิทิเลนี 15 วันถัดไปเฮือออกจากตี้หัน
้ ไปแผวฝั่ งซื่อเกาะคิโอส วันตี้
สองก็มาแผวเกาะสามอส แหมวันต่อมาหมู่เฮาก็มาแผวเมืองมิเลทัส 16 เปาโลตัดสินใจ๋ว่า
๗

19:35 19:35 เทวฮูปนี้ เป๋นบ่าหินตี้ตกมาจากต๊องฟ้า จาวเอเฟซัสเจื้อว่าเป๋นฮูปปั้ นของเจ้าแม่อารเทมิส
20:7 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะบอกว่า วันแรกของติด
๊

๘

20:7
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จะเอาเฮือก๋ายเมืองเอเฟซัสไปเหีย เปื้ อจะบ่เสียเวลาตี้ แคว้นเอเชีย ย้อนว่าต้านฟั่ งไปแผว
กรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป๋นไปได้จะไปหื้อเถิงก่อนวันเพ็นเทคอสต์
เปาโลกับหมู่ผู้ปกครองจาวเอเฟซัส
ต๋อน อยู่ ใน เมือง มิ เลทั ส เปาโล ส่ง คน ไป บอก หื้อ หมู่ ผู้ ปกครอง ของ คริสตจักร ตี้ เมือง
เอเฟซัส มา หา ต้าน 18 เมื่อ หมู่ ผู้ ปกครอง มา แผว แล้ว เปาโล อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ แล้ว ว่า
ข้าพเจ้า ใจ๊ จี วต
ิ จาใด พ่อง ตลอด เวลา ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ตัง้ แต่ วัน หนที ตี้ ข้าพเจ้า มา
แผวแคว้นเอเชียนี้ 19 ข้าพเจ้าฮับใจ๊องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าอย่างถ่อมอกถ่อมใจ๋ กับไห้ย้อนความ
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 อู้จะ บอก เรือ
่ ง ต่างๆ ตี้ จะ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน แต่ ได้ เตสนา สัง่
สอนต้านต๋ามบ้านต๋ามตี้สาธารณะต่างๆ 21 ข้าพเจ้าตักเตือ
๋ นตึงจาวยิวกับจาวกรีกหื้อกลับ
ใจ๋ จาก บาป มา หา พระเจ้า กับ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา 22 บ่า เดี่ยว
นี้ ข้าพเจ้า จํา๋ ใจ๋ ต้อง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต๋าม ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์บอก หื้อ ไป ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้
เหมือนกั ๋นว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตี้หัน
้ พ่อง 23 ข้าพเจ้าฮู้แต่ว่าในเมืองต่างๆ ตี้กํ่า
ลังจะไปนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิเตื
๋ นหื้อฮูว่
้ าคนตี้หัน
้ จะยับขังคอก กับจะเยียะหื้อข้าพเจ้า
์ อ
ฮับ ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก 24 แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ ถือ ว่า จี วต
ิ ของ ข้าพเจ้า มี ก้า นั ก สําหรับ ตั ๋วเก่า
นอกจาก ขอ เยีย ะ หน้า ตี้ ตี้ ฮับ มอบหมาย จาก พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า คือ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง
พระคุณของพระเจ้าหื้อคนอื่นฟังหื้อสําเร็จก็ปอแล้ว
17

25 “ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า ฮู้ดี ว่า จะ บ่มี ใผ ใน หมู่ ต้าน

ตี้ ข้าพเจ้าเกยแอ่วไปบอกเรือ
่ งแผ่นดินของ
พระเจ้าหื้อฟังนั ้น จะหันหน้าหันต๋าข้าพเจ้าแหม 26 ย้อนจาอีข้
้ าพเจ้าอูแต๊
้ ๆ หื้อต้านตังหลาย
เข้าใจ๋ในวันนี้ ว่า ถ้าพระเจ้าลงโต้ษคนใดในหมู่ต้าน ข้าพเจ้าบ่มีโต้ษเน่ อ 27 ย้อนว่าข้าพเจ้า
บ่ลังเลในก๋านบอกความต้องก๋านตึงหมดของพระเจ้าหื้อหมู่ต้านฮู้
“หื้อ ต้าน ตัง หลาย เฝ้า หละ วัง ตั ๋ว กับ สมาชิก ค ริ สต จักร ตี้ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ มอบ
หมาย หื้อ ต้าน ตัง หลาย ผ่ อกอย หื้อ เอาใจ๋ ใส่ คน ตัง หลาย ใน คริสตจักร เหมือน ผู้ เลี้ยง แกะ ผ่
อกอย แกะ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระบุตร ของ พระองค์
29 ข้าพเจ้าฮู้ดีว่าเมื่อข้าพเจ้าลาจากต้านตังหลายไปแล้ว จะมีคนอื่นตี้ สอนผิดเข้ามาในหมู่
ต้าน หมู่เขาเผียบเหมือนหมาป่าสวกตี้มาทําลายหมู่แกะจ๋นเสี้ยง 30 แม้แต่ในหมู่ต้าน ก็จะ
มี บาง คน ออก มา สอน ผิด ไป จาก ความ จริง เปื้ อ จัก
๊ จวน หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ หลง ตวย เขา ไป 31 ย้อน
จาอัน
้ เฝ้าหละวังตั ๋วไว้หื้อดี ขอหื้อกึ๊ดเถิงว่าข้าพเจ้าฮับความตุ๊กในก๋านตักเตือ
๋ นสัง่ สอนหมู่
ต้านตึงเมื่อวันเมื่อคืนตลอดสามปี๋
32 “บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าขอมอบต้านตังหลายไว้กับพระเจ้ากับถ้อยกําเกี่ยวกับพระคุณของ
พระองค์ ตี้ สามารถ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เข้ม แข็ง ขึ้น ใน ความ เจื้อ กับ ฮับ ปอน ของ พระเจ้า
ฮ่วมกับคนตังหลายของพระองค์
33 “ข้าพเจ้าบ่เกยกึ๊ดขี้โลภใค่ ได้ เงินคํากาว่าเสื้อผ้าของใผเลย 34 หมู่ต้านก็ ฮู้ดี อยู่แล้วว่า
ข้าพเจ้าเซาะว่าหากิน
่
ข้าพเจ้า
๋ ด้วยมือของข้าพเจ้าคนเดียว เปื้ อเลี้ยงตั ๋วเก่ากับคนตี้อยูตวย
35 โดย ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ ตึง หมด นี้ ก็ แสดง หื้อ หมู่ ต้าน หัน ว่า หมู่ เฮา จะ ต้อง เยีย ะ ก๋าน หนั ก เปื้ อ
จ้วยเหลือคนตี้อ่อนแอ ขอหื้อต้านตังหลายหมัน
่ กึ๊ดเถิงกําอู้ของพระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้า
ไว้ ตี้ว่า ‘ก๋านหื้อเยียะหื้อหมู่เฮามีความสุขนั กเหลือก๋านฮับ� �
28
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36 เมื่อเปาโลอูเสร็
้ จแล้ว

กิจก๋าน 21:20
37 หมู่เขาก็กอด

ก็คุกเข่าลงอธิษฐานพร้อมกับผู้ปกครองหมู่นั ้น
ลา เปาโล ไว้ ปา กั ๋น ไห้ สะอึก สะอื้น 38 ตี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น ตุ๊ก นั ก เหลือ เปิ้ น ก็ คือ กํา อู้ ของ
เปาโลต๋อนตี้ว่า ต่อไปนี้ หมูเขา
่ จะบ่หันหน้าต้านแหมแล้ว จากนั ้นหมูเขา
่ ก็ปากั ๋นมาส่งเปาโล
ตี้เฮือ

21

เปาโลไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 เมื่อลาจากกั ๋นแล้ว หมูเฮา
่ ก็ลงเฮือตัง้ ซื่อไปเกาะโขส แหมวันนึ่ งก็มาเถิงเกาะโรดส์

จาก
ตี้ หัน
้ ก็ มา แผว เมือง ปาทารา 2 หมู่ เฮา ปะ เฮือ ลํา นึ่ ง ตี้ จะ ไป เมือง ฟี นิ เซีย หมู่ เฮา ก็ ลง เฮือ ลํา
นั ้นไป 3 เมื่อหมู่เฮาผ่อหันเกาะไซปรัสแล้ว เฮือก็ก๋ายมาตางใต้ของเกาะไปแคว้นซีเรีย แล้ว
ก็จอดตี้เมืองไทระ เปื้ อขนสินก๊าออกจากเฮือขึ้นฝั่ ง 4 หมู่เฮาเซาะหมู่ผู้เจื้อ แล้วปะหมู่เขาตี้
หัน
้ ก็ย้างอยู่กับหมู่เขาได้ เจ็ดวัน หมู่ผู้เจื้อบอกเปาโลโดยก๋านนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ว่า ห้าม ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เน่ อ 5 แต่ ว่า เมื่อ เถิง เวลา ตี้ หมู่ เฮา จะ ต้อง เตียวตาง ต่อ ไป หมู่ เขา
ตึงหมดตึงลูกตึงเมียก็มาส่งหมู่เฮาตี้นอกเมือง เมื่อมาแผวฮิมทะเล หมู่เฮาก็ปากั ๋นคุกเข่า
อธิษฐานตี้หัน
้ 6 แล้วลํ่าลากั ๋น จากนั ้นหมู่เฮาก็ลงเฮือ หมู่เขาก็ปากั ๋นปิ๊ กบ้าน
7 จาก เมือง ไทระ เฮือ มา จอด ตี้ เมือง ทอเลเมอิส หมู่ เฮา ไป แอ่ว หา ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ แล้ว
ย้างอยู่กับหมู่เขาวันนึ่ ง 8 วันถัดมาหมู่เฮาเตียวตางต่อไปแหมจ๋นมาแผวเมืองซีซารียา หมู่
เฮา แว่บ้าน ของ ฟี ลิป แล้ว ย้าง อยู่กับ เขา ฟี ลิป เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เป๋น คน นึ่ ง ใน
หมู่เจ็ดคนตี้ฮับก๋านเลือกหื้อเป๋นผู้ผ่อกอยก๋านแจกอาหารหื้อคนตุ๊ก 9 ฟีลิปมีลูกสาวสี่คนตี้
ยังบ่ได้แต่งงานเตื้อ ตึงสี่คนสามารถตวายตัก
๊ ได้
10 หลัง จาก หมู่ เฮา ย้าง อยู่ ตี้ หัน
้ หลาย วัน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า มา จาก
แคว้น ยู เดีย จื้อ อากาบัส 11 เขา เข้า มา หา หมู่ เฮา แล้ว เอา สายฮ้า ง มัด แอว ของ เปาโล มา มัด
มือ มัด ตีน
๋ ตั ๋ว เขา อู้ ว่า “พระวิญญาณ บริสุทธิ์บอก ว่า ‘จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะ มัด คน ตี้
เป๋น เจ้าของ สาย มัด แอว นี้ จาอี้ เน่ อ แล้ว จะ มอบ เขา หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด� � 12 เมื่อ หมู่ เฮา
ได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เฮากับคนตี้อยู่ตี้หัน
้ ก็ปากั ๋นอ้อนวอนเปาโลบ่หื้อขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 แต่
เปาโลตอบว่า “หมู่ต้านปากั ๋นไห้ฮ้องเยียะหยัง เยียะหื้อข้าพเจ้าบ่ม่วนใจ๋เหียบ่ดาย ข้าพเจ้า
พร้อม ตี้ จะ ถูก มัด ถูก ขัง คอก นั ก เหลือ นั ้น ข้าพเจ้า พร้อม ตี้ จะ ต๋าย ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ หัน
แก่พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า� 14 เมื่ออ้อนวอนเปาโลบ่ได้ผล หมู่เฮาก็ปากั ๋นเลิก แล้วบอก
ว่า “ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านขององค์พระผู้เป๋นเจ้าก็แล้วกั ๋น�
15 หลังจากนั ้นหมู่เฮาก็เกียมตั ๋ว แล้วปากั ๋นเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 16 มีผู้เจื้อบางคน
จาก เมือง ซี ซารียา ไป ตวย หมู่ เฮา หมู่ เขา ปา หมู่ เฮา ไป ตี้ บ้าน ของ มนาสัน จาว เกาะ ไซปรัส ตี้
เป๋นผู้เจื้อเก่าแก่ หมู่เฮาย้างอยูตวย
่
เขา
เปาโลไปหายากอบ
เมื่อ หมู่ เฮา มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ ต้อนฮับ หมู่ เฮา อย่าง อบอุน
่
18 วันถัดมาเปาโลกับหมู่เฮาปากั ๋นไปแอ่วหายากอบ๙ ผู้ปกครองของคริสตจักรกู้คนก็อยู่ตี้
17

หัน
้ ตวย 19 เปาโลตัก
๊ หมู่เขา แล้วเล่าเถิงเรือ
่ งต่างๆ ตี้พระเจ้าใจ๊ต้านหื้อไปเยียะพันธกิจกับ
20
คนต่างจ้าด เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ เรือ
่ งราวตึงหมดจาอัน
้ ก็ปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า แล้วอูกั
้ บ
๙

21:18 21:18 ยากอบคนนี้ เป๋นน้ องบ่าวพระเยซู
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เปาโล ว่า “อ้าย เปาโล เหย ต้าน ก็ หัน แล้ว ว่า มี จาว ยิว หลาย ปัน คน ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู แต่ ก็ ยัง
ฮักษาบทบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัดเอาเป๋นแต๊เป๋นว่าอยู่ 21 มีคนบอกจาวยิวในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ว่า ต้าน สอน จาว ยิว กู้ คน ตี้ อยู่ ตวย คน ต่างจ้า ด หื้อ ละ บท บัญญัติ ของ โมเสส เหีย
โดย บอก ว่า บ่ต้อง เยีย ะ พิธีสุหนั ต หื้อ กับ ลูก บ่าว ของ เขา นั ้น กาว่า เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม
ของ จาว ยิว 22 บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ เฮา จะ เยีย ะ จาใด ดี เปื้ อ พิสูจน์ ว่า ข้อ กล่าวหา ของ หมู่ เขา บ่แต๊
หมู่เขาคงจะฮู้แล้วว่าต้านมาตี้นี่ แล้ว ก็จะปากั ๋นหลุ้มเยียะหื้อต้าน 23 หื้อเยียะต๋ามตี้หมู่เฮา
จะบอกก็แล้วกั ๋น คือว่ามีสี่คนตี้อยู่กับหมู่เฮาตี้นี่ ตี้สาบานตั ๋วกับพระเจ้าไว้แล้ว 24 ปาคนหมู่
นี้ เข้า ไป ใน พระวิหาร เข้า ฮ่วม พิธีล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ตวย กั ๋น แล้ว จ่าย ก้า เครือ
่ ง ปู่ จา สําหรับ
พิธนั
ี ้นหื้อแก่หมู่เขา เปื้ อจะโก๋นหัวได้ คนตังหลายจะฮู้ว่าเรือ
่ งตี้ได้ยน
ิ มาเกี่ยวกับต้านนั ้นก็
บ่แต๊ ย้อนว่าตั ๋วต้านก็ยังฮักษาบทบัญญัติของโมเสสอยู่ 25 สําหรับหมู่คนต่างจ้าดตี้ฮับเจื้อ
พระเจ้านั ้น หมู่เฮาส่งจดหมายแจ้งมติตี้ประชุมไปแล้ว คืออย่างตี้นึ่ ง ห้ามกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกย
เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามกิน
๋ เลือด อย่างตี้สาม ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ถูกฮัดคอ
ต๋าย กับอย่างตี้สี่ ห้ามเยียะบาปตางเพศ�
26 แล้ว วัน ถัด มา เปาโล ก็ ปา ป้ อ จาย สี่ คน นี้ เข้า พิธ ี ล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ตวย กั ๋น แล้ว ปา กั ๋น
เข้าไปในพระวิหารแจ้งหื้อปุโรหิตฮู้ว่าพิธล้
ี างนี้ จะเสี้ ยงสุดวันไหน แล้วจะนําเครือ
่ งปู่ จามา
ถวายสําหรับหมู่เขาแต่ละคนในวันนั ้น
27 เมื่อ เวลา กํา
๋ หนดเจ็ดวันของพิธีใก้ จะแล้ว มีจาวยิวบางคนจากแคว้นเอเชียหันเปาโล
ใน พระวิหาร ก็ สุ่ย คน ตัง หลาย หื้อ โขด แล้ว ยับ เปาโล 28 หมู่ เขา ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ปี้ น้ อง
จาวอิสราเอลเหย มาจ้วยกั ๋นแล่ ไอ่ตั ๋วนี่ เป๋นคนตี้ แอ่วไปสอนคนใคว่ไปหมดหื้อต่อต้านคน
จ้าด ของ เฮา กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง พระวิหาร ของ เฮา หัน ก่อ บ่า เดี่ยวนี้ มัน ยัง ปา จาว
กรีก เข้า มา ใน พระวิหาร แหม ตวย เยีย ะ หื้อ สถาน ตี้ อัน ศักดิส
์ ิทธิ์นี้ มี มลทิน� 29 (หมู่ เขา ว่า
จาอี้ ก็ ย้อน หัน โตรฟีมัส จาว เมือง เอเฟซัส อยู่ กับ เปาโล ใน เมือง จึง กึ๊ด เดา เอา ว่า เปาโล ปา
โตรฟีมัสเข้ามาในพระวิหารตวย)
30 คน ตึง เมือง ก็ โขด ปา กั ๋น หลุ้ม เข้า ไป ยับ เปาโล ลาก ออก ไป นอก พระวิหาร แล้ว หับ ปะตู๋
พระวิหาร เหีย 31 ใน เวลา ตี้ หมู่ เขา ฮิ จะ ฆ่า เปาโล อยู่ นั ้น มี คน ไป รายงาน นายพัน ว่า ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็มตึงเมืองกํ่าลังวุน
่ วายไปหมดแล้ว 32 นายพันก็ฟั่ งปาหมู่ทหารล่นไปตี้คนตังหลาย
33 นายพัน ก็ เข้า ไป หา เปาโล
เมื่อคนตังหลายหันนายพันกับหมู่ ทหารมา จึงย้างบุบตี 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
้ นายพัน
้ ว่า จาอี้ แหม คน ว่า จาอัน
บ่สามารถฮู้แต๊เถิงเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นย้อนวุน
่ วายขนาด ก็เลยสัง่ หื้อปาตั ๋วเปาโลเข้าไปไว้ในป้อม
ทหาร 35 เมื่อปาเปาโลเตียวมาแผวซี่คันใดขึ้นป้อม คนตังหลายก็โขดนั กขึ้นจ๋นหน้าดําหน้า
แดง หมู่ทหารจึงจ้วยกั ๋นยกตั ๋วเปาโลขึ้นป๊นหัว 36 คนตังหลายตี้ตวยไปเอิน
้ ตวยก้นว่า “ฆ่า
มันเหียๆ�

เปาโลอูกั
้ บคนตังหลาย

37 เมื่อทหารกํ่าลังปาเปาโลเข้าไปในป้ อม

เปาโลก็อู้กับนายพันทหารโรมันเป๋นภาษากรีก
ว่า “ข้าพเจ้าขออู้กับต้านน่ อยได้ก่อ� นายพันถามว่า “เจ้าอู้ภาษากรีกได้ตวยกา 38 เจ้าเป๋น
จาว อียป
ิ ต์ ตี้ เกย ก่อ ก๋าน จลาจล เมื่อ ตะก่อน แล้ว ปา นั ก ฆ่า สี่ ปัน คน เข้า ไป ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋น
ดารบ่ใจ้กา� 39 เปาโลตอบว่า “บ่ใจ้ ข้าพเจ้าเป๋นจาวยิว เกิดตี้เมืองทาร์ซัสในแคว้นซีลีเซีย
เป๋นคนของเมืองสําคัญ ขออนุญาตหื้ออูกั
้ บคนตังหลายน่ อยเต๊อะ�

กิจก๋าน 21:40
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กิจก๋าน 22:21

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

22

1 “ป้ อแม่ ปี้ น้ องตังหลายบ่าเดี่ยวนี้ ขอฟังกําจี๊ แจ๋ งของข้าพเจ้าสักหน้ อยเต๊อะ� 2 เมื่อหมู่

เขาได้ยน
ิ เปาโลอู้เป๋นภาษาฮีบรู หมู่ เขาซํ้าปากั ๋นดัก เหลือเก่า แล้วเปาโลก็ อู้ว่า 3 “ข้าพเจ้า
เป๋นจาวยิวเกิดตี้เมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่มาใหญ่ตี้กรุงเยรู ซาเล็มนี้ ข้าพเจ้าเป๋นศิษย์
ของ อาจ๋า รย์ กามาลิ เอล ต้าน อบรม สัง่ สอน ข้าพเจ้า หื้อ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ ป้อ อุย
๊ แม่
หม่อน ของ หมู่ เฮา อย่าง เคร่งครัด ข้าพเจ้า เป๋น คน ตี้ กระตือรือร้น ต่อ พระเจ้า ขนาด เหมือน
กั ๋นกับหมู่ต้านตี้อยูตี
่ ้นี่ วันนี้ 4 ข้าพเจ้าเกยคํ่าคนตี้ติดต๋ามลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู
จ๋นต๋ายก็มี กับยับหมู่เขาตึงป้อจายแม่ญิงไปขังคอกก็มี 5 มหาปุโรหิตกับสภาคนเฒ่าคนแก่
ก็เป๋นพยานหื้อข้าพเจ้าได้ ย้อนข้าพเจ้าได้ฮับหนั งสือจากหมู่เขา ตี้เขียนเถิงปี้ น้ องจาวยิวใน
เมืองดามัสกัส เปื้ อมอบอํานาจหื้อข้าพเจ้าไปยับคนตี้หัน
้ ตี้ติดต๋ามลัทธินั ้น แล้วปามาลงโต้
ษตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม
“เมื่อ ข้าพเจ้า เตียวตาง ใก้ จะ แผว เมือง ดามัสกัส เวลา ต๋อน นั ้น ประมาณ เตี้ย ง จู่ๆ ก็ มี
แสงแจ้งจากต๊องฟ้าส่องลงมาตี้ตั ๋วข้าพเจ้า 7 ข้าพเจ้าก็โก้นลงดิน แล้วได้ยน
ิ เสียงอันดังว่า
‘เซาโล เซาโลเหย เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง� 8 ข้าพเจ้าก็ถามไปว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เป๋น
ใผ� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า ‘เฮา คือ เยซู จาว นาซาเร็ธ ผู้ ตี้ เจ้า คํ่า นั ้น� 9 หมู่ คน ตี้ ไป ตวย ข้าพเจ้า
ก็ หัน แสง แจ้ง นั ้น เหมือน กั ๋น แต่ บ่ได้ยน
ิ เสียง ของ ผู้ ตี้ อู้ กับ ข้าพเจ้า นั ้น 10 ข้าพเจ้า ก็ ถาม ว่า
‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องเยียะจาใดดี� องค์ พระผู้เป๋นเจ้าก็ บอกว่า ‘ลุกขึ้นเตียวเข้า
ไป ใน เมือง ดามัสกัส ตี้ หัน
้ จะ มี คน บอก เจ้า กู้ อย่าง ตี้ เฮา มอบหมาย หื้อ เจ้า เยีย ะ� 11 แสง
แจ้ง ตี้ ส่อง ลง มา นั ้น เยีย ะ หื้อ ต๋า ข้าพเจ้า ผ่อ อะหยัง บ่หัน สัก หน้ อย หมู่ คน ตี้ ไป ตวย จึง จู๋ง มือ
ข้าพเจ้าปาเข้าไปในเมืองดามัสกัส
12 “ใน เมือง นั ้น มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง มา หา ข้าพเจ้า เขา จื้อ อานาเนี ย เป๋ น คน ตี้ เคร่งครัด บท
บัญญัติ ของ โมเสส กับ เป๋น คน ตี้ มี จื้ อเสี ยง ดี ใน หมู่ จาว ยิว ตี้ หัน
้ 13 เขา เข้า มา ยืน อยู่ป่างข้าง
ข้าพเจ้า อู้ ว่า ‘อ้าย เซาโล เหย ขอ หื้อ ต๋า ผ่อ หัน แหม เตื้อ� แล้ว วินาที นั ้น ข้าพเจ้า ก็ หัน ได้ กับ
หันเขาตวย
14 “อานาเนี ย บอก ว่า ‘พระเจ้า ของ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา เลือก ต้าน หื้อ ฮู้ เถิง ความ
ต้องก๋านของพระองค์ กับหื้อหันพระองค์ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม กับหื้อได้ยน
ิ กําอู้จากปากของ
พระองค์ตวย 15 ย้อนต้านจะเป๋นพยานหื้อกู้คนฮู้เถิงสิง่ ตี้ต้านได้หันได้ยน
ิ เกี่ยวกับพระองค์
16 บ่ต้อง ถ้า อะหยัง แหม แล้ว ลุก ขึ้น ฮับ บัพ ติศ มา แล้ว ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ล้าง บาป ของ
ต้านหื้อหมดเสี้ยงไป�
17 “ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ อธิษฐาน ใน พระวิหาร ก็ ตก อยู่ ใน ภาวะ เกิง
่ หลับ
เกิง่ ตื่น 18 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระองค์ อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ขะใจ๋ ออก ไป จาก
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เวยๆ เน่ อ ย้อน ว่า คน ตี้ นี่ จะ บ่ยอม ฮับ เรือ
่ ง ตี้ ต้าน อู้ เกี่ยว กับ เฮา� 19 แล้ว
ข้าพเจ้าก็ตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนหมู่นี้ ฮูว่
้ าข้าพระองค์เกยไปต๋ามธรรมศาลาต่างๆ ของ
จาว ยิว กู้ ตี้ เปื้ อ ยับ คน ตี้ ฮับ เจื้อ พระองค์ ไป ขัง คอก กับ บุบ ตี ๋ 20 กับ ต๋อน สเทเฟน พยาน ของ
พระองค์ถูกฆ่าต๋ายนั ้น ข้าพระองค์ก็ยืนอยูตั
่ ด
๊ หัน
้ หันดีหันงามตวยตี้ฆ่าเขา ข้าพระองค์เป๋น
คนเฝ้าเสื้อคุมของหมู่คนตี้ฆ่านั ้น� 21 แล้วพระองค์ก็บอกกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปเต๊อะ เฮาจะส่ง
เจ้าไปไก๋ๆ ไปหาคนต่างจ้าด� �
6

กิจก๋าน 22:22
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กิจก๋าน 23:9

22 คนตังหลายฟังเปาโลอู้มาตลอด

แต่เมื่อได้ยน
ิ เปาโลอู้เถิงเรือ
่ งไปหาคนต่างจ้าด ก็ปา
กั ๋นเอิน
่ ก็หนั กแผ่นดิน� 23 หมู่เขาฮ้องเสียงดังแล้ว
้ เสียงดังว่า “เอามันไปฆ่าต๋ายเหีย อยูไป
แก้เสื้อคุมออก ปากั ๋นกํา๋ ขี้ฝุ่นผุกขึ้นบนหัว๑ 24 นายพันทหารโรมันสัง่ หื้อปาเปาโลเข้าไปใน
ป้อม ทหาร สัง่ เฆี่ยน กับ สอบสวน เปาโล เปื้ อ จะ ฮู้ว่า เป๋น จาใด คน ตึง เมือง ปา กั ๋น ฮ้อง เสียง ดัง
ใส่เปาโล 25 เมื่อหมู่ทหารกํ่าลังเอาเจื้อกหนั งมัดเกียมเฆี่ยนต้าน เปาโลก็ถามนายร้อยตี้ยืน
อยูตี
่ ้หัน
้ ว่า “จะเฆี่ยนคนสัญจ้าดโรมันก่อนตัดสินต๋ามกฎหมายแล้วกา�

เมื่อ นายร้อย ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ไป รายงาน หื้อ นายพัน ฮู้ แล้ว ถาม ว่า “ต้าน จะ เยีย ะ จาใด ดี
ป้อ จาย คน นี้ เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน เน่ อ� 27 นายพัน ก็ เข้า ไป ถาม เปาโล ว่า “เจ้า เป๋น คน สัญ
จ้าดโรมันแต๊กา� เปาโลตอบว่า “แต๊ก่า� 28 นายพันบอกว่า “ตั ๋วของเฮาต้องเสียสตางค์จํา๋
นวนนั กขนาดเถิงจะได้สัญจ้าดโรมัน� เปาโลตอบว่า “แต่ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนสัญจ้าดโรมัน
ตัง้ แต่เกิดเน่ อ ย้อนป้อเป๋นคนสัญจ้าดโรมันอยูแล้
่ ว�
26

หมู่ ทหาร ตี้ กํ่า ลัง จะ สอบสวน ก็ ละ เปาโล ไป ตัน ที นายพัน ก็ ตกใจ๋ กั ๋ว ขึ้น มา เมื่อ ฮู้ ว่า คน
ตี้เขาสัง่ หื้อเอาเจื้อกเหล็กล่ามนั ้นเป๋นคนสัญจ้าดโรมัน เซิง่ เป๋นก๋านเยียะผิดกฎหมายของ
โรม
29

เปาโลต่อหน้าสภาแซนเฮดริน
นายพันใค่ ฮู้ว่าจาวยิวใส่ ความเปาโลเรือ
่ งอะหยัง ก็ สัง่ หื้อเจ้าหน้าตี้
ปล่อย เปาโล ก่อน แล้ว ฮ้อง ประชุม หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ สภา แซนเฮดริน แล้ว ปา เปาโล เข้า
มายืนต่อหน้าหมู่เขา
30 ถัด มา แหม วัน นึ่ ง
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แล้วอู้ว่า “ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าใจ๊จี
วิตต่อหน้าพระเจ้าด้วยจิตสํานึ กตี้ดีตลอดมาจ๋นแผวตึงวันนี้ � 2 อานาเนี ยตี้เป๋นมหาปุโรหิต
สัง่ หื้อ คน ตี้ ยืน อยู่ ฮิม เปาโล ตบ ปาก เปาโล 3 เปาโล ก็ อู้ กับ อานาเนี ย ว่า “พระเจ้า จะ ตบ ปาก
ต้าน เหมือน กั ๋น เน่ อ ต้าน เผียบ เหมือน กํ่า แปง ตี้ ตา สี ขาว๒ ต้าน นั ่ง ตัดสิน ข้าพเจ้า ต๋าม บท
บัญญัติของโมเสส แต่ยังสัง่ หื้อเขาตบข้าพเจ้า เซิง่ เป๋นก๋านผิดบทบัญญัติจาอัน
้ กา�
1 เปาโลปั กต๋าผ่อไปตี้ หมู่ สมาชิกสภาแซนเฮดริน

คน ตี้ ยืน อยู่ ใก้ เปาโล อู้ ว่า “เจ้า ก้า อู้ ดูถูก ดู แควน มหา ปุโรหิต ของ พระเจ้า จา อัน
้ กา�
“ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าบ่ฮูลอ
้ ว่าป้อจายคนนี้ เป๋นมหาปุโรหิต ถ้าฮูข้
้ าพเจ้า
จะบ่ว่า ย้อนมีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า ‘ห้ามแจ้งด่าผู้ตี้ปกครองเจ้า�ท”
4

5 เปาโลบอกว่า

6 เมื่อเปาโลหันว่าตี้ประชุมมีตึงหมูสะดู
่
สีกับหมูฟาริ
่
สี ต้านก็อูเสี
้ ยงดังว่า “ปี้ น้ องตังหลาย

ข้าพเจ้าเป๋นฟาริสี เป๋นลูกของฟาริสีตวยเน่ อ ตี้ข้าพเจ้าถูกสอบสวนนี้ ก็ย้อนมีความหวังว่า
คนตี้ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
7 บ่ากองเปาโลอู้จาอัน
้ หมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีก็ตัง้ เก๊าเถียงกั ๋น ตี้ประชุมนั ้นเลยแบ่งออก
เป๋นสองหมู่ 8 (หมู่เขาผิดเถียงกั ๋นก็ย้อนว่าหมู่สะดูสีถือว่าทูตสวรรค์กาว่าวิญญาณกับก๋าน
เป๋นขึ้นจากความต๋ายบ่มี แต่หมู่ฟาริสีเจื้อว่ามีตึงสามอย่างนี้ ) 9 ตึงสองหมู่จึงผิดเถียงกั ๋น
เสียง ดัง นั ก ขึ้น ติกๆ แล้ว มี ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน ตี้ เป๋น ฟาริสี ยืน ขึ้น เถียง อย่าง หนั ก แน่ น ว่า
“หมู่เฮาบ่หันว่าป้อจายคนนี้ เยียะผิดอะหยังสักหน้ อย วิญญาณกาว่าทูตสวรรค์อาจจะอู้กับ
เขาแต๊�
๑
ท

22:23 22:23 เป๋นก๋านแสดงว่าโขดขนาด
23:5 23:5 อพย� 22:28

๒

23:3

23:3 กํ่าแปงตี้ตาสีขาว เป๋นกําสํานวนตี้ดูถูกดูแควน

กิจก๋าน 23:10
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10 ก๋านเถียงนั ้นแฮงขึ้นๆ

จ๋นนายพันกั ๋วว่าหมู่เขาจะหลุ้มเยียะฮ้ายเปาโล จึงสัง่ หื้อทหาร
ปาตั ๋วเปาโลออกมาห่างจากคนหมู่นั ้น แล้วปาปิ๊ กไปตี้ป้อมทหารเหีย
แล้ว ใน คืน นั ้น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ยืน ป่างข้าง เปาโล บอก ว่า “เจ้า บ่ต้อง กั ๋ว เน่ อ เจ้า
เป๋นพยานหื้อเฮาในกรุ งเยรู ซาเล็มจาใด เจ้าจะต้องเป๋นพยานในกรุ งโรมจาอัน
้ �
11

จาวยิววางแผนฆ่าเปาโล
วัน ถัด มา จาว ยิว มา สุมหัว กั ๋น วางแผน จะ ฆ่า เปาโล แล้ว สาบาน ฮ่วม กั ๋น ว่า จะ บ่กิน
๋ ข้าว
13
14
กิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าเขาได้เหียก่อน คนตี้มาสุมหัวกั ๋นมีประมาณสี่ สิบป๋าย แล้วหมู่เขา
ก็ไปบอกกับหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่คนเฒ่าคนแก่ว่า “หมู่เฮาสาบานกั ๋นไว้แล้วว่า จะบ่กิน
๋
ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าเปาโลได้เหียก่อน 15 ต๋อนนี้ ขอหมู่ต้านในนามของสภานี้ ไปบอกนาย
พันปาเปาโลมาหาหมู่ต้าน โดยขี้แต่งบอกว่าหมู่ต้านใค่สอบสวนเรือ
่ งของเขาหื้อแค้มๆ นั ก
็
ขึ้น แล้วหมู่เฮาจะปากั ๋นเกิดฆ่าเขาเหียก่อนตี้จะมาแผวตี้นี่ �
12

16 แต่ ลูก บ่าว ของ น้ องสาว เปาโล ได้ยน
ิ เรือ
่ ง แผนก๋า น ฮ้าย นี้ ก่อน จึง เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร
บอกเปาโล 17 เปาโลฮ้องนายร้อยคนนึ่ งมาบอกว่า “ขอปาป้อจายหนุ่มคนนี้ ไปหานายพันกํา
เต๊อะ เขามี เรือ
่ งสําคัญจะบอกหื้อต้านฮู�
้ 18 นายร้อยจึงปาป้อจายหนุ่มคนนี้ ไปหานายพัน
แล้วบอกว่า “นั กโต้ษเปาโลขอข้าพเจ้าปาป้อจายหนุ่มคนนี้ มาหาต้าน เขามีเรือ
่ งจะบอกหื้อ
ต้านฮู�
้ 19 นายพันจึงจู๋งมือป้อจายหนุ่มคนนั ้นไปห่างจากหมู่คนแล้วถามว่า “มีอะหยังกา�

ป้อ จาย หนุ่ม ก็ ตอบ ว่า “จาว ยิว ตกลง กั ๋น ว่า วัน พูก จะ มา ขอ ต้าน ปา เปาโล เข้า ไป ตี้ สภา
แซนเฮดรินแหม หมู่เขาจะขี้แต่งใค่ไต่สวนเรือ
่ งเปาโลหื้อแค้มๆ แหมหน้ อย 21 ขอต้านห้าม
เยียะตวยต๋ามตี้หมู่เขาว่าเน่ อ หมู่เขามีคนสี่ สิบป๋ายแนฆ่าเปาโลอยู่ ย้อนหมู่เขาสาบานกั ๋น
ว่าจะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าได้เหียก่อน ต๋อนนี้ หมู่เขาก็เกียมพร้อมแล้ว กํ่าลังถ้าต้าน
ว่าจะตกลงต๋ามกําขอของหมู่เขาก่อ� 22 แล้วนายพันก็หื้อป้อจายหนุ่มคนนั ้นปิ๊ กไปเหีย สัง่
นั กสัง่ หนาว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮูเน่
้ อ ว่าเจ้ามาแจ้งเรือ
่ งนี้ กับเฮาแล้ว�
20

ส่งตั ๋วเปาโลไปเมืองซีซารียา
จาก นั ้น นายพัน ฮ้อง นายร้อย มา สอง คน สัง่ ว่า “หื้อ ไป เกีย ม ทหาร ราบ สอง ร้อย นาย
ทหารม้าเจ็ดสิบนาย ทหารหอกแหมสองร้อยนาย เกียมออกเตียวตางไปเมืองซีซารียาต๋อน
สามทุ่มคืนนี้ 24 เกียมม้าหื้อเปาโลสักสองสามตั ๋ว แล้วคุ้มกั ๋นเขาไปจ๋นแผวเจ้าเมืองเฟลิกส์
อย่างปลอดภัย� 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 หมู่
ทหาร ไป จ้วย เขา ไว้ ย้อน ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ มา ว่า เขา เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน 28 ข้าพเจ้า ใค่ ฮู้ ว่า
จาวยิวใส่ความเขาเรือ
่ งอะหยังพ่อง จึงปาตั ๋วเขาไปตี้สภาแซนเฮดริน 29 ข้าพเจ้าก็หันว่า
เขาถูกฟ้องเรือ
่ งเกี่ยวกับบทบัญญัติของจาวยิว แต่บ่มีความผิดเถิงขนาดต้องถูกฆ่าต๋าย
กาว่าถูกคอก 30 เมื่อข้าพเจ้าฮู้ว่ามีจาวยิวหมู่นึ่ งวางแผนจะฆ่าเขา ก็เลยฟั่ งส่งเขามาหา
ต้านก่อน แล้วก็สัง่ หื้อคนหมู่นั ้นตี้ใส่ความเขามาฟ้องป้อจายคนนี้ กับต้านเอาคนเดียว
23

หมู่ ทหาร ราบ ก็ เยีย ะ ต๋าม ตี้ นายพัน สัง่ ปา เปาโล ออก เตียวตาง ไป จ๋น แผว เมือง อัน ทิป
าตรีส์ ใน คืน นั ้น 32 วัน ถัด มา หมู่ ทหาร ราบ ก็ ปา กั ๋น ปิ๊ ก ไป ป้อม ทหาร แล้ว หมู่ ทหารม้า ก็ ปา
เปาโลเตียวตางต่อไป 33 เมื่อหมู่ทหารม้ามาแผวเมืองซีซารียาแล้ว ก็เอาจดหมายไปหื้อเจ้า
เมือง กับ มอบ ตั ๋ว เปาโล หื้อ ตวย 34 เจ้า เมือง อ่าน จดหมาย แล้ว ถาม เปาโล ว่า มา จาก แคว้น
31

กิจก๋าน 23:35

218

กิจก๋าน 24:20

ไหน เมื่อฮูว่
้ าเปาโลมาจากแคว้นซีลีเซีย
“ข้าจะฟังกําหื้อก๋านของเจ้า
เมื่อฝ่ายตี้ฟ้องมาแผวแล้ว� ต้านจึงสัง่ หื้อกุมตั ๋วเปาโลไว้ในวังเก่าของเฮโรด
35 เจ้าเมืองจึงบอกว่า

24
เปาโลแก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าเฟลิกส์

1 ห้าวันถัดมาอานาเนี ยมหาปุโรหิตกับหมู่ คนเฒ่าคนแก่ บางคน

ตึงทนายความจื้อเทอร์
ทูล ลัส เตียวตาง ลง มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา แผว เมือง ซี ซารียา แล้ว ก็ ตัง้ ข้อหา ฟ้อง เปาโล
ต่อหน้าเจ้าเมือง 2 เจ้าเมืองฮ้องเปาโลเข้ามา แล้วเทอร์ทูลลัสก็ กล่าวหาเปาโลต่อหน้าเจ้า
เมือง เฟลิ กส์ ว่า “ต้าน เฟลิ กส์ ตี้ เคารพ หมู่ เฮา จาว ยิว อยู่ เย็น เป๋น สุข จาก ก๋าน ปกครอง ของ
ต้าน มา เป๋น เวลา เมิน นาน กับ ประเทศ จ้าด ของ เฮา ก็ ฮับ ก๋าน ปฏิรูป ย้อน ต้าน ผ่อ ก๋า รณ์ ไก๋
3 หมู่ เฮา ใคว่ ประเทศ ขอบ พระคุณ ต้าน อย่าง ซาบซึ้ง สําหรับ สิง
่ ดีๆ หมู่ นี้ 4 ข้าพเจ้า บ่ใค่ เสีย
เวลาของต้านนั กลํ้าไป ก็ขอรบก๋วนต้านฟังหมู่เฮาเล่าต่อแหมสักหน้ อย
5 “หมู่ เฮา หัน ว่า ป้ อ จาย คน นี้ เป๋ น คน อันตราย สุ่ย หื้อ เกิด ก๋าน จลาจล ใน หมู่ จาว ยิว ใน กู้ ตี้
เขา เป๋น หัวหน้า ลัทธินาซาเร็ธ 6 เขา ยัง ฮิ เยีย ะ หื้อ พระวิหาร มัว หมอง หมู่ ข้าพเจ้า เลย ปา กั ๋น
ยับตั ๋วเขา๓ 8 ขอต้านลองสอบสวนเขาผ่อเต๊อะ แล้วต้านจะฮู้จากปากของเขาว่า กู้สิง่ ตี้เฮา
ตังหลายกล่าวหาเขานั ้นเป๋นความจริง� 9 จาวยิวคนอื่นๆ ก็เข้ามาฮ่วมยืนยันว่า ตี้เทอร์ทูล
ลัสอูมา
้ ตึงหมดก็เป๋นเรือ
่ งแต๊
จาวยิวเต็กโต้ษใส่ความเปาโล

ต้านก็ อู้ว่า “ข้าพเจ้าฮู้ว่าต้านเป๋นผู้ตัดสินความหื้อ
ประเทศ นี้ มา หลาย ปี๋ แล้ว ข้าพเจ้า จึง สบายใจ๋ ตี้ จะ แก้ ข้อ กล่าวหา ของ ตั ๋วเก่า ต่อ หน้า ต้าน
11 ถ้า ต้าน สอบถาม ก็ จะ ฮู้ ได้ เลย ว่า ใน เวลา บ่เกิน
๋ สิบสองวันมานี้ ข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
เปื้ อนมัสก๋านพระเจ้าตี้พระวิหาร 12 หมู่เขาบ่หันว่าข้าพเจ้าเถียงกับใผในพระวิหาร กาว่าอู้
สุ่ยหมู่คนตี้ ธรรมศาลาของจาวยิว กาว่าตี้ อื่นๆ ในเมืองตวย 13 เรือ
่ งตึงหมดตี้ หมู่เขากํ่าลัง
ฟ้องข้าพเจ้านั ้น หมู่เขาบ่สามารถหาข้อพิสูจน์ ได้ 14 ข้าพเจ้ายอมฮับว่าได้นมัสก๋านพระเจ้า
ของ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ข้าพเจ้า โดย เป๋น ผู้ ติด ต๋าม ลัทธิ นั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู ตี้
หมู่เขาฮ้องว่าเป๋นลัทธินิ ก๋ายนึ่ ง ข้าพเจ้าก็เจื้อถือกู้อย่างตี้เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสส
ตึง ใน หนั งสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 15 ข้าพเจ้า ก็ มี ความ หวัง อย่าง เดียว กับ
หมู่เขาว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อกู้คนตึงคนถูกต้องต๋ามธรรมกับคนบ่ดีเป๋นขึ้นจากความต๋าย
16 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์เยียะกู้สิง่ ด้วยจิตสํานึ กตี้บริสุทธิต่
์ อพระเจ้ากับมนุษย์อย่าง
เป๋นแต๊เป๋นว่าอยูเสมอ
่
17 “ต๋อน หลัง ตี้ ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป๋ น เวลา หลาย ปี๋ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา เปื้ อ เอา สตางค์ มา
จ้วยเหลือคนตุ๊กคนยากในจ้าดของข้าพเจ้า แล้วก็ลวดถวายเครือ
่ งปู่จาพระเจ้า 18 เวลานั ้น
หมู่เขาก็หันข้าพเจ้าในพระวิหาร หลังจากข้าพเจ้าเยียะพิธล้
ี างตั ๋วหื้อบริสุทธิแล้
์ ว หมู่เขาก็
19
หันว่าข้าพเจ้าบ่ได้อยูกั
่ บหมู่คน กาว่าก่อความวุน
่ วาย แต่มีจาวยิวบางคนตี้มาจากแคว้น
เอเชียอยู่ตี้หัน
้ ในวันนั ้น ถ้าเขาหมู่นั ้นมีข้อกล่าวหาข้าพเจ้า หมู่เขาน่าจะมาฟ้องข้าพเจ้าต่อ
หน้าต้านตี้นี่ ตวย 20 กาว่าบ่จาอัน
้ ก็หื้อหมู่คนตี้มาตี้นี่ บอกความผิดตี้ข้าพเจ้าถูกตัดสินต๋อน
10 เมื่อเจ้าเมืองหื้อสัญญาณเปาโลอู้

๓

24:6
24:7 สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
่ ข้อความส่วนต๊ายของข้อ 6 เพิม
่ ข้อ 7 กับส่วนต้นของข้อ
8
ว่า
“หมู่เฮาใค่ตัดสินเขาต๋ามกฎหมายของหมู่เฮา
แต่นายพันลีเซียสใจ๊กํ่าลังมาลู่เอาตั ๋วเขาไปเหีย
กับนายพันลีเซียสสัง่ คนตี้กล่าวหาเปาโลหื้อมาหาต้าน�
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21 เว้นแต่ว่าข้าพเจ้าถูกสอบสวนต่อหน้าต้าน

ตี้อยูต่
่ อสภาแซนเฮดรินเต๊อะ แต่บ่มีแม่นก่อ
ตังหลายในวันนี้ ย้อนเรือ
่ งเดียวเต้าอัน
้ ก็คือ ข้าพเจ้าฮ้องขึ้นในตี้ประชุมนั ้นว่า ‘ข้าพเจ้าเจื้อ
ว่ามีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย� �
22 เฟลิ กส์ ฮู้ เรือ
่ ง ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู ดี อยู่ แล้ว ก็ เลื่อน ก๋าน พิจารณา คดี
ออก ไป ก่อน บอก ว่า “เมื่อ นายพัน ลี เซียส มา แผว เฮา จะ ตัดสิน คดี ของ หมู่ ต้าน� 23 เขา สัง่
นายร้อยหื้อกุมตั ๋วเปาโลไว้ แต่หื้อลดหย่อนก๋านกวดขันลงพ่อง แล้วหื้อเปื้ อนๆ ของเปาโลผ่
อกอยจ้วยเหลือในสิง่ 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 เยีย ะ เฟลิ
กส์ก็เกิดกั ๋วขึ้นมาอูว่
้ า “เอาละ วันนี้ ปอเต้าอีก่
้ อน ไปได้แล้ว เอาไว้เฮามีเวลาจะฮ้องมาแหม
ใหม่� 26 ในเวลาเดียวกั ๋นนั ้น เฟลิกส์ก็หวังว่า เปาโลจะติดสินบน เขาจึงฮ้องเปาโลมาอูตวย
้
เจื่อขนาด
27 ผ่าน ไป แล้ว สอง ปี๋ ปอรสิ อส
ั เฟสทัส ก็ มา ฮับ ตํา๋ แหน่ ง เจ้า เมือง แตน เฟลิ กส์ แต่ เนื่ อง
จากเฟลิกส์ใค่เอาใจ๋จาวยิวก่อนออกจากตํา๋ แหน่ ง ก็ยังละหื้อเปาโลติดคอกตี้หัน
้ อยู่
24

25
เปาโลต้องก๋านไปปะซีซาร์
เมื่อ เฟสทัส เข้า ฮับ ตํา๋ แหน่ ง เจ้า เมือง ได้ สาม วัน ก็ เตียวตาง จาก เมือง ซี ซารียา ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 2 ตีหั
้ น
้ หมูหั
่ วหน้าปุโรหิตกับหมูผู
่ ้นําจาวยิวยื่นข้อกล่าวหาเปาโลต่อเฟสทัส 3 แล้ว
อ้อนวอน เฟสทัส ขอ ความ กรุ ณา หื้อ จ้วย ส่ง เปาโล มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตวย หมู่ เขา เยีย ะ จาอี้
ย้อนว่าวางแผนจะฆ่าเปาโลหละหว่างตาง 4 เฟสทัสตอบว่า “เปาโลถูกกุมตั ๋วอยูตี
่ ้เมืองซีซา
รียา แหมบ่เมินเต้าใดเฮาก็จะปิ๊ กไปตี้หัน
้ แล้ว 5 หื้อผู้นําในหมู่ต้านลงไปตวยเฮา ถ้าเปาโลมี
ความผิดอย่างนึ่ งอย่างใดก็หื้อหมู่เขาฟ้องเปาโลตี้หัน
้ �
6 หลัง จาก อยู่ กับ หมู่ เขา ได้ แปด วัน กาว่า สิบ วัน เฟสทัส ก็ ปิ๊ ก ไป เมือง ซี ซารียา วัน ถัด มา
ต้าน ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 7 เมื่อ เปาโล มา แผว แล้ว หมู่ จาว ยิว ตี้ มา
จากกรุ งเยรู ซาเล็มก็มายืนแวดตะหลุ้มกล่าวหาว่า เปาโลเยียะผิดฮ้ายแฮงหลายอย่าง แต่
ข้อหาหมู่นั ้น หมู่เขาพิสูจน์ บ่ได้สักข้อ 8 แล้วเปาโลก็แก้ข้อกล่าวหาว่า “ข้าพเจ้าบ่ได้เยียะอะ
หยัง ผิด ต่อ บท บัญญัติ ของ จาว ยิว กาว่า ต่อ พระวิหาร กาว่า ต่อ ซี ซาร์เน่ อ� 9 แต่ เฟสทัส ใค่
เอาใจ๋ จาวยิวจึงถามเปาโลว่า “เจ้าใค่ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มก่อ เปื้ อสู้ คดี ตี้ ถูกกล่าวหานี้ ต่อหน้า
เฮาตี้หัน
้ �
10 เปาโล ตอบ ว่า “ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า ก็ กํ่า ลัง อยู่ ต่อ หน้า ศาล ของ ซี ซาร์ ข้าพเจ้า ควร จะ ได้ ฮับ
ก๋านตัดสินตี้นี่ ต้านก็ฮูดี
้ ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะผิดอะหยังต่อจาวยิว 11 ถ้าข้าพเจ้าเยียะผิดแต๊
กาว่าเยียะอะหยังตี้สมควรต๋าย ข้าพเจ้าก็ยอมต๋ายบ่ขัดขืนสักอย่าง แต่ถ้าข้อกล่าวหาหมู่นี้
เอามาฟ้องเป๋นเรือ
่ งบ่แต๊ ใผก็บ่มีสิทธิจะ
์ ส่งข้าพเจ้าไปหื้อกับหมู่นี้ ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาต่อ
ซีซาร์�
12 หลัง จาก เฟสทัส หารือ กับ ตี้เปิ็ กษา แล้ว ก็ บอก ว่า “ย้อน เจ้า ถวาย ฎีกา เถิง ซี ซาร์ ก็ จะ
ต้องไปเข้าเฝ้าซีซาร์�
1
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เฟสทัสเปิ็กษากษั ตริยอากริ
์
ปปา
หลาย วัน ต่อ มา กษั ตริย์ อากริป ปา กับ พระนาง เบอร์นิส น้ องสาว ของ พระองค์ มา ต้อน
ฮับ เฟสทัส ตี้ เมือง ซี ซารียา 14 ใน หละหว่าง ตี้ กษั ตริย์ อากริป ปา อยู่ ตี้ หัน
้ หลาย วัน เฟสทัส ก็
เล่าเรือ
่ งคดีของเปาโลหื้อฟังว่า “ตี้นี่ มีป้อจายคนนึ่ งเป๋นนั กโต้ษตี้เฟลิกส์ขังคอกไว้ 15 ต๋อน
ตี้ข้าพเจ้าอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่จาวยิวเอาคดีของป้อ
จายคนนี้ มายื่นฟ้องต่อข้าพเจ้า กับขอหื้อตัดสินลงโต้ ษเขา 16 ข้าพเจ้าบอกหมู่เขาว่า 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
ส่องหน้ากั ๋น เปื้ อหื้อคนตี้ถูกฟ้องมีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาเหียก่อน
17 “เมื่อ หมู่ เขา ตวย ข้าพเจ้า มา ตี้ นี่ ข้าพเจ้า ก็ บ่รอ จ๊า แหม วัน ถัด ไป ข้าพเจ้า ก็ เปิ ด ศาล
ตัดสินแล้วสัง่ หื้อปาตั ๋วป้อจายคนนั ้นเข้ามา 18 เมื่อหมู่ตี้ฟ้องเขายืนขึ้นกล่าวหาเขา 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 แต่ เปาโล ยืนยัน ว่า ยัง
มี จี วิต อยู่ 20 ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ว่า จะ สอบสวน เรือ
่ ง หมู่ นี้ จาใด ดี จึง ถาม เปาโล ว่า เขา ใค่ ไป กรุ ง
21
เยรู ซาเล็มเปื้ อสู้ คดี นี้ ตี้ หัน
้ ก่อ แต่ เขาขอถวายฎีกาเถิงซี ซาร์ ข้าพเจ้าจึงสัง่ หื้อกุมตั ๋วเขา
ไว้ก่อน จ๋นกว่าจะส่งตั ๋วเขาไปหื้อซีซาร์�
22 แล้ว กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ อู้ กับ เฟสทัส ว่า “ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ฟัง จาก ปาก ของ ป้ อ จาย คน นี้
ตวย� เฟสทัสตอบว่า “วันพูกต้านจะได้ฟังเขา�
13

เปาโลอยูส่
่ องหน้ากษั ตริยอากริ
์
ปปา
ใน วัน ถัด มา กษั ตริย์ อากริป ปา กับ พระนาง เบอร์นิส เข้า ไป ใน ห้องโถง ใหญ่ ด้วย ขบวน
แห่อย่างยิง่ ใหญ่ หมู่เขามาตวยกั ๋นกับหมู่ผู้บังคับบัญชาทหารกับผู้นําคนสําคัญๆ ของเมือง
แล้ว เฟสทัส สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 24 จาก นั ้น เฟสทัส ก็ อู้ ว่า “กษั ตริย์ อากริป ปา กับ ต้าน ตัง
หลายตี้อยู่ตี้นี่ หมู่ต้านหันป้อจายคนนี้ แล้ว เขาเป๋นคนตี้จาวยิวตังหลายในเมืองนี้ ตึงตี้กรุ ง
เยรู ซาเล็มฮ้องเอิน
ิ อยู่ต่อไป 25 แต่ ข้าพเจ้าหันว่าเขา
้ กับข้าพเจ้าว่า เขาบ่สมควรตี้ จะมีจี วต
บ่ได้ เยียะอะหยังผิดเถิงต้องต๋าย เมื่อเขาถวายฎีกาเถิงซีซาร์ ข้าพเจ้าจึงตกลงว่าจะส่งเขา
ไปขึ้นศาลตี้ กรุ งโรม 26 แต่ ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าจะเขียนรายงานต่อพระองค์ เกี่ยวกับป้อจายคนนี้
จาใด ดี ก็ เลย ปา เขา มา อยู่ ต่อ หน้า หมู่ ต้าน โดย เฉพาะ อย่าง ยิง่ ตี้ อยู่ ต่อ หน้า กษั ตริย์ อากริป
ปา ตี้ ฮู้ บท บัญญัติ ของ จาว ยิว เป๋น อย่าง ดี เปื้ อ ก๋าน สอบสวน เตื้อ นี้ จะ ออก ผล ปอ ตี้ จะ เขียน
รายงาน ได้ 27 ย้อน ข้าพเจ้า ฮู้สึก ว่า บ่เปิง ตี้ จะ ส่ง ตั ๋ว นั ก โต้ ษ ไป หื้อ ซี ซาร์ โดย บ่เจาะจง ว่า เขา
เยียะอะหยังผิดพ่อง�
23

26

เปาโลแก้คดีต่อหน้าอากริปปา

“เฮาอนุญาตหื้อเจ้าอู้แก้ ข้อกล่าวหาหื้อตั ๋วเก่าได้�
๔
เปาโล ก็ ยื่น มือ แล้ว ตัง้ เก๊ า แก้ ข้อ กล่าวหา ว่า 2 “ต้าน กษั ตริย์ อากริป ปา ข้าพเจ้า ถือ 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
ความข้าพเจ้านั ้น 3 ย้อนต้านกษั ตริย์ก็ฮู้ฮีตเก่าฮอยเดิมกับข้อโต้แย้งต่างๆ ของจาวยิวเป๋น
อย่างดี ย้อนจาอัน
้ ขอพระองค์อดทนฟังข้าพเจ้าหน้ อยเน่ อ
4 “จาว ยิว ฮู้ หัน ข้าพเจ้า มา ตัง
้ แต่ เป๋น หละอ่อน ตี้ บ้าน เกิด กับ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ต้า มก๋าง
5
หมู่ เขา ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม หมู่ เขา ฮู้จัก ข้าพเจ้า เมิน มา แล้ว ถ้า หมู่ เขา จะ ยอม เป๋น พยาน หื้อ
1 กษั ตริย์ อากริป ปา บอก กับ เปาโล ว่า

๔

26:1 26:1 ยื่นมือ เป๋นวัฒนธรรมของคนสมัยนั ้นตี้เยียะก่อนอูใน
้ ตี้จุมนุม
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ข้าพเจ้า ก็จะยืนยันว่าข้าพเจ้าเป๋นสมาชิกฟาริสี เป๋นหมู่คนตี้เคร่งศาสนาตี้สุดในหมู่จาวยิว
6 บ่าเดี่ยวนี้ ตี้ข้าพเจ้าถูกสอบสวนอยู่นี้ ก็ย้อนว่าข้าพเจ้ามีความหวังในสิง
่ ตี้พระเจ้าสัญญา
7
ไว้กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ข้าพเจ้า เป๋น พระสัญญา ตี้ สิบ สอง ผะกุ๋น ของ หมู่ เฮา หวัง ว่า จะ
เป๋น แต๊ จึง ฮับ ใจ๊ พระเจ้า อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน ข้า แต่ กษั ตริย์ หมู่ จาว ยิว ใส่
ความข้าพเจ้าก็ย้อนความหวังอันนี้ ละ 8 เป๋นจาใดต้านตังหลายเจื้อว่า พระเจ้าเยียะหื้อคน
เป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้นเป๋นไปตึงบ่ได้
9 “ข้าพเจ้า ก็ เกย กึ๊ด ว่า จํา
๋ เป๋ น ต้อง ขัด ขวาง จื้อ ของ พระเยซู จาว นาซาเร็ธ เต้า ตี้ จะ เยีย ะ
ได้ 10 ข้าพเจ้าก็ เยียะจาอัน
้ แล้วในกรุ งเยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าได้ ฮับสิทธิอํานาจจากหมู่หัวหน้า
ปุโรหิต หื้อ ยับ คน ตี้ เจื้อ พระเยซู ไป ขัง คอก เมื่อ หมู่ นั ้น ถูก ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ หันดี หัน
งามตวย 11 ข้าพเจ้ายับเอาเขาหมู่นั ้นต๋ามธรรมศาลาต่างๆ มาลงโต้ษเจื่อขนาด กับฮิบังคับ
หื้อหมู่ เขาอู้ดู แควนพระเยซู ข้าพเจ้าตึงโขดตึงจังคนหมู่นี้ ขนาด เถิงกับเตียวตางไปคํ่าคน
หมู่นี้ เถิงเมืองในต่างประเทศ
12 “ใน ก๋าน เตียวตาง ไป ยับ หมู่ ผู้ เจื้อ แบบ นี้

มี เตื้อ นึ่ ง ข้าพเจ้า ไป เมือง ดามัสกัส โดย ได้ ฮับ
สิทธิ อํานาจ กับ กํา สัง่ จาก หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หื้อ ไป ยับ หมู่ คน ตี้ เจื้อ พระเยซู ตี้ หัน
้ 13 ข้า แต่
กษั ตริย์ เวลาประมาณเตี้ยงวันต๋อนตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังเตียวตางอยู่นั ้น ข้าพเจ้าก็หันแสงแจ้ง
จาก ต๊ องฟ้า แจ้ง เหลือ แสง ตะวัน ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า ตึง คน ตัง หลาย ตี้ ไป ตวย กั ๋น กับ
ข้าพเจ้า 14 หมู่เฮาตึงหมดโก้นลงดิน แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงอู้กับข้าพเจ้าเป๋นภาษาฮีบรู
ว่า ‘เซาโล เซาโลเหย เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง ก๋านตี้ เจ้าขัดขืนเฮาก็ เยียะหื้อตั ๋วเก่าเจ็บเหมือน
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
แต่งตัง้ เจ้าหื้อเป๋นผู้ฮับใจ๊เฮา กับเป๋นพยานอูหื
้ ้อคนอื่นฟังเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้เจ้าได้หันเฮา กับ
เรือ
่ ง ตี้ เฮา จะ สําแดง หื้อ ฮู้ ใน ปาย หน้า 17 เฮา จะ จ้วยเหลือ เจ้า หื้อ รอด ป๊น จาก จาว ยิว กับ คน
ต่างจ้าดตี้เฮาจะใจ๊เจ้าไปหานั ้น 18 เปื้ อเปิดหูเปิดต๋าของหมู่เขาหื้อบิน
่ หลังตํา๋ จากความมืด
เข้า มา หา ความ เป่ง แจ้ง กับ จาก อํานาจ ของ ซาต๋าน เข้า มา หา พระเจ้า เปื้ อ เขา หมู่ นั ้น จะ ฮับ
ก๋าน ยกโต้ ษ บาป แล้ว เป๋น สมาชิก ฮ่วม กั ๋น กับ หมู่ คน ตี้ พระเจ้า เลือก ไว้เป๋น คน ของ พระองค์
โดยความเจื้อในเฮา�
19 “ข้า แต่ กษั ตริย์ อากริป ปา หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า จึง เจื้อ ฟัง นิ มิต ตี้ มา จาก สวรรค์ นั ้น ตึง
บ่ขัดขืนเลย 20 ข้าพเจ้าตัง้ เก๊าเตสนาสัง่ สอนในเมืองดามัสกัสก่อน แล้วก็ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ตึงใคว่แคว้นยู เดียกับต้ามก๋างคนต่างจ้าดตวย ข้าพเจ้าบอกหื้อหมู่ เขากลับใจ๋ จากบาปมา
หาพระเจ้าเหีย แล้วเยียะสิง่ ตี้แสดงว่ากลับใจ๋แต๊ๆ 21 ย้อนจาอี้หมู่จาวยิวเข้ามายับข้าพเจ้า
ต๋อน ตี้ อยู่ ใน พระวิหาร แล้ว ฮิ จะ ฆ่า ข้าพเจ้า เหีย 22 แต่ พระเจ้า ก็ จ้วย ข้าพเจ้า มา จ๋น แผว ตึง
วัน นี้ ข้าพเจ้า จึง มา ยืน เป๋น พยาน ต่อ ต้าน ตัง หลาย ตึง ผู้ หน้ อย ผู้ใหญ่ ใน ตี้ นี่ ได้ ข้าพเจ้า บ่ได้
อู้ เรือ
่ ง อื่นๆ นอกจาก สิง่ ตี้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ โมเสส บอก ไว้ ว่า จะ เกิด ขึ้น
23 สิง
่ นั ้น ก็ คือ พระคริสต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋ายก่อนเปิ้ น เป๋นก๋านแสดงความเป่งแจ้งมาสู่จาวยิวตึงคนต่างจ้าด คือความรอดป๊นบาป
โต้ษ�
เปาโลฮิจัก
๊ จู๋งกษั ตริยอากริ
์
ปปา

ใน เวลา ตี้ เปาโล กํ่า ลัง อู้ แก้ ข้อ กล่าว หา อยู่ นั ้น เฟส ทัส ก็ ขัด จั ๋ง หวะ 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
24
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เฟสทัส ข้าพเจ้า บ่เป๋น ผี บ้า แต่ สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า อู้ มา นี้ เป๋น เรือ
่ ง แต๊ ข้าพเจ้า อู้ อย่าง คน ปกติ
26 ต้าน กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ ฮู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ ดี อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ บ่กั ๋ว ตี้ จะ อู้ อย่าง เปิด เผย กับ
พระองค์ ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า พระองค์ ได้ สังเกต หัน ใน สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า อู้ เกี่ยวกับ พระเยซู ย้อน ว่า
เรือ
่ งหมู่นี้ บ่ได้เกิดขึ้นในตี้ลับลี้ 27 ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา พระองค์เจื้อสิง่ ตี้ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ก่อ ข้าพเจ้าฮูแน่
้ ว่าพระองค์เจื้อ�
28 กษั ตริยอากริ
์
ปปาก็เลยอูกั
้ บเปาโลว่า “เจ้ากึ๊ดว่าเจ้าจะจัก
๊ จวนหื้อเฮาเป๋นคริสเตียนใน
29
เวลาสัน
้ ๆ จาอัน
้ กา� เปาโลก็ตอบว่า “บ่ว่าจะเป๋นเวลาหน้ อยกาว่าเวลานั กก็ต๋าม ข้าพเจ้า
อธิษฐานต่อพระเจ้าขอหื้อกษั ตริย์กับกู้คนตี้ได้ฟังข้าพเจ้าในวันนี้ เป๋นเหมือนอย่างข้าพเจ้า
ยกเว้นบ่ถูกเจื้อกเหล็กล่ามอย่างข้าพเจ้า�
30 จาก นั ้น กษั ตริย์ อากริป ปา เจ้า เมือง พระนาง เบอร์นิส กับ คน อื่นๆ ตี้ นั ่ง อยู่ ตวย กั ๋น หัน
้
ก็ ปากั ๋นลุก ขึ้น ออกไปหมด 31 หลังจากหมู่ เขาออกไปจากห้องแล้ว ก็ อู้กั ๋นว่า “ป้อจายคนนี้
บ่ได้เยียะอะหยังตี้สมควรต๋าย กาว่าสมควรถูกขังคอกสักหน้ อย� 32 แล้วกษั ตริยอากริ
์
ปปา
ก็อูกั
้ บเฟสทัสว่า “ถ้าป้อจายคนนี้ บ่ได้ถวายฎีกาเถิงซีซาร์ จะปล่อยเขาไปก็ได้�

27
เปาโลขึ้นเฮือไปกรุ งโรม
หลัง จาก หมู่ เฮา ได้ ฮับ ก๋าน ตัดสิน เรือ
่ ง เวลา ตี้ จะ เตียวตาง ไป ประเทศ อิตาลี แล้ว เปาโล
กับนั กโต้ ษคนอื่นๆ ก็ ถูกกุมตั ๋วไว้กับนายร้อยคนนึ่ งจื้อยู เลียส มาจากก๋ องทหารจักรพรรดิ
ออกัสตัส 2 มีเฮือลํานึ่ งมาจากเมืองอัดรามิททิยุม เฮือลํานี้ กํ่าลังจะไปต๋ามต้าเฮือต่างๆ ต๋าม
แนว ฝั่ ง ของ แคว้น เอเชีย หมู่ เฮา ก็ ลง เฮือ ลํา นี้ ออก ทะเล ไป มี จาว มาซิ โดเนี ย คน นึ่ ง จื้อ อาริ
สทารคัส เขาลุกจากเมืองเธสะโลนิ ก๋าไปกับหมู่เฮาตวย 3 วันถัดมาหมู่เฮาก็มาแผวต้าเฮือ
เมืองไซดอน ยูเลียสดีต่อเปาโลขนาด ยอมหื้อเปาโลไปแอ่วหาหมู่เปื้ อนๆ ได้ เปื้ อเขาหมู่นั ้น
จะจ้วยเหลือต้านต๋ามความจํา๋ เป๋ น 4 เฮือของหมู่เฮาแล่นออกจากเมืองไซดอน มีลมปั๊ ดมา
แฮงขนาด หมู่เฮาจึงบิน
่ หัวเฮือไปตังเกาะไซปรัสตี้ลมบ่ปอแฮง 5 หมู่เฮาแล่นเฮือข้ามทะเล
ก๋ายเขตของแคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟีเลีย จ๋นมาแผวเมืองมิราในแคว้นลิเซีย 6 ตี้นี่ นาย
ร้อยปะเฮือลํานึ่ งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียกํ่าลังจะไปประเทศอิตาลี เขาเลยปาหมู่เฮาลง
เฮือลํานั ้น 7 เฮือของหมู่ เฮาไปจ๊าขนาด ใจ๊ เวลาหลายวัน ในตี้ สุดก็ มาเถิงเมืองคนี ดัสอย่าง
ยากลําบาก เฮาบ่สามารถไปต่อได้ ย้อนลมตัง้ แฮงขนาด จึงเปี่ ยนเส้นตางไปตังลมปั๊ ดบ่ปอ
แฮงของเกาะครีตใก้แหลมสัลโมเน 8 เฮือแล่นเลาะฝั่ งเกาะครีตไปอย่างยากลําบาก แล้วก็
มาแผวตี้นึ่ ง ตี้จื้อมีความหมายว่า ต้าเฮืองาม ตี้หัน
้ อยูฮิ
่ มเมืองลาเซีย
9 หมู่ เฮา เสีย เวลา นั ก เหมือน กั ๋น ถ้า จะ แล่น เฮือ ต่อ ต๋อน นี้ ก็ อันตราย ลํ้า ไป ย้อน หาก ป๊ น
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 เตียวตาง หน นี้ จะ มี
อันตราย ตี้จะเยียะหื้อมีความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ตึงสินก๊าตี้ขนมา ตึงเฮือ ตึงจีวต
ิ ของ
หมู่เฮาตวย� 11 แต่นายร้อยบ่ฟังกําเตือ
๋ นของเปาโล เขาเจื้อกัปตันกับเจ้าของเฮือนั กเหลือ
12 ย้อน ต้า เฮือ นี้ บ่เหมาะ ตี้ จะ จอด เฮือ จ๋น ยาม ฝน ผ่าน ไป แล้ว คน ส่วน ใหญ่ จึง ตกลง กั ๋น ตี้ จะ
แล่น เฮือ จาก ตี้ หัน
้ หมู่ เขา ฮิ จะ ไป หื้อ แผว เมือง ฟี นิ กส์ แล้ว จะ จอด เฮือ ไว้ตี้ หัน
้ ฟี นิ กส์ เป๋น
เมืองต้าของเกาะครีต เป๋นต้าเฮือตี้บิน
่ หน้าไปตังวันตกแจ่งใต้กับตังวันตกแจ่งเหนื อ
1
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13 เมื่อ มี ลม ปั๊ ด มา ตัง ใต้ บ่ปอ แฮง เต้า ใด

หมู่ เขาก็ กึ๊ด ว่าเหมาะแล้ว เป๋น ลมตี้ เฮาไปต่อได้
ลูกเฮือจึงจัก
๊ สมอเฮือขึ้น แล้วแล่นเลาะไปต๋ามฮิมฝั่ งเกาะครีต 14 แต่บ่ปอเมินเต้าใดก็มีลม
หลวง ตี้ ฮ้อง ว่า ลม ตัง วัน ออก แจ่ง เหนื อ ปั๊ ด บน ปื๊ น ดิน ลง มา จาก เกาะ 15 เฮือ ตก อยู่ ก๋าง ลม
หลวงบ่สามารถฝ่าไปได้ หมู่เฮาก็ เลยปล่อยเฮือแล่นปิ๋วไปตวยลม 16 เฮือก๋ายไปตังใต้ เกาะ
หน้ อย จื้อ คาวดา ตี้ หัน
้ เกาะ บัง ลม ไว้พ่อง หมู่ เฮา ก็ สามารถ จัก
๊ เฮือ ลํา หน้ อย ตี้ ลาก ตวย เฮือ
ใหญ่ ขึ้น มา แล้ว มัด ไว้แต่ ยาก ขนาด 17 เมื่อ เอา เฮือ ลํา หน้ อย ขึ้น มา แล้ว หมู่ เขา ก็ เอา เจื้ อก
ลอด ปื๊ น ต๊อง เฮือใหญ่ เปื้ อ มัด เฮือหื้อ แน่ น ป้อ งกั ๋น เฮือ แตก แล้ว หุบ ใบ เฮือลง หื้อ เฮือลอย ไป
ตวย ลม ย้อน กั ๋ว ว่า เฮือ จะ ไป ติด สันดอน ทราย ใน อ่าว เสอร์ทิส 18 ถัด มา แหม วัน ลม ก็ ยัง ปั๊ ด
เฮือปิ๋วไปปิ๋วมา หมู่เขาจึงจ้วยกั ๋นเอาของตี้ใส่มาบนเฮือโจ้งลงทะเล 19 เมื่อเถิงวันถ้วนสาม
หมู่เขาก็ยังต้องเอาเครือ
่ งมือของใจ๊ในเฮือโจ้งลงทะเลเหีย 20 หมู่เฮาบ่หันดาวบ่หันตะวันมา
หลายวันแล้ว ลมหลวงก็ยังปั๊ ดแฮงเหมือนเก่า หมู่เฮาหมดหวังตี้จะมีจีวต
ิ รอดแหมต่อไป
เปาโลจึงยืนขึ้นต่อหน้าหมู่เขาอูว่
้ า “หมู่ต้านน่า
จะฟังกําแนะนําของข้าพเจ้าพ่องว่า ห้ามเอาเฮือออกจากเกาะครีต แล้วจะบ่ปะกับอันตราย
ตึง ความ เสีย หาย จาอี้ 22 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า ขอ หมู่ ต้าน แป๋ง ใจ๋ ดีๆ 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 ของ พระเจ้า ผู้ เป๋น
พระเจ้าของข้าพเจ้าตี้ข้าพเจ้าฮับใจ๊อยู่ มายืนอยูฮิ
่ มป่างข้าง 24 แล้วบอกว่า ‘เปาโลเหย บ่ถ้า
กั ๋วเน่ อ เจ้าจะได้ยืนหื้อก๋านต่อหน้าซีซาร์แน่ ๆ พระเจ้าโผดจ้วยเจ้าโดยหื้อคนตังหลายตี้อยู่
ในเฮือตวยเจ้ารอดต๋าย� 25 ต้านตังหลายแป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ ข้าพเจ้าไว้ใจ๋พระเจ้าว่า จะต้องเป๋น
ไปต๋ามตี้ทูตสวรรค์อูไว้
้ อย่างแน่ นอน 26 แต่ว่าหมู่เฮาจะต้องไปติดตื้นตี้เกาะแห่งนึ่ ง�
21 บ่มีใผได้กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้ามาหลายวันแล้ว

จ๋น เถิง คืน ตี้ สิบ สี่ เฮือ ของ หมู่ เฮา ก็ ยัง ปิ๋ว ไป ปิ๋ว มา อยู่ ใน ทะเล อาเดรีย ประมาณ เตี้ย ง
็ สี่ สิบเมตร เมื่อ
คืนหมู่ลูกเฮือก็กึ๊ดว่าเฮือเข้าใก้แผ่นดินแล้ว 28 หมู่เขาหยัง่ นํ้าผ่อ วัดได้เลิก
็ สาม สิบ เมตร 29 หมู่ เขา กั ๋ว ว่า เฮือ จะ
ไป แหม น่ อย หมู่ เขา ก็ หยัง่ นํ้า ผ่อ แหม ต๋อน นี้ วัด ได้ เลิก
ไป หลิม
้ ใส่ บ่า หิน ตี้ บ่ม อยู่ ใน นํ้า จึง โจ้ง สมอ เฮือ สี่ ตั ๋ว จาก ด้าน ต๊าย เฮือ ลง ทะเล แล้ว ปา กั ๋น
อ้อนวอน ขอ หื้อ แจ้ง เวยๆ 30 หมู่ ลูก เฮือ ฮิ หนี ออก จาก เฮือ หมู่ เขา หย่อน เฮือ หน้ อย ลง ทะเล
แต่ง เยีย ะ เป๋น ว่า จะ หย่อน สมอ ตัง หัว เฮือ 31 แล้ว เปาโล ก็ อู้ กับ นายร้อย กับ หมู่ ทหาร ว่า “ถ้า
คนหมู่นี้ บ่อยู่ในเฮือ หมู่ต้านตึงหมดตึงเสี้ยงจะต้องต๋ายแน่ ๆ� 32 หมู่ทหารจึงตัดเจื้อกตี้มัด
เฮือลําหน้ 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 แล้ว
เน่ อ ตี้หมู่ต้านปากั ๋นกองถ้าอยู่ บ่ได้กิน
้ ข้าพเจ้าขอหื้อต้านตัง
๋ อะหยังสักหน้ อย 34 ย้อนจาอัน
หลายกิน
๋ เหียพ่องเต๊อะ เปื้ อจะบ่ต๋าย บ่ต้องห่วงเน่ อ แม้แต่เส้นผมบนหัวของต้านตังหลาย
จะบ่ปุดไปสักเส้นเดียว� 35 เมื่อเปาโลอู้แล้ว ต้านก็เอาเข้าหนมปังออกมาขอบคุณพระเจ้า
ต่อ หน้า คน ตัง หลาย แล้ว ก็ หัก กิน
๋ 36 คน ตัง หลาย ก็ มี กํา๋ ลัง ใจ๋ ขึ้น มา ก็ ปา กั ๋น เอา ข้าว เอา นํ้า
ออกมากิน
๋ กั ๋น 37 บนเฮือลํานี้ มีคนตึงหมดจํา๋ นวนสองร้อยเจ็ดสิบหกคน 38 เมื่อกิน
๋ ข้าวกิน
๋
นํ้ากั ๋นจ๋นอิม
่ แล้ว หมู่เขาก็ปากั ๋นเอาข้าวสาลีในเฮือโจ้งลงทะเลแหม เปื้ อหื้อเฮือเบาขึ้น
27

เฮือแตก

39 เมื่อแจ้งแล้ว

หมู่เขาก็หันแผ่นดินแต่บ่ฮูจ
้ ักว่าเป๋นตี้ไหน หมู่เขาสังเกตหันอ่าวตี้มีหาด
ทราย จึง ตัด สิน ใจ๋ ว่า ถ้า เป๋น ไป ได้ จะ เอา เฮือ ปุ้ง ขึ้น ไป จุก บน หาดทราย นั ้น 40 หมู่ เขา จึง ตัด
เจื้ อก สมอ เฮือ หื้อ จ๋ม นํ้า ตึง หมด แล้ว แก้ เจื้ อก ตี้ มัด หาง เสือ ออก จาก นั ้น ก็ จัก
๊ ใบ หัว เฮือ ขึ้น

กิจก๋าน 27:41
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41 แต่เฮือมาจนใส่สันดอนเหียก่อน

หื้อฮับลม แล้วเฮือก็ปุ้งเข้าหาดทราย
หัวเฮือก็ติดทราย
แน่ นจ๋นออกบ่ได้ ส่วนต๊ายเฮือก็ถูกคลื่นปั๊ ดจ๋นเฮือแตก
42 หมู่ทหารจึงเปิ็ กษากั ๋นวางแผนจะฆ่าหมู่นั กโต้ษเหีย เปื้ อป้ องกั ๋นบ่หื้อคนใดว่ายนํ้าหนี
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 คนตี้ ว่ายนํ้าจ้างหื้อโดดลงนํ้าแล้วว่ายขึ้นฝั่ งไปก่อน 44 ส่วนคนตี้ เหลือก็ หื้อเกาะไม้แป้น
ไปพ่อง กับเกาะไม้เฮือตี้แตกไปพ่อง กู้คนก็ปากั ๋นเข้าแผวฝั่ งอย่างปลอดภัย

28
เปาโลบนเกาะมอลตา
หลัง จาก หมู่ เฮา เข้า เถิง ฝั่ ง อย่าง ปลอดภัย แล้ว เถิง ฮู้ ว่า เกาะ แห่ง นี้ จื้อ มอลตา 2 คน ปื๊ น
เมือง ใน เกาะ นี้ ใจ๋ ดี กับ หมู่ เฮา ขนาด หมู่ เขา ต้อนฮับ หมู่ เฮา กับ ดัง ไฟ หื้อ หมู่ เฮา ย้อน ฝน ตก
อากาศหนาว
3 ต๋อนตี้เปาโลเก็บกิง
่ ไม้แห้งหอบนึ่ งมาใส่ไฟ มีงูปิ๊ ดตั ๋วนึ่ งเลื้อยออกมาจากก๋องหลัวย้อน
ไฟ ฮ้อน มัน ขบ ติด มือ ของ เปาโล 4 หมู่ คน ปื๊ นเมือง หัน งู ปิ๊ ด ขบ ติด มือ ของ เปาโล ห้อย ต้อน
หล้อน ก็อู้กั ๋นว่า “คนนี้ ต้องฆ่าคนต๋ายแน่ ๆ เถิงแม้เขาจะรอดต๋ายจากทะเล แต่เจ้าแม่แห่ง
ความ ยุติธรรม ตึง บ่ยอม หื้อ รอด ต๋าย ไป ได้� 5 แต่ เปาโล ก็ สะวัด งู ตก เข้า ก๋ องไฟ ไป เหีย ต้าน
บ่เป๋นอะหยังสักหน้ อย 6 หมู่ เขากึ๊ดว่าตั ๋วเปาโลจะต้องบวม กาว่าโก้นลงต๋ายตันที แต่ หลัง
จาก ถ้า ผ่อ จ้า ดเมิน ก็ บ่หัน มี อะหยัง เกิด ขึ้น กับ เปาโล หมู่ เขา จึง กึ๊ด แหม ใหม่ อู้ กั ๋น ว่า เปาโล
เป๋นเทพเจ้า
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 เขา
เมื่อยกับเป๋นโรคบิด เปาโลจึงเข้าไปหาต้าน แล้วฮักษาโดยก๋านอธิษฐานวางมือบนตั ๋วของ
ต้าน ต้าน ก็ หาย เป๋น ปกติ 9 เมื่อ เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น คน ป่วย คน ไข้ ตี้ อยู่ บน เกาะ นี้ ก็ ปา กั ๋น มา หื้อ
เปาโลฮักษาจ๋นหายเสี้ ยงหมดกู้ คน 10 คนตังหลายบนเกาะนั บถือหมู่เฮานั กขนาด เมื่อเถิง
เวลาตี้หมู่เฮาจะเตียวตางต่อไป หมู่เขาก็เอาสิง่ ของต่างๆ ตี้จํา๋ เป๋ นสําหรับก๋านเตียวตางมา
ใส่เฮือเฮาจ้าดนั ก
1

เตียวตางไปกรุ งโรม

11 เป๋ นเวลาสามเดือนนั บจากเฮือแตก

หมู่เฮาลงเฮือแหมลํานึ่ งตี้มาจอดย้างตลอดยาม
หนาวตี้เกาะนั ้น เป๋นเฮือตี้มาจากเมืองอเล็กซานเดรีย ตี้หัวเฮือมีฮูปแกะสลักพระแฝดติด
ไว้๕สององค์จื้อแคสเตอร์กับพอลลักซ์ 12 หมู่เฮามาแผวเมืองไซราคิว
้ สาม
้ ส์ แล้วย้างตี้หัน
วัน 13 จากตี้นี่ เฮือแล่นต่อไปแผวเมืองเรยีอูม วันถัดมามีลมปั๊ ดจากตังใต้ หมู่เฮาก็แล่นเฮือ
ต่อ ไป แหม วัน ก็ มา แผว เมือง ปู ที โอลี 14 หมู่ เฮา ปะ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บาง คน ตี้ หัน
้ หมู่ เขา จวน หมู่
เฮาย้างตวยหมู่เขาเป๋นเวลาเจ็ดวัน แล้วหมู่เฮาก็มาแผวกรุ งโรม
15 เมื่อหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อในกรุ งโรมฮูข่
้ าวว่าหมู่เฮากํ่าลังจะมา

ก็ออกมาปะหมู่เฮาก๋างตางตี้
กาดอัปปี อส
ั กับสถานตี้จื้อว่า บ้านสามฮ้าน เมื่อเปาโลหันหมู่เขาก็ขอบคุณพระเจ้ากับมีกํา๋
ลังใจ๋นั กขึ้น
เปาโลอยูใน
่ กรุ งโรม
๕

28:11 28:11 เป๋นเทพตี้หมู่คนงานบนเฮือไหว้สาต๋ามความเจื้อของจาวโรมัน

กิจก๋าน 28:16
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เมื่อ หมู่ เฮา มา แผว กรุ ง โรม แล้ว เปาโล ก็ บ่ต้อง เข้า อยู่ใน คอก แต่ ฮับ อนุญาต หื้อ อยู่ ใน
บ้านส่วนตั ๋วตวยกับทหารตี้อยูเฝ้
่ าไว้ 17 ผ่านไปสามวันเปาโลฮ้องประชุมหมู่ผู้นําของจาวยิว
หลัง จาก กู้ คน มา หมด แล้ว เปาโล จึง อู้ ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ถูก ยับ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
แล้วถูกมอบหื้อกับทหารโรมันเถิงแม้ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะผิดต่อคนของหมู่เฮา กาว่าต่อฮีต
เก่าฮอยเดิมของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาเลย 18 เมื่อหมู่โรมันสอบสวนข้าพเจ้าแล้ว ก็ใค่
ปล่อย ตั ๋ว ข้าพเจ้า ไป ย้อน ว่า บ่เยีย ะ อะหยัง ผิด เถิง ต้อง ถูก ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย 19 แต่ หมู่ จาว ยิว
บ่ยอม ข้าพเจ้า จึง จํา๋ เป๋ น ต้อง ขอ ถวาย ฎีกา ต่อ ซี 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
ต้องถูกล่ามเจื้อกเหล็กอยูนี
่ ้ ก็ย้อนเรือ
่ งความหวังของจาวอิสราเอลเน่ อ�
21 หมู่ผู้นําจาวยิวอูกั
้ บเปาโลว่า “หมู่เฮาก็บ่เกยฮับจดหมายจากแคว้นยูเดียเกี่ยวกับต้าน
เลย กับบ่มีปี้ น้ องคนใดตี้เตียวตางมาจากตี้หัน
้ มาแจ้ง กาว่าอูบ่
้ ดีเกี่ยวกับตั ๋วต้านเหมือนกั ๋น
เน่ อ 22 แต่หมู่เฮาใค่ฮูใค่
้ ได้ยน
ิ เถิงสิง่ ตี้ต้านกึ๊ด ย้อนฮูมา
้ ว่ากู้ตี้กู้ตางมีคนอูต่
้ อต้านลัทธินิ ก๋า
ยนี้ �
23 หมู่เขาจึงนั ดปะกับเปาโลแหม เมื่อเถิงวันนั ดก็มีคนมาหาเปาโลตี้พักของต้านจํา
๋ นวน
นั ก เปาโลอธิบายเป๋นพยานเถิงแผ่นดินของพระเจ้า ตึงฮิจัก
๊ จู๋งคนหมู่นั ้นหื้อเจื้อว่าพระเยซู
เป๋น พระคริสต์ โดย อ้าง จาก บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ หนั งสือ ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระเจ้า เปาโล เยีย ะ จาอี้ตัง้ แต่ เจ๊า จ๋น แผว เมื่อ แลง 24 บาง คน ก็ เจื้อ ใน สิง่ ตี้ ต้าน อู้ แต่
บางคนก็บ่เจื้อ 25 หมู่เขาขัดแย้งกั ๋น ก่อนจะลาจากกั ๋นไปเปาโลอู้ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์
อู้ ถูก ต้อง แล้ว เมื่อ อู้ กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ผ่าน อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าว่า
26 ‘จงไปหาคนหมู่นี้ เน่ อ แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า
หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
27 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาจะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู
เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา
แล้วปิ๊ กมาหาเฮา เปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ธ
16

28 “ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านต้องฮู้ไว้ว่า เรือ
่ งความรอดป๊นบาปโต้ษของพระเจ้าได้ยกไปหื้อคน
ต่างจ้าด แล้วหมู่เขาก็จะฮับฟัง�๖
30 เปาโลอยู่ในบ้านตี้เจ้าเป๋ นเวลาเถิงสองปี๋ ต้านได้ต้อนฮับกู้คนตี้มาหา 31 เปาโลเตสนา
เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ สัง่ สอน เรือ
่ ง ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง บ่กั ๋ว
ใผโดยบ่มีคนขัดขวาง

ธ

๖ 28:28 28:28 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 29 ตี้ว่า “เมื่อเปาโลอูกํ้ านี้ จบแล้ว
28:27 28:27 อสย� 6:9-10
หมู่จาวยิวก็ปิ๊ กเมือบ้าน ปากั ๋นไปเถียงกั ๋นไปตวย�

โรม 1:1
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โรม 1:6

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในกรุง

โรม

ต๋อนตัง้ เก๊าของจดหมายฉบับนี้ มีข้อความว่า เขียนโดยเปาโล เปาโลบ่ใจ้คนนึ่ งในหมูอั
่ คร
ทูต ตี้ ได้ อยู่ กับ พระเยซู ต๋อน ตี้ พระองค์ ยัง อยู่ ใน โลก นี้ แต่ เปาโล ได้ หัน พระเยซู ใน นิ มิต ต๋อน
ตี้ต้านกํ่าลังเตียวตางไปเมืองดามัสกัส พระเจ้าได้ฮ้องต้าน เปื้ อหื้อต้านไปบอกข่าวดีหื้อกับ
คนต่างจ้าด คนส่วนใหญ่ถือว่าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 57 ต๋อนตี้
อยูใน
่ เมืองโครินธ์
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง โรม บ่ฮู้ แน่ ชัด ว่า ใผ เป๋น ผู้ ตัง้ คริสตจักร
ขึ้นในกรุ งโรม อาจจะเป๋นบางคนตี้มาจากกรุ งโรมตี้ได้ฟังกําเตสนาของเปโตรในวันเพ็นเท
คอสต์ตี้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้วฮับเจื้อ ต๋อนตี้ปิ๊ กไปกรุ งโรม หมู่เขาก็บอกในกรุ งนั ้น กาว่า อาจ
จะเป๋นผู้เจื้อคนอื่นๆ ตี้ เตียวตางมา ตี้ ได้ บอกข่าวดี ในกรุ งโรม ในจดหมายฉบับนี้ แสดงหื้อ
หันว่า คริสตจักรตี้ หัน
้ ก็ มี ตึงผู้เจื้อจาวยิวกับคนต่างจ้าด เปาโลใค่ อยากไปแอ่วหาผู้เจื้อใน
กรุ งโรมตวย ก็เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ ส่งไปหื้อก่อน เปื้ อจะอธิบายกําสัง่ สอนตี้สําคัญของ
เปิ้ นเกี่ยวกับพระเยซู
ในจดหมายฉบับนี้ เปาโลได้อธิบายหลายสิง่ หลายอย่างตี้สําคัญเกี่ยวกับความเจื้อในพระ
เยซู คริสต์ เจ้น กู้ คน ได้ เยีย ะ บาป กู้ คน บ่สมควร ตี้ จะ ได้ ฮบ
ั ความ เมตต๋า กรุ ณา จาก พระเจ้า
แต่ ย้อน ความ ฮัก อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า ตี้ มี หื้อ กู้ คน พระองค์ ได้ ส่ง พระเยซู คริสต์ เข้า มา
ใน โลก นี้ เปื้ อ จะ มี จี วต
ิ แบบ มนุษย์ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ ฮับ โต้ษ แตน มนุษย์ตัง หลาย แล้ว
เป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อทําลายอํานาจของความต๋ายกับบาป เปื้ อกู้คนจะได้ฮบ
ั ความรอด
ป๊น บาป โต้ษ ตึง จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ นี้ โดย เจื้อ วางใจ๋ ใน
พระเยซู คริสต์ บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ สิง่ ตี้ เขา เยีย ะ โดย ตั ๋ว เขา เอง แต่ เป๋น ของขวัญ จาก พระเจ้า กู้
คนตี้ เจื้อวางใจ๋ ในพระเยซู คริสต์ ได้ ฮบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิอยู
์ ่ในใจ๋ ของเขา พระวิญญาณ
บริสุทธิเยี
ิ ตี้ เป๋นตี้ เปิงใจ๋ ของพระเจ้า เปาโล
์ ยะหื้อกู้ คนเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม กับใจ๊ จี วต
เน้ น ว่า พระเจ้า มี ฤทธิ์อํานาจ สูง สุด พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้ ฮ้อง คน มา เปื้ อ จะ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู
คริสต์ แล้วฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา เป๋น อัคร
ทูต กับ แต่ง ตัง้ หื้อ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า 2 ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ เมิน มา แล้ว โดย ตี้ ผู้ เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ศั
์ กดิส
่ ง เกี่ยวกับ พระบุตร
์ ิทธิ์ 3 เป๋น เรือ
ของพระเจ้าคือพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของหมู่ เฮา๑ เซิง่ ในเรือ
่ งความเป๋นมนุษย์
พระองค์ เกิด ใน ผะกุ๋น ของ กษั ตริย์ ดาวิด 4 เซิง่ ใน เรือ
่ ง ความ เป๋น พระเจ้า ผู้ บริสุทธิ์ พระเจ้า
เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระเจ้า เปื้ อ หื้อ ฮู้ แจ้ง กั ๋น ว่า
พระองค์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า 5 หมู่ ข้าพเจ้า ได้ ฮับ หน้า ตี้ เป๋น อัครทูต โดย พระคุณ ของ
พระเยซู คริสต์ หื้อ ไป บอก คน ใน กู้ๆ จ้าด หื้อ เจื้อ ฟัง กับ วางใจ๋ พระองค์ เปื้ อ หัน แก่ นาม ของ
พระองค์ 6 หมู่ต้านก็อยูใน
่ หมู่คนตี้พระเจ้าฮ้องมาเป๋นคนของพระเยซูคริสต์เหมือนกั ๋น
1

๑

1:3 1:3 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกประโยคนี้ อยูต๊
่ ายข้อ 4

โรม 1:7
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เถิง ปี้ น้ อง ตี้ อยู่ กรุ ง โรม ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮัก กับ ฮ้อง มา เป๋น คน ของ พระองค์ ขอ หื้อ ต้าน ตัง
หลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
7

ความตัง้ ใจ๋ของเปาโลตี้จะไปกรุ งโรม

8 ก่อน อื่น ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ สําหรับ หมู่ ต้าน กู้ คน

ย้อน

9 พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ ใน ก๋าน

ว่า มี คน เล่า ลือ เรือ
่ ง ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ใคว่โลก ไป หมด
บอก ข่าวดี เกี่ยว กับ พระบุตร ของ พระองค์ อย่าง สุด ใจ๋ นั ้น พระองค์ เป๋น พยาน ยืนยัน ได้ ว่า
ข้าพเจ้า กึ๊ด เถิง หมู่ ต้าน ตลอด 10 เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน กู้ เตื้อ ข้าพเจ้า ขอ ว่า ถ้า พระเจ้า เปิง
ใจ๋ ข้าพเจ้า จะ ได้ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน 11 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ใค่ ปะ หมู่ ต้าน แต๊ๆ เปื้ อ ว่า ข้าพเจ้า จะ
ได้แบ่งปั๋ นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณหื้อหมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะเข้มแข็งนั กขึ้น 12 คือว่า
หมู่เฮาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นโดยความเจื้อของเฮาตึงสองฝ่าย
13 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายเหย

ข้าพเจ้าใค่ หื้อต้านตังหลายฮู้ว่าข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ หลายเตื้อแล้ว
ว่า จะ มา หา หมู่ ต้าน เปื้ อ จะ ได้ เก็บ เกี่ยว ผล ใน หมู่ ต้าน เหมือน กับ ตี้ เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน ต่างจ้า
ด อื่นๆ มา แล้ว แต่ ก็ มี เหตุ ขัดข้อง หื้อ มา หา บ่ได้ จ๋น แผว บ่า เดี่ยว นี้ 14 ข้าพเจ้า เป๋น หนี้ ตี้ ต้อง
บอก ข่าวดี ต่อ คน กู้ จ้าด ตึง คน กรีก ตึง คน ตี้ บ่ใจ้ กรีก คน มี ก๋าน ศึกษา กับ คน บ่มี ก๋าน ศึกษา
ตวย 15 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจึงใค่บอกข่าวดีหื้อหมู่ต้านตี้อยูใน
่ กรุ งโรมฮูตวย
้
นั กขนาด
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 ย้อน ว่า
ข่าวดี นั ้น ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา ตัง หลาย เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม จาใด
เฮา เป๋น จาอัน
้ ได้ ก็ โดย ตาง ความ เจื้อ เต้า อัน
้ อย่าง ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า “คน ถูก ต้อง
ต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขาจะมีจีวต
ิ �๒
มนุษย์ตังหลายเป๋นคนบาป

18 พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เปิ ด เผย หื้อ หัน ว่า

พระองค์ โขดก๋านบาปกับก๋านฮ้ายตี้ คนเยียะ
็
หมู่เขาเกิดเกิ
ง้ ความจริงไว้โดยความบาปกับก๋านฮ้ายของเขา 19 ตี้พระเจ้าโขดหมู่เขาก็ย้อน
ว่าพระองค์เปิดเผยเรือ
่ งของพระองค์หื้อเขาหันแจ้งแล้ว 20 ย้อนตัง้ แต่พระเจ้าได้สร้างโลก
มาแล้ว หมู่เขาก็ได้ฮับฮูสภาพ
้
ของพระเจ้าตี้ผ่อหันบ่ได้ คือฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ตี้บ่มีวัน
เสื่อมกับความเป๋นพระเจ้าอย่างแจ่มแจ้งจากสิง่ ตี้พระองค์สร้างมาแล้ว ย้อนจาอัน
้ มนุษย์
จึง แก้ ตั ๋ว บ่ได้ เลย 21 เถิง แม้ ว่า มนุษย์ ฮู้ เรือ
่ ง พระเจ้า มนุษย์ ก็ บ่ได้ ถวาย เกียรติ กับ ขอบคุณ
พระองค์ หื้อสมกับตี้ พระองค์ เป๋นพระเจ้า แต่ มนุษย์กึ๊ดเรือ
่ งพระเจ้าในตางตี้ บ่มีสาระ แล้ว
จิต ใจ๋ ตี้ บ่มี ความ เข้า ใจ๋ ของ เขา ก็ มืดมัว ไป 22 เขา อ้าง ว่า เป๋น คน มี ปั๋ ญญา แต่ แต๊ๆ แล้ว เขา
เป๋น คน ง่าว 23 แตน ตี้ เขา จะ นมัส ก๋า น พระเจ้า ผู้ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย เขา ก็ ไป นมัส ก๋า น ฮูป เคารพ ตี้
เขา แป๋ง คน เดียว เหีย แป๋ง เป๋น ฮูป คน ตี้ ต้อง ต๋าย พ่อง ฮูป นก พ่อง ฮูป สัตว์สี่ ตีน
๋ พ่อง กาว่า
เป๋นฮูปสัตว์เลื้อยกาน
ย้อน จาอัน
้ พระเจ้า จึง ป่อย เขา เยีย ะ ก๋าน ลามก ต๋าม ตั ๋ณหา ใน ใจ๋ ของ เขา กับ เยีย ะ สิง่ น่า
อายตางก๋ายต่อกั ๋น 25 แตนตี้จะเจื้อความจริงเรือ
่ งพระเจ้า เขากลับเจื้อกําขีจุ
้ แตน เขานมัส
24

๒

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

โรม 1:26
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ก๋านกับฮับใจ๊ สิง่ ตี้ พระเจ้าสร้าง แตนตี้ จะนมัสก๋านพระองค์ ผู้สร้างกู้ สิง่ กู้ อย่าง ผู้ตี้ สมควร
จะได้ฮับก๋านสรรเสริญตลอดไป อาเมน
26 ย้อนจาอีพระเจ้
้
าจึงป่อยหื้อหมู่เขาเยียะต๋ามตั ๋ณหา

เยียะสิง่ ตี้น่าอาย แม้แต่หมู่แม่ญิง
ก็ เปี่ ยนก๋านมีเพศสัมพันธ์ต๋ามธรรมชาติ ไปเยียะหื้อเป๋นผิดธรรมชาติ ไปเหีย 27 หมู่ป้อจาย
ก็ เหมือน กั ๋น เลิก มี เพศ สัมพันธ์กับ แม่ ญิง ต๋าม ธรรมชาติ แต่ หัน มา มัวเมา ใน ตั ๋ณหา กับ ป้อ
จายตวยกั ๋น ป้อจายกับป้อจายมีเพศสัมพันธ์ตี้น่าละอาย หมู่เขาจึงได้ฮับโต้ษต๋ามความผิด
นั ้น
28 ย้อน เขา หัน ว่า ก๋าน ฮู้ จัก พระเจ้า เป๋ น เรือ
่ ง บ่สําคัญ พระองค์ จึง ป่อย หื้อ หมู่ เขา มี จิต ใจ๋
เสื่อม ทราม เขา จึง เยียะ ใน สิง่ ตี้ บ่ควร เยียะ 29 หมู่ เขา มี จี วต
ิ ตี้ มี ก้า สิง่ บ่ดี สะป๊ะ มี ความ บาป
ขี้โลภ แนจะเยียะฮ้ายคนอื่น ขอยกั ๋น ฆ่ากั ๋น ผิดหัวกั ๋น จุล่ายกั ๋น กึ๊ดฮ้ายต่อกั ๋น เล่าขวัญกั ๋น
30 ว่าหย้อกั ๋น จังพระเจ้า ดูแควนกั ๋น จ๋องหอง อวดตั ๋ว ฮิกึ๊ดก้าจะเยียะสิง
่ บ่ดีสะป๊ะ บ่เจื้อฟัง
31
32
กําป้อแม่ บ่หลวก บ่ฮักษาสัญญา บ่ฮักกั ๋น กับบ่มีความเมตต๋า เถิงแม้ หมู่ เขาจะฮู้กฎ
เก๋ ณฑ์ ตี้ ยุติธรรม ของ พระเจ้า แล้ว ตี้ ว่า ใผ เยีย ะ จาอัน
้ สมควร ต๋าย หมู่ เขา ก็ ยัง เยีย ะ อยู่ กับ
หันดีหันงามกับคนตี้เยียะจาอัน
้ ตวย

2
พระเจ้าลงโต้ษคนบาปอย่างยุติธรรม

1 ย้อนจาอัน
้

บ่ว่าต้านจะเป๋นใผก็ต๋าม ถ้าต้านตัดสินคนอื่น ต้านก็บ่มีข้อแก้ตั ๋วต่อพระเจ้า
เลย เมื่อต้านตัดสินคนอื่น ต้านก็ได้ตัดสินลงโต้ษตั ๋วเก่าแล้ว ย้อนว่าต้านก็เยียะอย่างเดียว
กับเขาเหมือนกั ๋น 2 หมู่เฮาฮู้แล้วว่าตี้ พระเจ้าตัดสินลงโต้ษคนตี้เยียะจาอัน
้ ก็ยุติธรรมแต๊ๆ
3 แล้ว ต้าน ตี้ ตัดสิน คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ แต่ ต้านก็ ยังเยียะอย่างเดียวกับเขา ต้านกึ๊ดว่าต้านจะ
หนี ก๋าน ลงโต้ ษ ของ พระเจ้า ได้ กา 4 กาว่า ต้าน ดู หมิน
่ ดู แควน ความ กรุ ณา ความ อดใจ๋ กับ
ความ อดทน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า ความ กรุ ณา ของ พระองค์ นั ้น ก็ เปื้ อ หื้อ
โอกาส ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป 5 แต่ ย้อน ใจ๋ ของ ต้าน แข็ง ลํ้า ไป บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก บาป ต้าน จึง
สะสมโต้ษสําหรับตั ๋วเก่าเอาไว้ในวันตี้พระเจ้าจะเปิดเผยว่าพระองค์โขดแล้วจะตัดสินอย่าง
ยุติธรรม 6 ย้อน ว่า ใน วัน นั ้น พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ตี้ เขา ได้ เยีย ะ ไป แล้วก 7 ส่วน คน ตี้
หมัน
่ เยียะสิง่ ดี ตี้ฮิเซาะหาศักดิศ
ิ ตี้บ่มีวันต๋ายนั ้น พระเจ้าก็จะหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั
์ รี เกียรติ กับจีวต
ดร์ 8 แต่พระเจ้าจะโขดกับลงโต้ษคนตี้หันแก่ตั ๋วกับบ่ยอมฮับความจริงแต่เยียะบ่ดีแตน 9 กู้
คนตี้ เยียะบ่ดี จะต้องปะกับความตุ๊กยากกับความเจ็บปวด จะเกิดแก่ จาวยิวก่อนแล้วก็ คน
ต่างจ้าด 10 แต่พระเจ้าจะหื้อศักดิศ
์ รี เกียรติ กับสันติสุขแก่กู้คนตี้เยียะสิง่ ดี จะเกิดแก่จาว
11
ยิวก่อนแล้วก็คนต่างจ้าด ย้อนว่าพระเจ้าบ่หันแก่หน้าใผ
12 คนต่างจ้าดบ่มีบทบัญญัติของโมเสส เมื่อเยียะบาปก็ ฉิ บหายโดยบ่อ้างบทบัญญัตินั ้น
ส่วน จาว ยิว ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า เยีย ะ บาป จะ ถูก ตัดสิน ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น 13 ย้อน
คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ใน สายต๋า พระเจ้า บ่ใจ้ คน ตี้ ได้ยน
ิ บท บัญญัติ เต้า อัน
้ แต่ คน ตี้ เยีย ะ
ตวยต๋ามบทบัญญัติอย่างดีนั ้น คือคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 14 คนต่างจ้าดบ่มีบทบัญญัติของ
โมเสส แต่เมื่อได้เยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้นโดยสามัญสํานึ ก ก็หมายความว่าเขามีบทบัญญัติ
ในใจ๋ของเขาแล้ว 15 ก๋านเยียะของเขานั ้นก็จี๊หื้อหันว่า บทบัญญัติได้เขียนไว้ในจิตใจ๋ของเขา
ก็ ผ่อ ได้ จาก จิต สํานึ ก ของ เขา กับ กํา กึ๊ด ต่างๆ ของ เขา ตี้ ฟ้อง โต้ษ ตั ๋ว เก่า ใน สิง่ ตี้ เยีย ะ ผิด กา
ก
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16 สิง
่ หมู่นี้ ก็จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเจ้าจะหื้อพระเยซูคริสต์

ว่ายืนยันว่าสิง่ ตี้เยียะนั ้นถูกต้อง
ตัดสินความลับต่างๆ ของคน ต๋ามข่าวดีตี้ข้าพเจ้าได้บอกแล้วนั ้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
พิเศษกับพระเจ้า 18 ต้านอูว่
้ าต้านฮูความ
้
ต้องก๋านของพระเจ้าดี แล้วฮูว่
้ าอะหยังถูกอะหยัง
ผิดย้อนเฮียนจากบทบัญญัติ 19 ต้านมัน
่ ใจ๋ว่าตั ๋วเก่าเผียบเหมือนเป๋นคนนําตางคนต๋าบอด
เป๋นแสงแจ้งหื้อคนตังหลายตี้อยูใน
่ ความมืด 20 เป๋นผูสอน
้
คนบ่หลวก เป๋นครูสอนคนตี้เป๋น
เหมือนหละอ่อน ย้อนต้านมีบทบัญญัติตี้มีตึงความฮูกั
้ บความจริงกู้อย่างอยูใน
่ นั ้น 21 ถ้าจา
อัน
้ เมื่อ ต้าน เป๋น ครู สอน คน อื่น ได้ เยีย ะ หยัง บ่สอน ตั ๋ว เก่า พ่อง ต๋อน ตี้ ต้าน เตสนา ว่า “ห้าม
เป๋นคนขี้ลักขี้จก� แต่ ตั ๋วต้านลักก่อ 22 เมื่อตั ๋วต้านบอกคนอื่นว่า “ห้ามเล่นจู๊� แต่ ตั ๋วต้าน
เล่นจู๊ก่อ ตั ๋วต้านจังฮูปเคารพ แต่ตั ๋วต้านไปลักของในวิหารตี้มีฮูปเคารพพ่องก่อ 23 ตั ๋วต้าน
ภูมิอกภูมิใจ๋ว่ามีบทบัญญัติของโมเสส แต่ตั ๋วต้านเยียะหื้อพระเจ้าเสื่อมเสียโดยบ่เยียะต๋าม
บท บัญญัติ พ่อง ก่อ 24 อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า “ย้อน หมู่ ต้าน คน ต่างจ้า ด จึง อู้ ดู
แควนพระเจ้า�ข
25 ถ้า ต้าน ฮัก ษา บท บัญญัติ อย่าง ดี ก๋าน เข้า พิธ ี สุ หนั ต ก็ เป๋ น ประโยชน์ แต๊ๆ แต่ ถ้า ต้าน
บ่เยียะต๋ามบทบัญญัติ ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตของต้านก็เหมือนบ่ได้เข้าเลย 26 แล้วถ้าคนตี้บ่ได้
เข้าพิธสุ
ี หนั ต แต่เยียะต๋ามบทบัญญัติ พระเจ้าถือว่าเขาได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้วบ่ใจ้กา 27 คน
ต่างจ้า ด ตัง หลาย ตี้ บ่ได้ เข้า พิธีสุหนั ต แต่ เยีย ะ ต๋าม กํา สอน ใน บท บัญญัติ เขา ก็ จะ นาบโต้ ษ
ต้านผู้มีบทบัญญัติกับได้ เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว แต่ บ่เยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้น 28 ย้อนจาอัน
้ คน
29
ตี้เป๋นจาวยิวแต๊ๆ นั ้นบ่ได้เป๋นยิวก้าตังนอก กาว่าเป๋นเรือ
่ งก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตเต้าอัน
้
แต่
คน เป๋น จาว ยิว แต๊ๆ คือ คน ตี้ เป๋น ยิว ตัง ใน ก๋าน เข้า พิธีสุหนั ต แต๊ เป๋น เรือ
่ ง ตัง จิต ใจ๋ เซิง่ เกิด
ขึ้น โดย พระวิญญาณ บ่ใจ้ เกิด โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ตี้ เขียน ไว้ คน จาอัน
้ ก็ จะ ได้ ฮับ
ก๋านยกย่องจากพระเจ้า บ่ใจ้จากคน
17

3
หมู่ยิวฮับสิทธิพิเศษ

ถ้า จาอัน
้ จาว ยิว จะ ได้ เผียบ คน ต่างจ้า ด จาใด กับ ก๋าน เข้า พิธี สุหนั ต จะ มี ประโยชน์ อะ
2
หยัง มีแน่ นอน มีประโยชน์ กู้อย่างเลย อย่างตี้นึ่ งพระเจ้ามอบหื้อจาวยิวฮักษาถ้อยกําของ
พระองค์ 3 ถ้ามีจาวยิวบางคนบ่ซื่อสัตย์ ต้านกึ๊ดว่าก๋านบ่ซื่อสัตย์ของเขาจะเยียะหื้อพระเจ้า
บ่ซื่อสัตย์จาอัน
้ กา 4 บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ เถิงแม้กู้คนจะขีจุ
้ กั ๋นหมด แต่พระเจ้าก็ยังอูก้
้ าความจริง
อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เปื้ อพิสูจน์ ว่าเมื่อพระองค์อูก็
้ ถูก
กับเมื่อมีก๋านตัดสินคดี พระองค์ก็มีชัย�ค
5 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ บ่ดี แล้ว เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ยุติธรรม ของ พระเจ้า ชัด ขึ้น เฮา จะ ว่า จาใด
เมื่อ พระเจ้า ลงโต้ ษ เฮา เฮา จะ อู้ ว่า พระเจ้า บ่ยุติธรรม จาอัน
้ กา (ข้าพเจ้า อู้ อย่าง คน ทัว่ ไป)
6 บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ ถ้า เป๋น จาอัน
้ แต๊ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก ได้ จาใด 7 แต่ บาง คน
อาจ เถียง ว่า ถ้า ก๋าน เป๋น คน บ่ซื่อสัตย์ ของ ข้าพเจ้า จ้วย ยืนยัน ได้ ว่า พระเจ้า นั ้น ซื่อสัตย์ จ๋น
พระองค์ ได้ ฮับ เกียรติ เป๋น จาใด พระเจ้า ตัดสิน ข้าพเจ้า ว่า เป๋น คน บาป 8 เป๋น จาใด จึง บ่อู้ ว่า
1

ข
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“หื้อ เฮา เยีย ะ สิง่ บ่ดี กั ๋น เต๊อะ เปื้ อ ความ ดี จะ เกิด ขึ้น� มี บาง คน ใส่ ฮา้ ย ข้าพเจ้า ว่า สอน จาอัน
้
พระเจ้าจะลงโต้ษคนอูจาอั
้
น
้ ก็ยุติธรรมแล้ว
คนตังหลายเป๋นคนบาป
ถ้า จาอัน
้ แล้ว หมู่ เฮา จาว ยิว ดี เหลือ คน อื่น กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ หมู่ เฮา อธิบาย แล้ว ว่า ตึง
จาวยิวตึงคนต่างจ้าดก็เป๋นคนบาปเหมือนกั ๋นหมด 10 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“บ่มีใผเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม บ่มีเลยสักคน
11 บ่มีคนตี้เข้าใจ๋ บ่มีคนตี้เซาะหาพระเจ้า
12 คนตังหลายบิน
่ หลังตํา๋ พระเจ้ากั ๋นหมด
กับบ่ดีเหมือนกั ๋นหมด
บ่มีใผเยียะดี บ่มีเลยสักคน�ฅ
13 “กําอูของ
้
หมู่เขาเหม็นเหมือนขุมฝังศพตี้เปิดอยู�
่ ฆ
ง
“ลิน
ของ
หมู
่
เขา
อู
จุ
้
ล
่
า
ย
เหมื
อ
น
มี
งู
ปิ๊
ด
อยู
ใน
่
ปาก
ของ
หมู
่
เขา�
้
14 “ปากของหมู่เขามีแต่กําแจ้งด่า กับกําตี้ขมขื่น�จ
9

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 บัญญัติ
นั ้น จาอัน
้ จึง บ่มี ใผ มี ข้อ แก้ ตั ๋ว ได้ กับ คน ตึง โลก จะ ต้อง ถูก พระเจ้า ตัดสิน เหมือน กั ๋น หมด
20 ย้อนว่าในสายต๋าของพระเจ้า บ่มีใผเป๋ นคนตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมได้ โดยก๋านเยียะต๋ามบท
บัญญัติ ย้อนสิง่ ตี้เขียนในบทบัญญัติเยียะหื้อหมู่เฮาฮูว่
้ าเฮาเป๋นคนบาป
19

คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมตางความเจื้อ

21 แต่ บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าได้ เปิ ด เผยหื้อหันว่า

หมู่เฮาจะเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมได้ 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 บ่มีใผไปเถิงมาตรฐานอันมีเกียรติของพระเจ้าได้สักคน 24 แต่พระเจ้ามีพระคุณโผด
หื้อหมู่เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยตี้หมู่เขาบ่ต้องหื้ออะหยังเป๋นก้าตอบแตนพระองค์
เลย คือโดยตางตี้หื้อพระเยซูคริสต์ไถ่หมู่เขาหื้อป๊นโต้ษบาป 25 พระเจ้าตัง้ พระเยซูคริสต์ไว้
หื้อเป๋นเครือ
่ งปู่ จาเปื้ อไถ่ บาปหื้อหมู่เฮา โดยตางความเจื้อว่าพระเยซู หลัง่ เลือดเปื้ อหมู่เฮา
พระเจ้าเยียะจาอี้เปื้ อหื้อหันเถิงความยุติธรรมของพระองค์ ตี้ตะก่อนพระองค์อดใจ๋บ่ลงโต้
ษบาปตี้คนได้เยียะมา 26 บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ก็เยียะหื้อหันว่า พระองค์นั ้นยุติธรรม กับเยียะ
หื้อกู้คนตี้เจื้อพระเยซูเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
27 เมื่อ เป๋ น จาอี้ แล้ว จาว ยิว อย่าง เฮา จะ เอา อะหยัง มา อวด ว่า เป๋ น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
บ่มี เน่ อ จะ อ้าง เรือ
่ ง เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กา ก็ บ่ใจ้ แต่ เรือ
่ ง นี้ ขึ้น อยู่ กับ ความ เจื้อ เต้า อัน
้
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หมู่ เฮา ก็ หัน ว่า พระเจ้า โผด หื้อ คน เฮา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ก็ โดย ความ เจื้อ เต้า อัน
้
บ่ใจ้ต้องเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ
28

29 พระเจ้า เป๋ น พระเจ้า ของ จาว ยิว เต้า อัน
้ กา พระองค์ บ่ใจ้ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต่างจ้า ด
ตวย กา แน่ นอน ตี้ สุด พระองค์ ก็ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต่างจ้า ด ตวย 30 ย้อน ว่า พระองค์ เป๋น
พระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ กับพระองค์ก็โผดหื้อตึงจาวยิวตึงคนต่างจ้าดเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรมโดยความเจื้อของเขา บ่ว่าจะเป๋นจาวยิวกาว่าคนต่างจ้าดก็ต๋าม 31 ถ้าจาอัน
้ หมู่เฮาจะ
ยกเลิกบ่เอาบทบัญญัติโดยอ้างความเจื้อกา บ่ใจ้จาอัน
้ แน่ นอน แต่เมื่อเฮามีความเจื้อ เฮา
ก็ได้สนั บสนุนบทบัญญัติตวย

4
ตั ๋วอย่างความเจื้อของอับราฮัม

1 ถ้า จาอัน
้ เฮา จะ ว่า จาใด เกี่ยวกับ อับ ราฮัม ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา 2 ถ้า อับ ราฮัม ได้ เป๋น

คนถูกต้องต๋ามธรรมย้อนเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ต้านก็มีเรือ
่ งตี้จะอวดได้ แต่ในสายต๋า
ของ พระเจ้า ต้าน บ่มี อะหยัง อวด ได้ เลย 3 พระคัมภีร ์มี เขียน ไว้ ว่า จาใด “ย้อน อับ ราฮัม เจื้อ
พระเจ้า ก๋านตี้ต้านเจื้อพระองค์นั ้น พระองค์ก็ถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม�ซ
4 คนตี้เยียะก๋านก็บ่ถือว่าเขาได้ของขวัญ

แต่เป๋นก้าแฮงสําหรับก๋านเยียะก๋านนั ้น 5 ส่วน
คน ตี้ บ่ได้ เปิ้ ง ก๋าน เยีย ะ แต่ ได้ เจื้อ พระเจ้า ผู้ โผด เยีย ะ หื้อ คน บาป เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
ความเจื้อของคนจาอี้ พระเจ้าถือว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 6 เหมือนตี้กษั ตริยดาวิ
์
ดอูเถิ
้ ง
ความสุขของคนตี้พระเจ้าถือว่าถูกต้องต๋ามธรรมโดยบ่เปิ้ งก๋านเยียะว่า
7 “คนตี้เยียะผิดบทบัญญัติ

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

บ่ใจ้เน่ อ คนต่างจ้าดก็มีตวย เหมือน
ตี้ หมู่ เฮา เกย อู้ ว่า “ย้อน ความ เจื้อ ของ อับ รา ฮัม พระเจ้า ถือ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม�ฎ 10 พระเจ้า ถือ จาอัน
้ เมื่อ ใด ก่อน อับ ราฮัม เข้า พิธี สุหนั ต กาว่า หลัง เข้า พิธี สุหนั ต
เป๋นก่อนเข้าพิธสุ
ี หนั ตบ่ใจ้หลังเข้าเน่ อ 11 เมื่อลูนมาต้านได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อเป๋นสิง่ ยืนยัน
ว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อก่อนตี้ ต้านจะเข้าพิธีสุหนั ต ย้อนจาอัน
้ ต้าน
จึงเป๋นป้อของคนตังหลายตี้เจื้อพระเจ้า พระองค์ถือว่าคนหมู่นั ้นเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
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 ว่า หมู่ เขา ใจ๊ จี วต
ิ โดย ความ เจื้อ เหมือน ตี้
อับราฮัมป้อของหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ ก่อนตี้ต้านได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว
พระสัญญาของพระเจ้าตางความเจื้อ

13 พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ กับ อับ ราฮัม ตึง หมู่ ลูก หลาน ของ ต้าน ว่า

หมู่เขาจะได้ โลกเป๋น
มรดก พระเจ้า สัญญา จาอี้ บ่ใจ้ ย้อน ว่า อับ ราฮัม เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ ย้อน ว่า อับ ราฮัม
เป๋นคนตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมก็ โดยความเจื้อ 14 ถ้าหมู่ เขาตี้ เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติจะเป๋น
คน ตี้ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา นั ้น ความ เจื้อ ก็ บ่มี ความหมาย อะหยัง กับ พระสัญญา ของ พระเจ้า ก็
ซ
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15 บทบัญญัติมีแต่จะเยียะหื้อพระเจ้าโขดเต้าอัน
้

บ่มีประโยชน์ แหมต่อไป
บทบัญญัติเจื่อๆ แต่ถ้าตี้ไหนบ่มีกฎ ตี้หัน
้ ก็บ่มีก๋านเยียะผิดกฎ

ย้อนคนเยียะผิด

ย้อนจาอัน
้ พระสัญญา ของ พระเจ้า นั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความ เจื้อ เปื้ อ ยืนยัน ว่า ลูก หลาน
ของอับราฮัมกู้คนจะได้ฮบ
ั พระสัญญานั ้นโดยบ่ต้องตอบแตนอะหยัง บ่ใจ้ก้าคนตี้เยียะตวย
ต๋าม บท บัญญัติ หมู่ เดียว๓ แต่ หื้อ กับ หมู่ ตี้ มี ความ เจื้อ แบบ เดียว กับ อับ ราฮัม ย้อน ต้าน เป๋น
ป้อ ตาง ความ เจื้อ ของ หมู่ เฮา กู้ คน ตวย 17 ต๋าม ตี้ มี เขียน ใน พระคัมภีร ไว้
์ ว่า “เฮา หื้อ เจ้า เป๋น
ฏ
ป้อ ของ คน หลาย จ้าด� มี ความหมาย จาอี้ ว่า อับ ราฮัม เป๋น ป้อ ของ หมู่ เฮา ใน สายต๋า ของ
พระเจ้าตี้ต้านเจื้อ คือพระเจ้าผู้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาใหม่กับสัง่ สิง่ ตี้ยังบ่มีหื้อเกิดขึ้น
16

18 อย่าง อับ ราฮัม ตี้ ผ่อ เหมือน ว่า บ่มี หวัง แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยัง เจื้อ กับ หวัง ว่า จะ ได้ เป๋ น ป้ อ
ของ คน หลาย จ้าด ต๋าม ตี้ พระเจ้า อู้ ไว้ ว่า “เจื๊ อสาย ของ เจ้า จะ มี นั ก ขนาด�ฒ 19 ความ เจื้อ
ของ ต้าน บ่ได้ ลด ลง เลย ต้าน ฮู้ ดี ว่า อายุ ของ ต้าน เกือบ จะ ร้อย ปี๋ แล้ว เฒ่า ฮิม ต๋าย แล้ว ซา
ราห์เมียของต้านก็ เป๋นหมัน 20 แต่ ต้านก็ ยังมีความเจื้ออย่างมัน
่ คง กับบ่สงสัยพระสัญญา
ของ พระเจ้า ความ เจื้อ ของ ต้าน ก็ เข้ม แข็ง ขึ้น ต้าน จึง สรรเสริญ พระเจ้า 21 ต้าน เจื้ อมัน
่ ว่า
พระเจ้าสามารถเยียะในสิง่ ตี้ พระองค์ สัญญาได้ 22 ย้อนต้านเจื้อพระเจ้า พระองค์ จึงถือว่า
ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 23 ตี้ ว่า “พระเจ้า ถือ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม� บ่ได้
เขียน ไว้สําหรับ อับ ราฮัม คน เดียว 24 แต่ เขียน สําหรับ หมู่ เฮา ตวย พระเจ้า จะ ถือ ว่า หมู่ เฮา ตี้
เจื้อพระองค์ผู้เยียะหื้อพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาเป๋นขึ้นจากความต๋าย เป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม 25 ตี้ พระเยซู ถูกมอบหื้อคนฆ่าต๋ายนั ้นก็ ย้อนความบาปของหมู่ เฮา แล้ว
พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นมาใหม่เปื้ อหื้อเฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม

5
ผลของก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม

เมื่อ พระเจ้า โผด หื้อ เฮา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ เฮา จึง มี สันติสุข กับ
พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา 2 พระเยซู ปา หมู่ เฮา มา อยู่ ใน
พระคุณ นี้ หมู่ เฮา ก็ มี ความ จื้น จม ยินดี ใน ความ หวัง ตี้ มัน
่ คง นี้ ว่า จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่
ของพระเจ้า 3 นั กเหลือนั ้นหมู่เฮาก็จื้นจมยินดีในความตุ๊กยากลําบากในจีวต
ิ ย้อนหมู่เฮาฮู้
4
ว่าความตุ๊กยากลําบากนั ้นสอนหื้อหมู่เฮาอดทน กับความอดทนเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋หมู่
เฮา กับจ้วยหื้อมีความหวังตี้แน่ นอน 5 เมื่อมีความหวังตี้แน่ นอน หมู่เฮาก็บ่ผิดหวัง ย้อนว่า
หมู่ เฮา ได้ ฮับ ความ ฮัก จาก พระเจ้า อย่าง เต๋ มล้น เข้า มา ใน ใจ๋ ของ เฮา โดย ตาง พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตี้ พระเจ้า โผด ยก หื้อ หมู่ เฮา 6 ผ่อ ลอ ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ
บ่ได้ พระคริสต์ ต๋ายเปื้ อหมู่ เฮาตี้ เป๋นคนบ่ดี ต๋ามเวลาตี้ พระเจ้ากํา๋ หนดไว้แล้ว 7 คนตี้ ยอม
ต๋ายแตนคนตี้ดีนั ้นเซาะหายาก แต่อาจมีคนยอมต๋ายแตนคนตี้ดีเลิศก็ได้ 8 แต่พระเจ้าเยีย
ะหื้อเฮาตังหลายหันความฮักของพระองค์ โดยยอมส่งพระเยซู คริสต์ มาต๋ายเปื้ อหมู่เฮา ใน
ต๋อนตี้หมู่เฮายังเป๋นคนบาปอยู่
1

9 บ่าเดี่ยวนี้ เมื่อพระเจ้าโผดหื้อหมู่เฮาเป๋ นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมแล้วโดยเลือดของพระ
เยซู นั กเหลือนั ้นหมู่เฮาจะป๊นจากก๋านลงโต้ษของพระเจ้าโดยพระองค์ตวย 10 ย้อนว่าต๋อน
ตี้ เฮายังเป๋นศัตรู ต่
๋ อพระเจ้านั ้น พระบุตรของพระเจ้ายังต๋ายเปื้ อหมู่เฮา เยียะหื้อหมู่เฮาได้

๓

4:16 4:16 เปาโลอ้างเถิงผู้เจื้อจาวยิว
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คืนดีกับพระเจ้า นั กเหลือนั ้นแหม หมู่เฮาก็จะรอดจากก๋านลงโต้ษของพระเจ้าโดยจีวต
ิ ของ
พระองค์ 11 บ่ใจ้ ก้า เต้า อัน
้ แต่ พระเจ้า ยัง หื้อ เฮา มี ความ จื้น จม ยินดี โดย พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา ผู้ตี้เยียะหื้อเฮาคืนดีกับพระเจ้า
อาดัมกับพระเยซูคริสต์
บาป ได้ เข้า มา ใน โลก ย้อน อาดั ม คน เดียว แล้ว บาป นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ มี ความ ต๋าย ย้อนจา
อี้ ความ ต๋าย ก็ ลาม ไป ใคว่ กู้ คน ย้อน มนุษย์ เยีย ะ บาป เหมือน กั ๋น หมด 13 ก่อน มี บท บัญญัติ
มนุษย์เยียะบาปอยู่แล้ว แต่ว่าต๋อนนั ้นยังบ่มีบทบัญญัติ พระเจ้าจึงบ่ได้นั บบาปของมนุษย์
ไว้ 14 จาใด ก็ ดี ตัง้ แต่ สมัย อาดั ม มา แผว สมัย โมเสส มนุษย์ กู้ คน ต้อง ต๋าย แม้ แต่ คน ตี้ บ่ได้
ฝ่าฝืนกําสัง่ ของพระเจ้าอย่างเดียวกั ๋นกับก๋านฝ่าฝืนของอาดัม
อาดัมเป๋นแบบอย่างเล็งเถิงพระเยซูตี้จะมาเมื่อลูน 15 แต่สองคนนี้ บ่เหมือนกั ๋น ย้อนของ
ขวัญจากพระเจ้าก็บ่เหมือนกับบาปของอาดัม ถ้าคนตังหลายต้องต๋ายย้อนคนคนเดียวเยีย
ะผิด นั กเหลือนั ้น คนตังหลายก็ได้ฮบ
ั พระคุณกับของขวัญตี้ เต๋ มล้นจากพระเจ้า ตี้ มอบหื้อ
โดยพระคุณของคนคนเดียวเหมือนกั ๋น คนๆ นั ้นก็คือพระเยซู คริสต์ 16 ของขวัญตี้พระเจ้า
หื้อนั ้นก็บ่เหมือนกับผลตี้เกิดจากบาปของคนนั ้นคนเดียว ย้อนว่าอาดัมเยียะบาปเตื้อเดียว
พระเจ้า ก็ ถือ ว่า คน ตัง หลาย มี โต้ษ แต่ ของขวัญ ตี้ พระเจ้า หื้อ หลัง จาก ตี้ มนุษย์ เยีย ะ บาป
นั ก ขึ้น ติกๆ นั ้น จะ นํา ก๋าน ยก โต้ษ บาป มา หื้อ คน ตัง หลาย 17 ถ้า ก๋าน เยีย ะ ผิด ของ อาดั ม คน
เดียวเยียะหื้อมนุษย์กู้คนต้องต๋าย นั กเหลือนั ้นพระคุณตี้เต๋มล้นของพระเจ้ากับของขวัญตี้
พระเจ้า หื้อ คือ ก๋าน เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ก็ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย มี จี วต
ิ ตี้ เข้ม แข็ง โดย
คนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์
18 จาอัน
้ ก๋านเยียะผิดเตื้อเดียวเยียะหื้อคนตังหลายมีโต้ษจาใด ก๋านเยียะดีของพระเยซู
เตื้อ เดียว ก็ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น
19 อาดัมเป๋ นเหตุหื้อคนหลายคนเป๋ นคนบาป ย้อนบ่เจื้อฟังพระเจ้าจาใด พระเยซูก็เป๋ นเหตุ
หื้อคนหลายคนเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนพระองค์เจื้อฟังพระเจ้าจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
20 เมื่อ มี บท บัญญัติ ก็ เยีย ะ หื้อ คน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น แต่ เมื่อ มี ก๋าน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น ตี้ ไหน
พระคุณ ของ พระเจ้า ก็ มี นั ก ขึ้น เหลือ นั ้น ตี้ หัน
้ 21 เหมือน กับ ตี้ บาป เกย มี อํานาจ เยีย ะ หื้อ หมู่
เฮาต้องต๋ายจาใด พระคุณของพระเจ้าก็มีอํานาจเยียะหื้อหมู่เฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
แล้วได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ผ่านตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาจาอัน
้
12

6
ก๋านต๋ายแล้วมีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเยซูคริสต์
1 เมื่อ เป๋ น จาอัน
้ หมู่ เฮา จะ ว่า จาใด หมู่ เฮา ยัง จะ เยีย ะ บาป ต่อ ไป เปื้ อ เฮา จะ ได้ ฮบ
ั พระคุณ
2
ของพระเจ้านั กขึ้นจาอัน
้ กา บ่แม่นจาอัน
้ เน่ อ หมู่เฮาจะยังเยียะบาปต่อไปได้จาใด ในเมื่อ
เฮา ได้ ต๋าย จาก อํานาจ ของ บาป แล้ว 3 ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า เมื่อ เฮา ตัง หลาย ฮับ บัพ ติศ มา เข้า ฮ่วม
เป๋นคนของพระเยซูคริสต์ ก็ได้ฮับบัพติศมาเข้าฮ่วมในก๋านต๋ายของพระองค์แล้ว 4 ย้อนจา
อัน
้ โดยก๋านฮับบัพติศมาเข้าฮ่วมในก๋านต๋ายของพระองค์นั ้น ก็เหมือนว่าหมู่เฮาถูกฝังตวย
พระองค์ เมื่อพระเจ้าใจ๊ฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่เยียะหื้อพระเยซูคริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้ว หมู่เฮาก็มีวิถีจีวต
ิ ใหม่ตวยเหมือนกั ๋น
5 ถ้าหมู่เฮาเป๋ นอันนึ่ งอันเดียวกับพระเยซูโดยก๋านต๋ายของพระองค์แล้ว หมู่เฮาก็จะเป๋ น
อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระองค์ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระองค์ ตวย เหมือน กั ๋น
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เฮา ตัง หลาย ฮู้ แล้ว ว่า จี วต
ิ เก่า ของ หมู่ เฮา ได้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระเยซู แล้ว เปื้ อ
นิ สัย ตี้ ใค่ เยีย ะ บาป จะ ได้ ถูก ทําลาย หื้อ เสี้ ยง ไป หมู่ เฮา ก็ จะ บ่ได้ เป๋น ขี้ข้า ของ บาป แหม ต่อ ไป
7 ย้อนว่าคนตี้ต๋ายแล้วก็ป๊ นจากอํานาจของบาปแล้ว
8 ถ้า หมู่ เฮา ต๋าย ตวย พระคริสต์ แล้ว หมู่ เฮา เจื้อ ว่า หมู่ เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่ กับ พระองค์ ตวย
9 เฮา ตัง หลาย ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระองค์
จึงจะบ่ต๋ายแหม ความต๋ายจะบ่มีอํานาจเหนื อพระองค์แหมต่อไป 10 ตี้พระองค์ได้ต๋ายเตื้อ
เดียว ก็ ปอ เปื้ อ มี ชัย เหนื อ อํานาจ ของ บาป ตลอด ไป แต่ ตี้ พระองค์ มี จี วต
ิ อยู่ นั ้น ก็ มี จี วต
ิ อยู่
11
เปื้ อพระเจ้า อย่างเดียวกั ๋นหื้อต้านตังหลายถือว่าหมู่ต้านต๋ายจากบาปแล้ว กับหมู่ต้านก็
ใจ๊ จี วต
ิ เปื้ อพระเจ้า โดยเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซู คริสต์ 12 ย้อนจาอัน
้ ห้ามหื้อบาป
ครอบงํา ตั ๋ว ตี้ ต้อง ต๋าย ของ ต้าน เซิง่ เยีย ะ หื้อ ต้าน ยอม เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว นั ้น 13 ห้าม
ยอม หื้อ ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน ส่วน ใด ส่วน นึ่ ง เป๋น เครือ
่ งมือ ใน ก๋าน เยีย ะ บาป แต่ หื้อ ถวาย ตั ๋ว ของ
หมู่ ต้าน แก่ พระเจ้า เหมือน คน ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มี จี วต
ิ ใหม่ แล้ว จง มอบ ถวาย กู้ ส่วน
ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน หื้อ ใจ๊ ใน ก๋าน เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 14 บาป จะ บ่ครอบงํา หมู่ ต้าน
แหม ย้อนหมู่ต้านบ่ได้อยูใต้
่ อํานาจบทบัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณของพระเจ้า
6

