
i

ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย

ลูก๋า
เถิง แม้วา่ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี บ่ ได้ บอก จ้ือ ของ ผู้ เขียน ไว้

แต่ ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ ผู้ เขียน หนังสือ ข่าวดี 
เล่ม น้ี คือ ลูก๋า ลูก๋า บ่ ใจ้ อคัรทูต คน น่ึง ใน หมู่ อคัรทูต สิบ สอง 
คน น้ัน ของ พระเยซู แต่ ต้าน เป๋น เป้ือน ฮว่ม เตียว ตาง ใน ก๋าน 
บอก ข่าวดี ของ เปาโล ลูก๋า เป๋น หมอ ต้ี ได้ฮบั ก๋าน ศึกษา สูง เขา 
ได้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 60-65 ลูก๋
า ได้ ตัง้เก๊า เขียน บอก ผู้ อา่น วา่ ต้าน บ่ ได้ หนั พระเยซู กับ ต๋า 
ของ ต้าน แต่ ต้าน ได้ เป็ิกษา กับ ผู้ ต้ี ได้ หนั พระเยซู กับ ต๋า ตัว๋ 
เก่า

ลูก๋า เป๋น จาว กรกี ต้าน ได้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี หื้อ หมู่ 
จาว กรกี ต้าน ได้ ตัง้เก๊า ใน หนังสือ เล่ม น้ี โดย บอก วา่ เขียน 
เถิง เป้ือน ของ ต้าน ต้ี จ้ือ เธโอฟีลัส แต่ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ก็ มี 
ประโยชน์ สําหรบั กู้ คน ตวย บ่ ใจ้ ก้า จาว กรกี เต้าอัน้ ลูก๋า เป๋น 
จาว กรกี คน เดียว ต้ี ได้ เขียน บันทึก ใน พระคัมภีร์ ต้าน คง จะ 
เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ต๋อน ต้ี อยู ่ใน กรุง โรม กับ เปาโล
เซิง่ ต๋อน น้ัน เปาโล ได้ ถูก กุม ตัว๋ อยู ่ใน บ้าน

ต๋อน ตัง้เก๊า ของ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ลูก๋า ได้ เขียน บอก เถิง 
เป้าหมาย ต้ี หื้อ ผู้ อา่น ได้ เข้าใจ๋ เก่ียว กับ ความ จรงิ ของ พระ
เยซู ครสิต์ ดี ขึ้น ต้าน ต้องก๋าน หื้อ ผู้ อา่น ฮู ้เถิง สิง่ ต้ี พระเยซู 
สอน กับ สิง่ ต้ี พระเยซู เยยีะ ต้าน ได้ เล่า เรือ่ง เก่ียว กับ จีวติ
ก๋าน ต๋าย กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ครสิต์
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โดย ได้ เน้น เถิง พระเยซู ครสิต์ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ของ คน ตึง โลก ต้าน ได้ อู ้เถิง หมู่ แม่ญิง ต้ี ได้ ติด ต๋าม พระ
เยซู อยา่ง ละเอยีด นัก เหลือ หนังสือ ข่าวดี เล่ม อื่น ๆ สิง่ น่ึง ต้ี 
ต้าน เขียน หื้อ ความ สนใจ๋ นัก ขนาด คือ เรือ่ง ก๋าน อธษิฐาน 
ของ พระเยซู กับ ต้ี พระเยซู ออก ไป อธษิฐาน คน เดียว เป๋น ประ
จํา๋

เรือ่ง จีวติ ของ พระเยซู เขียน โดย หมอ ลูก๋า
1 สวสัดี ครบั ต้าน เธโอฟีลัส ต้ี นับถือ มี หลาย คน ลง มือ 

เขียน เรือ่งราว ต่าง ๆ เซิง่ สําเรจ็ แล้ว ต้ามก๋าง หมู่ เฮา 2 ต๋าม 
ต้ี หมู่ เขา ได้ หนั กับ ต๋า ตัง้แต่ เก๊า และ ได้ เป๋น ผู้ บอก ถ้อยกํา 
น้ัน หื้อ เฮา ฮู้ 3 ยอ้น จาอี้ หลัง จาก ต้ี ข้าพเจ้า สืบ เซาะ อยา่ง 
ละเอยีด ตัง้แต่ เก๊า ก็ หนั วา่ ดี ต้ี จะ เขียน เรือ่ง ราว ต๋าม ลําดับ 
ฝาก มา หื้อ ต้าน 4 เป้ือ ต้าน จะ ได้ ฮู ้แน่นอน วา่ กําสอน ต้ี ต้าน ได้ 
ฮู ้มา น้ัน เป๋น เรือ่ง แต๊

5 ใน ยุค ต้ี เฮโรด เป๋น กษัตรยิ ์แควน้ ยูเดีย มี ปุโรหติ คน น่ึง 
จ้ือ เศคารยิาห ์อยู ่ใน หมู่ อาบียาห์ เมีย ของ เศคารยิาห ์จ้ือ เอลี
ซาเบธ ตึง สอง เป๋น คน ใน ผะกุ๋น อาโรน 6 เขา ตึง สอง คน เยยี
ะ ต๋าม บท บัญญัติ กับ กฎเก๋ณฑ์ ของ พระเจ้า ตึง หมด ได้ อยา่ง 
บ่ มี ต้ี ติ เลย กับ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 7 แต่ ตึง สอง คน บ่ มี 
ลูก ยอ้น วา่ นาง เอลีซาเบธ เป๋น หมัน กับ ตึง สอง ก็ เฒ่า แล้ว

8 ต๋อน ต้ี หมู่ ของ เศคาริยาห ์อยู ่เวร เป้ือ เยยีะ หน้าต้ี ของ 
ปุโรหติ เข้า เฝ้า พระเจ้า 9 ต้าน จกเบอร ์ต๋าม ธรรมเนียม ของ 
ปุโรหติ ได้ จึง ต้อง เข้า ไป เผา เครือ่งหอม ปู่จา ใน พระวหิาร
10 ส่วน คน ตังหลาย ก็ อธษิฐาน อยู ่ตังนอก ต๋อน ต้ี เผา เครือ่ง
หอม น้ัน 11 ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ พระเจ้า มา ป๋ากฏ หื้อ เศ
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คารยิาห ์หนั โดย ยนื อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ แต้น เผา เครือ่งหอม 
น้ัน 12 เศคารยิาห ์หนั ใส่ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน ก็ สะดุ้ง กัว๋ ตัว๋ สัน่
13 ทูตสวรรค์ จึง อู ้กับ ต้าน วา่ �เศคาริยาห ์เหย บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ
พระเจ้า ฟัง กํา อธษิฐาน ของ ต้าน แล้ว เอลีซาเบธ เมีย ของ 
ต้าน จะ เกิด ลูก ป้อจาย หื้อ ตัง้ จ้ือ ลูก วา่ ยอหน์ 14 ต้าน จะ มี 
ความ จ้ืนจมยนิดี ยอ้น หละออ่น คน น้ี นัก ขนาด กับ คน อื่น จํา๋
นวน นัก ก็ จะ มี ความ ยนิดี ต้ี เขา เกิด มา 15 เขา จะ เป๋นใหญ่ ต่อ
หน้า พระเจ้า เขา จะ บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ กับ เหล้า อื่น ๆ เลย กับ พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์จะ อยู ่กับ เขา ตัง้แต่ อยู ่ใน ต๊อง 16 เขา จะ นํา 
จาว อสิราเอล หลาย คน ป๊ิก มา หา องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า 
ของ หมู่ เขา 17 เขา จะ นํา หน้า พระองค์ โดย อาํนาจ ต้ี มา จาก 
พระวญิญาณ เหมือน ต้ี เอลียาห ์เกย มี เยยีะ หื้อ ป้อ คืนดี กับ 
ลูก กับ คน หล่ึง เป่ียน เป๋น คน มี ป๋ัญญา ของ คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม เป้ือ เกียม คน ใน จ้าด น่ึง๑ ไว ้หื้อ พรอ้ม สําหรบั ก๋าน มา 
ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�

18 เศคารยิาห ์จึง ถาม ทูตสวรรค์ วา่ �ข้าพเจ้า จะ แน่ใจ๋ ได้ 
จาใด ยอ้น ข้าพเจ้า กับ เมีย ก็ เฒ่า แล้ว� 19 ฝ่าย ทูตสวรรค์ 
ก็ ตอบ วา่ �เฮา คือ กา เบ รียล เซิง่ ยนื อยู ่ต่อ หน้า พระเจ้า
พระองค์ ใจ๊ เฮา มา อู ้กับ ต้าน กับ บอก ข่าวดี น้ี แก่ ต้าน 20 แต่ 
ยอ้น ต้าน บ่ เจ้ือ กํา ของ เฮา วา่ เรือ่ง น้ี จะ เป๋น แต๊ ต๋าม ต้ี กํา๋หนด
ต้าน ก็ จะ เป๋น ใบ้ จ๋น เถิง วนั ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น ใน เวลา ต้ี กํา๋
หนด�

21 คน ตังหลาย ต้ี ถ้า เศคารยิาห ์ก็ งดื ต้ี ต้าน อยู ่ใน พระวหิาร 
เมิน ล้ํา ไป 22 เม่ือ ต้าน ออก มา แล้ว ก็ อู ้กับ หมู่ เขา บ่ ได้ คน หมู่ 
น้ัน ก็ ก๊ึด ได้ วา่ ต้าน หนั นิมิต ใน พระวหิาร ยอ้น หนั ต้าน เต๊ะ ท่า 
๑ 1:17 1:17 หมายเถิง อสิราเอล
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ใบ้ ใส่ หมู่ เขา แต่ ยงั อู ้บ่ ได้ 23 เม่ือ หมด เวร ของ ต้าน แล้ว ต้าน ก็ 
ป๊ิก บ้าน

24 เม่ือ ลูน มา เอลีซาเบธ เมีย ของ เศคารยิาห ์ก็ มาน แล้ว 
ก็ เก็บ ตัว๋ อยู ่ใน บ้าน หา้ เดือน 25 นาง อู ้วา่ �พระเจ้า ได้ จ้วย ข้า
เจ้า จาอี้ ใน เวลา น้ี พระองค์ เมตต๋า ข้าเจ้า เป้ือ จะ บ่ หื้อ ข้าเจ้า 
ได้ อาย คน ตังหลาย ยอ้น บ่ มี ลูก�

กํา ตวายตัก๊ เรือ่ง ก๋าน เกิด ของ พระเยซู
26 เม่ือ เอลีซาเบธ ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว ทูตสวรรค์ กาเบรี

ยล ก็ ฮบั กําสัง่ จาก พระเจ้า หื้อ ไป เมือง น่ึง ใน แควน้ กาลิลี จ้ือ 
นาซาเรธ็ 27 ไป หา แม่ญิง สาว บรสุิทธิ ์คน น่ึง จ้ือ มารยี์ นาง 
หมัน้ กับ ป้อจาย ต้ี จ้ือ โยเซฟ เซิง่ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์
ดาวดิ 28 ทูตสวรรค์ เข้า มา ใน บ้าน มารยี์ แล้ว อู ้กับ นาง วา่
�มารยี ์เหย พระเจ้า โผด เจ้า พระองค์ อยู ่กับ เจ้า เน่อ� 29 มา
รยี ์ก็ บ่ ม่วนใจ๋ ใน กํา อู ้ของ ทูตสวรรค์ น้ัน วา่ กํา ตวายตัก๊ น้ัน 
หมายความ วา่ จาใด 30 ทูตสวรรค์ ก็ อู ้กับ นาง แหม วา่ �บ่ ถ้า 
กัว๋ ยอ้น พระเจ้า โผด เจ้า แล้ว 31 ผ่อ เน่อ เจ้า จะ ต๊อง แล้ว เกิด 
ลูก ป้อจาย หื้อ ตัง้ จ้ือ วา่ เยซู 32 ลูก คน น้ัน จะ เป๋นใหญ่ กับ จะ 
ได้ จ้ือ วา่ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด พระเจ้า จะ ตัง้ หื้อ 
พระองค์ เป๋น กษัตรยิ ์อยา่ง เดียว กัน๋ กับ กษัตรยิ ์ดาวดิ ป้อ อุย๊ 
แม่ หม่อน ของ ต้าน 33 ต้าน จะ ปกครอง จาว อสิราเอล ตลอด 
ไป แผ่นดิน ของ ต้าน จะ บ่ เส้ียง สุด เลย�

34 มารยี ์ก็ ถาม ทูตสวรรค์ วา่ �เหตุก๋ารณ์ น้ี จะ เป๋น ไป ได้ 
จาใด ข้าเจ้า ยงั บ่ เกย นอน กับ ป้อจาย กํา เต้ือ� 35 ทูตสวรรค์ 
ตอบ วา่ �พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จะ อยู ่กับ เจ้า ฤทธิ ์เดช ของ 
พระเจ้า ผู้ สูงสุด จะ ปกคุม เจ้า ไว้ ยอ้น จาอี ้ผู้ บรสุิทธิ ์ต้ี จะ เกิด 
มา น้ัน จะ ได้ จ้ือ วา่ พระบุตร ของ พระเจ้า 36 ฟัง เน่อ เอลีซา
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เบธ ญาติ ของ เจ้า เถิงแม้ นาง เฒ่า แล้ว ก็ ยงั จะ มี ลูก ป้อจาย
คน ตังหลาย ถือ วา่ นาง เป๋น หมัน แต่ ก็ ยงั ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว
37 ยอ้น บ่ มี อะหยงั ต้ี พระเจ้า เยยีะ บ่ ได้� 38 มารยี ์จึง วา่ �ข้า
เจ้า เป๋น คน ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้าน วา่ น้ัน 
เต๊อะ� แล้ว ทูตสวรรค์ น้ัน ก็ จาก นาง ไป

มารยี ์ไป แอว่ หา เอลีซาเบธ
39 เม่ือ ลูน มา มารยี ์ก็ ฟ่ัง ไป เมือง น่ึง ตํา๋ หมู่ ดอย ใน แควน้ ยู

เดีย 40 แล้ว เข้า ไป ใน เฮอืน ของ เศคารยิาห์ กับ ตัก๊ตวาย เอลี
ซาเบธ 41 เม่ือ เอลีซาเบธ ได้ยนิ กํา ตัก๊ตวาย ของ มารยี์ ลูก ใน 
ต๊อง ของ เอลีซาเบธ ก็ ดิน้ แล้ว เอลีซาเบธ ก็ ได้ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ 
จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 42 จึง อู ้เสียง ดัง วา่ �ใน หมู่ แม่ญิง 
ตังหลาย หลาน ได้ฮบั ปอน นัก เหลือ เป้ิน ตึง ลูก ใน ต๊อง ของ 
หลาน ก็ ได้ฮบั ปอน ตวย 43 เป๋น จาใด พระเจ้า โผด ป้า นัก ขนาด 
จาอี้ ต้ี แม่ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ป้า มา แอว่ หา 44 ผ่อ 
ลอ บ่ากอง ป้า ได้ยนิ เสียง อู ้ของ หลาน ลูก ใน ต๊อง ของ ป้า ก็ ดิน้ 
อยา่ง จ้ืนจมยนิดี 45 หลาน ก็ เป๋น สุข ยอ้น เจ้ือ กํา ต้ี พระเจ้า อู ้
กับ หลาน วา่ จะ เป๋น ไป ต๋าม น้ัน�

46 มารยี ์จึง วา่
�จิตใจ๋ ของ ข้าเจ้า ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า

47 จิตใจ๋ ข้าเจ้า จ้ืนจมยนิดี ใน พระเจ้า ผู้จ้วย หื้อ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ ของ ข้าเจ้า

48 ยอ้น พระองค์ ผ่อ หนั กับ หว่งใย คน ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ ต้ี มี 
ฐานะ อนั ต่ําต้อย แล้ว ตัง้แต่ บ่าเด่ียว น้ี เป๋น ต้น ไป คน 
กู้ เจ้น จะ ฮอ้ง ข้าเจ้า วา่ ผู้ มี ความ สุข

49 ยอ้น วา่ ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ได้ เยยีะ ก๋าน ใหญ่ แก่ ข้าเจ้า
กับ พระองค์ ก็ บรสุิทธิ์

50 พระองค์ มี เมตต๋า ต่อ คน ต้ี เก๋งกัว๋ พระองค์ ตลอด ไป กู้ เจ้น 
คน
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51 พระองค์ ได้ ใจ๊ อาํนาจ เยยีะ สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ พระองค์ ได้ 
เยยีะ หื้อ คน ต้ี มี ใจ๋ จ๋องหอง แตก หนี

52 พระองค์ ได้ ยดึ อาํนาจ จาก ผู้ ปกครอง แล้ว ยก คน ต่ําต้อย 
ขึ้น

53พระองค์ โผด หื้อ สิง่ ดี ๆ แก่ คน อดอยาก แต่ คน รํา่รวย 
พระเจ้า หื้อ ป๊ิก ไป มือ บ่ดาย

54-55 พระองค์ ได้ จ้วย จาว อสิราเอล คน ฮบัใจ๊ ของ พระองค์
คือ พระองค์ บ่ ได้ ลืม ความ เมตต๋า ต้ี ได้ สัญญา ต่อ อบัรา

ฮมั กับ ลูกหลาน ของ ต้าน ตลอด ไป
ต๋าม ต้ี พระองค์ ได้ อู ้ไว ้กับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา�
56 มารยี ์ก็ อยู ่ตวย เอลีซาเบธ ประมาณ สาม เดือน แล้ว ก็ ป๊ิก 
บ้าน ของ นาง

ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา เกิด
57 เม่ือ เอลีซาเบธ เถิง กํา๋หนด เกิด แล้ว ก็ เกิด ลูก เป๋น ป้อ

จาย 58 ญาติ ป้ีน้อง กับ หมู่ จาวบ้าน ของ นาง ได้ยนิ วา่ พระเจ้า 
ได้ แสดง ความ เมตต๋า อยา่ง ยิง่ใหญ่ ต่อ นาง ก็ ปา กัน๋ จ้ืนจม
ยนิดี ตวย 59 เม่ือ หละออ่น เกิด ได้ แปด วนั หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ มา 
ฮว่ม ใน พิธ ีสุหนัต ของ หละออ่น หน้อย แล้ว จะ ใส่ จ้ือ หละออ่น 
น้ัน วา่ เศคารยิาห ์เหมือน จ้ือ ของ ป้อ 60 แต่ แม่ ของ หละออ่น 
หน้อย บอก วา่ �บ่ ใจ้ เน่อ ต้อง ใส่ จ้ือ วา่ ยอหน์� 61 หมู่ เขา ก็ 
ปา กัน๋ อู ้วา่ �บ่ มี ป้ีน้อง ของ ต้าน จ้ือ วา่ ยอหน์ ลอ� 62 แล้ว หมู่ 
เขา เต๊ะ ท่า ใบ้ ถาม เศคารยิาห ์วา่ �ต้าน ใค่ ใส่ จ้ือ ลูก วา่ จาใด�
63 ต้าน ก็ ขอ กระดานชนวน มา แล้ว เขียน จ้ือ ลูก วา่ ยอหน์ คน 
ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื 64แล้ว ต้าน ก็ อู ้ได้ เหมือน เก่า บ่า เด่ียว น้ัน 
เลย กับ สรรเสรญิ พระเจ้า 65จาว บ้าน ก็ ปา กัน๋ กัว๋ และ เหตุก๋า
รณ์ หมู่ น้ัน ก็ เล่าลือ กัน๋ ไป จ๋น ใคว ่ดอย ใน แควน้ ยูเดีย 66 หมู่ 
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คน ต้ี ได้ยนิ เรือ่ง น้ี ก็ จํา๋ ไว ้ใน ใจ๋ ตึง สงสัย วา่ �หละออ่น หน้อย 
คน น้ี จะ เป๋น จาใด ต่อ ไป ตังหน้า� ยอ้น อาํนาจ ของ พระเจ้า อยู ่
กับ เขา

67 เศ คา ริยาห ์ป้อ ของ ยอหน์ ก็ ฮบั ก๋าน ดล ใจ๋ จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์แล้ว ตวายตัก๊ วา่
68 �จง สรรเสรญิ พระเจ้า ของ หมู่ จาว อสิราเอล

ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ มา หา คน ของ พระองค์ แล้ว เป้ือ จ้วย 
หมู่ เขา หื้อ มี อสิระ

69 พระองค์ ได้ หื้อ ผู้จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ต้ี มี ฤทธิ ์เกิด มา
ใน เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์

70 ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระองค์ ได้ อู ้ไว ้ตัง้แต่ โบราณ มา แล้ว ผ่าน 
ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี บรสุิทธิ์

71 คือ พระองค์ จะ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก หมู่ ศัตรู ๋ของ 
เฮา

กับ ป๊น จาก อาํนาจ ของ คน ตังหลาย ต้ี จัง เฮา
72 ยอ้น พระเจ้า ได้ เมตต๋า ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา

กับ ก๊ึด เถิง พันธสัญญา อนั บรสุิทธิ ์ของ พระองค์
73 คือ พันธสัญญา ต้ี พระเจ้า ปฏิญาณ ไว ้กับ อบัราฮมัก

ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา
74 ต้ี จะ จ้วย หมู่ เฮา ป๊น จาก อาํนาจ ของ ศัตรู ๋ตังหลาย ของ หมู่ 

เฮา
แล้ว จะ โผด หื้อ เฮา ฮบัใจ๊ พระองค์ โดย บ่ มี ความ กัว๋

75 ด้วย ความ บรสุิทธิ ์กับ ความ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ไป ตลอด จี
วติ ของ หมู่ เฮา

76 ส่วน ยอหน์ ลูก ของ เฮา เหย คน อื่น ๆ จะ วา่ ลูก เป๋น ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ผู้ สูงสุด

ก 1:73 1:73 ปฐก� 22:16-18
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ยอ้น วา่ ลูก จะ นํา หน้า องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เป้ือ เกียม ก๋าน มา 
ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ไว้

77-79 เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู ้เถิง ความ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ

คือ โต้ษ บาป ของ หมู่ เขา จะ ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ โดย ความ เม
ตต๋า ของ พระเจ้า

แสง จาก สวรรค์ ก็ ใก้ จะ ส่อง ลง มา เถิง หมู่ เฮา เป้ือ ส่อง 
หื้อ กับ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน ความ มืด

กับ คน ต้ี ตก อยู ่ใต้ เงา แหง่ ความ ต๋าย
กับ เป้ือ นํา หมู่ เฮา มา สู่ ตาง แหง่ สันติสุข�

80 หละ ออ่น หน้อย คน น้ัน ก็ ใหญ่ ขึ้น กับ เข้ม แข็ง ตาง จิต
วญิญาณ นัก ขึ้น ต้าน ก็ ไป อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร จ๋น เถิง วนั 
ต้ี ต้าน เผย ตัว๋ ต่อ หน้า จาว อสิราเอล

2
ก๋าน เกิด ของ พระเยซู

1 ต๋อน น้ัน จักรพรรดิ ออกั สตัส๒ มี กํา สัง่ หื้อ มี ก๋าน จด 
ทะเบียน สํามะโน ครวั ใคว ่อาณาจักร โรม 2 ก๋าน จด ทะเบียน 
สํามะโน ครวั น้ี เป๋น เต้ือ ต้ี น่ึง ต้ี เกิด ขึ้น ต๋อน คีรินิอสั เป๋น เจ้า
เมือง แควน้ ซีเรยี 3คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ ไป จด ทะเบียน ต้ี เมือง 
ของ ต๋น 4 โยเซฟ ก็ ออก จาก เมือง นาซาเรธ็ แควน้ กาลิลี ขึ้น 
ไป เมือง เบธเลเฮม ต้ี เป๋น บ้าน เกิด ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ใน แควน้ 
ยูเดีย ยอ้น วา่ โยเซฟ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 5 เขา 
ปา มารยี ์ต้ี หมัน้ ไว ้กับ ต๊อง แก่ ใก้ จะ เกิด ไป ตวย เป้ือ จะ ขึ้น 
ทะเบียน สํามะโน ครวั 6 เม่ือ เขา ตึง สอง อยู ่ใน เมือง เบธเลเฮม 
น้ัน ก็ เถิง เวลา ต้ี มารยี ์จะ เกิด ลูก 7 นาง ก็ เกิด ลูก ป้อจาย คน 
๒ 2:1 2:1 จักรพรรดิ ออกัสตัส ปกครอง อาณาจักร โรม ป๋ี พ�ศ� 516-557
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เก๊า นาง เอา ผ้า ออ้ม ปัน ตัว๋ หละออ่น แล้ว วาง ไว ้ใน ฮาง หญ้า
ยอ้น บ่ มี ต้ี พัก ไหน วา่ง เลย

8 ใก้ ๆ เมือง น้ัน มี คน เล้ียง แกะ เฝ้า ฝูง แกะ ของ หมู่ เขา ต๋อน 
เม่ือคืน 9 มี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ป๋ากฏ 
กับ หมู่ เขา รศัมี ของ พระเจ้า ส่อง ล้อม รอบ หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ 
ตกใจ๋ กัว๋ ขนาด 10 ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �บ่ ถ้า 
กัว๋ เน่อ ยอ้น เฮา นํา ข่าว มา บอก ต้าน ตังหลาย เป๋น ข่าว ต้ี จะ 
เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ดีอกดีใจ๋ 11 คือ วา่ วนั น้ี พระ ผู้ จ้วย หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ ต้าน ตังหลาย คือ พระครสิต์ องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า มา เกิด ต้ี เมือง เบธเลเฮม บ้าน เกิด ของ กษัตรยิ ์ดา
วดิ 12 จะ มี อยา่ง น่ึง ต้ี เยยีะ หื้อ ฮู ้วา่ เป๋น แต๊ คือ หมู่ ต้าน จะ หนั 
หละออ่น หน้อย ปัน ผ้าออ้ม นอน อยู ่ใน ฮาง หญ้า� 13 จู่ ๆ ก็ มี 
หมู่ ทูตสวรรค์ จํา๋นวน นัก มา ฮว่ม กับ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน แล้ว 
ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า วา่
14 �ขอ หื้อ พระเจ้า ฮบั เกียรติ ใน สวรรค์ สูงสุด

ขอ หื้อ พระเจ้า หื้อ สันติสุข แก่ คน ต้ี พระองค์ เปิง ใจ๋ ใน 
โลก น้ี เต๊อะ�

15 เม่ือ หมู่ ทูตสวรรค์ จาก หมู่ เขา ป๊ิก ไป สวรรค์ แล้ว หมู่ คน 
เล้ียง แกะ ก็ จวน กัน๋ วา่ �หื้อ เฮา ไป เมือง เบธเลเฮม ผ่อ เหตุก๋า
รณ์ ต้ี เกิด ขึ้น ต๋าม ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ได้ บอก หมู่ เฮา� 16 หมู่ 
เขา ก็ ฟ่ัง ปา กัน๋ ไป เม่ือ ไป แผว ก็ ปะ โยเซฟ กับ มารยี์ แล้ว หนั 
หละออ่น เกิด ใหม่ นอน อยู ่ใน ฮาง หญ้า 17 เม่ือ หมู่ เขา หนั จา
อัน้ แล้ว ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี ทูตสวรรค์ บอก น้ัน หื้อ โยเซฟ กับ มารยี ์
ตึง คน อื่น ๆ ฟัง 18 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ ก็ ปา กัน๋ งดื ใน เรือ่ง ต้ี 
คน เล้ียง แกะ เล่า หื้อ ฟัง น้ัน 19 ส่วน มารยี ์ก็ จํา๋ เรือ่ง หมู่ น้ี ไว ้
ใน ใจ๋ กับ ก๊ึด เถิง เรือ่ง น้ี อยู ่ตลอด 20 หมู่ คน เล้ียง แกะ ก็ ปา กัน๋ 
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ป๊ิก กับ สรรเสรญิ พระเจ้า ไป ตวย ใน เหตุก๋ารณ์ ตึงหมด ต้ี เขา 
ได้ยนิ ได้ หนั ต๋าม ต้ี ทูตสวรรค์ บอก ไว ้กู้ อยา่ง

21 เม่ือ หละออ่น คน น้ัน เกิด ได้ แปด วนั แล้ว ก็ เถิง วนั ต้ี จะ 
เข้า พิธ ีสุหนัต ป้อแม่ จึง ตัง้ จ้ือ วา่ เยซู ต๋าม ต้ี ทูตสวรรค์ บอก ไว ้
ตัง้แต่ มารยี ์ยงั บ่ ต๊อง เต้ือ

พิธ ีถวาย ลูก ป้อจาย คน เก๊า หื้อ พระเจ้า
22 เม่ือ เถิง เวลา เยยีะ พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ต๋าม บท บัญญัติ 

ของ โมเสส แล้ว โยเซฟ ตึง มารยี ์ก็ ปา ลูก ไป กรุง เยรูซาเล็ม
เป้ือ ถวาย พระเจ้า 23 ( ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ ของ 
โมเสส วา่ �ลูก คน เก๊า ต้ี เป๋น ป้อจาย กู้ คน ต้อง มอบ ถวาย หื้อ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�) 24 แล้ว เขา ก็ ถวาย เครือ่ง ปู่จา สําหรบั 
พิธ ีน้ี ต๋าม ต้ี องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า สัง่ ไว ้ใน บท บัญญัติข ของ 
พระองค์ คือ นกเขา หนุ่ม กู้ น่ึง กาวา่ นกก๋าแก๋ หนุ่ม กู้ น่ึง 25 มี 
ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ สิเมโอน อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม กับ เจ้ือฟัง พระเจ้า ต้าน รอ ถ้า เวลา ต้ี พระเจ้า 
จะ มา จ้วย จาว อสิราเอล หื้อ รอด ป๊น จาก ความ ตุ๊ก กับ พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่กับ ต้าน 26 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์เกย 
เปิดเผย แก่ ต้าน วา่ ต้าน จะ บ่ ต๋าย เต้ือ จ๋น กวา่ ต้าน จะ ได้ หนั 
พระ ครสิต์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า 27 ใน วนั น้ัน สิ เม โอน 
เข้า ไป ใน พระ วหิาร โดย ก๋าน นํา ของ พระ วญิญาณ บรสุิทธิ์
เม่ือ ป้อ แม่ ปา พระ เยซู เข้า ไป ใน พระ วหิาร เป้ือ จะ เยยี ะ 
ต๋าม ธรรมเนียม บท บัญญัติ 28 สิเมโอน ก็ อุม้ พระเยซู แล้ว 
สรรเสรญิ พระเจ้า วา่
29 �ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ สูงสุด บ่าเด่ียว น้ี ขอ หื้อ ส่ง ผู้ ฮบั

ใจ๊ ของ พระองค์ ไป เป๋น สุข
ข 2:24 2:24 อพย� 13:2,12; ลนต� 12:8
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ต๋าม กํา สัญญา ของ พระองค์ เต๊อะ
30 ยอ้น วา่ ต๋า ของ ข้าพเจ้า ได้ หนั พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 

โต้ษ ต้ี พระเจ้า ส่ง มา แล้ว
31 ผู้ ต้ี พระองค์ เกียม ไว ้สําหรบั คน กู้ จ้าด

32 ผู้ ต้ี เป๋น แสง ส่อง แจ้ง หื้อ คน ต่างจ้าด ฮูจั้ก พระเจ้า
กับ เป๋น ผู้ นํา เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ มา หื้อ จาว อสิราเอล คน 

ของ พระเจ้า�
33 ส่วน โยเซฟ กับ มารยี ์ได้ยนิ สิเมโอน อู ้จาอัน้ ก็ งดื ใน กํา ต้ี 

ต้าน ได้ อู ้เถิง พระเยซู 34 สิเมโอน ก็ ป๋ัน ปอน หมู่ เขา แล้ว อู ้กับ 
มารยี ์แม่ พระเยซู วา่ �ถ้า ผ่อ ไป เต๊อะ หละออ่น หน้อย คน น้ี ต้ี 
พระเจ้า เลือก ไว ้จะ เยยีะ หื้อ จาว อสิราเอล หลาย คน ล้ม ลง กา
วา่ ลุก ขึ้น กับ จะ เป๋น เครือ่งหมาย ต้ี แสดง เถิง ความ ต้องก๋าน 
ของ พระเจ้า แต่ คน จะ ต่อต้าน 35 เป้ือ จะ เปิดเผย กําก๊ึด ใน 
ใจ๋ ของ คน จํา๋นวน นัก กับ หวัใจ๋ ของ แม่ ก็ จะ เจ็บปวด ทรมาน 
เหมือน ถูก ดาบ แตง ใน ใจ๋�

36 มี แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ อนันา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า เป๋น ลูกสาว ของ ฟานูเอล คน ใน ผะกุ๋น อาเชอร์ นาง 
เฒ่า นัก แล้ว แต่งงาน เม่ือ ยงั สาว อยู ่กิน๋ กัน๋ ได้ เจ็ด ป๋ี ผัว ก็ ต๋าย 
ละ 37 นาง เป๋น หม้าย จ๋น อายุ ได้ แปด สิบ ส่ี ป๋ี นาง บ่ ได้ ออก จาก 
พระวหิาร เลย แต่ นมัสก๋าน ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน โดย ถือ ศีล อด 
อาหาร กับ อธษิฐาน 38 นาง เข้า มา ตัด๊ ต๋อน ต้ี สิเมโอน ยงั อยู ่
กับ โยเซฟ กับ มารยี์ นาง ตัง้เก๊า ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั 
พระเยซู แล้ว อู ้เรือ่ง พระเยซู หื้อ คน ตังหลาย ต้ี ถ้า เวลา ต้ี กรุง 
เยรูซาเล็ม จะ หลุด ป๊น เป๋น อสิระ ฟัง

ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็
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39 เม่ือ โยเซฟ กับ มารยี ์ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า กู้ อยา่ง แล้ว ก็ ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็ บ้าน ของ 
เขา ใน แควน้ กาลิลี 40 หละออ่น หน้อย คน น้ัน ก็ ใหญ่ ขึ้น แข็ง
แฮง มี สติ ป๋ัญญา นัก กับ พระเจ้า ก็ ป๋ัน ปอน ต้าน

ต๋อน พระเยซู ไป พระวหิาร กับ ป้อแม่
41 กู้ ป๋ี ป้อแม่ ของ พระเยซู เกย ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ 

ฮว่ม งาน ปัสกา 42 ต๋อน ต้ี พระเยซู อายุ สิบ สอง ป๋ี หมู่ เขา ก็ 
ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ ฮว่ม งาน ปัสกา เหมือน กู้ ป๋ี 43 เม่ือ เส้ี
ยง งาน แล้ว หมู่ เขา ก็ ป๊ิก เมือ บ้าน ส่วน พระเยซู ยงั อยู ่ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม โยเซฟ กับ มารยี ์ก็ บ่ ฮู้ 44 เขา สอง คน ก๊ึด วา่ พระเยซู 
อยู ่ใน หมู่ คน ต้ี มา ตวย กัน๋ เม่ือ เตียว ตาง มา ได้ วนั น่ึง ก็ เซาะหา 
พระเยซู ใน หมู่ ป้ีน้อง กับ หมู่ คน ต้ี ฮู้จัก กัน๋ 45 เม่ือ เซาะหา บ่ ปะ
ก็ ป๊ิก ไป เซาะ ใน กรุง เยรูซาเล็ม 46 เซาะ ได้ สาม วนั ก็ ปะ พระ
เยซู น่ัง อยู ่บรเิวณ พระวหิาร กับ หมู่ อาจ๋ารย์ ก่ําลัง ฟัง กับ ถาม 
อาจ๋ารย ์หมู่ น้ัน 47 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ พระองค์ อู้ ก็ ปา กัน๋ งดื 
ใน สติ ป๋ัญญา กับ กําตอบ ของ พระองค์ 48 เม่ือ ป้อแม่ หนั ก็ งดื 
ขนาด แม่ ก็ ถาม วา่ �ลูก เหย เยยีะ หยงั จาอี้ ป้อ กับ แม่ เซาะ
หา ลูก ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด เน่อ� 49 พระเยซู ก็ ตอบ ไป วา่ �เซาะ 
หา เฮา เยยีะ หยงั บ่ ฮู ้กา วา่ เฮา ต้อง อยู ่ใน บ้าน ของ พระบิดา 
ของ เฮา� 50 ป้อแม่ ก็ บ่ เข้าใจ๋ กํา อู ้ของ พระเยซู 51 แล้ว พระ
เยซู ก็ ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็ ตวย หมู่ เขา กับ ยอม เจ้ือฟัง ป้อแม่
แม่ ก็ จํา๋ เรือ่ง ตึงหมด น้ี ไว ้ใน ใจ๋

52 พระเยซู ก็ ใหญ่ ขึ้น ตึง ตัว๋ กับ สติ ป๋ัญญา พระเจ้า กับ คน 
ตังหลาย ก็ ปอใจ๋ พระองค์ นัก ขึ้น ติก ๆ
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3
ยอหน์ บอก คน ตังหลาย หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป

1 ใน ป๋ี ต้ี สิบ หา้ ใน ราชก๋าน ทิเบริอสั ซีซาร์ ต๋อน น้ัน ปอนทิ
อสั ปีลาต เป๋น เจ้าเมือง แควน้ ยูเดีย เฮโรด อนัติบัส ปกครอง 
แควน้ กาลิลี ฟีลิป น้องบ่าว ของ เฮโรด ปกครอง แควน้ อิทูเรยี 
กับ แควน้ ตราโคนิติส ส่วน ลีซาเนียส ปกครอง แควน้ อาบเีลน
2 อนันาส กับ คายาฟาส เป๋น มหา ปุโรหติ ต๋อน น้ัน ยอหน์ ลูก 
เศคารยิาห ์ได้ ฮบั ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร
3 แล้ว ยอหน์ ก็ ไป ตัง ลุ่ม แม่น้ํา จอรแ์ดน จ๋น ใคว่ บอก หื้อ คน 
กลับใจ๋ จาก บาป กับ หื้อ ฮบั บัพติศมา เป้ือ พระเจ้า จะ ยกโต้ษ 
บาป หื้อ 4 เรือ่ง น้ี ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน หนังสือ อสิยาห ์ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า วา่
�มี เสียง ฮอ้งเอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่
�เกียม ใจ๋ หื้อ พรอ้ม สําหรบั ก๋าน เข้า มา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

จง แป๋ง หน ตาง ซ่ือ ๆ หื้อ พระองค์
5 หว้ย กู้ ต้ี ก็ ถม หื้อ เต๋ม

ดอย ต่าง ๆ ก็ ตัด หื้อ ต่ํา ลง
ตาง ก๊ด ก็ แป๋ง หื้อ ซ่ือ

ตาง ต้ี สูง ต่ํา บ่ เต้า กัน๋ ก็ แป๋ง หื้อ เปียง
6 คน ตังหลาย จะ หนั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ พระเจ้า�ค �

7 ยอหน์ จึง วา่ หมู่ คน ต้ี ออก มา ฮบั บัพติศมา วา่ �หมู่ จ้าด งู 
ป๊ิด ใผ เตือ๋น หื้อ หมู่ สู หลบ หนี จาก ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า ต้ี 
ก่ําลัง จะ มา เถิง 8 เยยีะ หื้อ ผ่อ กํา ลุ วา่ จีวติ หมู่ สู เกิด ผล จาก 
ก๋าน กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว แต๊ ๆ บ่ ดี ก๊ึด เอา คน เดียว วา่ �หมู่ 
เฮา บ่ ต้อง ถูก ลงโต้ษ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ต๋านเต๊า 
ค 3:6 3:6 อสย� 40:3-5
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ของ อบัราฮมั� เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ บ่าหนิ 
หมู่ น้ี ก๋าย เป๋น ลูก หลาน ของ อบัราฮมั ก็ ได้ เน่อ 9 มุย ได้ เกียม 
แน ไว ้ต้ี ป๊ืน เก๊าไม้ แล้ว เก๊าไม้ กู้ เก๊า ต้ี เกิด หน่วย บ่ ดี จะ ถูก ตัด 
แล้ว ขวา้ง ใส่ ใน ก๋อง ไฟ�

10 หมู่ คน จึง ถาม ต้าน วา่ �เฮา จะ ต้อง เยยี ะ จาใด ดี�
11 ยอหน์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �คน ใด มี เส้ือ สอง ผืน หื้อ แบ่ง คน ต้ี 
บ่ มี คน ใด มี ของกิน๋ ก็ หื้อ ป๋ัน คน ต้ี บ่ มี กิน๋�

12หมู่ คน เก็บ ภาษี ก็ มา ขอ ฮบั บัพติศมา ตวย หมู่ เขา ถาม วา่
�อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา จะ ต้อง เยยีะ จาใด พ่อง� 13 ยอหน์ ตอบ หมู่ 
เขา วา่ �หมู่ เจ้า หา้ม เก็บ ภาษี เกิน๋ ต้ี กํา๋หนด� 14 หมู่ ทหาร ก็ 
ถาม วา่ �หมู่ เฮา ลอ จะ ต้อง เยยีะ จาใด พ่อง� ต้าน ตอบ หมู่ เขา 
วา่ �หา้ม บังคับ คน อื่น กับ หา้ม ใส่ ฮา้ย เป้ือ เอา สตางค์ คน อื่น
แต่ หื้อ ปอใจ๋ ก้าจ้าง ของ ตัว๋�

15 คน ตังหลาย ก่ําลัง ถ้า พระครสิต์ มา อยา่ง ใจ๋จด ใจ๋จ่อ ก็ 
สงสัย วา่ ยอหน์ เป๋น พระครสิต์ แม่น ก่อ 16 ยอหน์ จึง ตอบ เขา 
ตังหลาย วา่ �เฮา หื้อ เจ้า ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ จะ มี แหม 
ผู้ น่ึง มี อาํนาจ นัก เหลือ เฮา มา เม่ือ ลูน แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ 
ของ ต้าน ตัว๋ เฮา ยงั บ่ สมควร จะ เยยีะ จาอัน้ เลย ต้าน จะ หื้อ 
เจ้า ตังหลาย ฮบั บัพติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ ด้วย 
ไฟ 17 ต้าน เหมือน จาวนา มือ ของ ต้าน กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว 
จะ สะสาง ตะราง ตี ๋ข้าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว ้ใน หลองข้าว
ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป เผา ไฟ ต้ี บ่ ฮู้จัก ดับ� 18 ยอหน์ จัก๊จวน 
เขา แหม หลาย อยา่ง กับ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระครสิต์ แก่ คน ตัง
หลาย

19 ยอหน์ ด่า กษัตรยิ ์เฮโรด ต้ี ปกครอง แควน้ เรือ่ง เอา นาง 
เฮโรเดียส เมีย ของ น้อง บ่าว มา เป๋น เมีย ของ ตัว๋ กับ อู ้เถิง ก๋าน 
บ่ ดี ตังหลาย ต้ี เฮโรด ได้ เยยีะ 20 เฮโรด ซ้ํา เยยีะ ก๋าน บ่ ดี นัก ขึ้น 
แหม เปาะ กับ ต้ี เยยีะ มา แล้ว คือ ยบั ยอหน์ ไป ขัง คอก
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พระเยซู ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์
21 เม่ือ คน ตังหลาย ฮบั บัพติศมา พระเยซู ก็ ฮบั ตวย ต๋อน ต้ี 

พระเยซู ก่ําลัง อธษิฐาน อยู่ ฟ้า สวรรค์ ก็ แหวก ออก เป๋น ฮอ่ม
22 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มี ฮูปฮา่ง เหมือน นกก๋าแก๋ ลง มา อยู ่
บน พระองค์ แล้ว มี เสียง มา จาก ฟ้า สวรรค์ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น 
ลูก ต้ี เฮา ฮกั เฮา เปิงใจ๋ ต้าน แต๊ ๆ �

ลําดับ เจ๊ือสาย ของ พระเยซู
23 เม่ือ พระเยซู ตัง้เก๊า สัง่ สอน พระองค์ อายุ ประมาณ สาม 

สิบ ป๋ี ต๋าม กําก๊ึด ของ คน ตังหลาย เข้าใจ๋ วา่ พระเยซู เป๋น ลูก 
ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก ของ เฮลี 24 เฮลี เป๋น ลูก ของ มัทธตั
มัทธตั เป๋น ลูก ของ เลวี เลว ีเป๋น ลูก ของ เมลคี เมลคี เป๋น ลูก 
ของ ยนันาย ยนันาย เป๋น ลูก ของ โยเซฟ 25 โยเซฟ เป๋น ลูก 
ของ มัทธาธอีสั มัทธาธอีสั เป๋น ลูก ของ อาโมส อาโมส เป๋น ลูก 
ของ นาฮูม นาฮูม เป๋น ลูก ของ เอสลี เอสลี เป๋น ลูก ของ นักกาย
26 นักกาย เป๋น ลูก ของ มาอาท มาอาท เป๋น ลูก ของ มัทธาธี
อสั มัทธาธีอสั เป๋น ลูก ของ เสเมอนิ เสเมอนิ เป๋น ลูก ของ โย
เสค โยเสค เป๋น ลูก ของ โยดา 27 โยดา เป๋น ลูก ของ โยอานัน
โยอานัน เป๋น ลูก ของ เรซา เรซา เป๋น ลูก ของ เศรุบบาเบล เศ
รุบบาเบล เป๋น ลูก ของ เชอัลทิเอล เชอัลทิเอล เป๋น ลูก ของ เนรี
28 เนร ีเป๋น ลูก ของ เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ อดัดี อดัดี เป๋น ลูก 
ของ โคสัม โคสัม เป๋น ลูก ของ เอลมาดัม เอลมาดัม เป๋น ลูก 
ของ เอร์ 29 เอร ์เป๋น ลูก ของ โยชูวา โยชูวา เป๋น ลูก ของ เอลีเย
เซอร์ เอลีเยเซอร ์เป๋น ลูก ของ โยรมิ โยรมิ เป๋น ลูก ของ มัทธตั
มัทธตั เป๋น ลูก ของ เลวี 30 เลว ีเป๋น ลูก ของ สิเมโอน สิเมโอน 
เป๋น ลูก ของ ยูดาห์ ยูดาห ์เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก 
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ของ โยนาม โยนาม เป๋น ลูก ของ เอลียาคิม 31 เอลียาคิม เป๋น 
ลูก ของ เมเลอา เมเลอา เป๋น ลูก ของ เมนนา เมนนา เป๋น ลูก 
ของ มัทตะธา มัทตะธา เป๋น ลูก ของ นาธนั นาธนั เป๋น ลูก ของ 
ดาวดิ 32 ดาวดิ เป๋น ลูก ของ เจสซี เจสซี เป๋น ลูก ของ โอเบด โอ
เบด เป๋น ลูก ของ โบอาส โบอาส เป๋น ลูก ของ สัลโมน สัลโมน 
เป๋น ลูก ของ นาโชน 33 นาโชน เป๋น ลูก ของ อมัมีนาดับ อมัมีนา
ดับ เป๋น ลูก ของ อดัมิน อดัมิน เป๋น ลูก ของ อารนี อารนี เป๋น ลูก 
ของ เฮสโรน เฮสโรน เป๋น ลูก ของ เปเรศ เปเรศ เป๋น ลูก ของ ยู
ดาห์ 34 ยูดาห ์เป๋น ลูก ของ ยาโคบ ยาโคบ เป๋น ลูก ของ อสิอคั
อสิอคั เป๋น ลูก ของ อบัราฮมั อบัราฮมั เป๋น ลูก ของ เทราห์ เท
ราห ์เป๋น ลูก ของ นาโฮร์ 35 นาโฮร ์เป๋น ลูก ของ เสรุก เสรุก เป๋น 
ลูก ของ เรอู เรอู เป๋น ลูก ของ เปเลก เปเลก เป๋น ลูก ของ เอเบอร์
เอเบอร ์เป๋น ลูก ของ เชลาห์ 36 เชลาห ์เป๋น ลูก ของ ไคนาน ไค
นาน เป๋น ลูก ของ อารฟาซัด อารฟาซัด เป๋น ลูก ของ เชม เชม 
เป๋น ลูก ของ โนอาห์ โนอาห ์เป๋น ลูก ของ ลาเมค 37 ลาเมค เป๋น 
ลูก ของ เมธูเสลาห์ เมธูเสลาห ์เป๋น ลูก ของ เอโนค เอโนค เป๋น 
ลูก ของ ยาเรด ยาเรด เป๋น ลูก ของ มาหะลาเลเอล มาหะลาเล
เอล เป๋น ลูก ของ ไคนาน 38 ไคนาน เป๋น ลูก ของ เอโนช เอโนช 
เป๋น ลูก ของ เสท เสท เป๋น ลูก ของ อาดัม อาดัม เป๋น ลูก ของ 
พระเจ้า

4
มาร ลองใจ๋ พระเยซู

1 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่กับ พระเยซู แล้ว พระองค์ ออก 
ไป จาก แม่น้ํา จอรแ์ดน พระวญิญาณ ก็ ปา พระองค์ ไป ใน ดิน
แดน ทุรกัน๋ดาร 2 ต้ี หัน้ มาร ก็ ลองใจ๋ พระองค์ เป๋น เวลา ส่ี สิบ 
วนั ตลอด เวลา น้ัน พระองค์ บ่ ได้ กิน๋ อะหยงั เลย แล้ว หลังจาก 
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น้ัน พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว 3 มาร จึง อู ้กับ พระองค์ วา่ �ถ้า 
ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ สัง่ บ่าหนิ ก้อน น้ี เป๋น เข้า
หนมปัง แล่� 4 พระเยซู ก็ ตอบ มาร วา่ �พระคัมภีร ์มี เขียน 
ไว ้วา่ �คน เฮา จะ เล้ียง จีวติ ด้วย อาหาร อยา่ง เดียว บ่ ได้�ฅ �
5 แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป ต้ี สูง หื้อ พระองค์ ผ่อ อาณาจักร 
ตึงหมด ใน โลก น้ี ก้า มาบ เดียว แล้ว บอก พระองค์ วา่ 6 �สิทธ ิ
อาํนาจ กับ ความ รุง่เรอืง ของ อาณาจักร ตึงหมด น้ี เฮา จะ ยก 
หื้อ ต้าน ยอ้น วา่ ตึงหมด น้ี ได้ มอบ ไว ้เป๋น สิทธิ ์ของ เฮา แล้ว
เฮา ใค่ ยก หื้อ ใผ ก็ ได้ ต๋าม ใจ๋ เฮา 7 ถ้า ต้าน นมัสก๋าน เฮา กู้ สิง่ 
กู้ อยา่ง น้ี ก็ จะ เป๋น ของ ต้าน� 8 พระเยซู ตอบ มาร วา่ �พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �หื้อ นมัสก๋าน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า 
ของ เจ้า กับ ฮบัใจ๊ พระองค์ ผู้ เดียว เต้าอัน้�ฆ �
9 แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุง เยรูซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู ่บน 
หลังคา พระวหิาร แล้ว บอก พระองค์ วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น พระ
บุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ ก็ หื้อ โดด ลง ไป แล่ 10 ยอ้น พระคัมภีร ์มี 
เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า จะ สัง่ หื้อ ทูตสวรรค์ มา ปกปัก ฮกัษา ต้าน 11 เอา มือ 

ฮบั ต้าน ไว ้บ่ หื้อ ตีน๋ ไป ตุ๊บ ใส่ บ่าหนิ�ง �
12พระเยซู ตอบ มาร วา่ �พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �หา้ม ลองดี 
องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ เจ้า�จ � 13 เม่ือ มาร ลอง
ใจ๋ พระองค์ กู้ อยา่ง แล้ว ก็ ละ พระองค์ ไว ้จ๋น กวา่ จะ มี โอกาส 
เหมาะ ๆ แหม

14 พระเยซู ป๊ิก ไป แควน้ กาลิลี โดย อาํนาจ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ กับ มี คน เล่า เรือ่ง เก่ียวกับ พระองค์ จ๋น ใคว ่ตํา๋ หมู่ หัน้

ฅ 4:4 4:4 ฉธบ� 8:3 ฆ 4:8 4:8 ฉธบ� 6:13 ง 4:11 4:11 สดด�
91:11-12 จ 4:12 4:12 ฉธบ� 6:16
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15 พระองค์ สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ คน ตังหลาย ก็ 
ปา กัน๋ ยกยอ่ง พระองค์

จาว เมือง นาซาเรธ็ บ่ ยอมฮบั พระเยซู
16 แล้ว พระองค์ ก็ มา แผว เมือง นา ซา เรธ็ เป๋น เมือง ต้ี 

พระองค์ ใหญ่ ใน วนั สะบาโต พระองค์ ไป ธรรมศาลา ของ จาว 
ยวิ เหมือน กู้ เต้ือ แล้ว ยนื ขึ้น จะ อา่น พระคัมภีร์ 17 มี คน ส่ง 
ม้วน พระธรรม อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หื้อ 
พระองค์ เม่ือ พระองค์ ก๋าง พระคัมภีร ์น้ัน ออก ก็ ปะ ข้อ ต้ี เขียน 
ไว ้วา่
18 �พระวญิญาณ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ ข้าพเจ้า

ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้
หื้อ บอก ข่าวดี แก่ คน ตุ๊ก

พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้า หื้อ บอก นักโต้ษ วา่ เขา จะ มี อสิระ
หื้อ บอก คน ต๋าบอด วา่ เขา จะ หนั แหม
หื้อ บอก คน ต้ี โดน ค่ํา วา่ จะ ป๊น ตุ๊ก
19 กับ หื้อ บอก วา่ เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระเจ้า จะ จ้วย คน ของ 

พระองค์�ฉ
20 เม่ือ อา่น หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง แล้ว พระองค์ ก็ ม้วน พระ
คัมภีร ์น้ัน ส่ง คืน เจ้าหน้า ต้ี แล้ว น่ัง ลง สายต๋า ของ คน ตัง
หลาย ใน ธรรมศาลา ก็ ผ่อ มา ต้ี พระองค์ 21 พระองค์ อู ้วา่ �วนั 
น้ี พระคัมภีร ์ต๋อน น้ี ต้ี ต้าน ได้ยนิ ก็ เป๋น แต๊ แล้ว� 22 คน ตัง
หลาย ก็ อู ้ยกยอ่ง พระองค์ และ ปา กัน๋ งดื ใน กํา อู ้ต้ี น่า ฟัง ของ 
พระองค์ หมู่ เขา อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี เป๋น ลูก บ่าว โยเซฟ บ่ ใจ้ กา�
23 พระองค์ ก็ อู ้กับ เขา ตังหลาย วา่ �ต้าน ตังหลาย คง จะ อา้ง 
กํา สุภาษิต ใส่ เฮา ต้ี วา่ �หมอ ฮกัษา ตัว๋ เก่า ก่อน เต๊อะ� กับ 
จะ วา่ �สิง่ ต้ี ได้ยนิ วา่ ต้าน เยยีะ ใน เมือง คาเปอรนาอุม หื้อ 
เยยีะ ต้ี น่ี ใน เมือง ของ ตัว๋ พ่อง� � 24 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่
ฉ 4:19 4:19 อสย� 61:1,2
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�เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า สัก คน ได้ฮบั ก๋าน ยอมฮบั จาก คน ใน บ้าน 
เมือง ของ ตัว๋ เก่า 25 เฮา บอก ความ จรงิ แหม วา่ เม่ือ ฝน บ่ ตก 
สาม ป๋ี เกิง่ จ๋น เกิด ก๋าน กัน้อยาก ใคว ่แผ่นดิน ใน สมัย ของ เอ
ลียาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ มี แม่ หม้าย ใน หมู่ 
จาว อสิราเอล จํา๋นวน นักช 26 แต่ พระเจ้า ก็ บ่ ใจ๊ เอลียาห ์ไป หา 
แม่ หม้าย จาว อสิราเอล คน ใด เลย แต่ หื้อ ไป หา แม่ หม้าย คน 
น่ึง เป๋น คน ต่างจ้าด ใน หมู่ บ้าน ศาเรฟัท เขต เมือง ไซดอน เต้า
อัน้ 27 กับ ใน สมัย เอลีชา ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ 
เหมือน กัน๋ ใน หมู่ จาว อสิราเอล มี คน เป๋น ขี้ตู้ด หลาย คน แต่ 
บ่ มี ใผ ได้ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย เลย เวน้ แต่ นาอามาน จาว 
ซีเรยี เต้าอัน้�ซ 28 เม่ือ คน ตังหลาย ใน ธรรมศาลา ได้ยนิ จา
อัน้ ก็ โขด ขนาด 29 จึง ลุก ขึ้น ลาก พระองค์ ออก จาก เมือง ปา ไป 
บน หน้าผา ต้ี เมือง ของ หมู่ เขา ตัง้ อยู ่น้ัน ตัง้ใจ๋ วา่ จะ ยู ้พระองค์ 
หื้อ ตก ลง ไป 30 แต่ พระองค์ เตียว ลัด ก๋าง หมู่ เขา ไป ได้

พระเยซู ไล่ ผี ฮา้ย ออก จาก จาย คน น่ึง
31 พระเยซู ไป เมือง คาเปอรนาอุม ใน แควน้ กาลิลี แล้ว เต

สนา สัง่ สอน คน ตังหลาย ใน วนั สะบาโต 32 คน ตังหลาย ก็ ปา 
กัน๋ งดื ใน กําสอน ของ พระองค์ ยอ้น วา่ พระองค์ สอน อยา่ง ผู้ มี 
สิทธ ิอาํนาจ

33 ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ มี ป้อจาย คน น่ึง โดน ผี ฮา้ย๓ 
เข้า อยู่ เขา ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ 34 �พระเยซู จาว นาซาเรธ็ มา ยุง่ 
กับ หมู่ เฮา เยยีะ หยงั ต้าน มา ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู ้วา่ ต้าน 
เป๋น ใผ ต้าน เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ของ พระเจ้า� 35 พระเยซู จึง สัง่ มัน 
วา่ �จะ ไป ปาก นัก ออก มา จาก เขา บ่าเด่ียว น้ี� ผี ฮา้ย น้ัน ก็ 
เยยีะ หื้อ คน น้ัน โก้น ลง ต่อ หน้า คน ตังหลาย แล้ว ก็ ออก จาก 
ช 4:25 4:25 1พกษ� 17:1-24 ซ 4:27 4:27 2พกษ� 5:1-14 ๓ 4:33
4:33 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ป้อจาย คน น้ัน ไป โดย คน น้ัน บ่ ได้ฮบั บาดเจ็บ 36 คน ตังหลาย 
ก็ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �กํา อู ้ของ ต้าน เป๋น จาใด หา หยงั มี สิทธ ิ
อาํนาจ สัง่ หื้อ ผี ฮา้ย ออก มัน ก็ ยอม ออก� 37 คน ก็ เล่า เรือ่ง 
ของ พระองค์ ไป ใคว ่ตํา๋ หมู่ หัน้

พระเยซู ฮกัษา แม่ เมีย ของ ซีโมน
38 พระเยซู ออก จาก ธรรมศาลา เข้า ไป ใน เฮอืน ซีโมน แม่ 

เมีย ของ ซีโมน เป๋น ไข้ หนัก ขนาด เขา ตังหลาย จึง ออ้นวอน 
พระองค์ หื้อ จ้วย นาง 39 พระเยซู ก็ ไป ยนื อยู ่ตัง ข้าง ต้ีนอน 
ของ นาง อู ้วา่ �ขอ หื้อ หาย ไข้ บ่าเด่ียว น้ี� แล้ว นาง ก็ หาย จาก 
ไข้ สัก กําเดียว นาง ก็ ลุก ขึ้น ฮบัใจ๊ ผ่อกอย พระเยซู กับ หมู่ ของ 
พระองค์

40 เม่ือ แลง ใก้ ตะวนั ตก ดิน ก็ มี คน ปา คน เจ็บ ป่วย เป๋น 
พยาธ ิพะยาํ ต่าง ๆ มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ วาง มือ บน ตัว๋ คน 
ป่วย หมู่ น้ัน กู้ คน ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย 41หมู่ ผี ฮา้ย ก็ ออก จาก 
คน ต้ี โดน เข้า ตวย มัน ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �ต้าน เป๋น พระบุตร 
ของ พระเจ้า� พระองค์ ก็ หา้ม บ่ หื้อ หมู่ มัน อู้ ยอ้น หมู่ มัน ฮู ้แล้ว 
วา่ พระองค์ เป๋น พระครสิต์

42 แจ้ง เจ๊า มา พระเยซู ออก ไป ต้ี สงดั ดัก เยน็ ต๋าม ลําพัง คน 
ตังหลาย ก็ เซาะ หา พระองค์ เม่ือ ปะ พระองค์ แล้ว ก็ เหน่ียว 
พระองค์ ไว้ บ่ หื้อ จาก หมู่ เขา ไป 43 แต่ พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่
�เฮา ต้อง ไป บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า หื้อ คน ใน 
เมือง อื่น ฮู ้ตวย ต้ี เฮา ฮบัใจ๊ มา น้ัน ก็ เป้ือ เหตุ น้ี ละ� 44พระองค์ 
จึง เตสนา สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ต่าง ๆ ใน แควน้ ยูเดีย

5
พระเยซู ฮอ้ง คน เซาะ ป๋า มา เป๋น สาวก
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1 มี เต้ือ น่ึง คน ตังหลาย ยนื เบียด พระเยซู เป้ือ จะ ฟัง พระ
เยซู สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต๋อน น้ัน พระองค์ ยนื อยู ่บน 
ต๋า ฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิ ลี๔ 2 พระองค์ หนั เฮอื อยู ่ฮมิ ฝ่ัง ทะเล 
น้ัน สอง ลํา ต้ี หมู่ คน หา ป๋า ละ ไว ้เป้ือ ไป ซัก อวน 3 พระองค์ จึง 
ลง ไป ใน เฮอื ลํา น่ึง เป๋น ของ ซีโมน แล้ว บอก หื้อ เขา ถอย เฮอื 
ออก จาก ฝ่ัง ไป น่อย พระองค์ ก็ น่ัง อยู ่ใน เฮอื น้ัน สัง่ สอน คน 
ตังหลาย 4 เม่ือ สอน จบ แล้ว ก็ บอก ซีโมน วา่ �เอา เฮอื ออก ไป 
ต้ี น้ํา เลิก็ ๆ แล้ว หยอ่น อวน ลง เอา ป๋า� 5 ซีโมน ตอบ พระองค์ 
วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ลาก อวน คืน ฮุง่ ยงั บ่ ได้ ป๋า สัก ตัว๋ แต่ เฮา 
จะ หยอ่น อวน ลง แหม กํา ต๋าม ต้ี พระองค์ บอก� 6 เม่ือ หยอ่น 
อวน ลง ไป ก็ ยบั ป๋า ได้ นัก ขนาด จ๋น อวน เกือบ ปุด 7 เขา จึง กวัก๊ 
เป้ือน ต้ี อยู ่ใน เฮอื แหม ลํา น่ึง หื้อ มา จ้วย กัน๋ เป้ือน ก็ มา จ้วย
แล้ว ได้ ป๋า เต๋ม เฮอื สอง ลํา จ๋น เฮอื เกือบ จ๋ม 8 ซีโมน เปโตร เม่ือ 
หนั จาอัน้ ก็ ก้ม ลง กราบ พระเยซู บอก พระองค์ วา่ �ขอ หื้อ ไป 
ไก๋ ๆ ข้าพเจ้า เต๊อะ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน บาป� 9 ต้ี อู ้จาอัน้
ยอ้น วา่ เขา กับ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ตวย กัน๋ หัน้ งดื ต้ี ได้ ป๋า นัก จา
อี้ 10 ยากอบ กับ ยอหน์ ลูก ของ เศเบดี เป้ือน ฮว่ม หา ป๋า ตวย 
กัน๋ กับ ซีโมน ก็ งดื เหมือน กัน๋ พระเยซู อู ้กับ ซีโมน วา่ �บ่ ถ้า กัว๋
ตัง้แต่ น้ี ไป ต้าน จะ เป๋น ผู้ ปา คน มา หา เฮา� 11 เม่ือ เอา เฮอื เข้า 
ฝ่ัง แล้ว หมู่ เขา ก็ สละ กู้ อยา่ง ตวย พระองค์ ไป

พระเยซู ฮกัษา คน ขี้ตู้ด
12 ต๋อน ต้ี พระองค์ อยู ่ใน เมือง น่ึง มี คน เป๋น ขีตู้้ด เต๋ม ตึง เน้ือ 

ตึง ตัว๋ เม่ือ เขา หนั พระเยซู ก็ ก้ม หน้า ลง จ๋น เถิง ดิน ออ้นวอน 
พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ 
๔ 5:1 5:1 ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ ทะเลสาบ เยนเนซาเรท
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หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย แน่ ๆ � 13 พระองค์ ยื่น มือ ออก ไป หยุบ 
ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �เฮา ใค่ จ้วย จง หาย โรค เต๊อะ� แล้ว 
เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ด บ่า เด่ียว น้ัน เลย 14 พระองค์ สัง่ เขา วา่
�หา้ม เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ ฟัง เน่อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตัว๋ ต่อ ปุโรหติ
แล้ว เอา เครือ่ง ปู่จา สําหรบั คน ต้ี หาย โรค น้ี ไป ถวาย ต๋าม กํา
สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เป้ือ แสดง หื้อ คน ตังหลาย ฮู ้วา่ 
เจ้า หาย โรค แล้ว� 15 มี คน เล่า เรือ่ง ของ พระเยซู ไป ไก๋ แหม
คน ตังหลาย จํา๋นวน นัก ก็ มา จุมนมุ กัน๋ เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ กับ 
หื้อ พระองค์ ฮกัษา โรค ต่าง ๆ ของ เขา หื้อ หาย 16 แต่ พระองค์ 
ก็ ลัก ไป หา ต้ี เงยีบ ๆ เป้ือ อธษิฐาน เป๋น ประจํา๋

พระเยซู ฮกัษา คน งอ่ย
17 วนั น่ึง เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง สัง่ สอน อยู่ ก็ มี หมู่ ฟาริสี กับ 

หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์น่ัง ฟัง อยู ่ต้ี หัน้ ตวย หมู่ เขา มา จาก กู้ หมู่ บ้าน 
ใน แควน้ กาลิลี แควน้ ยูเดีย กับ กรุง เยรูซาเล็ม กับ พระเจ้า ได้ 
หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ กับ พระเยซู ต้ี ฮกัษา โรค ต่าง ๆ หื้อ หาย 18 มี 
คน หาม คน งอ่ย คน น่ึง นอน อยู ่ต้ีนอน มา หมู่ เขา ฮ ิจะ เอา คน 
ป่วย เข้า ไป วาง ลง ตังหน้า พระเยซู 19 ก็ บ่ มี ฮอ่ม ต้ี จะ เอา คน 
ป่วย เข้า ไป ได้ ยอ้น มี คน นัก เขา ก็ หาม ขึ้น ไป ตัง หลังคา เต 
หลังคา ออก เป๋น ฮอ่ม หยอ่น คน ป่วย ตึง ต้ีนอน ลง ก๋าง หมู่ ส่อง 
หน้า พระเยซู 20 เม่ือ พระเยซู หนั ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา ก็ อู ้กับ 
คน งอ่ย วา่ �เป้ือน เหย บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว เน่อ�
21 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �คน น้ี เป๋น ใผ ต้ี อู ้
หมิน่ ประมาท พระเจ้า ใผ จะ ยก โต้ษ บาป ได้ นอก จาก พระเจ้า 
องค์ เดียว เต้าอัน้� 22พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม 
วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ก๊ึด ใน ใจ๋ จาอี้ 23 อนั ใด จะ งา่ย เหลือ กัน๋ 
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ต้ี จะ วา่ �บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก แล้ว� กับ จะ วา่ �ลุก ขึ้น เตียว 
ไป เต๊อะ� 24 แต่ เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ บุตรมนษุย ์มี สิทธ ิ
อาํนาจ ใน โลก ต้ี จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ 
คน งอ่ย น้ัน วา่ �เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน ป๊ิก ไป บ้าน 
เต๊อะ� 25 เขา ก็ ลุก ขึ้น ต่อ หน้า คน ตังหลาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย
แบก ต้ีนอน ขึ้น แล้ว เตียว ป๊ิก บ้าน สรรเสรญิ พระเจ้า 26 คน 
ตังหลาย ปา กัน๋ งดื ขนาด ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ต่าง คน 
ต่าง เก๋งกัว๋ อู ้กัน๋ วา่ �วนั น้ี เฮา ได้ หนั สิง่ ต้ี อศัจ๋รรย ์ต้ี สุด�

พระเยซู ฮอ้ง เลว ีมา เป๋น สาวก
27 เม่ือ เหตุก๋ารณ์ น้ี ผ่าน ไป แล้ว พระเยซู ออก ไป แล้ว หนั ใส่ 

คน เก็บ ภาษี คน น่ึง จ้ือ วา่ เลว ีน่ัง อยู ่ต้ี ด่าน เก็บ ภาษี พระองค์ อู ้
กับ เขา วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� 28 เขา ก็ สละ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ไว ้หัน้
ลุก ขึ้น ตวย พระองค์ ไป

29 เลว ีจัด งาน เล้ียง ใหญ่ ต้ี บ้าน ของ เขา เป้ือ เป๋น เกียรติ แก่ 
พระเยซู มี คน เก็บ ภาษี กับ คน อื่น แหม หลาย คน น่ัง ฮว่ม โต๊ะ 
ตวย หมู่ สาวก ของ พระองค์ 30 หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์
ต้ี อยู ่ใน หมู่ ของ เขา ซูบซาบ กัน๋ ติ หมู่ สาวก ของ พระเยซู วา่
เป๋น จาใด หมู่ ต้าน มา กิน๋ มา ด่ืม กับ หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน 
บาป 31พระเยซู ตอบ หมู่ เขา วา่ �คน อยู ่ดี สบาย แข็งแฮง บ่ ต้อ
งก๋าน หมอ แต่ คน ต้ี บ่ สบาย ต้องก๋าน หมอ 32 เฮา บ่ ได้ มา เป้ือ 
ฮอ้ง หา คน ต้ี ก๊ึด วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มา เป้ือ ฮอ้ง 
หา คน บาป หื้อ กลับใจ๋ ใหม่�

33 หมู่ เขา บอก พระเยซู วา่ �หมู่ สาวก ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพ
ติศมา ถือ ศีล อด อาหาร กับ อธษิฐาน อยู ่เจ่ือ ๆ สาวก ของ หมู่ 
ฟาริสี ก็ ถือ เหมือน กัน๋ แต่ สาวก ของ ต้าน เอา ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม�
34 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน จะ หื้อ เป้ือน ของ เจ้าบ่าว 
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ถือ ศีล อด อาหาร เม่ือ เจ้าบ่าว ยงั อยู ่กับ เขา กา 35 แต่ จะ มี วนั 
น่ึง เจ้าบ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา วนั น้ัน หมู่ เขา จะ ถือ ศีล 
อด อาหาร� 36 พระเยซู ได้ อู ้กําเผียบ ข้อ น่ึง หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่
�บ่ มี ใผ เอา ผ้า จาก เส้ือ ใหม่ มา ปะ เส้ือ เก่า ถ้า เยยีะ จาอัน้ เส้ือ 
ใหม่ ก็ จะ ปุด ป๋าย บ่ ปอ ผ้า จาก เส้ือ ใหม่ ก็ บ่ เปิง กับ เส้ือ เก่า ตวย
37 บ่ มี ใผ เอา เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ ๆ ใส่ ถง หนัง เก่า ยอ้น วา่ ถ้า 
เยยีะ จาอัน้ เหล้า องุน่ ต้ี หมัก ใหม่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ ถง หนัง เก่า 
แตก เหล้าองุน่ ก็ ฮัว่ ออก มา หมด ถง หนัง ก็ จะ ปุด จะ หวาก ถง 
หนัง ก็ จะ ใจ๊ บ่ ได้ 38 เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ ๆ ต้อง ใส่ ถง หนัง ใหม่
39 บ่ มี ใผ กิน๋ เหล้า องุน่ เก่า แล้ว จะ ใค่ กิน๋ เหล้า องุน่ ใหม่ ๆ เขา 
ยอ่ม บอก วา่ �ของ เก่า น้ัน ดี แล้ว� �

6
ผู้นํา ศาสนา บ่ ปอใจ๋ พระเยซู เรือ่ง วนั สะบาโต

1 ใน วนั สะบาโต วนั น่ึง พระเยซู ก่ําลัง เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หมู่ 
สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน๋ กัน๋ 2 บาง คน ใน 
หมู่ ฟาริสี ถาม วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี หา้ม เยยี
ะ ใน วนั สะบาโต� 3 พระเยซู จึง ตอบ เขา วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย 
อา่น พระคัมภีร ์เรือ่ง ต้ี กษัตรยิ ์ดาวดิ เยยีะ เม่ือ ต้าน กับ หมู่ ต้ี 
มา ตวย ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว กา 4 ต้าน เข้า ไป ใน พระวหิาร ของ 
พระเจ้า แล้ว กิน๋ เข้าหนมปัง ต้ี ตัง้ ถวาย พระเจ้า แล้ว ยงั เอา 
หื้อ หมู่ คน ต้ี มา ตวย กัน๋ กิน๋ ตวย เซิง่ ต๋าม กฎ หา้ม บ่ หื้อ ใผ กิน๋ 
นอก จาก ปุโรหติ เต้าอัน้ ต้ี กิน๋ ได้� 5 พระองค์ จึง บอก หมู่ ฟารสีิ 
วา่ �เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์เป๋น ใหญ่ เหลือ วนั สะบาโต�

6 ใน วนั สะบาโต แหม วนั น่ึง พระเยซู เข้า ไป ใน ธรรมศาลา 
ของ จาว ยวิ แล้ว สัง่ สอน มี คน น่ึง มือ ขวา ลีบ ได้ เข้า ไป ฟัง ตวย
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7 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ก็ ปา กัน๋ ถ้า ผ่อ วา่ พระองค์ จะ 
ฮกัษา เขา ใน วนั สะบาโต ก่อ เป้ือ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ พระองค์
8 แต่ พระองค์ ฮู ้วา่ เขา ก๊ึด จาใด จึง อู ้กับ คน มือ ลีบ คน น้ัน วา่
�ลุก ยนื ขึ้น ส่อง หน้า คน ตังหลาย� เขา ก็ ลุก ยนื ขึ้น 9 แล้ว พระ
เยซู ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย วา่ �เฮา จะ ถาม ต้าน ตังหลาย วา่ ควร 
จะ เยยีะ ก๋าน ดี กาวา่ เยยีะ ก๋าน ฮา้ย ใน วนั สะบาโต จะ จ้วย จีวติ 
กาวา่ จะ ทําลาย จีวติ� 10 แล้ว พระองค์ ผ่อ ไป ต้ี กู้ คน ต้ี อยู ่หัน้
บอก คน มือ ลีบ วา่ �เหยยีด มือ ของ เจ้า ออก มา� เขา ก็ เยยีะ 
ตวย ต๋าม แล้ว มือ ของ เขา ก็ หาย เป๋น ปกติ 11 หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ 
ธรรมาจ๋ารย ์ก็ โขด หื้อ พระเยซู จึง เป็ิกษา กัน๋ วา่ จะ เยยีะ จาใด 
กับ พระองค์ ดี

พระเยซู เลือก อคัร สาวก สิบ สอง คน
12 ต๋อน น้ัน พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน น่ึง เป้ือ อธษิฐาน

แล้ว ได้ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า คืน ฮุง่ 13 แจ้ง แล้ว พระองค์ ก็ 
ฮอ้ง หมู่ สาวก มา หา แล้ว เลือก เอา สิบ สอง คน ออก จาก หมู่ 
สาวก น้ัน แล้ว ฮอ้ง หมู่ เขา วา่ หมู่ อคัร สาวก 14 คือ ซี โมน ต้ี 
พระองค์ ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ เปโตร อนัดรูว ์น้องบ่าว ของ เปโตร
ยากอบ ยอหน์ ฟีลิป บารโธโลมิว 15 มัทธวิ โธมัส ยากอบ ลูก
บ่าว ของ อลัเฟอสั ซีโมน ต้ี เป๋น คน ของ พรรค จ้าดนิยม 16 ยู
ดาส ลูกบ่าว ของ ยากอบ กับ ยูดาส อสิคาริโอท ต๋อน เม่ือ ลูน 
คน น้ี ได้ หกัหลัง พระเยซู

17 แล้ว พระเยซู กับ หมู่ อคัร สาวก ก็ ลง มา ยนื ใน ต้ี เปียง แหง่ 
น่ึง พรอ้ม ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ กับ แหม หลาย คน ต้ี มา 
จาก ใคว ่แควน้ ยูเดีย กรุง เยรูซาเล็ม กับ เมือง ต่าง ๆ ฮมิ ฝ่ัง 
ทะเล คือ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ 18 กับ 
หื้อ พระองค์ ฮกัษา โรค ของ หมู่ เขา หมู่ คน ต้ี ต้อง ทน ตุ๊ก ยอ้น ผี 



ลูก๋า 6:19 xxvi ลูก๋า 6:25

ฮา้ย๕ เข้า พระเยซู ก็ ฮกัษา หื้อ หาย 19 คน ตังหลาย ต่าง คน ก็ 
ต่าง พยายาม ต้ี จะ ถูก ตัว๋ พระเยซู ยอ้น มี ฤทธิ ์ซ่าน ออก จาก 
พระองค์ ฮกัษา โรค ของ หมู่ เขา หื้อ หาย กู้ คน

พระเยซู หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ สาวก
20 พระเยซู ผ่อ หน้า หมู่ สาวก ของ พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่

�หมู่ ต้าน ต้ี ตุ๊กยาก พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ เป๋น คน ของ แผ่นดิน ของ พระเจ้า แล้ว

21 หมู่ ต้าน ต้ี กัน้ อยาก ใน เวลา น้ี พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น 
สุข

ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน๋ อิม่
หมู่ ต้าน ต้ี ฮอ้ง ไห ้อยู ่ใน เวลา น้ี พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข

ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ ใค่ หวั
22 พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข เม่ือ คน ตังหลาย จัง หมู่ 

ต้าน
ไล่ หมู่ ต้าน ออก จาก หมู่ เขา ดู ถูก ดู แควน หมู่ ต้าน
วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน บ่ ดี ยอ้น หมู่ ต้าน หนั แก่ เฮา ผู้ เป๋น 

บุตรมนษุย์
23 เม่ือ เกิด จาอัน้ ขึ้น ต้าน ตังหลาย จง จ้ืนจม ยนิดี วดิ ๆ เต้น ๆ

เต๊อะ ยอ้น วา่ พระเจ้า มี รางวลั อนั ยิง่ใหญ่ ไว ้ใน สวรรค์ 
สําหรบั หมู่ ต้าน เซิง่ ก็ เหมือน เดียว กัน๋ กับ หมู่ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี โดน ป้อ อุย๊ แม่หม่อน 
เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋

24 แต่ ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี รํา่รวย
ยอ้น วา่ เจ้า ได้ ฮบั ความ สุข สบาย ต้ี สุด แล้ว

25 ความ ฉิบหาย ก็ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี ได้ กิน๋ อิม่ เวลา น้ี
๕ 6:18 6:18 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ยอ้น วา่ เจ้า จะ กัน้ อยาก
ความ ฉิบหาย ก็ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี ใค่หวั เวลา น้ี

ยอ้น วา่ เจ้า จะ โศกเศรา้ เสียใจ๋
26 ความ ฉิบหาย ก็ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี หมู่ คน ยกยอ่ง วา่ เจ้า 

เป๋น คน ดี
ยอ้น วา่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา ก็ ได้ เยยีะ อยา่ง เดียว 

กัน๋ น้ี กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม 
มา แล้ว

พระเยซู บอก หื้อ ฮกั ศัตรู๋
27 �แต่ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ต้ี ก่ําลัง ฟัง อยู ่วา่ จง ฮกั 

ศัตรู ๋ของ ต้าน จง เยยีะ ดี กับ คน ต้ี จัง ต้าน 28 จง ป๋ัน ปอน คน ต้ี 
แจ้งด่า ต้าน จง อธษิฐาน เผื่อ คน ต้ี เยยีะ ฮา้ย ต่อ ต้าน 29 ถ้า ใผ 
คน ใด ตบ แก้ม ของ ต้าน เผิก น่ึง ก็ หื้อ บิน่ แหม เผิก น่ึง หื้อ เขา 
แหม ใผ เอา เส้ือ คุม ต้าน ไป ถ้า เขา จะ เอา เส้ือ แหม ก็ หื้อ เขา ไป 
เต๊อะ 30 ถ้า ใผ มา ขอ อะหยงั จาก ต้าน ก็ หื้อ เขา ไป เต๊อะ กับ เม่ือ 
ใผ เอา อะหยงั ของ ต้าน ไป ก็ บ่ ถ้า ทวง คืน 31หื้อ เยยีะ ต่อ คน อื่น
อยา่ง ต้ี ต้าน ต้องก๋าน หื้อ คน อื่น เยยีะ ต่อ ต้าน จาอัน้

32 �ถ้า ต้าน ตังหลาย ฮกั ก้า คน ต้ี ฮกั ต้าน เต้าอัน้ จะ ได้ บุญ
คุณ อะหยงั คน บ่ ดี คน บาป ตังหลาย ก็ ฮกั คน ต้ี ฮกั เขา เหมือน 
กัน๋ 33 ถ้า ต้าน เยยีะ ดี กับ คน ต้ี เยยีะ ดี กับ ต้าน เต้าอัน้ จะ บุญ
คุณ อะหยงั คน บาป ตังหลาย ก็ เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ 34 ถ้า 
ต้าน ตังหลาย หื้อ ยมื ก้า คน ต้ี ต้าน ฮู ้วา่ จะ ได้ คืน เต้าอัน้ จะ ได้ 
บุญคุณ อะหยงั คน บาป ตังหลาย ก็ หื้อ คน บาป ยมื โดย คาด วา่ 
จะ ฮบั คืน อยา่ง เดียว กัน๋ 35 แต่ จง ฮกั ศัตรู ๋ของ ต้าน ตังหลาย
กับ เยยีะ ดี กับ เขา จง หื้อ เขา ยมื ไป โดย บ่ ต้อง หว่ง วา่ จะ ได้ คืน
แล้ว ต้าน จะ ได้ ฮบั รางวลั ยิง่ใหญ่ ใน สวรรค์ จะ ได้ เป๋น ลูก ของ 
พระเจ้า ผู้ สูงสุด ยอ้น พระองค์ โผด ตึง คน ต้ี อกตัญญู ตึง คน 
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บ่ ดี 36 ต้าน ตังหลาย จง มี ความ เมตต๋า กรุณา เหมือน พระ
บิดา ของ ต้าน มี ความ เมตต๋า กรุณา

ก๋าน ตัดสิน ตํา๋หนิ คน อื่น
37 �บ่ ดี ตัดสิน ใผ แล้ว เขา ก็ จะ บ่ ตัดสิน ต้าน บ่ ถ้า ตัดสิน ลง

