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ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย
มัทธวิ

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

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

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

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

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

ผู้ ต้ี เป๋น ลูกหลาน ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ใน ผะกุ๋น อบัราฮมั
2 อบัราฮมั เป๋น ป้อ อสิอคั อสิอคั เป๋น ป้อ ยาโคบ ยาโคบ เป๋น 

ป้อ ยูดาห์ ตึง หมู่ น้อง บ่าว ของ เขา
3 ยูดาห ์เป๋น ป้อ เปเรศ กับ เศราห์ แม่ จ้ือ ทามาร์ เปเรศ เป๋น 

ป้อ เฮสโรน เฮสโรน เป๋น ป้อ ราม
4 ราม เป๋น ป้อ อมัมีนาดับ อมัมีนาดับ เป๋น ป้อ นาโชน นาโชน 

เป๋น ป้อ สัลโมน
5 สัลโมน เป๋น ป้อ โบอาส แม่ จ้ือ ราหบั โบอาส เป๋น ป้อ โอเบด

แม่ จ้ือ รูธ โอเบด เป๋น ป้อ เจสซี
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6 เจสซี เป๋น ป้อ ดาวดิ ผู้ เป๋น กษัตรยิ์ ดาวดิ เป๋น ป้อ ซาโลม
อน แม่ ของ ซาโลมอน เกย เป๋น เมีย ของ อุรยีาห ์มา ก่อน

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

8 อาสา เป๋น ป้อ เยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัท เป๋น ป้อ โยรมั โยรมั 
เป๋น ป้อ อุสซียาห์

9 อุสซียาห ์เป๋น ป้อ โยธาม โยธาม เป๋น ป้อ อาหสั อาหสั เป๋น 
ป้อ เฮเซคียาห์

10 เฮเซคียาห ์เป๋น ป้อ มนัสเสห์ มนัสเสห ์เป๋น ป้อ อาโมน อา
โมน เป๋น ป้อ โยสิยาห์

11 โยสิยาห ์เป๋น ป้อ เยโคนิยาห์ ตึง หมู่ น้อง บ่าว คน อื่น ๆ ของ 
เขา ใน เวลา น้ัน หมู่ จาว ยวิ ถูก บังคับ ไป เป๋น เชลย ต้ี ประเทศ บา
บิโลน

12 หลัง จาก เหตุก๋ารณ์ น้ัน แล้ว เยโคนิยาห ์ก็ มี ลูก จ้ือ เชอั
ลทิเอล เชอลัทิเอล เป๋น ป้อ เศรุบบาเบล

13 เศรุบบาเบล เป๋น ป้อ อาบียุด อาบียุด เป๋น ป้อ เอลียาคิม
เอลียาคิม เป๋น ป้อ อาซอร์

14 อาซอร ์เป๋น ป้อ ศาโดก ศาโดก เป๋น ป้อ อาคิม อาคิม เป๋น 
ป้อ เอลีอูด

15 เอลีอูด เป๋น ป้อ เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร ์เป๋น ป้อ มัทธาน
มัทธาน เป๋น ป้อ ยาโคบ

16 ยาโคบ เป๋น ป้อ โยเซฟ ต้ี เป๋น ผัว นาง มารยี์ แม่ ของ พระ
เยซู ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ พระครสิต์

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

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

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

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

2
หมู่ โหราจ๋ารย ์มา นมัสก๋าน พระเยซู

๑ 1:21 1:21 เยซู เป๋น ภาษา กรกี เซิง่ เป๋น กําเดียว กับ กํา วา่ โยชูวา
ใน ภาษา ฮบีรู แป๋ วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จ้วย หื้อ รอด
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1 พระเยซู เกิด ต้ี หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แควน้ ยูเดีย ใน สมัย 
ของ กษัตรยิ ์เฮโรด๒ เม่ือ ลูน มา มี หมู่ โหราจ๋ารย์ ลุก ตัง วนัออก 
เตียว ตาง มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 2 ถาม วา่ �หละออ่น คน น้ัน ต้ี 
เกิด มา เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ อยู ่ต้ี ไหน หมู่ เฮา ฮู ้วา่ ต้าน เกิด 
มา แล้ว ยอ้น หนั ดาว ต้ี แสดง เถิง ก๋าน เกิด ของ ต้าน ป๋ากฏ ขึ้น 
มา ตัง วนัออก ก็ ปา กัน๋ เตียวตาง มา ต้ี น่ี เป้ือ นมัสก๋าน ต้าน�
3 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮโรด ได้ ยนิ จาอัน้ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด หมู่ จาว 
กรุง เยรูซาเล็ม ก็ ปา กัน๋ ตุ๊ก ใจ๋ ตวย 4 กษัตรยิ ์เฮโรด ฮอ้ง หมู่ 
หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ มา จุมนมุ กัน๋ ถาม วา่ �พระ
ครสิต์ จะ เกิด ต้ี ไหน� 5 หมู่ เขา ตอบ วา่ �ต้ี หมู่บ้าน เบธเลเฮม 
ใน แควน้ ยูเดีย ยอ้น วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ 
เขียน ไว ้วา่
6 �หมู่ บ้าน เบธเลเฮม ใน แผ่นดิน ยูดาห์

บ่ ใจ้ หมู่บ้าน สะ เล็ก สะ หน้อย ใน หมู่ เมือง ต่าง ๆ ใน แผ่น
ดิน ยูดาห ์เน่อ

ยอ้น วา่ จะ มี เจ้านาย คน น่ึง ออก มา จาก หมู่ เจ้า
ต้ี จะ มา เป๋น ผู้นํา ต้ี เอา ใจ๋ ใส่ จาว อสิราเอล คน ของ เฮา�ก

�
7 กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ เจิญ หมู่ โหราจ๋ารย ์มา ปะ กัน๋ อยา่ง ลับ ๆ

แล้ว อู ้กัน๋ ถาม เก่ียว กับ ดาว แก่น น้ัน ป๋า กฏ ขึ้น มา เม่ือ ใด
8 เม่ือ ฮู ้แล้ว ก็ หื้อ หมู่ โหราจ๋ารย ์ไป ต้ี หมู่บ้าน เบธเลเฮม สัง่ วา่
�ไป เซาะ หา หละออ่น คน น้ัน หื้อ ดี ๆ เต๊อะ เม่ือ ปะ แล้ว ขะใจ๋ 
ป๊ิก มา บอก เฮา เวย ๆ เป้ือ เฮา จะ ไป นมัสก๋าน ต้าน ตวย�

๒ 2:1 2:1 สมัย น้ี คือ กษัตรยิ ์เฮโรด มหาราช ต้ี 1
เซิง่ ปกครอง แควน้ ยูเดีย หละหวา่ง พ�ศ� 503 เถิง 539 ก 2:6 2:6
มคา� 5:2
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9 แล้ว หมู่ โหราจ๋ารย ์ก็ ลา ออก ไป ดาว แก่น ต้ี ต้าน เกย หนั 
ใน ตัง วนัออก นํา หน้า หมู่ เขา ไป จ๋น มา หยุด ตัด๊ สถาน ต้ี ต้ี หละ
ออ่น คน น้ัน อยู่ 10 เม่ือ หมู่ โหราจ๋ารย ์หนั ดาว แก่น น้ัน ก็ ดี อก 
ดี ใจ๋ ขนาด 11 หมู่ เขา ปา กัน๋ เข้า ไป ใน บ้าน หลัง น้ัน ก็ ปะ หละ
ออ่น กับ แม่ คือ มารยี์ ก็ กราบ ไหว ้กับ นมัสก๋าน แล้ว เปิด หบี 
สมบัติ เอา คํา กํายาน มดยอบ๓ ออก มา ถวาย เป๋น ของขวญั 
หื้อ พระองค์ 12 แล้ว พระเจ้า เตือ๋น หมู่ โหราจ๋ารย ์ใน ความ ฝัน
บ่ หื้อ ป๊ิก ไป หา กษัตรยิ ์เฮโรด แหม หมู่ เขา ก็ ใจ๊ เส้น ตาง ตัง อื่น
เป้ือ ป๊ิก ไป บ้าน เมือง ของ ตัว๋เก่า

ปา พระเยซู หนี ไป ประเทศ อยีปิต์
13 เม่ือ หมู่ โหราจ๋ารย ์ป๊ิก ไป แล้ว ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า 

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

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

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

ขนาด จึง สัง่ หื้อ ทหาร ไป ฆ่า หละออ่น ป้อจาย อายุ สอง ขวบ 
ลง มา กู้ คน ต้ี อยู ่ใน หมู่ บ้าน เบธเลเฮม ตึง ตํา๋ หมู่ บ้าน ใก้ ๆ หัน้
๓ 2:11 2:11 ของขวญั ตึง สาม อยา่ง น้ี เป๋น ของ สําหรบั ถวาย กษัตรยิ์ ข 2:15
2:15 ฮชย� 11:1
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ยอ้น วา่ กษัตรยิ ์เฮโรด ก๊ึด วา่ เป๋น เวลา สอง ป๋ี ผ่าน มา แล้ว ต้ี หมู่ 
โหราจ๋ารย ์ได้ หนั ดาว 17 เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น จาอี้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี 
พระเจ้า ได้ อู ้ผ่าน คน จ้ือ เยเรมีย์ ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระองค์ วา่
18 �ได้ยนิ เสียง คน ใน หมู่ บ้าน รามาห์