ขี้ข้าของความดี

15 ถ้าจาอัน
้ จะว่าจาใด

เฮาจะเยียะบาปย้อนบ่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณจาอัน
้
กา บ่ใจ้ เน่ อ 16 ต้านตังหลายบ่ฮู้กาว่า ถ้าหมู่ต้านยอมเป๋นขี้ข้าเจื้อฟังใผ หมู่ต้านก็ เป๋นขี้ข้า
ของคนตี้หมูต้
่ านเจื้อฟังนั ้น หมูต้
่ านจะเป๋นขี้ข้าของบาปตี้เยียะหื้อต๋าย กาว่าเป๋นขี้ข้าเจื้อฟัง
พระเจ้า ตี้ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 17 แต่ หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ย้อน ว่า หมู่ ต้าน
เกยเป๋นขี้ข้าของบาปมาก่อน แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเต๋มใจ๋เจื้อฟังหลักกําสอนของพระเจ้าตี้
หมู่ต้านได้ฮบ
ั มา 18 หมู่ต้านได้ป๊นจากก๋านเป๋นขี้ข้าของบาป แล้วก็ได้เป๋นขี้ข้าของพระเจ้าตี้
เยียะแต่สิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 19 ตี้ข้าพเจ้ายกเอาตั ๋วอย่างเรือ
่ งคนเป๋นขี้ข้ามา ก็ย้อนสิง่ นี้
เข้าใจ๋ยากสําหรับหมู่ต้าน หมู่ต้านเกยยอมหื้อกู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าของก๋านลามกกับก๋าน
เยียะบ่ดีนั กขึ้นติกๆ จาใด บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อหมู่ต้านยอมหื้อกู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าตี้เยียะต๋าม
ความต้องก๋านของพระเจ้าจาอัน
้ เปื้ อจะได้เป๋นคนบริสุทธิ์
20 เมื่อ หมู่ ต้าน เป๋ น ขี้ข้า ของ บาป ก็ บ่ต้อง เยีย ะ สิง
่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 21 แล้ว หมู่ ต้าน ได้
ประโยชน์ อะหยังจากก๋านเยียะสิง่ หมู่นั ้น ตี้ต๋อนนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านฮูส
้ ึกอาย ผลของก๋านเยีย
ะสิง่ หมู่นั ้นก็คือความต๋าย 22 แต่บ่าเดี่ยวนี้ ต้านตังหลายป๊นจากก๋านเป๋นขี้ข้าของบาป แล้ว
มา เป๋น ขี้ข้า ของ พระเจ้า ประโยชน์ ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ก็ คือ ก๋าน เป๋น คน บริสุทธิ์ แล้ว จะ เยียะ
23
หื้อต้านได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ย้อนว่าก๋านเยียะบาปนําไปสู่ความต๋าย แต่สิง่ ตี้พระเจ้าโผดหื้อ
บ่ดายคือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์โดยผ่านตางพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

7
ตั ๋วอย่างจากก๋านแต่งงาน

1 ปี้ น้ องตังหลายตี้ฮูบท
้ บัญญัติ หมูต้
่ านบ่ฮูกา
้ ว่าบทบัญญัติมีอํานาจเหนื อคนเฮาก็ต๋อนตี้

เฮายังมีจีวต
ิ อยูเต้
่ าอัน
้ 2 เหมือนกับแม่ญิงตี้แต่งงานแล้ว เมื่อผัวยังมีจีวต
ิ อยูนาง
่
ต้องเยียะ
ต๋ามกฎประเพณี เป๋นผัวเมียกั ๋น แต่ถ้าผัวต๋ายแม่ญิง ก็ป๊นจากกฎนั ้น 3 ถ้าแม่ญิงคนนั ้นไป
เป๋นเมียป้อจายคนอื่นต๋อนผัวยังมีจี วต
ิ อยู่ ก็ ถือว่านางมีจู๊ แต่ ถ้าผัวต๋ายแล้วนางก็ ป๊นจาก
กฎประเพณี เป๋นผัวเมียกั ๋น นางมีสิทธิตี
์ ้จะเป๋นเมียของป้อจายอื่นได้ บ่ถือว่านางเล่นจู๊
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4 เหมือน เดียว กั ๋น ปี้ น้ อง ตัง หลาย

โดยก๋านต๋ายของพระคริสต์ หมู่ ต้านจึงได้ ต๋ายจากบท
บัญญัติ แล้ว เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เป๋น คน ของ พระองค์ ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย เปื้ อว่าจีวต
ิ หมู่เฮาจะได้เป๋นประโยชน์ สําหรับพระเจ้า 5 ตะก่อนต๋อนหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ ต๋าม
สันดาน บาป บท บัญญัติ ก็ กระตุ้น ตั ๋ณหา ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว หื้อ เยีย ะ สิง่ บ่ดี เซิง่ จะ นํา หมู่ เฮา ไป เถิง
ความ ต๋าย 6 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ เฮา ต๋าย จาก บท บัญญัติ แล้ว คือ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ปลดปล่อย หื้อ มี อิสระ
จาก บท บัญญัติ ตี้ เกย มี เหนื อ เฮา ต๋อน นี้ เฮา สามารถ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ต๋าม แนว ตาง ใหม่ ตี้ พระ
วิญญาณจะนําเฮา บ่ใจ้เยียะต๋ามข้อบังคับแบบเก่าตี้เขียนไว้แหมต่อไป
ปั๋ ญหาเรือ
่ งบาปตี้ฝังอยูใน
่ ตั ๋วเฮา
ถ้า จาอัน
้ หมู่ เฮา จะ ว่า จาใด จะ ว่า บท บัญญัติ คือ บาป กา บ่ใจ้ จาอัน
้ แน่ นอน ถ้า บ่มี บท
บัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้ ว่า อะหยัง เป๋น บาป พ่อง ข้าพเจ้า จะ บ่ฮู้ เลย ว่า ก๋าน โลภ นั ้น ผิด ถ้า บท
บัญญัติ บ่ได้ เขียน ว่า “ห้าม โลภ�ณ 8 แต่ บาป ก็ ฉวย โอกาส ใจ๊ บท บัญญัติ ข้อ นั ้น กระตุ้น หื้อ
เกิด ความ โลภ กู้ อย่าง ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ย้อน ว่า ถ้า บ่มี บท บัญญัติ บาป ก็ บ่มี อํานาจ 9 เมื่อ ตะ
ก่อน ข้าพเจ้า มี จี วต
ิ อยู่ โดย บ่ฮู้ บท บัญญัติ แต่ เมื่อ ฮู้ บท บัญญัติ แล้ว บาป ก็ มี อํานาจ ขึ้น มา
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ต๋าย๔ 10 บท บัญญัติ มี ไว้เปื้ อ หื้อ มี จี วต
ิ แต่ ก๋าย เป๋น เหตุ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย
11 บาปได้ฉวยโอกาสใจ๊บทบัญญัตินั ้นจุล่ายข้าพเจ้า กับเยียะหื้อข้าพเจ้าต้องต๋าย 12 จาอัน
้
บทบัญญัติเป๋นสิง่ ศักดิส
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13 ถ้า จาอัน
้ สิง่ ดี นั ้น เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย กา บ่ใจ้ จาอัน
้ แน่ นอน แต่ เป๋น บาป ตี้ ใจ๊ สิง่
ดี นั ้นเยียะหื้อข้าพเจ้าต้องต๋าย เปื้ อเยียะหื้อหันว่าบาปเป๋นจาใด แล้วบทบัญญัติก็ เยียะหื้อ
ข้าพเจ้าฮูว่
้ าบาปเป๋นสิง่ บ่ดีขนาด
14 เฮาฮูแล้
้ วว่าบทบัญญัตินั ้นเป๋นเรือ
่ งของฝ่ายจิตวิญญาณ

แต่ข้าพเจ้าเป๋นก้าคนบ่ดาย

15 ข้าพเจ้าก็ บ่เข้าใจ๋ ว่าเยียะหยังข้าพเจ้าเยียะในสิง
่ ตี้ข้าพเจ้า

ตี้ถูกขายไปเป๋นขี้ข้าของบาป
เยียะ ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะสิง่ ดีตี้ใค่เยียะ แต่สิง่ ตี้ข้าพเจ้าจัง ข้าพเจ้าก็เยียะ 16 แล้วถ้า
ข้าพเจ้าเยียะสิง่ ตี้ข้าพเจ้าบ่ใค่เยียะ ข้าพเจ้าก็ยอมฮับว่าบทบัญญัติเป๋นสิง่ ดีงาม 17 ย้อนจา
อัน
้ บ่ใจ้ ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนเยียะ แต่ บาปเซิง่ อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นฝ่ายเยียะ 18 ข้าพเจ้าฮู้ว่า
สันดาน บาป ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า นั ้น บ่มี ความ ดี เลย ย้อน ข้าพเจ้า ใค่ เยีย ะ ดี แต่ ข้าพเจ้า เยีย ะ บ่ได้
19 สิง
้ เมื่อข้าพเจ้า
่ ดีตี้ข้าพเจ้าใค่เยียะก็บ่ได้เยียะ แต่สิง่ บ่ดีตี้บ่ใค่เยียะก็ยังเยียะอยู่ 20 จาอัน
เยียะสิง่ บ่ดีตี้บ่ใค่เยียะ ก็บ่แม่นตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนเยียะ แต่บาปตี้อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นฝ่าย
เยียะ
21 ข้าพเจ้า จึง หัน ว่า เป๋ น กฎ ธรรมดา ใน จี วิต ว่า เมื่อ ใด ตี้ ข้าพเจ้า ตัง
้ ใจ๋ จะ เยีย ะ สิง่ ดี ก็
จัง้ เลือก เยีย ะ สิง่ บ่ดี เหีย กู้ เตื้อ 22 ย้อน ว่า ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จื้น จมยินดี ใน บท บัญญัติ ของ
พระเจ้า 23 แต่ข้าพเจ้าหันว่ามีกฎธรรมดาในจีวต
ิ แหมอย่างตี้อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้า เซิง่ ต่อสู้กับ
กฎตี้ ข้าพเจ้ายอมฮับในจิตใจ๋ แล้วเยียะหื้อข้าพเจ้าอยู่ในบังคับของบาปตี้ อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้า
24 เฮ่อ ข้าพเจ้า เป๋ น คน ตี้ น่า สังเวช เหีย แต๊ๆ จะ มี ใผ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ ป๊ น จาก ตั ๋ว นี้ ตี้ นํา ความ
ต๋าย มา สู่ ข้าพเจ้า นี้ พ่อง 25 แต่ ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ หมู่
เฮาสามารถจ้วยข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้าก็เป๋นจาอีละ
้ จิตใจ๋ของข้าพเจ้าใค่เจื้อฟังบทบัญญัติของพระเจ้า แต่สันดานบาป
ของข้าพเจ้านั ้นก็เยียะต๋ามบาป
ณ

7:7 7:7 อพย� 20:17; ฉธบ� 5:21

๔

7:9 7:9 ต๋ายในตี้นี่ หมายเถิง ต๋ายในฝ่ายจิตวิญญาณ
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จีวต
ิ ตี้อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณ

จาอัน
้ คน ตัง หลาย ตี้ ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ จะ บ่ถูก ลงโต้ ษ 2 ย้อน ว่า กฎ ของ พระ
วิญญาณ ตี้ หื้อ จี วต
ิ เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ได้ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า มี อิสระ
จาก กฎ ตี้ ควบคุม เฮา หื้อ เยีย ะ บาป ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย 3 สิง่ ตี้ บท บัญญัติ เยีย ะ บ่ได้ ย้อน
สันดานบาปเยียะหื้ออํานาจของบทบัญญัตินั ้นอ่อนลง พระเจ้าได้ เยียะหื้อแล้ว พระองค์ ได้
ตัดสินลงโต้ษบาป โดยส่งพระบุตรของพระองค์มาฮับสภาพเป๋นคนเหมือนเฮาตี้มีบาป เปื้ อ
เป๋นเครือ
่ งปู่จาไถ่บาป 4 เปื้ อเฮาจะสามารถเยียะกู้สิง่ กู้อย่างต๋ามตี้บทบัญญัติต้องก๋าน โดย
บ่เยียะตวยต๋ามสันดานบาป แต่เยียะตวยต๋ามพระวิญญาณ
5 คนตังหลายตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ตวยต๋ามสันดานบาป ก็กึ๊ดเถิงก้าเยียะบาป แต่คนตังหลายตี้เยีย
ะ ต๋าม พระวิญญาณ ก็ กึ๊ด เถิง ก้า เยีย ะ ตวย ต๋าม พระวิญญาณ 6 ถ้า หื้อ สันดาน บาป ควบคุม
จิต ใจ๋ ก็ จะ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย แต่ ถ้า หื้อ พระวิญญาณ ควบคุม จิต ใจ๋ ก็ จะ นํา ไป เถิง จี วต
ิ กับ
สันติสุข 7 ย้อน ว่า จิต ใจ๋ ตี้ ใค่ เยีย ะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ เป๋น ศัตรู ๋พระเจ้า คือ บ่ยอม เยีย ะ
ต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า แต๊ๆ แล้วเยียะต๋ามบ่ได้ 8 คนหมู่นี้ ตี้หื้อสันดานบาปควบคุมจิต
ใจ๋ ก็เยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋บ่ได้เลย
9 ถ้า พระวิญญาณ ของ พระเจ้า อยู่ ใน จี วต
ิ ต้าน สันดาน บาป ก็ ควบคุม ต้าน บ่ได้ แต่ พระ
วิญญาณ จะ ควบคุม ต้าน แตน คน ใด บ่มี พระวิญญาณ ของ พระคริสต์ คน นั ้น ก็ บ่ได้ เป๋น คน
ของพระองค์ 10 ถ้าต้าน ตังหลายมี พระคริสต์ อยู่ในใจ๋ แล้ว แม้ ว่าตั ๋วของต้าน ต้องต๋ายย้อน
บาป แต่ จิต วิญญาณ ยัง มี จี วิต อยู่ ย้อน ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 11 กับ ถ้า พระ
วิญญาณของพระเจ้าผู้เยียะหื้อพระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋ายอยู่กับต้านตังหลาย พระเจ้า
ผู้เยียะหื้อพระเยซู คริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้วนั ้น ก็จะเยียะหื้อตั ๋วตี้ต้องต๋ายของต้าน
มีจีวต
ิ โดยพระวิญญาณของพระองค์ตี้อยูกั
่ บต้าน
1

12 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลายเหย เฮาตังหลายบ่มีความจํา๋ เป๋นจะต้องเยียะตวยต๋ามความ
ต้อ งก๋าน ของ สันดาน บาป เลย 13 ถ้า ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ต้าน จะ ต้อง ต๋าย แต่
ถ้าต้านใจ๊จีวต
ิ ตวยต๋ามพระวิญญาณ ต้านก็ได้ทําลายก๋านงานของสันดานบาป แล้วต้านจะ
มีจีวต
ิ ตลอดไป 14 ย้อนว่าพระวิญญาณของพระเจ้านําจีวต
ิ ใผ คนนั ้นก็เป๋นลูกของพระเจ้า
15 ย้อน ว่า ตี้ ต้าน ฮับ พระวิญญาณ นั ้น บ่ได้ เยีย ะ หื้อ ต้าน เป๋ น ขี้ข้า ตี้ ต้อง กั ๋ว แหม แต่ เยีย ะ หื้อ
ต้าน เป๋น ลูก ของ พระเจ้า จึง ฮ้อง พระเจ้า ว่า “อับ บา ป้อ� 16 พระวิญญาณ นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา
มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วิญญาณ ของ เฮา ว่า เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 17 ถ้า เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า
แล้ว เฮา ก็ มี ส่วน ได้ มรดก ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ ไว้กับ พระคริสต์ ตวย ถ้า เฮา ตัง หลาย ฮ่วม ตุ๊ก กับ
พระองค์นั ้น เฮาก็จะได้ฮับเกียรติตวยกั ๋นกับพระองค์ตวย
18 ข้าพเจ้า หัน ว่า ความ ตุ๊ก ลําบาก ต๋อน บ่า เดี่ยวนี้ บ่สมควร ตี้ จะ เอา ไป เผียบ กับ ความ ยิง
่
ใหญ่ตี้พระเจ้าจะเปิดเผยกับหมู่เฮาในวันหน้า 19 ย้อนว่าสะป๊ะกู้สิง่ ตี้พระเจ้าสร้างไว้นั ้น กํ่า
ลังตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าหื้อพระเจ้าเปิดเผยว่าใผเป๋นลูกของพระองค์ 20 ย้อนว่าพระเจ้าเยีย
ะหื้อสะป๊ะกู้สิง่ ตี้ถูกสร้างนั ้นเป๋นอนิ จจัง บ่ใจ้ว่าสิง่ หมู่นั ้นอยากหื้อเป๋นจาอัน
้ แต่เป๋นไปต๋าม
21
ตี้พระเจ้าต้องก๋านหื้อเป๋น แต่สะป๊ะกู้สิง่ นั ้นก็ยังหวังว่าจะได้ป๊นจากอํานาจของก๋านเสื่อม
สลาย แล้วจะมีอิสระกับได้ฮบ
ั เกียรติอย่างเดียวกั ๋นกับตี้ลูกตังหลายของพระเจ้ามี 22 เฮาฮู้
ว่า สะป๊ะ กู้ สิง่ ตี้ พระเจ้า สร้าง ขึ้น นั ้น กํ่า ลัง โอดโอย อย่าง ทรมาน เหมือน กับ แม่ ญิง ตี้ กํ่า ลัง จะ
เกิดลูก มาจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ 23 บ่ใจ้ก้าสะป๊ะกู้สิง่ นั ้นเต้าอัน
้ แม้แต่หมู่เฮาเองผู้ตี้ได้ฮับพระ
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วิญญาณเซิง่ เป๋นปอนส่วนแรก ก็ใจ๋ จดใจ๋ จ่ออย่างทรมานในก๋านกอยถ้าหื้อพระเจ้าฮับเฮา
เป๋น ลูก อย่าง สมบูรณ์ คือ เฮา ก็ จะ มี ตั ๋ว ใหม่ ตี้ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ไถ่ แล้ว 24 ย้อน ว่า เฮา รอด ป๊น บาป
โต้ษได้โดยความหวังนี้ แต่ความหวังตี้ได้ฮบ
ั แล้วก็บ่ใจ๊เป๋นความหวังแหม ใผจะหวังในสิง่ ตี้
ได้แล้ว 25 แต่ถ้าเฮาหวังในสิง่ ตี้เฮายังบ่ได้ เฮาก็ถ้าอย่างอดทน
26 ก็อย่างเดียวกั ๋นกับเมื่อเฮาอ่อนกํ่าลังพระวิญญาณก็จ้วยเฮา เฮาบ่ฮู้ว่าจะอ้อนวอนขอ
จาใด จะ ขอ อะหยัง แต่ พระวิญญาณ ได้ อ้อนวอน ขอ ต่อ พระเจ้า แตน เฮา โดย ก๋าน โอดโอย
ตี้ อู้ ออก มา เป๋น กํา บ่ได้ 27 กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮู้ หัน จิต ใจ๋ ของ คน ก็ ฮู้ ว่า พระวิญญาณ กึ๊ด อะหยัง
ย้อน ว่า พระวิญญาณ อ้อนวอน ขอ ต่อ พระเจ้า เปื้ อ คน ของ พระองค์ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระเจ้า
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
ตี้ พระองค์ ฮ้อง หื้อ มา ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ 29 ย้อน ว่า คน ตี้ พระเจ้า เลือก ไว้แล้ว
พระองค์ได้กํา๋ หนดไว้ล่วงหน้าหื้อเป๋นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เปื้ อหื้อพระบุตรนั ้นเป๋น
ลูกคนเก๊าในหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย 30 หมู่คนตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้วนั ้น พระองค์ฮ้อง
หื้อมาหาพระองค์ หมู่คนตี้ พระองค์ ฮ้องมาหา พระองค์ เยียะหื้อหมู่เขาเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม หมู่คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมนั ้น พระองค์ก็หื้อมีเกียรติตวย
ความฮักของพระเจ้า
เฮาจะว่าจาใดเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเฮา ใผคนใดจะขัดขวางเฮา
ได้ 32 แม้แต่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระองค์ก็บ่ได้ขาง แต่ยังยกหื้อหมู่เฮากู้คนได้
ถ้า เป๋น จาอี้ จะ บ่โผด หื้อ กู้ อย่าง แก่ หมู่ เฮา ตวย กา 33 ใผ จะ ฟ้อง คน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้เป๋น
คนของพระองค์ แล้ว บ่มี เน่ อ ย้อนพระเจ้าเป๋นผู้ ตี้ โผดหื้อหมู่ เขาเป๋นคนถูก ต้อง ต๋ามธรรม
แล้ว 34 แล้วใผจะตัดสินลงโต้ษหมู่เฮา พระเยซู คริสต์กา บ่ใจ้เน่ อ ย้อนพระองค์ได้ต๋ายเปื้ อ
หมู่เฮา แล้วพระเจ้าเยียะหื้อพระองค์ เป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วอยู่ตังขวามือของพระเจ้า
กับได้อ้อนวอนขอจากพระเจ้าเปื้ อหมู่เฮา 35 อะหยังจะมาแยกหมู่เฮาออกจากความฮักของ
พระคริสต์ตี้มีหื้อหมู่เฮาได้ จะเป๋นความตุ๊ก ความยากลําบาก ก๋านคํ่า ความอดอยาก ความ
จ๋น ภัย อันตราย กาว่าก๋าน ถูกฆ่า ต๋าย กา สิง่ หมู่ นี้ ตึงหมดบ่สามารถแยกหมู่ เฮาออกได้ เน่ อ
36 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ย้อนหันแก่พระองค์ หมู่เฮาจึงอยูใน
่ อันตรายเถิงต๋ายตลอดเวลา
เผียบเหมือนแกะตี้จะถูกปาไปฆ่า�ด
31 ถ้าจาอัน
้

37 แต่ในสิง
่ ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้

หมู่เฮาก็มีชัยอย่างยิง่ ใหญ่ตี้สุด โดยความจ้วยเหลือของพระ
คริสต์ ผู้ ตี้ ฮัก เฮา ตัง หลาย 38 ข้าพเจ้า เจื้อ มัน
่ ว่า บ่มี สิง่ ใด จะ มา แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ
ฮัก ของ พระเจ้า ได้ บ่ว่า หมู่ เฮา จะ ต๋าย กาว่า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ก็ แยก ออก บ่ได้ บ่ว่า ทูต สวรรค์ กา
ว่า เทพเจ้า กาว่า อํานาจ ของ วิญญาณ ต่างๆ ก็ แยก ออก บ่ได้ บ่ว่า สิง่ ตี้ มี อยู่ บ่า เดี่ยวนี้ กาว่า
จะ มี ปายหน้า ก็ แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ ฮัก ของ พระเจ้า บ่ได้ 39 บ่ว่า บน ต๊ องฟ้า กาว่า ใน
็ กาว่าสิง่ ใดๆ ตี้พระเจ้าสร้างไว้แล้ว ก็บ่สามารถแยกหมู่เฮาออกจากความฮักของ
ทะเลเลิก
พระเจ้า ตี้เฮาหันได้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

9
พระเจ้าเลือกคนจ้าดอิสราเอล
ด

8:36 8:36 สดด� 44:22

โรม 9:1

238

โรม 9:22

1 ข้าพเจ้าอู้ความจริง

บ่ได้จุ ย้อนว่าข้าพเจ้าเป๋นคนของพระคริสต์ จิตสํานึ กของข้าพเจ้า
ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ควบคุม อยู่ นั ้น ก็ ยืนยัน ว่า ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง ว่า 2 ข้าพเจ้า มี ความ
ตุ๊กหนั กตึงเจ็บปวดใจ๋อยูตลอด
่
เวลา ย้อนปี้ น้ องจาวยิว 3 ยอมถูกสาบแจ้งกับถูกตัดขาดจาก
พระคริสต์ ถ้าสิง่ หมู่นั ้นสามารถจ้วยปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้าตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมจ้าดเดียวกั ๋น
หื้อ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู ได้ 4 หมู่ เขา คือ จาว อิสราเอล ตี้ พระเจ้า เลือก หื้อ เป๋น ลูก ของ พระองค์
หื้อหมู่เขาได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ กับหื้อพันธสัญญาตังหลายกับบทบัญญัติแก่หมู่
เขา หื้อเขาฮู้วิธก๋
ี านนมัสก๋านพระองค์อย่างถูกต้อง กับหื้อพระสัญญาต่างๆ แหม 5 หมู่เขา
มีป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้ ยิง่ ใหญ่๕ เมื่อพระเยซู คริสต์ เกิดมาเป๋นมนุษย์ก็ สืบเจื๊ อสายจากหมู่เขา
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้เป๋นใหญ่เหนื อสะป๊ะกู้สิง่ ตลอดไป อาเมน๖

บ่ใจ้ ว่า พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ จาว ยิว นั ้น ล้ม เหลว ย้อน ว่า คน ตี้ สืบ เจื๊ อสาย มา จาก
อิสราเอลนั ้น๗ ก็บ่ได้เป๋นจาวอิสราเอลแต๊เหมือนกั ๋นหมดกู้คน 7 บ่ใจ้ว่าลูกหลานของอับรา
ฮัมตึงหมดจะเป๋นลูกของพระเจ้า แต่ พระเจ้าบอกอับราฮัมว่า “ลูกหลานของอิสอัคเต้าอัน
้
จะ นั บ ว่า เป๋น เจื๊ อสาย ของ เจ้า�ต 8 หมายเถิง ว่า บ่ใจ้ ลูก ตี้ เกิด ต๋าม สาย เลือด ของ อับ ราฮัม
จะถือว่าเป๋นลูกของพระเจ้า แต่ลูกหลานตี้เกิดต๋ามพระสัญญาของพระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ถือว่า
9
เป๋นลูกหลานแต๊ๆ ย้อนพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่า “เมื่อเถิงกํา๋ หนดเวลาเฮาจะปิ๊ กมา
แหม ต๋อนนั ้นนางซาราห์จะมีลูกป้อจาย�ถ
6

10 บ่ใจ้ก้าเต้าอัน
11-12 ก่อน
้ นางเรเบคาห์ก็มีลูกแฝดกับอิสอัคป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมูเฮา
่

ตี้ลูกแฝดจะเกิดมา ก่อนตี้หมู่เขาจะเยียะดีกาว่าบ่ดี พระเจ้าก็บอกนางเรเบคาห์ว่า “อ้ายจะ
ฮับใจ๊น้ อง� ตี้พระเจ้าอู้จาอี้ก็เปื้ อหื้อฮู้ว่า ก๋านเลือกของพระเจ้าบ่ได้เป๋นไปต๋ามก๋านเยียะดี
กาว่าบ่ดีของเขา แต่เป๋นไปต๋ามก๋านฮ้องคนของพระเจ้าเอง 13 เป๋นไปต๋ามกําตี้มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีรว่์ า “เฮาฮักยาโคบ แต่เฮาจังเอซาว�ท
14 ถ้า จาอัน
้ เฮา จะ ว่า จาใด พระเจ้า ลําเอียง กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ 15 ย้อน พระเจ้า เกย บอก
โมเสสว่า
“เฮาใค่โผดคนใด เฮาก็โผดคนนั ้น
เฮาใค่อินดูคนใด เฮาก็อินดูคนนั ้น�ธ
16 ย้อน จาอัน
้

ก๋านเลือกของพระเจ้าก็ บ่ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องก๋านกาว่าก๋านฮิเยียะของ
คนเฮา แต่ ขึ้นอยู่กับ ความเมตต๋าของพระเจ้า 17 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนเกี่ยวกับ ฟาโรห์ว่า
“ตี้ เฮาตัง้ หื้อเจ้าเป๋นกษั ตริย์มีอํานาจนั ้น ก็ เปื้ อว่าเฮาจะสําแดงอํานาจของเฮาผ่านตางตั ๋ว
เจ้า กับเปื้ อหื้อจื้อของเฮาเป๋นตี้ฮู้จักกั ๋นใคว่ตึงโลก�น 18 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจะเมตต๋าใผ ก็
จะเมตต๋าคนนั ้น กับพระองค์ใค่หื้อใผมีใจ๋หลึ่ง พระองค์ก็เยียะจาอัน
้ ได้เหมือนกั ๋น
19 แล้ว บาง คน อาจ จะ ถาม ข้าพเจ้า ว่า “ถ้า เป๋ น จาอี้พระเจ้า จะ ว่า หมู่ เฮา ผิด ได้ จาใด มี คน
ใด พ่อง ตี้ ขัดขืน ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ได้� 20 คน หนอ คน เหย หมู่ ต้าน เป๋น ใผ เถิง เถียง
พระเจ้า สิง่ ตี้ถูกปั้ นจะถามผูปั้้ นได้กา ว่า “เป๋นจาใดต้านปั้ นข้าพเจ้าหื้อเป๋นจาอี�
้ บ 21 เผียบ
เหมือนสล่าปั้ นหม้อ เขาย่อมมีสิทธิเอา
์ ดินก้อนเดียวกั ๋นปั้ นถ้วยงามๆ ใบนึ่ งสําหรับใจ๊ในงาน
มี เกียรติ แล้ว ปั้ น ถ้วย แหม ใบ นึ่ ง สําหรับ ใจ๊ ก๋าน ธรรมดา 22 พระเจ้า ก็ มี สิทธิตี
์ ้ จะ แสดง หื้อ ฮู้
ว่าพระองค์โขดกับเยียะหื้อมนุษย์หันฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ก็ได้ แต่พระองค์ยังอดทนนั ก
๕

9:5

9:5 อูเถิ
้ ง อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบ

๖

9:5

9:5 แป๋ได้แหมอย่างว่า ขอหื้อพระคริสต์

๗ 9:6 9:6 อิสราเอลนี้ อ้างเถิง ยาโคบ
ผู้เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อกู้สิง่ ได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญตลอดไป อาเมน
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 น 9:17 9:17 อพย� 9:16 บ 9:20 9:20 อสย� 29:16; 45:9

โรม 9:23
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โรม 10:4
23 เปื้ อพระเจ้า

ขนาดกับคนตี้เยียะหื้อพระองค์โขด เซิง่ สมควรได้ฮับความฉิ บหายวายวอด
จะเปิดเผยความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ต่อผู้ตี้พระองค์เมตต๋าแล้ว เป๋นผู้ตี้พระองค์ได้เกียม
ไว้หื้อมีส่วนในความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 24 คือเฮาตังหลายตี้พระองค์ฮ้องมาแล้ว บ่ใจ้จาก
หมู่จาวยิวจ้าดเดียว แต่จากคนต่างจ้าดตวย 25 ต๋ามตี้พระเจ้าอูใน
้ พระธรรมโฮเชยาว่า
“เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าคนของเฮา เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนของเฮา
เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าเป๋นคนตี้เฮาฮัก เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนตี้เฮาฮัก�ป
26 กับอูแหม
้
ว่า
“ในตี้ตี้พระเจ้าเกยบอกกับหมู่เขาว่า
‘หมู่เจ้าบ่ใจ้คนของเฮา�
ตี้หัน
้ เองหมู่เขาจะได้จื้อว่าเป๋น ‘ลูกของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู�
่ �ผ
27 ส่วนเรือ
่ งจาวยิวอิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้บอกว่า
“แม้ว่าจาวอิสราเอลจะมีนั กเหมือนเม็ดทรายฮิมทะเล
แต่ คน ตี้ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น มี หน้ อย 28 ย้อน ว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ตัดสิน โลก นี้
อย่างเวยกับแน่ นอน�ฝ
29 เป๋ นอย่างตี้อิสยาห์ได้อูไว้
้ ว่า
“ถ้าองค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
บ่ได้ไว้จีวต
ิ ลูกหลานหื้อเฮาตังหลายไว้พ่อง
หมู่เฮาก็จะถูกทําลายจ๋นเสี้ยง
เหมือนเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ไปแล้ว�พ

จาวยิวบ่ยอมฮับข่าวดี

30 ถ้าจาอัน
้ เฮาจะว่าจาใด

จะว่าคนต่างจ้าดได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อกา
เถิงแม้ว่าหมู่เขาบ่ได้ตัง้ ใจ๋เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมก็ต๋าม 31 แต่จาวอิสราเอลฮิจะเป๋นคนตี้
ถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติแต่ก็ยังบ่ได้เป๋น 32 ตี้เป๋นจาอัน
้ ย้อนว่าเขา
บ่ได้ พยายาม โดย ความ เจื้อ แต่ พยายาม โดย เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ เขา เลย ข้อง ใส่ ศิลา ตี้ วาง
ไว้หื้อข้อง 33 ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ผ่อเน่ อ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายต้าว
แต่คนใดตี้เจื้อในพระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ฟ

10

1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ใจ๋ ของข้าพเจ้าก็อ้อนวอนต่อพระเจ้ากับใค่หื้อจาวอิสราเอลได้ ฮับ
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต๊ๆ 2 ข้าพเจ้า เป๋น พยาน หื้อ จาว ยิว ว่า หมู่ เขา เอา แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน
ฮับใจ๊พระเจ้า แต่บ่ได้เข้าใจ๋ก๋านฮับใจ๊อย่างถูกต้อง 3 ย้อนว่าหมู่เขาบ่ฮูตาง
้
ตี้จะเยียะหื้อเป๋น
คนถูกต้องต๋ามธรรม หมูเขา
่ ฮิหาตางเอาคนเดียว โดยบ่ยอมฮับวิธของ
ี
พระเจ้าตี้จะเยียะหื้อ
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 4 พระคริสต์เป๋นผู้ยกเลิกตางตี้เยียะหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
โดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติ เปื้ อหื้อกู้คนตี้มีความเจื้อได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
กู้คนรอดป๊นบาปโต้ษได้
ป
1:9

9:25 9:25 ฮชย� 2:23

ฟ

ผ

9:26 9:26 ฮชย� 1:10

9:33 9:33 อสย� 28:16

ฝ

9:28 9:28 อสย� 10:22-23

พ

9:29 9:29 อสย�

โรม 10:5
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โรม 10:21

โมเสส ได้ เขียน เถิง ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ไว้ว่า “คน ตี้
เยียะต๋ามบทบัญญัติกู้ข้อ ก็จะได้จีวต
ิ ตางบทบัญญัตินั ้น�ภ 6 แต่คนถูกต้องต๋ามธรรมโดย
ก๋านเจื้อวางใจ๋พระเยซู โมเสสได้เขียนไว้ว่า “บ่ดีกึ๊ดในใจ๋ว่า ‘ใผจะขึ้นสวรรค์� � (คือว่า จะ
เจิญ พระคริสต์ ลง มา ใน โลก เปื้ อ จ้วย หมู่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ)ม 7 “กาว่ากึ๊ด ว่า ‘ใผ จะ ลง
็ ตี้ สุดในแดนคนต๋าย� � (คือว่าจะเจิญพระคริสต์ เป๋นขึ้นจากความต๋าย)ย 8 แต่
ไปในตี้ เลิก
พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ถ้อยกํานั ้นอยูใก้
่ ต้าน อยูใน
่ ปากกับอยูใน
่ ใจ๋ของต้าน�ร คือข้อความ
9
ตี้เกี่ยวกับความเจื้อตี้หมู่เฮาบอกอยู่นี้ คือว่าถ้าต้านจะยอมฮับด้วยปากของต้านว่า “พระ
เยซูเป๋นองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า� กับในใจ๋ก็เจื้อว่าพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้ว ต้านก็ จะรอดป๊นบาปโต้ษ 10 ย้อนว่าเมื่อในใจ๋ ของต้านเจื้อ ต้านก็ เป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม เมื่อ ยอมฮับ ด้วย ปาก ของ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 11 ย้อน พระคัมภีร มี
์
เขียนไว้ว่า “คนใดตี้เจื้อในพระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ล 12 พระเจ้าถือว่าจาวยิวกับคนต่างจ้า
ดบ่ต่างกั ๋น ย้อนพระองค์เป๋นองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของกู้คน กับพระองค์จะปั๋ นปอนอย่างเต๋มตี้
หื้อกับกู้คนตี้อ้อนวอนขอพระองค์ 13 ย้อนว่า “กู้คนตี้อ้อนวอนขอองค์พระผู้เป๋ นเจ้า คนนั ้น
จะรอดป๊นบาปโต้ษ�ว
14 แต่ หมู่ เขา จะ อ้อนวอน ขอ พระองค์ จ้วย หื้อ รอด ได้ จาใด ถ้า ยัง บ่เจื้อ พระองค์ หมู่ เขา จะ
เจื้อพระองค์ได้จาใด ถ้ายังบ่ได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ หมู่เขาจะได้ยินได้จาใด ถ้าบ่มีใผบอก
15
ข่าว เรือ
่ ง พระองค์ หื้อ ฟัง กับ หมู่ เขา จะ ไป บอก ได้ จาใด ถ้า บ่มี ใผ ใจ๊ หมู่ เขา ไป อย่าง ตี้ พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ก็เป๋นสิง่ ตี้ดีนั กขนาดตี้มีคนมาบอกข่าวดี�ศ 16 แต่บ่ใจ้กู้คนตี้ได้ยอมฮับ
ข่าวดีนั ้น เหมือนอย่างตี้อิสยาห์อู้ไว้ว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้า มีใผพ่องตี้เจื้อในสิง่ ตี้หมู่
เขาได้ยน
ิ จากหมู่เฮา�ษ 17 ย้อนจาอัน
้ ความเจื้อเกิดขึ้นได้เมื่อได้ยน
ิ ข่าวดี คนจะได้ยน
ิ ข่าวดี
ได้ ก็ เมื่อ มี ก๋าน บอก เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ 18 ข้าพเจ้า ใค่ ถาม ว่า “หมู่ จาว อิสราเอล ยัง บ่ได้ยน
ิ
เรือ
่ งข่าวดีนั ้นเตื้อกา� หมู่เขาได้ยน
ิ แล้วแน่ นอน ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“เสียงของหมู่เขาดังไปใคว่โลก
กําของหมู่เขาก็ลามไปแผวจ๋นสุดแผ่นดินโลก�ส
5

19 ข้าพเจ้าขอถามแหมว่า “หมูจาว
่
อิสราเอลฟังแล้วบ่เข้าใจ๋กา� โมเสสเป๋นคนเก๊าตี้บอก
จาวอิสราเอลว่า
“เฮาจะเยียะหื้อเจ้าขอยจ้าดกระจอก
เฮาจะเยียะหื้อเจ้าโขดย้อนจ้าดตี้ง่าวเซอะ�ห
20 ต่อมาพระเจ้าก็บอกจาวอิสราเอลผ่านอิสยาห์ตี้ก้าอูว่
้ า

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

“เฮาได้ยื่นมือออกต้อนฮับวันคํ่า หื้อกับคนตี้หลึกหลึ่งกับบ่ยอมเจื้อฟังเฮา�อ

11
พระเจ้าเมตต๋าจาวอิสราเอล
ภ
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ข้าพเจ้า ขอ ถาม ว่า “พระเจ้า ละ ขว้าง คน ของ พระองค์ แล้ว กา� บ่ใจ้ เน่ อ ข้าพเจ้า เอง ก็
เป๋น จาว อิสราเอล เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม เป๋น คน จาก เผ่า เบนยามิน 2 พระเจ้า บ่ได้ ละ
ขว้างคนตี้พระองค์เลือกไว้แล้วตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวที ต้านจํา๋ พระคัมภีรตี
์ ้มีเขียนไว้เกี่ยวกับเอ
ลี ยาห์ได้ก่อ ต๋อนตี้เขานาบโต้ษจาวอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า 3 “พระองค์เจ้าข้า หมู่เขาได้ฆ่า
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ แต้น ปู่ จา ของ พระองค์ เขา ก็ เต เหีย เหลือ ข้า พระองค์
คน เดียว แต่ เขา ก็ ฮิ ฆ่า ข้า พระองค์ ตวย�ฮ 4 แล้ว พระเจ้า ตอบ เอลี ยาห์ ว่า จาใด “เฮา ยัง ฮัก
ษาคนของเฮาไว้เจ็ดปันคน เป๋นคนตี้บ่ได้กราบไหว้พระบาอัล�ก 5 สมัยนี้ ก็เหมือนกั ๋น ยังมี
จาวยิวเหลืออยู่พ่อง ตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อรอดป๊นบาปโต้ษโดยพระคุณ 6 พระเจ้าเลือกโดย
พระคุณเป๋นหลัก บ่ใจ้ ต๋ามก๋านเยียะดี ของมนุษย์ ย้อนว่าถ้าเลือกโดยก๋านเยียะดี เป๋นหลัก
พระคุณของพระเจ้าจะเป๋นพระคุณได้จาใด
1

7 ถ้า จาอัน
้ จะ ว่า จาใด ดี จาว อิสราเอล บ่ได้ ปะ สิง่ ตี้ เขา เซาะ หา แต่ มี คน จํา๋ นวน หน้ อย ตี้
พระเจ้าเลือกไว้นั ้นได้ปะ ส่วนจาวอิสราเอลคนอื่นๆ นั ้น พระเจ้าก็เยียะหื้อใจ๋เขาหลึกหลึ่งไป
เหีย 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 บาป
ของ หมู่ เขา คน ต่างจ้า ด จึง ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เปื้ อ เยีย ะ หื้อ จาว อิสราเอล ขอย
12 ถ้าก๋านเยียะบาปของจาวอิสราเอลเยียะหื้อคนตึงโลกได้ฮับปอนจากพระเจ้า กับถ้าความ
ผิดพลาดของจาวยิวเยียะหื้อคนต่างจ้าดได้ ฮับปอนนั กขนาดนี้ แล้วลองกึ๊ดผ่อเต๊อะ ถ้าได้
จาวยิวมายอมฮับครบหมด ปอนจะนั กเหลือนั ้นมอกใด
13 ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า จะ อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เป๋ น คน ต่างจ้า ด ว่า พระเจ้า แต่ง ตัง
้ หื้อ ข้าพเจ้า
14
เป๋น อัครทูต สําหรับ คน ต่างจ้า ด ข้าพเจ้า จึง ภู มิ ใจ๋ ใน พันธกิจ ของ ข้าพเจ้า เปื้ อ จะ กระตุ้น
หื้อปี้ น้ องจาวยิวขอย แล้วจะได้จ้วยหมู่เขาบางคนหื้อรอดป๊นบาปโต้ษได้ 15 ย้อนถ้าพระเจ้า
ละจาวยิว เยียะหื้อคนตึงโลกคืนดีกับพระเจ้า จะดีมอกใดถ้าพระเจ้าจะฮับหมู่จาวยิวปิ๊ กมา
แหมใหม่ ก็เป๋นเหมือนหมู่เขาต๋ายแล้วแต่เป๋นขึ้นมาใหม่ 16 ถ้าเข้าหนมปังส่วนแรกตี้เอาไป
ถวายพระเจ้านั ้นบริสุทธิ์ ส่วนตี้ เหลือตึงหมดก็ บริสุทธิตวย
เก๊ าไม้ก็ เหมือนกั ๋น ถ้าฮากของ
์
เก๊าไม้บริสุทธิ์ ตึงเก๊าก็บริสุทธิตวย
์
17 แต่ พระเจ้า ได้ หัก บาง กิง
่ ของ เก๊า บ่า กอกเทศ สวน ตี้ เผียบ เหมือน จาว ยิว ออก เหีย แล้ว
เอาหมู่ต้านตี้เป๋นคนต่างจ้าดเผียบเหมือนกิง่ บ่ากอกเทศป่ามาต่อไว้แตน หมู่ต้านจึงได้ฮบ
ั
ก๋านหล่อเลี้ยงจากฮากเก๊าบ่ากอกเทศสวน 18 หมู่ต้านห้ามอวดดีตี้ได้เข้าแตนกิง่ ตี้ถูกหักไป
แล้วนั ้น ต้านจะอวดดีได้จาใด ต้านบ่ได้หล่อเลี้ยงฮาก แต่เป๋นฮากเน่ อตี้หล่อเลี้ยงหมู่ต้าน
“กิง่ หมู่นั ้นถูกหักขว้างเปื้ อจะเอาหมู่ข้าเข้ามาแตน� 20 ก็แม่นอยูแล้
่ ว
ตี้หมูเขา
่ ถูกหักขว้างก็ย้อนบ่เจื้อ ตี้ต้านตังหลายอยูแตน
่
ได้ก็ย้อนว่าต้านตังหลายเจื้อเต้าอัน
้
19 หมู่ต้านอาจอูว่
้ า
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ห้ามอวดดีเน่ อ แต่หื้อเก๋งกั ๋ว 21 ย้อนว่าถ้าพระเจ้าตัดจาวยิวตี้เป๋นเหมือนกิง่ เก่าได้ พระองค์

ก็ ตัด ต้าน ตี้ เป๋น เหมือน กิง่ ใหม่ ได้ เหมือน กั ๋น 22 ย้อนจาอัน
้ หื้อ ตอง ผ่อ เรือ
่ ง ความ เมตต๋า กับ
ความเด็ดขาดของพระเจ้าหื้อดี พระองค์เยียะกับคนตี้บ่เจื้ออย่างเด็ดขาด แต่จะเมตต๋าต่อ
ต้าน ถ้าต้านเยียะตั ๋วหื้อสมกับความเมตต๋านั ้นต่อไป แต่ถ้าต้านบ่เยียะจาอัน
้ พระองค์ก็จะ
ตัดต้านขว้างเหมือนกั ๋น 23 ส่วนหมู่จาวยิวนั ้น ถ้าเปี่ ยนใจ๋ปิ๊ กมาเจื้อพระเจ้าแหม พระองค์ก็
จะเอาหมู่เขาปิ๊ กมาต่อกับเก๊าแหมใหม่ ย้อนพระเจ้าเยียะจาอัน
้ ได้ 24 หมู่ต้านเผียบเหมือน
กิง่ บ่ากอกเทศป่า พระเจ้ายังเอามาต่อเข้ากับเก๊าบ่ากอกเทศสวนได้ เซิง่ บ่ใจ้เป๋นเรือ
่ งปกติ
แล้วถ้าจะเอาจาวยิวตี้เผียบเหมือนกิง่ ตี้ถูกตัดขว้างไปแล้วนั ้น มาต่อเข้ากับเก๊าเก่า จะง่าย
เหลือนั ้นมอกใด
ความเมตต๋าของพระเจ้าต่อกู้คน

25 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าใค่หื้อหมูต้
็ นี้
่ านฮูเรื
้ อ
่ งเกี่ยวกับความจริงอันลํ้าเลิก

เปื้ อหมูต้
่ าน
จะ บ่อวด ฮู้ คือ หมู่ จาว อิสราเอล บาง ส่วน ใจ๋ แข็ง แต่ จะ เป๋น จาอัน
้ จ๋น เถิง คน ต่างจ้า ด จะ เข้า
มา เจื้อ พระเจ้า จ๋น ครบ จํา๋ นวน ก่อน 26 ตาง นี้ ละ เป๋น ตาง ตี้ จาว อิสราเอล ตึง หมด ก็ จะ ได้ ฮับ
ความรอดป๊นบาปโต้ษต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ 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
่ งตี้พระเจ้าได้เลือกหมู่เขาไว้ พระองค์ก็ยังฮักหมู่เขา ย้อนเกยสัญญากับป้ออุย
๊ แม่หม่อน
29
ของหมู่ เขาไว้แล้ว ย้อนเมื่อพระเจ้าหื้อปอนกับใผก็ จะบ่เอาคืน กับเมื่อเลือกใผแล้วก็ จะ
บ่เปี่ ยนใจ๋ 30 ตะก่อนต้านตังหลายบ่ได้เจื้อฟังพระเจ้า แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเมตต๋าหมู่ต้าน
ก็ย้อนจาวยิวบ่เจื้อฟัง 31 ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น หมู่จาวยิวก็บ่เจื้อฟังพระเจ้า แต่โดยความเม
ตต๋าตี้ ได้ หื้อกับหมู่ต้าน หมู่เขาก็ ได้ ฮบ
ั ความเมตต๋าจากพระเจ้าตวย 32 ย้อนว่าคนกู้ คนถูก
กํา๋ หนดหื้ออยูใน
่ ฐานะตี้บ่เจื้อฟังพระเจ้า เปื้ อพระองค์จะได้เมตต๋าต่อเขาตังหลายกู้คน
สรรเสริญพระเจ้า
็
ปั๋ ญญากับความฮูของ
้
พระเจ้าก็ลํ้าเลิก
ก๋านตัดสินของพระองค์นั ้นบ่มีใผอธิบายได้
กับวิถีตางต่างๆ ของพระองค์ใผก็บ่เข้าใจ๋
34 “ใผจะฮูจิ
้ ตใจ๋ของพระองค์ได้พ่อง
ใผจะหื้อกําเปิ็กษาพระองค์ได้�ฆ
35 “ใผหื้อสิง
่ ใดสิง่ นึ่ งแก่พระเจ้ากา พระองค์เถิงจะต้องส้ายเขา�ง
36 ย้อนว่ากู้สิง
่ อพระองค์
่ กู้อย่างมาจากพระองค์ โดยพระองค์ กับอยูเปื้
ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน
33 โอ

12

จงถวายจีวต
ิ ฮับใจ๊พระเจ้า
ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย หื้อ กึ๊ด เถิง ความ เมตต๋า ตี้ พระเจ้า มี ต่อ หมู่ เฮา ข้าพเจ้า ขอ
วิงวอนหมู่ต้านหื้อถวายตั ๋วต่อพระเจ้าเป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้มีจีวต
ิ อยู่กับบริสุทธิ์ เป๋นเครือ
่ งปู่จา
1

๙

11:26 11:26 เจื๊อสายยาโคบ หมายเถิง จาวยิว
40:13 ง 11:35 11:35 โยบ 41:11

ฅ

11:27 11:27 อสย� 59:20-21

ฆ

11:34 11:34 อสย�

โรม 12:2
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โรม 13:4
2 ห้ามเยียะเหมือนอย่าง

ตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ อันนี้ ละ เป๋นก๋านนมัสก๋านตี้หมู่ต้านสมควรเยียะ
คนสมัยนี้ แต่ยอมหื้อพระเจ้าเปี่ ยนจีวต
ิ เป๋นคนใหม่โดยหื้อพระองค์เปี่ ยนจิตใจ๋ของหมู่ต้าน
เหียใหม่ แล้วหมู่ต้านจะได้ฮูความ
้
ต้องก๋านของพระเจ้าว่า อะหยังดี อะหยังเยียะหื้อพระเจ้า
ปอใจ๋ กับอะหยังสมบูรณ์ แบบในก๋านใจ๊จีวต
ิ
3 ใน ฐานะ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เป๋ น 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 ผล ต๋าม
ขนาด ความ เจื้อ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน นั ้น 4 ย้อน ว่า ใน ตั ๋ว อัน เดียว ของ เฮา นั ้น ก็ มี อวัยวะ
หลายอย่าง แต่ละอย่างก็มีหน้าตี้บ่เหมือนกั ๋น 5 ในทํานองเดียวกั ๋น เถิงแม้ว่าหมู่เฮามีหลาย
คน หมู่ เฮา ก็ ยัง เป๋น เหมือน ตั ๋ว เดียว กั ๋น ย้อน เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระคริสต์ หมู่ เฮา
อยู่ฮ่วมกั ๋นโดยกู้ คนเป๋นเหมือนอวัยวะต่างๆ ในตั ๋วเดียว 6 เฮาแต่ ละคนได้ ฮบ
ั ของประทาน
ต่างๆ ต๋ามตี้พระเจ้าโผดหื้อ ถ้าพระเจ้าโผดหื้อบอกถ้อยกําของพระเจ้า ก็หื้อบอกต๋ามตี้เจื้อ
7 ถ้า โผด หื้อ ฮับ ใจ๊ ก็ หื้อ ฮับ ใจ๊ ถ้า โผด หื้อ สอน ก็ หื้อ สอน 8 ถ้า โผด หื้อ เก่ง ใน เรือ
่ ง ก๋าน หื้อ กํา๋
ลัง ใจ๋ ก็ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ถ้า โผด หื้อ แบ่ง ปั๋ น ก็ หื้อ แบ่ง ปั๋ น ด้วย ใจ๋ เอื้อเฟื้ อ ถ้า โผด หื้อ ปกครอง ก็ หื้อ
ปกครองด้วยก๋านเอาใจ๋ใส่ ถ้าโผดหื้อสําแดงความเมตต๋าก็หื้อสําแดงด้วยใจ๋ยินดี
9 หื้อฮักกั ๋นจากใจ๋จริง หื้อจังสิง
่ ในสิง่ ตี้ดี 10 หื้อฮักกั ๋นเหมือนปี้ เหมือนน้ อง
่ ตี้บ่ดี หื้อยึดมัน
หื้อยินดียกย่องหื้อเกียรติกั ๋น 11 หื้อหมัน
่ เยียะก๋าน ห้ามขี้ค้าน หื้อกระตือรือร้นในก๋านฮับใจ๊
องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 12 หื้อ จื้น จม ยินดี ย้อน มี ความ หวัง หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก หื้อ หมัน
่
อธิษฐาน 13 เมื่อคนของพระเจ้าขาดแคลน หื้อจ้วยเหลือเขา หื้อเป๋นคนมีนํ้าใจ๋ต้อนฮับแขก
14 หื้อ ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน คน ตี้ คํ่า หมู่ ต้าน หื้อ พระองค์ ปั๋ น ปอน เขา เต๊อะ บ่ดี ขอ หื้อ พระเจ้า
แจ้ง สาป เขา 15 หื้อ จื้น จมยินดี กับ คน ตี้ มี ความ จื้น จมยินดี หื้อ โศกเศร้า กับ คน ตี้ กํ่า ลัง โศก
เศร้า 16 หื้ออยูตวย
่
กั ๋นโดยเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น บ่ดีเป๋นคนหยิง่ จ๋องหอง แต่หื้อเป๋นคนถ่อม
ใจ๋ลง ยอมคบกับคนมีฐานะตํ่า๑ บ่ดีกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋นคนหลวก
17 ถ้า ใผ เยีย ะ บ่ดี หื้อ หมู่ ต้าน ห้าม เยีย ะ บ่ดี ตอบ แต่ หื้อ เยีย ะ ใน สิง
่ ตี้ คน ตัง หลาย หัน ว่า ดี
18 หื้อ เยีย ะ กู้ อย่าง เต้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ ได้ เปื้ อ จะ ได้ อยู่ กับ คน อื่น อย่าง สงบสุ ข 19 ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก บ่ดี แก้ แค้น คน ใด เลย แต่ ป่อย หื้อ พระเจ้า ลงโต้ ษ เขา เอง ย้อน มี เขียน ไว้
ใน พระคัมภีร ว่
์ า พระเจ้า บอก ว่า “ก๋าน แก้ แค้น นั ้น เป๋น หน้า ตี้ ของ เฮา เฮา จะ ตอบ แตน เขา
เอง�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 จาอัน
้ คน ใด ตี้
ขัดขืน ผู้ มี อํานาจ นั ้น ก็ ขัดขืน สิง่ ตี้ พระเจ้า แต่ง ตัง้ ตวย แล้ว คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ ก็ จะ ถูก ลงโต้ ษ
3 คน ตี้ เยีย ะ ตั ๋ว ดี ก็ บ่ต้อง กั ๋ว อํานาจ ของ ผู้ ปกครอง แต่ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี นั ้น ต้อง กั ๋ว ถ้า บ่ใค่ กั ๋ว ผู้
ปกครอง ก็ หื้อเยียะสิง่ ดี เน่ อ แล้วหมู่เขาก็ จะปอใจ๋ ต้าน 4 ย้อนผู้ปกครองบ้านเมืองนั ้นเป๋น
1

๑

12:16 12:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า ยอมเยียะก๋านตํ่าๆ
25:21-22

ง

12:19 12:19 ฉธบ� 32:35

ฉ

12:20 12:20 สภษ�

โรม 13:5
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โรม 14:9

คน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า เปื้ อ หื้อ เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ บ่ดี ก็ หื้อ กั ๋ว เขา เน่ อ
ย้อนหมู่เขามีอํานาจลงโต้ษหมู่ต้านได้ หมู่เขาเป๋นคนฮับใจ๊ตี้พระเจ้าใจ๊เปื้ อลงโต้ษคนเยียะ
บ่ดี แตนพระเจ้า 5 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายจํา๋ เป๋ นต้องเจื้อฟังผู้ปกครอง บ่ใจ้ ย้อนกั ๋วถูกลง
โต้ษเต้าอัน
้ แต่เจื้อฟังย้อนเยียะต๋ามจิตสํานึ กของต้านตวย 6 จาอัน
้ ต้านตังหลายต้องเสีย
ภาษี ตวย ย้อนว่าผู้มีอํานาจนั ้นเป๋นผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้าตี้เยียะต๋ามหน้าตี้ของเขาอยู่ 7 ต้าน
ต้องหื้อกู้คนต๋ามตี้ต้องหื้อเขา คือหื้อส่งส่วยแก่ผู้ตี้ต้องส่ง หื้อเสียภาษี แก่คนตี้ต้องเสียหื้อ
หื้อยําเก๋งแก่คนตี้ต้องยําเก๋ง หื้อเกียรติแก่คนตี้สมควรได้ฮบ
ั
หน้าตี้ของเฮา

8 บ่ดี เป๋ น หนี้ ใผ

ยกเว้นหนี้ ตี้ เกี่ยวกับ ความ ฮัก ตี้ มี ต่อ กั ๋น คน ใด ตี้ ฮักคน อื่น ก็ ได้ เยียะ ต๋าม
บทบัญญัติครบถ้วนแล้ว 9 บทบัญญัติมีว่า “ห้ามเป๋นจู๊ ผัวเมียเปิ้ น ห้ามฆ่าคน ห้ามลักของ
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 ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติครบถ้วน
11 หื้อต้านเยียะจาอีย้
้ อนต้านฮูดี
้ ว่า

บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาตี้สมควรจะตื่นจากหลับแล้ว เวลา
ตี้เฮาจะได้ฮบ
ั ความรอดนั ้นก็ใก้เข้ามาเถิงเหลือต๋อนตี้เฮาฮับเจื้อใหม่ๆ 12 เมื่อคืนใก้จะผ่าน
ไปแล้ว ต๋อนเจ๊าก็ใก้เข้ามา ย้อนจาอัน
้ หื้อเลิกเยียะสิง่ ตี้เป๋นของความมืดเหีย แล้วใส่เครือ
่ ง
ป้องกั ๋นตี้เป๋นของความเป่งแจ้ง 13 หื้อหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อสมกับเป๋นคนตี้อยู่ในความเป่งแจ้ง
บ่ใจ้ กิน
๋ เลี้ยง เมา เหล้า กั ๋น บ่ใจ้ เยีย ะ บาป ตาง เพศ กับ ลามก บ่ใจ้ ผิด หัว กั ๋น กับ ขอย กั ๋น 14 แต่
ต้าน ตัง หลาย ควร เยีย ะ ตั ๋ว ต๋าม แบบ อย่าง พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ ห้าม เปิด
โอกาสหื้อเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของสันดานบาป

14
พระเจ้าผู้เดียวตี้เป๋นผู้ตัดสิน

1 หื้อยอมฮับคนตี้ยังมีความเจื้อหน้ อยอยู่

บ่ดีเถียงกั ๋นเกี่ยวกับเรือ
่ งกํากึ๊ดตี้ต่างกั ๋น 2 เจ้น
คนนึ่ งเจื้อว่ากิน
๋ อะหยังก็ได้ แต่แหมคนตี้มีความเจื้อหน้ อยกึ๊ดว่ากิน
๋ ได้ก้าผักอย่างเดียวเต้า
อัน
้ 3 คนตี้กิน
๋ กู้อย่างก็ห้ามดูแควนคนตี้บ่กิน
๋ คนตี้บ่กิน
๋ ก็ห้ามนาบโต้ษคนตี้กิน
๋ กู้อย่าง ย้อน
พระเจ้าได้ ยอมฮับเขาแล้ว 4 ต้านเป๋นใผตี้ จะตัดสินคนฮับใจ๊ ของคนอื่น คนฮับใจ๊ คนนั ้นจะ
ได้ดีกาว่าหล้มจ๋มก็อยู่ตี้นายของเขา เขาจะได้ดีแน่ นอนย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าเยียะหื้อเขา
ได้ดีได้
5 คน นึ่ ง หัน ว่า วัน นึ่ ง สําคัญ นั ก เหลือ แหม วัน นึ่ ง แต่ แหม คน นึ่ ง หัน ว่า กู้ วัน สําคัญ เต้า กั ๋น
หมด หื้อกู้คนยึดมัน
่ ต๋ามกํากึ๊ดของใผของมัน 6 คนตี้ถือว่าวันนึ่ งเป๋นวันพิเศษก็เยียะจาอัน
้
เปื้ อ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า คน ตี้ กิน
๋ ได้ กู้ อย่าง ก็ กิน
๋ เปื้ อ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
ย้อน เขา ได้ ขอบคุณ พระเจ้า สําหรับ ของกิน
๋ นั ้น แล้ว กับ คน ตี้ บ่ยอม กิน
๋ บาง อย่าง ก็ บ่กิน
๋ เปื้ อ
7
หื้อเกียรติองค์พระผู้เป๋นเจ้า ย้อนเขาก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกั ๋น ย้อนเฮาบ่ได้อยู่เปื้ อตั ๋ว
เฮาเอง กับเฮาก็บ่ได้ต๋ายเปื้ อตั ๋วเฮาเองเหมือนกั ๋น 8 ถ้าหมู่เฮามีจีวต
ิ อยู่ก็อยู่เปื้ อองค์พระผู้
เป๋นเจ้า ถ้าเฮาต๋ายก็ต๋ายเปื้ อองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า ย้อนจาอัน
้ บ่ว่าเฮาจะมีจีวต
ิ อยูกา
่ ว่าจะต๋าย
เฮาก็ เป๋นคนขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า 9 ย้อนจาอี้พระเยซู คริสต์ จึงยอมต๋าย แล้วเป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายเปื้ อจะได้เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าของคนต๋ายตึงคนเป๋นตวย
ช

13:9 13:9 อพย� 20:13-15,17

ซ

13:9 13:9 ลนต� 19:18

โรม 14:10
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โรม 15:6

แล้ว เป๋น จาใด ต้าน จึง ตัดสิน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน กาว่า ดู แควน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน
ย้อนเฮาตังหลายต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าหื้อพระองค์ตัดสินกั ๋นกู้คน 11 ต๋ามตี้มีเขียนในพระ
คัมภีรว่์ า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า ‘เฮามีจีวต
ิ อยูแน่
่ นอนจาใด ก็หื้อแน่ ใจ๋จาอัน
้ ว่า�
กู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านเฮา กับ
กู้คนจะยอมฮับว่าเฮาเป๋นพระเจ้า�ญ
10

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 หื้อ ปี้
น้ องผู้เจื้อของต้านเยียะบาป 14 ในฐานะตี้ เป๋นคนของพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ฮู้กับแน่ ใจ๋ว่าบ่มีของกิน
๋ ใดตี้เป๋นมลทินในตั ๋วของมันเอง แต่ถ้าคนใดหันว่าของกิน
๋ ใดเป๋น
มลทิน ก็ จะ เป๋น มลทิน สําหรับ เขา 15 ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน บ่สบายใจ๋ ย้อน ของ ตี้ ต้าน กิน
๋
ต้าน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ฮัก เลย ห้าม หื้อ เรือ
่ ง ของกิน
๋ 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
๋ ก๋าน ดื่ม แต่ เป๋น เรือ
เยียะตวยต๋ามจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม เรือ
่ งสันติสุข กับเรือ
่ งความจื้นจมยินดีตี้มาจากพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ 18 คน ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ จาอี้ จะ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า เปิง ใจ๋ เขา กับ คน ตัง
หลายก็หันดีหันงามตวย
19 ย้อนจาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ตัง หลาย อุตส่าห์ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ เยีย ะ หื้อ มี สันติสุข กับ จ้วย กั ๋น หื้อ มี
ความเจื้อตี้ มัน
่ คงขึ้น 20 บ่ดี หื้อเรือ
่ งของกิน
๋ เยียะหื้อสิง่ ตี้ พระเจ้าได้ เยียะเสียหาย ของกิน
๋ กู้
อย่างดีกิน
๋ ได้หมด แต่เป๋นสิง่ ตี้บ่ถูกต้องถ้ากิน
๋ แล้วเยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อเยียะบาป 21 เป๋นสิง่
ตี้ ดี ตี้ จะ บ่กิน
่ กาว่า เยีย ะ สิง่ อื่นๆ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ปี้ น้ อง ของ ต้าน เยีย ะ
๋ จิน
๊ กาว่า บ่กิน
๋ เหล้า องุน
บาป 22 หื้อความเจื้อของต้านในเรือ
่ งหมู่นี้ เป๋นเรือ
่ งหละหว่างต้านกับพระเจ้า คนใดเยียะอะ
หยังตี้ถือว่าถูกต้อง แล้วในใจ๋บ่ได้ฟ้องผิด คนนั ้นก็เป๋นสุข 23 แต่คนตี้สงสัยแล้วยังกิน
๋ คน
นั ้นก็จะถูกตัดสินลงโต้ษ ย้อนเขาบ่ได้กิน
๋ ต๋ามตี้เขาเจื้อ กู้อย่างตี้บ่ได้เยียะต๋ามสิง่ ตี้เขาเจื้อ
ก็เป๋นบาป
13

15
ดําเนิ นจีวต
ิ หื้อเป๋นตี้ปอใจ๋ของเปื้ อนบ้าน
หมู่ เฮา ตี้ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง ควร จ้วย คน ตี้ มี ความ เจื้อ อ่อนแอ ใน เรือ
่ ง ตี้ เขา สงสัย กับ
บ่สมควรเยียะต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า 2 เฮากู้คนสมควรเยียะหื้อผู้เจื้อคนอื่นปอใจ๋ เปื้ อเป๋นประโยชน์
ต่อ เขา กับ หื้อ ความ เจื้อ ของ เขา จํา๋ เริญ ขึ้น 3 ย้อน พระเยซู คริสต์ ก็ บ่ได้ เยีย ะ ต๋ามใจ๋ ตั ๋ว เก่า
อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “กํา อู้ดู แควน ของ ผู้ ตี้ เยาะเย้ย พระเจ้า นั ้น แต๊ๆ ก็ เป๋น กํา
4
ฎ
อู้ดู แควนข้าพระองค์�
ย้อนสิง่ ตี้ เขียนไว้ในพระคัมภีรตั
์ ง้ แต่ สมัยก่อนนั ้น ก็ เขียนไว้เปื้ อ
สอน เฮา เปื้ อ หื้อ เฮา มี ความ หวัง โดย ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง ใจ๋ ตี้ ได้ จาก พระคัมภีร ์ 5 ขอ หื้อ
พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง ใจ๋ โผด จ้วย ต้าน ตัง หลาย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น ต๋าม
แบบ อย่าง พระเยซู คริสต์ 6 เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ ฮ่วมใจ๋ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น สรรเสริญ
พระเจ้าผู้เป๋นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา
1

ญ

14:11 14:11 อสย� 45:23

ฎ

15:3 15:3 สดด� 69:9

โรม 15:7
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โรม 15:21

ย้อน จา อัน
้ หื้อ ยอม ฮับ กั ๋น เหมือน พระ เยซู คริสต์ ยอม ฮับ ต้าน เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ได้
ยกย่อง พระเจ้า 8 ข้าพเจ้า ขอ บอก ว่า พระเยซู คริสต์ มา ฮับ ใจ๊ จาว ยิว แล้ว เปื้ อ เยีย ะ หื้อ หัน ว่า
พระเจ้าสัตย์ซ่ือตี้จะเยียะต๋ามพระสัญญาตี้พระองค์ได้หื้อไว้กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขา
9 เปื้ อ คน ต่างจ้า ด จะ สรรเสริญ พระเจ้า ย้อน พระองค์ เมตต๋า หมู่ เขา ต๋าม ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่์ า
“ย้อนจาอีข้
้ าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ต้ามก๋างคนต่างจ้าด
กับจะฮ้องเพลงสรรเสริญพระองค์�ฏ
10 กับมีเขียนในพระคัมภีรแหม
์
ว่า
“คนต่างจ้าดเหย จงจื้นจมยินดีฮ่วมกับคนของพระเจ้าเต๊อะ�ฒ
11 กับมีเขียนไว้แหมต๋อนนึ่ งว่า
“คนต่างจ้าดตังหลายเหย หื้อสรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
กับหื้อจ้าดตังหลายสรรเสริญพระองค์ตวยกั ๋นเต๊อะ�ณ
12 แล้วอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าเกยอูว่
้ า
7

“จะมีคนเกิดมาจากเจื๊อสายของเจสซี
คนนั ้นจะปกครองคนกู้จ้าด

แล้วคนหมู่นั ้นจะมีความหวังย้อนต้าน�ด
13 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ ความ หวัง โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี ความ จื้น จมยินดี กับ สันติสุข อย่าง
เต๋มบริบูรณ์ ย้อนความเจื้อของหมูต้
่ าน เปื้ อหมูต้
่ านจะได้มีความหวังอย่างเต๋มล้น โดยฤทธิ์
อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก๋านของเปาโล

14 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
แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ก้า เขียน บาง
เรือ
่ ง เถิง หมู่ ต้าน เปื้ อ เตือ
๋ น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน แหม เตื้อ ก็ ย้อน พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้
ได้ หื้อ กับ ข้าพเจ้า 16 เปื้ อ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ไป หา คน ต่างจ้า ด มี หน้า ตี้
เหมือน เป๋น ปุโรหิต บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เปื้ อ คน ต่างจ้า ด ตี้ เจื้อ จะ เป๋น คน ตี้ พระเจ้า ยอม
ฮับ เหมือน เครือ
่ งปู่ จา ตี้ พระวิญญาณ เยีย ะ หื้อ บริสุทธิ์ 17 ย้อน ข้าพเจ้า เป๋น คน ของ พระเยซู
คริสต์ ข้าพเจ้าภูมิใจ๋ในงานตี้ได้เยียะหื้อพระเจ้า 18 ข้าพเจ้าก้าอูเถิ
้ งงานตี้พระคริสต์จ้วยหื้อ
ข้าพเจ้าเยียะเต้าอัน
้ ในก๋านนําคนต่างจ้าดมาเจื้อฟังพระเจ้า ผ่านตางสิง่ ตี้ข้าพเจ้าได้อู้กับ
เยียะ 19 คือโดยฤทธิอํ
์ านาจของหมายสําคัญกับก๋านอัศจ๋รรย์ต่างๆ ตึงฤทธิอํ
์ านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าก็ได้บอกข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูคริสต์กู้ๆ ตี้ ตัง้ เก๊าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มไป
จ๋น แผว เมือง อิล ลี ร ค
ิ ุม 20 ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้ว่า จะ ไป บอก ใน ตี้ ตี้ คน ยัง
บ่เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู คริสต์มาก่อน เปื้ อข้าพเจ้าจะได้บ่ต้องเยียะงานต่อจากของคนอื่น
ตี้ได้ตัง้ เก๊าเยียะมาแล้ว 21 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“คนตี้บ่เกยมีใผมาบอกหื้อฮูเรื
้ อ
่ งพระองค์ก็จะได้หัน
กับคนตี้บ่เกยได้ยน
ิ มาก่อนก็จะได้เข้าใจ๋�ต
15

เปาโลวางแผนจะไปกรุ งโรม
ฏ

ฒ 15:10 15:10 ฉธบ� 32:43
15:9 15:9 สดด� 18:49
15:12 อสย� 11:10 ต 15:21 15:21 อสย� 52:15
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ย้อน งาน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่ นี้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน บ่ได้ อยู่ หลาย เตื้อ แต่ บ่า
เดี่ยวนี้ งานของข้าพเจ้าในแคว้นหมู่นี้ เสี้ยงหมดแล้ว กับข้าพเจ้าใค่อยากไปหาต้านหลายปี๋
มา แล้ว 24 ข้าพเจ้า จึง กึ๊ด ว่า จะ แว่ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน ต๋อน เมื่อ จะ ไป ประเทศ สเปน แล้ว หลัง
จาก ตี้ ได้ อยู่ กับ หมู่ ต้าน สัก หว่าง นึ่ ง แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า หมู่ ต้าน จะ จ้วย ข้าพเจ้า เตียว ตาง
ต่อไปจ๋นเถิงสเปน 25 แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อจ้วยเหลือคนของ
พระเจ้า ตี้ หัน
้ 26 ย้อน ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ แคว้น อาคายา ยินดี จะ ฮอม
สตางค์กั ๋น แล้วส่งไปจ้วยเหลือคนของพระเจ้าตี้ตุ๊กในกรุ งเยรู ซาเล็ม 27 เรือ
่ งนี้ หมู่เขายินดี
เยียะกั ๋นคนเดียว แต๊ๆ แล้วหมู่เขาฮูส
้ ึกว่าเป๋นหนี้ บุญคุณผู้เจื้อจาวยิวอยู่ ย้อนปี้ น้ องจาวยิว
หมู่นั ้นได้ปั๋ นปอนตางจิตวิญญาณหื้อกับหมู่เขา ก็สมควรตี้หมู่เขาจะปั๋ นปอนตางของใจ๊หื้อ
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ หมู่ นั ้น พ่อง 28 เมื่อ ข้าพเจ้า เยีย ะ งาน นี้ เสร็จ แล้ว คือ เอา สตางค์ ตี้ ได้ ฮอม ไป หื้อ
หมู่ ปี้ น้ องในกรุ งเยรู ซาเล็มเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็ จะเตียวตางไปประเทศสเปน แล้วหละ
หว่างตางก็ จะแว่แอ่วหาหมู่ต้าน 29 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ ว่า เมื่อข้าพเจ้ามาหาหมู่ต้าน จะนําปอน
ของพระคริสต์มาหื้อต้านตังหลายอย่างเต๋มตี้
30 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ย้อน หัน แก่ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ตัง หลาย กับ
ย้อน หัน แก่ ความ ฮัก ตี้ มา จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ข้าพเจ้า ขอ ร้อง ต้าน ตัง หลาย จ้วย ออก
แฮงกั ๋นอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อข้าพเจ้าตวย 31 ตี้ข้าพเจ้าจะป๊นภัยจากคนตี้บ่เจื้อพระเยซู
ใน แคว้น ยู เดีย แล้ว ขอ หื้อ คน ของ พระเจ้า ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เต๋ม ใจ๋ ฮับ ก๋าน จ้วยเหลือ จาก
ข้าพเจ้า 32 แล้วถ้าเป๋นความต้องก๋านของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ มาหาหมู่ ต้านโดยมีความ
ยินดีกับมีความจื้นใจ๋ตี้ได้อยู่กับหมู่ต้าน 33 ขอหื้อพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขอยู่ตวยต้านตังหลาย
เต๊อะ อาเมน
22

23

16
กํากึ๊ดเติงหาผู้เจื้อในกรุ งโรม

1 ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เฟบี น้ องสาว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา หื้อ กับ ต้าน ตัง หลาย

นางเป๋นผู้ฮับ
ใจ๊๒พระเจ้าของคริสตจักรในเมืองเคนเครีย 2 ขอหมู่ต้านต้อนฮับนางในนามองค์พระผูเป๋
้ น
เจ้า หื้อสมกับเป๋นคนของพระเจ้า ขอจ้วยเหลือนางต๋ามตี้นางต้องก๋าน ย้อนว่านางเกยจ้วย
เหลือหลายคนตึงข้าพเจ้าตวย
3 ขอฝากความกึ๊ดเติงหาปริสคากับอาควิลลา ตึงสองเป๋ นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊พระเยซู คริสต์
กับข้าพเจ้ามาก่อน 4 สองคนนี้ เกยเสี่ยงจี วต
ิ จ้วยเหลือข้าพเจ้ามาแล้ว บ่ใจ้ ข้าพเจ้าเต้าอัน
้
ตี้เป๋นหนี้ บุญคุณหมู่เขา แต่คริสตจักรคนต่างจ้าดตังหลายก็เป๋นหนี้ หมู่เขาเหมือนกั ๋น 5 ขอ
ฝากกํากึ๊ดเติงหาปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลายตี้ฮ่วมนมัสก๋านในบ้านของเขาตึงสองตวย กับฝากกํา
กึ๊ดเติงหาเอเปเนทัสเปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮัก เขาเป๋นคนเก๊าหัวทีตี้ฮับเจื้อพระเยซูคริสต์ในแคว้น
เอเชีย 6 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหามารีย์ตี้เยียะก๋านหนั กเปื้ อต้านตังหลาย 7 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหา
อันโดรนิ คัสกับยูนีอส
ั ผู้เป๋นปี้ น้ องจาวยิวตี้เกยถูกขังคอกตวยข้าพเจ้า ตึงสองคนนี้ เป๋นคน
มีจื้อเสียงดีในหมู่อัครทูต กับได้เจื้อพระเยซูคริสต์ก่อนข้าพเจ้า 8 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอัมพ
ลีอาทัสปี้ น้ องผู้เจื้อในองค์พระผู้เป๋ นเจ้าตี้ข้าพเจ้าฮัก 9 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอูรบานั สเปื้ อน
ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ตวย กับ เฮา ตึง ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา สทาคิส เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก ตวย
10 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอาเป็ ลเลสคนตี้ ผ่านก๋านทดสอบความจงฮักภักดี ต่อพระเยซู คริสต์
๒
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โรม 16:27
11 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาเฮโรดิโอนผู้

แล้ว กับฝากกํากึ๊ดเติงหาคนในครอบครัวอาริสโทบูลัส
เป๋นปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาคนในครอบครัวนารซิสสัสตี้ เจื้อในองค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า 12 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ตรีเฟนา กับ ตรีโฟสา ตี้ ยอม เยีย ะ ก๋าน หนั ก ฮับ ใจ๊ องค์
พระผู้เป๋นเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงหานางเปอร์ซีสตี้ ข้าพเจ้าฮัก ผู้ตี้ ยอมเยียะก๋านหนั กขนาด
เปื้ อองค์พระผู้เป๋นเจ้า 13 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหารู ฟัส ผู้ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้คัดเลือกไว้แล้ว
กับฝากกํากึ๊ดเติงหาแม่ของเขา เซิง่ เป๋นเหมือนแม่ของข้าพเจ้าเหมือนกั ๋น 14 ขอฝากกํากึ๊ด
เติงหาอาสิ นครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์มาส กับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ อยู่ตวยเขา
15 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาฟิ โลโลกัส ยูเลีย เนเรอัส กับน้ องสาวของเขา กับโอลิมปั สตึงหมู่คน
ของพระเจ้าตี้ อยู่ตวยเขาหมู่ นั ้น 16 หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ หมู่ คริสตจักร
ของพระคริสต์ตึงหมดได้ฝากกํากึ๊ดเติงหามาเถิงต้านตังหลายตวย
17 ปี้ น้ องตังหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนต้านว่า หื้อหละวังกับหลีกเลี่ยงคนตี้เป๋ นเหตุหื้อแตก
แยก กั ๋น คน หมู่ นี้ ต่อ ต้าน กํา สอน ตี้ ต้าน ตัง หลาย เกย เฮีย น ฮู้ มา แล้ว 18 ย้อน ว่า หมู่ เขา บ่ได้
ฮับใจ๊พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา แต่เขาเยียะก๋านเปื้ อปากต๊องของตั ๋วเก่าเต้า
อัน
้ หมู่เขาล่อลวงคนฮู้บ่ตันหื้อหลงไปต๋ามกําอู้ม่วนจ๋าหวานของหมู่เขา 19 กู้คนได้ยน
ิ เรือ
่ ง
ตี้ต้านจงฮักภักดีต่อองค์พระผู้เป๋นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็จื้นจมยินดีย้อนหมู่ต้านนั กขนาด แต่
ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน หลวก ใน เรือ
่ ง ตี้ ดี กับ บ่สนใจ๋ ใน เรือ
่ ง ตี้ บ่ดี 20 แหม บ่เมิน พระเจ้า ผู้ หื้อ
สันติสุขจะผาบมารซาต๋านหื้ออยูใต้
่ อํานาจของหมู่ต้าน ขอหื้อพระคุณของพระเยซูองค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
21 ทิ โมธีเปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตัง หลาย ตวย ลู สิ อส
ั ยาโสน
กับโสสิปาเทอร์ปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาเหมือนกั ๋น
22 ข้าพเจ้า จื้อ เทอร์ทิ อส
ั เป๋น คน เขียน จดหมาย นี้ ต๋าม กํา บอก ของ เปาโล ก็ เป๋น ผู้ เจื้อ ใน
องค์พระผู้เป๋นเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย
23 กายอัส ผู้ เป๋ น เจ้าของ บ้าน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ นี้ กับ ตี้ หมู่ ผู้ เจื้อ ใจ๊ เป๋ น ตี้ นมัส ก๋า น พระเจ้า ก็
ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ตัง หลาย ตวย เอรัส ทัส หัวหน้า ฝ่าย ก๋าน คลัง ของ เมือง นี้ กับ ค
วารทัส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา ก็ ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ตัง หลาย ตวย 24 ขอ หื้อ
พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน๓
กําสรรเสริญพระเจ้า
จง ถวาย เกียรติ แก่ พระเจ้า ผู้ ตี้ สามารถ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ตัง้ มัน
่ ใน ความ เจื้อ ต๋าม ข่าวดี
็ เซิง่
เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ ตี้ ข้าพเจ้าได้ บอกแล้วนั ้น กับต๋ามก๋านเปิดเผยความจริงอันลํ้าเลิก
ได้ปิดไว้เมินมาแล้วตัง้ แต่สมัยโบราณ 26 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเปิดเผยหื้อฮู้ผ่านตางผู้เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้ต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้าผู้เป๋นอยู่ตลอด เปื้ อคนในกู้ๆ
จ้าดจะได้เจื้อวางใจ๋กับเจื้อฟังพระองค์ 27 โดยพระเยซู คริสต์ ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าผู้มี
ปั๋ ญญาในกู้สิง่ กู้อย่างแต่องค์เดียว อาเมน
25
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โครินธ์

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือเปาโล ได้เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 55 เปาโลเขียนจดหมาย
ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน เมือง โคริน ธ์ ต้าน เขียน ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ใน เมือง เอเฟซัส หมู่ ผู้ เจื้อ ใน
เมือง โคริน ธ์ส่วน ใหญ่ เป๋น คน ต่างจ้า ด ตี้ ได้ ฮบ
ั เจื้อ โดย ได้ ฟัง กํา เตสนา ของ เปาโล (กิจ ก๋า น
18:1-18) แต่ฮีตเก่าฮอยเดิมของเมืองโครินธ์นั ้นยังมีอิทธิพลต่อความเจื้อของหมู่ผู้เจื้ออยู่
จึงเยียะหื้อมีปั๋ ญหาเกิดขึ้นภายในคริสตจักรเมืองโครินธ์ ย้อนว่ามีหมู่ผู้เจื้อยังใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม
ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โคริน ธ์อยู่ เปาโล จึง เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ จะ อู้ เถิง ก๋าน แก้ไข
ปั๋ ญหาตี้เกิดขึ้นในคริสตจักรหัน
้
เปาโล สอน ว่า แผ่น ดิน ของ พระคริสต์ ได้ มา เถิง โลก นี้ แล้ว แต่ ยัง บ่สมบูรณ์ แบบ เตื้อ แต่
จะสมบูรณ์ แบบในยุคสุดต๊ายเมื่อพระคริสต์ จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้ สอง เปื้ อจะปกครองกู้ สิง่ กู้
อย่าง ผู้เจื้อกู้คนจะได้ฮับตั ๋วใหม่ ความต๋ายจะถูกทําลาย

เปาโล ได้ เขียน บอก แหม ว่า หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ เผียบ เหมือน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ตี้ แต่ ละ คน ก็ เป๋น
ส่วนนึ่ งในตั ๋วนี้ โดยมีพระคริสต์เป๋นหัว ผูเ้ จื้อก็เป๋นเหมือนพระวิหารของพระเจ้าได้โดยพระ
วิญญาณบริสุทธิตี
่ ใจ๋ของเขา ย้อนจาอัน
้ ผูเ้ จื้อต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิเซิ
์ ้อยูใน
์ ง่ เป๋นก๋านหื้อ
เกียรติพระเจ้า เปาโลเขียนเกี่ยวกับระเบียบในก๋านนมัสก๋านพระเจ้า กับอู้เถิงของประทาน
ฝ่าย วิญญาณ ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิมอบ
หื้อ กับ ผู้ เจื้อ สิง่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด คือ ของ ประทาน นี้
์
ควรจะเยียะหื้อตั ๋วของพระคริสต์เติบโตขึ้น บ่ใจ้แตกแยกกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ฮ้อง มา เป๋ น อัครทูต ของ พระเยซู

คริสต์ กับ จาก โสสเธเนส ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เฮา 2 เถิง คริสตจักร ของ พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน เมือง โค
ริน ธ์ พระเจ้า ได้ เยีย ะ หื้อ ต้าน บริสุทธิโดย
ตาง พระเยซู คริสต์ กับ ได้ ฮ้อง ต้าน หื้อ เป๋น คน ของ
์
พระองค์ ฮ่วม กับ กู้ คน ใน กู้ๆ ตี้ ตี้ อธิษฐาน ใน นาม ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ
หมู่เขากับของเฮา 3 ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุข จากพระเจ้าพระบิดาของ
เฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
เปาโลขอบคุณพระเจ้า

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับหมู่ต้านตลอด

ตี้พระองค์ได้หื้อพระคุณแก่หมู่ต้าน
ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ 5 ย้อน โดย พระเยซู คริสต์ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก๋าน ปั๋ น ปอน อย่าง เต๋ม ตี้ ใน
ฝ่ายจิตวิญญาณ บ่ว่าจะเป๋นในด้านกําอู้กาว่าความฮู้กู้อย่าง 6 ตี้เป๋นจาอีก็
้ ย้อนว่ากําพยาน
7
็
เกี่ยวกับพระคริสต์นั ้นฝังเลิกอยู่ในจิตใจ๋หมู่ต้านแล้ว จาอัน
้ ในหว่างนี้ ตี้ต้านกํ่าลังกองถ้า
พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่ได้ ขาด ของ ประทาน ฝ่าย
จิตวิญญาณอะหยังสักอย่าง 8 พระองค์จะจ้วยหื้อต้านตัง้ มัน
่ คงอยู่ในความเจื้อจ๋นเถิงตี้สุด
เปื้ อ ต้าน จะ ได้ บ่มี ตี้ ติ ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา 9 พระเจ้า นั ้น

1 โครินธ์ 1:10
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สัตย์ซ่ือ พระองค์ได้ฮ้องหมู่ต้านเข้ามามีสามัคคีธรรมกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
ก๋านแตกแยกในคริสตจักร
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า วิงวอน ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
ของ เฮา ขอ หื้อ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ไว้ บ่ดี แบ่ง แยก กั ๋น แต่ หื้อ มี กํา กึ๊ด กับ เป้า หมาย ตี้ ไป
ใน ตาง เดียว กั ๋น เน่ อ 11 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ฮู้ จาก คน ใน ครอบครัว ของ นาง คะโลเอ ว่า
หมู่ ต้าน ผิด หัวกั ๋น 12 ข้าพเจ้า หมายความ ว่าหมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง อู้ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์
ของ เปาโล� “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ อปอลโล� “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ เคฟาส� กา
ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ของ พระคริสต์� 13 พระคริสต์ ถูก แยก ออก เป๋น หลาย องค์ แล้ว กา
เปาโลถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนเปื้ อหมู่ต้านกาว่าใด หมู่ต้านฮับบัพติศมาเปื้ อจะเป๋นของเปาโล
จาอัน
้ กา
14 ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า บ่ได้ หื้อ บัพ ติศ มา กับ หมู่ ต้าน คน ใด เลย นอก จาก คริสปั ส กับ
กายอัส 15 จาอัน
้ เลยบ่มีใผอู้ได้ว่าเขาฮับบัพติศมาเปื้ อเป๋นลูกศิษย์ของข้าพเจ้า 16 (ข้าพเจ้า
ได้ หื้อ บัพ ติศ มา กับ ครอบครัว สเทฟานั ส ตวย นอก นั ้น ข้าพเจ้า จํา๋ บ่ได้ แล้ว ว่า ได้ เยีย ะ หื้อ ใผ
แหม พ่อง) 17 ย้อน พระคริสต์ บ่ได้ ส่ง ข้าพเจ้า มา หื้อ บัพ ติศ มา กับ ใผ แต่ ส่ง มา หื้อ บอก ข่าวดี
ข้าพเจ้าบ่ได้ บอกโดยใจ๊ กําอู้ตี้ หลวกต๋ามปั๋ ญญาของคน เปื้ อว่าก๋านต๋ายของพระเยซู บนไม้
ก๋างเขนจะบ่เสี้ยงฤทธิเดช
ไป
์
10

พระคริสต์คืออํานาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า

18 คนตี้กํ่าลังจะฉิ บหายนั ้นก็ถือว่าเรือ
่ งก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของพระเยซูเป๋นเรือ
่ งง่าว

แต่เฮาตี้กํ่าลังจะรอดป๊นบาปโต้ษถือว่าเป๋นฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า 19 อย่างตี้มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีรว่์ า
“เฮาจะทําลายปั๋ ญญาของคนหลวก
เฮาจะเยียะหื้อความเข้าใจ๋ของผู้มีความฮูนั
้ กเสียไป�ก

ไหน หมู่ คน หลวก ไหน หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ ไหน หมู่ นั ก ปราชญ์ สมัย นี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ
หัน แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า ปั๋ ญญา ของ โลก นี้ มัน ง่าว 21 ย้อน พระเจ้า ได้ ใจ๊ พระ ปั๋ ญญา ของ พระองค์
วางแผน ไว้แล้ว ว่า โลก จะ บ่สามารถ ฮู้ จัก พระองค์ โดย ก๋าน เปิ้ ง ปั๋ ญญา ของ ตั ๋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 จาวยิวฮ้องขอหมายสําคัญ ส่วนจาวกรีกก็ เซาะหาปั๋ ญญา 23 แต่ หมู่เฮาบอกข่าวดี
เรือ
่ งของพระคริสต์ตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน เรือ
่ งนี้ เยียะหื้อจาวยิวโขด กับคนต่างจ้าดก็ถือว่า
เป๋นเรือ
่ งง่าวๆ 24 แต่ สําหรับคนตี้ พระเจ้าได้ ฮ้องมาหื้อเป๋นคนของพระองค์ นั ้น บ่ว่าจะเป๋น
จาวยิวกาว่าจาวกรีกก็หันว่าพระคริสต์เป๋นฤทธิอํ
์ านาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า 25 ย้อน
ความง่าวของพระเจ้าก็ ยังมีปั๋ ญญานั กเหลือปั๋ ญญาตึงหมดของมนุษย์แหมก่อน กับความ
อ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกํา๋ ลังนั กเหลือความเข้มแข็งของมนุษย์ก่อน
26 ผ่อเต๊อะปี้ น้ องตังหลาย เมื่อพระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมานั ้น หมู่ต้านเป๋ นคนจาใดกั ๋น มีบ่กี่
คน ตี้ เป๋น คน หลวก ต๋าม ปั๋ ญญา ของ โลก มี บ่กี่ คน ตี้ เป๋น ผู้ มี อํานาจ กับ มี บ่กี่ คน ตี้ มา จาก ผะ
กุ๋น ตี้ สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ตี้ โลก หัน ว่า ง่าว เปื้ อ เยีย ะ หื้อ หมู่ ตี้ หลวก ขาย ขี้ หน้า กับ
เลือก หมู่ ตี้ โลก ถือ ว่า ขี้ เปี้ ย เปื้ อ เยีย ะ หื้อ หมู่ ตี้ มี กํา๋ ลัง ได้ อาย 28 พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ตี้ โลก ถือ
ว่าตํ่าต้อย กับหมู่คนตี้โดนดูถูกดูแควนกับหันว่าบ่สําคัญ เปื้ อเยียะหื้อสิง่ ตี้โลกถือว่าสําคัญ
20

ก
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เป๋น สิง่ บ่สําคัญ เปื้ อ จะ บ่มี ใผ มา อวด ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ เฮา มี ความ สัมพันธ์ กับ พระ
เยซูคริสต์ได้ก็โดยพระองค์นี้ ละ พระเจ้าตัง้ หื้อพระองค์เป๋นพระปั๋ ญญาจากพระเจ้าเปื้ อเฮา
เป๋นผูตี
้ ้เยียะหื้อเฮาเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมกับเยียะหื้อเฮาบริสุทธิ์ กับเป๋นผูตี
้ ้ไถ่เฮาหื้อมี
31
อิสระจากบาป อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่
์ า “ใผใค่อวดก็หื้ออวดในสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋น
เจ้าเยียะเต๊อะ�ข
29

30

2

เรือ
่ งราวของพระคริสต์บนไม้ก๋างเขน

1 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย เมื่อข้าพเจ้ามาบอกความจริงอันลํ้าเลิก
็ ของพระเจ้าหื้อกับหมูต้
่ าน

นั ้น ข้าพเจ้าบ่ได้ใจ๊กําอู้ม่วนจ๋าหวาน กาว่ากําตี้มาจากปั๋ ญญาตี้ หลวก 2 ย้อนข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋
ว่าต๋อนตี้อยู่กับหมู่ต้าน ข้าพเจ้าจะบ่สอนเรือ
่ งอะหยังเลย นอกจากเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์
กับความต๋ายของพระองค์บนไม้ก๋างเขน 3 แล้วเมื่อข้าพเจ้ามาหาหมู่ต้านนั ้น ข้าพเจ้าฮู้สึก
อ่อนกํา๋ ลังกับกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ 4 กําอู้กับกําเตสนาของข้าพเจ้าก็บ่ใจ้กําตี้ ใจ๊ ปั๋ ญญามาจัก
๊ จู๋งหมู่
ต้าน แต่ เป๋น ก๋าน สําแดง ฤทธิ์อํานาจ ของ พระวิญญาณ 5 เปื้ อ ว่า ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน จะ
บ่ได้เป๋นผลตี้มาจากปั๋ ญญาของคน แต่มาจากฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า
พระปั๋ ญญาของพระเจ้า

6 จาใด ก็ ดี หมู่ เฮา อู้ เถิง ปั๋ ญญา ใน หมู่ คน ตี้ เติบ ใหญ่ ใน ความ เจื้อ แล้ว

เซิง่ บ่ใจ้ ปั๋ ญญาตี้ มา
จากโลกนี้ กาว่ามาจากผู้ ปกครองโลกนี้ ตี้ กํ่าลังจะเสี้ ยงอํานาจไป 7 แต่ หมู่ เฮาอู้เถิง ปั๋ ญญา
็ ของพระเจ้าตี้พระองค์ได้เก็บซ่อนไว้นั ้น กับตี้พระองค์ได้กํา๋ หนดไว้ก่อนสร้างโลก
อันลํ้าเลิก
ว่าปั๋ ญญานี้ จะเป๋นเกียรติของเฮา 8 บ่มีผูปกครอง
้
คนใดในโลกนี้ ฮูจ
้ ักปั๋ ญญานี้ ย้อนถ้าฮูจ
้ ักก็
9
คงบ่มีใผเอาองค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่ไปเขิงบนไม้ก๋างเขน อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีร ์
ว่า
“สิง่ ตี้ต๋าของคนบ่เกยหัน
กับหูบ่เกยได้ยน
ิ กาว่าคนกึ๊ดบ่เถิงว่าจะเกิดขึ้น
ก็เป๋นสิง่ ตี้พระเจ้าได้เกียมไว้แล้วสําหรับคนตี้ฮักพระองค์�ค
10 แต่ พระเจ้า ได้ เปิ ด เผย สิง
่ หมู่ นี้ หื้อ กับ เฮา ผ่าน ตาง พระ วิญญาณ ย้อน พระ วิญญาณ ฮู้
็ ของ พระเจ้า 11 บ่มี ใผ ฮู้ กํา กึ๊ด ของ คน ได้ นอก จาก
กู้ สิง่ กู้ อย่าง แม้แต่ ความ ลับ อัน ลํ้า เลิก
วิญญาณตี้ อยู่ในตั ๋วของเขาเอง ก็ เป๋นอย่างเดียวกั ๋น บ่มีใผฮู้กํากึ๊ดของพระเจ้าได้ นอกจาก
พระวิญญาณของพระองค์ 12 เฮาบ่ได้ฮับวิญญาณของโลกนี้ แต่ฮับพระวิญญาณตี้มาจาก
พระเจ้า เปื้ อ เฮา จะ ได้ เข้า ใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระองค์ หื้อ เฮา 13 จาอัน
้ ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา อธิบาย
เรือ
่ ง พระเจ้า หื้อ กับ คน ตี้ มี พระวิญญาณ อยู่ ตวย หมู่ เฮา ก็ ได้ ใจ๊ ถ้อยกํา ตี้ พระวิญญาณ สอน
เฮา บ่ใจ้กําสอนตี้มาจากสติปั๋ ญญาของคน
14 คนตี้บ่มีพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยอมฮับสิง
่ ต่างๆ ตี้พระวิญญาณเปิดเผยหื้อฮู้บ่ได้
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 ย้อน ใน พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
16 “มีใผพ่องตี้ฮูจิ
้ ตใจ๋ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
เปื้ อจะสัง่ สอนพระองค์ได้�ฅ
ข
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แต่หมู่เฮาเข้าใจ๋ได้ย้อนเฮามีจิตใจ๋ของพระคริสต์

3
ผู้ฮับใจ๊ของพระคริสต์

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ อู้ กับ หมู่ ต้าน อย่าง อู้ กับ คน ตี้ มี พระวิญญาณ บ่ได้ แต่
ต้อง อู้ เหมือน อย่าง อู้ กับ คน ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม โลก นี้ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อย ใน พระ
คริสต์ 2 ข้าพเจ้า ต้อง ใจ๊ นํ้านม เลี้ยง หมู่ ต้าน แตน ของกิน
๋ แข็ง๑ ย้อน ตะก่อน หมู่ ต้าน ยัง กิน
๋
บ่ได้ เตื้อ จ๋น บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ก็ ยัง กิน
ิ ต๋าม
๋ ของกิน
๋ แข็ง นี้ บ่ได้ เตื้อ 3 ย้อน หมู่ ต้าน ยัง ใจ๊ จี วต
โลกนี้ อยู่ คือ ขอยกั ๋น ผิดหัวกั ๋น เซิง่ เยียะหื้อฮูว่
้ าหมู่ต้านยังใจ๊จีวต
ิ อย่างคนบาปทัว่ ไปอยูบ่
่ ใจ้
4
กา ย้อน เมื่อ มี คน นึ่ ง อู้ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ เปาโล� แหม คน ก็ อู้ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น
ลูกศิษย์ของอปอลโล� จาอี้ หมู่ต้านก็เป๋นเหมือนคนทัว่ ไปในโลกนี้ บ่ใจ้กา
1

5 อปอลโลเป๋ นใผ

เปาโลเป๋นใผ ก็เป๋นก้าผู้ฮับใจ๊ตี้สอนหมู่ต้านหื้อเจื้อ ต่างคนก็ต่างเยียะ
หน้าตี้ของตั ๋วต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้ามอบหื้อ 6 ข้าพเจ้าเป๋นคนปูก อปอลโลเป๋นคนหดนํ้า
แต่พระเจ้าเป๋นผู้ตี้เยียะหื้อเติบใหญ่ขึ้น 7 ย้อนจาอัน
้ ตึงคนปูก ตึงคนหดนํ้า ก็บ่ได้สําคัญอะ
หยัง แต่ ผู้ ตี้ สําคัญ แต๊ๆ คือ พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เติบ ใหญ่ เน่ อ 8 ส่วน คน ปูก กับ คน หด นํ้า ก็ มี
เป้าหมายเดียวกั ๋น แต่ละคนก็ได้ฮบ
ั รางวัลต๋ามงานตี้ตั ๋วได้เยียะ 9 ย้อนว่าเฮาต่างคนต่างก็
ฮ่วมฮับใจ๊เปื้ อพระเจ้า หมู่ต้านเป๋นเหมือนโต้งของพระเจ้า กับเป๋นเหมือนตึกของพระองค์
10 ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อพระคุณ กับ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป๋นเหมือนสล่าตี้ มีประสบก๋ารณ์ นั ก
ตี้ ได้ วางฐานไว้ แล้วก็ มี แหมคนมาก่อขึ้นต่อจากฐานนั ้น แต่ ละคนก็ จะต้องหละวังหื้อดี ว่า
จะ ก่อ ขึ้น จาใด 11 ฐาน ตี้ วาง ไว้แล้ว นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ จะ บ่มี ใผ วาง ฐาน อย่าง อื่น ได้ แหม
12 ถ้าบางคนใจ๊ คํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า กาว่า เฟียง ก่อบนฐานนี้ 13 เฮาก็จะได้หันผล
งานของแต่ละคนในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น ย้อนในวันนั ้นไฟจะเปิดเผยหื้อกู้คนได้หัน กับ
จะ พิสูจน์ ว่า ผล งาน ของ แต่ ละ คน เป๋น จาใด 14 ถ้า ผล งาน ของ ใผ ตี้ ก่อ ขึ้น บน ฐาน นั ้น ทน ไฟ
นี้ ได้ เขาก็ จะได้ ฮบ
ั รางวัล 15 แต่ ถ้าผลงานของใผโดนไฟเผาไหม้ไปเหีย คนนั ้นก็ จะบ่ได้ ฮบ
ั
รางวัล ส่วนตั ๋วเขารอดได้ก็แต๊ แต่จะรอดอย่างคนล่นหนี จากไฟเต้าอัน
้
16 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า หมู่ ต้าน เป๋ น พระ วิหาร ของ พระเจ้า กับ พระ วิญญาณ ของ
พระเจ้า ก็ อยู่ ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน 17 ถ้า ใผ ทําลาย พระวิหาร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ จะ ทําลาย
เขา ย้อนว่าพระวิหารของพระเจ้านั ้นศักดิส
์ ิทธิ์ แล้วตั ๋วของหมู่ต้านเองก็เป๋นพระวิหารของ
พระองค์
18 บ่ดี จุ ตั ๋วเก่าเน่ อ ถ้าใผคนใดในหมู่ ต้านกึ๊ดว่าตั ๋วเป๋ นคนหลวกต๋ามตางของโลกนี้ ก็ หื้อ
คน นั ้น ถือ ว่าตั ๋วเป๋น คน ง่าว เหีย เปื้ อ จะ ได้ เป๋น คน หลวก แต๊ๆ 19 ย้อน ว่าสิง่ ตี้ คน ถือ ว่า หลวก
นั ้น พระเจ้าหันว่าเป๋นความง่าว อย่างตี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “พระเจ้าใจ๊ ปั๋ ญญาของคน
หลวกเป๋นกับดักมัดตั ๋วเขาเอง�ฆ 20 กับมีเขียนไว้แหมว่า “พระเจ้าฮู้ว่ากํากึ๊ดของคนหลวก
นั ้น บ่มี ประโยชน์ �ง 21 จาอัน
้ บ่ดี หื้อ ใผ ยก คน นั ้น คน นี้ มา อวด กั ๋น เน่ อ ย้อน ว่า กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็
เป๋น ของ หมู่ ต้าน อยู่แล้ว 22 บ่ว่า จะ เป๋น เปาโล อปอลโล เคฟาส โลก นี้ จี วต
ิ กาว่า ความ ต๋าย
บ่า เดี่ยวนี้ กาว่า ปายหน้า กู้ สิง่ ก็ เป๋น ของ หมู่ ต้าน นั ้น นะ 23 กับ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ของ พระคริสต์
กับพระคริสต์ก็เป๋นของพระเจ้า
๑
ง

3:2 3:2 นํ้านม คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ง่าย ของกิน
๋ แข็ง คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ยากกับลึกซึ้ง
3:20 3:20 สดด� 94:11

ฆ

3:19 3:19 โยบ 5:13

1 โครินธ์ 4:1
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ก๋านของอัครทูต
หื้อ หมู่ ต้าน ถือ ว่า เฮา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย หื้อ ผ่ อกอย ข้อ ลํ้า
็ ๒ของ พระเจ้า 2 ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
เลิก
ั 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 ข้าพเจ้า บ่ได้ เยีย ะ อะ
หยัง ผิด แต่ นี่ ก็ บ่ได้ หมายความ ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน บริสุทธิ์ผุดผ่อง ผู้ ตี้ จะ ตัดสิน ข้าพเจ้า ได้
คือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้า อัน
้ 5 จาอัน
้ ฟั่ ง ตัดสิน อะหยัง เตื้อ ก่อน จะ เถิง เวลา หื้อ ถ้า จ๋น กว่า
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา แล้ว พระองค์ จะ เปิด เผย ความ ลับ ตี้ ซ่อน อยู่ใน ตี้ มืด ออก มา กับ จะ
เปิด เผย สิง่ ตี้ อยู่ ใน ใจ๋ ของ กู้ คน หื้อ ฮู้ หื้อ หัน เถิง ต๋อน นั ้น แต่ ละ คน จะ ได้ ฮับ กํา ยกย่อง จาก
พระเจ้าต๋ามตี้เขาสมควรจะได้ฮบ
ั
6 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ ยก อปอลโล กับ ตั ๋ว ข้าพเจ้า มา เป๋ น ตั ๋วอย่าง เปื้ อ จะ เป๋ น
ประโยชน์ กับหมู่ต้าน หื้อหมู่ต้านเฮียนฮู้ความหมายของกําอู้ตี้ว่า “ห้ามเยียะเกิน
๋ กว่าตี้พระ
7
คัมภีรได้
์ เขียนไว้� เปื้ อหมู่ต้านจะได้บ่หยิง่ ในก๋านยกคนนึ่ งไปข่มแหมคนนึ่ ง ใผยกต้านหื้อ
ดีเหลือคนอื่น มีอะหยังพ่องตี้ต้านบ่ได้ฮบ
ั มาจากพระเจ้า ถ้าต้านได้ฮบ
ั กู้สิง่ มาจากพระเจ้า
แล้ว เป๋นจาใดต้านอวดเหมือนกับว่าต้านเซาะมาได้คนเดียว
8 หมู่ต้านมีกู้ สิง
่ กู้อย่างตี้ต้องก๋านแล้วเน่ อ หมู่ต้านรํา่ รวยแล้ว กับเป๋นกษั ตริย์โดยบ่ต้อง
มี เฮา แล้ว ขอ หื้อ เป๋น จาอัน
้ แต๊ๆ เต๊อะ เฮา จะ ได้ เป๋น กษั ตริย์ ฮ่วม ปกครอง กับ หมู่ ต้าน ตวย
9 ย้อน ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า พระเจ้า จัด หมู่ เฮา ผู้ เป๋ น อัครทูต ไว้เป๋ น ลําดับ สุ ด ต๊าย เหมือน อย่าง ผู้ ตี้
ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ เถิง ต๋าย เฮา ก๋าย เป๋น เป้า สายต๋า ตี้ หมู่ ทูต สวรรค์ กับ คน ตึง ใคว่โลก ปัก ต๋า
ผ่อ 10 เฮา เป๋น คน ง่าว ย้อน หัน แก่ พระคริสต์ แต่ หมู่ ต้าน เป๋น คน มี ปั๋ ญญา ใน พระคริสต์ เฮา
ขี้ เปี้ ย ส่วน หมู่ ต้าน มี กํา๋ ลัง หมู่ ต้าน มี หน้า มี ต๋า แต่ เฮา ถูก คน ดู ถูก ดู แควน 11 จ๋น ต๋อน นี้ เฮา
ก็ยังอดอยากปากแห้ง เสื้อผ้าก็ปุดหวาก โดนเขาบุบเขาตี ๋ บ่มีบ้านตี้จะอยู่ 12 เฮาเยียะก๋าน
เอาแฮงเข้าตุ๊บเข้าตํา๋ เปื้ อหากิน
๋ เมื่อใผแจ้งด่าเฮา เฮาก็ปั๋ นปอนหื้อเขา เมื่อถูกคํ่าเฮาก็อด
เอา 13 เมื่อถูกคนอื่นใส่ฮ้ายป้ายสี เฮาก็อูกั
้ บเขาดีๆ ในโลกนี้ เฮาเป๋นเหมือนกระโถนของโลก
เป๋นเหมือนของเหลือเดนจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้
14 ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนข้อความหมู่นี้ เปื้ อหื้อหมู่ต้านขายขีหน้
้ า แต่เขียนมาเปื้ อสอนหมู่ต้าน
ตี้ เป๋นเหมือนลูกตี้ ข้าพเจ้าฮัก 15 เถิงแม้ ว่าหมู่ ต้านจะมี ปี้ เลี้ยงในหมู่ ผู้เจื้อเป๋นหมื่น แต่ หมู่
ต้านมีป้อคนเดียวเน่ อ ย้อนว่าข้าพเจ้าได้เป๋นป้อของหมู่ต้านโดยอํานาจของพระเยซู คริสต์
ต๋อน ตี้ บอก ข่าวดี หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง 16 จาอัน
้ ข้าพเจ้า วิงวอน ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม ข้าพเจ้า
17 ข้าพเจ้าใจ๊ทิ โมธีตี้เป๋ นเหมือนลูกตี้ข้าพเจ้าฮักไปหาก็ย้อนเหตุนี้ เนาะ เขาเป๋ นคนซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้า เขาจะเตือ
๋ นหมู่ต้านว่าข้าพเจ้าใจ๊จีวต
ิ ตี้มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์จาใด ต๋าม
ตี้ ข้าพเจ้า ได้ สอน ใน คริสตจักร กู้ๆ ตี้ 18 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน อวด ดี กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า จะ บ่ไป หา
หมู่ ต้าน แหม 19 แต่ ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ ต้าน เวยๆ
นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ฮู้ ว่า คน หยิง่ ผยอง หมู่ นี้ มี ก้า กํา อู้ บ่ดาย กาว่า มี ฤทธิ์อํานาจ ตี้ มา จาก
พระเจ้าแต๊ๆ 20 ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ขึ้นอยูกั
่ บกําอู้ แต่ขึ้นอยูกั
่ บฤทธิอํ
์ านาจของ
พระองค์ 21 หมู่ต้านจะเอาจาใด จะหื้อข้าพเจ้ากํา๋ ไม้แส้มาหวดหมู่ต้าน กาว่าจะหื้อมาหาหมู่
ต้านโดยความฮัก กับอย่างสุภาพอ่อนโยน
1

๒

็ นี้ หมายเถิง ข่าวดี
4:1 4:1 ข้อลํ้าเลิก
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ปั๋ ญหาก๋านล่วงประเวณี ในคริสตจักร
ตี้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ มาว่า มีคนนึ่ งในหมู่ต้านตี้ เยียะบาปตางเพศ ขนาดคนตี้
บ่เจื้อพระเจ้าก็ยังถือว่าเรือ
่ งจาอีผิ
้ ดเลย เรือ
่ งก็คือว่า มีป้อจายคนนึ่ งเอาแม่เลี้ยงของตั ๋วมา
เป๋นเมีย 2 แต่ หมู่ ต้าน ยังอวดดี แตนตี้ จะละอายใจ๋ เยียะหยังบ่ไล่ คนนั ้น ออกไปเหีย 3 ส่วน
ข้าพเจ้า นั ้น เถิง แม้ ว่า ตั ๋ว ข้าพเจ้า อยู่ ไก๋ แต่ ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ อยู่ กับ หมู่ ต้าน กับ ข้าพเจ้า ได้
ตัดสินลงโต้ ษคนตี้ เยียะจาอัน
้ ไปแล้ว 4 เมื่อหมู่ต้านจุ มนุมกั ๋นในนามของพระเยซู องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า ใจ๋ของข้าพเจ้ากับฤทธิอํ
์ านาจของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า๓ก็ได้ฮ่วมจุมนุมกับ
5
หมู่ ต้าน ตวย หมู่ ต้าน ต้อง มอบ ป้อ จาย คน นั ้น หื้อ ซาต๋าน ทําลาย สันดาน บาป หื้อ ฉิ บหาย ไป
เปื้ อหื้อจิตวิญญาณของเขารอดได้ในวันตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าปิ๊ กมา
1 บ่น่า เจื้อ แต๊ๆ

6 ตี้ หมู่ ต้าน ปา กั ๋น อวด ตั ๋ว นั ้น ก็ บ่สมควร เลย

หมู่ ต้าน บ่ฮู้กา ว่า ใส่ เจื๊อ ฟู หน้ อย เดียว ก็ เยีย
ะ หื้อ แป้ง เข้า หนมปัง ฟู ตึง ก้อน หื้อ ล้าง เจื๊อ เก่า นี้ ออก ไป เหีย เปื้ อ ต้าน จะ เป๋น คน บริสุทธิ์
เหมือน แป้ง เข้า หนมปัง ก้อน ใหม่ ตี้ บ่มี เจื๊อ สูน อยู่ อย่าง ตี้ ต้าน เป๋น ย้อน พระคริสต์ ผู้ เป๋น ลูก
แกะสําหรับงานปัสกา ถูกฆ่าปู่จาแล้ว 8 จาอัน
้ หื้อเฮาฮักษางานปัสกา โดยบ่ใจ๊เจื๊อเข้าหนม
ปังเก่าแห่งความบ่ดีน่าขี้จ๊ะ แต่โดยใจ๊เข้าหนมปังตี้บ่มีเจื๊ออะหยัง คือเข้าหนมปังตี้บริสุทธิ์
กับซื่อสัตย์
9 ข้าพเจ้า เกย เขียน จดหมาย บอก หมู่ ต้าน แล้ว ลอ ว่า ห้าม คบ กับ คน ตี้ เยีย ะ บาป ตาง เพศ
10 แต่ข้าพเจ้าบ่ได้หมายเถิงบ่หื้อคบกับคนของโลกตี้เป๋ นคนล่วงประเวณี คนขี้โลภ คนขี้โก๋
ง กาว่า คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป เคารพ เน่ อ ย้อน ถ้า ห้าม จาอัน
้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ ได้ ไป อยู่ นอก
11
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 จาอี้ ก็ ห้าม เลย 12-13 ข้าพเจ้า บ่มี หน้า ตี้ ไป ตัดสิน ลง โต้ษ คน ตี้ บ่ใจ้ ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น
เหมือนคนนอกนั ้น พระเจ้าจะเป๋นผู้ตัดสินลงโต้ษคนนอกเอง แต่หมู่ต้านจะต้องตัดสินลง
โต้ ษคนในหมู่ของต้านบ่ใจ้ กา อย่างตี้ มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า “หื้อไล่ คนบ่ดี จาอัน
้ ออกไป
จากหมู่ต้านเหียเน่ อ�จ
7

6
ถ้ามีปั๋ ญหากั ๋นก็หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อตัดสิน

ถ้า คน ใด ใน หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กั ๋น เยีย ะ หยัง เถิง เอา ไป หื้อ คน ตี้ บ่เจื้อ พระเจ้า
ตัดสิน แตน ตี้ จะ หื้อ คน ของ พระเจ้า ตัดสิน หื้อ 2 หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า คน ของ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้
ตัดสินคนในโลก จาอัน
้ ถ้าหมู่ต้านจะเป๋นผูตั
้ ดสินคนในโลกนี้ แล้วเป๋นจาใดเถิงตัดสินเรือ
่ ง
หน้ อยๆ จาอี้ บ่ได้ 3 แล้ว หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า หมู่ เฮา จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า
ถ้า เป๋น จาอัน
้ หมู่ เฮา ซํ้า จะ ต้อง ตัดสิน เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ใน จี วต
ิ นี้ แหม สัก มอก ใด 4 จาอัน
้ ถ้า
หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กั ๋น หมู่ ต้าน จะ เอา เรือ
่ ง หมู่ นี้ ไป หื้อ คน ตี้ หมู่ สมาชิก คริสตจักร
บ่นั บถือตัดสินหื้อกา 5 ตี้ ข้าพเจ้าเขียนจาอี้ ก็ เปื้ อหื้อหมู่ ต้านละอายใจ๋ ในหมู่ ต้านบ่มี ใผตี้ มี
ผญา ปั๋ ญญา ปอ ตี้ จะ ตัดสิน เรือ
่ ง ผิด เถียง กั ๋น ใน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ได้ เลย กา 6 แตน ตี้ จะ เป๋น จา
อัน
้ ก็ กลับ เป๋น ว่า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ จะ ต้อง ไป ขึ้น โฮง ขึ้น ศาล ว่า ความ กั ๋น ต่อ หน้า คน ตี้ บ่ใจ้ ผู้ เจื้อ
1
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7 แต๊ๆ

กา
แล้ว เมื่อหมู่ต้านเป๋นถ้อยเป๋นความกั ๋นก็แสดงว่าจิตวิญญาณหมู่ต้านก็ก๊านแล้ว
เยียะหยังบ่ยอมหื้อเขาเยียะผิดต่อต้านเหีย กาว่ายอมหื้อเขาโก๋งเหียเลยบ่ดีกว่ากา 8 แต่หมู่
ต้านก็เยียะผิดต่อกั ๋น กับโก๋งกั ๋น เถิงแม้จะเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อก็ต๋าม
9 หมู่ต้านก็ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า คนบ่ดีจะบ่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินของพระเจ้า บ่ดีจุตั ๋วเก่าเน่ อ คน
ตี้ล่วงประเวณี คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ คนตี้ผิดผัวผิดเมียคนอื่น ป้อจายขายตั ๋ว กาว่าคน
ตี้ ฮักเพศเดียวกั ๋น 10 คนขี้ลัก คนขี้โลภ คนขี้เมา คนอู้ใส่ ฮ้ายป้ายสี คนอื่น คนขี้โก๋ ง คนหมู่
นี้ เนาะจะบ่มีวันได้ส่วนแบ่งในแผ่นดินของพระเจ้า 11 มีบางคนในหมู่ต้านเกยเป๋นจาอี้ แต่
พระเยซู ได้ ซ่วยล้างหมู่ ต้านหื้อบริสุทธิแล้
์ ว พระเจ้าได้ เยียะหื้อหมู่ ต้านเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรมโดยนามของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้เป๋นเจ้า กับโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของ
เฮา
ใจ๊ตั ๋วของต้านเปื้ อหื้อเกียรติพระเจ้า
บาง คน อู้ ว่า “ข้าพเจ้า มี สิทธิ์เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้� ก็ แต๊ แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ
นั ้น จะ เป๋น ประโยชน์ ข้าพเจ้า มี สิทธิ์เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้ แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ อะ
หยังเลย 13 บางคนอู้ว่า “ของกิน
๋ ก็มีสําหรับต๊อง กับต๊องก็มีไว้สําหรับของกิน
๋ � ก็แต๊อยู่ แต่
พระเจ้าจะทําลายตึงสองอย่างนี้ ไป ตั ๋วของเฮานั ้นก็ บ่ได้ มีไว้สําหรับก๋านเยียะบาปตางเพศ
แต่ มี ไว้สําหรับฮับใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับองค์ พระผู้เป๋นเจ้าก็ มี ไว้สําหรับปกครองตั ๋วของ
เฮา 14 พระเจ้าเยียะหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นขึ้นจากความต๋ายจาใด พระองค์ก็จะเยียะหื้อ
หมู่เฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายโดยฤทธิอํ
้
์ านาจของพระองค์จาอัน
15 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เป๋ น ส่วน ต่างๆ ของ ตั ๋ว พระคริสต์ ย้อน จาอัน
้
ข้าพเจ้า จะ เอา ส่วน นึ่ ง ส่วน ใด ของ พระคริสต์ ไป ฮ่วม หลับ นอน กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว กา ห้าม หื้อ
เป๋นจาอัน
้ เน่ อ 16 หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าป้อจายตี้ฮ่วมหลับนอนกับแม่ญิงขายตั ๋วก็ก๋ายเป๋นคนๆ
เดียวกั ๋นกับนาง ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ฉ 17 แต่
ส่วน คน ตี้ ผูกพัน กับ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า จิต วิญญาณ ของ เขา ก็ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ
พระองค์
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
นอกตั ๋ว แต่คนตี้เยียะบาปตางเพศนั ้นก็เยียะบาปต่อตั ๋วของตั ๋วเก่า 19 หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าตั ๋ว
ของ หมู่ ต้าน เป๋น พระวิหาร ของ พระวิญญาณ บริสุทธิตี
์ ้ อยู่ ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เซิง่ พระเจ้า ได้
หื้อกับหมู่ต้านไว้ จาอัน
้ ตั ๋วของต้านจึงบ่ได้เป๋นของต้าน แต่เป๋นของพระเจ้า 20 ย้อนพระเจ้า
ได้ซื้อหมู่ต้านมาแปงขนาด จาอัน
้ หื้อใจ๊ตั ๋วของหมู่ต้านหื้อเกียรติพระเจ้าเต๊อะ
12

7
กําสอนเรือ
่ งเป๋นผัวเป๋นเมีย
เรือ
่ ง ตี้ หมู่ ต้าน เขียน มา ถาม ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ขอ ตอบ ว่า “ก๋าน ตี้ ป้อ จาย บ่มี อะหยัง
กับ แม่ ญิง เลย ก็ ดี แล้ว� 2 แต่ ย้อน ว่า มี ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ นั ก จาอัน
้ ป้อ จาย ก็ สมควร มี
เมียของตั ๋วเหีย กับแม่ญิงก็สมควรมีผัวของตั ๋วเหีย 3 ป้อจายก็ หื้อมีความสัมพันธ์ตางเพศ
กับ เมีย ของ ตั ๋ว ต๋าม สมควร กับ คน เป๋น เมีย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ์ตาง เพศ กับ ผัว ของ ตั ๋ว ต๋าม
สมควร 4 ตั ๋ว ของ คน เป๋น เมีย ก็ บ่ใจ้ ของ นาง แต่ เป๋น ของ ผัว อย่าง เดียว กั ๋น ตั ๋ว ของ คน เป๋น
ผัวก็บ่ใจ้ของเขา แต่เป๋นของเมีย 5 ควรตี้จะมีเพศสัมพันธ์กั ๋นต๋ามปกติ นอกจากตึงสองจะ
ตกลงกั ๋นสักหว่างนึ่ ง เปื้ อจะถวายตั ๋วในก๋านอธิษฐาน แล้วก้อยปิ๊ กมาอยู่ฮ่วมกั ๋นแหม เปื้ อ
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ต้าน จะ ได้ บ่ถูก ซาต๋าน ล่อลวง หื้อ เยีย ะ ผิด ย้อน ต้าน อด บ่ได้ ตี้ ข้าพเจ้า บอก จาอี้ บ่ใจ้ กํา สัง่
แต่ เป๋น ก๋าน อนุญาต ตี้ จะ งด มี เพศ สัมพันธ์ กั ๋น ต๋าม แต่ ใจ๋ ของ ต้าน 7 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ใค่
อยากหื้อกู้คนเป๋นโสดเหมือนข้าพเจ้า แต่กู้คนก็มีของประทานของตั ๋วต๋ามตี้พระเจ้าหื้อ คน
นึ่ งมีอย่างนึ่ ง แหมคนก็มีแหมอย่างนึ่ ง
8 ข้าพเจ้าขอบอกคนตี้บ่ได้แต่งงาน กับหมู่แม่หม้ายว่า ก๋านตี้หมู่เขาเป๋ นเหมือนข้าพเจ้า
ก็ ดี แล้ว 9 แต่ ถ้าอดใจ๋ บ่ได้ ก็ แต่งงานเหียเต๊อะ ย้อนแต่งงานเหียก็ ดี เหลือตี้ จะมีใจ๋ สลิดตั ๋ณ
หา
10 ส่วนคนตี้แต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าขอสัง
่ ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ ว่า แม่ญิงตี้แต่งงาน
แล้ว ห้ามละผัวของตั ๋วไป 11 แต่ถ้านางเลิกกับผัวก็หื้ออยู่เป๋นโสดเหีย บ่อัน
้ ก็หื้อปิ๊ กไปคืนดี
กับผัวอย่างเก่า ฝ่ายคนเป๋นผัวก็ห้ามหย่ากับเมียเน่ อ
12 ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ คน อื่นๆ ว่า (ข้าพเจ้า อู้ คน เดียว องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บ่ได้ บอก) ถ้า ปี้
น้ องผู้เจื้อคนใดมีเมียตี้บ่ได้เจื้อวางใจ๋พระคริสต์ กับนางก็ใค่อยู่กับเขาต่อไป เขาก็ห้ามหย่า
กับนางเน่ อ 13 ถ้าผู้เจื้อแม่ญิงคนใดมีผัวตี้บ่เจื้อวางใจ๋พระคริสต์ กับผัวของนางก็ใค่อยู่กับ
นางต่อไป นางก็ห้ามหย่ากับเขาเน่ อ 14 ย้อนว่าก๋านตี้ผัวอยูกั
่ บเมียตี้เป๋นผู้เจื้อ ก็เยียะหื้อผัว
ตี้บ่เจื้อบริสุทธิ์ กับก๋านตี้เมียอยูกั
่ บผัวตี้เป๋นผูเ้ จื้อก็เยียะหื้อเมียตี้บ่ได้เจื้อบริสุทธิเหมื
อนกั ๋น
์
ถ้า บ่จาอัน
้ ลูกๆ ของ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น มลทิน แต่ แต๊ๆ ต๋อน นี้ ลูกๆ ของ หมู่ เขา ก็ บริสุทธิ์แล้ว
15 แต่ ถ้า คน ตี้ บ่เจื้อ ใค่ หย่า ก็ หื้อ เขา หย่า กั ๋น เหีย ถ้า เป๋ น จาอี้ คน ตี้ เป๋ น ผู้ เจื้อ ก็ บ่ได้ ผูกมัด อะ
หยังกับเขาแหมแล้ว ย้อนว่าพระเจ้าฮ้องหมู่เฮาหื้ออยู่กั ๋นอย่างสงบสุข 16 คนตี้เป๋นเมีย จะ
ฮู้ ได้ จาใด ว่า ต้าน จะ จ้วย ผัว หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ได้ กับ คน ตี้ เป๋น ผัว จะ ฮู้ ได้ จาใด ว่า ต้าน จะ
จ้วยหื้อเมียรอดป๊นบาปโต้ษบ่ได้
6

ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามตี้พระเจ้าได้ฮ้องมา
องค์พระผูเป๋
้ นเจ้ากํา๋ หนดหื้อแต่ละคนมีสภาพเป๋นจาใด ก็หื้อเขาปอใจ๋
ตี้จะอยู่ในสภาพอย่างนั ้นต๋ามตี้พระเจ้าได้ฮ้องมา นี่ เป๋นกฎตี้ข้าพเจ้าสัง่ ไว้ในคริสตจักรตึง
หมด 18 ถ้าป้อจายคนไหนตี้ พระเจ้าฮ้อง ได้ เข้าพิธีสุหนั ตแล้ว เขาก็ บ่ต้องไปลบฮอยสุหนั ต
ตี้เยียะมา กาว่าถ้าป้อจายคนไหนตี้พระเจ้าฮ้องโดยตี้ยังบ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็บ่ต้องไปเข้าละ
เน่ อ 19 ย้อนว่าก๋านเข้าพิธีสุหนั ตกาว่าบ่ได้ เข้านั ้น ก็ บ่ได้ สําคัญอะหยัง แต่ ตี้ สําคัญคือก๋าน
เยียะต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า 20 ต๋อนตี้พระเจ้าฮ้องใผมาอย่างใด ก็หื้ออยูใน
่ สภาพอย่าง
21
อัน
้
พระเจ้าฮ้องต้านต๋อนตี้ยังเป๋นขี้ข้าอยู่กา ก็บ่ต้องเป๋นกั ๋งวลในเรือ
่ งนั ้นเลย แต่ถ้าหมู่
ต้าน มี โอกาส ตี้ จะ มี อิสระ ได้ ก็ หื้อ ใจ๊ สิทธิ์นั ้น เหีย 22 ย้อน ว่า ใผ ตี้ เป๋น ขี้ข้า ต๋อน ตี้ องค์ พระ ผู้
เป๋น เจ้า ฮ้อง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น คน มี อิสระ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง เดียว กั ๋น กับ คน ตี้ มี
อิสระอยู่แล้ว ต๋อนตี้องค์พระผู้เป๋ นเจ้าฮ้องมา เขาก็ก๋ายเป๋นขี้ข้าของพระคริสต์ 23 พระเจ้า
ซื้อหมู่ต้านมาแปงนั กขนาด จาอัน
้ ห้ามเป๋นขี้ข้าของคนเน่ อ 24 ปี้ น้ องตังหลาย พระเจ้าฮ้อง
หมู่ต้านมาในสภาพใด ก็หื้ออยูใน
่ สภาพนั ้นต่อหน้าพระเจ้าเน่ อ
17 แต่จาใดก็ต๋าม

ปั๋ ญหาเกี่ยวกับก๋านแต่งงาน

25 สําหรับ คน ตี้ ยัง บ่ได้ แต่งงาน นั ้น

กํา ต่อไปนี้ บ่ได้ มาจากองค์ พระผู้เป๋น เจ้า แต่ ข้าพเจ้า
ขอออกกํากึ๊ดหน้ อยเต๊อะในฐานะตี้ ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้ ไว้ใจ๋ ได้ โดยความเมตต๋าจากองค์ พระ
ผู้ เป๋น เจ้า 26 ย้อน ความ ยุง่ ยาก ตี้ มี อยู่ใน สมัย บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ก็ ดี แล้ว ตี้ หมู่ ต้าน จะ
อยูอย่
่ างตี้เป๋นอยู่ 27 ถ้าต้านมีเมียอยู่ ก็บ่ต้องเลิกกั ๋น ถ้าต้านยังบ่มีเมียเตื้อ ก็บ่ต้องเซาะละ
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28 ถ้า จะ แต่งงาน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง

ถ้าแม่ ญิงตี้ ยังบ่ได้ แต่งงานจะแต่งงาน ก็ บ่ได้ เยียะ
ผิดเหมือนกั ๋น แต่ คนตี้ แต่งงานแล้ว ก็ จะมีปั๋ ญหาสะป๊ะสะเป้ ด ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ต้าน
ปะปั๋ ญหาหมู่ นี้ 29 ปี้ น้ องตัง หลาย ข้าพเจ้าหมายเถิง ว่า เวลาเหลือ บ่นั ก แล้ว จาอัน
้ ตัง้ แต่ นี้
30
ไป หื้อ คน ตี้ มี เมีย แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ เหมือน ยัง บ่มี เมีย เตื้อ 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
เหมือนบ่ใจ้เป๋นเจ้าของสิง่ นั ้น 31 กับคนตี้ใจ๊ของของโลกนี้ ก็เยียะเหมือนว่าบ่ได้ใจ๊มันอย่าง
เต๋มตี้ ย้อนโลกตี้เป๋นอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ กํ่าลังจะล่วงป๊นไป
32 ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ต้านเป๋ นห่วงอะหยัง

ป้อจายตี้บ่ได้แต่งงานก็จะเอาใจ๋ใส่กับก๋าน
งานขององค์พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อจะเยียะหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าปอใจ๋ 33 แต่ป้อจายตี้แต่งงาน
แล้วก็เอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อเมียปอใจ๋ 34 เขาจึงต้องแบ่งความสนใจ๋
ออกเป๋นสองฝ่าย แม่ญิงตี้ยังบ่ได้แต่งงาน กาว่าแม่ญิงตี้บ่เกยมีผัวก็เอาใจ๋ใส่ก๋านงานของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อตี้นางจะได้เป๋นผู้บริสุทธิตึ
์ งก๋ายตึงใจ๋ แต่ส่วนแม่ญิงตี้แต่งงานแล้ว
ก็เอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อผัวปอใจ๋ 35 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
นั
้ ้น ก็เปื้ อใค่จ้วย
หมู่ ต้าน บ่ใจ้ เอา ห่วงมา ก๊อง คอ หื้อ เน่ อ แต่ เปื้ อ จะ หื้อ หมู่ ต้าน เยียะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง กับ ถวาย
ตั ๋วฮับใจ๊พระเจ้าโดยบ่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
36 ส่วน ป้ อ จาย ตี้ หมัน
้ แล้ว แต่ ยัง บ่ได้ แต่ง เตื้อ ต่อ มา ถ้า เขา กึ๊ด ว่า เขา เยีย ะ บ่สมควร ต่อ กู้
หมัน
้ แล้ว เขา ทน ต่อ ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว บ่ได้ กับ เขา กึ๊ด ว่า เขา สมควร แต่งงาน ได้ แล้ว ก็ หื้อ เขา
แต่ง ต๋าม ตี้ เขา ต้อ งก๋าน เหีย ย้อน บ่ได้ เป๋น บาป อะหยัง 37 แต่ ถ้า เขา ตัง้ ใจ๋ แต๊ๆ กับ บ่มี ความ
จํา๋ เป๋ นตี้ จะต้องแต่งงาน แล้ว บ่ได้ ตกอยู่ในตั ๋ณหาของตั ๋ว กับตัดสินใจ๋ ตี้ จะบ่แต่งงานกับ กู้
หมัน
้ ของเขา เขาก็เยียะดีแล้ว 38 จาอัน
้ ป้อจายตี้แต่งงานกับกู้หมัน
้ ของตั ๋วก็เป๋นสิง่ ตี้ดี แต่
คนตี้บ่ได้แต่งงานกับกู้หมัน
้ นั ้นก็เป๋นสิง่ ตี้ดีเหลือ
39 แม่ ญิง ตี้ แต่งงาน แล้ว