โต้ษ ใผ แล้ว เขา ก็ จะ บ่ ตัดสิน ลงโต้ษ ต้าน จง ยกโต้ษ หื้อ เขา
แล้ว เขา ก็ จะ ยกโต้ษ หื้อ ต้าน 38 จง หื้อ กับ คน อื่น แล้ว พระเจ้า 
ก็ จะ หื้อ กับ ต้าน ต้าน จะ ได้ ฮบั ตวง จ๋นสวดจ๋นล้น ต๋าง ยอ้น 
วา่ ต้าน ใจ๊ ต๋าง แก่น ใด ตวง หื้อ คน อื่น พระเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ต๋าง แก่น 
น้ัน ตวง หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋�

39 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น กําเผียบ วา่ �คน ต๋าบอด จู๋ง 
คน ต๋าบอด ได้ กา ตึง สอง คน จะ บ่ ตก ขุม ตก บ่อ กา 40 ลูกศิษย ์
บ่ ใหญ่ เหลือ ครู แต่ ลูกศิษย ์ต้ี ฮบั ก๋าน เฝ็ิก สอน จบ แล้ว ก็ จะ 
เป๋น เหมือน ครู ของ เขา

ก๋าน จ้วย หมู่ ป้ีน้อง แก้ ป๋ัญหา
41 �เป๋น จาใด ต้าน ผ่อ หนั ขี้ ฝุ่น ต้ี อยู ่ใน ต๋า ป้ีน้อง ของ ต้าน

แต่ ไม้ ตึง ดุ้น อยู ่ใน ต๋า ตัว๋ เก่า ผ่อ บ่ หนั 42 เป๋น จาใด ต้าน อู ้กับ 
หมู่ ป้ีน้อง ของ ต้าน วา่ �น้อง เหย หื้อ เฮา เขี่ย ขี้ฝุ่น ออก จาก ต๋า 
ของ เจ้า เนาะ� แต่ ต้ี ไหน ได้ มี ไม้ ตึง ดุ้น อยู ่ใน ต๋า ตัว๋ เก่า ก็ บ่ หนั
คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด หื้อ จัก๊ ไม้ ดุ้น ออก จาก ต๋า ตัว๋ เก่า เหยี ก่อน
แล้ว จะ ได้ ผ่อ หนั ถ่ี ๆ ก่อน ต้ี จะ ไป เขี่ย ขี้ฝุ่น ออก จาก ต๋า ของ ป้ี
น้อง ได้

43 �เก๊า ไม้ ดี ก็ ออก หน่วย ดี เก๊ า ไม้ บ่ ดี ก็ ออก หน่วย บ่ ดี
44 เฮา จะ ฮู ้วา่ เก๊าไม้ ดี กาวา่ บ่ ดี ก็ ผ่อ ต้ี หน่วย ของ มัน บ่ มี ใผ 
เกย เก็บ หน่วย บ่าเด่ือ จาก เก๊าไม้ ต้ี มี หนาม กาวา่ เก็บ องุน่ 
จาก เก๊า หญ้า ต้ี มี หนาม 45 คน ดี ก็ มี สิง่ ดี ๆ ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู ้
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แต่ สิง่ ดี ออก มา แต่ คน บ่ ดี ก็ มี สิง่ บ่ ดี ใน ใจ๋ กับ จะ อู ้สิง่ บ่ ดี ออก 
มา เหมือน กัน๋ ยอ้น ใน ใจ๋ เป๋น จาใด ปาก ก็ อู ้มา จาอัน้

จีวติ สอง อยา่ง
46 �เป๋น จาใด ต้าน ตังหลาย ฮอ้ง เฮา วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ เยยีะ ต๋าม ต้ี เฮา สอน น้ัน 47 กู้ คน ต้ี มา หา เฮา 
กับ ฟัง กํา สอน ของ เฮา แล้ว เยยีะ ตวย ต๋าม กํา สอน น้ัน เฮา จะ 
บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ เขา เผียบ เหมือน ใผ 48 เขา เผียบ 
เหมือน คน ต้ี แป๋ง เฮอืน เขา ขุด ขุม เลิก็ วาง ฐาน ไว ้บน บ่าหนิ
เม่ือ น้ํา ท่วม สาย น้ํา เจ้ียว ตัง้ ใส่ เฮอืน น้ัน เฮอืน ก็ บ่ ไหว บ่ เฟือน
ยอ้น ได้ แป๋ง ไว ้อยา่ง มัน่คง 49 แต่ คน ต้ี ได้ ฟัง กําสอน ของ เฮา
แล้ว ก็ บ่ ได้ เยยีะ ตวย ต๋าม เขา ก็ เผียบ เหมือน คน น่ึง แป๋ง เฮอืน 
บน ดิน ขุด ขุม วาง ฐาน ไว ้บ่ เลิก็ เม่ือ มี น้ํา ท่วม สาย น้ํา ไหล แฮง 
ตัง้ ใส่ เฮอืน น้ัน เฮอืน น้ัน ก็ จะ หลุ จะ ปัง ลง ตันที เสียหาย หมด�

7
พระเยซู ฮกัษา คน ฮบัใจ๊ ของ นายรอ้ย ทหาร โรมัน

1 เม่ือ พระ เยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ี หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง แล้ว
พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม 2 มี คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง 
ของ นายรอ้ย ทหาร โรมัน บ่ สบาย หนัก เกือบ จะ ต๋าย แล้ว นาย
รอ้ย ฮกั คน น้ัน นัก 3 นายรอ้ย ได้ ยนิ วา่ พระเยซู มา จึง หื้อ หมู่ 
คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว ยวิ บาง คน ไป ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ 
มา ฮกัษา คน ฮบัใจ๊ ของ เขา 4 เม่ือ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ น้ัน มา 
เถิง พระเยซู แล้ว ก็ ออ้นวอน แล้ว ออ้นวอน แหม วา่ �นายรอ้ย 
คน น้ัน สมควร ต้ี ต้าน จะ จ้วย 5 ยอ้น เขา ฮกั คน ใน จ้าด ของ เฮา
กับ เขา ได้ แป๋ง ธรรมศาลา หื้อ เฮา ตวย� 6 พระเยซู จึง ไป กับ 
หมู่ เขา เม่ือ ไป เกือบ จะ เถิง เฮอืน ต้ี นายรอ้ย คน น้ัน อยู่ นาย
รอ้ย ก็ หื้อ เป้ือน บาง คน ไป หา พระองค์ ใจ๊ บอก วา่ �บ่ ถ้า เข้า ไป 
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ใน เฮอืน เน่อ ยอ้น ข้าพเจ้า บ่ ดี ปอ ต้ี จะ หื้อ ต้าน ลอด เข้า มา ใน 
จายคา เฮอืน ของ ข้าพเจ้า 7 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า หนั วา่ บ่ เปิง 
ต้ี จะ ออก มา ปะ ต้าน แต่ ขอ ต้าน สัง่ กําเดียว เต้าอัน้ คน ฮบั
ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย จาก พยาธ ิต้ี เขา เป๋น 8 ข้าพเจ้า อยู ่
ใต้ วนัิย ของ ทหาร กับ มี ทหาร อยู ่ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย
ข้าพเจ้า สัง่ คน น่ึง วา่ �ไป� เขา ก็ ไป สัง่ คน น่ึง วา่ �มา� เขา ก็ 
มา ข้าพเจ้า บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �เยยีะ อนั น้ี เน่อ� เขา ก็ เยยีะ�
9 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ จาอัน้ ก็ งดื ใน ความ เจ้ือ ของ นายรอ้ย จึง 
เหลียว ป๊ิก มา อู ้กับ คน ตังหลาย ต้ี ติดต๋าม พระองค์ ไป วา่ �เฮา 
บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ เฮา บ่ เกย ปะ ใผ คน ใด ใน ประเทศ 
อสิราเอล ต้ี มี ความ เจ้ือ นัก ขนาด น้ี มา ก่อน เลย� 10 เม่ือ เป้ือน 
ป๊ิก ไป เถิง เฮอืน นายรอ้ย ก็ หนั คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน หาย เป๋น ปกติ 
แล้ว

พระเยซู จ้วย ลูก ของ แม่ หม้าย เป๋น ขึ้น มา ใหม่
11 ได้ แหม บ่ ปอ เมิน พระเยซู ไป หมู่ บ้าน นาอนิ กับ หมู่ สาวก 

ของ พระองค์ คน ตังหลาย แหม จ้าดนัก ก็ ตวย พระองค์ ไป
12 เม่ือ มา เถิง ใก้ ปะตู๋ เมือง น้ัน มี คน หาม ศพ ป้อจาย หนุ่ม คน 
น่ึง มา แม่ ของ ป้อจาย คน น้ัน เป๋น หม้าย มี ลูก คน เดียว จาว 
บ้าน จ้าดหลาย คน ก็ มา ตวย นาง 13 เม่ือ พระเยซู หนั แม่ ของ 
ป้อจาย คน น้ัน พระองค์ มี ใจ๋ อนิดู นาง อู ้วา่ �บ่ ต้อง ไห ้เน่อ�
14 แล้ว พระองค์ เข้า ไป ใก้ ๆ แล้ว ต๊ะ แตะ หาม ศพ หมู่ ต้ี หาม 
ก็ หยุด ยนื พระองค์ จึง สัง่ วา่ �จาย หนุ่ม เหย เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก 
ขึ้น� 15คน ต๋าย น้ัน ก็ ลุก ขึ้น น่ัง อู ้ได้ พระองค์ จึง มอบ จาย หนุ่ม 
คน น้ัน หื้อ แม่ ของ เขา

16 คน ตัง หลาย ต้ี ตวย มา ก็ เก๋ งกัว๋ กัน๋ ขนาด แล้ว ปา 
กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า วา่ �ต้าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ต้ี ยิง่ ใหญ่ ได้ เกิด ขึ้น มา ต้า มก๋าง หมู่ เฮา แล้ว กับ 
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พระเจ้า ได้ มา จ้วย คน ของ พระองค์ แล้ว� 17 เรือ่ง น้ี ก็ ได้ เล่า
ลือ กัน๋ ไป ใคว ่แควน้ ยู เดีย กับ ดินแดน ต้ี อยู ่แวด แควน้ น้ัน 
ตวย

ยอหน์ ส่ง สาวก มา ถาม พระเยซู
18 หมู่ สาวก ของ ยอหน์ ก็ เล่า เถิง เหตุ ก๋ารณ์ ตึง หมด น้ัน 

หื้อ ยอหน์ ฟัง 19 ยอหน์ ฮอ้ง สาวก สอง คน มา หา สัง่ หื้อ ไป 
ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน เป๋น ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน๖ กา กาวา่ จะ ต้อง 
กอง ถ้า คน อื่น แหม� 20 เม่ือ หมู่ เขา มา เถิง พระเยซู ก็ บอก 
พระองค์ วา่ �ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ใจ๊ หมู่ เฮา มา ถาม พระองค์ 
วา่ �ต้าน เป๋น ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน กา กาวา่ จะ ต้อง กอง ถ้า คน อื่น 
แหม� �

21 ใน เวลา หละหวา่ง น้ัน พระเยซู ได้ ฮกัษา คน เจ็บ คน เป๋น 
โรค ต่าง ๆ หื้อ หาย เป๋น จํา๋นวน นัก คน ต้ี ผี เข้า ก็ หาย คน ต๋า
บอด ก็ ผ่อ หนั ได้ 22 พระองค์ ตอบ สาวก สอง คน น้ัน ไป วา่ �ป๊ิก 
ไป บอก ยอหน์ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน ได้ ยนิ กับ ได้ หนั คือ คน ต๋าบอด ก็ 
ผ่อ หนั ได้ คน งอ่ย ก็ เตียว ได้ คน ขีตู้้ด ก็ หาย สะอาด คน หู หนวก 
ก็ ได้ ยนิ คน ต๋าย ก็ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย คน ตุ๊ก คน ยาก ก็ ได้ 
ฟัง ข่าวดี 23 คน ต้ี บ่ ขัดใจ๋ ใน สิง่ ต้ี เฮา อู ้กับ เยยีะ ก็ เป๋น สุข�

24 เม่ือ คน ต้ี ยอหน์ ใจ๊ มา ป๊ิก ไป แล้ว พระองค์ ตัง้เก๊า อู ้กับ 
คน ตังหลาย เรือ่ง ยอหน์ วา่ �ต้าน ตังหลาย ไป ผ่อ อะหยงั ใน 
ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ไป ผ่อ ต้น ออ้ ถูก ลม ป๊ัด แกวง่ ไป แกวง่ มา 
จาอัน้ กา 25 ถ้า บ่ ใจ้ ออก ไป ผ่อ อะหยงั กัน๋ ไป ผ่อ คน แต่งตัว๋ 
งาม ๆ กา ยอ้น วา่ คน ต้ี แต่งตัว๋ อยา่ง ดี กิน๋ ดี อยู ่ดี ยอ่ม ปา กัน๋ 
อยู ่ใน วงั ปู๊น 26 ถ้า จาอัน้ หมู่ ต้าน ออก ไป ผ่อ อะหยงั กัน๋ ไป 
ผ่อ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แม่น ก่อ แม่น แล้ว เฮา 
๖ 7:19 7:19 ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน หมายเถิง พระครสิต์
ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บอก วา่ จะ มา
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บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ยอหน์ เป๋น นัก เหลือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า แหม ก่อน 27 คือ ยอหน์ คน เนียะ มี กําเขียน เถิง 
ต้าน ไว ้วา่
�เฮา จะ ส่ง คน ส่ง ข่าว นํา หน้า ต้าน ไป ก่อน

เขา จะ เกียม คน๗ หื้อ พรอ้ม ก่อน ต้าน มา�ญ
28 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน หมู่ คน ต้ี เกิด มา น้ัน บ่ มี ใผ ต้ี 
ยิง่ใหญ่ เหลือ ยอหน์ แต่ คน เล็ก หน้อย ต้ี สุด ใน แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า ก็ ยงั ใหญ่ เหลือ ยอหน์ แหม ก่อน� 29 คน ตังหลาย กับ 
หมู่ คน เก็บ ภาษี ต้ี ได้ยนิ กับ ได้ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์ แล้ว ก็ 
ยอมฮบั วา่ พระเจ้า ยุติธรรม 30 แต่ หมู่ ฟารสีิ กับ ผู้ ชาํนาญ บท 
บัญญัติ บ่ ยอมฮบั แผนก๋าน ของ พระเจ้า ต้ี มี ต่อ หมู่ เขา โดย 
บ่ ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์

31 พระเยซู อู ้ต่อ ไป แหม วา่ �จาอัน้ เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค 
สมัย น้ี เหมือน กับ อะหยงั ดี หมู่ เขา จะ เหมือน อะหยงั 32 ก็ 
เผียบ เหมือน กับ หละออ่น น่ัง เล่น อยู ่ก๋าง กาด ก๋าง ลี เอิน้ ฮอ้ง 
ใส่ กัน๋ วา่
�หมู่ เป้ิน เป่า ป่ี เป่า แน หื้อ ฟัง แล้ว

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

หมู่ ตัว๋ ก็ บ่ ไห ้บ่ หุย ตวย�
33 ยอ้น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพ ติศมา ถือ ศีล อด อาหาร กับ บ่ ได้ กิน๋ 
เหล้า องุน่ ต้าน ตังหลาย ก็ วา่ �คน น้ี มี ผี เข้า อยู�่ 34 ส่วน บุตร
มนษุย ์ได้ ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม ต้าน ตังหลาย ก็ วา่ �ผ่อ คน น้ี ลอ ขี้ กละ
ขี้ เมา ตวย ป๋าย บ่ ปอ ยงั เป๋น เป้ือน กับ คน เก็บ ภาษี คบ กัน๋ กับ 
๗ 7:27 7:27 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ �เกียม คน� เป๋น
�เกียม ตาง� ญ 7:27 7:27 มลค� 3:1
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คน บาป� 35 แต่ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า น้ัน ก็ ได้ฮบั ก๋าน ยอมฮบั 
วา่ ถูกต้อง แล้ว จาก คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ป๋ัญญา น้ัน�

พระเยซู ใน บ้าน ฟารสีิ
36 มี คน น่ึง ใน หมู่ ฟารสีิ จ้ือ ซีโมน เจิญ พระองค์ ไป กิน๋ ข้าว 

ตวย พระองค์ ก็ ไป น่ัง กิน๋ ใน เฮอืน ของ เขา 37 มี แม่ญิง คน น่ึง 
ใน เมือง น้ัน เป๋น คน บาป เม่ือ ฮู ้วา่ พระองค์ ก่ําลัง กิน๋ ข้าว อยู ่
ใน บ้าน ของ ฟารสีิ คน น้ัน 38 แม่ญิง คน น้ัน ก็ กํา๋ ขวด ใส่ น้ํามัน 
หอม มา ยนื อยู ่ตัง หลัง ใก้ ๆ ตีน๋ พระเยซู ไห ้จ๋น น้ําต๋า ยอ้ย ตก 
ใส่ ตีน๋ พระองค์ นาง ก็ เอา ผม ของ นาง เจ๊ด ตีน๋ พระองค์ จูบ ตีน๋ 
พระองค์ แล้ว เอา น้ํามัน หอม ถอก ใส่ ตีน๋ พระองค์ 39 ฟารสีิ ต้ี 
ได้ เจิญ พระเยซู มา บ้าน หนั ใส่ ก็ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ ก็ ต้อง ฮู ้วา่ แม่ญิง คน ต้ี ถูก 
ตัว๋ ของ ต้าน น้ัน เป๋น ใผ เป๋น คน จาใด ยอ้น นาง เป๋น คน บาป�

40 พระเยซู จึง อู ้กับ เขา วา่ �ซี โมน เหย เฮา มี เรือ่ง จะ อู ้
กับ ต้าน หน้อย� เขา ก็ ตอบ วา่ �เจิญ อาจ๋ารย์ อู ้ไป เต๊อะ�
41 พระองค์ จึง อู ้วา่ �เจ้าหน้ี คน น่ึง มี ลูก หน้ี สอง คน คน น่ึง 
เป๋น หน้ี หา้ รอ้ย เดนาริอนั แหม คน น่ึง เป๋น หน้ี หา้ สิบ เดนา
ริอนั 42 เม่ือ หมู่ เขา บ่ มี สตางค์ มา ใจ๊ หน้ี เจ้าหน้ี ก็ ยก หน้ี หื้อ 
กับ สอง คน น้ัน เหยี แล้ว ใน สอง คน น้ัน ใผ จะ ฮกั นาย นัก เหลือ 
กัน๋� 43 ซีโมน ก็ บอก พระองค์ วา่ �ข้าพเจ้า หนั วา่ คน ต้ี นาย 
ยก หน้ี หื้อ นัก ก็ ฮกั นาย นัก� พระองค์ จึง วา่ �ต้าน อู ้ถูก แล้ว�
44 พระองค์ จึง เหลียว หลัง ผ่อ แม่ญิง คน น้ัน แล้ว อู ้กับ ซีโมน 
วา่ �ต้าน หนั แม่ญิง คน น้ี ก่อ เฮา ได้ เข้า มา ใน เฮอืน ของ ต้าน
ต้าน บ่ ได้ เอา น้ํา มา ซ่วย ตีน๋ เฮา แต่ แม่ญิง คน น้ี ได้ เอา น้ําต๋า 
ซ่วย ตีน๋ เฮา แล้ว เอา ผม เจ๊ด ตีน๋ เฮา 45 ต้าน บ่ ได้ จูบ เฮา แต่ 
แม่ญิง คน น้ี จูบ ตีน๋ เฮา ตลอด ตัง้แต่ นาง เข้า มา 46 ต้าน บ่ ได้ 
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เอา น้ํามัน ถอก หวั เฮา แต่ แม่ญิง คน น้ี เอา น้ํามัน หอม ถอก ใส่ 
ตีน๋ เฮา๘ 47 ยอ้น จาอัน้ เฮา บอก ต้าน วา่ บาป ของ แม่ญิง คน น้ี 
เซิง่ มี นัก ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว ยอ้น นาง ฮกั เฮา นัก แต่ คน ต้ี ได้
ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ หน้อย ก็ ฮกั หน้อย�

48 พระองค์ จึง บอก กับ แม่ญิง คน น้ัน วา่ �บาป ของ เจ้า เฮา 
ยก หื้อ แล้ว� 49 ฝ่าย คน ตังหลาย ต้ี น่ัง กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ ก๊ึด ใน ใจ๋ 
วา่ �คน น้ี เป๋น ใผ เถิง ยกโต้ษ บาป หื้อ ได้� 50 พระเยซู จึง บอก 
แม่ญิง คน น้ัน วา่ �ความ เจ้ือ ของ เจ้า ได้ เยยีะ หื้อ เจ้า รอด ป๊น 
บาป โต้ษ แล้ว ขอ หื้อ อยู ่ดี มี สุข เน่อ�

8
1 ต่อ มา พระองค์ ก็ เตียว ตาง ไป ใคว ่บ้าน ใคว ่เมือง บอก 

ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า สาวก สิบ สอง คน ก็ อยู ่กับ 
พระองค์ 2 ฮว่ม กับ แม่ญิง บาง คน ต้ี พระองค์ เกย ไล่ ผี ออก 
จาก ตัว๋ กับ ฮกัษา โรค หื้อ หาย ได้ แก่ มารยี ์ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ มารยี ์
จาว มักดาลา คน ต้ี พระองค์ ได้ ไล่ ผี ออก เจ็ด ตัว๋ 3 กับ นาง 
โยอนันา เมีย ของ คูซา ป้อบ้าน ของ เจ้าเมือง เฮโรด สุสันนา 
กับ แม่ญิง แหม หลาย คน ต้ี เกย ถวาย ของ ส่วน ตัว๋ จ้วยเหลือ 
พระองค์ กับ สาวก ของ พระองค์

กําเผียบ เรือ่ง หวา่น เม็ด ข้าว
4 เม่ือ มี หมู่ คน จํา๋นวน นัก คน จาก หลาย บ้าน หลาย เมือง มา 

หา พระเยซู พระองค์ จึง อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น กําเผียบ วา่ 5 �มี จาว
นา คน น่ึง ออก ไป หวา่น เม็ด พืช บาง เม็ด ตก ต๋าม หน ตาง เตียว
คน ก็ ยํ่า แล้ว นก ก็ มา จิก กิน๋ เหยี หมด 6 บาง เม็ด ก็ ตก ลง ดิน 
ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด เม่ือ งอก ขึ้น มา บ่ ปอ เมิน 
ก็ เหีย่ว แหง้ ต๋าย ยอ้น วา่ ขาด น้ํา 7 บาง เม็ด ตก ก๋าง ป่า หนาม
๘ 7:46 7:46 วฒันธรรม ก๋าน ต้อนฮบั ของ จาว ยวิ จะ เอา น้ํา หื้อ ซ่วย ตีน๋ จูบ แก้ม
กับ เอา น้ํามัน หอม ถอก ใส่ หวั
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ต้น หนาม น้ัน ก็ ใหญ่ ขึ้น มา งาํ ต้น น้ัน เหยี หมด 8 บาง เม็ด ตก 
บน ดิน ดี ก็ งอก งาม ใหญ่ ขึ้น แล้ว ก็ มี งวง มี เม็ด นัก เป๋น รอ้ย 
เต้า� เม่ือ พระองค์ อู ้แล้ว ก็ บอก หมู่ เขา เสียง ดัง วา่ �ใผ ยอม 
ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�

9 หมู่ สาวก ถาม พระองค์ วา่ �กําเผียบ น้ัน หมาย ความ วา่ 
จาใด� 10พระเยซู บอก หมู่ สาวก วา่ �ข้อ ล้ําเลิก็ เรือ่ง แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้ได้ ส่วน หมู่ คน อื่น ๆ น้ัน
จะ อู ้หื้อ ฟัง เป๋น กําเผียบ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร ์ต้ี วา่
�หมู่ เขา ผ่อ แต่ บ่ หนั หมู่ เขา ฟัง แต่ บ่ เข้าใจ๋�ฎ

11 �กํา เผียบ คือ จาอี้ เม็ด พืช ก็ คือ ถ้อย กํา ของ พระเจ้า
12 ต้ี ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า แล้ว มาร ก็ มา ลู่ เอา ถ้อยกํา น้ัน ต้ี หวา่น ลง ใน ใจ๋ ของ 
เขา ไป เหยี เป้ือ บ่ หื้อ เขา เจ้ือ และ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ 13 ต้ี ตก 
ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ 
ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั ถ้อยกํา น้ัน ตัน บาด ตัน บ้วง อยา่ง จ้ืนจม 
ยนิดี แต่ ฮาก ลง ดิน บ่ เลิก็ เขา เจ้ือ บ่ ปอ เมิน เม่ือ ถูก ทดลอง ก็ 
เลิก เจ้ือ ไป เหยี 14 ต้ี ตก ก๋าง ป่า หนาม น้ัน ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง 
ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั เอา เหมือน กัน๋ แต่ ความ เป๋น หว่ง เรือ่ง ต่าง ๆ
เก่ียว กับ จีวติ ใน โลก น้ี ความ หลง มัวเมา ข้าว ของ เงนิ คํา กับ 
ความ ม่วน งนั สัน เล้า ก็ มา งาํ เขา ไว้ แล้ว ความ เจ้ือ ของ เขา ก็ 
บ่ จํา๋เรญิ เติบโต 15 ต้ี ตก บน ดิน ดี ก็ เหมือน คน มี จิตใจ๋ ต้ี ดี งาม 
กับ สูง ส่ง เม่ือ ได้ ฟัง ถ้อยกํา ก็ จํา๋ เอา ไว้ แล้ว ก็ อดทน จ๋น ออก 
ผล

กําเผียบ เรือ่ง โกมไฟ
16 �บ่ มี ใผ เม่ือ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ซ้า ควบ ไว ้เหยี กาวา่ 

เอา ไป ซุก ไว ้ป๊ืน เตียง แต่ จะ ตัง้ บน ตัง่ ไว้ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี 
ฎ 8:10 8:10 อสย� 6:9
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เข้า มา จะ หนั เป่งแจ้ง ได้ 17 กู้ สิง่ ต้ี เอา ไป ซ่อน ไว ้ก็ จะ ป๋ากฏ 
ออก มา หื้อ หนั กับ กู้ สิง่ ต้ี เป๋น ความ ลับ ก็ จะ ถูก เปิดเผย หื้อ ฮู้
18ยอ้น จาอัน้ ต้าน ตังหลาย ฟัง หื้อ ดี ๆ คน ต้ี เข้าใจ๋ อยู ่แล้ว ก็ จะ 
เข้าใจ๋ นัก ขึ้น แหม ส่วน คน ต้ี บ่ เข้าใจ๋ แม้ ต้ี เขา ก๊ึด วา่ เขา เข้าใจ๋
พระเจ้า จะ เอา ไป จาก เขา เหยี�

19 ต๋อน น้ัน แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว ของ พระเยซู มา หา พระองค์
แต่ เข้า ไป เถิง ตัว๋ พระองค์ บ่ ได้ ยอ้น มี คน นัก 20 มี คน บอก 
พระองค์ วา่ �แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว ของ ต้าน มา ยนื ถ้า อยู ่ตัง
นอก� 21 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา ต้ี หัน้ วา่ �แม่ กับ น้อง ของ เฮา
คือ คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว เยยีะ ต๋าม�

พระเยซู หา้ม ลมหลวง
22 อยู ่มา วนั น่ึง พระองค์ ลง เฮอื กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์

แล้ว พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �หื้อ หมู่ เฮา ข้าม ทะเลสาบ ไป 
เผิก ตัง ปู๊น เต๊อะ� หมู่ เขา ก็ น่ัง เฮอื ออก ไป 23 เม่ือ เฮอื ก่ําลัง 
ไป พระองค์ ก็ นอน หลับ แล้ว มี ลมหลวง ก๋าง ทะเล น้ํา ซัด เข้า 
เกือบ เต๋ม เฮอื จ๋น เป๋น อนัตราย 24 หมู่ เขา มา ฮอ้ง พระองค์ ลุก
บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา จะ จ๋ม น้ํา ต๋าย 
กัน๋ หมด แล้ว� พระองค์ ก็ ลุก ขึ้น หา้ม ลม กับ คล่ืน แล้ว คล่ืน 
กับ ลม ก็ หยุด ทะเล ก็ หนิมผิว้ ดี 25 พระเยซู จึง อู ้กับ หมู่ เขา วา่
�บ่ มี ความ เจ้ือ กา� หมู่ เขา ก็ กัว๋ กับ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �ต้าน 
ผู้ น้ี เป๋น ใผ กัน๋ สัง่ บังคับ ลม กับ คล่ืน ได้ ลม กับ คล่ืน ก็ เจ้ือ ฟัง 
ต้าน�

พระเยซู ฮกัษา คน โดน ผี ฮา้ย๙ เข้า
26 หมู่ เขา แล่น เฮอื ไป เถิง เขต ของ จาว เกราซา ต้ี อยู ่แหม 

เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ กาลิลี 27 เม่ือ พระองค์ ขึ้น ฝ่ัง มี คน น่ึง 
๙ 8:25 8:25 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ออก มา จาก เมือง มา ปะ พระองค์ คน น้ัน มี ผี เข้า อยู่ บ่ ได้ นุ่ง 
เส้ือ นุ่ง ผ้า บ่ ได้ อยู ่กับ บ้าน กับ เฮอืน อยู ่ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ มา 
เมิน แล้ว 28 เม่ือ เขา หนั พระเยซู เขา ก็ หุย เสียง ดัง ยอบ ตัว๋ ลง 
ไหว ้ส่อง หน้า พระองค์ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �โอ พระเยซู พระบุตร 
ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด มา ยุง่ กับ เฮา เยยีะ หยงั ขอ เต๊อะ หา้ม 
ทรมาน เฮา เน่อ� 29 ต้ี เขา อู ้จาอัน้ ก็ ยอ้น พระเยซู ได้ สัง่ ผี ฮา้ย 
หื้อ ออก จาก เขา ผี น้ัน เกย เข้า เขา หลาย เต้ือ เขา เกย ถูก คน 
เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม กับ กุม เขา ไว้ แต่ เขา ก็ สะต๊ก เจ้ือก เหล็ก 
ปุด หมด กับ ผี ฮา้ย ก็ ปา เขา เข้า ไป อยู ่ใน ป่า คน เดียว 30 พระ
เยซู ถาม เขา วา่ �เจ้า จ้ือ อะหยงั� เขา ตอบ วา่ �จ้ือ ก๋อง� ยอ้น 
วา่ มี ผี ฮา้ย หลาย ตัว๋ เข้า อยู ่ใน ตัว๋ เขา 31 ผี น้ัน ก็ ออ้นวอน ซ้ํา
แล้ว ซ้ําแหม ขอ บ่ หื้อ พระองค์ สัง่ ป๊ิก ไป อยู ่ใน ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด
32 มี หมู เป๋น หมู่ ใหญ่ ก่ําลัง เซาะ หา กิน๋ อยู ่ต๋าม เถิม้ ดอย ใก้ ๆ
หัน้ ผี หมู่ น้ัน จึง ออ้นวอน พระองค์ ขอ ไป เข้า อยู ่ใน หมู หมู่ น้ัน
พระเยซู อู ้วา่ �ไป เต๊อะ� 33 ผี ฮา้ย หมู่ น้ัน ก็ ออก จาก ป้อจาย 
คน น้ัน แล้ว ไป เข้า อยู ่ใน หมู หมู หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ ล่น ลง หน้าผา 
จิง๊ ลง ไป ใน ทะเล แก๊น น้ํา ต๋าย หมด

34 หมู่ คน เล้ียง หมู เม่ือ หนั เหตุก๋ารณ์ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ล่น หนี 
ไป เล่า หื้อ คน ใน เมือง น้ัน ฟัง ตึง ใน เวยีง ตึง บ้าน นอก 35คน ตัง
หลาย ก็ ปา กัน๋ ออก ไป ผ่อ เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน เม่ือ หมู่ เขา 
มา ต้ี พระเยซู อยู่ ก็ หนั คน ต้ี ผี ออก แล้ว น้ัน นุ่ง เส้ือผ้า มี สติ ดี 
น่ัง อยู ่ใก้ ตีน๋ พระเยซู คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ กัว๋ 36 คน ตังหลาย 
ต้ี ได้ หนั เหตุก๋ารณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่น ๆ ฟัง เรือ่ง คน โดน ผี เข้า 
หาย เป๋น ปกติ ได้ จาใด 37 หมู่ คน ใน ดินแดน เกราซา ปา กัน๋ มา 
ออ้นวอน พระองค์ ขอ หื้อ ไป จาก หมู่ เขา เหยี ยอ้น วา่ หมู่ เขา กัว๋
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พระเยซู จึง ลง เฮอื ไป 38 คน ต้ี ผี ออก จาก ตัว๋ แล้ว ออ้นวอน ขอ 
ไป กับ พระองค์ แต่ พระเยซู สัง่ เขา วา่ 39�ป๊ิก ไป บ้าน เหยี แล้ว 
บอก หื้อ จาวบ้าน ฮู ้เถิง ก๋าน ใหญ่ ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ ต่อ เจ้า�
คน น้ัน ก็ ป๊ิก ไป บอก คน ตึง เมือง ฮู ้เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี พระเยซู ได้ 
เยยีะ กับ เขา

พระเยซู ฮกัษา ลูกสาว ไยรสั กับ แม่ญิง คน ต้ี เป๋น เลือด ตก 
บ่ หยุด

40 เม่ือ พระเยซู ป๊ิก ข้าม ทะเล มา แล้ว คน ตังหลาย ก็ ต้อน
ฮบั พระองค์ ยอ้น เขา ตังหลาย ถ้า พระองค์ อยู่ 41 มี ป้อจาย คน 
น่ึง จ้ือ ไยรสั เป๋น นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เข้า มา กราบ ตีน๋ 
พระเยซู ออ้นวอน พระองค์ หื้อ ไป บ้าน ของ เขา 42 ยอ้น วา่ เขา 
มี ลูก สาว คน เดียว อายุ สิบ สอง ขวบ นอน ป่วย อยู ่เกือบ จะ ต๋าย 
แล้ว เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง ไป น้ัน คน ตังหลาย ก็ ยดั ยู ้พระองค์

43 มี แม่ญิง คน น่ึง เป๋น โรค เลือด ตก บ่ หยุด สิบ สอง ป๋ี แล้ว เส้ี
ยง เงนิทอง หื้อ หมอ ฮกัษา จ๋น หมด เน้ือ หมด ตัว๋๑ แต่ บ่ มี ใผ ฮกั
ษา ได้ 44 นาง ลักมอบ มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว ก็ หยุบ ตีน๋ เส้ือ 
คุม ของ พระองค์ เลือด ต้ี ตก ก็ หยุด แหง้ ไป เลย 45 พระเยซู จึง 
ถาม วา่ �ใผ มา หยุบ ตัว๋ เฮา� เม่ือ คน ตังหลาย อู ้วา่ บ่ ได้ โดน ลอ
เปโตร จึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ คน ยดั ยู ้กัน๋ ล่อ ก็ ถูก ใส่ 
พระองค์ พ่อง ก่า� 46 แต่ พระเยซู บอก วา่ �มี คน น่ึง ถูก ตัว๋ เฮา
ยอ้น เฮา ฮูสึ้ก ฤทธิ ์แผซ่่าน ออก จาก ตัว๋ เฮา� 47 เม่ือ แม่ญิง คน 
น้ัน หนั วา่ พระเยซู ฮู ้แล้ว นาง กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ เข้า มา ก้ม ลง กราบ 
พระองค์ บอก พระองค์ ต่อหน้า คน ตังหลาย วา่ นาง ได้ ถูก ต้อง 
พระองค์ ยอ้น เหตุ อะหยงั และ ได้ หาย โรค ตันที 48 พระองค์ อู ้
๑ 8:43 8:43 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อความ น้ี
�เส้ียง เงนิทอง หื้อ หมอ ฮกัษา จ๋น หมด ตัว๋�
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กับ นาง วา่ �ลูก เหย ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ เจ้า หาย โรค 
แล้ว ขอ หื้อ อยู ่ดี มี สุข เน่อ�

49 ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน มี คน มา จาก บ้าน ของ ไย
รสั ต้ี เป๋น นาย ธรรมศาลา มา บอก เขา วา่ �ลูก สาว ของ ต้าน 
ต๋าย แล้ว บ่ ต้อง รบก๋วน อาจ๋ารย ์ละ� 50 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ 
จาอัน้ จึง อู ้กับ ไยรสั วา่ �บ่ ต้อง กัว๋ จง เจ้ือ เต้าอัน้ แล้ว ลูก จะ 
หาย� 51 เม่ือ มา แผว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน เฮอืน พระองค์ บ่ หื้อ 
คน อื่น เข้า ไป ตวย นอกจาก เปโตร ยอหน์ ยากอบ กับ ป้อแม่ 
ของ หละออ่น เต้าอัน้ 52 คน ตังหลาย ก็ ไห ้หุย สน่ัน ป่ัน ป๊ืน ยอ้น 
หละออ่น คน น้ัน ต๋าย พระเยซู บอก หมู่ เขา วา่ �บ่ ต้อง ไห้ เขา 
ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ ลอ แต่ หลับ อยู ่บ่ ดาย� 53คน ตังหลาย ก็ ใค่หวั ใส่ 
พระองค์ ยอ้น หมู่ เขา ฮู ้วา่ หละออ่น น้ัน ต๋าย แล้ว 54 พระเยซู 
กํา๋ มือ หละออ่น คน น้ัน ไว้ แล้ว อู ้ออก มา วา่ �ลูก เหย จง ลุก ขึ้น 
มา เต๊อะ� 55 แล้ว วญิญาณ ของ หละออ่น ก็ ป๊ิก เข้า สู่ ใน หละ
ออ่น คน น้ัน เขา ก็ ลุก ขึ้น น่ัง ตันที พระองค์ สัง่ ป้อแม่ วา่ �เอา 
ข้าว มา หื้อ หละออ่น กิน๋� 56 ป้อแม่ ของ หละออ่น ก็ ปา กัน๋ ตก 
สะเกิด็ แต่ พระองค์ สัง่ หา้ม เขา บ่ หื้อ บอก เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น 
น้ัน กับ ใผ สัก คน

9
ส่ง สาวก สิบ สอง คน ออก ไป เยยีะ ก๋าน

1 พระเยซู ฮอ้ง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธ ิอาํนาจ หมู่ 
เขา ไล่ ผี ฮา้ย๒ กับ ฮกัษา โรค ต่าง ๆ หื้อ หาย ได้ 2 แล้ว พระองค์ 
ส่ง หมู่ เขา ออก ไป บอก เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า กับ ฮกัษา 
คน เจ็บป่วย ตังหลาย หื้อ หาย 3 พระองค์ สัง่ หมู่ เขา วา่ �บ่ ต้อง 
๒ 9:1 9:1 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 



ลูก๋า 9:4 xl ลูก๋า 9:13

เอา อะหยงั ไป ตวย เน่อ เจ้น ไม้เต๊า ถง ของกิน๋ สตางค์ กาวา่
เส้ือผ้า แหม ผืน 4 ถ้า เข้า ไป ใน เฮอืน ใด ก็ หื้อ ยา้ง อยู ่เฮอืน น้ัน 
จ๋น กวา่ จะ ยา้ย ไป 5 หมู่ บ้าน ใด บ่ ยอม ต้อนฮบั ต้าน เม่ือ ต้าน 
ออก จาก หมู่ บ้าน น้ัน ไป หื้อ ปัด ขี้ฝุ่น ต้ี ติด ตีน๋ ต้าน ออก ขวา้ง ไว ้
หัน้ เป้ือ ส่อ หื้อ หนั วา่ พระเจ้า บ่ ปอใจ๋ กับ บ่ ยอมฮบั เขา� 6 หมู่ 
สาวก ก็ ปา กัน๋ ออก ไป ใคว ่บ้าน ใคว ่เมือง บอก ข่าวดี กับ ฮกัษา 
คน เจ็บป่วย กู้ แหง่ หื้อ หาย

7 กษัตรยิ ์เฮโรด ต้ี ปกครอง แควน้ กาลิลี ได้ ยนิ เรือ่ง เหตุก๋า
รณ์ ตังหลาย ต้ี พระเยซู กับ สาวก ได้ เยยีะ จึง สับสน ขนาด ยอ้น 
บาง คน บอก วา่ ยอหน์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว 8 บาง คน วา่ 
เป๋น เอลียาห ์มา ป๋ากฏ คน อื่น ก็ วา่ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 9 เฮ
โรด ก็ อู ้วา่ �ยอหน์ น้ัน เฮา ได้ สัง่ หื้อ กก คอ แล้ว แต่ คน น้ี ต้ี เฮา 
ได้ยนิ เรือ่ง ของ เขา เป๋น ใผ หา� แล้ว เฮโรด จึง หา โอกาส ต้ี จะ 
ปะ พระองค์

ก๋าน เล้ียง คน หา้ ปัน คน
10 เม่ือ หมู่ อคัร สาวก ป๊ิก มา แล้ว เขา รายงาน พระเยซู เรือ่ง 

ต้ี หมู่ เขา ได้ เยยีะ พระองค์ ก็ ปา หมู่ เขา แหละ ออก จาก คน นัก
ไป ตัง เมือง เบธไซดา 11 แต่ คน ตังหลาย ฮู ้จึง ปา กัน๋ ไป ตวย หา 
พระองค์ พระองค์ ก็ ต้อนฮบั เขา สอน เขา เถิง เรือ่ง แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า ใผ ต้องก๋าน หื้อ พระองค์ ฮกัษา โรค พระองค์ ก็ ฮกั
ษา หื้อ