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

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

โยเซฟ ปา ครอบครวั ป๊ิก อสิราเอล
19หลังจาก กษัตรยิ ์เฮโรด ต๋าย แล้ว ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า 

ได้ เข้า ฝัน โยเซฟ ต๋อน อยู ่ใน ประเทศ อยีปิต์ บอก วา่ 20 �ลุก ขึ้น
หื้อ ปา สอง แม่ ลูก ป๊ิก ไป ต้ี แผ่นดิน อสิราเอล บ่าเด่ียว น้ี คน ต้ี 
ต้องก๋าน จะ ฆ่า ลูก ได้ ต๋าย ไป หมด แล้ว�

21 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ แม่ ป๊ิก ไป ต้ี แผ่นดิน อสิราเอล 
แหม ใหม่ 22 แต่ เม่ือ โย เซฟ ฮู ้วา่ อา รเค ลา อสั ได้ ขึ้น เป๋น 
กษัตรยิ ์ปกครอง แควน้ ยูเดีย แตน กษัตรยิ ์เฮโรด ป้อ ของ เขา
ก็ กัว๋ บ่ ก้า ป๊ิก เข้า ไป ใน แควน้ ยูเดีย แต่ ใน ความ ฝัน โยเซฟ ได้ 
กํา เตือ๋น จาก พระเจ้า วา่ หื้อ เตียว ตาง ไป ต้ี แควน้ กาลิลี แตน
23 โยเซฟ ปา ครอบครวั ไป อยู ่ต้ี เมือง นาซาเรธ็ กํา ต้ี พระเจ้า 
เกย อู ้ผ่าน มา ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ เกิด 
ขึ้น แต๊ วา่ �คน ตังหลาย จะ ฮอ้ง ต้าน วา่ จาว นาซาเรธ็�

3
ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บอก หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป

ค 2:18 2:18 ยรม� 31:15
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1 หลาย ป๋ี ผ่าน มา ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บอก คน ใน ดินแดน 
ทุรกัน๋ดาร ใน แควน้ ยูเดีย 2 วา่ �กลับใจ๋ จาก บาป เน่อ ยอ้น วา่ 
แผ่นดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา แผว แล้ว� 3 อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ได้ อู ้เถิง ยอหน์ คน น้ี วา่
�มี เสียง ฮอ้ง เอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่
�เกียม ใจ๋ หื้อ พรอ้ม

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

7 แต่ เม่ือ ยอหน์ หนั หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี หลาย คน ปา กัน๋ 
มา เป้ือ จะ ฮบั บัพติศมา ยอหน์ วา่ หื้อ หมู่ เขา วา่ �หมู่ จ้าด งู ป๊ิด
ใผ เตือ๋น หื้อ หมู่ เจ้า หลบ หนี จาก ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า ต้ี ก่ํา
ลัง จะ มา เถิง 8 เยยีะ หื้อ ผ่อ กํา ลุ วา่ หมู่ เจ้า มี จีวติ ต้ี กลับใจ๋ จาก 
บาป แล้ว แต๊ ๆ ก่อน ต้ี มา ฮบั บัพติศมา 9บ่ ดี ก๊ึด เอา คน เดียว วา่
�หมู่ เฮา บ่ ต้อง ถูก ลงโต้ษ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ต๋าน
เต๊า ของ อบัราฮมั� เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ 
บ่าหนิ หมู่ น้ี ก๋าย เป๋น ลูก หลาน ของ อบัราฮมั ก็ ได้ เน่อ 10 มุย ได้ 
เกียม แน ไว ้ต้ี ป๊ืน เก๊าไม้ แล้ว เก๊าไม้ กู้ เก๊า ต้ี เกิด หน่วย บ่ ดี จะ 
ถูก ตัด แล้ว ขวา้ง ใส่ ใน ก๋อง ไฟ
ฅ 3:3 3:3 อสย� 40:3
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11 �เฮา หื้อ หมู่ เจ้า ฮบั บัพ ติศ มา ด้วย น้ํา เป้ือ หื้อ หนั วา่
หมู่ เจ้า กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว แต๊ ๆ แต่ จะ มี ผู้ น่ึง มา เม่ือ ลูน 
เฮา ต้ี ยิง่ ใหญ่ เหลือ เฮา แม้แต่ จะ ติว้ เกิบ หื้อ พระองค์ ตัว๋ 
เฮา ยงั บ่ สมควร ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้ เลย พระองค์ จะ หื้อ เจ้า ตัง
หลาย ฮบั บัพ ติศ มา ด้วย พระ วญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ ด้วย ไฟ
12 พระองค์ เหมือน จาวนา มือ ของ พระองค์ กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้
แล้ว พระองค์ จะ สะสาง ตะราง ตี ๋ข้าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว ้
ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป เผา ไฟ ต้ี บ่ ฮูจั้ก ดับ�

พระเยซู ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์
13 ใน ต๋อน น้ัน พระเยซู เตียวตาง จาก แควน้ กาลิลี มา หา 

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

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

4
มาร มา ลองใจ๋ พระเยซู

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

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

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

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

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

8 ต่อไป มาร ปา พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ต้ี สูง ๆ หื้อ พระองค์ 
ผ่อ ความ จํา๋เรญิ รุง่เรอืง ของ อาณาจักร ตึง หมด ใน โลก น้ี
9 มาร บอก พระเยซู วา่ �ถ้า ต้าน กราบ ไหว ้นมัสก๋าน เฮา เฮา 
จะ ยก ตึง หมด น้ี หื้อ�

10 พระเยซู อู ้กับ มาร วา่ �ไอ ่ซาต๋าน ไป ไก๋ ๆ บ่าเด่ียว น้ี พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �หื้อ นมัสก๋าน องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า พระเจ้า 
ของ เจ้า กับ ฮบัใจ๊ พระองค์ ผู้ เดียว เต้าอัน้�ฉ�
11 แล้ว มาร ก็ ละ พระ เยซู ไป หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ มา ผ่ อกอย 
พระองค์

พระเยซู ตัง้เก๊า เยยีะ ก๋าน ใน แควน้ กาลิลี
ฆ 4:4 4:4 ฉธบ� 8:3 ง 4:6 4:6 สดด� 91:11-12 จ 4:7 4:7 ฉธบ�
6:16 ฉ 4:10 4:10 ฉธบ� 6:13
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12 เม่ือ พระเยซู ฮู ้ข่าว วา่ ยอหน์ โดน ยบั ขัง คอก พระองค์ ก็ 
ป๊ิก ไป แควน้ กาลิลี 13 ไป เถิง เมือง นาซาเรธ็ แล้ว ลวด ไป อยู ่
เมือง คาเปอรนาอุม ต้ี อยู ่ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิลี ใน เขต แดน 
ของ เศบูลุน กับ นัฟทาลี 14 เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี อสิยาห ์ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ อู ้วา่
15 �คน ใน ดินแดน เศบูลุน กับ ดินแดน นัฟทาลี

ต้ี อยู ่ตาง ไป ทะเลสาบ กาลิลี
ตัง วนัตก ของ แม่น้ํา จอรแ์ดน

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

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

พระเยซู เลือก สาวก ส่ี คน
18 วนั น่ึง ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง เตียว อยู ่ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ กา

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

21 เม่ือ พระองค์ เตียว ต่อ ไป แหม น่อย ก็ หนั แหม สอง คน ป้ี
น้อง คือ ยากอบ กับ ยอหน์ ตึง สอง คน เป๋น ลูกบ่าว ของ เศเบดี
ก่ําลัง ซ่อม แห กับ ป้อ ของ เขา ใน เฮอื แล้ว พระองค์ ก็ ฮอ้ง สอง 
ช 4:16 4:16 อสย� 9:1-2
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คน ป้ีน้อง น้ี มา 22 ยากอบ กับ ยอหน์ ก็ ละ เฮอื กับ ลา ป้อ แล้ว 
ตวย พระเยซู ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย

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

สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กับ บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า หื้อ คน ฮู้ ป๋าย บ่ ปอ ยงั ฮกัษา คน เป๋น พยาธ ิต่าง ๆ
หื้อ หาย ตวย 24 เยยี ะ หื้อ จ้ือ เสียง ของ พระองค์ ดัง ไป ใคว ่
ประเทศ ซีเรยี หมู่ คน ก็ ปา คน ตัง หลาย ต้ี เป๋น พยาธ ิต่าง ๆ
มา หา พระองค์ อยา่ง คน ต้ี เจ็บ ป่วย นัก คน โดน ผี เข้า คน 
เป๋น ลม บ้า หมู คน เป๋น งอ่ย พระองค์ ก็ ได้ ฮกัษา หมู่ เขา จ๋น 
หาย กัน๋ หมด กู้ คน 25 พระเยซู ไป ตัง ใด คน จํา๋นวน นัก ก็ ตวย 
พระองค์ ไป มี ตึง คน ต้ี มา จาก แควน้ กาลิลี แควน้ ทศบุรี กรุง 
เยรูซาเล็ม แควน้ ยู เดีย ตึง ดินแดน ตัง วนัออก ของ แม่น้ํา 
จอรแ์ดน ตวย

5
พระเยซู สอน คน ตังหลาย

1 เม่ือ พระเยซู หนั หมู่ คน ตวย มา เป๋น จํา๋นวน นัก พระองค์ ก็ 
ขึ้น ไป บน ดอย แล้ว น่ัง อยู ่ต้ี หัน้ หมู่ สาวก ก็ เข้า มา หา พระองค์
2 พระองค์ ตัง้เก๊า เตสนา สัง่ สอน หมู่ เขา วา่
3 �คน ใด ต้ี ตุ๊กยาก ตาง ฝ่าย วญิญาณ พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน 

เป๋น สุข
ยอ้น วา่ เขา ได้ เป๋น คน ของ แผ่นดิน สวรรค์ แล้ว
4 คน ใด เป๋น ตุ๊ก โศกเศรา้ พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ ฮบั ก๋าน เล้าโลม ใจ๋ จาก พระเจ้า
5 คน ใด มี จิตใจ๋ ออ่นน้อม พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ ฮบั แผ่นดิน โลก เป๋น มรดก
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6 คน ใด ใค่ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า นัก เหลือ สิง่ 
อื่น ๆ

พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ อิม่ อก 
อิม่ ใจ๋

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

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

9 คน ใด สรา้ง ความ สงบ สุข พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น 
สุข

ยอ้น วา่ พระเจ้า จะ ถือ วา่ เขา เป๋น ลูก ของ พระองค์
10 คน ใด โดน ค่ํา ยอ้น เยยี ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ 

พระเจ้า
พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข เขา ได้ เป๋น คน ของ แผ่นดิน 

สวรรค์ แล้ว
11 �เม่ือ ใด หมู่ ต้าน โดน ดู ถูก ดู แควน โดน ค่ํา ถูก ใส่ฮา้ย ต้ี 

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

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

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

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

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

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

ใน สมัย โบราณ วา่ �หา้ม ฆ่า คน�ซ ถ้า ใผ ฆ่า คน คน น้ัน จะ ถูก 
ตัดสิน ลงโต้ษ ต๋าม บท บัญญัติ 22 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย 
ซ 5:21 5:21 อพย� 20:13
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วา่ ถ้า ใผ โขด๕ หื้อ ป้ีน้อง ของ ตัว๋ คน น้ัน จะ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ
ถ้า ใผ ด่า ป้ีน้อง วา่ �ไอ ่ส่ึง ตึง� ก็ จะ ถูก ปา ขึ้น ศาล ของ สภา 
จาว ยวิ ถ้า ใผ ด่า ป้ีน้อง วา่ �ไอ ่งา่ว� คน น้ัน จะ ได้ ฮบั โต้ษ เถิง 
ตก หม้อหน้าฮก

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

25 �ถ้า เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กับ ใผ คน ใด หื้อ ขะใจ๋ อู ้ตกลง กัน๋ 
เวย ๆ ใน หละหวา่ง ก๋าง ตาง ต้ี ก่ําลัง เตียว ไป ก่อน ต้ี ก่ําลัง จะ ขึ้น 
ศาล ถ้า บ่ จาอัน้ คน ต้ี เป๋น คน ฟ้อง จะ มอบ ต้าน หื้อ ผู้ พิพากษา
แล้ว ผู้ พิพากษา จะ มอบ ต้าน หื้อ นาย กุม คอก นาย กุม คอก ก็ 
จะ เอา ต้าน ไป ขัง คอก ไว ้เหยี 26 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตัง
หลาย วา่ ต้าน จะ ออก จาก คอก ตึง บ่ ได้ จ๋น กวา่ จะ จ่าย ก้า ปรบั 
จ๋น ครบ กู้ บาท กู้ สตางค์ ๖เหยี ก่อน

เรือ่ง ก๋าน มี จู๊
27 �ต้าน ตังหลาย ฮู ้กํา ต้ี โมเสส ได้ สอน ไว ้วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ 

ผัว เมีย เป้ิน�ญ 28 แต่ เฮา จะ บอก ต้าน วา่ ถ้า ต้าน ผ่อ แม่ญิง 
แล้ว ก๊ึด ใน ตาง บ่ ดี ต้าน ก็ ได้ หลง ผิด เป๋น จู๊ ตาง ใจ๋ กับ แม่ญิง 
คน น้ัน แล้ว 29 ยอ้น จาอัน้ ถ้า แก่นต๋า เบื้อง ขวา ของ ต้าน เยยีะ 
หื้อ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ ควดั ต๋า เผิก น้ัน ขวา้ง ไป เหยี ยอ้น วา่ ถ้า 
เสีย อวยัวะ ไป อยา่ง น่ึง ก็ ยงั ดี เหลือ มี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ครบ หมด
แต่ ต้อง ตก หม้อหน้าฮก 30 ถ้า มือ เบื้อง ขวา ของ ต้าน เยยีะ หื้อ 
ต้าน เป๋น บาป หื้อ ตัด มือ เบื้อง น้ัน ขวา้ง ไป เหยี ยอ้น วา่ ถ้า เสีย 
๕ 5:22 5:22 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ วา่
โขด หื้อ ป้ีน้อง ของ ตัว๋ โดย บ่ มี สาเหตุ ๖ 5:26 5:26 ถ้า แป๋ ตรง ๆ
กับ ภาษา กรกี จ้ือ คอดรนัเตส ญ 5:27 5:27 อพย� 20:14
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อวยัวะ ไป อยา่ง น่ึง ก็ ยงั ดี เหลือ มี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ครบ หมด แต่ 
ต้อง ถูก ส่ง ลง หม้อหน้าฮก

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

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

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

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

เรือ่ง ก๋าน แก้แค้น
ฎ 5:31 5:31 ฉธบ� 24:1 ฏ 5:34 5:34 ยก� 5:12; อสย� 66:1
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38 �ต้าน ตังหลาย ฮู ้กํา ต้ี โมเสส ได้ อู ้ไว ้วา่ �เอา แก่น ต๋า ส้าย 
แก่น ต๋า เอา เขี้ยว ส้าย เขี้ยว�ฒ 39 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย 
วา่ บ่ ดี แก้แค้น คน ต้ี เยยีะ ผิด เยยีะ ฮา้ย ต่อ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด 
ตบ แก้ม เผิก ขวา ของ ต้าน ก็ หื้อ บิน่ แก้ม เผิก ซ้าย หื้อ เขา ตบ 
แหม 40 ถ้า ใผ คน ใด ก็ ต๋าม ไป ฟ้อง ศาล เป้ือ ลู่ เอา เส้ือ ของ ต้าน 
เป๋น ก้า ไหม ก็ หื้อ ต้าน ถอด เส้ือ คุม แถม เขา ไป แหม ผืน 41 ถ้า 
ทหาร คน ใด เข หื้อ ต้าน แบก ของ ของ เขา เตียว ตวย ก้น เขา ไป 
ไก๋ น่ึง กิโลเมตร หื้อ ต้าน ยอม แบก ของ น้ัน เตียว ต่อ ไป แหม น่ึง 
กิโลเมตร เน่อ 42 ถ้า ใผ มา ขอ ของ อะหยงั จาก ต้าน ก็ หื้อ เขา ไป
ถ้า มี ใผ มา ขอ ยมื อะหยงั จาก ต้าน ก็ จะ ไป บิน่ หลัง ตํา๋ เขา คน 
น้ัน เน่อ