ก็ ถือ ว่า ผูกมัด กับ ผัว ไป จ๋น เต้า ตี้ ผัว ยัง มี จี วต
ิ อยู่ แต่ ถ้า ผัว ต๋าย
ไป นางก็มีอิสระตี้จะแต่งงานกับใผก็ได้ต๋ามตี้ต้องก๋าน แต่ต้องเป๋นผู้เจื้อในองค์พระผู้เป๋น
เจ้า เน่ อ 40 แต่ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ถ้า นาง อยู่ คน เดียว เหีย ก็ จะ เป๋น สุข เหลือ กับ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ตี้
ข้าพเจ้าแนะนําจาอี้ ก็มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า

8
ของกิน
๋ ตี้ปู่จาหื้อฮูปเคารพ

เฮากู้คนก็ฮู้อยู่ว่า “กู้ๆ คนก็มีความ
ฮู�
้ ความฮู้จาอัน
้ นั ้นก็เยียะหื้อคนกึ๊ดว่าตั ๋วเก่านั ้นยิง่ ใหญ่ แต่ความฮักนั ้นเสริมสร้างคนหื้อ
ดีขึ้น 2 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเขานั ้นฮูอะหยั
้
งแล้ว แต๊ๆ คนนั ้นยังบ่ฮูใน
้ สิง่ ตี้เขาสมควรจะฮู้ 3 แต่ถ้า
ใผฮักพระเจ้า พระเจ้าก็ฮูจ
้ ักคนนั ้น
1 ข้าพเจ้าขออู้เถิงของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว

ก๋านกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้วนั ้น เฮาฮู้อยู่แล้วว่า “ฮูปเคารพในโลก
นี้ เป๋นสิง่ ตี้บ่มีสาระ� กับ “เฮาฮู้ว่ามีพระเจ้าแต๊อยู่องค์เดียวเต้าอัน
้ � 5 เถิงแม้ว่าจะมีตี้เขา
ฮ้องกั ๋นว่า “เทพเจ้า� อยูนั
่ ก บ่ว่าจะอยูใน
่ ต๊องฟ้า กาว่าในโลก แต๊ๆ แล้วมีเทพเจ้ากาว่าพระ
นั ้น พระ นี่ เต๋ม ไป หมด 6 แต่ สําหรับ เฮา แล้ว มี พระเจ้า แต๊ องค์ เดียว คือ พระบิดา ตี้ สร้าง กู้ สิง่
กู้ อย่าง กับ จี วต
ิ เฮา ก็ อยู่เปื้ อ พระองค์ เฮา มี องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ คือ พระเยซู
คริสต์ ตี้พระเจ้าสร้างกู้สิง่ กู้อย่างผ่านตางพระองค์ กับเฮาก็มีจีวต
ิ อยูโดย
่
ผ่านตางพระองค์
ตวย
4 จาอัน
้
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แต่ บ่ใจ้ กู้ คน ตี้ มี ความ ฮู้ จาอี๔
้ บาง คน ตี้ เกย นั บถือ ฮูป เคารพ เมื่อ เขา กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกย
เอาไปปู่ จาฮูปเคารพ เขาก็ ยังกึ๊ดว่าเป๋นของกิน
ิ แต๊ๆ จิตสํานึ กของ
๋ ตี้ ปู่ จาฮูปเคารพตี้ มีจี วต
เขายังอ่อนแออยู่ เขาเลยฮู้สึกว่าเขาเป๋นมลทินตี้ไปกิน
้ 8 แต่ของกิน
๋ ของกิน
๋ จาอัน
๋ บ่ได้เยียะ
หื้อเฮาติดสนิ ทกับพระเจ้า ถ้าเฮาบ่กิน
๋ เฮาก็บ่ได้ดีขึ้น ถ้ากิน
๋ ก็บ่ได้ด้อยลง 9 แต่หละวังหื้อดี
ห้ามหื้อสิทธิของ
หมู่ต้านตี้จะกิน
์
๋ กาว่าบ่กิน
๋ เยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ยังบ่เข้มแข็งเตื้อต้องหลง
ไปเน่ อ 10 ย้อนว่าถ้าเขาหมูนั
่ ้นหันต้านตี้มีความฮูนั
้ กเหลือ กิน
๋ ของกิน
๋ ในวิหารของฮูปเคารพ
หมู่เขาจะบ่ก้ากิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ปู่จาฮูปเคารพตวยกา เถิงแม้ว่าจิตสํานึ กของหมู่เขาบอกว่าเป๋น
สิง่ ตี้ผิด 11 ก็จะก๋ายเป๋นว่า ปี้ น้ องตี้มีความเจื้อบ่เข้มแข็งตี้พระคริสต์ได้สละจีวต
ิ เปื้ อเขาหมู่
12
นี้ จะ ต้อง ฉิ บหาย ไป ย้อน ความ ฮู้ ของ ต้าน เมื่อ ต้าน ได้ เยีย ะ บาป ต่อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ จาอี้ กับ
เยียะหื้อจิตสํานึ กของเขาตี้อ่อนแอในความเจื้อต้องเสียไป ต้านก็ได้เยียะบาปต่อพระคริสต์
ตวย 13 ย้อนจาอัน
้ ถ้าก๋านกิน
๋ ของกิน
๋ เยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อของข้าพเจ้าหลงผิด ข้าพเจ้าก็จะ
บ่กิน
๋ จิน
๊ แหมต่อไป เปื้ อว่าข้าพเจ้าจะได้บ่เป๋นต้นเหตุเยียะหื้อหมู่เขาเยียะบาป
7

9
สิทธิของ
เฮาตี้เป๋นอัครทูต
์

1 ข้าพเจ้า มี อิสระ แล้ว บ่ใจ้ กา

ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า หันพระเยซู องค์ พระ ผู้
เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว บ่ใจ้ กา กับ หมู่ ต้าน มา เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ ย้อน ก๋าน งาน ของ องค์ พระผู้ 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 ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า

3 ถ้ามีใผสอบสวน ข้าพเจ้าก็จะตอบเขาจาอี้ คือ 4 เฮาบ่มีสิทธิตี
์ ้จะฮับข้าวฮับนํ้าจากปี้ น้ อง
ผู้ เจื้อ กา 5 เฮา มี สิทธิตี
้ ไป นี่ ตวย เหมือน อย่าง อัครทูต คน
์ ้ จะ ปา เมีย ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ไป หัน
อื่นๆ ตึงน้ องๆ ของพระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า กับอย่างเปโตรบ่ใจ้กา 6 กาว่ามีก้าข้าพเจ้ากับ
บารนาบัสเต้าอัน
้ ตี้ต้องเยียะก๋านเปื้ อหาเลี้ยงตั ๋วเก่า 7 มีทหารตี้ไหนพ่องจ่ายก้าจ้างหื้อตั ๋ว
เก่า มี ใผพ่องตี้ เยียะสวนองุน
่ แล้วบ่กิน
่ ในสวนของตั ๋ว กับมี ใผพ่องตี้ เลี้ยง ฝูงแกะแล้ว
๋ องุน
บ่กิน
๋ นมแกะตี้ตั ๋วเลี้ยง
8 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ ก็ มี หื้อ หัน ใน จี วต
ิ ประจํา๋ วันของแต่ ละคน บทบัญญัติก็ มี เขียนเถิงเรือ
่ ง
9
จาอี้ไว้บ่ใจ้ กา ย้อน ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส มี เขียน ไว้ว่า “บ่ดี เอา ตะกร้อ คอบ ปาก งัว ตี้ กํ่า
ลัง นวด ข้าว อยู�
่ ช หมายความ ว่า พระเจ้า เป๋น ห่วง งัว กา 10 ตี้ พระองค์ บอก จาอัน
้ ก็ เปื้ อ เฮา
บ่ใจ้กา กําเขียนนั ้นก็เขียนไว้เปื้ อเฮานั ้นเนาะ ย้อนตึงคนไถนากับคนนวดข้าว เยียะไป ก็หวัง
ว่าจะได้ฮบ
ั ส่วนแบ่งจากก๋านเก็บเกี่ยว 11 ถ้าเฮาหว่านสิง่ ดีๆ ตางจิตวิญญาณหื้อกับหมู่ต้าน
แล้ว เฮา จะ เก็บ เกี่ยว ของ กิน
้ ถ้า คน อื่น ยัง มี สิทธิ์ได้ ฮบ
ั ผล
๋ ของ ใจ๊ จาก ต้าน บ่ได้ กา 12 จาอัน
ประโยชน์ จากหมู่ต้าน เฮาก็มีสิทธินั
์ 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 พระ
เยซูคริสต์ 13 ต้านฮู้แล้วบ่ใจ้กาว่า หมู่ตี้เยียะก๋านในพระวิหารก็ได้กิน
๋ ของกิน
๋ จากพระวิหาร
กับ คน ตี้ ฮับ ใจ๊ ตี้ แต้น ปู่ จา ก็ ได้ ฮบ
ั ส่วน แบ่ง จาก เครือ
่ ง ปู่ จา บน แต้น นั ้น ตวย 14 ก็ เป๋น อย่าง
เดียวกั ๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ ว่า คนตี้ บอกข่าวดีก็สมควรได้ ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงจีวต
ิ จากคนตี้ ได้
ฮับประโยชน์ จากข่าวดีนั ้น
๔

8:7 8:7 ความฮูจาอี
้
้ อ้างเถิง ความฮูเกี
้ ่ยวกับฮูปเคารพเป๋นสิง่ ตี้บ่แต๊จริง

ช

9:9 9:9 ฉธบ� 25:4
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แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ ใจ๊ สิทธิ์ หมู่ นี้ กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ เขียน จาอี้ เปื้ อ หื้อ เขา เยีย ะ จาอัน
้ กับ
ข้าพเจ้า หื้อข้าพเจ้าต๋ายเหียดีเหลือตี้จะหื้อใผเอาความภูมิใจ๋ของข้าพเจ้าไป 16 แม้แต่เมื่อ
ข้าพเจ้าบอกข่าวดี ข้าพเจ้าก็บ่ได้อวดในเรือ
่ งนี้ ย้อนว่าเป๋นหน้าตี้ของข้าพเจ้าตี้จะต้องบอก
ถ้า บ่บอก ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ ข้าพเจ้า 17 ถ้า ข้าพเจ้า เต๋ม ใจ๋ ตี้ จะ บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็
จะ ได้ ฮบ
ั รางวัล แต่ ถ้า บ่เต๋ม ใจ๋ ข้าพเจ้า ก็ เยีย ะ ไป ต๋าม หน้า ตี้ ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย หื้อ เต้า อัน
้
18 แล้วข้าพเจ้าจะได้ ฮบ
ั รางวัลอะหยัง รางวัลนี้ ก็คือ ความภูมิใจ๋ตี้ข้าพเจ้าได้ฮบ
ั มอบหมาย
หื้อบอกข่าวดีโดยบ่ได้กึ๊ดก้าจ้าง เปื้ อจะได้บ่ต้องใจ๊สิทธิจาก
ก๋านบอกข่าวดีนั ้น
์
19 ข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นขี้ข้าใผ แต่ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป๋ นขี้ข้าของกู้คน เปื้ อจะหื้อมีคนนั กตี้สุ ด
เข้ามาหาพระเยซู คริสต์ 20 ต๋อนตี้ อยู่กับหมู่จาวยิว ข้าพเจ้าก็ อยู่อย่างจาวยิว เปื้ อจะได้ เขา
มา ต๋อนตี้อยู่กับหมู่คนตี้อยู่ใต้บทบัญญัติ เถิงแม้ข้าพเจ้าบ่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติ แต่ข้าพเจ้า
ก็ยังยอมเยียะต๋ามบทบัญญัติเปื้ อจะได้คนตี้อยูใต้
่ บทบัญญัตินั ้นมา 21 ก็อย่างเดียวกั ๋น เมื่อ
อยู่กับหมู่คนต่างจ้าด ข้าพเจ้าก็อยู่เหมือนคนต่างจ้าดตี้บ่ถือบทบัญญัติของจาวยิว เปื้ อจะ
ได้หมู่เขามา (บ่ใจ้ว่าข้าพเจ้าบ่เยียะต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า แต่แต๊ๆ แล้วข้าพเจ้าอยูใต้
่
บทบัญญัติของพระเยซูคริสต์แตน) 22 เมื่ออยูกั
่ บหมู่ตี้บ่เข้มแข็งในความเจื้อ ข้าพเจ้าก็เยีย
ะเหมือนหมู่เขา เปื้ อหื้อได้หมู่เขามา ข้าพเจ้ายอมตี้จะเยียะเหมือนคนกู้แบบ เปื้ อว่าข้าพเจ้า
จะ ได้ จ้วย บาง คน หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ พ่อง 23 ข้าพเจ้า ยอม เยีย ะ กู้ สิง่ นี้ เปื้ อ ข่าวดี นั ้น กับ
เปื้ อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนได้ฮบ
ั ปอนในข่าวดีนั ้นตวย
24 หมู่ต้านฮู้แล้วบ่ใจ้กา ในก๋านล่นแข่งนั ้น กู้คนก็เข้าแข่งได้ แต่มีคนเดียวเต้าอัน
้ ตี้จะได้
ฮับรางวัล จาอัน
้ ต้านก็ต้องล่นหื้อเหมือนคนตี้จะเอารางวัลหื้อได้ 25 นั กกีฬากู้คนก็ต้องเอา
แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน เฝิ็ก ซ้อม หื้อ นั กๆ เปื้ อ จะ ได้ รางวัล เป๋น มงกุฎ ดอก หญ้า ตี้ เหีย
่ วแห้ง ได้ แต่
เฮาเยียะเปื้ อมงกุฎตี้บ่มีวันเหีย
่ วแห้งเลย 26 จาอัน
้ ข้าพเจ้าบ่ได้ล่นโดยบ่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้า
27 แต่ ข้าพเจ้า ยอมฮับ ความ ตุ๊ก ยาก เปื้ อ เฝิ็ก ตั ๋ว หื้อ เข้ม แข็ง จ๋น
บ่ได้ สู้ เหมือน นั ก มวย ตี้ ตี ลม
๋
ควบคุม มัน ได้ ย้อน ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน อื่น แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ถูก ตัด
สิทธิใน
์ ก๋านเข้าแข่งขัน
15

10

เปาโลเตือ
๋ นเรือ
่ งฮูปเคารพ
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด เถิง ต๋อน ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ได้ ตวย
โมเสสไป หมู่เขาอยู่ใต้ก๋านปกป้องของเมฆซ กับได้เตียวลัดทะเลไปกู้คนญ 2 เหมือนว่าหมู่
เขา ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา ภาย ใต้ เมฆ กับ ใน ทะเล นั ้น แล้ว หมู่ เขา ก็ ก๋าย เป๋น ผู้ ติด ต๋าม โมเสส กู้ คน
3 หมู่ เขาได้ กิน
๋ ของกิน
๋ ติบ
๊ จากสวรรค์อย่างเดียวกั ๋น 4 กับได้กิน
๋ นํ้าติบ
๊ จากสวรรค์เหมือนกั ๋น
กู้ คน ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ กิน
๋ นํ้า ตี้ ไหล ออก มา จาก บ่า หิน ศักดิส
์ ิทธิก้
์ อน ใหญ่ ตี้ ไป กับ เขา บ่า หิน
นั ้น ก็ คือ พระคริสต์ 5 แต่ พระเจ้า ก็ ยัง บ่ปอใจ๋ คน ส่วนใหญ่ ใน หมู่ เขา หมู่ เขา จึง ต้อง ต๋าย เหีย
้
เบอะเหีย
้ เบ๋ออยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
6 เรือ
่ งนี้ ก็ เป๋นตั ๋วอย่างเตือ
๋ นหมู่ เฮา เปื้ อ บ่หื้อ เฮามี ใจ๋ ใค่ อยากในสิง่ ตี้ บ่ดี อย่างคนหมู่ นั ้น
7 หมู่ ต้าน ห้าม กราบ ไหว้ฮูป เคารพ เหมือน ตี้ บาง คน ใน หมู่ เขา เยีย ะ กั ๋น อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน
พระคัมภีร ์ว่า “หมู่ คน นั ้น นั ่ง ลง กิน
๋ กับ ดื่ม แล้ว ก็ ลุก ขึ้น มา เต้นๆ ฟ้อนๆ มัว่ สุม ตาง เพศ�ฎ
8 หมู่ เฮา ห้าม เยีย ะ บาป ตาง เพศ เหมือน ตี้ บาง คน ใน หมู่ เขา เยีย ะ กั ๋น แล้ว ก็ ต้อง ต๋าย ใน วัน
1

ซ

10:1 10:1 อพย� 13:21-22

ญ

10:1 10:1 อพย� 14:22-29

ฎ

10:7 10:7 อพย� 32:6
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เดียว กั ๋น เถิง สอง หมื่น สาม ปัน คน หมู่ เฮา ห้าม ลองดี พระคริสต์ เหมือน ตี้ บาง คน ใน หมู่ เขา
เยีย ะ กั ๋น แล้ว ก็ ต้อง โดน งู สก ต๋าย 10 หมู่ ต้าน ห้าม จ่ม เหมือน ตี้ บาง คน ใน หมู่ เขา จ่ม กั ๋น จ๋น
พระเจ้าต้องส่งทูตมาฆ่าหมู่เขา 11 เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เกิดขึ้นกับหมู่เขาเปื้ อเป๋นตั ๋วอย่างเตือ
๋ น
คนอื่น กับได้เขียนเอาไว้เปื้ อเตือ
๋ นเฮาตี้อยู่ในยุคใก้สิน
้ ใผตี้กึ๊ดว่าตั ๋วยืนมัน
่ คง
้ โลก 12 จาอัน
ใน ความ เจื้อ ดี แล้ว ก็ หื้อ หละวัง หื้อ ดี จะ ได้ บ่โก้น ลง ไป 13 ก๋าน ลองใจ๋ ตึง หมด ตี้ เกิด ขึ้น กับ
หมู่ต้านก็ บ่ได้ ต่างจากตี้ เกยเกิดขึ้นกับคนตังหลายมาแล้ว แต่ พระเจ้าสัตย์ซ่ือ พระองค์ จะ
บ่ยอมหื้อหมู่ต้านถูกลองใจ๋ เกิน
๋ กํา๋ ลังของหมู่ต้านตี้ จะทนได้ พระองค์ จะหื้อตางออกกับหมู่
ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะทนได้
14 จาอัน
้ เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ หนี จาก ก๋าน นั บถือ ฮูป เคารพ เน่ อ 15 ข้าพเจ้า อู้ กับ หมู่ ต้าน
อย่าง 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 ของ พระ
คริสต์ บ่ใจ้ กา กับ เมื่อ เฮา บิ กิน
๋ เข้า หนมปัง เฮา ก็ มี ส่วน ฮ่วม ใน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ตวย บ่ใจ้ กา
17 เถิง แม้ หมู่ เฮา มี อยู่ หลาย คน ก็ ต๋าม แต่ ย้อน มี เข้า หนมปั ง ก้อน เดียว ตี้ หมู่ เฮา กิน
๋ ตวย กั ๋น
เฮาจึงได้ก๋ายเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
18 หื้อผ่อจาวอิสราเอลหัน
้ เต๊อะ คนตี้ กิน
่ งปู่
๋ ของปู่ จาแล้ว ก็ มีส่วนฮ่วมในก๋านถวายเครือ
จาพระเจ้าตี้แต้นปู่จาตวยบ่ใจ้กา 19 ต้านฮูก่
้ อว่าข้าพเจ้าหมายเถิงอะหยัง หมายความว่าขอ
งกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้วนั ้นมีก้ากา ฮูปเคารพนั ้นสําคัญกาว่าใด 20 บ่ใจ้เน่ อ ข้าพเจ้า
หมายเถิง ว่า เครือ
่ งปู่ จา ตี้ หมู่ เขา เอา มา ปู่ จา ฮูป เคารพ นั ้น ก็ ได้ ปู่ จา ผี บ่ใจ้ พระเจ้า ข้าพเจ้า
บ่อยากหื้อหมู่ต้านมีส่วนฮ่วมอะหยังกับผีหมู่นั ้นฏ 21 หมู่ต้านจะกิน
๋ จากถ้วยขององค์พระผู้
เป๋นเจ้า กับกิน
๋ จากถ้วยของผีตวยกั ๋นบ่ได้ จะกิน
๋ ฮ่วมโต๊ะขององค์พระผู้เป๋นเจ้า กับโต๊ะของ
ผีตวยกั ๋นก็บ่ได้ 22 หมู่เฮาใค่อยากเยียะหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าขอยกา หมู่เฮากึ๊ดว่าหมู่เฮามี
กํา๋ ลังนั กเหลือพระองค์กา
9

เยียะกู้อย่างเปื้ อถวายเกียรติพระเจ้า
บาง คน อู้ ว่า “เฮา มี สิทธิเยี
์ ย ะ อะหยัง ก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง ตี้ เยีย ะ นั ้น จะ เป๋น ประโยชน์
“เฮา มี สิทธิ์ เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ คน จํา๋ เริญ ขึ้น 24 บ่ดี หัน แก่
ตั ๋ว แต่ หื้อ หัน แก่ คน อื่น ตวย 25 จิน
๊ ตี้ ขาย ต๋าม กาด นั ้น กิน
๋ ได้ เน่ อ ก็ บ่ต้อง กึ๊ด นั ก ว่า จะ ผิด ก่อ
26 ย้อนมีเขียนในพระคัมภีรว่
์ า “ปื๊ นดินกับกู้สิง่ กู้อย่างในโลก เป๋นขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้า�ฒ
23

27 ถ้ามีใผตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อเจิญหมู่ต้านไปกิน
๋ เลี้ยง

แล้วต้านใค่ไป กู้อย่างตี้เขาดาหื้อกิน
๋ นั ้น ก็กิน
๋
ได้โดยบ่ต้องกึ๊ดนั กว่าจะผิดก่อ
“ของกิน
๋ หมู่นี้ เขาเอาไปปู่จา
ฮูปเคารพแล้ว� ต้านก็บ่ต้องกิน
๋ เปื้ อหันแก่คนตี้บอกนั ้น กับเปื้ อหันแก่จิตสํานึ ก 29 ข้าพเจ้า
บ่ได้ หมายเถิง จิต สํานึ ก ของ หมู่ ต้าน แต่ หมายเถิง จิต สํานึ ก ของ คน ตี้ บอก นั ้น บาง คน อาจ
จะถามว่า เยียะหยังอิสระของเฮาต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึ กของคนอื่นตวย 30 ถ้าข้าพเจ้ากิน
๋
โดย ก๋าน ขอบ พระคุณ เยีย ะ หยัง 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
เยียะเปื้ อถวายเกียรติพระเจ้า 32 บ่ดีเป๋นต้นเหตุหื้อหมู่จาวยิว กาว่าจาวกรีก กาว่าหมู่คนใน
คริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป 33 เหมือนตี้ข้าพเจ้าฮิเยียะกู้อย่างเปื้ อหื้อกู้คนปอใจ๋ โดยตี้
ข้าพเจ้าบ่ได้กึ๊ดเถิงตั ๋วเก่าเลย แต่กึ๊ดเถิงคนตังหลาย เปื้ อว่าหมู่เขาจะได้รอดป๊นบาปโต้ษ
28 แต่ถ้ามีใผมาบอกหมู่ต้านว่า

๕

10:16 10:16 คือก๋านกิน
๋ เลี้ยงตี้ระลึกเถิงก๋านกิน
๋ ฮ่วมโต๊ะมื้อสุดต๊ายของพระเยซูคริสต์
32:17 ฒ 10:26 10:26 สดด� 24:1

ฏ

10:20 10:20 ฉธบ�

1 โครินธ์ 11:1
1 หื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามอย่างข้าพเจ้า
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1 โครินธ์ 11:25

เหมือนกับตี้ข้าพเจ้าเยียะต๋ามอย่างพระคริสต์

เปาโลสอนเรือ
่ งคุมหัวของแม่ญิง
ข้าพเจ้า ขอ ยกย่อง หมู่ ต้าน ย้อน หมู่ ต้าน กึ๊ด เถิง ข้าพเจ้า ใน กู้ๆ เรือ
่ ง กับ ฮัก ษา กํา สอน
3
ต่างๆ ตี้สืบทอดกั ๋นมาตี้ข้าพเจ้าได้หื้อไว้กับต้าน ข้าพเจ้าใค่หื้อหมู่ต้านเข้าใจ๋ว่า พระคริสต์
เป๋นหัวของป้อจายกู้คน กับป้อจายก็เป๋นหัวของแม่ญิง๖ กับพระเจ้าก็เป๋นหัวของพระคริสต์
4 จาอัน
้ ป้อจายคนใดตี้อธิษฐานกาว่าบอกถ้อยกําของพระเจ้าโดยมีผ้าคุมหัวอยู่ ก็เยียะหื้อ
หัว ของ เขา เสีย เกียรติ 5 แต่ แม่ ญิง คน ใด ตี้ อธิษฐาน กาว่า บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า โดย บ่ได้
เอาผ้าคุมหัว ก็เยียะหื้อหัวของตั ๋วเสียเกียรติ ย้อนเผียบเหมือนว่านางได้โก๋นหัวไปเหียแล้ว
6 ถ้า แม่ ญิง บ่เอา ผ้า คุม หัว ก็ ไป ตัด ผม เหีย เต๊อะ แต่ ก็ เป๋ น เรือ
่ งน่า อายตี้ แม่ ญิงจะตัดผมกา
ว่าโก๋นหัว จาอัน
้ หื้อเอาผ้าคุมหัวเหีย 7 ป้อจายบ่ต้องคุมหัว ย้อนว่าป้อจายเป๋นเหมือนภาพ
สะท้อนกับศักดิศ
์ รีของพระเจ้า แต่ส่วนแม่ญิงนั ้นเป๋นศักดิศ
์ รีของป้อจาย 8 ย้อนว่าป้อจาย
บ่ได้ มา จาก แม่ ญิง แต่ พระเจ้า หื้อ แม่ ญิง มา จาก ป้อ จาย 9 กับ บ่ได้ สร้าง ป้อ จาย ขึ้น เปื้ อ แม่
ญิง แต่ สร้าง แม่ ญิง เปื้ อ ป้อ จาย 10 ย้อน จาอี้ แม่ ญิง ก็ สมควร ตี้ จะ มี สัญลักษณ์ ตี้ แสดง เถิง
สิทธิอํานาจ อยู่ บน หัว เปื้ อ หื้อ หมู่ ทูต สวรรค์ หัน 11 แต่ จาใด ก็ ต๋าม ใน จี วต
ิ ของ เฮา ตี้ เป๋น คน
ขององค์ พระผู้เป๋นเจ้านั ้น ป้อจายก็ ต้องเปิ้ งแม่ ญิง กับแม่ ญิงก็ ต้องเปิ้ งป้อจาย 12 ย้อนว่า
พระเจ้า สร้าง แม่ ญิง จาก ป้อ จาย กับ ป้อ จาย ก็ เกิด จาก แม่ ญิง ตวย แต่ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็ มา จาก
พระเจ้า
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 ว่าถ้าป้อจายไว้ผมยาว
ก็เป๋นตี้น่าละอาย 15 แต่ถ้าแม่ญิงไว้ผมยาวก็เป๋นศักดิศ
์ รีของนาง ย้อนว่าผมยาวนั ้นก็เป๋น
เหมือนผ้าตี้ได้หื้อไว้คุมหัว 16 แต่ถ้าใผจะเถียงข้าพเจ้าเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าขอบอกไว้เลยว่า หมู่
เฮากับคนในคริสตจักรต่างๆ บ่ได้นมัสก๋านพระเจ้าในแบบอื่นเลย
2

ก๋านกิน
๋ เลี้ยงขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
ข้าพเจ้าบ่มี อะหยังจะยกย่องหมู่ ต้าน ย้อนเมื่อหมู่ ต้าน
มาจุ มนุมกั ๋น ก็ ได้ ผลเสียนั กเหลือผลดี 18 อย่างตี้ นึ่ ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ มาว่า เมื่อ หมู่ ต้านมาจุ
มนุมนมัสก๋านกั ๋นก็แตกแยกกั ๋นเป๋นหมู่ๆ กับข้าพเจ้าก็เจื้อว่าท่าจะแต๊อยู่ 19 ย้อนว่าจะต้อง
มีก๋านแตกแยกกั ๋นในหมู่ต้าน เปื้ อจะได้ฮู้ว่า ใผอยู่ฝ่ายพระเจ้า 20 เมื่อหมู่ต้านมาจุมนุมกั ๋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
ต่างฟั่ งกิน
๋ ของกิน
๋ ของตั ๋วเหีย บ่ได้แบ่งคนอื่น เลยก๋ายเป๋นพ่องก็ใค่อยาก พ่องก็กิน
๋ จ๋นเมา
22 หมู่ ต้าน บ่มี บ้าน ตี้ จะ กิน
๋ กับ ดื่ม กา กาว่า หมู่ ต้าน ใค่ อยาก ดู แควน คริสตจักร ของ พระเจ้า
แล้วเยียะหื้อคนของพระองค์ตี้ตุ๊กยากต้องขายขีหน้
้ ากา แล้วจะหื้อข้าพเจ้าว่าจาใดดี จะหื้อ
ยกย่องหมู่ต้านกา ข้าพเจ้ายกย่องต้านบ่ได้แต๊ๆ
23 กําสอนตี้ข้าพเจ้าบอกกับหมู่ต้านนั ้น ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั จากองค์พระผู้เป๋ นเจ้า คือในคืนตี้
พระเยซู โดน หัก หลัง นั ้น พระองค์ ได้ หยิบ เข้า หนมปัง ขึ้น มา 24 ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว บิ
ออกอู้ว่า “นี่ เป๋นตั ๋วของเฮา ตี้ได้หื้อไว้กับต้านตังหลาย หื้อเยียะจาอีเปื้
้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 25 เมื่อ
กิน
๋ เข้าหนมปังแล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วยขึ้นมาเยียะอย่างเดียวกั ๋น แล้วอู้ว่า “ถ้วยนี้ เป๋นพันธ
17 เรือ
่ งตี้ ข้าพเจ้า จะสอนต่อ ไปนี้

๖

11:3 11:3 แป๋ได้แหมอย่างว่า ผัวเป๋นหัวของเมีย

1 โครินธ์ 11:26
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1 โครินธ์ 12:17

สัญญาใหม่ ตี้ พระองค์ จะยืนยันโดยเลือดของเฮา เมื่อใดตี้ หมู่ ต้านกิน
่ จากถ้วยนี้
๋ เหล้าองุน
หื้อเยียะจาอีเปื้
้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 26 ย้อนเมื่อใดตี้หมู่ต้านกิน
่ จากถ้วยนี้
๋ เข้าหนมปังกับเหล้าองุน
หมู่ต้านก็ได้บอกเถิงก๋านต๋ายขององค์พระผู้เป๋นเจ้า จ๋นเถิงพระองค์จะปิ๊ กมา
27 จา อัน
้ ถ้า ใผ กิน
่ จาก ถ้วย ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า อย่าง
๋ เข้า หนม ปัง กับ กิน
๋ เหล้า องุน
บ่สมควร เขาก็ได้เยียะบาปต่อตั ๋วกับเลือดขององค์พระผู้เป๋ นเจ้า 28 หื้อกู้คนกวดผ่อตั ๋วเก่า
หื้อ ดี ก่อน ตี้ จะ กิน
่ จาก ถ้วย นี้ 29 ย้อนว่าคน ตี้ กิน
๋ เข้า หนมปัง กับ เหล้า องุน
๋ โดย บ่ได้ 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 ถ้า เฮา กวด ผ่อ ใจ๋ ตั ๋ว
เก่าก่อน เฮาก็จะได้บ่ต้องโดนลงโต้ษ 32 ต๋อนตี้เฮาโดนลงโต้ษนั ้น พระองค์กํ่าลังตีสอน
๋
เฮา
เปื้ อบ่หื้อเฮาถูกตัดสินลงโต้ษบาปฮ่วมกับคนในโลกนี้ 33 จาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย เมื่อหมู่ต้าน
มาจุมนุมเปื้ อจะฮ่วมกิน
๋ เลี้ยงกั ๋นนั ้น ก็หื้อถ้ากิน
๋ พร้อมกั ๋น 34 ถ้ามีใผใค่อยากแก่ก็หื้อเขากิน
๋
ลุกบ้านมาก่อน เปื้ อว่าเมื่อมาจุ มนุมกั ๋น จะได้ บ่โดนลงโต้ ษจากพระเจ้า ส่วนเรือ
่ งอื่นๆ นั ้น
เมื่อข้าพเจ้ามาจะสอนหื้อต้าน

12

ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งของประทานจากพระวิญญาณ 2 หมู่ต้าน
ก็ฮู้อยู่แล้วว่า ตะก่อนต๋อนตี้ยังบ่ฮู้จักพระเจ้านั ้น หมู่ต้านก็โดนจุล่ายหื้อหลงตางไปไหว้ฮูป
เคารพตี้อูบ่
้ ได้ 3 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าขอบอกหื้อฮูไว้
้ ว่า คนตี้อูโดย
้
มีพระวิญญาณของพระเจ้า
จะ บ่อู้ ว่า “ขอ หื้อ พระเยซู ถูก สาป แจ้ง� กับ บ่มี ใผ อู้ ได้ ว่า “พระเยซู เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�
นอกจากอูโดย
้
พระวิญญาณบริสุทธิ์
4 ของประทานนั ้นมีต่างกั ๋นไป แต่มาจากพระวิญญาณองค์เดียวกั ๋น 5 ก๋านฮับใจ๊พระเจ้าก็
มีต่างกั ๋นไป แต่ก็ฮับใจ๊องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าองค์เดียวกั ๋น 6 ก๋านงานก็มีต่างกั ๋นไป แต่มีพระเจ้า
องค์เดียวกั ๋นตี้เยียะงานหมู่นี้ ผ่านตางกู้คน 7 กู้คนได้ฮบ
ั ของประทานจากพระวิญญาณเปื้ อ
8
เป๋น ประโยชน์ ฮ่วม กั ๋น พระวิญญาณ หื้อ คน นึ่ ง อู้ ถ้อยกํา ตี้ มี ปั๋ ญญา กับ พระวิญญาณ องค์
เดียวกั ๋นนั ้นก็หื้อแหมคนนึ่ งอูถ้
้ อยกําตี้มีความฮู้ 9 พระวิญญาณองค์เดียวกั ๋นนี้ ละตี้หื้อแหม
คนมีความเจื้อ หื้อแหมคนสามารถฮักษาโรคได้ 10 หื้อคนนึ่ งเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ หื้อแหม
คนอู้ถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้าได้ หื้อแหมคนฮู้ว่าสิง่ ใดมาจากพระเจ้าสิง่ ใดบ่ใจ้ กับหื้อแหม
คน อู้ ภาษา อื่นๆ กับ หื้อ แหม คน แป๋ ภาษา หมู่ นั ้น ได้ 11 ตึง หมด นี้ ก็ มา จาก พระวิญญาณ องค์
เดียวกั ๋น กับพระองค์ก็หื้อของประทานแต่ละคนต๋ามตี้พระองค์หันสมควร
1 ปี้ น้ องตังหลาย

เฮาเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์

12 ก็เหมือนกับตั ๋วๆเดียวตี้มีหลายส่วนอยู่ตวยกั ๋น

เถิงแม้จะมีหลายส่วน แต่ตึงหมดก็ยัง
เป๋น ตั ๋ว เดียว กั ๋น ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ก็ เป๋น จาอัน
้
ย้อน ว่า บ่ว่า จะ เป๋น จาว ยิว กาว่า จาว กรีก
เป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ กู้คนก็ได้ฮบ
ั บัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว เปื้ อหื้อเป๋นส่วนนึ่ ง
ของตั ๋วเดียวกั ๋น เฮากู้คนก็ได้ฮบ
ั พระวิญญาณองค์เดียวกั ๋นอยูใน
่ เฮา
14 ตั ๋วบ่ได้มีก้าส่วนเดียว แต่มีหลายๆ ส่วน 15 ถ้าตีน
๋ จะอู้ว่า “เฮาบ่ใจ้มือ เฮาเลยบ่ใจ้เป๋น
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
“เฮาบ่ใจ้ต๋า เฮาเลยบ่ใจ้เป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋ว� เถิงจะอู้จาอัน
้ ก็บ่ได้เยียะหื้อหูเลิกเป๋นส่วนนึ่ ง
17
ของตั ๋วได้ ถ้าตั ๋วเป๋นต๋าตึงหมด เฮาจะได้ยน
ิ ได้จาใด กาว่าถ้ามีก้าหูเต้าอัน
้ เฮาจะดมกลิน
่
13
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18 ตี้ เป๋ น จาอี้ ก็ ย้อน พระเจ้า จัด แต่ ละ ส่วน หื้อ อยู่ ใน ตั ๋ว ต๋าม ตี้ พระองค์ กํา
๋ หนดไว้

ได้ จาใดกั ๋น
19 ถ้าตั ๋วมีก้าส่วนเดียวเต้าอัน
้ จะเป๋นตั ๋วได้จาใด 20 แต๊ๆ แล้ว มีส่วนต่างๆ หลายส่วน แต่ก็
ยังเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
21 จาอัน
้ ต๋าจะอู้กับมือว่า “เปิ้ นบ่ต้องก๋านตั ๋ว� ก็บ่ได้ กาว่า หัวจะอู้กับตีน
๋ ว่า “เปิ้ นบ่ต้อง
ก๋าน ตั ๋ว� ก็ บ่ได้ 22 แต่ หลายๆ ส่วนในตั ๋วตี้ ผ่อเหมือนว่าบ่แข็งแฮง ก็ ยังจํา๋ เป๋ นสําหรับจี วต
ิ
23 กับบางส่วนตี้ เฮากึ๊ดว่าบ่มีก้า เฮาก็ ยังฮักษาอย่างดี ตี้ สุ ด กับส่วนตี้ เฮาอายตี้ จะอวด เฮา
ก็ ยังเอาใจ๋ ใส่ อย่างดี ตี้ สุด 24 แต่ ส่วนตี้ ดี งามแล้ว ก็ บ่ต้องเอาใจ๋ ใส่ หื้อนั กแหม พระเจ้าเป๋น
ผู้ ตี้ จัด วาง ส่วน ต่างๆ ของ ตั ๋ว โดย หื้อ ส่วน ตี้ ตํ่าต้อย ได้ ฮบ
ั เกียรติ นั ก ขึ้น 25 เปื้ อ บ่หื้อ มี ก๋าน
แตกแยกกั ๋นในตั ๋ว แต่ หื้อส่วนต่างๆ เอาใจ๋ ใส่ เซิง่ กั ๋นและกั ๋นเต้ากั ๋นหมด 26 ถ้าส่วนใดส่วน
นึ่ ง เจ็บ ส่วน อื่นๆ ตึง หมด ใน ตั ๋ว ก็ เจ็บ ไป ตวย ถ้า ส่วน ใด ส่วน นึ่ ง ได้ ฮบ
ั เกียรติ ส่วน อื่นๆ ตึง
หมดก็ฮ่วมจื้นจมยินดีไปตวย
27 หมู่ ต้าน ก็ เป๋ น ตั ๋ว ของ พระคริสต์ แต่ ละ คน ก็ เป๋ น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว นั ้น 28 พระเจ้า ได้ แต่ง
ตัง้ คนของพระองค์กู้คนไว้ต๋ามหน้าตี้คือ นึ่ ง อัครทูต สอง ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
สาม อาจ๋ารย์ ต่อจากนั ้นก็คือ คนตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ ต่อมาก็คือคนตี้ฮักษาโรคได้ คนตี้
จ้วยเหลือคนอื่น คนตี้เป๋นหมู่ผูนํ
้ า กาว่าหมู่ตี้อูภาษา
้
อื่นๆ 29 กู้คนเป๋นอัครทูตตึงหมดกา กา
ว่ากู้ คนเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดกา กาว่ากู้คนเป๋นอาจ๋ารย์กั ๋นหมดกา
กาว่ากู้คนเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้หมดกา 30 กู้คนฮักษาโรคได้ตึงหมดกา กาว่าอูภาษา
้
อื่นๆได้
กั ๋นกู้คนกา กาว่าแป๋ความหมายของภาษานั ้นได้กั ๋นกู้คนกา 31 ขอหื้อต้านฮิหาของประทาน
ตี้สําคัญตี้สุด
เปาโลสอนเรือ
่ งความฮัก
ข้าพเจ้าจะจี๊หื้อหมู่ต้านหันเถิงตางตี้ดีตี้สุด
1 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าจะอูภาษา
้
อื่นๆ

13

กาว่าอูภาษา
้
ของทูตสวรรค์ได้ตวย แต่ถ้าบ่มีความฮัก
ข้าพเจ้า ก็ เป๋น ก้า ก๊อง กาว่า ฉาบ ตี้ ตี หื
๋ ้อ มี เสียง เหีย เต้า อัน
้ 2 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ อู้ถ้อยกํา ตี้
็ ตึงหมดของพระองค์ กับมีความฮูกู
มาจากพระเจ้าได้ กาว่าเข้าใจ๋ในข้อลํ้าเลิก
้ ้อย่าง กาว่ามี
ความเจื้อนั กเถิงขนาดจะย้ายดอยได้ แต่ ถ้าบ่มีความฮัก ข้าพเจ้าก็ บ่มีก้าอะหยังเลย 3 เถิง
แม้ว่าข้าพเจ้าจะหื้อสิง่ ของตึงหมดตี้ข้าพเจ้ามีกับคนตุ๊กคนยาก กาว่ายอมสละตั ๋วหื้อเอาไป
เผาไฟเหีย๗ แต่ถ้าบ่มีความฮัก มันก็บ่มีประโยชน์ อะหยังกับข้าพเจ้าเลย
4 ความ ฮัก นั ้น ก็ ต้อง มี ความ อดทน ต้อง มี ความ เมตต๋า กรุ ณา บ่ขอย กั ๋น บ่อวด ตั ๋ว กาว่า
จ๋องหอง 5 ต้อง มี ความ สุภาพ บ่หัน แก่ ตั ๋ว บ่หมิง้ บ่จํา๋ ความ ผิด ของ คน อื่น 6 บ่จื้น จม ยินดี
ในก๋านเยียะบ่ดี แต่จื้นจมยินดีในความจริง 7 ความฮักทนได้กู้อย่าง เจื้อวางใจ๋อยู่ตลอด มี
ความหวังอยูตลอด
่
กับอดทนต่อกู้อย่าง
8 ความ ฮัก คง อยู่ ตลอด ไป แต่ ก๋าน บอก ถ้อย กํา ตี้ มา จาก พระเจ้า นั ้น ก็ จะ หาย ไป แม้แต่
ก๋านอู้ภาษาอื่นๆก็จะเลิกอู้กั ๋น กับความฮู้ตี้มาจากพระเจ้าก็จะเสียไป 9 ย้อนว่าเฮาฮู้ก้าบาง
ส่วน กับ บอก ถ้อยกํา นั ้น ได้ ก้า บาง ส่วน เต้า อัน
้ 10 แต่ เมื่อ ความ สมบูรณ์ มา เถิง แล้ว ตี้ เป๋น
บาง ส่วน นั ้น ก็ จะ หาย ไป 11 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า เป๋น หละอ่อน ข้าพเจ้า อู้ อย่าง หละอ่อน กึ๊ด อย่าง
หละอ่อน ใจ๊ เหตุผล อย่าง หละอ่อน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า เป๋น คน ใหญ่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ เลิก
๗
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12 ย้อนว่าบ่าเดี่ยวนี้ เผียบเหมือนเฮาหันภาพมัวๆ

เยียะอย่างหละอ่อนจาอัน
้ ละ
ในแว่น แต่
เมื่อความสมบูรณ์ นั ้นมาเถิง ข้าพเจ้าจะหันถี่เหมือนอยู่ต่อหน้ากั ๋น ตี้ข้าพเจ้าฮู้ต๋อนนี้ ก็เป๋น
ก้าบางส่วน แต่ เมื่อเวลานั ้นมาเถิง ข้าพเจ้าจะฮู้หมดกู้ อย่างเหมือนตี้ พระเจ้าฮู้จักข้าพเจ้า
13 แต่ บ่าเดี่ยวนี้ มีอยู่สามอย่างตี้ ยังคงอยู่ คือความเจื้อ ความหวัง กับความฮัก แต่ ตึงหมด
นี้ ความฮักสําคัญตี้สุด

14
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านอูภาษา
้
อื่นๆ
1 หื้อ ฮิเยีย ะ ต๋าม ความ ฮัก จาอี้

กับหื้อตัง้ ใจ๋ ตี้ จะใค่ ได้ ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ โดย
เฉพาะ ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 2 ย้อน ว่า คน ตี้ อู้ ภาษา อื่นๆ นั ้น บ่ได้ อู้ กับ คน แต่ อู้ กับ
็ เซิง่ อู้โดยพระวิญญาณ 3 แต่คนตี้บอก
พระเจ้า ย้อนว่าบ่มีใผเข้าใจ๋ สิง่ ตี้เขาอู้เป๋นข้อลํ้าเลิก
ถ้อยกําของพระเจ้านั ้น อู้กับคนเปื้ อหื้อหมู่ เขาจํา๋ เริญในความเจื้อ กับหื้อกํา๋ ลังใจ๋ ตึงปลอบ
ใจ๋คนหมู่นั ้น 4 คนตี้อู้ภาษาอื่นๆนั ้นได้ ก็เยียะหื้อตั ๋วเก่าจํา๋ เริญขึ้น แต่คนตี้บอกถ้อยกําของ
พระเจ้านั ้นเยียะหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น 5 ข้าพเจ้าใค่หื้อหมู่ต้านกู้คนอูภาษา
้
อื่นๆได้ แต่นั ก
เหลือนั ้น ข้าพเจ้าใค่หื้อหมู่ต้านกู้คนบอกถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้าได้ ย้อนว่าคนตี้บอกถ้อย
กําของพระเจ้าก็มีประโยชน์ นั กเหลือคนตี้อูภาษา
้
อื่นๆได้ นอกจากจะมีคนแป๋กําอูหมู
้ ่นั ้นหื้อ
ฟัง เปื้ อจะได้จ้วยหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น
แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ถ้า ข้าพเจ้า มา หา ต้าน แล้ว อู้ ภาษา อื่นๆ จะ มี ประโยชน์ อะหยัง
นอกจากข้าพเจ้าจะมาบอกสิง่ ตี้พระเจ้าเปิดเผยหื้อฮู้ กาว่าหื้อความฮู้พิเศษ กาว่าอู้ถ้อยกํา
ตี้ มา จาก พระเจ้า กาว่า กํา สัง่ สอน ของ พระเจ้า 7 แม้ แต่ สิง่ ตี้ บ่มี จี วต
ิ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด เสียง ได้
อย่าง ขลุ่ย กาว่า พิณ ถ้าเล่นเสียงบ่ชัด คนฟังจะฮู้ได้ จาใดว่าเล่นเพลงอะหยังอยู่ 8 ถ้าคน
เป่าแกเป่าเสียง บ่ดี ใผจะเกีย มตั ๋วฮบกั ๋นได้ 9 ก็ อย่างเดียวกั ๋น ถ้า หมู่ ต้านบ่ได้ อู้ภาษาตี้ เข้า
ใจ๋กั ๋นได้ คนฟังจะเข้าใจ๋กําอูนั
้ ้นได้จาใด สิง่ ตี้ต้านอูนั
้ ้นก็จะเป๋นเหมือนลมปั๊ ดไปเหีย 10 แต๊ๆ
ในโลกนี้ มีหลายภาษานั กขนาด แต่บ่มีภาษาใดตี้จะบ่มีความหมาย 11 แล้วถ้าข้าพเจ้าบ่เข้า
ใจ๋ภาษานั ้นตี้เขาอูกั
้ ๋น ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนคนละจ้าดคนละภาษากั ๋นกับคนตี้อู้ กับคนตี้อูก็
้
เป๋นเหมือนคนละจ้าดคนละภาษากับข้าพเจ้าตวย 12 ก็ เหมือนเดียวกั ๋นกับหมู่ต้าน เมื่อหมู่
ต้านกระตือรือร้นอยากจะได้ของประทานจากพระวิญญาณ ก็หื้อฮิหาของประทานตี้จะจ้วย
คริสตจักรหื้อจํา๋ เริญขึ้น
6

13 จาอัน
้

คน ตี้ อู้ภาษา อื่นๆได้ ก็ ต้อง อธิษฐาน ขอ หื้อ ตั ๋ว เก่า แป๋ ได้ ตวย 14 ย้อนถ้า ข้าพเจ้า
อธิษฐาน เป๋น ภาษา อื่นๆ จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า อธิษฐาน อยู่ แต่ ก็ บ่เป๋น ประโยชน์ กับ กํา
กึ๊ด ของ ข้าพเจ้า เลย 15 ถ้า จาอัน
้ ข้าพเจ้า จะ เยีย ะ จาใด ดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ตึง จิต วิญญาณ ตึง
กํา กึ๊ด ใน ก๋าน อธิษฐาน กับ จะ ฮ้อง เพลง สรรเสริญ ด้วย จิต วิญญาณ 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 ต้าน อู้ อะหยัง 17 เถิง แม้ ว่า กํา
อธิษฐาน ขอบคุณ พระเจ้า นั ้น จะ ดี นั ก ขนาด แต่ ก็ บ่ได้ จ้วย หื้อ คน อื่น จํา๋ เริญ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า
ขอบคุณพระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้าอู้ภาษาอื่นๆนั ้น ได้ นั ก เหลือ หมู่ ต้าน 19 แต่ ในคริสตจักร ข้าพเจ้า
จะใจ๊กํากึ๊ดอูห้
้ ากําตี้คนอื่นเข้าใจ๋ได้ เปื้ อสอนคนอื่น ก็ดีเหลืออูเป๋
้ นภาษาอื่นๆเป๋นหมื่นกํา
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ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย บ่ดี กึ๊ด อย่าง หละอ่อน เน่ อ ใน เรือ
่ ง บ่ดี ก็ หื้อ เป๋น เหมือน หละอ่อน
หน้ อยๆ แต่ในเรือ
่ งกํากึ๊ดหื้อกึ๊ดเหมือนคนตี้ใหญ่แล้ว 21 ในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า
20

“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
บอกถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้านั ้น ก็สําหรับผู้ตี้เจื้อ บ่ใจ้สําหรับคนตี้บ่เจื้อ 23 ย้อนจาอัน
้ ถ้าผู้
เจื้อตึงหมดมาจุ มนุมกั ๋น แล้วต่างคนต่างอู้ภาษาอื่นๆ แล้วคนตี้ บ่เกยฮู้เรือ
่ งพระเจ้า กาว่า
คน ตี้ บ่ใจ้ ผู้ เจื้อ เข้า มา หมู่ เขา จะ บ่หา ว่า หมู่ ต้าน เป๋น ผี บ้า ไป แล้ว กา 24 แต่ ถ้า กู้ คน บอก ถ้อย
กํา ของ พระเจ้า เมื่อ คน ตี้ บ่เจื้อ กาว่า คน ตี้ บ่เกย ฮู้เรือ
่ ง พระเจ้า เข้า มา เขา ก็ จะ ได้ ฮับ ก๋าน ตัก
เตือ
๋ นในบาปของเขา กับเขาก็จะฮูว่
้ าเขาได้เยียะบาปต่อพระเจ้ามาแล้ว ย้อนสิง่ ตี้ได้ยน
ิ จาก
25
หมู่ต้านกู้คน ความลับในใจ๋ของเขาก็จะถูกเปิดเผยขึ้น แล้วเขาจะคุกเข่าก้มหน้าลงนมัส
ก๋านพระเจ้าอูว่
้ า “พระเจ้าอยูต้
่ ามก๋างหมู่ต้านแต๊ๆ�
ระเบียบในก๋านนมัสก๋าน
จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย จะ ว่า จาใด ต๋อน ต้าน มา จุ มนุม กั ๋น เปื้ อ นมัส ก๋า น พระเจ้า คน นึ่ ง
ก็ ฮ้อง เพลง แหม คน ก็ สอน แหม คน ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ เขา แหม คน ก็ อู้ ภาษา
อื่นๆ กับแหมคนก็แป๋ หื้อเยียะกู้อย่างนี้ เปื้ อหื้อกู้คนได้จํา๋ เริญขึ้นในความเจื้อ 27 ถ้าจะมีคน
อู้ภาษาอื่นๆก็ หื้อมี สักสองสามคนก็ ปอ กับหื้ออู้เตื้อคน แล้วหื้อมี คนนึ่ งแป๋ 28 แต่ ถ้าบ่มีใผ
แป๋ ได้ ก็ บ่ต้องหื้อใผอู้ภาษานั ้นออกมาในตี้ จุ มนุม หื้อเขาอู้กับพระเจ้าในใจ๋ เต้าอัน
้ 29 หื้อมี
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอู้สองสามคนก็ ปอ กับหื้อคนอื่นตัดสินสิง่ ตี้ เขาอู้นั ้นว่ามา
จากพระเจ้าแต๊ก่อ 30 แต่ถ้าพระเจ้าเปิดเผยกับใผตี้นั ่งอยู่ตวยกั ๋นนั ้น ก็หื้อคนตี้กํ่าลังอู้นั ้น
หยุด เหีย ก่อน 31 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า นั ้น ควร จะ อู้ เตื้อ คน เปื้ อ
หื้อ กู้ คน ได้ เฮีย น ฮู้ กับ ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ 32 ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สามารถ บังคับ จิต
วิญญาณ ของ เขา ได้ 33 ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ เป๋น พระเจ้า แห่ง ความ วุน
่ วาย แต่ เป๋น พระเจ้า
แห่งสันติสุข
26

อย่างตี้ เป๋นอยู่ในคริสตจักรกู้ๆ ตี้ 34 หื้อหมู่ แม่ญิงฟังกั ๋นอยู่เงียบๆ ต๋อนตี้ จุ มนุมกั ๋นในค
ริสตจักร ย้อนว่าหมู่แม่ญิงบ่ได้ฮบ
ั อนุญาตหื้ออู้ แต่หื้อมีความนอบน้ อมเหมือนตี้มีเขียนไว้
ในบทบัญญัติ 35 ถ้าหมู่แม่ญิงใค่ฮู้อะหยัง ก็หื้อเก็บไปถามผัวตี้บ้าน ย้อนว่าก๋านตี้แม่ญิงจะ
อูใน
้ ตี้จุมนุมคริสตจักรนั ้นก็เป๋นเรือ
่ งขายขีหน้
้ า
36 ถ้อยกําของพระเจ้าเกิดมาจากหมู่ต้านกา

กาว่าหมู่ต้านเป๋นหมู่เดียวตี้พระเจ้าหื้อถ้อย
กํากา
กาว่าเป๋นคนตี้มีของประทาน
ฝ่าย จิต วิญญาณ เขา ต้อง ยอมฮับ ว่า สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า เขียน มา นี้ เป๋น กํา สัง่ จาก องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้า 38 กับ ถ้า ใผ บ่สนใจ๋ กํา สัง่ นี้ หมู่ ต้าน ก็ บ่ต้อง ไป สนใจ๋ เขา 39 จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย หื้อ ฮิ
บอกถ้อยกําของพระเจ้า แต่ก๋านอูภาษา
้
อื่นๆก็บ่ต้องห้ามเนาะ 40 แต่หื้อเยียะกู้สิง่ หื้อเหมาะ
สมกับเป๋นระเบียบ
37 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเป๋ นผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า
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ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์
ข้าพเจ้าจะเตือ
๋ นหมู่ต้านเถิงข่าวดีตี้ข้าพเจ้าเกยบอกกับหมู่ต้านนั ้น เซิง่
หมูต้
่ านได้ฮับไว้กับได้ตัง้ มัน
่ อยูใน
่ ข่าวดีนั ้นแล้ว 2 กับจะได้ฮบ
ั ความรอดผ่านตางข่าวดีนั ้นถ้า
หมู่ ต้านยึดถือในกําตี้ ข้าพเจ้าได้ บอกไป ถ้า บ่จาอัน
้ ความเจื้อ ของหมู่ ต้านก็ จะบ่มี ประโยชน์
อะหยัง
3 ย้อน ข้าพเจ้า ได้ บอก เรือ
่ งสําคัญตี้ สุดตี้ ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั มานั ้นหื้อ กับหมู่ ต้าน แล้ว คือพระ
คริสต์ได้ต๋ายเปื้ อบาปของหมู่เฮา ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า 4 เขาฝังพระองค์ไว้ แล้ว
ในวันตี้ สามพระเจ้าก็ เยียะหื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น มาใหม่ ต๋ามตี้ มี เขียนไว้ในพระคัมภีร ์ 5 แล้ว
พระองค์ป๋ากฏหื้อเปโตรหัน แล้วหื้ออัครสาวกสิบสองคนหันตวย 6 ต่อจากนั ้น พระองค์มา
ป๋ากฏหื้อหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อนั กเหลือห้าร้อยคนหันพร้อมกั ๋น เถิงแม้บางคนจะต๋ายไปแล้ว แต่
หลาย คน ยัง มี จี วต
ิ อยู่ จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ 7 หลัง จาก นั ้น พระองค์ ก็ มา ป๋า กฏ หื้อ ยากอบ แล้ว
ก็ อัครทูต ตึง หมด หัน เหมือน กั ๋น 8 แล้ว พระองค์ ก็ มา ป๋า กฏ หื้อ ข้าพเจ้า หัน เป๋น คน สุด ต๊าย
เหมือนข้าพเจ้าเป๋นหละอ่อนตี้เกิดก่อนกํา๋ หนด 9 ย้อนว่าข้าพเจ้าเป๋นผู้ตี้ตํ่าต้อยตี้สุดในหมู่
อัครทูต ข้าพเจ้า บ่สมควร ได้ จื้อ ว่า เป๋น อัครทูต ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ได้ คํ่า คน ของ พระเจ้า 10 แต่
ตี้ ข้าพเจ้า เป๋น ได้ จาอี้ ก็ ย้อน พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ มี หื้อ ข้าพเจ้า บ่ใจ้ ว่า ตี้ พระองค์ หื้อ นั ้น จะ
บ่มี ประโยชน์ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ฮํา เยีย ะ ก๋าน หนั ก เหลือ หมู่ อัครทูต ตึง หมด เถิง แม้วา่ บ่ใจ้
ข้าพเจ้าตี้เป๋นคนเยียะ แต่เป๋นพระคุณของพระเจ้าตี้อยู่กับข้าพเจ้าเยียะ 11 ย้อนจาอัน
้ บ่ว่า
จะเป๋นเรือ
่ งตี้ ข้าพเจ้าสอนกาว่าหมู่เขาสอน ก็ เป๋นเรือ
่ งตี้ เฮาได้ บอกไป กับต้านตังหลายได้
เจื้อ
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
คนในหมู่ต้านบอกว่า บ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย 13 ถ้าก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายบ่มี ก็
หมายความว่าพระเจ้าบ่ได้ เยียะหื้อพระคริสต์ เป๋นขึ้นมาหนะก่า 14 ถ้าพระเจ้าบ่ได้ เยียะหื้อ
พระคริสต์ เป๋นขึ้น มา ก๋านบอกข่าวดี ของเฮาก็ บ่มี ประโยชน์ กับ ความเจื้อของหมู่ ต้านก็ บ่มี
ประโยชน์ เหมือน กั ๋น 15 แล้ว ก็ เยีย ะ หื้อ คน กึ๊ด ว่า เฮา จุ เรือ
่ ง พระเจ้า ย้อน เฮา เป๋น พยาน ว่า
พระองค์เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว แต่ถ้าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ บ่ได้ เป๋น ขึ้น มา เหมือน กั ๋น 16 ย้อน ว่า ถ้า พระเจ้า บ่ได้ เยีย ะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น
ขึ้นมา พระเจ้าก็ บ่ได้ เยียะหื้อพระคริสต์ เป๋นขึ้นมาตวย 17 แล้วถ้าพระเจ้าบ่ได้ เยียะหื้อพระ
คริสต์เป๋นขึ้นมา ความเจื้อของหมู่ต้านก็บ่มีประโยชน์ ต้านก็ยังเป๋นคนบาปอยู่ต่อไป 18 ถ้า
เป๋นจาอัน
้ คนของพระคริสต์ตังหลายตี้ต๋ายไปแล้วก็ต้องฉิ บหายไปตวย 19 กับถ้าความหวัง
ตี้พระคริสต์จะจ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ มีก้าจีวต
ิ ตี้อยู่ในโลกนี้ เต้าอัน
้ หมู่เฮาก็เป๋นคนตี้น่า
อินดูตี้สุดในคนตังหลาย
12

20 แต่ ความจริงก็ คือ พระเจ้าเยียะหื้อพระคริสต์ เป๋ นขึ้นจากความต๋าย เซิง
่ 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 ความ ต๋าย ก็ เกิด
ขึ้น โดย คนๆ เดียว จาอัน
้ 22 อย่าง เดียว กั ๋น กับ ตี้ อาดั ม เป๋น เหตุ หื้อ กู้ คน ต้อง ต๋าย จาใด กู้ คน
ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา ย้อน มี ความ สัมพันธ์ กับ พระคริสต์ จาอัน
้ 23 แต่ จะ ไล่ ต๋าม ลําดับ ไป คือ พระ
คริสต์ เป๋น ขึ้น ก่อน แล้ว คน ตัง หลาย ตี้ เป๋น ของ พระคริสต์ จะ เป๋น ขึ้น มา ใน วัน ตี้ พระองค์ ปิ๊ ก
มา 24 แล้วก็จะเป๋นวันเสี้ยงสุด พระคริสต์จะทําลายหมู่วิญญาณตี้ครอบครอง หมู่วิญญาณ
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ตี้มีสิทธิอํานาจ กับหมู่วิญญาณตี้มีฤทธิอํ
์ านาจตึงหมด แล้วพระองค์จะมอบแผ่นดินนั ้นหื้อ
กับพระเจ้าพระบิดา 25 ย้อนว่าพระคริสต์จะต้องปกครองจ๋นกว่าพระเจ้าจะผาบหมู่ศัตรู ตึ
๋ ง
หมดหื้ออยูใต้
่ อํานาจของพระคริสต์ 26 ศัตรูตั
๋ ๋วสุดต๊ายตี้จะถูกผาบก็คือความต๋าย 27 เหมือน
ตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “พระเจ้าจะเยียะหื้อกู้สิง่ อยูใต้
่ อํานาจของพระคริสต์�ด เมื่อพระ
คัมภีร เขี
์ ยน ว่า กู้ สิง่ อยู่ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ ก็ เข้า ใจ๋ ได้ ดี ว่า ยกเว้น พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ
กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ 28 เมื่อ กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ แล้ว ต๋อน นั ้น พระ
คริสต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ จะ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ยก กู้ สิง่ หื้อ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ
พระองค์ เปื้ อพระเจ้าจะเป๋นใหญ่เหนื อกู้สิง่
29 จาอัน
้ หมู่ตี้ฮับบัพติศมาแตนคนตี้ต๋ายไปแล้วจะเยียะจาใด ถ้าตี้เขาว่ากั ๋นเป๋นแต๊ คือ
พระเจ้า บ่ได้ เยีย ะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา เลย แล้ว เป๋น จาใด เถิง มี ก๋าน ฮับ บัพ ติศ มา แตน คน
ต๋าย 30 แล้ว เป๋น หยังเฮาเถิงยอม เสี่ยง ต๋าย อยู่ตลอดเวลา 31 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้าเสี่ยง
ต๋ายอยูกู
่ ้วัน สิง่ นี้ ข้าพเจ้ายืนยันได้ ปอๆ กับตี้ข้าพเจ้ามีความภูมใิ จ๋ในตั ๋วหมูต้
่ านในนามพระ
เยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา 32 ถ้าจะอู้เผียบว่า ข้าพเจ้าได้สู้กับสัตว์ฮ้ายในเมืองเอ
เฟซัสโดยมีความหวังต๋ามแบบของคน ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ อะหยัง ถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะ
หื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมา จาอัน
้
“ก็หื้อเฮากิน
๋ กับดื่มเต๊อะ
ย้อนว่าวันพูกเฮาจะต๋ายกั ๋นแล้ว�ต

เหมือนกับมีกําบอกว่า “คบกับคนบ่ดี ก็ เยียะหื้อเฮานิ สัยบ่ดี ไปตวย�
เลิกเยียะบาปเหีย ย้อนมีบางคนในหมู่ต้านบ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเลย ตี้ข้าพเจ้าอู้
จาอีก็
้ เปื้ อหื้อหมู่ต้านละอายใจ๋
33 บ่ต้อง จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ
34 จงมีสติได้แล้ว

ตั ๋วในโลกนี้ กับตั ๋วตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย
“คนต๋ายแล้วจะเป๋นขึ้นมาได้ จาใด� เฮาจะมีตั ๋วแบบใดกั ๋น 36 โคะ
คน ง่าว แต๊ๆ เม็ด พืช ตี้ ต้าน หว่าน นั ้น ถ้า มัน บ่แห้ง ต๋าย ไป ก่อน จะ งอก ขึ้น มา ใหม่ ได้ จาใด
37 เม็ด พืช ตี้ ต้าน หว่าน นั ้น บ่ว่า จะ เป๋ น ข้าว สาลี ก็ ดี กาว่า เม็ด พืช อย่าง อื่น ก็ ดี ตี้ ต้าน หว่าน
เป๋นก้าเม็ดเต้าอัน
้ บ่ใจ้ต้นตี้จะงอกขึ้นมา 38 พระเจ้าหื้อเม็ดตี้ต้านหว่านเป๋นฮูปเป๋นฮ่างขึ้น
มาต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ พระองค์ หื้อแต่ ละเม็ดมี ฮูปฮ่างเฉพาะของมัน 39 ส่วน
เนื้ อของสิง่ ตี้มีจีวต
ิ นั ้นบ่เหมือนกั ๋น เนื้ อคนก็เป๋นอย่างนึ่ ง เนื้ อสัตว์ก็เป๋นแหมอย่าง เนื้ อนก
ก็ เป๋นแหมอย่าง เนื้ อป๋าก็ เป๋นแหมอย่าง 40 ตั ๋วสําหรับสวรรค์ ก็ มี กับตั ๋วสําหรับโลกก็ มี แต่
ว่า ตั ๋ว ใน สวรรค์ ก็ งาม อย่าง นึ่ ง ตั ๋ว ใน โลก ก็ งาม แหม อย่าง นึ่ ง 41 ตะวัน ก็ งาม อย่าง นึ่ ง ดวง
เดือนก็งามแหมอย่างนึ่ ง ดาวก็งามแหมอย่างนึ่ ง แม้แต่ดาวแต่ละแก่นก็งามต่างกั ๋น
42 คน ตี้ เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เป๋ น จาอัน
้ เหมือนกั ๋น ตั ๋วตี้ ถูกฝังไว้ก็ เน่าเปื่ อยได้ แต่ เมื่อ
เป๋นขึ้นมาแล้ว ก็จะเป๋นตั ๋วตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้แหมต่อไป 43 ตั ๋วตี้ถูกฝังในดินนั ้นเน่าเปื่ อยบ่งาม
แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมาก็งาม ตั ๋วตี้ถูกฝังในดินนั ้นบ่แข็งแฮง แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมานั ้นมีฤทธิอํ
์ านาจ
44 สิง
่ ตี้ ถูก ฝัง ไว้ก็ เป๋น ก้า ตั ๋ว ฝ่าย เนื้ อ หนั ง แต่ เมื่อ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ เป๋น ตั ๋ว ฝ่าย จิต วิญญาณ
ถ้า มี ตั ๋ว ฝ่าย เนื้ อ หนั ง ก็ ต้อง มี ตั ๋ว ฝ่าย จิต วิญญาณ ตวย 45 อย่าง ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ์ว่า
“พระเจ้า หื้อ อาดั ม เป๋น ป้อ จาย คน เก๊า ตี้ มี จี วต
ิ �ถ แต่ พระคริสต์ ผู้ เป๋น อาดั ม คน สุด ต๊าย นั ้น
46
เป๋นวิญญาณตี้หื้อจีวต
ิ
ตั ๋วตี้เป๋นเนื้ อหนั งนั ้นมาก่อน แล้วตั ๋วหลังจากนั ้นเป๋นจิตวิญญาณ
47 ป้ อจายคนเก๊าหัวทีนั ้นมาจากดินในโลกนี้ แต่ป้ อจายคนตี้สองนั ้นมาจากสวรรค์ 48 คนตี้
มาจากดินเป๋นจาใด คนของโลกตังหลายก็ เป๋นจาอัน
้ แต่ คนตี้ มาจากสวรรค์ เป๋นจาใด คน
35 แต่ จะ มี คน ถาม ว่า
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49 อย่าง เดียว กั ๋น กับ บ่า เดี่ยวนี้

ของสวรรค์ ก็ เป๋นจาอัน
้
เฮาตี้ มีลักษณะของคนตี้ มาจากดิน
วันใดวันนึ่ งเฮาก็จะมีลักษณะของคนตี้มาจากสวรรค์
50 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า หมาย ความ ว่า ตั ๋ว ตี้ มี เลือด กับ เนื้ อ บ่สามารถ เข้า ใน แผ่น ดิน
็ นี้ หื้อ
ของ พระเจ้า ได้ สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย ได้ จะ ป๋น กับ สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย บ่ได้ ได้ จาใด 51 ฟัง ข้อ ลํ้า เลิก
ดี เฮาจะบ่ต๋ายกั ๋นกู้ คน แต่ เฮากู้ คนจะได้ ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่ 52 ในเสี้ยววินาที เดียว ในอึดใจ๋
เดียว ต๋อนตี้เป่าแกเป๋นเตื้อสุดต๊ายนั ้น หมู่ตี้ต๋ายไปแล้ว พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นมาโดย
บ่มีวันเน่าเปื่ อย แล้วเฮาก็จะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่ 53 ย้อนว่า สิง่ ตี้เน่าเปื่ อยได้ก็จะได้ฮบ
ั ก๋าน
เปี่ ยนใหม่เป๋นสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้ แล้วตั ๋วตี้ต้องต๋ายก็จะได้ฮับก๋านเปี่ ยนเป๋นตั ๋วตี้บ่มีวันต๋าย
ได้ 54 จาอัน
้ เมื่อ สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย ได้ ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน ใหม่ เป๋น สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย บ่ได้ กับ ตั ๋ว ตี้ ต้อง
ต๋ายได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนเป๋นตั ๋วตี้บ่มีวันต๋าย เมื่อนั ้นกําตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรก็
์ จะเป๋นแต๊ตี้ว่า
“ความต๋ายได้ก๊านสิน
้ ซากแล้ว�ท
55 “โอ ความต๋าย เจ้าจะมีชัยเหนื ออะหยังได้
โอ ความต๋าย ปิ๊ ดของเจ้าอยูตี
่ ้ไหน�ธ
56 ปิ๊ ด ของ ความ ต๋าย ก็ คือ บาป กับ อํานาจ ของ บาป มา จาก บท บัญญัติ 57 แต่ ขอบ พระคุณ
พระเจ้า ตี้หื้อหมู่เฮามีชัยตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
58 จาอัน
้ ปี้ น้ องตี้ ข้าพเจ้าฮัก หื้อมัน
่ คงไว้ ห้ามสัน
่ คลอน หื้อเยียะก๋านขององค์ พระผู้เป๋น
เจ้า อย่าง เต๋ม ตี้ กู้ เวลา ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ ว่า ก๋าน ตี้ เฮา ฮับ ใจ๊ พระเจ้า นั ้น จะ บ่เสีย ไป โดย บ่มี
ประโยชน์

16

ก๋านฮับบริจาคเปื้ อจ้วยคนของพระเจ้า

1 ส่วนเรือ
่ งก๋านฮอมสตางค์จ้วยเหลือคนของพระเจ้า ข้าพเจ้าสัง่ คนในคริสตจักรตี้แคว้น

กาลาเทียจาใด ต้านตังหลายก็ต้องเยียะจาอัน
้ ตวย 2 กู้วันติด
๊ หื้อกู้คนกั ๋นสตางค์ส่วนนึ่ งของ
ตี้เซาะมาได้ออก แล้วเก็บไว้ เปื้ อว่าเมื่อข้าพเจ้าไปหา ต้านจะได้บ่ต้องไปเซาะฮอมกั ๋นแหม
3 เมื่อ มา แผว ข้าพเจ้า จะ ส่ง คน ตี้ หมู่ ต้าน เลือก หื้อ เอา สตางค์ ตี้ หมู่ ต้าน ถวาย กับ จดหมาย
แนะนําตั ๋วไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 4 ถ้าหันว่าข้าพเจ้าสมควรจะไปตวย หมู่เขาก็จะไปพร้อมกั ๋นกับ
ข้าพเจ้า
แผนก๋านเตียวตางของเปาโล

5 หลังจากตี้ ข้าพเจ้าเลยแคว้นมาซิโดเนี ยแล้ว

ข้าพเจ้าจะมาหาหมู่ต้าน ย้อนว่าข้าพเจ้า
ตัง้ ใจ๋ จะ ผ่าน มา ตาง นั ้น ข้าพเจ้า อาจ จะ ย้าง อยู่ กับ หมู่ ต้าน สัก หว่าง นึ่ ง อาจ จะ อยู่ จ๋น เสี้
ยง หน้า หนาว ก็ ได้ เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ จ้วย สนั บ สนุน ข้าพเจ้า หื้อ เตียว ตาง ต่อ ไป 7 ย้อน
ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ อยาก แว่ แอ่ว หา ต้าน กํา เดียว เต้า อัน
้ เมื่อ ผ่าน ไป ถ้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หัน
สมควร ข้าพเจ้าก็ใค่ย้างอยูกั
่ บหมู่ต้านเมินๆ หน้ อย 8 แต่ข้าพเจ้ากะว่าจะอยูตี
่ ้เมืองเอเฟซัส
9
นี้ จ๋น เถิง งาน เพ็น เทคอสต์ ย้อน ตี้ นี่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ เปิด โอกาส หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยีย ะ
ก๋าน หื้อ เกิด ผล ได้ นั ก ขนาด แต่ ก็ มี คน ขัด ขวาง นั ก เหมือน กั ๋น 10 ถ้า ทิ โมธีแว่มา หา หมู่ ต้าน
บ่ดี เยีย ะ หื้อ เขา บ่ม่วน ใจ๋ เมื่อ อยู่ กับ หมู่ ต้าน เน่ อ ย้อน ว่า เขา เยีย ะ ก๋าน หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
เหมือนข้าพเจ้า 11 จาอัน
้ ห้ามหื้อใผดูแควนเขา แต่หื้อจ้วยเขาเตียวตางต่อไปอย่างสันติสุข
เปื้ อเขาจะปิ๊ กมาหาข้าพเจ้า ย้อนข้าพเจ้ากํ่าลังกอยถ้าเขากับหมู่ปี้ น้ องคนอื่นๆ อยู่
12 ส่วนอปอลโล ตี้เป๋ นปี้ น้ องผูเ้ จื้อของเฮานั ้น ข้าพเจ้าวิงวอนเขาขนาดหนั กว่าหื้อไปแอ่ว
หาหมู่ต้านกับหมู่ปี้ น้ องคนอื่นๆ ตวย แต่เขายังบ่ใค่ไปต๋อนนี้ เตื้อ ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะไป
6
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กําสอนสุดต๊ายของจดหมายเปาโล
หื้อมัน
่ คงในความเจื้อ หื้อมีใจ๋ก้ากับเข้มแข็ง 14 หื้อเยีย
ะกู้ สิง่ กู้ อย่างโดยความฮัก 15 ปี้ น้ องตังหลาย ต้านก็ ฮู้เรือ
่ งสเทฟานั สกับครอบครัวของเขา
แล้วว่าเป๋นจาใด หมู่ เขาเป๋นคริสเตียนหมู่ เก๊าในแคว้นอาคายา ตึงได้ เอาแต๊ เอาว่าในก๋าน
ฮับ ใจ๊ คน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน 16 หื้อ เจื้อ ฟัง ต่อ คน จาอี้ กับ กู้ๆ คน ตี้ ฮํา เยีย ะ ก๋าน
ตวยเขา 17 ข้าพเจ้าจื้นจมยินดีขนาดตี้สเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทัส กับอาคายคัสมาหาข้าพเจ้า
แตนหมู่ต้านตี้ บ่ได้ มา 18 ย้อนว่าหมู่เขาหื้อกํา๋ ลังใจ๋ ข้าพเจ้าอย่างตี้ หมู่เขาได้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋ หมู่
ต้าน สมควรแล้วตี้ต้านจะหื้อเกียรติคนจาอี้
19 คน ใน คริสตจักร ต่างๆ ใน แคว้น เอเชีย ฝาก กํา ตัก
๊ ตวาย มา หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตวย อาค
วิลลากับปริสคา ตึงคนในคริสตจักรตี้อยู่ในบ้านของเขาก็ฝากกําตัก
๊ ตวายในนามองค์พระ
ผู้เป๋นเจ้ามาหื้อหมู่ต้านเป๋นพิเศษ 20 ปี้ น้ องกู้คนตี้นี่ ก็ฝากกําตัก
๊ ตวายมาหื้อต้านเหมือนกั ๋น
หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ
21 กําตัก
๊ ตวายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเป๋นคนเขียน 22 ถ้าใผบ่ฮักองค์พระผู้เป๋นเจ้า ก็ขอหื้อเขา
ถูก แจ้ง ขอ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา เต๊อะ 23 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยู่
กับหมู่ต้านเต๊อะ 24 ความฮักของข้าพเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์๘
13 หื้อต้านตังหลายหละวังไว้หื้อดี

๘

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

โครินธ์

ฉบับตีสอง
้

เปาโลเขียนจดหมายฉบับตี้สองนี้ ไปเถิงหมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์ ในจดหมายฉบับนี้ ต้าน
ได้อูเถิ
้ งสิง่ ตี้เกิดขึ้นในจีวต
ิ ของต้าน จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 57

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ย้อนว่ามีหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อม
มาตี้เมืองโครินธ์ หมู่เขาได้จุล่ายหมู่ผู้เจื้อโดยกําสอนตี้ผิดๆ เปาโลจึงอยากตี้จะอธิบายกํา
สัง่ สอนหมู่นั ้นว่าเป๋นสิง่ ตี้ผิด หมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นได้บอกว่าเปาโลบ่ใจ้อัครทูตแต๊ แต่
เปาโลก็ได้เขียนสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับจีวต
ิ ของต้านเปื้ อแสดงหื้อหันว่าต้านเป๋นอัครทูตแต๊ๆ เปาโล
เขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้กํ่าลังแอ่วหาหมู่ผู้เจื้อในแคว้นมาซิโดเนี ย
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ ออธิบายเถิงเหตุผลตี้ เปาโลเปี่ ยนแผนก๋านตี้ จะเตียวตาง
ไปแอ่วหาปี้ น้ องผู้เจื้อตี้หัน
้ อย่างใดก็ดีต้านได้เขียนบอกหมู่เขา เถิงสิง่ ตี้สําคัญคือ ก๋านเก็บ
ฮอม สตางค์ เปื้ อ จ้วย เหลือ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ตุ๊ก ยาก ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต้าน สอน ว่า ผู้ เจื้อ ควร จะ
จ้วย เหลือ เซิง่ กั ๋น และ กั ๋น โดย เฉพาะ คน ตี้ กํ่า ลัง ตุ๊ก ต้าน ได้ เขียน เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ ใน เมือง โค
รินธ์บ่หื้อเจื้อกําของหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นตี้เข้ามาสอนผิดในเมืองโครินธ์ เปาโลได้เน้ น
ยํ้า ว่า ต้าน สามารถ ตี้ จะ เยีย ะ ก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี โดย อํานาจ ของ
พระวิญญาณบริสุทธิตี
่ ตั ๋วต้านเต้าอัน
้
์ ้อยูใน

กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์ ต๋าม ความ ต้อง
ก๋านของพระเจ้า กับจากทิโมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮาตวย
เถิงผู้เจื้อในคริสตจักรของพระเจ้าตี้เมืองโครินธ์ กับคนของพระเจ้ากู้คนตี้อยู่ใคว่แคว้น
อาคายา 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ
จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
3 สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา พระเจ้า เป๋ น
พระบิดา ตี้ มี เมตต๋า กับ เป๋น ผู้ ตี้ จ้วย เฮา กู้ อย่าง 4 ตี้ พระองค์ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เฮา ใน ความ ตุ๊ก ยาก
ของ เฮา กู้ เรือ
่ ง ก็ เปื้ อ หื้อ เฮา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ คน ตัง หลาย ตี้ มี ความ ตุ๊ก ยาก ได้ เหมือน ตี้ พระองค์
ได้ หื้อ กับ เฮา 5 ย้อน ว่า ยิง่ เฮา ฮ่วม ตุ๊ก ยาก กับ พระคริสต์ นั ก เต้า ใด เฮา ก็ ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ จาก
พระเจ้าผ่านตางพระคริสต์นั กเต้าอัน
้ 6 ตี้เฮาได้ฮบ
ั ความตุ๊กยาก ก็เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้ฮบ
ั กํา๋
ลังใจ๋กับได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ กับตี้เฮาได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ ก็เปื้ อหมู่ต้านจะได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋
ตวย เซิง่ จะเยียะหื้อหมู่ต้านอดทนต่อความยากลําบากอย่างเดียวกับตี้หมู่เฮาอดทนอยู่นั ้น
7 เฮาเลยมัน
่ ใจ๋ หมู่ต้านได้ อย่างเต๋มตี้ ย้อนฮู้ว่าหมู่ต้านมีส่วนในความตุ๊กยากของเฮาจาใด
หมู่ต้านก็มีส่วนได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋อย่างตี้เฮาได้ฮบ
ั จาอัน
้
1

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เถิง ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตี้ เฮา ได้ ฮบ
ั ใน แคว้น
เอเชีย เซิง่ เป๋น ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง หนั ก เกิน
๋ กํา๋ ลัง ของ เฮา ตี้ จะ ทน ได้ เฮา ปอ หมด หวัง ตี้ จะ
เอา จี วต
ิ รอด 9 แต๊ๆ เฮา กึ๊ด ว่า ถูก ตัดสิน หื้อ เถิง ตี้ ต๋าย แล้ว แต่ ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ เปื้ อ ว่า เฮา จะ ได้
8
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เปิ้ ง พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา ใหม่ บ่ใจ้ เปิ้ ง ตั ๋ว เก่า พระองค์ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น
ภัยตี้ใหญ่หลวงมาแล้ว กับพระองค์จะจ้วยเฮาแหม เฮามีความหวังกับพระองค์ว่าพระองค์
จะจ้วยเฮาแหมต่อไปแน่ ๆ 11 ย้อนหมู่ ต้านฮ่วมใจ๋ กั ๋นอธิษฐานเปื้ อเฮา พระเจ้าก็ จะตอบกํา
อธิษฐานหมู่นั ้นของต้านกับจะปั๋ นปอนเฮา แล้วคนจํา๋ นวนนั กก็จะขอบคุณพระเจ้าย้อนเฮา
10

เปาโลเปี่ ยนแผนก๋านเตียวตาง

12 จิตสํานึ กของเฮายืนยันกับหมูเฮา
่ ว่า กู้สิง่ ตี้เฮาเยียะในโลกนี้ เฮาเยียะโดยความบริสุทธิ์

ใจ๋ กับ นํ้า ใส ใจ๋ จริง ตี้ มา จาก พระเจ้า โดย เฉพาะ ใน ความ สัมพันธ์กับ หมู่ ต้าน เฮา ได้ เยีย ะ จา
อัน
้ โดยพระคุณของพระเจ้า บ่ใจ้ โดยปั๋ ญญาของคน สิง่ นี้ ละตี้ เยียะหื้อเฮาภู มิใจ๋ 13 ย้อนว่า
เฮาบ่ได้เขียนปิดบังอะหยังไว้เลย กู้สิง่ ตี้เฮาเขียนเป๋นสิง่ ตี้หมูต้
่ านอ่านเข้าใจ๋ได้ ข้าพเจ้าหวัง
ว่า หมู่ ต้าน จะ เข้า ใจ๋ เฮา ตึง หมด 14 ย้อน หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ เฮา อยู่พ่อง แล้ว ตี้ ว่า ใน วัน ตี้ พระเยซู
องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาปิ๊ กมานั ้น หมู่ต้านจะได้ ภู มิใจ๋ ในตั ๋วเฮา เหมือนกับตี้ เฮาจะภู มิใจ๋
ในตั ๋วหมู่ต้านตวย
15 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า หมู่ ต้าน ภู มิ ใจ๋ ใน ตั ๋ว เฮา ข้าพเจ้า จึง กะ ว่า จะ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน ก่อน
เปิ้ น เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ปอน เถิง สอง เต้า 16 ข้าพเจ้า จะ แว่ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง
เตียวตาง ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ จะ แว่แอ่ว หา แหม เตื้อ ต๋อน ขา ปิ๊ ก จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย
เปื้ อจะขอหื้อหมู่ต้านจ้วยข้าพเจ้าเตียวตางไปแคว้นยูเดียต่อไป 17 ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าวางแผน
ไว้จาอี้ แล้วบ่ได้ ไป หมู่ต้านจะว่าข้าพเจ้าเหลาะแหละเอาแน่ เอานอนบ่ได้ กา กาว่าข้าพเจ้า
วางแผนอย่างคนในโลกเยียะกั ๋นกา อย่างตี้กําเดียวก็บอกว่า “ไป� กําเดียวก็บอกว่า “บ่ไป�
18 พระเจ้า สัตย์ ซ่ ือ แต๊ๆ จาใด กํา ของ เฮา ตี้ อู้ กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ใจ้ เป๋ น กํา แต๊ กับ บ่แต๊ พร้อม กั ๋น
จาอัน
้ 19 ย้อน ว่า พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั ส ตึง ทิ โมธี
ได้ บอกกับหมู่ ต้าน ก็ บ่ใจ้ เป๋น “แต๊� กับ “บ่แต๊� แต่ กู้ อย่างตี้ พระองค์ บอกนั ้นก็ เป๋น “แต๊�
หมด 20 ย้อนว่าพระสัญญาของพระเจ้ากู้ข้อก็เป๋น “แต๊�โดยพระคริสต์ ย้อนจาอี้หมู่เฮาจึง
อู้กําว่า “อาเมน� ผ่านตางพระคริสต์ เซิง่ เป๋นก๋านหื้อเกียรติพระเจ้า 21 พระเจ้านี้ ละ เป๋นผู้
ตี้ หื้อ เฮา กับ หมู่ ต้าน ตัง้ มัน
่ คง อยู่ใน พระคริสต์ กับ เป๋น ผู้ ตี้ เลือก เฮา 22 พระองค์ ได้ จํ๊า ก๋า เฮา
เป๋นคนของพระองค์ ไว้ กับหื้อพระวิญญาณอยู่ในใจ๋ เฮาเปื้ อเป๋นก๋านมัดจํา๋ พระสัญญาของ
พระองค์
23 ขอ พระเจ้า เป๋ น พยาน ว่า ตี้ ข้าพเจ้า ตัด สิน ใจ๋ บ่ไป เมือง โคริน ธ์นั ้น ก็ เปื้ อ บ่อยาก หื้อ หมู่
ต้าน จํ๊า ใจ๋ นั ก ขึ้น แหม 24 เฮา บ่ได้ บังคับ ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ย้อน หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ ตี้
มัน
่ คงดีอยูแล้
่ ว แต่เฮาฮ่วมฮับใจ๊กับหมู่ต้าน เปื้ อเยียะหื้อหมู่ต้านมีความสุข
1 จาอัน
้

2

ข้าพเจ้าได้ตัง้ ใจ๋ไว้ว่า จะบ่ไปเยียะหื้อหมู่ต้านต้องตุ๊กใจ๋แหม 2 ย้อนว่า ถ้าข้าพเจ้า
เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ตุ๊ก ใจ๋ แล้ว จะ มี ใผ แหม ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ สุข ถ้า บ่ใจ้ หมู่ ต้าน ตี้
ข้าพเจ้าเยียะหื้อตุ๊กใจ๋ 3 ข้าพเจ้าจึงเขียนจาอัน
้ ในฉบับตี้แล้ว เปื้ อเมื่อไปเถิงแล้วข้าพเจ้าจะ
บ่ต้องตุ๊กใจ๋กับคนตี้ควรจะเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ว่าเมื่อข้าพเจ้ามีความ
สุข หมู่ต้านกู้คนก็จะมีความสุขไปตวย 4 ย้อนต๋อนตี้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนั ้นเถิงหมู่
ต้าน ข้าพเจ้า ลําบาก ใจ๋ กับ หนั ก ใจ๋ ขนาด นํ้า ต๋า ไหล แล้ว ไหล แหม ตี้ เขียน จาอัน
้ บ่ใจ้ เปื้ อ จะ
เยียะหื้อหมู่ต้านตุ๊กใจ๋เน่ อ แต่ใค่หื้อหมู่ต้านฮูว่
้ าข้าพเจ้าฮักหมู่ต้านกู้คนนั กมอกใด
ก๋านยกโต้ษหื้อกับคนตี้เกยเยียะผิด
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5 ถ้าใผคนใดคนนึ่ งเยียะหื้อคนตุ๊กใจ๋

เขาบ่ได้เยียะหื้อข้าพเจ้าตุ๊กใจ๋คนเดียวเน่ อ แต่เยีย
ะ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ตุ๊ก ใจ๋ ตวย บ่นั ก ก็ หน้ อย (ข้าพเจ้า บ่ใค่ อยาก อู้ หื้อ แฮง ไป) 6 ตี้ หมู่ ต้าน ส่วน
ใหญ่ ได้ ลงโต้ ษ เขา ก็ ปอ แล้ว 7 จาอัน
้ หมู่ ต้าน ก็ เปิง ดี ตี้ จะ ยกโต้ ษ หื้อ เขา กับ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เขา
เปื้ อ บ่หื้อ เขา จ๋ม อยู่ กับ ความ ตุ๊ก หนั ก นั ้น 8 ข้าพเจ้า ขอ อ้อนวอน หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ หื้อ เขา ฮู้ ว่า
หมูต้
่ านฮักเขา 9 นี่ เป๋นเหตุตี้ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายเถิงหมูต้
่ านก่อนหน้านี้ เปื้ อจะทดสอบ
ว่าหมู่ ต้านจะยอมเจื้อ ฟัง กู้ เรือ
่ งก่อ 10 ถ้า หมู่ ต้านยกโต้ ษหื้อ ใผ ข้าพเจ้า ก็ จะยกโต้ ษหื้อ เขา
ตวย กับเมื่อข้าพเจ้ายกโต้ษหื้อนั ้น (ถ้ามีเรือ
่ งอะหยังหื้อยกโต้ษ) ข้าพเจ้าก็จะเยียะต่อหน้า
พระคริสต์ย้อนหันแก่หมู่ต้าน 11 เปื้ อบ่หื้อซาต๋านจุล่ายเฮาได้ ย้อนเฮาฮู้ตันเล่หเ์ หลี่ยมของ
มันดี
จีวต
ิ ของเฮาในพระคริสต์

12 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าไปเถิงเมืองโตรอัส

เปื้ อบอกข่าวดีของพระคริสต์นั ้น องค์พระผู้เป๋นเจ้า
ได้ เปิด โอกาส หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยีย ะ ก๋าน ตี้ หัน
้ 13 แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่สบายใจ๋ เลย ย้อน บ่ปะ ทิตั ส
น้ อง บ่าว ใน ความ เจื้อ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ลา คน ตี้ หัน
้ แล้ว เตียวตาง ไป ตี้ แคว้น มาซิ โด
เนี ย
14 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ ตี้ นํา หมู่ เฮา เซิง
่ เป๋น เหมือน เชลย ของ พระคริสต์ ใน ขบวน
แห่ฉลอง มี ชัย ของ พระองค์ ตลอด มา พระเจ้า ใจ๊ เฮา เผยแพ่ ความ ฮู้ เรือ
่ ง พระคริสต์ ไป กู้ๆ ตี้
เหมือนนํ้าหอมตี้ หอมไปใคว่ 15 ย้อนว่าเฮาเป๋นเหมือนกลิน
่ งหอมตี้ พระคริสต์เผา
่ ของเครือ
ถวาย หื้อ พระเจ้า ตี้ ลอย ไป ต้า มก๋าง คน ตี้ กํ่า ลัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย
16 สําหรับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย กลิน
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ ตี้ นํา เขา ไป หา ความ ต๋าย แต่ สําหรับ คน
ตี้ จะ รอด กลิน
ิ จาอัน
้ มี ใผ พ่อง ตี้ สามารถ เยีย ะ ก๋าน นี้ ได้
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ หอม ตี้ นํา ไป หา จี วต
17 ย้อน ว่า เฮา บ่เหมือน หลายๆ คน ตี้ เอา ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ไป หา กิน
๋ แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา
เฮาจึงบอกออกไปอย่างนํ้าใสใจ๋ จริงต่อหน้าพระองค์ ในฐานะตี้ เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊ ของพระเยซู
คริสต์

3

ผู้ฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามพันธสัญญาใหม่
นี่ ผ่อ เหมือน ว่า หมู่ เฮา กํ่า ลัง ยกย่อง ตั ๋ว เก่า แหม กา กาว่า เฮา เป๋น เหมือน คน อื่นๆ ตี้ ต้อ
งก๋าน หนั งสือ 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 เป๋น หนั งสือ รับรอง ของ เฮา ตี้ เขียน ไว้ใน ใจ๋ ของ เฮา หื้อ กู้ คน ได้ อ่าน กับ ได้
ฮู้ 3 หมู่ ต้าน เยีย ะ หื้อ หัน ว่า หมู่ ต้าน เป๋น หนั งสือ ตี้ พระคริสต์ เขียน แล้ว เฮา เป๋น ผู้ ส่ง กับ บ่ได้
ใจ๊หมึกเขียน แต่ใจ๊พระวิญญาณของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่เขียน บ่ได้เขียนลงบนแผ่นหิน แต่
เขียนลงบนใจ๋ของคน
4 เฮา อู้ จาอี้ ได้ ย้อน เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ 5 ความ สามารถ
ของเฮาตี้มีอยู่นั ้นก็บ่ได้ถือว่า มาจากตั ๋วเฮา แต่ความสามารถนั ้นมาจากพระเจ้า 6 ผู้ตี้จ้วย
หื้อเฮาสามารถฮับใจ๊ต๋ามพันธสัญญาใหม่ ตี้บ่ใจ้เป๋นไปต๋ามบทบัญญัติตี้เขียนไว้ แต่เป๋นไป
ต๋ามพระวิญญาณ ย้อนว่าบทบัญญัติตี้เขียนไว้นั ้นนําไปเถิงความต๋ายฝ่ายจิตวิญญาณ แต่
พระวิญญาณนําไปเถิงจีวต
ิ ฝ่ายจิตวิญญาณ
7 แต่ถ้าก๋านฮับใจ๊ต๋ามบทบัญญัติตี้นําไปเถิงความต๋าย ตี้ได้เขียนไว้บนแผ่นหิน ยังมากับ
รัศมี ของ พระเจ้า (เถิง แม้ จะ เป๋น รัศมี ตี้ จ๋าง หาย ไป) จ๋น เยีย ะ หื้อ จาว อิสราเอล ผ่อ หน้า ของ
โมเสสบ่ได้ ย้อนรัศมีนั ้นอยู่บนหน้าของต้าน 8 แล้วก๋านฮับใจ๊ ต๋ามพระวิญญาณก็ จะมีรัศมี
ของ พระเจ้า ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ นั ้น แหม 9 ย้อน ถ้า ก๋าน ฮับ ใจ๊ ตี้ นํา ไป เถิง ก๋าน ลงโต้ ษ ยัง มา โดย
1
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รัศมี แล้วก๋านฮับใจ๊ตี้นําไปเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมจะซํ้ามีรัศมีนั กเหลือนั ้นมอกใด 10 บ่า
เดี่ยว นี้ รัศมี ตี้ เกย มี ของ พันธสัญญา เก่า นั ้น ก็ เหมือน บ่มี รัศมี เมื่อ เผียบ กับ รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่
ของ พันธสัญญา ใหม่ 11 จาอัน
้ ถ้า พันธสัญญา เก่า ตี้ กํ่า ลัง จะ ยกเลิก ไป ยัง มี รัศมี แล้ว พันธ
สัญญาใหม่ตี้คงอยูตลอด
่
ไป จะบ่มีรัศมีนั กเหลือนั ้นแหมกา
เมื่อ มี ความ หวัง จาอี้ แล้ว เฮา จึง ก้า อู้ อย่าง บ่กั ๋ว ใผ 13 เฮา บ่เหมือน โมเสส ตี้ เอา ผ้า คุม
หน้า ไว้ เปื้ อ บ่หื้อ จาว อิสราเอล ผ่อ รัศมี ตี้ กํ่า ลัง หาย ไป 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 ปิด จิต ใจ๋ ของ หมู่ เขา อยู่ 16 แต่ ถ้า
ใผก็ต๋ามตี้หันไปหาองค์พระผู้เป๋นเจ้า ผ้าคุมหน้านั ้นก็ถูกเปิดออก 17 องค์พระผู้เป๋นเจ้าใน
ข้อนี้ ก็คือพระวิญญาณ ตี้ไหนตี้มีพระวิญญาณขององค์พระผู้เป๋นเจ้า ตี้หัน
้ ก็มีอิสระ 18 หมู่
เฮากู้คนตี้บ่มีผ้าคุมหน้าแล้ว ก็ผ่อหันรัศมีขององค์พระผู้เป๋นเจ้า แล้วเฮาก็ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยน
แปลงหื้อเป๋นเหมือนภาพสะท้อนของพระองค์ เยียะหื้อเฮามีรัศมีนั กขึ้นไปติกๆ เซิง่ มาจาก
องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระวิญญาณ
12

4
อุง่ สมบัติอันลํ้าก้า
ย้อน จาอี้ เฮา จึง บ่หมด กํา๋ ลัง ใจ๋ ย้อน ว่า พระเจ้า เมตต๋า มอบหมาย หื้อ เฮา เยีย ะ ก๋าน นี้
แล้ว เฮา ก็ บ่ได้ ใจ๊ วิธี ตี้ ลับๆ ซ่อนๆ ตี้ น่า ละอาย กู้ อย่าง เฮา บ่ใจ๊ วิธี จุ ล่า ย กับ บ่ได้ บิดเบือน
ถ้อยกําของพระเจ้าไป แต่เฮาบอกความจริง เฮาเยียะจาอี้ต่อหน้าพระเจ้า เปื้ อยืนยันในจิต
สํานึ ก ของ กู้ คน หื้อ ฮู้ ว่า เฮา เป๋น คน จาใด 3 แต่ ถ้า ข่าวดี ตี้ เฮา บอก จะ ถูก ปิด ซ่อน อยู่ เหมือน
ผ้าปิดหน้า ก็ปิดได้ก้ากับหมู่ตี้กํ่าลังจะฉิ บหายเต้าอัน
้ 4 พระของคนยุคนี้ ๑ได้เยียะหื้อกํากึ๊ด
ของคนตี้บ่เจื้อมืดมนไปเหมือนคนต๋าบอด เปื้ อบ่หื้อหมู่เขาหันแสงเป่งแจ้งของข่าวดี ข่าวดี
นี้ ก็คือเรือ
่ งรัศมีของพระคริสต์ผู้ตี้เป๋นภาพสะท้อนของพระเจ้า 5 เฮาบ่ได้บอกเถิงเรือ
่ งของ
ตั ๋วเก่า แต่ เฮา บอก ว่า พระเยซู คริสต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ บอก ว่า ตั ๋ว เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ
หมู่ต้าน ย้อนหันแก่ พระคริสต์ 6 ย้อนว่าพระเจ้าผู้ตี้ บอกว่า “หื้อมีแสงเป่งแจ้งออกมาจาก
ความมืด�ข ก็เป๋นองค์เดียวกั ๋นกับตี้ได้ส่องแสงเป่งแจ้งเข้ามาในจิตใจ๋ของเฮา เยียะหื้อเฮา
ฮูเถิ
้ งรัศมีของพระองค์ตี้อยูบน
่ หน้าของพระเยซูคริสต์
1

2

7 แต่เฮาเป๋ นเหมือนไหตี้มีสมบัติอันลํ้าก้าขนาดใส่ไว้

เปื้ อแสดงหื้อหันว่าฤทธิอํ
์ านาจตี้ลํ้า
เลิศ นั ้น เป๋น ของ พระเจ้า บ่ได้ มา จาก ตั ๋วของ เฮา 8 เฮา ต้อง ทน กับ ความ ตุ๊ก ยาก ใน กู้ เรือ
่ ง อยู่
แต่เฮาบ่ถูกยํ่าหื้อจ๋นจ๋มดิน เฮาหมดปั๋ ญญาบ่ฮู้ว่าจะเยียะจาใดดี แต่เฮาก็บ่หมดหวัง 9 เฮา
ถูก คํ่า แต่ ก็ บ่เถิง กับ โดน ละขว้าง เฮา ถูก บุบ ถูก ตี แต่
๋ ก็ บ่เถิง กับ โดน ฆ่า 10 สิง่ ตี้ เฮา กํ่า ลัง ตุ๊ก
ยากลําบากนี้ ก็เหมือนกับเฮากํ่าลังแบกความต๋ายของพระเยซูไว้กับตั ๋วของเฮาตลอด เปื้ อ
ว่าคนตังหลายจะได้หันจีวต
ิ ของพระเยซูผ่านตั ๋วของเฮา 11 ย้อนหันแก่พระเยซู เฮาตี้ยังมีจี
วิตอยู่นี้ จึงเสี่ยงจีวต
ิ กับความต๋ายอยู่ตลอดเวลา เปื้ อคนตังหลายจะได้หันจีวต
ิ ของพระเยซู
12
ผ่านตั ๋วของเฮาตี้ต้องต๋ายนี้ จาอัน
้ จีวต
ิ ของเฮาก็เสี่ยงต๋ายอยู่ตลอด เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้มี
จีวต
ิ
ก
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เฮา มี ความ เจื้อ อย่าง เดียว กั ๋น กับ คน ตี้ เขียน ไว้ ใน พระ คัมภีร ์ ว่า “ย้อน ข้าพเจ้า เจื้อ
ข้าพเจ้า เลย อู�
้ ค เฮา ก็ เจื้อ เหมือน กั ๋น เลย อู้ ไป ต๋าม นั ้น 14 ย้อน เฮา ฮู้ ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ
หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ จะ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตวย กั ๋น กับ พระ
เยซู กับพระเจ้าก็จะปาเฮากับหมู่ต้านมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ 15 ย้อนว่ากู้อย่างตี้เกิดขึ้นกับ
เฮานี้ ก็เปื้ อหันแก่หมู่ต้าน เปื้ อว่ายิง่ มีคนจํา๋ นวนนั กเต้าใดตี้ได้ฮบ
ั พระคุณของพระเจ้า ก็จะ
มีคนจํา๋ นวนนั กเต้าอัน
้ ตี้จะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ก็จะได้ฮบ
ั เกียรติ
13

เฮามีจีวต
ิ อยูโดย
่
ความเจื้อ

16 ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงบ่เกยยอมก๊าน

เถิงแม้วา่ ตั ๋วตังนอกของเฮาก้อยๆ เสื่อมสภาพไป แต่
จิต ใจ๋ ตัง ใน ของ เฮา นั ้น ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใหม่ ใน กู้ๆ วัน 17 ย้อน ว่า ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตี้ หน้ อย
เดียวกับอยู่ได้บ่เมินของเฮา จะเยียะหื้อเฮาได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยู่ตลอดไป กับบ่มี
อะหยัง มา เผียบ ได้ 18 เฮา บ่ได้ จ๋ม อยู่กับ สิง่ ตี้ ผ่อ หัน แต่ เฮา อยู่กับ สิง่ ตี้ ผ่อ บ่หัน ย้อน ว่า สิง่ ตี้
ผ่อหันนั ้นอยูได้
่ บ่เมิน แต่สิง่ ตี้ผ่อบ่หันนั ้นคงอยูตลอด
่
ไป

5

ย้อน เฮา ฮู้ ว่า ถ้า เต็นท์ ของ เฮา ตี้ เฮา อาศัย อยู่ ใน โลก นี้ คือ ตั ๋ว ของ เฮา ถูก ทําลาย ไป
พระเจ้า ก็ จะ หื้อ บ้าน หลัง ใหม่ ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ กับ เฮา ตี้ บ่ได้ แป๋ง โดย คน กับ อยู่ ได้ ตลอด ไป
2 ต๋อนนี้ เฮายังอยู่ในเต็นท์นี้ เฮาก็โอดโอยย้อนใค่อยู่บ้านของเฮาตี้มาจากสวรรค์ 3 แม่นละ
เมื่อเฮาได้นุ่งมันเหมือนเสื้อผ้า แล้วเฮาจะบ่ป๋วย 4 เฮาตี้อยูใน
่ เต็นท์นี้ ก็ฮูส
้ ึกอ่อนใจ๋กับภาระ
ตีหนั
้ ก เฮาบ่ได้อยากจะละขว้างตั ๋วในโลกนี้ ออก แต่เฮาใค่นุ่งตั ๋วใหม่ เปื้ อตั ๋วตีต้
้ องต๋ายนั ้นจะ
ได้ ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นตั ๋วตี้ อยู่ได้ ตลอดไป 5 พระเจ้าเป๋นผู้ตี้ เกียมเฮาไว้สําหรับก๋าน
เปี่ ยนแปลงนี้ กับพระองค์เป๋นผู้ตี้หื้อพระวิญญาณเป๋นก้ามัดจํา๋ ของสิง่ ตี้พระองค์สัญญาไว้
กับเฮา
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 องค์
พระ ผู้ เป๋นเจ้า 7 เฮา จึง ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ เจื้อ บ่ใจ้ ต๋าม ตี้ เฮา ผ่อหัน 8 เฮา เลยมัน
่ ใจ๋ กับ ปอใจ๋
ตี้จะไปจากตั ๋วนี้ แล้วไปอยู่กับองค์ พระผู้เป๋นเจ้าดีกว่า 9 จาอัน
้ เฮาจึงตัง้ เป้าว่า บ่ว่าเฮาจะ
อยูใน
่ ตั ๋วนี้ ก็ดี กาว่าจะไปจากตั ๋วนี้ ก็ดี เฮาก็จะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ 10 ย้อนว่าเฮากู้คนต้อง
ไปอยู่ต่อหน้าพระคริสต์ เปื้ อหื้อพระองค์ ตัดสิน เปื้ อแต่ ละคนจะได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ สมควรจะได้ ฮบ
ั
ต๋ามตี้เฮาเยียะดีกาว่าบ่ดีต๋อนตี้อยูใน
่ ตั ๋วนี้
1

ก๋านปาคนมาคืนดีกับพระเจ้า
ย้อนเฮาเก๋งกั ๋วพระเจ้า เฮาจึงจัก
๊ จวนคนตังหลายหื้อมาหาพระองค์ พระองค์ฮู้
ดีว่าเฮาเป๋นจาใด กับข้าพเจ้าก็หวังว่าจิตสํานึ กของหมูต้
่ านจะฮูจ
้ ักเฮาจาอัน
้ ตวย 12 เฮาบ่ได้
ยกย่องตั ๋วเก่าหื้อกับหมูต้
่ านแหม แต่เฮาหื้อโอกาสหมูต้
่ านได้ภูมใิ จ๋ในตั ๋วเฮา เปื้ อหมูต้
่ านจะ
ได้ตอบโต้คนหมู่นั ้นตี้ภูมิใจ๋ แต่สิง่ ตี้ อยู่ตังนอก แตนตี้ จะเป๋นสิง่ ตี้ อยู่ตังในใจ๋ 13 ถ้าเฮาเป๋น
ผี บ้า ก็ เป๋น ผี บ้า ย้อน หัน แก่ พระเจ้า กับ ถ้า เฮา มี สติ ดี เหมือน คน ปกติ ก็ ย้อน หัน แก่ หมู่ ต้าน
14 ย้อนความฮักของพระคริสต์ ควบคุมเฮาอยู่ เฮามัน
่ ใจ๋จาอี้ว่า มีผู้นึ่ งต๋ายเปื้ อเฮากู้คน จา
15
อัน
้ เฮากู้ คนก็ ได้ ต๋ายกั ๋นหมดแล้ว พระองค์ ต๋ายเปื้ อกู้ คน เปื้ อคนตี้ มี จี วต
ิ อยู่ จะบ่อยู่เปื้ อ
ตั ๋วเก่าแหมต่อไป แต่จะอยูเปื้
่ อพระองค์ผู้ตี้ต๋ายแล้ว กับเป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อหมู่เขา
11 จาอัน
้

ค

4:13 4:13 สดด� 116:10

2 โครินธ์ 5:16

275

2 โครินธ์ 6:16

ย้อน จาอัน
้ ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไป เฮา จะ บ่ตัดสิน ใผ ต๋าม มาตรฐาน ของ โลก เถิง แม้วา่ ตะก่อน
เฮา เกย ตัดสิน พระคริสต์ จาอัน
้ แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เฮา บ่ตัดสิน พระองค์ จาอัน
้ แหม 17 จาอัน
้ ถ้า
ใผเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระคริสต์ เขาก็ เป๋นคนใหม่ แล้ว สิง่ เก่าๆ ก็ หมดไป ผ่อลอ สิง่
ใหม่ๆ ก็ เกิด ขึ้น 18 ตึง หมด นี้ พระเจ้า เป๋น ผู้ เยีย ะ หื้อ เกิด ขึ้น เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ได้ คืนดี กับ
พระองค์ โดย ตาง พระคริสต์ กับ มอบ หน้า ตี้ หื้อ เฮา ปา คน ตัง หลาย มา คืนดี กับ พระองค์ ตวย
19 คือ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน ใน โลก นี้ มา คืนดี กับ พระองค์ ผ่าน ตาง พระคริสต์ กับ ยกโต้ ษ บาป
หื้อหมู่เขา กับพระองค์ ก็ มอบเรือ
่ งก๋านคืนดี นี้ หื้อเฮาเอาไปบอกหมู่เขา 20 จาอัน
้ เฮาจึงมาอู้
แตนพระคริสต์ เหมือนกับว่าพระเจ้าขอหมู่ต้านผ่านตางเฮา เฮาจึงขอวิงวอนหมู่ต้านแตน
พระคริสต์ หื้อหมู่ ต้านคืนดี กับพระเจ้าเต๊อะ 21 พระเจ้าเยียะหื้อพระคริสต์ ผู้ตี้ บ่มี บาป หื้อมี
ส่วนในบาปของหมู่เฮา เปื้ อหมู่เฮาจะได้เป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมผ่านตางพระองค์
16

6

ใน ฐานะ ตี้ เฮา เยีย ะ ก๋าน ฮ่วม กับ พระเจ้า เฮา จึง ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน บ่ดี หื้อ พระคุณ ของ
พระเจ้าตี้ได้ฮบ
ั 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 ฮิ ตี้ จะ บ่เยีย ะ หื้อ มี ปั๋ ญหา กับ ใผ
4 แต่ในกู้อย่างตี้เฮาเยียะ เฮาฮิตี้จะเยียะหื้อคนตังหลายหันว่าเฮาเป๋ นผู้ฮับใจ๊พระเจ้า โดยสู้
อดทนขนาดหนั กในความตุ๊กยาก ความเดือดฮ้อน กับความยากลําบาก 5 เฮาถูกเฆี่ยนถูกตี ๋
ถูกยับเอาไปขังคอก ปะกับเหตุก๋ารณ์ วุน
่ วะวุน
่ วาย ฮําเยียะก๋านอย่างหนั ก อดหลับอดนอน
ตึงข้าวก็บ่มีกิน
๋ 6 เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้าโดยมีใจ๋ตี้บริสุทธิ์ มีความฮู้ มีความอดทน มีความ
กรุ ณา มี พระวิญญาณ บริสุทธิ์อยู่ ตวย กับ มี ความ ฮัก ตี้ จริง ใจ๋ 7 เฮา อู้ ความ จริง กับ มี ฤทธิ์
อํานาจ ของ พระเจ้า เฮา ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น อาวุธ ใน มือ ซ้าย ตึง มือ ขวา 8 ตึง ใน
ต๋อนตี้มีคนหื้อเกียรติ กับบ่หื้อเกียรติ ตึงต๋อนตี้มีคนดูถูกดูแควน กับยกยอ ตึงต๋อนตี้มีคน
หาว่าจุล่าย แต่เฮาอู้ความจริง 9 มีคนฮู้จักกั ๋นใคว่ เขาก็หาว่าบ่มีใผฮู้จัก เขาหาว่าใก้จะต๋าย
แต่ผ่อลอเฮายังมีจีวต
ิ อยู่ เฮาถูกลงโต้ษแต่ก็ยังบ่ต๋าย 10 เฮามีความตุ๊ก แต่เฮายังยินดีอยู่
ตลอด เฮา เป๋น คน ตุ๊ก แต่ ยัง เยีย ะ หื้อ คน จํา๋ นวน นั ก รํา่ รวย เฮา บ่มี อะหยัง เลย แต่ ก็ ยัง เป๋น
เจ้าของกู้สิง่ กู้อย่าง
11 ปี้ น้ อง จาว โคริน ธ์ เหย เฮา อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ซื่อๆ เน่ อ กับ เปิ ด ใจ๋ หื้อ หมู่ ต้าน เต๋ม ตี้
12 เฮา บ่ใจ้ คน ตี้ ปิ ด ใจ๋ ใส่ หมู่ ต้าน เน่ อ หมู่ ต้าน นั ้น เนาะ ตี้ ปิ ด ใจ๋ ใส่ เฮา 13 ขอ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ
เฮา เหมือน ตี้ เฮา เยีย ะ กับ หมู่ ต้าน พ่อง เต๊อะ ขอ เปิด ใจ๋ ของ ต้าน หื้อ กว้าง นี่ ข้าพเจ้า อู้ กับ หมู่
ต้านเหมือนลูกเหมือนหลานเน่ อ
1

เตือ
๋ นเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนตี้บ่เจื้อ

14 ต้านห้ามมีความสัมพันธ์ตี้ บ่เหมาะสมกับคนตี้ บ่เจื้อเน่ อ

ย้อนว่าคนถูกต้องต๋ามธรรม
ในสายต๋าพระเจ้ากับคนบ่ดีจะอยู่ฮ่วมกั ๋นได้จาใด ก็เหมือนกับความเป่งแจ้งจะอยู่กับความ
มืดได้จาใด 15 พระคริสต์กับซาต๋านจะไปตวยกั ๋นได้จาใด กาว่าคนตี้เจื้อจะมีอะหยังฮ่วมกับ
คน ตี้ บ่เจื้อ ได้ กา 16 กาว่า พระวิหาร ของ พระเจ้า จะ มี ฮูป เคารพ ตัง้ อยู่ ตวย ได้ จาใด ย้อน เฮา
เป๋นเหมือนพระวิหารของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ อย่างตี้พระเจ้าได้อูไว้
้ ว่า
ฅ
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“เฮาจะอยูกั
่ บหมู่เขา กับจะเตียวอยูกั
่ บหมู่เขา
เฮาจะเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา
กับเขาก็จะเป๋นคนของเฮา�ฆ 17 องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า
“จาอัน
้ หมู่เจ้าจงแยกออกมาจากหมู่เขา
กับห้ามยุง่ เกี่ยวอะหยังกับสิง่ ตี้เป๋นมลทินย้อนบาป
แล้วเฮาจะยอมฮับหมู่เจ้า�ง
18 องค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
้ า
์ านาจสูงสุดอูว่
“เฮาจะเป๋นป้อของหมู่เจ้า
หมู่เจ้าก็จะเป๋นลูกบ่าวกับลูกสาวของเฮา�จ

7

เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ย้อน พระเจ้า ได้ สัญญา กับ เฮา จาอี้ ก็ ขอ หื้อ เฮา ซ่วย ล้าง ตั ๋ว หื้อ
สะอาด จาก สิง่ ตี้ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว กับ จิต วิญญาณ เป๋น บาป หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์อย่าง
สมบูรณ์ โดยความเก๋งกั ๋วพระเจ้า
1

ความจื้นจมยินดีของเปาโล
เฮา บ่ได้ เยีย ะ ผิด ต่อ ใผ กาว่า ทําลาย ความ เจื้อ ของ ใผ กาว่า
เอา เผียบ ใผ 3 ข้าพเจ้า บ่ได้ อู้ จาอี้ เปื้ อ จะ นาบ โต้ษ หมู่ ต้าน ย้อน ข้าพเจ้า เกย บอก แล้ว ว่า หมู่
ต้าน อยู่ ใน ใจ๋ ของ หมู่ เฮา จะ เป๋น จะ ต๋าย หมู่ เฮา ก็ อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ตลอด 4 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ กับ
ภู มิใจ๋ ในตั ๋วหมู่ ต้านขนาด หมู่ ต้าน เยียะหื้อข้าพเจ้ามี กํา๋ ลัง ใจ๋ อย่างเต๋มตี้ กับ มี ความจื้นจม
ยินดีได้เถิงแม้ว่าเฮาจะมีความตุ๊กยากอย่างหนั ก
2 หื้อ เปิ ด ใจ๋ ฮับ เฮา ตวย เต๊อะ

5 ย้อนว่าเมื่อมาเถิงแคว้นมาซิโดเนี ยแล้ว เฮาบ่ได้ย้างเลย ผ่อไปตางใดก็มีก้าปั๋ ญหา ตัง
นอก ก็ ต้อง สู้ ตัง ใน ใจ๋ ก็ กั ๋ว หัน
้ กั ๋ว นี่ 6 แต่ พระเจ้า ผู้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ คน หมด แฮง ก็ ได้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋
7
เฮาโดยก๋านส่งทิตัสมา บ่ใจ้ก้าเรือ
่ งตี้ทิตัสมาเต้าอัน
้ ตี้หื้อกํา๋ ลังใจ๋เฮา แต่ยังรวมตึงเรือ
่ งตี้
ทิตัสได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋จากหมู่ต้านตวย เขาบอกเฮาว่าหมู่ต้านอาลัยหาข้าพเจ้าตึงเสียใจ๋กับสิง่
ตี้เกิดขึ้น๒ กับหมู่ต้านเป๋นห่วงข้าพเจ้า เยียะหื้อข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดีนั กขึ้น 8 เถิงแม้
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 ต้าน เสีย ใจ๋ อยู่ สัก กํา นึ่ ง) 9 แต่
บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดี บ่ใจ้ยินดีย้อนหมู่ต้านเสียใจ๋ แต่ย้อนว่าความเสียใจ๋นั ้นเยีย
ะหื้อหมู่ต้านกลับใจ๋จากบาป เป๋นความเสียใจ๋ต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน หมู่ต้านจึงบ่ได้ฮบ
ั ผล
เสียอะหยังจากข้าพเจ้าเลย 10 ย้อนว่าความเสียใจ๋ต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน เยียะหื้อหมู่ต้าน
กลับใจ๋ จากบาป เซิง่ จะนําหมู่ ต้านไปเถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ กับจะบ่เยียะหื้อเสียใจ๋ แต่
ความ เสีย ใจ๋ อย่าง ของ โลก นั ้น จะ นํา หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต วิญญาณ 11 ผ่อ เต๊อะ
ความเสียใจ๋ ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้านี้ เกิดผลอะหยังกับหมู่ต้านพ่อง ก็ เยียะหื้อหมู่
ต้าน เอา แต๊ เอา ว่า ขึ้น มา กระตือรือร้น ตี้ จะ พิสูจน์ ว่า ต้าน บ่ได้ เยีย ะ ผิด ขัดข้อง หมอง ใจ๋ คน
นั ้นตี้ เยียะผิด กั ๋วถูกลงโต้ษ อาลัยหา กับ เป๋นห่วงข้าพเจ้า กับ พร้อมตี้ จะลงโต้ษ คนตี้ เยียะ
ผิด หมู่ต้านได้พิสูจน์ ตั ๋วเก่ากู้ด้านแล้วว่าหมู่ต้านบ่มีความผิดในเรือ
่ งนี้ 12 จาอัน
้ เถิงแม้วา่
ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนั ้นเถิงหมู่ต้าน ก็บ่ใจ้ย้อนหันแก่คนตี้เยียะผิด กาว่าคนตี้เดือด
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ฮ้อนย้อนคนตี้เยียะผิด 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 เยีย ะ
หื้อเขาสบายใจ๋ ขึ้น 14 ข้าพเจ้าได้ อวดเรือ
่ งของหมู่ ต้านหื้อเขาฟัง กับหมู่ ต้านก็ บ่ได้ เยียะหื้อ
ข้าพเจ้า ขาย ขี้ หน้า เลย กู้ สิง่ ตี้ เฮา อู้ กับ หมู่ ต้าน เป๋น ความ จริง จาใด สิง่ ตี้ เฮา อวด กับ ทิตั ส ก็
เป๋นแต๊จาอัน
้ ตวย 15 กับเขาก็ฮักหมู่ต้านนั กขึ้น เมื่อเขากึ๊ดเถิงว่าหมู่ต้านเจื้อฟังเขา กับหมู่
ต้านกู้คนต้อนฮับเขาอย่างเก๋งกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ 16 ข้าพเจ้าจื้นจมยินดีขนาด ตี้ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋หมู่
ต้านได้อย่างเต๋มตี้

8
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านแบ่งปั๋ นหื้อคนอื่น
เฮาใค่หื้อหมู่ต้านฮู้เถิงพระคุณของพระเจ้าตี้พระองค์หื้อกับคริสตจักร
ต่างๆ ในแคว้นมาซิโดเนี ย 2 ย้อนว่า ต๋อนตี้หมู่เขาได้ฮบ
ั ความตุ๊กยากอย่างหนั กมาทดลอง
ใจ๋ หมู่ เขา นั ก ขนาด นั ้น หมู่ เขา ก็ มี ความ จื้น จมยินดี จ๋น เต๋ มล้น จ๋น เถิง ขนาด แบ่ง ปั๋ น หื้อ กับ
คนอื่นอย่างใจ๋กว้าง เถิงแม้ว่าหมู่เขาจะเป๋นคนตุ๊กยากนั กขนาด 3 ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้ว่า
หมู่ เขาหื้อนั กเต้าตี้ หมู่ เขาจะหื้อได้ แต๊ๆ ก็ เกิน
๋ กํา๋ ลังของหมู่ เขาแหมซํ้า กับหื้ออย่างเต๋มใจ๋
ตวย 4 หมู่เขาอ้อนวอนเฮาขนาดตี้จะจ้วยเหลือคนของพระเจ้าหื้อได้ 5 กับหื้อนั กเหลือตี้เฮา
กึ๊ดไว้แหม คือหมู่เขาได้หื้อจีวต
ิ ของหมู่เขาแก่องค์พระผู้เป๋นเจ้าก่อน แล้วจึงได้หื้อจีวต
ิ ของ
หมู่เขากับเฮาต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า 6 ย้อนจาอี้ เฮาจึงได้ขอร้องหื้อทิตัสไปจ้วยหมู่
ต้าน ใน ก๋าน ดี นี้ หื้อ แล้ว ย้อน เขา เป๋น คน เก๊า ตี้ เยีย ะ 7 ใน เมื่อ หมู่ ต้าน มี กู้ สิง่ กู้ อย่าง จ๋น เหลือ
ล้นแล้ว บ่ว่าจะเป๋นความเจื้อ กําอูกํ
้ าจ๋า ความฮู้ ความกระตือรือร้น กับความฮักของเฮาต่อ
๓
หมู่ต้าน ก็ขอหื้อต้านมีใจ๋ในก๋านดีนี้ อย่างเหลือล้นตวย
1 ปี้ น้ องตังหลาย

8 ข้าพเจ้าบ่ได้สัง
่ เน่ อ

แต่ใค่หื้อต้านฮู้เถิงก๋านเอาแต๊เอาว่าของคนอื่นๆ แล้วจะลองผ่อว่า
ความฮักของหมู่ต้านนั ้นเป๋นความฮักแต๊ก่อ 9 ย้อนหมู่ต้านฮู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว ว่า เถิง แม้ พระองค์ มัง่ คัง่ แต่ ก็ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ย้อน หัน แก่
หมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะได้เป๋นคนมัง่ คัง่ โดยตี้พระองค์ยอมเป๋นคนตุ๊กยาก
10 ส่วนเรือ
่ งนี้

ข้าพเจ้าขอแนะนําเปื้ อเป๋นประโยชน์ กับหมู่ต้านว่า ปี๋แล้ว หมู่ต้านบ่ใจ้เป๋น
ก้า คน ตัง้ เก๊ า เยีย ะ เต้า อัน
้ แต่ ยัง เป๋น หมู่ เก๊า ตี้ ใค่ เยีย ะ ตวย 11 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ก็ ควร ตี้ จะ
เยียะก๋านนี้ หื้อแล้วๆ เหีย โดยมีความกระตือรือร้นเหมือนตี้มีตัง้ แต่เก๊า ต๋ามกํา๋ ลังตี้หมูต้
่ าน
มี 12 ถ้า หมู่ ต้าน มี ใจ๋ กระตือรือร้น อยู่ แล้ว พระเจ้า ก็ จะ ยอมฮับ ต๋าม ตี้ ต้าน มี อยู่ บ่ใจ้ ต๋าม ตี้
ต้าน บ่มี 13 ข้าพเจ้า บ่ได้ หมายเถิง จะ หื้อ ต้าน ไป จ้วย แบ่ง เบา ภาระ คน อื่น แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง
ลําบากนั กขึ้น แต่ ใค่ หื้อกู้ คนมีส่วนจ้วยเต้าๆ กั ๋น 14 คือถ้าต๋อนนี้ หมู่ ต้านมีเหลืออยู่นั กก็ จะ
ได้ จ้วย คน ตี้ บ่มี เกิด วัน หน้า วัน ต๋า หมู่ ต้าน บ่มี แล้ว หมู่ เขา มี นั ก หมู่ เขา ก็ จะ ได้ จ้วย หมู่ ต้าน
พ่อง จาอีก็
้ เยียะหื้อกู้คนมีความเต้ากั ๋น 15 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“คนตี้เก็บไว้นั ก ก็มีบ่นั กลํ้าไป
ส่วนคนตี้เก็บไว้หน้ อย ก็บ่เถิงกับขาด�ฉ
ทิตัสกับเปื้ อนฮ่วมงาน
๓

8:7 8:7 สําเนาโบราณบางฉบับว่า “ความฮักของหมู่ต้านต่อเฮา�
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16 แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ตี้หื้อทิตัสมีใจ๋ห่วงหมู่ต้านเหมือนเฮาตวย 17 เมื่อข้าพเจ้าขอ

หื้อ เขา ไป หา หมู่ ต้าน เขา บ่ได้ ฮบ
ั ก้า กํา ปาก เต้า อัน
้ แต่ ใค่ ไป แต๊ๆ กับ ตัง้ ใจ๋ ไว้ว่า จะ ไป จ้วย อยู่
18
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 คริสต
จักรกู้ๆ ตี้ นั บถือในเรือ
่ งก๋านบอกข่าวดี 19 บ่ใจ้ เต้าอี้ คริสตจักรหลายๆ ตี้ ก็ ได้ เลือกกับแต่ง
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 กับ หื้อ หัน ว่า เฮา กระตือรือร้น ตี้ จะ จ้วย
20 เฮา ต้อง หละวัง ตั ๋ว หื้อ ดี เปื้ อ บ่หื้อ ใผ ติ เตีย
๋ น เฮา ได้ ใน เรือ
่ ง ก๋าน จัด ก๋า น สตางค์ บริจาค นี้
21 ย้อนเฮาตัง
้ ใจ๋เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้อง บ่ใจ้ก้าในสายต๋าของพระเจ้าเต้าอัน
้ แต่ในสายต๋าของ
คนอื่นตวย
22 เฮา ส่ง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ แหม คน นึ่ ง ไป กับ หมู่ เขา ตวย เขา แสดง หื้อ เฮา หัน หลาย เตื้อ แล้ว ว่า
เขา ใค่ จ้วย 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 เป๋น 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 หมู่ เขา หื้อ เกียรติ
พระคริสต์ ตวย 24 ย้อน จาอัน
้ แสดง หื้อ หมู่ เขา หัน ว่า หมู่ ต้าน ฮัก หมู่ เขา เปื้ อ คริสตจักร ตัง
หลายจะได้ฮูเถิ
้ งความฮักของหมู่ต้าน กับฮูว่
้ าตี้เฮาอูอวด
้
หมู่ต้านไว้นั ้นก็เป๋นแต๊

9
สตางค์ตี้ถวายจ้วยเหลือปี้ น้ องผู้เจื้อ
แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง เขียน เถิง ต้าน เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ก๋าน จ้วย เหลือ คน ของ
พระเจ้า ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เลย 2 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน เต๋ม ใจ๋ ตี้ จะ จ้วย อยู่ แล้ว จึง ได้
อู้อวด หมู่ ต้าน หื้อ กับ หมู่ จาว มาซิ โดเนี ย ฟัง ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น อาคายา๔ได้ เกีย ม ตี้
จะ จ้วยเหลือ มา ตัง้ แต่ ปี๋ ตี้ แล้ว กับ ความ กระตือรือร้น ของ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ จาว มาซิ โด
เนี ย ใค่ อยาก จ้วย ตวย 3 แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง ปี้ น้ อง หมู่ นี้ ไป ก็ เปื้ อ ว่า ตี้ ข้าพเจ้า อวด เกี่ยวกับ หมู่
ต้านนั ้นก็ เป๋นแต๊ กับเปื้ อหมู่ต้านจะได้ เกียมตั ๋วหื้อพร้อมอย่างตี้ ข้าพเจ้าบอกไว้แล้ว 4 บ่จา
อัน
้ ถ้า จาว มาซิ โดเนี ย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า แล้ว หัน ว่า หมู่ ต้าน ยัง บ่พร้อม เตื้อ บ่ต้อง ว่า
เนาะว่าหมู่ต้านจะขายขี้หน้ามอกใด หมู่เฮาก็ขายขี้หน้าเหมือนกั ๋นตี้ได้มัน
่ ใจ๋ในหมู่ต้านจาอี้
5 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง ขอ ร้อง หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ หมู่ นี้ ไป หา หมู่ ต้าน ก่อน
แล้ว เกีย ม สตางค์ ตี้ หมู่ ต้าน สัญญา ว่า จะ บริจาค หื้อ พร้อม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า จะ ไป หา หมู่ ต้าน
เปื้ อหื้อหันว่าตี้หมู่ต้านหื้อนั ้นก็เต๋มใจ๋หื้อ บ่ใจ้โดนบังคับ
1

6 จํา
๋ ไว้เต๊อะว่า คนตี้หว่านหน้ อยก็จะเก็บเกี่ยวได้หน้ อย คนตี้หว่านนั กก็จะเก็บเกี่ยวได้นั ก

7 กู้ คน ก็ ควร หื้อ ต๋าม ตี้ เขา ตัง
้ ใจ๋ ไว้

บ่ใจ้ หื้อ โดย ความ เสียดาย บ่ใจ้ หื้อ โดย จํา๋ ใจ๋ ต้อง หื้อ ย้อน
ว่าพระเจ้าฮักคนตี้หื้อด้วยใจ๋ตี้จื้นจมยินดี 8 พระเจ้าสามารถหื้อกู้สิง่ กู้อย่างจ๋นเหลือล้นแก่
หมู่ต้านได้ เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้มีกู้อย่างตี้จํา๋ เป๋นสําหรับจีวต
ิ อยูตลอด
่
เวลา กับมีอย่างเหลือ
ล้นสําหรับใจ๊ในก๋านเยียะดีกู้อย่าง 9 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เขาใจ๋กว้างหื้อกับคนตุ๊กยาก
ความดีของเขาก็คงอยูตลอด
่
ไป�ช
๔

9:2 9:2 เมืองโครินธ์ก็อยูใน
่ แคว้นอาคายา

ช

9:9 9:9 สดด� 112:9
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กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ เม็ด พืช กับ คน ตี้ หว่าน กับ หื้อ ของ กิน
๋ กับ คน ตี้ กิน
๋ ก็ จะ หื้อ เม็ด พืช แก่
หมู่ ต้าน กับ จะ เยีย ะ หื้อ มัน มี นั ก ขึ้น แล้ว จะ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ เกี่ยว ผล นั ก ขนาด จาก ความ ใจ๋
กว้างของหมู่ต้าน 11 โดยพระองค์ จะเยียะหื้อต้านตังหลายมัง่ คัง่ ขึ้นในกู้ อย่าง เปื้ อหมู่ต้าน
จะสามารถหื้ออย่างใจ๋กว้างได้ตลอด กับจะเยียะหื้อหลายๆ คนได้ขอบพระคุณพระเจ้าผ่าน
ตาง เฮา 12 ย้อน ก๋าน ฮับ ใจ๊ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ นี้ บ่ใจ้ ก้า จ้วย คน ของ พระเจ้า ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตี้
บ่มีเต้าอัน
้ แต่ ยังได้ เยียะหื้อคนตังหลายขอบพระคุณพระเจ้าบ่ย้างปาก 13 ตี้ หมู่ ต้านได้ 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
คนอย่างใจ๋ กว้าง 14 หมู่ เขาก็ จะอธิษฐานเปื้ อหมู่ ต้าน กับกึ๊ด เถิงต้าน ย้อนพระคุณ อันเหลือ
ล้นตี้พระเจ้าหื้อกับหมู่ต้าน 15 ขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับของประทานของพระองค์ตี้ดี
เลิศจ๋นเกิน
้
๋ จะอูได้
10

10
เปาโลแก้ต่างหื้อตั ๋วเก่า

1 ข้าพเจ้าเปาโล ขออ้อนวอนหมูต้
่ านเป๋นก๋านส่วนตั ๋ว โดยความสุภาพอ่อนน้ อม กับความ