12 ต๋อน เม่ือ แลง สาวก สิบ สอง คน มา บอก พระองค์ วา่
�บอก หื้อ คน หมู่ น้ี ไป เซาะ ของกิน๋ กับ เซาะ ต้ี ยา้ง นอน กัน๋ ต๋าม 
บ้าน ไฮ ่บ้าน นา ตึง หมู่ บ้าน ตํา๋ หมู่ น้ี เอา เต๊อะ ยอ้น ต้ี น่ี ทุรกัน๋
ดาร� 13 พระองค์ บอก หมู่ สาวก วา่ �หมู่ ต้าน ไป เซาะ ของ กิน๋ 
มา เล้ียง หมู่ เขา เหยี ก่า� หมู่ เขา ก็ วา่ �เฮา บ่ มี อะหยงั นัก มี 
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ก้า เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ เต้าอัน้ จะ หื้อ เฮา ไป ซ้ือ 
ของ กิน๋ สําหรบั คน หมู่ น้ี กา� 14 ต้ี อู ้จาอี ้ยอ้น นับ ก้า ป้อจาย 
ได้ ประมาณ หา้ ปัน คน แล้ว พระองค์ จึง สัง่ หมู่ สาวก วา่ �จัด 
หื้อ คน ตึง หมด น่ัง ลง เป๋น หมู่ ๆ ละ หา้ สิบ คน� 15 สาวก ก็ เยยีะ 
ต๋าม กําสัง่ คือ จัด หื้อ คน ตึง หมด น่ัง ลง 16 พระองค์ จึง ฮบั เข้า
หนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ น้ัน มา แล้ว แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ 
ฟ้า สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หกั ส่ง หื้อ หมู่ สาวก เอา 
ไป แจก คน ตังหลาย 17 คน ตึง หมด ได้ กิน๋ อิม่ กู้ คน แล้ว หมู่ เขา 
เก็บ ของ กิน๋ ต้ี เหลือ ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋ม ๆ

ซีโมน เปโตร บอก วา่ พระเยซู เป๋น ใผ
18 วนั น่ึง เม่ือ พระเยซู อธษิฐาน อยู ่คน เดียว หมู่ สาวก ก็ อยู ่

ใก้ ๆ พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �คน ตังหลาย อู ้กัน๋ วา่ เฮา เป๋น 
ใผ กา� 19 หมู่ สาวก ตอบ วา่ �บาง คน วา่ เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพ
ติศมา บาง คน วา่ เป๋น เอลียาห์ บาง คน ก็ วา่ เป๋น คน น่ึง ใน 
หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ต้ี เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย� 20 พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน ลอ ก๊ึด 
วา่ เฮา เป๋น ใผ� เปโตร ตอบ พระองค์ วา่ �พระองค์ เป๋น พระ
ครสิต์ ของ พระเจ้า�

21พระองค์ สัง่ หมู่ สาวก บ่ หื้อ บอก เรือ่ง น้ี กับ ใผ 22แล้ว บอก 
หมู่ เขา วา่ �บุตรมนษุย ์จะ ต้อง ได้ ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย 
อยา่ง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมา
จ๋ารย ์จะ บ่ ยอมฮบั พระองค์ ใน ต้ี สุด พระองค์ จะ ถูก ฆ่า ต๋าย
แต่ หลัง จาก น้ัน แหม สาม วนั พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย�

23 พระองค์ ก็ บอก หื้อ คน ตังหลาย วา่ �ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น 
สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน น้ัน ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ 
ตัว๋ เก่า แล้ว ตวย เฮา มา กู้ วนั 24 ยอ้น วา่ ถ้า คน ใด ใค่ ฮกัษา จีวติ 
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ของ ตัว๋ ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด 
ยอม สละ จีวติ ของ ตัว๋ ยอ้น หนั แก่ เฮา คน น้ัน จะ มี จีวติ นิรนัดร์
25 จะ มี ประโยชน์ อะหยงั ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก 
น้ี แต่ ต้อง เสีย จีวติ ของ ตัว๋ ไป เหยี 26 ถ้า คน ใด อาย ยอ้น ติด
ต๋าม เฮา กับ กําสอน ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์ก็ จะ อาย 
คน น้ัน ตวย เม่ือ เฮา ป๊ิก มา ใน โลก ด้วย รศัมี ของ ต้าน กับ ของ 
พระบิดา ตึง ของ หมู่ ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ์ 27 แต่ เฮา บอก ความ 
จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ หมู่ ต้าน บาง คน ต้ี ยนื อยู ่ต้ี น่ี จะ ยงั บ่ ต๋าย 
เต้ือ จ๋น กวา่ จะ ได้ หนั แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหยี ก่อน�

สาวก หนั รศัมี ของ พระเยซู
28 เม่ือ พระ เยซู อู ้จา อัน้ แล้ว ได้ สัก แปด วนั พระองค์ ก็ 

ปา เป โตร ยอหน์ กับ ยาก อบ ขึ้น ไป บน ดอย เป้ือ อธษิฐาน
29 เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง อธษิฐาน อยู่ หน้า ของ พระองค์ ก็ เป่ียน 
ไป เส้ือผ้า ของ พระองค์ ก็ ขาว จ๋น ต้อง ต๋า มาบ ๆ 30 แล้ว มี สอง 
คน คือ โมเสส กับ เอลียาห ์ก่ําลัง อู ้กับ พระองค์ 31 ผู้ ต้ี มา ป๋า
กฏ น้ัน มี รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ ก่ําลัง อู ้กัน๋ เถิง เรือ่ง ความ ต๋าย ของ 
พระองค์ ต้ี จะ เกิด ขึ้น แต๊ ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ พระเจ้า 32 เปโตร ยากอบ ยอหน์ ก่ําลัง ใค่หลับ
เม่ือ ต๋า แจ้ง ขึ้น ก็ หนั รศัมี ของ พระองค์ กับ หนั สอง คน น้ัน ยนื 
อยู ่กับ พระองค์ 33 เม่ือ สอง คน น้ัน ก่ําลัง จะ ลา พระองค์ เป
โตร จึง อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั เป๋น สิง่ ดี แต๊ ๆ ต้ี หมู่ 
เฮา ได้ มา อยู ่ต้ี น่ี หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ ไว ้สาม หลัง หื้อ อาจ๋ารย์
โมเสส กับ เอลียาห ์คน ละ หลัง� เปโตร บ่ ฮู้ สึก ตัว๋ วา่ ได้ อู ้อะ
หยงั ไป 34 เม่ือ เขา ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน มี เมฆ หุม้ หมู่ เขา ไว้ เม่ือ อยู ่
ใน เมฆ หมู่ เขา ก็ กัว๋ 35 มี เสียง ออก มา จาก เมฆ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี 
เป๋น ลูก ของ เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เฮา เลือก ไว้ หื้อ เจ้ือฟัง ต้าน เต๊อะ�
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36 เม่ือ เสียง ดัก แล้ว เขา ตึง สาม ก็ หนั ก้า พระเยซู คน เดียว เต้า
อัน้ เหตุก๋ารณ์ ต้ี หมู่ เขา หนั น้ัน หมู่ เขา เก็บ เรือ่ง น้ี ไว้ กับ บ่ ได้ 
บอก หื้อ ใผ ฮู ้สัก คน

พระเยซู ไล่ ผี ฮา้ย ออก จาก หละออ่น
37 เม่ือ แจ้ง เจ๊า แล้ว พระเยซู กับ สาวก สาม คน น้ัน ลง ดอย 

มา มี คน จํา๋นวน นัก มา หา พระองค์ 38 มี ป้อจาย คน น่ึง ใน คน 
ตังหลาย ต้ี มา น้ัน เอิน้ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ขอ ไป ผ่อ ลูก 
ข้าพเจ้า หน้อย ข้าพเจ้า มี ลูก คน เดียว เต้าอัน้ 39ผี ฮา้ย เข้า เขา
เยยีะ หื้อ เขา ฮอ้ง เสียง ดัง บ่า เด่ียว น้ัน เลย กับ โก้น ลง จัก๊ดิน้จั๊
กงอ น้ําลาย ออก เต๋ม ปาก จ๋น เน้ือ ตัว๋ ม้าน ไป หมด ผี ตึง บ่ ออก 
จาก เขา เลย 40ข้าพเจ้า ขอ หมู่ สาวก ของ ต้าน ไล่ ผี น้ัน ออก แต่ 
หมู่ เขา ไล่ มัน ออก บ่ ได้� 41 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮอ่ หมู่ คน บ่ มี 
ความ เจ้ือ กับ เยยีะ บ่ ดี เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ สู กับ จะ ต้อง อดทน กับ 
หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา ลูก มา น่ี แล่� 42 เม่ือ หละออ่น คน น้ัน ก่ํา
ลัง มา ผี ฮา้ย ก็ เยยีะ หื้อ เขา จัก๊ดิน้จัก๊งอ แต่ พระเยซู สัง่ ผี ฮา้ย 
น้ัน หื้อ ออก มา กับ ฮกัษา หละออ่น หื้อ หาย เป๋น ปกติ แล้ว หื้อ 
ป้อ ของ เขา ฮบั ไป 43 คน ตังหลาย ก็ งดื ใน ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่
ใหญ่ ของ พระเจ้า

แต่ เม่ือ หมู่ เขา ยงั ยนื งดื ใน สิง่ ตังหลาย ต้ี พระเยซู เยยีะ
พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ 44 �ต้าน ตังหลาย จํา๋ กํา น้ี ไว ้เน่อ
วา่ จะ มี คน หกัหลัง บุตรมนษุย์ แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใน 
อาํนาจ ของ คน� 45แต่ หมู่ สาวก บ่ เข้าใจ๋ กํา อู ้น้ัน ยอ้น พระเจ้า 
ยงั บ่ เปิดเผย หื้อ ฮู้ เป้ือ หมู่ เขา จะ ยงั บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ แต่ หมู่ เขา ก็ 
บ่ ก้า ถาม พระองค์

ใผ ใหญ่ เหลือ เป้ิน
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46 แล้ว มี ก๋าน เถียง กัน๋ เกิด ขึ้น ใน หมู่ สาวก วา่ ใน หมู่ เขา ใผ 
จะ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด 47 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา ก๊ึด อะหยงั จึง เอา 
หละออ่น หน้อย คน น่ึง มา ยนื ฮมิ พระองค์ 48 แล้ว บอก หมู่ เขา 
วา่ �ใผ คน ใด ต้ี ต้อนฮบั คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย จา
อี ้ยอ้น หนั แก่ เฮา ก็ เผียบ เหมือน กับ วา่ คน น้ัน ได้ ต้อนฮบั เฮา 
ตวย คน ใด ต้อนฮบั เฮา คน น้ัน ก็ ได้ ต้อนฮบั ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ยอ้น 
วา่ ใผ เล็ก หน้อย ต้ี สุด ใน หมู่ ต้าน คน น้ัน ละ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด�

49 ยอหน์ บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั หมู่ เฮา หนั คน น่ึง 
ไล่ ผี ออก ใน นาม ของ พระองค์ หมู่ เฮา ก็ หา้ม เขา ยอ้น เขา บ่ ใจ้ 
หมู่ เฮา� 50 พระเยซู บอก ยอหน์ วา่ �บ่ ต้อง หา้ม เขา เน่อ ยอ้น 
วา่ ใผ บ่ ต่อต้าน หมู่ ต้าน เขา ก็ เป๋น หมู่ ของ ต้าน แล้ว�

จาว สะมาเรยี บ่ ต้อนฮบั พระเยซู
51 บ่า กอง ใก้ เวลา ต้ี พระเจ้า จะ ฮบั พระองค์ ป๊ิก สวรรค์

พระองค์ ก็ ตัง้ใจ๋ แน่วแน่ ต้ี จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม 52 พระองค์ 
ส่ง บาง คน ล่วงหน้า ไป บอก ข่าว ต้ี หมู่ บ้าน จาว สะมาเรยี ก่อน
เป้ือ เกีย ม สิง่ ต่าง ๆ หื้อ พรอ้ม สําหรบั พระองค์ 53 แต่ จาว
บ้าน บ่ ต้อน ฮบั พระองค์ ยอ้น หนั วา่ พระองค์ จะ ซ่ือ ไป กรุง 
เยรูซาเล็ม 54 เม่ือ ยากอบ กับ ยอหน์ สาวก ของ พระองค์ หนั จา
อัน้ ก็ ถาม พระองค์ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์ ใค่ หื้อ หมู่ 
เฮา ขอ ไฟ ลง มา จาก สวรรค์ เผา หมู่ เขา เหยี ดี ก่อ� 55 พระองค์ 
เหลียว หน้า มา วา่ หื้อ เขา 56แล้ว พระองค์ กับ หมู่ สาวก ก็ เข้า ไป 
แหม หมู่ บ้าน น่ึง

57 เม่ือ พระ เยซู กับ หมู่ สาวก ก่ํา ลัง เตียว ตาง ไป ก็ มี คน 
น่ึง บอก พระองค์ วา่ �ต้าน ไป ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ ตวย ต้าน 
ไป ตาง น้ัน� 58 พระเยซู บอก เขา วา่ �หมาไน ยงั มี ฮู อยู่ นก 
ใน อากาศ ยงั มี ฮงั นอน แต่ บุตรมนษุย ์บ่ มี ต้ี จะ ซุก หวั นอน�
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59 พระองค์ บอก แหม คน วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� คน น้ัน ตอบ 
วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ป๊ิก ไป ฝัง ศพ ป้อ ก่อน เต๊อะ�
60 พระเยซู บอก เขา ต่อ ไป วา่ �หื้อ คน ต๋าย ฝัง คน ต๋าย เอา 
คน เดียว เต๊อะ แต่ ต้าน จง ไป บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่น ดิน ของ 
พระเจ้า� 61 แหม คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ตัว๋ 
เฮา จะ ไป ตวย เหมือน กัน๋ แต่ ขอ ไป ลา ตัง บ้าน ก่อน� 62 พระ
เยซู จึง บอก เขา วา่ �ใผ กํา๋ งอ้นไถ แล้ว งวา้ย หน้า ป๊ิก เหยี คน 
น้ัน ก็ บ่ เปิง สําหรบั แผ่นดิน ของ พระเจ้า�

10
สาวก เจ็ด สิบ สอง คน ออก ไป บอก ข่าวดี

1 เม่ือ เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ัน ล่วง ป๊น ไป แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้ สาวก 
แหม เจ็ด สิบ สอง คน ๓ ใจ๊ เขา ออก ไป เป๋น กู้ ๆ หื้อ ล่วงหน้า ไป 
ก่อน พระองค์ เข้า ไป ใน เมือง กับ หมู่บ้าน ต่าง ๆ ต้ี พระองค์ 
จะ ไป 2 พระองค์ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �มี คน นัก ต้ี พรอ้ม จะ ฮบั 
เจ้ือ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คนงาน ต้ี จะ เก่ียว น้ัน ยงั 
มี หน้อย ล้ํา ไป ยอ้น จาอัน้ หื้อ จ้วย กัน๋ ออ้นวอน ขอ พระเจ้า ผู้ 
เผียบ เหมือน เจ้า ของ นา หื้อ ส่ง คนงาน มา เป้ือ จ้วย กัน๋ เก่ียว 
พืช ผล ของ พระองค์ ตวย 3 ต้าน ตังหลาย จง ออก ไป เต๊อะ เฮา 
ส่ง ต้าน ออก ไป เผียบ เหมือน ส่ง หมู่ ลูก แกะ เข้า ไป อยู ่ต้ามก๋าง 
หมู่ หมา ป่า 4 บ่ ต้อง เอา ถง สตางค์ กาวา่ ถง สะปาย กาวา่ 
เกิบ แหม กู้ น่ึง ไป กับ ต๋าม หน ตาง ก็ บ่ ต้อง เสีย เวลา ตัก๊ตวาย 
ใผ 5 ถ้า จะ เข้า เฮอืน ใด ก็ หื้อ ป๋ัน ปอน วา่ �ขอ สันติสุข จง มี แก่ 
เฮอืน น้ี เต๊อะ� 6 ถ้า เขา ฮกั สันติสุข กําปอน ของ ต้าน ก็ จะ อยู ่
กับ เขา ถ้า เขา บ่ ฮกั สันติสุข กําปอน น้ัน ก็ จะ ป๊ิก คืน มา หา หมู่ 
ต้าน 7 จง ยา้ง อยู ่ใน เฮอืน น้ัน กิน๋ ด่ืม ของ ต้ี เขา หื้อ น้ัน ยอ้น วา่ 
๓ 10:1 10:1 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บันทึก วา่ เจ็ด สิบ คน 
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คน ต้ี เยยีะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้ฮบั ก้า จ้าง บ่ ถ้า ยา้ย จาก เฮอืน น้ี 
ไป อยู ่เฮอืน ปู๊น 8 ถ้า หมู่ ต้าน เข้า ไป ใน เมือง ใด แล้ว มี คน ต้อน
ฮบั หมู่ ต้าน หื้อ กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เขา จัด ตัง้ ไว ้น้ัน 9 จง ฮกัษา คน 
ป่วย ใน เมือง น้ัน หื้อ หาย ป่วย เวลา ฮกัษา คน ป่วย ก็ หื้อ สอน 
หมู่ เขา วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า ใก้ เข้า มา แผว แล้ว 10 แต่ ถ้า 
หมู่ ต้าน เข้า ไป เมือง ใด แล้ว คน ใน เมือง น้ัน บ่ ต้อนฮบั หมู่ ต้าน
หื้อ ออก ไป ก๋าง กอง เมือง น้ัน บอก หมู่ เขา วา่ 11 �แม้แต่ ขี้ฝุ่น 
ใน เมือง ของ หมู่ เจ้า ต้ี ติด ตีน๋ หมู่ เฮา หมู่ เฮา ก็ จะ ป๊ัด ออก เป้ือ 
แสดง เถิง ก๋าน บ่ ยอมฮบั หมู่ เจ้า แต่ หมู่ เจ้า จง เข้าใจ๋ ข้อความ 
น้ี เต๊อะ คือ แผ่นดิน ของ พระเจ้า ใก้ มา แผว แล้ว� 12 เฮา บอก 
หมู่ เจ้า วา่ โต้ษ ของ เมือง โสโดม ฏใน วนั ต้ี พระเจ้า ตัดสิน ลงโต้
ษ บาป ยงั จะ เบา เหลือ โต้ษ ของ เมือง น้ัน แหม

13 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ เมือง โคราซิน เมือง เบธไซ
ดา ยอ้น ถ้า เฮา ไป เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์แบบ เดียว กัน๋ น้ี ต้ี เมือง 
ไทระ กับ เมือง ไซดอน คน ตังหลาย ต้ี หัน้ ก็ จะ กลับใจ๋ จาก บาป
ปา กัน๋ นุ่ง ผ้า กระสอบ น่ัง ลง เอา ขี้เต้า ผุก ใส่ หวั ตัว๋ เก่า ไป เมิน 
แล้ว 14 ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป โต้ษ ของ เมือง ไทระ กับ เมือง 
ไซดอน จะ เบา เหลือ โต้ษ ของ หมู่ เจ้า 15 ส่วน เมือง คาเปอรนา
อุม เจ้า ก๊ึด วา่ เจ้า จะ ถูก ยก ขึ้น เปียง ฟ้า กา บ่ ใจ้ เน่อ แต่ หมู่ เจ้า 
จะ ตก ลง ไป เถิง แดน คน ต๋าย�

16 พระเยซู บอก หมู่ สาวก วา่ �คน ต้ี ฟัง ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ 
ฟัง เฮา คน ต้ี บ่ ยอมฮบั ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ ยอมฮบั เฮา คน ต้ี 
บ่ ยอมฮบั เฮา ก็ บ่ ยอมฮบั ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา�

สาวก เจ็ด สิบ สอง คน ป๊ิก มา รายงาน
17 หมู่ สาวก เจ็ด สิบ สอง คน น้ัน ก็ ป๊ิก มา ด้วย ความ จ้ืนจม

ยนิดี บอก พระองค์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า แม้ แต่ หมู่ ผี
ฏ 10:12 10:12 ปฐก� 19:1-29
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หมู่ เฮา ก็ บังคับ โดย นาม ของ พระองค์ ได้� 18 พระองค์ บอก 
หมู่ เขา วา่ �เฮา ได้ หนั ซาต๋าน ตก ลง จาก ฟ้า เหมือน ฟ้า แมบ
19 ฟัง เน่อ เฮา ได้ หื้อ หมู่ ต้าน มี อาํนาจ ยํ่า งู ป๊ิด กับ แมงป่อง ได้
ตึง หื้อ มี อาํนาจ ยิง่ใหญ่ เหลือ ศัตรู ๋ของ พระเจ้า บ่ มี สิง่ ใด เยยี
ะ อนัตราย ต้าน ได้ สัก อยา่ง 20 บ่ ถ้า จ้ืนจมยนิดี ใน เรือ่ง ต้ี ต้าน 
บังคับ ผี ได้ แต่ หื้อ ยนิดี ต้ี จ้ือ ของ หมู่ ต้าน จด ไว ้แล้ว ใน สวรรค์�

21 ต๋อน น้ัน พระเยซู มี ความ สุข ต้ี เกิด จาก พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ จึง อู ้วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ 
กับ แผ่นดิน โลก ข้า พระองค์ ขอ สรรเสรญิ พระองค์ ยอ้น วา่ 
พระองค์ ได้ ปิดบัง เรือ่ง ต่าง ๆ หมู่ น้ี บ่ หื้อ ผู้ มี ผญา ป๋ัญญา กับ 
ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ต้ี ถ่อมใจ๋ 
เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ๆ ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น แล้ว
พระองค์ ปอใจ๋ ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้

22 �พระบิดา ได้ มอบ สิทธ ิอาํนาจ เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ เฮา
บ่ มี ใผ ฮู้จัก พระบุตร วา่ เป๋น ใผ นอก จาก พระบิดา บ่ มี ใผ ฮู้จัก 
พระบิดา วา่ เป๋น ใผ นอก จาก พระบุตร กับ คน ต้ี พระบุตร ต้อ
งก๋าน เปิดเผย หื้อ ฮูจั้ก เต้าอัน้�

23 พระเยซู เหลียว ไป ผ่อ หมู่ สาวก อู ้ก้า หมู่ เขา เต้าอัน้ วา่
�คน ต้ี ได้ หนั ใน สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ หนั ก็ เป๋น สุข 24 เฮา บอก ต้าน 
ตังหลาย วา่ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ กษัตรยิ ์
หลาย องค์ ใค่ หนั สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั แต่ ก็ บ่ เกย หนั ใค่ 
ได้ยนิ สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย ได้ยนิ แต่ ก็ บ่ เกย ได้ยนิ�

จาว สะมาเรยี ใจ๋ ดี
25 มี ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ คน น่ึง ยนื ขึ้น ลองเจิง พระองค์ 

ถาม วา่ �อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ ความ ดี อะหยงั พ่อง
เถิง จะ ได้ จี วติ นิ รนั ดร�์ 26 พระองค์ ตอบ เขา วา่ �ใน บท 
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บัญญัติ ของ โมเสส มี กําเขียน ไว ้จาใด พ่อง ต้าน อา่น แล้ว เข้า
ใจ๋ อยา่งใด� 27 เขา ตอบ พระองค์ วา่ �จง ฮกั องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ สุด ก่ําลัง กับ สุด ผญา 
ป๋ัญญา ของ เจ้าฒ กับ จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า�ณ
28 พระองค์ จึง อู ้กับ เขา วา่ �ต้าน ตอบ ถูก แล้ว จง เยยีะ จาอัน้
แล้ว จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์

29 แต่ คน น้ัน ใค่ แสดง วา่ ตัว๋ ดี จึง ถาม พระเยซู วา่ �ใผ เป๋น 
เป้ือน บ้าน ของ ข้าพเจ้า� 30 พระเยซู ตอบ วา่ �มี ป้อจาย คน 
น่ึง ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป เมือง เยรโีค เขา ถูก หมู่ โจ๋ร ปล้น
โจ๋ร น้ัน ได้ ลู่ เอา เส้ือผ้า ของ เขา บุบ ตี ๋เขา แล้ว ละ เขา ไว ้ต้ี หัน้ 
จ๋น เกือบ จะ ต๋าย 31 ปอดี ปุโรหติ คน น่ึง เตียว ไป ตัง น้ัน หนั ใส่ 
คน น้ัน ก็ เตียว เวน้ ไป แหม เผิก น่ึง 32 คน น่ึง ใน หมู่ เลว ีก็ เยยี
ะ อยา่ง เดียว กัน๋ เม่ือ มา เถิง ต้ี หัน้ หนั ใส่ คน น้ัน แล้ว ก็ เวน้ ไป 
แหม เผิก น่ึง 33 แต่ มี จาว สะมาเรยี คน น่ึง เม่ือ เตียว มา เถิง คน 
น้ัน หนั ใส่ เขา แล้ว ก็ มี ใจ๋ อนิดู 34 เข้า ไป ฮกัษา เขา โดย เอา 
น้ํามัน กับ เหล้า องุน่ ถอก ใส่ แผล แล้ว เอา ผ้า มา ปัน แผล หื้อ
กับ เอา เขา ขึ้น ขี่ ลา ของ ตัว๋ ปา มา ต้ี โรงแรม แหง่ น่ึง และ ฮกั
ษา พยาบาล เขา 35 แจ้ง เจ๊า มา เม่ือ จะ ไป ต่อ แหม จาว สะมา
เรยี คน น้ัน ก็ เอา สตางค์ สอง เดนารอินั หื้อ เจ้า ของ โรงแรม ไว้
บอก วา่ �ฮกัษา เขา เต๊อะ สตางค์ ต้ี ต้อง เสีย นัก เหลือ น้ี เม่ือ 
เฮา ป๊ิก มา จะ เต่ือม หื้อ แหม� � 36 พระเยซู ก็ ถาม ธรรมาจ๋า
รย ์คน น้ัน วา่ �สาม คน น้ัน ต้าน ก๊ึด วา่ คน ใด เป๋น เป้ือน บ้าน 
ของ คน ต้ี ถูก ปล้น� 37 เขา ตอบ วา่ �ก็ คน ต้ี เมตต๋า เขา น่ัน ละ�
พระเยซู จึง บอก เขา วา่ �ต้าน จง ไป เยยีะ เหมือน จาอัน้ เต๊อะ�

พระเยซู อยู ่บ้าน มารธา กับ มารยี์
ฒ 10:27 10:27 ฉธบ� 6:5 ณ 10:27 10:27 ลนต� 19:18
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38 เม่ือ พระ เยซู กับ หมู่ สาวก ก่ํา ลัง เตียว ตาง ต่อ ไป กรุง 
เยรูซาเล็ม น้ัน ก็ เข้า ไป ต้ี หมู่ บ้าน น่ึง มี แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ มาร
ธา ต้อนฮบั พระองค์ ไว ้ต้ี เฮอืน ของ นาง 39 มารธา มี น้อง สาว 
คน น่ึง จ้ือ มารยี์ มารยี ์ก็ มา น่ัง ฮมิ ตีน๋ พระเยซู ฟัง กํา สัง่ สอน 
จาก พระองค์ 40 มารธา เมา เยยีะ วา่ เยยีะ กิน๋ อยู ่คน เดียว จึง 
เอิน้ ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์เจ้า อาจ๋ารย ์บ่ สนใจ๋ กา ต้ี น้อง
สาว ปล่อย ข้าเจ้า เยยีะ ก๋าน คน เดียว ขอ บอก เขา มา จ้วย ข้า
เจ้า น่อย� 41 พระเยซู ตอบ นาง วา่ �มารธา เหย เจ้า กระวน 
กระวาย กับ ฮอ้นใจ๋ ใน หลาย อยา่ง ล้ํา ไป 42 สิง่ ต้ี จํา๋ เป๋น มี สิง่ 
เดียว เต้าอัน้ มารยี ์ได้ เลือก เอา สิง่ ดี อนั น้ัน ใผ จะ ลู่ เอา ไป จาก 
เขา ตึง บ่ ได้�

11
พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน อธษิฐาน

1 มี วนั น่ึง พระเยซู อธษิฐาน อยู ่ใน ต้ี แหง่ น่ึง เม่ือ อธษิฐาน 
จบ แล้ว สาวก คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ขอ สอน 
หมู่ เฮา อธษิฐาน เหมือน ต้ี ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา สอน สาวก 
ของ เขา พ่อง� 2 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �เม่ือ อธษิฐาน หื้อ 
วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ขอ หื้อ นาม ของ พระองค์ เป๋น ต้ี นับถือ ขอ 
หื้อ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตัง้ อยู่ 3 ขอ โผด หื้อ ข้า พระองค์ 
ตังหลาย มี อาหาร กิน๋ ตึง วนั 4 ขอ โผด ยก โต้ษ บาป ของ ข้า 
พระองค์ ตังหลาย เหมือน ข้า พระองค์ ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี เยยีะ 
บาป ต่อ ข้า พระองค์ น้ัน ขอ บ่ หื้อ ปา ข้า พระองค์ ตังหลาย เข้า 
ไป หา ก๋าน ลองใจ๋� �

5 พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �สมมุติ คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน ไป หา 
เส่ียว คน น่ึง ต้ี บ้าน ใน เวลา เต้ียงคืน อู ้กับ เขา วา่ �เส่ียว เหย 
ขอ ยมื เข้าหนมปัง สัก สาม ก้อน เต๊อะ 6 เป้ือน เฮา คน น่ึง ก้า หา 
เตียวตาง มา เถิง เฮา บ่ มี อะหยงั จะ หื้อ เขา กิน๋� 7 แล้ว เส่ียว ต้ี 
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อยู ่ตัง ใน บ้าน ก็ ตอบ วา่ �หา้ม มา รบก๋วน กัน๋ เต๊อะ ปะตู๋ บ้าน 
ก็ หบั แล้ว หมู่ ลูก ๆ กับ เฮา ก่ําลัง จะ หลับ เฮา ลุก ไป เอา หื้อ 
เส่ียว บ่ ได้� 8 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ เถิงแม้ วา่ เป๋น เส่ียว 
กัน๋ เขา ก็ ยงั บ่ ลุก มา เอา หื้อ แต่ ยอ้น คน น้ัน ต๊ือ ฮอ้ง ติก ๆ เส่ียว 
คน น้ัน จึง ลุก ขึ้น มา เอา หื้อ ต๋าม ต้ี ต้องก๋าน 9 เฮา จึง บอก ต้าน 
ตังหลาย วา่ จง ขอ แล้ว จะ ได้ จง เซาะ แล้ว จะ ปะ จง ฮอ้ง ต้ี ปะ
ตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ 10 ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ขอ ก็ จะ ได้ กู้ คน ต้ี เซาะ 
ก็ จะ ปะ กู้ คน ต้ี ฮอ้ง ต้ี ปะตู๋ ก็ จะ เปิด หื้อ เขา 11-12 มี ใผ ใน หมู่ 
ต้าน ต้ี เป๋น ป้อ ถ้า ลูก ขอ ป๋า จะ เอา งู ป๊ิด หื้อ แตน กา๔ ถ้า ขอ ไข่ 
จะ เอา แมงป่อง หื้อ เขา กา 13 ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย ต้ี เป๋น คน 
บาป ก็ ยงั ฮู้จัก เอา ของ ดี ๆ หื้อ ลูก แล้ว นัก เหลือ น้ัน พระบิดา 
ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ จะ บ่ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ คน ต้ี ขอ จาก 
พระองค์ กา�

พระเยซู ใจ๊ อาํนาจ ของ พระเจ้า ไล่ ผี
14 วนั น่ึง พระเยซู ไล่ ผี ต้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น ใบ้ ออก จาก ป้อ

จาย คน น่ึง แล้ว เขา ก็ อู ้ได้ คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื 15 แต่ 
บาง คน ใน หมู่ เขา อู ้วา่ �คน น้ี ไล่ ผี ออก ได้ โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ 
เบเอลเซบูล หวัหน้า ผี� 16 ซ้ํา คน ก็ จะ มา ทดลอง พระองค์ ขอ 
หื้อ พระองค์ เยยีะ หมายสําคัญ จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เป้ือ จะ 
ฮู ้วา่ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ ๆ 17 แต่ พระองค์ ฮู ้กําก๊ึด ใน 
ใจ๋ ของ เขา จึง อู ้วา่ �อาณาจักร ใด ถ้า แตกแยก กัน๋ จะ ฉิบหาย
ครอบครวั ใด แตก กัน๋ ก็ ฉิบหาย 18 ถ้า ซาต๋าน แตกแยก กัน๋ 
ใน หมู่ ของ มัน อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู ่ได้ จาใด ต้าน ตัง
หลาย วา่ เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ เบเอลเซบูล 19 แต่ 
๔ 11:11-12 11:11-12 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เพิม่ ประโยค วา่
ถ้า ลูก ขอ เข้าหนมปัง จะ เอา บ่าหนิ หื้อ กา
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ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ เบเอลเซบูล หมู่ ของ ต้าน 
ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ ใผ จาอัน้ หมู่ ของ ต้าน น้ัน ละ จะ 
เป๋น ผู้ ตัดสิน เรือ่ง น้ี ได้ 20 แต่ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย อาํนาจ ของ 
พระเจ้า แสดง วา่ แผ่นดิน ของ พระองค์ ก็ มา เถิง หมู่ ต้าน แล้ว

21 �เม่ือ คน ต้ี มี ก่ําลัง กํา๋ อาวุธ เฝ้า เฮอืน ของ ตัว๋ อยู่ สิง่ ของ 
ของ เขา ก็ จะ มี อยู ่โดย บ่ มี อนัตราย 22 แต่ เม่ือ มี คน ต้ี มี กํา๋ลัง 
นัก เหลือ เขา เข้า มา ต่อ สู้ แล้ว เขา ก๊าน คน น้ัน ก็ จะ ลู่ อาวุธ ต้ี 
เขา วางใจ๋ ไป เหยี แล้ว เก็บ เอา สิง่ ของ ทรพัย ์สมบัติ ของ เขา ไป 
แบ่ง กัน๋

23 �ถ้า ใผ บ่ ได้ อยู ่ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋น ศัตรู ๋ต่อ เฮา ใผ 
บ่ ได้ จ้วย ฮอ้ง คน เข้า มา เปาะ มา ต้อม กับ เฮา ก็ เป๋น คน เยยีะ 
หื้อ คน แตก ขะแล ขะแจ ไป

ผี ฮา้ย ป๊ิก มา ต้ี เก่า
24 �ผี ฮา้ย๕ ตัว๋ น่ึง เม่ือ ออก จาก ตัว๋ ของ คน ไป แล้ว ก็ ฮอ่น 

ไป ต๋าม ต้ี กัน๋ดาร แหง้แล้ง เป้ือ เซาะ หา ต้ี อยู ่ใหม่ แต่ ก็ เซาะ 
หา บ่ ปะ ผี ฮา้ย ตัว๋ น้ัน เลย อู ้ขึ้น วา่ �ข้า จะ ป๊ิก ไป เฮอืน หลัง เก่า 
ต้ี ได้ ออก มา แล้ว ดี กวา่� 25 เม่ือ ป๊ิก มา แล้ว ก็ หนั วา่ เฮอืน 
หลัง เก่า น้ัน เผี้ยว สะอาด เรยีบรอ้ย ดี 26 ผี ตัว๋ น้ัน ก็ ไป จวน ผี 
ตัว๋ อื่น ๆ แหม เจ็ด ตัว๋ ต้ี ฮา้ย เหลือ มัน แหม แล้ว ปา กัน๋ เข้า มา 
อยู ่ใน เฮอืน หลัง น้ัน สุดต๊าย แล้ว คน ๆ น้ัน ก็ ซ้ํา ฮา้ย เหลือ เก่า 
แหม�

คน ต้ี เป๋น สุข เหลือ คน อื่น
27 เม่ือ พระเยซู ก่ําลัง อู ้อยู่ มี แม่ญิง คน น่ึง ใน คน ตังหลาย 

ฮอ้ง บอก พระองค์ วา่ �แม่ ต้ี เกิด พระองค์ และ หื้อ กิน๋ นม ก็ 
เป๋น สุข� 28 แต่ พระองค์ อู ้วา่ �คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ ถ้อยกํา 
๕ 11:24 11:24 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ของ พระเจ้า แล้ว เยยีะ ต๋าม ถ้อยกํา น้ัน ก็ เป๋น สุข เหลือ น้ัน 
แหม ก่อน�

เรือ่ง คน ซอบ เซาะ หา ก๋าน อศัจ๋รรย์
29 เม่ือ คน ปา กัน๋ มา นัก ขึ้น แหม พระองค์ ก็ อู ้วา่ �คน สมัย น้ี 

เป๋น คน บ่ ดี มี ก้า ผ่อ หา หมายสําคัญ เต้าอัน้ แต่ เฮา จะ บ่ เยยีะ 
หื้อ หนั เน่อ นอก จาก หมายสําคัญ ต้ี เกิด ขึ้น กับ โยนาห ์เต้าอัน้
30 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น กับ โยนาห ์ได้ เป๋น หมายสําคัญ หื้อ จาว 
เมือง นีนะเวห ์ฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ ส่ง เขา ไป ก็ เหมือน กัน๋ กับ สิง่ ต้ี 
จะ เกิด ขึ้น กับ บุตรมนษุย ์ก็ เป๋น หมายสําคัญ หื้อ คน ใน สมัย น้ี 
ฮู้ 31 ใน วนั ต้ี พระเจ้า จะ ตัดสิน โลก พระราชนีิ ของ ตัง ใต้ ด ก็ 
จะ ยนื ขึ้น นาบโต้ษ คน ใน สมัย น้ี ยอ้น วา่ พระนาง ได้ มา จาก ต้ี 
สุด ป๋าย แผ่นดิน โลก เป้ือ จะ มา ฟัง สติ ป๋ัญญา ของ กษัตรยิ ์ซา
โลมอน แต่ บ่าเด่ียว น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ กษัตรยิ ์ซาโลมอน 
อยู ่ต้ี น่ี แล้ว หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม ฟัง 32 จาว เมือง นีนะเวห ์จะ ยนื 
ขึ้น นาบโต้ษ คน สมัย น้ี ใน วนั ต้ี พระเจ้า ตัดสิน โลก ยอ้น วา่ เขา 
ตังหลาย ได้ กลับใจ๋ จาก บาป เม่ือ โยนาห ์ไป สัง่ สอน หมู่ เขา แต่ 
ต๋อน น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ โยนาห ์อยู ่ส่อง หน้า หมู่ ต้าน แต่ ยงั 
บ่ มี ใผ กลับใจ๋ จาก บาป สัก คน

33 �บ่ มี ใผ เม่ือ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ตัง้ ไว ้ต้ี ลับ ต้ี บัง กา
วา่ เอา ถัง ควบ ไว ้แต่ จะ ตัง้ ไว ้บน ตัง่ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี เข้า มา 
จะ หนั เป่งแจ้ง ได้ 34 แก่นต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง 
ใน ตัว๋ ของ คน เฮา ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน ดี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ เป่ง
แจ้ง ไป หมด ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน บ่ ดี ตึง ตัว๋ ของ ต้าน ก็ จะ มืด 
หมด 35 ยอ้น จาอัน้ จง หละวงั หื้อ ดี หละวงั ความ เป่งแจ้ง ต้ี 
ต้าน ก๊ึด วา่ อยู ่ใน ตัว๋ เป๋น ความ มืด 36 ถ้า ตัว๋ ของ ต้าน ตึง หมด 
ด 11:31 11:311 พกษ� 10:1-10
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มี ก้า ความ เป่งแจ้ง บ่ มี ความ มืด เลย ก็ จะ แจ้ง ไป หมด เหมือน 
กับ โกม ไฟ ต้ี ส่อง มา หา ต้าน น้ัน�

พระเยซู ติเตีย๋น หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์
37 เม่ือ พระองค์ อู ้เสรจ็ แล้ว มี คน น่ึง ใน หมู่ ฟา ริ สี เจิญ 

พระองค์ ไป กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ ต้ี บ้าน พระองค์ ก็ เข้า ไป แล้ว น่ัง ลง 
กิน๋ ตวย กัน๋ 38 เม่ือ ฟารสีิ คน น้ัน หนั วา่ พระเยซู บ่ ได้ เยยีะ พิธ ี
ซ่วย มือ ก่อน กิน๋ ข้าว เขา ก็ แปลกใจ๋ 39 พระองค์ อู ้กับ เขา วา่
�หมู่ ฟารสีิ ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้าอัน้ แต่ ตัง ใน น้ัน มี ก้า 
ความ โลภ กับ ก๋าน บ่ ดี 40 หมู่ คน งา่ว พระเจ้า ผู้ สรา้ง ตัง นอก ก็ 
ได้ สรา้ง ตัง ใน ตวย บ่ ใจ้ กา 41 จง เอา ของ ต้ี อยู ่ใน ถ้วย จาน หื้อ 
คน ตุ๊กยาก แล้ว กู้ อยา่ง ก็ จะ สะอาด บรสุิทธิ ์สําหรบั เจ้า

42 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟารสีิ ยอ้น หมู่ เจ้า ถวาย 
สิบ ลด จาก หอม ด่วน ขมิน้ กับ หมู่ เครือ่ง เทศ แต่ บ่ สน ใจ๋ 
ความ ยุติธรรม กับ ความ ฮกั ต่อ พระเจ้า ก๋าน ถวาย สิบลด เจ้า 
ก็ ควร เยยี ะ อยู่ แต่ บ่ ดี ละ สิง่ สําคัญ หมู่ น้ัน ตวย 43 ความ 
ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟาริสี ยอ้น เจ้า ซอบ น่ัง ตัด๊ ต้ี สําคัญ 
ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กับ ซอบ หื้อ คน ไหว ้ก๋าง กาด ก๋าง ลี
44 ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ยอ้น หมู่ เจ้า เผียบ 
เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี คน บ่ ฮู ้วา่ มี ศพ ฝัง อยู ่หัน้ คน จะ เตียว 
ยํ่า ไป ยํ่า มา โดย บ่ ฮู ้เรือ่ง๖�

45 ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์
ต้ี ต้าน วา่ จาอัน้ ต้าน ก็ ดู แควน หมู่ เฮา ตวย ก่า� 46 พระองค์ 
ก็ บอก เขา วา่ �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชาํนาญ บท 
บัญญัติ ตวย ยอ้น หมู่ เจ้า ตัง้ กฎ ต้ี ยาก ๆ หื้อ คน ตังหลาย แบก 
ไว้ แต่ หมู่ เจ้า น้ัน ก็ บ่ ยอม จ้วย จิ สัก หน้อย 47 ความ ฉิบหาย ก็ 
๖ 11:44 11:44 จาว ยวิ ถือ วา่ ก๋าน ถูก ใส่ หลุม ฝัง ศพ เยยีะ หื้อ เป๋น มลทิน 
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จะ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ยอ้น หมู่ เจ้า ได้ แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี 
เปิง กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน
ของ หมู่ เจ้า น้ัน ละ เป๋น คน ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า หมู่ น้ัน 48 ต้ี หมู่ เจ้า เยยีะ น้ัน ก็ แสดง วา่ หมู่ เจ้า หนั ดี 
หนั งาม กับ สิง่ ต้ี ป้ออุย๊ แม่หม่อน ได้ เยยีะ หมู่ เขา ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว หมู่ เจ้า ก็ มา แป๋ง อุโมงค์ ฝังศพ 
หื้อ 49 ยอ้น จาอัน้ พระเจ้า ได้ อู ้ต๋าม ป๋ัญญา ของ พระองค์ วา่
�เฮา จะ ส่ง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน เฮา กับ หมู่ อคัร สาวก ไป 
หา หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ จะ ฆ่า เหยี พ่อง จะ ค่ํา เหยี พ่อง� 50 ยอ้น 
จาอัน้ คน ใน ยุค น้ี น่ี ละ จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ต้ี ได้ ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึงหมด ตัง้แต่ เม่ือ เก๊า สรา้ง โลก 51 คือ 
ตัง้แต่ อาแบล ๗จ๋น เถิง เศคาริยาห ์๘ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย หละหวา่ง 
พระวหิาร กับ แต้น ปู่จา เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 
วา่ คน ใน ยุค น้ี จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ต้ี ได้ ฆ่า คน หมู่ น้ัน อยา่ง แน่ นอน
52 ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ ยอ้น วา่ 
หมู่ เจ้า เอา ลูก ขะแจ๋ แหง่ ความ ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า ไป ซ่อน ไว ้เหยี
แต่ หมู่ เจ้า ก็ บ่ ยอม เข้า ไป คน อื่น ฮ ิจะ เข้า ไป หมู่ เจ้า เอง ก็ ขวาง 
ไว ้เหยี�

53 เม่ือ พระเยซู ออก มา จาก บ้าน ฟารสีิ คน น้ัน แล้ว หมู่ ธร
รมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริสี ก็ ตัง้เก๊า ต่อต้าน พระองค์ อยา่ง แฮง 
กับ หลุ้ม ถาม พระองค์ หลาย อยา่ง 54หมู่ เขา หวงั จะ ยบั ผิด เอา 
จาก กํา ของ พระองค์ เป้ือ จะ ฟ้อง พระองค์ ได้

12
๗ 11:51 11:51 อาแบล เป๋น คน แรก ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย ใน ปฐมก๋าล 4:8 ๘ 11:51
11:51 เศคารยิาห์ เป๋น ปุโรหติ คน สุดต๊าย ต้ี ถูก ฆ่า ใน 2 พศด� 24:20-21
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กํา เตือ๋น เรือ่ง ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ของ หมู่ ฟารสีิ
1 กํา น้ัน มี คน นัก เป๋น ปัน ๆ คน มา จุมนมุ ยดั กัน๋ อยู่ พระเยซู 

อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก่อน วา่ �ต้าน ตังหลาย จง หละวงั 
เจ๊ือฟู ของ หมู่ ฟาริสี คือ ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด 2 แต่ กู้ อยา่ง ต้ี 
ปิดบัง ซุก ไว ้จะ เปิด หื้อ หนั ตึง ต้ี เป๋น ความ ลับ กู้ อยา่ง จะ ถูก 
เปิดเผย ออก มา หมด หล้ึง 3 ยอ้น จาอัน้ กู้ สิง่ ต้ี ต้าน อู ้ใน ต้ี มืด
คน จะ ได้ยนิ ใน ต้ี แจ้ง กับ สิง่ ต้ี ต้าน ซูบซาบ ต้ี หู ใน หอ้ง ส่วน ตัว๋
จะ มี คน เอิน้ บอก บน ดาดฟ้า หลังคา ตึก

ผู้ ต้ี เฮา สมควร กัว๋
4�เป้ือน ของ เฮา เหย เฮา ขอ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ต้อง กัว๋ 

คน ต้ี ฆ่า ได้ ก้า ตัว๋ แล้ว เม่ือ ลูน มา ก็ เยยีะ อะหยงั ต้าน แหม บ่ ได้
5 แต่ เฮา จะ เตือ๋น หื้อ ฮู ้ก่อน วา่ สมควร จะ กัว๋ ใผ หื้อ กัว๋ พระเจ้า 
ผู้ ต้ี ฆ่า ต้าน ได้ แล้ว ยงั มี ฤทธิ ์อาํนาจ จะ เอา โจ้ง ลง หม้อหน้า
ฮก ได้ แหม หื้อ กัว๋ พระองค์ น้ัน ละ 6 นกจอก หา้ ตัว๋ เป้ิน ขาย กัน๋ 
สอง บาท ๙บ่ ใจ้ กา แม้ นก ตัว๋ เดียว พระเจ้า ก็ บ่ ลืม 7 ขนาด ผม 
ของ ต้าน มี ก่ี เส้น พระเจ้า ก็ นับ ไว ้หมด แล้ว ยอ้น จาอี ้บ่ ต้อง กัว๋ 
เน่อ หมู่ ต้าน มี ก้า นัก เหลือ นกจอก หลาย ตัว๋ แหม ก่อน

8 �เฮา บอก หมู่ ต้าน วา่ คน ใด ต้ี ยอมฮบั เฮา ต่อหน้า คน ใน 
โลก น้ี บุตรมนษุย ์ก็ จะ ยอมฮบั เขา ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ ของ 
พระเจ้า 9 แต่ คน ใด ต้ี บ่ ยอมฮบั เฮา ต่อหน้า คน ใน โลก น้ี เฮา ก็ 
จะ บ่ ยอมฮบั เขา ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า เหมือน กัน๋
10 พระเจ้า ยงั จะ ยกโต้ษ หื้อ กับ คน ต้ี ด่า บุตรมนษุย ์ได้ แต่ จะ 
ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี อู ้หมิน่ ประมาท พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตึง บ่ ได้

๙ 12:6 12:6 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี เป๋น สอง เหรยีญ อสัซารอินั
เซิง่ น่ึง เดนารอินั เต้า กับ สิบ หก อสัซารอินั
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11 �เม่ือ หมู่ ต้าน ถูก ปา ไป ตัดสิน โต้ษ ใน ธรรมศาลา กาวา่ 
ต่อหน้า เจ้าเมือง กาวา่ ผู้ มี อาํนาจ ตัดสิน บ่ ต้อง ฮอ้นอก ตกใจ๋ 
วา่ จะ ตอบ จาใด จะ อู ้จาใด 12 ยอ้น วา่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จะ 
สอน ต้าน วา่ ควร จะ อู ้จาใด ใน เวลา น้ัน�

เศรษฐี งา่ว
13 มี คน น่ึง ใน หมู่ คน ต้ี มา หัน้ บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์

ขอ สัง่ หื้อ อา้ย แบ่ง มรดก หื้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ� 14 แต่ พระเยซู 
อู ้กับ เขา วา่ �ใผ ได้ ตัง้ เฮา เป๋น ผู้ ตัดสิน ความ กาวา่ เป๋น คน 
แบ่ง มรดก หื้อ ต้าน กา� 15 แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย 
วา่ �จง หละวงั หื้อ ละ เวน้ ก๋าน โลภ ตึง หมด เหยี ยอ้น วา่ จีวติ 
ของ คน เฮา บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ ก๋าน มี สิง่ ของ นัก ๆ � 16 พระองค์ อู ้
กําเผียบ ข้อ น่ึง หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �มี เศรษฐี คน น่ึง นา ของ เขา 
ได้ ข้าว นัก ขนาด 17 เขา ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี หา
ยอ้น วา่ เฮา บ่ มี ต้ี ต้ี จะ ใส่ ข้าว จ๋น หมด จ๋น เส้ียง ได้� 18 เขา ก๊ึด 
วา่ �เฮา จะ เต หลองข้าว เก่า น้ัน แล้ว แป๋ง แหม ใหม่ หื้อ ใหญ่ ๆ
แล้ว เก็บ ข้าว กับ ทรพัย ์สมบัติ ไว ้ใน หลอง ใหม่ จ๋น หมด 19 แล้ว 
เฮา จะ บอก กับ ตัว๋ เก่า วา่ �เฮา มี ข้าว ของ นัก อยู ่ได้ แหม หลาย 
ป๋ี หื้อ อยู ่สบาย ๆ กิน๋ ด่ืม ม่วนงนั เต๊อะ� �

20 �แต่ พระเจ้า บอก กับ เขา วา่ �เออ คน งา่ว คืน น้ี เจ้า จะ 
ต๋าย แล้ว ของ ต้ี สะสม ไว ้น้ัน จะ เป๋น ของ ใผ�

21�คน ต้ี สะสม ทรพัย ์สมบัติ ไว ้หื้อ ตัว๋ เก่า แต่ บ่ ได้ รํา่รวย ใน 
สิง่ ดี ใน สายต๋า พระเจ้า ก็ เป๋น จาอัน้ ละ�

พระเยซู บอก หื้อ ไว ้ใจ๋ พระเจ้า
22พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ �ยอ้น จาอัน้ บ่ ถ้า 

ฮอ้นใจ๋ จ้ี วี ้จ้อ หวอ้ เก่ียวกับ จีวติ วา่ จะ เอา อะหยงั มา กิน๋ กา
วา่ เป๋น หว่ง เรือ่ง ของ ตัว๋ วา่ จะ เซาะ หา เส้ือผ้า ต้ี ไหน มา นุ่ง
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23 ยอ้น วา่ จีวติ สําคัญ นัก เหลือ ของ กิน๋ กับ ตัว๋ ของ คน เฮา ก็ 
สําคัญ นัก เหลือ ผ้า นุ่ง 24 ลอง ผ่อ หมู่ นกก๋า ลอ วา่ บ่ ได้ หวา่น
บ่ ได้ เก็บ เก่ียว บ่ ได้ เอา ข้าว ไว ้ใน หลอง แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เล้ียง 
นก หมู่ น้ัน ไว้ หมู่ ต้าน มี ก้า นัก เหลือ นก หมู่ น้ัน แหม ก่อน 25 ใน 
หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ต้ี ฮอ้นใจ๋ แล้ว ต่อ จีวติ ตัว๋ เก่า หื้อ ยาว ออก ไป 
แหม สัก หน้อย น่ึง ได้ 26 ยอ้น จาอัน้ แม้ สิง่ หน้อย ๆ จาอี ้ยงั เยยี
ะ บ่ ได้ จะ ฮอ้นอก ตกใจ๋ เรือ่ง อื่น ๆ เยยีะ หยงั

27 �ลอง ผ่อ ดอกไม้ ลอ มัน งอก งาม ขึ้น มา ได้ จาใด มัน 
บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน มัน บ่ ป่ัน ฝ้าย แป๋ง เส้ือ นุ่ง แต่ เฮา บอก หื้อ ฮู ้
วา่ ขนาด กษัตรยิ ์ซาโลมอน ต้ี นับ วา่ รํา่รวย นัก ขนาด ก็ ยงั 
ใส่ เส้ือผ้า บ่ งาม เต้า ดอกไม้ หมู่ น้ี สัก ดอก เดียว 28 ถ้า พระเจ้า 
แต่ง ห ยอ้ง ดอก หญ้า ตํา๋ โต้ง ตํา๋ นา เซิง่ มี จี วติ อยู ่ได้ วนั น้ี 
วนั เดียว ตก แหม วนั ก็ จะ ถูก กํา๋ ปือ เข้า ก๋องไฟ จาอัน้ แล้ว
พระองค์ ก็ จะ แต่งหยอ้ง หมู่ ต้าน นัก เหลือ น้ัน แหม โอ หมู่ 
ต้าน มี ความ เจ้ือ หน้อย แต๊ ๆ 29 ต้าน ก็ บ่ ถ้า ฮอ้น ใจ๋ วา่ จะ เอา 
อะหยงั มา กิน๋ มา ด่ืม 30 ยอ้น วา่ คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า ใคว ่โลก 
เซาะ หา สิง่ หมู่ น้ี แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตังหลาย ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ 
สิง่ หมู่ น้ี จํา๋เป๋น สําหรบั ต้าน 31 แต่ หื้อ ต้าน เซาะ หา แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า ก่อน แล้ว พระเจ้า จะ เต่ือม แถ้ง สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น หมู่ น้ี 
กับ หมู่ ต้าน

ทรพัย ์สมบัติ ใน สวรรค์
32�หมู่ แกะ หน้อย ๆ เหย บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ พระบิดา ของ หมู่ ต้าน 

ปอใจ๋ ต้ี จะ หื้อ หมู่ ต้าน อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระองค์ 33 ต้าน 
ตังหลาย จง ขาย ของ ต้ี มี อยู่ แล้ว แจก หื้อ คน ตุ๊ก หื้อ แป๋ง ถง 
สตางค์ ต้ี บ่ มี วนั ปุด คือ มี ทรพัย ์สมบัติ ไว ้ใน สวรรค์ ต้ี บ่ ฮู้ จัก 
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หมด ต้ี ขโมย ก็ บ่ เข้า มา ใก้ แมง ก็ บ่ มา ขบ กิน๋ 34 ยอ้น วา่ ทรพัย ์
สมบัติ ของ ต้าน อยู ่ต้ี ไหน จิตใจ๋ ของ ต้าน ก็ อยู ่ต้ี หัน้

หมู่ คน ฮบัใจ๊ ต้ี ถ้า ต้อนฮบั นาย
35 �ต้าน ตังหลาย ต้อง แต่งตัว๋ หื้อ พรอ้ม ต้ี จะ ฮบัใจ๊ กับ หื้อ 

โกม ไฟ ของ ต้าน แจ้ง อยู่ 36 หื้อ เป๋น เหมือน คน ฮบัใจ๊ ต้ี ถ้า ต้อน
ฮบั นาย ของ ตัว๋ เม่ือ นาย ป๊ิก จาก งาน แต่งงาน มา แผว บ้าน
แล้ว เม่ือ นาย มา ฮอ้ง หน้า ปะตู๋ หมู่ เขา ก็ จะ ไข หื้อ บ่า เด่ียว น้ัน 
ได้ เลย 37คน ฮบัใจ๊ ต้ี นาย มา ปะ วา่ ก่ําลัง รอ ถ้า อยู ่ก็ เป๋น สุข เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ นาย จะ แต่งตัว๋ เป๋น คน ฮบั
ใจ๊ แล้ว หื้อ คน ฮบัใจ๊ น่ัง กิน๋ ข้าว นาย จะ ยก ข้าว มา หื้อ กิน๋ 38 ถ้า 
นาย ป๊ิก มา ปะ วา่ คน ฮบัใจ๊ ยงั รอ ถ้า อยู่ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น สุข แม้ 
วา่ จะ เป๋น เวลา เต้ียงคืน กาวา่ ใก้ แจ้ง แล้ว ก็ ต๋าม 39 หื้อ จํา๋ 
ไว ้วา่ ถ้า เจ้าของ บ้าน ฮู ้ตัว๋ วา่ ขโมย จะ ลัก เข้า มา เวลา ใด เขา 
ก็ จะ แน หละวงั บ่ หื้อ ขโมย งดั เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 40 ต้าน 
ตังหลาย จง เกียม ตัว๋ ไว ้หื้อ พรอ้ม ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์จะ มา ใน 
เวลา ต้ี หมู่ ต้าน ก๊ึด บ่ เถิง�

41 เปโตร ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์อู ้กําเผียบ น้ัน หื้อ หมู่ 
เฮา ฟัง กา กาวา่ อู ้หื้อ คน อื่น ฟัง� 42 พระองค์ ตอบ วา่ �ใผ 
เป๋น ป้อบ้าน ต้ี ซ่ือสัตย์ กับ หลวก ต้ี เจ้านาย มอบ หน้าต้ี หื้อ เป๋น 
หวัหน้า คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ๆ เป้ือ แจก ของกิน๋ ต๋าม เวลา 43 เม่ือ 
เจ้านาย ป๊ิก มา หนั เขา ยงั เยยีะ ก๋าน อยู ่อยา่ง ดี ป้อ บ้าน คน 
น้ัน ก็ เป๋น สุข 44 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เจ้า
นาย จะ ตัง้ หื้อ เขา ผ่อกอย กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ เป้ิน 45 แต่ ถ้า ป้อ
บ้าน คน น้ัน ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �แหม เมิน อยู ่กวา่ เจ้านาย จะ ป๊ิก มา�
แล้ว ตัง้เก๊า บุบ ตี ๋คน ฮบัใจ๊ จาย ญิง กับ ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม จ๋น เมา แล้ว
46 เจ้านาย ของ เขา ก็ จะ ป๊ิก มา ใน วนั เวลา ต้ี เขา บ่ ฮู ้กับ บ่ ตัน ฮู้
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คิง แล้ว ก็ จะ ลงโต้ษ เขา อยา่ง หนัก ตึง ไล่ หื้อ ไป อยู ่ตวย หมู่ คน 
ต้ี บ่ เจ้ือ 47 คน ฮบัใจ๊ ต้ี ฮู ้ใจ๋ นาย แล้ว บ่ ได้ เกียม ตัว๋ เยยีะ ก๋าน 
ต๋ามใจ๋ นาย จะ ต้อง ถูก เฆ่ียน หนัก 48 แต่ คน ต้ี บ่ ฮู้ แล้ว เยยีะ 
ใน สิง่ ต้ี สมควร จะ ถูก เฆ่ียน ก็ จะ ถูก เฆ่ียน หน้อย ใผ ได้ฮบั นัก
ก็ จะ ต้อง หื้อ นัก ใผ ได้ฮบั ความ ไว้วางใจ๋ นัก ก็ จะ ต้อง ฮบัผิด
ชอบ นัก

พระเยซู เป๋น เหตุ หื้อ แตก แยก กัน๋
49 �เฮา มา เป้ือ จะ หื้อ ไฟ แหง่ ก๋าน ตัดสิน เกิด ขึ้น ใน โลก เฮา 

ก็ ใค่ หื้อ ไฟ น้ัน ลุก เป้ือ ก๋านงาน เฮา จะ ได้ สําเรจ็ 50 เฮา ต้อง 
ฮบั ความ ตุ๊ก ขนาด เฮา ก็ ตุ๊กใจ๋ จ๋น กวา่ จะ สําเรจ็ 51 ต้าน ตัง
หลาย ก๊ึด วา่ เฮา มา เป้ือ จะ หื้อ เกิด ความ สงบ สุข ใน โลก น้ี กา
บ่ ใจ้ จาอัน้ เน่อ แต่ มา เป้ือ หื้อ เกิด ก๋าน แตกแยก กัน๋ 52 ตัง้แต่ 
น้ี ไป เฮอืน ใด ต้ี มี หา้ คน ก็ จะ แตกแยก กัน๋ เป๋น หมู่ น่ึง สาม 
คน กับ แหม หมู่ สอง คน ต้ี ต่อ ต้าน กัน๋ 53 ป้อ กับ ลูก บ่าว จะ 
แตกแยก กัน๋ แม่ กับ ลูก สาว จะ แตกแยก กัน๋ แม่ ผัว กับ ลูกใป๊ 
จะ แตกแยก กัน๋�

54 พระเยซู อู ้กับ คน ตังหลาย แหม วา่ �เม่ือ ต้าน ตังหลาย 
หนั เมฆ ดํา บน ต๊องฟ้า ตัง วนัตก ต้าน ก็ อู ้ตันที วา่ �ฝน จะ ตก 
แล้ว� ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ 55 เม่ือ ต้าน หนั ลม ป๊ัด มา ตัง ใต้ ต้าน 
ก็ วา่ �จะ ฮอ้น ขนาด� แล้ว ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ 56 เออ คน หน้า 
ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้าน ตังหลาย ฮู้จัก ตี ๋ความหมาย ของ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น 
บน แผ่นดิน กับ ต๊องฟ้า แต่ เป๋น จาใด ต้าน ตี ๋ความหมาย สิง่ ต้ี 
พระเจ้า ก่ําลัง เยยีะ อยู ่ใน สมัย น้ี บ่ ได้

57 �เป๋น จาใด ต้าน ตังหลาย บ่ ตัดสิน เอา คน เดียว วา่ อะ
หยงั เป๋น สิง่ ต้ี ถูก 58 ถ้า ต้าน ก่ําลัง เตียว ไป ศาล กับ คน ต้ี จะ 
ฟ้อง ต้าน หื้อ อุตส่าห ์หา ตาง ต้ี จะ ตกลง กัน๋ ได้ เม่ือ ยงั บ่ ตัน 
ไป เถิง ศาล เต้ือ กัว๋ วา่ เขา จะ บังคับ ต้าน ไป หา ผู้ พิพากษา ผู้ 
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พิพากษา ก็ จะ ส่ง ต่อ หื้อ นายกุมคอก นายกุมคอก ก็ จะ เอา 
ต้าน ไป ขัง คอก ไว ้เหยี 59 เฮา บอก ต้าน วา่ ต้าน จะ ออก จาก 
คอก ตึง บ่ ได้ จ๋น กวา่ จะ จ่าย ก้า ปรบั จ๋น ครบ กู้ บาท กู้ สตางค์ 
ก่อน�

13
หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป

1 เวลา น้ัน มี บาง คน อยู ่หัน้ เล่า เรือ่ง จาว กาลิลี ต้ี ถูก ปีลาต 
ฆ่า ต๋าย ต๋อน ต้ี ก่ําลัง เยยีะ พิธ ีถวาย เครือ่ง ปู่จา พระเจ้า หื้อ 
พระเยซู ฟัง 2 พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย ก๊ึด 
วา่ จาว กาลิลี หมู่ น้ัน เป๋น คน บาป นัก เหลือ จาว กาลิลี คน อื่น ๆ
ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ ถูก ฆ่า ต๋าย จา อัน้ กา 3 เฮา บอก ต้าน ตัง
หลาย วา่ บ่ ใจ้ ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก บาป ก็ จะ ต้อง 
ฉิบหาย เหมือน กัน๋ 4 กาวา่ สิบ แปด คน น้ัน ลอ ต้ี หอ คอย เมือง 
สิโลอมั โก้น เต๋ง หมู่ เขา ต๋าย ต้าน ตังหลาย ก๊ึด วา่ หมู่ เขา เป๋น 
คน บาป นัก เหลือ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม กา 5 เฮา 
บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ใจ้ ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ กลับใจ๋ จาก บาป 
ก็ จะ ฉิบหาย เหมือน กัน๋�

กําเผียบ เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ บ่ มี หน่วย
6 พระเยซู อู ้กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �มี คน น่ึง ปูก เก๊า บ่า

เด่ือ เก๊า น่ึง ไว ้ใน สวน องุน่ ของ เขา เขา มา เซาะ หา หน่วย ต้ี เก๊า 
น้ัน ก็ บ่ มี 7 เขา ก็ บอก คน เยยีะ สวน องุน่ วา่ �ผ่อ ลอ เฮา มา เซาะ 
หน่วย บ่าเด่ือ เก๊า น้ี สาม ป๋ี แล้ว บ่ หนั มี สัก หน่วย ฟัน ขวา้ง เหยี 
เต๊อะ ละ ไว ้ก็ เติก้ สวน บ่ดาย� 8 คน เยยีะ สวน องุน่ ก็ บอก วา่
�นาย ครบั ขอ เอา ไว ้แหม ป๋ี เต๊อะ ลอง กุ่น ดิน เอา ปุ๋ย ใส่ ผ่อ 
ก่อน 9 ถ้า ป๋ี หน้า มี หน่วย ก็ ดี แต่ ถ้า บ่ มี หน่วย ก้อย ฟัน ขวา้ง 
เม่ือ ลูน ก็ ได้� �
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ฮกัษา แม่ญิง หลังก่อง ใน วนั สะบาโต
10 ใน วนั สะ บา โต วนั น่ึง พระ เยซู ก่ํา ลัง สัง่ สอน อยู ่ใน 

ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 11 มี แม่ญิง คน น่ึง โดน ผี เข้า เยยีะ หื้อ 
เป๋น โรค ได้ สิบ แปด ป๋ี นาง หลังก่อง หยดื ตัว๋ ซ่ือ บ่ ได้ 12 เม่ือ 
พระองค์ หนั นาง แล้ว จึง ฮอ้ง หื้อ เข้า มา หา บอก วา่ �นาง เหย
ตัว๋ เจ้า หาย จาก โรค แล้ว� 13 พระองค์ เอา มือ วาง ต้ี ตัว๋ ของ 
นาง โรค ของ นาง ก็ หาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย หยดื ตัว๋ ซ่ือ ได้ กับ 
สรรเสรญิ พระเจ้า 14 แต่ นาย ธรรมศาลา โขด ต้ี พระเยซู ฮกั
ษา โรค ใน วนั สะบาโต จึง บอก คน ตังหลาย วา่ �มี หก วนั ต้ี หื้อ 
เยยีะ ก๋าน ได้ ใน หก วนั น้ัน หื้อ มา ฮกัษา โรค เต๊อะ แต่ ใน วนั 
สะบาโต ขอ ยา้ง ก่อน� 15 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �คน หน้า ซ่ือ 
ใจ๋ ก๊ด เจ้า ตังหลาย ได้ แก้ เจ้ือก งวั เจ้ือก ลา ปา มัน ออก คอก 
ไป กิน๋ น้ํา ใน วนั สะบาโต บ่ ใจ้ กา 16 แม่ญิง คน น้ี เป๋น เจ๊ือสาย 
ของ อบัราฮมั เขา ถูก ซาต๋าน เยยีะ หื้อ เป๋น โรค มา สิบ แปด ป๋ี 
แล้ว บ่ สมควร เต้ือ กา ต้ี นาง จะ มี อสิระ ใน วนั สะบาโต� 17 เม่ือ 
พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว หมู่ ต้ี เป๋น ศัตรู ๋ก็ อาย แต่ คน ตังหลาย 
จ้ืนจมยนิดี ยอ้น ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ

กําเผียบ เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า
18 พระองค์ อู ้หื้อ ฟัง วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะ

หยงั เฮา จะ เผียบ แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยงั ดี น่อ
19 ก็ เผียบ เหมือน เม็ด มัสตารด์ เม็ด น่ึง ต้ี คน น่ึง เอา ไป ปูก ไว ้ใน 
สวน ของ เขา งอก ออก มา แล้ว ก็ เป๋น ต้น ใหญ่ จ๋น นก มา แป๋ง 
ฮงั บน กิง่ ของ เก๊า น้ัน ได้�

กําเผียบ เรือ่ง เจ๊ือ เข้าหนมปัง
20 พระองค์ ก็ อู ้แหม วา่ �เฮา จะ เผียบ แผ่นดิน ของ พระเจ้า 

เหมือน อะหยงั ดี หา 21 ก็ เผียบ เหมือน เจ๊ือ ผงฟู ต้ี แม่ญิง คน 
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น่ึง เอา มา สูน กับ แป้ง สาม ถัง๑ เจ๊ือ น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ แป้ง น้ัน ปุ๊ 
ขึ้น ตึง หมด�

ปะตู๋ กีด
22 ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ําลัง เตียวตาง ไป กรุง เยรูซาเล็ม พระ

เยซู ก็ แอว่ ไป ต๋าม บ้าน ต๋าม เมือง ต่าง ๆ สัง่ สอน คน ตังหลาย 
ตวย 23 มี คน น่ึง ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ คน ต้ี จะ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ น้ัน มี หน้อย กา� 24 พระองค์ อู ้กับ คน ตังหลาย วา่
�ต้าน ตังหลาย จง พยายาม เข้า ไป ตาง ปะตู๋ กีด ๆ เน่อ เฮา บอก 
ต้าน ตังหลาย วา่ มี คน นัก ฮ ิจะ เข้า ไป ก็ เข้า บ่ ได้ 25 เม่ือ เจ้า ของ 
บ้าน หบั ปะตู๋ แล้ว ต้าน ตังหลาย ยนื ฮอ้ง อยู ่ตัง นอก ปะตู๋ วา่
�นาย เจ้าข้า จ้วย ไข ปะตู๋ หื้อ เฮา กํา เต๊อะ� แต่ เจ้า ของ บ้าน 
ตอบ วา่ �เฮา บ่ ฮู้จัก หมู่ เจ้า วา่ เป๋น ใผ ลุก ต้ี ไหน มา� 26 ต้าน 
ตังหลาย ก็ จะ ตอบ วา่ �หมู่ เฮา เกย กิน๋ สุก กิน๋ ดิบ กับ ต้าน ต้าน 
เกย สัง่ สอน ตํา๋ ถนน ใน บ้าน ของ หมู่ เฮา น้ัน ลอ� 27 เจ้า ของ 
บ้าน ก็ ตอบ วา่ �เฮา บ่ ฮู้จัก หมู่ เจ้า วา่ เป๋น ใผ ลุก ต้ี ไหน มา เจ้า 
ผู้ เยยีะ บ่ ดี ตังหลาย จง ไป หื้อ ป๊น หน้า เฮา เหยี เต๊อะ�

28 �เม่ือ น้ัน ต้าน ตังหลาย จะ หนั อบัราฮมั อสิอคั ยาโคบ
กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตังหลาย ใน แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า แต่ ตัว๋ ต้าน จะ ถูก ขับ ไล่ หื้อ ไป อยู ่ตัง นอก แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ไห ้หุย ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง เจ็บ ปวด 29 คน จะ มา 
จาก ตัง วนัออก ตัง วนัตก ตัง เหนือ กับ ตัง ใต้ จะ กิน๋ เล้ียง ฉลอง 
กัน๋ ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า 30 ผ่อ เน่อ จะ มี คน ต้ี เป๋น คน ตังเก๊
า ใน ต๋อน น้ี จะ ก๋าย เป๋น คน ตังป๋าย กับ คน ตังป๋าย ต๋อน น้ี จะ 
ก๋าย ไป เป๋น คน ตังเก๊า�

พระเยซู อนิดู กรุง เยรูซาเล็ม
๑ 13:21 13:21 จาว ยวิ จะ ใจ๊ ถัง ต้ี ใส่ แป้ง ได้ สิบ สาม ลิตร 
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31 ใน วนั น้ัน มี หมู่ ฟาริสี บาง คน มา บอก พระองค์ วา่ �ขอ 
ต้าน ไป จาก ต้ี น่ี เหยี เต๊อะ ยอ้น เฮโรด เจ้าเมือง จะ ฆ่า ต้าน�
32 พระองค์ จึง บอก หมู่ เขา วา่ �ไป บอก หมาไน ตัว๋ น้ัน เน่อ วา่
เฮา ไล่ ผี ออก กับ ฮกัษา โรค ใน วนั น้ี กับ วนั พูก แล้ว ใน วนั ต้ี 
พระเจ้า กํา๋หนด ไว้ เฮา จะ เยยีะ หื้อ สําเรจ็ 33 แต่ วา่ จํา๋เป๋น ต้ี 
เฮา จะ ต้อง เตียว ไป วนั น้ี วนั พูก กับ วนั ฮอื ยอ้น วา่ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า จะ บ่ ถูก ฆ่า นอก กรุง เยรูซาเล็ม

34 �โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ต้ี ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว เอา บ่าหนิ ขวา้ง คน หมู่ น้ัน ต้ี 
พระเจ้า ส่ง มา หา หมู่ เจ้า จ๋น ต๋าย หลาย เต้ือ เฮา ใค่ เอา ลูก ของ 
เจ้า มา ไว ้ใน ออ้ม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก อยู ่ใต้ ปีก ของ มัน แต่ 
เจ้า บ่ ยอม 35 ผ่อ หื้อ ดี เน่อ เฮอืน ของ เจ้า จะ ถูก ละ ขวา้ง หื้อ 
ฮา้ง ไป เหยี เฮา ขอ บอก เจ้า ตังหลาย ไว ้เน่อ วา่ เจ้า ตังหลาย 
จะ บ่ หนั เฮา แหม แล้ว จ๋น กวา่ หมู่ เจ้า จะ เอิน้ วา่ �ขอ พระเจ้า 
ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�ต�

14
ฮกัษา โรค ใน วนั สะบาโต

1 ใน วนั สะบาโต วนั น่ึง พระเยซู เข้า ไป ใน เฮอืน ของ ผู้ นํา คน 
น่ึง ของ หมู่ ฟารสีิ เป้ือ จะ กิน๋ ข้าว คน ต้ี หัน้ ถ้า ผ่อ วา่ พระองค์ จะ 
เยยีะ ก๋าน ใน วนั สะบาโต ก่อ 2 มี คน น่ึง เป๋น โรค บวม น้ํา อยู ่ต่อ
หน้า พระองค์ 3 พระเยซู จึง ถาม หมู่ ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ กับ 
หมู่ ฟารสีิ วา่ �ถ้า จะ ฮกัษา คน ป่วย ใน วนั สะบาโต จะ ผิด บท 
บัญญัติ ก่อ� 4 หมู่ เขา ก็ บ่ วา่ ใด สัก คน พระองค์ จึง กํา๋ ตัว๋ คน 
ป่วย แล้ว ฮกัษา เขา หื้อ หาย โรค แล้ว ก็ หื้อ เขา ไป 5 พระองค์ 
ต 13:35 13:35 สดด� 118:26
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จึง ถาม เขา ตังหลาย วา่ �ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ถ้า มี ลูก๒ กาวา่ 
งวั ตก น้ําบ่อ ใน วนั สะบาโต จะ บ่ ขะใจ๋ ลาก ออก กา� 6 หมู่ เขา ก็ 
ตอบ กําถาม น้ัน บ่ ได้

พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน ถ่อมตัว๋
7พระเยซู หนั หมู่ คน ต้ี ฮบั เจิญ มา กิน๋ เล้ียง เลือก น่ัง ต้ี สําคัญ

พระองค์ จึง อู ้กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ 8 �เม่ือ มี ใผ เจิญ ต้าน 
ไป กิน๋ เล้ียง งาน แต่งงาน บ่ ดี ไป เลือก ต้ี น่ัง ต้ี สําคัญ เน่อ เผื่อ 
วา่ เจ้าภาพ ได้ เจิญ คน ต้ี มี ยศ สูง เหลือ ต้าน มา ใน งาน น้ัน ตวย
9 เจ้าภาพ จะ ปา คน น้ัน มา หา แล้ว จะ บอก หื้อ ต้าน ลุก หื้อ คน 
น้ัน น่ัง แล้ว ต้าน จะ ถูก เล่ือน ไป น่ัง ต้ี ต่ํา ต้ี สุด ต้าน ก็ จะ อาย
10 เม่ือ ต้าน ได้ฮบั เจิญ ถ้า ไป แผว บ้าน ต้ี จัด งาน แล้ว หื้อ เซาะ 
ต้ี น่ัง ต้ี ต่ํา ต้ี สุด ก่อน ถ้า เจ้าภาพ มา บอก ต้าน วา่ �เป้ือน เหย
เจิญ ต้าน ไป น่ัง ต้ี ดี เหลือ น้ี เต๊อะ� ต้าน ก็ จะ ได้ฮบั เกียรติ ต่อ
หน้า คน ตังหลาย ต้ี น่ัง ตวย กัน๋ หัน้ 11 ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ยก ตัว๋ ขึ้น 
ก็ จะ ถูก เต็ก หื้อ ต่ํา ลง ส่วน คน ต้ี ถ่อม ตัว๋ ลง ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน ยก 
ขึ้น�

12 แล้ว พระเยซู อู ้กับ เจ้าภาพ วา่ �เม่ือ ต้าน จะ จัด งาน เล้ียง
จะ เป๋น เม่ือ วนั ก็ ดี เม่ือ ค่ํา ก็ ดี บ่ ถ้า เจิญ ก้า เป้ือน เดียว เส่ียว กัน๋
กาวา่ เจิญ ญาติ ป้ีน้อง กาวา่ เป้ือน บ้าน ต้ี รํา่รวย เต้าอัน้ ยอ้น 
หมู่ น้ัน ก็ จะ เจิญ ต้าน เป๋น ก๋าน ส้าย ม้ือ กัน๋ 13 แต่ เม่ือ จัด งาน
เล้ียง หื้อ เจิญ หมู่ คน ตุ๊ก คน พิก๋าน คน แข้ง หกั ขา หา้น กับ 
คน ต๋าบอด ตวย 14 แล้ว พระเจ้า จะ ป๋ันปอน ต้าน ยอ้น คน หมู่ 
น้ี บ่ มี อะหยงั จะ มา ส้าย ต้าน แต่ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ หื้อ รางวลั 

๒ 14:5 14:5 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เป๋น กํา วา่ ลา
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ต้าน เม่ือ พระองค์ เยยีะ หื้อ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย�

กําเผียบ เรือ่ง งาน เล้ียง ใหญ่
15 มี คน น่ึง ต้ี น่ัง กิน๋ ข้าว โต๊ะ เดียว กัน๋ กับ พระเยซู เม่ือ ได้ยนิ 

พระองค์ อู ้จาอี้ ก็ บอก พระองค์ วา่ �คน ต้ี จะ ได้ เข้า ฮว่ม งาน
เล้ียง ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก็ เป๋น สุข� 16 พระองค์ อู ้กับ เขา 
วา่ �มี คน น่ึง จัด งานเล้ียง ใหญ่ โต ได้ เจิญ คน จํา๋นวน นัก มา 
ฮว่ม งาน 17 เม่ือ เกียม เสรจ็ แล้ว ก็ ส่ง คน ฮบัใจ๊ ออก ไป ตวย 
หา หมู่ ต้ี เจิญ ไว ้แล้ว บอก เขา วา่ �เจิญ มา เต๊อะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ 
พรอ้ม แล้ว� 18 คน หมู่ น้ัน ปา กัน๋ อา้ง วา่ ไป บ่ ได้ คน หวัที บอก 
วา่ �เฮา ซ้ือ นา ไว้ วนั น้ี จะ ไป ผ่อ นา น้ัน ขอ สูมา เต๊อะ� 19 แหม 
คน น่ึง วา่ �เฮา ซ้ือ งวั ไว ้หา้ กู้ เฮา จะ ไป ลอง ก๋าน ผ่อ เฮา ขอ สูมา 
เต๊อะ� 20 แหม คน น่ึง ก็ อู ้วา่ �เฮา แต่งงาน ใหม่ ยอ้น จาอัน้ ไป 
บ่ ได้� 21 คน ฮบัใจ๊ ก็ ป๊ิก มา บอก นาย นาย โขด ขนาด สัง่ คน ฮบั
ใจ๊ วา่ �ออก ไป ต๋าม กอง ใหญ่ กับ กอง หน้อย ใน เมือง เวย ๆ ปา 
คน ตุ๊ก คน พิก๋าน คน ต๋าบอด กับ คน แข้ง หกั ขา หา้น เข้า มา 
เน่อ� 22 คน ฮบัใจ๊ ป๊ิก มา บอก วา่ �นาย ครบั เฮา ได้ เยยีะ ต๋าม 
ต้ี นาย สัง่ ไว ้แล้ว ยงั มี ต้ี วา่ง อยู�่ 23 นาย จึง สัง่ คน ฮบัใจ๊ แหม 
วา่ �ออก ไป ต๋าม หนตาง บ้านนอก เม่ือ ปะ ใผ ก็ หื้อ จัก๊จวน มา 
หมด เป้ือ หื้อ มี คน มา เต๋ม เฮอืน เฮา 24 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย 
วา่ หมู่ คน ต้ี เฮา เจิญ แล้ว บ่ มา น้ัน บ่ มี ใผ สัก คน จะ ได้ กิน๋ ขอ
งกิน๋ ของ เฮา� �

ก๋าน เป๋น สาวก ของ พระเยซู
25 มี คน จํา๋นวน นัก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ เหลียว หลัง 