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

ของ ต้าน แล้ว หื้อ จัง ศัตรู�๋ณ 44 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ 
จง ฮกั ศัตรู ๋ของ ต้าน หื้อ อธษิฐาน เผื่อ คน ต้ี ค่ํา หมู่ ต้าน ตวย
45 ถ้า ต้าน ตังหลาย เยยีะ จาอี ้แล้ว ก็ แสดง วา่ ต้าน เป๋น ลูก 
แต๊ ๆ ของ พระบิดา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ยอ้น วา่ พระองค์ ก็ เยยีะ 
หื้อ ตะวนั ส่อง แจ้ง หลึ แจ้ง หล้ึง ตึง คน บ่ ดี กับ คน ดี ก็ หื้อ ฝน 
ตก ลง มา ใส่ ตึง คน ต้ี เยยีะ ดี ตึง คน ต้ี เยยีะ ฮา้ย เหมือน กัน๋ 
หมด กู้ คน 46 ถ้า ต้าน ตังหลาย ฮกั ก้า คน ต้ี ฮกั ต้าน ต้าน จะ ได้ 
รางวลั อะหยงั ยอ้น วา่ แม้ แต่ คน เก็บ ภาษี ก็ ยงั ฮกั คน ต้ี ฮกั 
เขา เหมือน กัน๋ บ่ ใจ้ กา 47 ถ้า ต้าน เอา ก้า อู ้ตัก๊ตวาย หมู่ ญาติ 
ป้ีน้อง เป้ือน ฝูง ของ ตัว๋ เก่า อยา่ง เดียว เต้าอัน้ ต้าน จะ ดี เหลือ 
คน อื่น ๆ จาใด ยอ้น วา่ คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า ก็ เยยีะ อยา่ง เดียว 
กัน๋ 48 ยอ้น จาอัน้ หื้อ เป๋น คน ดี พรอ้ม กู้ อยา่ง เหมือน พระบิดา 
ของ ต้าน ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เป๋น ผู้ ดี พรอ้ม กู้ อยา่ง
ฒ 5:38 5:38 อพย� 21:24 ณ 5:43 5:43 ลนต� 19:18
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6
เรือ่ง ก๋าน หื้อ ตาน

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

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

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

ก๊ด ต้ี ซอบ ยนื อธษิฐาน ใน ธรรมศาลา กับ ต๋าม หนตาง เป้ือ 
อวด หื้อ คน อื่น ๆ หนั เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่
หมู่ เขา ได้ ฮบั รางวลั ของ เขา ไป แล้ว 6 ส่วน ต้าน ต๋อน ต้ี จะ 
อธษิฐาน ก็ หื้อ เข้า ไป ใน หอ้ง หบั ปะตู๋ แล้ว อธษิฐาน ต่อ พระ
บิดา ของ ต้าน ต้ี ผ่อ บ่ หนั แล้ว พระองค์ ผู้ ต้ี หนั สิง่ ต้ี ต้าน ลัก เยยี
ะ ก็ จะ โผด หื้อ รางวลั แก่ ต้าน

7 �แล้ว ต๋อน ต้ี ต้าน อธษิฐาน อยู ่น้ัน ก็ หา้ม อู ้หล้ืม เก่า หล้ืม 
ใหม่ เหมือน คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า เยยีะ กัน๋ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ก๊ึด 
วา่ ถ้า เยยีะ จาอัน้ แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ได้ ฮบั กําตอบ จาก ก๋าน 
อธษิฐาน น้ัน 8 หา้ม เยยีะ เหมือน กับ คน หมู่ น้ัน เน่อ ยอ้น วา่ 
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พระบิดา ฮู ้แล้ว วา่ ต้าน ต้องก๋าน อะหยงั พ่อง ก่อน ต้ี ต้าน จะ 
อา้ ปาก ขอ

9 � ตัง้แต่ น้ี ต่อ ไป หื้อ ต้าน ตังหลาย อธษิฐาน จาอี ้วา่
� ข้า แต่ พระบิดา ของ ข้า พระองค์ ตังหลาย ผู้ ต้ี อยู ่ใน สวรรค์
ขอ หื้อ นาม ของ พระองค์ เป๋น ต้ี นับถือ
10 ขอ หื้อ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตัง้ อยู่
ขอ หื้อ คน ตัง หลาย เยยี ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ 

พระองค์ ใน โลก น้ี เหมือน อยา่ง เดียว กัน๋ ต้ี เยยี ะ ใน 
สวรรค์

11 ขอ โผด หื้อ ข้า พระองค์ ตังหลาย มี อาหาร กิน๋ ใน วนั น้ี
12 ขอ โผด ยก โต้ษ บาป ของ ข้า พระองค์ ตังหลาย
เหมือน กับ ต้ี ข้า พระองค์ ตังหลาย ยกโต้ษ หื้อ คน อื่น ต้ี เยยีะ บ่ ดี 

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

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

หมอง ต๋องเศรา้ เหมือน หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด เยยีะ กัน๋ หมู่ เขา 
บ่ ซ่วย หน้า ล้าง ต๋า บ่ หว ีผม หื้อ ผ่อ เหมือน บ่ สบาย เป้ือ ใค่ หื้อ 
คน ตังหลาย หนั วา่ เขา ก่ําลัง ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ แล้ว ยกยอ 
ปอป้ัน เขา แต่ เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ 
เขา ได้ ฮบั รางวลั เรยีบรอ้ย แล้ว จะ บ่ มี รางวลั จาก พระเจ้า เลย
17 แต่ เม่ือ ใด ต้ี ต้าน ตังหลาย ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ ขอ หื้อ ซ่วย 
๗ 6:13 6:13 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ น้ี เหตุ วา่ ราช อาํนาจ ฤทธิเ์ดช
กับ เกียรติ เป๋น ของ พระองค์ ตลอด ไป 
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หน้า ล้าง ต๋า กับ หว ีผม เหมือน ต้ี เกย เยยีะ ตึง วนั 18 เป้ือ จะ บ่ หื้อ 
ใผ ฮู ้เลย วา่ ต้าน ก่ําลัง ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ แต่ พระบิดา ผู้ ต้ี ผ่อ 
บ่ หนั จะ หนั สิง่ ต้ี ต้าน ลัก เยยีะ ก็ จะ หื้อ รางวลั แก่ ต้าน

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

เซิง่ ขี้ เม่ียง กาวา่ แมง จะ มา ขบ กิน๋ เยยีะ หื้อ ทรพัย ์สมบัติ เสีย 
หาย ได้ กาวา่ ต้ี ขโมย จะ มา ลัก เอา ไป ได้ 20 แต่ หื้อ เก็บ ฮอม 
ทรพัย ์สมบัติ ไว ้ใน สวรรค์ ต้ี ขี้เหม้ียง กับ แมง จะ มา ขบ กิน๋ เยยี
ะ หื้อ ทรพัย ์สมบัติ เสียหาย กาวา่ ขโมย เข้า บ้าน ลัก เอา ไป ตึง 
บ่ ได้ 21ยอ้น วา่ ทรพัย ์สมบัติ ของ ต้าน อยู ่ต้ี ไหน จิตใจ๋ ของ ต้าน 
ก็ อยู ่ต้ี หัน้

22 �แก่นต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตัว๋ ของ คน 
เฮา ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน ดี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ เป่งแจ้ง ไป หมด
23 แต่ ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน บ่ ดี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ มืด ไป หมด แล้ว 
ถ้า ก๊ึด วา่ ตัว๋ ต้าน เป่งแจ้ง แต่ แต๊ ๆ เป๋น ความ มืด ความ มืด น้ัน 
จะ มืด นัก เหลือ น้ัน ขนาด ไหน

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

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

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

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

7
สอน เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน คน อื่น

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

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

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

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

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

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

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

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

มา หา ต้าน ตังหลาย ใน สภาพ เป๋น เหมือน แกะ แต่ ตัง ใน ใจ๋ น้ัน 
ต้ี แต๊ เป๋น เหมือน หมาป่า ขี้ สวก ขนาด 16 ต้าน จะ ฮู้จัก เขา ได้ ดี 
ก็ ผ่อ ต้ี ก๋าน เกิด ผล จาก ก๋าน งาน ของ เขา มี ใผ พ่อง เก็บ หน่วย 
องุน่ ได้ จาก เก๊าไม้ ต้ี มี หนาม กาวา่ เก็บ หน่วย บ่าเด่ือ จาก เก๊า 
หญ้า ต้ี มี หนาม 17 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ เก๊าไม้ ต้ี ดี ก็ จะ ออก หน่วย 
ดี ส่วน เก๊าไม้ ต้ี บ่ ดี ก็ จะ ออก หน่วย ต้ี บ่ ดี 18 เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี เก๊
าไม้ ดี จะ ออก หน่วย บ่ ดี กาวา่ เก๊าไม้ บ่ ดี จะ ออก หน่วย ดี แต๊ ๆ
19 เก๊าไม้ กู้ เก๊า ต้ี ออก หน่วย บ่ ดี ก็ จะ ถูก ป้ัม ขวา้ง แล้ว เผา ไฟ 
เหยี 20ยอ้น จาอัน้ ต้าน จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ คน ต้ี เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า น้ัน เป๋น ตัว๋ แต๊ กาวา่ ตัว๋ ป๋อม ก็ หื้อ ผ่อ ต้ี ก๋าน เกิด 
ผล จาก ก๋าน งาน ของ เขา