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 บ่เหมือน อาวุธ ใน โลก นี้ แต่
อาวุธของเฮามีฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้าตี้จะทําลายฐานตี้ตัง้ ได้ คือทําลายเหตุผลผิดๆ 5 กับ
ทําลายกํ่าแปงสูงตี้ขัดขวางบ่หื้อคนฮู้เกี่ยวกับเรือ
่ งของพระเจ้า ตึงยับกํากึ๊ดกู้อย่างของคน
6
หื้อมาเจื้อฟังพระคริสต์ กับหลังจากตี้ หมู่ ต้านเจื้อฟังอย่างสมบูรณ์ แล้ว เฮาก็ พร้อมตี้ จะ
ลงโต้ษกู้คนตี้บ่เจื้อฟัง
7 ผ่อ สิง
้ เต๊อะ๕ ถ้า ใผ มัน
่ ใจ๋ ว่า ตั ๋ว เป๋น ของ พระคริสต์ ก็ หื้อ เขา กึ๊ด ผ่อ แหม
่ ตี้ มี หื้อ หัน หัน
เตื้อว่า ถ้าเขาเป๋นของพระคริสต์ เฮาก็เป๋นของพระคริสต์เหมือนกั ๋น 8 เถิงแม้วา่ ข้าพเจ้าผ่อ
เหมือน ว่าจะ อวด นั ก ไป หน้ อย ใน เรือ
่ ง สิทธิอํานาจของ เฮา ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หื้อ กับ เฮา ไว้
ข้าพเจ้าก็บ่อายตี้จะอวด ตี้พระองค์หื้อสิทธิอํานาจกับเฮา ก็สําหรับเสริมสร้างหมู่ต้าน บ่ใจ้
ทําลาย 9 ข้าพเจ้าบ่ใค่หื้อหมู่ต้านกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาขู่หมู่ต้านหื้อกั ๋ว 10 ย้อนว่า
มีบางคนอู้ว่า “กําในจดหมายของเปาโลนั ้นแฮงกับเด็ดขาดก็แต๊ แต่จาใดต๋อนตี้เขามาอยู่
กับ เฮา เขา หยัง มา ผ่อ เหมือน คน อ่อนแอ กับ อู้ บ่เป๋น เรือ
่ ง� 11 คน ตี้ อู้ จาอี้ ก็ หื้อ จํา๋ ไว้เต๊อะ ว่า
ใน จดหมาย เฮา เขียน ไว้จาใด เมื่อ เฮา ไป เถิง เฮา ก็ จะ เยีย ะ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 12 เฮา บ่ก้า ตี้ จะ
เทียบจัน
๊ กาว่าเอาตั ๋วไปเผียบกับบางคนตี้ยกย่องตั ๋วเก่าเน่ อ คนหมู่นี้ ก็บ่หลวกแต๊ๆ ตี้เอาตั ๋ว
ไปเผียบกับหมู่เดียวกั ๋น กับเอาตั ๋วเก่าเป๋นมาตรฐานในก๋านวัดกั ๋น
13 แต่ เฮา จะ บ่อวด เกิน
๋ ขอบเขต ตี้ สมควร เน่ อ จะ อวด ก้า ใน ขอบเขต ก๋าน งาน ตี้ พระเจ้า
มอบ หมาย หื้อ เฮา เยีย ะ เต้า อัน
้ เซิง่ ก็ รวม ตึง ก๋าน งาน ตี้ เยีย ะ กับ หมู่ ต้าน ตวย 14 ย้อน ว่า เฮา
บ่ได้ เยีย ะ เกิน
๋ หน้า ตี้ แต่ ถ้า เฮา บ่ได้ มา หา หมู่ ต้าน นั ่น ก็ แสดง ว่า เฮา อวด เกิน
๋ ไป แต่ เฮา เป๋น
หมู่ เก๊า ตี้ เอา ข่าวดี ของ พระคริสต์ มา บอก หมู่ ต้าน 15 เฮา บ่ได้ อวด เกิน
๋ ขอบเขต ก๋าน งาน ของ
๕

10:7 10:7 แป๋ได้แหมอย่างว่า หมู่ต้านผ่อก้าภายนอก
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เฮา บ่ได้ อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น แต่ เฮา หวัง ว่า เมื่อ หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ นั ก ขึ้น ก๋า นงาน
ของเฮาก็จะได้ขยายใหญ่นั กขึ้นต้ามก๋างหมู่ต้านตวย 16 เปื้ อว่าเฮาจะได้บอกข่าวดีในตี้อื่นๆ
ตี้ อยู่ นอก เขต ของ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า เฮา บ่อยาก จะ อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น ตี้ ได้ เยีย ะ ไว้ใน
ตี้ ของ เขา แล้ว 17 อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน สิง่ ตี้ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าเยียะเต๊อะ�ซ 18 ย้อนว่าคนตี้ ยกย่องตั ๋วเก่า ก็ บ่ได้ ฮับก๋านยอมฮับ แต่ คนตี้ พระเจ้า
ยกย่องก็จะได้ฮับก๋านยอมฮับ

11

เปาโลกับอัครทูตป๋อม

1 ข้าพเจ้าหวังว่าต้านตังหลายจะอดทนกับความง่าวหน้ อยๆ

ของข้าพเจ้า ก็ขอหื้ออดทน
เต๊อะ 2 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ขาง หมู่ ต้าน เหมือน ตี้ พระเจ้า ขาง ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน สาว
บริสุทธิ์ ตี้ บ่มี มลทิน ตี้ ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ หมาย หื้อ กับ ป้อ จาย คน เดียว คือ พระ คริสต์ 3 แต่
ข้าพเจ้าก็กั ๋วว่า จิตใจ๋ของหมู่ต้านจะถูกจุล่ายหื้อหลงไปจากความซื่อสัตย์กับความบริสุทธิ์
ต่อพระคริสต์ เหมือนตี้เอวาถูกงูจุล่ายญโดยอุบายของมัน 4 ย้อนเมื่อมีคนมาสอนเถิงเรือ
่ ง
พระเยซู ตี้ แตกต่าง จาก ตี้ เฮา เกย สอน ไป นั ้น กาว่า เขา หื้อ หมู่ ต้าน ฮับ พระวิญญาณ อื่น กา
ว่า ข่าวดี อัน อื่น ตี้ แตกต่าง จาก ตี้ หมู่ ต้าน เกย ฮับ มา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยอมฮับ เขา ไว้ โดย ง่าย
5 ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ ตํ่าต้อย เหลือ หมู่ อัครทูต พิเศษ หมู่ นั ้น เลย เน่ อ 6 เถิง แม้ ว่า
ข้าพเจ้าอูบ่
้ เก่ง แต่ข้าพเจ้าก็มีความฮู้ ตี้หมู่ต้านฮูกั
้ ๋นแล้วจากกู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาได้เยียะ
7 ข้าพเจ้า เยีย ะ ผิด กา ตี้ ได้ ถ่อม ตั ๋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 คริสตจักร
อื่นๆ โดยก๋านฮับสตางค์บริจาคจากหมู่เขา เปื้ อเอามาฮับใจ๊หมู่ต้าน 9 กับต๋อนตี้ข้าพเจ้าอยู่
กับหมู่ต้าน แล้วข้าพเจ้าบ่มีสตางค์ ข้าพเจ้าก็บ่เกยเป๋นภาระหื้อใผ ย้อนว่าหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้
มาจากแคว้นมาซิโดเนี ยได้ เกียมกู้ อย่างตี้ จํา๋ เป๋ นไว้หื้อข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าบ่เยียะตั ๋วเป๋น
ภาระ หื้อ กับ หมู่ ต้าน จาใด ข้าพเจ้า ก็ จะ เป๋น จาอัน
้ ต่อ ไป 10 ความ จริง ของ พระคริสต์ อยู่ ใน
ใจ๋ ของข้าพเจ้า จาใด ก็ หื้อมัน
่ ใจ๋ ได้ ว่า จะบ่มี ใผในแคว้นอาคายาตี้ จะห้ามบ่หื้อข้าพเจ้า อวด
เกี่ยวกับ เรือ
่ ง นี้ ได้ จาอัน
้ 11 ย้อน อะหยัง ตี้ ข้าพเจ้า เถิง บ่ยอม เป๋น ภาระ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า บ่ได้
ฮักหมู่ต้านกา พระเจ้าฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่าข้าพเจ้าฮักหมู่ต้าน
12 ข้าพเจ้า บ่ได้ เป๋ น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน จาใด ข้าพเจ้า ก็ จะ เยีย ะ จาอัน
้ ต่อ ไป เปื้ อ บ่หื้อ คน
หมู่ นั ้น ตี้ หา โอกาส ตี้ จะ อวด ว่า หมู่ เขา เยีย ะ ก๋าน แบบ เดียว กับ เฮา อวด จาอัน
้ ได้ 13 ย้อน ว่า
คน หมู่ นั ้น เป๋น หมู่ อัครทูต ตั ๋ว ป๋อม เป๋น คน งาน ตี้ จุ ล่า ย ตี้ ป๋อม ตั ๋ว มา เป๋น อัครทูต ของ พระ
คริสต์ 14 บ่ต้อง งืด เนาะ ย้อน ว่า ขนาด ซาต๋าน ยัง ป๋อม ตั ๋ว เป๋น ทูต สวรรค์ ของ ความ เป่ง แจ้ง
เลย 15 ย้อนจาอัน
้ ก็ บ่แปลกอะหยังตี้ คนฮับใจ๊ ของซาต๋าน จะป๋อมตั ๋วเป๋นคนฮับใจ๊ ตี้ เยียะดี
สุดต๊ายจีวต
ิ ของหมู่เขาก็จะได้ฮบ
ั ผลตี้สมควรกับสิง่ ตี้หมู่เขาเยียะ
ความตุ๊กทรมานของเปาโล
ข้าพเจ้า ขอ อู้ แหม รอบ ว่า บ่ดี หื้อ ใผ กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน ง่าว แต่ ถ้า หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า
ข้าพเจ้าเป๋นจาอัน
้ ก็หื้อยอมฮับข้าพเจ้าอย่างคนง่าวคนนึ่ งเต๊อะ เปื้ อข้าพเจ้าจะอวดได้พ่อง
17 ตี้ ข้าพเจ้า อวด ตั ๋ว ด้วย ความ มัน
่ ใจ๋ อยู่นี้ ก็ อู้อย่างคนตี้ บ่หลวก บ่ได้ อู้อย่างตี้ องค์ พระผู้เป๋
18
นเจ้าหื้ออู้ ย้อนในเมื่อหลายคนปากั ๋นอวดตั ๋วต๋ามอย่างคนในโลก ข้าพเจ้าก็จะอวดพ่อง
16
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ตี้ หมู่ ต้าน ยินดี อดทน ต่อ คน ง่าวๆ ตัง หลาย ได้ นั ้น หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ หลวก กั ๋น ขนาด เนาะ
กาว่าจุใจ๊หมู่ต้าน เอาเผียบหมู่ต้าน ยกตั ๋วขึ้นเป๋น
ใหญ่เหลือหมู่ต้าน แม้แต่ตบหน้าหมู่ต้าน หมู่ต้านก็ยังอดทนได้ 21 ข้าพเจ้าอายตี้จะบอกว่า
เฮาอ่อนแอลํ้าไปตี้จะเยียะจาอัน
้ กับหมู่ต้าน
19

20 เถิงแม้ว่าเขาจะเอาหมู่ต้านไปเป๋ นขี้ข้า

แต่ ใผ ก้า อวด ใน เรือ
่ ง ใด (ข้าพเจ้า กํ่า ลัง อู้ อย่าง คน ง่าว) ข้าพเจ้า ก็ ก้า อวด ใน เรือ
่ ง นั ้น
22
เหมือน กั ๋น
หมู่ เขา เป๋น คน ฮีบรู กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กั ๋น หมู่ เขา เป๋น จาว อิสราเอล
กา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น หมู่เขาเป๋นลูกหลานของอับราฮัมกา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น
23 หมู่ เขา เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ของ พระคริสต์ กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋ น นั ก เหลือ นั ้น แหม (ข้าพเจ้า อู้ อย่าง
คน เป๋น ผี บ้า) ข้าพเจ้า ฮํา เยีย ะ ก๋าน นั ก เหลือ หมู่ เขา ติด คอก นั ก เหลือ หมู่ เขา ถูก เฆี่ยน นั ก
เหลือหมู่เขา หวิดต๋ายหลายเตื้อ 24 หมู่จาวยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้ารอบ รอบละสามสิบเก้าเตื้อ
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
อดนอนเจื่อๆ อยากข้าวกัน
้ นํ้า อดข้าวหลายเตื้อ ทนหนาวกับเสื้อผ้าก็บ่มีใส่ 28 นอกจากตึง
หมดนี้ แล้ว ก็ ยังมี ปั๋ ญหาสะป๊ะ มากดดันข้าพเจ้าอยู่ตึง วันๆ คือ ข้าพเจ้า เป๋น ห่วงคริสตจักร
ตึงหมด 29 มีใผพ่องตี้อ่อนแอ แล้วข้าพเจ้าบ่ได้ฮู้สึกอ่อนแอไปตวยเขา มีใผพ่องตี้ถูกปาไป
เยียะบาป แล้วข้าพเจ้าบ่ได้เป๋นเดือดเป๋นแค้น
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 น เจ้า ผู้ ตี้ สมควร จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน สรรเสริญ ตลอด ไป
32
พระองค์ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ จุ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ตี้ เมือง ดามัสกัส เจ้า เมือง ตี้ อยู่ ใต้ อํานาจ
ของกษั ตริย์อาเรทั สได้ สัง่ หื้อทหารยามเฝ้าหน้าปะตู๋ เมืองไว้ เปื้ อจะยับข้าพเจ้า 33 แต่ มีคน
เอาข้าพเจ้าใส่ก๋วยแล้วหย่อนลงมาตางป่องกํ่าแปงเมือง ข้าพเจ้าจึงหนี ป๊นจากอํานาจต้าน
เจ้าเมืองมาได้

12
ก๋านเปิดเผยของพระเจ้า
เถิงแม้ว่าก๋านอวดจาอี้มันจะบ่มีประโยชน์ อะหยัง แต่ข้าพเจ้า
จะขออูแหม
้
เกี่ยวกับเรือ
่ งนิ มิตกับสิง่ ตี้องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเปิดเผยหื้อฮู้ 2 ข้าพเจ้าฮูจ
้ ักป้อจาย
คนนึ่ งตี้เจื้อในพระคริสต์ สิบสี่ปี๋ตี้แล้ว พระเจ้าได้ฮบ
ั เขาขึ้นไปบนสวรรค์จัน
๊ ตี้สาม (ข้าพเจ้า
บ่ฮู้ว่า เขา ไป โดย สภาพ ตี้ มี ตั ๋ว กาว่า ไป โดย จิต วิญญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ฮู)้ 3-4 ขอ ยํ้า
ว่าข้าพเจ้าฮู้ว่าป้อจายคนนี้ ถูกฮับไปในสวนสวรรค์ (ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่า เขาไปโดยสภาพตี้ มี ตั ๋ว
กาว่า ไป โดย จิต วิญญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ฮู)้ เขา ได้ยน
ิ กํา อู้ ตี้ เขา บ่สามารถ อู้ ได้ ย้อน
5
เป๋น สิง่ ตี้ คน บ่ได้ ฮบ
ั อนุญาต หื้อ อู้เถิง ข้าพเจ้า จะ อวด เถิง ป้อ จาย คน นี้ ละ จะ บ่อวด ตั ๋ว ของ
ข้าพเจ้า เน่ อ นอกจาก จะ อวด เรือ
่ ง ตี้ ข้าพเจ้า อ่อนแอ เต้า อัน
้ 6 ย้อน ว่า ถ้า ข้าพเจ้า ใค่ อยาก
จะ อวด ข้าพเจ้า ก็ บ่ใจ้ คน ง่าว ย้อน ว่า ข้าพเจ้า จะ อวด ใน สิง่ ตี้ เป๋น ความ จริง แต่ ข้าพเจ้า จะ
บ่เยียะจาอัน
้ ย้อนข้าพเจ้าบ่ใค่หื้อใผยกย่องข้าพเจ้าเกิน
ิ จาก
๋ เหลือสิง่ ตี้เขาได้หันกาว่าได้ยน
ข้าพเจ้า
7 แต่เปื้ อบ่หื้อข้าพเจ้าหลงตั ๋วเก่าเกิน
๋ ไป ย้อนสิง่ ตี้ยิง่ ใหญ่ตี้พระเจ้าได้เปิดเผยหื้อข้าพเจ้า
ได้ หัน จาอัน
้ พระองค์ ก็ หื้อ หนาม อยู่ ใน ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า หนาม นั ้น ก็ คือ ทูต ของ ซาต๋าน ตี้ มา
1 ข้าพเจ้าจํา
๋ เป๋ นต้องอวด
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8 ข้าพเจ้าได้อ้อนวอนต่อองค์พระผู้เป๋ นเจ้าเถิงสามเตื้อ

ทรมานข้าพเจ้า
หื้อจ้วยเอาหนามนี้
ออกไปจากข้าพเจ้าเหีย 9 แต่พระองค์บอกว่า “พระคุณของเฮาก็ปอดีแล้วสําหรับเจ้า ย้อน
ว่า เมื่อ เจ้า อ่อนแอ ฤทธิ์อํานาจ ของ เฮา ก็ เยีย ะ ก๋าน ใน เจ้า ได้ เต๋ม ตี้� ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า ก็
ยินดี จะ อวด เถิง ความ อ่อนแอ ของ ตั ๋ว เก่า นั ก ขึ้น เปื้ อ ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระคริสต์ จะ อยู่ กับ
ข้าพเจ้า 10 ย้อน จาอี้ เปื้ อ หัน แก่ พระคริสต์ ข้าพเจ้า ก็ มี ใจ๋ ยินดี ตี้ มี ความ อ่อนแอ มี คน ดู
หมิน
่ ดูแควน มีความตุ๊กยาก มีคนคํ่า กับมีความยากลําบากต่างๆ ย้อนว่าเมื่อใดตี้ข้าพเจ้า
อ่อนแอ ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งขึ้น
เปาโลฮักผู้เจื้อในเมืองโครินธ์
11 ข้าพเจ้าได้อู้อวดอย่างกับคนง่าวไปแล้ว

ก็ย้อนหมู่ต้านนั ้นเนาะบังคับหื้อข้าพเจ้าเยียะ
จาอัน
้ แต๊ๆ แล้วหมู่ต้านก็น่าจะรับรองข้าพเจ้า ย้อนว่าเถิงแม้ข้าพเจ้าบ่ได้วิเศษอะหยังเลย
แต่ ก็ บ่ได้ หน้ อยหน้า หมู่ อัครทูต พิเศษ หมู่ นั ้น เน่ อ 12 ข้าพเจ้า ได้ พิสูจน์ ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า แล้ว
ว่า ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูตแต๊ ก่อ โดยก๋านเยียะหมายสําคัญ ก๋านอัศจ๋รรย์กับปาฏิหาริย์ต่างๆ
ข้าพเจ้า เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ โดย ความ อดทน ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ ต้าน 13 มี เรือ
่ ง ใด พ่อง ตี้ ข้าพเจ้า ได้
เยียะกับหมู่ต้านบ่ดีเต้าคริสตจักรอื่นๆ มีก้าเรือ
่ งเดียวเต้าอัน
้ คือ ข้าพเจ้าเองบ่ได้เป๋นภาระ
หื้อหมู่ต้าน ขอโผดยกโต้ษหื้อข้าพเจ้าในเรือ
่ งนี้ ตวยเต๊อะ
14 ข้าพเจ้าเกียมจะไปแอ่วหาหมู่ต้านเป๋ นเตื้อตี้สาม

กับจะบ่เป๋นภาระหื้อหมู่ต้าน ย้อนว่า
ข้าพเจ้า บ่ใค่ ได้ อะหยัง จาก หมู่ ต้าน แต่ ใค่ ได้ ก้า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ลูก ก็ บ่ต้อง สะสม อะ
หยังหื้อป้อแม่ แต่เป๋นป้อแม่เน่ อตี้ต้องสะสมหื้อลูกๆ 15 ข้าพเจ้าก็ยินดีแต๊ๆ ตี้จะเสียสละกู้
สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า มี แม้แต่ ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ หื้อ กับ หมู่ ต้าน เมื่อ ข้าพเจ้า ฮัก หมู่ ต้าน นั ก
ขึ้นจาอี้ หมู่ต้านจะฮักข้าพเจ้าหน้ อยลงกา
16 หมู่ต้านก็หันตวยบ่ใจ้กา ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นภาระหื้อหมู่ต้านเลย แต่ก็ยังมีบางคนอูว่
้ า
ข้าพเจ้า เป๋น คน เจ้า เล่ห์ กับ ได้ ใจ๊ เล่หเ์ หลี่ยม ยับ หมู่ ต้าน ไว้ 17 ข้าพเจ้า ได้ ใจ๊ คน ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง
ไปแอ่วหาหมู่ ต้าน หื้อ โก๋งหมู่ ต้าน กา 18 ข้าพเจ้าขอร้องหื้อทิตั สมาแอ่วหาหมู่ ต้าน กับส่งปี้
น้ องผู้เจื้อแหมคนไปตวย ทิตัสได้ โก๋งหมู่ต้านกา หมู่ต้านก็ ฮู้ว่าทิตัสกับข้าพเจ้าเยียะโดยมี
จิตใจ๋อย่างเดียวกั ๋น กับเตียวต๋ามฮอยตีน
๋ ฮอยเดียวกั ๋นบ่ใจ้กา
19 หมู่ต้านท่าจะกึ๊ดว่า เฮาแก้ตั ๋วกับหมู่ต้าน แต่แต๊ๆ แล้วเฮาอูใน
้ ฐานะคนของพระคริสต์
ตี้ อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เฮา เยีย ะ นั ้น ก็ เปื้ อ จะ
จ้วยหมู่ต้านหื้อจํา๋ เริญขึ้น 20 ย้อนข้าพเจ้ากั ๋วว่า เมื่อข้าพเจ้าไปเถิง หมู่ต้านจะบ่เป๋นเหมือน
อย่าง ตี้ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ เป๋น กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ เป๋น อย่าง ตี้ หมู่ ต้าน ใค่ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น เหมือน
กั ๋น คือ กั ๋ว ว่า หมู่ ต้าน จะ ผิด จะ เถียง กั ๋น ขอย กั ๋น โขด กั ๋น แตกแยก กั ๋น ใส่ ฮ้าย ป้าย สี กั ๋น เล่า
ขวัญกั ๋น หยิง่ จ๋องหองกั ๋น กับมีแต่ ความวุน
่ วายสะป๊ะ 21 ข้าพเจ้ากั ๋วว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแอ่ว
หาแหม พระเจ้าจะหื้อข้าพเจ้าต้องขายขี้หน้าต่อหน้าหมู่ ต้าน แล้วข้าพเจ้าจะเสียใจ๋ กับคน
หลาย คน หมู่ นั ้น ตี้ เยีย ะ บาป มา กับ ยัง บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก มลทิน ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ กับ
ก๋านลามกตี้หมู่เขาเยียะอยูนั
่ ้น

13
กําตัก
๊ ตวายกับกําเตือ
๋ นสุดต๊าย
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เตื้อ นี้ จะ เป๋น เตื้อ ตี้ สาม ตี้ ข้าพเจ้า จะ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน อย่าง ตี้ มี เขียน ใน พระคัมภีร ์
ว่า “ข้อกล่าวหากู้ ข้อต้อง มี พยานสองเถิง สามคน เถิงจะเจื้อถือ ได้� 2 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ไปหา
หมู่ ต้านเป๋นเตื้อตี้ สองนั ้น ข้าพเจ้าได้ เตือ
๋ นหมู่ ตี้ เยียะบาปอยู่นั ้น บ่าเดี่ยวนี้ เถิงแม้ข้าพเจ้า
จะ บ่ได้ อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ก็ ขอ เตือ
๋ น หมู่ นั ้น แหม เตื้อ กับ คน อื่นๆ กู้ คน เมื่อ ข้าพเจ้า ไป
แหมเตื้อ ข้าพเจ้าจะบ่เว้นโต้ษหื้อใผเลย 3 ตี้ ข้าพเจ้าเยียะจาอี้ก็ ย้อนว่าหมู่ ต้านใค่ อยากได้
หลัก ฐาน ตี้ ว่า พระคริสต์ อู้ ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า แต๊ๆ พระคริสต์ บ่ได้ อ่อนแอ ต่อ หมู่ ต้าน แต่ มี
ฤทธิอํ
์ านาจนั กต้ามก๋างหมู่ต้าน 4 เถิงแม้ว่าพระองค์ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนย้อนพระองค์ยอม
อ่อนแอ แต่ พระองค์ ก็ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ย้อน ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า เถิง แม้ ว่า เฮา อ่อนแอ ฮ่วม
กับ พระคริสต์ แต่ โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระเจ้า เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่ กับ พระองค์ เปื้ อ ฮับ ใจ๊ หมู่
ต้าน
5 หื้อกวดผ่อตั ๋วเก่าลอ ว่าหมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ อย่างผู้เจื้อแต๊ก่อ ทดสอบตั ๋วเก่าผ่อลอ หมู่ต้าน
บ่ฮูกา
้ ว่าพระเยซูคริสต์อยูใน
่ หมูต้
่ าน เว้นแต่ว่าหมูต้
่ านบ่ผ่านก๋านทดสอบ 6 ข้าพเจ้าหวังว่า
หมู่ต้านจะฮูว่
้ าเฮาบ่ใจ้หมู่ตี้บ่ผ่านก๋านทดสอบว่าเป๋นอัครทูตแต๊ๆ 7 เฮาอธิษฐานต่อพระเจ้า
ขอบ่หื้อหมู่ต้านเยียะอะหยังผิดเลย ข้าพเจ้าบ่ได้อธิษฐานเปื้ อหื้อคนหันว่าเฮาเป๋นคนตี้ผ่าน
ก๋านทดสอบ แต่เปื้ อหื้อหมู่ต้านเยียะในสิง่ ตี้ถูกต้อง เถิงแม้ว่าเฮาผ่อเหมือนบ่สามารถผ่าน
ก๋าน ทดสอบ ก็ ต๋าม 8 มัน เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ เฮา จะ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ขัด กับ ความ จริง แต่ เฮา เยีย ะ เปื้ อ
ความจริงเต้า อัน
้ 9 เมื่อ เฮาอ่อนแอ แต่ หมู่ ต้าน เข้มแข็ง เฮาก็ ยินดี เฮาอธิษฐานก็ เปื้ อสิง่ นี้
คือขอพระเจ้าเยียะหื้อหมู่ต้านปิ๊ กไปอยู่ในสภาพตี้ดีอย่างเก่า 10 ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้าจึงเขียน
สิง่ หมู่นี้ มาในหว่างตี้ข้าพเจ้าบ่ได้อยู่ตวย เปื้ อว่าเมื่อข้าพเจ้าไปเถิง ข้าพเจ้าจะได้บ่ต้องเยีย
ะ แฮง ต่อ หมู่ ต้าน โดย ก๋าน ใจ๊ สิทธิอํานาจ ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ ข้าพเจ้า เปื้ อ เสริม สร้าง หมู่ ต้าน
บ่ใจ้ทําลาย
11 สุ ด ต๊าย นี้ ข้าพเจ้า ขอ ลา ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ หื้อ ปิ๊ ก ไป อยู่ ใน สภาพ ตี้ ดี อย่าง เก่า เน่ อ ขอ
หื้อ เยีย ะ ตวย ต๋าม สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า บอก หื้อ เยีย ะ ขอ หื้อ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ ขอ หื้อ อยู่ ตวย
กั ๋นอย่างสงบสุข แล้วพระเจ้าแห่งความฮักกับสันติสุขก็จะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
12 หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผูเ้ จื้อ 13 หมู่คนของพระเจ้ากู้คนก็ฝากความกึ๊ดเติง
มาหาหมู่ต้านตวย
14 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า กับ ความ ฮัก ของ พระเจ้า ตึง ก๋าน มี
ส่วนฮ่วมกั ๋นย้อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงมีแก่หมู่ต้านเต๊อะ
1
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในแคว้น

กาลาเทีย

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล เซิง่ เขียน เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ แคว้น กาลาเทีย ต้าน ได้ เขียน
จดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 49-50 เปาโลได้ไปแอ่วหาหมูผู
่ เ้ จื้อในแคว้นกาลาเทีย
สอง เตื้อ มา แล้ว (กิจ ก๋า น 16:6 กับ 18:23 ) เตื้อ แรก เขา ได้ ไป เตสนา สัง่ สอน ตี้ หัน
้ กับ เตื้อ
ตี้ สอง เขา ได้ ปิ๊ ก มา เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ ใน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา แต่ หลัง จาก นั ้น เปาโล
ได้ยน
ิ ข่าว ว่าหมู่ ผู้ เจื้อ ใน แคว้น กาลาเทีย ได้ ลืม ก๋าน มี อิสระ ของ หมู่ เขา ใน พระคริสต์ หมู่ เขา
ได้ หลง ไป เจื้อ ว่า หมู่ เขา ต้อง เยีย ะ ต๋าม กฎเก๋ ณฑ์ ของ จาว ยิว เถิง จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป
โต้ษ เปาโลจึงต้องเขียนไปเตือ
๋ นหมู่เขาว่าความเจื้อจาอีบ่
้ ใจ้ถูกต้องต๋ามข่าวดีตี้แต๊จริงเลย
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง คริ สตจักร ต่างๆ ใน แคว้น กาลาเทีย กาลาเทีย เป๋น
แคว้นของอาณาจักรโรมตีอยู
้ ใน
่ ดินแดนของประเทศตุรกีในสมัยนี้ เปาโลคงเขียนจดหมาย
ฉบับนี้ หลังจากได้ออกเตียวตางไปบอกข่าวดีเป๋นเตื้อแรก เขาได้เขียนไว้ต๋อนตี้เขาอยู่เมือง
อันทิโอก
จดหมาย ฉบับ นี้ เหมือน กับ ตี้ ได้ เขียน ไว้ ใน จดหมาย เถิง ผู้ เจื้อ กรุ ง โรม เปาโล เน้ น ว่า
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ บ่ใจ้
โดยก๋านเยียะโดยตั ๋วเก่า หมู่ เขาบ่ต้องเยียะต๋ามบทบัญญัติบางข้อ เจ้น ก๋านเข้าพิธีสุหนั ต
เปาโลสอนว่า พระวิญญาณบริสุทธิจะ
์ มาอยู่ในใจ๋ของหมู่ผู้เจื้อเมื่อหมู่เขาเจื้อวางใจ๋ในพระ
เยซู พระวิญญาณบริสุทธิก็
ิ แบบบริสุทธิกั
์ จะจ้วยหื้อผู้เจื้อใจ๊จีวต
์ บถูกต้องต๋ามธรรมได้
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล (ผู้ เป๋น อัครทูต ตี้ บ่ได้ ฮ้อง มา โดย คน กาว่า แต่ง ตัง้
โดยคน แต่พระเยซูคริสต์กับพระเจ้าพระบิดา ผูตี
้ ้ได้เยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เป๋นผู้แต่งตัง้ หื้อข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต) 2 ตึงหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ ตี้อยูตวย
่
ข้าพเจ้า
เถิงคริสตจักรตังหลายในแคว้นกาลาเทีย
3 ขอหื้อต้านตังหลายได้ ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮา กับจากพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ 4 พระเยซู ได้ สละจี วต
ิ ของพระองค์ เปื้ อบาปของเฮา เปื้ อ
จ้วยเฮาหื้อป๊นจากบาปในยุคนี้ ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าพระบิดาของเฮา 5 ขอเกียรติ
จงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
1

ข่าวดีตี้แต๊จริง
ข้าพเจ้า งืด ขนาด ว่า ยัง บ่ตัน หยัง เตื้อ หมู่ ต้าน ก็ ปา กั ๋น ละ พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮ้อง ต้าน เข้า มา
หาพระองค์ โดยพระคุณของพระเยซู คริสต์ แล้วกํ่าลังจะไปตวยต๋ามกําสอนอย่างอื่นตี้หมู่
เขาอ้างว่าเป๋นข่าวดี เหีย 7 ความจริงบ่มีข่าวดี อย่างอื่นแหมแล้ว แต่ มีบางคนเยียะหื้อต้าน
ตังหลายเกิดความสับสน โดยตัง้ ใจ๋ จะบิดเบือนข่าวดี แต๊ๆ ของพระเยซู คริสต์ ไปเป๋นอย่าง
อื่นเหีย 8 ถ้ามี ใผมาบอกข่าวดี อย่างอื่น ตี้ บ่เหมือนข่าวดี ตี้ หมู่ เฮาเกยบอกหื้อต้านตังหลาย
ฟังก่อนแล้วนั ้น บ่ว่าจะเป๋นหมู่เฮาก็ต๋ามกาว่าทูตสวรรค์ ก็ ต๋าม ก็ ขอหื้อคนนั ้นถูกสาปแจ้ง
9 หมูเฮา
่ เกยบอกไว้แล้ว ข้าพเจ้าก็ขอบอกซํ้าแหมกําว่า ถ้าใผบอกข่าวดีอย่างอื่น ตี้บ่เหมือน
ข่าวดี ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั จาก หมู่ เฮา แล้ว นั ้น ขอ หื้อ เขา ถูก สาป แจ้ง 10 ตี้ อู้จาอี้ข้าพเจ้า อู้ เอาใจ๋
6
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คนกา บ่ใจ้เน่ อ ข้าพเจ้ากํ่าลังเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ ข้าพเจ้าอู้หื้อคนยอมฮับกา ถ้าข้าพเจ้า
เป๋นจาอัน
้ ข้าพเจ้าก็บ่มาเป๋นคนฮับใจ๊พระคริสต์อยูจาอี
่
แน่
้ ๆ
จีวต
ิ ของเปาโลก่อนเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้า

11 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย ข้าพเจ้าขอบอกหื้อฮูว่
้ า ข่าวดีตี้ข้าพเจ้าบอกนั ้น บ่ได้มาจากกํากึ๊ด

ของ คน 12 ข้าพเจ้า บ่เกย ฮับ ข่าวดี นี้ จาก ใผ กับ บ่มี ใผ คน ใด สอน ข้าพเจ้า แต่ พระเยซู คริสต์
เป๋นผู้เยียะหื้อข้าพเจ้าฮู้
13 ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ถือ ศาสนา ยิว นั ้น ข้าพเจ้า เป๋ น คน จาใด
ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง ค ริ สต จักร 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 ข้าพเจ้า
อย่างเคร่งครัดตี้สุด 15 แต่พระเจ้าได้เลือกข้าพเจ้าไว้ ตัง้ แต่เมื่ออยู่ในต๊องแม่แล้ว พระเจ้า
ได้ฮ้องข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ หื้อมาเป๋นผู้ฮับใจ๊พระองค์ 16 พระองค์เปิงใจ๋ตี้จะ
เปิด เผย เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระองค์ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู้ จัก เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก
ข่าวดี เรือ
่ งพระบุตร แก่ คนต่างจ้าด เวลานั ้น ข้าพเจ้า บ่ได้ เปิ็กษาใผ คน ใดเลย 17 กับบ่ได้ ขึ้น
ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ เปิ็กษา คน ตี้ เป๋น อัครทูต มา ก่อน ข้าพเจ้า แต่ ได้ ลวด ไป ประเทศ อาระ
เบีย เลย แล้ว เมื่อ ลูน ก็ ได้ ปิ๊ ก มา กรุ ง ดามัสกัส แหม 18 อยู่ตี้ หัน
้ ได้ สาม ปี๋ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ไป
หาเปโตรในกรุ งเยรู ซาเล็ม กับอยูตวย
่
เขาสิบห้าวัน 19 บ่ได้ปะอัครทูตคนอื่นๆ เลย นอกจาก
ยากอบน้ องของพระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าของเฮาเต้าอัน
้ 20 ข้าพเจ้ายืนยันต่อหน้าพระเจ้า
ได้ว่า เรือ
่ งตี้เขียนมานี้ บ่ได้จุใผเลย
21 เมื่อ ลูน มา ข้าพเจ้า ได้ เข้า ไป แคว้น ซีเรีย กับ แคว้น ซี ลี เซีย 22 ส่วน คริสตจักร ตัง หลาย
ของ พระเยซู คริสต์ ใน แคว้น ยู เดีย บ่มี ใผ ฮู้ จัก ข้าพเจ้า เป๋น ส่วน ตั ๋ว 23 หมู่ เขา ได้ยน
ิ คน อู้ กั ๋น
ว่า “คนตี้เกยข่มเหงหมู่เฮาตะก่อนนั ้น บ่าเดี่ยวนี้ เขาได้มาบอกเถิงความเจื้อ ตี้เขาเกยฮิจะ
ทําลายมาก่อน� 24 แล้วหมู่เขาปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า ย้อนเรือ
่ งของข้าพเจ้า

2
อัครทูตคนอื่นๆ รับรองเปาโล
ข้าพเจ้าตึงบารนาบัสได้ขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วปาทิตัสไปตวยแหมคน
2 ตี้ ไป นั ้น ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า ได้ เปิ ด เผย หื้อ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า ควร จะ ไป ข้าพเจ้า ได้ เล่า หื้อ ผู้นํา คริ
สตจักร ฟัง เป๋น ก๋าน ส่วน ตั ๋ว เรือ
่ ง ข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก แก่ คน ต่างจ้า ด ถ้า บ่อู้ หื้อ ผู้นํา หมู่
นี้ ฟัง ก็ กั ๋ว ว่า งาน เกี่ยวกับ ก๋าน บอก ข่าวดี ต่อ คน ต่างจ้า ด ตี้ เกย เยีย ะ มา กับ ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่
นั ้น จะเสียไปบ่ดายๆ 3 เถิงแม้ว่าทิตัสตี้ อยู่ตวยข้าพเจ้านั ้นเป๋นจาวกรีก ก็ บ่ได้ ถูกเขหื้อเข้า
พิธี สุหนั ต 4 ตี้ เฮา บอก เรือ
่ ง นี้ ก็ ย้อน ว่า มี บาง คน ตี้ อ้าง ว่า เป๋น ปี้ น้ อง ของ เฮา ได้ ลัก เข้า มา
สอดแนม อยู่ ใน หมู่ เฮา เปื้ อ มา ลู่ เอา อิสระ ตี้ เฮา มี ใน พระเยซู คริสต์ ไป แล้ว เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น
ขี้ข้าของฮีตเก่าฮอยเดิมของจาวยิวแหม 5 แต่เฮาบ่ยอมอ่อนข้อหื้อเขาเลย เปื้ อฮักษาข่าวดี
แต๊ๆ หื้อกับต้านตังหลายต่อไป
6 ส่วน คน สําคัญ ตี้ เป๋ น ผู้ นํา คริสตจักร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ บ่ได้ เพิม
่ งตี้
่ อะหยังลงไปในเรือ
ข้าพเจ้าสอน (เถิงเขาจะเป๋นคนสําคัญในคริสตจักรก็ต๋าม ก็บ่ใจ้เรือ
่ งสําคัญสําหรับข้าพเจ้า
ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ หัน แก่ หน้า ใผ เลย) 7 หมู่ เขา หัน ว่า พระเจ้า ได้ มอบ หมาย หื้อ ข้าพเจ้า ไป
1 สิบสี่ ปี๋ ต่อมา
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บอกข่าวดีหื้อคนต่างจ้าดฟัง เหมือนพระองค์ได้มอบหมายหื้อเปโตรบอกข่าวดีในหมูจาว
่
ยิว
8 ย้อน ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ ดลใจ๋ เปโตร หื้อ เป๋ น อัครทูต ไป บอก ข่าวดี กับ จาว ยิว ก็ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า
หื้อไปบอกแก่ คนต่างจ้าดเหมือนกั ๋น 9 เมื่อยากอบ เปโตร กับยอห์น ตี้ เป๋นเหมือนผู้นําของ
หมู่ ผู้ เจื้อ หัน พระคุณ ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ ก๋าน นี้ กับ ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เขา ก็ จับ มือ ข้าพเจ้า กับ บา
รนาบัส แสดง ว่า หมู่ เฮา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ตวย กั ๋น แล้ว ตกลง กั ๋น ว่า หื้อ เฮา ไป บอก ข่าวดี
กับคนต่างจ้าด แล้วหมู่เขาก็จะไปบอกกับหมู่จาวยิว 10 สิง่ เดียวตี้หมู่เขาขอคือ หื้อเฮาจ้วย
เหลือคนตุ๊กคนจ๋น เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าก็ตึงตัง้ ใจ๋จะเยียะอยูแล้
่ ว
เปาโลว่าหื้อเปโตรตี้เมืองอันทิโอก
แต่ ต่อ มา เมื่อ เปโตร มา เถิง เมือง อัน ทิ โอก ข้าพเจ้า ว่า หื้อ เขา ต่อ หน้า ย้อน เขา เยีย ะ ผิด
แน่ ๆ 12 คือต๋อนแรกเขาได้กิน
๋ ได้อยู่กับผู้เจื้อคนต่างจ้าด แต่ปอผู้เจื้อจาวยิวตี้ยากอบส่งมา
นั ้นมาแผว เขาก็แยกตั ๋วออกจากผู้เจื้อคนต่างจ้าดเหีย ย้อนกั ๋วผู้เจื้อจาวยิวหมู่นี้ ตี้มีกํากึ๊ด
ว่าผู้เจื้อคนต่างจ้าดจะต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ต จะว่าหื้อ 13 ผู้เจื้อจาวยิวคนอื่นๆ ตี้อยู่ตี้หัน
้ ก็ก๋าย
เป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดตวยเปโตร แม้แต่บารนาบัสก็ยังหลงไปกับหมู่เขาเหมือนกั ๋น
14 เมื่อข้าพเจ้าหันว่า หมู่ เขาบ่ได้ เยียะตั ๋วต๋ามความจริงของข่าวดี ข้าพเจ้าจึงได้ ว่าหื้อเป
โตร ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ว่า “ถ้า ต้าน ตี้ เป๋น จาว ยิว ยัง เยีย ะ ต๋าม อย่าง คน ต่างจ้า ด บ่ได้ เยีย ะ
ต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมของจาวยิว แล้วเป๋นจาใดต้านไปบังคับคนต่างจ้าดหื้อเยียะต๋ามจาวยิว
15 “หมู่ เฮา เกิด มา เป๋ น จาว ยิว บ่ใจ้ คน ต่างจ้า ด ตี้ จาว ยิว ถือ ว่า เป๋ น คน บาป 16 หมู่ เฮา จาว
ยิว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ยัง ฮู้ว่า บ่มี ใผ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม
บทบัญญัติของโมเสส แต่เป๋นได้โดยความเจื้อในพระเยซู คริสต์เต้าอัน
้ หมู่เฮาก็ได้เจื้อวาง
ใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ เปื้ อ หมู่ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ บ่ใจ้ โดย ก๋าน
เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ย้อนว่าบ่มีใผเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะตวยต๋ามบท
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 พระบุตร ของ พระเจ้า พระองค์ ฮัก ข้าพเจ้า กับ ได้ สละ จี วต
ิ เปื้ อ ข้าพเจ้า
21 ข้าพเจ้า บ่ละ ขว้าง พระคุณ ของ พระเจ้า ย้อน ว่า ถ้า ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ เยีย ะ หื้อ เป๋ น
คนถูกต้องต๋ามธรรม ก๋านตี้พระคริสต์ต๋ายนี้ ก็บ่เกิดประโยชน์ อะหยัง�
11

3
ปอนของพระเจ้าเมื่อเจื้อวางใจ๋พระคริสต์
เป๋นจาใดบ่หลวกจาอี้ มีใผเป่ากาถาใส่ต้านตังหลายหื้อกึ๊ดผิด
กา เรือ
่ งตี้พระเยซูคริสต์ถูกเขิงจ๋นต๋ายนั ้น ข้าพเจ้าก็ได้อูหื
้ ้อต้านตังหลายเข้าใจ๋ดีแล้วลอ
2 ข้าพเจ้า ใค่ ฮู้ ข้อ เดียว ว่า ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์จาใด ได้ ฮับ โดย ก๋าน
เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กา กาว่า ได้ ฮับ เมื่อ ได้ ฟัง ข่าวดี แล้ว มี ความ เจื้อ 3 ต้าน ตัง หลาย บ่กึ๊ด
พ่อง กา หลัง จาก ตี้ ต้าน ก่อ เก๊า จี วต
ิ ใน พระคริสต์ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์แล้ว บ่า เดี่ยว นี้
1 ปี้ น้ องจาวกาลาเทียเหย
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4 ประสบก๋า รณ์ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั มานั ้น

จะหื้อมาเสี้ ยงสุดลงโดยก๋านเปิ้ งกํา๋ ลังตั ๋วเก่ากา
บ่มี
ประโยชน์ อะหยังพ่องเลยกา ต้องมีพ่องละ 5 พระองค์ผู้ตี้หื้อพระวิญญาณกับต้านตังหลาย
กับ ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน นั ้น ย้อน ต้าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กาว่า ได้ ฟัง
ข่าวดีแล้วเจื้อกา
6 หื้อ ผ่อ อับ ราฮัม เต๊อะ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “ต้าน ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเจ้า พระเจ้า จึง
ยอมฮับต้านว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม�ก 7 ขอหื้อฮูเต๊
้ อะว่า หมู่คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเจ้า
ก็ ถือ ว่า เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม เหมือน กั ๋น 8 ใน พระคัมภีร ได้
์ เขียน กํา ตวายตัก
๊ ล่วง หน้า
มา เมิน แล้ว ว่า พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ คน ต่างจ้า ด เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ จึง
ได้ บอก ข่าวดี นี้ หื้อ อับ ราฮัม ฮู้ ล่วง หน้า ว่า “คน กู้ๆ จ้าด ใน โลก จะ ได้ ฮับ ปอน ผ่าน ตาง เจ้า�ข

ย้อน จาอัน
้ คน ตี้ เจื้อ วาง ใจ๋ ใน พระเยซู ก็ ได้ ฮบ
ั ปอน ตวย กั ๋น กับ อับ ราฮัม ตี้ มี ความ เจื้อ ใน
พระเจ้านั ้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 ก็ ถูก
แจ้งสาป�ค 11 เป๋นตี้ฮูกั
้ ๋นดีแล้วว่า บ่มีใผเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมในสายต๋าของพระเจ้าได้
โดย ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ย้อน พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย
ความ เจื้อ ของ เขา จะ มี จี วต
ิ �.ฅ 12 แต่ ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น บ่ได้ เปิ้ ง ความ เจื้อ
เป๋นหลัก พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนตี้เยียะต๋ามบทบัญญัติกู้ข้อ ก็จะได้จีวต
ิ ตางบทบัญญัติ
นั ้น�ฆ 13 พระเยซู คริสต์ ได้ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น จาก ก๋าน แจ้ง สาป ของ บท บัญญัติ แล้ว พระองค์
ยอมถูกแจ้งสาปแตนเฮา ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนตี้ถูกแขวนไว้บนเก๊าไม้เป๋นคน
ถูกแจ้งสาป�ง 14 ตี้เป๋นจาอี้ ก็เปื้ อจะหื้อคนต่างจ้าดได้ฮับปอนผ่านตางพระเยซูคริสต์ ต๋าม
ตี้ พระเจ้าได้ สัญญาไว้กับอับราฮัม กับเปื้ อจะหื้อหมู่เฮาได้ ฮับพระวิญญาณบริสุทธิโดย
ตาง
์
ความเจื้อ ต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้
9

บทบัญญัติกับพระสัญญาของพระเจ้า

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ ยก ตั ๋ว อย่าง จาก จี วต
ิ คน เฮา ว่า เมื่อ คน สอง ฝ่าย ตก
ลงเยียะสัญญากั ๋นไว้ ฝ่ายนึ่ งฝ่ายใดก็ บ่สามารถยกเลิกกาว่าเพิม
่ เติมสัญญานั ้นได้ 16 พระ
สัญญา ตี้ พระเจ้า ได้ เยีย ะ ไว้กับ 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 หลาน คน นั ้น คือ
พระเยซู คริสต์ 17 ความหมาย ของ ข้าพเจ้า ก็ คือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ตี้ เกิด ขึ้น เมื่อ ลูน เถิง
สี่ ร้อยสามสิบปี๋ นั ้น ก็บ่สามารถยกเลิกพันธสัญญากับข้อตกลงตี้พระเจ้าได้หื้อกับอับราฮัม
ได้ 18 ถ้าก๋านตี้จะได้ฮับปอนนี้ ขึ้นอยูกั
่ บบทบัญญัติแล้ว ก็แสดงว่าบ่ได้ขึ้นอยูกั
่ บพระสัญญา
แต่พระเจ้าโผดหื้อปอนนั ้นกับอับราฮัมโดยผ่านตางพระสัญญาอย่างเดียว
15

19 ถ้าเป๋ น จาอี้แล้ว

บทบัญญัติมีไว้เยียะหยัง ก็ มีไว้หื้อคนตี้ เยียะผิดฮู้ว่า เขาได้ ฝ่าฝืนบท
บัญญัตินั ้น จ๋นกว่าลูกหลานคนนั ้นตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้จะมาเถิง พระเจ้าใจ๊ทูตสวรรค์เอา
บทบัญญัตินั ้นหื้อโมเสส เปื้ อโมเสสจะได้เป๋นคนก๋างเอาไปหื้อคนตังหลาย 20 แต๊ๆ แล้ว ถ้า
มี หลาย ฝ่าย ก็ จํา๋ เป๋ น ต้อง มี คน ก๋าง แต่ พระเจ้า ได้ หื้อ พระสัญญา กับ อับ ราฮัม โดย พระองค์
เอง จึงบ่ต้องมีคนก๋าง
ก
ฆ
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เป้าหมายบทบัญญัติของโมเสส

21 ถ้าจาอัน
้ บทบัญญัติของพระเจ้าตี้หื้อโมเสสกับพระสัญญาตี้พระเจ้าได้หื้อกับอับราฮัม

นั ้นขัดแย้งกั ๋นกา แต๊ๆ แล้วบ่ใจ้จาอัน
้ ถ้าบทบัญญัติสามารถหื้อจีวต
ิ ตี้เตี้ยงแต๊กับเฮาได้ บ่า
เดี่ยวนี้ เฮาก็คงเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนเฮามีบทบัญญัตินั ้นแล้ว 22 พระคัมภีรบอก
์
ว่า
คนตังหลายถูกบาปกักขังไว้ ตี้เป๋นจาอี้ก็เปื้ อว่าคนตี้เจื้อจะได้ฮับพระสัญญาต๋ามความเจื้อ
ตี้เขามีในพระเยซูคริสต์
23 ก่อน ตี้ เวลา นั ้น จะ มา

คือ เวลา ตี้ เฮา เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ หมู่ เฮา ก็ เผียบ เหมือน
ถูกขังอยู่ในคอกของบทบัญญัติ จ๋นเถิงพระเยซู คริสต์ มา เปื้ อเฮาจะได้ เป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรมโดยความเจื้อนั ้น 24 ถ้าจาอัน
้ แล้ว บทบัญญัตินี้ ก็เผียบเหมือนเป๋นผู้ตี้ควบคุมเฮา จ๋น
เถิง วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ มา เปื้ อ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ
เจื้อ 25 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ เฮา ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ แล้ว บท บัญญัติ ก็ บ่ต้อง ควบคุม เฮา
แหม
26 หมู่ต้านมีความเจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์ จาอัน
้ หมู่ต้านก็เป๋นลูกของพระเจ้าเหมือน
กั ๋น 27 ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ฮับ บัพ ติศ มา หื้อ เป๋น คน ของ พระ คริสต์ แล้ว ก็ ก๋าย เป๋น
เหมือนพระคริสต์ ตวย 28 โดยพระเยซู คริสต์ ต้านตังหลายบ่มี ก๋าน แยกว่าเป๋น จาวยิวกาว่า
จาว กรีก เป๋น ขี้ข้า กาว่า มี อิสระ เป๋น ป้อ จาย กาว่า แม่ ญิง แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ เป๋น
อันนึ่ งอันเดียวกั ๋นในพระเยซูคริสต์แล้ว 29 ถ้าต้านตังหลายเป๋นคนของพระคริสต์แล้ว ต้าน
ตังหลายก็ถือว่าเป๋นลูกหลานของอับราฮัม คือเป๋นคนตี้ได้ฮับปอนตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่า
จะหื้ออับราฮัมเหมือนกั ๋นเน่ อ

4
เฮาจะได้เป๋นลูกของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าจะอธิบายโดยกําเผียบว่า ต๋อนตี้ผูฮั
้ บมรดกยังเป๋นหละอ่อนอยูนั
่ ้น เขาก็เหมือน

เป๋นขี้ข้า เถิงแม้วา่ เขาจะเป๋นเจ้าของทรัพย์สมบัติตึงหมดก็ต๋าม 2 เขาก็ต้องอยูใต้
่ บังคับของ
ผูปกครอง
้
กับผูผ่
้ อกอยทรัพย์สมบัติของเขาอยู่ จ๋นแผวเวลาตี้ป้อของเขาได้กํา๋ หนดไว้ 3 หมู่
เฮาตังหลายก็เหมือนกั ๋นก่อนตี้เฮาจะเจื้อวางใจ๋พระเยซู เฮาตังหลายก็เป๋นเหมือนหละอ่อน
อยู่ เฮา ก็ เป๋น ขี้ข้า อยู่ ใต้ อํานาจ ของ วิญญาณ ตี้ ครอบครอง อยู่ ใน โลก นี้ 4 แต่ เมื่อ เถิง เวลา ตี้
เหมาะสมแล้ว พระเจ้าก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเกิดกับแม่ญิงคนนึ่ ง เซิง่ พระองค์
เกิด อยู่ ใต้ อํานาจ ของ บท บัญญัติ 5 เปื้ อ ไถ่ เฮา ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ บท บัญญัติ หื้อ มี
ฐานะ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 6 เมื่อ เฮา ตัง หลาย ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ ส่ง พระ
วิญญาณ ของ พระบุตร ของ พระองค์ เข้า มา อยู่ ใน ใจ๋ เฮา เปื้ อ เฮา จะ ได้ ฮ้อง พระองค์ ว่า “อับ
บา� คือ ป้อ ของ เฮา 7 ย้อน จาอัน
้ เฮา ตัง หลาย จึง บ่ได้ เป๋น ขี้ข้า แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น ลูก ของ
พระเจ้า เมื่อเป๋นลูกแล้ว เฮาก็เป๋นผู้ฮับกู้สิง่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ตวย
เปาโลเป๋นห่วงจาวเมืองกาลาเทีย
ตะก่อน เมื่อ ต้าน ตัง หลาย ยัง บ่ฮู้ จัก พระเจ้า เตื้อ ต้าน ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ หมู่ เทพเจ้า ตี้ บ่ใจ้
พระเจ้า 9 บ่า เดี่ยว นี้ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮู้ จัก พระเจ้า แล้ว กาว่า อู้ หื้อ ถูก ต้อง ก็ คือ พระเจ้า ได้ ฮู้
จัก ต้าน แล้ว เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ใค่ ปิ๊ ก ไป เป๋น ขี้ข้า ของ วิญญาณ ตี้ บ่มี อํานาจ กับ บ่มี ก้า ตี้ บ่ใจ้
พระเจ้า 10 ต้านยังถือฤกษ์ ถือยาม ถือวันเดือนปี๋ กาว่าหละดูนั ้นหละดูนี้ อยู่ 11 ข้าพเจ้ากั ๋วว่า
8
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ก๋าน สอน ตี้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจ๋ สัง่ สอน อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ใน หมู่ ต้าน นั ้น จะ หา ประโยชน์ อัน ใด
บ่ได้เลย
12 ปี้ น้ องตังหลาย ตะก่อนนั ้นข้าพเจ้าได้ปรับตั ๋วหื้อเป๋ นเหมือนหมูต้
่ าน บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า
วิงวอน หื้อ ต้าน ตัง หลาย เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า หมู่ ต้าน บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง ต่อ ข้าพเจ้า เลย
13 ต้านตังหลายก็ฮูอยู
้ ว่
่ า เมื่อหัวทีตี้ข้าพเจ้ามาบอกข่าวดีแก่ต้านนั ้น ก็ย้อนข้าพเจ้าบ่สบาย
14 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าบ่สบาย เยียะหื้อเป๋ นภาระแก่ต้านตังหลายตี้ต้องผ่อกอยเอาใจ๋ใส่ ต้าน
ตังหลายก็บ่ได้ดูแควนกาว่าละข้าพเจ้า แต่ได้ต้อนฮับ เหมือนกับว่าข้าพเจ้าเป๋นทูตสวรรค์
จากพระเจ้า กาว่าเป๋นพระเยซู คริสต์ เหียเลย 15 บ่าเดี่ยวนี้ ความจื้นจมยินดี หมู่นั ้นหายไป
ไหนเหียหมด ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้ว่า ต๋อนนั ้นถ้าต้านควัดแก่นต๋าออกหื้อข้าพเจ้าได้ ต้าน
ก็คงจะควัดหื้อแล้ว 16 บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าได้ก๋ายเป๋นศัตรูของ
๋
ต้านตังหลายไปเหียแล้ว ย้อน
ว่าข้าพเจ้าได้อูความ
้
จริงต่อต้านตังหลายจาอัน
้ กา
17 คนหมู่นั ้นตี้ สอนผิดก็ เอาอกเอาใจ๋ ต้านตังหลาย แต่ บ่ได้ หวังดี เลย หมู่เขาอยากจะกีด
กั ๋นหมู่ ต้าน ออกจากข้าพเจ้า เปื้ อต้านตัง หลายจะได้ เป๋นหมู่ เดียว กับ เขา 18 ก๋านเอาอกเอา
ใจ๋ ด้วยความหวังดี ก็ เป๋นก๋านดี ตี้ ควรเยียะตลอด ก็ บ่ใจ้ ก้าต๋อนตี้ ข้าพเจ้าอยู่กับหมู่ต้านเต้า
อัน
้ 19 ต้าน ตัง หลาย ตี้ เผียบ เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ข้าพเจ้า ต้อง เจ็บ ปวด ย้อน ต้าน ตัง
หลายแหมแล้ว เหมือนแม่เมื่อเจ็บต๊องเกิดลูก จ๋นกว่าจีวต
ิ ของต้านตังหลายจะเป๋นเหมือน
พระเยซู คริสต์ 20 บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า ใค่ อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ขนาด ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ต้อง อู้ กับ หมู่
ต้านด้วยนํ้าเสียงจาอีแหม
้
หมู่ต้านเยียะหื้อข้าพเจ้างงไปหมด
กําเผียบเรือ
่ งนางฮาการ์กับนางซาราห์

21 หมูต้
่ านตี้ใค่อยูใต้
่ บทบัญญัติ หมูต้
่ านบ่ฮูกา
้ ว่าบทบัญญัตินั ้นเขียนว่าจาใดพ่อง 22 พระ

คัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า อับ ราฮัม มี ลูก สอง คน คน นึ่ ง เกิด จาก แม่ ญิง ตี้ เป๋น ขี้ข้า แหม คน นึ่ ง เกิด
จากแม่ญิงตี้มีอิสระ 23 ลูกของแม่ญิงตี้เป๋นขี้ข้านั ้น เกิดมาต๋ามปกติของคน แต่ลูกของแม่
ญิง ตี้ มี อิสระ นั ้น เกิด มา ต๋าม พระสัญญา ของ พระเจ้า 24 เรือ
่ ง นี้ เป๋น กํา เผียบ ว่า แม่ ญิง สอง
คน นั ้น เป๋น เหมือน พันธสัญญา สอง อย่าง คือ พันธสัญญา ตี้ นึ่ ง มา จาก ดอย ซี นายจนาง ฮา
การ์เป๋น ขี้ข้า ก็ เผียบ เหมือน พันธสัญญา นี้ จาอัน
้ ลูก หลาน ตี้ เกิด จาก นาง ก็ เป๋น ขี้ข้า เหมือน
กั ๋น 25 นางฮาการ์นั ้นเป๋นสัญลักษณ์ ของดอยซีนายในประเทศอาระเบีย กับเป๋นสัญลักษณ์
ของกรุ งเยรู ซาเล็มในต๋อนนี้ ตวย ย้อนว่าคนในเมืองนี้ เป๋นขี้ข้าของบทบัญญัติอยู่ 26 แต่นาง
ซาราห์ตี้เป๋นแม่ญิงอิสระนั ้น เผียบเหมือนกรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยูบน
่ สวรรค์ หมู่เฮาเป๋นลูกของ
กรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยู่บนสวรรค์นั ้น กับนางก็เป๋นแม่ของเฮา ย้อนว่าหมู่เฮาจะบ่เป๋นขี้ข้าของ
บทบัญญัติแหมแล้ว 27 เหมือนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แม่ญิงตี้เป๋นหมัน
ตี้บ่เกยเกิดลูก หื้อยินดีเต๊อะ
คนตี้บ่เกยเจ็บต๊องเกิดลูก
หื้อโห่ฮ้องด้วยความยินดีเต๊อะ
ย้อนว่าลูกของแม่ฮ้าง
จะมีนั กเหลือลูกของแม่ญิงตี้มีผัว�ฉ
28 ปี้ น้ อง ตัง หลาย

ต้านเป๋นลูกแห่งพระสัญญาเหมือนอิสอัค 29 ตะก่อนนั ้น ลูกตี้ เกิดมา
ต๋าม ปกติ ของ คน คือ อิ ชมาเอล ได้ ข่มเหง ลูก ตี้ เกิด มา ต๋าม พระวิญญาณ คือ อิส อัค จาใด บ่า
จ
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เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ก็ ถูก ข่มเหง จาอัน
้ เหมือน กั ๋น แต่ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “ไล่ นาง ขี้ข้า กับ
ลูกของนางออกไปเหีย ลูกของนางขี้ข้าจะฮับมรดกฮ่วมกั ๋นกับลูกของนางตี้ มี อิสระบ่ได้�ช
31 ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เฮา บ่ได้ เป๋น ลูก ของ นาง ฮาการ์ตี้ เป๋น ขี้ข้า แต่ เฮา เป๋น ลูก ของ
นางซาราห์ตี้มีอิสระ
30

5

พระเยซูผู้ตี้จ้วยหื้อเฮามีอิสระ

1 พระเยซูคริสต์ได้โผดหื้อเฮาตังหลายมีอิสระแล้ว ก็หื้อเฮาอยูอย่
่ างอิสระ บ่ต้องยอมเป๋น

ขี้ข้าของบทบัญญัติแหมซํ้าเน่ อ
2 ฟัง กํา อู้ ของ ข้าพเจ้า เปาโล หื้อ ดี เน่ อ ถ้า ต้าน ตัง หลาย ยอม เข้า พิธ ี สุ หนั ต สิง
่ ตี้ พระเยซู
คริสต์ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย 3 ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม ว่า คน ตี้ เข้า พิธี
สุหนั ตนั ้น เขาก็ต้องฮักษาบทบัญญัติกู้ข้อตวย 4 ใผตี้อยากเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยบท
บัญญัติ ของ โมเสส นั ้น เขา ก็ ได้ แยก จาก พระเยซู คริสต์ แล้ว กับ ได้ เอา พระคุณ ของ พระเจ้า
ขว้าง เหีย 5 แต่ ย้อน ว่า เฮา มี ความ เจื้อ จึง ได้ ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า ถ้า ใน สิง่ ตี้ เฮา หวัง ไว้ คือ เฮา จะ
ได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6 ย้อนว่าเมื่อเจื้อในพระ
เยซู คริสต์ แล้ว ก๋าน เข้า กาว่า บ่เข้า พิธี สุหนั ต ก็ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง แต่ สิง่ ตี้ สําคัญ ก็ คือ
ความเจื้อตี้แสดงออกมาโดยความฮัก
7 ตะก่อน นั ้น หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยีย ะ ตวย กํา สัง
่ สอน ของ พระเยซู อย่าง ดี แล้ว เป๋น ใผ ตี้ เยียะ 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 จาอัน
้ ก็ บ่ได้
9
มาจากพระเจ้าตี้ ฮ้องหมู่ ต้านมาแน่ ๆ กําสอนตี้ บ่ถูก ต้อง ก็ เผียบเหมือน เจื๊อฟู หน้ อย เดียว
ก็เยียะหื้อแป้งเข้าหนมปังฟูตึงก้อน 10 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ในองค์พระผู้เป๋ นเจ้าว่า ต้านตังหลาย
จะบ่ยอมฮับกํากึ๊ดตี้แตกต่างจากนี้ แหมแล้ว คนตี้มาเยียะหื้อต้านสับสนนั ้น บ่ว่าเขาจะเป๋น
ใผก็ต๋าม ต้องได้ฮับโต้ษจากพระเจ้าอย่างแน่ นอน
11 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ถ้า เป๋ น เรือ
่ ง แต๊ ตี้ ข้าพเจ้า สอน หื้อ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย
ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต แล้วเป๋นจาใดข้าพเจ้าจึงถูกคํ่าจาอี้ ถ้าข้าพเจ้าสอนจาอัน
้ ก๋านสอนเรือ
่ ง
ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู บน ไม้ ก๋าง เขน ก็ บ่เป๋น ปั๋ ญหา สําหรับ จาว ยิว แหม ต่อ ไป 12 ข้าพเจ้า ใค่
หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เกิด ความ สับสน ได้ ต๋อน ตั ๋ว เก่า เหีย บ่ใจ้ ก้า เยีย ะ พิธี
สุหนั ตเต้าอัน
้
13 ปี้ น้ อง ตัง หลาย พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา เป๋ น คน ตี้ มี อิสระ แล้ว แต่ ห้าม เอา ความ อิสระ
นี้ มา เป๋น ข้อ อ้าง ใน ก๋าน เยีย ะ ต๋าม สันดาน บาป แต่ หื้อ ฮับ ใจ๊ กั ๋น ด้วย ความ ฮัก เต๊อะ 14 บท
บัญญัติตึงหมดนั ้น สรุ ปได้ในข้อเดียวว่า “จงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ซ 15 แต่ถ้ายัง
ขบหัวกั ๋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
สันดานบาป 17 ย้อนว่าตั ๋ณหาของสันดานบาปก็ขัดแย้งกับความต้องก๋านของพระวิญญาณ
ก็ จะ ต่อสู้ กั ๋น ตึง สอง ฝ่าย นี้ เป๋น ศัตรู กั
๋ ๋น ย้อน จาอัน
้ สิง่ ตี้ ต้าน ใค่ เยีย ะ จึง เยีย ะ บ่ได้ 18 แต่ ถ้า
ต้านตังหลายหื้อพระวิญญาณเป๋นผู้นําจีวต
ิ ต้านก็จะบ่อยูใต้
่ อํานาจของบทบัญญัติแหมต่อ
ไป
16
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ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ สันดาน บาป เป๋น ผู้ นํา เฮา ก็ ฮู้ ก็ หัน อยู่ แล้ว ว่า เป๋น จาใด คือ มี ก๋าน
เยียะบาปตางเพศ ก๋านเยียะตั ๋วบ่บริสุทธิ์ ตึงก๋านลามกอื่นๆ ตวย 20 กับก๋านนั บถือฮูปเคารพ
ก๋านถือกาถาอาคม ก๋านเป๋นศัตรู กั
๋ ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น ก๋านขอยกั ๋น ก๋านโขดหื้อกั ๋น ก๋านมัก
ใหญ่ ใฝ่ สูง ก๋าน ซอบ เยีย ะ หื้อ คน อื่น เถียง กั ๋น ก๋าน แตกแยก กั ๋น เป๋น ก๊ก เป๋น เหล่า 21 ก๋าน ใค่
ได้ ของเปิ้ น ก๋านกิน
๋ นหมู่
๋ เหล้าเมายา ก๋านมัว่ สุมตางเพศ ตึงก๋านบ่ดี อื่นๆ บ่าเดี่ยวนี้ ขอเตือ
ต้านแหมเตื้อเหมือนตี้ข้าพเจ้าได้เตือ
๋ นไว้ตะก่อนนั ้นว่า คนใดตี้เยียะบ่ดีจาอี้ จะบ่มีส่วนเข้า
ในแผ่นดินของพระเจ้าเน่ 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
สุภาพอ่อนน้ อม กับก๋านฮูจ
้ ักบังคับตั ๋ว สิง่ หมู่นี้ บ่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแม้แต่ข้อเดียว 24 คน
ของพระเยซูคริสต์ได้เอาสันดานบาปตึงตั ๋ณหาของมัน เขิงไว้กับพระองค์บนไม้ก๋างเขนแล้ว
25 ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิได้
ิ กับหมู่เฮา หมู่เฮาก็ควรใจ๊จีวต
ิ ตวยพระวิญญาณ
์ หื้อจีวต
บริสุทธิ์ 26 หมู่เฮาบ่ดีอวดตั ๋ว บ่ดียัว่ หื้อโขดกั ๋น กับบ่ดีอิจฉาขอยก๋วนคนอื่นเน่ อ
19

6
ก๋านจ้วยเหลือกั ๋น

1 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย

ถ้า ฮู้ว่าคน นึ่ ง คน ใด หลง ผิด ไป หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ มี พระวิญญาณ
อยู่ ตวย จ้วย คน นั ้น ด้วย จิต ใจ๋ อ่อน น้ อม หื้อ เขา ปิ๊ ก ตัง้ ตั ๋ว ใหม่ ได้ แหม หื้อ กึ๊ด เถิง ตั ๋ว เก่า แต่
หละวังตั ๋วไว้หื้อดี ต้านก็อาจถูกลองใจ๋ ได้เหมือนกั ๋น 2 ใผมีปั๋ ญหาก็ขอหื้อจ้วยกั ๋น ก๋านตี้หมู่
ต้านเยียะจาอีก็
้ เป๋นก๋านเยียะตวยกําสอนของพระคริสต์ 3 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋นคนสําคัญ
แต่ แต๊ๆ แล้ว บ่ใจ้ จาอัน
้ คน นั ้น ก็ จุ ตั ๋ว เก่า 4 หื้อ เฮา กวด ผ่อ ตั ๋ว เก่า ใน สิง่ ตี้ เฮา ได้ เยีย ะ ลง ไป
เป๋นสิง่ ดี กาว่าบ่ดี ถ้าได้ เยียะดี เฮาก็ จะมีความยินดี ในตั ๋วเฮา บ่ใจ้ เอาตั ๋วไปเผียบกับคนนั ้น
คนนี้ 5 ย้อนว่าเฮาตังหลาย ต่างคนก็ ต้องฮับผิดชอบต่อก๋านตี้ ตั ๋วได้ เยียะลงไป ของใผของ
มัน
6 หื้อคนตี้ฮับกําสอนของพระเยซูคริสต์แล้ว แบ่งกู้สิง
่ ตี้ดีๆ หื้อคนสอนตวย
7 ห้ามหื้อใผจุหมู่ต้านว่า หมู่ต้านสามารถดูแควนพระเจ้าได้ ใผหว่านสิง
่ ใดลงไปก็จะเก็บ
เกี่ยว สิง่ นั ้น 8 คน ใด ตี้ หว่าน เปื้ อ ตั ๋ณหา ของ สันดาน บาป ก็ จะ เก็บ เกี่ยว ความ ฉิ บหาย คน ใด
ตี้หว่านเปื้ อความต้องก๋านของพระวิญญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 9 ย้อนจาอัน
้ บ่ดีท้อ
ถอยในก๋านเยียะก๋านดี ถ้าเฮาบ่ท้อถอยแล้ว เฮาก็ จะฮับผลดี ในเวลาต๋ามสมควร 10 เมื่อมี
โอกาส ก็หื้อเยียะสิง่ ตี้ดีต่อคนตังหลาย โดยเฉพาะคนในครอบครัวผู้เจื้อ
กําสอนสุดต๊ายของเปาโล
หื้อ ต้าน ตัง หลาย สังเกต ผ่อ ว่า ตั ๋ว หนั งสือ ตี้ ข้าพเจ้า เขียน ด้วย ลายมือ ของ ข้าพเจ้า นั ้น
ตั ๋วใหญ่มอกใด 12 คนตี้ใค่ได้หน้า ก็พยายามบังคับต้านตังหลายหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อหมูเขา
่
จะบ่ถูกคํ่าเมื่อเขาบอกเรือ
่ งพระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน 13 ขนาดคนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว ก็
ยังบ่เยียะตวยบทบัญญัติเลย แต่ตี้หมู่เขาบังคับต้านตังหลายหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็เปื้ อหมู่เขา
จะอู้อวดตั ๋วว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามหมู่เขาแล้ว 14 ข้าพเจ้าบ่ขออวดอะหยังเลย นอกจากเรือ
่ ง
ก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาเต้าอัน
้ โดยไม้ก๋าง
เขนนั ้นโลกนี้ ได้ต๋าย๑จากข้าพเจ้าไปแล้ว กับข้าพเจ้าก็ได้ต๋ายจากโลกนี้ เหมือนกั ๋น 15 ก๋าน
เข้ากาว่าบ่เข้าพิธสุ
ี หนั ต บ่ใจ้เรือ
่ งสําคัญเลย เรือ
่ งสําคัญคือ ก๋านเป๋นคนตี้พระเจ้าได้สร้าง
11
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ขึ้นใหม่ 16 ขอหื้อสันติสุขตึงความเมตต๋ากรุ ณาของพระเจ้า จงมีแก่คนตี้ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามกําสอน
นี้ กับมีแก่คน๒ของพระเจ้าเต๊อะ
17 ตัง
้ แต่ นี้ ต่อ ไป ขอ บ่หื้อ ใผ มา ก๋ วนใจ๋ ข้าพเจ้า แหม ย้อน ฮอย แผล ใน ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า นั ้น
เยียะหื้อฮูว่
้ าข้าพเจ้าเป๋นคนของพระเยซูคริสต์๓
18 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา จง มี แก่
ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน

๒

6:16
6:16
ฉบับภาษากรีกแป๋ตรงๆ
ว่า
อิสราเอลของพระเจ้า
ฮอยแผลอ้างเถิงฮอยตี้เปาโลโดนเฆี่ยนตี ๋ ย้อนสอนเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์

๓

6:17

6:17

เอเฟซัส 1:1
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เอเฟซัส 1:7

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เอเฟซัส

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 61 ใน หละหว่าง นั ้น
ต้านติดคอกอยู่ตี้กรุ งโรม จดหมายฉบับเอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสีกับฟีเลโมน ต้านก็เขียนขึ้น
หละหว่าง นั ้น ตวย ย้อน จาอัน
้ จดหมาย หมู่ นี้ บาง เตื้อ ก็ ฮ้อง ว่า จดหมาย จาก คอก เปาโล ติด
คอกอยูตี
่ ้กรุ งโรมก็ย้อนบอกข่าวดี
ผู้ เชีย
่ ว ชาญ พระคัมภีร ์ส่วน ใหญ่ ถือ ว่า เปาโล ได้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ บ่ใจ้ เขียน เถิง ก้า ผู้
เจื้อในเอเฟซัสเต้าอัน
้ แต่ได้เขียนเถิงผูเ้ จื้อคนอื่นๆ ในเมืองอื่นๆ ในแคว้นเอเชียตวย เปาโล
ได้ อยู่ในเมืองเอเฟซัสสองปี๋ ป๋าย กับได้ บอกข่าวดี ต๋อนตี้ อยู่ตี้ หัน
้ (กิจก๋าน 19:10) เอเฟซัส
คือเมืองตี้สําคัญ เซิง่ อยูตั
่ งวันตกติดกับทะเลในแคว้นเอเชีย ในสมัยนี้ แคว้นเอเชียจะอยูใน
่
ประเทศตุรกี คาดว่าผู้เจื้อในเมืองเอเฟซัสอาจจะเอาจดหมายฉบับนี้ ของเปาโลไปหื้อกับผู้
เจื้อในตี้ต่างๆ ในแคว้นเอเชียได้อ่านตวย
เปาโลได้ เขียนเถิงความสัมพันธ์ของคริสตจักรกับพระเยซู คริสต์ พระเจ้าเยียะหื้อความ
ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ตี้ ตัง้ ใจ๋ ไว้ตัง้ แต่ เก๊า นั ้น สําเร็จ โดย ผ่าน ก๋าน ต๋าย กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายของพระเยซูคริสต์ ย้อนจาอัน
้ พระคริสต์จึงเป๋นผูนํ
้ ากับผูปกครอง
้
คนของพระเจ้า
ก็คือคริสตจักร จาวยิวกับคนต่างจ้าดก็มีสันติสุขตวยกั ๋นได้ผ่านก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของ
พระเยซู คริสต์ กับ หมู่ เขา ก็ ได้ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น คือ คริสตจักร ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู คริสต์
เยียะหื้อผู้เจื้อกู้คนสามารถฮับปอนฝ่ายจิตวิญญาณกู้อย่างจากพระเจ้า ก๋านฮับความรอด
ป๊นบาปโต้ษเป๋นของประทานจากพระเจ้า บ่ใจ้ขึ้นอยูกั
่ บสิง่ ตี้คนเยียะ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ก็ มา อยู่ ใน ใจ๋ ของ ผู้ เจื้อ กู้ คน กับ พระองค์ ก็ หื้อ ของ ประทาน ฝ่าย วิญญาณ เปื้ อ ผู้ เจื้อ กู้ คน จะ
สามารถจ้วยหื้อตั ๋วของพระคริสต์แข็งแฮงขึ้น กับเติบโตเป๋นคนใหญ่ในความเจื้อ แล้วใจ๊จี
วิตอย่างบริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผูเป๋
้ นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ต๋ามความต้องก๋าน
ของพระเจ้า
เถิงคนของพระเจ้าตี้สัตย์ซ่ือในเมืองเอเฟซัส ผูตี
้ ้เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์
2 ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
ปอนตี้มาจากพระเยซูคริสต์

3 สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ เป๋ น พระเจ้า ตึง พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์

องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของ
เฮา พระองค์ปั๋ นปอนฝ่ายจิตวิญญาณของเฮากู้อย่างในสวรรค์ โดยพระคริสต์ 4 ก่อนสร้าง
โลก นี้ พระเจ้า ก็ ได้ เลือก เฮา เป๋น คน ของ พระองค์ แล้ว ใน ตาง ความ สัมพันธ์ กับ พระคริสต์
เปื้ อ หื้อ เฮา เป๋น คน บริสุทธิ์ บ่มี ตี้ ติ ใน สายต๋า 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 เป๋น สิง่ ตี้
พระองค์ ปอใจ๋ กับ เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ 6 เปื้ อ เฮา จะ ได้ สรรเสริญ พระคุณ อัน ยิง่
ใหญ่ของพระองค์ ตี้ หื้อเฮาบ่ดาย ผ่านตางพระบุตรผู้ตี้ พระองค์ ฮัก 7 โดยก๋านต๋ายของพระ
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เยซู 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
็ ตี้พระองค์ตัง้ ใจ๋เยียะหื้อ
ความเข้าใจ๋กู้สิง่ กู้อย่าง 9 พระองค์โผดหื้อเฮาฮูเถิ
้ งแผนก๋านลํ้าเลิก
10
สําเร็จ ใน พระคริสต์ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ แผนก๋า น นั ้น ก็ คือ เมื่อ เถิง เวลา ตี้
เหมาะสมในสายต๋าของพระองค์ พระองค์ จะต้อมกู้ สิง่ กู้ อย่าง ตึงตี้อยู่ในสวรรค์ กับในโลก
เข้าตวยกั ๋นแล้วหื้อพระคริสต์ปกครอง
11 พระองค์ ได้ เลือก เฮา หื้อ เป๋ น คน ของ พระองค์ โดย ตี้ หื้อ เฮา มี ความ สัมพันธ์ กับ พระ
คริสต์ ย้อนนี่ เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ตี้ พระองค์ ได้ ตัง้ ใจ๋ ไว้ตัง้ แต่ เก๊า 12 เปื้ อ หื้อ หมู่
เฮาจาวยิว เซิง่ เป๋นหมู่แรกตี้เจื้อวางใจ๋ในพระคริสต์ จะสรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
13 หมู่ ต้าน ก็ มี ความ สัมพันธ์กับ พระคริสต์ เหมือน กั ๋น เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ฟัง ถ้อยกํา ตี้ เป๋ น ความ
จริง คือข่าวดี เรือ
่ งความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่ต้านก็ ได้ วางใจ๋ ในข่าวดี นั ้นแล้ว พระองค์ ก็ ได้
จํ๊าก๋าเป๋นเจ้าของหมู่ ต้านโดยหื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่ ต้านต๋ามตี้ พระองค์ สัญญาไว้
14 พระวิญญาณนั ้นเป๋ นก๋านมัดจํา
๋ สําหรับมรดกของหมู่เฮา กับเป๋นก๋านรับรองว่า พระเจ้า
จะ หื้อ หมู่ เฮา ตี้ เป๋น คน ของ พระองค์ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ไถ่ จาก โต้ษ บาป ตึง หมด นี้ ก็ เปื้ อ หื้อ หมู่ เฮา
สรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
เปาโลอธิษฐานเปื้ อจาวเอเฟซัส
ตัง้ แต่ตี้ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ว่าหมู่ต้านเจื้อวางใจ๋พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับฮัก
คนของพระเจ้าตังหลาย 16 ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานเผื่อหมู่ ต้านบ่เกยขาด ตึงขอบคุณพระเจ้า
สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่ ตลอด 17 เฮา อธิษฐาน ขอ พระเจ้า ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
ของ เฮา ตี้ เป๋น พระบิดา ผู้ ยิง่ ใหญ่ โผด หื้อ พระวิญญาณ กับ หมู่ ต้าน 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 ต้าน ฮู้ จัก พระองค์ นั ก ขึ้น
18 ขอพระองค์จ้วยเปิ ดต๋าเปิ ดใจ๋ของหมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะได้ฮูว่
้ า พระองค์ฮ้องหื้อหมู่ต้าน
มามี ความหวังอะหยัง กับฮู้ว่าปอนตี้ พระองค์ สัญญาว่าจะหื้อกับคนของพระองค์ นั ้นดี เลิศ
มอกใด 19 กับฮู้ว่าฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ ตี้ จ้วยเฮาตี้ เป๋นหมู่ ผู้เจื้อนั ้น ยิง่ ใหญ่ขนาดไหน
ฤทธิ์อํานาจ นี้ ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น กับ ฤทธิ์อํานาจ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 20 ตี้ พระองค์ ใจ๊
เมื่อ เยีย ะ หื้อ พระเยซู คริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระองค์ ใน
สวรรค์ 21 มีอํานาจเหนื อวิญญาณตี้เป๋นผูปกครอง
้
ตี้เป๋นผูมี
้ สิทธิอํานาจ ตี้เป๋นเจ้าเป๋นนาย
กาว่าตี้ มี ฤทธิเดช
อํานาจสูงสุดในสวรรค์ พระคริสต์ อยู่เหนื อกู้ ตํา๋ แหน่ งตี้ แสดงเถิงอํานาจ
์
ตึงหมดตี้ตัง้ ขึ้น บ่ใจ้ก้ายุคบ่าเดี่ยวนี้ เต้าอัน
้ แต่ในยุคตี้กํ่าลังจะมาตวย 22 พระเจ้าได้หื้อกู้สิง่
กู้ อย่างอยู่ใต้ อํานาจของพระคริสต์ กับตัง้ หื้อพระองค์ เป๋นเหมือนหัวตี้ ปกครองกู้ สิง่ กู้ อย่าง
ในคริสตจักร 23 คริสตจักรนั ้นก็เป๋นเหมือนตั ๋วของพระคริสต์ คริสตจักรนั ้นก็สมบูรณ์ โดย
พระองค์ ผู้ตี้เยียะหื้อกู้สิง่ สมบูรณ์
15 ย้อนจาอี้

2
เกิดใหม่ในพระคริสต์

1 ตะก่อนหมู่ต้านเผียบเหมือนคนตี้ต๋ายไปแล้วในฝ่ายจิตวิญญาณ

ย้อนบ่ยอมเจื้อฟังกับ
เยียะบาป 2 หมู่ต้านเกยใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่ดีต๋ามตางของโลก หมู่ต้านยอมเจื้อฟังซาต๋านผู้มีอํานาจ
ใน ฟ้า อากาศ เซิง่ เป๋น วิญญาณ ตี้ ควบคุม คน ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง พระเจ้า 3 ตะก่อน หมู่ เฮา กู้ คน
ก็ เกย ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง คน หมู่ นั ้น เหมือน กั ๋น คือ เฮา เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา ของ สันดาน บาป กับ
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เยียะต๋ามความต้องก๋านของตั ๋วกับจิตใจ๋ของเฮา เซิง่ เฮาสมควรแล้วตี้จะต้องฮับก๋านลงโต้
ษจากพระเจ้าเหมือนคนอื่นๆ ย้อนบาปของเฮาเยียะหื้อพระเจ้าโขด 4 แต่ความเมตต๋าของ
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
6
หมู่ต้านรอดป๊นบาปโต้ษนั ้น ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้า พระองค์เยียะหื้อเฮาเป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย ตวย กั ๋น กับ พระคริสต์ กับ โผด หื้อ เฮา นั ่ง ปกครอง อยู่ ใน สวรรค์ ฮ่วม กับ พระองค์
ตวย ย้อน เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ 7 ตี้ พระเจ้า เยีย ะ จาอี้ ก็ เปื้ อ หื้อ ยุค
ต่อๆ ไป จะได้ หันพระคุณอันเหลือล้นของพระองค์ โดยความเมตต๋าของพระองค์ ผ่านตาง
พระเยซู คริสต์ 8 ตี้ หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น ก็ ย้อน พระคุณ ของ พระเจ้า ผ่าน ตาง ความ
เจื้อของหมู่ต้าน บ่ใจ้จากตั ๋วของหมู่ต้านเน่ อ แต่พระเจ้าโผดหื้อกับหมู่ต้าน 9 บ่มีใผอวดตั ๋ว
ได้ ย้อนบ่ได้มาจากสิง่ ตี้คนเยียะ 10 เฮาเป๋นผลงานของพระเจ้าตี้พระองค์สร้างขึ้นผ่านตาง
พระเยซูคริสต์ เปื้ อหื้อเฮาเยียะสิง่ 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 พิธี สุหนั ต (แต่ หมาย เถิง พิธี ตี้ คน เยีย ะ ต่อ ตั ๋ว เต้า อัน
้ )
12 หื้อ จํา
๋ ไว้เต๊อะ ว่า ตะก่อน หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ โดย บ่มี พระคริสต์ บ่ได้ เป๋น จาว อิสราเอล กับ บ่มี
ส่วน ฮ่วม ใน พันธสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ ใน โลก นี้ อย่าง บ่มี ความ หวัง กับ บ่มี
พระเจ้า 13 แต่ บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน มี ความ สัมพันธ์ กับ พระเยซู คริสต์ จาก ตี้ ตะก่อน หมู่ ต้าน
อยู่ ไก๋ พระเจ้า แต่ ต๋อน นี้ เลือด ของ พระคริสต์ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ เข้า มา อยู่ ใก้ พระองค์ แล้ว
14 พระคริสต์ เป๋ น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด สันติสุข ขึ้น หละหว่าง หมู่ เฮา พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่ จาว ยิว
กับ หมู่ คน ต่างจ้า ด เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ พระองค์ ได้ ทําลาย ก๋าน เป๋น
ศัตรู กั
๋ ๋น ก็ เผียบเหมือนได้ตุ๊บกํ่าแปงตี้ เกิง้ หมู่เขาออกเหีย 15 พระองค์ ได้ยกเลิกบทบัญญัติ
ตึงกําสัง่ กับกฎเก๋ณฑ์ต่างๆ เปื้ อเยียะหื้อคนตึงสองฝ่ายรวมเป๋นหมูใหม่
่
เซิง่ เป๋นหมูเดี
่ ยวกั ๋น
โดยความสัมพันธ์กับพระองค์ แล้วสันติสุขก็เกิดขึ้น 16 ก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของพระเยซู
คริสต์ เยียะหื้อตึงสองฝ่ายบ่เป๋นศัตรู กั
๋ ๋นแหมต่อไป กับปาหมู่เขาตี้เป๋นหมู่เดียวกั ๋นแล้วนั ้น
ปิ๊ กคืนดีกับพระเจ้า 17 จาอัน
้ พระองค์เลยมาบอกข่าวดีเรือ
่ งสันติสุขนี้ หื้อหมู่ตี้อยูไก๋
่ พระเจ้า
กับ หมู่ จาว ยิว ตี้ อยู่ ใก้ พระเจ้า แล้ว 18 ย้อน ว่า โดย ตาง พระเยซู คริสต์ ตึง สอง หมู่ มี สิทธิตี
์ ้ จะ
เข้าใก้พระบิดาได้ โดยตางพระวิญญาณบริสุทธิองค์
เดียวกั ๋น
์
11

19 จาอัน
้ หมู่ต้านก็บ่ใจ้คนต่างด้าวกาว่าคนนอกแหมต่อไป แต่เป๋นหมู่เดียวกั ๋นกับคนของ
พระเจ้า กับเป๋นคนในครอบครัวของพระองค์ 20 เผียบเหมือนตึกตี้พระเจ้าสร้างขึ้นต่อจาก
ฐาน ฐาน นั ้น ก็ คือ หมู่ อัครทูต กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ มี พระเยซู คริสต์
เป๋น ศิลามุม เอก 21 พระองค์ ยึด กู้ ส่วน ของ ตึก นี้ หื้อ ติด กั ๋น ไว้ กับ เยีย ะ หื้อ ตึก นี้ จํา๋ เริญ ขึ้น
เป๋นพระวิหารตี้ศักดิส
องค์พระผู้เป๋ นเจ้า 22 จาอัน
้ หมู่ต้านตี้มีความสัมพันธ์กับพระ
์ ิทธิของ
์
คริสต์ ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ก่อ สร้าง ขึ้น ฮ่วม กั ๋น กับ คน อื่นๆ เปื้ อ สร้าง หื้อ เป๋น ตี้ อยู่ ของ พระวิญญาณ
ของพระเจ้า

3
เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนต่างจ้าด
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1 จาอัน
้

ข้าพเจ้าเปาโลคนตี้ติดคอกย้อนฮับใจ๊พระเยซูคริสต์ เปื้ อหันแก่หมู่ต้านตี้เป๋นคน
ต่างจ้าด 2 แน่ ละ หมู่ต้านต้องเกยได้ยน
ิ แล้วว่าพระเจ้าโผดเมตต๋าหื้อก๋านงานนี้ กับข้าพเจ้า
3
็ ของพระองค์ หื้อข้าพเจ้าฮู้ ต๋ามตี้ ข้าพเจ้า
เปื้ อจ้วยหมู่ ต้าน พระเจ้าโผดเปิดเผยข้อลํ้าเลิก
4
็ ของ
เขียน ไว้สัน
้ ๆ นั ้น แล้ว เมื่อ หมู่ ต้าน อ่าน ผ่อ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า เข้า ใจ๋ ข้อ ลํ้า เลิก
็ นี้ หื้อใผฮู้ใผหัน แต่ บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์
พระคริสต์ 5 ตะก่อน พระเจ้าบ่ได้ เปิดเผยข้อลํ้าเลิก
โผด เปิด เผย หื้อ หมู่ อัครทูต ผู้ บริสุทธิของ
พระองค์ กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
์
็ นั ้นก็ คือ โดยผ่านตางข่าวดี นั ้น คนต่างจ้าดก็ จะได้
หื้อฮู้ผ่านตางพระวิญญาณ 6 ข้อลํ้าเลิก
ฮับ มรดก ฮ่วม กั ๋น กับ จาว ยิว กับ เป๋น เหมือน ส่วน ต่างๆ ใน ตั ๋ว เดียว กั ๋น กับ มี ส่วนฮ่วม ใน พระ
สัญญาตี้พระเจ้าหื้อไว้ผ่านตางพระเยซูคริสต์
ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั หน้า ตี้ หื้อ มา บอก ข่าวดี นั ้น ก็ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ผ่าน
ตางฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ 8 เถิงแม้ว่า ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้ตํ่าต้อยเหลือคนตํ่าต้อยตี้สุดใน
หมู่คนของพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ได้หื้อพระคุณนี้ กับข้าพเจ้าเปื้ อหื้อเอาข่าวดีมาบอกคนต่าง
จ้าด ข่าวดีนั ้นก็คือปอนของพระคริสต์ตี้นั กจ๋นสุดกํากึ๊ดตี้จะกึ๊ดได้ 9 กับเยียะหื้อกู้คนเข้าใจ๋
็ ตี้พระเจ้า ผูสร้
ถองแกะถองแก๋นเถิงแผนก๋านอันลํ้าเลิก
้ างกู้สิง่ กู้อย่าง ได้ซ่อนไว้ตัง้ แต่ก่อน
สร้าง โลก มา แล้ว 10 เปื้ อ ว่า ต๋อน นี้ หมู่ ผู้ ปกครอง กับ ผู้ มี สิทธิอํานาจ ใน สวรรค์ จะ ได้ หัน เถิง
ผญาปั๋ ญญาตี้ล้นเหลือของพระเจ้าผ่านตางคริสตจักร 11 ก็เป๋นไปต๋ามแผนก๋านตี้พระองค์
วาง ไว้ตัง้ แต่ เก๊า เซิง่ เรือ
่ ง นี้ พระองค์ ก็ เยีย ะ สําเร็จ แล้ว ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป๋ น เจ้า ของ เฮา 12 เมื่อ หมู่ เฮา มี ความ เจื้อ ใน พระคริสต์ หมู่ เฮา ก็ อธิษฐาน ต่อ หน้า พระเจ้า
ได้อย่างมัน
่ ใจ๋ กับบ่ต้องกั ๋ว 13 จาอัน
้ ข้าพเจ้าขอหื้อหมู่ต้าน บ่ต้องอ่อนใจ๋ ตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังตุ๊ก
ยากเปื้ อหมู่ต้าน ย้อนสิง่ หมู่นี้ ก็เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้ฮับเกียรติ
7

ความฮักของพระคริสต์
ย้อน จาอี้ ข้าพเจ้า จึง คุก เข่า ลง อธิษฐาน ต่อ หน้า พระบิดา 15 ผู้ ตี้ สร้าง กู้ คู่ กู้ คน ตึง ใน
สวรรค์ กับ บน โลก 16 ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ ฤทธิ์ อํานาจ ตึง หมด กับ หมู่ ต้าน
จาก ปอน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ใน สวรรค์ ผ่าน ตาง พระวิญญาณ เปื้ อ ต้าน จะ ได้ มี จิต ใจ๋ ตี้
เข้มแข็ง 17 ขอหื้อพระคริสต์อยู่ในใจ๋ของหมู่ต้านโดยตางความเจื้อของหมู่ต้าน ขอหื้อต้าน
มัน
่ คงอยูใน
่ ความฮัก 18 เปื้ อหื้อหมู่ต้านกับคนของพระเจ้ากู้คนเข้าใจ๋เถิง ความฮักของพระ
็ มอก ใด 19 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ จัก ความ ฮัก ของ พระคริสต์ นั ้น
คริสต์ ว่า กว้าง ยาว สูง กับ เลิก
เถิง แม้ ว่า จะ บ่ได้ ฮู้ จัก ตึง หมด ก็ ต๋าม เปื้ อ พระเจ้า จะ ได้ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน พระองค์
อย่างสมบูรณ์
14

20 จงถวายเกียรติแก่พระองค์

ผู้ตี้เยียะได้กู้สิง่ กู้อย่างนั กเหลือตี้เฮาขอกาว่ากึ๊ด โดยฤทธิ์
อํานาจตี้เยียะก๋านอยูใน
่ ตั ๋วเฮา 21 ขอเกียรติจากผูเ้ จื้อในคริสตจักรตังหลายจงมีแก่พระเจ้า
ผ่านตางพระเยซูคริสต์กู้เจ้นกู้จ้าดตลอดไป อาเมน

4
ตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์
ข้าพเจ้า คน ตี้ โดน ขัง คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ อ้อนวอน หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ
หื้อเปิงกับตี้พระเจ้าได้ฮ้องหมู่ต้านมาเป๋นคนของพระองค์ 2 หื้อถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อม กับอดทน
ต่อกั ๋นโดยความฮัก 3 หื้อพยายามอย่างตี้สุดตี้จะฮักษาความเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋ เดียวกั ๋น ตี้ได้ฮบ
ั
1
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4 มี ตั ๋ว อัน เดียว กั ๋น กับ มี พระวิญญาณ

จาก พระวิญญาณ ตี้ ได้ ผูกพัน หมู่ ต้าน ไว้โดย สันติสุข
บริสุทธิองค์
เดียวกั ๋น เหมือนกับตี้ พระเจ้าฮ้องหมู่ ต้านมาหื้อมีความหวังอย่างเดียวกั ๋น 5 มี
์
องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า องค์ เดียว ความ เจื้อ เดียว บัพ ติศ มา เดียว 6 กับ มี พระเจ้า พระบิดา องค์
เดียวของกู้คน ผู้ตี้มีอํานาจสูงสุด เยียะก๋านผ่านกู้คน กับอยูใน
่ กู้คน
7 แต่เฮากู้คนก็ได้ฮบ
ั ของประทานต๋ามพระคุณของพระคริสต์ตี้โผดปั๋ นหื้อเฮา 8 จาอัน
้ ใน
พระคัมภีรจึ
์ งมีกําเขียนไว้ว่า
“เมื่อพระองค์ขึ้นไปอยูตี
่ ้สูง
พระองค์ก็เอาเชลยหลายคนไปตวย
แล้วพระองค์ก็หื้อของประทานกับมนุษย์�ก
9 ตี้ บอก ว่า “พระองค์ ขึ้น ไป� ก็ หมาย เถิง ว่า พระองค์ เกย ลง ไป อยู่ ใน ตี้ ตี้ ตํ่า ตี้ สุ ด ของ
โลก๑ก่อน แล้ว 10 พระองค์ ผู้ ตี้ ลง ไป นั ้น ก็ คือ พระองค์ ตี้ ขึ้น ไป อยู่ ตี้ สูง ตี้ สุด เหนื อ ฟ้า สวรรค์
ตวย เปื้ อ พระองค์ จะ ได้ อยู่ กู้ ตี้ กู้ ตาง 11 พระองค์ หื้อ ของ ประทาน แต่ ละ คน ก็ คือ หื้อ บาง คน
เป๋นอัครทูต บางคนเป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า บางคนเป๋นคนบอกข่าวดี บางคน
เป๋นศิษยาภิบาลกับเป๋นครู สอนศาสนา 12 เปื้ อเกียมคนของพระเจ้าไว้สําหรับงานฮับใจ๊ กับ
เสริม สร้าง ตั ๋ว ของ พระคริสต์๒หื้อ แข็ง แฮง ขึ้น 13 จ๋น หมู่ เฮา ตึง หมด จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว
กั ๋นตางความเจื้อกับความฮู้เกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้า แล้วเฮาจะเติบโตเป๋นคนใหญ่ใน
ความ เจื้อ อย่าง สมบูรณ์ คือ เป๋น เหมือน พระคริสต์ กู้ อย่าง 14 เปื้ อ เฮา จะ บ่เป๋น เหมือน หละ
อ่อน แหม ต่อ ไป ตี้ ถูก คลื่น ปั๊ ด ไป ปั๊ ด มา กาว่า ถูก ลม ปั๊ ด ไป ตาง ปู๊น ไป ตาง เพ้ โดย กํา สอน ผิด
ของ คน สอน ผิด ตี้ ใจ๊ อุบาย จุ ล่า ย เฮา 15 แตน ตี้ จะ เป๋น จาอัน
้ ก็ หื้อ หมู่ เฮา ยึด ความ จริง ด้วย
ความฮัก เปื้ อหมู่ เฮาจะจํา๋ เริญขึ้นกู้ อย่างจ๋นเป๋นเหมือนพระคริสต์ ผู้เป๋นหัวของคริสตจักร
16 พระองค์ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ตึง หมด ยึด ติด กั ๋น โดย ข้อ ต่อ ตี้ พระองค์ หื้อ มา เมื่อ แต่ ละ ส่วน เยีย ะ
ก๋านต๋ามหน้าตี้ของมัน ก็เยียะหื้อตั ๋วเติบโตกับแข็งแฮงขึ้นเองโดยความฮัก
มีจีวต
ิ ใหม่ในพระคริสต์
ข้าพเจ้าขอบอกกับยืนยันแตนองค์พระผู้เป๋นเจ้าว่า ต่อไปนี้ หื้อหมู่ต้านเลิก
ใจ๊ จี วต
ิ เหมือนกับคนบ่ฮู้จักพระเจ้า ตี้ กึ๊ดก้าเรือ
่ งตี้ บ่มีประโยชน์ 18 ย้อนหมู่ เขาง่าวกับหลึก
หลึ่ง จิต ใจ๋ ของ หมู่ เขา จึง ถูก เยีย ะ หื้อ มืด มน ไป หมู่ เขา เลย บ่มี ส่วน ใน จี วต
ิ ตี้ มา จาก พระเจ้า
19 หมู่ เขา บ่ละอาย ใน ก๋าน เยีย ะ บาป แหม แล้ว ยอม หื้อ ตั ๋ว เก่า มัว เมา อยู่ ใน 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 พระ
คริสต์ 21 แต๊ๆ หมู่ต้านก็เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ กับเกยได้ฮบ
ั กําสอนเรือ
่ งของพระองค์
22
เซิง่ เป๋นความจริงตี้พระเจ้าเปิดเผยไว้ในเรือ
่ งของพระเยซู กําสอนนั ้นก็คือ จีวต
ิ เก่าตี้ถูก
จุล่ายโดยกิเลสตั ๋ณหาตี้เยียะหื้อหมู่เฮาต้องฉิ บหายนั ้น หื้อเอาขว้างเหีย 23 แล้วจงยอมหื้อ
พระเจ้า เปี่ ยน กํา กึ๊ด กับ จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ใหม่ 24 กับ หื้อ หมู่ ต้าน ยอมฮับ จี วต
ิ ใหม่ ตี้ พระเจ้า
สร้างขึ้นหื้อเป๋นเหมือนพระองค์ เป๋นจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมกับบริสุทธิแต๊
์ ๆ
25 ย้อนจาอัน
้ หื้อเลิกจุล่ายกั ๋น หื้อกู้คนอู้แต่ความจริงต่อกั ๋น ย้อนหมู่เฮาก็เป๋นส่วนต่างๆ
ของตั ๋วเดียวกั ๋น 26 ถ้าโขดก็ห้ามเยียะบาป กับห้ามโขดจ๋นเถิงตะวันตกดิน 27 ห้ามหื้อมารมี
โอกาสจุล่ายหมู่ต้านได้ 28 คนขี้ลักขี้จกก็หื้อย้างเหีย หื้อฮิหาเอาคนเดียวโดยสองมือของตั ๋ว
เก่า เปื้ อว่าจะมีสิง่ ของตี้จะแบ่งปั๋ นจ้วยเหลือคนยากจ๋น
17 ย้อนจาอัน
้

ก

4:8 4:8 สดด� 68:18
4:12 หมายเถิง คริสตจักร

๑

4:9 4:9 ภาษากรีกสามารถเข้าใจ๋ได้สองอย่างคือ แดนคนต๋าย กาว่า ในโลกนี้

๒

4:12

เอเฟซัส 4:29

298

เอเฟซัส 5:21

29 ห้ามอู้กําบ่ดี

แต่หื้ออู้กําตี้ดีตี้จ้วยหื้อคนฟังมีกํา๋ ลังใจ๋ ต๋ามตี้เขาต้องก๋าน เปื้ อกําอู้ของ
ต้านจะได้เป๋นประโยชน์ กับคนตี้ได้ยน
ิ 30 ห้ามเยียะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิของ
พระเจ้าเสีย
์
ใจ๋ ย้อนว่าพระเจ้าได้หื้อพระวิญญาณนั ้นจํ๊าก๋าเฮาไว้ เปื้ อว่าเฮาจะบ่ถูกตัดสินลงโต้ษ ในวัน
ตี้จะได้ฮบ
ั ก๋านไถ่ในวันสุดต๊ายนั ้น 31 หื้อเอาสิง่ หมู่นี้ ออกไปจากหมู่ต้านหื้อหมด คือความฮู้
สึกขมขื่นตึงหมด ก๋านโขด ก๋านโมโห ก๋านผิดหัวกั ๋น ก๋านใส่ ฮ้ายป้ายสี รวมตึงก๋านกึ๊ดฮ้าย
กู้ อย่าง 32 หื้อเมตต๋า เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ กับยกโต้ ษหื้อกั ๋นเหมือนพระเจ้าได้ ยกโต้ ษหื้อกับหมู่
ต้านผ่านตางพระคริสต์
1 ย้อนหมู่ต้านเป๋ นลูกตี้พระเจ้าฮัก

5

หื้อหมู่ต้านเฮียนแบบพระองค์ 2 หื้อมีความฮักในก๋าน
ใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับตี้พระคริสต์ฮักเฮา กับสละจีวต
ิ ของพระองค์เป๋นเครือ
่ งถวายกับเครือ
่ งปู่
จาตี้หอมหวานตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ 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 เพศ
ก๋านลามก กับก๋านโลภ แม้แต่ อู้เถิงก็ ห้ามเลย 4 ตึงก๋านอู้ลามก อู้เล่นไปเล่ยบ่มีสาระ ก๋าน
อู้ฮะ ก็บ่สมควรเหมือนกั ๋น แต่หื้ออู้ขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่าเน่ อ 5 กู้คนตี้ล่วงประเวณี กา
ว่าลามก กาว่าโลภ (ความโลภเยียะหื้อคนยกทรัพย์สินสิง่ ของขึ้นเป๋นพระเจ้า) หื้อหมู่ต้าน
แน่ ใจ๋ได้เลยว่า คนหมู่นี้ จะบ่มีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์กับพระเจ้าเลย
6 ห้ามหื้อใผมาจุล่ายหมู่ต้านโดยกําอูตี
้ ้บ่ใจ๊เรือ
่ งแต๊ได้ ย้อนสิง่ ตี้อูมา
้ ตึงหมดนี้ จะเยียะหื้อ
พระเจ้า ลงโต้ ษ หมู่ คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง 7 จาอัน
้ ห้าม ไป ยุง่ เกี่ยว อะหยัง กับ คน หมู่ นั ้น 8 ย้อน ว่า ตะ
ก่อน หมู่ ต้าน ก็ เกย อยู่ ใน ความ มืด แต่ บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ ต้าน อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง แล้ว ย้อน เป๋น
คน ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง คน ตี้ อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง 9 (ย้อน ว่า ความ เป่ง
แจ้ง นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา เยีย ะ แต่ สิง่ ดี สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ สิง่ ตี้ เป๋น ความ จริง) 10 หื้อ ค้น
ผ่อ ลอ ว่า มี อะหยัง พ่อง ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ปอใจ๋ 11 ห้าม ไป ยุง่ เกี่ยว อะหยัง กับ
ก๋านของคนตี้อยู่ในความมืด เซิง่ บ่มีประโยชน์ นั ้น แต่หื้อเปิดเผยก๋านหมู่นั ้นออกมาหื้อคน
ฮู้ เหีย เน่ อ 12 แม้แต่ จะ อู้ เถิง สิง่ หมู่ นั ้น ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ กั ๋น ใน ตี้ ลับ ก็ ยัง เป๋น เรือ
่ ง น่า อาย แต๊ๆ
13 เมื่อเขาเอากู้สิง
่ กู้อย่างออกมาไว้ตี้เป่งแจ้ง สิง่ ตี้หมกเม็ดก็จะหันได้หมด 14 ย้อนว่ากู้สิง่ กู้
อย่างตี้แสงส่องหื้อหันนั ้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
ิ เหมือน
คน หลวก 16 จง ใจ๊ กู้ๆ โอกาส หื้อ เป๋น ประโยชน์ ย้อน ว่า กู้ วัน นี้ ก็ มี ก้า คน เยีย ะ บ่ดี 17 จาอัน
้
ห้ามเป๋นคนง่าว แต่หื้อเข้าใจ๋ว่า องค์พระผู้เป๋ นเจ้าใค่อยากหื้อหมู่ต้านเยียะอะหยัง 18 ห้าม
กิน
่ จ๋น เมา ย้อน มัน จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน คุม สติ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ แต่ หื้อ พระวิญญาณ อยู่
๋ เหล้า องุน
กับหมู่ต้านเต๋มตี้ 19 หื้อฮ้องเพลงสดุดี เพลงนมัสก๋าน กับเพลงสรรเสริญจากจิตวิญญาณ
หื้อ กั ๋น กับ หื้อ ฮ้อง กับ สรรเสริญ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ออก มา จาก ใจ๋ หมู่ ต้าน แต๊ๆ 20 หื้อ ขอบ
พระคุณ พระเจ้า พระบิดา ใน นาม พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ เฮา สําหรับ กู้ สิง่ กู้
อย่างอยูตลอด
่
หน้าตี้ของผัวเมีย

21 หื้อหมู่ต้านเจื้อฟังกั ๋น

ย้อนหมู่ต้านเคารพยําเก๋งพระคริสต์

เอเฟซัส 5:22

299

เอเฟซัส 6:14

22 คนเป๋ นเมียก็ ต้องเจื้อฟังผัว

23 ย้อนว่าผัวก็ เป๋ นหัว

เหมือนตี้เจื้อฟังองค์พระผู้เป๋ นเจ้า
ของเมีย เหมือนตี้พระคริสต์เป๋นหัวของคริสตจักร ตี้เป๋นตั ๋วของพระองค์ตี้พระองค์ได้จ้วย
หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 24 คริสตจักร เจื้อ ฟัง พระคริสต์ จาใด คน เป๋น เมีย ก็ สมควร เจื้อ ฟัง ผัว กู้
อย่างจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
25 คนเป๋ นผัวต้องฮักเมียตั ๋วเก่า เหมือนตี้ พระคริสต์ ฮักคริสตจักรกับยอมสละจี วต
ิ เปื้ อค
ริสตจักร 26 พระองค์เยียะจาอีก็
้ เปื้ อซ่วยล้างคนในคริสตจักรหื้อบริสุทธิด้
์ วยนํ้า๓กับถ้อยกํา
ของพระองค์ 27 เปื้ อพระองค์จะได้มอบคริสตจักรตี้สง่างามบริสุทธิหมดใส
บ่มีตํา๋ หนิ บ่มีตี้
์
ติ กาว่าบ่มี มลทินอะหยังเลยหื้อกับพระองค์ เอง 28 อย่างเดียวกั ๋น คนเป๋นผัวก็ ต้องฮักเมีย
เหมือนฮักตั ๋วเก่า ใผตี้ฮักเมียก็เต้ากับฮักตั ๋วเก่า 29 ย้อนว่าบ่มีใผจังตั ๋วของตั ๋วเก่า มีก้าเลี้ยง
ดู เอา ใจ๋ ใส่ เหมือน ตี้ พระคริสต์ เลี้ยงดู เอา ใจ๋ ใส่ คริสตจักร 30 ย้อน เฮา เป๋น ส่วน ต่างๆ ใน ตั ๋ว
ของพระคริสต์ 31 เหมือนตี้มีกําเขียนในพระคัมภีรว่์ า “ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่
ของตั ๋วไปอยูฮ่
่ วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ข 32 พระคัมภีรข้
์ อ
33
็
นี้ มีความจริงตี้ลํ้าเลิกนั ก ตั ๋วข้าพเจ้าเข้าใจ๋ว่าหมายเถิงพระคริสต์กับคริสตจักร จาใดก็ดี
หมู่ต้านตี้เป๋นผัวต้องฮักเมียเหมือนฮักตั ๋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 ของ
ตั ๋ว ย้อนนี่ เป๋นสิง่ ตี้ถูกต้อง 2 “จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� นี่ เป๋นบทบัญญัติข้อแรก เซิง่
พระเจ้ามีพระสัญญาไว้ตวยว่า 3 “หมู่ต้านจะได้อยูดี
่ มีสุขกับมีอายุยืนในโลกนี้ �ค
1

4 คนเป๋ นป้ อบ่ดียัว
่ หื้อลูกโขด

แต่หื้อเลี้ยงดูหมู่เขาโดยก๋านอบรมสัง่ สอน กับเตือ
๋ นสติหมู่
เขา ต๋ามหลักกําสอนตี้มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า

เปาโลเตือ
๋ นเจ้านายกับขี้ข้า
คน เป๋น ขี้ข้า ต้อง เจื้อ ฟัง เจ้า นาย อย่าง เก๋ งกั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ กับ ฮับ ใจ๊ อย่าง ซื่อสัตย์ เหมือน ตี้
ฮับใจ๊พระคริสต์ 6 บ่ใจ้หมัน
่ ก้าต่อหน้าอย่างหมู่เลียแข้งเลียขา แต่หื้อเยียะก๋านเหมือนเป๋น
ขี้ข้าของพระคริสต์ ตี้ เต๋มอกเต๋มใจ๋ เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า 7 หื้อม่วนอกม่วน
ใจ๋ ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ เจ้า นาย อย่าง กับ ตี้ ฮับ ใจ๊ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บ่ใจ้ ฮับ ใจ๊ คน 8 หื้อ ฮู้ ไว้เต๊อะ ว่า
ใผเยียะดีจาใด ก็จะได้ฮบ
ั ผลดีจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าจาอัน
้ บ่ว่าเป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ
9 คนเป๋ นเจ้านายก็ หื้อเยียะกับขี้ข้าอย่างเดียวกั ๋น ห้ามคํ่าขี้ข้าของตั ๋ว หื้อจํา
๋ ไว้ว่าต้านกับ
ขี้ข้าก็มีเจ้านายองค์เดียวกั ๋นอยูบน
่ สวรรค์ กับพระองค์ก็บ่หันแก่หน้าใผตวย
5

หื้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นของพระเจ้า
สุด ต๊าย นี้ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน เข้ม แข็ง ใน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ โดย ฤทธิอํ
์ านาจ อัน ยิง่
ใหญ่ของพระองค์ 11 หื้อใส่ เครือ
่ งป้องกั ๋นในก๋านฮบตึงหมดของพระเจ้า เปื้ อต้านจะยืนอยู่
ต่อสู้ กับ แผนก๋า น ของ มาร ได้ 12 ย้อน เฮา บ่ได้ ฮบ กับ คน๔ แต่ ฮบ กับ หมู่ วิญญาณ บ่ดี ตี้ เป๋น
ผู้ ปกครอง ผู้ มี อํานาจ ใน โลก ฝ่าย วิญญาณ ตึง ฮบ กับ หมู่ เทพเจ้า ตี้ ครอบครอง ใน ยุค มืด นี้
13 ย้อน จาอี้ หื้อ ใส่ เครือ
่ ง ป้อ งกั ๋น ใน ก๋าน ฮบ ตึง หมด ของ พระเจ้า ไว้ เมื่อ ปะ สิง่ บ่ดี หมู่ นั ้น เมื่อ
ใด หมู่ต้านก็ จะต่อสู้ กับสิง่ หมู่นั ้นได้ เมื่อกู้ อย่างจบเสี้ ยงแล้ว หมู่ต้านก็ จะยังยืนหยัดอยู่ได้
14 จาอัน
้ หื้อพร้อมยืนหยัดอยู่ โดยเอาความจริงมาฮัดแอวไว้เหมือนสายฮ้าง แล้วเอาจี วต
ิ
10

๓

5:26 5:26 อ้างเถิง ก๋านฮับบัพติศมาด้วยนํ้า ข 5:31 5:31 ปฐก� 2:24
6:12 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า เลือด กับ เนื้ อหนั ง

ค

6:3 6:3 ฉธบ� 5:16

๔
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เอเฟซัส 6:24
15 กับเอาความพร้อมในก๋านบอกข่าวดี ตี้

ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมใส่ ไว้เหมือนเกราะกั ๋นหน้าอก
เยียะหื้อมีสันติสุข มาสุบเหมือนเกิบ 16 กับนอกเหนื อจากนี้ หื้อเอาความเจื้อมาเป๋นเหมือน
โล่ กํา๋ บัง ตี้ หมู่ ต้าน จะ ใจ๊ เกิง้ ลูก ธนู ไฟ ตึง หมด ของ มาร 17 เอา ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น
เหมือนหมวกเหล็กมาสุบหัว กับหื้อกํา๋ ดาบตี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดาบนั ้นก็คือถ้อย
กําของพระเจ้า 18 หื้ออธิษฐานในกู้ๆ โอกาส กู้ๆ เรือ
่ ง โดยหื้อพระวิญญาณจ้วยนําหมู่ ต้าน
อธิษฐาน ย้อนจาอีหื
้ ้อเฝ้าหละวังหื้อดี กับห้ามขาดก๋านอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้า
19 หื้ออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าตวย เปื้ อเมื่อข้าพเจ้าอู้ พระเจ้าจะหื้อกํากับข้าพเจ้า ตี้จะเปิ ด
็ ของ ข่าวดี นี้ อย่าง บ่กั ๋ว อะหยัง 20 ตี้ ข้าพเจ้า ติด อยู่ ใน คอก ก็ ย้อน เป๋น ทูต บอก
เผย ข้อ ลํ้า เลิก
ข่าวดีนี้ ขออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าตี้จะก้าอูต๋
้ ามตี้ข้าพเจ้าสมควรจะอู้
เปาโลปั๋ นปอนคนตังหลาย
น้ องบ่าวในความเจื้อตี้ข้าพเจ้าฮัก เขาเป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้ซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป๋ น
เจ้า จะเล่าเรือ
่ งตึงหมดของข้าพเจ้าหื้อหมู่ต้านฟัง เปื้ อหมู่ ต้านจะได้ ฮู้ว่าข้าพเจ้าเป๋นจาใด
กับเยียะอะหยังอยู่ 22 ตี้ข้าพเจ้าส่งเขามาหาต้าน ก็เปื้ อหื้อต้านฮูว่
้ าหมู่เฮาเป๋นจาใดพ่อง กับ
เขาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้านตวย
23 ขอ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า โผด หื้อ สันติสุข ความ ฮัก กับ
ความ เจื้อ แก่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ กู้ คน ตวย 24 ขอ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู่ กับ กู้ๆ คน ตี้ ฮัก พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาอย่างบ่มีวันหมด
21 ที คิกัส
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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 ข่าวดี
หื้อฟังก่อนหน้านั ้น เมืองฟีลิปปี เป๋นเมืองสําคัญในแคว้นมาซิโดเนี ย มาซิโดเนี ยอยู่ในทวีป
ยุโรป หลัง จาก ผู้ เจื้อ จาว ฟี ลิ ป ปี ได้ยน
ิ ว่า เปาโล ติด คอก หมู่ เขา ก็ หื้อ เอปาโฟรดิทัส เอา ของ
ฝาก ไป หื้อ เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ ขอบคุณ หมู่ เขา สําหรับ ของ ฝาก กับ เขียน หื้อ กํา๋
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 อจ้วยหื้อกู้คนรอดป๊น
บาปโต้ษ เปาโลมีเพลงสรรเสริญในบทตี้ 2 เป๋นเพลงเกี่ยวกับสิง่ ตี้พระเยซูได้เยียะ ต้านยัง
ได้ เขียน บอก หื้อ ผู้ เจื้อ จาว ฟี ลิ ป ปี บ่หื้อ เจื้อ ฟัง กํา สอน ตี้ ผิด แต่ บอก หื้อ หมู่ เขา เจื้อ วางใจ๋ ใน
พระเยซูแตนตี้จะเจื้อว่า ก๋านเยียะของคนจะเยียะหื้อเขาได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ตึง ทิ โมธีผู้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ เถิง คน ของ พระเจ้า
ตี้ อยู่ ใน เมือง ฟี ลิ ป ปี ผู้ ตี้ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ตึง หมู่ ผู้ ปกครอง กับ หมู่
มัคนายก 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ
จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
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 จ้วยข้าพเจ้าในก๋านบอกข่าวดี ของพระเจ้า ตัง้ แต่ เก๊าตี้ หมู่ต้านฮับเจื้อจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้
6 ข้าพเจ้าก็แน่ ใจ๋ว่าพระเจ้าผู้ตี้ตัง
้ เก๊าเยียะสิง่ ดีไว้ในหมู่ต้าน จะเยียะสิง่ ดีนั ้นต่อไป จ๋นกว่า
จะ แล้ว ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา 7 ตี้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ใน ใจ๋ เกี่ยวกับ หมู่ ต้าน จาอี้ ก็ สมควร
แล้ว ย้อนว่าหมู่ต้านกู้คนอยู่ในใจ๋ของข้าพเจ้า ต้านตังหลายก็เกยมีส่วนฮ่วมกับข้าพเจ้าใน
งาน ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เยีย ะ โดย พระคุณ ของ พระองค์ บ่ว่าตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก กาว่า
ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ปกป้อง กับ ยืนยัน ความ จริง ของ ข่าวดี 8 พระเจ้า เป๋น พยาน ได้ ว่า ข้าพเจ้า กึ๊ด
เติงหาต้านนั ก อย่างตี้พระเยซูคริสต์ฮักเฮาตังหลาย
3

ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ หื้อ ต้าน ฮัก กั ๋น นั ก ขึ้น ติกๆ กับ มี ความ ฮู้ ความ เข้า ใจ๋ นั ก ขึ้น ตวย
เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ สามารถ ฮู้ ว่า ควร จะ เยีย ะ ตั ๋ว จาใด ตี้ จะ ดี ตี้ สุด เปื้ อ ต้าน จะ เป๋น คน บริสุทธิ์
กับ บ่มี ความ ผิด จ๋น แผว วัน ตี้ พระคริสต์ จะ ปิ๊ ก มา 11 พระเยซู คริสต์ จะ เยีย ะ หื้อ จี วต
ิ ของ หมู่
ต้านเต๋มไปด้วยความดีงาม เซิง่ จะเยียะหื้อพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติกับได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญ
12 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า สิง
่ ต่างๆ ตี้ เกิด กับ ข้าพเจ้า
13
นั ้น ก๋าย เป๋น สิง่ ดี ตี้ เยีย ะ หื้อ คน ได้ยน
ิ ข่าวดี นั ก ขึ้น ย้อนจาอัน
้ หมู่ ทหาร ตี้ ฮัก ษา วัง ของ
9

10
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จักรพรรดิ กับ คน อื่นๆ ฮู้ หมด แล้ว ว่า ตี้ ข้าพเจ้า ถูก ขัง คอก นั ้น ก็ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ พระ
คริสต์ 14 ตี้ข้าพเจ้าถูกขังคอกอยู่นี้ ก็เยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อส่วนใหญ่มีความมัน
่ ใจ๋ในองค์พระ
ผู้เป๋นเจ้า กับมีใจ๋ก้าตี้จะบอกเรือ
่ งข่าวดีของพระเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ
ข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์เยียะหื้อเปาโลดีใจ๋
ย้อนขอยกั ๋นกับผิดหัวกั ๋น แต่ก็มีบางคนบอกอย่างใจ๋ซื่อ
16 เป๋ นหมู่คนตี้บอกเรือ
่ งพระคริสต์ย้อนฮักข้าพเจ้า หมู่เขาฮูว่
้ าตี้พระเจ้าแต่งตัง้ ข้าพเจ้าหื้อ
อยู่ตี้ นี่ ก็ เปื้ อปกป้องข่าวดี 17 แต่ แหมหมู่นั ้นบอกเรือ
่ งพระคริสต์ ย้อนแก่งแย่งชิงดี กั ๋น บ่ใจ๊
ย้อนใจ๋ซื่อ ตัง้ ใจ๋จะเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความตุ๊กนั กขึ้นต๋อนตี้อยูใน
่ คอก
15 มีบางคนบอกเรือ
่ งพระคริสต์

18 จ้างมันเต๊อะ บ่ว่าหมู่เขาจะเยียะอย่างใจ๋ซ่ ือกาว่าบ่ซื่อ หมู่เขาก็ได้บอกเรือ
่ งพระคริสต์
เซิง่ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ กับ จะ ดี ใจ๋ ต่อ ไป 19 ข้าพเจ้า ฮู้ ดี ว่า โดย กํา อธิษฐาน ของ หมู่ ต้าน
กับ ความ จ้วยเหลือ ของ พระวิญญาณ ของ พระเยซู คริสต์ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ฮับ อิสระ
20 ข้าพเจ้า คาดหวังอย่างยิง
่ กับหวังว่าจะบ่เลิกเยียะหน้าตี้ แต่ จะมีความก้าปอตี้ จะหื้อพระ
คริสต์ได้ฮบ
ั เกียรติอยู่ตลอด โดยจีวต
ิ ของข้าพเจ้า แม้แต่บ่าเดี่ยวนี้ บ่ว่าจะต๋ายกาว่ามีจีวต
ิ
อยู่ 21 ย้อนว่าส่วนข้าพเจ้าถ้ามีจีวต
ิ อยู่ก็เปื้ อพระคริสต์ แต่ถ้าต้องต๋ายก็ถือว่าได้กํ่าไฮ ย้อน
จะได้อยูกั
่ บพระองค์ 22 ถ้าข้าพเจ้ายังมีจีวต
ิ อยูต่
่ อไป ก็จะเกิดผลในก๋านฮับใจ๊พระคริสต์ แต่
ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้ว่า จะ เลือก จาใด ดี 23 สอง อย่าง นี้ ข้าพเจ้า เลือก ยาก เหลือ เกิน
๋ ใจ๋ นึ่ ง ก็ ใค่ อยาก
24
ต๋ายไปอยู่กับพระคริสต์ เซิง่ กึ๊ดว่าจะดีนั กเหลือ แต่แหมใจ๋นึ่ งก็กึ๊ดว่า ถ้ามีจีวต
ิ อยู่ต่อไป
ก็ จะ จํา๋ เป๋ น กว่า สําหรับ ต้าน ตัง หลาย 25 เมื่อ ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ จาอี้แล้ว ก็ ฮู้ว่า สมควร จะ มี จี วต
ิ
อยู่กับต้านตังหลายต่อไป เปื้ อต้านจะจํา๋ เริญขึ้นกับมีความยินดี ในความเจื้อ 26 เปื้ อว่าเมื่อ
ข้าพเจ้าปิ๊ กมาอยูตวย
่
หมู่ต้านแหม จะเยียะหื้อต้านตังหลายภูมิใจ๋พระเยซูคริสต์นั กขึ้นย้อน
ข้าพเจ้า
27 บ่ว่า จะ เกิด อะหยัง กับ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ใจ๊ จี วต
ิ ฮ่วม กั ๋น อย่าง สมควร กับ คน
ตี้ ฮับ เจื้อ ข่าวดี เกี่ยวกับ พระคริสต์ แล้ว บ่ว่า ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ ต้าน กาว่า บ่มา ก็ จะ ได้ยน
ิ
ว่า หมู่ ต้าน ยัง ยึด มัน
่ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ ฮ่วม ต่อสู้ ด้วย จิต ใจ๋ เดียว กั ๋น เปื้ อ ความ เจื้อ ตี้
เกิดจากข่าวดี นั ้น 28 บ่ดี กั ๋วคนตี้ ขัดขวางต้านเน่ อ ย้อนว่าความก้าของต้าน จะเยียะหื้อหัน
ว่าเขาหมู่ นั ้นจะถูกทําลาย แต่ พระเจ้าจะจ้วยหมู่ ต้านหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 29 พระเจ้าได้ หื้อ
สิทธิพิเศษนี้ แก่ต้านเปื้ อพระคริสต์ บ่ใจ้ก้าเปื้ อต้านจะเจื้อในพระองค์เต้าอัน
้ แต่เปื้ อต้านจะ
ได้ทนตุ๊กทรมานเปื้ อพระองค์ตวย 30 ต๋อนนี้ หมู่ต้านกํ่าลังต่อสู้เหมือนกับตี้หันข้าพเจ้าต่อสู้
เมื่อตะก่อน กับได้ยน
ิ ว่าข้าพเจ้ายังต่อสู้อยูบ่
่ าเดี่ยวนี้

2
ก๋านถ่อมใจ๋เหมือนพระคริสต์
ในเมื่อต้านเกยได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋จากพระคริสต์ ได้ฮับก๋านปลอบใจ๋จากความฮักของ
พระองค์ เกย อยู่ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ความ เจื้อ เดียว กั ๋น โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ เกย ฮัก กับ
หัน อกหัน ใจ๋ คน อื่น ตวย 2 ก็ ขอ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ จื้น จมยินดี อย่าง เต๋ม 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 อย่าง หัน แก่ ตั ๋ว กา
ว่าอวดตั ๋ว แต่ หื้อมีใจ๋ ถ่อมกับถือว่าคนอื่นดี กว่าตั ๋วเก่า 4 ห้ามหันแก่ ประโยชน์ ตี้ จะได้ อย่าง
เดียว แต่ หื้อหันแก่ ประโยชน์ ของคนอื่นตวย 5 ในหมู่ ต้านสมควรมีใจ๋ เหมือนอย่างพระเยซู
คริสต์
6 เถิงแม้วา
่ พระเยซูมีสภาพเป๋นพระเจ้า
1 จาอัน
้
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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 ตี้ ฮัก ย้อนหมู่ ต้าน เจื้อ ฟัง พระเจ้า อยู่ตลอด ก็ หื้อ ฮิเยีย ะ อย่าง เก๋ งกั ๋วจ๋น
ตั ๋ว สัน
่ ใน สิง่ ตี้ เปิง สําหรับ คน ตี้ พระเจ้า จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว บ่ใจ้ เยีย ะ ก้า เมื่อ ต๋อน
ข้าพเจ้า อยู่กับ หมู่ ต้าน เต้า อัน
้ แต่ หื้อ เยีย ะ โดย เฉพาะ ต๋อน นี้ ตี้ ข้าพเจ้า บ่อยู่กับ หมู่ ต้าน ตวย
13 หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอี้ ได้ ย้อน ว่า พระเจ้า กํ่า ลัง จ้วย จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน หื้อ สามารถ เยีย ะ ตวย
ต๋ามความต้องก๋านของพระองค์อย่างเต๋มใจ๋
14 หื้อเยียะกู้สิง
่ กู้อย่างโดยบ่จ่มหื้อกั ๋นกับบ่เถียงกั ๋น 15 เปื้ อต้านตังหลายจะบ่มีตี้ติกับบ่มี
ความผิด กับเป๋นลูกของพระเจ้าตี้บ่มีตํา๋ หนิ ตี้อยูต้
่ ามก๋างคนขีโ้ ก๋งกับคนบ่ดี หื้อเป๋นเหมือน
16
ดาวตี้ส่องแสงต้ามก๋างหมู่เขา หื้อเยียะจาอี้ในต๋อนตี้บอกถ้อยกําของพระเจ้าตี้หื้อจีวต
ิ ๑
เปื้ อข้าพเจ้าจะภูมิใจ๋ได้ในวันตี้พระเยซูคริสต์จะปิ๊ กมา ว่าก๋านตี้ข้าพเจ้าฮิเยียะก๋านกับยอม
ตุ๊กยากนั ้นบ่ได้ เสียไปบ่ดาย 17 เถิงแม้วา่ เลือดของข้าพเจ้าจะเป๋นเหมือนนํ้าตี้ ไว้ปู่ 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
ฮ่วมกับหมู่ต้านตวย 18 ต้านตังหลายก็ควรมีความสุขกับจื้นจมยินดีฮ่วมกับข้าพเจ้าตวย
12 จาอัน
้

ทิโมธีผ่อกอยเปาโลเหมือนป้อ

19 ถ้าเป๋ นความต้องก๋านของพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้า

ข้าพเจ้าหวังว่าจะส่งทิโมธีไปหา
ต้าน เวยๆ นี้ เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ฮับ กํา๋ ลัง ใจ๋ เมื่อ ได้ ฮบ
ั ข่าว เรือ
่ ง ของ ต้าน 20 ข้าพเจ้า บ่มี ใผ แหม
แล้ว ตี้ เหมือน ทิ โมธี ตี้ เอาใจ๋ ใส่ ความ เป๋น อยู่ ของ หมู่ ต้าน แต๊ๆ 21 ย้อน ว่า คน อื่นๆ สนใจ๋ ก้า
เรือ
่ ง ของ ตั ๋ว เก่า แต่ บ่ได้ กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง ของ พระเยซู คริสต์ 22 หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ทิ โมธีได้ เยีย ะ หื้อ
หันแล้วว่าเป๋นคนมี คุณค่า ย้อนเขาฮับใจ๊ พระเจ้าฮ่วมกับข้าพเจ้าในก๋านบอกข่าวดี เหมือน
ลูกจ้วยงานป้อ 23 เมื่อฮูว่
้ า อะหยังจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็หวังว่าจะส่งเขาไปหาต้าน
เวยๆ 24 แต่ข้าพเจ้าก็มัน
่ ใจ๋ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะจ้วยหื้อข้าพเจ้ามาหาต้านเวยๆ ตวย
25 ข้าพเจ้า กึ๊ด ไว้ แล้ว ว่า จะ ส่ง เอปาโฟรดิทัส ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน เขา เป๋ น เหมือน น้ อง บ่าว
เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ ได้ ฮ่วม ต่อสู้ ตวย กั ๋น กับ ข้าพเจ้า เขา เป๋น ตั ๋ว แตน ตี้ หมู่ ต้าน ส่ง มา ผ่
๑

2:16 2:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า หื้อเยียะจาอีใน
้ ต๋อนตี้ยึดมัน
่ ในถ้อยกําของพระเจ้า
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26 เขา กึ๊ด เติง หา หมู่ ต้าน กู้ คน

อกอย ข้าพเจ้า ใน สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น สําหรับ ข้าพเจ้า
เขา ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด
ย้อนเขาฮู้ว่าหมู่ต้านได้ข่าวว่าเขาบ่สบาย 27 แม่นแล้ว เขาบ่สบายหนั กขนาด จ๋นเกือบต๋าย
แต่พระเจ้าก็โผดอินดูเขาจ๋นหาย เซิง่ ถือว่าพระเจ้าได้โผดอินดูข้าพเจ้าตวย เปื้ อข้าพเจ้าจะ
บ่เป๋นตุ๊กซํ้าแล้วซํ้าแหม 28 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้าจึงใค่ส่งเขามาหาหมู่ต้านนั กขึ้น เปื้ อต้านจะมี
ความจื้นจมยินดีเมื่อได้ปะเขาแหม แล้วข้าพเจ้าจะได้ตุ๊กใจ๋หน้ อยลง 29 ขอหื้อหมู่ต้านต้อน
ฮับเขาไว้ อย่างเป๋นเปื้ อนผู้เจื้อ โดยมีความจื้นจมยินดีแต๊ๆ กับหื้อเกียรติคนจาอี้ 30 ย้อนว่า
เขาเกือบต๋ายจากก๋านฮับใจ๊พระคริสต์ เขาเสี่ยงจีวต
ิ เปื้ อมาฮับใจ๊ข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้มา
บ่ได้ย้อนอยูไก๋
่

3
ก๋านฮูจ
้ ักพระคริสต์เป๋นสิง่ สําคัญตี้สุด

ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ใน ตี้ สุด นี้ หื้อ จื้น จมยินดี ใน ความ สัมพันธ์ ของ ต้าน กับ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าเต๊อะ ข้าพเจ้าบ่ลําบากเลยตี้เขียนเรือ
่ งนี้ มาเถิงต้านซํ้าแหมย้อนจะป้องกั ๋นหมู่ต้าน
2 หละวังหมู่ตี้เป๋ นเหมือนหมา ตี้เยียะบ่ดี ตี้ซอบตัดเนื้ อเถือหนั ง๒ ตี้ถือว่า เป๋ นตางเดียวเต้า
อัน
้ ตี้จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 3 ข้าพเจ้าว่าจาอี้ย้อนว่าหมู่เฮานี้ คือคนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ต
แต๊ ตี้ นมัส ก๋า น พระเจ้า โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ ภู มิ ใจ๋ ตี้ ได้ เปิ้ ง พระเยซู คริสต์ บ่ได้ เปิ้ ง
สิง่ ตี้ เยีย ะ กาว่า สิง่ ตี้ เป๋น๓ 4 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า สามารถ เปิ้ ง สิง่ หมู่ นี้ ได้ ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า เขา มี
เหตุผลตี้ จะมัน
่ ใจ๋ ในสิง่ หมู่นี้ ข้าพเจ้าก็ มีเหตุผลนั กเหลือเขาหมู่นั ้นหลายเต้า 5 คือข้าพเจ้า
อายุ ได้ แปด วัน ก็ เข้า พิธีสุหนั ต ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า เป๋น จาว อิสราเอล ต๋าม
สายเลือด เกิดจากเผ่าเบนยามิน ป้อแม่เป๋นจาวฮีบรู ข้าพเจ้าจึงเป๋นจาวฮีบรูแต๊ๆ ส่วนก๋าน
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 ข้าพเจ้าได้คํ่าคนในคริสตจักรมาแล้ว ส่วนก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยเยียะ
ต๋ามบทบัญญัตินั ้น ข้าพเจ้าก็บ่เกยเยียะผิดเลย 7 สิง่ หมู่นี้ ข้าพเจ้าเกยกึ๊ดว่ามีประโยชน์ แต่
บ่าเดี่ยวนี้ หันว่าบ่มีประโยชน์ แล้วย้อนมีพระคริสต์ 8 นั กเหลือนั ้นแหม ข้าพเจ้าหันว่าซะป๊ะ
กู้ สิง่ บ่มีประโยชน์ เมื่อเผียบกับก๋านตี้ ได้ ฮู้จักพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของข้าพเจ้า
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 ข้าพเจ้าบ่ต้องเยีย
ะต๋ามบทบัญญัติเปื้ อหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแหมต่อไป แต่ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าได้เป๋นแล้ว
ย้อน เจื้อ พระคริสต์ คือ ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม นี้ มา จาก พระเจ้า ก็ เป๋น ได้ โดย ตาง
ความ เจื้อ 10 ข้าพเจ้า ต้อ งก๋าน ฮู้ จัก พระคริสต์ กับ ต้อ งก๋าน มี ประสบก๋า รณ์ ใน ฤทธิ์อํานาจ
ของพระเจ้าตี้ เยียะหื้อพระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋าย ข้าพเจ้าต้องก๋านมี ส่วนฮ่วมในความ
ตุ๊ก ของ พระองค์ กับ ใค่ ยอม ต๋าย เปื้ อ พระองค์ เหมือน ตี้ พระองค์ ต๋าย เปื้ อ ข้าพเจ้า 11 โดย มี
ความหวังว่าเมื่อต๋ายไปแล้ว จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย
1