มา ผ่อ แล้ว ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ 26 �ถ้า คน ใด มา หา เฮา แล้ว ฮกั 
เฮา หน้อย เหลือ ป้อ แม่ ลูก เมีย ญาติ กับ ป้ี น้อง แม้แต่ จี
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วติ ตัว๋ เก่า นัก เหลือ เฮา จะ เป๋น สาวก ของ เฮา บ่ ได้ 27 คน ใด ต้ี 
บ่ ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตัว๋ แล้ว ตวย เฮา มา คน น้ัน จะ เป๋น 
สาวก ของ เฮา บ่ ได้ 28 ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ จะ ใค่ แป๋ง ตึก จะ บ่ น่ัง ลง 
ก๊ึด รากา เหยี ก่อน กา วา่ จะ มี เงนิ ปอ เยยีะ จ๋น แล้ว ก่อ 29 กัว๋ 
วา่ ถ้า วาง ฐาน แล้ว แต่ แป๋ง บ่ แล้ว คน ตังหลาย ต้ี มา หนั ก็ จะ 
ใค่หวั ใส่ 30 แล้ว อู ้วา่ �คน น้ี ตัง้ ต้น แป๋ง แต่ แป๋ง หื้อ แล้ว บ่ ได้�
31กาวา่ มี กษัตรยิ ์องค์ ใด พ่อง เม่ือ จะ ยก ทัพ ไป ฮบ กับ กษัตรยิ ์
องค์ อื่น จะ บ่ น่ัง ลง ก๊ึด เหยี ก่อน วา่ มี ทหาร หม่ืน คน จะ ฮบ กับ ก๋
องทัพ ต้ี ยก มา สอง หม่ืน คน ได้ ก่อ 32 ถ้า หนั วา่ สู้ บ่ ได้ เม่ือ ยงั อยู ่
หา่ง กัน๋ ก็ จะ ใจ๊ หมู่ ทูต ไป ขอ เป๋น มิตร กัน๋ เหยี 33 ก็ อยา่ง เดียว 
กัน๋ น้ัน ละ ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ บ่ ยอม สละ กู้ สิง่ จะ เป๋น สาวก ของ 
เฮา บ่ ได้

เกือ๋ ต้ี จ๋าง แล้ว
34 �เกือ๋ เป๋น ของ ดี แต่ ถ้า เกือ๋ จ๋าง ไป เหยี จะ เยยีะ หื้อ เก็ม 

แหม ตึง บ่ ได้ 35 จะ เอา เป๋น ปุ๋ย ใส่ ดิน ก็ บ่ ได้ จะ เอา หมัก กับ ขี้ 
สัตว ์แป๋ง ปุ๋ย ก็ บ่ ได้ เขา ก็ จะ เอา ขวา้ง เหยี เต้าอัน้ ใผ ยอม ฟัง ก็ 
หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�

15
กําเผียบ เรือ่ง แกะ หาย

1 ต๋อน น้ัน หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน บาป ตังหลาย ปา กัน๋ 
เข้า มา ใก้ พระเยซู เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ สัง่ สอน 2 แต่ หมู่ ฟารสีิ 
กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์จ่ม วา่ �คน น้ี ต้อนฮบั คน บาป กับ กิน๋ ด่ืม 
ตวย หมู่ เขา�

3 พระองค์ อู ้เป๋น กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ 4 �ใน หมู่ ต้าน มี 
ใผ พ่อง ต้ี มี แกะ รอ้ย ตัว๋ แล้ว มี ตัว๋ น่ึง หาย ไป จะ บ่ ละ แกะ เก้า 
สิบ เก้า ตัว๋ ไว้ แล้ว ก็ ไป เซาะ หา ตัว๋ ต้ี หาย ไป จ๋น ปะ กา 5 เม่ือ ปะ 
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แล้ว ก็ ยก ขึ้น ใส่ บ่า แบก ป๊ิก มา ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี 6 เม่ือ 
มา เถิง บ้าน แล้ว จึง เจิญ หมู่ เป้ือน ฝูง กับ จาวบ้าน มา ต้ี บ้าน
แล้ว บอก หมู่ เขา วา่ �ขอ ยนิดี กับ เฮา ตวย เน่อ ยอ้น วา่ เฮา ได้ 
ปะ แกะ ตัว๋ ต้ี หาย ไป น้ัน แล้ว� 7 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน 
สวรรค์ ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ เม่ือ คน บาป คน น่ึง กลับใจ๋ จาก 
บาป จะ มี ความ จ้ืนจมยนิดี นัก เหลือ เก้า สิบ เก้า คน ต้ี เป๋น คน 
ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว บ่ ต้อง กลับใจ๋ จาก บาป

กําเผียบ เรือ่ง เงนิ เหรยีญ หาย
8 �กาวา่ แม่ญิง คน ใด มี เหรยีญ เงนิ สิบ เหรยีญ แต่ เหรยีญ 

น่ึง หาย ไป จะ บ่ ต๋าม โกม ไฟ กวาด เฮอืน เซาะ หา จ๋น ปะ กา 9 เม่ือ 
ปะ แล้ว ก็ เจิญ เป้ือน ฝูง กับ จาวบ้าน มา อยู ่ฮว่ม กัน๋ บอก หมู่ เขา 
วา่ �ขอ ยนิดี กับ ข้าเจ้า ตวย เน่อ ข้าเจ้า เซาะ หา เหรยีญ ต้ี หาย 
ไป น้ัน ได้ แล้ว� 10 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ น้ัน ละ เฮา บอก ต้าน 
ตังหลาย วา่ หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า จะ มี ความ ยนิดี เม่ือ มี 
คน บาป คน เดียว กลับใจ๋ จาก บาป�

กําเผียบ เรือ่ง ลูกหล้า หลง ผิด
11 พระองค์ เล่า แหม เรือ่ง น่ึง หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �คน น่ึง มี ลูก 

ป้อจาย อยู ่สอง คน ลูกหล้า น้ัน มา อู ้กับ ป้อ วา่ 12 �ป้อ ครบั ขอ 
สมบัติ ต้ี เป๋น ส่วน ของ ลูก เหยี เต๊อะ� ป้อ ก็ แบ่ง ทรพัย ์สมบัติ 
หื้อ ลูก ตึง สอง คน 13 ได้ สัก สอง สาม วนั ลูก คน หล้า ก็ เก็บ เอา 
ทรพัย ์สมบัติ ตึง หมด ต้ี เป๋น ของ เขา ออก จาก บ้าน ไป เมือง ไก๋
แล้ว ใจ๊ จ่าย สตางค์ อยา่ง สุรุย่สุรา่ย 14 เม่ือ สตางค์ เส้ียง หมด 
แล้ว ก็ เกิด กัน้ อยาก ใน เมือง น้ัน เขา ก็ บ่ มี สตางค์ ติด ตัว๋ เลย
15 จึง ไป ขอ เยยีะ ก๋าน กับ จาว เมือง คน น่ึง คน น้ัน ก็ ใจ๊ เขา ไป 
เล้ียง หมู อยู ่ก๋าง โต้ง 16 เขา ใค่ อยาก กิน๋ หื้อ อิม่ ต้อง แต่ บ่ มี 
ใผ หื้อ อะหยงั เขา กิน๋ สัก อยา่ง แม้แต่ บ่าถัว่ ต้ี หมู กิน๋ เขา ก็ ใค่ 
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อยาก กิน๋ 17 เม่ือ เขา ก๊ึด ได้ ก็ อู ้วา่ �ลูกจ้าง ของ ป้อ เฮา มี หลาย 
คน ก็ ยงั มี ข้าว กิน๋ จ๋น เหลือ ส่วน ตัว๋ เฮา จะ มา ต๋าย เหยี ต้ี น่ี ยอ้น 
กัน้อยาก กา 18 เฮา จะ ป๊ิก ไป หา ป้อ บอก เป้ิน วา่ �ป้อ ครบั ลูก 
ได้ เยยีะ บาป ต่อ พระเจ้า กับ ต่อ ป้อ ตวย 19 ลูก บ่ สมควร จะ เป๋น 
ลูก ของ ป้อ ขอ ฮบั ลูก ไว ้เป๋น ลูกจ้าง คน น่ึง เต๊อะ� � 20แล้ว เขา 
ก็ ลุก ขึ้น ป๊ิก ไป หา ป้อ เม่ือ เขา ยงั อยู ่ไก๋ ป้อ หนั เขา ก็ มี ความ อนิ
ดู แล้ว ล่น ออก ไป กอด คอ กับ จูบ ลูก 21 ฝ่าย ลูก ก็ อู ้กับ ป้อ วา่
�ป้อ ครบั ลูก ได้ เยยีะ ผิด ต่อ พระเจ้า กับ ป้อ ตวย ลูก บ่ สมควร 
เป๋น ลูก ของ ป้อ ต่อ ไป� 22 แต่ ป้อ สัง่ หมู่ คน ฮบัใจ๊ วา่ �ขะใจ๋ ไป 
เอา เส้ือ คุม อยา่ง ดี ต้ี สุด มา นุ่ง หื้อ เขา เอา แหวน มา ใส่ น้ิว มือ
เอา เกิบ มา หื้อ สุบ๓ 23 บึด จะ มี งาน เล้ียง ฉลอง เน่อ เลือก เอา 
ลูก งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ มา ฆ่า เล้ียง กัน๋ เต๊อะ 24 ยอ้น วา่ ลูก ของ เฮา คน 
น้ี ต๋าย ไป แล้ว แต่ ได้ ป๊ิก เป๋น ขึ้น มา แหม เขา หาย ไป แล้ว แต่ 
ได้ มา ปะ กัน๋ แหม� เขา ตังหลาย ก็ เริม่ ฉลอง กัน๋

25 �ลูก คน เก๊า เยยีะ ก๋าน อยู ่ก๋าง โต้ง เม่ือ ป๊ิก มา ใก้ เถิง บ้าน
ก็ ได้ยนิ เสียง แหแ่หน เต้น ฟ้อน กัน๋ 26 เขา ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง 
มา ถาม วา่ �เป้ิน มี งาน อะหยงั กัน๋� 27 ลูก จ้าง ก็ ตอบ วา่ �น้อง 
ของ ต้าน ป๊ิก มา แล้ว ป้อ ของ ต้าน สัง่ หื้อ ฆ่า ลูก งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ กิน๋ 
เล้ียง กัน๋ ยอ้น น้อง ของ ต้าน ป๊ิก มา อยา่ง ปลอดภัย� 28 ลูก คน 
เก๊า ก็ โขด บ่ ยอม เข้า บ้าน ป้อ ก็ ออก มา ขอฮอ้ง เขา 29 แต่ เขา 
ตอบ ป้อ วา่ �ผ่อ ลอ ลูก ได้ ฮบัใจ๊ ป้อ มา ก่ี ป๋ี แล้ว บ่ เกย เหลือ กํา
สัง่ ของ ป้อ เลย สัก ข้อ ขนาด แป๊ะ สัก ตัว๋ น่ึง ป้อ ก็ ยงั บ่ เกย หื้อ 
ฆ่า เล้ียง เป้ือ ฉลอง กับ เป้ือน ฝูง 30 แต่ เม่ือ ลูก คน น้ี ของ ป้อ ได้ 
ใจ๊ สมบัติ จ๋น หมด จ๋น เส้ียง โดย ไป คบ แม่ญิง ขาย ตัว๋ ป้อ ยงั ได้ 
ฆ่า ลูก งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ เล้ียง กัน๋ อยู ่กา� 31 ป้อ จึง ตอบ เขา วา่ �ลูก 
๓ 15:22 15:22 ใน สมัย น้ัน ก๋าน ใส่ แหวน แสดง เถิง ตํา๋แหน่ง ของ ลูก
คน มี เกิบ แสดง เถิง วา่ บ่ ใจ้ ขี้ข้า
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เหย ลูก อยู ่กับ ป้อ มา ตลอด ของ ของ ป้อ ตึง หมด ก็ เป๋น ของ เจ้า 
แล้ว 32 สมควร ต้ี หมู่ เฮา จะ ยนิดี กับ ฉลอง กัน๋ ยอ้น น้อง คน น้ี 
ต๋าย แล้ว แต่ ป๊ิก เป๋น ขึ้น มา แหม เขา หาย ไป แล้ว แต่ ได้ มา ปะ 
กัน๋ แหม� �

16
กําเผียบ เรือ่ง ป้อ บ้าน ต้ี บ่ ซ่ือสัตย์

1 พระเยซู เล่า เรือ่ง หื้อ หมู่ สาวก ฟัง วา่ �เศรษฐี คน น่ึง มี ป้อ
บ้าน มี คน มา ฟ้อง เศรษฐี วา่ ป้อบ้าน ของ เขา ใจ๊ จ่าย สตางค์ 
บ่ ถูก 2 เศรษฐี จึง ฮอ้ง ป้อบ้าน มา ถาม วา่ �เรือ่ง ต้ี เฮา ได้ยนิ มา 
เป๋น จาใด หื้อ เอา สมุด บันทึก ฮบั จ่าย ของ เจ้า มา ลอ ยอ้น เจ้า 
จะ เป๋น ป้อบ้าน ต่อ ไป บ่ ได้ แล้ว� 3 ป้อ บ้าน คน น้ัน ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่
�เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี ยอ้น นาย จะ ถอด เฮา ออก จาก หน้าต้ี ป้อ
บ้าน จะ ไป ฮบัจ้าง ขุด ดิน ก็ บ่ มี แฮง จะ ขอ คน อื่น กิน๋ ก็ อาย เขา
4 เฮา ก๊ึด ได้ แล้ว วา่ จะ เยยีะ จาใด ดี เป้ือ ต๋อน ถูก ถอด ออก จาก 
หน้าต้ี ป้อบ้าน คน อื่น ยงั ต้อนฮบั เฮา ไว ้ใน เฮอืน เขา ต่อ ไป ได้�
5 ป้อบ้าน น้ัน ก็ ฮอ้ง ลูก หน้ี ของ นาย มา ตึง หมด ถาม คน หวัที 
วา่ �ต้าน เป๋น หน้ี นาย ของ ข้า เต้าใด� 6 เขา ตอบ วา่ �เป๋น หน้ี 
น้ํามัน บ่ากอกเทศ รอ้ย ถัง� ป้อบ้าน บอก เขา วา่ �เอา ใบ แจ้ง 
หน้ี มา น่ัง ลง ขะใจ๋ แก้ เป๋น หา้ สิบ ถัง เน่อ� 7 แล้ว ถาม แหม คน 
น่ึง วา่ �ต้าน เป๋น หน้ี เต้าใด� เขา ตอบ วา่ �เป๋น หน้ี ข้าว สาลี 
รอ้ย กระสอบ� ป้อบ้าน ก็ บอก วา่ �เอา ใบ แจ้ง หน้ี มา แก้ เป๋น 
แปด สิบ กระสอบ เน่อ� 8 เศรษฐี ก็ ยกยอ่ง ป้อบ้าน ขี้โก๋ง คน 
น้ัน วา่ เขา หลวก ใน เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ฝ่าย โลก 
น้ี ก็ หลวก ใน เรือ่ง ของ โลก นัก เหลือ คน ของ พระเจ้า

9 �เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หื้อ ใจ๊ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี มี อยู ่
ใน โลก น้ี จ้วย คน อื่น เป้ือ หื้อ เป๋น เป้ือน กัน๋ เป้ือ วา่ เม่ือ ทรพัย ์
สมบัติ เส้ียง แล้ว พระเจ้า จะ ต้อนฮบั ต้าน เข้า ใน สวรรค์
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10 �คน ต้ี ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ หน้อย ๆ จะ ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ ต้ี ใหญ่
คน ต้ี บ่ ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ หน้อย ๆ ก็ จะ บ่ ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ ใหญ่ ตวย
11 แล้ว ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ ซ่ือสัตย ์ใน ทรพัย ์สมบัติ ฝ่าย โลก
ใผ จะ มอบ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี เต้ียง แต๊ หื้อ ต้าน กา 12 ถ้า ต้าน ตัง
หลาย บ่ ซ่ือสัตย ์ใน ของ ของ คน อื่น ใผ จะ มอบ ทรพัย ์สมบัติ 
ของ ต้าน หื้อ เป๋น ของ ต้าน ได้ 13 บ่ มี ใผ จะ ฮบั ใจ๊ เจ้านาย สอง 
คน พรอ้ม กัน๋ ได้ ยอ้น วา่ เขา จะ จัง นาย คน น่ึง แล้ว ก็ ฮกั นาย 
แหม คน น่ึง กาวา่ เขา ก็ จะ ซ่ือสัตย ์กับ นาย คน น่ึง แต่ จะ ดู ถูก 
ดู แควน นาย แหม คน น่ึง เจ้น เดียว กัน๋ ต้าน จะ ฮบัใจ๊ พระเจ้า 
แล้ว จะ ฮบัใจ๊ เงนิคํา พรอ้ม กัน๋ บ่ ได้�

บท บัญญัติ กับ แผ่นดิน ของ พระเจ้า
14 ส่วน หมู่ ฟารสีิ ต้ี หนั แก่ เงนิ เม่ือ ได้ยนิ กํา หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ 

ใค่ หวั ใส่ พระองค์ 15 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เจ้า ตังหลาย 
แต่ง เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ต่อหน้า คน แต่ พระเจ้า ฮู ้ใจ๋ 
ของ ต้าน ตังหลาย ดี สิง่ ต้ี คน หนั วา่ มี ก้า กับ น่า นับถือ สําหรบั 
พระเจ้า น้ัน หนั วา่ เป๋น สิง่ ต้ี น่า จัง

16 �จาว ยวิ ได้ ใจ๊ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ กํา เขียน ของ ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า มา จ๋น แผว สมัย ยอหน์ ผู้ หื้อ 
บัพติศมา แล้ว ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า
คน ตังหลาย ก็ ลู่ กัน๋ เข้า ไป ใน แผ่นดิน น้ัน 17 ฟ้า กับ ดิน จะ ล่วง 
ป๊น ไป ก็ งา่ย เหลือ บท บัญญัติ ขีด ๆ น่ึง จะ ตก ไป

18�ป้อจาย คน ใด ต้ี ละ เมีย ไป มี เมีย ใหม่ ก็ ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง 
ประเวณี แล้ว ถ้า คน ใด ไป เอา แม่ ฮา้ง มา เป๋น เมีย ก็ ผิด เรือ่ง 
ก๋าน ล่วง ประเวณี เหมือน กัน๋

เศรษฐี กับ คน ขอตาน
19 �มี เศรษฐี คน น่ึง นุ่ง หม่ ผ้า รากา แปง กับ ป่าน อยา่ง ดี กิน๋ 

ดี อยู ่ดี ตึง วนั 20 มี แหม คน น่ึง เป๋น ขอ ตาน จ้ือ ลาซารสั เป๋น 
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ตุ่ม เต๋ม เน้ือ เต๋ม ตัว๋ มี คน เอา เขา มา นอน ไว ้ต้ี ปะ ตู๋ ฮัว้ บ้าน 
ของ เศรษฐี 21 เขา หวงั วา่ จะ ได้ กิน๋ เศษ ของ กิน๋ ต้ี ตก จาก โต๊ะ 
อาหาร ของ เศรษฐี แม้ แต่ หมา ก็ มา เลีย ตุ่ม ต้ี เน้ือ ตัว๋ ของ เขา
22 ต่อ มา ขอตาน คน น้ัน ต๋าย หมู่ ทูตสวรรค์ ก็ ปา เขา ไป อยู ่กับ 
อบัราฮมั บน สวรรค์ แหม บ่ เมิน เศรษฐี น้ัน ต๋าย ก็ ถูก ฝัง ไว้
23 แล้ว ได้ ไป อยู ่แดน คน ต๋าย มี ความ ตุ๊ก เวทนา ขนาด เศรษฐี 
แหงน ผ่อ หนั อบัราฮมั อยู ่ไก๋ ลาซารสั ก็ อยู ่กับ ต้าน 24 เศรษฐี 
ก็ ฮอ้ง วา่ �ป้อ อบัราฮมั เหย ขอ อนิดู ข้าพเจ้า เต๊อะ ขอ ใจ๊ ลาซา
รสั เอา ป๋าย น้ิว จุ่ม น้ํา มา จิ ลิน้ ข้าพเจ้า หน้อย ข้าพเจ้า จะ ได้ เยน็ 
พ่อง ยอ้น อยู ่ต้ี น่ี เปล๋วไฟ ฮอ้น ตุ๊ก ทรมาน ขนาด� 25อบัราฮมั 
จึง ตอบ วา่ �ลูก เหย เจ้า ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ วา่ เม่ือ ยงั มี จีวติ อยู่ เจ้า 
ได้ ของ ดี มา ตลอด แต่ ลาซารสั ได้ สิง่ บ่ ดี เลย บ่าเด่ียว น้ี เขา 
ได้ฮบั ก๋าน ปลอบใจ๋ แต่ เจ้า ได้ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน 26 แหม 
อยา่ง น่ึง หละหวา่ง เฮา กับ เจ้า มี หว้ย เลิก็ กัน้ อยู่ ใผ ใค่ ข้าม 
จาก น่ี ไป หา เจ้า ตึง บ่ ได้ กาวา่ จะ ข้าม จาก ต้ี หัน้ มา หา เฮา ก็ 
บ่ ได้� 27 เศรษฐี น้ัน จึง อู ้วา่ �ป้อ ครบั ถ้า จาอัน้ ขอ ใจ๊ ลาซา
รสั ไป บ้าน ป้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ 28 ยอ้น ข้าพเจ้า มี ป้ีน้อง หา้ คน 
ตวย กัน๋ หื้อ ลาซารสั ตักเตือ๋น หมู่ เขา เผื่อ วา่ เม่ือ หมู่ เขา ต๋าย 
จะ บ่ ได้ เข้า มา อยู ่ใน ต้ี ตุ๊ก ทรมาน น้ี� 29 อบัราฮมั จึง ตอบ เขา 
แหม วา่ �หมู่ เขา มี กําสอน ของ โมเสส กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า หัน้ แล้ว หื้อ หมู่ เขา ฟัง กําสอน ของ หมู่ น้ัน 
เต๊อะ� 30 เศรษฐี น้ัน ก็ วา่ �บ่ ได้ ป้อ อบัราฮมั ครบั ถ้า คน น่ึง 
ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ป๊ิก ไป บอก หมู่ เขา ๆ ก็ จะ กลับใจ๋ จาก 
บาป� 31 อบัราฮมั ก็ บอก แหม วา่ �ถ้า หมู่ เขา บ่ ฟัง สิง่ ต้ี โมเสส 
กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สอน มา แล้ว เถิง คน 
ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จะ ป๊ิก ไป บอก เขา ๆ ก็ ตึง บ่ เจ้ือ� �
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17
ก๋าน ทดลอง หื้อ เยยีะ บาป

1 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แหม วา่ �จะ มี สิง่ 
ต่าง ๆ ต้ี เยยีะ หื้อ คน หลงผิด แน่นอน แต่ ความ ฉิบหาย จะ เกิด 
ขึ้น กับ คน ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด เรือ่ง จาอี ้น้ัน 2 ถ้า เอา บ่าหนิ โม่ มัด 
ติด คอ คน น้ัน แล้ว โจ้ง ลง น้ํา ทะเล เลิก็ เหยี ก็ ยงั ดี เหลือ ต้ี เขา 
จะ เยยีะ หื้อ คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย หมู่ น้ี คน น่ึง หลง 
ผิด ไป 3 จง หละวงั หื้อ ดี ถ้า ป้ีน้อง เยยีะ ผิด ต่อ ต้าน หื้อ เตือ๋น 
เขา ถ้า เขา ยอมฮบั ผิด ก็ หื้อ ยกโต้ษ เขา เหยี 4 ถ้า เขา จะ เยยี
ะ ผิด ต่อ ต้าน วนั น่ึง เจ็ด เต้ือ แล้ว ก็ มา หา ต้าน ตึง เจ็ด เต้ือ น้ัน
แล้ว บอก ต้าน วา่ ขอ สูมา เต๊อะ จง ยก โต้ษ หื้อ เขา เหยี�

อาํนาจ ของ ความ เจ้ือ
5 หมู่ อคัร สาวก บอก พระเยซู วา่ �ขอ พระองค์ โผด หื้อ หมู่ 

เฮา มี ความ เจ้ือ นัก ขึ้น เต๊อะ� 6 พระองค์ ก็ บอก วา่ �ถ้า หมู่ 
ต้าน มี ความ เจ้ือ เต้า เม็ด มัสตารด์ เม็ด น่ึง ต้าน ก็ จะ สัง่ ต้น 
หม่อน น้ี ได้ วา่ �จง ถอน ขึ้น มา แล้ว ลง ไป ปัก อยู ่ใน ทะเล� มัน 
ก็ จะ เจ้ือฟัง ต้าน

หน้าต้ี ของ คน ฮบัใจ๊
7 �ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง เม่ือ คน ฮบัใจ๊ ไป ไถ นา กาวา่ ไป เล้ียง 

แกะ แล้ว เม่ือ ป๊ิก มา จะ อู ้กับ คน ฮบัใจ๊ วา่ �เจิญ น่ัง ลง กิน๋ ข้าว 
เต๊อะ� 8 กาวา่ จะ บอก วา่ �ดา ข้าว หื้อ เฮา กิน๋ กับ เกียม ตัว๋ หื้อ 
พรอ้ม ฮบัใจ๊ เฮา จ๋น เฮา กิน๋ อิม่ เหยี ก่อน แล้ว เจ้า ก้อย กิน๋ เม่ือ 
ลูน� 9 นาย จะ ขอบคุณ คน ฮบัใจ๊ ยอ้น เขา ได้ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ 
กา 10จาใด ก็ ดี เม่ือ ต้าน ตังหลาย ได้ เยยีะ กู้ สิง่ ต้ี เฮา สัง่ หื้อ เยยี
ะ น้ัน ก็ คง จะ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า ตังหลาย เป๋น คน ฮบัใจ๊ บ่ ได้ มี บุญ
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คุณ ต่อ นาย หมู่ ข้าพเจ้า เยยีะ ต๋าม หน้าต้ี ต้ี ควร จะ เยยีะ เต้า
อัน้� �

พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น ขีตู้้ด สิบ คน
11 เม่ือ พระเยซู ก่ํา ลัง ไป กรุง เยรูซาเล็ม พระองค์ ก็ เลาะ 

หละหวา่ง แควน้ กาลิลี กับ แควน้ สะมาเรยี 12 เม่ือ พระเยซู 
ไป ต้ี หมู่ บ้าน แหง่ น่ึง มี คน เป๋น ขี้ ตู้ด สิบ คน มา หา พระองค์
หมู่ เขา ยนื อยู ่จ้าดไก๋ 13 แล้ว ก็ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �เยซู นาย 
เจ้า ข้า ขอ อนิดู ข้าพเจ้า ตังหลาย เต๊อะ� 14 เม่ือ พระองค์ หนั 
แล้ว ก็ อู ้วา่ �จง ไป แสดง ตัว๋ ต่อ หมู่ ปุโรหติ เต๊อะ หื้อ เขา กวด 
ผ่อ ก่อน� เม่ือ ก่ําลัง เตียว ไป เขา ตังหลาย ก็ หาย สะอาด 15 มี 
คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน เม่ือ หนั วา่ ตัว๋ หาย โรค แล้ว ก็ ป๊ิก มา ฮอ้ง เสียง 
ดัง สรรเสรญิ พระเจ้า 16 กับ ก้ม ลง ไหว ้ต้ี ตีน๋ ของ พระเยซู ขอบ 
พระคุณ พระองค์ คน น้ัน เป๋น จาว สะมาเรยี 17 พระเยซู ก็ ถาม 
เขา วา่ �มี สิบ คน หาย โรค บ่ ใจ้ กา แล้ว เก้า คน น้ัน ไป ไหน เหยี 
หมด 18 บ่ มี ใผ ป๊ิก มา สรรเสรญิ พระเจ้า นอก จาก คน ต่างจ้าด 
คน น้ี เต้าอัน้ กา� 19 แล้ว พระองค์ ก็ บอก คน น้ัน วา่ �ลุก ขึ้น ไป 
เต๊อะ ความ เจ้ือ ของ เจ้า ได้ เยยีะ หื้อ เจ้า หาย เป๋น ปกติ แล้ว�

สภาพ ก๋าน มา ของ แผ่นดิน ของ พระเจ้า
20 มี หมู่ ฟาริสี ถาม พระองค์ วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า จะ 

มา แผว เม่ือ ใด� พระเยซู ตอบ เขา วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า 
จะ บ่ มา โดย หื้อ หนั กับ ต๋า 21 จะ บ่ มี ใผ อู ้วา่ �มา แผว แล้ว มา 
ผ่อ น่ี ลอ� กาวา่ �ไป ผ่อ ปู๊น� ยอ้น วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า อยู ่
ต้ามก๋าง ๔ต้าน ตังหลาย�

22 เม่ือ ลูน มา พระ เยซู อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �จะ มี เวลา น่ึง 
เม่ือ ต้าน ตังหลาย จะ ใค่ หนั วนั ต้ี เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์จะ มา 
๔ 17:21 17:21 แป๋ ได้ แหม อยา่ง น่ึง วา่ ภาย ใน จิตใจ๋
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แหม แต่ หมู่ ต้าน จะ บ่ หนั 23 จะ มี คน อู ้กับ ต้าน ตังหลาย วา่
�มา ผ่อ น่ี� กาวา่ �ไป ผ่อ ปู๊น พระองค์ มา แล้ว� หา้ม ออก ไป 
ตวย เขา เน่อ 24 ยอ้น วา่ เม่ือ วนั ต้ี บุตรมนษุย ์ป๊ิก มา ก็ เผียบ 
เหมือน ฟ้า แมบ เผิก น่ึง ก็ จะ แจ้ง ไป แหม เผิก น่ึง 25 แต่ จํา๋ เป๋น 
ต้ี บุตรมนษุย ์จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน หลาย อยา่ง เหยี ก่อน กับ 
คน สมัย น้ี จะ บ่ ยอมฮบั พระองค์

26 �เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ มา ก็ จะ เป๋น อยา่ง เดียว กับ ใน สมัย 
ของ โนอาห์ 27 คน ตังหลาย ได้ กิน๋ กับ ด่ืม มี ก๋าน แต่งงาน กัน๋
ตึง ยก ลูก หื้อ เป๋น ผัว เมีย กัน๋ จ๋น เถิง วนั ต้ี โนอาห ์ได้ เข้า ไป 
ใน เฮอื แล้ว น้ํา ก็ ท่วม โลก จ๋น คน ต๋าย หมดถ 28 ใน สมัย ของ 
โลท ทก็ เหมือน กัน๋ คน ตังหลาย ได้ กิน๋ ได้ ด่ืม ได้ หวา่น ได้ ปูก
ได้ ซ้ือ ขาย ได้ ก่อ สรา้ง 29 แต่ ใน วนั ต้ี โลท ออก จาก เมือง โส
โดม น้ัน ไฟ กํามะถัน ก็ ตก จาก ฟ้า เผา ไหม้ คน หมู่ น้ัน หมด
30 เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ มา ก็ จะ เป๋น จาอัน้ เหมือน กัน๋ 31 ใน วนั 
น้ัน คน ต้ี อยู ่บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน หา้ม ป๊ิก เข้า ไป เก็บ คัว อะ
หยงั เน่อ คน ต้ี อยู ่ต๋าม โต้ง ต๋าม นา ก็ หา้ม ป๊ิก บ้าน เน่อ 32 จง 
ก๊ึด เถิง เมีย ของ โลท เต๊อะ ธ 33 คน ใด ฮ ิเอา จีวติ ของ ตัว๋ รอด
คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน ใด ยอม สละ จีวติ 
ของ ตัว๋ ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร์ 34 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน คืน 
น้ัน สอง คน ต้ี นอน อยู ่ตวย กัน๋ คน น่ึง จะ ถูก ฮบั ไป แต่ แหม คน 
น่ึง จะ ถูก ละ ไว้ 35 กับ แม่ญิง สอง คน ก่ําลัง โม่ แป้ง อยู ่ตวย กัน๋
คน น่ึง จะ ถูก ฮบั ไป แต่ แหม คน น่ึง จะ ถูก ละ ไว้ 36 สอง คน อยู ่ใน 
โต้ง นา จะ เอา ไป คน น่ึง ละ ไว ้คน น่ึง�

37 หมู่ สาวก จึง ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั จะ เกิด ขึ้น 
ต้ี ไหน� พระองค์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �ต้ี ไหน มี ซาก ศพ ต้ี หัน้ ก็ จะ 
ถ 17:27 17:27 ปฐก� 7:6-24 ท 17:28 17:28 ปฐก� 18:20-19:25
ธ 17:32 17:32 ปฐก� 19:26
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มี หมู่ แฮง้ หลุ้ม ต๋อม กัน๋ เต๋ม ไป หมด�

18
กําเผียบ เรือ่ง แม่ หม้าย กับ ผู้ พิพากษา

1 พระเยซู อู ้กําเผียบ ข้อ น่ึง หื้อ หมู่ สาวก ฟัง เป้ือ จะ สอน วา่
คน ตังหลาย ควร อธษิฐาน อยู ่เสมอ อยา่ง บ่ ออ่นใจ๋ 2 พระองค์ 
อู ้วา่ �ใน เมือง น่ึง มี ผู้ พิพากษา คน น่ึง ต้ี บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า และ 
บ่ สนใจ๋ ใผ 3 ใน เมือง น้ัน มี แม่ หม้าย คน น่ึง มา หา ผู้ พิพากษา 
คน น้ัน บอก เขา วา่ �ขอ หื้อ ความ ยุติธรรม กับ คดี ของ ข้าเจ้า 
น่อย� 4 เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว ผู้ พิพากษา คน น้ัน ก็ บ่ ยอม จ้วย
แต่ เม่ือ ลูน เขา ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �เถิง เฮา น้ี จะ บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า กับ 
บ่ สนใจ๋ ใผ 5 แต่ แม่ หม้าย คน น้ี มา รบก๋วน เฮา เจ่ือ ๆ เฮา จะ หื้อ 
ความ ยุติธรรม แก่ นาง นาง จะ บ่ มา รบก๋วน เฮา หื้อ ราํคาญ ใจ๋ 
แหม� �

6 พระ เยซู บอก หมู่ เขา วา่ �หื้อ ฟัง กํา อู ้ผู้ พิพากษา 
บ่ ยุติธรรม คน น้ี ลอ 7 พระเจ้า จะ บ่ หื้อ ความ ยุติธรรม แก่ คน ต้ี 
เลือก ไว้ ต้ี ฮอ้ง ขอ ต่อ พระองค์ ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน กา พระองค์ 
จะ อด ใจ๋ ได้ เมิน กา 8 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ พระองค์ จะ หื้อ 
ความ ยุติธรรม กับ หมู่ เขา เวย ๆ แต่ เม่ือ เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์
มา แหม เต้ือ เฮา จะ ปะ คน ต้ี เจ้ือ อยู ่สัก ก่ี คน บ่ ฮู�้

กําเผียบ เรือ่ง ฟารสีิ กับ คน เก็บ ภาษี
9 สําหรบั บาง คน ต้ี มัน่ใจ๋ ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 

ธรรม แล้ว ดู หมิน่ คน อื่น น้ัน พระองค์ อู ้กํา เผียบ หื้อ ฟัง วา่
10 �มี สอง คน ขึ้น ไป อธษิฐาน ใน พระวหิาร คน น่ึง เป๋น ฟาริ
สี แหม คน น่ึง เป๋น คน เก็บ ภาษี 11 คน ฟาริสี หยิง่ จ๋องหอง 
คน น้ัน ลุก ขึ้น ยนื อธษิฐาน วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ขอบพระคุณ 
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พระองค์ ต้ี ข้าพเจ้า บ่ เหมือน คน อื่น ต้ี เป๋น คน โลภ คน บ่ ดี คน 
ล่วง ประเวณี กับ บ่ เหมือน คน เก็บ ภาษี คน น้ี 12 ใน หวา่ง ติด๊ 
น่ึง ข้าพเจ้า ถือ ศีล อด อาหาร สอง เต้ือ กับ กู้ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า ฮ ิหา 
มา ได้ ข้าพเจ้า ก็ เอา น่ึง ใน สิบ ส่วน มา ถวาย�

13 �ส่วน คน เก็บ ภาษี ยนื อยู ่จ้าดไก๋ บ่ แหงน หน้า ผ่อ ต๊อง
ฟ้า แต่ เสียใจ๋ ตุ๊บ อก ตัว๋เก่า อู ้วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด เม
ตต๋า ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น คน บาป เต๊อะ� 14 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย 
วา่ เม่ือ ป๊ิก บ้าน คน เก็บ ภาษี คน น้ี ละ เป๋น คน ต้ี พระเจ้า ยก โต้ษ 
บาป หื้อ บ่ ใจ้ ฟารสีิ ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ยก ตัว๋ ขึ้น จะ ถูก เต็ก หื้อ ต่ํา 
ลง ส่วน คน ต้ี ถ่อม ตัว๋ ลง ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน ยก ขึ้น�

พระเยซู ป๋ัน ปอน หละออ่น หน้อย ๆ
15 ต่อ มา มี บาง คน ปา หละออ่น หน้อย ๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา 

หา พระองค์ เป้ือ หื้อ พระองค์ วาง มือ ป๋ัน ปอน หละออ่น หมู่ น้ัน
หมู่ สาวก เม่ือ หนั จาอัน้ ก็ วา่ หื้อ เขา 16 แต่ พระเยซู ฮอ้ง หื้อ 
เขา ปา หละออ่น เข้า มา แล้ว อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �หื้อ หมู่ หละ
ออ่น เข้า มา หา เฮา เต๊อะ บ่ ดี หา้ม เขา ไว้ ยอ้น วา่ แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า เป๋น ของ คน ต้ี เผียบ เหมือน หละออ่น หมู่ น้ี 17 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใด บ่ ฮบั เอา แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า เหมือน หละออ่น หน้อย หมู่ น้ี คน น้ัน จะ เข้า แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า ตึง บ่ ได้�

เรือ่ง เศรษฐี หนุ่ม
18 มี ผู้ นํา จาว ยวิ คน น่ึง ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ผู้ ดี เลิศ

ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ ความ ดี อะหยงั พ่อง เถิง จะ ได้ จีวติ นิรนั
ดร�์ 19 พระองค์ ตอบ เขา วา่ �ต้าน ฮอ้ง เฮา วา่ ผู้ ดี เลิศ เยยีะ 
หยงั บ่ มี ใผ ดี เลิศ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้ 20 ต้าน ฮู ้
บท บัญญัติ แล้ว ต้ี วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน หา้ม ฆ่า คน หา้ม 
ลัก ของ ของ เป้ิน หา้ม เป๋น พยาน ต้ี อู ้บ่ แต๊ จง เคารพ นับถือ ป้อ 
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แม่ ของ ตัว๋�น � 21 คน น้ัน ตอบ พระองค์ วา่ �ข้อ ต่าง ๆ ใน บท 
บัญญัติ น้ี ข้าพเจ้า ได้ ถือ ฮกัษา กู้ ข้อ บ่ ได้ ขาด ตัง้แต่ เป๋น หละ
ออ่น มา แล้ว� 22 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ จาอัน้ ก็ บอก เขา วา่ �ต้าน 
ยงั บ่ ได้ เยยีะ แหม อยา่ง น่ึง คือ หื้อ ไป ขาย ของ กู้ อยา่ง ต้ี ต้าน มี 
อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ 
ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น สาวก ของ เฮา เต๊อะ� 23 เม่ือ 
เขา ได้ยนิ จาอัน้ ใจ๋ ก็ เป๋น ตุ๊ก หนัก ยอ้น เขา เป๋น คน รวย นัก 
ขนาด 24 พระเยซู หนั เขา เป๋น ตุ๊ก จาอัน้ จึง อู ้วา่ �คน รวย จะ 
เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นัก แก 25 ตัว๋ อูฐ ลอด เข้า 
ฮู เข็ม ยงั งา่ย เหลือ ต้ี คน รวย จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า 
แหม ก่อน�

26 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ จึง ถาม วา่ �ถ้า จาอัน้ ใผ จะ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ ได้� 27 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �สําหรบั คน เป๋น ไป 
บ่ ได้ อยู ่แล้ว แต่ สําหรบั พระเจ้า กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป๋น ไป ได้ ตึง
หมด� 28 เปโตร ถาม พระเยซู วา่ �ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ บ้าน 
ละ เฮอืน ติดต๋าม พระองค์ มา� 29 พระองค์ ตอบ เขา วา่ �เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใด ได้ ละ บ้าน ละ เฮอืน
ป้ีน้อง ป้อ แม่ ลูก เมีย เป้ือ หนั แก่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า 30 ก็ จะ 
ได้ฮบั ผล ตอบแตน เป๋น หลาย เต้า ใน โลก น้ี กับ ใน โลก หน้า เขา 
จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์

พระเยซู ตวายตัก๊ เถิง ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ เต้ือ ต้ี สาม
31 พระเยซู ฮอ้ง หมู่ สาวก สิบ สอง คน เข้า มา หา พระองค์

แล้ว บอก หมู่ เขา วา่ �หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เรือ่ง 
ราว กู้ อยา่ง ต้ี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว ้
เก่ียว กับ บุตรมนษุย ์น้ัน ก็ จะ เป๋น แต๊ 32 คือ บุตรมนษุย ์จะ ถูก 
น 18:20 18:20 อพย� 20:12-16
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มอบ หื้อ คน ต่างจ้าด หมู่ เขา จะ เยาะเยย้ ต้าน ดู ถูก ดู แควน กับ 
ถ่ม น้ําลาย ใส่ ต้าน 33 หมู่ เขา จะ เฆ่ียน ตี ๋ต้าน แล้ว ฆ่า ต้าน ต๋าย
แต่ ใน วนั ต้ี สาม พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ ต้าน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย� 34 หมู่ สาวก บ่ เข้าใจ๋ สิง่ หมู่ น้ี ความหมาย ของ สิง่ หมู่ น้ี 
หมู่ เขา ก๊ึด บ่ เถิง หมู่ เขา เลย บ่ ฮู ้วา่ พระองค์ อู ้เถิง เรือ่ง อะหยงั

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋าบอด
35 เม่ือ พระองค์ มา ใก้ จะ เถิง เมือง เยรโีค มี คน ต๋า บอด คน 