21 �บ่ ใจ้ กู้ คน ต้ี ฮอ้ง เฮา วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� แล้ว จะ 
ได้ เข้า ใน แผ่นดิน สวรรค์ แต่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ พระบิดา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เต้าอัน้ จะ เข้า ไป ใน แผ่น
ดิน น้ัน ได้ 22 เม่ือ วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป มา แผว น้ัน ก็ จะ มี 
คน เป๋น จํา๋นวน นัก อู ้กับ เฮา วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หมู่ ข้า 
พระองค์ ตังหลาย ได้ อา้ง จ้ือ ของ พระองค์ ต๋อน ต้ี ก่ํา ลัง เยยี
ะ หน้า ต้ี เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ ได้ อา้ง จ้ือ ของ 
พระองค์ ต๋อน ไล่ ผี ออก ตึง ได้ ออก จ้ือ ของ พระองค์ ต๋อน ต้ี เยยี
ะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์หลาย อยา่ง บ่ ใจ้ กา� 23 แต่ เฮา จะ บอก หมู่ ต้าน 
ซ่ือ ๆ วา่ �เฮา บ่ เกย ฮู้จัก หมู่ เจ้า สัก เต้ือ เจ้า เป๋น คน เยยีะ บ่ ดี
ขะใจ๋ ปา กัน๋ หนี ไป หื้อ ป๊น หน้า เฮา เหยี�

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

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

8
พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น ขีตู้้ด

1 เม่ือ พระเยซู เตียว ลง มา จาก ดอย แล้ว ก็ มี คน เป๋น หมู่ 
ใหญ่ ติด ต๋าม พระองค์ ไป 2 ต๋อน น้ัน มี คน น่ึง เป๋น ขี้ ตู้ ด๘
มา คุกเข่า ไหว ้ต่อ หน้า พระองค์ อู ้วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ถ้า 
พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย แน่ ๆ �

3 พระเยซู ก็ ยื่น มือ ไป หยุบ ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �เฮา ใค่ 
จ้วย จง หาย โรค เต๊อะ� แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ตู้ด บ่า เด่ียว น้ัน 
เลย 4 พระเยซู สัง่ เขา วา่ �หา้ม เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ ฟัง เน่อ แต่ 
หื้อ ไป แสดง ตัว๋ ต่อ ปุโรหติ แล้ว เอา เครือ่ง ปู่จา ไป ถวาย ต๋าม 
๘ 8:2 8:2 ความหมาย ใน ภาษา กรกี รวม เถิง โรค ผิวหนัง ทัว่ไป
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กําสัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เป้ือ แสดง หื้อ คน ตังหลาย ฮู ้
วา่ เจ้า หาย โรค แล้ว�

ก๋าน ฮกัษา คน ฮบัใจ๊ นายรอ้ย ทหาร โรมัน
5 ต๋อน ต้ี พระเยซู เตียว เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม มี 

นายรอ้ย ทหาร โรมัน คน น่ึง เข้า มา ออ้นวอน เป้ือ ขอ ความ จ้วย
เหลือ จาก พระองค์ 6 อู ้วา่ �ต้าน ครบั คน ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า 
เป๋น งอ่ย ลุก บ่ ได้ นอน อยู ่ต้ี บ้าน เขา ตุ๊ก ลําบาก นัก ขนาด�

7พระเยซู บอก นายรอ้ย คน น้ัน วา่ �เฮา จะ ไป โผด ฮกัษา เขา 
หื้อ หาย�

8 แต่ เขา บอก พระองค์ วา่ �ต้าน ครบั ข้าพเจ้า บ่ ดี ปอ ต้ี จะ 
หื้อ ต้าน ลอด เข้า มา ใน จายคา เฮอืน ของ ข้าพเจ้า เน่อ ขอ ต้าน 
สัง่ กําเดียว เต้าอัน้ คน ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย จาก พยาธ ิ
ต้ี เขา เป๋น 9 ข้าพเจ้า อยู ่ใต้ วนัิย ของ ทหาร กับ มี ทหาร อยู ่ใต้ 
บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย ข้าพเจ้า สัง่ คน น่ึง วา่ �ไป� เขา ก็ ไป
สัง่ คน น่ึง วา่ �มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �เยยีะ 
อนั น้ี เน่อ� เขา ก็ เยยีะ�

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

๙ 8:12 8:12 หมายเถิง จาว ยวิ
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13 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ นายรอ้ย คน น้ัน วา่ �ป๊ิก ไป บ้าน 
ของ ต้าน ก่อน เต๊อะ ส่วน เรือ่ง ต้ี ต้าน ต้องก๋าน น้ัน ก็ จะ เป๋น ไป 
ต๋าม ต้ี ต้าน เจ้ือ� เวลา เดียว กัน๋ น้ัน คน ฮบัใจ๊ ก็ หาย เป๋น ปกติ

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

เขา บ่ สบาย เป๋น ไข้ นอน อยู่ 15พระองค์ ก็ หยุบ มือ ของ นาง นาง 
ก็ หาย จาก ไข้ แล้ว นาง ลุก ขึ้น ฮบัใจ๊ ผอ่กอย พระองค์

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

กับ แบก พยาธิ ของ เฮา ไว�้ด
ก๋าน ติดต๋าม พระเยซู

18 เม่ือ พระ เยซู หนั คน เข้า มา แวด พระองค์ เป๋น หมู่
พระองค์ จึง สัง่ สาวก ปา ข้าม ไป แหม เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ
19 ต๋อน น้ัน มี ธรรมา จ๋ารย ์คน น่ึง เข้า มา อู ้กับ พระองค์ วา่
�ต้าน อาจ๋ารย์ ต้าน ไป ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ ตวย ต้าน ไป ตาง 
น้ัน�

20 พระเยซู บอก เขา วา่ �หมาไน ยงั มี ฮู อยู่ นก ใน อากาศ ยงั 
มี ฮงั นอน แต่ เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย๑์ ยงั บ่ มี ต้ี จะ ซุก หวั นอน�

21 มี สาวก แหม คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า
หื้อ ข้าพเจ้า ป๊ิก ไป ฝัง ศพ ป้อ ก่อน เต๊อะ�
ด 8:17 8:17 อสย� 53:4 ๑ 8:20 8:20
พระเยซู ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น บุตรมนษุย์ เป๋น จ้ือ ต้ี มา จาก พระธรรม ดาเนียล
7:13-14



มัทธวิ 8:22 xxvii มัทธวิ 8:31

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

พระเยซู หา้ม ลม หลวง
23 เม่ือ พระเยซู ลง เฮอื แล้ว หมู่ สาวก ก็ ตวย พระองค์ ไป

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

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

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

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

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

30 จาก ต้ี หัน้ บ่ ปอ ไก๋ เต้าใด มี หมู หมู่ ใหญ่ ก่ําลัง เซาะ หา กิน๋ 
อยู ่ตํา๋ หมู่ หัน้ 31 ผี ต้ี เข้า สอง คน น้ัน ออ้นวอน พระองค์ วา่ �ถ้า 
ต้าน จะ ไล่ หมู่ ข้า ออก ไป แต๊ ๆ ขอ หื้อ หมู่ ข้า ไป เข้า ใน หมู หมู่ น้ัน 
แตน เหยี เต๊อะ�
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32พระเยซู ก็ สัง่ ผี หมู่ น้ัน วา่ �ออก ไป� แล้ว หมู่ ผี ก็ ออก จาก 
ป้อจาย สอง คน น้ัน ไป เข้า ใน หมู่ หมู แตน แล้ว หมู ตึงหมด ก็ 
ปา กัน๋ ล่น ลง หน้าผา จิง๊ ลง ไป ใน ทะเล แก๊น น้ํา ต๋าย กัน๋ หมด
33 ส่วน หมู่ คน เล้ียง หมู ปา กัน๋ ล่น หนี เข้า ไป ใน เมือง แล้ว เล่า 
เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด หื้อ คน ตังหลาย ฟัง ตึง เล่า เหตุก๋ารณ์ ต้ี 
เกิด ขึ้น กับ ป้อจาย สอง คน ต้ี โดน ผี เข้า น้ัน ตวย 34 คน ตึง เมือง 
น้ัน ก็ ปา กัน๋ ออก มา หา พระเยซู เม่ือ ปะ พระองค์ แล้ว ก็ ปา กัน๋ 
ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ ออก ไป จาก เขตแดน ของ หมู่ เขา เหยี

9
พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น งอ่ย

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

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

4 พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �เป๋น จาใด 
หมู่ ต้าน จึง ก๊ึด บ่ ดี ใน ใจ๋ จาอี้ 5 อนั ใด จะ งา่ย เหลือ กัน๋ ต้ี จะ วา่
�บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก แล้ว� กาวา่ �ลุก ขึ้น เตียว ไป เต๊อะ�
6 แต่ เป้ือ วา่ ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ บุตรมนษุย ์๒มี สิทธ ิอาํนาจ 
ใน โลก ต้ี จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ คน งอ่ย 
น้ัน วา่ �ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน ป๊ิก ไป บ้าน เต๊อะ� 7 คน งอ่ย น้ัน ก็ 
๒ 9:6 9:6 พระเยซู ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น บุตรมนษุย์
เป๋น จ้ือ ต้ี มา จาก พระธรรม ดาเนียล 7:13-14
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ลุก ขึ้น แล้ว เตียว ป๊ิก บ้าน 8 เม่ือ จาว บ้าน จาว เมือง หนั จาอัน้
กู้ คน ก็ เก๋งกัว๋ แล้ว ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ต้ี ยอม หื้อ คน มี 
สิทธ ิอาํนาจ เยยีะ จาอัน้ ได้ ตวย