ตัง้ ใจ๋ไปฮับรางวัลตี้รอถ้าอยูใน
่ สวรรค์

ข้าพเจ้า บ่ได้ หมาย เถิง ว่า ตั ๋ว ข้าพเจ้า ได้ สิง่ หมู่ นั ้น กา ว่า เป๋น คน ดี สมบูรณ์ แบบ แต่
ข้าพเจ้า กํ่า ลัง ตัง้ ใจ๋ ขนาด ตี้ จะ ไป เถิง เป้า หมาย นั ้น ย้อน เป๋น เหตุ ตี้ พระ เยซู คริสต์ ได้ เปี๋ย
ข้าพเจ้ามาเป๋นของพระองค์ 13 ปี้ น้ องตังหลาย เป้าหมายตี้ ว่านี้ ข้าพเจ้ายังบ่ได้ เตื้อ แต่ สิง่
12

๒

3:2 3:2 ตัดเนื้ อเถือหนั ง อ้างเถิง ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต

๓
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นึ่ ง ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ ต๋อน นี้ คือ ลืม สิง่ ตี้ ผ่าน มา แล้ว เหีย แล้ว ฮิ ตี้ จะ ไป หื้อ เถิง เป้า หมาย ตี้ อยู่
ตังหน้า 14 ข้าพเจ้าฮิเยียะอย่างหนั กตี้จะได้เป้าหมายนี้ เหมือนล่นเข้าเส้นชัยเปื้ อฮับรางวัล
คือก๋านตี้พระเจ้าฮ้องข้าพเจ้ามาอยูกั
่ บพระองค์ในสวรรค์โดยตางพระเยซูคริสต์ 15 ย้อนจา
อัน
้ เฮากู้ คนตี้ มีความเจื้อสมบูรณ์ แล้ว ก็ หื้อกึ๊ดแบบเดียวกั ๋นนี้ แต่ ถ้าต้านกึ๊ดบ่เหมือนจาอี้
พระเจ้าจะเยียะหื้อต้านเข้าใจ๋อย่างดีในเรือ
่ งนั ้น 16 จาใดก็ต๋ามหื้อเฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อเข้ากับสิง่ ตี้
เฮาได้ฮบ
ั มาแล้ว
17 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลายหื้อเยียะต๋ามแบบอย่างข้าพเจ้า กับผ่อคนตี้ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามแบบอย่าง
ตี้ ข้าพเจ้า หื้อ ไว้ กับ ต้าน หื้อ ดี 18 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 ต๋ายบนไม้ ก๋างเขน 19 สุดต๊ายจี วต
ิ คนหมู่ นั ้นก็ ต้องฉิ บหาย พระเจ้า ของเขาคือ
ความต้องก๋านตางปากต๊องของเขาเต้าอัน
้ เขาภู มิใจ๋ ในสิง่ ตี้ เขาควรจะอาย เขากึ๊ดก้าสิง่ ตี้
เป๋นของโลกนี้ เต้าอัน
้ 20 แต่เฮาตังหลายเป๋นคนของสวรรค์ กับรอถ้าพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊น
บาปโต้ษจากสวรรค์ คือพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 21 พระองค์ จะเปี่ ยนตั ๋วของเฮาตี้
ตํ่าต้อย หื้อ เป๋น เหมือน ตั ๋วตี้ เต๋ม ไป ด้วย รัศมี ของ พระองค์ โดย ฤทธิอํ
์ านาจ ตี้ เยียะ หื้อ กู้ อย่าง
อยูใน
่ ก๋านควบคุมของพระองค์

4
กําสอนสุดต๊ายของเปาโล
1 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 เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ย้อน เป๋น 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 ย้อนหมู่ นาง เกย เยีย ะ ก๋าน หนั ก ฮ่วมกับ ข้าพเจ้า ตึง เคลเมนท์ กับ คน อื่นๆ ตี้
เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดี เซิง่ พระเจ้าได้จดจื้อของหมู่เขาตึงหมด ลงใน
หนั งสือแห่งจีวต
ิ แล้วก
4 หื้อ จื้น จมยินดี กู้ เวลา ย้อน เป๋ น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม เตื้อ ว่า หื้อ
จื้นจมยินดีเต๊อะ 5 หื้อกู้คนหันว่าหมู่ต้านเป๋นคนสุภาพอ่อนน้ อมต่อคนอื่นๆ องค์พระผู้เป๋น
เจ้าใก้จะปิ๊ กมาแล้ว 6 บ่ดีฮ้อนใจ๋ในเรือ
่ งใดๆ เลย แต่ในกู้สถานก๋ารณ์ หื้อขอจากพระเจ้าใน
สิง่ ตี้ ต้าน ต้อ งก๋าน ด้วย ก๋าน อธิษฐาน ก๋าน อ้อนวอน กับ ก๋าน ขอบ พระคุณ 7 แล้ว พระเจ้า จะ
โผดหื้อต้านมีสันติสุขตี้เกิน
๋ ความเข้าใจ๋ของเฮา สันติสุขนี้ จะฮักษาจิตใจ๋กับกํากึ๊ดของต้าน
ไว้ในพระเยซูคริสต์
8 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย ข้าพเจ้าขอสรุ ปว่า ขอกึ๊ดหื้อดี ในสิง
่ ต่างๆ ต่อไปนี้ คือสิง่ ตี้เป๋นแต๊
ตี้น่านั บถือ ตี้ยุติธรรม ตี้บริสุทธิ์ ตี้สมควรจะฮัก กับตี้น่ายกย่อง ถ้ามีสิง่ ใดตี้ดีกับสมควรจะ
สรรเสริญ ก็ ขอหื้อกึ๊ดในสิง่ นั ้นหื้อดีๆ 9 ขอหื้อเยียะตวยต๋ามตี้ ได้ เฮียนฮู้ ได้ ฮบ
ั ได้ยน
ิ กับได้
หันจากข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขจะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
เปาโลขอบคุณผู้เจื้อจาวฟีลิปปี

10 ข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดีตี้มาจากองค์พระผู้เป๋ นเจ้านั กขนาด

ย้อนว่าต๋อนนี้ ต้านตัง
หลายก็ ห่วงใยข้าพเจ้าแหมเตื้อ แต๊ๆ แล้ว ต้านห่วงใยข้าพเจ้าตลอดอยู่แล้ว แต่ บ่มีโอกาส
ก
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11 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
บ่
้ ได้หมายความว่าข้าพเจ้ากํ่าลังตุ๊ก

แสดงออก
แต่ย้อนข้าพเจ้าเฮียนฮูตี
้ ้
จะปอใจ๋ในกู้สถานก๋ารณ์ 12 ข้าพเจ้าฮู้แล้วว่ายามมีนั ก กาว่ามีบ่ปอเป๋นจาใดพ่อง ข้าพเจ้า
เฮีย น ฮู้ตี้ จะ อยู่ได้ บ่ว่า จะ อยู่ใน สถานก๋า รณ์ ไหน กาว่า กู้ๆ สถานก๋า รณ์ บ่ว่า จะ อิม
้
่ กาว่า กัน
ข้าว อยาก นํ้า บ่ว่า จะ มี นั ก ลํ้า ไป กาว่า หน้ อย ลํ้า ไป 13 ข้าพเจ้า เยีย ะ ผ่าน กู้ อย่าง ได้ ย้อน พระ
คริสต์เป๋นผู้ตี้หื้อแฮงกับข้าพเจ้า
14 จาใด ก็ ต๋าม หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ได้ ดี ตี้ ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้ ตุ๊ก ยาก 15 ต้าน จาว ฟี ลิ ป
ปี ตัง หลาย ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า ออก จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย ไป บอก ข่าวดี นั ้น ก็ บ่มี ค
ริสตจักร สัก ตี้ ตี้ หื้อ ก๋าน จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า มี ก้า หมู่ ต้าน เต้า อัน
้ 16 แม้แต่ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่
ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋าข หมู่ ต้าน ก็ ส่ง ความ จ้วยเหลือ ไป หื้อ ข้าพเจ้า หลาย เตื้อค 17 ข้าพเจ้า อู้
จาอี้ บ่ใจ้ ต้อ งก๋าน ฮับ ของ อะหยัง จาก หมู่ ต้าน แต่ 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
เป๋นเหมือนเครือ
่ งปู่จาตี้หอมหวานฅ เป๋นเครือ
่ งถวายตี้พระเจ้ายอมฮับกับเปิงใจ๋ตวย 19 กับ
พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ จะ จัดหา กู้ สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน ต้อ งก๋าน จาก ความ มัง่ คัง่ ตี้ สมบูรณ์ ของ
พระองค์ โดยผ่านตางพระเยซูคริสต์ 20 ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าพระบิดาของเฮาตลอดไป
อาเมน
21 ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงหาคนของพระเจ้าผู้ตี้ เจื้อพระเยซู คริสต์ กู้ คน หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้
อยู่ตวยข้าพเจ้าก็ ฝากกํากึ๊ดเติงหาต้านตวย 22 คนของพระเจ้ากู้ คนตี้ นี่ ก็ ฝากกํากึ๊ดเติงหา
ต้านตวย โดยเฉพาะคนตี้เยียะก๋านอยูใน
่ ฮัว้ ในวังของจักรพรรดิ
23 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้า จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ

ข
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โคโลสี

จดหมายฉบับนี้ เขียนโดยเปาโล ต้านเขียนไปเถิงผู้เจื้อตี้เมืองโคโลสีต๋อนตี้ติดคอกอยูใน
่
กรุ งโรม ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60

โคโลสีเป๋นเมืองสําคัญตี้อยู่ติดแม่น้ําไลคัสตี้ไหลผ่านแคว้นเอเชียตังวันตก ในสมัยนี้ อยู่
ในประเทศตุรกี โคโลสี อยู่บ่ไก๋ จากเมืองเอเฟซัส เปาโลได้ บอกข่าวดี ในเมืองเอเฟซัสสองปี๋
ย้อนจาอัน
้ ข่าวดีนี้ ก็แผ่ขยายไปแหมหลายเมืองในแคว้นเอเชีย (กิจก๋าน 19:10) เปาโลบอก
ไว้ว่าจาวโคโลสีได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ จากเอปาฟรัส คนตี้เกยได้ยน
ิ กําเตสนาของเปาโล แล้วก็ได้มา
เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ของ ต้าน ต่อ มา ต๋อน ตี้ เปาโล ติด คอก อยู่ ใน กรุ ง โรม ต้าน เขียน จดหมาย
ฉบับนี้ เถิงผู้เจื้อจาวโคโลสีย้อนว่าต้านได้ยน
ิ ข่าวว่าหมู่เขากํ่าลังหลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิด
เปาโล เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ ใน โคโลสี บ่หื้อ เจื้อ กํา สอน ตี้ ผิด ย้อน กํา สอน หมู่ นี้ ขึ้น อยู่ กับ กํา กึ๊ด
ของคนตี้สอนว่าหมู่เขาฮับความรอดป๊นบาปโต้ษได้โดยเยียะต๋ามกฎเก๋ณฑ์ของมนุษย์ 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 ก็โดยเจื้อวางใจ๋ในพระเยซูเต้าอัน
้ พระองค์เป๋นผู้ตี้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง
ในโลกกาว่าในสวรรค์ กับหมู่เขาก็ต้องใจ้จีวต
ิ อย่างบริสุทธิต๋
์ ามความต้องก๋านของพระเจ้า
ตวย
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผูเป๋
้ นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

ต๋ามความต้องก๋าน
ของ พระเจ้า กับ จาก ทิ โมธีน้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา ตวย เถิง คน ของ พระเจ้า ใน เมือง
โคโลสี ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน พระคริสต์ ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดาของเฮาเต๊อะ
2

พระคุณของพระเจ้า
เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา
ตลอด เมื่ออธิษฐานเผื่อหมู่ต้าน 4 ย้อนเฮาได้ยน
ิ ว่าหมู่ต้านเจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์ กับหมู่
ต้านฮักคนของพระเจ้าตังหลาย 5 ความเจื้อวางใจ๋กับความฮักของต้านนี้ เกิดมาจากความ
หวังตี้เก็บไว้หื้อต้านในสวรรค์ ความหวังนี้ ละ ตี้หมู่ต้านได้ยน
ิ มาจากถ้อยกําตี้เป๋นความจริง
ก็ คือ ข่าวดี 6 ตี้ มี คน มา บอก หมู่ ต้าน แล้ว ข่าวดี นั ้น กํ่า ลัง เกิด ผล กับ ขยาย ไป ใคว่โลก อย่าง
เดียว กั ๋น กับ ตี้ กํ่า ลัง เกิด กับ หมู่ ต้าน นั บ ตัง้ แต่ ตี้ ต้าน ได้ ฟัง กับ เข้า ใจ๋ แต๊ๆ เกี่ยวกับ พระคุณ
ของพระเจ้า 7 เรือ
่ งนี้ ต้านได้ เฮียนจากเอปาฟรัส เขาเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานตี้เฮาฮัก เป๋นผู้ฮับ
ใจ๊ตี้ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ เปื้ อเยียะก๋านแตนเฮา 8 เขาบอกเฮาเถิงความฮักตี้ต้านมีหื้อกั ๋น
เป๋นความฮักตี้มาจากพระวิญญาณ
3

พระเยซูยิง่ ใหญ่ตี้สุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง

9 ย้อน จาอี้

นั บ ตัง้ แต่ ตี้ เฮา ได้ยน
ิ เรือ
่ ง เกี่ยวกับ หมู่ ต้าน เฮา ก็ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน บ่เกย ขาด
เฮา ขอ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า คือ มี ปั๋ ญญา กู้ อย่าง กับ ความ เข้า
ใจ๋ อย่าง ถองแกะ ถองแก๋น ตี้ มา จาก พระวิญญาณ 10 เปื้ อ ต้าน จะ ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ เปิง เป๋น คน ของ
พระเจ้า กับ เยีย ะ หื้อ พระองค์ ปอใจ๋ ใน กู้ อย่าง คือ หื้อ ต้าน เกิด ผล ใน ก๋าน ดี กู้ เรือ
่ ง กับ ฮู้ จัก
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พระเจ้า นั ก ขึ้น
กับ ขอ พระเจ้า จ้วย หื้อ ต้าน เข้ม แข็ง ขึ้น โดย ฤทธิ์ อํานาจ 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 ส่วน แบ่ง ตี้ พระเจ้า เก็บ
ไว้หื้อ คน ของ พระองค์ ใน แผ่น ดิน แห่ง ความ เป่ง แจ้ง 13 พระเจ้า ได้ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก
อํานาจของความมืด แล้วปาเฮาเข้าไปอยูใน
่ แผ่นดินของพระบุตรตี้พระองค์ฮัก 14 พระบุตร
นั ้นเป๋นผู้ตี้ไถ่เฮา คือยกโต้ษบาปหื้อเฮา
11

พระเยซู ผู้ ตี้ เฮา ผ่อ หัน ได้ ก็ สําแดง ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ เฮา ผ่อ หัน บ่ได้ พระ
เยซู เป๋น ลูก คน เก๊า ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระเจ้า สร้าง มา 16 ย้อน ว่า พระเจ้า สร้าง กู้
สิง่ กู้อย่างผ่านตางพระเยซู ตึงบนสวรรค์กับในโลก ตึงสิง่ ตี้หันได้กับผ่อหันบ่ได้ บ่ว่าจะเป๋น
วิญญาณตี้ เป๋นใหญ่ เป๋นเจ้าเป๋นนาย เป๋นผู้ปกครอง กาว่าเป๋นผู้มี สิทธิอํานาจ ตึงหมดตึง
เสี้ ยง นี้ พระเจ้า สร้าง มา ผ่าน ตาง พระเยซู กับ เปื้ อ พระเยซู 17 พระองค์ เป๋น อยู่ ก่อน สะป๊ะ กู้
อย่าง กับควบคุมกู้อย่างหื้อเป๋นระบบกับเป๋นอยูต่
่ อไปได้ 18 พระองค์เป๋นเหมือนหัวของตั ๋วตี้
เป๋นคริสตจักร พระองค์เป๋นเก๊าตี้สร้างคริสตจักรนี้ กับเป๋นคนเก๊าตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย
ก่อน เปิ้ น เปื้ อ พระองค์ จะ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง 19 ย้อน ว่า พระเจ้า เปิง ใจ๋ ตี้ จะ หื้อ พระ
เยซู มีลักษณะตี้ สมบูรณ์ ของพระเจ้า 20 พระเจ้าเยียะหื้อกู้ สิง่ กู้ อย่างคืนดี กับพระองค์ ผ่าน
ตางพระเยซู บ่ว่าสิง่ นั ้นอยู่บนโลกกาว่าในสวรรค์ โดยเยียะหื้อเกิดสันติภาพผ่านตางเลือด
ของพระองค์บนไม้ก๋างเขน
21 ตะก่อนหมู่ต้านกับพระเจ้าแตกแยกกั ๋น กับในใจ๋ของต้านก็เป๋ นศัตรู ของ
๋
พระเจ้า ย้อน
หมูต้
่ านได้เยียะในสิง่ ตี้บ่ดี 22 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าได้หื้อต้านคืนดีกับพระองค์ ผ่านตางก๋าน
ต๋ายฝ่ายเนื้ อหนั งของพระเยซู เปื้ อเมื่อพระองค์นําหมู่ต้านมาอยูต่
่ อหน้าพระเจ้า หมู่ต้านจะ
23
เป๋นคนตี้ บริสุทธิ์ บ่มี ตํา๋ หนิ บ่มี ตี้ ติ แต่ ต้าน ต้อง ยึดมัน
่ ในความเจื้อต่อไป บ่ดี เลิกหวังใน
ข่าวดีตี้ต้านได้ยน
ิ มาแล้ว ตี้คนได้บอกไปใคว่โลก ข้าพเจ้าเปาโลก็เป๋นผู้ฮับใจ๊บอกข่าวดีนี้
15

็ ของพระองค์
ก๋านเปิดเผยข้อลํ้าเลิก

24 บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าจื้นจมยินดี ตี้ ได้ ทนตุ๊กสําหรับต้าน

ย้อนว่าข้าพเจ้ามีส่วนในก๋านฮับ
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 เป๋ น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ คริสตจักร ต๋าม ตี้ พระเจ้า มอบ หน้า ตี้ นี้ หื้อ เปื้ อ บอก ข่าวดี ของ
็ ตี้ ซ่อน อยู่ หลาย ยุค หลาย สมัย
พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน อย่าง เต๋ม ตี้ 26 ข่าวดี นี้ คือ ข้อ ลํ้า เลิก
บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า ก็ โผด เปิด เผย หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู้ แล้ว 27 พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ คน ของ
็ ตี้ยิง่ ใหญ่กับดีเลิศนี้ ก็เปิดเผยหื้อคนต่างจ้าดตวย คือพระคริสต์อยู่
พระองค์ฮู้ว่า ข้อลํ้าเลิก
ในเฮา 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 ก โดย กํา๋
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 เลาดี
เซีย กับเปื้ อคนตังหลายตี้บ่เกยหันหน้าข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้าเยียะจาอี้เปื้ อหมู่เขาจะมีกํา๋ ลังใจ๋
มีความฮักตี้จะเยียะหื้อเขาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น กับมีความฮูความ
้
เข้าใจ๋อย่างเต๋มตี้ในข้อ
1
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็ ของ พระเจ้า คือ พระคริสต์ เซิง่ ขุม สมบัติ แห่ง ผญา ปั๋ ญญา กับ ความ ฮู้ ตึง หมด ของ
ลํ้า เลิก
พระเจ้าก็เก็บซ่อนอยูใน
่ พระองค์
3

ข้าพเจ้า บอก ต้าน เรือ
่ ง นี้ เปื้ อ บ่หื้อ ใผ จุ ล่า ย ต้าน โดย กํา อู้ ม่วน จ๋า หวาน กับ น่า เจื้อ ถือ
เถิงแม้ตั ๋วข้าพเจ้าบ่ได้อยูตี
่ ้หัน
้ แต่ใจ๋ก็อยูกั
่ บต้าน ข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดีตี้หัน
ว่าต้านอยูตวย
่
กั ๋นอย่างมีระเบียบวินัยในแบบผู้เจื้อ กับมีความเจื้อมัน
่ คงในพระคริสต์
4

5 ย้อนว่า

จีวต
ิ ตี้เต๋มบริบูรณ์ ในฝ่ายจิตวิญญาณ

ย้อน ว่า ต้าน ได้ ยอมฮับ พระเยซู คริสต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ก็ ขอ หื้อ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ
7
เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซู คริสต์ต่อไป หื้อมัน
่ คงในความเจื้อกับวางใจ๋ในพระเยซู
กับหื้อจีวต
ิ ของต้านเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์นั กขึ้น หื้อเข้มแข็งในความเจื้อต๋าม
ตี้ต้านได้เฮียนฮูเรื
้ อ
่ งนี้ มาแล้ว กับหื้อขอบพระคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ
6

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
วิญญาณต่างๆ ของโลกนี้ บ่ใจ้ของพระคริสต์ 9 ย้อนว่าสภาพของพระเจ้าตี้สมบูรณ์ กู้อย่าง
ก็ ได้ สําแดง ใน ตั ๋ว ของ พระเยซู แล้ว 10 กับ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เต๋ม บริบูรณ์ ใน ฝ่าย จิต
วิญญาณ โดย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ วิญญาณ ตึง หมด ตี้
เป๋นผูปกครอง
้
กับตี้เป๋นผูมี
้ สิทธิอํานาจตึงหมด 11 เมื่อต้านมาฮับเจื้อพระคริสต์ ก็เหมือนได้
เข้าพิธสุ
ี หนั ต แต่บ่ใจ้ก๋านสุหนั ตตี้คนเยียะหื้อ แต่เป๋นก๋านสุหนั ตตางจิตวิญญาณโดยพระ
คริสต์ คือก๋านตัดสันดานบาปของเฮาออกไป 12 เมื่อต้านฮับบัพติศมาก็เหมือนถูกฝังไว้กับ
พระคริสต์แล้ว กับพระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายฮ่วมกับพระคริสต์ ย้อนต้านได้เจื้อ
ในอํานาจของพระเจ้าผู้ได้ เยียะหื้อพระองค์ เป๋นขึ้นจากความต๋าย 13 ตะก่อนหมู่ต้านเผียบ
เหมือน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ ย้อน ซอบ เยีย ะ บาป กับ ยัง อยู่ ใต้ อํานาจ ของ
สันดาน บาป แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่ ฮ่วม กับ พระคริสต์ กับ ได้ ยกโต้ ษ บาป หื้อ ต้าน
แล้ว 14 พระองค์ ได้ ยก เลิก บันทึก ข้อหา ตี้ นาบ โต้ษ ต้าน ย้อน ก๋าน ฝ่าฝืน บท บัญญัติ โดย ได้
ทําลายบันทึกข้อหานี้ เมื่อพระเยซู ถูกเขิงไว้ตี้ไม้ก๋างเขน 15 พระเจ้ายึดอํานาจจากวิญญาณ
ตี้ เป๋นผู้ปกครอง กับตี้ เป๋นผู้มีสิทธิอํานาจเหีย พระองค์ ได้ เยียะหื้อหมู่นี้ ขายขี้หน้า หื้อกู้ คน
หันว่าพระองค์ได้ผาบหมู่นี้ แล้วเมื่อพระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน
8

16 ย้อน จาอี้ บ่ต้อง สนใจ๋ เมื่อ ใผ ว่า ต้าน ใน สิง
่ ตี้ กิน
๋ ตี้ ดื่ม ตึง ตี้ ต้าน บ่ได้ เข้า ฮ่วม งาน ตาง
ศาสนา กาว่าพิธวั
ี นต้นเดือน กาว่าบ่นั บถือวันสะบาโต 17 สิง่ หมู่นี้ เป๋นก้าเงาของสิง่ ตี้จะมา
ใน ปาย หน้า ตั ๋ว แต๊ๆ นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ 18 บ่ต้อง สนใจ๋ หมู่ คน ตี้ ว่า หื้อ ต้าน ว่า จะ บ่ได้ ฮับ
รางวัลจากพระเจ้า ย้อนต้านบ่ได้เยียะต๋ามตี้หมู่เขาสอน คือหื้อเป๋นคนถ่อมตั ๋วแต่บ่ได้ถ่อม
ใจ๋ 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
กํากึ๊ดตี้มาจากคนบ่ดาย 19 หมู่เขาบ่ได้ยึดติดกับพระคริสต์ตี้เป๋นหัวของตั ๋ว พระองค์เป๋นผู้
ควบคุมหื้อตั ๋วได้ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงดู กับหื้อกู้ส่วนยึดกั ๋นได้โดยเอ็นตึงข้อต่อต่างๆ กับเยียะหื้อตั ๋ว
เติบโตขึ้นต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน
20 เมื่อ สันดาน บาป ของ ต้าน ได้ ต๋าย ตวย พระคริสต์ เยีย ะ หื้อ ป๊ น จาก ก๋าน ครอบงํา ของ หมู่
วิญญาณ ต่างๆ ใน โลก นี้ เป๋น จาใด ต้าน ยัง ยอม อยู่ ใต้ กฎเก๋ ณฑ์ อํานาจ ของ โลก อยู่ 21 ยก
ตั ๋ว อย่าง ใน เรือ
่ ง ของ กิน
๋ “ห้าม หยุบ� “ห้าม จิม� “ห้าม จิ� 22 ใน ตี้ สุด กฎ ต่างๆ หมู่ นี้ ก็ หมด
ประโยชน์ เมื่อใจ๊ไปแล้ว กับเป๋นกฎเก๋ณฑ์ตึงกําสอนตี้คนกึ๊ดขึ้นบ่ดาย 23 กฎหมู่นี้ ผ่อเหมือน

โคโลสี 3:1

310

โคโลสี 3:23

ว่ามีปั๋ ญญา ย้อนมีก๋านเคร่งครัดตางศาสนา กับก๋านถ่อมตั ๋วแต่บ่ได้ถ่อมใจ๋ ตึงก๋านทรมาน
ตั ๋วเก่าเปื้ อศาสนา แต่มันบ่ได้จ้วยในก๋านควบคุมสันดานบาปของคนเลย

3
จีวต
ิ ใหม่ตี้เป๋นคนของพระคริสต์

1 พระเจ้าเยียะหื้อต้านเป๋ นขึ้นจากความต๋ายฮ่วมกับพระคริสต์ แล้ว

จาอัน
้ ก็หื้อจดจ่อสิง่
ตี้ อยู่ บน สวรรค์ เซิง่ พระคริสต์ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า 2 หื้อ กึ๊ด เถิง สิง่ ตี้ อยู่ บน สวรรค์
บ่ใจ้ สิง่ ตี้ อยู่ ใน โลก นี้ 3 ย้อน ว่า ต้าน ได้ ต๋าย จาก สันดาน บาป แล้ว จี วต
ิ ใหม่ ตี้ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก็ ได้
ซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 4 เมื่อพระคริสต์ผู้ตี้เยียะหื้อต้านมีจีวต
ิ ใหม่ ป๋ากฏขึ้นมาใน
โลกแหม ต้านก็จะป๋ากฏขึ้นตวยกั ๋นกับพระองค์ กับมีส่วนฮ่วมในพระสิรของ
ิ
พระองค์ตวย
5 ย้อน จาอัน
้ หื้อ กํา๋ จัด สันดาน บาป ใน ตั ๋ว ต้าน เหีย ยก ตั ๋วอย่าง ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ
ลามก ตั ๋ณหา เรือ
่ งบ่ดีต่างๆ กับความโลภเซิง่ เป๋นเหมือนก๋านนั บถือฮูปเคารพ 6 ความโขด
ของพระเจ้าจะมาย้อนคนเยียะจาอีละ
้ ๑ 7 ตะก่อนต้านก็เกยใจ๊จีวต
ิ จาอัน
้ ต้านก็เกยเยียะสิง่
หมู่นี้ 8 แต่บ่าเดี่ยวนี้ หื้อต้านขว้างสิง่ หมู่นี้ หื้อหมด คือ ก๋านโขด ก๋านโมโห ก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋าน
ใส่ ฮ้าย ป้าย สี กับ กํา หยาบ ตี้ ออก มา จาก ปาก 9 ห้าม จุ กั ๋น ย้อน ว่า ต้าน ได้ ขว้าง จี วต
ิ เก่า กับ
10
ก๋าน เยีย ะ บ่ดี ตี้ เกิด จาก จี วต
ิ นั ้น แล้ว แล้ว ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ ใหม่ เป๋น จี วต
ิ ตี้ พระเจ้า ก้อยๆ เปี่ ยน
หื้อเป๋นเหมือนพระผูสร้
้ างจีวต
ิ ใหม่นั ้นนั กขึ้นติกๆ เปื้ อหื้อต้านฮูจ
้ ักพระองค์อย่างเต๋มตี้ 11 จี
วิตใหม่นี้ บ่มีก๋านแบ่งว่าเป๋นจาวยิวกาว่าเป๋นจาวกรีก เป๋นคนตี้ เข้าพิธสุ
ี หนั ตกาว่าบ่ได้ เข้า
เป๋น คน บ่มี วัฒนธรรม กาว่า คน เป๋น ป่า เถื่อน เป๋น ขี้ข้า กาว่า บ่ใจ้ สิง่ หมู่ นี้ บ่สําคัญ ใน สายต๋า
ของพระเจ้า ตี้สําคัญคือพระคริสต์อยูใน
่ จีวต
ิ กู้คนตี้เจื้อ
12 ย้อนจาอัน
้ เมื่อพระเจ้าได้เลือกต้านเป๋นคนของพระองค์ เป๋นผู้บริสุทธิตี
์ ้พระองค์ฮัก ก็
หื้อเป๋นคนมีเมตต๋า กรุ ณา ถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อมถ่อมต๋น กับอดทน 13 หื้ออะลุ้มอะหล่วยต่อกั ๋น
กับถ้ามีใผคนใดในหมู่ต้านบ่ปอใจ๋กั ๋น ก็หื้อยกโต้ษหื้อกั ๋น องค์พระผู้เป๋ นเจ้ายกโต้ษหื้อต้าน
จาใดก็หื้อยกโต้ษหื้อกั ๋นจาอัน
้ 14 แล้วนั กเหลือสิง่ หมู่นี้ ก็คือ หื้อมีความฮัก ย้อนว่าความฮัก
ผูกพันหมู่เฮาไว้หื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น
15 หื้อ สันติสุข ตี้ มา จาก พระคริสต์ นํา ปา จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ย้อน ใน หมู่ ต้าน กู้ คน เป๋ น ส่วน
ต่างๆ ในตั ๋วเดียวกั ๋น กับพระเจ้าฮ้องหมู่ต้านหื้ออยู่ตวยกั ๋นอย่างมีสันติสุข หื้อขอบพระคุณ
พระเจ้า ตวย 16 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 ด้วยก๋านขอบพระคุณพระเจ้า 17 แล้วอะหยังก็ต๋ามตี้ต้านอู้กาว่าเยียะ ก็หื้อเยียะ
ในนามของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา ผ่านตางพระเยซู
เปาโลสัง่ สอนหื้อเยียะต๋ามหน้าตี้ของตั ๋ว
ย้อนเป๋นสิง่ ตี้สมควรสําหรับแม่ญิงตี้เป๋นคนของ
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 19 คนเป๋นผัวต้องฮักเมียตั ๋วเก่า ห้ามอู้แฮงเยียะแฮงกับเปิ้ น 20 คนเป๋น
ลูกต้องเจื้อฟังป้อแม่ในกู้เรือ
่ ง ย้อนเป๋นสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าปอใจ๋ 21 คนเป๋นป้อบ่ดีเยียะ
หื้อลูกเกี้ยด ย้อนว่าจะเยียะหื้อเขาหมดกํา๋ ลังใจ๋ 22 คนเป๋นขี้ข้าต้องเจื้อฟังเจ้านายของตั ๋วใน
โลกกู้เรือ
่ ง บ่ใจ้เยียะต่อหน้าเปื้ อหื้อเจ้านายปอใจ๋เต้าอัน
้ แต่หื้อเยียะจากนํ้าใสใจ๋จริงอย่างมี
ความเก๋งกั ๋วองค์พระผู้เป๋นเจ้า 23 บ่ว่าหมู่ต้านจะเยียะอะหยังก็ต๋าม ก็หื้อเต๋มอกเต๋มใจ๋เยีย
18 คนเป๋ นเมียต้องยอมหื้อผัวเป๋ นผู้นํา

๑

3:6 3:6 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความเพิม
่ ว่า คนตี้บ่เจื้อฟัง
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24 หื้อ จํา
๋ ไว้ว่าต้านจะได้ ฮบ
ั

ะ เหมือนกับว่าบ่ได้ เยียะเปื้ อคนแต่ เยียะเปื้ อองค์ พระผู้เป๋นเจ้า
ส่วนแบ่งจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นรางวัล ย้อนว่าต้านกํ่าลังฮับใจ๊เจ้านายตี้แต๊จริงคือพระ
คริสต์ องค์พระผู้เป๋นเจ้า 25 สําหรับคนตี้เยียะผิด พระเจ้าจะลงโต้ษต๋ามความผิดนั ้นอย่าง
บ่หันแก่หน้าใผ

4

1 คนเป๋ นเจ้านายหื้อเยียะต่อขี้ข้าของตั ๋วอย่างยุติธรรมกับเต้ากั ๋นหมด

เจ้านายในสวรรค์เหมือนกั ๋น

หื้อจํา๋ ไว้ว่าต้านก็มี

เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านใจ๊จีวต
ิ

2 หื้อเอาแต๊เอาว่าในก๋านอธิษฐาน

หื้ออธิษฐานอย่างตื่นตั ๋วอยู่เสมอกับมีใจ๋ขอบพระคุณ
พระเจ้า 3 กับอธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวย เปื้ อพระเจ้าจะได้หื้อโอกาสเฮาบอกข่าวดีเกี่ยวกับข้อ
็ ของพระคริสต์ ตี้ ข้าพเจ้าติดคอกอยู่นี้ ก็ ย้อนเรือ
ลํ้าเลิก
่ งนี้ 4 กับอธิษฐานเปื้ อข้าพเจ้าจะได้
บอกข่าวดีนี้ หื้อกับคนตังหลายอย่างชัดเจนต๋ามตี้ควรบอก 5 หื้อใจ๊สติปั๋ ญญาในก๋านใจ๊จีวต
ิ
ต่อคนตี้บ่เจื้อ จงใจ๊กู้ๆ โอกาสหื้อเป๋นประโยชน์ 6 ต๋อนตี้อู้กับใผก็หื้อใจ๊กําอู้กําจ๋าตี้น่าฟังน่า
สนใจ๋ เปื้ อจะได้ฮูว่
้ า จะตอบกู้คนอย่างดีตี้สุดได้จาใด

กําส่งต๊ายจดหมายเปาโล
ที คิกั ส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์ กับ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม
งาน ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กั ๋น เขา จะ เล่า เรือ
่ ง ตึง หมด ของ ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง 8 ตี้
ข้าพเจ้า ส่ง เขา มา หา หมู่ ต้าน ก็ เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ ว่า หมู่ เฮา เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา จะ ได้ หื้อ กํา๋
ลังใจ๋หมู่ต้านตวย 9 เขาจะมาตวยโอเนสิมัส น้ องบ่าวในความเจื้อตี้เฮาฮักกับตี้ซื่อสัตย์ เขา
เป๋นจาวโคโลสีเหมือนกั ๋น สองคนนี้ จะเล่าเรือ
่ งกู้อย่างตี้เกิดขึ้นตี้นี่ หื้อหมู่ต้านฟัง
10 อาริส ทารคัส คน ตี้ ติด คอก กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน มาระโก ตี้ เป๋ น ลูก ปี้
ลูก น้ อง ของ บารนาบัส ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา มา เหมือน กั ๋น (ต้าน ได้ ฮบ
ั กํา สัง่ เรือ
่ ง ของ มาระโก
แล้ว ถ้าเขามาหาต้านก็หื้อต้อนฮับเขาตวย) 11 เยซูตี้ฮ้องแหมจื้อว่ายุสทัส ก็ฝากกํากึ๊ดเติง
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
ฮับใจ๊ของพระเยซูคริสต์ ก็ฝากกํากึ๊ดเติงหาต้านตวย เขาอธิษฐานอย่างหนั กเผื่อต้านบ่เกย
ขาด เปื้ อหื้อต้านมัน
่ คงในความเจื้อ เป๋นเหมือนคนตี้ใหญ่แล้ว กับเจื้อมัน
่ ในก๋านเยียะต๋าม
ความต้องก๋านของพระเจ้า 13 ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า เขาเยียะก๋านหนั กเปื้ อต้านตังหลายแต๊ๆ
กับ เปื้ อ ผู้ เจื้อ จาว เมือง เลาดี เซีย กับ เมือง ฮี เอราบุร ี 14 ลูก๋ า เปิ้ น เป๋น หมอ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก กับ
เดมาส ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน เหมือน กั ๋น 15 ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ
ตัง หลาย ตี้ เมือง เลาดี เซีย กับ เถิง นาง นุมฟา ตึง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ มา ฮ่วม จุ มนุ ม ใน บ้าน ของ นาง
ตวย 16 เมื่อต้านตังหลายได้อ่านจดหมายฉบับนี้ แล้ว ก็ส่งไปหื้อผู้เจื้อตี้อยูใน
่ เมืองเลาดีเซีย
ตวย กับ หื้อ อ่านจดหมายจากเมืองเลาดี เซียตี้ ข้าพเจ้า เขียนตวยเน่ อ 17 หื้อบอกอารคิปปัส
ว่า “หื้อเยียะก๋านตี้ได้ฮบ
ั มอบหมายจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าหื้อแล้วเหีย�
18 สุ ด ต๊าย นี้ ข้าพเจ้า เปาโล เป๋ น คน เขียน กํา อําลา นี้ ด้วย ลายมือ ของ ตั ๋ว เก่า บ่ดี ลืม ว่า
ข้าพเจ้าติดคอกอยู่ ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าจงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
7
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปาโล ต้าน เขียน เถิง ผู้ เจื้อ ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า ต้าน เขียน ขึ้น
ประมาณปี๋ ค�ศ� 50-51 นี่ เป๋นจดหมายฉบับแรกตี้เปาโลเขียนเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋คริสตจักร
เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนในเมืองเธสะโลนิ ก๋าหลังจากตี้ออกจากเมืองฟีลิปปี เธสะโลนิ
ก๋า เป๋น เมือง ใหญ่ กับ สําคัญ ตี้ สุด ใน แคว้น มาซิ โดเนี ย เซิง่ อยู่ ใน อาณาจักร โรม สมัย นี้ อยู่
ประเทศ กรีก เปาโล เกย บอก ข่าวดี ใน ตี้ อื่นๆ แต่ ได้ ฮบ
ั ข่าว เกี่ยว กับ คริสตจักร เธสะโลนิ ก๋า
ต๋อนตี้ต้านกํ่าลังอยู่ตี้เมืองโครินธ์ แล้วเปาโลก็เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่
เขา กับได้อธิบายเถิงบางสิง่ บางอย่างตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ผิด
เปาโล เขียน หื้อ ผู้ เจื้อ จาว เธสะโลนิ ก๋า กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง ความ ฮัก กับ ความ ห่วงใย ของ เปาโล ตี้
มี ต่อ หมู่ เขา ตัง้ แต่ ต๋อน ตี้ ต้าน ได้ บอก ข่าวดี กับ เขา จ๋น เถิง ต๋อน ตี้ ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้
ต้าน ต้อง ออกจากเมืองเธสะโลนิ ก๋า ตันที ย้อนว่าใน เมือง มี ก๋าน จลาจล (กิจ ก๋า น 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 หื้อ ไป อยู่กับ พระองค์
แต่ จะ บ่มี ใผ ฮู้ว่า จะ เกิด ขึ้น เมื่อ ใด ย้อน จาอัน
้ ผู้ เจื้อ ต้อง มี ความ เจื้อ ต่อ ไป อย่าง มัน
่ คง กับ ใจ๊
จีวต
ิ อย่างตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ เปื้ อหมู่เขาจะพร้อมตี้จะได้อยู่กับพระเจ้า เมื่อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ปิ๊ กมา
กําตัก
๊ ตวาย

กับสิลวานั ส๑ ตึงทิโมธี ขอแสดงความนั บถือมา
เถิง ปี้ น้ อง ของ คริสตจักร ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋น ของ พระเจ้า พระบิดา ตึง พระเยซู
คริสต์ ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขเต๊อะ
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ความเจื้อกับแบบอย่างของจาวเธสะโลนิ ก๋า
หมู่ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ ต้าน ตัง หลาย อยู่ ตลอด กับ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตัง
หลายเป๋นประจํา๋ 3 เมื่อหมู่เฮาอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาของเฮาเผื่อหมู่ต้าน หมู่เฮากึ๊ด
เถิง ก๋า นงาน ของ หมู่ ต้าน ตี้ เกิด จาก ความ เจื้อ ตึง กึ๊ด เถิง ตี้ ต้าน เต๋ม ใจ๋ เยีย ะ ก๋าน หนั ก ย้อน
ความฮัก กับกึ๊ดเถิงความอดทนของต้านตี้เกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป๋
นเจ้าของเฮา
4 ปี้ น้ องผูเจื
้ ้ อตังหลาย ผูตี
้ ้พระเจ้าฮัก หมู่เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าฮักต้านตังหลาย แล้วเลือกต้าน
5
มาเป๋นคนของพระองค์ ย้อนต๋อนตี้หมู่เฮานําข่าวดีมาบอกหื้อต้านตังหลาย ก็บ่ใจ้มาก้าอู้
บ่ดาย แต่มาด้วยฤทธิอํ
่ ใจ๋แต๊ๆ ต้านตังหลายก็ฮู้
์ านาจกับพระวิญญาณบริสุทธิตึ
์ งความมัน
แล้วว่าหมู่เฮาใจ๊ จี วต
ิ จาใดพ่องต้ามก๋างหมู่ ต้าน เปื้ อเป๋นประโยชน์ ต่อต้านตังหลาย 6 ส่วน
ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ เอา จี วต
ิ ของ หมู่ เฮา ตึง ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เป๋น แบบ อย่าง แม้ ต้าน ปะ
ความ ตุ๊ก ยาก นั ก ก็ ยัง ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ด้วย ความ จื้น จมยินดี ตี้ มา จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์
7 ย้อนจาอัน
้ ต้าน ตัง หลาย จึง ก๋าย เป๋น แบบ อย่าง แก่ ผู้ เจื้อ ใน แคว้น มาซิ โดเนี ย ตึง ผู้ เจื้อ ใน
2
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แคว้น อาคายา ตวย ย้อน ต้าน ตัง หลาย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า จึง ได้ เล่า ลือ ออก ไป จาก เมือง
เธสะโลนิ ก๋า บ่ใจ้ก้าแคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอาคายาเต้าอัน
้ แต่ได้เล่าลือไปแผวหลายๆ
ตี้ จ๋นหมู่เฮาบ่ต้องอูอะหยั
้
งเกี่ยวกับความเจื้อของต้านแหมแล้ว 9 ย้อนคนหมู่นั ้นเล่าเรือ
่ งตี้
ต้านต้อนฮับหมู่เฮาดีขนาด ตึงอู้เรือ
่ งตี้ต้านตังหลายบิน
่ หลังตํา๋ ฮูปเคารพปิ๊ กมาหาพระเจ้า
เปื้ อฮับใจ๊พระองค์ผู้เป๋นพระเจ้าเตี้ยงแต๊กับมีจีวต
ิ อยู่ 10 ตึงอู้เถิงเรือ
่ งต้านตังหลายกองถ้า
บุตร ของ พระเจ้า จาก สวรรค์ คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ โผด หื้อ ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย ผู้จ้วยหื้อเฮาป๊นจากโต้ษตี้จะมาปายหน้านั ้น
8

2
ก๋านงานของเปาโลในเมืองเธสะโลนิ ก๋า

1 ปี้ น้ องผูเจื
้ ้ อตังหลาย ต้านฮูแล้
้ วว่าตี้หมูเฮา
่ มาแอ่วหาต้านนั ้นก็ได้ผลดีจ้าดนั ก 2 ต้านตัง

หลาย ฮู้ว่า 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 ข่าวดี ของ พระองค์ หื้อ
ต้านตังหลายฟัง แม้ว่ามีคนแหมนั กต่อต้านเฮา 3 ก๋านบอกข่าวดี ของเฮาแก่ ต้านตังหลาย
บ่ได้ เกิด จาก กํา กึ๊ด ตี้ บ่ถูก ต้อง กาว่า เจตนา ตี้ บ่บริสุทธิ์ กาว่า มี อุบาย ใดๆ แอบ แฝง 4 แต่ ว่า
พระเจ้าหันดี ตี้ จะมอบก๋านบอกข่าวดี ไว้กับหมู่เฮา เฮาจึงบอกข่าวดี นั ้นบ่ใจ้ เป๋นตี้ ปอใจ๋ ของ
มนุษย์ แต่ เปื้ อ เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ พระเจ้า ผู้ กวด สอบ จิต 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
บ่เซาะกํายกยอปอปั้ นจากคนตังหลาย บ่ว่าจากหมู่ต้าน กาว่าจากคนอื่น

เถิง แม้ ว่า หมู่ เฮา มี สิทธิอํานาจ ตี้ จะ สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอัน
้ ได้ ใน ฐานะ ตี้ หมู่ เฮา เป๋น
อัครทูต ของ พระคริสต์ แต่ ต๋อน ตี้ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย หมู่ เฮา อ่อนน้ อม ต่อ หมู่ ต้าน เหมือน
แม่ ตี้ เลี้ยงดู ลูก ของ เขา 8 หมู่ เฮา ฮัก ต้าน นั ก ขนาด เฮา บ่ได้ ปั๋ น ก้า ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน
เต้า อัน
้ แต่ เต๋ม ใจ๋ หื้อ แม้แต่ จี วต
ิ ของ หมู่ เฮา แก่ ต้าน ตวย ย้อน หมู่ ต้าน เป๋น คน ตี้ เฮา ฮัก 9 ปี้
น้ องตังหลายจํา๋ ได้แน่ นอนแล้วว่า ในต๋อนตี้เฮาบอกข่าวดีของพระเจ้าหื้อฟังนั ้น หมู่เฮาเยีย
ะ ก๋าน หนั ก มอกใด ต้า มก๋าง ต้าน หมู่ เฮา เยีย ะ ก๋าน วัน คํ่า คืน ฮุง่ เปื้ อ เฮา จะ บ่เป๋น ภาระ ต่อ หมู่
ต้านสักคนเดียว
10 หมู่ต้านตึงพระเจ้าก็เป๋ นพยานได้ว่า เฮาเป๋ นคนตี้เยียะต๋ามใจ๋พระเจ้า เป๋ นคนซื่อสัตย์
กับ บ่มี ตํา๋ หนิ ใน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ 11 ต้าน ตัง หลาย ฮู้ แล้ว ว่า หมู่ เฮา ได้ ผ่ อกอย หมู่ ต้าน กู้
คน เหมือน ป้อ ผ่ อกอย ลูก 12 คือ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ปลอบใจ๋ กับ อู้ ยํ้า หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ เป๋น ตี้ เปิง
ใจ๋ พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮ้อง หมู่ ต้าน เข้า มา มี ส่วน ฮ่วม ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ ความ ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์
13 ก็ มี เหตุผล แหม อย่าง นึ่ ง ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า เป๋ น ประจํา
๋ คือต๋อนตี้ ต้าน
ตัง หลาย ยอมฮับ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตี้ ได้ยน
ิ จาก หมู่ เฮา นั ้น ต้าน บ่ได้ ฮับ เอา เหมือน เป๋น กํา
ของคน แต่ได้ฮับเอาเป๋นกําของพระเจ้า เซิง่ เป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ ถ้อยกํานี้ กํ่าลังเกิดผลในต้านตัง
หลายตี้ เป๋นผู้เจื้อ 14 ปี้ น้ องตังหลายเหตุ ตี้ เกิดขึ้นกับหมู่ ต้านก็ เกิดขึ้นกับผู้เจื้อของพระเจ้า
ใน คริสตจักร ตี้ เป๋น ของ พระเยซู คริสต์ ใน แคว้น ยู เดีย ตี้ โดน คํ่า จาก ปี้ น้ อง จาว ยิว จ้าด เดียว
กั ๋น เหมือนกับตี้คนจ้าดเดียวกับต้านเยียะต่อต้าน 15 เซิง่ เป๋นหมู่ตี้ฆ่าพระเยซู องค์พระผู้เป๋
นเจ้า ตึงฆ่าหมูตี
่ ้เป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงไล่หมูเฮา
่ ออกมาจากเมืองต่างๆ ตี้
เฮาเกยบอกข่าวดีตวย หมูเขา
่ ขัดใจ๋พระเจ้า เป๋นศัตรูต่
๋ อคนตังหลาย 16 หมูเขา
่ ขัดขวางบ่หื้อ
7
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เฮาบอกข่าวดี หื้อหมู่ คนต่างจ้าด เซิง่ เป๋นตางตี้ หมู่ นั ้นจะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่ เขา
เยียะจาอีก็
้ เตื่อมความบาปนั กขึ้นติกๆ แล้วในตี้สุดพระเจ้าจะลงโต้ษหมู่เขาอย่างแน่ นอน
เปาโลใค่ไปแอ่วหาจาวเธสะโลนิ ก๋า
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ส่วน หมู่ เฮา เมื่อ ปั๊ ด จาก หมู่ ต้าน ไป เป๋น หว่าง เป๋น คาว นั ้น ก็ ห่าง ก้า ตั ๋ว
แต่ใจ๋เฮากึ๊ดเติงหาหมู่ต้านนั กขนาด ก็เลยฮิหาตางตี้จะไปแอ่วหาต้านตังหลายแหม 18 หมู่
เฮา ใค่ มา แอ่ว หา ต้าน ส่วน ข้าพเจ้า เปาโล ก็ ฮิ จะ ไป แอ่ว หา ต้าน วัน แล้ว วัน เล่า แต่ ซาต๋าน ก็
ขัดขวางไว้ 19 เฮาเยียะจาอัน
้ ย้อนว่าต้านเยียะหื้อหมู่เฮามีความหวัง มีความจื้นจมยินดี ตึง
เยีย ะ หื้อ เฮา ภู มิ ใจ๋ ตี้ จะ ฮับ มงกุฎ ต่อ หน้า พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ย้อน งาน เฮา สําเร็จ ใน
หมู่ต้าน เมื่อพระองค์จะปิ๊ กมาแหม 20 หมู่เฮาภูมิใจ๋กับจื้นจมยินดีในหมู่ต้านแต๊ๆ
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1 ในตี้สุ ดหมูเฮา
่ ก็ทนบ่ได้แล้ว ก็เลยตกลงตี้จะอยูใน
่ เมืองเอเธนส์คนเดียวต่อไป 2 แล้วส่ง

ทิ โมธีน้ อง ของ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน ตัง หลาย เขา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตวย กั ๋น ใน ก๋าน
บอกข่าวดีของพระเยซู คริสต์ เฮาส่งเขามาเปื้ อจ้วยต้านตังหลายหื้อมัน
่ คงในความเจื้อ กับ
หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ต่อ ไป 3 เปื้ อ จะ บ่มี ใผ ใน หมู่ ต้าน บ่มัน
่ คง ใน
ความเจื้อ ย้อนว่ามีก๋านคํ่าอยู่บ่าเดี่ยวนี้ ต้านตังหลายฮู้อยู่แล้วว่าหมู่เฮาจะต้องปะก๋านคํ่า
นั ้น 4 เมื่อหมู่เฮาอยูตวย
่
ต้านตังหลาย เฮาก็ได้บอกต้านไว้ก่อนแล้วว่า ต้านกับเฮาจะโดนคํ่า
แล้วก็เป๋นจาอัน
้ แต๊ต๋ามตี้ต้านฮู้อยู่แล้ว 5 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าเลยอดใจ๋ต่อไปบ่ได้ จึงได้ส่งทิ
โมธีมาผ่อความเจื้อของหมู่ต้านว่าเป๋นจาใดกั ๋นพ่อง กั ๋วว่าซาต๋านจะล่อลวงต้านหื้อหลงไป
แล้วตี้หมู่เฮาได้อุตส่าห์เยียะก๋านหนั กไว้นั ้นก็จะบ่มีประโยชน์
กํารายงานของทิโมธี
บ่า เดี่ยวนี้ ทิ โมธี ปิ๊ ก จาก หมู่ ต้าน มา เถิง หมู่ เฮา แล้ว และ ได้ นํา ข่าวดี มา บอก ว่า ต้าน ตัง
หลาย ยัง ตัง้ มัน
่ คง อยู่ ใน ความ เจื้อ กับ ความ ฮัก เหมือน เดิม เขา บอก แหม ว่า เมื่อ หมู่ ต้าน กึ๊ด
เติงหาหมู่เฮา หมู่ต้านก็ดีใจ๋ ตึงใฝ่ฝันจะได้หันหน้าหมู่เฮา เหมือนอย่างหมู่เฮาใค่หันหน้าหมู่
ต้านเหมือนกั ๋น 7 ย้อนจาอี้ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย บ่ว่าเฮามีความตุ๊กยาก แต่หมู่เฮาได้ฮับกํา๋
ลังใจ๋ จากต้านตังหลาย ย้อนความเจื้อของต้านนั ้นละ 8 เฮาก็ โล่งอกโล่งใจ๋ ตี้ ฮู้ว่า ต้านยังมี
ความเจื้อมัน
่ คงในองค์พระผู้เป๋นเจ้า
9 หมู่ เฮา จะ ขอบ พระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน จาใด ดี หื้อ สม กับ ความ จื้น จม ยินดี ตี้ หมู่
เฮา มี ย้อน หมู่ ต้าน เมื่อ อยู่ ต่อ พระเจ้า ของ เฮา 10 หมู่ เฮา อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า อย่าง ตัง้ ใจ๋ วัน
คํ่าคืนฮุง่ ตี้จะได้หันหน้าหมู่ต้านแหม เปื้ อเตื่อมแถ้งสิง่ ตี้ยังขาดอยูใน
่ ความเจื้อของต้านหื้อ
เต๋มบริบูรณ์
11 ขอหื้อพระเจ้าพระบิดาของหมู่ เฮาตึงพระเยซู คริสต์ ของหมู่ เฮา นําตางหมู่ เฮามาแอ่ว
หา ต้าน ตัง หลาย แหม 12 ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮัก กั ๋น กับ ฮัก คน อื่นๆ
นั กขึ้น หื้อเหมือนตี้หมู่เฮาฮักต้านตังหลาย 13 ย้อนจาอัน
้ เฮาขอพระองค์เยียะหื้อจิตใจ๋ของ
ต้านตังหลายมัน
่ คง กับบริสุทธิบ่
์ มีตํา๋ หนิ ใดๆ ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของหมู่เฮา เมื่อพระ
เยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาจะปิ๊ กมาพุ่มกับหมู่ผู้บริสุทธิตึ
์ งหมดของพระองค์
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จีวต
ิ ตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
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1 สุ ด 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
ต้านก็ได้เยียะจาอัน
้ อยู่แล้ว ในฐานะตี้เฮาเป๋นปี้ น้ องกั ๋นในพระเยซู ก็ขออ้อนวอนว่า หื้อใจ๊จี
วิตจาอัน
้ ต่อไปนั กขึ้น 2 ต้านตังหลายฮู้กําสอนตี้หมู่เฮาได้บอกต้านตังหลายในนามพระเยซู
องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่แล้วว่า 3 พระเจ้าใค่ หื้อต้านตังหลายเป๋นคนบริสุทธิ์ กับเว้นจากก๋าน
เยีย ะ บาป ตาง เพศ 4 กู้ คน ก็ ควร ฮู้ ว่า จะ ควบคุม ตั ๋ว เก่า ได้ จาใด๒ แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิ์
อย่าง มี เกียรติ 5 บ่ใจ้ เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา เหมือน อย่าง คน ต่างจ้า ด ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า 6 ใน
เรือ
่ งนี้ บ่ดีเยียะบาปกาว่าเยียะผิดต่อปี้ น้ องโดยเป๋นจู๊กับเมียเขา ย้อนว่าองค์พระผู้เป๋ นเจ้า
จะลงโต้ษคนตี้เยียะผิดจาอัน
้ เหมือนอย่างตี้หมู่เฮาเกยบอกเกยเตือ
๋ นต้านตังหลายมาก่อน
แล้ว 7 ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ฮ้องหมู่เฮาหื้อเป๋นคนลามก แต่หื้อเป๋นคนตี้ใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
8 คนใดบ่เอากฎระเบียบข้อนี้ เขาบ่ใจ้บ่ยอมฮับก้ามนุษย์เต้าอัน
้ แต่บ่ยอมฮับพระเจ้าผู้มอบ
พระวิญญาณบริสุทธิหื
์ ้อกับต้านตวย
9 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน ฮัก หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ นั ้น ข้าพเจ้า บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง เขียน มา บอก ต้าน ตัง หลาย
แหม ย้อนพระเจ้าสอนหมู่ต้านหื้อฮักกั ๋นอยู่แล้ว 10 ความจริงต้านตังหลายก็ฮักหมู่ปี้ น้ องผู้
เจื้อใคว่แคว้นมาซิ โดเนี ยอยู่แล้ว แต่ ปี้ น้ องตังหลาย หมู่ เฮาอ้อนวอนต้านหื้อฮักหมู่ เขานั ก
ขึ้น แหม 11 จงตัง้ เป้า หมายไว้ว่าจะอยู่ตวยกั ๋นอย่างสงบสุข บ่ยุง่ กับเรือ
่ งของคนอื่น กับหื้อ
เลี้ยงจีวต
ิ ด้วยลําแข้งของตั ๋วเก่าเหมือนตี้หมู่เฮาได้บอกไว้แล้ว 12 ถ้าเยียะจาอีคน
้ ตี้ยังบ่เจื้อ
จะนั บถือจีวต
ิ ของต้าน กับต้านตังหลายบ่ต้องเปิ้ งใผเลย
เมื่อพระเยซูปิ๊ กมา
ปี้ น้ อง ตัง หลาย หมู่ เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยว กับ คน ตี้ ล่วงหลับ ไป แล้ว ว่า จะ มี อะ
หยังเกิดขึ้นกับคนหมู่นั ้นพ่อง เปื้ อต้านจะบ่เศร้าเสียใจ๋เหมือนคนอื่นตี้บ่มีความหวัง 14 แต่
หมู่ เฮาเจื้อว่าพระเยซู ต๋ายแล้วกับเป๋นขึ้นจากความต๋าย เยียะหื้อหมู่เฮาเจื้อว่า พระเจ้าจะ
ฮับผู้เจื้อตี้ล่วงหลับไปแล้วนั ้นปิ๊ กมากับพระเยซู
15 ต๋อน นี้ หมู่ เฮา จะ บอก ถ้อยกํา จาก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ก็ คือ วัน ตี้ พระเยซู จะ
ปิ๊ ก มา หมู่ คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว จะ ไป ปะ พระองค์ ก่อน หมู่ เฮา ตี้ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ 16 คือ ว่า พระเยซู จะ
ปิ๊ กมาจากสวรรค์ โดยมีกําสัง่ เอิน
้ เสียงดังไปตวย มีเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์ ไปตวย กับ
มีเสียงเป่าแกของพระเจ้า แล้วหมู่คนตี้เจื้อพระเยซูตี้ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้นมาก่อน 17 หลัง
จากนั ้น พระเจ้าจะฮับหมู่เฮาตี้ยังอยู่ในโลกขึ้นไปในเมฆ ไปเข้ากับคนหมู่นั ้น แล้วไปปะพระ
เยซูบนต๊องฟ้าอากาศ ก็จะได้อยู่ตวยพระองค์ตลอดไป 18 จาอัน
้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นต๋ามถ้อยกํา
นี้ เต๊อะ
13

5

หื้อเกียมตั ๋วไว้สําหรับวันปิ๊ กมา
ส่วนวันเวลาตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้น บ่จํา๋ เป๋ นตี้จะต้องเขียนมาบอกหื้อ
2
ฮู้ ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า วัน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา เหมือน
ขโมยตี้มาในต๋อนเมื่อคืน 3 เมื่อคนตังหลายอูกั
้ ๋นว่า “กู้อย่างสงบสุขปลอดภัยแล้ว� จู่ๆ ก๋าน
ทําลาย ก็ จะ เกิด ขึ้น กับ เขา บ่า เดี่ยว นั ้น เลย เหมือน แม่ มาน เจ็บ ต๊อง จะ เกิด ลูก หมู่ เขา จะ หนี
ไปตังใดก็ตึงบ่ป๊น
1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

๒

4:4 4:4 แป๋ได้แหมอย่างว่า จะเฮียนฮูตี
้ ้จะมีเมียอย่างถูกต้อง กาว่า เฮียนฮูตี
้ ้จะอยูกั
่ บเมียอย่างถูกต้อง
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4 แต่ปี้ น้ องตังหลาย ต้านจะบ่ได้อยูใน
่ ความมืด เมื่อวันนั ้นมาแผว ต้านก็จะบ่ตกใจ๋เหมือน

ขโมย มา 5 ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย เป๋น ของ ความ เป่ง แจ้ง เป๋น ของ เมื่อ วัน ตี้ เผียบ เหมือน คน
เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี เฮา ตัง หลาย บ่ใจ้ เป๋น ของ ความ มืด กาว่า เป๋น ของ เมื่อ คืน ตี้ เผียบ 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 เมื่อ คืน บ่ฮู้ เนื้ อ ฮู้ คิง
คน กิน
๋ เหล้า ก็ เมา เหล้า เมื่อ คืน บ่ควบคุม ตั ๋วเก่า 8 แต่ เฮา เป๋น ของ เมื่อ วัน ก็ หื้อ ควบคุม ตั ๋ว
เก่า เน่ อ โดย เอา ความ เจื้อ กับ ความ ฮัก มา ใส่ เหมือน เป๋น เกราะ ป้อ งกั ๋น อก ไว้ ตึง เอา ความ
หวังตี้พระเจ้าจะจ้วยหื้อหมู่เฮารอดป๊นบาปโต้ษ มาสุบหัวเหมือนเป๋นหมวกเหล็ก 9 ย้อนว่า
พระเจ้า บ่ได้ เลือก หมู่ เฮา มา ลงโต้ ษ แต่ เลือก มา ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ตี้ ผ่าน ตาง พระ
เยซู คริสต์ของเฮา 10 ผู้ตี้ต๋ายเปื้ อเฮา เปื้ อเฮาจะอยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ปิ๊ กมา บ่ว่าเฮา
ยังเป๋นอยู่กาว่าต๋ายไปแล้ว 11 ย้อนจาอัน
้ จงหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋น จ้วยกํ๊าจูเซิง่ กั ๋นและกั ๋น เหมือน
อย่างตี้ต้านตังหลายกํ่าลังเยียะอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้
กําตักเตือ
๋ นสุดต๊าย
ปี้ น้ อง ตัง หลาย หมู่ เฮา วิงวอน ขอ หื้อ ต้าน เคารพ นั บถือ หมู่ คน ตี้ หมัน
่ เยีย ะ ก๋าน ฮับ ใจ๊
องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ตี้ เป๋นผู้นําตี้ เตือ
๋ นสติ ต้ามก๋างหมู่ ต้าน 13 หื้อเคารพนั บถือกับฮักหมู่ 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 หมู่ เฮา
วิงวอนขอหื้อต้านเยียะในสิง่ ต่อไปนี้ คือตักเตือ
๋ นคนตี้ขี้ค้านเยียะก๋าน หื้อกํา๋ ลังใจ๋คนตี้ขี้กั ๋ว
จ้วยคนตี้ อ่อนใจ๋ กับหื้อมีใจ๋ อดทนต่อคนตังหลาย 15 ห้ามใผคนใดเยียะก๋านฮ้ายตอบแตน
ก๋านฮ้าย แต่ตัง้ ใจ๋เยียะสิง่ ตี้ดีๆ อยูเสมอ
่
ต่อหมู่ของต้านตึงคนอื่นตวย
16 หื้อมีใจ๋ จื้ นบานอยู่เสมอ 17 หื้ออธิษฐานเป๋ นประจํา
๋ 18 หื้อขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
เหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกู้อย่าง สิง่ หมู่นี้ พระเจ้าใค่หื้อต้านตังหลายเยียะ ย้อนหมู่ต้านเป๋นนํ้านึ่ ง
ใจ๋เดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์
19 ห้าม ดับ ไฟ แห่ง พระวิญญาณ บริสุทธิ๓
์ 20 ห้าม ดู แควน กํา ทํานาย ตี้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ อู้ ออก
มา 21 แต่ หื้อ ทดสอบ กํา ทํานาย นั ้น เปื้ อ แน่ ใจ๋ ว่า กํา นั ้น มา จาก พระเจ้า ถ้า เป๋น แต๊ ก็ หื้อ ยอม
ฮับ 22 หื้อละเว้นจากสิง่ บ่ดีตังหลายจ๋นเสี้ยง
23 ขอ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ สันติสุข เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เป๋ น คน บริสุทธิ์ สะอาด ตัง มวล ขอ
พระองค์ฮักษาวิญญาณตึงจิตใจ๋ตึงตั ๋วของต้านไว้หื้อหมดใสจากก๋านตํา๋ หนิ ติเตีย
๋ น จ๋นแผว
วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา 24 พระเจ้า คือ ผู้ ตี้ ฮ้อง ต้าน ตัง หลาย พระองค์ จะ เยีย ะ จาอี้ อย่าง
แน่ นอนย้อนว่าเป๋นผู้สัตย์ซ่ือ
25 ปี้ น้ องตังหลาย ขอต้านอธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวยเน่ อ 26 หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้
น้ องผู้เจื้อ 27 ข้าพเจ้าขอสัง่ ต้านตังหลายในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้าว่า หื้ออ่านจดหมาย
นี้ หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อกู้คนตี้หัน
้ ฟังตวยเน่ อ
28 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน
12

๓

5:19 5:19 หมายเถิง ก๋านปิดกัน
้ ก๋านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีสอง
้

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน หลัง จาก ตี้ ส่ง จดหมาย ฉบับ แรก ไป เถิง ผู้ เจื้อ
ในเมืองเธสะโลนิ ก๋าบ่เมินเต้าใด จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 50-51 ต๋อนตี้
เปาโลยังอยูตี
่ ้เมืองโครินธ์
เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่ามีสิง่ ตี้ผู้เจื้อเข้าใจ๋ผิดเกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านมาเป๋นเตื้อตี้สองของพระเยซู
คริสต์ ต้านอาจจะได้ยน
ิ ข่าวนี้ จากทิ โมธีตี้ปิ๊ กมาจากเมืองโครินธ์หลังจากตี้ไปแอ่วหาเมือง
เธสะโลนิ ก๋า เปาโล เลย เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน เธสะโลนิ ก๋า แหม เตื้อ เปื้ อ อธิบาย เถิง
สิง่ ตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ผิด

เปาโลบอกเถิงเรือ
่ งวันตี้พระเยซูคริสต์จะปิ๊ กมายังมาบ่เถิงเตื้อ ต้านบอกเถิงสิง่ ตี้จะต้อง
เกิดขึ้นก่อนพระเยซู คริสต์จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง บ่มีใผฮู้ได้ว่าพระเยซู คริสต์จะปิ๊ กมาเมื่อ
ใด ย้อนจาอัน
้ ผู้เจื้อควรจะเยียะก๋านอย่างซื่อสัตย์ เปื้ อจะเลี้ยงดู ตั ๋วเก่าได้ บ่ควรถ้ารอพระ
เยซูคริสต์ปิ๊ กมาโดยอยูบ่
่ ดาย แต่ควรจะเยียะต๋ามแบบอย่างของเปาโลตี้เยียะก๋านเปื้ อจะผ่
อกอยตั ๋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 พระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า
พระบิดากับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าตวยเต๊อะ
ก๋านตัดสินในวันตี้พระเยซูปิ๊ กมา

3 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย

เป๋นก๋านสมควรอยูแล้
่ ว ตี้หมู่เฮาต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ
หมู่ต้านอยู่ตลอด ย้อนว่าความเจื้อของต้านจํา๋ เริญขึ้นติกๆ ขอบคุณพระเจ้าตี้ความฮักของ
ต้าน ตี้ มี ต่อ กั ๋น ก็ จํา๋ เริญ นั ก ขึ้น ติกๆ ตวย 4 หมู่ เฮา อวด ต้าน ตัง หลาย หื้อ คริสตจักร หลาย ตี้
หลายแห่งฟังว่า หมู่ต้านอดทนกับเจื้อวางใจ๋พระเจ้าต้ามก๋างก๋านโดนคํ่า กับความตุ๊กยาก
ตี้หมู่ต้านทนอยูนั
่ ้น
สิง่ หมู่ นี้ แสดง เถิง ก๋าน ตัดสิน อัน ยุติธรรม ของ พระเจ้า ย้อน โดย ความ ตุ๊ก ตี้ หมู่ ต้าน ได้
อดทน พระเจ้า ก็ จะ นั บ ต้าน ตัง หลาย ว่า สมควร ตี้ จะ เข้า อยู่ ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ตี้ หมู่
ต้านกํ่าลังฮับความตุ๊กยากเปื้ ออาณาจักรนั ้น 6 พระเจ้าจะเยียะต๋ามความยุติธรรม ก็คือคน
หมู่ นั ้น ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก พระเจ้า ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ฮับ ความ ตุ๊ก เหมือน กั ๋น
7 พระเจ้าจะหื้อต้านตังหลายตี้เดือดฮ้อนอยู่บ่าเดี่ยวนี้ ป๊ นตุ๊กกับหมู่เฮาตวย นี่ จะเกิดขึ้นใน
วัน ตี้ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ปิ๊ ก มา จาก สวรรค์ ด้วย เปล๋ ว ไฟ ฮ้อน ขนาด พร้อม กับ หมู่ ทูต
สวรรค์ของพระองค์ตี้มีฤทธิอํ
้ ักพระองค์ ตึงตี้บ่ยอม
์ านาจตวย 8 พระเจ้าจะลงโต้ษคนตี้บ่ฮูจ
เจื้อฟังข่าวดี ของพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา 9 คนหมู่ นั ้นจะฉิ บหายตลอดไป จะถูก
แยกออกหื้อป๊นจากองค์พระผู้เป๋ นเจ้ากับอํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 10 นี่ จะเกิดขึ้นใน
5
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วันตี้พระเยซูจะปิ๊ กมาฮับเกียรติตึงความอัศจ๋รรย์ใจ๋จากหมู่ผู้บริสุทธิตั
์ งหลาย หมู่ต้านก็จะ
อยูใน
่ หมู่นั ้นตวย ย้อนว่าได้เจื้อเรือ
่ งเกี่ยวกับพระองค์ตี้หมู่เฮาได้บอกหื้อหมู่ต้านฟัง
11 หมู่ เฮา ก็ หมัน
่ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตัง หลาย บ่ขาด

เฮา ขอ พระเจ้า จ้วย ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ เปิง
กับจี วต
ิ ตี้ พระองค์ ฮ้องเฮามาติดต๋าม กับจ้วยหื้อต้านตังหลายโดยอํานาจของพระองค์ หื้อ
เยีย ะ ก๋าน ดี กู้ สิง่ ตี้ ใค่ เยีย ะ ตึง เยีย ะ ก๋าน งาน ตี้ เกิด จาก ความ เจื้อ ของ ต้าน หื้อ ได้ 12 แล้ว จื้อ
ของพระเยซู คริสต์ ของเฮาจะได้ ฮับเกียรติ ย้อนสิง่ ตี้ พระองค์ เยียะในจี วต
ิ ของต้าน ตึงต้าน
ก็จะได้ฮบ
ั เกียรติตวย โดยพระคุณของพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

2
คนบ่ดีคนนั ้น

1 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย

ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน ตี้ พระเยซู คริสต์ ของ เฮา จะ ปิ๊ ก มา แล้ว รวบรวม หมู่
เฮาไปอยู่กับพระองค์นั ้น หมู่เฮาขอวิงวอนต้านตังหลายว่า 2 ห้ามใจ๋บ่ดีกาว่าตกใจ๋ง่ายเน่ อ
เมื่อ มี กํา ตวายตัก
๊ ก็ ดี กํา อู้ก็ ดี กาว่ามี จดหมาย อ้าง ว่า มา จาก หมู่ เฮา ก็ ดี ตี้ ว่าวันอัน ยิง่ ใหญ่
ขององค์ พระผู้เป๋นเจ้ามาแผวแล้ว 3 ห้ามต้านเจื้อกําจุ หลอกของใผคนใด ย้อนว่ายังบ่เถิง
วันนั ้นจ๋นกว่าจะมีก๋านกบฏอันยิง่ ใหญ่ต่อพระองค์ เกิดขึ้นก่อน แล้วคนบ่ดี คนนั ้นจะป๋ากฏ
ตั ๋ว ขึ้น จุด หมาย ป๋าย ตาง ของ เขา ก็ คือ ความ ฉิ บหาย 4 เขา จะ ต่อสู้ ขัด ขวาง กับ ยก ตั ๋ว เก่า ขึ้น
เหนื อ กู้ อย่าง ตี้ คน ฮ้อง ว่า เทพเจ้า กาว่า สิง่ ตี้ คน เคารพ ปู่ จา กั ๋น เปื้ อ จะ แต่ง ตัง้ ตั ๋ว เก่า อยู่ ใน
พระวิหารของพระเจ้า แล้วป่าวบอกว่าตั ๋วเขาเป๋นพระเจ้า
5 ต้าน ตัง หลาย ควร ฮู้เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าได้ บอกต๋อนตี้ ยังอยู่ตวยกั ๋นแล้ว 6 กับต้านตังหลาย
็
ก็ ฮู้ สิง่ ตี้ เกิด คน บ่ดี นั ้น ไว้อยู่ แล้ว เปื้ อ บ่หื้อ เขา ป๋า กฏ ออก มา จ๋น เถิง เวลา ของ เขา ตี้ พระเจ้า
กํา๋ หนด ไว้ 7 คือ ว่า อํานาจ บ่ดี ตี้ เลิ็กลับ นั ้น กํ่า ลัง เยีย ะ ก๋าน อย่าง ลับๆ อยู่ จ๋น แผว เวลา ตี้ ผู้ ตี้
็ มันไว้จะถูกหื้อออกไป 8 แล้วคนบ่ดีคนนั ้นจะป๋ากฏขึ้น แต่ เมื่อพระเยซู ปิ๊ กมา พระองค์
เกิด
จะฆ่าเขาโดยลมหายใจ๋จากปากของพระองค์ แล้วจะทําลายเขาโดยรัศมีเป่งแจ้งแห่งก๋าน
ปิ๊ ก มา ของ พระองค์ 9 คน บ่ดี คน นั ้น จะ มา โดย มี อํานาจ ของ ซาต๋าน แล้ว เยีย ะ ปาฏิหาริย์
ก๋านอัศจ๋รรย์ ตึงหมายสําคัญต่างๆ ตี้แต่งเป๋นเหมือนของพระเจ้า 10 เขาจะใจ๊อุบายกู้อย่าง
ล่อลวงคนตี้จะต้องพินาศ ย้อนหมู่เขาบ่ยอมฮักความจริงตี้จะจ้วยหมู่เขารอดป๊นจากความ
พินาศได้ 11 ย้อนจาอีพระเจ้
้
าจึงเยียะหื้อหมู่เขาถูกก๋านหลอกลวง เปื้ อหมู่เขาจะเจื้อกําจุหมู่
นี้ กู้อย่าง 12 แล้วพระเจ้าจะตัดสินลงโต้ษคนตี้บ่เจื้อความจริง แต่ปากั ๋นม่วนกับความบาป
ถูกเลือกหื้อเข้าสู่ความรอด
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ฮัก หมู่ เฮา ต้อง ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่
ต้านอยู่ตลอด เฮาขอบคุณพระเจ้าตี้พระองค์ได้เลือกต้านตังหลายไว้ตัง้ แต่เก๊าแต่ต้น ตี้จะ
ได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ โดยพระวิญญาณบริสุทธิซ่
์ วยล้างบาปหื้อต้านบริสุทธิ์ กับโดย
ต้าน เจื้อ ใน ความ จริง เกี่ยว กับ พระเยซู 14 พระเจ้า ได้ ฮ้อง ต้าน มา ฮับ ความ รอด นี้ ผ่าน ตาง
ข่าวดีตี้หมู่เฮาบอก เปื้ อต้านจะมีส่วนฮ่วมได้ฮบ
ั เกียรติตี้พระเยซู คริสต์ได้ฮับ 15 ย้อนจาอัน
้
ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย หื้อตัง้ มัน
่ คงไว้ หื้อยึดถือกําสอนตี้ได้เฮียนจากหมู่เฮาแล้ว บ่ว่าจะเป๋น
กําอูกาว่
้
าเป๋นจดหมายก็ต๋าม
13

2 เธสะโลนิ ก๋า 2:16
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2 เธสะโลนิ ก๋า 3:18

16 ขอ หื้อ องค์ พระเยซู คริสต์ ของ เฮา

ตึงพระเจ้าพระบิดาของเฮา ผู้ ตี้ ฮักเฮา กับ หื้อ เฮามี
กํา๋ ลัง ใจ๋ ตลอด ไป ตึง มี ความ หวัง ตี้ มัน
่ คง โดย พระคุณ ของ พระองค์ 17 เยีย ะ หื้อ ต้าน มี กํา๋ ลัง
ใจ๋กับมีแฮงนั กขึ้น ตี้จะเยียะกับอูสิ
้ ง่ ดีกู้อย่าง

3
ขออธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวย
สุด ต๊าย นี้ ขอ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย อธิษฐาน เผื่อ หมู่ เฮา หื้อ ถ้อยกํา ของ องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าเล่าลือไปใคว่หมดเวยๆ ตึงได้ฮับเกียรติอย่างตี้ต้านหื้อเกียรติมาแล้ว 2 ตึงหื้อหมู่เฮาป๊น
จาก คน บ่ดี ย้อน ว่า บ่ใจ้ กู้ คน เจื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 3 แต่ ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า สัตย์ ซ่ ือ จะ
หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี แฮง นั ก ขึ้น จะ ป้อ งกั ๋น ต้าน ป๊น จาก มาร ฮ้าย 4 เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ จาก องค์
พระผู้เป๋ นเจ้าว่าต้านกํ่าลังเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา ตึงจะเยียะต่อไปแหมตวย 5 ขอหื้อ
องค์ พระผู้เป๋ นเจ้านําปาต้านตังหลาย หื้อฮู้หื้อเข้าใจ๋ นั กยิง่ ขึ้นไปแหมในเรือ
่ งความฮักของ
พระเจ้ากับความอดทนของพระเยซูคริสต์
1

หื้อหมัน
่ เยียะก๋าน บ่ดีขีค
้ ้าน
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย หมู่ เฮา ขอ สัง่ ต้าน ใน นาม พระเยซู คริสต์ ของ เฮา ว่า หื้อ หลีก ออก
จากหมูคน
่ ขีค
้ ้าน ตี้บ่ได้เยียะต๋ามตี้หมูเฮา
่ สอน 7 ย้อนต้านตังหลายก็ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า ควรจะเยีย
ะเหมือนหมูเฮา
่
เมื่อหมูเฮา
่ อยูตวย
่
ต้านตังหลายนั ้น หมูเฮา
่ บ่ขีค
้ ้านเลย 8 หมูเฮา
่ บ่กิน
๋ อาหาร
บ่ดายๆ จาก ใผ สัก คน เลย แต่ หมู่ เฮา หมัน
่ เยีย ะ ก๋าน หนั ก ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน เปื้ อ บ่เป๋น ภาระ
กับใผ 9 บ่ใจ้ว่าหมู่เฮาบ่มีสิทธิตี
์ ้จะฮับก๋านเลี้ยงดูจากต้านตังหลาย แต่หมู่เฮาเยียะก๋านเปื้ อ
เป๋นแบบอย่างหื้อต้านตังหลายเยียะตวย 10 เมื่อหมูเฮา
่ อยูตวย
่
ต้านตังหลาย เฮาสัง่ ไว้ว่า ถ้า
ใผบ่เยียะก๋านก็ ห้ามหื้อเขากิน
ิ มาว่า มีบางคนในหมู่ต้านเป๋นคนขี้ค้าน บ่เยีย
๋ 11 ย้อนได้ยน
ะก๋านอะหยัง เอาก้าแอ่วไปยุง่ เรือ
่ งของจาวบ้านเต้าอัน
้ 12 หมู่เฮาขอสัง่ กับเตือ
๋ นคนหมู่นั ้น
ในนามพระเยซูคริสต์ว่า ใจ๊จีวต
ิ หื้อมีระเบียบแบบแผน กับเซาะหากิน
๋ เอาคนเดียว 13 ปี้ น้ อง
ตังหลาย ห้ามอ่อนใจ๋ตี้จะเยียะก๋านดีใดๆ เลย
14 ถ้า ใผ บ่เจื้อ ฟัง กํา สัง
่ สอน ของ หมู่ เฮา ต๋าม จดหมาย ตี้ เขียน มา นี้ หื้อ จํา๋ เอา ไว้ กับ ห้าม
คบกับเขา เปื้ อเขาจะฮู้สึกผิดแล้วอายตั ๋วเก่า 15 แต่ห้ามถือว่าเขาเป๋นศัตรู ๋ หื้อตักเตือ
๋ นเขา
เหมือนเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อกั ๋น
6

กําปั๋ นปอน

16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ ตี้ หื้อ สันติสุข

โผดหื้อต้านตังหลายมี สันติสุขในกู้ สิง่ กู้ อย่าง
และกู้เวลา ขอหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยูตวย
่
ต้านกู้คนเต๊อะ
17 สุ ด ต๊าย นี้ ข้าพเจ้า เปาโล เขียน กํา อําลา นี้ เป๋ น ลายมือ ของ ตั ๋ว เอง โดย เขียน ลง ต๊าย
จดหมายกู้ฉบับจาอี้ เปื้ อคนตังหลายจะฮูว่
้ าเป๋นจดหมายตี้มาจากข้าพเจ้าแต๊ๆ
18 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายกู้คน
เต๊อะ อาเมน

1 ทิโมธี 1:1
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1 ทิโมธี 1:11

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีนึ
้ ่ง

นี่ เป๋นจดหมายตี้เปาโลเขียนเถิงทิโมธี เปาโลถือว่าทิโมธีเป๋นเหมือนลูกบ่าวในความเจื้อ
กับเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานในก๋านบอกข่าวดี ทิโมธีติดต๋ามเปาโลในก๋านเตียวตางบอกข่าวดีเตื้อ
ตี้สองกับเตื้อตี้สาม ในจดหมายฉบับนี้ เปาโลฝากกําสอนไปกับทิโมธีเปื้ อหื้อสอนคริสตจักร
กู้ ตี้ จดหมาย ฉบับ นี้ บ่ได้ เขียน หื้อ ก้า ทิ โมธีเต้า อัน
้ แต่ มี กํา สอน สําคัญ สําหรับ คริสตจักร ตึง
หมด เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ประมาณปี๋ ค�ศ� 64
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง ทิ โมธี ต๋อน ตี้ เตียว ตาง ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย ต๋อน นั ้น
เปาโลออกเตียวตางต่อไปแหมตี้นึ่ งแต่ละทิโมธีไว้ในเมืองเอเฟซัสเปื้ อจะผ่อกอยคริสตจักร
ตี้หัน
้
ต๋อนนั ้นมีคนเข้ามาสอนผิดตี้คริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเยียะหื้อผู้เจื้อหลงตางไปกับกํา
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 น เถิง
ความฮับผิดชอบของทิโมธี ตี้จะสอนผู้เจื้อว่าก๋านอธิษฐานเผื่อผู้นําในกู้ตี้กู้ตํา๋ แหน่ งเป๋นสิง่
ตี้สําคัญ เปาโลสอนเรือ
่ งระเบียบในก๋านนมัสก๋านพระเจ้า กับสอนเกี่ยวกับคนตี้จะเป๋นผู้นํา
ในคริสตจักรต้องมีคุณสมบัติจาใด
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัคร ทูต ของ พระ เยซู คริสต์ ต๋าม กํา สัง่ ของ
พระเจ้าของเฮาผู้เป๋นผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ กับต๋ามกําสัง่ ของพระเยซูคริสต์ผู้หื้อเฮามี
ความหวัง 2 เถิงทิ โมธีลูกแต๊ๆ ในความเจื้อ ขอหื้อต้านตังหลายได้ ฮับพระคุณความเมตต๋า
กรุ ณา ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา กับ จาก พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ เฮา
เต๊อะ
1

กําเตือ
๋ นเรือ
่ งคนสอนหลักกําสอนตี้ผิด

3 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน อยู่ตี้ เมือง เอเฟซัส ต่อ ไป

อย่างตี้ เกยวิงวอนต๋อนตี้ ข้าพเจ้าเตียวตาง
ไปแคว้นมาซิโดเนี ย ย้อนว่าในเมืองนั ้นมีบางคนสอนเรือ
่ งหลักกําสอนตี้ผิด ก็ขอต้านสัง่ หื้อ
คนหมู่นี้ เลิกสอนเหียเน่ อ 4 กับบอกหมู่เขาว่าบ่ดีสนใจ๋นิ ยายสายเจี้ยต่างๆ กับรายจื้อลําดับ
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตี้ ยาว บ่ฮู้ จัก จบ ย้อน ว่า สิง่ หมู่ นี้ เยีย ะ หื้อ ผิด หัว กั ๋น กับ บ่จ้วย หื้อ คน ใจ๊ จี วต
ิ
5
ต๋าม ความ เจื้อ ใน พระเจ้า เลย กํา สัง่ ของ ข้าพเจ้า นี้ มี เป้า หมาย เปื้ อ เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ ตัง หลาย
ฮัก กั ๋น เป๋น ผล จาก ใจ๋ บริสุทธิ์ ตึง จิต สํานึ ก ตี้ ดี กับ ความ เจื้อ อย่าง จริง ใจ๋ 6 แต่ บาง คน บ่สน
ใจ๋ติดต๋ามกําสอนนี้ หลงไปอู้เรือ
่ งบ่มีสาระแตนเหีย 7 หมู่เขาใค่เป๋นครู สอนบทบัญญัติของ
โมเสส แต่ฮูบ่
้ แต๊ในเรือ
่ งตี้สอน แม้ว่าจะสอนอย่างมัน
่ ใจ๋ก็ต๋าม
8 เฮา ตัง หลาย ก็ ฮู้ ว่า บท บัญญัติ นั ้น ดี ถ้า ใจ๊ ใน ตาง ตี้ ถูก ต้อง 9 คือ ฮู้ ว่า บท บัญญัติ นั ้น บ่มี
ไว้ใจ๊ กับ คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มี ไว้ใจ๊ กับ คน ตี้ ซอบ ฝ่าฝืน กฎ ตึง คน ตี้ ต่อ ต้าน คน ตี้ บ่ยํา
เก๋งพระเจ้ากับคนบาป คนบ่ดีกับคนตี้บ่นั บถือพระเจ้า คนตี้ฆ่าป้อแม่ตึงคนตี้ฆ่าคนอื่นตวย
10 คนตี้ล่วงประเวณี คนตี้ฮ่วมเพศกับเพศเดียวกั ๋น คนตี้ขายคน คนขีจุ
้ คนตี้เป๋นพยานเท็จ
กับ คน ตี้ เยีย ะ สะป๊ะ ขัด กับ หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง 11 หลัก กํา สอน นี้ มี ใน ข่าวดี ตี้ พระเจ้า มอบ
หื้อข้าพเจ้านําไปบอก เป๋นข่าวดีตี้มาจากพระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่ กับสมควรได้ฮบ
ั ก๋านนมัสก๋าน

1 ทิโมธี 1:12
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1 ทิโมธี 2:10

เปาโลขอบคุณความเมตต๋าของพระเจ้า

12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้าของหมู่ เฮา

ตี้ หื้อข้าพเจ้ามีแฮง
เยียะก๋าน ตี้หันข้าพเจ้าเป๋นคนซื่อสัตย์ กับแต่งตัง้ ข้าพเจ้าเป๋นผู้ฮับใจ๊พระองค์ 13 แม้ว่าตะ
ก่อนข้าพเจ้าเกยอู้บ่ดี เกี่ยวกับพระองค์ ตึงเซาะหาคํ่าคนของพระองค์ กับเป๋นคนเหีย
้ ม แต่
พระเจ้าก็ยังเมตต๋าข้าพเจ้า ย้อนหันว่าข้าพเจ้ายังบ่ได้เจื้อพระเยซู กับบ่ฮู้เรือ
่ งว่าสิง่ ตี้เยียะ
ไปนั ้นบ่ดี 14 องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้าของเฮาหื้อพระคุณแก่ ข้าพเจ้านั ก ขนาด ตึง โผดหื้อ มี ความ
เจื้อกับความฮักเหมือนพระเยซูคริสต์
15 กําอู้นี้ เจื้อถือได้ ตี้ กู้ คนสมควรฮับไว้อย่างเต๋มตี้ คือ

พระเยซู คริสต์ได้เข้ามาในโลก เปื้ อ
จ้วย คน บาป หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ ข้าพเจ้า เป๋น คน บาป ตี้ แย่ ตี้ สุด ใน หมู่ คน บาป ตัง หลาย
16 แต่ พระเจ้า เมตต๋า ข้าพเจ้า เปื้ อ พระเยซู คริสต์ จะ ได้ เยีย ะ หื้อ หัน ว่า พระองค์ อดทน ขนาด
หนั กต่อคนบาปหนาตี้สุดอย่างข้าพเจ้า เปื้ อเป๋นตั ๋วอย่างหื้อกับคนตี้จะฮับเจื้อพระองค์ แล้ว
มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตลอด ไป 17 พระเจ้า ผู้ เป๋น กษั ตริย์นิ รน
ั ดร์ตี้ บ่มี วัน ต๋าย ผู้ ตี้ ผ่อ หัน บ่ได้ ผู้ เป๋น
พระเจ้าองค์เดียว ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าพระบิดาของเฮาตลอดไป อาเมน
18 ลูกทิโมธีเหย สิง
้ งต้านตะก่อน
่ ตี้ข้าพเจ้าบอกหื้อต้านเยียะ ก็เป๋นไปต๋ามกําทํานายตี้อูเถิ
หื้อ ใจ๊ กํา นี้ เหมือน เป๋น อาวุธ ใน ก๋าน ต่อสู้ คน ตี้ สอน หลัก กํา สอน ตี้ ผิด 19 หื้อ ยึดถือ ความ เจื้อ
ไว้หื้อดี กับฮักษาจิตสํานึ กตี้ ดี ไว้ ย้อนว่ามี บางคนเอาจิตสํานึ กตี้ ดี ขว้างเหีย เยียะหื้อความ
เจื้อของเขาถูกทําลายเหมือนเฮือแตก 20 ในคนหมู่นี้ มีสองคนคือฮีเมเนอัสกับอเล็กซานเด
อร์ ข้าพเจ้า ยก หื้อ ซาต๋าน ไป แล้ว เปื้ อ หมู่ เขา จะ ฮับ บทเฮีย น สอน ใจ๋ ว่า บ่ควร หมิน
่ ประมาท
พระเจ้าแหมต่อไป

2
กําแนะนําก๋านอธิษฐานกับก๋านนมัสก๋าน

1 ย้อนจาอัน
้ นั กเหลือเรือ
่ งอื่นๆ ข้าพเจ้าก็ขอวิงวอนหื้อต้านอธิษฐาน อ้อนวอน ขอร้อง กับ

ขอบคุณพระเจ้า หื้อเยียะจาอีสํ
้ าหรับกู้คนเน่ อ 2 ตึงกษั ตริยตั
์ งหลายกับผู้มีอํานาจกู้คนตวย
เหมือน กั ๋น เปื้ อ หมู่ เฮา จะ อยู่ อย่าง มี สันติสุข กับ สงบสุข มี จี วต
ิ ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า กับ เป๋น ตี้ น่า
นั บถือ 3 เยียะจาอี้เป๋นสิง่ ตี้ดี เป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้าผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา 4 ผู้
ตี้ ใค่ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮู้ จัก ความ จริง 5 ก็ เป๋น จาอัน
้ ย้อน ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียว
เต้า อัน
้ กับ มี คน เดียว ตี้ เป๋น คน ก๋าง หละหว่าง พระเจ้า กับ มนุษย์ เปื้ อ หื้อ คืนดี กั ๋น คน นั ้น คือ
พระเยซูคริสต์ 6 ผู้ตี้สละจีวต
ิ เป๋นก้าไถ่สําหรับกู้คนหื้อป๊นจากอํานาจของบาปกับความต๋าย
เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นต๋ามเวลาตี้ พระเจ้ากํา๋ หนด เปื้ อเป๋นหลักฐานตี้ ยืนยันว่า พระเจ้าใค่ จ้วยหื้อกู้
คน รอด ป๊น บาป โต้ษ 7 ย้อนจาอี้พระเจ้า จึง แต่ง ตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต เปื้ อ ไป บอก กับ สอน
เรือ
่ งเกี่ยวกับความเจื้อกับความจริงหื้อคนต่างจ้าด ข้าพเจ้าอูซื
้ ่ อบ่ได้ขีจุ
้

8 เมื่อ ต้าน ตัง หลาย นมัส ก๋า น พระเจ้า ตี้ ไหน ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ป้ อ จาย ยก มือ
อธิษฐาน๑ด้วย ใจ๋ บริสุทธิ์ บ่โขด ใน ใจ๋ กาว่า บ่เถียง กับ ใผ 9 ส่วน แม่ ญิง ก็ หื้อ แต่ง ตั ๋ว ปอดี
สุภาพเรียบร้อย ถูกก๋าละเทศะ บ่แป๋งผมหื้องามลํ้าไปกาว่าเอาคํา กาว่าไข่มุก มาแต่งหย้อง
กาว่านุ่งเสื้อผ้ารากาแปงเปื้ อหื้อคนอื่นสนใจ๋ 10 แต่ หื้อเยียะสิง่ ดีๆ จ้วยคนอื่น ก็ เปิงกับแม่
ญิงตี้อ้างตั ๋วเก่าว่าเป๋นคนนั บถือพระเจ้า

๑
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เมื่อ ฟัง ก๋าน สอน แม่ ญิง ควร จะ เฮีย น ฮู้ อย่าง เงียบๆ กับ ยอม เจื้อ ฟัง อย่าง เต๋ม ใจ๋
ข้าพเจ้า บ่ยอม หื้อ แม่ ญิง สัง่ สอน กา ว่า มี อํานาจ เหนื อ ป้อ จาย แต่ หื้อ แม่ ญิง ฟัง อย่าง
เงียบๆ 13 ย้อนว่าพระเจ้าสร้างอาดัมก่อนแล้วสร้างเอวา ก 14 กับคนตี้ถูกล่อลวงบ่ใจ้อาดัม
แต่เป๋นแม่ญิงตี้ถูกซาต๋านล่อลวงจ๋นเยียะบาป 15 จาใดก็ต๋ามแม่ญิงจะรอดป๊นบาปโต้ษได้
ตางก๋านเกิดลูก ถ้ามัน
่ คงในความเจื้อ ความฮัก ความบริสุทธิ์ กับใจ๊จีวต
ิ หื้อเหมาะสม
11

12

3
ลักษณะตี้ดีของผู้ปกครองคริสตจักร

1 กําอู้นี้ เจื้อถือได้

คือว่าเมื่อใผใค่เป๋นผู้ปกครองผ่อกอยคริสตจักร เขาก็ใค่เยียะก๋านตี้มี
เกียรติ
มี เมีย คน เดียว ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ปอดี มี สติ บังคับ
ตั ๋ว ได้ ดี เป๋น คน ตี้ น่า นั บถือ มี นํ้า ใจ๋ ฮับ แขก กับ สอน คน อื่น ได้ 3 บ่เป๋น ขี้ เหล้า บ่เป๋น คน ซอบ
ความรุ นแรง แต่ เป๋นคนสุภาพอ่อนน้ อม บ่ซอบผิดเถียงใผ กับบ่เป๋นคนขี้โลภเงินคํา 4 เขา
ต้อง ผ่ อกอย ครอบครัวของ ตั ๋วได้ ดี กับ อบรม หื้อ ลูก เต้า เจื้อ ฟัง กับ นั บถือ เขา 5 ย้อนว่า คน ใด
บ่สามารถ ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว ได้ คน นั ้น ก็ จะ ผ่ อกอย คริสตจักร ของ พระเจ้า ตึง บ่ได้
6 คนนั ้นบ่ควรเป๋ นคนฮับเจื้อใหม่ กั ๋วว่าเขาจะหยิง
่ แล้วจะถูกลงโต้ษแบบเดียวกับมาร 7 เขา
ต้องเป๋นคนตี้มีจื้อเสี ยงดี เป๋นตี้นั บถือของคนตังหลายตี้อยู่นอกคริสตจักรตวย เปื้ อเขาจะ
บ่ถูกว่าได้ กับจะบ่ถูกแฮ้วของมารตี้ดักไว้
2 ผู้ ปกครอง นั ้น จะ ต้อง เป๋ น คน บ่มี ตี้ ติ

ลักษณะตี้ดีของมัคนายกในคริสตจักร
ต้อง เป๋น คนตี้ มี จื้ อเสี ยงดี เป๋น คนอู้ซื่อ จริงใจ๋ บ่เมาเหล้า
บ่เป๋น คน ขี้ โลภ 9 ส่วน หลัก ความ เจื้อ ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู้ จะ ต้อง ยึด มัน
่ ด้วย จิต สํานึ ก ตี้
10
บริสุทธิ์ หื้อเอาคนหมู่นี้ มาลองเยียะก๋านผ่อก่อน ถ้าหันว่าเขาบ่มีข้อตํา๋ หนิ ก็หื้อเขาฮับใจ๊
ได้ 11 มัคนายกตี้เป๋นแม่ญิง๒ก็เหมือนกั ๋น ต้องเป๋นคนมีจื้อเสียงดี บ่ว่าฮ้ายใส่ความคนอื่น
มีความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ เป๋นคนซื่อสัตย์ในเรือ
่ งต่างๆ
12 มัคนายก ต้อง มี เมีย คน เดียว ต้อง ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว ได้ ดี 13 ย้อน ว่า มัคนายก
ตี้ ฮับ ใจ๊ ได้ ดี คน ตัง หลาย จะ นั บถือ เขา เขา ก็ จะ แบ่ง ปั๋ น ความ เจื้อ ของ เขา เกี่ยวกับ พระเยซู
คริสต์หื้อคนอื่นฟังได้อย่างบ่กั ๋วใผ
8 สําหรับ มัคนายก ก็ เหมือน กั ๋น

ความจริงเรือ
่ งความเจื้อของเฮา
เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า หวัง จะ มา แอ่ว หา ต้าน เวยๆ นี้ ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า ก็ ยัง เขียน จดหมาย นี้
หื้อต้านอยู่ 15 ก็เปื้ อว่าถ้าข้าพเจ้ามาจ๊า ต้านจะฮูว่
้ าจะใจ๊จีวต
ิ จาใดในครอบครัวของพระเจ้า
คือ คริสตจักร ของ พระองค์ ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ เซิง่ กํ๊า หลัก กํา สอน ตี้ เป๋น ความ จริง แต๊ เหมือน ฐาน
็ แห่งศาสนาของเฮายิง่ ใหญ่ คือว่า
กับเสาตี้เยียะหื้อบ้านตัง้ มัน
่ คง 16 แม่นแล้ว ข้อลํ้าเลิก
พระเยซูคริสต์มาป๋ากฏเป๋นคน
แล้วพระวิญญาณบริสุทธิแสดง
หื้อหันว่าพระองค์เป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้า
์
กับหมู่ทูตสวรรค์ได้หันพระองค์
แล้วคนตังหลายได้บอกเรือ
่ งพระองค์หื้อแก่คนกู้จ้าดฮู้
14

แล้วคนในโลกก็เจื้อพระองค์
กับพระเจ้าก็ฮับพระองค์ไปสวรรค์
ก
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กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งคนจะละความเจื้อ
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ อู้ ไว้ ชัดเจน ว่า ต่อ ไป ปาย หน้า จะ มี บาง คน เลิก เจื้อ แล้ว ไป เจื้อ
วิญญาณ ตี้ ขี้ จุ กับ ฟัง กํา สอน ของ หมู่ ผี เหีย 2 กํา สอน นี้ มา จาก หมู่ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ขี้ จุ จิต
สํานึ กของหมู่เขาเสียไปเหียแล้ว เหมือนผิวหนั งตี้โดนเหล็กฮ้อนต้าดจ๋นต๋ายด้าน 3 หมู่เขา
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 พระเจ้า แป๋ง
มา นั ้น ดี หมู่ เฮา ก็ บ่ควร จะ กึ๊ด ว่า ของ กิน
๋ บาง อย่าง บ่ดี กิน
๋ แต่ กิน
๋ ได้ โดย ก๋าน ขอบพระคุณ
5 ย้อนว่าถ้อยกําของพระเจ้ากับ กําอธิษฐานเยียะหื้อของนั ้นบริสุทธิแล้
์ ว
1

ผู้ฮับใจ๊ตี้ดีของพระเยซูคริสต์

6 ถ้าต้านบอกเรือ
่ งนี้ หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายฟังแล้ว

ต้านก็จะเป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้ดีของพระเยซู
คริสต์ เป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้ฮับก๋านเฝิ็กอบรมอยู่ โดยก๋านใจ๊ถ้อยกําของหลักความเจื้อ กับหลักกํา
สอนตี้ ดี ตี้ ต้าน ได้ เยียะตวยนั ้น 7 บ่ดี สนใจ๋ เรือ
่ งเล่าตี้ บ่มี สาระกับนิ ยาย สายเจี้ย ตี้ บ่เกี่ยวกับ
พระเจ้า แต่ หื้อ หมัน
่ เฝิ็ก ตั ๋ว เก่า หื้อ มี จี วต
ิ เป๋น ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า 8 ก๋าน เฝิ็ก ตั ๋ว เปื้ อ สุขภาพ มี
ประโยชน์ อยู่ พ่อง แต่ ก๋าน เฝิ็ก จิต วิญญาณ เปื้ อ ยํา เก๋ง พระเจ้า มี ประโยชน์ เต๋ม ตี้ ใน จี วต
ิ บ่า
เดี่ยวนี้ ตึงอนาคตต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 9 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ตี้กู้คนสมควรฮับเอาไว้ 10 ย้อน
จาอัน
้ หมู่เฮาจึงอดทนเยียะก๋านหนั ก ก็ ย้อนว่าเฮามีความหวังในพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ ตี้ เป๋น
พระผู้จ้วยของคนตังหลายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ โดยเฉพาะคนตี้เป๋นผู้เจื้อ
11 หื้อ สัง
่ กับสอนเรือ
่ งหมู่นี้ เน่ อ 12 บ่ดี หื้อใผมาดู แควนต้านย้อนเป๋นคนหนุ่ม แต่ หื้อเป๋น
ตั ๋วอย่าง ตี้ ดี แก่ ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใน เรือ
่ ง ก๋าน อู้ ก๋าน เยีย ะ ตั ๋ว ดี ความ ฮัก ความ เจื้อ ตึง ความ
บริสุทธิ์ 13 ขอหื้อต้านเอาใจ๋ใส่ในก๋านอ่านพระคัมภีร๓
์ หื้อคนตังหลายฟัง กับในก๋านเตสนา
14
ตึง ก๋าน สอน ตวย จ๋น กว่า ข้าพเจ้า จะ มา หา ต้าน หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน ตี้ พระเจ้า หื้อ แก่ ต้าน
ผ่านกําทํานาย เมื่อหมู่ ผู้ปกครองวางมือบนหัวแต่งตัง้ ต้าน 15 หื้อเยียะหน้าตี้ หมู่ นี้ โดยเอา
ใจ๋ใส่หื้อดี เปื้ อหื้อกู้คนได้ฮู้ได้หันความจํา๋ เริญก้าวหน้าของต้าน 16 หื้อหละวังก๋านใจ๊จีวต
ิ กับ
กําสอนของต้านหื้อดี หื้อเยียะเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าสัง่ สอนไว้ต่อไปติกๆ ย้อนว่าจะจ้วยหื้อต้านกับ
คนตี้ฟังต้านรอดป๊นบาปโต้ษ

5

หน้าตี้ต่อคนอื่น

1 ห้ามว่าหื้อป้ อจายอายุนั กเหลือต้าน แต่หื้อเตือ
๋ นโดยอูม่
้ วนๆ เหมือนเปิ้ นเป๋นป้อ 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
หื้อเยียะกับเปิ้ นเหมือนเป๋นแม่ แม่ ญิงสาวๆ ก็ หื้อเยียะเหมือนเป๋นน้ องสาว ด้วยใจ๋ บริสุทธิ์
3 หื้อเอาใจ๋ ใส่ หมู่แม่หม้ายตี้ บ่มีใผผ่อกอยหมู่เขา 4 แต่ ถ้าแม่หม้ายคนใดมีลูกกาว่ามีหลาน
ก็ หื้อ ลูก หลาน หมู่ นั ้น เฮีย น ฮู้ ตี้ จะ แสดง ความ ยํา เก๋ง ต่อ พระเจ้า คือ ก๋าน ผ่ อกอย ครอบครัว
ของ ตั ๋ว เป๋น ก๋าน ส้าย บุญ คุณ ป้อ แม่ ตึง ป้อ อุย
๊ แม่ อุย
๊ ย้อน ว่า ก๋าน เยีย ะ จาอัน
้ พระเจ้า เปิง ใจ๋
5 ส่วนแม่หม้ายตี้ อยู่คนเดียวบ่มีใผผ่อกอย เขาก็ จะเปิ้ งปาพระเจ้ากับอธิษฐานอ้อนวอนตึง
เมื่อวันเมื่อคืนบ่ขาด 6 แต่แม่หม้ายตี้ปล่อยตั ๋วปล่อยใจ๋ซอบม่วนก็ถือว่าเขาต๋ายแล้วตางจิต
วิญญาณ แม้ ว่าตั ๋วยังมี จี วต
ิ อยู่ก็ ต๋าม 7 หื้อเอากําสัง่ สอนหมู่ นี้ ไปสอนหมู่ เขา เปื้ อจะบ่มี ใผ
๓

4:13 4:13 หมายเถิง พันธสัญญาเก่า
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8 ถ้าคนใดบ่ผ่อกอยญาติปี้ น้ องโดยเฉพาะคนในครอบครัวของตั ๋วเก่า

คนใดถูกตํา๋ หนิ
ก็ถือ
ว่าเขาละขว้างความเจื้อเหียแล้ว ก็ฮ้ายเหลือคนตี้บ่เจื้อ
9 สําหรับ ก๋าน ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย นั ้น เขา ต้อง เป๋ น แม่ หม้าย ตี้ มี อายุ หก สิบ ปี๋ ขึ้น ไป กับ
เป๋นคนตี้เกยแต่งงานเตื้อเดียว๔ 10 เขาจะต้องมีจื้อเสียงดีในก๋านเยียะความดี เกยเอาใจ๋ใส่
ผ่อกอยลูกเต้า มีนํ้าใจ๋ฮับแขก ถ่อมตั ๋วฮับใจ๊คนของพระเจ้า จ้วยเหลือคนตุ๊ก กับหมัน
่ เยียะ
ความดีกู้อย่าง
11 แต่ห้ามฮับขึ้นทะเบียนแม่หม้ายตี้ยังสาว ย้อนถ้าเขาใค่ได้ผัวใหม่ ก็จะบ่เอาใจ๋ใส่ฮับใจ๊
พระคริสต์ แล้วใค่ แต่งงานใหม่ แหม 12 เขาคนนั ้นก็ จะถูกตัดสินว่าผิดกําสัญญาตี้ เกยเยีย
ะกับพระเจ้าต๋อนขึ้นทะเบียนว่า จะบ่แต่งงานแหมกับจะฮับใจ๊ พระเจ้าเต๋มตี้ 13 นอกจากนี้
เขา จะ ก๋าย เป๋น คน ขี้ ค้าน เยียะ ก๋าน เอา ก้า แอ่ว แล้ว เป๋น คน ปาก บ่ดี กับ ซอบ ยุง่ เรือ
่ งของ คน
อื่น อู้ สิง่ ตี้ บ่ควร จะ อู้ 14 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ แม่ หม้าย ตี้ ยัง สาว นั ้น แต่งงาน แหม ใหม่
แล้ว มี ลูก มี เต้า กับ ผ่ อกอย บ้าน ของ ตั ๋ว เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ ศัตรู ใส่
๋ ฮ้าย หมู่ เฮา ได้ 15 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จา
อี้ก็ ย้อนว่า มี แม่ หม้าย สาวๆ บางคนหลงผิดตวยซาต๋านไปแล้ว 16 ถ้าแม่ ญิงคนใดตี้ เป๋นผู้
เจื้อมีญาติปี้ น้ องเป๋นแม่หม้าย ก็หื้อจ้วยเหลือผ่อกอยญาติตี้เป๋นแม่หม้ายนั ้น เปื้ อจะบ่เป๋น
ภาระของคริสตจักร แล้วคริสตจักรก็จะได้จ้วยเหลือแม่หม้ายตี้ตุ๊กยากแต๊ๆ
17 ส่วน ผู้ ปกครอง ตี้ เป๋ น ผู้นํา ตี้ ดี นั ้น สมควร ฮับ เกียรติ ตึง ก้า ตอบ แตน ปอ ดี 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 จ้าง ตวย�
19 ถ้ามีใผมาฟ้องใส่ความผู้ปกครองคนนึ่ งคนใด บ่ดีฟั่ งเจื้อเตื้อจ๋นกว่าจะมีพยานสองสาม
คนมายืนยันข้อหานั ้นก่อน 20 ถ้าผู้ปกครองคนใดเยียะบาป หื้อฮ้องเขามาตักเตือ
๋ นต่อหน้า
คนตังหลายในคริสตจักร เปื้ อคนอื่นจะเก๋งกั ๋ว 21 ข้าพเจ้าสัง่ ต้านต่อหน้าพระเจ้า กับต่อพระ
เยซู คริสต์ ตึงหมู่ ทูตสวรรค์ ตี้ พระองค์ เลือกไว้ หื้อฮักษากําสัง่ สอนตี้ อู้มาแล้วนี้ ไว้หื้อดี โดย
บ่หันแก่หน้าใผกับโดยบ่ลําเอียง
22 ห้ามฟั่ งวางมือบนหัวเจิมใผเป๋ นผู้ปกครองเตื้อ ย้อนว่าถ้าเขาเยียะบ่ดี ก็เหมือนต้านมี
ส่วน ฮ่วม ใน บาป ของ เขา ตวย แต่ หื้อ ฮัก ษา ความ บริสุทธิตี
์ ้ ต้าน มี อยู่ ไว้หื้อ ดี 23 บ่ดี กิน
๋ ก้า นํ้า
บ่ดายอย่างเดียว แต่หื้อกิน
่ สักหน้ อย เปื้ อจะจ้วยกระเพาะอาหารกับโรคตี้เป๋นอยู่
๋ เหล้าองุน
เจื่อๆ หื้อยังแควนขึ้น 24 บาปของบางคนหันง่าย จะฮับก๋านตัดสินลงโต้ษแน่ นอน แต่ บาป
ของบางคนจะหันเมื่อลูน 25 ส่วนก๋านดีก็เหมือนกั ๋น ก๋านดีของบางคนก็หันง่าย ก๋านดีของ
บางคนก็ยังบ่หันเตื้อ แต่จะซ่อนไว้บ่ได้

6

ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ เป๋น ขี้ข้า ควร ถือ ว่า เจ้า นาย ของ ตั ๋ว เป๋น คน ตี้ เปิง จะ ได้ ฮับ ความ นั บถือ
อย่าง เต๋ม ตี้ เปื้ อ ใผ จะ บ่ดู แควน นาม ของ พระเจ้า ตึง กํา สอน ของ หมู่ เฮา ตวย 2 ส่วน หมู่ ขี้ข้า
ตี้ มี เจ้า นาย เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ บ่ดี นั บถือ เจ้า นาย หน้ อย ลง ย้อน ว่า เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ เหมือน กั ๋น แล้ว
แต่ควรจะฮับใจ๊หมู่เจ้านายนั กขึ้นแหม ย้อนว่าเจ้านายตี้ฮับประโยชน์ จากก๋านฮับใจ๊ของหมู่
ขี้ข้านั ้นเป๋นผู้เจื้อตี้ขี้ข้าฮัก สิง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนมาแล้ว หื้อสัง่ สอนกับจัก
๊ จวนหื้อเยียะต๋าม
1

กําสอนตี้บ่ถูกต้องกับความรวยตี้แต๊จริง
กับขัดแย้งถ้อยกําตี้ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ตึง กํา สอน ตี้ สม กับ ตาง ของ พระเจ้า 4 คน นั ้น ก็ เป๋น คน จ๋องหอง เป๋น คน
3 ถ้าคนใดสอนบ่เหมือนตี้ว่ามานี้

๔

5:9 5:9 แป๋ได้แหมอย่างว่า “ซื่อสัตย์ต่อผัวตี้ต๋ายไปแล้ว�
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บ่เข้าใจ๋อะหยังสักอย่าง เป๋นคนซอบผิดเถียงกั ๋นในก๋านตีความหมาย
๋
ของกําต่างๆ นั กลํ้าไป
เยียะหื้อเกิดก๋านขอยกั ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น ก๋านใส่ฮ้ายกั ๋น ก๋านบ่ไว้วางใจ๋กั ๋น 5 กับก๋านเถียง
กั ๋น เป๋น ประจํา๋ ใน หมู่ คน ตี้ ใจ๋ ทราม กับ บิน
่ หลัง ตํา๋ ความ จริง เขา กึ๊ด ว่า ก๋าน ยํา เก๋ง พระเจ้า จะ
เยีย ะ หื้อ เป๋น คน รวย 6 แต่ คน ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า กับ ปอใจ๋ เข้า ของ ตี้ มี อยู่แล้ว ก็ ถือ ว่า มี คุณค่า
อย่างใหญ่หลวง 7 ย้อนต๋อนเกิดมาเฮาบ่ได้เอาอะหยังติดตั ๋วมาเลย ต๋อนต๋ายเฮาก็จะเอาอะ
หยังติดตั ๋วไปตวยบ่ได้เหมือนกั ๋น 8 ถ้ามีของกิน
๋ มีเสื้อผ้านุ่งเต้าอี้ เฮาก็น่าจะปอใจ๋แล้ว 9 ส่วน
คนตี้ใค่รวยก็ถูกลองใจ๋หื้อเยียะบาป เผียบเหมือนติดแฮ้วของความอยากในตางบ่หลวกตึง
อันตราย เยีย ะ หื้อ หล้มจ๋ม ฉิ บหาย วายวอด 10 ย้อน ว่า ก๋าน ฮัก เงิน กาว่า คํา เป๋น เก๊า เหง้า นึ่ ง
ของความบ่ดีกู้อย่าง บางคนขีโ้ ลภเงินคําก็เลิกเจื้อไปเหีย แล้วเยียะหื้อตั ๋วเองเป๋นตุ๊กขนาด
บางอย่างตี้ทิโมธีต้องจํา๋

11 แต่ต้านเป๋ นคนของพระเจ้า

หื้อหนี จากเรือ
่ งขี้โลภนี้ เหียเน่ อ หื้อตัง้ เป้าหมายเป๋นคนตี้
ถูกต้องต๋ามธรรม เป๋นคนยําเก๋งพระเจ้า เป๋นผู้มีความเจื้อ ความฮัก ความอดทน กับความ
อ่อนน้ อม 12 หื้อต่อสู้อย่างเต๋มกํา๋ ลังเปื้ อฮักษาหลักความเจื้อไว้ แล้วฮับรางวัล คือจีวต
ิ นิ รน
ั
ดร์ตี้พระเจ้าฮ้องต้านมาฮับ ต๋อนตี้ต้านได้เป๋นพยานตี้ดีในความเจื้อของต้าน ต่อหน้าคนจํา๋
นวนนั ก
13 ข้าพเจ้า ขอ สัง
่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า ผู้ หื้อ จี วต
ิ กับ สิง่ ตัง มวล กับ ต่อ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้
บอกเรือ
่ งความจริงของพระองค์เองต่อหน้าปอนทิ อส
ั ปี ลาตตี้ศาล 14 หื้อต้านเยียะต๋ามกํา
สัง่ นี้ หื้อดี โดยบ่มีตี้ติ จ๋นพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ 15 เซิง่
จะ เกิด ขึ้น ต๋าม กํา๋ หนด เวลา ของ พระเจ้า ผู้ สมควร จะ ฮับ ก๋าน นมัส ก๋า น ผู้ ครอบครอง องค์
เดียว ผู้ เป๋น กษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ ตัง หลาย ผู้ เป๋น เจ้า เหนื อ เจ้า ตัง หลาย 16 ผู้ เดียว ตี้ บ่มี วัน
ต๋ายกับอยู่ในความเป่งแจ้งตี้ มนุษย์เข้าใก้ บ่ได้ ผู้ตี้ บ่มี มนุษย์คนใดตี้ เกยหันกาว่าผ่อหันได้
ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน
17 สําหรับคนรวยในโลกนี้ หื้อสัง
่ หมู่เขาว่าบ่ดีหยิง่ กาว่าฝากความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติ
ตี้ บ่แน่ นอน แต่ หื้อฝากความหวังไว้กับพระเจ้า ผู้แบ่งปั๋ นกู้ สิง่ กู้ อย่างหื้อกับเฮาอย่างเหลือ
ล้น เปื้ อหันแก่ความสุขสบายของเฮา 18 สัง่ หมู่เขาว่าหื้อเยียะความดีจ๋นเป๋นคนรวยความดี
รวยนํ้าใจ๋ กับฮู้จักปั๋ นหื้อคนอื่นอย่างเต๋มใจ๋ตวย 19 เมื่อเยียะจาอี้แล้ว ก็นั บว่าเป๋นก๋านฮอม
ทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วเก่าในสวรรค์ เซิง่ เป๋นรากฐานตี้ มัน
่ คงสําหรับอนาคต เปื้ อจะมีจี วต
ิ ตี้
แต๊จริง
20 ทิ โมธี เหย หื้อ หละวัง ฮัก ษา สิง
่ ตี้ พระเจ้า มอบหมาย ต้าน หื้อ ดี หลีก หื้อ ห่าง จาก คน ตี้ อู้
เรือ
่ งบ่มีสาระกับบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า กับเถียงกั ๋นในเรือ
่ งตี้เขากึ๊ดว่าเป๋น “ความฮู้แต๊� แต่บ่ใจ้
21 บางคนยอมฮับ “ความฮู�
้ นี้ จึงหลงจากความเจื้อตี้แต๊จริง
ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บต้านตังหลายเน่ อ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีสอง
้

เปาโลเป๋นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงทิโมธีเป๋นฉบับตี้สอง ต๋อนตี้เปาโลติดคอกอยู่ใน
กรุ ง โรม ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 66 เปาโล กึ๊ด ว่า ต้าน ใก้ จะ ต๋าย แล้ว ก็ เลย เขียน จดหมาย ลา หื้อ
ทิ โมธี ต้านหื้อกํา๋ ลังใจ๋ ทิ โมธีหื้อมีความมัน
่ คงในความเจื้อตี้ตึงสองคนมีฮ่วมกั ๋น ทิ โมธีเป๋น
เหมือนลูกบ่าวในความเจื้อ ของต้าน เซิง่ ต๋อนนั ้น ทิ โมธียังอยู่ตี้ เมืองเอเฟซัส ผ่อกอยคริสต
จักรตี้หัน
้
เปาโล อ้อนวอน ทิ โมธี หื้อ ซื่อสัตย์ กับ มัน
่ คง กับ ข่าวดี อย่าง ตี้ เปาโล เกย สอน ไว้ ต้าน
อ้อนวอน ทิ โมธี หื้อ ยอม ตี้ จะ ถูก คํ่า เปื้ อ ข่าวดี กับ สอน คน อื่นๆ เรือ
่ ง ข่าวดี ตี้ แต๊ จริง เปื้ อ ผู้
เจื้อ จะ ได้ สอน ต่อๆ กั ๋น ไป ใน คริสตจักร ใน จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล สอน ว่า พระคัมภีร กู
์ ้ ต๋อน
พระเจ้าดลใจ๋หื้อเขียน บ่ใจ๋เป๋นก๋านสอนจากคนบ่ดาย พระคัมภีรเป๋
์ นประโยชน์ ในก๋านสอน
ความจริงกับก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผูเป๋
้ นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

ต๋ามความต้องก๋าน
ของ พระเจ้า พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้า ไป บอก คน ตัง หลาย เกี่ยวกับ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตี้ พระเจ้า สัญญา
ว่าจะหื้อ โดยเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์

2 เถิงลูกทิโมธีตี้ข้าพเจ้าฮัก ขอหื้อต้านได้ฮับพระคุณ ความเมตต๋ากรุ ณาตึงสันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ

ก๋านขอบคุณพระเจ้ากับก๋านหื้อกํา๋ ลังใจ๋

ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ กับ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน บ่เกย ขาด ต่อ พระเจ้า ผู้ ตี้
ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ เหมือน ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตัง หลาย ของ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊
พระองค์ 4 เมื่อ กึ๊ด เถิง นํ้า ต๋า ไหล ของ ต้าน เมื่อ จาก กั ๋น เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ใค่ ไป ปะ ต้าน นั ก ขึ้น
จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า จื้น จม ยินดี เป๋น ตี้ สุด 5 ข้าพเจ้า ยัง จํา๋ ได้ เถิง ความ เจื้อ ตี้ จริง ใจ๋ แต๊ๆ ของ
ต้าน เป๋น ความ เจื้อ ตี้ โลอิส แม่ อุย
๊ กับ ยู นีส แม่ ของ ต้าน มี มา ก่อน ข้าพเจ้า เจื้อ ว่า บ่า เดี่ยวนี้
ต้าน ก็ มี ความ เจื้อ จาอัน
้ ตวย 6 ย้อนจาอี้ขอ เตือ
๋ นหื้อ ฟื้ นฟู ของ ประทาน ตี้ พระเจ้า หื้อ ต๋อน ตี้
7
ข้าพเจ้าวางมือบนหัวต้านนั ้น ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้หื้อเฮามีจิตใจ๋ตี้ขี้กั ๋ว แต่หื้อมีจิตใจ๋ตี้เข้ม
แข็ง มีความฮักกับก๋านบังคับต๋นเอง
8 ก็ เลย บ่ดี อาย ตี้ จะ บอก คน ตัง หลาย เกี่ยวกับ เรือ
่ ง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา กาว่า
อาย ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น นั ก โต้ ษ ถูก ขัง คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ พระองค์ แต่ หื้อ เปิ้ ง ฤทธิของ
พระเจ้า
์
แล้วยอมทนตุ๊กตวยกั ๋นกับข้าพเจ้า เปื้ อข่าวดีนั ้นดีกว่า 9 พระเจ้าได้จ้วยหื้อเฮารอดป๊นบาป
โต้ษ กับ ฮ้อง เฮา หื้อ มี จี วต
ิ ตี้ บริสุทธิ์ บ่ใจ๊ ตี้ เฮา เยีย ะ แต่ เป๋น ต๋าม แผนก๋า น กับ พระคุณ ของ
พระเจ้า พระคุณนี้ พระเจ้าหื้อเฮาผ่านตางพระเยซูคริสต์ตัง้ แต่เก๊าเหง้ามาแล้ว 10 บ่าเดี่ยว
นี้ พระเจ้าเปิดเผยหื้อหันพระคุณนี้ แล้ว โดยก๋านมาของพระเยซูคริสต์พระผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊น
บาป โต้ษ ของ เฮา ผู้ ตี้ ทําลาย อํานาจ ของ ความ ต๋าย แล้ว หื้อ เฮา ได้ หัน จี วต
ิ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย ผ่าน
ตางข่าวดี 11 ข้าพเจ้าได้ฮับแต่งตัง้ หื้อเป๋นผู้บอกข่าวดีนี้ เป๋นอัครทูต กับเป๋นครู 12 ย้อนจา
3
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อี้ข้าพเจ้าจึงฮับความตุ๊กทรมานอย่างตี้ เป๋นอยู่นี้ แต่ ข้าพเจ้าก็ บ่อาย ย้อนข้าพเจ้าฮู้จักผู้ตี้
ข้าพเจ้าเจื้อวางใจ๋ กับมัน
่ ใจ๋ว่าพระองค์สามารถฮักษาสิง่ ตี้ข้าพเจ้ามอบหื้อพระองค์ จ๋นกว่า
วันสุดต๊ายมาแผว
13 หื้อ ยึดถือ กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง ตี้ ต้าน เฮีย น จาก ข้าพเจ้า นี้ เป๋ น แบบ อย่าง กับ หื้อ มัน
่ คง ใน
ความ เจื้อ ตึง ความ ฮัก ตี้ เฮา มี ย้อน เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ 14 หื้อ ฮัก ษา สิง่ ดี
ตี้ พระเจ้า มอบ ไว้ หื้อ ต้าน โดย ฮับ ก๋าน จ้วยเหลือ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตี้ อยู่ ตวย เฮา ตัง
หลาย
15 ต้านก็ฮูว่
้ าคนตังหลายในแคว้นเอเชียหนี ละข้าพเจ้าไปหมด รวมตึงฟีเจลัสกับเฮอร์โม
เกเนสสองคนนี้ ตวย
16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เมตต๋า ต่อ ครอบครัว ของ โอเนสิ โฟรัส ตวย เต๊อะ ย้อน ว่า เขา
เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า จื้น ใจ๋ เป๋น ประจํา๋ กับ บ่อาย ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่จาอี้ 17 ต๋อน ตี้ เขา มา แผว
กรุ ง โรม เขา ก็ ยัง อุตส่าห์ตวย เซาะหา ข้าพเจ้า จ๋น ปะ 18 ต้าน ก็ ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า
อยู่ตี้เมืองเอเฟซัสนั ้น เขาจ้วยข้าพเจ้านั กขนาด ขอองค์พระผู้เป๋ นเจ้าโผดเมตต๋าแก่เขาใน
วันสุดต๊ายนั ้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 พระ
เยซู คริสต์ 2 หื้อ นํา กํา สอน ต่างๆ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ สอน ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ตี้ เป๋น พยาน นั ้น ไป
สอนคนตี้เจื้อถือได้ ตี้สามารถสอนคนอื่นต่อได้
3 หื้อฮ่วมตุ๊กฮ่วมยากตวยกั ๋นกับหมู่ เฮา เหมือนเป๋ นทหารตี้ ดี ของพระเยซู คริสต์ 4 บ่มี ใผ
ตี้มาเป๋นทหารแล้ว จะยุง่ เรือ
่ งตังบ้าน ย้อนว่าเขาใค่เยียะหื้อผู้บังคับบัญชาปอใจ๋ 5 นั กกีฬา
ตี้ เข้าแข่งก็ จะต้องแข่งต๋ามกฎกติกา จึงจะได้ ฮับรางวัลเมื่อมี ชัย 6 จาวนาตี้ เยียะก๋านหนั ก
สมควรได้ ฮับพืชผลก่อนเปิ้ น 7 กึ๊ดผ่อเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าอู้กับต้านหื้อดี ย้อนองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
จะจ้วยหื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งตึงหมดนี้
8 กึ๊ดเถิงเรือ
่ งพระเยซู คริสต์ ผู้ตี้พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย กับเป๋นลูกหลาน
เจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ด ต๋ามข่าวดีตี้ข้าพเจ้าบอกนั ้น 9 ย้อนบอกข่าวดีนี้ ข้าพเจ้าจึงทนตุ๊กอยู่
บ่าเดี่ยวนี้ เถิงกับเขาเอาเจื้อกเหล็กมาล่ามเหมือนเป๋นโจ๋ร แต่ว่าถ้อยกําของพระเจ้านั ้นจะ
เอาเจื้ อกเหล็กมาล่ามไว้ก็ บ่ได้ 10 ข้าพเจ้าจึงยอมทนตุ๊กกู้ อย่าง เปื้ อหันแก่ คนตี้ พระเจ้าได้
เลือกไว้แล้ว หมู่เขาจะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษผ่านตางพระเยซูคริสต์ กับได้ฮบ
ั เกียรติ
อันยิง่ 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
่ งหมู่นี้

กับเน้ นหมู่เขาต่อพระเจ้าว่า ห้ามเถียงกั ๋นใน
เรือ
่ ง ความหมาย ของ กํา มัน บ่มี ประโยชน์ แต่ จะ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ ได้ ฟัง หล้มจ๋ม ไป ติกๆ 15 หื้อ
พยายาม อย่าง เต๋ม ตี้ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ ต้าน เป๋น คนงาน ตี้ บ่มี อะหยัง ต้อง อาย กับ เป๋น
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16 หื้อหลีกเลี่ยงกําอูบ่
้ มีสาระกับ

คนตี้สอนถ้อยกําตี้เป๋นความจริงของพระเจ้าอย่างถูกต้อง
บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ย้อน ว่า จะ เยีย ะ หื้อ คน นั ้น ห่างไก๋ จาก พระเจ้า ไป ติกๆ 17 กํา สอน จาอี้ก็ ลาม
ไปใคว่หมด เหมือนเป๋น บ่าเฮง ฮีเมเนอัสกับฟี เลทั สก็ สอนจาอี้ 18 สองคนนี้ หลงจากความ
จริง ไป แล้ว หมู่ เขา อู้ ว่า ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ได้ ป๊น ไป แล้ว หมู่ เขา เยีย ะ หื้อ ความ เจื้อ
ของ บาง คน หลง ไป 19 แต่ รากฐาน ตี้ พระเจ้า วาง ไว้ก็ แน่ น หนา กับ ตัง้ มัน
่ อยู่ มี ข้อ เขียน ไว้ว่า
“องค์พระผู้เป๋ นเจ้าฮู้จักคนตังหลายตี้เป๋นของพระองค์� กับ “คนตี้อ้างว่าเป๋นคนขององค์
พระผู้เป๋นเจ้า 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
ตี้ใจ๊สําหรับโอกาสพิเศษ ตี้ล้างหื้อบริสุทธิแล้
์ ว ก็เป๋นประโยชน์ สําหรับเจ้าของ แล้วก็พร้อม
สําหรับก๋านดีกู้อย่าง
22 หื้อ ต้าน หนี จาก ตั ๋ณหา ของ คน หนุ่ม แต่ หื้อ ล่น ตวย เป้ า หมาย ตี้ จะ เป๋ น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม กับ เป๋น ผู้ มี ความ เจื้อ ความ ฮัก กับ สันติสุข ฮ่วม กับ คน ตี้ อธิษฐาน ต่อ องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าด้วยใจ๋บริสุทธิ์ 23 บ่ดีไปเถียงกั ๋นเรือ
่ งบ่มีสาระกับบ่มีปั๋ ญญา ต้านก็ฮู้ว่าเยียะจาอี้จะเยีย
ะหื้อผิดหัวกั ๋น 24 ส่วนผู้ฮับใจ๊ ขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าจะต้องบ่ผิดหัวกั ๋น แต่ ต้องมีใจ๋ เมตต๋า
กับ กู้ คน สอน คน อื่น ได้ กับ มี ความ อดทน 25 เขา จะ ต้อง แป๋ง ใจ๋ เย็นจี๊ แจ๋ ง คน ตี้ ต่อ ต้าน โดย
มี ความ หวัง ว่า พระเจ้า อาจ จะ เยีย ะ หื้อ กลับ ใจ๋ ได้ แล้ว ฮู้ จัก ความ จริง 26 คน หมู่ นี้ ก็ จะ ได้ สติ
แล้วหลุดจากแฮ้วของมารตี้ยับหมู่เขาไว้หื้อเยียะต๋ามใจ๋ของมัน

3
ลักษณะจิตใจ๋ของคนสมัยสุดต๊าย
หื้อ เข้า ใจ๋ เน่ อ ว่า วาระ สุด ต๊าย จะ เป๋น เวลา ตี้ แย่ ขนาด 2 จะ มี คน หัน แก่ ตั ๋ว หัน แก่ เงิน
โอ้อวดจ๋องหอง ซอบด่าว่าคนอื่น บ่เจื้อฟังป้อแม่ บ่ฮู้จักบุญคุณคน เป๋นคนบ่ดี 3 บ่มีความ
ฮัก บ่ยอม ยกโต้ ษ หื้อ ใผ ใส่ ฮ้าย คน อื่น บ่ห้ามใจ๋ ทารุ ณ บ่ฮัก ความ ดี 4 ซอบ หัก หลัง ใจ๋ ฮอ
้ น
หัวสูง กับฮักม่วนงันสันเล้าแตนตี้จะฮักพระเจ้านั กเหลือ 5 หมู่เขานั บถือตางของพระเจ้าก้า
เปือก นอก แต่ ตัง ใน บ่ยอมฮับ อํานาจ ของ ตาง นั ้น ตี้ จะ เปี่ ยน จี วต
ิ ของ หมู่ เขา คน แบบ นี้ ห้าม
คบ
6 มี บาง คน ใน หมู่ เขา เข้า ไป ต๋าม เฮือน ต่างๆ แล้ว หลอกลวง จัก
๊ ฮูดังหมู่แม่ญิงหัวอ่อน ตี้ มี
บาป นั ก มี ตั ๋ณหา ต่างๆ หื้อ ตวย หมู่ เขา ไป 7 แม่ ญิง หมู่ นี้ ซอบ เฮีย น ฮู้ เรือ
่ ง ต่างๆ ตลอด แต่ ก็
8
บ่เกยเข้าใจ๋ความจริงแต๊ๆ เลย ยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อต้านโมเสสจาใด คนสอนผิดหมู่นี้
ก็ต่อต้านความจริงจาอัน
้ หมู่เขามีจิตใจ๋เสื่อม ความเจื้อของหมู่เขาก็บ่ใจ้เป๋นของแต๊ 9 แต่
หมู่เขาจะไปได้ บ่กี่ นํ้า ย้อนว่าความบ่หลวกของหมู่เขาจะแมนออกมาหื้อคนอื่นหัน เหมือน
ยันเนสกับยัมเบรส์นั ้น
1