น่ึง น่ัง ขอ ตาน อยู ่ฮมิ หนตาง 36 เม่ือ เขา ได้ยนิ เสียง คน ตัง
หลาย เตียว ก๋าย มา ก็ ถาม วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น กา 37 หมู่ เขา ก็ 
บอก วา่ �เยซู จาว นาซาเรธ็ ก่ําลัง เตียว ก๋าย มา� 38 คน ต๋า 
บอด จึง ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �เยซู บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย
ขอ โผด อนิดู ข้า ตวย เต๊อะ� 39 คน ต้ี เตียว ไป ตังหน้า เขา ก็ วา่ 
หื้อ ดัก เหยี แต่ เขา ก็ เอิน้ ดัง ขึ้น ติก ๆ วา่ �บุตร ของ กษัตรยิ ์ดา
วดิ เหย ขอ โผด อนิดู ข้า น่อย เต๊อะ� 40 พระเยซู หยุด ยนื อยู่
สัง่ หื้อ คน ปา เขา เข้า มา หา พระองค์ เม่ือ คน ต๋าบอด เข้า มา ใก้ 
แล้ว พระองค์ จึง ถาม เขา วา่ 41 �เจ้า ต้องก๋าน หื้อ เฮา เยยีะ อะ
หยงั หื้อ กา� เขา ตอบ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า ใค่ ผ่อ 
หนั� 42 พระเยซู บอก เขา วา่ �จง ผ่อ หนั เต๊อะ ความ เจ้ือ ของ 
เจ้า เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย บอด แล้ว� 43 เขา ก็ ผ่อ หนั ได้ บ่า 
เดียว น้ัน เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ ไป สรรเสรญิ พระเจ้า ไป 
ตวย เม่ือ คน ตังหลาย หนั จาอัน้ ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า

19
พระเยซู กับ ศักเคียส

1 พระ เยซู เตียว ผ่าน เมือง เย รี โค 2 มี ป้อ จาย คน น่ึง 
จ้ือ ศักเคียส เป๋น หวัหน้า คน เก็บ ภาษี กับ เป๋น คน รํา่รวย
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3 ศักเคียส ใค่ หนั พระเยซู เลย ฮ ิผ่อ วา่ เป๋น คน ใด แต่ ผ่อ บ่ หนั 
ยอ้น มี คน นัก ซ้ํา เขา ก็ เป๋น คน ป็อก 4 เขา จึง ล่น ไป ตัง หน้า 
ขึ้น เก๊า บ่า เด่ือ ต้ี อยู ่ฮมิ ตาง เป้ือ จะ ผ่อ หนั พระเยซู ยอ้น วา่ 
พระองค์ จะ ก๋าย ไป ตาง หัน้ 5 เม่ือ พระเยซู มา แผว ก็ แหงน 
ผ่อ ศักเคียส แล้ว อู ้วา่ �ศักเคียส เหย ขะใจ๋ ลง มา เวย ๆ วนั น้ี 
เฮา จะ ยา้ง ต้ี บ้าน ของ ต้าน� 6 เขา ก็ ฟ่ัง ลง มา แล้ว ต้อนฮบั 
พระองค์ ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี 7 คน ตังหลาย หนั จาอัน้ ก็ ปา 
กัน๋ จ่ม วา่ �พระเยซู ไป ยา้ง อยู ่กับ คน บาป� 8 ต๋อน อยู ่ใน บ้าน
ศักเคียส ลุก ขึ้น อู ้กับ พระเยซู วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า บ่าเด่ียว 
น้ี ทรพัย ์สิง่ของ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ แบ่ง หื้อ คน ตุ๊ก เกิง่ น่ึง
ต้ี ได้ โก๋ง อะหยงั ของ ใผ มา ข้าพเจ้า จะ ส้าย คืน หื้อ เขา ส่ี เต้า�
9 พระเยซู บอก เขา วา่ �วนั น้ี คน ใน เฮอืน น้ี ได้ฮบั ความ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ แล้ว ยอ้น คน น้ี เป๋น เจ๊ือสาย ของ อบัราฮมั ตวย
10 ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์มา เป้ือ จะ เซาะ หา แล้ว จ้วย คน ต้ี หลง 
หาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ�

กําเผียบ เรือ่ง สตางค์ เหรยีญ
11 เม่ือ เขา ตังหลาย ก่ําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ อู ้กําเผียบ แหม 

เรือ่ง น่ึง ยอ้น พระองค์ มา ใก้ กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว เขา ตังหลาย 
ก็ ก๊ึด วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า จะ เริม่ ต้น ขึ้น แล้ว 12 ยอ้น จาอัน้ 
พระองค์ จึง อู ้วา่ �มี เจ้านาย คน น่ึง เกิด มา ใน ผะกุ๋น กษัตรยิ์
ต้าน จะ ไป เมือง ไก๋ เป้ือ ฮบั ก๋าน แต่งตัง้ เป๋น กษัตรยิ ์แล้ว ป๊ิก มา
13 ต้าน จึง ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ สิบ คน มา เอา สตางค์ หื้อ หมู่ เขา คน 
ละ น่ึง มินา๕ บอก วา่ �เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย จ๋น แผว วนั ต้ี เฮา 
ป๊ิก มา เน่อ� 14 จาว เมือง น้ัน จัง เจ้านาย คน น้ี จึง ใจ๊ คน ตวย ไป 
บอก จักรพรรดิ วา่ �เฮา บ่ ยอมฮบั คน น้ี เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง 
เฮา�
๕ 19:13 19:13 น่ึง มินา มี ก้า ประมาณ ก้า แฮง เยยีะ ก๋าน สาม เดือน 



ลูก๋า 19:15 lxxx ลูก๋า 19:29

15 �แต่ เม่ือ ต้าน ได้ฮบั แต่งตัง้ เป๋น กษัตรยิ ์แล้ว ก็ ป๊ิก มา จึง 
ฮอ้ง หมู่ คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ หื้อ สตางค์ ไว ้มา หา เป้ือ จะ ผ่อ วา่ ใผ ได้ ก่ํา
ไฮ เต้า ใด 16คน ต้ี น่ึง บอก วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า 
ไว ้น่ึง มินา น้ัน ข้าพเจ้า ได้ ก่ําไฮ มา สิบ เต้า� 17 นาย ก็ อู ้กับ เขา 
วา่ �ดี แล้ว เจ้า เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี ดี ยอ้น เจ้า ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ เล็ก ๆ
หน้อย ๆ เฮา จึง มอบ อาํนาจ หื้อ เจ้า ปกครอง สิบ เมือง� 18 คน 
ต้ี สอง มา บอก วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้น่ึง มินา 
น้ัน ข้าพเจ้า ได้ ก่ําไฮ มา หา้ เต้า� 19 นาย ก็ อู ้กับ เขา อยา่ง เดียว 
กัน๋ วา่ �เฮา จึง มอบ อาํนาจ หื้อ เจ้า ปกครอง หา้ เมือง� 20 แหม 
คน น่ึง มา บอก วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้น่ึง มินา 
น้ัน ข้าพเจ้า เอา หอ่ ผ้า ป๊ก เก็บ ไว้ 21 ยอ้น ข้าพเจ้า กัว๋ วา่ นาย 
เป๋น คน เขี้ยว ต้าน ยดึ ก่ําไฮ เอา จาก งาน ของ คน อื่น กับ เก็บ 
เก่ียว สิง่ ต้ี ต้าน บ่ ได้ ปูก� 22 เจ้านาย ก็ ตอบ เขา วา่ �ไอ ่ขี้ข้า บ่ ดี
เฮา จะ เอา กํา ของ เจ้า น้ัน ละ ลง โต้ษ เจ้า เจ้า ฮู ้วา่ เฮา เป๋น คน 
ใจ๋ แข็ง ต้ี ยดึ ก่ําไฮ เอา จาก งาน ของ คน อื่น กับ เก็บเก่ียว ใน สิง่ 
ต้ี เฮา บ่ ได้ ปูก 23 เป๋น จาใด บ่ เอา สตางค์ น้ัน ไป ฝาก ธนาคาร ไว้
เม่ือ เฮา ป๊ิก มา ก็ จะ ได้ สตางค์ ตึง ต้น ตึง ดอก�

24 �แล้ว เจ้านาย ก็ สัง่ คน ต้ี ยนื อยู ่ใก้ ๆ หัน้ วา่ �เอา สตางค์ 
น่ึง มินา จาก เขา ไป หื้อ คน ต้ี มี สิบ มินา� 25 คน น้ัน ก็ วา่ �นาย 
ครบั เขา มี สิบ มินา แล้ว ลอ� 26 นาย ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก เจ้า 
ตังหลาย วา่ คน ต้ี มี อยู ่แล้ว ก็ จะ เต่ือม หื้อ แหม ส่วน คน ต้ี บ่ มี
แม้ แต่ สิง่ ต้ี เขา มี อยู ่น้ัน ก็ จะ เอา ไป จาก เขา เหยี 27 ส่วน หมู่ 
ศัตรู ๋ตังหลาย ต้ี บ่ ยอม หื้อ เฮา เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง เขา หื้อ ปา 
มา น้ี ฆ่า เหยี ต่อ หน้า เฮา� �

พระเยซู เข้า กรุง เยรูซาเล็ม
28 หลังจาก ต้ี พระเยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ัน แล้ว พระองค์ เตียว 

นํา หมู่ เขา ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม 29 เม่ือ พระองค์ มา เถิง ใก้ หมู่ 
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บ้าน เบธฟาย ีกับ หมู่บ้าน เบธานี ต้ี ดอย บ่ากอกเทศ พระองค์ 
ใจ๊ สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 30 สัง่ วา่ �หื้อ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ต้ี 
อยู ่ตัง หน้า หัน้ เน่อ ตันที ต้ี เข้า ไป แล้ว จะ ปะ ลูก ลา ตัว๋ น่ึง มัด อยู่
ลา ตัว๋ น้ี ยงั บ่ มี ใผ เกย ขี่ กํา เต้ือ หื้อ แก้ เจ้ือก แล้ว จู๋ง มา ต้ี น่ี เต๊อะ
31 ถ้า มี ใผ ถาม วา่ แก้ เจ้ือก ลา เยยีะ หยงั ก็ บอก เขา วา่ �นาย 
เฮา ต้องก๋าน ลูก ลา ตัว๋ น้ี� �

32 สาวก สอง คน น้ัน ไป ก็ ปะ เหมือน ต้ี พระองค์ บอก 33 เม่ือ 
หมู่ เขา ก่ําลัง แก้ เจ้ือก อยู่ เจ้า ของ ลา ก็ ถาม เขา วา่ �แก้ เจ้ื
อก ลา เยยีะ หยงั� 34 เขา ก็ ตอบ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้อ
งก๋าน ใจ๊� 35แล้ว หมู่ เขา ก็ จู๋ง ลูก ลา มา หื้อ พระเยซู เอา เส้ือผ้า 
ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง ลา แล้ว จ้วย ตุ้ม พระองค์ ขึ้น ขี่ 36 ต๋อน ต้ี 
พระองค์ ขี่ ลา ไป คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ เอา เส้ือผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ 
ตํา๋ หนตาง 37 เม่ือ พระองค์ มา เถิง ใก้ ต้ี จะ ลง จาก ดอย บ่ากอก
เทศ แล้ว ผู้ ติดต๋าม กู้ คน ก็ มี ความ ยนิดี ยอ้น ก๋าน อศัจ๋รรย ์
ต่าง ๆ ต้ี เกย หนั น้ัน ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า เสียง ดัง วา่
38 �ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน กษัตรยิ ์ผู้ ต้ี มา ใน นาม องค์ พระผู้เป๋น

เจ้า สรรเสรญิ พระเจ้าบ
จง มี สันติสุข ใน สวรรค์ กับ ขอ หื้อ พระเจ้า ได้ฮบั เกียรติ 

สูงสุด�
39 มี ฟารสีิ บาง คน ใน คน ตังหลาย น้ัน บอก พระเยซู วา่ �อา

จ๋ารย ์ครบั สัง่ หมู่ สาวก ของ ต้าน หา้ม อู ้จาอัน้� 40 พระองค์ 
ตอบ หมู่ เขา วา่ �เถิง หมู่ เขา บ่ ฮอ้ง บ่าหนิ หมู่ น้ี ก็ จะ ฮอ้ง แตน 
หมู่ เขา�

41 เม่ือ พระองค์ มา ใก้ จ๋น หนั กรุง เยรูซาเล็ม อยู ่ตัง หน้า
พระองค์ ก็ ไห้ ยอ้น อนิดู คน ใน เมือง น้ัน 42 อู ้วา่ �วนั น้ี เฮา 
บ 19:38 19:38 สดด� 118:26
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ใค่ หื้อ เจ้า ฮู้จัก ตาง ต้ี จะ ได้ สันติสุข กับ พระเจ้า แต่ บ่าเด่ียว น้ี 
พระองค์ ได้ ซ่อน บ่ หื้อ เจ้า ฮู้ 43 วนั น่ึง หมู่ ศัตรู ๋ของ เจ้า จะ โจ๋ม
ตี ๋เจ้า แล้ว จะ แป๋ง ก่ําแปง ล้อม ขัง เจ้า ไว ้กู้ ด้าน 44 หมู่ เขา จะ 
ทําลาย เจ้า ตึง คน ของ เจ้า จ๋น หมด จ๋น เส้ียง แม้แต่ บ่าหนิ ก็ จะ 
บ่ หื้อ หนั วาง ซ้อน กัน๋ เลย สัก ก้อน ยอ้น เจ้า บ่ ฮบัฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ 
มา จ้วย เจ้า แล้ว�

พระเยซู ไล่ หมู่ คน ก๊า ขาย ใน ข่วง พระวหิาร
45 พระเยซู เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว ไล่ เหบิ หมู่ คน ต้ี 

ก่ําลัง ซ้ือ ขาย ของ กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ 46 พระองค์ อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่
�มี กํา เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �พระวหิาร ของ เฮา จะ ฮอ้ง วา่ 
เป๋น ต้ี สําหรบั อธษิฐานป แต่ หมู่ เจ้า มา เยยีะ หื้อ ก๋าย เป๋น ถ้ํา 
ของ โจ๋ร เหยี�ผ�

47 แล้ว พระเยซู สัง่ สอน อยู ่ใน พระวหิาร กู้ วนั ใน เวลา เดียว 
กัน๋ น้ัน หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ 
หา ตาง จะ ฆ่า พระองค์ 48 แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั บ่ ฮู ้วา่ จะ เยยีะ จาใด 
ได้ ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ตัง้ใจ๋ ฟัง กําสอน กู้ กํา ของ พระองค์ อยู่

20
มี คน ถาม เถิง อาํนาจ ของ พระเยซู

1 วนั น่ึง ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง สอน คน อยู ่ใน บรเิวณ พระ
วหิาร กับ บอก ข่าวดี อยู่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์
กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กัน๋ มา หา พระองค์ 2 หมู่ เขา ถาม 
พระองค์ วา่ �ต้าน มี สิทธ ิอาํนาจ อะหยงั เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี ใผ หื้อ 
สิทธ ิอาํนาจ ต้าน� 3 พระองค์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �เฮา จะ ถาม 
หมู่ ต้าน สัก ข้อ น่ึง ก่อน ตอบ เฮา มา เน่อ วา่ 4 สิทธ ิอาํนาจ 
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ของ ยอหน์ ต้ี เขา หื้อ บัพติศมา น้ัน มา จาก พระเจ้า กาวา่ มา 
จาก คน� 5 หมู่ เขา ก็ เป็ิกษา กัน๋ วา่ �ถ้า เฮา จะ วา่ มา จาก 
พระเจ้า ต้าน ก็ จะ ยอ้น ถาม หมู่ เฮา แหม วา่ �แล้ว เป๋น จาใด 
บ่ เจ้ือ ยอหน์� 6 ถ้า หมู่ เฮา จะ วา่ �มา จาก คน� คน ตังหลาย 
ก็ จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง หมู่ เฮา ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ปา กัน๋ เจ้ือ วา่ 
ยอหน์ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า� 7 หมู่ เขา ก็ เลย 
ตอบ พระองค์ วา่ �หมู่ เฮา บ่ ฮู ้เน่อ วา่ มา จาก ไหน� 8 พระเยซู 
ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ถ้า จาอัน้ เฮา ก็ จะ บ่ บอก เหมือน กัน๋ วา่ เฮา 
ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี�

กําเผียบ เรือ่ง สวน องุน่ กับ คน เจ้า สวน
9 พระเยซู อู ้กําเผียบ หื้อ คน ตังหลาย ฟัง วา่ �มี ป้อจาย คน 

น่ึง เยยีะ สวน ฝองุน่ หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป 
อยู ่ต่าง ประเทศ เหยี หลาย ป๋ี 10 เม่ือ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน่
เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป ฮบั ส่วน แบ่ง องุน่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยบั 
ลูกจ้าง คน น้ัน ไว ้แล้ว บุบ ตี ๋ แล้ว ไล่ ป๊ิก โดย บ่ ได้ อะหยงั ติด มือ 
ไป สัก อยา่ง 11 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง ลูกจ้าง แหม คน น่ึง ไป หมู่ 
คน เจ้าสวน ก็ เยยีะ เหมือน เก่า ยบั มา บุบ กับ เยยีะ หื้อ เขา อาย
แล้ว ไล่ ป๊ิก โดย บ่ ได้ อะหยงั ติด มือ ไป สัก อยา่ง 12 เจ้า ของ สวน 
ส่ง คน ต้ี สาม ไป แหม หมู่ คน เจ้า สวน ก็ บุบ ตี ๋เขา จ๋น ได้ฮบั บาด
เจ็บ แล้ว ไล่ ออก ไป นอก สวน 13 เจ้า ของ สวน ก๊ึด วา่ �จะ เยยี
ะ จาใด ดี เฮา จะ ส่ง ลูกบ่าว ต้ี เฮา ฮกั ไป หมู่ เขา คง จะ นับถือ 
พ่อง� 14 แต่ เม่ือ หมู่ คน เจ้า หนั ใส่ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน มา ก็ 
อู ้กัน๋ วา่ �น่ี ลอ คน ต้ี จะ ฮบั มรดก หมู่ เฮา จ้วย กัน๋ ฆ่า มัน เหยี 
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เต๊อะ แล้ว มรดก น้ัน จะ ตก เป๋น ของ หมู่ เฮา� 15 หมู่ เขา ก็ ลาก 
ลูกบ่าว เจ้าของ สวน น้ัน อุม้ โจ้ง ออก ไป นอก สวน แล้ว ก็ ฆ่า�

พระเยซู ถาม วา่ �เจ้าของ สวน จะ เยยีะ จาใด กับ คน เจ้า หมู่ 
น้ี 16 เขา ก็ จะ มา ฆ่า หมู่ คน เจ้า สวน หมู่ น้ัน เหยี แล้ว เอา สวน 
องุน่ น้ัน ไป หื้อ คน อื่น เจ้า ต่อ� คน ตังหลาย เม่ือ ได้ยนิ จาอัน้ ก็ อู ้
กัน๋ วา่ �บ่ ดี หื้อ เป๋น จาอัน้ เต๊อะ� 17 พระเยซู ปัก ต๋า ผ่อ หมู่ เขา 
แล้ว ถาม วา่ �แล้ว ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ศิลา ต้ี สล่า แป๋ง เฮอืน เอา ขวา้ง ไป แล้ว น้ัน

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก�
น้ัน หมายความ วา่ จาใด 18 กู้ คน ต้ี โก้น เต๋ง บ่าหนิ ก้อน น้ัน ก็ จะ 
แหลว เป๋น บ่าหลิน่ ติน่ ต่อน ถ้า ศิลา ก้อน น้ัน ตก เต๋ง ใส่ ใผ คน 
น้ัน ก็ จะ แหลว ไป เลย�

ก๋าน เสีย ส่วย หื้อ จักรพรรดิ
19 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ฮู ้วา่ พระเยซู อู ้กํา

เผียบ เถิง หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ หา ตาง ต้ี จะ ยบั พระองค์ เหยี แต่ ก็ 
กัว๋ คน ตังหลาย

20 หมู่ เขา จึง ตวย ผ่อ พระองค์ กับ ส่ง คน ไป สอดแนม ป๋อม 
ตัว๋ เป๋น คน ซ่ือสัตย์ หื้อ เข้า ไป อยู ่ใก้ ๆ พระองค์ หวงั จะ ยบั 
ผิด ใน กํา อู ้ของ พระองค์ เป้ือ จะ มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใต้ สิทธ ิ
อาํนาจ ของ เจ้า เมือง โรม 21 หมู่ สอดแนม ถาม พระเยซู วา่
�อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ อาจ๋ารย ์อู ้กับ สอน ก็ ถูกต้อง บ่ หนัแก่ 
หน้า ใผ สัก คน แต่ สอน เรือ่ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จรงิ
ขอ บอก หมู่ เฮา น่อย เต๊อะ วา่ 22 ต้ี จะ เสีย ภาษี หื้อ ซีซาร์ เฮา 
ควร จะ เสีย ดี กาวา่ บ่ ควร เสีย ดี� 23 พระเยซู ฮู ้อุบาย ของ หมู่ 
เขา จึง บอก หมู่ เขา วา่ 24 �เอา เหรยีญ เดนาริอนั มา หื้อ เฮา 
ผ่อ ลอ ฮูป กับ จ้ือ ต้ี อยู ่บน เหรยีญ น้ี เป๋น ของ ใผ� หมู่ เขา ตอบ 
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วา่ �เป๋น ของ ซีซาร�์ 25 พระองค์ ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ของ ของ 
ซีซาร ์ก็ เอา ไป หื้อ ซีซาร์ แต่ ของ ของ พระเจ้า ก็ หื้อ พระเจ้า�
26หมู่ คน สอดแนม เอา ผิด ใน กํา อู ้ของ พระเยซู ต่อหน้า คน ตัง
หลาย บ่ ได้ แหม อยา่ง น่ึง ก็ งดื ใน กําตอบ ของ พระองค์ ตวย จึง 
ดัก อยู่

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

ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 28 หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ �อา
จ๋ารย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส เขียน ไว ้วา่ ถ้า ป้อจาย คน ใด ต๋าย 
ละ เมีย แต่ ยงั บ่ ตัน มี ลูก เต้ือ ก็ หื้อ น้องบ่าว ฮบั ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย
เป้ือ หื้อ มี ลูก สืบ เจ๊ือสาย ของ อา้ย ไว้ 29 สมมุติ วา่ มี ป้อจาย ต้ี 
เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ เจ็ด คน อา้ย เก๊า มี เมีย แล้ว ต๋าย ไป ยงั บ่ มี ลูก เต้ือ
30 น้องบ่าว คน ต้ี สอง ก็ ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย แล้ว ก็ ต๋าย ไป 
ยงั บ่ มี ลูก เต้ือ น้อง คน ต้ี สาม ก็ ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย แหม
31 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ จ๋น เถิง คน ต้ี เจ็ด ตึง เจ็ด คน ต๋าย แต่ ยงั 
บ่ มี ลูก 32 แล้ว สุดต๊าย แม่ญิง คน น้ัน ก็ ต๋าย ตวย 33 ยอ้น จาอัน้ 
เม่ือ เถิง วนั ต้ี คน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แม่ญิง คน น้ี จะ เป๋น 
เมีย ของ ใผ ยอ้น วา่ นาง เกย เป๋น เมีย ของ ป้อจาย ตึง เจ็ด คน 
น้ัน�

34 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �คน ใน ยุค น้ี มี ก๋าน แต่งงาน กัน๋
35 แต่ คน ต้ี พระเจ้า หนั สมควร หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มา 
อยู ่ใน ยุค หน้า จะ บ่ มี ก๋าน แต่งงาน กัน๋ กาวา่ ยก หื้อ เป๋น ผัว 
เป๋น เมีย กัน๋ แหม 36 แต๊ ๆ แล้ว หมู่ เขา จะ บ่ ต๋าย แหม ต่อไป แต่ 
จะ เป๋น เหมือน ทูตสวรรค์ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ยอ้น เป๋น คน 
ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 37 ก๋าน ต้ี คน ต๋าย 
จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน โมเสส ได้ แสดง หื้อ หนั ต๋อน ต้ี 
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เขา ได้ เขียน ใน เรือ่ง คุ่ม ไม้ ต้ี บ่ ไหม้ ไฟ พ โมเสส อู ้เถิง พระเจ้า 
วา่ พระองค์ เป๋น พระเจ้า ต้ี อบัราฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ นับถือ
38 พระองค์ บ่ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น พระเจ้า ของ 
คน ต้ี มี จีวติ ยอ้น วา่ สําหรบั พระเจ้า แล้ว กู้ คน ยงั มี จีวติ อยู่
แม้ วา่ จะ ต๋าย ไป แล้ว ก็ ต๋าม�

39 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั
ต้าน อู ้ได้ ดี นักแก เน่อ� 40 ต้ี หมู่ เขา อู ้จาอัน้ ยอ้น หมู่ เขา บ่ ก้า 
ถาม อะหยงั แหม เลย

ป๋ัญหา เรือ่ง เจ๊ือสาย กษัตรยิ ์ดาวดิ
41 พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน วา่ พระ

ครสิต์ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 42 ยอ้น กษัตรยิ ์ดาวดิ 
ได้ บอก ไว ้ใน พระธรรม สดุดี วา่
�พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่

หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา
43 จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน

เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ ต้าน�ฟ
44 กษัตรยิ ์ดาวดิ ยงั ฮอ้ง พระองค์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�
แล้ว พระองค์ จะ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ จาใด�

พระเยซู เตือ๋น หื้อ หละวงั หมู่ ธรรมาจ๋ารย์
45 เม่ือ คน ตังหลาย ก่ําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ จึง อู ้กับ หมู่ สาวก 

ของ พระองค์ วา่ 46 �หื้อ หละวงั หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ไว ้หื้อ ดี ๆ หมู่ 
เขา ซอบ นุ่ง เส้ือ คุม ยาว เตียว ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว ้
ก๋าง กาด ก๋าง ลี กับ ซอบ น่ัง ตัด๊ ต้ี สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว 
ยวิ กับ ต้ี มี เกียรติ ใน งาน เล้ียง 47 หมู่ เขา ยดึ เอา สมบัติ ของ หมู่ 
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แม่ หม้าย ไป เป๋น ของ ตัว๋ เก่า เหยี แล้ว ก็ ขี้แต่ง อธษิฐาน ยาว ๆ
คน หมู่ น้ี จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ใหญ่ หลวง�

21
เงนิ ถวาย ของ แม่ หม้าย

1 เม่ือ พระเยซู เหงย หน้า ขึ้น ก็ หนั หมู่ คน รํา่รวย ตังหลาย 
เอา สตางค์ มา จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ เงนิ ถวาย 2 พระองค์ หนั แม่ 
หม้าย คน น่ึง เป๋น คน ตุ๊ก เอา เหรยีญ ตองแดง หน้อย ๆ สอง 
อนั มา จ่อม ตวย เป้ิน 3 พระองค์ ก็ อู ้วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ 
แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ แม่ หม้าย ตุ๊ก จ๋น คน น้ี จ่อม สตางค์ นัก 
เหลือ คน ตังหลาย หมู่ น้ัน ก่อน 4 ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ได้ เอา 
สตางค์ ต้ี เหลือ ใจ๊ มา จ่อม ถวาย แต่ แม่ หม้าย คน น้ี ตุ๊กยาก ยงั 
ได้ เอา สตางค์ ต้ี มี อยู ่สําหรบั เล้ียง จีวติ ของ ตัว๋ มา จ่อม จ๋น เส้ี
ยง หมด�

พระเยซู ตวายตัก๊ เรือ่ง พระวหิาร จะ ถูก ทําลาย
5 มี สาวก บาง คน อวด วา่ พระวหิาร หลัง น้ี ได้ ตกแต่ง ด้วย บ่า

หนิ งาม กับ ของ ตกแต่ง ต้ี คน ถวาย 6 พระเยซู จึง อู ้กับ เขา วา่
�สิง่ หมู่ น้ี ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั วนั น่ึง บ่าหนิ ต้ี ซ้อน กัน๋ หมู่ น้ี จะ 
ถูก เต ขวา้ง จ๋น บ่ หนั วาง ซ้อน กัน๋ เลย สัก ก้อน�

ความ ตุ๊กยาก กับ ก๋าน ข่มเหง
7 หมู่ สาวก ก็ ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น 

เม่ือ ใด มี อะหยงั เป๋น หมายสําคัญ หื้อ หนั วา่ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด 
ขึ้น แล้ว� 8 พระองค์ ก็ บอก วา่ �หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ จุล่า
ย ต้าน เน่อ ยอ้น วา่ จะ มี หลาย คน มา อา้ง จ้ือ ของ เฮา วา่ �เฮา 
เป๋น พระครสิต์� กับ บอก วา่ �เวลา น้ัน ใก้ มา แผว แล้ว� หา้ม 
ตวย เขา ไป เน่อ 9 เม่ือ ต้าน ได้ยนิ เรือ่ง สงคราม กับ ก๋าน จลาจล
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ก็ บ่ ถ้า ตก อก ตก ใจ๋ ยอ้น เรือ่ง จาอี ้จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน แต่ ยงั 
บ่ เถิง วนั เส้ียง สุด ของ โลก ใน ต๋อน น้ี เต้ือ�

10 แล้ว พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา แหม วา่ �ประเทศ น่ึง จะ สู้
ฮบ กับ แหม ประเทศ น่ึง อาณาจักร น่ึง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม 
อาณาจักร น่ึง 11 ใน ต้ี ต่าง ๆ จะ เกิด แผ่นดิน ไหว ขนาด หนัก
จะ เกิด ก๋าน กัน้ ข้าว อยาก น้ํา จะ มี โรคภัย ไข้เจ็บ จะ มี เหตุก๋า
รณ์ ต้ี น่า กัว๋ กับ หมายสําคัญ หลาย อยา่ง เกิด ขึ้น บน ต๊องฟ้า
12 ก่อน เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น หมู่ ต้าน จะ ถูก ยบั และ โดน 
ข่มเหง จะ ถูก ปา ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว ถูก ขัง ไว ้ใน 
คอก กับ จะ ถูก ปา ไป ตัดสิน ความ ต่อหน้า กษัตรยิ ์กับ เจ้าเมือง
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ติดต๋าม เฮา 13 เหตุก๋ารณ์ น้ี ก็ เป๋น โอกาส หื้อ 
หมู่ ต้าน เป๋น พยาน เรือ่ง เฮา 14 ยอ้น จาอัน้ ต้าน ตังหลาย จง 
ป๋งใจ๋ ไว้ บ่ ต้อง ก๊ึด ล่วงหน้า วา่ จะ แก้ คดี จาใด 15 เฮา จะ หื้อ กํา 
อู ้กับ ผญา ป๋ัญญา แก่ หมู่ ต้าน เถิง ขนาด หมู่ ศัตรู ๋ของ หมู่ ต้าน 
จะ ต่อต้าน กับ เอา ผิด หมู่ ต้าน บ่ ได้ เลย 16 แม้แต่ ป้อแม่ ญาติ ป้ี
น้อง ตึง เป้ือน ฝูง จะ หกัหลัง หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ เยยีะ หื้อ ต้าน 
บาง คน ถูก ฆ่า ต๋าย 17 คน ตังหลาย จะ จัง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ หมู่ 
ต้าน ได้ ติดต๋าม เฮา 18 แต่ ผม บน หวั ของ หมู่ ต้าน สัก เส้น น่ึง จะ 
บ่ ถูก เยยีะ หื้อ เสีย ไป 19หมู่ ต้าน จะ ได้ จีวติ นิรนัดร ์ถ้า ตัง้ มัน่คง 
อยู ่ใน ความ เจ้ือ�

ก๋าน ตวายตัก๊ กรุง เยรูซาเล็ม จะ ถูก ทําลาย
20 �เม่ือ หมู่ ต้าน หนั ก๋ อง ทัพ ทหาร มา ตัง้ ล้อม กรุง 

เยรูซาเล็ม จง ฮู ้ไว ้เต๊อะ วา่ ความ ฉิบหาย ของ เมือง น้ัน ก็ ใก้ เข้า 
มา แล้ว 21 ใน เวลา น้ัน ก็ หื้อ คน ต้ี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย ขะใจ๋ หนี 
ไป อยู ่บน ดอย เวย ๆ หมู่ คน ต้ี อยู ่ใน กรุง ก็ หื้อ ออก ไป เหยี คน 
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ต้ี อยู ่นอก เมือง ก็ บ่ ถ้า เข้า ไป ใน กรุง เน่อ 22 ยอ้น วา่ เวลา น้ัน 
เป๋น เวลา ลง โต้ษ เป้ือ กู้ อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์น้ัน เป๋น 
แต๊ 23 ใน หวา่ง น้ัน ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่มาน กับ 
แม่ ลูก หน้อย ต้ี ลูก ยงั กิน๋ นม อยู่ ยอ้น มี ความ ตุ๊ก ฮอ้น อนั ใหญ่ 
หลวง จะ เกิด ขึ้น บน แผ่นดิน กับ พระเจ้า จะ โขด หื้อ คน เจ๊ือจ้า
ด น้ี ขนาด 24 หมู่ เขา จะ ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ กับ จะ ถูก ต้อน ไป เป๋น 
เชลย ใน ประเทศ ต่าง ๆ กับ กรุง เยรูซาเล็ม จะ ถูก คน ต่างจ้าด 
ยํ่า จ๋น กวา่ จะ หมด กํา๋หนด เวลา ของ คน ต่างจ้าด น้ัน

เม่ือ บุตรมนษุย ์มา
25 �จะ มี หมายสําคัญ ต้ี ตะวนั เดือน กับ ดาว ตังหลาย กับ 

ใน แผ่นดิน โลก น้ัน ประเทศ ต่าง ๆ จะ มี ความ ตุ๊ก เดือดฮอ้น
กับ มี ความ สับสน ใน ความ ป่ันป่วน กับ เสียง ดัง ของ ทะเล กับ 
คล่ืน 26 คน จะ กัว๋ จ๋น เป๋น ลม เม่ือ ก่ําลัง รอ ผ่อ วา่ อะหยงั จะ เกิด 
ขึ้น บน โลก ยอ้น วา่ หมู่ ผู้ มี อาํนาจ ตังหลาย ใน ต๊องฟ้า ก็ จะ สัน่
ไหว เฝ่ือน คลอน 27 เวลา น้ัน คน ตังหลาย จะ หนั บุตรมนษุย ์ลง 
มา บน เมฆ ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ กับ รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ 28 เม่ือ เหตุก๋า
รณ์ น้ี ตัง้เก๊า จะ เกิด ขึ้น หื้อ ยนื ขึ้น ผ่อ ไป ตัง บน ยอ้น วา่ ความ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ หมู่ ต้าน ก่ําลัง ใก้ เข้า มา แล้ว�

กําเผียบ เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ
29 พระเยซู อู ้กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �ผ่อ เก๊า บ่าเด่ือ กับ 

เก๊าไม้ ตังหลาย เต๊อะ 30 เม่ือ มัน โป่ง ใบ แล้ว ต้าน ตังหลาย ก็ 
จะ ฮู ้คน เดียว วา่ ใก้ จะ เถิง หน้า ฮอ้น แล้ว 31 ก็ เหมือน เดียว กัน๋
เม่ือ ต้าน ตังหลาย หนั เหตุก๋ารณ์ ต้ี เฮา บอก แล้ว น้ัน เกิด ขึ้น ก็ 
หื้อ ฮู ้วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า มา ใก้ จะ เถิง แล้ว เน่อ 32 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใน ยุค น้ี จะ ยงั บ่ ต๋าย ก่อน 
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เหตุก๋ารณ์ ต้ี วา่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น 33 ต๊องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ หาย 
ไป แต่ ถ้อยกํา ของ เฮา จะ บ่ สูญหาย ไป เลย

พระเยซู เตือ๋น หื้อ หละวงั
34 �จง หละวงั ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี เน่อ บ่ ดี เอา ก้า กิน๋ เหล้า เมา ยา กา

วา่ บ่ ดี กัง๋วล เถิง จีวติ น้ี เต้าอัน้ ถ้า เป๋น จาอัน้ เวลา น้ัน ก็ จะ มา 
เถิง หมู่ ต้าน เม่ือ ยงั บ่ ตัน ก๊ึด เหมือน ติด แฮว้ 35 ยอ้น วนั น้ัน จะ 
เกิด ขึ้น กับ คน ตังหลาย ใน โลก 36 หื้อ เฝ้า หละวงั อยู ่ตลอด กับ 
อธษิฐาน ตึง วนั เป้ือ หมู่ ต้าน จะ มี กํา๋ลัง ต้ี จะ ป๊น จาก เหตุก๋า
รณ์ ตังมวล ต้ี จะ เกิด ขึ้น แล้ว จะ ยนื อยู ่ต่อหน้า บุตรมนษุย ์ได้�

37 กู้ วนั พระเยซู สัง่ สอน ใน บรเิวณ พระวหิาร ต๋อน เม่ือวนั
แล้ว ต๋อน เม่ือคืน พระองค์ ยา้ง พัก ต้ี ดอย บ่ากอกเทศ 38 คน 
ตังหลาย ก็ มา หา พระองค์ ใน บรเิวณ พระวหิาร ตัง้แต่ เจ๊ามืด 
เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ สัง่ สอน

22
ยูดาส ตกลง จะ หกัหลัง พระเยซู

1 เม่ือ ใก้ จะ เถิง งาน ปัสกา คือ งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ
2 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ ปา กัน๋ หา ตาง กํา๋จัด 
พระเยซู อยา่ง ลับ ๆ อยู่ ยอ้น กัว๋ คน ตังหลาย

3 ซาต๋าน ครอบงาํ จิตใจ๋ ยูดาส อสิคารโิอท ต้ี เป๋น สาวก คน 
น่ึง ใน สิบ สอง คน 4 ยูดาส ก็ ไป นัด หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ 
นาย ทหาร ฮกัษา พระวหิาร วา่ เขา จะ หกัหลัง พระเยซู จาใด ดี
5 คน หมู่ น้ัน ก็ ดีอกดีใจ๋ แล้ว สัญญา วา่ จะ หื้อ สตางค์ เป๋น ก้า 
ตอบแตน 6 ยูดาส ก็ ตกลง แล้ว ก็ แน หา โอกาส ต้ี จะ หกัหลัง 
พระเยซู หื้อ หมู่ เขา โดย บ่ หื้อ ใผ ฮู้

ม้ือ สุดต๊าย ของ พระเยซู ฮว่ม กับ หมู่ สาวก
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7 เม่ือ เถิง วนั กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ จาว ยวิ ต้อง ฆ่า ลูก แกะ 
สําหรบั งาน ปัสกา 8 พระเยซู ก็ ใจ๊ เปโตร กับ ยอหน์ ล่วงหน้า ไป 
ก่อน สัง่ เขา วา่ �ไป จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว ้หื้อ หมู่ เฮา กิน๋ ตวย 
กัน๋� 9 หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ �จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป เกียม ม้ือ ปัส
กา ต้ี ไหน ดี� 10 พระองค์ ก็ บอก วา่ �เม่ือ หมู่ ต้าน เข้า ไป ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม แล้ว จะ มี ป้อจาย คน น่ึง แบก น้ําหม้อ มา หา หมู่ ต้าน
เขา จะ เข้า ไป เฮอืน หลัง ใด ก็ หื้อ ตวย เขา เข้า ไป 11 แล้ว บอก 
เจ้าของ เฮอืน น้ัน วา่ �อาจ๋ารย ์หื้อ มา ถาม วา่ หอ้ง ต้ี เป้ิน จะ กิน๋ 
ม้ือ ปัสกา กับ หมู่ สาวก น้ัน อยู ่ตัง ใด� 12 เจ้าของ เฮอืน จะ ปา 
หมู่ ต้าน ขึ้น ไป หอ้ง ใหญ่ จัน๊ บน ต้ี แต่ง ดา ไว ้แล้ว ก็ หื้อ จัด เกีย
ม ม้ือ ปัสกา ไว ้ต้ี หอ้ง น้ัน เต๊อะ� 13 ตึง สอง คน ก็ ไป แล้ว ก็ ปะ กู้ 
อยา่ง ต้ี พระองค์ บอก ไว ้ตึงหมด หมู่ เขา ก็ ได้ จัด เกียม ม้ือ ปัส
กา ไว้

ก๋าน ตัง้ พิธ ีหกั เข้าหนมปัง
14 เม่ือ เถิง เวลา กิน๋ ม้ือ ปัสกา พระเยซู ก็ เข้า ไป น่ัง ต้ี โต๊ะ กับ 