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

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

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

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

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

�หมู่ เฮา ตึง หมู่ ฟารสีิ ถือ ศีล อด อาหาร แต่ เป๋น จาใด สาวก ตัง
หลาย ของ ต้าน บ่ เยยีะ พ่อง�

15 พระ เยซู ก็ ตอบ เป๋น กํา เผียบ วา่ �เม่ือ เจ้า บ่าว ยงั อยู่
เป้ือน ๆ ของ เขา จะ เป๋น ตุ๊ก โศกเศรา้ ได้ จาใด แต่ จะ มี วนั น่ึง 
ต 9:13 9:13 ฮชย� 6:6
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ต้ี เจ้าบ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา เถิง ต๋อน น้ัน หมู่ เขา ก็ จะ ปา 
กัน๋ ถือ ศีล อด อาหาร

16�บ่ มี ใผ เอา ผ้า ใหม่ ไป ปะ เส้ือผ้า เก่า เน่อ ยอ้น วา่ ผ้า ใหม่ ต้ี 
ปะ ไป น้ัน เม่ือ หด ก็ จะ จัก๊ เส้ือผ้า ผืน เก่า ปุด นัก เหลือ เก่า 17 กับ 
บ่ มี ใผ เอา เหล้า องุน่ หมัก ๓ใหม่ ๆ ใส่ ถง หนัง เก่า ยอ้น วา่ เหล้า 
องุน่ หมัก ใหม่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ ถง หนัง เก่า แตก เหล้า องุน่ ก็ ฮัว่ 
ออก มา หมด ถง แก่น น้ัน ก็ จะ ใจ๊ บ่ ได้ แต่ เปิง ดี ต้ี จะ เอา เหล้า 
องุน่ หมัก ใหม่ ใส่ ใน ถง หนัง ใหม่ แล้ว เหล้า องุน่ กับ ถง หนัง ใจ๊ 
ได้ ตึง สอง�

พระเยซู จ้วย จีวติ หละออ่น กับ ฮกัษา แม่ญิง เป๋น เลือด ตก 
บ่ หยุด

18 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง อู ้กํา เผียบ อยู ่น้ัน ก็ มี นาย ธรรม
ศาลา ของ จาว ยวิ คน น่ึง เข้า มา คุกเข่า ไหว ้ต่อ หน้า พระองค์ อู ้
วา่ �ลูกสาว ของ ข้าพเจ้า ต๋าย บ่ ปอ เมิน มา น่ี ขอ พระองค์ โผด 
ไป วาง มือ บน ตัว๋ ของ เขา ลูกสาว ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ ป๊ิก เป๋น ขึ้น 
มา แหม ใหม่�

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

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

22 ส่วน พระเยซู งวา้ย หลัง ป๊ิก มา หนั ใส่ ก็ อู ้กับ นาง วา่ �ลูก 
เหย สบาย ใจ๋ ได้ แล้ว เน่อ ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ เจ้า หาย 
โรค แล้ว� แล้ว นาง ก็ หาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย
๓ 9:17 9:17 เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ มี แก๊ส นัก
ถ้า ใส่ ใน ถง หนัง เก่า จะ เยยีะ หื้อ ถง หนัง ปุด 
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23 เม่ือ พระเยซู เตียว มา แผว เฮอืน ของ นาย ธรรมศาลา ก็ 
หนั หมู่ คน ปา กัน๋ เป่า ป่ี เป่า แน เล่น เพลง งาน ศพ กับ คน จํา๋
นวน นัก เยยีะ เสียง ดัง วุน่ วะ วุน่ วาย 24 พระเยซู ก็ ไล่ คน หมู่ น้ัน 
วา่ �ออก ไป หื้อ หมด หละออ่น แม่ญิง คน น้ี ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ ลอ
ก่ําลัง นอน หลับ อยู ่บ่ ดาย� คน ตังหลาย ก็ ใค่หวั ใส่ พระองค์
25 หลัง จาก ไล่ คน หมู่ น้ัน ออก ไป หมด แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป 
ใน หอ้ง แล้ว กํา๋ มือ หละออ่น ไว้ หละออ่น ก็ ลุก ขึ้น มา 26 เรือ่ง ต้ี 
เกิด ขึ้น น้ี ก็ เล่าลือ อู ้กัน๋ ไป ใคว ่แควน้ น้ัน

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

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

28 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮอืน แล้ว คน ต๋า บอด ตึง สอง คน 
ก็ ตวย เข้า ไป พระองค์ ถาม เขา วา่ �ต้าน ตึง สอง เจ้ือ วา่ เฮา จะ 
เยยีะ หื้อ ต๋า ของ ต้าน ผ่อ หนั ได้ จาอัน้ กา� คน ต๋าบอด สอง คน 
น้ัน ตอบ วา่ �ต้าน ครบั เฮา เจ้ือ แต๊ ๆ �

29พระเยซู เอา มือ จิ ต้ี แก่นต๋า ของ คน ตึง สอง อู ้วา่ �หื้อ เป๋น 
ไป ต๋าม ต้ี ต้าน เจ้ือ เต๊อะ� 30 แล้ว เขา ตึง สอง คน ก็ ผ่อ หนั พระ
เยซู เตือ๋น เขา วา่ �หา้ม บอก เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ คน ใด ฮู�้ 31 แต่ เม่ือ 
เขา ตึง สอง ไป แล้ว ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น เก่ียว กับ พระองค์ หื้อ 
คน อื่น ใน แควน้ น้ัน ฮู ้จ๋น ใคว ่ไป หมด

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

หัน้ มี คน ปา ป้อจาย ต้ี โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู ผี ได้ เยยีะ หื้อ 
๔ 9:27 9:27 เป๋น ก๋าน อา้ง เถิง เจ๊ือสาย พิเศษ ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ต้ี จาว ยวิ เจ้ือ วา่
เจ๊ือสาย คน น้ี จะ เป๋น พระเมสสิยาห์ ( พระครสิต์ )



มัทธวิ 9:33 xxxii มัทธวิ 10:3

เขา เป๋น ใบ้ 33 เม่ือ พระเยซู ไล่ ผี น้ัน ออก ไป แล้ว ป้อจาย คน น้ัน 
ก็ อู ้ได้ คน ตังหลาย ก็ งดื ปา กัน๋ อู ้วา่ �บ่ เกย ฮู ้บ่ เกย หนั เรือ่ง จา
อี ้ใน ประเทศ อสิราเอล มา ก่อน สัก เต้ือ�

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

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

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

10
สาวก สิบ สอง คน ออก ไป บอก ข่าวดี

1 พระเยซู ฮอ้ง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธ ิอาํนาจ หมู่ 
เขา เป้ือ จะ ไล่ ผี ฮา้ย๕ กับ ฮกัษา โรค ตึง ก๋าน เจ็บ ป่วย กู้ อยา่ง หื้อ 
หาย ได้ 2 หมู่ อคัร สาวก สิบ สอง คน มี จ้ือ วา่ ซีโมน ต้ี ฮอ้ง แหม 
จ้ือ วา่ เปโตร อนัดรูว์ ต้ี เป๋น น้อง บ่าว ของ ซีโมน เปโตร ยากอบ
ยอหน์ ต้ี เป๋น น้องบ่าว ยากอบ ป้ีน้อง สอง คน น้ี เป๋น ลูก เศเบดี
3 ฟีลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธวิ คน เก็บ ภาษี ยากอบ ลูก 
๕ 10:1 10:1 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ของ อลัเฟอสั ธดัเดอสั 4 ซีโมน ต้ี เป๋น คน ของ พรรค จ้าดนิยม
กับ ยูดาส อสิคารโิอท ต๋อน เม่ือ ลูน คน น้ี ได้ หกัหลัง พระเยซู