กําแนะนําสุดต๊ายของเปาโล

10 แต่ ต้าน ได้ ตวย ต๋าม กํา สอน ตึง หมด ของ ข้าพเจ้า

ตวยต๋ามก๋านใจ๊ จี วต
ิ ของข้าพเจ้า ตึง
เป้าหมายจีวต
ิ ความเจื้อ ความอดใจ๋ ความฮัก ความอดทน 11 ก๋านถูกคํ่า กับความตุ๊ก ต้าน
ฮู้ เถิง ก๋าน คํ่า ตี้ ข้าพเจ้า ต้อง อดทน ใน เมือง อัน ทิ โอก เมือง อิ โคนี ยูม กับ เมือง ลิ สตรา แต่
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า รอด ป๊น จาก สิง่ หมู่ นั ้น กู้ อย่าง 12 กู้ คน ตี้ ใค่ ใจ๊ จี วต
ิ เยีย ะ
ก

2:19 2:19 กดว� 16:5

2 ทิโมธี 3:13
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2 ทิโมธี 4:18

ตวย ต๋าม พระเจ้า โดย พระเยซู คริสต์ นั ้น จะ ต้อง ถูก คํ่า แน่ นอน แต่ คน บ่ดี 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 สําหรับ ต้าน ก็
หื้อ ยึดถือ ใน สิง่ ตี้ ได้ เฮีย นฮู้ กับ เจื้อ อย่าง มัน
่ ใจ๋ ต่อ ไป ย้อน ว่า ต้าน ก็ ฮู้ จัก คน ตี้ ได้ สอน ต้าน มา
15 ต้านก็ ฮู้จักพระคัมภีรศั
์ กดิส
์ ิทธิตั
์ ง้ แต่เป๋นหละอ่อนมาแล้ว ตี้เยียะหื้อต้านมีผญาปั๋ ญญา
ได้ เปื้ อนําต้านฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ โดยเจื้อวางใจ๋พระเยซู คริสต์ 16 พระคัมภีรกู
์ ้ต๋อน
พระเจ้าดลใจ๋หื้อเขียน เปื้ อเป๋นประโยชน์ ในก๋านสอนความจริง ก๋านตักเตือ
๋ นคนหื้อหันเถิง
ความผิด ก๋านแก้ไขข้อบกพร่องหื้อคนดีขึ้น กับก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
17 เปื้ อเกียมคนของพระเจ้าหื้อพร้อมตี้จะเยียะความดีกู้อย่าง
13

4

1 ต่อ หน้า พระเจ้า กับ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ จะ ตัดสิน ตึง คน เป๋ น ตึง คน ต๋าย

ผู้ ตี้ จะ ปิ๊ ก มา แล้ว
เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง แผ่น ดิน ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ เน้ น ต้าน ว่า หื้อ บอก ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า เกีย ม ตั ๋ว หื้อ พร้อม ตี้ จะ บอก บ่ว่า มี คน สนใจ๋ กาว่า บ่สนใจ๋ ก็ หื้อ จัก
๊ จวน คน อื่น แก้ไข
ความผิด ตึงว่าหื้อ กับหื้อกํา๋ ลังใจ๋ โดยก๋านสอนด้วยความอดทน 3 ย้อนว่าจะเถิงเวลานึ่ ง ตี้
คนจะยอมทนฟังหลักกําสอนตี้ถูกต้องบ่ได้ แต่หมู่เขาจะรวบรวมครู หลายคนเอาไว้หื้อมาอู้
ในสิง่ ตี้หมู่เขาใค่ฟัง เปื้ อเอาใจ๋ตั ๋วหมู่เขาเอง 4 หมู่เขาจะบ่ฟังถ้อยกําตี้เป๋นความจริง แต่จะ
สนใจ๋ฟังนิ ยายต่างๆ 5 แต่สําหรับต้านนั ้น ขอหื้อมีสติรอบคอบในกู้เรือ
่ ง อดทนต่อความตุ๊ก
ยาก เยียะหน้าตี้บอกข่าวดี กับเยียะพันธกิจของต้านหื้อสําเร็จ
6 ย้อน ว่า เถิง เวลา แล้ว ตี้ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย เลือด ของ ข้าพเจ้า ก็ เป๋ น เหมือน นํ้า ตี้ ไว้ปู่ จา
ตี้ กํ่า ลัง ถูก ถอก ออก 7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่าง เต๋ม กํ่า ลัง ได้ ล่น แข่ง เถิง เส้น ชัย แล้ว ได้ ฮัก ษา
ความ เจื้อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป รางวัล แห่ง ก๋าน มี ชัย ย้อน เยีย ะ ต๋าม ความ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
กํ่าลังรอหื้อข้าพเจ้าฮับอยู่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าตี้ เป๋นผู้พิพากษาตี้ ยุติธรรมจะยกรางวัลนี้ หื้อ
ข้าพเจ้า ใน วัน ตี้ พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา บ่ใจ้ หื้อ ข้าพเจ้า คน เดียว แต่ จะ หื้อ กู้ คน ตี้ ตัง้ ใจ๋ กองหา
พระองค์ปิ๊ กมาแหมเตื้อ
2

กําอูส่
้ วนตั ๋วของเปาโล

9 หื้อขะใจ๋มาหาข้าพเจ้าเวยๆ

หน้ อย 10 ย้อนว่าเครสเซนส์ไปแคว้นกาลาเทียแล้ว ทิตัสก็
ไปเมืองดาลมาเทีย ส่วนเดมาสได้ ฮักหูมโลกนี้ จ๋นละข้าพเจ้าไปเมืองเธสะโลนิ ก๋า 11 เหลือ
ลูก๋าเต้าอัน
้ ตี้ยังอยู่กับข้าพเจ้า ขอไปตวยหามาระโก ปาเขามาตวยเน่ อ ย้อนว่าเขาจ้วยงาน
ข้าพเจ้าได้ 12 ข้าพเจ้าส่งที คิกัสไปเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เมื่อต้านมา ขอเอาเสื้อคุมตี้ฝากไว้
กับคารปัสในเมืองโตรอัสตึงหนั งสือของข้าพเจ้ามาตวย สําคัญตี้สุดก็คือหนั งสือตี้เขียนลง
บนแผ่นหนั ง
14 อเล็กซานเดอร์ตี้เป๋ นสล่าตองแดงเยียะหื้อข้าพเจ้าเดือดฮ้อนอย่างหนั ก องค์พระผู้เป๋
นเจ้าจะลงโต้ษเขาหื้อสมกับตี้ เขาเยียะนั ้น 15 ต้านก็ ควรหละวังเขาไว้หื้อดี เหมือนกั ๋น ย้อน
ว่าเขาได้ต่อต้านกําสอนของหมู่เฮาอย่างเอาเป๋นเอาต๋าย
16 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าสู้คดีเตื้อตี้นึ่ งนั ้น

บ่มีใผมาจ้วยข้าพเจ้าสักคน หมู่เขาละข้าพเจ้าไปหมด
ขอ พระเจ้า ยกโต้ ษ หื้อ หมู่ เขา ตวย 17 แต่ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า อยู่ ตวย ข้าพเจ้า หื้อ ข้าพเจ้า มี
กํา๋ ลัง เข้ม แข็ง เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ บอก ถ้อยกํา ของ พระองค์ อย่าง ครบ บริบูรณ์ แล้ว คน ต่างจ้า
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 เข้า แผ่น ดิน สวรรค์ ของ
พระองค์อย่างปลอดภัยตวย ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน

2 ทิโมธี 4:19
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กําตัก
๊ ตวายสุดต๊าย

19 ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ปริส คา กับ อาควิลลา

2 ทิโมธี 4:22

ตึง กู้ คน ใน ครัว เฮือน ของ โอเนสิ
โฟรัสตวย
ข้าพเจ้าได้ ละโตรฟีมัสไว้ตี้ เมืองมิเลทั
สย้อนเขาป่วย 21 ขอหื้อพยายามอย่างเต๋มตี้มาแผวตี้นี่ หื้อตันก่อนยามหนาวเน่ อ ยูบูลัส ปู
เดนส์ ลีนัส คลาวเดีย กับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตวย
22 ขอองค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยูกั
่ บต้าน ขอพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บต้านตังหลายตวยเน่ อ
20 ส่วน เอรัส ทัส นั ้น ก็ ยัง อยู่ตี้ เมือง โคริน ธ์

ทิตัส 1:1
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ทิตัส 1:12

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิตัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงทิตัสประมาณปี๋ ค�ศ� 65 ต๋อนตี้ เปาโลอยู่ในเมืองนิ โค
บุรใน
ี ประเทศกรีก
ทิตัสเป๋นจาวกรีก เป๋นคนตี้จ้วยเปาโลบอกข่าวดีหื้อคนตี้อยู่ในเมืองโครินธ์ ต่อมาเขาได้
เตียวตางไปกับเปาโลเถิงเกาะครีต กับเปาโลขอหื้อเขาอยู่ตี้หัน
้ ต่อไปเปื้ อจะได้จ้วยหมู่ผู้เจื้อ
ตี้ หัน
้ เปาโล ถือ ว่า ทิตั ส เป๋น ลูก บ่าว ใน ความ เจื้อ แต๊ๆ ต๋อน ตี้ ทิตั ส ได้ ฮบ
ั จดหมาย จาก เปาโล
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
สอน ว่า ผู้ เจื้อ ต้อง เยีย ะ ต๋าม กฎเก๋ ณฑ์ ต่างๆ เปื้ อ จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ เปาโล
บอกว่ากฎเก๋ณฑ์หมู่นี้ ก็ขัดแย้งกับข่าวดีตี้แต๊จริง เปาโลสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นําค
ริสตจักร ต้อง เป๋น จาใด กับ ต้าน ยัง สอน หื้อ ผู้ เจื้อ ฮู้ ว่า ควร อู้ กับ ควร เยีย ะ ตั ๋ว ต่อ ผู้นํา รัฐบาล
กับคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้ออย่างใดดี
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล ผูฮั
้ บใจ๊ของพระเจ้า ผูเป๋
้ นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

เปื้ อ จ้วย คน ตี้ พระเจ้า เลือก ไว้หื้อ มี ความ เจื้อ นั ก ขึ้น กับ จ้วย หื้อ เข้า ใจ๋ ความ จริง ใน ตาง ของ
พระเจ้า
2 เซิง
่ ใจ๋ จะ ฮับ จี วิต นิ รัน ดร์ ตี้ พระเจ้า ผู้ บ่เกย จุ
่ ความ จริง นี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา มี ความ มัน
3
สัญญา ไว้ก่อน สร้าง โลก มา แล้ว ว่า จะ หื้อ กับ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป
โต้ษของเฮากํา๋ หนดไว้ พระองค์ก็เปิดเผยถ้อยกํานี้ แล้ว โดยสัง่ หื้อข้าพเจ้าไปบอกหื้อคนอื่น
ฮู้

4 เถิง ทิตัส ลูกแต๊ๆ ในความเจื้ออันเดียวกั ๋น ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุข

จากพระเจ้าพระบิดา ตึงพระเยซูคริสต์ผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮาเต๊อะ
พันธกิจของทิตัสบนเกาะครีต

5 ตี้ข้าพเจ้าละต้านไว้ตี้เกาะครีตนั ้น

ก็เปื้ อหื้อต้านเยียะก๋านตี้ยังบ่แล้วหื้อแล้วเหีย กับหื้อ
ตัง้ ผู้ปกครองในเมืองต่างๆ ตี้ มีคริสตจักร ต๋ามตี้ ข้าพเจ้าสัง่ ยํ้าต้านไว้แล้ว 6 ผู้ปกครองนั ้น
จะ ต้อง บ่มี ตี้ ติ มี เมีย คน เดียว มี ลูก ตี้ เจื้อ พระเยซู คริสต์ บ่มี ใผ ว่า เป๋น คน ฮ้าย กับ หลึ่ง บ่เจื้อ
ฟังใผ 7 ย้อนว่าผู้ปกครองคริสตจักรเป๋นผู้ตี้ ฮับมอบงานของพระเจ้า จะต้องบ่มีตี้ติในจี วต
ิ
บ่หยิง่ จ๋องหอง บ่ขี้ โขด บ่เป๋น ขี้ เหล้า บ่เป๋น คน ขี้ ห มิง้ บ่เซาะ หา สตางค์ โดย ก๋าน โก๋ง 8 แต่ ผู้
ปกครอง นั ้น จะ ต้อง มี นํ้า ใจ๋ ซอบ ฮับ แขก ฮัก ความ ดี ควบคุม ตั ๋ว เอง ได้ ดี มี วินัย บริสุทธิ์กับ
ยุติธรรม 9 เขาจะต้องเป๋นคนตี้ยึดมัน
่ ในกําสอนเรือ
่ งพระเยซู ต๋ามตี้เฮียนฮูมา
้ เปื้ อสามารถ
ใจ๊หลักกําสอนตี้ถูกต้องไปหื้อกํา๋ ลังใจ๋คนอื่นได้ กับจี๊แจ๋งหื้อกับคนตี้ต่อต้านกําสอนนั ้น
10 ข้าพเจ้าอู้เรือ
่ งนี้

ย้อนว่ามีคนจํา๋ นวนนั กตี้หลึ่งบ่ยอมเจื้อฟัง อู้ก้าเรือ
่ งบ่มีสาระกับจุล่า
ย คน หมู่ นี้ ส่วน นั ก จะ เป๋น จาว ยิว ตี้ มา ฮับ เจื้อ พระเยซู แต่ ยืนยัน ว่า ต้อง เข้า พิธีสุหนั ต 11 จะ
ต้อง เยีย ะ หื้อ คน หมู่ นี้ ย้าง ปาก เหีย ย้อน ว่า หมู่ เขา เยีย ะ หื้อ หลาย ครอบครัว หลง จาก ความ
จริงโดยก๋านสอนตี้ บ่ควรดี สอนเปื้ อเงินคํากํ่าแก้ว 12 ตะก่อนมีผู้ตวายตัก
๊ จาวเกาะครีตคน
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นึ่ ง เกย อู้ ไว้ว่า “จาว ครีต กู้ คน เป๋น คน ขี้ จุ เป๋น เหมือน สัตว์ฮ้าย เป๋น คน ขี้ ค้าน กับ เป๋น คน ขี้
กละ� 13 แล้วเขาหมู่นั ้นก็เป๋นอย่างตี้อู้มานี้ แต๊ๆ ต้านจึงต้องว่าหื้อหมู่เขาแฮงๆ เปื้ อหมู่เขา
จะมีความเจื้อตี้ถูกต้อง 14 กับจะบ่ไปสนใจ๋นิ ยายของจาวยิวกับกฎข้อบังคับต่างๆ ของคนตี้
บ่ยอมฮับความจริง 15 คนตี้ใจ๋บริสุทธิ์ ของกู้อย่างก็บริสุทธิสํ
์ าหรับเขา ส่วนคนตี้มีมลทินกับ
บ่เจื้อ ก็ บ่มี อะหยัง บริสุทธิสํ
์ าหรับ เขา สัก อย่าง ย้อน ว่า กํา กึ๊ด กับ จิต สํานึ ก ของ เขา ก็ มี มลทิน
ไปหมดแล้ว ย้อนว่าจิตใจ๋ กับจิตสํานึ กของหมู่เขาก็ เสื่อมทรามไปหมดแล้ว 16 คนหมู่นี้ อ้าง
ว่าฮูจ
้ ักพระเจ้าดี แต่สิง่ ตี้หมู่เขาเยียะแสดงว่า แต๊ๆ แล้ว บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเลย คนหมู่นี้ น่าขีจ
้ ๊ะ
บ่เจื้อฟังใผ บ่เปิงตี้จะเยียะความดีอะหยังสักอย่าง

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 จาย
หื้อมีความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ ตึงเป๋นคนตี้น่านั บถือ มีสติบังคับตั ๋วเก่าได้ดี ตึงเป๋นคนตี้เข้ม
แข็งในความเจื้อ มัน
่ คงในความฮัก กับมีความอดทน
3 ส่วนคนเฒ่าแม่ญิงก็เหมือนกั ๋น สอนหมู่เขาหื้อมีจีวต
ิ ตี้เคารพยําเก๋งพระเจ้า บ่ดีไปอู้ใส่
ฮ้ายคนอื่นกาว่าเป๋นขี้เหล้า แต่หื้อเป๋นคนตี้สอนในสิง่ ดีๆ 4 เปื้ อจะเฝิ็กอบรมแม่ญิงสาวหื้อ
ฮักลูกฮักผัว 5 เป๋นคนมีสติบังคับตั ๋วเก่าได้ดี กับเป๋นคนบริสุทธิ์ เป๋นแม่บ้านแม่เฮือนตี้ดี มี
ความ เมตต๋า กับ ยอม ฟัง กํา ผัว เปื้ อ จะ ป้อ งกั ๋น บ่หื้อ คน อื่นๆ ว่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ตาง ตี้
บ่ดี
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
ต้านต้องเยียะดีเป๋นตั ๋วอย่างต่อหมู่เขา เมื่อต้านสอน หื้อสอนอย่างซื่อสัตย์กับเอาแต๊เอาว่า
8 กับ หื้อ ต๋าม หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง เปื้ อ จะ บ่มี ใผ ตํา
๋ หนิ ได้ ส่วน คน ตี้ ขัด ขวาง ต้าน ก็ จะ อาย
ขายหน้า 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
แต่แสดงหื้อเจ้านายหันว่าเขาไว้ใจ๋ได้ เปื้ อว่ากู้สิง่ ตี้หมู่เขาเยียะจะเยีย
ะหื้อกําสอนของพระเจ้าพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา เป๋นตี้น่าเหลื้อมใสศรัทธา
9

10 กับห้ามลักเข้าของ

11 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าพระเจ้าเปิดเผยพระคุณของพระองค์เปื้ อจ้วยคนตังหลายหื้อ

รอด ป๊น บาป โต้ษ 12 โดย พระคุณ นี้ พระเจ้า สอน หื้อ เฮา เลิก ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่นั บถือ พระเจ้า กับ ตัด
กิเลส ตั ๋ณหา ของ โลก นี้ เหีย แล้ว สอน หื้อ เฮา เป๋น คน มี สติ บังคับ ตั ๋ว เก่า ได้ เป๋น คน ยุติธรรม
กับเป๋นคนตี้ยําเก๋งพระเจ้าในยุคนี้ 13 เฮาควรเยียะจาอีใน
้ ต๋อนตี้เฮารอความหวังอันน่ายินดี
ความ หวัง นี้ คือ ก๋าน ป๋า กฏ ของ รัศมี ของ พระเจ้า ผู้ ยิง่ ใหญ่ กับ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ
ของเฮา คือพระเยซู คริสต์ 14 พระองค์ ต๋ายเปื้ อเฮา เปื้ อไถ่ เฮาหื้อป๊นอํานาจบาปตึงหมดตึง
เสี้ยง กับเปื้ อเยียะหื้อเฮาบริสุทธิ์ แล้วจะได้เป๋นคนของพระเจ้าตี้เอาแต๊เอาว่าในก๋านเยียะ
ความดี
15 ย้อน จาอัน
้ หื้อ สอน สิง่ หมู่ นี้ ตึง กระตุ้น ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ หื้อ เยีย ะ ตวย กับ ว่า หื้อ คน ตี้ บ่เยีย ะ
ต้านมีสิทธิอํานาจเต๋มตี้จะเยียะจาอี้ บ่ดีหื้อใผดูแควนเฮาได้เน่ อ

3
ก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้อง
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หื้อ เตือ
๋ น ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ยอมฮับ กับ เจื้อ ฟัง ผู้ มี อํานาจ กับ ผู้ ปกครอง บ้านเมือง เตือ
๋ น หื้อ
พร้อม เยีย ะ ความ ดี กู้ อย่าง อยู่ ตลอด 2 กับ บอก หมู่ เขา ว่า ห้าม ใส่ ฮา้ ย คน อื่น แต่ หื้อ อยู่ อย่าง
สงบสุข แป๋งใจ๋หาคนอื่นกับอ่อนน้ อมต่อกู้คน
3 เมื่อ ตะก่อน เฮา ก็ เกย เป๋ น คน บ่หลวก บ่เจื้อ ฟัง กับ หลงผิด ตก เป๋ น ขี้ข้า ของ ตั ๋ณหา กับ
ก๋านม่วนงันสันเล้า จี วต
ิ มีก้าเรือ
่ งขอยกั ๋น ตึงความบ่ดี เต๋มไปหมด เฮาจังคนอื่น คนอื่นจัง
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
ต๋ามธรรม แต่ย้อนความเมตต๋าของพระองค์ พระองค์ซ่วยล้างบาปของเฮาออกไป กับเยีย
ะ หื้อ เฮา เป๋น คน ใหม่ มี จี วต
ิ ใหม่ โดย ฤทธิ์เดช ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 6 พระเจ้า หื้อ พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์มา อยู่ กับ เฮา อย่าง บ่มี ข้อ จํา๋ กัด โดย ตาง พระเยซู 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 คือ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 8 กํา อู้ นี้ เจื้อ ถือ ได้
ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านเน้ นเรือ
่ งนี้ เปื้ อว่าคนตี้เจื้อพระเจ้าจะได้ทุ่มเทเยียะความดี เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้
ดีกับมีประโยชน์ 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 ถ้าคนใดซอบเยียะหื้อแตกแยก หื้อเตือ
๋ นคนนั ้นสองเตื้อก็ปอ แล้วก็ห้ามยุง่ กับเขา
11
แหม ย้อนต้านฮู้ดี อยู่แล้วว่า เขาหมู่นั ้นเป๋นคนตี้ หลงจากความจริง บาปหนา ก๋านเยียะ
บ่ดีของเขาก็แสดงหื้อหันว่าเขามีความผิด
1

บางอย่างตี้บ่ควรจะลืม
เมื่อ ข้าพเจ้า ส่ง อารเทมาส กาว่า ที คิกั ส มา หา ต้าน นั ้น หื้อ พยายาม อย่าง เต๋ม ตี้ มา หา
ข้าพเจ้าตี้เมืองนิ โคบุรเน่
ี อ ย้อนว่าข้าพเจ้าตัดสินใจ๋จะอยู่ตี้เมืองนี้ จ๋นเสี้ยงหน้าหนาวนี้ เต้า
อัน
้ 13 ขอพยายามจ้วยเหลือเศนาสตี้ เป๋นทนายความกับอปอลโลในสิง่ ตี้ ตึงสองคนจํา๋ เป๋ น
ต้องใจ๊ในก๋านเตียวตาง เปื้ อหมู่เขาจะบ่ขาดอะหยัง 14 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อบนเกาะครีตควรจะเฮียน
ฮู้ตี้ จะตัง้ อกตัง้ ใจ๋ เยียะความดี เปื้ อจ้วยเหลือคนตี้ ขาดสิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ นในจี วต
ิ ประจํา๋ วัน กับหมู่
ต้านจะมีจีวต
ิ ตี้เป๋นประโยชน์
15 กู้คนตี้อยู่ตวยข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้าน ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาหมู่ผู้เจื้อตี้ฮักเฮา
ตวย 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 เถิง
ฟีเลโมน ต้านได้เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ต้าน ติด คอก อยู่ ใน กรุ ง โรม ฟีเลโมน อยู่ ตี้ เมือง โคโลสี
เป๋น คน รํา่ รวย เขา มี ขี้ข้า หลาย คน ขี้ข้า คน นึ่ ง ตี้ จื้อ โอเนสิ มัส ได้ หนี ไป กรุ ง โรม แล้ว ได้ ฮู้ จัก
กับ เปาโล เปาโล ได้ บอก ข่าวดี หื้อ โอเนสิ มัส ฟัง แล้ว โอเนสิ มัส ก็ ได้ ฮบ
ั เจื้อ เปาโล เลย เขียน
จดหมายไปเถิงฟีเลโมน เปื้ อขอหื้อเขาฮับโอเนสิมัสคืนมาเปื้ อจะเป๋นปี้ น้ องในพระคริสต์ จื้อ
โอเนสิมัสนั ้นมีความหมายว่า มีประโยชน์ เปาโลได้เล่นกํากับความหมายของจื้อโอเนสิมัส
ในจดหมายฉบับนี้ 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
ฟีเลโมน เยีย ะ ตั ๋ว ต่อ โอเนสิ มัส หื้อ เป๋น เหมือน ปี้ น้ อง ใน พระคริสต์ คน อื่นๆ ตี้ อ่าน จดหมาย
ฉบับนี้ เลยสามารถตี้ จะเฮียนฮู้เกี่ยวกับสิง่ ตี้ ควรเยียะต่อขี้ข้าของหมู่ เขา หมู่ เขาควรตี้ จะมี
ความเมตต๋ากรุ ณาต่อขี้ข้า ก๋านมีขี้ข้าบ่ได้เป๋นสิง่ ผิดกฎหมายในอาณาจักรโรมสมัยนั ้น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล คน ตี้ โดน ขัง คอก เปื้ อ พระเยซู คริสต์ กับ จาก ทิ โมธี
น้ องบ่าวในความเจื้อของเฮา
เถิง ฟีเลโมน ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮัก กับ เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ เฮา 2 กับ เถิง นาง อัป เฟีย น้ องสาว ใน
ความเจื้อ ตึงอารคิปปัสคนตี้ ได้ ฮ่วมต่อสู้ ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดี กับเฮา กับเถิงหมู่ปี้ น้ อง
ผู้เจื้อตี้มาจุมนุมในบ้านของต้านตวย
3 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1

ความฮักกับความเจื้อของฟีเลโมน
ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตลอด เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน เผื่อ ต้าน 5 ย้อน
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ว่า ต้านเจื้อวางใจ๋ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า กับฮักคนของพระเจ้าตังหลาย
6 ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ หื้อ ความ เจื้อ ตี้ เฮา มี ฮ่วม กั ๋น จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน เข้า ใจ๋ นั ก ขึ้น เถิง สิง
่ ดี
ต่างๆ ตึงหมดตึงเสี้ ยงตี้ เฮามีในพระคริสต์ 7 น้ องเหย ความฮักของต้านเยียะหื้อข้าพเจ้ามี
ความสุข กับมีกํา๋ ลังใจ๋นั กแต๊ๆ ย้อนต้านเยียะหื้อคนของพระเจ้าจื้นจมยินดี
4

ขอหื้อต้อนฮับโอเนสิมัสเหมือนปี้ น้ อง
เถิงแม้ว่าในนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าก้าตี้จะสัง่ ต้านหื้อเยียะในสิง่ ตี้ต้าน
ควรจะเยียะ 9 แต่ข้าพเจ้าก็บ่เยียะจาอัน
้ ย้อนหันแก่ความฮัก ข้าพเจ้าก็เลยจะอ้อนวอนต้าน
ดี กว่า ว่า ข้าพเจ้า เปาโล คือ คน เฒ่า ตี้ โดน ขัง คอก อยู่ ย้อน หัน แก่ พระเยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้า
วิงวอน ต้าน เรือ
่ ง โอเนสิ มัส เซิง่ ได้ มา เป๋น ลูก ของ ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่ 11 เมื่อ
ตะก่อน เขา บ่เป๋น ประโยชน์ สําหรับ ต้าน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เขา เป๋น ประโยชน์ แก่ ต้าน ตึง ข้าพเจ้า
12 ข้าพเจ้า ส่ง เขา ตี้ เป๋ น ดวงใจ๋ ของ ข้าพเจ้า มา หื้อ กับ ต้าน 13 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ เขา อยู่
ตี้ นี่ เปื้ อ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า แตน ต้าน ใน ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ยัง ติด คอก อยู่ นี้ ย้อน ข่าวดี นั ้น 14 แต่
ข้าพเจ้า บ่อยาก เยีย ะ อะหยัง ก่อน ตี้ ต้าน จะ หัน ดี หัน งาม ตวย เหีย ก่อน เปื้ อ ความ ดี ตี้ ต้าน จะ
8 ย้อนจาอัน
้
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ได้ เยีย ะ นั ้น ก็ จะ เป๋น ก๋าน เต๋ม ใจ๋ ใค่ เยีย ะ คน เดียว บ่ใจ้ โดน บังคับ บ่แน่ เน่ อ ตี้ เขา ละ ต้าน
ไปหว่างนึ่ ง ก็เปื้ อต้านจะได้เขาปิ๊ กคืนมาตลอดไปก็ได้ 16 เขาบ่ใจ้ขี้ข้าแหมต่อไป แต่ดีเหลือ
นั ้น คือ เขา เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ฮัก ข้าพเจ้า ฮัก เขา ขนาด แต่ ต้าน จะ ฮัก เขา นั ก เหลือ แหม บ่ใจ้
ในฐานะตี้เป๋นคนเต้าอัน
้ แต่เป๋นผู้เจื้อขององค์พระผู้เป๋นเจ้าตวย
17 ย้อนจาอัน
้ ถ้าต้านยังนั บข้าพเจ้าเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานของต้าน ก็ หื้อฮับเขาไว้เหมือนฮับ
ตั ๋ว ข้าพเจ้า เอง 18 ถ้า เขา ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด ต่อ ต้าน กาว่า เป๋น หนี้ ต้าน ขอ หื้อ มา กึ๊ด เอา กับ
ข้าพเจ้าเต๊อะ 19 ข้าพเจ้าเปาโลเขียนกับมือของตั ๋วเก่าว่า ข้าพเจ้ายืนยันจะส้ายหื้อตึงหมด
แต่ ต้านก็ บ่ดี ลืมเน่ อว่าต้านก็ เป๋นหนี้ จี วต
ิ ข้าพเจ้าอยู่เหมือนกั ๋น 20 แม่นละ น้ องเหย ขอหื้อ
ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากต้านต๋ามตี้เป๋นปี้ น้ องผูเ้ จื้อเดียวกั ๋นพ่องเต๊อะ จ้วยเยียะหื้อข้าพเจ้า
จื้นใจ๋ในพระคริสต์ตวย
21 ตี้ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย มา เถิง ต้าน ก็ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่าต้าน จะเจื้อ ฟัง กับฮู้ว่า
ต้าน จะ เยีย ะ นั ก เหลือ ตี้ ข้าพเจ้า ขอ 22 แหม อย่าง นึ่ ง ขอ เกีย ม ตี้ พัก ไว้หื้อ ข้าพเจ้า ตวย ย้อน
ข้าพเจ้าหวังว่าพระเจ้าจะส่งข้าพเจ้าปิ๊ กไปหาต้านตังหลายต๋ามกําอธิษฐานของหมู่ต้าน
15

กําส่งต๊าย

23 เอปาฟรัสตี้ติดคอกเปื้ อพระเยซูคริสต์ตวยข้าพเจ้านั ้น

ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้าน 24 กับ
มาระโก อาริส ทารคัส เดมาส กับ ลูก๋ า เซิง่ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา กึ๊ด
เติง มา หา ต้าน เหมือน กั ๋น 25 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า อยู่ กับ จิต
วิญญาณต้านตังหลายเต๊อะเน่ อ
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บ่มี ใผ แน่ ใจ๋ ได้ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย เถิง จาว ฮีบรู เป๋น ใผ ใน จดหมาย ฉบับ นี้ บ่มี กํา ตัก
๊ ตวาย
กับ บ่ได้ บอก ชัดเจน ว่า เขียน เถิง ใผ เถิง แม้วา่ ผู้ เชีย
่ ว ชาญ พระคัมภีร ์คาด ว่า ผู้ เขียน อาจ จะ
เป๋นเปาโล บารนาบัส กาว่า อปอลโล แต่ก็บ่มีใผฮูได้
้ อย่างแน่ นอน แต่ผู้เจื้อสมัยคริสตจักร
ยุค แรก ยอมฮับ จดหมาย ฉบับ นี้ ว่า เป๋น ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ คน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้
คาดว่าคงเขียนขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 70
จดหมาย ฉบับ นี้ คง เขียน เถิง ผู้ เจื้อ จาว ยิว ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า จาว ฮีบรู หมู่ เขา โดน คํ่า ย้อน
ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา เซิง่ อาจ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ละ ความ เจื้อ ย้อน ก๋าน คํ่า นั ้น บ่มี ใผ ฮู้ผู้ เจื้อ
หมู่ นี้ อยู่ ตี้ ไหน พระธรรม กิจ ก๋า น ของ อัครทูต รายงาน ว่า หลัง สเทเฟน ต๋าย แล้ว 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 อาจ จะ เป๋น หมู่
นึ่ งตี้ได้แตกขะแลขะแจไปตี้อื่นนั ้น
เนื้ อหา ใน จดหมาย อู้ เถิง จาว ฮีบรู ได้ ยก ข้อ พระคัมภีร ์ พันธสัญญา เก่า มา อ้าง หลาย ข้อ
จดหมาย ฉบับ นี้ ได้ บอก ไว้ว่า พระเจ้า พระบิดา ส่ง พระเยซู คริสต์ มา เปื้ อ รับรอง พันธสัญญา
ใหม่ ย้อนพระเยซู ต๋ายบนไม้ก๋างเขนเปื้ อคนตังหลาย พันธสัญญาเก่าตี้รวมบทบัญญัติ กับ
ก๋านถวายสัตว์ปู่จา ก็บ่มีผลอะหยังแล้ว กับบ่จํา๋ เป๋ นแหมต่อไป จดหมายฉบับนี้ ได้บอกเถิง
ว่าพระเยซูคริสต์ยิง่ ใหญ่เหลือตึงหมู่ทูตสวรรค์ ตึงหมู่ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสมัย
ก่อนแม้ แต่ โมเสส ตี้ เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ ยิง่ ใหญ่ตี้ สุดในสมัยพระคัมภีร ์
พันธสัญญาเก่า กับได้บอกว่าพระเยซู เป๋นมหาปุโรหิตตี้ยิง่ ใหญ่เหลือมหาปุโรหิตสมัยพันธ
สัญญาเก่าตึงหมด พระองค์นั ่งอยูตั
่ งเผิกขวาของพระเจ้าในสวรรค์ กับอ้อนวอนขอพระเจ้า
เผื่อผู้เจื้อตังหลาย
พระเจ้าอูผ่
้ านตางพระบุตรของพระองค์
เมิน มา แล้ว พระเจ้า อู้ กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา โดย ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระองค์ หลาย เตื้อ หลาย วิธีตวย กั ๋น 2 แต่ ใน ยุค สุด ต๊าย นี้ พระเจ้า ได้ อู้ กับ เฮา โดย ตาง พระ
บุตร ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ฮับ มรดก กู้ อย่าง กับ พระเจ้า ได้ สร้าง จักรวาล โดย ตาง
พระบุตรตวย 3 พระบุตรสําแดงหื้อหันรัศมีของพระเจ้า กับเป๋นปิมเดียวกั ๋นกับพระเจ้า พระ
บุตร กํ๊า จู กู้ อย่าง โดย กํา อู้ ตี้ มี ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระองค์ เมื่อ พระบุตร ได้ ล้าง บาป หื้อ คน ตัง
หลาย แล้ว พระองค์ ก็ ได้ นั ่ง ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตี้ สุด ใน สวรรค์ 4 จาอัน
้ พระ
บุตร ก็ ได้ เป๋น ใหญ่ เหลือ หมู่ ทูต สวรรค์ เหมือน กับ จื้อ ตี้ พระองค์ ได้ ฮบ
ั ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ จื้อ ของ
หมู่ทูตสวรรค์
5 ย้อนว่าบ่มีทูตสวรรค์ต๋นใดเลยตี้พระเจ้าเกยอูกั
้ บเปิ้ นว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ก
กับบ่ได้อูกั
้ บทูตสวรรค์ต๋นใดว่า
“เฮาเป๋นป้อของเจ้า เจ้าเป๋นลูกของเฮา�
1

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 ตี้ จะ
ได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ

2

ความรอดอันยิง่ ใหญ่
ย้อน จาอัน
้ เฮา ต้อง เอาใจ๋ ใส่ สิง่ ต่างๆ ตี้ ได้ยน
ิ มา หื้อ นั ก ขึ้น แหม เปื้ อ เฮา จะ บ่ได้ หลง ไป
2 ย้อนถ้าถ้อยกําตี้พระเจ้าอู้ผ่านหมู่ทูตสวรรค์ได้ฮบ
ั ก๋านพิสูจน์ ว่าเป๋นความจริง คนตี้บ่เจื้อ
3
ฟังตึงฝ่าฝืนก็ ได้ ฮบ
ั โต้ษอย่างสมควร ถ้าจาอัน
้ หมู่ เฮาจะรอดป๊นบาปโต้ษได้ จาใด ถ้าเฮา
บ่ได้เอาใจ๋ใส่ความรอดอันยิง่ ใหญ่จาอี้ ความรอดนี้ องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเป๋นผูตั
้ ง้ เก๊าบอก แล้ว
คน หมู่ นั ้น ตี้ ได้ยน
ิ จาก พระองค์ ก็ ยืนยัน เรือ
่ ง นี้ แก่ เฮา ตัง หลาย ว่า เป๋น ความ จริง 4 พระเจ้า
ก็ ยืนยัน ตวย โดย พระองค์ เยีย ะ หมายสําคัญ ก๋าน อัศจ๋รรย์ กับ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ต่างๆ กับ หื้อ
ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิต๋
์ ามความต้องก๋านของพระองค์
1

ข
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ผู้ตี้ปาเฮาไปเถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ
พระเจ้าบ่ได้ยกหื้อหมู่ทูตสวรรค์ปกครองเลย 6 แต่มีเขียน
ไว้ในพระคัมภีรต๋
์ อนนึ่ งว่า
“คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมากึ๊ดเถิง
คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมาเอาใจ๋ใส่
7 พระเจ้าเยียะหื้อหมู่เขาตํ่าเหลือหมู่ทูตสวรรค์สักหว่างนึ่ ง
กับหื้อหมู่เขาได้ฮบ
ั เกียรติกับกําสรรเสริญ
8 กับได้เยียะหื้อกู้สิง
่ อํานาจของหมู่เขา�จ
่ อยูใต้
5 โลกใหม่ตี้เฮากํ่าลังอู้เถิงนั ้น

ตี้ ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ กู้ อย่าง อยู่ใต้ อํานาจ ของ หมู่ เขา นั ้น ก็ แสดง ว่า บ่มี อะหยัง เลย ตี้ บ่อยู่ใต้
อํานาจ ของ หมู่ เขา แต่ ต๋อน นี้ เฮา ยัง บ่หัน กู้ สิง่ กู้ อย่าง อยู่ ใต้ อํานาจ ของ หมู่ เขา เลย 9 แต่ เฮา
หัน ว่า พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ ตํ่า เหลือ หมู่ ทูต สวรรค์ หน้ อย นึ่ ง นั ้น บ่า เดี่ยวนี้ ก็ ได้ ฮับ
เกียรติ กับ กํา สรรเสริญ แล้ว ย้อน ว่า พระองค์ ได้ ยอม ฮับ ความ เจ็บ ปวด จ๋น ต๋าย ตี้ เป๋น จาอี้ ก็
โดยพระคุณของพระเจ้า พระเยซูเถิงได้ต๋ายเปื้ อเฮากู้คน 10 ก็เปิงแล้วตี้พระเจ้าผูสร้
้ างกู้สิง่
กู้ อย่าง กับ กู้ สิง่ เกิด ขึ้น มา เปื้ อ พระองค์ จะ เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ผู้ ตี้ สมบูรณ์ แบบ โดย ความ
ตุ๊กทรมาน เปื้ อปาคนของพระองค์จํา๋ นวนนั กมามีส่วนฮ่วมได้ ฮับเกียรติ ของพระองค์ ย้อน
พระเยซูเป๋นผู้ตี้จะนําหมู่เขาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
11 ตึงพระเยซูผูตี
้ ้เยียะหื้อคนตังหลายบริสุทธิ์ กับคนตี้พระองค์เยียะหื้อบริสุทธิแล้
์ วนั ้น ก็
มีพระบิดาองค์เดียวกั ๋น จาอัน
้ พระเยซูก็บ่อายตี้จะฮ้องคนหมู่นั ้นว่าเป๋นปี้ น้ องกั ๋น 12 เหมือน
ตี้พระเยซูได้อูกั
้ บพระเจ้าแล้วว่า
“ข้าพระองค์จะบอกจื้อของพระองค์แก่หมู่ปี้ น้ องของข้าพระองค์
กับจะสรรเสริญพระองค์ในตี้จุมนุมหมู่คนของพระองค์�ฉ
13 กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าจะไว้วางใจ๋ในพระองค์�ช
กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าตึงหมู่ลูกตังหลายตี้พระเจ้ายกหื้อแก่ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี้ แล้ว�ซ
14 ย้อนหมู่ ลูก ตัง หลายเป๋ น คนมี เลือดมี เนื้ อ จาใด

พระเยซู ก็ ได้ มาเป๋นคนจาอัน
้ ตวย เปื้ อ
ก๋านต๋ายของพระองค์จะเยียะหื้อมารตี้มีอํานาจแห่งความต๋ายหมดอํานาจไป 15 กับเปื้ อจะ
ได้จ้วยคนหมู่นั ้นตี้ตกเป๋นขี้ข้าของความกั ๋วต๋ายหื้อมีอิสระ 16 แต๊ๆ แล้วพระเยซูบ่ได้มาจ้วย
หมู่ ทูต สวรรค์ แต่ พระองค์ มา จ้วย ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม 17 ย้อน จาอี้ พระเยซู จึง ต้อง เป๋น
เหมือนปี้ น้ องของพระองค์กู้อย่าง เปื้ อจะได้เป๋นมหาปุโรหิตตี้มีเมตต๋ากับซื่อสัตย์ตี้จะฮับใจ๊
พระเจ้า กับเปื้ อคนตังหลายจะฮับก๋านยกโต้ษบาป 18 พระองค์จ้วยหมู่คนตี้กํ่าลังถูกลองใจ๋
ได้ย้อนพระองค์เกยทนตุ๊กต๋อนตี้ถูกลองใจ๋มาก่อน

3
พระเยซูยิง่ ใหญ่เหลือโมเสส
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ เป๋น คน ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ฮ้อง เหมือน กั ๋น ขอ หื้อ มี ใจ๋ จดจ่อ ตี้
พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ มา กับ เป๋น มหา ปุโรหิต ของ ความ เจื้อ ของ เฮา 2 พระองค์ สัตย์ ซ่ ือ ต่อ
พระเจ้า ผู้ ตี้ แต่ง ตัง้ พระองค์ เหมือน กับ โมเสส ซื่อสัตย์ ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า
1
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แต่ จาใด ก็ ต๋าม พระ เยซู ก็ สมควร ได้ ฮับ เกียรติ นั ก เหลือ โมเสส อย่าง กับ คน แป๋ง บ้าน มี
เกียรติ นั ก เหลือ ตั ๋ว บ้าน 4 ย้อน ว่า บ้าน กู้ หลัง ต้อง มี คน สร้าง แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ สร้าง กู้ สิง่ กู้
อย่าง 5 โมเสสนั ้นฮับใจ๊ คนในบ้านของพระเจ้าตึงหมดอย่างซื่อสัตย์ ต้านเป๋นพยานเถิงสิง่
ตี้ พระเจ้า จะ อู้ ใน ปาย หน้า 6 แต่ พระคริสต์ นั ้น ได้ เยีย ะ หน้า ตี้ ลูก ตี้ ปกครอง คน ใน บ้าน ของ
พระเจ้า อย่าง ซื่อสัตย์ เฮา ก็ เป๋น คน ใน บ้าน ของ พระองค์ ถ้า เฮา ยึด มัน
่ ใน ความ ก้า กับ ความ
หวังตี้เฮาภูมิใจ๋นั ้น
3

ก๋านย้างพักของคนของพระเจ้า

7 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นต๋ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิอู
้ ว่า
์ ไว้

“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยน
ิ เสียงของพระองค์
8 บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า
ในหละหว่างมีก๋านลองดีต่อพระองค์ต๋อนอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
9 ตี้หัน
้ หมู่เขาได้ลองดีกับทดลองเฮา

กับได้หันสิง่ ตี้เฮาเยียะตลอดสี่สิบปี๋
กับเฮาได้อูว่
้ า
‘ใจ๋ของหมู่เขาหลงผิดสะลวด กับหมู่เขาบ่เกยฮูจ
้ ักตางของเฮา�

10 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงโขดคนหมู่นั ้น

11 เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า

‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �ญ
ตี้จะบ่มีใผสักคนในหมู่ของต้านมีใจ๋ฮ้ายกับบ่ยอมเจื้อ แล้ว
13
หลง ไป จาก พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ แต่ จง หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กั ๋น กู้ๆ วัน ตลอด เวลา ตี้ ยัง ฮ้อง กั ๋น ว่า
“วัน นี้ � เปื้ อ จะ บ่มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ถูก บาป ล่อลวง หื้อ หลึ่ง ไป 14 ย้อน เฮา มี ส่วน ฮ่วม กับ
พระคริสต์ ถ้าเฮายึดมัน
่ ในความเจื้อตี้เฮามีตัง้ แต่เก๊าจ๋นเถิงตี้สุด 15 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
12 ปี้ น้ องตังหลายหละวังไว้หื้อดี

“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยินเสียงของพระองค์
บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า�ฎ

ใผ ตี้ ได้ยน
ิ เสียง พระเจ้า แล้ว กบฏ ต่อ พระองค์ ก็ คือ คน ตัง หลาย ตี้ โมเสส ได้ ปา ออก มา
จากประเทศอียป
ิ ต์บ่ใจ้กา 17 ใผตี้พระเจ้าโขดตลอดสี่สิบปี๋ ก็คือคนตังหลายตี้เยียะบาป เซิง่
ได้ต๋ายในดินแดนทุรกั ๋นดารบ่ใจ้กา 18 กับใผตี้พระเจ้าปฏิญาณว่า จะบ่มีวันได้เข้าไปย้างพัก
ใน ตี้ ของ พระองค์ ก็ คือ คน ตัง หลาย ตี้ บ่เจื้อ ฟัง บ่ใจ้ กา 19 ย้อน หมู่ เขา บ่เจื้อ เฮา จึง หัน ว่า หมู่
เขาบ่สามารถเข้าไปย้างพักอยูใน
่ ตี้ของพระองค์
16

4

พระ สัญญา ของ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ เฮา ได้ เข้า ไป ย้างพัก อยู่ ใน ตี้ ของ พระองค์ นั ้น ก็ ยัง มี อยู่
ย้อนจาอัน
้ หื้อเฮาตังหลายหละวังตั ๋วไว้หื้อดี เปื้ อจะได้ บ่มีใผคนใดในหมู่ต้านเสียโอกาสนั ้น
ไป 2 แต๊ๆ แล้ว เฮา ตัง หลาย ก็ ได้ ฮับ ข่าวดี เหมือน กั ๋น กับ หมู่ เขา แต่ ข่าวดี ตี้ หมู่ เขา ได้ ยิน นั ้น
บ่เป๋นประโยชน์ ต่อเขา ย้อนว่าเขาหมู่นั ้นบ่ได้เจื้อ 3 ส่วนหมู่เฮาผู้ตี้เจื้อก็จะได้เข้าไปย้างพัก
ในตี้ของพระเจ้า ส่วนหมู่ตี้บ่ได้เจื้อก็จะเป๋นเหมือนตี้พระเจ้าได้อูว่
้ า
1

“ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า
ญ
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‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �๑
พระเจ้า ได้ อู้ จาอี้ แม้ ว่า งาน ของ พระองค์ เสร็จ แล้ว ตัง้ แต่ ต๋อน ตี้ พระองค์ สร้าง โลก 4 ย้อน มี
ต๋อนนึ่ งในพระคัมภีรตี
์ ้พระองค์ได้อู้เถิงวันตี้เจ็ดว่า “ในวันตี้เจ็ดนั ้นพระเจ้าได้ย้างจากก๋าน
งาน ตึง หมด ของ พระองค์�ฎ 5 แต่ มี แหม ข้อความ ตี้ เขียน เถิง เรือ
่ ง นี้ ว่า “หมู่ เขา บ่มี วัน ตี้ จะ
ได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา�ฒ 6 หมู่คนตี้ได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ ก่อนหน้านั ้น บ่ได้เข้าไปย้างพักอยู่
กับ พระเจ้า ย้อน หมู่ เขา บ่เจื้อ ฟัง แต่ ก็ มี คน อื่นๆ บาง คน ตี้ จะ ได้ เข้า ไป ย้างพัก นั ้น ตวย 7 จา
อัน
้ พระเจ้าจึงกํา๋ หนดมาแหมวันนึ่ ง คือวันตี้ฮ้องว่า “วันนี้ � พระองค์ก็ได้อู้เกี่ยวกับ “วันนี้ �
ในหลายปี๋ต่อมาผ่านกษั ตริยดาวิ
์
ดต๋ามข้อตี้เกยอ้างมาแล้วว่า
“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยินเสียงของพระองค์
บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง�ณ
8 ย้อนว่าถ้าโยชูวาได้ปาหมู่เขาเข้าสู่ก๋านย้างพักนั ้นแล้ว หลังจากนั ้นพระเจ้าก็คงบ่อูเถิ
้ งวัน
ย้างพักอื่นแหม 9 จาอัน
้ จึงยังมีก๋านย้างพักสะบาโตสําหรับคนของพระเจ้า 10 ย้อนว่าคนตี้
ได้เข้าไปย้างพักในตี้ของพระองค์แล้วนั ้น ก็ได้ย้างจากก๋านงานของตั ๋วเก่า เหมือนกั ๋นกับตี้
พระเจ้าได้ย้างก๋านงานของพระองค์ 11 ถ้าจาอัน
้ ขอหื้อเฮาฮิแต๊ๆ ตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้
ของพระองค์ เปื้ อจะบ่มีใผหลงไปอย่างคนตี้บ่เจื้อฟังหมู่นั ้น
12 ถ้อยกําของพระเจ้านั ้นมีจีวต
ิ เยียะหื้อเกิดผล คมเหลือดาบสองคมกู้เถี่ยน แตงจิตจ๋น
ผด เถิง วิญญาณ ตึง ข้อ ต่อ กระดูก ผด เถิง ไข ใน กระดูก ตัดสิน กํา กึ๊ด กับ ความ ใค่ ได้ ใน จิต ใจ๋
ได้ 13 บ่มีอะหยังเลยตี้พระเจ้าสร้างมาแล้วถูกซ่อนบ่หื้อพระองค์หันได้ กู้อย่างก็ถูกเปิดเผย
อย่างบ่มีอะหยังปิดบังไว้จากสายต๋าพระเจ้า ผู้ตี้เฮาตังหลายต้องรายงานตั ๋วต่อพระองค์
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตตี้ยิง่ ใหญ่
เมื่อ เฮา มี มหา ปุโรหิต ยิง่ ใหญ่ ตี้ ได้ เข้า ไป อยู่ใน สวรรค์ แล้ว คือ พระเยซู พระ
บุตรของพระเจ้า ก็หื้อเฮายึดมัน
่ ในความเจื้อตี้เฮาได้ยอมฮับไว้ 15 พระองค์เป๋นมหาปุโรหิต
ตี้ เข้า ใจ๋ กับ หัน ใจ๋ ใน ความ อ่อนแอ ของ เฮา ย้อน พระองค์ ก็ เกย ถูก ลองใจ๋ เหมือน เฮา กู้ อย่าง
แต่พระองค์บ่ได้เยียะบาปเลย 16 ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อเฮามัน
่ ใจ๋ตี้จะเข้ามาหาตี้หน้าบัลลังก์ของ
พระเจ้าผู้ตี้ มี พระคุณ เปื้ อเฮาจะได้ ฮับความเมตต๋า กับจะได้ ฮบ
ั พระคุณตี้ จะจ้วยเหลือเฮา
ในยามตี้เฮาต้องก๋าน
14 ย้อน จาอัน
้

5

1 พระเจ้า เลือก มหา ปุโรหิต กู้ คน จาก คน นี่ ละ

กับ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้ หื้อ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า เป๋น
ตั ๋วแตนของคนตังหลาย เปื้ อเอาของถวายกับเครือ
่ งปู่จามาถวายเปื้ อไถ่บาป 2 มหาปุโรหิต
หันอกหันใจ๋คนบ่ฮูเรื
้ อ
่ งตี้ได้หลงผิด ย้อนว่ามหาปุโรหิตเองก็มีความอ่อนแอเหมือนกั ๋น 3 จา
อัน
้ ต้านจึงต้องถวายเครือ
่ งปู่จาเปื้ อไถ่บาปหื้อตั ๋วเก่าตึงคนอื่นตวย
4 บ่มี ใผ แต่ง ตัง
้ ตั ๋ว เก่า ใน ตํา๋ แหน่ ง มหา ปุโรหิต ตี้ มี เกียรติ นี้ ได้ แต่ พระเจ้า เลือก คน นั ้น
เหมือนตี้พระองค์ได้เลือกอาโรน ด 5 พระคริสต์ก็เหมือนกั ๋น พระองค์บ่ได้ยกตั ๋วเก่าขึ้นเป๋น
มหาปุโรหิต แต่พระเจ้าได้อูกั
้ บพระองค์ว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ต
6 พระเจ้ายังอูไว้
้ แหมต๋อนนึ่ งว่า

“เจ้าจะเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�ถ
๑
ด
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5:4 5:4 อพย� 28:1
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ต๋อน ตี้ พระเยซู มี จี วต
ิ อยู่ ใน โลก นี้ พระองค์ ได้ อธิษฐาน กับ อ้อนวอน ด้วย เสียง อัน ดัง กับ
นํ้าต๋าไหลเถิงพระเจ้า ผู้ตี้สามารถจ้วยพระองค์หื้อป๊นจากความต๋าย แล้วพระเจ้าก็ฟังย้อน
พระเยซู ยํา เก๋ง พระองค์ 8 เถิง แม้ ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า พระองค์ ก็ ได้ เฮีย น
ฮู้ตี้ จะเจื้อฟังโดยก๋านทนตุ๊กทรมาน 9 เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซู สมบูรณ์ แบบแล้ว พระ
เยซู ก๋ายเป๋น ผู้ตี้ เยียะหื้อกู้ คนตี้ เจื้อ ฟัง พระองค์ ฮับความรอดป๊น บาปโต้ษตี้ คงอยู่ตลอดไป
10 โดยพระเจ้าได้แต่งตัง
้ พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตอย่างเมลคีเซเดค
7

เตือ
๋ นบ่หื้อหลงผิดไป
ยัง มี แหม หลาย อย่าง ตี้ เฮา จะ อู้ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง พระคริสต์ เป๋น มหา ปุโรหิต เหมือน เมลคี
เซเดค แต่อธิบายหื้อฟังยากย้อนหมู่ต้านเฮียนฮู้เข้าใจ๋จ๊า 12 แต๊ๆ แล้วต๋อนนี้ หมู่ต้านน่าจะ
เป๋นครูสอนได้แล้ว แต่ต้านก็ยังต้องก๋านคนมาสอนหลักธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับถ้อยกําของ
พระเจ้าแหม เหมือนว่าต้านยังต้องก๋านกิน
๋ นมอยู่ ต้านกิน
๋ ของกิน
๋ แข็งๆ บ่ได้ 13 คนใดตี้ยัง
กิน
๋ นม อยู่ ก็ เป๋น หละอ่อน หน้ อย เขา ยัง บ่เข้า ใจ๋ ว่า สิง่ ใด ดี สิง่ ใด บ่ดี 14 แต่ ของกิน
๋ แข็งๆ นั ้น
เหมาะสําหรับคนใหญ่ตี้ได้เฝิ็กจ๋นสามารถฮูว่
้ าสิง่ ใดดีสิง่ ใดบ่ดี
11

6

จาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ผ่าน หลัก กํา สอน เบื้องต้น เกี่ยวกับ พระคริสต์ แล้ว พัฒนา ความ เข้า ใจ๋
ของเฮาหื้อเป๋นคนใหญ่ เฮาบ่ควรสอนซํ้าแหมในเรือ
่ งก๋านกลับใจ๋ จากก๋านเยียะบ่ดี ตี้ นําไป
เถิงความต๋ายกับเรือ
่ งความเจื้อในพระเจ้า 2 เรือ
่ งกําสอนเกี่ยวกับพิธซ่
ี วยล้างต่างๆ๒ เรือ
่ ง
3
พิธีวาง มือ เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ เรือ
่ ง ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ ษ ตลอด ไป เฮา ก็ จะ
พัฒนาจาอีต่
้ อไป ถ้าพระเจ้ายอม
4 ส่วนผู้ตี้ เกยอยู่ในความเป่ งแจ้งของพระเจ้า เกยได้ ฮับของประทานจากพระเจ้า กับได้
มี ส่วน ฮ่วม ใน พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 5 กับ ตี้ เกย มี ประสบก๋า รณ์ ว่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า นั ้น ดี
กับอํานาจของยุคตี้ จะมาเถิงนั ้นเป๋นจาใด 6 ถ้าคนหมู่นั ้นยังหลงไปก็ เป๋นไปบ่ได้ ตี้ จะปาหมู่
เขากลับใจ๋จากบาปได้แหม ย้อนเหมือนกับว่าเขาได้เขิงพระบุตรของพระเจ้าบนไม้กางเขน
แหมเตื้อ กับซะหน้าซะต๋าพระองค์ต่อหน้าคนตังหลาย
7 แผ่นดินตี้ได้ฮบ
ั นํ้าฝนอยูตลอด
่
กับเกิดพืชผักเป๋นประโยชน์ แก่คนปูก เป๋นแผ่นดินตี้ได้
ฮับ ปอน จาก พระเจ้า 8 แต่ แผ่น ดิน ตี้ มี หนาม ตึง หน้ อย ตึง ใหญ่ เต๋ม ไป หมด ก็ บ่มี ก้า กับ เสี่ยง
ต่อก๋านถูกแจ้ง สุดต๊ายก็ถูกเผาไฟ
1

เปื้ อน ตี้ ฮัก ตัง หลาย เถิง แม้ ว่า หมู่ เฮา จะ อู้ จาอี้ เฮา ก็ มัน
่ ใจ๋ ว่า ต้าน ตัง หลาย มี ปอน ตี้ ดี
เหลือ เป๋น ปอน ตี้ จะ นํา ไป ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 10 พระเจ้า ยุติธรรม พระองค์ จะ บ่ลืม
ก๋าน งาน ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ ความ ฮัก ตี้ หมู่ ต้าน แสดง หื้อ พระองค์ หัน โดย ก๋าน ตี้ หมู่ ต้าน ได้
จ้วยเหลือคนของพระองค์ กับยังจ้วยอยู่แหมต่อไป 11 หมู่ เฮาใค่ หื้อหมู่ ต้านกู้ คนเอาแต๊ 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 บ่ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน
เป๋น คน ขี้ ค้าน แต่ หื้อ เอา อย่าง คน หมู่ นั ้น ตี้ เจื้อ วางใจ๋ กับ อดทน ก็ เลย ได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ พระเจ้า ได้
สัญญาไว้ว่าจะหื้อ
9

พระสัญญาของพระเจ้าก็เป๋นแต๊
๒

6:2
6:2
ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น
พิธบั
ี พติศมาของคริสเตียนกาว่าพิธซ่
ี วยล้างต่างๆ ของจาวยิว

พิธบั
ี พติศมาต่างๆ

อาจหมายเถิง
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13 ต๋อนตี้พระเจ้าหื้อสัญญากับอับราฮัม

พระองค์สาบานโดยอ้างเถิงตั ๋วของพระองค์เอง
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 ้นสาบานโดยอ้างผู้ตี้ใหญ่เหลือตั ๋วเก่า กําสาบานยืนยันสิง
่ ตี้ได้อู้แล้ว กับ
เยียะหื้อก๋านเถียงกั ๋นนั ้นจบลง 17 พระเจ้าก็ได้ยืนยันพระสัญญาของพระองค์โดยกําสาบาน
เหมือนกั ๋น เปื้ อเยียะหื้อคนตี้ จะฮับสิง่ ตี้ สัญญาไว้ฮู้อย่างแน่ นอนว่า พระเจ้าจะบ่มีวันเปี่ ยน
ใจ๋ จากสิง่ ตี้ พระองค์ ตัดสินใจ๋ จะเยียะ 18 สิง่ ตี้ พระองค์ สัญญากับสาบานเปี่ ยนตึงบ่ได้ ย้อน
ว่า เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ พระเจ้า จะ อู้ จุ จาอัน
้ หมู่ เฮา ตี้ ได้ เปิ้ ง พระองค์ ก็ มี กํา๋ ลัง ใจ๋ นั ก ขึ้น ขนาด ตี้ จะ
ได้ ยึดความหวังตี้ พระองค์ ได้ หื้อไว้ 19 เฮามีความหวังนี้ เผียบเหมือนสมอเฮือตี้ ยึดจิตใจ๋ หื้อ
แน่ นกับมัน
่ คง ความหวังนี้ ก็เป๋นความหวังตี้จะปาหมู่เฮาผ่านผ้ากัง้ ในพระวิหารบนสวรรค์
เข้าไปในตี้ๆ บริสุทธิตี
์ ้สุด 20 เป๋นตี้ตี้พระเยซูได้เข้าไปก่อนเฮาแล้วเปื้ อเฮาตังหลาย พระองค์
ได้เป๋นมหาปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค

7
ปุโรหิตอย่างเมลคีเซเดค
เมลคี เซเดค คน นี้ เป๋น กษั ตริย์ เมือง ซาเลม กับ เป๋น ปุโรหิต ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ต้าน ได้
ไปหาอับราฮัมต๋อนตี้ อับราฮัมกํ่าลังปิ๊ กมาจากก๋านมีชัยเหนื อหมู่กษั ตริย์ต่างๆ แล้วต้านได้
ปั๋ นปอนอับราฮัมธ 2 อับราฮัมก็ได้ถวายของตี้ ยึดมานึ่ งในสิบส่วนแก่ เมลคี เซเดค จื้อเมลคี
เซเดค มี ความ หมาย ว่า “กษั ตริย์ ตี้ เยีย ะ ต๋าม ความ ถูก ต้อง� กับ ต้าน เป๋น กษั ตริย์ แห่ง เมือง
ซาเลม หมายเถิง “กษั ตริยแห่
์ งสันติสุข� 3 บ่มีเขียนไว้ว่าใผเป๋นป้อแม่ของต้าน กาว่าป้ออุย
๊
แม่ หม่อน ของ ต้าน เป๋น ใผ วัน เกิด กาว่า วัน ต๋าย ของ ต้าน ก็ บ่มี เขียน บอก ไว้ ต้าน เป๋น เหมือน
พระบุตรของพระเจ้า ตัด
๊ ตี้ว่าต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไป
4 กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ว่า เมลคี เซเดค ยิง
๊ แม่ หม่อน คน เก๊า
่ ใหญ่ มอก ใด เถิง ขนาด อับ ราฮัม ป้อ อุย
ของเฮายังถวายของตี้ ยึดมาได้ นึ่ งในสิบหื้อต้าน 5 บทบัญญัติของโมเสสสัง่ หื้อลูกหลานผะ
กุ๋น เลวีตี้ เป๋น ปุโรหิต ฮับ ส่วน แบ่ง นึ่ ง ใน สิบ จาก สิง่ ตี้ คน ตัง หลาย ได้ มา คือ มา จาก หมู่ ปี้ น้ อง
ของเขา เถิงแม้ว่าหมู่ปี้ น้ องของเขาจะสืบเจื๊อสายมาจากอับราฮัมเหมือนกั ๋น 6 แต่เมลคีเซ
เดค นั ้น บ่ได้ สืบ เจื๊ อสาย มา จาก ผะกุ๋น เลวี ก็ ยัง ได้ ฮับ นึ่ ง ใน สิบ ส่วน จาก อับ ราฮัม แล้ว ได้ ปั๋ น
ปอนอับราฮัมผู้ตี้พระเจ้าหื้อพระสัญญา 7 เฮากู้คนฮู้ว่า ผู้ตี้หื้อปอนก็ยิง่ ใหญ่เหลือผู้ตี้ได้ฮบ
ั
ปอน 8 ส่วนปุโรหิตผะกุ๋นเลวีตี้ได้ฮบ
ั นึ่ งในสิบส่วนเป๋นก้าคนตี้ต้องต๋าย แต่เมลคีเซเดคผู้ตี้
ได้ ฮบ
ั นึ่ ง ใน สิบ ส่วน เป๋น ผู้ ตี้ พระคัมภีร ได้
์ เขียน ไว้ว่า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ 9 จะ อู้จาอี้ก็ ได้ ว่า ลูก หลาน
ผะกุ๋น เลวีตี้ ได้ ฮับ นึ่ ง ใน สิบ ส่วน นั ้น ได้ ถวาย นึ่ ง ใน สิบ ส่วน แก่ เมลคี เซเดค ผ่าน ตาง อับ ราฮัม
ตวย 10 ย้อนว่าต๋อนตี้เมลคีเซเดคกับอับราฮัมปะกั ๋นนั ้น เลวียังบ่เกิดเตื้อ แต่ว่าเลวีก็อยู่ใน
สายเลือดของอับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเขา
11 จาใดก็ต๋าม ถ้าคนตังหลายเป๋ นคนดีสมบูรณ์ แบบได้โดยตางระบบปุโรหิตของเผ่าเลวี
เซิง่ บทบัญญัติของโมเสสก็ ตัง้ ขึ้นจากระบบนี้ แล้วเป๋นจาใดจะต้องมี ปุโรหิตอย่างเมลคี เซ
เดค แตน หมู่ ปุโรหิต ต๋าม แบบ อย่าง อาโรน แหม 12 ย้อน ว่า เมื่อ เปี่ ยน ระบบ ปุโรหิต แล้ว บท
บัญญัติก็ ต้องเปี่ ยนตวยเปื้ อหื้อเข้ากั ๋น 13 องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าคนตี้ เฮาอู้เถิงนี้ มาจากเผ่าอื่น
1

ท
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14 เฮา กู้ คน ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า องค์

เซิง่ บ่มี ใผ ใน เผ่า นี้ เกย เป๋น ปุโรหิต ฮับใจ๊ อยู่หน้า แต้น ปู่ จา เลย
พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา สืบ เจื๊ อสาย มา จาก เผ่า ยู ดาห์เซิง่ โมเสส บ่เกย อู้ เถิง ว่า จะ มี ปุโรหิต มา
จากเผ่านี้ เลย
พระเยซูเป๋นปุโรหิตเหมือนเมลคีเซเดค

15 สิง
้ แล้วนั ้นก็ชัดเจนนั กขึ้น
่ ตี้เฮาได้อูมา

ย้อนมีปุโรหิตแหมคนนึ่ งเกิดขึ้นต๋ามแบบอย่าง

16 เซิง
ั ก๋านแต่งตัง้ ต๋ามบทบัญญัติเรือ
่ งเจื๊ อสาย
่ ผู้ตี้ ได้ เป๋นปุโรหิตนี้ นั ้นบ่ได้ ฮบ

เมลคี เซเดค
แต่ได้ฮบ
ั ก๋านแต่งตัง้ โดยฤทธิอํ
ิ ตี้บ่เสี้ยงสุดเลย 17 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้
์ านาจของจีวต
ว่า
“ต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�น
บท บัญญัติ เก่า นั ้น ได้ ยกเลิก ไป แล้ว ย้อน มี จุด อ่อน กับ บ่มี ประโยชน์ 19 ย้อน บท บัญญัติ
ของโมเสสบ่ได้ เยียะหื้ออะหยังสมบูรณ์ แบบเลย แต่ ต๋อนนี้ เฮาได้ ฮับความหวังตี้ ดี เหลือตะ
ก่อน เซิง่ โดยความหวังนี้ เฮาจึงเข้าใก้พระเจ้าได้
20 ป๋ ายบ่ปอพระเจ้ายังยืนยันเรือ
่ งความหวังนี้ โดยกําปฏิญาณของพระองค์ ส่วนคนอื่นๆ
ได้ เป๋น ปุโรหิต โดย บ่มี กํา ปฏิญาณ อะหยัง เลย 21 แต่ พระเยซู ได้ เป๋น ปุโรหิต โดย กํา ปฏิญาณ
เมื่อพระเจ้าอูกั
้ บพระองค์ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า๓ได้ปฏิญาณไว้แล้ว
กับจะบ่เปี่ ยนใจ๋
คือ ‘ต้านจะเป๋นปุโรหิตตลอดไป� �บ
22 ย้อนกําปฏิญาณของพระเจ้านี้ พระเยซูจึงเป๋ นผู้กํ๊าประกั ๋นพันธสัญญาตี้ดีเหลืออันเก่า
18

ปุโรหิต ใน เผ่า เลวีนั ้น มี ก๋าน สืบ ตํา๋ แหน่ ง ต่อๆ กั ๋น มา หลาย คน ย้อน ปุโรหิต หมู่ นั ้น เมื่อ
ต๋ายก็เยียะหน้าตี้ต่อบ่ได้ 24 แต่พระเยซูก็เยียะหน้าตี้เป๋นปุโรหิตตลอดไป ย้อนว่าพระองค์มี
จีวต
ิ โดยบ่มีวันต๋าย 25 พระเยซูจึงสามารถจ้วยจีวต
ิ หมู่คนตี้มาหาพระเจ้าโดยตางพระองค์
อย่างสมบูรณ์ ย้อนพระเยซูยังมีจีวต
ิ อยูตลอด
่
เปื้ ออ้อนวอนพระเจ้าเผื่อหมู่เขา
23

มหา ปุโรหิต จา อี้ ก็ เปิง กับ เฮา ย้อน พระองค์ เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ บ่มี ความ ผิด บ่มี มลทิน
พระเจ้า แยก พระองค์ ออก จาก คน บาป ตัง หลาย กับ ยก หื้อ อยู่ สูง เหลือ สวรรค์ 27 พระเยซู
บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา กู้ วัน บ่เหมือน มหา ปุโรหิต คน อื่นๆ ตี้ ต้อง ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา
เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ ตั ๋ว เก่า ก่อน แล้ว ก้อย ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ คน ตัง หลาย แต่ พระ
เยซู ได้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เตื้อ เดียว ก็ ปอ เมื่อ พระองค์ ถวาย จี วต
ิ ของ พระองค์ เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา
28 ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส นั ้น คน เฮา ตี้ อ่อนแอ ได้ ฮบ
ั ก๋านแต่งตัง้ หื้อเป๋นมหาปุโรหิต แต่
กําปฏิญาณของพระเจ้าตี้มาหลังบทบัญญัติได้แต่งตัง้ พระบุตรผูตี
้ ้พระเจ้าเยียะหื้อสมบูรณ์
แบบตลอดไป
26

8
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตของเฮา

1 สิง
่ งตี้เฮาอู้มานี้ ก็คือว่า
่ ตี้สําคัญของเรือ

เฮามีมหาปุโรหิตจาอี้ ผู้ตี้นั ่งอยู่ตังขวาบัลลังก์
ของพระเจ้าผู้ตี้ยิง่ ใหญ่ตี้สุดในสวรรค์
คือ
ในเต็นท์ศักดิส
้ ง้ ขึ้น บ่ใจ้คนตัง้ 3 มหาปุโรหิตกู้คนได้ฮับก๋าน
์ ิทธิตี
์ ้แต๊จริง เซิง่ พระเจ้าเป๋นผูตั
2 กับเป๋ นผู้ตี้เยียะหน้าตี้ในสถานตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้สุด

น

7:17 7:17 สดด� 110:4

๓

7:21 7:21 องค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้นี่ อ้างเถิง พระเจ้า

บ

7:21 7:21 สดด� 110:4

ฮีบรู 8:4

344

ฮีบรู 9:2

แต่งตัง้ หื้อถวายเครือ
่ งปู่จากับสัตว์ปู่จา ย้อนจาอีก็
้ จํา๋ เป๋นตี้มหาปุโรหิตคนนี้ ของเฮาจะต้อง
เอาของมาถวายตวยเหมือนกั ๋น 4 ถ้าพระองค์อยู่ในโลกนี้ ก็ คงบ่ได้ เป๋นปุโรหิต ย้อนว่ามีหมู่
ปุโรหิตตี้ ถวายเครือ
่ งปู่ จาต่างๆ ต๋ามบทบัญญัติของโมเสสอยู่แล้ว 5 ปุโรหิตหมู่นั ้นฮับใจ๊ ใน
สถานตี้ ศักดิส
้ เหมือน กับ ต๋อน ตี้
์ ิทธิตี
์ ้ เฮีย น แบบ กับ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ตี้ อยู่ใน สวรรค์ เต้า อัน
โมเสสกํ่าลังจะแป๋งเต็นท์นั ้น พระเจ้าได้เตือ
๋ นว่า
“หื้อแป๋งกู้อย่างต๋ามแบบตี้เฮาได้สําแดงหื้อเจ้าหันต๋อนอยูบน
่ ดอยนั ้น�ป

แต่ หน้า ตี้ ปุโรหิต ตี้ พระเยซู ได้ ฮับ ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ หน้า ตี้ ของ หมู่ ปุโรหิต หมู่ นั ้น เหมือน
เดียว กั ๋น กับ พันธสัญญา ตี้ พระองค์ ได้ เป๋น คน ก๋าง หละหว่าง พระเจ้า กับ คน ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ
พันธ สัญญา ตี้ พระเจ้า เกย เยีย ะ ผ่าน ตาง โมเสส ย้อน พันธ สัญญา ใหม่ นี้ เกิด ขึ้น จาก พระ
สัญญาตี้ดีเหลือ 7 ย้อนว่าถ้าพันธสัญญาเก่าดีอยู่แล้ว ก็บ่จํา๋ เป๋ นต้องมีพันธสัญญาใหม่มา
แตน 8 แต่พระเจ้าตํา๋ หนิ คนของพระองค์ว่า
“เวลานั ้นจะมาเถิงแล้ว
ตี้เฮาจะเยียะพันธสัญญาใหม่กับจาวอิสราเอลกับจาวยูดาห์
9 เซิง
่ บ่เหมือนพันธสัญญา
ตี้เฮาได้เยียะกับหมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเขา
6

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 เก่า
นั ้นใจ๊บ่ได้แหมแล้ว สิง่ ตี้ใจ๊บ่ได้กับเก่าไปนั ้นแหมบ่เมินก็จะหายไป
13

9

ก๋านนมัสก๋านในโลกนี้ กับในสวรรค์

1 พันธสัญญาอันก่อนนั ้นมีกฎเกี่ยวกับก๋านนมัสก๋าน

กับมีสถานตี้ศักดิส
์ ิทธิใน
์ โลกนี้ 2 มี
เต็นท์ศักดิส
๊ นอกตี้ฮ้องว่า ห้องศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ตัง้ ขึ้น เต็นท์นี้ มีสองห้อง ห้องจัน
์ ิทธิ์ มีขาตัง้ โกม
ป

8:5 8:5 อพย� 25:40

๔

8:10 8:10 องค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้นี่ อ้างเถิง พระเจ้า

ผ
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3 หลัง ผ้า กัง
้ มีแหมห้องเป๋นห้องจัน
๊

ไฟ โต๊ะกับเข้าหนมปังตี้ ตัง้ ถวายพระเจ้าวางอยู่บนโต๊ะ
ในฮ้องว่า ห้องตี้ศักดิส
่ งหอม มีหีบแห่งพันธสัญญา
์ ิทธิตี
์ ้สุด 4 ในห้องนี้ มีแต้นคําใจ๊เผาเครือ
ตี้ ตัง นอก เป๋น คํา ตัง ใน หีบ มี ไห คํา ตี้ ใส่ มานา มี ไม้ เต๊า ของ อาโรน ตี้ แตกใบ อ่อน กับ มี แผ่น
หิน แห่ง พันธสัญญาฝสอง แผ่น 5 บน หีบ นั ้น มี ฮูป ปั้ น ฮ้อง ว่า เครู บ๕ตี้ แสดง ว่า พระเจ้า อยู่ ตี้
หัน
้ ปีกของเครู บก๋างออกปกตัด
๊ ตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ๖ แต่ต๋อนนี้ เฮาอู้เถิงเรือ
่ งหมู่นี้ นั ก
เหลือนี้ 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
7
เขาเป๋นประจํา๋ แต่มีก้ามหาปุโรหิตเต้าอัน
้ ตี้เข้าไปในห้องจัน
๊ ในปี๋ ละเตื้อ ต้องเอาเลือดเข้า
ไป ถวาย เปื้ อ ตั ๋ว เก่า กับ เปื้ อ คน ตัง หลาย ตี้ เยีย ะ บาป โดย บ่ฮู้ ตั ๋ว 8 โดย สิง่ หมู่ นี้ พระวิญญาณ
บริสุทธิเยี
์ ย ะ หื้อ หัน ว่า ตาง ตี้ จะ เข้า ไป ใน สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุด นั ้น ยัง บ่เปิด เตื้อ ตราบ ใด ตี้
9
ห้องจัน
๊ นอกยังอยู่ นี่ เป๋นภาพตี้ เยียะหื้อหันว่าในสมัยนี้ ก๋านนําเครือ
่ งปู่ จาก็ ดี สัตว์ปู่ จาก็
ดี ตี้เอามาถวายหื้อพระเจ้า บ่สามารถซ่วยล้างจิตใจ๋คนตี้มานมัสก๋านพระเจ้าหื้อหมดใสได้
10 สิง
่ ง เกี่ยว กับ ของ กิน
่ ง
่ หมู่ นี้ เป๋น ก้า เรือ
๋ กับ พิธีซ่วย ล้าง ต่างๆ เป๋น กฎเก๋ ณฑ์ ตี้ เกี่ยวกับ เรือ
ภายนอกเต้าอัน
้ จ๋นเถิงเวลาตี้พระเจ้าจะเปี่ ยนเป๋นระบบใหม่
11 บ่า เดี่ยว นี้ พระ คริสต์ 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 กับบ่ได้ เป๋นสิง่ ตี้ พระเจ้าสร้างในโลกนี้ 12 พระเยซู บ่ได้ เอาเลือดแป๊ะกาว่าเลือดงัวเข้า
ไป เป๋น เครือ
่ งปู่ จา แต่ พระองค์ เอา เลือด ของ ตั ๋ว เก่า เข้า ไป ใน ห้อง ตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุด พระองค์
เยีย ะ จาอี้ เตื้อ เดียว ก็ ปอ แต่ เยีย ะ หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตลอด ไป 13 ถ้า เลือด แป๊ะ กับ
เลือด งัว ตึง นํ้า ขี้ เต้า ของ ลูก งัว ตี้ ถูก เผา ตี้ เอา ไป พรม คน ตี้ มี มลทิน สามารถ ซ่วย ล้าง เขา หื้อ
บริสุทธิต๋
์ ามบทบัญญัติได้ 14 แล้วเลือดของพระเยซู คริสต์ จะซ่วยล้างเฮานั กเหลือนั ้นมอก
ใด ย้อนโดยตางพระวิญญาณตี้ อยู่ตลอดไป พระคริสต์ ถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่ จาตี้ บ่มีตํา๋ หนิ
ต่อ พระเจ้า เลือด ของ พระองค์ ก็ สามารถ ซ่วย ล้าง จิต สํานึ ก ของ เฮา หื้อ บริสุทธิ์ป๊น จาก ก๋าน
เยียะตี้นําไปเถิงความต๋าย เปื้ อเฮาจะได้ฮับใจ๊พระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่
15 ย้อน จาอี้ พระเยซู คริสต์ จึง เป๋ น คน ก๋าง นํา พันธสัญญา ใหม่ มา หื้อ เปื้ อ คน ตัง หลาย ตี้
พระเจ้า ฮ้อง มา นั ้น จะ ได้ ฮบ
ั ปอน ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ ย้อน พระ คริสต์
ได้ ต๋าย เปื้ อ ไถ่ หมู่ เขา หื้อ ป๊น จาก บาป ตี้ ได้ เยีย ะ ไป ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ภายใต้ สิทธิอํานาจ ของ พันธ
สัญญาเก่า
16 ส่วน หนั งสือ ยก ทรัพย์ สมบัติ หื้อ นั ้น จะ ต้อง พิสูจน์ ว่า เจ้าของ หนั งสือ นั ้น ต๋าย แล้ว
17 ย้อน ว่า หนั งสือ ยก ทรัพย์ สมบัติ จะ มี ผล บังคับ ใจ๊ ได้ ก็ ต่อ เมื่อ เจ้า ของ หนั งสือ ต๋าย แล้ว
ถ้าเจ้าของหนั งสือยังมีจี วต
ิ หนั งสือนั ้นก็ บ่มีผลอะหยัง 18 เหมือนเดียวกั ๋น พันธสัญญาอัน
เก่านั ้นจะมีผลบังคับใจ๊ ได้ ก็ ต่อเมื่อมีก๋านใจ๊ เลือดเต้าอัน
้ 19 ต๋อนตี้ โมเสสบอกบทบัญญัติกู้
ข้อแก่จาวอิสราเอลแล้ว ต้านก็เอาเลือดลูกงัวกับแป๊ะ๗สูนกับนํ้า แล้วเอาขนแกะสีแดงสด
มัดกิง่ ต้นหุสบมาพรมหนั งสือบทบัญญัติกับจาวอิสราเอล 20 ต้านอูว่
้ า “นี่ คือเลือดแห่งพันธ
สัญญา ตี้ พระเจ้า สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม� 21 แล้ว โมเสส ได้ เอา เลือด พรม เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์
กับ กู้ สิง่ ตี้ ใจ๊ ใน ก๋าน นมัส ก๋า น 22 แต๊ๆ แล้ว บท บัญญัติ บอก ว่า จะ ต้อง ใจ๊ เลือด ซ่วย ล้าง ของ
เกือบกู้อย่างหื้อหมดใสจากก๋านเป๋นมลทิน ถ้าบ่มีก๋านเสียเลือดก็บ่มีก๋านยกโต้ษบาป
ฝ

9:4
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31:18

๕

9:5

9:5 เครู บ เป๋นทูตสวรรค์ตี้มีปีกหมู่นึ่ ง

เป๋นตัด
๊ บนฝาหีบตี้ปุโรหิตเอาเลือดของสัตว์ปู่จามาพรมปี๋ละเตื้อเป๋นพิธยกโต้
ี
ษบาป
สําเนาโบราณบางฉบับบ่มี แป๊ะ
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เลือดของพระคริสต์ซ่วยล้างบาปได้

23 ย้อนจาอัน
้ จึงจํา๋ เป๋ นต้องใจ๊เครือ
่ งปู่จาจาอี้ซ่วยล้างสิง่ ของต่างๆ

หมู่นี้ ตี้เป๋นของเฮียน
แบบ ใน สวรรค์ หื้อ หมดใส ส่วน ของ ใน สวรรค์ นั ้น ต้อง ใจ๊ เครือ
่ ง ปู่ จา ตี้ ดี เหลือ นั ้น มา เยีย ะ หื้อ
หมดใส 24 ย้อนว่าพระเยซูคริสต์บ่ได้เข้าสู่สถานตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้คนแป๋งเฮียนแบบจากสถานตี้
ศักดิส
่ อหน้าพระเจ้า
์ ิทธิแต๊
์ ๆ ในสวรรค์ แต่พระองค์เข้าสู่สวรรค์นั ้น บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์อยูต่
เปื้ อ เฮา ตัง หลาย 25 กับ พระเยซู บ่ได้ ถวาย ตั ๋ว ของ พระองค์ หลาย เตื้อ เหมือน มหา ปุโรหิต ตี้
ต้องเอาเลือดตี้บ่ใจ้ของตั ๋วเก่า เข้าไปในห้องตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้สุดในเต็นท์นั ้นกู้ปี๋ 26 ย้อนถ้าเป๋น
จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ ต้อง ทน ตุ๊ก หลาย เตื้อ นั บ ตัง้ แต่ สร้างโลก มา แต่ แต๊ๆ แล้ว พระองค์ มา ป๋า
กฏในยุคสุดต๊ายเตื้อเดียวเต้าอัน
้ เปื้ อถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จากํา๋ จัดบาปจ๋นหมดเสี้ยง

27 เฮากู้ คนก็ ต้องต๋ายเตื้อเดียว หลังจากนั ้นก็ จะถูกพระเจ้าตัดสิน 28 ก็ เหมือนกั ๋นตี้ พระ
คริสต์ก็ถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียว เปื้ อฮับเอาบาปของคนจํา๋ นวนนั กไป กับพระองค์
จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง บ่ได้มาเปื้ อกํา๋ จัดบาป แต่มาเปื้ อนําความรอดป๊นบาปโต้ษมาหื้อกับ
หมู่คนตี้รอถ้าพระองค์

10
บ่ต้องถวายเครือ
่ งปู่จาแหมต่อไป

บท บัญญัติ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ดีๆ ตี้ จะ มา เถิง บ่ใจ้ ของ แต๊ ย้อน จา อี้ บท บัญญัติ จึง
บ่สามารถเยียะหื้อคนตี้ มานมัสก๋านพระเจ้าสมบูรณ์ แบบโดยก๋านถวายเครือ
่ งปู่ จาเหมือน
2
เก่ากู้ๆ ปี๋ตลอด ถ้าก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาเยียะหื้อคนสมบูรณ์ แบบได้แต๊ๆ คนก็คงเลิกถวาย
เครือ
่ งปู่จาไปแล้ว ย้อนว่าคนตี้มานมัสก๋านจะฮับก๋านซ่วยล้างบาปจ๋นหมดใสเตื้อเดียวก็ปอ
แล้วเขาจะบ่ฮู้สึกผิดในความบาปของเขาแหมต่อไป 3 แต่ก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาจาอี้เป๋นสิง่
4
ตี้ เตือ
๋ นหื้อคนกึ๊ดเถิงเรือ
่ งบาปของตั ๋วเก่ากู้ๆ ปี๋ ย้อนว่าเป๋นไปบ่ได้ ตี้ เลือดแป๊ะเลือดงัวจะ
ใจ๊ซ่วยล้างบาปหื้อหมดไป 5 ย้อนจาอัน
้ เมื่อพระคริสต์เข้ามาในโลกนี้ พระองค์อู้กับพระเจ้า
ว่า
“พระองค์บ่ได้ต้องก๋านสัตว์ปู่จากับเครือ
่ งปู่จา
แต่พระองค์ได้เกียมตั ๋วตี้เป๋นเนื้ อหนั งหื้อข้าพระองค์
6 พระองค์บ่ได้ปอใจ๋สัตว์ตี้เผาปู่จา
กับเครือ
่ งปู่จาล้างบาปหมู่นั ้นเลย
1

7 แล้วข้าพระองค์อูว่
้ า

‘ข้าพระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าแต่พระเจ้า

ข้าพระองค์มาแล้ว เปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์
อย่างตี้มีเขียนเถิงข้าพระองค์ในหนั งสือม้วน� �พ
8 พระองค์ ตัง
้ เก๊าอู้ว่า “พระองค์บ่ต้องก๋านสัตว์ปู่จา เครือ
่ งปู่ จา สัตว์ตี้ เผาปู่จา กับเครือ
่ งปู่
จา ล้าง บาป พระองค์ บ่ได้ ปอใจ๋ ใน สิง่ หมู่ นี้ � (เถิง แม้ ว่า บท บัญญัติ สัง่ หื้อ เยีย ะ จาอัน
้ ก็ ต๋าม)
9 พระองค์อูแหม
้
ว่า “ข้าพระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าพระองค์มาเปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของ
พระองค์� พระเจ้า ก็ เลย ยกเลิก ระบบ เก่า ตี้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เหีย เปื้ อ ตัง้ ระบบ ใหม่ ตี้ ถวาย
พระคริสต์ขึ้นแตน 10 ย้อนพระเยซูคริสต์ได้เยียะในสิง่ ตี้พระเจ้าต้องก๋านนี้ เฮาตังหลายจึง
ได้ ฮับก๋านซ่วยล้างบาปหื้อหมดใส โดยพระเยซู คริสต์ ถวายตั ๋วของพระองค์ เป๋นเครือ
่ งปู่ จา
เตื้อเดียวก็ปอ
พ
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ปุโรหิต กู้ คน ยืน หน้า แต้น ปู่ จา เยีย ะ หน้า ตี้ ของ ตั ๋ว เก่า กู้ วัน โดย ตี้ เขา ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา
อย่างเดียวกั ๋นกู้วันๆ แต่เครือ
่ งปู่จาหมู่นั ้นก็ซ่วยล้างบาปหื้อหมดไปบ่ได้เลย 12 แต่พระเยซู
คริสต์ ได้ ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา เตื้อ เดียว ตี้ มี ผล ตลอด ไป เปื้ อ ล้าง บาป แล้ว ก็ นั ่ง อยู่ เผิก
ขวามือของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่นั ้นมาพระองค์ก็รอถ้าจ๋นศัตรู ของ
๋
พระองค์จะถูกเยียะหื้อเป๋น
ตี้ ฮองตีน
๋ พระองค์ 14 โดยก๋านถวายตั ๋วของพระองค์ เตื้อเดียว พระองค์ ได้ เยียะหื้อหมู่ คนตี้
ได้ฮับก๋านซ่วยล้างหื้อหมดใส เป๋นคนสมบูรณ์ แบบตลอดไป
15 พระวิญญาณบริสุทธิก็
่ งนี้ กับเฮาตวย พระองค์อูว่
้ า
์ ยืนยันเรือ
16 “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าอู้ว่า อันนี้ เป๋ นพันธสัญญาตี้เฮาจะเยียะกับเขาตังหลายหลังจากสมัย
นั ้น
คือเฮาจะใส่บทบัญญัติของเฮาไว้ในจิตสํานึ กของหมู่เขา
กับเฮาจะเขียนมันไว้ในจิตใจ๋ของหมู่เขา�ฟ
17 กับอูแหม
้
ว่า
“เฮาจะบ่จํา๋ บาปกับก๋านบ่ดีของเขาแหมเลย�ภ
18 เมื่อมีก๋านยกโต้ษบาปหื้อแล้ว ก็บ่ต้องมีก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาไถ่บาปแหม
11

กําเตือ
๋ นหื้อเจื้อฟังองค์พระผู้เป๋นเจ้า
เฮามีความมัน
่ ใจ๋ตี้จะเข้าสู่สถานตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้สุด โดยเลือด
20
ของพระเยซู พระองค์ได้เปิดหนตางใหม่ตี้หื้อจีวต
ิ โดยก๋านต๋ายของพระองค์ เฮาจึงผ่าน
ผ้า กัง้ เข้า ไป ตัง ใน สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ได้ 21 เมื่อ เฮา มี ปุโรหิต ใหญ่ ตี้ ปกครอง คน ใน ครอบครัว
ของพระเจ้าแล้ว 22 ก็หื้อเฮาเข้าใก้พระเจ้าด้วยความจริงใจ๋กับความเจื้ออย่างมัน
่ ใจ๋ โดยมี
จิต สํานึ ก ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง หื้อ หมดใส จาก ความ ฮู้ สึก ผิด ใน บาป กับ โดย ตั ๋ว ของ เฮา ตี้ ได้
ฮับก๋านซ่วยล้างโดยนํ้าบริสุทธิแล้
่ อย่างบ่หวัน
่ ไหวในความหวังตี้เฮายอม
์ ว 23 หื้อเฮายึดมัน
ฮับไว้แล้วนั ้น ย้อนว่าพระองค์ผู้ตี้ได้หื้อพระสัญญาเป๋นผู้สัตย์ซ่ือ 24 ขอหื้อเฮากึ๊ดหื้อดีว่าจะ
กระตุ้น กั ๋น หื้อ มี ความ ฮัก กับ เยีย ะ ก๋าน ดี ได้ จาใด พ่อง 25 บ่ดี ขาด ก๋าน จุ มนุ ม กั ๋น เหมือน บาง
คนตี้เยียะจาอัน
้ เจื่อๆ แต่หื้อเฮาหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นนั กขึ้นๆ ย้อนว่าต้านตังหลายก็ฮู้แล้วว่าวันตี้
องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมาก็ใก้เถิงแล้ว
26 ถ้าเฮาฮู้ความจริงจาอี้แล้ว แล้วยังตัง
้ ใจ๋เยียะบาปแหม ก็จะบ่มีเครือ
่ งปู่จาไว้ล้างบาป
หื้อ เฮา เลย 27 มี แต่ ความ กั ๋ว ใน ก๋าน รอถ้า ก๋าน ตัดสิน ของ พระเจ้า กับ ก๋าน รอถ้า ไฟ ฮ้อน ตี้
จะ ทําลาย ศัตรู ๋ของ พระเจ้า 28 คน ใด ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า มี หลัก ฐาน
จากพยานสองสามคน เขาก็ ต้องถูกฆ่าต๋ายอย่างบ่มีก๋านอินดู 29 กึ๊ดผ่อเต๊อะ คนตี้ ยํ่าพระ
บุตรของพระเจ้า กับถือว่าเลือดแห่งพันธสัญญาตี้ เยียะหื้อเขาบริสุทธินั
์ ้นบ่ศักดิส
์ ิทธิ์ กับดู
แควนพระวิญญาณแห่งพระคุณ เขาสมควรจะได้ฮับโต้ษนั กเหลือนั ้นมอกใด 30 ย้อนเฮาฮู้
จักผู้ตี้ อู้ว่า “ก๋านแก้แค้นนั ้นเป๋นหน้าตี้ของเฮา เฮาจะแก้แค้นหมู่เขาเอง�ม กับพระองค์ อู้
แหมว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะตัดสินคนของพระองค์�ย 31 น่ากั ๋วขนาดตี้ต้องอยู่ใต้อํานาจ
ของพระเจ้าผู้ตี้มีจีวต
ิ อยู่
32 หื้อ กึ๊ด เถิง สมัย ตะก่อน 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 ตุ๊ก กับ คน ตี้
ถูก เยีย ะ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 34 ต้าน ฮ่วม ตุ๊ก กับ คน ตี้ ติด คอก กับ เมื่อ คน อื่น ยึด ทรัพย์ สมบัติ
19 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย
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ของต้านไป ต้านก็ยินดียอมหื้อ ย้อนต้านฮู้ว่าต้านมีทรัพย์สมบัติตี้ดีเหลือนั ้น กับเป๋นทรัพย์
สมบัติ ตี้ อยู่ ได้ ตลอด ไป 35 ย้อน จาอัน
้ บ่ดี เอา ความ มัน
่ ใจ๋ ของ ต้าน ขว้าง ไป เหีย เป๋น ความ
36
มัน
่ ใจ๋ ตี้จะเยียะหื้อต้านได้ ฮบ
ั รางวัลอันยิง่ ใหญ่ ต้านตังหลายต้องอดทน เปื้ อว่าเมื่อต้าน
เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าแล้ว ต้านจะได้ฮับต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 37 พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แหมบ่เมินเต้าใด พระองค์ผู้ตี้จะมานั ้นก็จะมาแผวแล้ว พระองค์จะบ่รอจ๊า
38 คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขา จะมีจีวต
ิ
แต่ถ้าเขาบ่เจื้อแหมต่อไป เฮาก็จะบ่ปอใจ๋เขา�ร
39 ส่วนเฮาตังหลายบ่ใจ้เป๋ นคนตี้เลิกเจื้อแล้วถูกทําลาย แต่เฮาเป๋ นผู้ตี้เจื้อ จึงฮักษาจีวต
ิ ไว้
ได้

11

ความเจื้อวางใจ๋
ความ เจื้อ คือ ความ แน่ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เฮา หวัง ไว้ เป๋น ความ มัน
่ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เฮา ผ่อ บ่หัน 2 ย้อน
ความเจื้อ คนสมัยก่อนจึงได้ฮบ
ั ก๋านยกย่องจากพระเจ้า
3 ย้อนความเจื้อ เฮาจึงเข้าใจ๋ ว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลขึ้นมาโดยถ้อยกําของพระองค์ จา
อัน
้ สิง่ ตี้คนเฮาหันได้ก็เกิดจากสิง่ ตี้คนเฮาผ่อบ่หัน
4 ย้อนความเจื้อ อาแบลได้เอาเครือ
่ งปู่จาตี้ดีเหลือของคาอินมาถวายพระเจ้า ย้อนความ
เจื้อ อาแบล จึง ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง จาก พระเจ้า ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ตี้ พระองค์
ยอมฮับของถวายของเขา ย้อนความเจื้อ เถิงแม้ว่าอาแบลต๋ายแล้วแต่ เรือ
่ งความเจื้อของ
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 เขาได้ ฮบ
ั ก๋านยกย่องจากพระเจ้าว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 6 ถ้าคนใดบ่มี ความเจื้อ
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 จะหื้อรางวัลแก่ คนหมู่นั ้นตี้ เซาะหาพระองค์ 7 ย้อนความเจื้อ เมื่อโนอาห์ได้ ฮบ
ั กํา
เตือ
๋ น จาก พระเจ้า เถิง เรือ
่ ง ใน ปายหน้า ตี้ ยัง ผ่อ บ่หัน เตื้อ โนอาห์ ก็ เจื้อ ฟัง กํา เตือ
๋ น นั ้น แล้ว
เขาก็ได้แป๋งเฮือลําใหญ่เปื้ อจ้วยคนในครอบครัวของเขาหื้อรอดต๋าย ย้อนความเจื้อของเขา
เขาเยียะหื้อหันว่าโลกนี้ ผิดบาป กับเขาได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ
8 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ อับ ราฮัม ได้ ฮบ
ั ก๋าน ฮ้อง จาก พระเจ้า หื้อ ไป อยู่ ตี้ ตี้ พระองค์ สัญญา ไว้
ว่าจะหื้อ ต้านก็เจื้อฟัง แล้วออกเตียวตางไปโดยบ่ฮูว่
้ าจะไปตี้ไหนตังใด 9 ย้อนความเจื้อต้าน
ได้ เข้าไปอยู่อาศัย ในแผ่น ดินตี้ พระเจ้า สัญญาว่าจะหื้อ กับ อยู่อย่างคนต่างด้าว ต้าน อาศัย
อยู่ใน เต็นท์ เหมือน กั ๋น กับ อิส อัค กับ ยาโคบ เซิง่ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา เดียว กั ๋น จาก พระเจ้า 10 ตี้
ต้านเยียะจาอีก็
้ ย้อนว่าต้านกํ่าลังรอถ้าเมืองตี้ตัง้ อยูบน
่ ฐานตี้มัน
่ คง เซิง่ เป๋นเมืองตี้พระเจ้า
เป๋นผู้ออกแบบกับแป๋งขึ้น
11 ย้อนความเจื้อ เถิงแม้ว่าอับราฮัมเฒ่าแล้ว กับซาราห์เมียของต้านก็เป๋ นหมันตวย อับ
ราฮัมก็สามารถมีลูกได้ย้อนว่าต้านเจื้อว่าพระเจ้าจะฮักษาพระสัญญาของพระองค์ 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 เหมือน ดาว
บนต๊องฟ้า กับเหมือนเม็ดทรายจํา๋ นวนนั บจ๋นบ่ได้ตี้บนฝั่งทะเล
13 คนหมู่นี้ ต๋ายไปโดยยังมีความเจื้ออยู่ หมู่เขาบ่ได้ฮับสิง
่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะหื้อ แต่
ก็เหมือนได้หันอยู่ไก๋ๆ กับเกียมตั ๋วจะฮับด้วยความจื้นจมยินดีเต้าอัน
้ หมู่เขายอมฮับว่าเป๋น
1
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ก้า คน แปลกหน้า กับ เป๋น คน ต่างด้าว ใน โลก นี้ คน ตี้ อู้ จาอี้ ส่อ หื้อ หัน ว่า กํ่า ลัง ผ่อ หา บ้าน
เมืองตี้จะได้เป๋นของตั ๋วเก่า 15 ถ้าหมู่เขากึ๊ดเถิงบ้านเมืองเก่าตี้จากมา หมู่เขาจะปิ๊ กไปเหีย
ก็ได้ 16 แต่หมู่เขาใค่ได้บ้านเมืองตี้ดีเหลือนั ้น คือเมืองสวรรค์ ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงบ่อายตี้
หมู่เขาฮ้องพระองค์ว่าเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา ย้อนพระองค์เกียมเมืองนึ่ งไว้หื้อหมู่เขาแล้ว
17 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ พระเจ้า ทดสอบ อับ ราฮัม ต้าน ก็ ได้ เอา อิส อัค มา ถวาย เป๋ น เครือ
่ งปู่
จา ต้านเป๋นผู้ตี้ได้ฮับพระสัญญาจากพระเจ้าเกี่ยวกับลูกคนนี้ แต่ก็พร้อมตี้จะถวายลูกคน
เดียว ของ ตั ๋ว เก่า 18 เถิง แม้ ว่า พระเจ้า ได้ อู้ ว่า “ลูก หลาน ของ อิส อัค เต้า อัน
้ จะ นั บ ว่า เป๋น เจื๊
อสายของเจ้า�ล 19 อับราฮัมเจื้อว่าพระเจ้าเยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายได้ ก็ถือได้ว่า
ต้านได้อิสอัคคืนมาจากความต๋าย
20 ย้อนความเจื้ออิสอัคปั๋ นปอนยาโคบกับเอซาวสําหรับจีวต
ิ ปายหน้าของหมู่เขา
21 ย้อน ความ เจื้อ ต๋อน ตี้ ยาโคบ กํ่า ลัง จะ ต๋าย ต้าน ได้ ปั๋ น ปอน ลูกๆ แต่ ละ คน ของ โยเซฟ
กับต้านได้ก้มนมัสก๋านพระเจ้าโดยมีไม้เต๊ายันตั ๋วไว้
22 ย้อนความเจื้อ ต๋อนตี้ โยเซฟใก้ จะต๋าย ต้านได้ อู้เถิงก๋านตี้ จาวอิสราเอลจะอพยพออก
จากประเทศอียป
ิ ต์ กับได้สัง่ หื้อจัดก๋านเรือ
่ งก๋านฝังกระดูกของต้าน
23 ย้อน ความ เจื้อ หลัง จาก โมเสส เกิด ป้ อ แม่ ได้ ซ่อน ต้าน ไว้ เถิง สาม เดือน ป้ อ แม่ ของ
โมเสสบ่กั ๋วกําสัง่ ของกษั ตริยเลย
์
ย้อนตึงสองหันว่าโมเสสน่าฮักบ่เหมือนหละอ่อนคนอื่น
24 ย้อนความเจื้อเมื่อโมเสสเป๋ นคนใหญ่ขึ้นแล้ว ต้านบ่ยอมหื้อใผฮ้องต้านว่าเป๋ นลูกของ
ลูกสาวฟาโรห์ 25 ต้านเลือกตี้ จะถูกข่มเหงฮ่วมกับคนของพระเจ้า แตนตี้ จะเยียะบาปแล้ว
มี ความ สุข สบาย สัก บึด สัก เมื่อ 26 ต้าน ถือ ว่า ก๋าน ยอม ถูก ดูถูก ดู แควน เปื้ อ พระคริสต์ ยัง มี
ก้า นั ก เหลือ สมบัติ ต่างๆ ของ ประเทศ อียป
ิ ต์ ย้อน ต้าน ผ่อ ไป ตัง หน้า เถิง รางวัล ตี้ จะ ได้ ฮับ
27 ย้อนความเจื้อต้านออกจากประเทศอียป
ิ ต์อย่างบ่กั ๋วก๋านโขดของกษั ตริย์ ต้านตัง้ ใจ๋แน่ว
แน่ อย่าง กับ ได้ หัน พระเจ้า ผู้ ตี้ ผ่อ หัน บ่ได้ 28 ย้อน ความ เจื้อ ต้าน ได้ ตัง้ มื้อ ปัส กา กับ สัง่ หื้อ
พรม เลือด ตี้ ขอบ ปะตู๋ เปื้ อ ทูต แห่ง ความ ต๋าย ตี้ พระเจ้า ส่ง มา จะ บ่ฆ่า ลูก ป้อ จาย คน เก๊า ของ
จาวอิสราเอล
29 ย้อน ความ เจื้อ จาว อิสราเอล คน ของ พระเจ้า เตียว ข้าม ทะเล แดง เหมือน เตียว บน ปื๊ น
ดินแห้ง แต่เมื่อจาวอียป
ิ ต์ฮิจะข้ามพ่อง หมู่เขาก็จ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมด
30 ย้อน ความ เจื้อ จาว อิสราเอล เตียว แวด เมือง เยรีโค ได้ เจ็ด วัน เยีย ะ หื้อ กํ่า แปง หล้ม ลง
มา 31 ย้อนความเจื้อ แม่ญิงขายตั ๋วจื้อราหับได้ต้อนฮับคนสอดแนมไว้ เยียะหื้อนางบ่ได้ถูก
ฆ่าต๋ายฮ่วมกับคนตังหลายตี้บ่เจื้อฟังพระเจ้า
32 แล้วจะหื้อข้าพเจ้ายกตั ๋วอย่างแหมกา ข้าพเจ้าบ่มีเวลาปอตี้จะอู้เถิงเรือ
่ งของกิเดโอน
บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามู เอล กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัง หลาย
33 ย้อนความเจื้อของคนหมู่นี้ เขาได้ฮบจ๋นมีชัยเหนื อประเทศต่างๆ ได้เยียะสิง
่ ตี้ถูกต้อง ได้
ฮับสิง่ ต่างๆ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ ได้ปิดปากสิงโต 34 ได้ดับไฟแฮงตี้กํ่าลังไหม้ กับได้รอดต๋าย
จากคมดาบ เขาเกยเป๋นคนอ่อนแอ แต่ ก๋ายเป๋นคนมี กํา๋ ลังนั กในสงคราม กับมี ชัยเหนื อก๋
องทัพต่างจ้าด
35 ย้อน ความ เจื้อ หมู่ แม่ ญิง ได้ ฮับ ญาติ ปี้ น้ อง ของ นาง คืน มา จาก ความ ต๋าย บาง คน ถูก
ทรมาน จ๋น ต๋าย แต่ ก็ บ่ยอมฮับ ก๋าน ป่อย หื้อ มี อิสระ เปื้ อ จะ ได้ ฮับ จี วต
ิ ตี้ ดี เหลือ นั ้น เมื่อ เป๋น
ขึ้นจากความต๋าย 36 บางคนโดนดูถูกดูแควนกับถูกเฆี่ยน แล้วบางคนก็ถูกล่ามเจื้อกเหล็ก
กับ ถูก ขัง คอก 37 บาง คน ถูก บ่า หิน ตุ๊บ จ๋น ต๋าย บาง คน ถูก เล่ย จ๋น ตั ๋ว ปุด เกิง่ บาง คน ถูก ดาบ
ฟัน ต๋าย บาง คน ห่ม หนั ง แป๊ะ หนั ง แกะ บ่ได้ อยู่ เป๋น หลัก เป๋น แหล่ง ตุ๊ก จ๋น หมด เนื้ อ หมด ตั ๋ว
14
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38 โลกนี้ ก็บ่ดีปอสําหรับคนหมู่นี้ เลย

โดนคํ่ากับถูกเยียะฮ้าย
หมู่เขาอยูบ่
่ เป๋นหลักเป๋นแหล่ง
อาศัยอยูต๋
่ ามดินแดนทุรกั ๋นดารกับบนดอย อยูใน
่ ถํ้า กับเซาะโหม้งอยูพ่
่ อง
39 คนหมูนี
่ ้ กู้คนพระเจ้ายกย่องย้อนความเจื้อของหมูเขา
่
แต่ก็ยังบ่มีใผคนใดในหมูเขา
่ ได้

ฮับสิง่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 40 พระเจ้าเกียมสิง่ ตี้ดีเหลือนั ้นไว้หื้อเฮา เปื้ อหมู่เขาจะได้สมบูรณ์
แบบฮ่วมกับหมู่เฮา

12
ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า

1 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเฮามีพยานจํา๋ นวนนั กอยูแวด
่
หัวแวดเก้าเฮาจาอีแล้
้ ว ก็หื้อเฮาละขว้างกู้

สิง่ กู้อย่างตี้ขวางเฮา กับบาปตี้เกาะติดเฮาเหีย หื้อเฮาอดทนแข่งล่นไปต๋ามตางตี้อยูตั
่ งหน้า
เฮา 2 หื้อตัง้ ต๋าผ่อไปตี้พระเยซูผูนํ
้ าตางความเจื้อกับเยียะหื้อความเจื้อนั ้นสมบูรณ์ พระองค์
อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ทรมาน บน ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ ความ จื้น จม ยินดี ตี้ อยู่ ต่อ หน้า พระองค์ โดย
บ่กึ๊ด ว่า ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป๋น สิง่ น่า อาย แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ พระองค์ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา บัลลังก์
ของพระเจ้าแล้ว 3 หื้อต้านตังหลายกึ๊ดเถิงพระองค์ ผู้ตี้ ได้ อดทนต่อก๋านต่อต้านอย่างหนั ก
จาอีจาก
้
คนบาป เปื้ อว่าต้านจะบ่อิดอกอ่อนใจ๋กับหมดกํ่าลังใจ๋
4 ใน เรือ
่ งก๋าน ต่อสู้ กับ บาป ต้าน ยัง บ่ได้ ต่อสู้ จ๋น เถิง ถูก ฆ่า ต๋าย เลย 5 ต้าน ลืม ถ้อย กํา ตี้ หื้อ
กํา๋ ลังใจ๋แล้วกา ตี้พระเจ้าได้อูกั
้ บต้านในฐานะตี้ต้านเป๋นลูกว่า

“ลูกเหย หื้อเอาใจ๋ใส่ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
บ่ดีท้อใจ๋เมื่อพระองค์ตักเตือ
๋ นต้าน
6 ย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าตีส
๋ อนคนตี้พระองค์ฮัก
กับลงโต้ษคนตี้พระองค์ฮับเป๋นลูก�ว
7 หื้อทนต่อความตุ๊กถือว่าเป๋ นก๋านตี ส
๋ อน พระเจ้าเยียะกับต้านเหมือนต้านเป๋นลูก ย้อนว่า
มี ลูก คน ใด พ่อง ตี้ ป้อ บ่เกย ตี ส
๋ อน 8 ถ้า ต้าน บ่ถูก ตี ส
๋ อน เหมือน กับ ตี้ ลูกๆ ของ พระองค์ กู้ คน
9
ได้ ฮับ ต้านก็ บ่ใจ้ ลูกแต๊ แต่ เป๋นลูกเลี้ยง แหมอย่างนึ่ งเฮาตังหลายมีป้อตี้ เป๋นคนตี้ กอยตี ๋
สอนเฮา กับเฮาตังหลายก็ยังนั บถือป้อของเฮา แล้วเฮาตังหลายบ่ดีตี้จะเจื้อฟังพระบิดาใน
สวรรค์ของเฮานั กเหลือนั ้น เปื้ อจะมีจีวต
ิ อยู่กา 10 ป้อของเฮาในโลกนี้ ตีส
๋ อนเฮาต๋ามตี้เขา
หันว่าเปิงสักหว่างนึ่ ง แต่พระเจ้าตีส
๋ อนเฮาเปื้ อประโยชน์ ของเฮา เปื้ อเฮาจะบริสุทธิหมดใส
์
เหมือนพระองค์ 11 ต๋อนถูกตี ส
๋ อนนั ้นเฮาบ่ม่วนสักหน้ อย มีแต่ ก๋านเจ็บปวด แต่ หลังจากตี้
เฮาได้ฮบ
ั ก๋านเฝิ็กฝนจากก๋านตีส
๋ อนนั ้น ผลก็คือมีสันติสุขกับมีจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
12 ย้อนจาอัน
้ จงเยียะหื้อแขนตี้ เมื่อยกับหัวเข่าตี้ อ่อนมีกํ่าลังขึ้น 13 หื้อเตียวบนตางตี้ ถูก

ต้อง เปื้ อขาตี้เป๋นง่อยนั ้นจะบ่เป๋นนั กขึ้น แต่จะหายเป๋นปกติ
หื้อหละวังในก๋านใจ๊จีวต
ิ

14 หื้อพยายามอยู่ฮ่วมกับคนตังหลายอย่างสงบสุ ขกับมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์

ย้อนว่าใผตี้มีจีวต
ิ

ตี้บ่บริสุทธิก็
้ นเจ้าเลย 15 หละวังหื้อดี บ่ดีหื้อใผคนใดบิน
์ จะบ่หันองค์พระผูเป๋
่ หลังตํา๋ พระคุณ

ของพระเจ้า บ่ดี หื้อฮากตี้ ขมงอกขึ้นมาเยียะหื้อคนอื่นเดือดฮ้อนกับเยียะหื้อแหมหลายคน
เป๋นมลทิน 16 บ่ดีหื้อใผคนใดเยียะผิดตางเพศ กาว่าเป๋นคนบ่นั บถือพระเจ้าเหมือนเอซาวผู้
ตี้เอาสิทธิลู
์ กคนเก๊าแลกกับของกิน
๋ คาบเดียว 17 ต้านตังหลายก็ฮู้อยู่แล้วว่า ต๋อนเมื่อลูนเอ
ว
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ซาวต้องก๋านฮับปอนจากป้อ แต่ ป้อก็ บ่ยอมหื้อ เอซาวก็ บ่ฮู้จะแก้ไขสิง่ ตี้ เขาได้ เยียะไปแล้ว
จาใด เถิงแม้ว่าเขาได้ไห้อ้อนวอนขอแล้วก็ต๋าม
18 หมู่ ต้าน บ่ได้ มา แผว ดอย ตี้ หยุบ ได้ เหมือน ตี้ จาว อิสราเอล ปะ ตี้ ดอย ซี นาย ตี้ มี ไฟ ไหม้ ตี้
มืดตึ๊ก ตี้มืดมน กับตี้ลมปั๊ ดแฮง 19 ตี้มีเสียงแกดังกับมีเสียงอูของ
้
พระเจ้า ตี้คนตังหลายได้
ยินแล้วก็ ปากั ๋นอ้อนวอนหื้อย้างอู้ 20 ย้อนหมู่เขาทนฟังกําสัง่ ของพระเจ้าบ่ได้ ตี้ ว่า “แม้แต่
สัตว์ตี้จิดอยนี้ จะต้องถูกเอาบ่าหินขว้างจ๋นต๋าย�ศ 21 สิง่ ตี้หันนั ้นน่ากั ๋วขนาด โมเสสเถิงกับ
อูว่
้ า “ข้าพเจ้ากั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ �ษ
22 แต่ต้านตังหลายได้มาแผวดอยศิ โยน มาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยู่ในสวรรค์ เป๋ นเมือง
ของพระเจ้าผูมี
้ จีวต
ิ อยู่ กับเป๋นตี้ตี้หมูทู
่ ตสวรรค์จํา๋ นวนนั กเป๋นหมื่นๆ จุมนุมกั ๋นอย่างจื้นจม
ยินดี 23 ต้านได้มาแผวตี้จุมนุมของหมู่ตี้เป๋นลูกคนเก๊าผู้ตี้มีจื้อจดไว้แล้วในสวรรค์ ต้านได้
มาแผวพระเจ้า ผู้ตัดสินกู้คน ต้านได้มาแผววิญญาณของคนถูกต้องต๋ามธรรมตี้พระองค์
เยีย ะ หื้อ สมบูรณ์ แบบ แล้ว 24 ต้าน ได้ มา แผว พระเยซู ผู้ เป๋น คน ก๋าง หละหว่าง พันธสัญญา
ใหม่ กับมาแผวเลือดตี้พรมแล้ว๘ เป๋นเลือดตี้แสดงเถิงสิง่ ตี้ดีเหลือเลือดของอาแบล
25 หื้อฟังพระองค์อู้หื้อดี ถ้าคนหมู่นั ้นตี้บ่ได้ยอมฟังกําเตือ
๋ นของพระองค์ในโลกนี้ ยังหนี
ก๋าน ลงโต้ ษ บ่ป๊น แล้ว เฮา ตี้ บิน
๋ น เฮา จาก สวรรค์ จะ หนี ป๊น กา 26 ใน
่ หลัง ตํา๋ พระองค์ ตี้ เตือ
ต๋อนนั ้นเสียงของพระเจ้าเยียะหื้อโลกสนั ่นปั่ นปื๊ น แต่ ต๋อนนี้ พระองค์ สัญญาว่า “แหมเตื้อ
นึ่ ง เฮา จะ เยีย ะ หื้อ ตึง โลก ตึง สวรรค์ สนั ่น หวัน
่ ไหว ไป ตวย กั ๋น�ส 27 กํา ว่า “แหม เตื้อ นึ่ ง�
หมายความว่าสิง่ ตี้ถูกสร้างมาตึงหมดจะถูกสัน
่ ไหว แล้วสิง่ ตี้สัน
่ ไหวได้นั ้นจะถูกเอาออกไป
เปื้ อจะเหลือแต่สิง่ ตี้มัน
่ คงบ่สัน
่ ไหว
28 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ เฮา กํ่า ลัง ได้ ฮบ
ั แผ่น ดิน ตี้ บ่สัน
่ ไหว ก็ หื้อ เฮา ขอบพระคุณ กับ นมัส ก๋า น
พระเจ้า ใน แบบ ตี้ พระองค์ เปิง ใจ๋ โดย ความ เคารพ กับ ยํา เก๋ง 29 ย้อน ว่า พระเจ้า ของ เฮา นั ้น
เป๋นเหมือนไฟตี้เผาทําลายกู้อย่าง

13
ก๋านเยียะตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
หื้อ ฮัก กั ๋น เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง ต่อ ไป 2 บ่ดี ลืม ต้อนฮับ แขก แปลก หน้า ย้อน ว่า บาง คน
ตี้ เยีย ะ จาอี้ ได้ ต้อนฮับ ทูต สวรรค์ อย่าง บ่ฮู้ตั ๋ว 3 หื้อ กึ๊ด เถิง หมู่ คน ตี้ อยู่ใน คอก เหมือน กับ ว่า
ต้าน ได้ ติด คอก ตวย เขา หื้อ กึ๊ด เถิง คน ตัง หลาย ตี้ ถูก ทรมาน เหมือน กับ ว่า ต้าน ก็ ถูก ทรมาน
เหมือนกับเขา
4 ขอหื้อจีวต
ิ ก๋านแต่งงานของต้านเป๋นตี้นั บถือของกู้คน กับหื้อผัวเมียซื่อสัตย์ต่อกั ๋น ย้อน
ว่าพระเจ้าจะลงโต้ษคนตี้เยียะผิดตางเพศกับล่วงประเวณี
5 บ่ดีเป๋ นคนขีโ
้ ลภเงินคํา หื้อปอใจ๋ในข้าวของตี้ตั ๋วเก่ามี ย้อนพระเจ้าอูว่
้ า
“เฮาจะบ่ละต้าน เฮาจะบ่ขว้างต้านแน่ นอน�ห
6 ย้อนจาอัน
้ เฮาก็อูอย่
้ างมัน
่ ใจ๋ได้ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นผู้จ้วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะบ่กั ๋ว
ใผจะเยียะอะหยังข้าพเจ้าได้�ฬ
7 หื้อกึ๊ดเถิงหมู่ผู้นําของต้าน ผู้ตี้ได้อูเรื
้ อ
่ งถ้อยกําของพระเจ้าแก่ต้าน หื้อผ่อดีๆ ว่าตลอด
จีวต
ิ ของหมู่เขาเป๋นจาใด แล้วหื้อเฮียนแบบความเจื้อของเขา
1

ศ

12:20 12:20 อพย� 19:12-13

ก๋านต๋ายของพระเยซู
118:6

ส

ษ

12:21 12:21 ฉธบ� 9:19

12:26 12:26 ฮกก� 2:6

ห

๘

12:24 12:24 เลือดนี้ อ้างเถิง

13:5 13:5 ฉธบ� 31:6

ฬ

13:6 13:6 สดด�

ฮีบรู 13:8
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8 พระเยซูคริสต์บ่เกยเปี่ ยนบ่ว่าจะเป๋ นตะวา

ฮีบรู 13:25

วันนี้ กาว่าตลอดไป
เยียะหื้อต้านหลงไป ย้อนเป๋นสิง่ ตี้ดีตี้จะหื้อจิตใจ๋ของเฮาเข้มแข็ง
ขึ้นโดยพระคุณ บ่ใจ้โดยก๋านเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมเรือ
่ งก๋านกิน
๋ เซิง่ บ่มีประโยชน์ แก่จิต
10
ใจ๋ของคนตี้ถือต๋ามจาอัน
้ เลย เฮามีแต้นปู่จาแต้นนึ่ งเซิง่ ปุโรหิตตี้ฮับใจ๊ในเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิ์
บ่มีสิทธิกิ
์ น
๋ ของถวายจากแต้นนั ้น
11 มหา ปุโรหิต จะ เอา เลือด สัตว์ปู่ จา เข้า ไป ใน ห้องตี้ ศักดิส
่ งปู่ จาไถ่ บาป
์ ิทธิตี
์ ้ สุดเป๋นเครือ
แต่ ตั ๋ว ของ สัตว์ หมู่ นั ้น จะ เอา ไป เผา นอก ค่าย 12 ย้อน จาอัน
้ พระเยซู จึง ได้ ทนตุ๊ก นอก ปะ
ตู๋ เมือง เหมือน กั ๋น เปื้ อ ซ่วย ล้าง บาป ของ คน ตัง หลาย หื้อ บริสุทธิ์โดย เลือด ของ พระองค์ เอง
13 จาอัน
้ หื้อเฮาตังหลายออกไปหาพระเยซู นอกค่าย กับยอมฮับกําดูถูกดู แควนเหมือนกั ๋น
กับพระองค์ 14 ในโลกนี้ เฮาบ่มีเมืองตี้คงอยูได้
่ ตลอดไป แต่เฮากํ่าลังเซาะหาเมืองตี้กํ่าลังจะ
มาปายหน้า 15 ย้อนจาอัน
้ หื้อเฮาถวายกํายกย่องเป๋นเครือ
่ งปู่จาแก่พระเจ้าตลอดโดยตาง
พระเยซู เครือ
่ งปู่จานั ้นก็คือ กํายกย่องสรรเสริญพระองค์ตี้ยอมฮับอย่างเปิดเผยว่าเฮาเจื้อ
พระองค์ 16 แล้ว บ่ดี ลืม ตี้ จะ เยีย ะ ความ ดี กับ จ้วยเหลือ คน อื่น ย้อน ว่า ก๋าน เยีย ะ จาอี้ ก็ เป๋น
เครือ
่ งปู่จาตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
17 หื้อต้านตังหลายเจื้อฟังกับยอมอยูใต้
่ สิทธิอํานาจผู้นําของต้าน ย้อนหมู่เขาเฝ้าผ่อกอย
จี วต
ิ ของ ต้าน อย่างคน ตี้ ต้อง รายงานก๋าน งาน ของ เขาหื้อ กับ พระเจ้า หื้อ เจื้อ ฟัง เขา เปื้ อ เขา
จะเยียะหน้าตี้นี้ อย่างจื้นจมยินดี บ่ใจ้อย่างหน้าหมองต๋องเศร้า เซิง่ บ่เป๋นประโยชน์ ต่อต้าน
เลย
18 หื้อ อธิษฐาน เผื่อ เฮา เฮา แน่ ใจ๋ ว่า เฮา มี จิต สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ กับ ใค่ มี จี วต
ิ ตี้ น่า ยกย่อง กู้
19
ด้าน ข้าพเจ้าอ้อนวอนต้านแต๊ๆ ว่า หื้ออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้า เปื้ อข้าพเจ้าจะได้ ปิ๊ กมาหา
ต้านแหมเวยๆ นี้
20 ขอ พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ผู้ เลี้ยง แกะ ตี้ ยิง
่ ใหญ่ คือพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ น
เจ้าของเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋าย โดยเลือดแห่งพันธสัญญาตี้ เป๋นนิ รน
ั ดร์ 21 โผดหื้อกู้ สิง่
กู้ อย่าง ตี้ ดี กับ ต้าน ตัง หลาย เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ขอ
หื้อพระองค์เยียะก๋านอยู่ในหมู่เฮาต๋ามตี้พระองค์เปิงใจ๋ โดยผ่านตางพระเยซู คริสต์ ขอหื้อ
พระองค์ได้ฮับเกียรติตลอดไป อาเมน
22 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าขอหื้อต้านอดทนฟังกําเตือ
๋ นนี้ ย้อนข้าพเจ้าได้เขียนจดหมาย
เถิงหมู่ต้านสัน
้ ๆ เต้าอัน
้
23 ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านฮู้ว่าทิ โมธีน้ องของเฮาออกคอกแล้ว ถ้าเขามาแผวตี้นี่ เวย ข้าพเจ้า
กับเขาก็จะไปหาต้าน
24 ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ผู้นํา ของ ต้าน กับ หมู่ คน ของ พระเจ้า กู้ คน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อจากประเทศอิตาลีก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย
25 ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนเต๊อะ
9 บ่ดีหื้อกําสอนแปลกๆ
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จดหมายจาก

ยากอบ

กํา ตัก
๊ ตวาย ใน จดหมาย ฉบับ นี้ บอก ว่า เขียน โดย ยากอบ เถิง แม้ ว่า ใน พระคัมภีร ์ พันธ
สัญญาใหม่จะมีคนจื้อยากอบหลายคน แต่ คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ ได้ ยอมฮับว่าจดหมาย
ฉบับนี้ เขียนโดยยากอบ น้ องบ่าวของพระเยซู แม้ว่ายากอบบ่เจื้อว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
ต๋อนตี้พระองค์มีจีวต
ิ อยู่ แต่ต้านมาเจื้อในปายหลัง แล้วก็ได้มาเป๋นผู้นําในคริสตจักรตี้กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 49
ในจดหมายฉบับนี้ ยากอบได้บอกว่า ต้านเขียนเถิงสิบสองผะกุ๋นของจาวยิวตี้แตกขะแล
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 คริสต
จักร ตี้ อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต้าน เขียน เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ หื้อ
อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ แสดง ความ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา โดย ก๋าน เยีย ะ
สิง่ ต่างๆ ของเขา
ยากอบ สอน ว่า จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ ก๋าน ทดสอบ ความ เจื้อ
ย้อนว่านี่ เป๋นวิธตี
ี ้จะเยียะหื้อความเจื้อนั ้นเข้มแข็งขึ้น กับต้านได้สอนแหมว่าผู้เจื้อบ่ควรก้า
อู้บ่ดายว่ามีความเจื้อแต่ควรเยียะต๋ามความเจื้อนั ้นโดยแสดงความเมตต๋า โดยเฉพาะต่อ
คนตุ๊กคนจ๋น กับใจ๊จีวต
ิ ตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้า

ยากอบ ผูฮั
้ บใจ๊ของพระเจ้าตึงของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้า ขอตัก
๊ ตวายคนของพระเจ้ากู้คนตี้แตกขะแลขะแจไปใคว่โลก
ก๋านขอโดยความเจื้อ
เมื่อหมู่ต้านปะกับก๋านทดลองใจ๋ในเรือ
่ งต่างๆ ก็หื้อถือว่าเป๋นเรือ
่ ง
ตี้ น่า จื้น จมยินดี แต๊ๆ 3 ย้อนว่า หมู่ ต้าน ฮู้อยู่แล้ว ว่า ก๋าน ทดลองใจ๋ นั ้น จะ ทดสอบ ความ เจื้อ
ของหมู่ต้าน เซิง่ จะจ้วยหื้อหมู่ต้านมีความอดทนได้ 4 หื้อหมู่ต้านเฮียนฮู้ตี้จะอดทนกับกู้สิง่
กู้อย่าง เปื้ อจะเป๋นคนตี้สมบูรณ์ กับดีพร้อมกู้อย่าง
2 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

5 แต่ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ขาด ผญา ปั๋ ญญา

ก็ หื้อเขาขอจากพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะหื้อ
ย้อนพระองค์ใจ๋กว้างกับจะหื้อกู้คนโดยบ่ว่าใผเลย 6 แต่เขาจะต้องขอโดยความเจื้อกับบ่อิก
ขะหลิกใจ๋ ย้อนว่าคนตี้อิกขะหลิกใจ๋ก็เป๋นเหมือนคลื่นในทะเลตี้ถูกลมปั๊ดไปปั๊ ดมา 7 คนจา
อัน
้ บ่ต้อง หวัง ว่า จะ ได้ ฮับ อะหยัง จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เลย 8 ย้อน เขา เป๋น คน บ่มัน
่ คง เอา
แน่ เอานอนบ่ได้สักอย่าง
ความมัง่ คัง่ ตี้แต๊จริง
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น คน ตุ๊ก ควร จะ ภู มิ ใจ๋ ตี้ พระเจ้า โผด ยก หมู่ เขา ขึ้น 10 คน ตี้ 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
ต๋ายไปเหมือนดอกหญ้า 11 ย้อนว่าเมื่อตะวันขึ้น แดดก็เผาหญ้า แล้วดอกมันก็จะเหีย
่ วแห้ง
หลวะ ออก จาก ต้น แล้ว ความ งาม ของ มัน ก็ เสี้ ยง หมด คน รํา่ รวย ก็ จะ เป๋น จาอัน
้ เหมือน กั ๋น
หมู่เขาจะต๋ายไปในต๋อนตี้กํ่าลังวุน
่ วะวุน
่ วายกับก๋านงานของหมู่เขา
9

ห้ามหื้อใผล่อลวงเฮาได้
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12 พระเจ้าจะปั๋ นปอนคนตี้ อดทนต่อก๋านทดลองใจ๋

ย้อนว่าเมื่อเขาผ่านก๋านทดสอบนี้ ได้
แล้ว เขาก็จะได้ฮับมงกุฎแห่งจีวต
ิ ตี้พระเจ้าสัญญาว่าจะหื้อกับคนตี้ฮักพระองค์ 13 ห้ามหื้อ
ใผคนใดตี้ถูกล่อลวงนั ้นอู้ว่า “พระเจ้าล่อลวงเฮา� ย้อนบ่มีใผล่อลวงพระเจ้าหื้อเยียะบ่ดีได้
กับพระเจ้าก็บ่ล่อลวงใผคนใดเหมือนกั ๋น 14 แต่หมู่เขาถูกล่อลวงโดยตั ๋ณหาของหมู่เขาเอง
ตี้นําปาหมู่เขาหลงตางไปจากพระเจ้า 15 เมื่อเกิดตั ๋ณหาฟักตั ๋วขึ้นในใจ๋ แล้ว ก็เยียะหื้อเกิด
บาป เมื่อบาปอยูใน
่ ใจ๋สมบูรณ์ แล้วก็นําไปเถิงความต๋าย
16 ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ได้ เน่ อ 17 ของ ตี้ ดี กับ ดี พร้อม กู้ อย่าง ก็ มา
จาก สวรรค์ คือ มา จาก พระเจ้า ผู้ ตี้ สร้าง กู้ อย่าง ตี้ ส่อง แสง ใน ต๊ องฟ้า แต่ พระองค์ บ่เปี่ ยน
แปลง บ่เหมือนกับสิง่ หมู่นั ้นกาว่าเงาของมันตี้เปี่ ยนไปเปี่ ยนมา 18 เป๋นความต้องก๋านของ
พระองค์ ตี้หื้อเฮาเกิดใหม่โดยถ้อยกําตี้เป๋นความจริง เปื้ อหื้อเฮาได้เป๋นเก๊าเหง้าของกู้อย่าง
ตี้พระองค์สร้างขึ้น
ก๋านเจื้อฟังกับก๋านเยียะต๋าม

19 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
พระเจ้าเลย 21 จาอัน
้ หื้อเลิกใจ๊จีวต
ิ ตี้สกปรกลามกกู้อย่าง กับกํา๋ จัดความบาปต่างๆ ในจีวต
ิ
หื้อหมด แล้วน้ อมฮับถ้อยกําของพระเจ้าตี้ฝังไว้ในจิตใจ๋ของหมู่ต้าน เซิง่ ถ้อยกํานั ้นจ้วยหื้อ
หมู่ต้านรอดป๊นบาปโต้ษได้
22 หื้อ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ สอน ของ พระเจ้า บ่ใจ้ ก้า ฟัง บ่ดาย ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ ก็ เป๋น ก๋าน จุ ตั ๋ว
เก่า 23 ย้อนว่าคนตี้ได้ก้าฟังแล้วบ่เยียะต๋าม เขาก็เป๋นเหมือนคนส่องผ่อหน้าตั ๋วเก่าในแว่น
24 ส่องเสร็จแล้วก็ ไปเหีย แล้วก็ ลืมบ่าเดี่ยวนั ้นว่าหน้าตั ๋วเก่าเป๋ นจาใด 25 แต่ คนตี้ เอาใจ๋ ใส่
บทบัญญัติตี้ดีพร้อมของพระเจ้า เซิง่ เป๋นบทบัญญัติตี้เยียะหื้อคนมีอิสระ แล้วเอาใจ๋ใส่เยีย
ะต๋ามต่อไป บ่ใจ้ก้าฟังแล้วก็ลืม แต่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนนั ้น พระเจ้าก็จะปั๋ นปอนในสิง่ ตี้เขา
เยียะ
26 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋ น คน เคร่ง ศาสนา แต่ ถ้า บ่ควบคุม ลิน
้ ตั ๋ว เก่า หื้อ ดี เขา ก็ จุ ล่าย ตั ๋ว
เขาเอง ก๋านเคร่งศาสนาของเขาก็บ่มีประโยชน์ อะหยังเลย 27 ศาสนาตี้บริสุทธิกั
์ บตี้แต๊จริง
ในสายต๋าของพระเจ้าพระบิดา ก็คือ ก๋านจ้วยเหลือหละอ่อนกํ่าพร้ากับหมู่แม่หม้ายตี้ได้ฮบ
ั
ความตุ๊กยาก และฮักษาตั ๋วหื้อป๊นจากบาปของโลกนี้