หมู่ อคัร สาวก ของ พระองค์ 15 อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา มี ความ 
ตัง้ใจ๋ ต้ี จะ กิน๋ ม้ือ ปัสกา น้ี กับ หมู่ ต้าน ก่อน ต้ี เฮา จะ ต้อง ทน 
ตุ๊ก ทรมาน 16 เฮา ขอ บอก ไว ้วา่ เฮา จะ บ่ กิน๋ ม้ือ ปัสกา น้ี แหม
จ๋น ความ หมาย ของ ปัส กา น้ัน จะ สมบูรณ์ ใน แผ่น ดิน ของ 
พระเจ้า� 17 พระองค์ ยก จอก น้ําองุน่ ขึ้น มา เม่ือ อธษิฐาน 
ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ ส่ง หื้อ หมู่ สาวก บอก วา่ �เอา 
ไป แบ่ง กัน๋ กิน๋ เน่อ 18 เฮา บอก หมู่ ต้าน วา่ ตัง้แต่ น้ี ไป เฮา จะ 
บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ แหม แล้ว จ๋น กวา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า จะ มา 
แผว� 19แล้ว พระองค์ ก็ หยบิ เข้าหนมปัง ขึ้น มา ขอบพระคุณ 
พระเจ้า แล้ว ก็ บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู ้วา่ �น่ี เป๋น ก๋าย ของ เฮา
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ต้ี ได้ หื้อ ไว ้กับ ต้าน ตังหลาย หื้อ เยยีะ จาอี้ เป้ือ ก๊ึด เถิง เฮา�
20 เม่ือ กิน๋ เข้า หนม ปัง แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยยี ะ 
อยา่ง เดียว กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �ถ้วย น้ี เป๋น พันธสัญญา ใหม่ หละ
หวา่ง พระเจ้า กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี พระองค์ จะ ยนืยนั โดย เลือด 
ของ เฮา 21 แต่ ผ่อ เต๊อะ คน ต้ี จะ หกัหลัง เฮา ก็ อยู ่ตวย กัน๋ กับ 
เฮา บน โต๊ะ น้ี 22 บุตรมนษุย ์จะ ต้อง จาก ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ 
กํา๋หนด ไว ้แล้ว แต่ ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ คน ต้ี หกัหลัง 
บุตรมนษุย�์ 23 แล้ว หมู่ สาวก ก็ ถาม กัน๋ ไป มา วา่ จะ เป๋น ใผ 
ใน หมู่ เขา ต้ี จะ เยยีะ จาอี้

ก๋าน เถียง กัน๋ เรือ่ง ใผ เป๋น ใหญ่
24 หมู่ สาวก เถียง กัน๋ วา่ ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด ใน แผ่นดิน 

ของ พระเจ้า 25 พระองค์ จึง อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �กษัตรยิ ์ของ คน 
ต่างจ้าด เป๋น เจ้านาย ปกครอง คน ตังหลาย โดย ก๋าน บังคับ
กับ ผู้ มี อาํนาจ หมู่ น้ี ก็ ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น ผู้ มี บุญคุณ ของ คน 
ตังหลาย 26 แต่ สําหรบั หมู่ ต้าน น้ัน บ่ เป๋น จาอัน้ เน่อ คน ใด 
เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ คน น้ัน เป๋น คน เล็ก หน้อย ต้ี สุด คน ใด เป๋น นาย ก็ 
หื้อ เป๋น คน ฮบัใจ๊ 27 จะ ถาม วา่ คน ต้ี น่ัง โต๊ะ กับ คน ต้ี ฮบัใจ๊ ใผ 
เป๋น ใหญ่ เหลือ กัน๋ คน ต้ี น่ัง โต๊ะ บ่ ใจ้ กา แต่ เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตัง
หลาย เหมือน เป๋น คน ฮบัใจ๊

28 �ต้าน ตังหลาย เป๋น คน ต้ี ได้ อยู ่กับ เฮา ใน เวลา ต้ี เฮา ต่อ 
สู้ กับ ความ ลําบาก 29 พระบิดา ได้ จัด เกียม แผ่นดิน แล้ว มอบ 
หื้อ เฮา จาใด เฮา ก็ จัด เกียม แล้ว มอบ หื้อ ต้าน ตังหลาย จาอัน้
30 เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน๋ ได้ ด่ืม ฮว่ม โต๊ะ กับ เฮา ใน แผ่นดิน ของ 
เฮา กับ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ น่ัง บน บัลลังก์ เป้ือ ตัดสิน สิบ สอง 
ผะกุ๋น ของ คน อสิราเอล

พระเยซู ตวายตัก๊ เรือ่ง เปโตร จะ ละ พระองค์
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31 �ซีโมน เหย ซาต๋าน ได้ ขอ หมู่ ต้าน ไว้ เป้ือ จะ เอา ไป ฝัด ไป 
ฮอ่น เหมือน เป้ิน ฝัด ข้าว 32 แต่ เฮา ได้ อธษิฐาน เผื่อ ตัว๋ ต้าน
เป้ือ ต้าน จะ บ่ ได้ ขาด ความ เจ้ือ แล้ว เม่ือ ต้าน กลับใจ๋ มา หา 
เฮา ก็ หื้อ จ้วย หมู่ ป้ีน้อง หื้อ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง นัก ขึ้น ตวย 
เน่อ� 33 เปโตร บอก พระองค์ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า 
พรอ้ม แล้ว ต้ี จะ ไป ตวย ต้าน บ่ วา่ จะ ติด คอก กาวา่ จะ ต๋าย ก็ 
ได้� 34 พระเยซู บอก เปโตร วา่ �คืน น้ี ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก 
บ่ ฮูจั้ก เฮา เถิง สาม เต้ือ�

35 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก วา่ �ต๋อน ต้ี เฮา ใจ๊ ต้าน ตังหลาย 
ออก ไป บอก ข่าวดี แล้ว บ่ หื้อ เอา ถง สตางค์ ถง สะปาย กาวา่ 
เกิบ แหม กู้ ไป ตวย น้ัน ต้าน ตังหลาย ขาด อะหยงั พ่อง� เขา ตัง
หลาย ก็ ปา กัน๋ บอก วา่ �บ่ ขาด อะหยงั สัก อยา่ง� 36 พระเยซู 
บอก เขา วา่ �แต่ บ่าเด่ียว น้ี ใผ มี ถง สตางค์ กาวา่ ถง สะปาย ก็ 
หื้อ เอา ไป ตวย ใผ บ่ มี ดาบ ก็ หื้อ ขาย เส้ือ คุม ซ้ือ ดาบ เหยี 37 เฮา 
บอก ต้าน ตังหลาย วา่ กํา ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ต้ี อู ้เถิง เฮา
จะ ต้อง เป๋น ไป ต๋าม น้ัน คือ กํา ต้ี วา่ �พระองค์ ถูก นับ อยู ่ใน หมู่ 
เดียว กัน๋ กับ คน บ่ ดี�ภ กํา ตวายตัก๊ ต้ี เล็ง เถิง เฮา น้ัน ก่ําลัง จะ 
เป๋น แต๊� 38 หมู่ เขา บอก พระองค์ วา่ �องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า หมู่ 
เฮา มี ดาบ สอง เถ่ียน ครบั� พระองค์ บอก วา่ �ปอ แล้ว�

พระเยซู อธษิฐาน ใน สวน
39 พระเยซู ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป ต้ี ดอย บ่ากอกเทศ 

เหมือน ตะ ก่อน หมู่ สาวก ก็ ไป ตวย พระองค์ 40 ต้ี ดอย น้ัน 
พระองค์ บอก หมู่ สาวก วา่ �หื้อ อธษิฐาน เน่อ เป้ือ วา่ ต้าน จะ 
บ่ ตก อยู ่ใน อาํนาจ ของ ก๋าน ลองใจ๋� 41 พระองค์ เตียว ไป แหม 
น่อย ไก๋ ประมาณ เอา บ่าหนิ ขวา้ง แล้ว คุก เข่า ลง อธษิฐาน วา่
ภ 22:37 22:37 อสย� 53:12
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42 �พระบิดา เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ปอใจ๋ ขอ หื้อ ถ้วย แหง่ ความ 
ตุ๊กยาก น้ี ป๊น ไป จาก ข้า พระองค์ เหยี เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป 
ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ บ่ ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 43 มี 
ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง จาก สวรรค์ มา ป๋ากฏ จ้วย พระองค์ หื้อ มี กํา๋
ลังใจ๋ นัก ขึ้น 44 เม่ือ พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนัก ก็ ยิง่ ตัง้ใจ๋ อธษิฐาน 
นัก ขึ้น จ๋น เหื่อ ไหล เป๋น เหมือน เลือด ออก หยด ลง ดิน เป๋น เม็ด 
ใหญ่ 45 เม่ือ อธษิฐาน แล้ว พระองค์ ก็ ลุก เตียว ป๊ิก มา หา หมู่ 
สาวก ก็ หนั หมู่ เขา หลับ อยู ่ยอ้น ตุ๊กใจ๋ จ๋น อดิ 46 พระองค์ จึง อู ้
วา่ �หลับ เยยีะ หยงั ลุก ขึ้น อธษิฐาน เป้ือ จะ บ่ ตก อยู ่ใน อาํนาจ 
ของ ก๋าน ลองใจ๋�

ก๋าน หกัหลัง กับ ก๋าน จับ กุม พระเยซู
47 บ่ากอง พระองค์ อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก เต้ือ ก็ มี หลาย คน 

เตียว เข้า มา มี ยูดาส ต้ี เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง คน น้ัน นํา 
หน้า ยูดาส ก็ เข้า มา ใก้ พระเยซู แล้ว ตัก๊ตวาย พระองค์ โดย 
ก๋าน จูบ 48 พระองค์ ก็ ถาม วา่ �ยูดาส เจ้า จะ หกัหลัง บุตร
มนษุย ์ด้วย ก๋าน จูบ กา� 49 เม่ือ หมู่ สาวก คน อื่น ๆ หนั วา่ จะ มี 
อะหยงั เกิด ขึ้น ต่อไป จึง ถาม พระเยซู วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
เอา ดาบ ฟัน เลย บ๋อ� 50 แล้ว คน น่ึง ใน หมู่ สาวก ก็ จัก๊ ดาบ ออก 
มา ฟัน คน ฮบัใจ๊ ของ มหา ปุโรหติ ถูก หู เผิก ขวา ปุด 51 พระเยซู 
ก็ หา้ม เขา ไว้ แล้ว เก็บ เอา ใบ หู มา ต่อ หื้อ คน น้ัน หู เขา ก็ หาย 
เป๋น ปกติ 52 พระเยซู อู ้กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ นาย ทหาร 
ฮกัษา พระวหิาร กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ต้ี มา ยบั พระองค์ วา่
�หมู่ เจ้า หนั เฮา เป๋น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ยบั เฮา
53 เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย กู้ วนั ใน พระวหิาร ต้าน ตังหลาย 
ก็ บ่ มา ยบั เฮา แต่ บ่าเด่ียว น้ี เป๋น เวลา ของ หมู่ ต้าน แล้ว เน่อ
เป๋น เวลา ของ อาํนาจ แหง่ ความ มืด�
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เปโตร บอก วา่ บ่ ฮูจั้ก พระเยซู
54 หมู่ นาย ทหาร ยบั พระเยซู ปา ไป บ้าน มหา ปุโรหติ เปโตร 

เตียว ถ่อม ตวย พระองค์ ไป หา่ง ๆ 55 เม่ือ หมู่ เขา ดัง ไฟ ต้ี ก๋าง 
ข่วง แล้ว ปา กัน๋ หงิ ไฟ เปโตร ก็ น่ัง หงิ ไฟ ตวย หมู่ เขา 56 มี สาว
ใจ๊ คน น่ึง หนั เปโตร น่ัง หงิ ไฟ อยู ่ใก้ ๆ ก็ ส่อง ผ่อ หน้า เปโตร แล้ว 
อู ้วา่ �คน น้ี ก็ อยู ่ตวย เยซู� 57 เปโตร ปฏิเสธ วา่ �นาง เหย
คน น้ัน ข้า บ่ ฮู้ จัก ลอ� 58 แหม สัก กําเดียว ป้อจาย คน น่ึง หนั 
เขา ก็ อู ้วา่ �เจ้า เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน ตวย� เปโตร ก็ บอก วา่
�อา้ย เหย บ่ ใจ้ ลอ� 59 แหม สัก จัว้โมง น่ึง มี แหม คน ยนืยนั 
แข็งขัน วา่ �แม่น แล้ว คน น้ี อยู ่ตวย คน จ้ือ เยซู แน่ ๆ ยอ้น เขา 
เป๋น จาว กาลิลี เหมือน กัน๋� 60 เปโตร ก็ อู ้วา่ �อา้ย เหย ต้ี วา่ 
มา น้ัน ข้า บ่ ฮู ้เรือ่ง� เม่ือ เปโตร ก่ําลัง อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก ไก่ 
ก็ ขัน 61 องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เหลียว หลัง มา ผ่อ เปโตร แล้ว เป
โตร ก็ เลย ก๊ึด เถิง กํา อู ้ต้ี พระเยซู เกย บอก เขา วา่ �คืน น้ี ก่อน ไก่ 
ขัน ต้าน จะ บอก วา่ บ่ ฮู้จัก เฮา สาม เต้ือ� 62 เปโตร ก็ ออก ไป ตัง 
นอก แล้ว ไห ้เสียใจ๋ ขนาด

63 คน ต้ี กุม พระเยซู ก็ เยาะเยย้ บุบ ตี ๋พระองค์ 64 เอา ผ้า มัด 
ต๋า พระองค์ ตบ หน้า พระองค์ แล้ว ถาม วา่ �ตวาย มา กํา ลอ วา่ 
ใผ ตบ หน้า เจ้า� 65 แล้ว อู ้หยาม ใส่ พระองค์ แหม หลาย อยา่ง

พระเยซู ต่อหน้า สภา
66 แจ้ง เจ๊า มา หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ 

ธรรมาจ๋ารย ์ก็ ประชุม กัน๋ หมู่ เขา ปา พระเยซู เข้า มา ใน สภา 
ของ หมู่ เขา ตวย 67 ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน เป๋น พระครสิต์ กา
บอก มา เต๊อะ� พระเยซู ตอบ วา่ �เถิง เฮา บอก หมู่ ต้าน ก็ บ่ เจ้ือ
68 ถ้า เฮา ถาม ต้าน ๆ ก็ จะ บ่ ตอบ เฮา 69 ตัง้แต่ น้ี ไป บุตรมนษุย ์
จะ ได้ น่ัง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ� 70 หมู่ เขา 
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ก็ ถาม พระองค์ แหม วา่ �ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กา�
พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน อู ้แล้ว วา่ เฮา เป๋น� 71 หมู่ เขา ก็ 
ปา กัน๋ วา่ �หมู่ เฮา บ่ ต้อง มี พยาน อะหยงั แหม ยอ้น ได้ยนิ กํา 
จาก ปาก ของ เขา แล้ว�

23
พระเยซู ต่อหน้า เจ้าเมือง ปีลาต

1 แล้ว กู้ คน ใน ต้ี ประชุม ก็ ลุก ขึ้น ปา พระเยซู ไป หา ปีลาต 
ต้ี เป๋น เจ้าเมือง 2 หมู่ เขา ฟ้อง วา่ �หมู่ เฮา หนั ป้อจาย คน น้ี 
สุ่ย คน ตังหลาย บ่ เสีย ภาษี หื้อ ซีซาร์ แล้ว ก็ อา้ง วา่ ตัว๋ เขา คือ 
พระครสิต์ เป๋น กษัตรยิ ์องค์ น่ึง� 3 ปีลาต ซัก ถาม พระเยซู วา่
�ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ กา� พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �ต้าน 
อู ้แล้ว� 4 ปีลาต จึง บอก หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ คน ตังหลาย วา่
�เฮา บ่ มี หลักฐาน อะหยงั ต้ี จะ ลง โต้ษ ป้อจาย คน น้ี� 5 หมู่ เขา 
ซ้ํา ยนืยนั อยา่ง แข็งขัน วา่ �คน น้ี สุ่ย จาว เมือง หื้อ วุน่วาย โดย 
กําสอน ของ เขา ไป ใคว ่แควน้ ยูเดีย ตัง้เก๊า ต้ี แควน้ กาลิลี ก่อน 
แล้ว จ๋น มา เถิง ต้ี น่ี�

พระเยซู ต่อหน้า กษัตรยิ ์เฮโรด
6 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ถาม วา่ �ป้อจาย คน น้ี เป๋น จาว 

กาลิลี กา� 7 เม่ือ ฮู ้วา่ พระเยซู มา จาก ดินแดน ต้ี กษัตรยิ ์เฮ
โรด ปกครอง อยู่ ก็ ส่ง พระองค์ ไป หา เฮโรด ต๋อน น้ัน ต้าน อยู ่
ใน กรุง เยรูซาเล็ม ปอดี 8 เม่ือ เฮโรด หนั พระเยซู ก็ ดีใจ๋ ยอ้น 
ต้าน ใค่ ปะ พระเยซู มา เมิน แล้ว ต้าน เกย ได้ยนิ เรือ่ง พระเยซู
ก็ หวงั วา่ จะ ได้ หนั พระองค์ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์พ่อง 9 เฮโรด จึง 
ถาม พระเยซู หลาย อยา่ง แต่ พระองค์ บ่ ตอบ อะหยงั สัก อยา่ง
10 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ก็ ใส่ ความ พระเยซู 
อยา่ง รุนแรง 11 เฮโรด กับ หมู่ ทหาร ของ เขา ปา กัน๋ ใค่ หวั ใส่ 
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พระองค์ เยาะเยย้ ดู ถูก ดู แควน พระองค์ เอา เส้ือ คุม อยา่ง ดี 
ของ กษัตรยิ ์หื้อ พระองค์ นุ่ง แล้ว ส่ง พระองค์ ป๊ิก ไป หื้อ ปีลาต 
แหม 12 ปีลาต กับ เฮโรด ก็ คืน ดี กัน๋ ใน วนั น้ัน ยอ้น วา่ ตะก่อน 
เป๋น ศัตรู ๋กัน๋

พระเยซู ถูก กํา ตัดสิน
13 ปีลาต ฮอ้ง หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ กับ คน ตัง

หลาย มา ประชุม กัน๋ 14 แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย ได้ 
ปา คน น้ี มา หา เฮา ฟ้อง วา่ เขา ได้ สุ่ย จาว เมือง หื้อ กบฏ เฮา ได้ 
สอบสวน เขา ต่อ หน้า ต้าน ตังหลาย แล้ว ก็ หนั วา่ บ่ มี หลักฐาน 
ปอ ต้ี จะ ตัดสิน ได้ วา่ เขา เยยีะ ผิด อยา่ง ต้ี ต้าน วา่ ลอ 15 กษัตรยิ ์
เฮโรด ก็ หนั วา่ เขา บ่ มี ความ ผิด เหมือน กัน๋ ยอ้น จาอัน้ กษัตรยิ ์
เฮโรด ได้ ส่ง ตัว๋ ป๊ิก มา หื้อ เฮา แหม เฮา หนั วา่ คน น้ี บ่ ได้ เยยีะ 
อะหยงั ผิด จ๋น ต้อง ลงโต้ษ เถิง ต๋าย 16 เฮา จะ สัง่ เฆ่ียน เขา แล้ว 
ปล่อย ไป เหยี�๖

18 คน ตังหลาย ปา กัน๋ เอิน้ เสียง ดัง บอก ปีลาต วา่ �เอา คน 
น้ี ไป ฆ่า เหยี แล้ว ป่อย บารบับัส หื้อ หมู่ เฮา เต๊อะ� 19 ( บารบั
บัส ถูก ยบั ขัง คอก ใน ข้อหา ฆ่า คน ต๋าย กับ ก่อ ก๋าน วุน่วาย ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม ) 20 ปีลาต ยงั มี ใจ๋ ใค่ ป่อย พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ 
เขา แหม เต้ือ น่ึง 21 คน หมู่ น้ัน ก็ เอิน้ เสียง ดัง บอก ปีลาต วา่
�เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 22 ปีลาต อู ้กับ หมู่ 
เขา เป๋น เต้ือ ต้ี สาม วา่ �เขิง เขา เยยีะ หยงั เขา เยยีะ อะหยงั ผิด
เฮา บ่ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด จ๋น ต้อง ต๋าย ลอ เฮา จะ เฆ่ียน เขา 
ก็ ปอ แล้ว จะ ป่อย ตัว๋ ไป� 23 คน ตังหลาย ฮอ้ง เป๋น เสียง เดียว 
กัน๋ วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 24 ปีลาต ตัดสินใจ๋ เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ 
เขา ต้องก๋าน 25 จึง ป่อย คน ต้ี ถูก ยบั เข้า คอก ใน ข้อหา ก่อ ก๋าน 
๖ 23:16 23:16 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 17 ต้ี วา่
ยอ้น ปีลาต ต้อง ปล่อย นักโต้ษ คน น่ึง หื้อ คน ตังหลาย ใน งาน ปัสกา ของ กู้ ป๋ี 
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วุน่วาย กับ ฆ่า คน ต๋าย หื้อ หมู่ เขา ไป ส่วน พระเยซู ก็ หื้อ หมู่ เขา 
เอา ไป เยยีะ จาใด ก็ ได้ ต๋าม ใจ๋ หมู่ เขา

ก๋าน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
26 เม่ือ ทหาร ปา พระ เยซู ออก ไป หมู่ เขา เข ซี โมน จาว 

เมือง ไซรนี ต้ี ก่ําลัง ลุก บ้าน นอก มา หื้อ แบก ไม้ ก๋าง เขน ตวย 
พระองค์ ไป 27 มี คน จํา๋นวน นัก ตวย พระองค์ ไป ตึง หมู่ แม่ญิง 
ต้ี ไห ้ยอ้น อนิดู พระองค์ 28พระเยซู เหลียว มา ผ่อ หมู่ เขา แล้ว อู ้
วา่ �ลูกสาว แหง่ เยรูซาเล็ม เหย บ่ ถ้า ไห ้ยอ้น อนิดู เฮา แต่ หื้อ 
ไห ้ยอ้น อนิดู ตัว๋ เก่า กับ ลูก ของ ตัว๋ เต๊อะ 29 ยอ้น จะ มี เวลา น่ึง 
ต้ี คน ตังหลาย จะ วา่ �แม่ญิง หมู่ น้ี ต้ี เป๋น หมัน ต๊อง ต้ี บ่ ได้ มาน
กับ หวั นม ต้ี หละออ่น บ่ เกย ดูด ก็ เป๋น สุข� 30 เวลา น้ัน หมู่ เขา 
จะ อู ้กับ ดอย ตังหลาย วา่ �ขอ ดอย โหยด มา เต๋ง เฮา ขอ ม่อน 
ดอย บัง เฮา ไว ้น่อย เต๊อะ�ม 31 ยอ้น วา่ ถ้า คน ตังหลาย เยยีะ 
กับ คน บรสุิทธิ ์ขนาด น้ี แล้ว อะหยงั จะ เกิด ขึ้น กับ คน ต้ี เยยีะ 
ผิด พ่อง�

32 หมู่ ทหาร กุม นักโต้ษ แหม สอง คน มา ตวย พระเยซู เป้ือ 
ฆ่า พรอ้ม กับ พระองค์ 33 หมู่ เขา ปา ตึง สาม คน มา เถิง ต้ี แหง่ 
น่ึง จ้ือ วา่ �เนิน กระโหล้ง หวั� แล้ว เอา พระเยซู เขิง บน ไม้ 
ก๋าง เขน ฮว่ม กับ นักโต้ษ สอง คน ตัง ซ้าย คน น่ึง ตัง ขวา คน 
น่ึง 34 พระเยซู อธษิฐาน วา่ �พระบิดา เจ้า ข้า ขอ ยก โต้ษ หื้อ 
หมู่ เขา ตวย ยอ้น หมู่ เขา บ่ ฮู ้วา่ ก่ําลัง เยยีะ อะหยงั� หมู่ ทหาร 
เอา เส้ือผ้า ของ พระองค์ มา จก เบอร ์แบ่ง กัน๋

35จาว เมือง ตังหลาย ก็ ยนื ผ่อ อยู่ หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ อู ้เยาะเยย้ 
พระองค์ วา่ �เขา จ้วย จีวติ คน อื่น หื้อ รอด ได้ ก็ หื้อ จ้วย จีวติ 
ตัว๋ เก่า ผ่อ ลอ ถ้า เขา เป๋น พระครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว�้
ม 23:30 23:30 ฮชย� 10:8



ลูก๋า 23:36 xcix ลูก๋า 23:49

36 หมู่ ทหาร ก็ เยาะเยย้ พระองค์ ตวย หมู่ เขา เอา เหล้า องุน่ ส้ม 
หื้อ พระองค์ กิน๋ 37 อู ้วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ ก็ 
จ้วย ตัว๋ เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ� 38 มี ป้าย เขียน ข้อความ ติด ไว ้
เหนือ หวั พระองค์ วา่ �คน น้ี คือ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ�

39 นักโต้ษ คน น่ึง ต้ี ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ข้าง พระองค์ ก็ 
เยาะเยย้ พระองค์ วา่ �ต้าน เป๋น พระครสิต์ บ่ ใจ้ กา จ้วย ตัว๋ เก่า 
กับ เฮา หื้อ รอด แหล่� 40 แต่ มี นักโต้ษ แหม คน น่ึง หา้ม เขา วา่
�บ่ กัว๋ พระเจ้า กา เจ้า ก็ เป๋น นักโต้ษ ต้ี ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน 
กัน๋ 41 เฮา สอง คน ก็ สม กับ โต้ษ น้ัน แต๊ หมู่ เฮา ได้ฮบั โต้ษ ต๋าม 
ต้ี หมู่ เฮา เยยีะ ไป น้ัน แต่ ต้าน คน น้ี บ่ ได้ เยยีะ ผิด อะหยงั เลย�
42แล้ว เขา ก็ อู ้วา่ �พระเยซู เจ้า ข้า ขอ ก๊ึด หา ข้าพเจ้า พ่อง เม่ือ 
พระองค์ เข้า ไป ใน สวน สวรรค์� 43 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ วนั น้ี ต้าน จะ ได้ อยู ่กับ เฮา ใน สวน 
สวรรค์ แน่นอน�

ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู
44 ต๋อน น้ัน เป๋น เวลา ประมาณ เต้ียง วนั ก็ มืด ไป ใคว ่แผ่น

ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง 45 ตะวนั ก็ ดับ มืด ไป ผ้ากัง้ ใน พระ
วหิาร ก็ ฉีก ออก เป๋น สอง เผิก 46 พระ เยซู ฮอ้ง เสียง ดัง ขึ้น 
วา่ �พระบิดา เจ้า ข้า ข้า พระองค์ ขอ มอบ วญิญาณ ของ ข้า 
พระองค์ ไว ้กับ พระองค์� เม่ือ อู ้จาอัน้ แล้ว ก็ ต๋าย 47 นายรอ้ย 
ทหาร เม่ือ หนั เหตุก๋ารณ์ เป๋น ไป จาอัน้ ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า วา่
�แต๊ ๆ แล้ว ต้าน คน น้ี เป๋น คน บรสุิทธิ�์ 48 คน ตังหลาย ต้ี มา 
หลุ้ม ผ่อ เหตุก๋ารณ์ ก็ ปา กัน๋ ตบ อก ด้วย ความ โศกเศรา้ เสียใจ๋ 
ป๊ิก เมือ บ้าน 49คน ต้ี ฮูจั้ก พระเยซู กับ หมู่ แม่ญิง ต้ี เกย ติดต๋าม 
พระองค์ จาก กาลิลี ก็ ปา กัน๋ ยนื ผ่อ อยู ่หา่ง ๆ

ก๋าน ฝัง ศพ พระเยซู
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50 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ โยเซฟ เป๋น คน ดี กับ เยยีะ ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม กับ เป๋น สมาชกิ สภา คน น่ึง 51 เขา เป๋น จาว อารมิา
เธยี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย กับ ก่ําลัง ถ้า แผ่นดิน ของ พระเจ้า เขา 
บ่ หนั ตวย ใน ก๋าน ตัดสิน ฆ่า พระเยซู 52 เขา เข้า ไป หา ปีลาต เป้ือ 
ขอ ศพ พระเยซู 53 เม่ือ ได้ฮบั อนญุาต แล้ว ก็ เอา ศพ ลง มา จาก 
ไม้ ก๋าง เขน เอา ผ้า ลินิน ปัน ศพ แล้ว เอา ไป ไว ้ใน อุโมงค์ ต้ี เจาะ 
เข้า ไป ใน หนิ อุโมงค์ น้ัน ยงั บ่ ได้ ใส่ ศพ คน ใด เต้ือ 54 วนั น้ัน เป๋น 
วนั ดา วนั สะบาโต๗

55 หมู่ แม่ญิง ต้ี เกย ติดต๋าม พระเยซู มา จาก กาลิลี ก็ ไป ตวย 
โยเซฟ ต้ี อุโมงค์ น้ัน จะ ได้ หนั วา่ เขา เอา ศพ ไว ้จาใด 56 จาก น้ัน 
หมู่ เขา ก็ ป๊ิก เมือ บ้าน ไป เกียม เครือ่งหอม กับ น้ํามัน หอม เป้ือ 
จะ เอา มา อาบ ศพ พระเยซู แต่ ใน วนั สะบาโต เขา ปา กัน๋ ยา้ง 
วนั น่ึง ต๋าม บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ

24
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

1 เจ๊า มืด วนั ติด๊ หมู่ แม่ญิง เอา เครือ่งหอม ต้ี เขา จัด เกีย
ม ไว ้มา ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ พระองค์ 2 หมู่ นาง ก็ หนั บ่าหนิ 
ใหญ่ ต้ี ตึด ปาก อุโมงค์ ฝัง ศพ อยู่ กิง้ ออก ไป แล้ว 3 เม่ือ หมู่ 
นาง เข้า ไป ตัง ใน ก็ ผ่อ บ่ หนั ศพ ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋น
เจ้า 4 เม่ือ ก่ําลัง ก๊ึด ยอ้น บ่ เข้าใจ๋ ใน เหตุก๋ารณ์ น้ัน ก็ มี ป้อจาย 
สอง คน มา ยนื อยู ่ใก้ ๆ เส้ือผ้า เหล้ือม มาบ ๆ จ๋น ผ่อ ปอ จะ บ่ ได้
5 แม่ญิง หมู่ น้ัน กัว๋ เลย ก้ม หน้า ลง ดิน ป้อจาย สอง คน น้ัน อู ้
กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ เจ้า มา หา คน เป๋น ใน หมู่ คน ต๋าย เยยีะ หยงั
๗ 23:54 23:54 วนั ดา ใน สมัย ก่อน เป๋น วนั ศุกร์
วนั สะบาโต ตัง้เก๊า หลัง จาก ตะวนั ตก ดิน ของ วนั ศุกร ์



ลูก๋า 24:6 ci ลูก๋า 24:19

6 พระองค์ บ่ อยู ่ต้ี น่ี แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย แล้ว หื้อ ก๊ึด เถิง กํา ต้ี พระองค์ ได้ อู ้กับ ต้าน ตังหลาย 
เม่ือ พระองค์ อยู ่ใน แควน้ กาลิลี วา่ 7 �บุตรมนษุย ์จะ ถูก มอบ 
ไว ้ใน อาํนาจ ของ คน บาป จะ ถูก เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย
แล้ว ใน วนั ต้ี สาม พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� � 8 เม่ือ 
หมู่ นาง ก๊ึด ก็ จํา๋ กํา ต้ี พระองค์ อู ้น้ัน ได้ 9 เม่ือ ป๊ิก จาก อุโมงค์ 
ก็ ปา กัน๋ ไป บอก หมู่ สาวก สิบ เอด็ คน กับ คน อื่น ๆ ต๋าม ต้ี ได้ หนั 
ได้ยนิ มา น้ัน 10 คน ต้ี ไป บอก หมู่ อคัร สาวก คือ มารยี ์จาว มัก
ดาลา โยอนันา มารยี ์แม่ ของ ยากอบ กับ แม่ญิง คน อื่น ต้ี อยู ่
ตวย กัน๋ 11 หมู่ อคัร สาวก บ่ เจ้ือ หา วา่ แม่ญิง หมู่ น้ี อู ้ไป เล่ย
12 เปโตร เม่ือ ได้ยนิ แล้ว ก็ ล่น ไป ต้ี อุโมงค์ ก้ม ส่อง เข้า ไป ใน 
อุโมงค์ ก็ หนั ก้า ผ้า ปัน ศพ เต้าอัน้ เปโตร ก็ งดื แล้ว ป๊ิก บ้าน

ก๋าน เตียวตาง ไป หมู่บ้าน เอมมาอูส
13 ใน วนั เดียว กัน๋ น้ัน มี สาวก สอง คน ออก จาก กรุง 

เยรูซาเล็ม ไป หมู่ บ้าน เอมมาอูส หมู่ บ้าน น้ี อยู ่หา่ง จาก กรุง 
เยรูซาเล็ม สิบ เอด็ กิโลเมตร 14 เม่ือ เตียวตาง ไป หมู่ เขา อู ้กัน๋ 
เรือ่ง เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น กับ พระเยซู 15 ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง 
อู ้กัน๋ อยู่ พระเยซู ก็ เข้า มา หา แล้ว เตียว ไป ตวย กัน๋ 16 พระเจ้า 
เยยีะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ พระองค์ บ่ ได้ 17 พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่
�หละหวา่ง เตียวตาง มา น่ี หมู่ ต้าน อู ้กัน๋ เรือ่ง อะหยงั� หมู่ เขา 
ก็ หยุด ยนื หน้า หมอง ต๋อง เศรา้ อยู่ 18 คน น่ึง จ้ือ เคลโอปัส ก็ 
ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน ท่า จะ เป๋น คน เดียว ใน กรุง เยรูซาเล็ม
ต้ี บ่ ฮู ้เรือ่ง เหตุก๋ารณ์ ตังหลาย ต้ี เกิด ขึ้น ใน สอง สาม วนั น้ี เหยี 
ก้า� 19 พระเยซู ถาม เขา วา่ �เหตุก๋ารณ์ อะหยงั� เขา ก็ ตอบ 
พระองค์ วา่ �เหตุ ก๋ารณ์ เรือ่ง พระเยซู จาว เมือง นาซาเรธ็



ลูก๋า 24:20 cii ลูก๋า 24:31

เป้ิน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ใน 
ก๋าน งาน กับ ใน กํา อู ้ต่อหน้า พระเจ้า กับ ต่อหน้า คน ตังหลาย
20 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เฮา ได้ มอบ พระองค์ 
หื้อ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ เถิง ต๋าย หมู่ เขา เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ 
ก๋าง เขน 21 แต่ เฮา ตังหลาย ได้ หวงั ไว ้วา่ ต้าน ผู้ น้ี จะ เป๋น ผู้ 
ไถ่ จาว อสิราเอล จาก อาณาจักร โรม 22 ซ้ํา วนั น้ี เป๋น วนั ต้ี สาม 
แล้ว ต้ี เหตุก๋ารณ์ น้ัน เกิด ขึ้น เจ๊ามืด วนั น้ี มี แม่ญิง สอง สาม 
คน เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา งดื ขนาด หมู่ เขา ไป ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ พระ
เยซู 23 แต่ บ่ หนั ศพ ของ พระองค์ ก็ ป๊ิก มา เล่า หื้อ ฟัง วา่ ได้ 
หนั หมู่ ทูตสวรรค์ กับ หมู่ ทูตสวรรค์ บอก วา่ พระองค์ ยงั มี จีวติ 
อยู่ 24 มี บาง คน ใน หมู่ เฮา ก็ ไป ผ่อ ต้ี อุโมงค์ แต่ บ่ หนั พระองค์ 
อยา่ง ต้ี หมู่ แม่ญิง บอก น้ัน ละ�

25 พระเยซู อู ้กับ สอง คน น้ัน วา่ �เออ คน งา่ว เป๋น จาใด 
บ่ เจ้ือ กํา ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ บอก ไว้ 26 จํา๋ 
เป๋น ต้ี พระครสิต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จาอัน้ แล้ว จึง จะ ได้ฮบั 
เกียรติ บ่ ใจ้ กา� 27 พระเยซู อธบิาย สิง่ ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์
ต้ี เล็ง เถิง พระองค์ ตัง้แต่ โมเสส จ๋น เถิง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ตึง หมด หื้อ เขา ฟัง

28 เม่ือ ใก้ จะ แผว หมู่ บ้าน ต้ี หมู่ เขา ไป น้ัน พระเยซู เยยีะ 
เหมือน จะ เตียว ก๋าย ไป เหยี 29 แต่ หมู่ เขา ก็ อู ้เหน่ียว พระองค์ 
ไว ้วา่ �เจิญ ต้าน ยา้ง ตวย กัน๋ เต๊อะ บ่าเด่ียว น้ี ก็ ค่ํา แล้ว ตะวนั 
เกือบ จะ ตก แล้ว� พระองค์ ก็ เข้า ไป ยา้ง ตวย หมู่ เขา

30 ต๋อน ต้ี พระองค์ กิน๋ ข้าว ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ หยบิ 
เข้า หนม ปัง ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว หกั ส่ง หื้อ หมู่ เขา
31 พระเจ้า ก็ เยยี ะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ พระองค์ ได้ หมู่ เขา ก็ จํา๋ 
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พระองค์ ได้ แต่ พระองค์ หาย ตัว๋ ไป เหยี แล้ว 32 หมู่ เขา ก็ อู ้กัน๋ 
วา่ �ใจ๋ หมู่ เฮา เต้น ตุ๊บ ๆ ตับ๊ ๆ เม่ือ อู ้กัน๋ มา ต๋าม ตาง กับ เม่ือ 
พระองค์ อธบิาย พระคัมภีร ์หื้อ ฟัง แม่น ก่อ� 33 แล้ว ตึง สอง 
คน ก็ ฟ่ัง ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม เม่ือ มา แผว ก็ ปะ หมู่ สาวก สิบ 
เอด็ คน ก่ําลัง จุมนุม กัน๋ กับ คน อื่น หลาย คน อู ้กัน๋ วา่ 34 �องค์ 
พระผู้ เป๋นเจ้า ได้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ ๆ ซีโมน ก็ หนั�
35 สอง คน น้ัน ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ต๋าม ตาง กับ ต้ี เขา จํา๋ 
พระองค์ ได้ ต๋อน หกั เข้าหนมปัง

พระเยซู ป๋ากฏ แก่ สาวก ของ พระองค์
36 เม่ือ สอง คน น้ัน ก่ํา ลัง เล่า เรือ่ง หื้อ หมู่ สาวก ตังหลาย 

ฟัง พระเยซู ก็ เข้า มา ยนื อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู ้วา่ �ขอ 
หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 37 หมู่ เขา ตกใจ๋ กัว๋ ก๊ึด วา่ หนั ผี
38 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เถิง กัว๋ สงสัย 
เยยีะ หยงั 39 ผ่อ มือ ผ่อ ตีน๋ เฮา ลอ แล้ว จะ ฮู ้วา่ เป๋น เฮา ยุบ ตัว๋ 
เฮา ผ่อ ลอ ผี บ่ มี เน้ือหนัง บ่ มี กระดูก เหมือน ต้ี ต้าน ตังหลาย 
หนั เฮา มี� 40 เม่ือ พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ เอา มือ เอา 
ตีน๋ หื้อ หมู่ เขา ผ่อ 41 เม่ือ หมู่ เขา ยงั บ่ เจ้ือ แต๊ ๆ วา่ เป๋น พระเยซู
ยอ้น หมู่ เขา ก่ําลัง อศัจ๋รรย ์ใจ๋ กับ จ้ืนจมยนิดี อยู ่น้ัน พระองค์ 
ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน มี อะหยงั กิน๋ พ่อง ก่อ� 42 หมู่ เขา ก็ 
เอา ป๋า ป้ิง ติน่ น่ึง มา หื้อ พระองค์ 43 พระองค์ ก็ กิน๋ ส่อง หน้า เขา 
ตังหลาย

44 แล้ว พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เม่ือ เฮา ยงั อยู ่ตวย หมู่ 
ต้าน ก็ บอก หื้อ ฮู ้วา่ กู้ กํา ต้ี เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส
กํา ต้ี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตังหลาย ได้ เขียน
กับ กํา ต้ี เขียน ไว ้ใน พระธรรม สดุดี ต้ี อู ้เถิง เฮา น้ัน จะ ต้อง เป๋น 
แต๊ ต๋าม น้ัน� 45แล้ว พระเยซู ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เข้าใจ๋ ข้อ ต่าง ๆ
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หมู่ น้ี ใน พระคัมภีร ์ได้ 46 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �มี เขียน ไว ้
วา่ จํา๋เป๋น ต้ี พระครสิต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว ใน 
วนั ต้ี สาม จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 47 แล้ว หื้อ บอก คน กู้ จ้าด 
ใน นาม ของ พระองค์ เรือ่ง ก๋าน กลับใจ๋ จาก บาป กับ เรือ่ง ก๋าน 
ยกโต้ษ บาป ตัง้เก๊า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ก่อน 48 หมู่ ต้าน จะ เป๋น 
พยาน ใน เรือ่ง หมู่ น้ี 49 เฮา จะ หื้อ สิง่ ต้ี พระบิดา สัญญา วา่ จะ 
หื้อ หมู่ ต้าน แต่ หมู่ ต้าน ต้อง ถ้า อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม ก่อน จ๋น 
กวา่ ต้าน จะ ได้ฮบั ฤทธิ ์อาํนาจ จาก เบื้อง บน เหยี ก่อน�

พระเจ้า ฮบั พระเยซู ขึ้น สวรรค์
50 พระเยซู ปา หมู่ สาวก ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป ต้ี หมู่ 

บ้าน เบธานี แล้ว พระองค์ ยก มือ ป๋ัน ปอน หมู่ เขา 51 เม่ือ ก่ํา
ลัง ป๋ัน ปอน อยู ่น้ัน พระเจ้า ก็ ฮบั พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ 52 หมู่ 
สาวก ก็ นมัสก๋าน พระองค์ แล้ว ปา กัน๋ ป๊ิก เข้า กรุง เยรูซาเล็ม 
ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี 53 หมู่ เขา อยู ่ใน พระวหิาร กู้ วนั เป้ือ 
สรรเสรญิ พระเจ้า
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