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

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

พระเยซู เตือ๋น วา่ จะ เกิด เรือ่ง เดือดฮอ้น
๖ 10:14 10:14 เป๋น ก๋าน แสดง วา่ บ่ ยอม ฮบั หื้อ ผ่อ กิจก๋าน 13:51 ถ 10:15
10:15 ปฐก� 19:24-28
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16�ฟัง หื้อ ดี เน่อ เฮา ส่ง ต้าน ตังหลาย ออก ไป เผียบ เหมือน 
ส่ง แกะ เข้า ไป อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ หมาป่า ยอ้น จาอัน้ ต้อง หลวก 
เหมือน งู ตึง ซ่ือใส ออ่นน้อม เหมือน นกก๋าแก๋ 17 หละวงั หื้อ 
ดี ยอ้น วา่ คน หมู่ น้ัน จะ ยบั ต้าน ตังหลาย ปา ไป ขึ้น ศาล แล้ว 
เฆ่ียน ลง โต้ษ ต้าน ต้ี ก๋าง ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 18 หมู่ เขา จะ 
ปา ตัว๋ ต้าน ไป ยนื ต่อ หน้า เจ้าเมือง ต่อ หน้า กษัตรยิ์ ยอ้น วา่ หมู่ 
ต้าน ติดต๋าม เฮา ต้าน จะ ต้อง เป๋น พยาน เรือ่ง เฮา หื้อ กษัตรยิ ์
กับ เจ้าเมือง ตึง คน ต่างจ้าด ฟัง 19 เม่ือ ต้าน โดน ยบั บ่ ต้อง ฮอ้
นอก ตกใจ๋ วา่ จะ อู ้อะหยงั กาวา่ จะ อู ้จาใด ดี เม่ือ เถิง เวลา น้ัน
ต้าน จะ ฮู ้วา่ จะ อู ้อะหยงั พ่อง 20 แต่ บ่ ใจ้ ตัว๋ ต้าน ต้ี อู้ แต่ เป๋น 
พระวญิญาณ ของ พระบิดา ต้ี อู ้ผ่าน ตัว๋ ต้าน

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

24 �ลูกศิษย ์บ่ ใหญ่ เหลือ ครู กับ คน ฮบัใจ๊ บ่ ใหญ่ เหลือ เจ้า
นาย 25 ลูก ศิษย ์ขึ้น ไป เปียง ครู กาวา่ คน ฮบั ใจ๊ เปียง นาย 
ของ ต๋น ก็ นัก แล้ว ถ้า คน ปา กัน๋ ฮอ้ง เฮา ต้ี เป๋น เจ้า ของ เฮอืน 
วา่ เบเอลเซบูล๗ แล้ว เขา จะ ฮอ้ง จ้ือ ต้าน ต้ี เป๋น สมาชกิ ใน 
ครอบครวั ฮา้ย เหลือ น้ัน สัก มอก ใด

๗ 10:25 10:25 เบเอลเซบูล เป๋น แหม จ้ือ น่ึง ต้ี ฮอ้ง ซาต๋าน ต้ี เป๋น หวัหน้า ของ ผี 
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26 �ยอ้น จาอัน้ บ่ ต้อง กัว๋ คน หมู่ น้ัน กู้ อยา่ง ต้ี ปิดบัง ซุก ไว ้
จะ เปิด หื้อ หนั ตึง ต้ี เป๋น ความ ลับ กู้ อยา่ง จะ ถูก เปิดเผย ออก 
มา หมด หล้ึง 27 สิง่ ใด ต้ี เฮา บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ใน ต้ี มืด ก็ 
หื้อ ไป บอก ใน ต้ี แจ้ง สิง่ ใด ต้ี เฮา ซูบซาบ บอก หื้อ ต้าน ก็ หื้อ เอิน้ 
บอก ต้ี ดาดฟ้า หลังคา ตึก 28 บ่ ต้อง กัว๋ คน ต้ี ฆ่า ได้ ก้า ตัว๋ แต่ 
บ่ มี อาํนาจ ฆ่า จิต วญิญาณ ของ ต้าน ได้ แต่ หื้อ กัว๋ พระเจ้า ผู้ ต้ี 
มี ฤทธิ ์อาํนาจ ทําลาย ตึง ตัว๋ ตึง จิต วญิญาณ ของ ต้าน ใน หม้อ
หน้าฮก ได้ 29 นกจอก สอง ตัว๋ เป้ิน ขาย กัน๋ บาท เดียว บ่ ใจ้ กา
ถ้า พระบิดา บ่ ยอม นก หมู่ น้ัน สัก ตัว๋ จะ ตก มา ต๋าย บน ป๊ืน ดิน 
ตึง บ่ ได้ 30 เส้น ผม ของ ต้าน มี ก่ี เส้น พระองค์ ก็ นับ ไว ้หมด แล้ว
31ยอ้น จาอี ้บ่ ต้อง กัว๋ เน่อ หมู่ ต้าน มี ก้า นัก เหลือ นกจอก หลาย 
ตัว๋ แหม ก่อน

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

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

ลูก สาว แตกแยก กับ แม่
ลูกใป๊ แตกแยก กับ แม่ ผัว

36 คน ใน สมาชกิ ครอบครวั เดียว กัน๋ จะ เป๋น ศัตรู ๋กัน๋�ท
37 �คน ใด ต้ี ฮกั ป้อ กา วา่ ฮกั แม่ ของ ตัว๋ นัก เหลือ เฮา ก็ 
บ่ สมควร มา เป๋น สาวก ของ เฮา คน ต้ี ฮกั ลูก บ่าว ลูก สาว ของ 
ตัว๋ นัก เหลือ เฮา ก็ บ่ สมควร ต้ี จะ เป๋น สาวก ของ เฮา เหมือน กัน๋
ท 10:36 10:36 มคา� 7:6
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38 กับ คน ใด ต้ี บ่ ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน ๘ของ ตัว๋ แล้ว ตวย เฮา มา
ก็ บ่ สมควร มา เป๋น สาวก ของ เฮา 39 คน ต้ี ใค่ ฮกัษา จีวติ ของ ตัว๋ 
ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน ยอม สละ จีวติ 
ของ ตัว๋ ยอ้น หนั แก่ เฮา ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร์

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

11
พระเยซู ตอบ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา

1 เม่ือ พระเยซู สัง่ หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน เรยีบรอ้ย แล้ว
พระองค์ ก็ ออก จาก ต้ี หัน้ ไป เต สนา กับ สัง่ สอน ต๋าม เมือง 
ต่าง ๆ ใน ตํา๋ หมู่ แควน้ กาลิลี

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

4 พระเยซู ตอบ วา่ �ป๊ิก ไป บอก ยอหน์ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน ได้ยนิ
กับ ได้ หนั 5 คือ คน ต๋าบอด ก็ ผ่อ หนั ได้ คน งอ่ย ก็ เตียว ได้ คน ขี้
ตู้ด ก็ หาย สะอาดธ คน หู หนวก ก็ ได้ ยนิ คน ต๋าย ก็ เป๋น ขึ้น จาก 
๘ 10:38 10:38 ก๋าน ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน หมายเถิง
ก๋าน ยอม เสีย สละ ของ ตัว๋ เก่า เป้ือ หนั แก่ พระครสิต์ ธ 11:5 11:5 ลนต�
14:1-32
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ความ ต๋าย กับ คน ตุ๊ก คน ยาก ก็ ได้ ฟัง ข่าวดี 6 คน ต้ี บ่ ขัดใจ๋ ใน 
สิง่ ต้ี เฮา อู ้กับ เยยีะ ก็ เป๋น สุข�

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

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

16 �เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย น้ี เหมือน กับ อะหยงั ดี หมู่ 

๙ 11:10 11:10 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี กํา วา่ �เกียม คน� เป๋น
�เกียม ตาง� น 11:10 11:10 มลค� 3:1 บ 11:14 11:14 มลค� 4:5
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เขา ก็ เผียบ เหมือน กับ หละออ่น น่ัง เล่น อยู ่ก๋าง กาด ก๋าง ลี เอิน้ 
ฮอ้ง ใส่ กัน๋ วา่
17 �หมู่ เป้ิน เป่า ป่ี เป่า แน หื้อ ฟัง แล้ว

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

หมู่ ตัว๋ ก็ บ่ แป๋ง หน้า หมอง ต๋อง เศรา้ ตวย�
18 เม่ือ ยอหน์ มา เขา ก็ ถือ ศีล อด อาหาร บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ หมู่ 
คน ก็ วา่ �คน น้ี มี ผี เข้า� 19 ส่วน บุตรมนษุย ์ได้ ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม
คน ตังหลาย ก็ วา่ �ผ่อ คน น้ี ลอ ขี้ กละ ขี้ เมา ตวย ป๋าย บ่ ปอ 
ยงั เป๋น เป้ือน กับ คน เก็บ ภาษี คบ กัน๋ กับ คน บาป� แต่ ป๋ัญญา 
ของ พระเจ้า น้ัน ก็ ได้ฮบั ก๋าน ยอมฮบั วา่ ถูกต้อง แล้ว จาก ผล ต้ี 
ออก มา�

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

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



มัทธวิ 11:24 xxxix มัทธวิ 12:2

24 เฮา บอก หื้อ ฮู ้วา่ ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน โต้ษ ต้ี เมือง โส
โดม จะ ฮบั น้ัน ยงั จะ เบา เหลือ โต้ษ ของ เจ้า แหม�

คน จะ ได้ พักผ่อน เม่ือ มา หา พระเยซู
25 แล้ว พระเยซู ก็ 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 ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ต้ี ถ่อม
ใจ๋ เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ๆ 26 ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น 
แล้ว พระองค์ ปอใจ๋ ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้�

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

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

12
กําถาม เรือ่ง วนั สะบาโต

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

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

พระเยซู ฮกัษา ป้อจาย มือ ลีบ
9 พระเยซู ออก มา จาก ต้ี หัน้ แล้ว เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ 