2
บ่ดีลําเอียง
1 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใน ฐานะ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าตี้ ยิง่ ใหญ่ของเฮา ห้ามลําเอียงเน่ อ 2 ถ้ามีคนนึ่ งใส่ แหวนคําแต่งตั ๋วดี เข้ามาในตี้ จุ มนุม
ของหมู่ ต้าน กับมีแหมคนนึ่ งเป๋นคนตุ๊กแต่งตั ๋วซุกฮุกซุกฮุย
่ เข้ามาตวย 3 แล้วต้านก็ สนใจ๋
ก้า คน ตี้ แต่ง ตั ๋ว ดี อู้ กับ เขา ว่า “ขอ เจิญ ต้าน นั ่ง ตี้ สบายๆ ตี้ นี่ เต๊อะ� แต่ อู้ กับ คน ตุ๊ก ว่า “ยืน
อยู่หัน
้ เนาะ บ่อัน
้ ก็นั ่งตี้ปื๊ นฮิมตีน
๋ เฮาเพ้� 4 ถ้าเป๋นจาอัน
้ หมู่ต้านก็แบ่งจัน
๊ วรรณะกั ๋นในหมู่
ของต้านเอง กับตัดสินคนอื่นโดยใจ๊กํากึ๊ดตี้บ่ดีของตั ๋ว
5 ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ฟัง หื้อ ดี เน่ อ พระเจ้า เลือก คน ตุ๊ก ใน โลก นี้ หื้อ เป๋ น คน รํา
่ รวย ใน
ความเจื้อ กับหื้อมาฮับส่วนแบ่งในแผ่นดินสวรรค์ตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้อกับคนตี้ฮัก
พระองค์ บ่ใจ้ กา 6 แต่ หมู่ ต้านดู ถูกดู แควนคนตุ๊ก หมู่ คนรํา่ รวยบ่ใจ้ กาตี้ คํ่าต้าน กับลากตั ๋ว
ต้านไปขึ้นศาล 7 หมู่เขานี้ บ่ใจ้กาตี้ดูแควนจื้อขององค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่ต้านตวย
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ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ๆ ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ตี้ ว่า “จง ฮัก
เปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า� หมู่ต้านก็เยียะถูกแล้ว 9 แต่ถ้าหมูต้
่ านลําเอียง หมูต้
่ านก็เยียะ
10
บาปกับถูกตัดสินแล้วว่าหมู่ต้านเป๋นผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ ย้อนว่าใผตี้ฮักษาบทบัญญัติตึง
หมด แต่ผิดก้าข้อเดียวเต้าอัน
้ ก็ถือว่าเยียะผิดบทบัญญัติตึงหมดตวย 11 ย้อนว่าพระเจ้าผู้
ตี้ อู้ว่า “ห้ามเป๋นจู๊ ผัวเมียเปิ้ น� ก็ อู้ว่า “ห้ามฆ่าคน� ถ้าหมู่ต้านบ่ได้ เป๋นจู๊ ผัวเมียเขา แต่ ได้
ฆ่าคน ต้านก็ได้เป๋นผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติแล้ว 12 จาอัน
้ บ่ว่าต้านจะอูกาว่
้
าเยียะอะหยังก็หื้อจํา๋
เอาไว้เต๊อะว่า พระเจ้าจะตัดสินลงโต้ ษต้านโดยใจ๊ บทบัญญัติตี้ เยียะหื้อคนมีอิสระ 13 ย้อน
ว่าเมื่อพระองค์ตัดสินลงโต้ษ พระองค์จะบ่เมตต๋ากับคนตี้บ่เมตต๋ากับคนอื่นตวย แต่ถ้าคน
มีเมตต๋ากับคนอื่น พระองค์ก็จะมีเมตต๋ากับเขาเมื่อตัดสินลงโต้ษ
8

ความเจื้อตี้บ่เยียะต๋ามก็บ่มีประโยชน์
ปี้ น้ อง ตัง หลาย มัน บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย ถ้า คน นึ่ ง บอก ว่า เขา มี ความ เจื้อ แต่ เขา
ก็ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ความ เจื้อ นั ้น จะ จ้วย หื้อ เขา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ กา 15 ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บ่มี
เสื้อผ้า กาว่า บ่มี อะหยัง กิน
๋ 16 แล้ว หมู่ ต้าน คน นึ่ ง อู้ ว่า “ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน ต้าน หื้อ อยู่ ดี มี
สุข มี ผ้า ใส่ อบอุน
่ กับ อยู่ดี กิน
ิ สําหรับ เขา เลย แล้ว
๋ ดี เต๊อะ� แต่ ก็ บ่ได้ หื้อ สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น ใน จี วต
17
จะมีประโยชน์ อะหยัง ก็เหมือนกั ๋นกับเรือ
่ งความเจื้อ ถ้าเจื้ออย่างเดียวแต่บ่ได้เยียะต๋าม
ความเจื้อนั ้นก็บ่มีประโยชน์ เลย
18 แต่ บาง คน จะ อู้ ว่า “ต้าน มี ความ เจื้อ แต่ ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋ น คน เยีย ะ� ข้าพเจ้า จะ บอก
กับ เขา ว่า “ขอ 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 ตวย 20 คน
ง่าวเหย ต้านใค่อยากหื้อข้าพเจ้าเยียะหื้อฮูก่
้ อ ว่าความเจื้อตี้บ่ได้เยียะต๋ามนั ้น บ่มีประโยชน์
เลย 21 ก็หื้อผ่อสิง่ ตี้อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาเยียะเต๊อะ คือต้านได้ถวายลูกบ่าวคือ
อิสอัคบนแต้นปู่จา ก็เยียะหื้อพระเจ้ายอมฮับอับราฮัมเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 22 หันก่อ
ความเจื้อกับก๋านเยียะตวยต๋ามของอับราฮัมก็ไปตวยกั ๋น จึงเยียะหื้อความเจื้อของอับราฮัม
สมบูรณ์ 23 ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “อับราฮัมเจื้อพระเจ้า แล้วย้อนความเจื้อ
ของ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮับ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม� ย้อน จาอี้ อับ ราฮัม
จึง ได้ จื้อ ว่า เป๋น เปื้ อน ของ พระเจ้า 24 หัน ก่อ ว่า คน ตี้ พระเจ้า ยอมฮับ ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรมนั ้น ก็ย้อนก๋านเยียะของเขา บ่ใจ้มีก้าความเจื้ออย่างเดียว
25 อย่าง เดียว กั ๋น กับ นาง ราหับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว พระเจ้า ก็ ยอมฮับ นาง เป๋ น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรมย้อนสิง่ ตี้นางเยียะ คือต๋อนตี้นางหื้อตี้ย้างกับหมู่ส่งข่าวจาวยิวก กับจ้วยหมู่เขาหื้อหนี
ไปตางอื่น 26 ก็อย่างเดียวกั ๋นกับตั ๋วตี้บ่มีจิตวิญญาณนั ้นต๋ายแล้วจาใด ความเจื้อตี้บ่ได้เยีย
ะตวยต๋ามก็ต๋ายแล้วจาอัน
้
14

3

ลิน
้ ของเฮาเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีบังคับได้ยาก
บ่ต้องใค่ อยากเป๋นครู กั ๋นนั กเน่ อ หมู่ ต้านก็ ฮู้ว่าหมู่ เฮาตี้ เป๋นครู นั ้น
จะต้องโดนตัดสินเข้มงวดเหลือคนอื่น 2 เฮากู้คนเกยเยียะผิดกั ๋นอยู่เจื่อๆ ถ้าใผบ่เกยอู้สิง่ ตี้
ผิด คนนั ้นก็เป๋นคนดีพร้อมแต๊ๆ กับจะควบคุมตั ๋วของตั ๋วเองได้ตวย 3 เหมือนกับถ้าเฮาเอา
บังเหียนใส่ ปากม้าเปื้ อหื้อ มัน เจื้อฟัง เฮา แล้ว เฮาก็ จะบังคับ มันหื้อ ไปไหนก็ ได้ ต๋ามตี้ เฮาต้อ
1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย

๑

2:19 2:19 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

ก
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4 ผ่อเฮือหัน
้ ลอ

งก๋าน
เถิงแม้จะลําใหญ่ลําหลวง แล้วยังโดนลมหลวงปั๊ ดแฮงแหม แต่หาง
เสือเฮืออันหน้ อยๆ ก็บังคับเฮือหื้อไปต๋ามตางตี้คนบังคับเฮือใค่ไปได้ 5 ลิน
้ ก็เหมือนเดียวกั ๋น
เป๋นอันหน้ อยๆ แต่ก็โวเรือ
่ งใหญ่ๆ ได้
กึ๊ด ผ่อ ลอ ไฟ ไหม้ หน้ อย เดียว แต่ สามารถ ลาม ไป เผา ป่า ใหญ่ หื้อ วอดวาย ได้ 6 ลิน
้ ก็ เป๋น
เหมือน ไฟ เป๋น สิง่ บ่ดี ตี้ สุด ตี้ อยู่ ต้า มก๋าง ส่วน อื่นๆ ของ ตั ๋ว เฮา เยีย ะ หื้อ ตึง ตั ๋ว เป๋น มลทิน
มัน เป๋น เหมือน ไฟ ตี้ มา จาก หม้อ หน้า ฮก เผา ทําลาย จี วต
ิ ของ เฮา หื้อ วอดวาย 7 สัตว์กู้ อย่าง
สามารถเยียะหื้อเจื้องได้ บ่ว่าจะเป๋น สัตว์ป่า นก สัตว์เลื้อยกาน กับสัตว์นํ้า แล้วก็มีคนเกย
เยียะหื้อมันเจื้องแล้วตวย 8 แต่บ่มีใผเยียะหื้อลิน
้ เจื้องได้เลย ลิน
้ เป๋นสิง่ ตี้บ่ดี บังคับได้ยาก
มีแต่ ปิ๊ ดตี้ เยียะหื้อต๋าย 9 เฮาใจ๊ ลิน
้ สรรเสริญองค์ พระผู้เป๋นเจ้าผู้ตี้ เป๋นพระบิดา แล้วเฮาก็
ใจ๊ลิน
้ นั ้นสาปแจ้งคนตี้พระเจ้าสร้างมาต๋ามแบบอย่างของพระองค์ 10 ตึงกําสรรเสริญ ตึง
กําแจ้ง ก็ ออกมาจากปากอันเดียวกั ๋นนี้ ปี้ น้ องเหย ขอเต๊อะ บ่ดี หื้อเป๋นจาอัน
้ เน่ อ 11 ต๋านํ้า
จะมีตึงนํ้าจืดตึงนํ้าเก็มออกมาจากตี้เดียวกั ๋นได้กา 12 ปี้ น้ องตังหลายเหย เก๊าบ่าเดื่อจะออก
หน่วยเป๋นบ่ากอกเทศได้กา กาว่าเคือองุน
่ จะออกหน่วยเป๋นบ่าเดื่อจาอัน
้ อี้ ต๋านํ้าจะมีตึงนํ้า
เก็มกับนํ้าจืดออกตวยกั ๋น ก็ตึงเป๋นไปบ่ได้เหมือนกั ๋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 หัน ใน
ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ของ เขา คือ ก๋าน เยีย ะ โดย ใจ๋ ถ่อม สุภาพ อย่าง มี ผญา ปั๋ 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
กับจุเปื้ อปิดบังความจริง 15 ผญาปั๋ ญญาจาอี้บ่ได้มาจากพระเจ้าเน่ อ แต่มาจากโลกนี้ บ่ใจ้
เป๋นของพระวิญญาณแต่ เป๋นของผีปี๋ ศาจ 16 ย้อนว่าตี้ ไหนมี ก๋านขอยกั ๋นกับก๋านหันแก่ ตั ๋ว
ตี้ หัน
้ ก็ จะ วุน
่ วะ วุน
่ วาย มี ก๋าน เยีย ะ บ่ดี กู้ อย่าง 17 แต่ ผญา ปั๋ 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
คนอื่น มีความเมตต๋าเต๋มล้น เกิดผลดีโดยก๋านเยียะดี บ่ลําเอียงกับบ่เป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด
18 หมู่ตี้สร้างความสงบสุ ข โดยหว่านสันติสุขลงไป ก็จะได้เก็บเกี่ยวผล คือจีวต
ิ ตี้พระเจ้าปอ
ใจ๋
13

4
ก๋านเป๋นเปื้ อนกับโลก
หมู่ ต้าน ฮู้ ก่อ ว่า ตี้ หมู่ ต้าน ผิด หัว กั ๋น กับ สู้ ฮบ กั ๋น นั ้น ย้อน อะหยัง ก็ ย้อน กิเลส ตั ๋ณหา ตี้ สู้
กั ๋นอยู่ในใจ๋ ของหมู่ต้านนั ้นเนาะ 2 หมู่ต้านใค่ ได้ อะหยังแต่ บ่ได้ หมู่ต้านก็ ฆ่ากั ๋น เมื่อโลภใค่
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 บ่ได้ ขอ จาก
พระเจ้า 3 กับ ตี้ หมู่ ต้าน ขอ แล้ว แต่ บ่ได้ ฮับ ก็ ย้อน ขอ ผิด หมู่ ต้าน ขอ เปื้ อ เอา ไป สนอง ตั ๋ณหา
ของ ตั ๋วเก่า 4 หมู่ คน บ่ซื่อสัตย์ ต้าน ตัง หลาย บ่ฮู้ กา ว่า ก๋าน เป๋น เปื้ อน กับ โลก นี้ ก็ เต้า กับ เป๋น
ศัตรู ๋ของ พระเจ้า จาอัน
้ ใผ ตี้ ใค่ อยาก เป๋น เปื้ อน กับ โลก ก็ ตัง้ ตั ๋ว เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า 5 หมู่
ต้านกึ๊ดว่าพระคัมภีรเขี
์ ยนไปเล่ยไปเท่ยกา ตี้บอกว่า “วิญญาณ๒ตี้พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจ๋หมู่
เฮา นั ้น พระองค์ ขาง ขนาด� 6 แต่ พระคุณ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ กับ หมู่ เฮา นั ้น ก็ นั ก ขึ้น อย่าง ตี้
พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ข
1

๒

4:5 4:5 แป๋ได้แหมอย่างว่า พระวิญญาณของพระเจ้า

ข

4:6 4:6 สภษ� 3:34

ยากอบ 4:7
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ยากอบ 5:11

7 ย้อนจาอัน
้ หื้อหมู่ต้านยอมต่อพระเจ้า

หื้อต่อสู้กับมาร แล้วมารก็จะหนี 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 ใค่ หุย กับ ตุ๊ก
โศกเหีย แตนตี้จะใค่หัวก็หื้อเป๋นเศร้าโศก หื้อความจื้นจมยินดีเปี่ ยนเป๋นความตุ๊กใจ๋ 10 หื้อ
ถ่อมตั ๋วลงต่อหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า แล้วพระองค์จะยกหมู่ต้านขึ้น
พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้มีสิทธิตั
์ ดสิน
ห้ามใส่ ฮา้ ยป้ายสี กั ๋นเน่ อ ย้อนคนตี้ ใส่ ฮา้ ยกั ๋นกาว่าตัดสินปี้ น้ องผู้เจื้อ
ตวย กั ๋น ก็ เต้า กับ ว่า ได้ ใส่ ฮ้าย ป้าย สี กับ ตัดสิน บท บัญญัติ ตวย ถ้า หมู่ ต้าน ตัดสิน บท บัญญัติ
ต้าน ก็ บ่ได้ เป๋น ผู้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ เป๋น ผู้ ตัดสิน ไป เหีย 12 มี แต่ พระเจ้า เต้า อัน
้ เน่ อ ตี้
เป๋น ผู้ หื้อ บท บัญญัติ กับ เป๋น ผู้ ตัดสิน พระองค์ มี ฤทธิ์อํานาจ ตี้ จ้วย เฮา หื้อ รอด กาว่า ทําลาย
เฮาก็ได้ แล้วต้านเป๋นใผกั ๋นตี้จะไปตัดสินคนอื่น
11 ปี้ น้ องตังหลาย

หื้อพระเจ้าเป๋นผู้นําจีวต
ิ
เน่ อ ต้านตังหลายตี้อู้ว่า “วันนี้ กาว่าวันพูกเฮาจะไปเมืองนั ้นเมืองนี้ จะอยู่ตี้
หัน
้ สักปี๋ ก๊าขายหื้อได้ กํ่าไฮ� 14 แต่ ต้านยังบ่ฮู้เลยว่าจี วต
ิ ของต้านวันพูกจะเป๋นจาใด ย้อน
ต้าน ก็ เป๋น เหมือน หมอก จ๋างๆ ตี้ อยู่ ได้ กํา เดียว แล้ว ก็ ก้อยๆ หาย ไป 15 หมู่ ต้าน สมควร จะ อู้
ว่า “ถ้าเป๋นความต้องก๋านขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า เฮาก็ จะมี จี วต
ิ อยู่ แล้วเยียะสิง่ นั ้นสิง่ นี้ �
16 แต่ ต๋อน นี้ ต้าน กํ่า ลัง คุย โว อวด ตั ๋ว เซิง
้ คน ตี้ ฮู้อยู่แล้ว ว่า
่ ก็ เป๋น สิง่ ตี้ บ่ดี เลย 17 ย้อน จาอัน
อะหยังเป๋นสิง่ ตี้ดีตี้จะต้องเยียะ แล้วบ่ยอมเยียะ คนนั ้นก็เป๋นบาป
13 ฟังหื้อดีๆ

5

เตือ
๋ นคนรํา่ รวย

1 หมู่ คน รํา
่ รวยฟังไว้หื้อดี เน่ อ

จงไห้หุยเหีย ย้อนความตุ๊กตี้ จะเกิดกับหมู่ ต้าน 2 ข้าวของ
เงินคําของต้านก็ผุพังไป เสื้อผ้าของหมู่ต้านก็โดนแมงขบกิน
๋ 3 เงินกับคําของต้านก็จะเป๋น
ขี้เหมี้ยง ขี้เหมี้ยงนั ้นละก็จะเป๋นหลักฐานมัดตั ๋วหมู่ต้านไว้ จะทําลายตั ๋วของหมู่ต้านเหมือน
ไฟเผา หมู่ต้านก็ได้เก็บสมบัติไว้ต๋อนวันสุดต๊ายนี้ แล้ว 4 ฟังลอ คนงานตี้เยียะก๋านในนาของ
ต้านตี้ต้านโก๋งก้าแฮง เขาก็ฮ้องขึ้นมาแล้ว เสียงของหมู่เขาตี้จ่มก็ดังไปเถิงหูขององค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
ิ ในโลกอย่างอยู่ดีกิน
์ านาจสูงสุด 5 ต้านตังหลายใจ๊จีวต
๋ ดีม่วนงันสันเล้า
กับ กิน
๋ จ๋น ตุ้ย พร้อม หื้อ เปิ้ น เอา ไป ฆ่า 6 หมู่ ต้าน ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ กับ ฆ่า คน ตี้ บ่มี ความ ผิด ตี้
บ่ได้ต่อสู้ต้าน
หื้ออดทนเหมือนจาวนากอยถ้าฝนตก
อดทนไว้จ๋นกว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมาเน่ อ ผ่อลอ จาวนายัง
อดทน กอย ถ้า ข้าว ตี้ มี ก้า จาก แผ่น ดิน อดทน กอย ถ้า หื้อ ฝน ตก ตัง้ แต่ ต้น หละดู จ๋น แผว ป๋าย
หละดู 8 หมู่ต้านก็ต้องอดทนจาอัน
้ เหมือนกั ๋น จงตัง้ อกตัง้ ใจ๋ หื้อดี ย้อนใก้เถิงวันตี้องค์พระ
9
ผู้ เป๋น เจ้า จะ ปิ๊ ก มา แล้ว ปี้ น้ อง ตัง หลาย บ่ต้อง จ่ม ว่า อะหยัง หื้อ กั ๋น เน่ อ เปื้ อ ต้าน จะ บ่โดน
ตัดสินลงโต้ษจากพระเจ้า ผ่อลอ ผู้พิพากษาก็ใก้จะมาแผวแล้ว
10 ปี้ น้ องตังหลาย หื้อเอาอย่างความอดทนต่อความตุ๊กยากของผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า ตี้ ได้ อู้ โดย สิทธิ อํานาจ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 11 เฮา ถือ ว่า คน หมู่ นั ้น ตี้ ได้ อดทน ก็
เป๋น สุข ต้าน ก็ เกย ได้ ยิน เรือ
่ ง ความ อดทน ของ โยบ แล้ว กับ ได้ ฮู้ ว่า พระเจ้า ได้ หื้อ อะหยัง เขา
7 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องเหย

ยากอบ 5:12
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ยากอบ 5:20

พ่อง ต๋อน บัน
้ ป๋า ย จี วต
ิ ของ เขา ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ ย้อน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มี ความ อิน ดู เขา กับ มี
ความเมตต๋ากรุ ณา
12 ปี้ น้ องตังหลายเหย สิง
่ ตี้สําคัญตี้สุดก็คือ ห้ามสาบาน บ่ว่าจะอ้างสวรรค์กาว่าโลก กา
ว่าอะหยังก็ต๋าม ถ้า “ใจ้� ก็บอกว่า “ใจ้� “บ่ใจ้� ก็บอกว่า “บ่ใจ้� เปื้ อต้านจะบ่ต้องถูกตัดสิน
ลงโต้ษจากพระเจ้า
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 ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้า 15 เมื่ออธิษฐานโดยความเจื้อก็ จะฮักษาคนเจ็บป่วยหื้อหายได้ แล้วองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
ก็จะเยียะหื้อเขามีแฮงเหมือนเก่า กับพระองค์ก็จะโผดยกโต้ษบาปตี้เขาเกยเยียะไว้หื้อตวย
16 จาอัน
้ หื้อต้านสารภาพบาปต่อกั ๋น กับหื้ออธิษฐานเผื่อกั ๋น เปื้ อต้านจะได้ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อ
หาย กําอธิษฐานของคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้านั ้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 บ่หื้อ
ฝนตก ฝนก็ บ่ตกเถิงสามปี๋ เกิง่ ค 18 กับเมื่อต้านได้ อธิษฐานแหมเตื้อขอหื้อฝนตก ฝนก็ ตก
ลงมาจากต๊ องฟ้า แผ่นดินก็ เกิดดอกออกผลขึ้นมา 19 ปี้ น้ องตังหลาย ถ้ามีใผในหมู่ ต้านตี้
หลงไปจากความจริง แล้วมีคนปาเขาปิ๊ กคืนมา 20 ก็หื้อจํา๋ เอาไว้เต๊อะว่า คนตี้ปาคนบาปปิ๊ ก
มาจากตางตี้ผิด ก็ได้จ้วยเขาหื้อรอดจากความต๋าย กับเยียะหื้อความบาปตี้มีนั กขนาดของ
เขาได้ฮับก๋านยกโต้ษ
13

ค

5:17 5:17 1 พกษ� 17:1; 18:1

1 เปโตร 1:1
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1 เปโตร 1:7

จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เป โตร ผู้ เป๋น อัคร ทูต ต๋าม ตี้ ต้าน บอก ใน กํา ตัก
๊ ต วาย ของ
จดหมาย คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า เปโตร เป๋น ผู้ เขียน ใน บท ตี้ 5:12 มี เขียน บอก
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 เป๋น บาง
เตื้อ (กิจก๋าน 15:40) เปโตรคงจะเขียนจดหมายฉบับนี้ หละหว่างปี๋ ค�ศ� 64 เถิง 68
เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมู่ผู้เจื้อตี้อยูใน
่ แคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้น
คัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย กับแคว้นบิธเี นี ย แคว้นหมู่นี้ อยู่ในภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
แคว้นเอเชีย ติดกับทะเลดํา เซิง่ สมัยนี้ เป๋นส่วนนึ่ งในประเทศตุรกี หมู่ผู้เจื้อหมู่นี้ ส่วนใหญ่
เป๋นคนต่างจ้าด เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ โดยหื้อสิลวานั สเขียนต๋ามตี้เปโตรอู้ ต๋อนตี้ตึง
สองอยูใน
่ กรุ งโรม
เปโตรหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ผู้เจื้อหื้อใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิตี
์ ้เยียะหื้อพระเจ้าเปิงใจ๋แม้วา่ จะอยู่ต้า
มก๋างความตุ๊กยาก เปโตรตักเตือ
๋ นหมู่เขาว่า หมู่เขามีความหวังอันยิง่ ใหญ่แล้ว ย้อนได้เจื้อ
วางใจ๋พระเยซูคริสต์ ต้านก็ตักเตือ
๋ นตวยแหมว่า จีวต
ิ ของคนตี้ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ ก็
จะ ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง ความ ตุ๊ก ยาก ตี้ พระเยซู ได้ ปะ นั ้น เป๋น ตั ๋วอย่าง หื้อ กับ ผู้ เจื้อ เป
โตร ตัก เตือ
๋ น หมู่ เขา ว่า พระคริสต์ จะ ปิ๊ ก มา แล้ว ผู้ เจื้อ ต้อง เกีย ม พร้อม สําหรับ ก๋าน ปิ๊ ก มา
ของพระองค์ โดยฮับใจ๊ปี้ น้ องผู้เจื้อ กับหื้อฮักกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จาก

เปโตรอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เถิงคนตี้เป๋นเหมือนคนต่างด้าว
ของ โลก นี้ ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ตี้ ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป อยู่ ต๋าม แคว้น ปอนทัส แคว้น กาลา
เทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย กับแคว้นบิธเี นี ย 2 ต๋ามตี้พระเจ้าพระบิดาได้กํา๋ หนด
ไว้เมิน แล้ว พระองค์ หื้อ พระวิญญาณ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บริสุทธิ์ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เจื้อ ฟัง
พระเยซูคริสต์ กับได้เข้าเป๋นคนของพระองค์โดยเลือดของพระเยซูคริสต์ก
ขอพระเจ้าโผดหื้อพระคุณตึงสันติสุขกับหมู่ต้านนั กขึ้นเต๊อะ
เฮามีความหวัง
สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ เฮา ย้อน ความ
เมตต๋า อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ได้ เกิด ใหม่ โดย ก๋าน เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น
จากความต๋าย จีวต
ิ ของเฮาจึงมีความหวังตี้แน่ นอน 4 กับพระเจ้าได้เก็บมรดกไว้หื้อกับหมู่
ต้าน แล้ว ใน สวรรค์ เป๋น มรดก ตี้ บ่มี วัน เสีย หาย เน่า เปื่ อย กาว่า จ๋าง หาย ไป 5 ย้อน หมู่ ต้าน
เจื้อวางใจ๋พระเจ้า พระองค์จึงปกป้องหมู่ต้านโดยฤทธิเดช
อันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ จ๋นกว่า
์
หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ตี้ จะ เปิด เผย ใน วัน สุด ต๊าย นั ้น 6 เรือ
่ ง นี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ
จื้น จมยินดี นั ก ขนาด เถิง แม้ ว่า บ่า เดี่ยว นี้ จํา๋ เป๋ น จะ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ใน ก๋าน ทดลอง
ต่างๆ สักหว่างนึ่ ง 7 เปื้ อทดสอบว่าหมู่ต้านมีความเจื้อแต๊ๆ เซิง่ ความเจื้อตี้แต๊จริงก็มีก้านั ก
3

ก
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เหลือคํา ขนาดคํา ตี้ เสื่อม สลายได้ ยังต้องถูกเผาไฟเปื้ อหื้อเป๋นคําตี้ บริสุทธิ์ ความเจื้อของ
หมู่ ต้าน ก็ ต้อง ถูก ทดสอบ เหมือน กั ๋น เมื่อ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ได้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮับ ก๋าน
ยกย่อง ความยิง่ ใหญ่ กับเกียรติในวันตี้พระเยซูคริสต์ปิ๊ กมาสําแดงตั ๋วหื้อกู้คนหัน 8 เถิงแม้
ว่า หมู่ ต้าน บ่เกย หัน พระเจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยัง ฮัก พระองค์ ต๋อน นี้ หมู่ ต้าน ก็ ยัง บ่หัน พระองค์
แต่หมู่ต้านก็เจื้อวางใจ๋พระองค์กับมีความสุข ตึงความจื้นจมยินดีจ๋นเสี้ยงสุดกําอู้ใดจะมา
เผียบ 9 ย้อนว่าหมู่ต้านกํ่าลังได้ฮบ
ั เป้าหมายของความเจื้อแล้ว คือก๋านรอดป๊นบาปโต้ษ

ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ ตวายตัก
๊ เถิง พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้
ฮับ หมู่ เขา ก็ ฮิ เซาะ หา เกี่ยวกับ ความ รอด นี้ อย่าง ละเอียด ถี่ ถ้วน 11 พระวิญญาณ ของ พระ
คริสต์ตี้อยู่ในตั ๋วหมู่เขาบอกหมู่เขาไว้ล่วงหน้าว่า พระคริสต์จะมีความตุ๊กทรมาน แล้วปาย
หลังพระองค์จะได้ฮับเกียรติ หมู่เขาอยากจะฮูว่
้ าเรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นจาใด แล้วเวลานั ้นจะเกิด
ขึ้นเมื่อใด 12 แต่พระเจ้าได้เปิดเผยหื้อหมู่เขาฮู้ว่า สิง่ ตี้หมู่เขาอู้เถิงตึงหมดนั ้นก็บ่ใจ้เปื้ อหมู่
เขา แต่ เปื้ อ หมู่ ต้าน แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ ก็ มี คน บอก ข่าวดี นี้ กับ หมู่ ต้าน โดย ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระ
วิญญาณบริสุทธิตี
้ อ
่ งนี้ เลย
์ ้พระเจ้าหื้อจากสวรรค์ ขนาดทูตสวรรค์ยังใค่อยากจะฮูเรื
10

หื้อมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิเหมื
อนพระเจ้า
์

13 ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านต้องเกียมตั ๋วเกียมใจ๋หื้อดี

หื้อควบคุมตั ๋วเก่าไว้ กับหื้อตัง้ ความหวัง
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 ต้านยังบ่ฮู้จักพระเจ้าตะก่อน 15 แต่ หื้อจี วต
ิ ของต้านบริสุทธิกู
์ ้ อย่างเหมือนพระเจ้า ผู้
16
ตี้ฮ้องต้านมาเป๋นคนบริสุทธินั
์ า “หื้อหมู่ต้านเป๋นคน
์ ้น เหมือนตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
บริสุทธิ์ ย้อนว่าเฮาบริสุทธิ�
่ านฮ้องพระเจ้าว่า “พระบิดา� พระองค์เป๋นผูตี
้ ้ตัดสิน
์ ข 17 หมูต้
ต๋ามสิง่ ตี้คนเยียะโดยบ่หันแก่หน้าใผ จาอัน
้ ก็หื้อหมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ อย่างเก๋งกั ๋วพระเจ้า ในต๋อน
ตี้ยังอยู่ในโลกนี้ 18 หมู่ต้านฮู้ว่าพระองค์บ่ได้ใจ๊สิง่ ตี้เสื่อมสลายได้อย่างเงิน กาว่าคําเป๋นก้า
ไถ่ หื้อ หมู่ ต้าน มี อิสระ จาก ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่มี ประโยชน์ ตี้ สืบ ต่อๆ กั ๋น มา จาก ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน
19 แต่ ใจ๊ เลือด ของ พระคริสต์ ตี้ มี ก้า นั ก ขนาด ตี้ เป๋ น เหมือน เลือด ของ ลูก แกะ ตี้ บ่มี ตี้ ติ เลย
20 พระเจ้าได้เลือกพระองค์ไว้ก่อนสร้างโลกนี้ แล้ว แต่ตี้ก้าหาหื้อพระองค์มาแสดงตั ๋วในยุค
สุดต๊ายนี้ ก็เปื้ อหมู่ต้าน 21 โดยตางพระคริสต์นี้ ละ หมู่ต้านจึงมาเจื้อวางใจ๋พระเจ้า ผู้ตี้เยีย
ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ เกียรติ พระองค์ ตวย จาอัน
้ ความ เจื้อ กับ ความ
หวังของหมู่ต้านก็เลยอยูใน
่ พระเจ้า
22 เมื่อหมู่ต้านได้เจื้อฟังความจริงนั ้น๑ หมู่ต้านก็ได้ซ่วยล้างตั ๋วเก่าหื้อบริสุทธิแล้
์ ว ก็เลย
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 ย้อน ว่า
หมู่ ต้าน ได้ เกิด ใหม่ แล้ว จาก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตี้ มี จี วต
ิ ตลอด ไป บ่ใจ้ จาก คน ตี้ มี วัน ต๋าย
24 เหมือนกับตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า
“คนกู้คนก็เป๋นเหมือนหญ้า
เกียรติของหมู่เขาก็เป๋นเหมือนดอกหญ้า
หญ้าต๋าย ดอกมันก็หลุดหลวะไป
25 แต่ถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะอยูตลอดไป
่
�ค
ข
ค
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1:22 1:22 ความจริงนั ้น อ้างเถิง ก๋านสอนเรือ
่ งพระเยซูตี้เป๋นความจริง
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ถ้อยกํานี้ ก็คือ ข่าวดีตี้มีคนมาบอกหื้อหมู่ต้านฮูแล้
้ ว

2

ย้อน จาอัน
้ หื้อ หมู่ ต้าน เอา สิง่ ตี้ บ่ดี กู้ อย่าง ขว้าง เหีย ตึง ก๋าน จุ ล่า ย กู้ แบบ ความ หน้า ซื่อ
ใจ๋ก๊ด ก๋านข๋อยกั ๋น กับใส่ฮา้ ยป้ายสีกั ๋น 2 หื้อเป๋นอย่างหละอ่อนหน้ อย ตี้ใค่อยากกิน
๋ นมฝ่าย
วิญญาณตี้บริสุทธิเปื้
่ านจะได้เติบใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณขึ้น แล้วฮับความรอดป๊นบาป
์ อหมูต้
โต้ษ 3 หมู่ต้านก็ได้จิมแล้วลอว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้นดีมอกใด
1

พระเยซูเป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ

4 หื้อมาหาพระองค์ ผูตี
้ ้เป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ อยูเต๊
่ อะ เถิงแม้คนในโลกเกยบ่ยอมฮับศิลานี้

แต่

5 หมู่ต้านก็

พระองค์ก็เป๋นศิลาตี้มีก้านั กขนาดในสายต๋าของพระเจ้าผูตี
้ ้ได้เลือกพระองค์มา
เป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ อยู่เหมือนกั ๋น ตี้พระองค์กํ่าลังเอามาก่อสร้างเป๋นวิหารฝ่ายวิญญาณ เปื้ อ
เป๋นปุโรหิตตี้บริสุทธิ์ เยียะหน้าตี้ถวายเครือ
่ งปู่จาฝ่ายจิตวิญญาณ ตี้พระเจ้าปอใจ๋กับฮับไว้
6
ผ่านตางพระเยซูคริสต์ อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ผ่อลอ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลามุมเอกตี้มีก้านั กขนาด เซิง่ ได้เลือกไว้แล้ว
กับใผตี้เจื้อพระองค์ผู้ตี้เป๋นศิลาก้อนนั ้น
ก็จะบ่ผิดหวังเลย�ฅ
7 ย้อน จาอัน
้ พระองค์ ก็ มี ก้า นั ก ขนาดสําหรับหมู่ ต้าน ตี้ เจื้อ แต่ สําหรับ คน ตี้ บ่เจื้อ นั ้น ก็ เป๋น
อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฆ
8 กับมีเขียนตวยว่า
“เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนต้าว�๒
ตี้หมู่เขาข้องสะดุดนั ้น ย้อนหมู่เขาบ่เจื้อฟังถ้อยกําของพระเจ้า ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระเจ้าได้กํา๋
หนดไว้แล้ว
9 แต่ต้านเป๋ นหมู่คนตี้พระเจ้าได้เลือกแล้ว เป๋ นปุโรหิตของพระเจ้า เป๋ นจ้าดตี้บริสุทธิกั
์ บ
เป๋นคนของพระเจ้าตี้พระองค์ได้คัดเลือกไว้โดยเฉพาะ เปื้ อหื้อหมู่ต้านออกไปบอกเถิงก๋าน
งานอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เซิง่ เป๋นผู้ตี้ได้ฮ้องหมู่ต้านออกมาจากความมืด แล้วเข้าไปหา
ความ เป่ง แจ้ง ตี้ น่า อัศจ๋รรย์ ของ พระเจ้า 10 ตะก่อน หมู่ ต้าน บ่ได้ เป๋น คน ของ พระเจ้า กับ บ่ฮู้
จักความเมตต๋าของพระองค์ แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเป๋นคนของพระองค์แล้ว กับได้ฮบ
ั ความ
เมตต๋าจากพระองค์แล้วตวยง
ใจ๊จีวต
ิ หื้อเป๋นตั ๋วอย่างตี้ดี

11 เปื้ อนๆ ตี้ฮักเหย ข้าพเจ้าขอวิงวอนหมูต้
่ านตี้เป๋นเหมือนคนต่างถิน
่ กับเป๋นคนต่างด้าว

ของโลกนี้ หื้อต้านหนี จากกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั งตี้ต่อสู้กั ๋นกับจิตวิญญาณของต้านหื้อได้
12 ขอหื้อหมู่ต้านเยียะแต่ความดีต้ามก๋างหมู่คนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้า เปื้ อว่าเมื่อหมู่เขาใส่ฮ้ายว่า
หมู่ต้านเยียะบ่ดี หมู่เขาก็จะหันเถิงความดีของหมู่ต้าน แล้วก็จะได้สรรเสริญพระเจ้าในวัน
ตี้พระองค์มา
ฅ

2:6 2:6 อสย� 28:16

ฆ

2:7 2:7 สดด� 118:22

๒

2:8 2:8 อสย� 8:14-15

ง

2:10 2:10 ฮชย� 2:23
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13 เปื้ อ หัน แก่ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า

ขอหื้อหมู่ต้านยอมอยู่ใต้ อํานาจของผู้ตี้ มีอํานาจกู้ อย่าง
บ่ว่า จะ เป๋น จักรพรรดิ ผู้ มี อํานาจ สูงสุด 14 กาว่า เจ้า เมือง ต่างๆ ตี้ จักรพรรดิ นั ้น ส่ง มา หื้อ ลง
โต้ษคนตี้เยียะบ่ดีกับยกย่องคนตี้เยียะดี 15 ย้อนว่าพระเจ้าต้องก๋านหื้อหมู่ต้านย้างปากคน
ง่าวตี้ อู้บ่มีสาระโดยก๋านเยียะดี 16 หื้อหมู่ ต้านใจ๊ จี วต
ิ อย่างอิสระ แต่ ห้ามใจ๊ ความมีอิสระนี้
มาเป๋นข้ออ้างในก๋านเยียะบ่ดี แต่หื้อใจ๊จีวต
ิ อย่างผูฮั
้ บใจ๊ของพระเจ้า 17 ต้องหื้อเกียรติกู้คน
ต้องฮักปี้ น้ องผู้เจื้อตวยกั ๋น ต้องเก๋งกั ๋วพระเจ้า กับต้องหื้อเกียรติกษั ตริยของ
์
ตั ๋วตวย
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 กับ ความ
ตุ๊ก ยาก ตี้ บ่ยุติธรรม พระเจ้า ก็ จะ ปั๋ น ปอน คน นั ้น ย้อน ว่า ก๋าน เยีย ะ จาอี้เป๋น สิง่ ตี้ พระเจ้า ปอ
ใจ๋ 20 ก๋าน ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ผิด แล้ว อดทน ต่อ ก๋าน โดน บุบ โดน เฆี่ยน มัน น่า ยกย่อง ตัด
๊ ใด แต่
21
ก๋านตี้หมู่ต้านอดทนต่อความตุ๊กยากย้อนเยียะดี ก็เป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้า พระเจ้าฮ้อง
หมู่ ต้าน มา ก็ เปื้ อ หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก เหมือน กับ ตี้ พระคริสต์ ยอม อดทน เปื้ อ หมู่ ต้าน
พระองค์ก็ได้เป๋นตั ๋วอย่างหื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามแล้ว
22 พระองค์บ่เกยเยียะบาป กับบ่อูจุ
้ ใผ
23 เมื่อ มี ใผ อู้ ดู 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 ไว้ หื้อ กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ ตัดสิน
อย่างยุติธรรม 24 พระองค์ ใจ๊ ตั ๋วของพระองค์ แบกบาปของหมู่เฮาไว้บนไม้ก๋างเขนนั ้น เปื้ อ
หมู่เฮาจะได้ต๋ายจากความบาป แล้วใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม หมู่ต้านได้ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อ
หายก็ย้อนแผลจากตั ๋วพระองค์นี้ ละ 25 ตะก่อนหมู่ต้านเกยเหมือนแกะตี้หลงตางไป แต่บ่า
เดี่ยวนี้ ได้ปิ๊ กมาหาคนเลี้ยงแกะตี้เป๋นผู้ผ่อกอยจิตวิญญาณของหมู่ต้านแล้ว
18

3
หน้าตี้ของผัวกับเมีย

1 ส่วนหมู่ต้านตี้เป๋ นเมียก็เหมือนกั ๋น

หื้อยอมเจื้อฟังผัวของตั ๋ว เปื้ อว่าถ้ามีผัวของบางคน
ตี้ บ่เจื้อ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เมื่อ หมู่ เขา หัน จี วต
ิ ตี้ ดี งาม ของ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา
มาเจื้อวางใจ๋พระเจ้าได้ โดยตี้หมู่ต้านบ่จํา๋ เป๋ นต้องอู้อะหยังเลย 2 ย้อนหมู่เขาได้หันว่าจีวต
ิ
ของหมู่ต้านบริสุทธิกั
์ บมีใจ๋ ตี้ยําเก๋งพระเจ้า 3 ความงามของหมู่ต้านบ่ควรมาจากภายนอก
อย่างแป๋งผมงามๆ ใส่ แก้วแหวนเงินคํา กาว่าใส่ เสื้อผ้ารากาแปงๆ 4 แต่หื้องามมาจากจิต
ใจ๋ เป๋นสิง่ ตี้บ่มีวันหายไป คือมีใจ๋สุภาพอ่อนน้ อม สงบเสงีย
่ ม เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้มีก้านั กในสายต๋า
ของพระเจ้า 5 หมู่แม่ญิงสมัยตะก่อนตี้ เจื้อพระเจ้ากับเป๋นผู้บริสุทธิใน
์ สายต๋าพระองค์ ก็ มี
ใจ๋งามจาอี้เหมือนกั ๋น คือยอมเจื้อฟังผัว 6 เหมือนกับนางซาราห์เจื้อฟังอับราฮัมกับฮ้องเขา
ว่า “นายของข้าเจ้า� ถ้าต้านตังหลายเยียะดีกับบ่กั ๋วอะหยัง หมู่ต้านก็จะเป๋นเหมือนนาง๓
7 ส่วน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น ผัว ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ อยู่ กิน
๋ กับ เมีย อย่าง หัน อกหัน ใจ๋ กั ๋น ย้อน ว่า หมู่
ต้านมีกํา๋ ลังนั กเหลือหมู่นาง หมู่ต้านต้องยกย่องหมู่นางย้อนว่าพระเจ้าโผดเมตต๋ายกจีวต
ิ
ของหมู่นางหื้อได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ฮ่วมกับหมู่ต้าน หื้อเยียะจาอี้เน่ อ เปื้ อบ่หื้อมีอะหยังมาเยีย
ะหื้อกําอธิษฐานของหมู่ต้านบ่เป๋นผล
๓

3:6 3:6 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น “ลูกสาวของนาง�
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ยอมทนตุ๊กย้อนเยียะดี
ขอหื้อหมู่ต้านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น หันอกหันใจ๋กั ๋น ฮักกั ๋นเหมือนปี้ น้ อง มีใจ๋
เมตต๋ากับฮู้จักถ่อมใจ๋ 9 ถ้าใผเยียะบ่ดีต่อต้านก็ห้ามเยียะบ่ดีตอบเขา กาว่าด่าคนตี้ด่าต้าน
แต่หื้อปั๋ นปอนหมู่เขาแตน ย้อนว่าพระเจ้าต้องก๋านหื้อหมู่ต้านเยียะจาอี้ แล้วพระองค์จะได้
ปั๋ นปอนหื้อหมู่ต้าน 10 ย้อนในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ใผใค่อยากมีความสุข กับได้ปะวันตี้ดีๆ
ก็ห้ามใจ๊ลิน
้ ดี กับห้ามใจ๊ปากอูกํ
้ าจุ
้ อูบ่
11 หื้อเลิกเยียะบาป แล้วหันมาเยียะดี
หื้อเซาะหาสันติสุขแล้วติดต๋ามสันติสุขนั ้นไป
12 ย้อนต๋าขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าผ่อกอยกู้คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
กับหูของพระองค์ก็ฟังกําอธิษฐานของเขา
แต่หน้าของพระองค์จะหันมาต่อสู้กับหมู่ตี้เยียะบ่ดีนั ้น�จ
8 สุ ดต๊ายนี้

13 ถ้าหมูต้
่ านตัง้ ใจ๋แต๊ๆ ตี้จะเยียะดี ใผจะเยียะฮ้ายต้านได้ 14 แต่ถ้าหมูต้
่ านจะต้องโดนคํ่า

ย้อนเยียะต๋ามใจ๋พระเจ้า ต้านก็เป๋นสุขแต๊ๆ บ่ต้องกั ๋วหมูเขา
่ กับบ่ต้องกึ๊ดนั กเน่ อ 15 แต่หื้อใจ๋
ของต้านเคารพนั บถือพระคริสต์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับเกียมตั ๋วตลอดเวลาตี้จะตอบกํา
ถามของกู้คนตี้มาขอหื้อต้านอธิบายเถิงความหวังตี้หมู่ต้านมี 16 หื้อตอบหมู่เขาอย่างสุภาพ
กับเคารพอ่อนน้ อม หื้อจิตสํานึ กในใจ๋ของหมู่ต้านบริสุทธิ์ เปื้ อว่าเมื่อมีคนมาอูใส่
้ ฮ้ายป้ายสี
หมู่ต้าน ทัง้ ๆ ตี้หมู่ต้านเยียะดีในตางของพระคริสต์ หมู่เขาก็จะได้ละอายใจ๋ตั ๋วเก่า 17 ย้อน
ว่า ถ้า เป๋น ตี้ เปิง ใจ๋ ของ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ความ ตุ๊ก ย้อน ก๋าน เยีย ะ ดี ก็ ยัง ดี เหลือ
ได้ ฮบ
ั ความ ตุ๊ก ย้อน ก๋าน เยีย ะ บ่ดี 18 พระคริสต์ ตุ๊ก ทรมาน เปื้ อ ฮับ โต้ษ บาป ของ หมู่ เฮา เตื้อ
เดียว ก็ ปอ ละ คือ พระองค์ ผู้ ตี้ บ่มี บาป ต๋าย แตน หมู่ คน บาป เปื้ อ จะ ปา หมู่ เขา ไป หา พระเจ้า
ตั ๋ว ของ พระองค์ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ พระเจ้า โผด หื้อ จิต วิญญาณ ของ พระองค์ เป๋น ขึ้น มา มี จี วต
ิ
ใหม่ 19 กับวิญญาณของพระองค์ก็ได้ไปเตสนาหื้อกับหมู่วิญญาณตังหลายตี้ถูกขังอยู่ 20 ตี้
สมัย ตะก่อน เมิน มา แล้ว วิญญาณ หมู่ นี้ บ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า ต๋อน ตี้ โนอาห์ต่อ เฮือ นั ้น พระเจ้า
ก็ อดทนถ้าหื้อหมู่เขากลับใจ๋ จากบาป แต่ ก็ มีก้าแปดคนเต้าอัน
้ ตี้ อยู่ในเฮือแล้วรอดจากนํ้า
ท่วม 21 นํ้า นี้ ละ ตี้ ก๋าย เป๋น สัญลักษณ์ ของ พิธี บัพ ติศ มา เซิง่ โดย พิธี นี้ ต้าน ได้ รอด ป๊น บาป
โต้ษ แล้ว พิธีนี้ บ่ใจ้ เป๋น ก๋าน ล้าง ขี้ เปอะ ออก จาก ตั ๋ว แต่ เป๋น ก๋าน หื้อ สัญญา กับ พระเจ้า จาก
จิต สํานึ ก ตี้ ดี ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาอี้ เกิด ขึ้น ได้ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระ
เยซู คริสต์ 22 พระองค์ ได้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า พระองค์ ปกครอง
หมู่ทูตสวรรค์ตึงหมด หมู่วิญญาณตี้มีอํานาจ กับหมู่ตี้มีฤทธิเดช
ตังหลาย
์

4
จีวต
ิ ตี้ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลง
จาอัน
้ ใน เมื่อ ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ได้ ตุ๊ก ทรมาน หมู่ ต้าน ก็ ต้อง เกีย ม ตั ๋ว หื้อ ดี โดย หื้อ กึ๊ด
อย่าง เดียว กับ พระองค์ ย้อน ว่า ใผ ตี้ ตุ๊ก ทรมาน ตาง ตั ๋ว ก็ ได้ เลิก เยีย ะ บาป แล้ว 2 แล้ว หื้อ ใจ๊
จี วต
ิ ตี้ เหลือ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า บ่ใจ้ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา อย่าง คน ทัว่ ไป 3 ย้อน ตะ
ก่อนหมู่ต้านได้ใจ๊จีวต
ิ อย่างคนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้ามานั กแกแล้ว คือป่อยตั ๋วต๋ามตั ๋ณหา มัวเมา
ในเรือ
่ งลามก เมาเหล้าเมายา มัว่ สุมตางเพศ กิน
่ วายกั ๋น กับนั บถือฮูปเคารพตี้น่าขี้
๋ เลี้ยงวุน
1

จ
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จ๊ะ 4 คนหมูนี
่ ้ ก็งืดว่า เยียะหยังหมูต้
่ านบ่ไปหลงระเริงตวยกั ๋นกับหมูเขา
่
หมูเขา
่ เลยอูดู
้ แควน

หมู่ต้าน 5 แต่หมู่เขาจะต้องตอบพระองค์ผู้ตี้เกียมพร้อมจะตัดสินกู้คน ตึงคนตี้มีจีวต
ิ อยูกา
่
6
ว่า คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ตวย ย้อน จาอี้ ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ตวย เปื้ อ หมู่
เขาจะได้มีจีวต
ิ ตางจิตวิญญาณอย่างพระเจ้า เถิงแม้หมู่เขาถูกพระเจ้าตัดสินเหมือนอย่าง
คนตังหลาย
ก๋านใจ๊ของประทานตี้พระเจ้าหื้อมา
หมู่ต้านต้องตัง้ สติไว้หื้อดี สงบจิตสงบใจ๋ เปื้ อหมู่ต้านจะอธิษฐาน
ได้ 8 สิง่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด ก็ คือ หื้อ ฮัก กั ๋น นั กๆ ย้อน ความ ฮัก ยกโต้ ษ บาป ตี้ นั ก ขนาด ได้ 9 หื้อ
ต้อนฮับขับสู้ กั ๋นอย่างเต๋มตี้ โดยบ่จ่มอะหยัง 10 ต๋ามตี้ แต่ ละคนได้ ฮบ
ั ของประทานจากของ
ประทานอันหลากหลายของพระเจ้า ก็หื้อใจ๊ของประทานนั ้นฮับใจ๊กั ๋นอย่างสัตย์ซ่ือ 11 ถ้าใผ
มีของประทานในก๋านอู้ ก็หื้ออูเป๋
้ นกําตี้มาจากพระเจ้า ใผตี้มีของประทานตางฮับใจ๊ ก็หื้อฮับ
ใจ๊อย่างสุดกํา๋ ลังตี้พระเจ้าหื้อมา เปื้ อว่ากู้คนจะได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านตางพระเยซูคริสต์
จากกู้สิง่ กู้อย่างตี้หมู่เขาเยียะ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
7 ใก้เถิงวันสิน
้ โลกแล้ว

ย้อนเป๋นคริสเตียนจึงต้องฮับความตุ๊ก
เปื้ อนๆ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย บ่ต้อง งืด ใน ความ ตุ๊ก ทรมาน ตี้ กํ่า ลัง เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน มัน
บ่ใจ้ เรือ
่ ง แปลก อะหยัง แต่ เกิด ขึ้น เปื้ อ เป๋น ก๋าน ทดสอบ หมู่ ต้าน เน่ อ 13 แต่ หื้อ จื้น จม ยินดี ตี้
ต้านได้ฮ่วมตุ๊กกับพระคริสต์เต๊อะ เปื้ อว่าเมื่อพระคริสต์ปิ๊ กมาสําแดงความยิง่ ใหญ่หื้อกู้คน
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 ต้านก็ เป๋นสุขแต๊ๆ ย้อนว่าพระวิญญาณอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าก็ อยู่กับหมู่ 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 กา
ว่าไปยุง่ เรือ
่ งจาวบ้านเลย 16 แต่ถ้าหมู่ต้านต้องตุ๊กยากย้อนเป๋นคริสเตียน ก็บ่ต้องอาย แต่
หื้อสรรเสริญพระเจ้าเต๊อะตี้หมู่ต้านได้ขึ้นจื้อว่าเป๋นคริสเตียน 17 เถิงเวลาแล้วตี้พระเจ้าจะ
ตัดสิน ลงโต้ ษ โดย ตัง้ เก๊ า ตี้ คน ของ พระเจ้า ก่อน ลอง กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ถ้า พระเจ้า ตัง้ เก๊ า ตัดสิน
หมู่ เฮา ก่อน จะ เกิด อะหยัง ขึ้น กับ หมู่ คน ตี้ บ่เจื้อ ข่าวดี จาก พระเจ้า พ่อง 18 อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้
ในพระคัมภีรว่์ า
“ถ้าคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมยังรอดป๊นบาปโต้ษเกือบจะบ่ได้
แล้วคนบาปกับคนตี้บ่เจื้อพระเจ้าลอ จะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่เขาพ่อง�ฉ
12

จาอัน
้ คน ตี้ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ย้อน เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ก็ หื้อ ฝาก จิต
วิญญาณของตั ๋วไว้กับพระเจ้าผู้สร้างตี้สัตย์ซ่ือ กับหื้อเยียะดีต่อไป
19

5
เปโตรสัง่ สอนคนของพระเจ้า
ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ผู้ ปกครอง ใน คริ สตจักร ของ หมู่ ต้าน ใน ฐานะ ตี้ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้
ปกครองเหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้เถิงความตุ๊กทรมานตี้พระคริสต์ได้ฮับ กับข้าพเจ้า
ก็ จะมีส่วนในความยิง่ ใหญ่ของพระคริสต์ เมื่อพระองค์ ปิ๊ กมาหื้อกู้ คนหัน 2 ขอหื้อหมู่ต้านผ่
อกอยคนของพระเจ้าตี้ เผียบเหมือนหมู่แกะตี้ พระองค์ ได้ หื้อหมู่ต้านไว้ หื้อผ่อกอยอย่างเต๋
มอกเต๋มใจ๋ ต๋ามตี้ พระเจ้าต้องก๋าน บ่ใจ้โดนบังคับ บ่ใจ้ย้อนความโลภ แต่ ย้อนว่าหมู่ต้านมี
ใจ๋ใค่เยียะจาอัน
้ แต๊ๆ 3 บ่ดีใจ๊อํานาจในก๋านปกครองคนหมู่นั ้นตี้พระเจ้าได้หื้อไว้ แต่จงเป๋น
1

ฉ

4:18 4:18 สภษ� 11:31

1 เปโตร 5:4

365

1 เปโตร 5:14

4 เปื้ อเมื่อพระคริสต์ ผู้ตี้ เป๋ นผู้เลี้ยงตี้ ยิง
่ ใหญ่ปิ๊ กมา

แบบอย่างตี้ดีหื้อหมู่เขา
หมู่ต้านก็จะได้
ฮับมงกุฎอันยิง่ ใหญ่ตี้บ่มีวันเสื่อมไป
5 ส่วน คน ตี้ อายุ หน้ อย ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ เจื้อ ฟัง ผู้ ปกครอง คริสตจักร แต่ แต๊ๆ กู้ คน ก็ ต้อง
ถ่อมตั ๋วถ่อมใจ๋ฮับใจ๊กั ๋นเหมือนตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง
แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ช
6 ย้อนจาอัน
้ หื้อหมู่ต้านถ่อมตั ๋วลงอยู่ใต้อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า เปื้ อเมื่อเถิงเวลา
ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด ไว้ พระองค์ จะ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น 7 หื้อ เอา ความ บ่สบายใจ๋ ตึง หมด ฝาก ไว้กับ
พระเจ้า ย้อนว่าพระเจ้าห่วงใยหมู่ต้าน 8 หื้อหมู่ต้านควบคุมตั ๋วเก่า กับเฝ้าหละวังตื่นตั ๋วหื้อ
ดี ย้อนมารตี้เป๋นศัตรู ของ
๋
หมู่ต้านเป๋นเหมือนสิงโตคํารามเตียวเซาะหาเหยื่อกิน
๋ ไปทัว่ 9 จง
ใจ๊ ความ เจื้อ ตี้ มัน
่ คง ต่อสู้ กับ มาร ย้อน หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว ว่า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใคว่โลก ก็ ปะ กับ ความ
ตุ๊ก ยาก อย่าง เดียว กั ๋น นี้ 10 แต่ หลัง จาก ตี้ ต้าน ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ได้ สัก กํา นึ่ ง พระเจ้า ผู้ ตี้
มี พระคุณ หื้อ เฮาอย่างเต๋ มล้น ผู้ ตี้ ฮ้องหมู่ ต้านผ่านตางพระเยซู คริสต์ หื้อมามี ส่วนฮ่วมได้
ฮับ เกียรติ อัน ยิง่ ใหญ่ ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป พระองค์ นี้ ละ จะ ฟื้ นฟู จี วต
ิ ของ ต้าน จะ จ้วย หื้อ ต้าน
ยึดมัน
่ ในความเจื้อ จะเยียะหื้อจิตใจ๋ของต้านเข้มแข็งกับจะเยียะหื้อต้านมัน
่ คงในความเจื้อ
11 ขอฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
กําส่งต๊าย

12 ข้าพเจ้าได้ เขียนจดหมายสัน
้ ๆ

ฉบับนี้ หื้อกับหมู่ต้านผ่านตางสิลวานั ส เซิง่ ข้าพเจ้าถือ
ว่า เขา เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ซื่อสัตย์ ใน พระคริสต์ ข้าพเจ้า เขียน มา เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กับ หมู่ ต้าน
กับ เป๋น พยาน ได้ ว่า สิง่ ตี้ เขียน มา ตึง หมด นี้ เป๋น พระคุณ ตี้ แต๊ จริง ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน
มัน
่ คงในพระคุณนี้ เต๊อะ
13 คริสตจักรตี้ เมืองบาบิโลนตี้ พระเจ้าได้ เลือกไว้เหมือนกับหมู่ต้าน ได้ ฝากกํากึ๊ดเติงมา
หาหมู่ต้าน มาระโกตี้เป๋นเหมือนลูกของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงหาหมู่ต้านตวย 14 เมื่อหมู่
ต้าน ปะ กั ๋น ขอ หื้อ จูบ ตัก
๊ ตวาย กั ๋น ด้วย ความ ฮัก ขอ หื้อ กู้ คน ตี้ เป๋น ของ พระคริสต์ มี สันติสุข
เต๊อะเน่ อ

ช

5:5 5:5 สภษ� 3:34

2 เปโตร 1:1

366

2 เปโตร 1:10

จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีสอง
้

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือ เปโตรผู้เป๋นอัครทูต เซิง่ เป๋นฉบับตี้ สองตี้ ต้านได้ เขียนไปเถิง
หมู่ ผู้ เจื้อ หมู่ เดียว กั ๋น กับ ตี้ ได้ ฮบ
ั จดหมาย ฉบับ แรก เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น ก่อน ปี๋
ค�ศ� 68 คงจะเป๋นต๋อนตี้เปโตรใก้จะต๋าย
หมู่ผู้เจื้อตี้ฮับจดหมายฉบับนี้ อยู่ในแคว้นเอเชีย เซิง่ สมัยนี้ อยู่ในประเทศตุรกี ต้านเขียน
จดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้อยูกรุ
่ งโรม

เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ อเตือ
๋ นเรือ
่ งก๋านสอนผิดตี้กํ่าลังเกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆ
ผู้ สอน ผิด ได้ สอน ว่า พระเยซู คริสต์ บ่ใจ้ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แต๊ๆ เปโตร หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่
ผู้ เจื้อ หื้อ เข้ม แข็ง ขึ้น ใน ความ เจื้อ โดย หื้อ เฮีย นฮู้ ความ จริง เกี่ยวกับ พระเยซู นั ก ขึ้น ต้าน ได้
ตักเตือ
๋ นหมู่ ผู้เจื้อหื้อยึดมัน
่ ต๋ามกําสอนตี้ หมู่ เขาได้ ฮบ
ั จากหมู่อัครทูต เปื้ อเกียมหมู่ เขาหื้อ
พร้อม สําหรับ ก๋าน ปิ๊ ก มา ของ พระองค์ ต้าน ได้ บอก หมู่ เขา ว่า วัน ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ปิ๊ ก
มา ก็จะเป๋นเหมือนขโมยตี้เข้ามาต๋อนเมื่อคืน คือบ่มีใผฮู้ว่าจะมาเมื่อใด ย้อนจาอัน
้ หมู่เขา
ต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์ กับกอยถ้าก๋านปิ๊ กมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างอดทน
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จาก

ซีโมนเปโตร ตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊กับเป๋นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

เถิงผู้ตี้ ได้ ฮบ
ั ความเจื้อตี้ มีก้านั กขนาดเหมือนเฮา ย้อนพระเจ้าของเฮาตังหลาย คือพระ
เยซู คริสต์ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา นั ้น ยุติธรรม 2 ขอ พระคุณ ตึง สันติสุข จง มี
กับหมู่ต้านนั กๆ ขึ้นเต๊อะ ย้อนหมู่ต้านฮูจ
้ ักพระเจ้ากับพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
พระเจ้าหื้อเฮามีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์

พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระองค์ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ใน ก๋าน ใจ๊ จี วิต ติด ต๋าม
พระองค์ แก่ เฮา ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ ย้อน ก๋าน ตี้ เฮา ฮู้ จัก พระองค์ ผู้ ตี้ ฮ้อง เฮา มา หื้อ มี ส่วน ฮ่วม ใน
ความยิง่ ใหญ่กับความดีงามของพระองค์ 4 โดยสิง่ หมู่นี้ ละ พระเจ้าได้หื้อพระสัญญาตี้มีก้า
กับยิง่ ใหญ่แก่หมู่เฮา เปื้ อหมู่ต้านจะได้หลุดป๊นจากสิง่ ตี้เยียะหื้อจิตใจ๋เสื่อมลง เซิง่ เกิดจาก
กิเลสตั ๋ณหาตี้ มีอยู่ในโลก แล้วต้านจะได้ ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นเหมือนพระเจ้า 5 ย้อน
จาอี้ หมู่ต้านจะต้องเอาใจ๋ใส่อย่างเต๋มตี้ ตี้จะใจ๊ความดีงามเสริมความเจื้อของหมู่ต้าน กับ
ใจ๊ ความฮู้เสริมความดี งาม 6 ใจ๊ ก๋านบังคับตั ๋วเสริมความฮู้ ใจ๊ ความอดทนเสริมก๋านบังคับ
ตั ๋ว กับ ใจ๊ ความ ยํา เก๋ง พระเจ้า เสริม ความ อดทน 7 ใจ๊ ความ ฮัก เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง เสริม
ความยําเก๋งพระเจ้า ใจ๊ความฮักตี้มีเสริมความฮักตี้มีต่อกั ๋นเหมือนปี้ น้ อง 8 ถ้าหมู่ต้านเป๋น
อย่างตี้บอกมาตึงหมดนี้ กับเสริมหื้อเป๋นจาอีนั
้ กขึ้นๆ ต้านก็บ่ใจ้คนบ่มีประโยชน์ แต่เป๋นคน
ตี้ เกิดผลแล้วในก๋านฮู้จักพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า 9 แต่ คนตี้ บ่ได้ เป๋นอย่างตี้ บอก
มา ตึง หมด นี้ ก็ เป๋น เหมือน คน สายต๋า สัน
้ ใก้ บอด กับ ลืม ไป ว่า บาป ของ ตั ๋ว พระเยซู ล้าง หื้อ
หมดแล้ว 10 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลายเหย หื้อพยายามอย่างเต๋มตี้เน่ อ เปื้ อจะได้ยืนยันว่า
พระเจ้าได้เลือกกับฮ้องต้านหื้อมาเป๋นคนของพระองค์ ถ้าหมู่ต้านเยียะจาอัน
้ หมู่ต้านก็จะ
3
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11 กับหมู่ ต้านก็ จะมี สิทธิเต๋
ั ดร์
์ มตี้ตี้จะเข้าไปในแผ่นดินนิ รน

บ่มีวันหลงตางไปจากพระเจ้า
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา
12 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจะเตือ
๋ นหมู่ต้านติกๆ ในเรือ
่ งหมู่นี้ เถิงแม้หมู่ต้านจะฮู้ดี กับตัง้ มัน
่
อยู่ในความจริงนั ้นตี้ได้ฮบ
ั แล้วก็ต๋าม 13 ต๋อนตี้ข้าพเจ้ายังมีจีวต
ิ อยู่นี้ ข้าพเจ้าหันว่าควรจะ
เตือ
๋ น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน ไป ติกๆ 14 ย้อน ข้าพเจ้า ฮู้ ดี ว่า แหม บ่เมิน ข้าพเจ้า ก็ จะ ต๋าย ต๋าม
ตี้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ได้ บอก ข้าพเจ้า อย่าง เปิด เผย ไว้ แล้ว 15 จาอัน
้
ข้าพเจ้าจึงต้องฮิเตือ
๋ นต้านหื้อกึ๊ดเถิงเรือ
่ งหมู่นี้ อยูตลอด
่
หลังจากตี้ข้าพเจ้าต๋ายไปแล้ว
ความยิง่ ใหญ่ของพระเยซู
เมื่อ หมู่ เฮา บอก ว่า พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา จะ ปิ๊ ก มา โดย ฤทธิอํ
์ านาจ
นั ้น หมู่เฮาบ่ได้เล่านิ ยายสายเจี้ยตี้คนแต่งขึ้นมาอย่างดีเน่ อ แต่หมู่เฮาได้หันความยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ กับต๋าตั ๋วเก่า 17 ก็ คือต๋อนตี้ พระองค์ ได้ ฮบ
ั เกียรติ กับกําสรรเสริญจากพระเจ้า
พระบิดา นั ้น มี เสียง จาก ผู้ ตี้ ยิง่ ใหญ่ สูงสุด อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ลูก ตี้ เฮา ฮัก เฮา
ปอใจ๋ ต้าน นั ก ขนาด เน่ อ�ก 18 หมู่ เฮา เอง ก็ ได้ยน
ิ เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ นั ้น ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา กับ
พระองค์อยูบน
่ ดอยศักดิส
้ หมู่เฮาจึงมีความมัน
่ ใจ๋นั กขึ้นในกําตวายตัก
๊ ของ
์ ิทธินั
์ ้น 19 จาอัน
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ เกย บอก ไว้ ก็ เป๋น ก๋าน ดี ตี้ หมู่ ต้าน จะ เอา ใจ๋ ใส่ ใน กํา หมู่
นั ้น ย้อน กํา หมู่ นั ้น ก็ เผียบ เหมือน แสง ส่อง แจ้ง ใน ตี้ มืด จ๋น กว่า วัน นั ้น จะ แจ้ง เจ๊า กับ แสง
ของ พระคริสต์ จะ ส่อง เข้า มา ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน 20 แต่ หมู่ ต้าน ต้อง เข้า ใจ๋ ข้อ นี้ ก่อน ว่า ใผ จะ
ตีความหมาย
๋
กําทํานายของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในพระคัมภีรเอา
์ คนเดียวบ่ได้
21 ย้อน ว่า กํา ทํานาย หมู่ นี้ นั ้น เขา บ่ได้ กึ๊ด ขึ้น มา คน เดียว แต่ พระวิญญาณ บริสุทธิดลใจ๋
หื้อ
์
เขาอูกํ
้ าตี้มาจากพระเจ้า
16
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คนตี้สอนผิด
แต่ ใน สมัย ตะก่อน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน ของ
พระเจ้า ก็ อย่าง เดียว กั ๋น กับ ตี้ จะ มี ผู้ สอน ผิด เกิด ขึ้น ใน หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ ลัก เอา กํา สอน ตี้
บ่ถูก ต้อง ต๋าม ตาง ของ พระเจ้า มา สอน เซิง่ กํา สอน หมู่ นี้ จะ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย หมู่
เขา จะ บ่ยอมฮับ พระเยซู ผู้ เป๋น เจ้า นาย ตี้ จ้วย ไถ่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่
เขา ฉิ บหาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 2 จะ มี หลาย คน ตี้ ป่อย ตั ๋ว ต๋าม ตั ๋ณหา กับ ย้อน หมู่ คน ตี้ สอน ผิด
หมู่ นี้ ละ คนตังหลายจึงดูถูกดู แควนตางแห่งความจริงไปตวย 3 โดยความโลภของหมู่ เขา
หมู่เขาจะแต่งเรือ
่ งขึ้นมาสอนเปื้ อหาผลประโยชน์ จากหมู่ต้าน กําตัดสินลงโต้ษหมู่เขาตี้ได้
บอกไว้เมินมาแล้วนั ้นก็พร้อมอยูแล้
่ ว กับความฉิ บหายตี้จะเกิดกับหมู่เขาก็กํ่าลังจะมาเวยๆ
นี้
4 ทูต สวรรค์ ตี้ ได้ เยีย ะ บาป นั ้น พระเจ้า ก็ บ่เว้น แต่ ได้ โจ้ง หมู่ เขา ไว้ ใน หม้อ หน้า ฮก 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 โนอาห์ผู้ ตี้ บอก หื้อ คน เยีย ะ ต๋าม
ความถูกต้องต๋ามธรรมกับหมูของ
่
เขาแหมเจ็ดคน 6 เมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ก็เหมือน
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กั ๋น พระเจ้าลงโต้ษหมู่เขาโดยใจ๊ไฟเผากู้สิง่ กู้อย่าง เปื้ อเป๋นตั ๋วอย่างหื้อคนบ่ยําเก๋งพระเจ้า
หัน ว่า จะ เกิด อะหยัง ขึ้น กับ หมู่ เขา 7 แต่ พระองค์ จ้วย จี วต
ิ โลท คน ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
ไว้ เขาได้ตุ๊กใจ๋ ขนาดย้อนหมู่คนบ่ดีตังหลายเยียะก๋านลามกไว้ 8 โลทเป๋นคนตี้ ถูกต้องต๋าม
ธรรม ตี้ อยู่ ต้า มก๋าง คน บ่ดี หมู่ นั ้น เขา ได้ ฮู้ ได้ หัน ใน สิง่ ตี้ คน บ่ดี เยีย ะ กั ๋น กู้ วันๆ ใจ๋ เขา ก็ เป๋น
ตุ๊กหนั ก 9 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงฮูว่
้ าจะจ้วยคนตี้ยําเก๋งพระเจ้าหื้อป๊นจากก๋านทดลองใจ๋ได้
จาใด กับฮู้ว่าจะขังคนบ่ดีไว้ลงโต้ษในวันตัดสินลงโต้ษบาปได้จาใด 10 โดยเฉพาะคนตี้หลง
มัวเมาไปต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของตั ๋ว กับเหยียดหยามสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
คน หมู่ นี้ เป๋น คน หลึก กับ จ๋องหอง ดู แควน แม้แต่ หมู่ เทพเจ้า อย่าง บ่กั ๋ว เลย 11 เถิง แม้ หมู่
ทูตสวรรค์ตี้มีฤทธิอํ
์ านาจนั กเหลือ ก็บ่ได้ดูแควนเมื่อฟ้องโต้ษหมู่นั ้นต่อหน้าองค์พระผู้เป๋น
12
เจ้า เลย แต่ หมู่ สอน ผิด หมู่ นี้ เป๋น เหมือน สัตว์ ตี้ เยีย ะ ต๋าม สันดาน ใน ตั ๋ว บ่มี สมอง ดู ถูก
ดู แควน ใน สิง่ ตี้ ตั ๋ว เก่า บ่เข้า ใจ๋ เลย เกิด มา เปื้ อ หื้อ คน อื่น เอา ไป ฆ่า เต้า อัน
้ คน หมู่ นี้ ก็ จะ ถูก
ทําลาย เหมือน สัตว์หมู่ นั ้น 13 หมู่ เขา หื้อ ตุ๊ก แก่ คน อื่น จาใด ตุ๊ก นั ้น ก็ จะ เถิง ตั ๋ว หมู่ เขา จาอัน
้
หมู่เขาเมากิน
๋ เลี้ยงม่วนงันสันเล้าในต๋อนเมื่อวัน หมู่เขาเป๋นมลทินกับมีตํา๋ หนิ ต้ามก๋างหมู่
ต้าน กับเมื่อกิน
๋ เลี้ยงกับหมู่ ต้าน หมู่ เขาก็ เยียะหื้อหมู่ ต้านต้องขายขี้หน้าตี้ หมู่ เขาปอใจ๋ กับ
ก๋านจุ ล่ายต่างๆ ของหมู่ เขา 14 หมู่ เขาจัง้ เซาะแม่ ญิงมาหลับนอนตวยตลอด เยียะบาปบ่ฮู้
จักปอ ป๋ายบ่ปอยังจุล่ายคนใจ๋บ่เข้มแข็งหื้อเยียะบาปตวยแหม คนหมู่นี้ โลภจ๋นเป๋นสันดาน
พระเจ้าจึงสาปแจ้งหมู่เขา 15 หมู่เขาได้ ละตางตี้ ถูกต้อง แล้วหลงไปต๋ามตางของบาลาอัม
ลูกของเบโอร์๑คนตี้ซอบก้าจ้างตี้ได้จากก๋านงานตี้บ่ดี๒ 16 แต่บาลาอัมก็โดนตํา๋ หนิ ในความ
ผิด ของ เขา โดย ลา ตี้ อยู่ดี ดี ก็ อู้ภาษา คน ได้ แล้ว ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน นั ้น จึง
เลิกเยียะในสิง่ ตี้ง่าวๆข

คน สอน ผิด หมู่ นี้ ก็ เผียบ เหมือน ต๋า นํ้า ตี้ แห้ง ขอด กับ เหมือน เมฆ ตี้ โดน ลม หลวง ปั๊ ด ไป
พระเจ้า ได้ เกีย ม ตี้ มืด ตี้ สุด ไว้สําหรับ หมู่ เขา แล้ว 18 ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ ก้า อู้ โม้ เรือ
่ ง บ่มี สาระ
ของตั ๋ว กับใจ๊ กิเลสตั ๋ณหาของสันดานบาปจุ ล่ายคนตี้ กํ่าลังหนี จากก๋านใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่ดี 19 หมู่
ตี้ สอน ผิด หมู่ นั ้น สัญญา ว่า จะ หื้อ คน หมู่ นี้ มี อิสระ แต่ ตั ๋ว เก่า ยัง ตก เป๋น ขี้ข้า ของ นิ สัย ตี้ จะ
ทําลายตั ๋วเก่าอยู่ ใผก๊านอะหยัง ก็ตกเป๋นขี้ข้าของสิง่ นั ้น 20 จาอัน
้ ใผตี้ป๊นจากสิง่ ตี้บ่ดีตาง
โลก นี้ ได้ แล้ว โดย ก๋าน ฮู้จัก 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 ก ไป หา ตาง โลก อย่าง เก่า
สุดต๊ายสิง่ ตี้ จะเกิดขึ้นกับหมู่เขาจะฮ้ายเหลือต๋อนแรกแหม 21 ย้อนถ้าบ่ฮู้จักตางตี้ ถูกต้อง
ตัง้ แต่ เก๊า ก็ ยัง ดี เหลือ ฮู้ จัก แล้ว แต่ บิน
่ หลัง ตํา๋ กํา สัง่ สอน อัน ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้ พระเจ้า หื้อ เขา ไว้
เหีย 22 สิง่ ตี้เกิดขึ้นกับหมู่เขาก็เป๋นไปต๋ามกําสุภาษิ ตตี้ว่า “หมาก็ปิ๊ กไปกิน
๋ ฮากของตั ๋วเก่า�
กาว่า “หมูตี้ล้างตั ๋วหื้อสะอาดแล้ว ก็ปิ๊ กไปบุ่นขีเ้ ปอะแหม�ค
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พระเยซูจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ
นี่ เป๋นจดหมายฉบับตี้สองแล้วตี้ข้าพเจ้าเขียนมาหาหมู่ต้าน ในจดหมาย
ตึง สอง ฉบับ นี้ ข้าพเจ้า ใค่ เตือ
๋ น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน โดย เรือ
่ ง หมู่ นี้ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ มี กํา กึ๊ด ตี้
1 เปื้ อนตี้ฮักเหย

๑

๒ 2:15 2:15 บาลาอัมอยูใน
2:15 2:15 สําเนาโบราณบางฉบับว่าโบโซร์
่ สมัยโบราณตี้เกยเยียะกาถาอาคม
เขาได้ฮับจ้างแจ้งจาวอิสราเอลโดยบ่เจื้อฟังพระเจ้าย้อนหันแก่เงิน ข 2:16 2:16 กดว� 22:4-35 ค 2:22 2:22
สภษ� 26:11

2 เปโตร 3:2
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2 เปโตร 3:18

บริสุทธิ์ เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ กึ๊ด เถิง กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ บริสุทธิ์
นั ้น ตี้ ได้ อู้ ไว้ตะก่อน กับ กึ๊ด เถิง กํา สัง่ สอน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ
ของ เฮา เซิง่ หมู่ อัครทูต ของ หมู่ ต้าน ได้ บอก ไว้ 3 หื้อ ต้าน ฮู้ ข้อ นี้ ก่อน เต๊อะ ว่า ใน ยุค สุด ต๊าย
จะ มี คน เยีย ะ ต๋าม กิเลสตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว แล้ว หมู่ เขา จะ มา ใค่ หว
ั เส้ย หมู่ ต้าน ว่า 4 “พระคริสต์
สัญญา ว่าจะ ปิ๊ ก มา บ่ใจ้ กา แล้ว มี ไหน ละ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ 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
ว่าหมู่เขาตัง้ ใจ๋ลืมความจริงข้อนี้ ตี้ว่า เมินมาแล้ว โดยถ้อยกําของพระเจ้า ต๊องฟ้ากับแผ่น
ดิน โลก ก็ เกิด ขึ้น มา แล้ว พระองค์ สัง่ หื้อ แผ่น ดิน ออก มา จาก นํ้า หื้อ นํ้า นั ้น อยู่ ล้อม แผ่น ดิน
6 แล้วพระองค์ก็ใจ๊นํ้านั ้นท่วมทําลายล้างโลกเก่า 7 แล้วโดยถ้อยกําเดียวกั ๋นนั ้น พระเจ้าสัง
่
หื้อเก็บฮักษาต๊องฟ้ากับแผ่นดินโลกตี้ยังเหลืออยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ ไว้หื้อไฟเผาในวันตัดสินลงโต้ษ
บาป กับคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้าจะถูกทําลายไปเหีย
8 ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ห้าม ลืม ความ จริง ข้อ นี้ เน่ อ คือ สําหรับ พระเจ้า แล้ว วัน เดียว ก็
เต้ากับปันปี๋ ปันปี๋ก็เต้ากับวันเดียว 9 องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าบ่ได้จ๊าตี้จะเยียะต๋ามสัญญา เหมือน
ตี้บางคนกึ๊ดกั ๋น แต่ได้อดทนกับหมู่ต้าน ย้อนพระองค์บ่ใค่หื้อใผคนใดต้องถูกทําลายไป แต่
ใค่หื้อกู้ๆ คนกลับใจ๋จากบาป 10 แต่วันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า จะมาเหมือนขโมย
วันนั ้นดวงดาวต่างๆ ในต๊องฟ้าจะหายไปพร้อมกั ๋นโดยเสียงสนั ่นปั่ นปื๊ นของลูกไฟ แผ่นดิน
โลกกับสิง่ ตี้มีอยูบน
่ โลกจะถูกเผาทําลายจ๋นหมด๓
2

11 เมื่อ ฮู้ว่า สิง
่ ต่างๆ

หมู่ นี้ จะต้องถูกทําลายไปจาอี้แล้ว ก็ หื้อหมู่ ต้านกึ๊ดเอาเต๊อะว่าจะใจ๊
จีวต
ิ จาใดหื้อบริสุทธิกั
์ บยําเก๋งพระเจ้า 12 ต๋อนตี้กํ่าลังกอยถ้าวันอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า จง
เฮ่งวันหื้อมาเถิงเวยๆ วันนั ้นไฟจะเผาทําลายต๊องฟ้าตึงดวงดาวต่างๆ ในต๊องฟ้าก็จะไน่ ไป
13 แต่ ต๋าม สัญญา ของ พระเจ้า นั ้น เฮา จึง ตัง
้ หน้า ตัง้ ต๋า กอยถ้า สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่ เซิง่
เป๋นตี้ตี้มีก้าความยุติธรรม
14 จาอัน
้ เปื้ อน ตี้ ฮักเหย เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอย ถ้า สิง่ หมู่ นี้ อยู่นั ้น ก็ หื้อ ฮิมี ใจ๋ ตี้
สงบ สุข บ่มี มลทิน กับ บ่มี ตี้ ติ ใน สาย ต๋า ของ พระเจ้า 15 บ่ดี ลืม ว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา
มี ความ อดทน เปื้ อ หื้อ หมู่ เฮา มี โอกาส รอด ป๊น บาป โต้ษ อย่าง ตี้ เปาโล ปี้ น้ อง ตี้ ฮัก ของ เฮา ได้
เขียนจดหมายเถิงหมู่ต้าน ต๋ามสติปั๋ ญญาตี้พระเจ้าได้หื้อกับเขานั ้น 16 จดหมายกู้ฉบับของ
เขา ก็ เขียน เถิง เรือ
่ ง หมู่ นี้ มี ข้อความ บาง อย่าง ตี้ เข้า ใจ๋ ยาก อยู่ ใน จดหมาย ของ เขา เซิง่ เยีย
ะ หื้อ คน บ่หลวก กับ จิต ใจ๋ บ่มัน
่ คง เอา ไป อธิบาย อย่าง ผิดๆ เหมือน อย่าง ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ กับ ข้อ
อื่นๆ ในพระคัมภีร ์ จึงเยียะหื้อตั ๋วหมู่เขาต้องฉิ บหายไป
17 ย้อนจาอัน
้ เปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮักเหย เมื่อหมู่ต้านได้ฮู้เรือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ก็หื้อหละวังตั ๋วหื้อ
ดี เปื้ อจะได้บ่หลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิดๆ ของคนบ่ดีหมู่นั ้น แล้วเยียะหื้อความมัน
่ คงของหมู่
ต้านเสียไปเหีย 18 แต่ขอหื้อพระคุณกับความฮูของ
้
ต้านจํา๋ เริญขึ้นติกๆ ในเรือ
่ งของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ตี้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ขอ เกียรติ จง มี แก่
พระองค์บ่าเดี่ยวนี้ และตลอดไป อาเมน

๓

3:10 3:10 สําเนาโบราณบางฉบับว่า “โลกจะถูกเปิดเผย�

1 ยอห์น 1:1
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1 ยอห์น 1:10

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีนึ
้ ่ง

คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้ เป๋น อัครทูต ต้าน
เขียนจดหมายฉบับนี้ เมื่อต๋อนเฒ่าแล้ว กับอยูตี
่ ้เมืองเอเฟซัส ต้านคงเขียนจดหมายฉบับนี้
ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมู่ผู้เจื้อในคริสตจักรต่างๆ ตี้อยู่รอบเมืองเอเฟซัสใน
แคว้นเอเชีย เซิง่ เขาเป๋นศิษยาภิบาลอยูตี
่ ้หัน
้
ยอห์น เน้ น ความ สําคัญ ของ ความ ฮัก ใน จี วต
ิ ของ ผู้ เจื้อ ต้าน สอน ว่า เป๋น สิง่ ตี้ สําคัญ นั ก
ขนาด ตี้ ผู้ เจื้อ ต้อง ฮัก กั ๋น ต้าน ก็ ได้ ตัก เตือ
๋ น ผู้ ตี้ ได้ อ่าน จดหมาย ฉบับ นี้ ว่า เรือ
่ ง ตี้ พระเยซู
คริสต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ นั ้น ก็ เป๋น ความ จริง กับ ก๋าน ตี้ พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง
เขนก็เยียะหื้อคนตังหลายได้คืนดีกับพระเจ้า กับมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ยอห์นสอนหื้อ
หันว่าใผเป๋นผู้เจื้อแต๊ๆ ก็คือ คนนั ้นจะยอมฮับว่าพระเยซู เป๋นพระบุตรของพระเจ้า กับใจ๊จี
วิตอย่างบริสุทธิ์
ถ้อยกําแห่งจีวต
ิ
หมู่ เฮา ขอ บอก เรือ
่ ง ของ ผู้ นึ่ ง เซิง่ มี มา ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊ า หัวที แล้ว เซิง่ หมู่ เฮา ได้ยน
ิ กับ หัน
มากับต๋า ได้แยงผ่ออย่างละเอียด กับได้หยุบได้ซวามมากับมือของหมู่เฮา คือผู้ตี้ฮ้องกั ๋นว่า
ถ้อยกําตี้หื้อจีวต
ิ 2 เมื่อจีวต
ิ ของผู้นั ้นมาป๋ากฏ หมู่เฮาก็ได้หัน กับเป๋นพยานบอกหื้อหมู่ต้าน
ฟัง เถิง ผู้ ตี้ เป๋น จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ เซิง่ เกย อยู่ กับ พระบิดา และ ได้ มา ป๋า กฏ หื้อ หมู่ เฮา หัน 3 หมู่ เฮา
ก็บอกสิง่ ตี้หมู่เฮาได้หันกับได้ยน
ิ นั ้นหื้อหมู่ต้านฟังตวย เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้มีสามัคคีธรรม
กับหมู่เฮา สามัคคีธรรมนี้ คือก๋านสามัคคีธรรมตี้ หมู่เฮามีกับพระบิดาตึงกับพระเยซู คริสต์
พระบุตร ของ พระองค์ ตวย 4 หมู่ เฮา จึง เขียน เรือ
่ ง หมู่ นี้ มา เถิง หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่ เฮา๑จะ ได้ มี
ความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
1

พระเจ้าเป๋นความเป่งแจ้ง

5 นี่ คือเรือ
่ งตี้หมู่เฮาได้ยน
ิ จากพระเยซู คริสต์

กับบอกหมู่ต้านหื้อฮู้ คือพระเจ้าเป๋นความ
เป่งแจ้ง ตึงบ่มีความมืดในพระองค์เลย
แต่เฮา
ยัง ใจ๊ จี วต
ิ อยู่ ใน ความ มืด เฮา ก็ จุ กับ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ความ จริง แต๊ๆ 7 แต่ ถ้า เฮา ใจ๊ จี วต
ิ อยู่ ใน
ความ เป่ง แจ้ง เหมือน กับ ตี้ พระเจ้า อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง เฮา ก็ มี สามัคคีธรรม กั ๋น เลือด ของ
พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าตี้ต๋ายนั ้นก็ซ่วยล้างความบาปกู้อย่างของเฮาจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง
8 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
บาปของเฮา พระเจ้าผูสั
้ ตย์ซ่ือกับเยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องตลอด จะยกโต้ษบาปหื้อเฮา พระองค์
จะซ่วยล้างเฮาหื้อหมดใสจากบาปกู้อย่างตวย 10 แต่ถ้าเฮาอู้ว่า เฮาบ่ได้เยียะบาป ก็เต้ากับ
เฮาอูว่
้ าพระเจ้าขีจุ
้ กับกําสัง่ สอนของพระองค์ก็บ่ได้อยูใน
่ ใจ๋เฮาเลย
6 ถ้าเฮาอู้ว่าเฮามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

2
พระเยซูเป๋นผู้จ้วยของเฮา
๑

1:4 1:4 สําเนาโบราณบางฉบับเป๋น หมู่ต้าน

1 ยอห์น 2:1
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1 ยอห์น 2:19

ต้าน ตัง หลาย ตี้ เผียบ เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ ง หมู่ นี้ มา เถิง ต้าน
เปื้ อว่าหมูต้
่ านจะบ่เยียะบาป แต่ถ้าใผเยียะบาป เฮาก็มีผูจ
้ ้วยอ้อนวอนพระบิดาแตนเฮา คือ
พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 2 พระองค์ เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ฮับ เอา ความ บาป ของ เฮา ไป
พระองค์บ่ได้ฮับเอาความบาปของหมู่เฮาเต้าอัน
้ แต่ฮับเอาของคนตึงโลกไปตวย
3 ถ้า เฮา ฮัก ษา กํา สัง
่ ของ พระเจ้า เฮา ก็ จะ มัน
่ ใจ๋ ได้ ว่า เฮา ฮู้ จัก พระองค์ แต๊ๆ 4 คน ตี้ อู้ ว่า
เฮา ฮู้ จัก พระเจ้า แต่ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระองค์ ก็ เป๋น คน ขี้ จุ เขา บ่ได้ ฮู้ จัก ความ จริง
5 แต่ คนตี้ เยียะต๋ามถ้อยกําของพระเจ้านั ้น ความฮักของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ ในคนนั ้นอย่าง
แต๊จริง สิง่ นี้ เยียะหื้อเฮาแน่ ใจ๋ว่าเฮามีความสัมพันธ์กับพระองค์ 6 คนตี้อู้ว่าตั ๋วเก่ามีความ
สัมพันธ์กับพระองค์ ก็ต้องใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับพระเยซูตวย
1

กําสัง่ หื้อเฮาฮักคนอื่น

7 ต้านตังหลายตี้ข้าพเจ้าฮักเหย

ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนกําสัง่ ใหม่ขึ้นเน่ อ แต่เขียนกําสัง่ เก่าตี้
ต้านตังหลายมีอยู่แล้วตัง้ แต่เก๊าเหง้า กําสัง่ เก่าอันนั ้นต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ มาแล้ว 8 กํา
สัง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนหื้อต้านนั ้น ก็ยังนั บว่าใหม่อยู่ ต้านจะหันความจริงของกําสัง่ ใหม่นี้ ได้ใน
พระคริสต์ กับในตั ๋วหมู่ต้าน ย้อนว่าความมืดกํ่าลังผ่านป๊นไป ความเป่งแจ้งอันแต๊จริงก็ได้
ส่องเข้ามาแล้ว
9 ถ้า ใผ คน ใด อู้ว่า เขา อยู่ใน ความ เป่ ง แจ้ง แต่ ยัง จัง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ตั ๋ว อยู่ คน นั ้น ก็ ยัง อยู่
ในความมืด 10 คนตี้ฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของเขาก็อยู่ในความเป่งแจ้ง เขาจะบ่มีอะหยังเลยตี้จะ
เป๋นเหตุหื้อเขาเยียะบาป 11 แต่คนตี้ยังจังปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วก็ยังอยู่ในความมืด เขาเผียบ
เหมือน กํ่า ลัง เตียว อยู่ ใน ความ มืด เขา บ่ฮู้ ว่า กํ่า ลัง เตียว ไป ตี้ ไหน ย้อน ความ มืด เยีย ะ หื้อ ต๋า
ของเขาบอดไปเหียแล้ว
12 ลูกๆ เหย ตี้ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย นี้ มา เถิง หมู่ ต้าน ก็ ย้อน พระเจ้า ได้ ยกโต้ ษ บาป ของ
หมู่ต้านแล้ว ย้อนหันแก่พระเยซูคริสต์
13 คนตี้ เป๋ นป้ ออุย
๊ ตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮู้จักพระองค์
ผู้ เป๋น อยู่ ตัง้ แต่ เก๊ า หัวที แล้ว คน เป๋น คน หนุ่ม ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ย้อน หมู่
ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
14 คนตี้เป๋ นลูกตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮูจ
้ ักพระบิดา คน
ตี้เป๋นป้ออุย
๊ ตังหลายข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮู้จักพระองค์ผู้เป๋นอยู่
ตัง้ แต่เก๊าหัวทีแล้ว คนตี้เป๋นคนหนุ่มตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมูต้
่ าน ย้อนหมูต้
่ านมีแฮง
มีกํา๋ ลังนั ก กับถ้อยกําของพระเจ้าอยูใน
่ ใจ๋ต้านตังหลาย กับหมู่ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
15 ห้าม ฮัก โลก ตึง สิง
่ ของ ใน โลก นี้ เน่ อ ถ้า คน ใด ฮัก โลก นี้ คน นั ้น ก็ บ่ฮัก พระบิดา 16 ย้อน
กู้ สิง่ กู้ อย่างในโลกนี้ คือกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั ง กิเลสตั ๋ณหาของต๋า กับก๋านอวดตั ๋วว่ามี
ทรัพย์สมบัตินั ก สิง่ หมู่นี้ บ่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลกนี้ 17 โลกนี้ ตึงกิเลสตั ๋ณหาของ
โลกกํ่าลังสิน
ิ อยูตลอด
่
ไป
้ สุดไป แต่คนตี้เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าจะมีจีวต
บ่ดีติดต๋ามศัตรู ของ
๋
พระคริสต์
ลูกๆ เหย ต๋อน นี้ เป๋น ยุค สุด ต๊าย แล้ว ต๋าม ตี้ ต้าน ตัง หลาย เกย ได้ยน
ิ ว่า ศัตรู ๋ของ พระ
คริสต์ กํ่า ลัง จะ มา บ่า เดี่ยว นี้ ศัตรู ๋ของ พระคริสต์ ก็ ได้ มา กั ๋น นั ก แล้ว ย้อนจาอัน
้ เฮา จึง ฮู้ ว่า
ต๋อน นี้ เป๋น ยุค สุด ต๊าย 19 ศัตรู หมู
๋ ่ นี้ เป๋น หมู่ ตี้ ได้ ละ หมู่ เฮา ไป แต่ หมู่ เขา บ่ได้ เป๋น คน ของ หมู่
เฮาแต๊ๆ ถ้าเป๋นก็จะต้องอยูตวย
่
เฮาต่อไป แต่หมู่เขาละหมู่เฮาไปแล้ว แสดงว่าบ่มีใผสักคน
ในหมู่เขาตี้เป๋นคนของหมู่เฮาแต๊ๆ
18
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20 แต่ หมู่ต้านได้ ฮบ
ั ก๋านเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธินั
์ ้น

จาอัน
้ หมู่ต้านจึงฮู้ความจริง 21 ตี้
ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน บ่ใจ้ ว่า ย้อน หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ความ จริง นี้ แต่ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว กับ
ยังฮูแหม
้
ว่ากําจุกําล่ายบ่ได้ออกมาจากความจริง
22 ใผ เป๋ น คน ขี้ จุ ก็ คือ คน ตี้ อู้ ว่า พระเยซู บ่ใจ้ พระคริสต์ คน นั ้น ละ เป๋ น ศัตรู ของ
๋
พระคริสต์
เขา บ่ยอมฮับ พระ บิดา ตึง พระ บุตร ตวย 23 คน ใด ตี้ บ่ยอม ฮับ พระ บุตร คน นั ้น ก็ บ่มี ความ
สัมพันธ์กับพระบิดา คนใดตี้ยอมฮับพระบุตรคนนั ้นก็มีความสัมพันธ์กับพระบิดาตวย
24 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ ฮัก ษา กํา สัง
่ สอน ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ มา ตัง้ แต่ เก๊า

สัง่ สอนนี้ ไว้ ต้านก็จะติดสนิ ทกับพระบุตรตึงพระบิดาตลอดไป
สัญญาไว้กับหมู่เฮา คือหื้อเฮามีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

ย้อน ว่า ถ้า ต้าน ฮัก ษา กํา

25 อันนี้ เป๋ นสิง
่ ตี้พระเยซู ได้

26 ข้อความตึงหมดตี้ ข้าพเจ้าเขียนมาหื้อต้านตังหลายนี้

เป๋นเรือ
่ งเกี่ยวกับคนหมู่นั ้นตี้ฮิ
มาจุล่ายต้านตังหลาย
พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ก็ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย จึง บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง มี ใผ มา สอน ต้าน ตัง หลาย แหม ย้อน ว่า พระ
วิญญาณนั ้นได้สอนต้านหื้อฮูหมด
้
แล้ว กับสิง่ ตี้พระองค์สอนก็เป๋นความจริงบ่ใจ้จุ ก็หื้อเยีย
ะต๋ามกําสัง่ สอนของพระองค์ แล้วจีวต
ิ ของต้านจะติดสนิ ทกับพระองค์
28 บ่า เดี่ยว นี้ ลูกๆ เหย จง ติด สนิ ท กับ พระคริสต์ เปื้ อ ว่า เมื่อ พระองค์ มา ป๋ า กฏ เฮา ตัง
หลาย จะ มี ความ มัน
่ ใจ๋ จะ บ่อาย ต่อ หน้า พระองค์ เมื่อ พระองค์ มา 29 ต้าน ตัง หลาย ฮู้ แล้ว ว่า
พระคริสต์ เยียะในสิง่ ตี้ ถูกต้องตลอด จาอัน
้ ต้านก็ ต้องฮู้ว่าคนตี้ เยียะในสิง่ ตี้ ถูกต้องก็ เป๋น
ลูกของพระเจ้า
27 ส่วนต้านตังหลายได้ ฮับก๋านเจิมจากพระองค์ แล้ว

3
เฮาเป๋นลูกของพระเจ้า
ลอง กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ พระบิดา 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 เป๋น จาใด แต่ เฮา
ฮู้ ว่า เมื่อ พระคริสต์ มา ป๋า กฏ เฮา จะ เป๋น เหมือน พระองค์ ย้อน ว่า เฮา จะ หัน พระองค์ ต๋าม ตี้
พระองค์ เป๋น แต๊ๆ 3 กู้ คน ตี้ มี ความ หวัง ใน พระคริสต์ จาอี้ ก็ จะ เยีย ะ ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ เหมือน
อย่างตี้พระคริสต์บริสุทธิ์
1

กู้ คน ตี้ เยีย ะ บาป ก็ เยีย ะ ผิด บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ย้อน ว่า บาป เป๋น ก๋าน ผิด ต่อ บท
บัญญัติของพระเจ้า 5 หมู่ต้านก็ฮูแล้
้ วว่า ก๋านตี้พระคริสต์มาป๋ากฏนั ้นก็เปื้ อมาฮับเอาความ
บาป ของ คน ตัง หลาย ไป จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง ใน พระองค์ นั ้น บ่มี ความ บาป อัน ใด เลย 6 คน ใด ตี้
ติดสนิ ทกับพระองค์ก็จะบ่เยียะบาปแหมต่อไป ส่วนคนตี้ยังเยียะบาปอยู่ คนนั ้นยังบ่เกยหัน
พระองค์ ยังบ่ฮูจ
้ ักพระองค์ตวย
4

7 ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย

ห้ามหื้อใผมาจัก
๊ จู๋งหื้อหลงไปเน่ อ คนตี้ เยียะในสิง่ ตี้ ถูกต้องก็ เป๋น
คนถูกต้องต๋ามธรรม เหมือนพระคริสต์ เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้า 8 คนใดตี้ ยัง
เยียะบาปอยู่ คนนั ้นก็เป๋นของมาร ย้อนว่ามารได้เยียะบาปมาตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวทีแล้ว นี่ เป๋น
เหตุตี้พระบุตรของพระเจ้ามาป๋ากฏ เปื้ อมาทําลายก๋านงานของมารเหีย
คน ใด ตี้ เกิด จาก พระเจ้า คน นั ้น จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า ตั ๋ว เขา มี เจื๊อ ของ
พระเจ้า อยู่ เขา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว จึง เยีย ะ บาป แหม บ่ได้ 10 จาอัน
้ เฮา จึง ฮู้ ได้ ว่า ใผ
9
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เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ใผ เป๋น ลูก ของ มาร คน ตี้ บ่เยีย ะ สิง่ ตี้ ถูก ต้อง กาว่า บ่ได้ ฮัก ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ
ของตั ๋ว ก็บ่ใจ้ลูกของพระเจ้า
เฮาต้องฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น

11 หมู่ต้านได้ยน
ิ ได้ฟังกําสอนนี้ มาตัง้ แต่เก๊าแต่เหง้าแล้วว่า หื้อเฮาฮักกั ๋นและกั ๋น 12 ห้าม

เป๋นเหมือนคาอินตี้ เป๋นของมาร แล้วได้ ฆ่าน้ องบ่าวของตั ๋ว เขาฆ่าน้ องเยียะหยัง ก็ ย้อนว่า
ก๋านของเขาเป๋นก๋านบ่ดี แต่ก๋านของน้ องบ่าวนั ้นถูกต้องต๋ามธรรม
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย บ่ถ้า งืด เน่ อ ตี้ โลก นี้ จัง ต้าน 14 เฮา ฮู้ ว่า เฮา เกย เป๋น เหมือน คน ตี้
ต๋ายไป แล้วได้ ฮบ
ั จี วต
ิ ใหม่ เฮาฮู้ได้ ย้อนเฮาฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของเฮา ส่วนคนตี้ บ่ฮักคนอื่น ก็
เหมือนเป๋นคนตี้ยังอยู่ในความต๋าย 15 คนใดตี้จังปี้ น้ องผู้เจื้อของเขาก็เป๋นฆาตกร หมู่ต้าน
ฮู้ แล้ว ว่า คน ตี้ เป๋น ฆาตกร จะ บ่มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 16 จาอี้ เฮา จึง ฮู้ ว่า ความ ฮัก เป๋น จาใด คือ พระ
คริสต์ ได้สละจี วต
ิ ของพระองค์ เปื้ อเฮาตังหลาย เฮาก็ สมควรจะสละจี วต
ิ ของเฮาเปื้ อปี้ น้ อง
ผู้ เจื้อ ของ เฮา ตวย 17 คน ตี้ มี ทรัพย์ สมบัติ นั ก เมื่อ หัน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เขา ยาก จ๋น ต้อง ก๋าน
ความจ้วยเหลือ แต่ใจ๋จืดใจ๋ดําบ่ยอมจ้วย แล้วเขาอู้ได้จาใดว่าเขาฮักพระเจ้า 18 ลูกตี้ฮักตัง
หลายเหย หื้อเฮาฮักกั ๋นแต๊ๆ โดยก๋านเยียะสิง่ ตี้ดีหื้อกั ๋น บ่ใจ้ก้าอูบ่
้ ดายเน่ อ
13

19 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงฮูว่
้ าเฮาอยูฝ่
่ ายความจริง กับเฮาสามารถตี้จะมีสันติสุขต่อหน้าพระเจ้า

20 เถิง แม้ ว่า ใจ๋ ของ เฮา จะ ฟ้อง ว่า เฮา ผิด

พระองค์ฮูหมด
้
กู้สิง่ กู้อย่าง

เฮาก็ ฮู้ว่าพระเจ้านั ้นเป๋นใหญ่เหลือใจ๋ ของเฮา กับ

21 ต้านตี้ฮักตังหลาย ถ้าใจ๋เฮาบ่ฟ้องว่าเฮาเยียะผิด เฮาก็มีความมัน
่ ใจ๋ตี้จะเข้าหาพระเจ้า

22 กับเฮาจะได้ ฮบ
ั กู้สิง่ ตี้เฮาขอจากพระเจ้า

ย้อนว่าเฮาเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์กับเยีย

23 กํา สัง
่ ของพระองค์ คือหื้อเฮาเจื้อวางใจ๋ พระเยซู คริสต์ พระบุตรของ

ะสิง่ ตี้ พระองค์ ปอใจ๋
พระองค์ กับ หื้อ เฮา ฮัก กั ๋น เหมือน อย่าง ตี้ พระองค์ ได้ สัง่ เฮา ไว้ 24 คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ
พระเจ้าก็ติดสนิ ทกับพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็ติดสนิ ทกับเขาตวย เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าติดสนิ ทกับ
เฮา ย้อนว่าพระวิญญาณตี้พระองค์หื้อกับเฮาก็อยูใน
่ ใจ๋ของเฮา

4
ยอห์นเตือ
๋ นหื้อหละวังผู้สอนผิด

ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ห้าม เจื้อ กู้ คน ตี้ อ้าง ว่า อู้ โดย พระวิญญาณ แต่ หื้อ ทดสอบ หมู่ เขา ว่า
มี วิญญาณ ตี้ มา จาก พระเจ้า แต๊ ก่อ ย้อน ว่า มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม นั ก
ขนาดออกมาใคว่โลกแล้ว 2 ก๋านตี้หมู่ต้านจะสามารถฮู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าได้ คือ
ถ้า คน ตี้ อ้าง ตั ๋ว นั ้น ยอมฮับ ว่า พระเยซู คริสต์ มา เกิด เป๋น มนุษย์ ใน โลก นี้ ก็ แสดง ว่า คน นั ้น มี
วิญญาณ ตี้ มา จาก พระเจ้า 3 แต่ ถ้า คน ใด บ่ยอมฮับ เรือ
่ ง ของ พระเยซู คน นั ้น ก็ มี วิญญาณ ตี้
บ่ได้มาจากพระเจ้า เขาเป๋นศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ ตี้ต้านได้ยน
ิ ว่าศัตรู ของ
๋
พระคริสต์กํ่าลังจะ
มา กับบ่าเดี่ยวนี้ ก็อยูใน
่ โลกนี้ แล้ว
1

4 ลูกๆ

เหย หมู่ ต้านเป๋นของพระเจ้า จึงมี ชัยเหนื อคนหมู่ นั ้นเน่ อ ย้อนว่าพระวิญญาณตี้
อยูใน
่ หมู่ต้านยิง่ ใหญ่เหลือวิญญาณตี้อยูใน
่ คนของโลกนี้ 5 หมู่เขาเป๋นของโลกนี้ ย้อนจาอัน
้
สิง่ ตี้หมู่เขาอูก็
้ มาจากโลกนี้ กับคนในโลกก็ฟังหมู่เขา 6 แต่หมู่เฮาเป๋นของพระเจ้า คนตี้ฮูจ
้ ัก
พระเจ้าก็ฟังเฮา แต่คนตี้บ่เป๋นของพระเจ้าก็บ่ฟังเฮา จาอัน
้ เฮาจึงสามารถฮู้ได้ว่าคนไหนมี
วิญญาณของความจริง กาว่ามีวิญญาณตี้จุล่าย

1 ยอห์น 4:7
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ความฮักมาจากพระเจ้า
ขอหื้อเฮาฮักกั ๋นไว้เน่ อ ย้อนว่าความฮักนั ้นมาจากพระเจ้า คนตี้ ฮัก
เซิง่ กั ๋น และ กั ๋น ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า กับ ฮู้ จัก พระเจ้า 8 ส่วน คน ตี้ บ่ได้ ฮัก เซิง่ กั ๋น และ กั ๋น ก็
บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า เป๋น ความ ฮัก 9 นี่ คือ วิธีตี้ พระเจ้า แสดง ความ ฮัก ต่อ เฮา คือ
พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาอยูใน
่ โลกนี้ เปื้ อเฮาจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์โดยผ่าน
ตางพระบุตรของพระองค์นั ้น 10 ความฮักก็เป๋นจาอีละ
้ บ่ใจ้ว่าเฮาฮักพระเจ้าแต่ว่าพระองค์
ฮักเฮา จึงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป๋นเครือ
่ งปู่จาเปื้ อฮับเอาความบาปของเฮาไป
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 พระองค์ ก็
สมบูรณ์ ในจีวต
ิ ของเฮา
13 จาอัน
้ เฮาเถิงฮูว่
้ าเฮาเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับพระองค์ พระองค์ก็เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น
กับเฮา คือพระองค์หื้อพระวิญญาณอยูใน
่ ใจ๋ของเฮา 14 เฮาได้หันแล้วกับเป๋นพยานบอกคน
ตังหลายว่าพระบิดาส่งพระบุตรของพระองค์มาเป๋นผู้จ้วยหื้อโลกนี้ รอดป๊นบาปโต้ษ 15 คน
ตี้ ยอมฮับ ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ คน นั ้น
กับคนนั ้นก็ เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋ เดียวกั ๋นกับพระเจ้า 16 ย้อนจาอัน
้ เฮาตังหลายเถิงฮู้ตึงไว้วางใจ๋ ใน
ความฮักตี้พระเจ้ามีต่อเฮา พระเจ้าเป๋นความฮัก คนตี้ฮักพระเจ้ากับฮักคนอื่น ก็เป๋นนํ้านึ่ ง
ใจ๋ เดียวกั ๋นกับพระเจ้า พระองค์ ก็ เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋ เดียวกั ๋นกับคนนั ้น 17 ย้อนจาอี้ความฮักของ
พระเจ้า จึง สมบูรณ์ ใน หมู่ เฮา เฮา ก็ เลย มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป ย้อน ว่า พระ
คริสต์เป๋นจาใดเฮาก็เป๋นจาอัน
้ ในโลกนี้ 18 เมื่อพระเจ้าฮักเฮา เฮาก็บ่มีความกั ๋วย้อนความ
ฮักตี้ สมบูรณ์ ของพระองค์ นั ้น ได้ ไล่ ความกั ๋วออกไปหมดแล้ว ความกั ๋วนั ้นเกี่ยวกับก๋านถูก
ลงโต้ษ กับคนตี้ยังกั ๋วนั ้นก็แสดงว่าความฮักของพระองค์ยังบ่สมบูรณ์ ในคนนั ้นเตื้อ
19 ตี้ หมู่ เฮา ฮัก ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า ฮัก เฮา ก่อน 20 ถ้า คน ใด อู้ ว่า “เฮา ฮัก พระเจ้า� แต่ ยัง จัง
ปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วอยู่ คนนั ้นก็ ขี้จุ ย้อนคนตี้ บ่ฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วตี้ ผ่อหันได้ แล้วจะฮัก
พระเจ้า ตี้ ผ่อ บ่หัน ได้ จาใด 21 นี่ เป๋น กํา สัง่ ตี้ พระเจ้า หื้อ กับ เฮา คือ คน ตี้ ฮัก พระเจ้า ต้อง ฮัก ปี้
น้ องผู้เจื้อของตั ๋วเก่าตวย
7 ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย

5
ลูกของพระเจ้ามีชัยเหนื อโลกนี้ แล้ว
ก็ได้จื้อว่าเป๋นลูกของพระเจ้า กับคนตี้ฮักป้อก็จะฮัก
ลูกๆ ของเขาตวย 2 เฮาจะฮูได้
้ ว่าเฮาตังหลายฮักลูกของพระเจ้าแต๊ ก็ต่อเมื่อเฮาฮักพระเจ้า
กับเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์ 3 ความหมายของก๋านฮักพระเจ้า คือเฮาจะเยียะต๋ามกําสัง่
ของพระองค์ กับกําสัง่ ของพระองค์ก็บ่ยาก 4 ย้อนคนตี้เป๋นลูกของพระเจ้าก็มีชัยเหนื อโลก
ความเจื้อของเฮาเองคือตางตี้ จะมีชัยเหนื อโลกได้ 5 ใผตี้ มีชัยเหนื อโลกนี้ ได้ ก็ คือคนตี้ เจื้อ
ว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้า
1 คนตี้เจื้อว่าพระเยซูเป๋ นพระคริสต์

พระเจ้าอูกั
้ บเฮาเรือ
่ งของพระบุตร

6 พระเยซู คริสต์ เป๋ น ผู้ ตี้ มา โดย นํ้า กับ เลือด

พระองค์ บ่ได้ มา โดย นํ้า เต้า อัน
้ แต่ มา โดย นํ้า
กับเลือด พระวิญญาณก็ยืนยันว่าเรือ
่ งนี้ เป๋นความจริง ย้อนพระวิญญาณเป๋นความจริง 7 มี
อยู่สามอย่างตี้ยืนยันว่าเรือ
่ งนี้ เป๋นความจริงคือ 8 พระวิญญาณ นํ้า กับเลือด ตึงสามอย่าง
นี้ ยืนยัน เหมือน กั ๋น หมด 9 ถ้า เฮา เจื้อ ถือ พยาน ตี้ เป๋น มนุษย์ ได้ กํา พยาน ของ พระเจ้า ก็ น่า
เจื้อถือนั กเหลือนั ้นแหม ย้อนว่าพระเจ้าเองเป๋นพยานหื้อกับพระบุตรของพระองค์ 10 คนตี้

1 ยอห์น 5:11
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เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรของพระเจ้า ก็มีกําพยานของพระเจ้าอยู่ในใจ๋ของเขาแล้ว คนตี้บ่เจื้อ
พระเจ้าก็หาว่าพระเจ้าขี้จุ ย้อนว่าเขาบ่เจื้อในกํายืนยันของพระเจ้าตี้เกี่ยวกับพระบุตรของ
พระองค์ 11 สิง่ ตี้ พระเจ้ายืนยันกับเฮาคือ พระองค์ ได้ หื้อจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์กับเฮาแล้ว กับเฮาได้
จีวต
ิ นั ้นผ่านตางพระบุตรของพระองค์ 12 คนตี้ติดสนิ ทกับพระบุตรของพระเจ้าก็มีจีวต
ิ นั ้น
แต่คนตี้บ่ติดสนิ ทกับพระบุตรของพระเจ้าก็บ่มีจีวต
ิ นั ้น
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

13 ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ งนี้ เถิงหมู่ ต้านตี้ เจื้อวางใจ๋ ในพระบุตรของพระเจ้า

เปื้ อหมู่ ต้านจะฮู้
ว่า ต้าน มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์
คือ ว่า
ถ้าเฮาจะขอสิง่ ใดต๋ามตี้พระเจ้าปอใจ๋ พระองค์ก็จะโผดฟังเฮา 15 ถ้าเฮาฮูว่
้ าพระองค์ฟังเฮา
บ่ว่าเฮาจะขออะหยังก็ต๋าม เฮาก็ฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้อต๋ามตี้เฮาขอนั ้น
16 คนตี้ หันปี้ น้ อง ผู้ เจื้อของตั ๋วเก่า เยียะบาป แต่ เป๋ น บาปตี้ บ่นํา ไปเถิงความต๋าย เขาควร
จะอธิษฐานต่อพระเจ้าหื้อนําปี้ น้ องคนนั ้นกลับใจ๋จากบาป แล้วพระเจ้าจะหื้อจีวต
ิ กับปี้ น้ อง
คน นั ้น ข้าพเจ้า กํ่า ลัง อู้เถิง คน ตี้ เยีย ะ บาป ตี้ บ่นํา ไป เถิง ความ ต๋าย แต่ บาป ตี้ นํา ไป เถิง ความ
ต๋ายก็ มี เหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าบ่ได้ อู้หื้อต้านอธิษฐานสําหรับคนตี้ เยียะบาปจาอัน
้ เน่ อ 17 ก๋าน
เยียะผิดกู้อย่างเป๋นความบาป แต่บาปบางอย่างตี้บ่นําไปเถิงความต๋ายก็มี
18 เฮา ฮู้ ว่า คน ตี้ เป๋ น ลูก ของ พระเจ้า จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป พระ บุตร ของ พระเจ้า ก็
ผ่ อกอย หื้อ เขา ปลอดภัย มาร ฮ้าย จะ บ่สามารถ เยีย ะ อะหยัง เขา ได้ 19 เฮา ฮู้ ว่า เฮา เป๋น ลูก
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 ฮู้ จัก พระเจ้า ผู้ เป๋น ความ จริง เฮา มี
ความ สัมพันธ์กับ พระองค์ ผู้ เป๋น ความ จริง นั ้น โดย ความ สัมพันธ์ตี้ เฮา มี กับ พระเยซู คริสต์
พระบุตร ของ พระองค์ พระองค์ ผู้ นี้ เป๋น พระเจ้า เตี้ย ง แต๊ กับ เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน มี จี วต
ิ นิ รน
ั
ดร์ 21 ลูกๆ เหย จงหละวังตั ๋ว ห้ามไปเกี่ยวข้องกับฮูปเคารพเน่ อ
14 นี้ เป๋ น ความ มัน
่ ใจ๋ ตี้ หมู่ เฮา มี อยู่ใน ก๋าน อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า
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จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสอง
้

คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้ เป๋ นอัครทูต ต้าน
เขียนจดหมายฉบับนี้ 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 อ้างเถิง
แม่ญิงตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ แม่ญิงคนนี้ คงอ้างเถิงผู้เจื้อในคริสตจักรของเปื้ อนต้าน เซิง่ อยู่
ในแคว้นเอเชีย เซิง่ ในสมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี

ยอห์นเขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ เตือ
๋ น เรือ
่ ง ก๋าน สอน ของ ผู้ สอน ผิด ตี้ เตียว ตาง ไป ต๋าม คริ
สตจักรต่างๆ แล้วสอนว่า พระเยซูคริสต์บ่ใจ้พระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ยอห์นได้อ้อนวอนผู้
เจื้อหื้อเจื้อฟังกําสัง่ ต่างๆ ของพระคริสต์
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง ต้าน แม่ ญิง๑ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ กับ ลูกๆ
ของต้าน ตี้ข้าพเจ้าฮักแต๊ๆ บ่ใจ้ข้าพเจ้าคนเดียวเน่ อ แต่กู้คนตี้ฮู้จักความจริงก็ฮักหมู่ต้าน
ตวย 2 ตี้ หมู่ เฮา ฮัก ต้าน ก็ ย้อน หมู่ เฮา มี ความ จริง อยู่ ใน ใจ๋ กับ ความ จริง นี้ จะ อยู่ กับ หมู่ เฮา
ตลอดไป
3 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระบิดา หื้อ พระคุณ ความ เม
ตต๋า กับ สันติสุข กับ หมู่ เฮา ใน ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา มี จี วต
ิ ต๋าม ความ จริง กับ มี ความ ฮัก ต่อ กั ๋น และ
กั ๋น
1

ก๋านใจ๊จีวต
ิ อยูใน
่ ความจริง

ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ นั ก ขนาด ตี้ ฮู้ ว่า ลูกๆ ของ ต้าน บาง คน ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ จริง นั ้น เหมือน กับ
ตี้ พระบิดาได้ สัง่ หมู่ เฮาไว้ 5 แล้วต๋อนนี้ ต้านแม่ ญิงเหย ข้าพเจ้าบ่ได้ เขียนกําสัง่ ใหม่ หื้อกับ
ต้าน แต่นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้หมู่เฮามีมาตัง้ แต่เก๊าแล้ว คือขอหื้อฮักกั ๋น 6 ความฮักนี้ ตี้ข้าพเจ้าอูมา
้
หมายเถิงก๋านเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้า กําสัง่ นี้ คือหื้อฮักกั ๋นและกั ๋นเหมือนกับตี้หมู่ต้าน
เกยได้ยน
ิ มาแล้วตัง้ แต่เก๊า
7 มีหมู่ขีจุ
้ นั กขนาดออกมาใคว่โลกนี้ คนหมู่นี้ บ่ยอมฮับว่าพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกนี้
เป๋นมนุษย์แต๊ๆ คนจาอี้เป๋นตึงคนขี้จุเป๋นตึงศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ 8 หละวังตั ๋วหื้อดี เปื้ อบ่หื้อ
สิง่ ตี้หมู่เฮาได้ลงแฮงไปแล้วนั ้นต้องเสียไป กับต้านจะได้ฮับรางวัลนั ้นอย่างเต๋มตี้
4

9 คนไหนตีล่
้ นลํ้าหน้าไป กับบ่ได้ยึดถือกําสัง่ สอนของพระคริสต์ คนนั ้นก็บ่มีความสัมพันธ์
กับ พระเจ้า ส่วน คน ไหน ตี้ ยึด ถือ กํา สัง่ สอน นี้ คน นั ้น ก็ มี ความ สัมพันธ์กับ พระบิดา ตึง พระ
บุตร ตวย 10 ถ้า มี ใผ มา หา ต้าน แล้ว บ่ได้ สอน อย่าง ตี้ พระคริสต์ สอน ก็ บ่ดี ไป ต้อนฮับ เขา เข้า
บ้านกาว่าไปตัก
๊ ตวายเขา 11 ย้อนถ้าคนไหนต้อนฮับเขา ก็เต้ากับว่าคนนั ้นมีส่วนฮ่วมในสิง่
บ่ดีตี้เขาเยียะตวย

๑

1:1
1:1 แม่ญิงนี้ อาจจะหมายเถิง
ของนางอาจอ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรนั ้น

แม่ญิงคนนึ่ ง

กาว่า

อาจจะหมายเถิงคริสตจักร

ส่วนลูกๆ

2 ยอห์น 12
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12 ข้าพเจ้ายังมีแหมหลายเรือ
่ งตี้ใค่บอกต้าน

2 ยอห์น 13

แต่บ่อยากเขียนเป๋นจดหมาย ข้าพเจ้าหวัง
ว่าจะได้มาแอ่วหาต้าน แล้วอูกั
้ ๋นต่อหน้า เปื้ อเฮาจะได้มีความสุขฮ่วมกั ๋นอย่างเต๋มตี้
13 ลูกๆ ของน้ องสาว๒ต้านตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ ก็ฝากความกึ๊ดเติงมาหื้อต้านตวย

๒

1:13 1:13 อ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรแหมตี้นึ่ ง

3 ยอห์น 1
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3 ยอห์น 15

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสาม
้

ผูเขี
้ ยนจดหมายฉบับนี้ คือ ยอห์นผูเป๋
้ นอัครทูต ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้ต้านเฒ่า
แล้ว จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงป้อจายคนนึ่ งจื้อกายอัส ต้านขอหื้อกายอัสจ้วยแก้ปั๋ ญหา
ในคริสตจักรตี้อยู่ใก้ๆ หัน
้ คือในคริสตจักรนี้ มีคนจื้อเดเมตริอส
ั ตี้บ่ยอมฮับสิทธิอํานาจของ
ยอห์น 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 อย่าง
มัน
่ 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 จํา
๋ เริญ ใน กู้ อย่าง กับ มี สุขภาพ ตี้ ดี เหมือน กับ
ตี้ จิต วิญญาณ ของ ต้าน กํ่า ลัง เป๋น อยู่ 3 เมื่อ ใด ตี้ มี ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บาง คน มา บอก ว่า ต้าน ยัง ยึด
มัน
่ อยู่ในความจริงกับยังใจ๊ จี วต
ิ ต๋ามความจริงนั ้น ข้าพเจ้าดี ใจ๋ ขนาด 4 บ่มีอะหยังเยียะหื้อ
ข้าพเจ้าดีใจ๋นั กไปเหลือนี้ แหมแล้ว เมื่อได้ยน
ิ ว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงนั ้น
1

ก๋านใจ๊จีวต
ิ ต่อกั ๋นในคริสตจักร
เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย ต้าน เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ซื่อสัตย์ ของ ต้าน เมื่อ ต้าน จ้วย เหลือ ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อ แม้แต่บางคนตี้ต้านบ่เกยฮู้จักมาก่อนเลย 6 หมู่เขาได้อู้เถิงความฮักของต้านหื้อคริสต
จักรตี้ นี่ ฟัง ก็ จะเป๋นก๋านดี นั กขนาด ถ้าต้านจะจ้วยส่งหมู่เขาเตียวตางต่อไปต๋ามตี้ พระเจ้า
ปอใจ๋ 7 ย้อนหมู่เขาเตียวตางไป เปื้ อฮับใจ๊พระคริสต์๑ กับบ่ยอมฮับความจ้วยเหลือจากคน
ตี้บ่ฮู้จักพระเจ้า 8 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาควรจะจ้วยเหลือคนจาอี้ เปื้ อจะได้ฮ่วมฮับใจ๊กับหมู่เขา
ในก๋านเปิดเผยความจริงตวย
9 ข้าพเจ้าได้เขียนเถิงคริสตจักร แต่ดี โอเตรเฟสคนตี้ ซอบเป๋ นใหญ่ในคริสตจักรนั ้น เขา
บ่ยอมฟังหมู่เฮาเลย 10 รอถ้าหื้อข้าพเจ้ามาเถิงก่อนเต๊อะ แล้วจะจี๊ หื้อหันว่าเขาได้ เยียะอะ
หยังลงไปพ่อง รวมตึงเรือ
่ งตี้เขาไปเล่าขวัญใส่ฮา้ ยหมู่เฮา ป๋ายบ่ปอเขาบ่ยอมต้อนฮับปี้ น้ อง
ผูเ้ จื้อหมู่นั ้นตี้เตียวตางมา แล้วยังไปสัง่ ห้ามผูเ้ จื้อคนอื่นตี้อยากต้อนฮับคนหมู่นั ้นแหมตวย
ถ้าใผบ่เยียะต๋าม เขาก็จะไล่คนนั ้นออกจากคริสตจักร
11 เปื้ อนตี้ ฮักเหย ห้ามเอาอย่างสิง
่ ตี้บ่ดี แต่หื้อเอาอย่างสิง่ ตี้ดี คนตี้เยียะดีนั ้นก็เป๋นของ
พระเจ้า ส่วนคนตี้เยียะบ่ดีนั ้นก็บ่เกยฮู้จักพระเจ้า 12 กู้คนอู้ยกย่องเดเมตริอส
ั ก๋านใจ๊จีวต
ิ
ต๋ามความจริงของเขาก็เยียะหื้อหันว่าเขาสมควรได้ฮบ
ั ก๋านยกย่อง หมูเฮา
่ ก็ยกย่องเขาตวย
กับต้านก็ฮูว่
้ าตี้ข้าพเจ้าอูมา
้ ตึงหมดนี้ เป๋นความจริง
13 ข้าพเจ้า ยัง มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่อยาก เขียน เป๋น จดหมาย 14 ข้าพเจ้า
หวังว่าจะได้ปะต้านเวยๆ นี้ แล้วเฮาจะได้อูกั
้ ๋นต่อหน้า
15 ขอพระเจ้าหื้อสันติสุขกับต้าน เปื้ อนๆ ตี้นี่ ฝากความกึ๊ดเติงมาหื้อต้าน จ้วยฝากความ
กึ๊ดเติงหื้อกับเปื้ อนๆ แต่ละคนตี้หัน
้ ตวย
5

๑

1:7 1:7 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า พระนาม

ยูดา 1
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ยูดา 8

จดหมายจาก

ยูดา

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย ยูดา ต้าน เป๋น น้ อง บ่าว ของ ยากอบ กับ พระเยซู ยูดา คง เขียน
จดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 70-80
ยูดาเขียนจดหมายนี้ เถิงหมู่ผู้เจื้อ เซิง่ ผู้เชีย
์ ๊ดว่าเป๋นผู้เจื้อจาวยิวตี้อยู่
่ วชาญพระคัมภีรกึ
ในดินแดนปาเลสไตน์ ย้อนยูดาได้อ้างอิงหลายข้อในพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่า

ยูดา เตือ
๋ น เรือ
่ ง ก๋าน สอน ผิด เหมือน ตี้ เปโตร เตือ
๋ น ใน จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง ของ เขา ผู้ สอน
ผิดหมู่นี้ เตียวตางไปคริสตจักรหลายตี้ แล้วสอนหื้อหมู่ผูเ้ จื้อบ่ต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิกั
์ บมี
ศีลธรรมย้อนหมู่เขาได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านตางพระเยซู
คริสต์ แล้ว ยูดา ก็ เตือ
๋ น ผู้ ตี้ อ่าน จดหมาย ของ เขา ว่า หื้อ จํา๋ สิง่ ตี้ ได้ เฮีย น จาก อัครทูต แต๊ๆ ไว้
กับบ่ดีหลงไปเจื้อกําสอนของหมู่สอนผิดหมู่นี้

1

กําตัก
๊ ตวายของยูดา
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ยู ดาส๑ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเยซู คริสต์ กับ เป๋น น้ อง บ่าว ของ ยาก

อบ
เถิง คน ตัง หลาย ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา หื้อ เป๋น คน ตี้ พระเจ้า พระบิดา ฮัก กับ เป๋น คน ตี้ พระเยซู
ได้ ปกปัก ฮัก ษา ไว้ 2 ขอ ความ เมตต๋า กับ สันติสุข ตึง ความ ฮัก จง มี แก่ หมู่ ต้าน นั กๆ ขึ้น เต๊อะ
เน่ อ
เตือ
๋ นหมู่คนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้า

3 เปื้ อนตี้ฮักเหย

ข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ขนาดตี้จะเขียนเถิงหมู่ต้านเกี่ยวกับความรอดตี้เฮามีฮ่วม
กั ๋น แต่หันว่าจํา๋ เป๋นตี้ข้าพเจ้าจะต้องเขียนมาหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมูต้
่ าน ในก๋านต่อสู้เปื้ อหลักความ
เจื้อตี้พระเจ้าได้มอบหื้อกับคนของพระองค์เตื้อเดียวสําหรับตลอดไป 4 ย้อนมีบางคนตี้บ่ยํา
เก๋ง พระเจ้า ได้ ลัก เข้า มา ใน หมู่ เฮา หมู่ เขา เป๋น คน ตี้ ถือ เอา พระคุณ ของ พระเจ้า มา เป๋น ข้อ
อ้างในก๋านป่อยตั ๋วต๋ามตั ๋ณหา กับได้ละขว้างพระเยซู คริสต์ ผู้เป๋นตึงเจ้านายตึงองค์พระผู้
เป๋ นเจ้าองค์เดียวของเฮาไป พระคัมภีรได้
์ เขียนเถิงคนหมู่นี้ ไว้เมินมาแล้วว่าหมู่เขาจะต้อง
ได้ฮบ
ั โต้ษจากพระเจ้า
5 เถิง แม้ หมู่ ต้าน จะ ฮู้ เรือ
่ ง นี้ ดี อยู่แล้ว แต่ ข้าพเจ้า ก็ ใค่ เตือ
๋ น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน แหม เตื้อ ตี้
จะหื้อกึ๊ดเถิงในเรือ
่ งตี้ว่า องค์พระผู้เป๋ นเจ้าได้จ้วยคนของพระองค์ออกจากประเทศอียป
ิ ต์
แต่ต๋อนหลังพระองค์ก็ได้ทําลายคนตี้บ่เจื้อวางใจ๋หมู่นั ้นเหีย 6 กับเรือ
่ งตี้ว่าหมู่ทูตสวรรค์ตี้
บ่ปอใจ๋สิทธิอํานาจของต๋นตี้พระเจ้าหื้อ แต่ได้ละขว้างตี้อยู่ของตั ๋วไป พระเจ้าได้สัง่ ล่ามหมู่
เขาไว้โดยเจื้อกเหล็กตี้บ่มีวันปุดอยู่ในตี้ตี้มืด เปื้ อถ้าก๋านตัดสินลงโต้ษในวันอันยิง่ ใหญ่นั ้น
7 ลอง กึ๊ด เถิง เมือง โสโดม เมือง โกโมราห์ กับ เมือง ตุ๋ม ใก้ ตุ๋ม ฮิม หมู่ นั ้น ลอ ก็ เป๋ น อย่าง เดียว
กั ๋น หมู่เขาเยียะบาปตางเพศ กับใจ๊จีวต
ิ ผิดเพศ พระเจ้าจึงลงโต้ษหมู่เขาไว้ในตี้ตี้มีไฟไหม้
บ่ฮูจ
้ ักดับ นี่ ก็เป๋นตั ๋วอย่างเอาไว้เตือ
๋ นหมู่เฮา
8 คนบ่ยําเก๋งพระเจ้าหมู่นั ้นก็ เยียะบาปเหมือนกั ๋น

หมู่เขาอ้างว่าหมู่เขาหันนิ มิต จึงเยียะ
หื้อหมู่เขาเยียะตั ๋วเป๋นมลทิน กับบ่ยอมฮับสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋ นเจ้า กับลบหลู่ หมู่
๑

1:1 1:1 จื้อยูดาสเป๋นกําเดียวกับ ยูดา ในภาษากรีก แต่ออกเสียงบ่เหมือนกั ๋น
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ทูตสวรรค์ 9 แม้แต่มีคาเอลตี้เป๋นหัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อต้านเถียงกับมารว่าใผจะได้ศพของ

โมเสส ไป ต้าน ยัง บ่อู้ ดู แควน มาร เลย แต่ ต้าน อู้ ก้า ว่า “หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ว่า หื้อ เจ้า เอา
เต๊อะ� 10 แต่คนหมู่นี้ อู้ดูแควนในสิง่ ตี้ตั ๋วเก่าบ่เข้าใจ๋ ส่วนเรือ
่ งตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ ต๋ามสันดาน
ในตั ๋วอย่างสัตว์ตี้ บ่มีสมองนั ้น ก็ เยียะหื้อหมู่เขาถูกทําลายไปเหีย 11 ความฉิ บหายก็ จะเกิด
กับ หมู่ เขา ย้อน ว่า หมู่ เขา เยีย ะ ตั ๋ว เหมือน คาอินก กับ ยอม เยีย ะ ผิด เหมือน บาลาอัม ตี้ ใค่ ได้
สตางค์ข หมู่เขาจะต้องโดนลงโต้ษเหมือนโคราห์ตี้ต่อต้านโมเสสผู้ตี้ได้ฮบ
ั สิทธิอํานาจจาก
12
ค
พระเจ้า
หมู่เขาเป๋นหมู่ตี้ เยียะหื้องานเลี้ยงของหมู่ต้าน ตี้ จัดเปื้ อแสดงความฮักต่อกั ๋น
เสียไป หมู่เขาฮ่วมกิน
้ หมู่
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้านโดยบ่ละอายเลย หมู่เขาเอาใจ๋ใส่ก้าตั ๋วเก่าเต้าอัน
เขาเหมือนเมฆบ่มีฝนตี้ ลอยไปต๋ามลม เป๋นเหมือนเก๊ าไม้ตี้ บ่มีหน่วยเมื่อเถิงเวลาต้องออก
หน่วย กับถูกหลกฮากออกต๋ายตึงหมด 13 หมู่เขาเป๋นเหมือนคลื่นแฮงในทะเลตี้ซัดเอาสิง่ ตี้
น่าละอายของตั ๋วขึ้นมาเหมือนฟอง เป๋นเหมือนดาวตี้หลุดออกจากหมู่ พระเจ้าได้เกียมตี้ตี้
มืดตึ๊กตี้บ่มีวันเสี้ยงสุดหื้อหมู่เขาไว้แล้ว 14 เอโนค เป๋นเจื๊อสายของอาดัมนั บลงมาเจ็ดเจ้น
ได้ ตวายตัก
๊ เถิง คน หมู่ นี้ ไว้ว่า “ผ่อ หัน
้ เต๊อะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา กับ หมู่ ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์
ของ พระองค์ เป๋น หมื่นๆ 15 เปื้ อ ตัดสิน กู้ คน กับ ลงโต้ ษ คน ตี้ บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า กู้ คน สําหรับ กู้
อย่าง ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ ไป โดย บ่ยํา เก๋ง พระองค์ กับ กํา อู้ บ่ดี ต่อ พระเจ้า ของ คน บาป ตี้ บ่ยํา เก๋ง
พระองค์�
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 เลีย
แข้งเลียขาคนอื่นเปื้ อผลประโยชน์
กําสัง่ สอนกับกําเตือ
๋ น
หื้อจํา๋ กําตี้หมู่อัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาเกย
อู้ไว้เต๊อะว่า 18 “เมื่อเถิงยุคสุดต๊ายจะมีคนเซ้ยต้าน คนหมู่นี้ จะซอบเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหา
ของตั ๋ว� 19 คนหมู่ นี้ ละ ตี้ เยียะหื้อหมู่ ต้านแตกแยกกั ๋น หมู่ เขาใจ๊ จี วต
ิ ต๋ามคนในโลกนี้ หมู่
เขาบ่มีพระวิญญาณของพระเจ้า
20 แต่ ส่วน หมู่ ต้าน เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ ก่อ ตั ๋ว ขึ้น บน ความ เจื้อ ตี้ บริสุทธิตี
์ ้ สุด แล้ว หื้อ พระ
วิญญาณบริสุทธิจ้
่ อยู่ในความฮักของพระเจ้า ในหละหว่างตี้
์ วยต้านอธิษฐาน 21 หื้อยึดมัน
หมู่ ต้าน กอย ถ้า พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา มา โผด หื้อ หมู่ ต้าน มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์
ย้อนความเมตต๋าของพระองค์ 22 หื้อ เมตต๋า กับ คนตี้ ยังสงสัย อยู่ 23 หื้อจ้วยดึงแหมคนหื้อ
รอดจากก๋องไฟ หื้อเมตต๋ากับคนอื่นๆ แต่หื้อหละวังตั ๋วดีๆ หื้อขีจ
้ ๊ะแม้แต่เสื้อผ้าตี้เปื้ อนบาป
ของหมู่เขา
17 เปื้ อนตี้ฮักเหย

ส่วนสุดต๊ายของจดหมาย
พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮัก ษา หมู่ ต้าน ไว้บ่หื้อ ก้น ลง กับ จะ นํา หมู่ ต้าน ไป ยืน อยู่ ต่อ หน้า พระสิร ของ
ิ
พระองค์ อย่างคนตี้ บ่มีตํา๋ หนิ กับมีความจื้นจมยินดี 25 พระองค์ เป๋นพระเจ้าองค์ เดียวเต้า
อัน
้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
ของเฮา ขอหื้อเกียรติ ความยิง่ ใหญ่ ฤทธิอํ
์ านาจ ตึงสิทธิอํานาจจงมีแก่พระองค์ ตึงในอดีต
บ่าเดี่ยวนี้ กับตลอดไปเต๊อะ อาเมน
24
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วิวรณ์

ตีได้
้ เปิดเผยหื้อยอห์น

คริสตจักรยุคแรกยอมฮับว่าพระธรรมวิวรณ์ เป๋นก๋านบันทึกนิ มิตตี้เขียนโดยยอห์นผูเป๋
้ น
อัครทูตของพระเยซู เขาคงเขียนพระธรรมเล่มนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 95-96 ในสมัยของ
จักรพรรดิโดมิเตียน
ยอห์น หัน นิ มิต ก็ เลย เขียน บันทึก จดหมาย เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ โดน คํ่า เข ใน แคว้น เอเชีย เซิง่
ในสมัยนี้ อยู่ในประเทศตุรกี บันทึกนี้ ก็นํามาใจ๊สําหรับผู้เจื้อกู้คนตี้กํ่าลังตุ๊กทรมานใคว่โลก
ยอห์น เขียน นิ มิต นี้ ไว้ต๋อน ตี้ เขา เป๋น นั ก โต้ ษ บน เกาะ ปัทมอส ย้อน ความ เจื้อ ของ เขา ใน พระ
เยซูคริสต์
จาก นิ มิต นี้ ตี้ หื้อ ยอห์น หัน เขา สอน ว่า พระเยซู จะ ปิ๊ ก มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง เปื้ อ ปกครอง คน
กู้ จ้าด ใคว่โลก เถิง แม้วา่ ผู้ เจื้อ จะ โดน คํ่า จาก ผู้ ปกครอง โลก นี้ แต่ หมู่ เขา ก็ ตัง้ ต๋า กอย ด้วย
ความหวังเถิงเวลาตี้พระเยซูจะมาปาไปอยูกั
่ บพระองค์

ยอห์นอูเกี
้ ่ยวกับหนั งสือเล่มนี้
นี่ คือ สิง่ ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ พระเยซู คริสต์ เปิด เผย กับ หมู่ ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ เปื้ อ หื้อ ฮู้
เถิง สิง่ ต่างๆ ตี้ จะ เกิด ขึ้น แหม บ่เมิน นี้ พระเยซู คริสต์ ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ไป บอก
เรือ
่ ง ต่างๆ นี้ กับ ยอห์น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ 2 ยอห์น ได้ เป๋น พยาน เถิง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เขา หัน
คือถ้อยกําของพระเจ้าตึงกําพยานตี้พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยหื้อฮู้ 3 พระเจ้าจะปั๋ นปอนคน
ตี้ได้อ่านกําตวายตัก
๊ นี้ หื้อคนตังหลายฟัง ตึงจะปั๋ นปอนคนตี้ได้ฟังแล้วเยียะต๋ามตวย ย้อน
ว่าเวลาตี้เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นก็ใก้เข้ามาแล้ว
1

ยอห์นส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรตึงเจ็ด

4 จากยอห์น

เถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้อยูใน
่ แคว้นเอเชีย
ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮบ
ั พระคุณกับสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป๋นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยว
นี้ กับตี้จะมาในปายหน้า กับจากวิญญาณตึงเจ็ดตี้เฝ้าอยูต่
่ อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ 5 กับ
จากพระเยซู คริสต์ ผู้เป๋นพยานตี้ ซื่อสัตย์ เป๋นคนเก๊ าหัวที ตี้ เป๋นขึ้นจากความต๋ายกับเป๋นผู้
มีอํานาจเหนื อกษั ตริยตั
์ งหลายในโลกนี้
พระ เยซู คริสต์ ฮัก เฮา กับ ได้ จ้วย หื้อ เฮา มี อิสระ จาก บาป ของ เฮา ผ่าน ตาง เลือด ของ
พระองค์ เอง 6 พระองค์ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ครอบครัว ปุโรหิต ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า พระ บิดา ของ
พระองค์ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระเยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน
7 ผ่อเต๊อะ

พระเยซูกํ่าลังจะมาในหมู่เมฆ

กู้คนจะหันพระองค์ แม้แต่คนตี้แตงพระองค์

กู้เผ่าพันธุใน
์ โลกจะโศกเศร้าย้อนพระองค์
จะเป๋นต๋ามนั ้นอย่างแน่ นอน อาเมน
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พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู่ ตลอด ใน อดีต บ่า เดี่ยว นี้ กับ ตี้ จะ มา ใน ปายหน้า เป๋น ผู้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ
สูงสุดอู้ว่า “เฮาเป๋นจุดตัง้ เก๊ากับจุดสุดป๋าย๑ ผู้เป๋นอยู่ตลอดในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตี้จะมา
ในปายหน้า เป๋นผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด�
8

ยอห์นหันพระคริสต์
ปี้ น้ อง ของ หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วมใน ความ ตุ๊ก ยาก ฮ่วมอยู่ใน แผ่น
ดิน ของ พระเยซู ตึง ฮ่วม ใน ความ อดทน กับ หมู่ ต้าน ย้อน ติด ต๋าม พระองค์ ตี้ เฮา เป๋น นั ก โต้ ษ
อยู่บนเกาะปัทมอสนี้ ก็ย้อนว่าได้บอกถ้อยกําของพระเจ้า กับเป๋นพยานของพระเยซู 10 ใน
วัน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
ดัง เหมือน เสียง แก มา จาก ตัง หลัง 11 เสียง นั ้น อู้ ว่า “หื้อ เขียน กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ ต้าน หัน ลง ไว้ใน
หนั งสือ แล้วส่งไปหื้อคริสตจักรตึงเจ็ด คือคริสตจักรตี้อยู่ในเมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา
เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟิลาเดลเฟีย กับเมืองเลาดีเซีย�
12 เมื่อข้าพเจ้าเหลียวไปผ่อตังเสียงตี้อูมา
้ นั ้น ก็หันขาตัง้ โกมไฟคําเจ็ดอัน 13 ต้ามก๋างขา
ตัง้ โกมไฟ หมู่ นั ้น ข้าพเจ้า หัน คน นึ่ ง เซิง่ ผ่อ เหมือน กับ บุตรมนุษย์ นุ่ง เสื้อ คุม ยาว จ๋น เถิง ตีน
๋
14
กับ มี สาย สะปาย คํา ตี้ อก ผม บน หัว ของ พระองค์ ขาว เหมือน ขน แกะ กับ ขาว เหมือน หิมะ
ต๋า ของ พระองค์ เหมือน เปล๋ ว ไฟ 15 ตีน
๋ ของ พระองค์ เหมือน ตองแดง ตี้ ถูก หลอม ใน เต๋า ไฟ
จ๋นเกลี้ยงเป๋นมันเหลื้อมมาบๆ เสียงของพระองค์ เหมือนเสียงนํ้าไหลดังสนั ่นปั่ นปื๊ น 16 ใน
มือขวาของพระองค์กํา๋ ดาวอยู่เจ็ดดวง มีดาบสองคมออกมาจากปากพระองค์ กับหน้าของ
พระองค์เหมือนกับตะวันตี้กํ่าลังส่องแสงแจ้งขนาด
17 เมื่อ ข้าพเจ้า หันพระองค์ ก็ โก้น ลง ฮิมตีน
๋ ของพระองค์ เหมือนกับคนต๋าย พระองค์ วาง
มือ ขวา บน ตั ๋ว ข้าพเจ้า แล้ว อู้ ว่า “บ่ต้อง กั ๋ว เฮา เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย 18 เฮา เป๋น ผู้ ตี้ มี จี วต
ิ อยู่
เฮาเกยต๋าย แต่บ่าเดี่ยวนี้ เฮามีจีวต
ิ อยูตลอด
่
ไป เฮาเป๋นผู้มีอํานาจเหนื อความต๋ายกับแดน
คน ต๋าย๒ 19 หื้อ เขียน สิง่ ตี้ ต้าน ได้ หัน หื้อ เขียน เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ กํ่า ลัง เป๋น อยู่ บ่า เดี่ยว นี้ กับ
เหตุก๋ารณ์ ตี้จะเกิดขึ้นตวย 20 นี่ เป๋นความหมายอันเลิ็กลับของดาวตึงเจ็ดดวงตี้ต้านหันใน
มือ ขวา ของ เฮา กับ ขา ตัง้ โกมไฟ คํา ตึง เจ็ด อัน ดาว ตึง เจ็ด ดวง นั ้น หมายเถิง หมู่ ทูต สวรรค์
ของคริสตจักรตึงเจ็ดแห่ง ขาตัง้ โกมไฟตึงเจ็ดอันนั ้นก็หมายเถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้นั ้นละ
9 ข้าพเจ้า คือ ยอห์น

2
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสว่า

พระองค์ ผู้ ตี้ กํา๋ ดาว ตึง เจ็ด ดวง ใน มือ ขวา กับ เตียว อยู่ก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ คํา ตึง เจ็ด อัน อู้ว่า
ฮู้เถิงก๋านหนั กตี้หมู่ต้านเยียะ ฮู้เถิงความอดทนอย่างหนั กของหมู่
ต้าน ฮูว่
้ าหมู่ต้านทนบ่ไหวกับคนบ่ดีหมู่นั ้น กับหมู่ต้านก็ได้ทดสอบคนหมู่นั ้นตี้แอบอ้างเป๋น
หมู่อัครทูต แต๊ๆ บ่ใจ้ แล้วหมู่ต้านก็หันได้ว่าหมู่เขาขี้จุ 3 เฮาฮู้ว่าหมู่ต้านอดทนต่อความตุ๊ก
ยาก ย้อนหัน แก่ เฮา กับ บ่ได้ อ่อนล้า ใน ก๋าน ติด ต๋าม เฮา 4 แต่ เฮา มี ข้อ ตี้ จะ ต่อ ว่า พ่อง คือ หมู่
ต้านฮักเฮากับฮักกั ๋นหน้ อยลงเหลือเมื่อเก๊าหัวทีตี้ต้านเกยมีนั ้น 5 ย้อนจาอัน
้ ลองกึ๊ดผ่อลอ
ว่า หมู่ ต้าน ได้ หลงผิด ไป จาก สภาพ เก่า มอกใด หื้อ กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว ปิ๊ ก ไป เยีย ะ เหมือน
เก่าตี้เกยเยียะตัง้ แต่หัวทีนั ้น ถ้าบ่จาอัน
้ เฮาจะมาหาหมู่ต้าน กับจะเอาขาตัง้ โกมไฟคําของ
2 เฮาฮู้สิง
่ ตี้หมู่ต้านเยียะ

๑
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6 แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยัง มี ข้อ ดี อยู่

หมู่ ต้าน ออกไปจากตี้ ของมันเหีย
คือหมู่ ต้านจังในสิง่ ตี้ หมู่ นิ โค
เลาส์เยียะ เซิง่ ตั ๋วเฮาก็จังเหมือนกั ๋น
7 “ใผยอมฟังก็ หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย เฮา
จะหื้อกิน
ิ เซิง่ อยูใน
่ สวนสวรรค์ของพระเจ้าก
๋ หน่วยจากเก๊าไม้แห่งจีวต
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองสเมอร์นา

8 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองสเมอร์นาว่า

“พระองค์ตี้เป๋นเก๊ากับเป๋นป๋าย ผู้ตี้เกยต๋ายกับปิ๊ กเป๋นขึ้นมาใหม่อูว่
้ า 9 เฮาฮูว่
้ าหมู่ต้านมี
ความ ตุ๊ก ลําบาก กับ ยากจ๋น แต่ แต๊ๆ แล้ว หมู่ ต้าน เป๋น คน รํา่ รวย เฮา ฮู้ว่า หมู่ ต้าน ถูก ใส่ ฮ้าย
จาก คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น จาว ยิว แต่ บ่ได้ เป๋น หมู่ เขา เป๋น คน ของ ซาต๋าน 10 บ่ต้อง
กั ๋วเลยเถิง สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน จะต้องทนตุ๊ก ทรมานนั ้น ฟังหื้อดี เน่ อ มารจะยับหมู่ ต้าน บางคนขัง
คอก เปื้ อ ทดสอบ หมู่ ต้าน ต้าน ตัง หลาย จะ ทน ตุ๊ก ทรมาน เป๋น เวลา สิบ วัน แต่ จง ซื่อสัตย์ ต่อ
เฮาตลอดจ๋นต๋าย แล้วเฮาจะหื้อมงกุฎแห่งจีวต
ิ แก่หมู่ต้าน
11 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย จะ
บ่ได้ฮบ
ั อันตรายจากความต๋ายเตื้อสุดต๊าย๓

ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเปอร์กามัม

12 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมว่า

“พระองค์ผู้กํา๋ ดาบสองคมอูว่
้ า 13 เฮาฮูว่
้ าตี้ตี้หมู่ต้านอยูนั
่ ้นเป๋นตี้ซาต๋านปกครองอยู่ กับ
เฮาก็ฮู้ว่าหมู่ต้านยังจงฮักภักดีต่อเฮา หมู่ต้านบ่เกยหยุดไว้วางใจ๋เฮาเลย แม้ในต๋อนตี้อันที
พาส พยานตี้ซื่อสัตย์ของเฮาถูกฆ่าต้ามก๋างหมู่ต้านในตี้ตี้ซาต๋านอยู่ 14 แต่เฮามีข้อตี้จะต่อ
ว่าพ่อง คือบางคนในหมู่ต้านถือต๋ามกําสอนของบาลาอัม คนตี้ แนะนําวิธก
ี ๋านหื้อบาลาคจุ
ล่ายจาวอิสราเอลหื้อเยียะบาป โดยจุหื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จาฮูปเคารพกับเยียะบาป
ตางเพศ 15 ในหมู่ต้านก็มีบางคนตี้ถือตวยต๋ามกําสอนของหมู่นิ โคเลาส์เหมือนกั ๋น 16 ย้อน
จาอัน
้ หื้อ กลับ ใจ๋ จาก บาป ถ้า บ่อัน
้ เฮา จะ มา หา ต้าน เวยๆ นี้ แล้ว จะ ต่อสู้ กับ คน หมู่ นั ้น ด้วย
ดาบตี้ออกจากปากของเฮา
17 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย เฮา
จะหื้อมานาขตี้เก็บซ่อนอยู่ กับจะหื้อหินสีขาวเซิง่ เขียนจื้อใหม่แก่คนนั ้น บ่มีใผฮูจื
้ ้ อนั ้นนอก
จากคนตี้ได้ฮบ
ั เต้าอัน
้
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองธิยาทิรา

18 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองธิยาทิราว่า

พระองค์ ผู้ตี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า เซิง่ มีต๋าเหมือนเปล๋ วไฟกับ มีตีน
๋ เหมือนตองแดง
ตี้ เหลื้อ ม มาบๆ อู้ว่า 19 เฮา ฮู้สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ ความ ฮัก ความ เจื้อ ก๋าน ฮับ ใจ๊ ตึง ความ
อดทนตี้หมู่ต้านมี เฮาฮูว่
้ าบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเยียะนั กเหลือตี้เกยเยียะเมื่อเก๊าหัวทีแหมก่อน
20 แต่ เฮา มี เรือ
่ งตี้ จะต่อว่าหมู่ ต้าน คือหมู่ ต้านอดทนฟังแม่ ญิงคนนั ้นตี้ จื้อเยเซเบลผู้ตี้ ยก
ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กํา สอน ของ นาง ล่อลวง ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ เฮา หื้อ
เยียะบาปตางเพศ กับหื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว 21 เฮาได้หื้อโอกาสนาง
กลับ ใจ๋ จาก บาป แต่ นาง ก็ บ่ยอม หยุด เยีย ะ สิง่ บ่ดี หมู่ นั ้น ของ นาง 22 ผ่อ เน่ อ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ
ก
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แม่ ญิง คน นั ้น นอน บน ตี้ นอน คน ป่วย 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 บาป ตี้ ได้ เยีย ะ กับ นาง 23 เฮา จะ ฆ่า
หมู่ลูกศิษย์ของนาง แล้วคริสตจักรตังหลายจะฮูว่
้ า เฮาเป๋นผูตี
้ ้หยัง่ ฮูกํ
้ ากึ๊ดกับจิตใจ๋ของคน
24
เฮาจะตอบแตนหมู่ ต้านแต่ ละคนต๋าม สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ เยียะลงไป สําหรับหมู่ ต้าน ตี้ เหลือ
อยู่ในเมืองธิยาทิรา ตี้บ่ได้เยียะต๋ามกําสอนของนาง กับยังบ่ฮู้จักสิง่ ตี้บางคนฮ้องว่า ‘ความ
็ ตี้มาจากซาต๋าน� เฮาจะบ่มอบภาระอื่นหื้อหมู่ต้านแหม 25 แต่สิง่ ตี้หมู่ต้านมี
จริงอันลํ้าเลิก
อยูแล้
่ วนั ้น ก็หื้อฮักษาไว้หื้อดีจ๋นกว่าเฮาจะมา
26 “คน ตี้ มี ชัย กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ เฮา ไว้จ๋น เถิง ตี้ สุ ด เฮา จะ หื้อ เขา มี อํานาจ
ปกครองจ้าดตังหลาย
27 ‘เขาจะปกครองจ้าดตังหลายโดยคทาเหล็ก
เขาจะเยียะหื้อหมู่นั ้นแตกออกเป๋นเสี่ยงๆ เหมือนกับหม้อดินเผาตี้โดนตุ๊บ�ค
28 เฮา จะ หื้อ อํานาจ กับ เขา อย่าง เดียว กับ ตี้ เฮา ได้ ฮบ
ั จาก พระบิดา ของ เฮา กับ เฮา จะ มอบ
ดาวประจํา๋ ฮุง่ หื้อแก่คนนั ้น 29 ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ
เต๊อะ

3

ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองซาร์ดิส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองซาร์ดิสว่า

“พระองค์ ผู้ ปกครอง วิญญาณ ตึง เจ็ด ดวง ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้าฅ๔ กับ มี ดาว ตึง เจ็ด ดวง
พระองค์ อู้ ว่า เฮา ฮู้ สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ เฮา ฮู้ ว่า ใผ ก็ ถือ ว่า หมู่ ต้าน มี จี วิต ตี้ เจื้อ วางใจ๋ เฮา
แต่ แต๊ๆ หมู่ ต้านได้ ต๋ายแล้วในฝ่ายวิญญาณ 2 ตื่นขึ้นมาเหียเต๊อะ หื้อเสริมสิง่ ดี ตี้ เหลืออยู่
หน้ อยของหมู่ต้านนั ้นหื้อแข็งแฮงขึ้น ก่อนตี้ มันจะต๋ายไป ย้อนเฮาหันว่าสิง่ ตี้ หมู่ต้านเยียะ
ตึง หมด นั ้น บ่ดี ปอ ใน สายต๋า พระเจ้า ของ เฮา 3 ย้อน จาอัน
้ หื้อ จดจํา๋ กํา สอน ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั
ฟังไว้ หื้อเจื้อฟังต๋ามนั ้นกับกลับใจ๋จากบาปเหีย ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมตื่นขึ้นมา เฮาจะมาหาหมู่
ต้าน เหมือน ขโมย แล้ว หมู่ ต้าน จะ บ่ตัน ฮู้ ตั ๋ว ว่า เฮา จะ มา หา เมื่อ ใด เปื้ อ จะ ลง โต้ษ ต้าน 4 แต่
จาใด ก็ ต๋าม ยัง มี สอง สาม คน ใน เมือง ซาร์ดิ ส ตี้ ได้ ฮัก ษา เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว หื้อ สะอาด อยู่ ก็ เปิง
แล้วตี้หมู่เขาจะใส่เสื้อสีขาวสะอาดเตียวไปกับเฮา 5 คนตี้มีชัย จะได้ใส่เสื้อผ้าสีขาวเหมือน
หมู่ เขา แล้ว เฮา จะ บ่ลบ จื้อ ของ เขา ออก จาก หนั งสือ แห่ง จี วต
ิ แต่ เฮา จะ ยืนยัน ต่อ หน้า พระ
บิดาของเฮากับต่อหน้าหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ว่า คนๆ นี้ เป๋นของเฮา
6 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟีย

7 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียว่า

“พระองค์ ผู้ บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ ตี้ กํา๋ ลูก ขะแจ๋ ของ กษั ตริย์ ดาวิด คือ ผู้ ตี้ เปิด ปะตู๋ แล้ว จะ บ่มี
ใผ หับ ได้ เป๋น ผู้ ตี้ หับ ปะตู๋ แล้ว ก็ บ่มี ใผ เปิด ได้ อู้ ว่า 8 เฮา ฮู้ สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ผ่อ หื้อ ดี 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 เยีย ะ ตวย
กําสอนของเฮา กับบ่ได้ละความเจื้อวางใจ๋ในเฮา 9 ส่วนหมู่คนตี้เป๋นของซาต๋าน ตี้จุว่าเป๋น
จาวยิว แต่แต๊ๆ บ่ได้เป๋น ผ่อไว้หื้อดี เฮาจะเยียะหื้อหมู่เขามาหมอบลงไหว้ตี้ตีน
๋ ของหมู่ต้าน
กับเยียะหื้อคนหมู่นั ้นฮู้ว่าเฮาฮักหมู่ต้าน 10 ย้อนว่าหมู่ต้านเจื้อฟังกําสัง่ ตี้บอกหื้ออดไว้ เฮา
ค
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11 เฮาจะมาเวยๆ

จะปกป้องหมู่ต้านจากเวลาแห่งความตุ๊กยากตี้จะมาทดสอบคนบนโลกนี้
นี้ แต่ สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน มี อยู่ แล้ว นั ้น ก็ หื้อ ฮัก ษา ไว้หื้อ ดี เปื้ อ จะ บ่มี ใผ มา ลู่ เอา มงกุฎฆไป จาก หมู่
ต้านได้ 12 เฮาจะตัง้ คนตี้ มีชัยนั ้นเป๋นเสาหลักในพระวิหารของพระเจ้าของเฮา เขาจะอยู่ตี้
หัน
้ ตลอด ไป เฮา จะ เขียน จื้อ ของ พระเจ้า ของ เฮา ลง บน ตั ๋ว เขา กับ จื้อ เมือง ของ พระเจ้า ของ
เฮา คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่ ของ พระเจ้า ตี้ จะ ลง มา จาก สวรรค์ จาก พระเจ้า ของ เฮา แล้ว เฮา
จะเขียนจื้อใหม่ของเฮาไว้บนตั ๋วของเขาตวย
13 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรตางๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย

14 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเลาดีเซียว่า

“นี่ เป๋นกําอูของ
้
พระองค์ผูตี
้ ้ได้จื้อว่า อาเมน ผูตี
้ ้เป๋นพยานตี้ซื่อสัตย์กับแต๊จริง พระเจ้าได้
สร้างกู้สิง่ กู้อย่างขึ้นมาผ่านตางผู้นี้ พระองค์อู้ว่า 15 เฮาฮู้สิง่ ตี้หมู่ต้านเยียะ หมู่ต้านบ่ฮ้อน
บ่หนาวต่อเฮา เฮาใค่หื้อหมู่ต้านฮู้ฮ้อนฮู้หนาว เลือกเอาอย่างใดอย่างนึ่ งเหีย 16 ย้อนว่าหมู่
ต้านอุน
่ ๆ บ่ดาย บ่ฮ้อนแต๊บ่หนาวแต๊ เฮาจะถุยเจ้าออกจากปากของเฮา 17 หมู่ต้านอูว่
้ า ‘ข้า
รํา่ รวย กับ มัง่ คัง่ บ่ขาด เหลือ อะหยัง เลย� แต่ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ว่า ตั ๋ว หมู่ ต้าน นั ้น น่า สมเพช เวทนา
น่าอินดู ยากจ๋น ต๋าบอด กับป๋วยตั ๋วอยู่ 18 เฮาแนะนําหื้อหมู่ต้านซื้อคําตี้ได้หลอมด้วยไฟหื้อ
บริสุทธิแล้
์ วจากเฮา เปื้ อหมู่ต้านจะได้รํา่ รวยแต๊ๆ หื้อหมู่ต้านซื้อเสื้อผ้าสีขาวไปใส่เปื้ อจะได้
บ่ต้องอาย ย้อนป๋วยตั ๋วอยู่ แล้วหื้อซื้อยามาใส่ ต๋าของหมู่ ต้านเปื้ อจะได้ ผ่อหัน 19 เฮาฮักใผ
เฮา ก็ จะ ตัก เตือ
๋ น กับ ตี ส
๋ อน เปื้ อ สอน คน นั ้น ย้อน จาอัน
้ หื้อ กระตือรือร้น กับ กลับ ใจ๋ จาก บาป
20 ผ่อ เต๊อะ เฮา ยืน ฮ้อง อยู่ตี้ ปะตู๋ ถ้า ใผ ได้ยน
ิ เสียงของเฮาแล้วเปิดปะตู๋ ฮับ เฮาจะเข้าไปตัง
ใน แล้วกิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าฮ่วมกั ๋นกับคนนั ้น 21 เฮาจะหื้อสิทธิกั
์ บคนนั ้นตี้มีชัย ได้ นั ่งบนบัลลังก์
กับเฮา เหมือนกับตี้เฮามีชัยแล้วได้นั ่งกับพระบิดาของเฮาบนบัลลังก์ของพระองค์
22 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ�

4
ก๋านนมัสก๋านพระเจ้าในสวรรค์
1 หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ปะตู๋ สวรรค์ เปิ ด อ้า อยู่ ตัด
๊ หน้า แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ตี้ เกย อู้
กับ ข้าพเจ้า เตื้อ แรก ดัง เหมือน เสียง แก ว่า “ขึ้น มา บน เพ้ เต๊อะ แล้ว เฮา จะ หื้อ ต้าน หัน ว่า ต่อ
จากนี้ ไปจะเกิดอะหยังขึ้น� 2 ตันใดนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิได้
์ ดลใจ๋ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้า
ก็หันบัลลังก์ในสวรรค์กับมีผู้นึ่ งนั ่งอยู่บนนั ้น 3 ผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์นั ้นส่องสว่างเหมือนหิน
เจียระไน มีตึงสีเขียวกับสีแดง กับมีฮุง้ แจ้งสดใสเหมือนแก้วมรกตล้อมแวดบัลลังก์นั ้นอยู่
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
อยูบน
่ แต่ละบัลลังก์ ผู้อาวุโสหมู่นั ้นใส่เสื้อผ้าสีขาวกับใส่มงกุฎคํา 5 มีฟ้าแมบกับฟ้าฮ้องดัง
ออกมาจากบัลลังก์ กับมีโกมไฟเจ็ดอันลุกแจ้งอยู่หน้าบัลลังก์ เซิง่ คือวิญญาณตึงเจ็ดตี้ฮับ
ใจ๊พระเจ้า 6 ตัด
๊ หน้าบัลลังก์นั ้น ผ่อเหมือนทะเลแก้วตี้ใสอย่างแก้วเจียระไน
ส่วน ตัด
๊ ก๋าง บริเวณ รอบ บัลลังก์ มี สิง่ มี จี วต
ิ สี่ ต๋น เซิง่ มี แก่น ต๋า อยู่รอบ ตั ๋ว เต๋ม ไป หมด ตึง
ตัง หน้า ตัง หลัง 7 สิง่ มี จี วต
ิ ตั ๋ว ตี้ นึ่ ง เหมือน สิงโต ตั ๋ว ตี้ สอง เหมือน งัว ปู๊ ตั ๋ว ตี้ สาม มี หน้า ต๋า
เหมือน คน ตั ๋ว ตี้ สี่ เหมือน นก อินทรีกํ่า ลัง บิน 8 สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น นี้ แต่ ละ ต๋น มี หก ปีก กับ มี
แก่นต๋าเต๋มไปหมดตึงรอบตั ๋วกับในปีกตวย ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน บ่เกยหยุดอูว่
้ า
“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
ฆ
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คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ผู้เป๋นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตี้จะมาในปายหน้า�
9 เมื่อ ใด ตี้ สิง
ิ ตึง สี่ ต๋น อู้กํา สรรเสริญ ถวาย เกียรติ กับ ขอบพระคุณ พระองค์ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่
่ มี จี วต
บนบัลลังก์ ผูเซิ
้ ง่ มีจีวต
ิ อยูตลอด
่
ไป 10 ผูอาวุ
้
โสตึงซาวสี่คนก็ก้มลงกราบนมัสก๋านพระองค์ผู้
ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์ กับมีจีวต
ิ อยู่ตลอดไป แล้วหมู่เขาก็ถอดมงกุฎของตั ๋วลงตัด
๊ หน้าบัลลังก์
ฮ้องว่า
11 “ข้าแต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของหมู่เฮา
พระองค์สมควรตี้จะได้ฮบ
ั กําสรรเสริญ
ได้ฮบ
ั เกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจ
พระองค์ได้สร้างกู้สิง่ กู้อย่างขึ้น

กับกู้สิง่ กู้อย่างก็เกิดขึ้นกับเป๋นอยู่
ต๋ามความต้องก๋านของพระองค์�

5
หนั งสือม้วนกับลูกแกะ
1 แล้วข้าพเจ้าก็หันหนั งสือม้วนมัดนึ่ งในมือขวาของพระองค์ผูตี
้ ้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ หนั งสือ

ม้วนนั ้นมีกําเขียนไว้ตึงตังหน้าตังหลัง กับปิดไว้โดยก๋าจํ๊าเจ็ดดวง 2 จากนั ้นข้าพเจ้าหันทูต
สวรรค์ ผู้ มี อํานาจ องค์ นึ่ ง บอก เสียง อัน ดัง ว่า “ใผ สมควร ตี้ จะ ได้ แกะ ก๋า จํ๊า ตี้ ติด อยู่ กับ เปิด
หนั งสือ ม้วน นี้ ออก� 3 แต่ ก็ บ่มี ใผ ใน สวรรค์ บน โลก กาว่า ใต้ ปื๊ น แผ่น ดิน โลก ตี้ สมควร จะ
เปิดหนั งสือม้วนนี้ แล้วอ่านข้อความตังในได้ 4 ข้าพเจ้าไห้แล้วไห้แหมย้อนยังบ่มีใผสมควร
จะเปิดหนั งสือม้วนนี้ กับอ่านข้อความตังในนั ้น 5 แต่มีผูอาวุ
้
โสคนนึ่ งอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “บ่ดีไห้
เน่ อ ผ่อหัน
้ ลอ สิงโตจากเผ่าของยูดาห์ผู้เป๋นเจื๊อสายอันยิง่ ใหญ่ของกษั ตริยดาวิ
์
ดมีชัยแล้ว
กับสามารถแกะก๋าจํ๊าตึงเจ็ดดวง แล้วเปิดหนั งสือม้วนนี้ ออกได้�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน ลูก แกะ๕ตั ๋วนึ่ ง ยืน อยู่ตัด
๊ ก๋างใก้ๆ กับบัลลังก์ สิง่ มีจี วต
ิ ตึงสี่ ต๋นกับหมู่
ผู้ อาวุโส แวด มัน อยู่ ผ่อ เหมือน ว่า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เกย ถูก ฆ่า มา แล้ว มัน มี เจ็ด เขา กับ เจ็ด ต๋า
เซิง่ เป๋น วิญญาณ ตึง เจ็ด ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ส่ง ออก ไป ใคว่โลก 7 แล้ว ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น
ก็เตียวเข้ามาฮับหนั งสือม้วนนั ้นจากมือขวาของพระเจ้าผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์ 8 เมื่อลูกแกะ
ตั ๋ว นั ้น ฮับ หนั งสือ ม้วน นั ้น แล้ว สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว สี่ คน ก็ ก้ม กราบ ลง
ต่อ หน้า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น แต่ ละ คน มี พิณ กับ กํา๋ สลุง คํา ตี้ มี เครือ
่ งหอม เต๋ม ไป หมด เซิง่ เป๋น กํา
อธิษฐานของคนของพระเจ้า 9 หมู่เขาก็ฮ้องเพลงบทใหม่ว่า
“พระองค์เป๋นผู้ตี้สมควรตี้จะได้ฮบ
ั หนั งสือม้วนนี้
กับแกะก๋าออก
ย้อนพระองค์ได้ถูกฆ่าแล้ว
กับได้ไถ่คนตังหลายหื้อพระเจ้าโดยเลือดของพระองค์
เซิง่ คนหมู่นั ้นมาจากกู้เผ่า กู้ภาษา กู้จ้าด กับกู้บ้านเมือง
10 พระองค์เยียะหื้อหมู่เขาเป๋ นปุโรหิตในอาณาจักรของพระเจ้าของเฮา

กับหมู่เขาจะปกครองโลกนี้ �

๕
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11 ข้าพเจ้าก็ ผ่อแหมเตื้อ

แล้วได้ยน
ิ เสียงของทูตสวรรค์นั กขนาดเป๋นจํา๋ นวนล้านๆ ตี้ อยู่
ล้อมแวดบัลลังก์ กับสิง่ มีจี วต
ิ ตึงสี่ ต๋นตึงผู้อาวุโสตังหลาย 12 ทูตสวรรค์ ก็ ฮ้องด้วยเสียงอัน
ดังว่า
“ลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่า ก็สมควรจะได้ฮบ
ั
ฤทธิอํ
์ านาจ ความมัง่ คัง่ ผญาปั๋ ญญา กํา๋ ลัง
เกียรติยศ พระสิร ิ กับกําสรรเสริญ�
13 จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง สิง่ มี จี วต
ิ ตึง หมด ใน สวรรค์ บน แผ่น ดิน โลก ใต้ ปื๊ น แผ่น ดิน
โลกกับในทะเล ก็คือกู้สิง่ กู้อย่างตี้มีจีวต
ิ อยูใน
่ จักรวาล ฮ้องสรรเสริญว่า
“ขอกําสรรเสริญ เกียรติยศ พระสิร ิ กับฤทธิอํ
์ านาจ
จงมีแก่พระองค์ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ กับแก่ลูกแกะตั ๋วนั ้น
ตลอดไป�
14 จากนั ้นสิง
ิ ตึงสี่ต๋นก็อูว่
้ า “อาเมน� แล้วผู้อาวุโสตึงหมดก็ก้มลงกราบนมัสก๋าน
่ มีจีวต

6
ก๋าจํ๊าอันตี้นึ่ งเถิงหก
ข้าพเจ้า หัน ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เปิด ก๋า จํ๊า อัน ตี้ นึ่ ง ออก มา จาก ตึง หมด เจ็ด อัน ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ
2
เสียงของสิง่ มีจีวต
ิ ต๋นนึ่ งในสี่ต๋นนั ้น อู้เสียงดังอย่างฟ้าฮ้องว่า “มาเต๊อะ� ข้าพเจ้าหันม้า
ขาวตั ๋วนึ่ งอยู่ตัด
๊ หน้า ผู้ตี้ขี่ม้าตั ๋วนั ้นกํา๋ กันธนู กับได้ฮบ
ั มงกุฎ แล้วก็ขี่ม้าออกไปอย่างผู้มีชัย
เปื้ อ จะ ไป เอา ชัย แหม เตื้อ 3 เมื่อ ลูก แกะ เปิด ก๋า จํ๊า ตี้ สอง ออก ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี
วิตแหมต๋นนึ่ งอูว่
้ า “มาเต๊อะ� 4 จากนั ้น ม้าแหมตั ๋วนึ่ งสีแดงไฟก็ออกมา ผูตี
้ ้ขีอยู
่ บน
่ หลังม้า
ได้ฮบ
ั อํานาจตี้จะเอาสันติสุขไปจากโลก เปื้ อเยียะหื้อคนฆ่ากั ๋นเอง ผูขี
้ ม้
่ าได้ฮบ
ั ดาบใหญ่เล่ม
นึ่ ง 5 เมื่อ ลูก แกะ เปิด ก๋า จํ๊า ตี้ สาม ออก ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วต
ิ ต๋น ตี้ สาม อู้ ว่า “มา
เต๊อะ� ข้าพเจ้า ก็ หัน ม้า สี ดํา กับ ผู้ ตี้ ขี่ นั ้น กํา๋ ต๋า จัง้ ไว้ใน มือ 6 ข้าพเจ้า ได้ ยิน เสียง นึ่ ง เหมือน
กับ ว่า มา จาก ต้า มก๋าง ตี้ สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น อยู่ อู้ ว่า “ข้าว สาลี นึ่ ง ลิตร มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง นึ่ ง
วัน ข้าวบาร์เลย์สามลิตรมีก้าเต้ากับก้าแฮงนึ่ งวัน แต่ ห้ามเยียะหื้อนํ้ามันกับเหล้าองุน
่ เสีย
หาย�
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 งอยูต่
่ อหน้าข้าพเจ้า ผูตี
้ ้ขีม้
่ าตั ๋วนี้ มีจื้อว่า ความต๋าย กับแดน
คนต๋ายก็ ตวยหลังมาติดๆ ตึงสองได้ ฮบ
ั อํานาจตี้ จะฆ่านึ่ งในสี่ ของคนในโลกนี้ ด้วยคมดาบ
ความอดอยาก โรคระบาด กับหมู่สัตว์ฮ้ายต่างๆ ตี้อยู่บนแผ่นดินโลก 9 เมื่อลูกแกะเปิดก๋า
จํ๊าตี้ห้าออก ข้าพเจ้าก็หันวิญญาณหลายดวงอยูปื๊่ นแต้นปู่จา เป๋นหมู่วิญญาณของคนตี้ถูก
ฆ่า ย้อนว่าหมู่ เขาได้ เป๋นพยานตี้ บอกถ้อยกําของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ 10 วิญญาณหมู่ นั ้น
เอิน
้ ฮ้องเสียงดังว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์เจ้าข้า พระองค์จะหื้อเฮาถ้าไป
แหม เมิน เต้า ใด ตี้ พระองค์ จะ ตัดสิน กับ ลงโต้ ษ คน บน โลก นี้ ตี้ ได้ ฆ่า หมู่ เฮา� 11 แล้ว เขา หมู่
นั ้น กู้ คน ก็ ได้ ฮับ เสื้อ คุม สี ขาว กับ พระองค์ บอก หมู่ เขา หื้อ ถ้า ต่อ ไป แหม กํา เดียว จ๋น กว่า หมู่
ปี้ น้ อง ผู้ ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ จะ ถูก ฆ่า อย่าง กับ หมู่ เขา จ๋น ครบ จํา๋ นวน ตี้ ต้อ งก๋าน 12 เมื่อ ลูก แกะ
เปิด ก๋าจํ๊า ตี้ หกออก ข้าพเจ้าหันแผ่นดินไหวอย่างแฮง ตะวันก็ มืดดําไปเหมือนผ้ากระสอบ
สี ดําๆ เดือน ก็ ก๋าย เป๋น สี แดง เหมือน เลือด 13 ดาว บน ต๊ องฟ้า ก็ ตก ลง มา บน แผ่น ดิน โลก
เหมือนกับหน่วยบ่าเดื่อตี้ ยังบ่ตันสุกถูกลมหลวงปั๊ ดหล่นลงมาจากเก๊า 14 ต๊ องฟ้าก็ หายไป
เหมือนหนั งสือม้วนตี้กิก
๊ เก็บไว้ ดอยกับเกาะตังหลายก็ย้ายไปจากตี้เก่า 15 จากนั ้นกษั ตริย์
1
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ตังหลายในโลกนี้ หมู่ผู้ยิง่ ใหญ่ หมู่แม่ทัพทหารใหญ่ หมู่คนรํา่ รวย คนตี้มีอํานาจกับกู้คนตี้
เป๋น ขี้ข้า กับ คน ตี้ มี อิสระ ก็ ปา กั ๋นไป ซ่อน อยู่ใน ถํ้า กับ ใน ฮ่อม บ่า หิน ผา ต่างๆ บน ดอย 16 หมู่
เขาฮ้องขอดอยกับหินผาว่า “ขอหื้อตกลงมาใส่หมู่เฮากําเต๊อะกับซ่อนหมู่เฮาเอาไว้ เปื้ อว่า
พระองค์ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์จะได้ผ่อบ่หัน กับลูกแกะตั ๋วนั ้นจะลงโต้ษหมู่เฮาบ่ได้ 17 ย้อนว่า
วันตี้พระเจ้ากับลูกแกะตั ๋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 ไว้
บ่หื้อ ปั๊ ด บน แผ่น ดิน โลก บน ทะเล กาว่า เก๊ า ไม้ เก๊า ไหน แหม 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน ทูต สวรรค์
แหม องค์ นึ่ ง มา จาก ตาง ทิศ ตะวัน ออก กํา๋ ก๋า จํ๊า ของ พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ แล้ว ต้าน เอิน
้ เสียง
ดังฮ้องทูตตึงสี่องค์ ตี้ได้ฮบ
ั อํานาจจากพระเจ้าเยียะหื้อแผ่นดินโลกกับทะเลนั ้นเสียหายว่า
3 “ห้าม เยีย ะ หื้อ แผ่น ดิน โลก กาว่า ทะเล กาว่า เก๊ า ไม้ เสีย หาย เตื้อ จ๋น กว่า เฮา จะ ได้ จํ๊า ก๋า ไว้ตี้
หน้า ผาก ของ ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ของ เฮา เหีย ก่อน� 4 แล้ว จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ จํา๋ นวน คน ตี้
ได้ฮบ
ั จํ๊าก๋าแล้ว คือนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคน ตี้มาจากกู้เผ่าของจาวอิสราเอล
5 จากเผ่ายูดาห์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ารู เบน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ากาด นึ่ งหมื่นสองปั น
คน
6 เผ่าอาเชอร์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่านั ฟทาลี นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ามนั สเสห์ นึ่ งหมื่นสอง
ปันคน
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 สอง
ปันคน
8 เผ่าเศบู ลุน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่าโยเซฟ นึ่ งหมื่นสองปั นคน กับเผ่าเบนยามิน นึ่ งหมื่น
สองปันคน
1

หมู่คนมาจากกู้จ้าด
ข้าพเจ้าก็ผ่อหันคนจํา๋ นวนนั กขนาดนั บปอบ่แป๊ ตี้มาจากกู้ประเทศ กู้เผ่า
กู้เจื๊อจ้าด กับกู้ภาษา ยืนอยูต่
่ อหน้าบัลลังก์กับต่อหน้าลูกแกะนั ้น หมู่เขาใส่เสื้อคุมสีขาว ใน
มือกํา๋ ใบปาล์ม 10 หมู่เขาเอิน
้ ฮ้องเสียงดังว่า
“ความรอดป๊นบาปโต้ษเป๋นของพระเจ้าของเฮา
ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์
ตึงเป๋นของลูกแกะตั ๋วนั ้นตวย�
11 ทูต สวรรค์ ตึง หมด ตี้ ยืน แวด บัลลังก์ แวด หมู่ ผู้ อาวุโส กับ แวด สิง
ิ ตึง สี่ ต๋น นั ้น ก็ ก้ม
่ มี จี วต
หน้าลงกราบอยูต่
่ อหน้าบัลลังก์แล้ว นมัสก๋านพระเจ้า 12 อูว่
้ า
“อาเมน ขอกําสรรเสริญ พระสิร ิ ผญาปั๋ ญญา กําโมทนาขอบคุณ เกียรติยศ อํานาจ กับฤทธิ์
เดชจงมีแก่พระเจ้าของเฮาตลอดไป อาเมน�
13 จาก นั ้น ผู้ อาวุโส คน นึ่ ง ถาม ข้าพเจ้า ว่า “หมู่ คน ตี้ ใส่ เสื้อ คุม สี ขาว นี้ เป๋ น ใผ พ่อง หมู่ เขา
มา จาก ตี้ ไหน กั ๋น� 14 ข้าพเจ้า ตอบ ต้าน ว่า “ต้าน เจ้าข้า ต้าน ก็ ฮู้ แล้ว ว่า หมู่ เขา เป๋น ใผ� ผู้
อาวุโสจึงบอกว่า “คนหมู่นี้ คือคนตี้มาจากความตุ๊กยากลําบากตี้หนั กขนาด หมู่เขาซักเสื้อ
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 ของ พระองค์ กับ
พระองค์ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์จะปกปักฮักษากับอยู่ตวยหมู่เขา 16 หมู่เขาจะบ่อยากข้าวอยาก
9 หลังจากนั ้น
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นํ้า แหม ความ ฮ้อน จาก แสงแดด จะ บ่เผา หมู่ เขา แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ตี้ อยู่
ตัด
๊ ก๋างใก้กับบัลลังก์จะผ่อกอยหมู่เขาเหมือนกับคนเลี้ยงแกะ ต้านจะปาหมู่เขาไปหาต๋านํ้า
แห่งจีวต
ิ กับพระเจ้าจะเจ๊ดนํ้าต๋ากู้หยดจากต๋าของเขาหมู่นั ้น�
17

8
ก๋าจํ๊าอันตี้เจ็ด
เมื่อ พระองค์ เปิด ก๋า จํ๊า อัน ตี้ เจ็ด ออก มา สวรรค์ ก็ ดัก ไป เป๋น เวลา ประมาณ เกิง่ จัว้ โมง
2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน ทูต สวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ยืน อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า หมู่ เขา ได้ ฮบ
ั แก เจ็ด อัน
3 แล้วทูตสวรรค์ แหมองค์ นึ่ งกํา
๋ กระถางไฟคําเข้ามายืนอยู่ตี้แต้นปู่จา พระเจ้าได้หื้อเครือ
่ ง
หอมจํา๋ นวนนั กขนาดกับทูตองค์นั ้น เปื้ อใจ๊เผาถวายฮ่วมกับกําอธิษฐานของคนของพระเจ้า
บนแต้นปู่จาคําตี้อยู่หน้าบัลลังก์ 4 ควันของเครือ
่ งหอมในกระถางตี้ทูตสวรรค์กํา๋ อยู่นั ้นกับ
กําอธิษฐานของคนของพระเจ้าก็ลอยขึ้นไปหาพระเจ้า 5 จากนั ้นทูตสวรรค์เอาไฟจากแต้น
ปู่จามาใส่ ลงในกระถาง แล้วเอากระถางนั ้นโจ้งลงไปบนแผ่นดินโลก 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 เมื่อ
ทูตสวรรค์องค์ ตี้ นึ่ งเป่าแกขึ้น บ่าเห็บกับไฟตี้สูนกับเลือด ก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลก เยียะ
หื้อนึ่ งในสามของโลก รวมตึงนึ่ งในสามของเก๊าไม้ กับหญ้าตี้เขียวจุ้มก็ถูกไฟเผาไปหมด
6

8 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง เป่ า แก ขึ้น

มีสิง่ นึ่ งตี้ ผ่อเหมือนดอยใหญ่ขนาดตี้ กํ่าลังลุกไหม้
เป๋นไฟ ถูกโจ้งลงไปในทะเล เยียะหื้อนึ่ งในสามของทะเลก๋ายเป๋นเลือด 9 นึ่ งในสามของสิง่
มีจีวต
ิ ในทะเลกับนึ่ งในสามของเฮือตึงหมดก็ถูกทําลายไป
10 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ตี้ สามเป่ าแกขึ้นก็ มี ดาวใหญ่แก่นนึ่ งเป๋ นเหมือนโกมไฟลุกแจ้ง อยู่

ตกลงมาจากต๊ องฟ้าลงไปตี้ นึ่ งในสามของแม่น้ําตังหลายกับต๋านํ้าตังหลาย 11 ดาวแก่นนี้
จื้อว่า บอระเพ็ด เยียะหื้อนํ้านึ่ งในสามขมกับเยียะหื้อคนจํา๋ นวนนั กขนาดตี้กิน
๋ นํ้านั ้นต๋ายไป
ย้อนนํ้าขม
12 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ตี้ สี่ เป่ าแกขึ้น เยียะหื้อนึ่ งในสามของตะวัน เดือนกับดาวต่างๆ ถูก
ทําลายจ๋นมืดไป เยียะหื้อนึ่ งในสามของเมื่อวันกับเมื่อคืนมืดไป 13 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าผ่ออยู่นั ้น
ก็ ได้ยน
ิ เสียง นก อินทรีตั ๋ว นึ่ ง ตี้ บิน อยู่ ก๋าง อากาศ ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “ฉิ บหาย ฉิ บหาย ฉิ บหาย
จะมีแก่คนบนโลกนี้ ย้อนว่าทูตสวรรค์แหมสามองค์กํ่าลังจะเป่าแกขึ้นมาแหมแล้ว�
1 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ ห้า เป่ า แก ขึ้น

9

ข้าพเจ้า ก็ หัน ดาว แก่น นึ่ ง ตี้ ได้ ตก จาก ต๊ องฟ้า ลง บน
็ ตี้สุด 2 เมื่อดาวแก่นนั ้นเปิดขุมตี้เลิก
็ ตี้สุด
แผ่นดินโลก ดาวแก่นนั ้นได้ฮบ
ั ลูกขะแจ๋ขุมตี้เลิก
ก็ มี ควัน ปุ้ง ออก มา เหมือน ควัน ตี้ ออก มา จาก เต๋า ไฟ ขนาด ใหญ่ ควัน นี้ บัง ตะวัน กับ ต๊ องฟ้า
หื้อ มืด มิด ไป หมด 3 มี ฝูง จัก
๊ แต๋น บิน ออก มา จาก ควัน นี้ ลง มา บน แผ่น ดิน โลก หมู่ จัก
๊ แต๋น นี้
ได้ฮบ
ั อํานาจจากพระเจ้าหื้อเดือดได้เหมือนแมงป่องในโลก 4 แต่พระองค์บ่หื้อทําลายหญ้า
พืชผักต่างๆ กาว่าเก๊าไม้ แต่หื้อทําลายก้าคนตี้บ่มีก๋าจํ๊าของพระเจ้าอยู่บนหน้าผากเต้าอัน
้
5 พระเจ้า ห้าม จัก
๊ แต๋นหมู่นี้ ว่า บ่หื้อฆ่าหมู่เขา แต่ หื้อทรมานเป๋นเวลาห้าเดือน หื้อเจ็บปวด
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6 ใน หว่าง นั ้น

เหมือนแมงป่องเดือด
คนตังหลายจะเซาะหาความต๋าย แต่ ก็ บ่ปะ หมู่ เขาใค่
ต๋าย แต่ความต๋ายได้หนี ไปเหีย
7 จัก
๊ แต๋น หมู่ นี้ ผ่อ เหมือน ม้า ตี้ เกีย ม จะ ออก ฮบ บน หัว ของ จัก
๊ แต๋น สุบ สิง่ ตี้ เหมือน กับ
มงกุฎ คํา หน้า เหมือน กับ หน้า ของ คน 8 ผม บน หัว เหมือน กับ ผม ของ แม่ ญิง เขี้ยว เหมือน
เขี้ยวของสิงโต 9 กับมีเกราะกั ๋นหน้าอกเหมือนเกราะเหล็ก เสียงปีกบินเหมือนเสียงของม้า
กับ รถ ฮบ เป๋น จํา๋ นวน นั ก ขนาด ตี้ ฟั่ ง เข้า สู่ สงคราม 10 หาง มี เหล็ก ใน เหมือน หาง แมงป่อง
อํานาจตี้ จะเยียะฮ้ายคนตลอดห้าเดือนนั ้นอยู่ตี้ หางของมัน 11 จัก
๊ แต๋นหมู่ นี้ มี ทูตของขุมตี้
็
เลิก ตี้ สุด เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง หมู่ มัน อยู่ ทูต องค์ นี้ มี จื้อ ภาษา ฮีบรู ว่า อาบัด โดน กับ ภาษา
กรีกว่า อปอลลิโยน (คือผู้ทําลาย)

12 เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้ นึ่ ง ผ่านไปแล้ว ผ่อเต๊อะ ยังมี เรือ
่ งฉิ บหายหลวงแหมสองอย่างตี้ กํ่า
ลังจะเกิดขึ้นปายหน้า
13 เมื่อ ทูต สวรรค์ ตี้ หก เป่ า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง มา จาก หงอน ตี้ งอน ตึง สี่ แจ่ง ของ
แต้นปู่จาตี้แป๋งจากคํา ตี้ตัง้ อยูตั
่ ด
๊ หน้าพระเจ้า 14 เสียงนั ้นสัง่ ทูตสวรรค์องค์ตี้หกตี้กํา๋ แกว่า
“หื้อแก้ มัดทูตสวรรค์ ตึงสี่ ตี้ ถูกมัดไว้ตี้ แม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํายูเฟรติ ส� 15 แล้วทูตสวรรค์ ตึง
สี่ตี้พระเจ้าได้เกียมไว้สําหรับจัว้ โมงนี้ วันนี้ เดือนนี้ ปี๋นี้ ก็ถูกปล่อยออกมา เปื้ อหมู่เขาจะได้
ฆ่าคนเหียนึ่ งในสามของคนตึงหมด 16 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ว่า จํา๋ นวนของก๋ องทัพทหารม้ามี อยู่
สองร้อยล้านคน 17 ในนิ มิตนั ้นข้าพเจ้าหันลักษณะของม้ากับคนขี่นั ้นเป๋นจาอี้คือ คนขี่ม้า
มีเกราะกั ๋นหน้าอกสีแดงเหมือนไฟ สีนํ้าเงินเข้มเหมือนพลอย กับสีเหลืองเหมือนกํามะถัน
หัวของม้าตังหลายก็เหมือนหัวสิงโต ปากก็มีไฟ ควัน กับกํามะถันปุ้งออกมาตวย 18 คนนึ่ ง
ใน สาม ต๋าย โดย สาม อย่าง นี้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย คือ ไฟ ควัน กับ กํามะถัน ตี้ ปุ้ง ออก
มาจากปากของม้าหมู่นั ้น 19 ย้อนว่าฤทธิของ
ม้านั ้นอยู่ตี้ปากกับหาง หางของม้าเหมือนงูตี้
์
มีหัวไว้เยียะฮ้ายต่อคนได้
20 คนตังหลายตี้เหลืออยู่ ตี้บ่ได้ถูกฆ่าจากความฉิ บหายสามอย่างนี้ ยังคงบ่ได้กลับใจ๋เลิก
เจื้อ ใน สิง่ ต่างๆ ตี้ หมู่ เขา สร้าง ขึ้น มา กับ มือ ของ ตั ๋ว เก่า หมู่ เขา บ่ได้ เลิก กราบ ไหว้หมู่ ผี ปี๋ ศาจ
กาว่าฮูปเคารพตี้ เอาคํา เงิน ตองเหลือง หิน กับไม้ มาแป๋ง ฮูปเคารพหมู่ นั ้นบ่สามารถผ่อ
หัน กาว่าได้ยน
ิ กาว่าเตียวได้ 21 หมู่เขาบ่ได้กลับใจ๋จากก๋านฆ่าฟันกั ๋น ตึงก๋านใจ๊เวทมนตร์
กาถา ก๋านเยียะบาปตางเพศ กับก๋านลักขโมย

10
ทูตสวรรค์กับหนั งสือม้วนเล่มหน้ อย

1 ข้าพเจ้าได้หันทูตสวรรค์ตี้มีฤทธินั
์ กขนาดแหมองค์นึ่ งลงมาจากสวรรค์

มีเมฆหุม
้ ตั ๋วกับ
มี ฮุง้ อยู่รอบ หัว ใบ หน้า เหมือน ตะวัน กับ มี ขา เป๋น เหมือน เสา ต้น ใหญ่ ตี้ เต๋ม ไป ด้วย เปล๋ ว ไฟ
2 ใน มือ ของ ต้าน มี หนั งสือ ม้วน หน้ อยๆ ตี้ ก๋าง ออก อยู่ ตีน
๋ ขวา ของ ต้าน ยํ่า อยู่ บน ทะเล ส่วน
ตีน
๋ ซ้ายยํ่าอยูบน
่ แผ่นดิน 3 ต้านฮ้องเสียงดังเหมือนสิงโตคําราม เมื่อต้านฮ้อง เสียงฟ้าฮ้อง
ตึงเจ็ดเสียงก็ดังขึ้น 4 เมื่อเสียงฟ้าฮ้องตึงเจ็ดดังขึ้น ข้าพเจ้าก็กํ่าลังจะเขียนต่อ แต่ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ บอก ว่า “หื้อ เก็บ สิง่ ตี้ ฟ้า ฮ้อ ง ตึง เจ็ด บอก กับ ต้าน ไว้นั ้น เป๋น ความ ลับ
ห้าม เขียน ข้อความ หมู่ นั ้น ลง ไป เน่ อ� 5 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ ตี้ ข้าพเจ้า หัน ยืน อยู่ ตัง บน ทะเล
กับบนแผ่นดินนั ้น ได้ ยกมือขวาของต้านขึ้นฟ้า 6 แล้วสาบานโดยอ้างเถิงพระองค์ ผู้มีจี วต
ิ
อยูตลอดไป
่
ผูสร้
้ าง ฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล กับกู้สิง่ กู้อย่างตี้อยูใน
่ นั ้นตวย ทูตสวรรค์
สาบานว่า “พระเจ้าจะบ่จ๊าแหมต่อไปแล้วตี้จะเยียะต๋ามแผนของพระองค์� 7 ในเวลา ตี้ทูต
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สวรรค์ องค์ ตี้ เจ็ด จะ เป่า แก นั ้น พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ แผนก๋า น อัน เลิ็กลับ ของ พระองค์ สําเร็จ
ต๋ามตี้ พระองค์ ได้ บอกไว้กับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ เป๋นผู้ฮับใจ๊ ของพระองค์
8 จากนั ้นเสียงตี้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ จากสวรรค์ก็บอกข้าพเจ้าแหมเตื้อนึ่ งว่า “ไปฮับม้วนหนั งสือ
ตี้เปิดอยูใน
่ มือของทูตสวรรค์ตี้ยืนอยูตึ
่ งบนทะเลกับบนแผ่นดินมาเหีย�
ข้าพเจ้า จึง ไป หา ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กับ ขอ หนั งสือ ม้วน หน้ อย นั ้น ต้าน บอก ว่า “เอา ไป
เต๊อะ เอา ไป กิน
๋ เหีย มัน จะ บ่ม่วน เมื่อ อยู่ ใน ต๊อง แต่ เมื่อ ยัง อยู่ ใน ปาก จะ หวาน เหมือน นํ้า
10
เผิง้ � ข้าพเจ้า จึง ฮับ หนั งสือ ม้วน หน้ อย จาก มือ ทูต สวรรค์ มา กิน
๋ เมื่อ หนั งสือ ม้วน หน้ อย
อยูใน
่ ปากก็หวานเหมือนนํ้าเผิง้ แต่เมื่อตกลงต๊องก็บ่ม่วนต๊อง 11 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียง
บอกว่า “ต้านจะต้องบอกถ้อยกําของพระเจ้าในเรือ
่ งแผนก๋านของพระองค์ต่อเผ่าพันธุตั
์ ง
หลาย จ้าดต่างๆ ภาษาต่างๆ กับหมู่กษั ตริย�
์
9

11
พยานตึงสอง
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ ฮับ ไม้ อ้อ ยาว อัน นึ่ ง ไว้ ใจ๊ เป๋น ไม้ วัด มอก แล้ว มี เสียง บอก
ข้าพเจ้าว่า “ไปวัดขนาดพระวิหารของพระเจ้ากับแต้นปู่จา แล้วนั บจํา๋ นวนคนตี้กํ่าลังนมัส
ก๋า น อยู่ใน พระวิหาร นั ้น ตวย 2 แต่ บ่ต้อง วัด ข่วง จัน
๊ นอก ของ พระวิหาร ย้อนได้ ยก หื้อ กับ คน
ต่างจ้าดแล้ว หมู่ เขาจะยํ่าไปกู้ ตี้ กู้ ตางในเมืองตี้ บริสุทธิเป๋
์ นเวลาสี่ สิบสองเดือน 3 แล้วเฮา
จะส่งพยานของเฮาไปสองคนกับหื้อฤทธิอํ
์ านาจหมู่เขา หมู่เขาจะนุ่งผ้ากระสอบ แล้วบอก
ถ้อยกําของเฮาเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน�
4 พยาน ตึง สอง นั ้น ก็ คือ เก๊า บ่า กอกเทศ สอง เก๊า กับ ขา ตัง
้ โกมไฟ สอง อันง เซิง่ พยาน ตึง
สอง นี้ เป๋น ผู้ ตี้ ยืน อยู่ ต่อ หน้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ปกครอง โลก นี้ 5 ถ้า มี ใผ ฮิ ตี้ จะ เยีย ะ ฮ้าย
พยาน ตึง สอง นี้ ก็ จะ มี ไฟ ออก จาก ปาก ของ หมู่ เขา ตึง สอง เผา ทําลาย ศัตรู ๋นั ้น เหีย ถ้า มี ใผ
พยายาม เยีย ะ ฮ้าย เขา ตึง สอง ก็ จะ ต้อง ต๋าย จาอี้ 6 พยาน ตึง สอง นี้ มี ฤทธิ์อํานาจ ตี้ จะ ตึด ต๊
องฟ้า บ่หื้อ ฝน ตก ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง บอก ถ้อย กํา ของ พระเจ้า อยู่ หมู่ เขา มี ฤทธิอํ
์ านาจ เยีย
ะ หื้อ แหล่ง นํ้า ตึง หมด ก๋าย เป๋น เลือด กับ มี ฤทธิ์อํานาจ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย ต่างๆ
บน โลก กี่ เตื้อ ก็ ได้ ต๋าม ตี้ ต้อง ก๋าน 7 เมื่อ หมู่ เขา เป๋น พยาน เสร็จ แล้ว จะ มี สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น
็ ตี้สุด ออกมาต่อสู้กับหมู่เขา สัตว์นั ้นจะมีชัยกับฆ่าหมู่เขาเหีย 8 ศพของเขา
มาจากขุมตี้เลิก
ตึง สอง จะ นอน ก๋อง อยู่ บน ถนน ใน เมือง อัน ยิง่ ใหญ่๖ เป๋น เมือง ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่
เขาได้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนเหมือนกั ๋น เซิง่ ได้จื้อเป๋นกําเผียบว่า โสโดมกับอียป
ิ ต์ 9 คนจากกู้
เจื๊อจ้าด กู้เผ่า กู้ภาษา กับกู้ประเทศ จะปักต๋าผ่อศพของหมู่เขาเป๋นเวลาสามวันเกิง่ กับจะ
บ่ยอมหื้อเอาศพนั ้นไปฝัง 10 คนบนโลกนี้ ก็จะมีความสุข ย้อนเขาตึงสองต๋ายแล้ว หมู่เขาจะ
เลี้ยงฉลองกับหื้อของขวัญแก่กั ๋น ย้อนผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงสองคนนี้ ได้เยีย
ะหื้อคนหมู่ นั ้นตี้ อยู่บนโลกทนตุ๊กทรมาน 11 แต่ หลังจากผ่านไปสามวันเกิง่ พระเจ้าหื้อลม
หายใจ๋ตี้หื้อจีวต
ิ กับเขาตึงสองแหม หมู่เขาก็ลุกขึ้นยืน หมู่คนตี้หันก็อกสัน
่ ขวัญหาย 12 เขา
ตึงสองได้ยน
ิ เสียงดังจากสวรรค์อูกั
้ บหมู่เขาว่า “หื้อขึ้นมาตี้นี่ � มีเมฆมาฮับหมู่เขาขึ้นไปบน
สวรรค์ หมู่ ศัตรู ของ
๋
หมู่ เขาก็ หันตวย 13 ในเวลาเดียวกั ๋นก็ เกิดแผ่นดินไหวอย่างแฮง เยียะ
หื้อนึ่ งในสิบส่วนของเมืองนั ้นถูกทําลายลง มีคนต๋ายเจ็ดปันคนจากแผ่นดินไหว ส่วนคนตี้
เหลืออยูก็
่ อกสัน
่ ขวัญหาย ก็ปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์
1

ง

11:4 11:4 ศคย� 4:1-14

๖

11:8 11:8 อ้างเถิง กรุ งเยรู ซาเล็ม
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เรือ
่ ง ฉิ บหาย อัน ตี้ สอง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ เรือ
่ ง ฉิ บหาย อัน ตี้ สาม กํ่า ลัง จะ เกิด ขึ้น ใน
เวยๆ นี้
14

แกตี้เจ็ด

15 เมื่อเสียงแกจากทูตสวรรค์องค์ตี้เจ็ดดังขึ้น

ก็มีเสียงหลายเสียงในสวรรค์ดังขึ้นอูว่
้ า
“แผ่น ดิน ของ โลก นี้ ได้ ก๋าย เป๋น แผ่น ดิน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา กับ พระคริสต์ ของ
พระองค์
แล้วพระองค์จะปกครองตลอดไป�
16 หมู่ ผู้ อาวุโส ซาว สี่ คน ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ ของ ต๋น ตัด
๊ หน้า พระเจ้า ก็ ก้ม ลง กราบ นมัส ก๋า น
พระเจ้า 17 กับอูว่
้ า
“ข้าพเจ้าตังหลายขอบคุณพระองค์ องค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ผู้ตี้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต
ย้อนว่าพระองค์ได้ใจ๊อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์แล้ว
กับได้ตัง้ เก๊าปกครองแผ่นดินโลก
18 จ้าดตังหลายตี้บ่ได้เจื้อพระองค์ปากั ๋นโขดแค้น
แต่บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะแสดงความโขดของพระองค์
เถิงเวลาตี้พระองค์จะตัดสินคนตี้ต๋ายไปแล้ว
กับเถิงเวลาตี้หมูผู
่ ฮั
้ บใจ๊ของพระองค์คือหมูผู
่ เป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจะได้ฮับรางวัล
ฮ่วมกับคนของพระองค์คือคนหมู่นั ้นตี้เคารพยําเก๋งพระองค์ ตึงผู้ใหญ่กับผู้น้อย
เถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะทําลายคนหมู่นั ้นตี้ได้ทําลายแผ่นดินโลก�
19 จาก นั ้น พระวิหาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ ก็ เปิ ด ออก ข้าพเจ้า หัน หีบ ใส่ พันธสัญญา ของ
พระองค์ ในพระวิหารนั ้น กับมี ฟ้าแมบกับ ฟ้า ฮ้องดัง แผ่นดินไหว กับลมหลวงมี บ่าเห็บตก
หนั กขนาด

12

แม่ญิงกับมังกร
1 หลัง จาก นั ้น ก็ มี หมายสําคัญ อัน ยิง
่ ใหญ่เกิดขึ้นบนต๊ องฟ้า คือมีแม่ญิงคนนึ่ งนุ่งตะวัน
เป๋น เสื้อผ้า มี เดือน อยู่ ปื๊ น ตีน
๋ บน หัว ของ นาง มี มงกุฎ ตี้ เป๋น ดาว สิบ สอง ดวง 2 แม่ ญิง คน นี้
ต๊อง นางฮ้องอย่างเจ็บปวดย้อนว่าใก้จะเกิดลูกแล้ว 3 ข้าพเจ้าก็ได้หันสิง่ ตี้เป๋นหมายสําคัญ
แหมอย่างนึ่ งเกิดขึ้นบนต๊องฟ้า มีมังกรแดงใหญ่ตั ๋วนึ่ ง มีเจ็ดหัวสิบเขา แต่ละหัวมีมงกุฎใส่
อยู่ 4 หางแกว่งกวัด
๊ เอานึ่ งในสามของดาวบนต๊องฟ้าขว้างตกลงมาบนโลก แล้วก็ยืนอยูตั
่ ด
๊
หน้า แม่ ญิง ตี้ กํ่า ลัง จะ เกิด ลูก คน นั ้น เปื้ อ แน จะ กิน
๋ ลูก ของ นาง ตัน ที ตี้ เกิด ออก มา 5 แม่ ญิง
คน นั ้น ได้ เกิด ลูก ป้อ จาย คน ตี้ จะ ปกครอง จ้าด ตัง หลาย ด้วย คทา เหล็ก แต่ พระเจ้า ก็ ฮับ เอา
ลูกของนางไปอยูตวย
่
บนบัลลังก์ของพระองค์ 6 แล้วนางก็ได้หนี เข้าไปในดินแดนทุรกั ๋นดาร
ไปตี้พระเจ้าได้เกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ฮบ
ั ก๋านผ่อกอยเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหก
สิบวัน
7 ต่อมา ได้เกิดสงครามขึ้นบนสวรรค์ มีคาเอล จ กับทูตตี้ติดต๋ามเขาได้ต่อสู้กับมังกรตั ๋ว
นั ้น แต่ มังกรตั ๋วนั ้นกับหมู่ตี้ ติดต๋ามมันก็ ต่อสู้ ตอบโต้ 8 ฝ่ายมังกรก๊าน มันกับหมู่ตี้ ติดต๋าม
จึงอยูบน
่ สวรรค์บ่ได้แหมต่อไป 9 มังกรใหญ่ตี้เป๋นงูโบราณนั ้น เซิง่ ฮ้องกั ๋นว่า มาร กาว่า ซา
ต๋าน ผู้ตี้ล่อลวงมนุษย์ตึงโลก ก็ถูกยูโจ้
้ งลงมาบนโลกพร้อมกับหมู่ตี้ติดต๋าม
จ

12:7 12:7 ดนล� 10:13,21; 12:1; ยด� 9
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10 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า

“บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าจ้วยเฮาหื้อรอดแล้ว กับพระเจ้าจะใจ๊ฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ปกครอง
แผ่นดินของพระองค์
กับพระคริสต์ของพระองค์ได้สําแดงสิทธิอํานาจของพระองค์แล้ว
ผู้ตี้เต็กโต้ษปี้ น้ องของเฮาต่อหน้าพระเจ้าตึงวันตึงคืน
ได้ถูกยูโจ้
้ งไปแล้ว
11 แต่ปี้ น้ องของเฮามีชัยได้นั ้น

ก็ย้อนเลือดของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ต๋าย
กับย้อนกําพยานของหมู่เขาเอง
หมู่เขายอมต๋ายบ่เสียดายจีวต
ิ ของต๋น
12 ย้อนจาอี้

ขอหื้อสวรรค์
กับผู้ตี้อยูบน
่ สวรรค์นั ้นจงจื้นจมยินดีเต๊อะ

แต่หมู่เจ้าตี้อยูใน
่ โลกกับในทะเลจะปะกับความฉิ บหาย
ย้อนมารได้ลงมาหาหมู่เจ้าด้วยความแค้นขนาดหนั ก
ย้อนฮูว่
้ าเวลาของมันมีหน้ อยนั กแกแล้ว�

เมื่อ มังกร หัน ว่า ถูก ยู้ ขว้าง ลง บน แผ่น ดิน โลก แล้ว ก็ ได้ ไล่ เซาะ หา แม่ ญิง ตี้ เกิด ลูก ป้อ
จายคนนั ้น 14 แต่แม่ญิงนั ้นได้ฮบ
ั ปีกของนกอินทรีใหญ่สองปีก เปื้ อนางจะได้บินเข้าไปในตี้
ดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปตี้ตี้ได้จัดเกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ฮบ
ั ก๋านผ่อกอยตลอดเวลา
สาม ปี๋ เกิง่ กับ จะ ได้ อยู่ ห่าง จาก มังกร ตั ๋ว นั ้น 15 แล้ว มังกร ก็ ได้ พ่น นํ้า ออก จาก ปาก เหมือน
กับ แม่น้ํา ไหล เปื้ อ ตี้ จะ หื้อ นํ้า ปั๊ ด แม่ ญิง คน นั ้น ไป 16 แต่ แผ่น ดิน โลก ได้ จ้วย แม่ ญิง นั ้น โดย
แยก ออก เป๋น ฮ่อม ดูด 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 ลูก หลาน ตี้ เหลือ อยู่ ของ
นาง หมูเขา
่ คือคนตี้เจื้อฟังบทบัญญัติของพระเจ้ากับกําพยานของพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้า
18 มังกรนั ้นได้ไปยืนอยูตี
่ ้ฮิมฝั่ งทะเล
13

13
สัตว์ฮ้ายสองตั ๋ว
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ หัน สัตว์ ฮ้าย 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 สัตว์ ฮ้าย ตี้ ข้าพเจ้า หัน นี้
มี ลักษณะ เหมือน เสือ ดาว มี ตีน
๋ เหมือน ตีน
๋ หมี กับ ปาก เหมือน ปาก สิงโต มังกร ได้ หื้อ ฤทธิ์
อํานาจ บัลลังก์ กับสิทธิอํานาจอันยิง่ ใหญ่ของมันแก่สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น 3 หัวนึ่ งของมัน ผ่อดีๆ
เหมือนมีแผลตี้ถูกฟันเกือบต๋าย แต่ได้ฮักษาจ๋นหายดีแล้ว คนตึงโลกปากั ๋นงืดกับตวยสัตว์
ฮ้ายนั ้นไป 4 หมู่เขาก็นมัสก๋านมังกร ย้อนว่ามังกรได้หื้ออํานาจแก่สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น หมู่เขาก็
นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายนั ้นตวย อูว่
้ า “ใผจะมีฤทธิอํ
์ านาจเหมือนสัตว์ตั ๋วนี้ ใผจะสู้ได้�
1

5 พระเจ้า ยอม หื้อ สัตว์ ฮ้าย โอ้อวด เกี่ยวกับ สิทธิ อํานาจ ของ มัน ย้อน จาอี้ สัตว์ ฮ้าย จึง ดู
แควนพระเจ้า พระเจ้าก็ ยอมหื้อมันมี สิทธิอํานาจได้ เถิงสี่ สิบสองเดือน 6 สัตว์ฮ้ายจึงตัง้ เก๊
าอู้ดูแควนพระเจ้า ดูแควนจื้อของพระองค์ กับสถานตี้ตี้พระองค์อยู่ ตึงหมู่ตี้อยู่บนสวรรค์
ตวย 7 สัตว์ตั ๋วนี้ ได้ฮบ
ั ฤทธิอํ
่
์ านาจตี้จะเยียะสงครามกับคนของพระเจ้า กับมีชัยเหนื อหมูเขา
8
ตวย มัน ได้ ฮับ สิทธิอํานาจ เหนื อ กู้ เผ่า กู้ จ้าด กู้ ภาษา กับ กู้ บ้านเมือง กู้ คน บน โลก นี้ จะ ปา
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กั ๋น ไป นมัส ก๋า น มัน นอกจาก คน ตี้ มี จื้อ จด ไว้ใน หนั งสือ แห่ง จี วต
ิ ก่อน พระเจ้า สร้าง โลก คือ
หนั งสือของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่านั ้น
9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ

10 คนตี้ถูกกํา
๋ หนดหื้อเป๋นเชลย

คนนั ้นก็จะต้องเป๋นเชลย
คนตี้ถูกกํา๋ หนดหื้อถูกฆ่าด้วยดาบ
คนนั ้นก็จะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ
นี่ หมายเถิงว่าคนของพระเจ้าจะต้องอดทนกับซื่อสัตย์
11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน สัตว์ฮ้าย แหม ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น มา จาก แผ่น ดิน โลก มัน มี สอง เขา เหมือน ลูก
แกะ แต่ อู้ เหมือน มังกร 12 มัน ใจ๊ สิทธิอํานาจ ตึง หมด ของ สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว หัวที ต่อ หน้า สัตว์ฮ้าย
ตั ๋ว นั ้น มัน เยีย ะ หื้อ กู้ คน บน โลก นมัส ก๋า น สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว หัวที ตี้ มี แผล ตี้ ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่
ได้ ฮักษาจ๋นหายดี แล้ว 13 สัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้ สองนี้ ได้ เยียะหมายสําคัญอันยิง่ ใหญ่ต่างๆ จ๋นเถิง
ขนาด หื้อ มี ไฟ ตก จาก สวรรค์ ลง มา บน แผ่น ดิน โลก ต่อ หน้า ต่อ ต๋า คน ตัง หลาย 14 มัน จุ ล่า ย
หมู่ คน ตี้ อยู่บน โลก โดย หมายสําคัญ ต่างๆ ตี้ มัน ได้ ฮบ
ั อนุญาต หื้อ เยีย ะ ต่อ หน้า สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว
หัวที นั ้น มัน สัง่ หื้อ คน ตี้ อยู่ บน โลก แป๋ง ฮูป ปั้ น เป๋น ฮูป สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว ตี้ ถูก ดาบ ฟัน แต่ ยัง บ่ต๋าย
15 สัตว์ตั ๋ว ตี้ สอง นั ้น ได้ ฮบ
ั สิทธิอํานาจ ตี้ จะ หื้อ ลมหายใจ๋ กับ ฮูป ปั้ น ของ สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว หัวที นั ้น
เปื้ อ หื้อ ฮูป ปั้ น นั ้น อู้ ได้ แล้ว เยีย ะ หื้อ คน ตี้ บ่นมัส ก๋า น ฮูป ปั้ น นั ้น ถูก ฆ่า ต๋าย 16 สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว ตี้
สองนี้ บังคับกู้ คน ตึงคนตํ่าต้อยกับคนยิง่ ใหญ่ ตึงคนรวยกับคนตุ๊ก ตึงคนตี้ มีอิสระกับเป๋น
ขี้ข้า หื้อฮับเครือ
่ งหมายไว้ตี้มือขวากาว่าหน้าผาก 17 เปื้ อบ่หื้อใผซื้อขายอะหยังได้ นอกจาก
จะ มี เครือ
่ งหมาย ตี้ เป๋น จื้อ ของ สัตว์ฮ้าย กาว่า หมายเลข แตน จื้อ ของ สัตว์ฮ้าย นั ้น อยู่ 18 ใน
เรือ
่ งนี้ จะต้องใจ๊สติปั๋ ญญาหื้อดี ใผตี้หลวกก็จะสามารถกึ๊ดความหมายของตั ๋วเลขของสัตว์
ฮ้ายนั ้นได้ ย้อนตั ๋วเลขนั ้นแตนจื้อของคนๆ นึ่ ง ตั ๋วเลขของเขาคือหกร้อยหกสิบหก

14
ลูกแกะตั ๋วนั ้นกับคนนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคน
1 จาก นั ้น ข้าพเจ้า ผ่อ หัน ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ยืน อยู่ ตี้ ดอย ศิ โยน ฮ่วม กับ คน นึ่ ง แสน สี่ หมื่น สี่ ปั น

คน ตี้มีจื้อของพระองค์กับจื้อของพระบิดาของพระองค์เขียนอยู่บนหน้าผาก 2 กับข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ เหมือน เสียง นํ้า ไหล ดัง สนั ่น ปั่ น ปื๊ น กาว่า เหมือน เสียง ฟ้า ฮ้อ ง เสียง
ตี้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ นั ้นเหมือนเสียงของหมู่ นั กดนตรีกํ่าลังดีดพิณอยู่ 3 หมู่ เขากํ่าลังฮ้องเพลง
บทใหม่ต่อหน้าบัลลังก์ ต่อหน้าสิง่ มีจีวต
ิ ตึงสี่ต๋นกับหมู่ผู้อาวุโส บ่มีใผสามารถฮ้องเพลงบท
ใหม่นี้ ได้ นอกจากคนนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคนจากแผ่นดินโลก ตี้พระองค์ได้ไถ่หื้อมีอิสระนั ้น
4 คนหมู่ นี้ บ่เกยแปดเปื้ อนจากก๋านมี เพศสัมพันธ์กับแม่ ญิง หมู่ เขาติดต๋ามลูกแกะไปกู้ หน
กู้แห่ง พระองค์ได้ไถ่หมู่เขาออกจากคนตังหลายบนโลก เปื้ อหื้อเป๋นผลแรกตี้เก็บเกี่ยวเอา
มาปู่จาพระเจ้ากับลูกแกะ 5 หมู่เขาบ่ขีจุ
้ กับบ่มีตี้ติเลย
ทูตสวรรค์สามองค์
6 แล้ว ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง เหาะ ไป ก๋าง อากาศ

ทูตสวรรค์ องค์ นั ้นมีข่าวดี ตี้
เป๋น นิ รน
ั ดร์ ตี้ จะ บอก หื้อ กับ คน ตัง หลาย บน โลก คือ กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ เจื๊อ จ้าด
7 ทูตสวรรค์นั ้นอู้เสียงดังขนาดว่า “หื้อเก๋งกั ๋วพระเจ้า หื้อสรรเสริญพระองค์ ย้อนเวลาของ
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พระองค์ตี้จะตัดสินคนตังหลายมาเถิงแล้ว หื้อนมัสก๋านพระองค์ผูสร้
้ างฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน
โลก ทะเล กับแหล่งนํ้าตังหลาย�
8 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง ได้ ตวย ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ ง ไป กับ บอก ว่า “บาบิ โลน เมือง
อันยิง่ ใหญ่หล้มจ๋มแล้ว ได้หล้มจ๋มแล้ว เมืองตี้เยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่ ของราคะตั ๋ณหา
๋ เหล้าองุน
๗
ตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น�
9 แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สาม ก็ ตวย ทูต สวรรค์ สอง องค์ นั ้น มา กับ เอิน
้ บอก ว่า “ถ้า คน ไหน
นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกับฮูปปั้ นของมัน กับฮับเครือ
่ งหมายของมันอยู่บนหน้าผากกาว่าบนมือ
10 คนนั ้นจะต้องกิน
่ แห่งความโขดของพระเจ้าโดยบ่ได้ผสมอะหยัง กับเขาจะถูก
๋ เหล้าองุน
ทรมาน ด้วย ไฟ กํามะถัน ต่อ หน้า หมู่ ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์กับ ต่อ หน้า ลูก แกะ 11 ควัน แห่ง ก๋าน
ทรมานคนหมู่นี้ จะลอยขึ้นตลอดเวลากับตลอดไป คนตี้นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกับฮูปปั้ นของมัน
กับคนตี้ได้ฮบ
ั เครือ
่ งหมายแตนจื้อมัน จะบ่มีวันได้ย้างจากก๋านถูกทรมานเลยตึงเมื่อวันตึง
12
เมื่อ คืน จาอัน
้ คน ของ พระเจ้า จะ ต้อง มี ความ อดทน คน หมู่ นี้ คือ คน ตี้ ฮัก ษา บท บัญญัติ
ของพระเจ้ากับซื่อสัตย์ต่อพระเยซู�
13 หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ อู้ ว่า “หื้อ เขียน ว่า ตัง้ แต่ นี้ ไป คน ตี้ ต๋าย
ย้อนติดต๋ามองค์ พระผู้เป๋นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ พระเจ้าก็ จะปั๋ นปอนหมู่ เขา� พระวิญญาณอู้
ว่า “แม่น แล้ว เป๋น เรือ
่ ง แต๊ หมู่ เขา จะ ได้ ย้าง จาก ก๋าน หนั ก ของ เขา ย้อน ผล ตอบแตน จาก
ก๋านงานต่างๆ ตี้หมู่เขาได้เยียะนั ้นจะติดต๋ามหมู่เขาไป�
ก๋านเก็บเกี่ยวพืชผลแผ่นดินโลก

14 แล้วข้าพเจ้าก็ผ่อไปหันเมฆสีขาว

กับมีผู้นึ่ งผ่อเหมือนกับบุตรมนุษย์นั ่งอยู่บนเมฆนั ้น
บนหัวมีมงกุฎคํา ในมือกํา๋ เคียวตี้คมขนาด 15 แล้วทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งก็ออกมาจากพระ
วิหาร กับ ฮ้อง บอก ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน เมฆ เสียง อัน ดัง ว่า “ใจ๊ เคียว ของ พระองค์ เก็บ เกี่ยว ไป เต๊อะ
ย้อนว่าเถิงเวลาเกี่ยวแล้ว กับพืชผลบนโลกนั ้นก็ สุกงอมแล้ว� 16 แล้วผู้ตี้ นั ่งบนเมฆจึงใจ๊
เคียวเกี่ยวลงบนแผ่นดินโลก พืชผลบนโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว
17 จากนั ้นก็มีทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ กํา
๋ เคียวตี้คมขนาด
มา เหมือน กั ๋น 18 มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ เหนื อ ไฟ๘ออก มา จาก แต้น ปู่ จา
ต้าน ได้ ฮ้อง บอก ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ กํา๋ เคียว คม นั ้น ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “ใจ๊ เคียว ของ ต้าน เก็บ
เกี่ยวปุ๊กองุน
่ หมู่นั ้นจากเคือบนแผ่นดินโลกเต๊อะ ย้อนหน่วยองุน
่ หมู่นั ้นสุกแล้ว� 19 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
บ่อยํ่าองุน
่ ขนาดใหญ่แห่งความโขดของพระเจ้า 20 หน่วยองุน
่ หมู่นั ้นถูกยํ่าอยู่ในบ่อยํ่าองุน
่
นอก เมือง แล้ว มี เลือด ไหล ออก จาก บ่อ ยํ่า องุน
่ สูง ประมาณ เมตร เกิง่ ไหล นอง ไป เป๋น ระยะ
ตางสามร้อยกิโลเมตร

15

ทูตสวรรค์กับความฉิ บหายเจ็ดอย่าง
1 แล้วข้าพเจ้าได้หันหมายสําคัญในสวรรค์แหมอย่างนึ่ ง ตียิ
้ ง่ ใหญ่มหัศจ๋รรย์ มีทูตสวรรค์
เจ็ดองค์ตี้จะเยียะหื้อโลกเกิดความฉิ บหายเจ็ดอย่างสุดต๊าย ย้อนความโขดของพระเจ้าจะ
เสี้ยงสุดลงเมื่อความฉิ บหายหมูนี
่ ้ เกิดขึ้น 2 ข้าพเจ้าหันสิง่ ตี้ผ่อเหมือนทะเลแก้วป๋นไฟ กับมี
๗
๘

14:8 14:8 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า “เมืองตี้เยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่ ตี้เยียะหื้อเกิดราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น�
๋ เหล้าองุน

14:18 14:18 แป๋ได้แหมอย่างว่า “มีหน้าตี้ผ่อกอยไฟ�
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หมู่คนยืนอยู่ฮิมทะเลแก้วนั ้นกํา๋ พิณตี้พระเจ้าหื้อไว้ หมู่คนนี้ คือคนตี้มีชัยเหนื อสัตว์ฮ้ายตึง
ฮูปปั้ นของมัน ตึงตั ๋วเลขตี้แตนจื้อมันตวย 3 หมู่เขาฮ้องเพลงของโมเสสผูฮั
้ บใจ๊ของพระเจ้า
กับเพลงของลูกแกะตั ๋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
์ งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก
6 หมู่ ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ ตี้ ได้ ฮบ
ั หน้าตี้ ตี้ เยียะหื้อเกิดความฉิ บหายเจ็ดอย่างนั ้นออกมาจาก
พระวิหาร หมู่เขาแต่งตั ๋วด้วยผ้าลินินตี้ ขาวสะอาดเป๋นมันเหลื้อม กับฮัดสายสะปายสี ทอง
ไว้รอบ อก 7 สิง่ มี จี วต
ิ ต๋น นึ่ ง ใน สี่ ต๋น นั ้น ได้ เอา สลุง คํา เจ็ด แก่น มอบ หื้อ ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์
นั ้น สลุงคํานั ้นมีความโขดของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ตลอดไป ใส่เอาไว้เต๋มไปหมด 8 แล้วพระ
วิหาร ก็ มี ควัน จาก รัศมี กับ ฤทธิ์อํานาจ ของ พระเจ้า เต๋ม ไป หมด จึง บ่มี ใผ สามารถ เข้า ไป ใน
พระวิหารนั ้นได้ จ๋นกว่าความฉิ บหายตึงเจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั ้นจะเสี้ยงสุดลง

16
สลุงเจ็ดใบตี้ใส่ความโขดของพระเจ้า

1 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงตี้ดังออกมาจากพระวิหารสัง่ หมูทู
่ ตสวรรค์ตึงเจ็ดองค์ว่า “เอา

สลุงตึงเจ็ดตี้มีความโขดของพระเจ้านั ้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 สัตว์ ฮ้าย กับ นมัส ก๋า น ฮูป ปั้ น ของ มัน เป๋น แผล ปุ๊ ปอง ปวด แสบ ปวด ฮ้อน
ไปตึงตั ๋ว
3 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน ทะเล เยีย ะ หื้อ ทะเล ก๋าย เป๋ น เลือด เหมือน
เลือดของคนต๋าย 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 ้น ก็
ก๋ายเป๋นเลือด
5 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ตี้มีสิทธิอํานาจเหนื อนํ้านั ้น อูว่
้ า
“พระองค์ผู้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต พระองค์เป๋นผู้บริสุทธิ์
พระองค์ยุติธรรมแล้ว ตี้ได้ตัดสินลงโต้ษจาอี้
6 ย้อนหมู่เขาได้เยียะหื้อเลือดของคนของพระองค์
กับของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ไหลออกมา
สมควรแล้วตี้พระองค์ได้หื้อหมู่เขากิน
๋ เลือด๑”
๙

15:3
15:3
สําเนาโบราณบางฉบับ
แป๋ว่า
ในวัฒนธรรมยิวสมัยนั ้นก๋านกิน
๋ เลือดเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีนั กขนาด

“ของกู้ยุคกู้สมัย�

๑

16:6

16:6
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7 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงจากแต้นปู่จาฮ้องว่า

“แม่นแล้ว องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ก๋านตัดสินลงโต้ษของพระองค์ถูกต้องกับยุติธรรมแล้ว�
8 จากนั ้นทูตสวรรค์ องค์ ตี้ สี่ ก็ ถอกสลุงของต๋นลงตี้ ตะวัน เซิง
่ เยียะหื้อตะวันมีอํานาจตี้จะ
เผาคนตังหลายด้วยไฟ 9 ความฮ้อนอันใหญ่หลวงนั ้นได้เผาคนตังหลาย หมู่เขาก็แจ้งด่าจื้อ
ของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจเหนื อความฉิ บหายหมู่นี้ แต่หมู่เขาก็ยังบ่ได้กลับใจ๋จากบาป กับ
บ่ได้สรรเสริญพระเจ้า
10 ทูตสวรรค์ องค์ ตี้ ห้าก็ ถอกสลุงคําของต๋นลงบนบัลลังก์ ของสัตว์ฮ้าย แล้วแผ่นดินของ
มันก็ตกอยู่ในความมืด คนตี้อยู่ในแผ่นดินนั ้นก็ขบลิน
้ ของตั ๋วย้อนความเจ็บปวด 11 หมู่เขา
ก็แจ้งด่าพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์ ย้อนความเจ็บปวดจากแผลปุ๊ปองของหมู่เขา แต่หมู่
เขาก็บ่ได้กลับใจ๋จากสิง่ บ่ดีตี้หมู่เขาได้เยียะ
12 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ หก ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา ยู เฟรติ ส เยีย ะ หื้อ
นํ้าแห้งแก็ก เปื้ อเกียมตางสําหรับหมู่กษั ตริย์ตี้มาจากตังวันออก 13 ข้าพเจ้าก็หันวิญญาณ
ฮ้าย สาม ตั ๋ว ตี้ ผ่อ เหมือน กบ ตั ๋ว นึ่ ง ออก จาก ปาก มังกร ตั ๋ว นึ่ ง ออก จาก ปาก สัตว์ ฮ้ายฉ กับ
แหม ตั ๋ว นึ่ ง ออก จาก ปาก ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม 14 วิญญาณ ฮ้าย หมู่ นั ้น
เยีย ะ หมายสําคัญ หมู่ มัน ออก ไป หา กษั ตริย์ ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน โลก เปื้ อ หื้อ กษั ตริย์ หมู่ นั ้น ไป
ฮ่วมกั ๋นเยียะสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
15 “ฟัง หื้อ ดี เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย คน ตี้ ตื่น ตั ๋ว กับ เกีย ม เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว เก่า ไว้
พร้อมตี้จะใส่ 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 ภาษา
ฮีบรู ฮ้องว่า “อารมาเกดโดน�๒
17 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ เจ็ด ถอก สลุง ของ ตั ๋ว ลง ไป ใน อากาศ มี เสียง ดัง ออก มา จาก บัลลังก์ ใน
พระวิหารว่า “สําเร็จแล้ว� 18 หลัง จาก นั ้น ก็ มี ฟ้า แมบ ฟ้า ฮ้อ ง ดัง สนั ่น ปั่ น ปื๊ น กับ เกิด แผ่น
ดินไหวใหญ่ เป๋นแผ่นดินไหวตี้ฮ้ายแฮงตี้สุดนั บตัง้ แต่มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ มา 19 เมืองใหญ่
นั ้น๓ถูกแบ่งออกเป๋นสามส่วน บ้านเมืองของจ้าดตังหลายก็ ถูกทําลายลง พระเจ้าบ่ลืมลง
โต้ษ เมือง บาบิ โลน ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตวย พระองค์ หื้อ นาง กิน
่ แห่ง ความ โขด
๋ จาก ถ้วย ตี้ ใส่ เหล้า องุน
แค้นของพระองค์ 20 หมูเกาะ
่
ตังหลายก็หายไปหมด ดอยตังหลายก็เซาะหาบ่ปะ 21 มีบ่าเห็บ
ก้อนใหญ่หล่นลงมาจากต๊องฟ้าตกใส่คนตังหลาย แต่ละก้อนหนั กประมาณห้าสิบกิโลกรัม
คนตังหลายปากั ๋นแจ้งด่าพระเจ้า ย้อนความฉิ บหายตี้เกิดจากบ่าเห็บนี้ ฮ้ายแฮงขนาด

17

แม่ญิงตี้นั ่งบนหลังสัตว์ฮ้าย

เข้ามาอู้กับข้าพเจ้าว่า “มาเพ้กําลอ
มา ผ่อ ก๋าน ลงโต้ ษ ตี้ กํ่า ลัง จะ เกิด ขึ้น กับ แม่ ญิง ขายตั ๋ว ตี้ มี จื้อ เสียง โด่ง ดัง ตี้ นั ่ง อยู่ บน แม่น้ํา
หลาย สาย 2 หมู่ กษั ตริย์ ใคว่แผ่น ดิน โลก ได้ ล่วง ประเวณี กับ นาง กับ หมู่ คน บน โลก ก็ ได้ กิน
๋
เหล้าองุน
่ ของนางจ๋นเมา คือได้ล่วงประเวณี กับนาง� 3 จากนั ้นพระวิญญาณดลใจ๋ข้าพเจ้า
แล้วทูตสวรรค์องค์นั ้นปาข้าพเจ้าไปตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร ตี้หัน
้ ข้าพเจ้าหันแม่ญิงคนนึ่ งนั ่ง
1 ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง จาก เจ็ด องค์ ตี้ กํา
๋ สลุงเจ็ดใบนั ้น

ฉ

๒ 16:16
16:13
16:13 วว�
13:11-15
16:16
เซิง่ มาเกดโดเป๋นสถานตี้ตี้จาวอิสราเอลเกยฮบกั ๋น 2 พกษ� 23:29; ศคย� 5:19

กํานี้ หมายเถิง ดอยของมาเกดโด
16:19 16:19 คือเมืองบาบิโลน

๓
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อยู่บนสัตว์ฮ้ายสีแดงสดตั ๋วนั ้น บนตั ๋วสัตว์ฮ้ายนั ้นมีจื้อต่างๆ ตี้ดูแควนพระเจ้าเต๋มไปหมด
สัตว์ตั ๋วนี้ มีเจ็ดหัวสิบเขา 4 แม่ญิงคนนั ้นใส่เสื้อผ้าสีม่วงกับสีแดงสด ตั ๋วนางแต่งหย้องด้วย
คํา เพชรนิ ลจินดากับไข่มุก ในมือของนางมีถ้วยคําตี้ มีสิง่ น่าขี้จ๊ะกับสิง่ สกปรกเต๋มไปหมด
จากก๋านล่วงประเวณี ของนาง 5 บนหน้าผากของนางมีจื้อเขียนไว้ เซิง่ มีความหมายเลิ็กลับ
ว่า “เมือง บาบิ โลน ตี้ ยิง่ ใหญ่ แม่ ของ หมู่ แม่ ญิง ขายตั ๋ว กับ แม่ ของ สิง่ ตี้ น่า ขี้ จ๊ะ ตึง หมด บน
โลก�
6 ข้าพเจ้าหันแม่ญิงคนนั ้นเมาเลือดจากคนของพระเจ้า คือเลือดของคนตี้ต๋ายย้อนเป๋ น
พยาน หื้อ กับ พระเยซู เมื่อ ข้าพเจ้า หัน นาง ข้าพเจ้า งืด ขนาด 7 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น จึง ถาม
ข้าพเจ้าว่า “จะงืดไปเยียะหยัง เฮาจะอธิบายเถิงความหมายตี้ซ่อนอยูของ
่
แม่ญิงคนนั ้น กับ
สัตว์ฮ้ายตี้มีเจ็ดหัวสิบเขาตี้นางขี่อยู่หื้อเจ้าฟัง 8 คือเตื้อนึ่ งสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นตี้ต้านหันเกยมีจี
็ ตี้ สุด กับจะต้องปะกับ
วิตอยู่ แต่ บ่าเดี่ยวนี้ บ่มี จี วต
ิ แล้ว แหมบ่เมินก็ จะขึ้นมาจากขุมตี้ เลิก
ความ ฉิ บหาย จาก นั ้น คน บน โลก นี้ ตี้ บ่มี จื้อ จด ไว้ใน หนั งสือ แห่ง จี วต
ิ ก่อน ก๋าน สร้าง โลก มา
แล้วก็จะงืด ย้อนหมู่เขาจะหันสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นตี้เตื้อนึ่ งเกยมีจีวต
ิ กับต๋อนนี้ บ่มีจีวต
ิ แล้ว แต่
จะปิ๊ กมาแหมเตื้อนึ่ ง�
9 “เรือ
่ งนี้ ต้องใจ๊สติปั๋ ญญากับความเข้าใจ๋ หัวตึงเจ็ดของสัตว์ฮ้ายหมายเถิงดอยตึงเจ็ดตี้
แม่ญิงขายตั ๋วคนนั ้นนั ่งอยู่ กับยังหมายเถิงกษั ตริย์เจ็ดองค์ตวย 10 กษั ตริย์ห้าองค์เก๊าต๋าย
ไปแล้ว แหมองค์ยังปกครองอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ ส่วนองค์สุดต๊ายยังบ่มาเตื้อ เมื่อกษั ตริยองค์
์
นั ้น
มา ก็ ถูก กํา๋ หนด หื้อ มา อยู่ กํา เดียว เต้า อัน
้ 11 ส่วน สัตว์ฮ้าย ตี้ เตื้อ นึ่ ง เกย มี จี วต
ิ แต่ บ่า เดี่ยว
นี้ บ่มีจี วต
ิ แล้วนั ้น ก็ คือกษั ตริย์องค์ ตี้ แปด ตี้ เกยเป๋นกษั ตริย์องค์ นึ่ งในเจ็ดองค์ นั ้น ก็ กํ่าลัง
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 ขึ้นปกครองแผ่นดินของต๋น แต่ จะได้ ฮบ
ั สิทธิอํานาจ ตี้ จะเป๋นกษั ตริย์ปกครองฮ่วมกับ
สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น เป๋น เวลา นึ่ ง จัว้ โมง 13 หมู่ กษั ตริย์ตึง สิบ องค์ นี้ ก็ จะ ฮ่วมใจ๋ ปา กั ๋น มอบ ฤทธิ์
อํานาจ กับ สิทธิอํานาจ หื้อ กับ สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น 14 หมู่ เขา จะ ฮบ กับ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น แต่ ลูก แกะ
จะมีชัยเหนื อหมู่เขา ย้อนพระองค์เป๋นองค์พระผู้เป๋ นเจ้าเหนื อเจ้าตังหลาย กับเป๋นกษั ตริย์
เหนื อ กษั ตริย์ ตัง หลาย คน ตี้ อยู่ กับ พระองค์ นั ้น คือ คน ตี้ พระองค์ ฮ้อง กับ เลือก ย้อน หมู่ เขา
นั ้นซื่อสัตย์�
15 ทูตสวรรค์อูกั
้ บข้าพเจ้าแหมว่า “แม่น้ําหลายสายตี้เจ้าหันแม่ญิงขายตั ๋วนั ่งอยูนั
่ ้นก็คือ
เจื๊อจ้าดต่างๆ หมู่ คนต่างๆ ประเทศต่างๆ กับภาษาต่างๆ 16 สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นกับเขาตึงสิบตี้
ต้านหัน จะปากั ๋นจังแม่ญิงขายตั ๋วนั ้น หมู่เขาจะเอากู้สิง่ กู้อย่างของนางไป กับจะละหื้อนาง
ป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละ หมู่เขาจะกิน
๋ จิน
๊ ของนาง แล้วเอาไฟเผาส่วนตี้ เหลือเหีย 17 ย้อนพระเจ้าได้
ดลใจ๋หื้อหมู่เขาเยียะตวยต๋ามแผนก๋านของพระองค์ โดยก๋านเยียะหื้อหมู่เขาตกลงฮ่วมใจ๋
กั ๋น ตี้ จะ มอบ สิทธิอํานาจ ใน ก๋าน ปกครอง หื้อ กับ สัตว์ฮ้าย จ๋น กว่า สิง่ ตี้ พระเจ้า อู้ ไว้จะ สําเร็จ
18 ส่วนแม่ญิงตี้เจ้าหันนั ้น คือเมืองใหญ่ตี้ปกครองเหนื อกษั ตริยตั
์ งหลายบนโลกนี้ �๔

18
เมืองบาบิโลนถูกทําลาย
ข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งลงมาจากสวรรค์ ทูตสวรรค์องค์นี้ มีฤทธิ์
อํานาจ นั ก ขนาด รัศมี จาก ตั ๋ว ของ ทูต สวรรค์ องค์ นี้ เยีย ะ หื้อ แผ่น ดิน โลก แจ้ง หลึ้ง 2 เขา เอิน
้
เสียงดังว่า
๔ 17:18 17:18 หมายเถิง กรุงโรม
1 ต่อจากนั ้น
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“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
หื้อถอกเหล้าใส่ถ้วยหื้อเมืองนั ้นกิน
๋ แฮงเป๋นสองเต้าของถ้วยตี้เมืองนั ้นเกียมไว้หื้อคน
อื่นกิน
๋
7 เมืองนั ้นหื้อเกียรติยศกับความฟุ่มเฟือยตั ๋วเก่าเต้าใด
ก็หื้อความตุ๊กทรมานกับความเศร้าโศกเกิดกับเมืองนั ้นเต้าอัน
้
ย้อนเมืองนั ้นกึ๊ดในใจ๋ว่า
‘ข้าเจ้านั ่งอยูบน
่ บัลลังก์เป๋นราชินี ข้าเจ้าบ่ใจ้แม่หม้าย
ข้าเจ้าจะบ่มีวันโศกเศร้า�
8 จาอัน
้ ความฉิ บหายหมู่นี้ จึงได้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้นภายในวันเดียว
คือความต๋าย ความเศร้าโศกเสียใจ๋ กับความอดอยาก
เมืองนั ้นจะถูกไฟเผาจ๋นวอดวาย
ย้อนพระเจ้ามีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะตัดสินลงโต้ษ
9 “กษั ตริย์ ตัง หลาย ใน โลก ตี้ ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง นั ้น กับ ฮ่วม ใน ความ มัง
่ คัง่ ฟุ่มเฟือย
ของเมืองนั ้น จะไห้หอนวอนตุ๊กเมื่อหมู่เขาหันควันไฟตี้เผาไหม้เมืองนั ้น 10 หมู่เขาจะยืนอยู่
ห่างๆ เมืองนั ้น ย้อนกั ๋วเจ็บปวดทรมานไปตวย หมู่เขาจะอูว่
้ า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
บาบิโลนเมืองตี้เต๋มไปด้วยอํานาจ
ย้อนก๋านตัดสินลงโต้ษของเจ้านั ้นมาเถิงเจ้าภายในจัว้ โมงเดียว�
11 “หมู่ ป้ อ ก๊า ใน โลก จะ ไห้ หุย กับ โศกเศร้า ย้อน เมือง นั ้น ย้อน บ่มี ใผ ซื้อ สิ นก๊า ของ หมู่ เขา
แหมต่อไป 12 บ่ว่าจะเป๋นคํา เงิน เพชรพลอย ไข่มุก ผ้าลินิน ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงสด
ไม้ หอม กู้ อย่าง กับ สิง่ ของ ต่างๆ ตี้ แป๋ง จาก งาจ๊าง ตี้ แป๋ง จาก ไม้ รากา แปง ตองแดง เหล็ก
กับหินอ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม มดยอบ กํายาน เหล้าองุน
่ นํ้ามันบ่ากอก แป้ง
ละเอียด ข้าวสาลี งัว แกะ ม้า รถม้า ขี้ข้า กับเชลย
๕

18:2 18:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๖

18:2 18:2 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้
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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 ฮ่วม
ในความเจ็บปวดทรมานตี้เมืองนั ้นได้ฮบ
ั หมู่เขาจะไห้หอนวอนตุ๊ก 16 กับอูว่
้ า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
ตี้เกยเอาผ้าลินินอย่างดี ผ้าสีม่วง กับผ้าสีแดงสด
คํา เพชรพลอย กับไข่มุก มาแต่งหย้อง
17 ภายในจัว
้ โมงเดียว

ทรัพย์สมบัติหมู่นี้ ได้ถูกทําลายจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง�

“หมู่ กัปตัน เฮือ กับ ผู้ โดยสาร ลูก เฮือ กับ คน ตัง หลาย ตี้ มี อาชีพ ตาง ทะเล ก็ ยืน อยู่ ห่างๆ
จากเมืองบาบิโลนนั ้น 18 เมื่อหมู่เขาหันควันไฟจากก๋านเผาเมืองนั ้น หมู่เขาอู้ว่า ‘บ่มีเมือง
ไหนตี้เกยเป๋นเหมือนเมืองอันยิง่ ใหญ่นี้ � 19 หมู่เขาจะเอาขี้ฝุ่นใส่หัวของเขากับไห้หอนวอน
ตุ๊กว่า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองอันยิง่ ใหญ่
กู้คนตี้มีเฮือเตียวทะเลนั ้น

ก็รํา่ รวยมาจากความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้
แต่บ่าเดี่ยวนี้ มันถูกทําลายลงภายในจัว้ โมงเดียว
20 สวรรค์เหย

ขอหื้อดีใจ๋กับสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
คนของพระเจ้า กับหมู่อัครทูต

ตึงหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจงดีใจ๋เต๊อะ
ตี้พระองค์ตัดสินลงโต้ษเมืองนั ้น
ย้อนสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะกับหมู่เจ้า� �
21 จากนั ้นทูตสวรรค์ตี้มีฤทธิองค์
นึ่ ง
์

ใหญ่โจ้งลงไปในทะเล แล้วอูว่
้ า

ได้ยกหินก้อนนึ่ งขนาดใหญ่เต้ากับบ่าหินโม่แป้งอัน

“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
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังสนั ่นปั่ นปื๊ น เหมือนเสียงของคนจํา๋ นวนนั กขนาดบน
สวรรค์ 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 ้น หมู่ ผู้ อาวุโสตึง ซาวสี่ คนกับสิง
ิ ตึงสี่ ต๋น ก็ ก้มลงนมัสก๋านพระเจ้าตี้ นั ่งอยู่
่ มีจี วต
บนบัลลังก์ แล้วอูว่
้ า
“อาเมน สรรเสริญพระเจ้า�
5 แล้วมีเสียงออกมาจากบัลลังก์ว่า
“ต้านตังหลายตึงผู้ใหญ่ ผู้น้อยตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้เก๋งกั ๋วพระเจ้า
จงสรรเสริญพระเจ้าของเฮาตังหลายกั ๋นเต๊อะ�
6 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงเหมือนเสียงของคนจํา๋ นวนนั กขนาด เสียงนั ้นเหมือนเสียงนํ้าตก
ดังสนั ่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 ฮบ
ั เจิญ มา ใน งาน แต่งงาน
ของ ลูก แกะ นั ้น ก็ เป๋น สุข แต๊ๆ� ต้าน อู้ แหม ว่า “สิง่ หมู่ นี้ เป๋น กํา อู้ ตี้ แต๊ จริง ของ พระเจ้า�
10 ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ลง แผว ตีน
๋ เปื้ อ นมัส ก๋า น ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น แต่ ต้าน อู้ ว่า “ห้าม เยีย ะ จาอัน
้
เน่ อ ย้อนเฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊เหมือนกับต้านกับปี้ น้ องผู้เจื้อกู้คน ตี้ยึดมัน
่ ในกําพยานตี้พระเยซู
ได้เปิดเผยหื้อฮู้ ย้อนจาอัน
้ จงนมัสก๋านพระเจ้าเต๊อะ ย้อนกําพยานตี้พระเยซูได้เปิดเผยนั ้น
เป๋นสิง่ ตี้ดลใจ๋หื้อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอู�
้
1 ต่อจากนั ้น

ผู้ตี้ขีม้
่ าสีขาว

11 แล้วข้าพเจ้าหันสวรรค์ เปิ ดออก

มีม้าสีขาวตั ๋วนึ่ ง ผู้ตี้ขี่ม้านั ้นมีจื้อว่า ซื่อสัตย์เตี้ยงแต๊
ช ย้อนพระองค์ได้ตัดสินลงโต้ษกับเยียะสงครามต๋ามความยุติธรรม 12 ต๋าของพระองค์นั ้น
ผ่อเหมือนเปล๋วไฟ มีมงกุฎอยูหลาย
่
อันบนหัวของพระองค์ มีจื้อเขียนไว้บนตั ๋วของพระองค์
ช
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บ่มี ใผ ฮู้ จื้อ นั ้น นอก จาก พระองค์ เต้า อัน
้
พระองค์ นุ่ง เสื้อ คุม ตี้ เต๋ม ไป ด้วย เลือด จื้อ ของ
พระองค์ คือ “พระกํา ของ พระเจ้า� 14 หมู่ ก๋ องทัพ แห่ง สวรรค์ ขี่ ม้า สี ขาว ตวย พระองค์ มา
หมู่ เขา นุ่ง ผ้า ลินิน เนื้ อ ละเอียด สี ขาว สะอาด 15 มี ดาบ คม ขนาด เถี่ยน นึ่ ง ออก มา จาก ปาก
ของพระองค์ ดาบนี้ เอาไว้ใจ๊ ผาบจ้าด ตัง หลาย พระองค์ จะใจ๊ คทาเหล็กปกครองคนหมู่ นั ้น
พระองค์ จะ ยํ่า องุน
่ ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ แห่ง ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ สูงสุด 16 มี จื้อ
เขียนอยูตี
่ ้เสื้อคุมกับตี้เก๊าขาของพระองค์ว่า “พระองค์เป๋นองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเหนื อเจ้านาย
ตังหลาย กับเป๋นกษั ตริยเหนื
์
อกษั ตริยตั
์ งหลาย�
17 แล้วข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์ องค์ นึ่ งยืนอยู่บนตะวัน กับฮ้องเสียงดังบอกหมู่นกตี้ บินอยู่
ก๋างอากาศว่า “มาเต๊อะ มาฮ่วมจุมนุมกั ๋นในงานเลี้ยงตี้ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 18 เปื้ อจะได้กิน
๋
จิน
๊ ของ หมู่ กษั ตริย์ แม่ทัพ นายก๋ อง กับ หมู่ ทหาร จิน
๊ ม้า จิน
๊ คน ขี่ ม้า กับ จิน
๊ ของ คน ตึง หมด
ตึงของคนตี้เป๋นขี้ข้า คนตี้มีอิสระ คนตี้เป๋นผู้น้อยเป๋นผู้ใหญ่�
19 แล้วข้าพเจ้าหันสัตว์ฮ้ายกับหมู่กษั ตริยใน
์ โลก ตึงก๋องทัพของหมู่เขา มาจุมนุมกั ๋นเปื้ อ
เยีย ะ สงคราม กับ ผู้ ตี้ ขี่ ม้า กับ ก๋ องทัพ ของ พระองค์ 20 แต่ สัตว์ฮ้าย นั ้น ถูก ยับ กับ ผู้ เป๋น ปาก
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม ตี้ เกย เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่อ หน้า สัตว์ฮ้าย นั ้น ก๋าน อัศจ๋รรย์
นี้ จุ ล่ายคนตี้ มีเครือ
่ งหมายของสัตว์ฮ้ายนั ้นกับนมัสก๋านฮูปปั้ นของมัน ตึงสองก็ ถูกยับโจ้ง
ลง ไป ตึง เป๋น ใน ไฟ กํามะถัน ตี้ กํ่า ลัง ลุก ไหม้ อยู่ 21 ผู้ ตี้ ขี่ ม้า นั ้น ใจ๊ ดาบ ตี้ ออก มา จาก ปาก ของ
พระองค์ฆ่าหมู่ก๋องทัพนั ้น หมู่นกตังหลายก็กิน
๋ จิน
๊ ของคนหมู่นั ้นจ๋นอิม
่
13
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เวลานึ่ งปันปี๋

็ ตี้ สุด กับ เจื้
ใน มือ กํา๋ ขะแจ๋ ของ ขุม ตี้ เลิก
อกเหล็กเส้นใหญ่
ตี้ฮ้องกั ๋นว่า มารกาว่าซาต๋าน แล้ว
็ ตี้สุดกับ
เอาเจื้อกเหล็กล่ามมันไว้นึ่ งปันปี๋ 3 แล้วทูตสวรรค์ก็โจ้งมังกรตั ๋วนี้ ลงไปในขุมตี้เลิก
ใส่ ขะแจ๋ปะตู๋ตางเข้า แล้วจํ๊าก๋าขังมันไว้อย่างแน่ นหนา เปื้ อมันจะบ่สามารถไปล่อลวงจ้าด
ต่างๆ ได้แหมเป๋นเวลานึ่ งปันปี๋ หลังจากนั ้นจะปล่อยหื้อมันออกมาแหมเป๋นเวลาสัน
้ ๆ
4 แล้ว ข้าพเจ้า หัน บัลลังก์ ต่างๆ กับ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ นั ้น หมู่ เขา ได้ ฮบ
ั สิทธิ อํานาจ ตี้
จะ ตัดสิน หมู่ เขา เป๋น หมู่ วิญญาณ ของ ผู้ ตี้ ถูก กก คอ ย้อน ได้ บอก กํา พยาน ตี้ พระเยซู ได้ เปิด
เผยหื้อฮู้ กับย้อนได้บอกถ้อยกําของพระเจ้า หมู่เขาบ่ได้นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกาว่าฮูปปั้ นของ
มัน กับ บ่ได้ ฮับ เครือ
่ งหมาย ของ มัน ติด บน หน้า ผาก กาว่า บน มือ ของ หมู่ เขา หมู่ เขา เป๋น ขึ้น
จากความต๋าย แล้วได้ ปกครองฮ่วมกับพระคริสต์ เป๋นเวลานึ่ งปันปี๋ 5 (ส่วนคนต๋ายคนอื่นๆ
ตี้ เหลือ บ่ได้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จ๋น กว่า จะ ผ่าน ไป นึ่ ง ปัน ปี๋) นี่ คือ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย เตื้อ ตี้ นึ่ ง 6 หมู่ คน ตี้ มี ส่วนฮ่วม ใน ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เตื้อ ตี้ นึ่ ง นี้ ก็ เป๋น สุข กับ
เป๋นผู้บริสุทธิ์ ความต๋ายเตื้อตี้ สองจะบ่มีอํานาจเหนื อหมู่เขาเลย หมู่เขาจะเป๋นปุโรหิตของ
พระเจ้ากับของพระคริสต์ กับจะปกครองฮ่วมกับพระองค์เป๋นเวลานึ่ งปันปี๋
1 ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์

2 ต้านได้ยับมังกรใหญ่ตี้เป๋ นงูโบราณ

ซาต๋านก๊าน
เมื่อ เวลา นึ่ ง ปัน ปี๋ ผ่าน ไป แล้ว ซาต๋าน จะ ถูก ปลดปล่อย ออก มา จาก คอก ตี้ ขัง มัน 8 มัน
จะ ออก ไป หลอก ลวง กู้ จ้าด ใน โลก นี้ ตี้ มี จื้อ ว่า โกก กับ มา โกกซ มัน จะ รวบรวม จ้าด ตัง
หลายเปื้ อไปเยียะสงคราม หมู่เขาจะมีจํา๋ นวนนั กขนาดเหมือนกับเม็ดทรายตี้อยู่ต๋ามฮิมฝั่ ง
7

ซ
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9 ข้าพเจ้าหันหมู่เขายกก๋องทัพข้ามโลกมาล้อมตี้อยู่ของคนของพระเจ้าตี้เป๋ นเมืองตี้

ทะเล
พระองค์ ฮัก แต่ จะ มี ไฟ ตก ลง มา จาก สวรรค์ เผา ทําลาย ก๋อง ทัพ หมู่ นั ้น 10 มาร เซิง่ ได้ หลอก
ลวง หมู่ เขา นั ้น ถูก โจ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ กํามะถัน ตี้ กํ่า ลัง ลุก ไหม้ ใน บึง นั ้น มี สัตว์ฮ้าย ตึง ผู้ เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม อยู่ ตวย หมู่ มัน ตึง หมด ได้ ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน ตึง วัน ตึง
คืนตลอดไป
ก๋านตัดสินของพระเจ้าเตื้อสุดต๊าย

11 แล้วข้าพเจ้าหันบัลลังก์ ใหญ่สี ขาวกับพระเจ้าผู้ตี้ นั ่งอยู่บนบัลลังก์ นั ้น

เมื่อพระองค์มา
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 ยิง่ ใหญ่ กาว่า ผู้ หน้ อย ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัลลังก์ นั ้น มี หนั งสือ หลาย
เล่มเปิดออกอยู่ กับมีหนั งสือแหมเล่มนึ่ งถูกเปิดออกตวย คือหนั งสือแห่งจี วต
ิ คนต๋ายหมู่
13
นั ้น ได้ ฮบ
ั ก๋าน ตัดสิน ต๋าม สิง่ ตี้ เขา เยีย ะ ไป ตี้ ได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ หมู่ นั ้น คน ตัง หลาย
ตี้ ต๋าย อยู่ ใน ทะเล ก็ ขึ้น มา ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย ก็ ได้ ส่ง คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ ขึ้น มา
เหมือน กั ๋น หมู่ คน ต๋าย กู้ คน ได้ ฮบ
ั ก๋าน ตัดสิน ต๋าม สิง่ ตี้ หมู่ เขา ได้ เยีย ะ ลง ไป 14 หลัง จาก นั ้น
ความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็ ถูกกํา๋ โจ้งลงสู่ บึงไฟ บึงไฟนี้ ละคือความต๋ายเตื้อสุดต๊าย 15 ถ้า
ใผบ่มีจื้อจดไว้ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ก็จะถูกโจ้งลงไปในบึงไฟนั ้น

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
มาจากพระเจ้าลงมาจากสวรรค์ เมืองนี้ ได้ เกียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนกับเจ้าสาวตี้ แต่งตั ๋ว
งาม ไว้ถ้า ฮับ คน ตี้ จะ เป๋น ผัว ของ นาง 3 ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ดัง จาก บัลลังก์ อู้ ว่า “ผ่อ เต๊อะ ตี้
อยู่ของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะอยู่กับหมู่เขา หมู่เขาจะเป๋นคนของพระองค์
พระเจ้า เอง ก็ จะ อยู่ กับ หมู่ เขา เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา๗ 4 พระองค์ จะ เจ๊ด นํ้า ต๋า กู้ หยด จาก
ต๋า ของ หมู่ เขา แล้ว จะ บ่มี ความ ต๋าย ความ เศร้า โศก ก๋าน ไห้ฮ้อง กาว่า ความ เจ็บ ปวด แหม
ต่อไป 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� กับอู้แหมว่า “เขียนเรือ
่ งนี้ ไว้ ย้อนกําอู้หมู่ นี้ เจื้อถือได้ เป๋นเรือ
่ งแต๊� 6 แล้วพระเจ้าอู้
กับข้าพเจ้าว่า “สําเร็จแล้ว เฮาเป๋นอัลฟา กับ โอเมกา คือเป๋นจุดตัง้ เก๊ากับจุดสุดต๊าย ถ้าใผ
ใค่ กิน
ิ โดยบ่ต้องซื้อ 7 คนตี้ มีชัยจะเป๋นคนตี้ ได้ ฮบ
ั
๋ นํ้า เฮาจะหื้อผู้นั ้นกิน
๋ จากต๋านํ้าแห่งจี วต
สิง่ หมู่นี้ ตึงหมด กับเฮาจะเป๋นพระเจ้าของเขา เขาจะเป๋นลูกของเฮา 8 แต่คนตี้ขี้แขะ คนตี้
ละความเจื้อไป คนตี้เยียะสิง่ ตี้น่าขีจ
้ ๊ะ คนตี้ฆ่าคน คนตี้ล่วงประเวณี คนตี้ใจ๊เวทมนตร์กาถา
คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ กับกู้คนตี้อู้ขี้จุขี้ล่าย จะอยู่ในบึงไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้ นั ่นจะ
เป๋นความต๋ายเตื้อสุดต๊าย�
1

กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ใน เจ็ด องค์ ตี้ กํา๋ สลุง ใบ ตี้ เต๋ม ไป ด้วย ความ ฉิ บหาย เจ็ด อย่าง
สุด ต๊าย มา อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “มา นี่ กํา ลอ เฮา จะ หื้อ เจ้า หัน เจ้า สาว ตี้ เป๋น เมีย ของ ลูก แกะ ตั ๋ว
9

๗
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นั ้น� 10 ต๋อนตี้พระวิญญาณดลใจ๋ข้าพเจ้านั ้น ทูตสวรรค์ก็ปาข้าพเจ้าไปดอยตี้สูงใหญ่ขนาด
แล้วหื้อข้าพเจ้าผ่อเมืองตี้บริสุทธิคื
์ อกรุ งเยรู ซาเล็ม เซิง่ กํ่าลังลอยลงมาจากสวรรค์ มาจาก
11
พระเจ้า เมือง นั ้น ก็ มี รัศมี ของ พระเจ้า แจ้ง เต๋ม ไป หมด เซิง่ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น เหมือน กับ
เพชรพลอยตี้มีรากาแปงนั กขนาด เหมือนพลอยสีเขียวสดใสอย่างหินเจียระไน 12 เมืองนั ้น
มีกํ่าแปงสูงใหญ่ตี้มีปะตู๋อยู่สิบสองบาน แต่ละบานมีทูตสวรรค์ยืนเฝ้าอยู่นึ่ งองค์ แต่ละปะ
ตู๋ ก็ มี จื้อ นึ่ ง จาก สิบ สอง ผะกุ๋น ของ อิสราเอล เขียน ไว้ 13 แต่ ละ ทิศ มี ปะตู๋ อยู่ สาม บาน ตึง ทิศ
เหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตก 14 กํ่าแปงเมืองแป๋งอยู่บนฐานหินสิบสองก้อน
บน ฐาน หิน แต่ ละ อัน นั ้น มี จื้อ ของ อัครทูต สิบ สอง คน ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เขียน ติด ไว้ คน ละ
ฐาน
15 ทูตสวรรค์องค์ตี้อู้กับข้าพเจ้ากํา
๋ ไม้วัดมอกคํา เปื้ อตี้จะเอาไว้วัดขนาดของเมือง ตึงปะ
16
ตู๋ กับ กํ่า แปง ต่างๆ เมือง นั ้น เป๋น ฮูป สี่ เหลี่ยม เต้า กั ๋น กู้ ด้าน เซิง่ มี ความ ยาว เต้า กับ ความ
กว้าง ทูตองค์นั ้นจึงได้เอาไม้มอกวัดขนาดของเมือง เซิง่ วัดความกว้าง ความยาวกับความ
สูง ได้ เต้า กั ๋น หมด คือ สอง ปัน สี่ ร้อย กิโลเมตร 17 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น วัด กํ่า แปง เมือง ได้ สูง
ร้อยสี่ สิบสี่ ศอก๘ต๋ามมอกวัดของมนุษย์ตี้ ทูตสวรรค์ ก็ ใจ๊ เหมือนกั ๋น 18 กํ่าแปงนั ้นแป๋งจาก
แจสเพอร์ ตั ๋ว ของ เมือง นั ้น แป๋ง จาก คํา บริสุทธิ์ เซิง่ ใส เหมือน แก้ว 19 ฐาน หิน สิบ สอง ฐาน
ของกํ่าแปงเมือง แต่งหย้องด้วยเพชรพลอยต่างๆ ฐานตี้ นึ่ งเป๋นแจสเพอร์ ฐานตี้ สองเป๋น
ไพลิน ฐานตี้สามเป๋นหินโมรา ฐานตี้สี่ เป๋นมรกต 20 ฐานตี้ห้าเป๋นหินโอนิ กซ์ ฐานตี้หกเป๋น
คาร์เนเลียน ฐาน ตี้ เจ็ด เป๋น เพอริโด ฐาน ตี้ แปด เป๋น เบริล ฐาน ตี้ เก้า เป๋น บุษราคัม นํ้า อ่อน
ฐานตี้ สิบเป๋นคริโซเพรส ฐานตี้ สิบเอ็ดเป๋นเพทาย ฐานตี้ สิบสองเป๋นแอเมทิสต์ 21 ปะตู๋ ตึง
สิบสองปะตู๋นั ้นแป๋งจากไข่มุกขนาดใหญ่สิบสองเม็ด ปะตู๋ละนึ่ งเม็ด ถนนหนตางของเมือง
แป๋งจากคําบริสุทธิเซิ
์ ง่ ใสเหมือนแก้ว
ข้าพเจ้า บ่หัน พระวิหาร ใน เมือง นั ้น เลย ย้อน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ สูงสุด
กับลูกแกะตั ๋วนั ้นก็คือพระวิหารนั ้นเอง 23 เมืองนี้ บ่จํา๋ เป๋นต้องมีแสงสว่างจากดวงตะวันกา
ว่า ดวงเดือน ย้อน รัศมี ของ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เมือง นี้ เป่ง แจ้ง ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เป๋น โกม ไฟ ของ
เมือง นี้ 24 จ้าด ตัง หลาย ก็ จะ เตียว โดย ใจ๊ แสง จาก เมือง นี้ กับ หมู่ กษั ตริย์ บน โลก จะ นํา เอา
ความมัง่ คัง่ ของต๋นเข้ามาสู่เมืองนี้ 25 ปะตู๋เมืองจะเปิดตลอดเวลาบ่มีวันหับ ย้อนเมืองนี้ บ่มี
เมื่อ คืน 26 จ้าด ตัง หลาย จะ นํา ทรัพย์ สมบัติ กับ ความ มัง่ คัง่ ของ เขา เข้า มา สู่ เมือง นี้ 27 สิง่ ตี้
บ่บริสุทธิจะ
์ บ่สามารถเข้าไปได้เลย รวมตึงคนตี้เยียะสิง่ น่าขี้จ๊ะ กาว่าอู้ขี้จุตวย คนตี้ จะเข้า
ไปได้จะต้องเป๋นคนตี้มีจื้อจดอยูใน
่ หนั งสือแห่งจีวต
ิ ของลูกแกะตั ๋วนั ้นเต้าอัน
้
22

22
แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

1 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ แม่น้ํา เซิง
ิ
่ มีนํ้าตี้ หื้อจี วต

นํ้านั ้นใสเหมือนแก้ว
เจียระไน ไหล ออก มา จาก บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น 2 มัน ไหล ลง มา ตี้ ก๋าง
ถนนหนตางของเมือง ฮิมสองฝั่ งของแม่นํ้ามีเก๊าไม้ตี้หื้อจีวต
ิ ตี้ออกหน่วยปี๋ ละสิบสองเตื้อ
เดือน ละ เตื้อ ส่วน ใบ ของ เก๊า นั ้น เอา ไว้ฮัก ษา จ้าด ตัง หลาย หื้อ หาย โรค 3 ใน เมือง บ่มี สิง่ ใด ตี้
พระเจ้าสาปแจ้งเลย บัลลังก์ของพระเจ้ากับของลูกแกะตั ๋วนั ้นจะอยู่ในเมืองนี้ กับหมู่ผู้ฮับ
ใจ๊ของพระองค์จะกราบไหว้พระองค์ 4 หมูเขา
่ จะหันหน้าของพระองค์ กับจื้อของพระองค์จะ
๘
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5 จะ บ่มี เมื่อ คืน แหม ต่อ ไป

อยู่บนหน้าผากของหมู่เขา
จะบ่มีใผต้องก๋านแสงจากโกมไฟกา
ว่าแสงตะวัน ย้อนพระเจ้าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะเป๋นแสงสว่างหื้อหมู่เขา หมู่เขาจะปกครอง
ตลอดไป

พระเยซูจะมา
แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “กํา อู้ หมู่ นี้ เจื้อ ถือ ได้ เป๋น ความ จริง องค์ พระ
ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ของ จิต วิญญาณ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ ส่ง ทูต
สวรรค์ของพระองค์หื้อไปแสดงหื้อหมู่ผู้ฮับใจ๊ของพระองค์หันเถิงสิง่ ต่างๆ ตี้จะต้องเกิดขึ้น
เวยๆ นี้ �
7 “ผ่อเต๊อะ เฮากํ่าลังจะมาเวยๆ นี้ คนตี้เจื้อฟังกําตวายตัก
๊ ตี้ได้เปิดเผยไว้แล้วในหนั งสือ
เล่มนี้ ก็เป๋นสุข�
8 ข้าพเจ้า คือ ยอห์น คน ตี้ ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ตั ๋ว ลง เปื้ อ จะ หมอบ ลง นมัส ก๋า น ตี้ ตีน
๋ ทูต สวรรค์ ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า หัน สิง่
ต่างๆ หมู่นี้ 9 แต่ทูตสวรรค์องค์นั ้นบอกข้าพเจ้าว่า “บ่ดีเยียะจาอี้ ย้อนเฮาก็เป๋นเปื้ อนผู้ฮับ
ใจ๊ตวยกั ๋นกับเจ้า กับปี้ น้ องของเจ้าตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงกู้คนตี้เจื้อฟัง
ถ้อยกําในหนั งสือเล่มนี้ จงนมัสก๋านพระเจ้าเต๊อะ�
10 แล้ว ต้าน อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “ห้าม เก็บ กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้ ใน หนั งสือ เล่ม นี้ เป๋น
ความลับ ย้อนใก้ เถิงเวลาตี้ เรือ
่ งหมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว 11 ปล่อยคนตี้ เยียะผิดหื้อเยียะผิดต่อ
ไป คนลามกก็ หื้อลามกต่อไป ส่วนคนตี้ เยียะถูกก็ หื้อเยียะจาอัน
้ ต่อไป คนบริสุทธิก็
์ หื้อเป๋น
คนบริสุทธิต่
์ อไป�
12 “ฟัง หื้อ ดี เฮา กํ่า ลัง จะ มา เวยๆ นี้ จะ เอา รางวัล มา ตวย เปื้ อ จะ ตอบแตน แต่ ละ คน ต๋าม
ตี้ เขา เยีย ะ 13 เฮา คือ อัลฟา กับ โอเมกา เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย เป๋น จุด ตัง้ เก๊ า กับ จุด สุด ต๊าย
14 หมู่คนตี้ซ่วยล้างเสื้อคุมของต๋นก็เป๋ นสุ ข เขาจะได้มีสิทธิกิ
ิ กับผ่าน
์ น
๋ จากเก๊าไม้ตี้หื้อจีวต
ปะตู๋เข้าไปในเมืองได้ 15 ส่วนคนตี้อยู่นอกเมืองเป๋นหมู่หมา คือคนตี้ใจ๊เวทมนตร์กาถา คน
ตี้ ล่วง ประเวณี คน ตี้ ฆ่า คน อื่น คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป เคารพ กับ คน ตี้ ฮัก ก๋าน ขี้ จุ กับ จุ อยู่ ตลอด
เวลา 16 เฮา คือ เยซู ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของ เฮา หื้อ มา เป๋น พยาน กับ หมู่ ต้าน เกี่ยวกับ สิง่ ต่างๆ
หมู่นี้ เปื้ อเป๋นประโยชน์ แก่หมู่ต้านในคริสตจักรต่างๆ เฮาสืบเจื๊อสายมาจากครอบครัวของ
กษั ตริยดาวิ
์
ด เฮาคือดาวประจํา๋ ฮุง่ ตี้สุกใส�
17 พระวิญญาณ กับ เจ้า สาว อู้ ว่า “มา เต๊อะ� ขอ หื้อ คน ตี้ ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นี้ อู้ ว่า “มา เต๊อะ� ขอ
หื้อคนตี้ใค่อยากกิน
ั นํ้าแห่งจีวต
ิ โดยบ่ต้องซื้อเลย
๋ นํ้ามา ใผก็ต๋ามตี้ใค่ได้ก็จะได้ฮบ
18 ข้าพเจ้า ยอห์น ขอ เตือ
๋ น กู้ คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้แล้ว ใน หนั งสือ เล่ม นี้
ว่า ถ้า คน ใด เตื่ อม แถ้ง อะหยัง เข้า ไป ใน กํา หมู่ นี้ พระเจ้า จะ เตื่ อม แถ้ง ความ ฉิ บหาย ต่างๆ ตี้
ได้ เขียน ไว้แล้ว ใน หนั งสือ เล่ม นี้ หื้อ กับ เขา 19 ถ้า เขา ตัด กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้แล้ว ใน
หนั งสือเล่มนี้ ออกไป พระเจ้าก็จะตัดสิทธิเขา
ิ กับบ่หื้อเข้าไป
์ บ่หื้อกิน
๋ ผลจากเก๊าไม้แห่งจีวต
ใน เมือง บริสุทธิ์นั ้น ต๋าม ตี้ เขียน ไว้ใน หนั งสือ เล่ม นี้ 20 พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ เป๋น พยาน เรือ
่ ง นี้ อู้ ว่า
“แม่นแล้ว เฮากํ่าลังจะมาเวยๆ นี้ � อาเมน ขอหื้อพระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้ามาเวยๆ เต๊อะ
21 ขอหื้อหมู่ต้านกู้คนได้ฮบ
ั พระคุณจากพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ อาเมน
6