จาว ยวิ 10 มี ป้อจาย คน น่ึง อยู ่ต้ี หัน้ มือ เผิก น่ึง ของ เขา ลีบ จาว 
ยวิ บาง คน ได้ ถาม วา่ �หา้ม ฮกัษา คน เป๋น พยาธ ิใน วนั สะบา
โต ก่อ� ต้ี เขา ถาม เป้ือ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ พระองค์

11 พระเยซู ก็ ตอบ หมู่ เขา วา่ �ถ้า คน ใด ใน หมู่ ต้าน มี แกะ อยู ่
ตัว๋ เดียว แล้ว แกะ ตัว๋ น้ัน ตกลง ไป ใน น้ําบ่อ ใน วนั สะบาโต เขา 
คน น้ัน จะ บ่ จ้วย จัก๊ แกะ ขึ้น มา จาก บ่อ กา 12 คน ๆ เดียว ก็ มี ก้า 
นัก เหลือ แกะ ตัว๋ น่ึง หลาย เต้า ยอ้น จาอัน้ ควร จะ เยยีะ ก๋าน ดี 
ใน วนั สะบาโต�
ป 12:3 12:3 1 ซมอ� 21:1-9 ผ 12:7 12:7 ฮชย� 6:6
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13 แล้ว พระเยซู สัง่ คน มือ ลีบ น้ัน วา่ �เหยยีด มือ ของ เจ้า 
ออก มา� เขา ก็ เยยีะ ตวย ต๋าม แล้ว มือ ของ เขา ก็ หาย ดี เหมือน 
แหม เผิก น่ึง 14 แล้ว หมู่ ฟารสีิ ก็ เลย ปา กัน๋ ออก ไป วางแผน วา่ 
จะ ฆ่า พระเยซู ได้ จาใด

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

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

ต้ี เฮา ฮกั กับ เปิงใจ๋ ขนาด
เฮา จะ หื้อ อาํนาจ กับ ต้าน โดย พระวญิญาณ ของ เฮา

ต้าน จะ บอก เรือ่ง ความ ยุติธรรม แก่ คน กู้ จ้าด
19 ต้าน จะ บ่ ผิด หวั ใผ กาวา่ ขึ้น เสียง ดัง

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

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

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

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

บาง คน ปา เขา มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ ได้ ฮกัษา เขา หื้อ หาย 

ฝ 12:21 12:21 อสย� 42:1-4
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จ๋น ผ่อ หนั กับ อู ้ได้ เหมือน เก่า 23 คน ตึงหมด ปา กัน๋ งดื ถาม กัน๋ 
วา่ �คน น้ี เป๋น บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ�๑ ได้ กา

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

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

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

30 �ถ้า ใผ บ่ ได้ อยู ่ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋น ศัตรู ๋ต่อ เฮา ใผ 
บ่ ได้ จ้วย ฮอ้ง คน เข้า มา เปาะ มา ต้อม กับ เฮา ก็ เป๋น คน เยยีะ หื้อ 
คน แตก ขะแล ขะแจ ไป 31 ยอ้น จาอัน้ เฮา ขอ บอก หื้อ หมู่ ต้าน 
วา่ ความ บาป กับ กํา หมิน่ ประมาท พระเจ้า จะ ยก โต้ษ หื้อ ได้ กู้ 
อยา่ง แต่ พระเจ้า จะ บ่ ยกโต้ษ หื้อ คน ใด ต้ี อู ้หมิน่ ประมาท พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ 32พระเจ้า ยงั จะ ยกโต้ษ หื้อ กับ คน ต้ี ด่า บุตร
มนษุย ์ได้ แต่ จะ ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี ด่า พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตึง 
บ่ ได้ บ่ วา่ บ่าเด่ียว น้ี กาวา่ ตลอด ผด ไป แผว ยุค หน้า�
๑ 12:23 12:23 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี เป๋น ลูก ของ ดาวดิ อา้งเถิง
พระ เมสสิยาห์ กาวา่ พระครสิต์
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กํา อู ้กํา จ๋า ส่อ วา่ คน น้ัน เป๋น จาใด
33 พระเยซู อู ้แหม วา่ �ถ้า เก๊าไม้ ดี หน่วย ก็ จะ ออก มา ดี ถ้า 

เก๊าไม้ บ่ ดี หน่วย ออก มา ตึง บ่ ดี เฮา จะ ฮู ้วา่ เก๊า น้ัน เป๋น จาใด ก็ 
หื้อ ผ่อ ต้ี หน่วย ของ มัน 34 หมู่ เจ้า เป๋น คน ต้ี เผียบ เหมือน งู ป๊ิด
แล้ว คน บ่ ดี นัก อยา่ง เจ้า จะ อู ้สิง่ ดี ได้ จาใด ยอ้น ใน ใจ๋ เป๋น จาใด 
ปาก ก็ อู ้มา จาอัน้ 35 คน ดี ก็ มี สิง่ ดี ๆ ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู ้สิง่ ดี ออก 
มา แต่ คน บ่ ดี ก็ มี สิง่ บ่ ดี ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู ้สิง่ บ่ ดี ออก มา เหมือน 
กัน๋ 36 เฮา จะ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป 
น้ัน ต้าน ตังหลาย จะ ต้อง ฮบัผิดชอบ ใน กํา อู ้ต้ี บ่ มี สาระ 37 กํา อู ้
ของ หมู่ ต้าน จะ จ๊ี หื้อ หนั วา่ ต้าน จะ ป๊น โต้ษ กาวา่ จะ ถูก ตัดสิน 
ลงโต้ษ�

ผู้นํา ศาสนา ขอ พระเยซู เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย์
38 เวลา น้ัน มี หมู่ ฟาริสี กับ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน บอก พระ

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

39 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �มี ก้า หมู่ คน บ่ ดี กับ คน บ่ ซ่ือสัตย ์ต่อ 
พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง ขอ หื้อ เยยีะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ แต่ พระเจ้า 
จะ บ่ เยยีะ หื้อ หนั เน่อ นอก จาก หมายสําคัญ ต้ี เกิด ขึ้น กับ โย
นาห๒์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 40 คือ โยนาห ์อยู ่ใน 
ต๊อง ป๋า ตัว๋ ใหญ่ เถิง สาม วนั สาม คืน จาใด บุตรมนษุย ์ก็ จะ อยู ่
ใต้ ผืน แผ่นดิน โลก เป๋น เวลา สาม วนั สาม คืน จาอัน้ เหมือน กัน๋
41 จาว เมือง นีนะเวห ์จะ ยนื ขึ้น นาบโต้ษ คน สมัย น้ี ใน วนั ต้ี 
พระเจ้า ตัดสิน โลก ยอ้น วา่ เขา ตังหลาย ได้ กลับใจ๋ จาก บาป 
เม่ือ โยนาห ์ไป สัง่ สอน หมู่ เขา แต่ ต๋อน น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ 
โยนาห ์อยู ่ส่อง หน้า หมู่ ต้าน แต่ ยงั บ่ มี ใผ กลับใจ๋ จาก บาป สัก 
๒ 12:39 12:39 ผ่อ ต้ี พระธรรม โยนาห์
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คน 42 แล้ว ใน วนั น้ัน พระราชนีิ ของ ตัง ใต้ ก็ จะ ยนื ขึ้น นาบโต้
ษ คน ใน สมัย น้ี ยอ้น วา่ พระนาง ได้ มา จาก ต้ี สุด ป๋าย แผ่นดิน 
โลก เป้ือ จะ มา ฟัง สติ ป๋ัญญา ของ กษัตรยิ ์ซาโลมอน แต่ บ่า
เด่ียว น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ กษัตรยิ ์ซาโลมอน อยู ่ต้ี น่ี แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ บ่ ยอม ฟัง

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

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

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

น้อง บ่าว ของ พระองค์ ก็ มา ยนื ถ้า อยู ่ตัง นอก แน จะ อู ้กับ 
พระองค์ 47 มี คน มา บอก พระเยซู วา่ �แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว 
ของ อาจ๋ารย ์มา ยนื ถ้า อยู ่ตังนอก หมู่ เขา บอก วา่ ใค่ อู ้ตวย 
ต้าน�

48 พระเยซู บอก วา่ �ใผ เป๋น แม่ กับ ป้ีน้อง ของ เฮา� 49 แล้ว 
พระเยซู ก็ จ๊ี ไป ต้ี หมู่ สาวก ของ พระองค์ อู ้วา่ �หมู่ เนียะ เป๋น 
แม่ กับ ป้ีน้อง ของ เฮา 50 ยอ้นวา่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ความ 
ต้องก๋าน ของ พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ คน น้ัน ก็ เป๋น 
ป้ีน้อง กับ เป๋น แม่ ของ เฮา�
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13
กําเผียบ เรือ่ง ดิน ส่ี อยา่ง

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

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

เถิง สอน คน ตังหลาย หมู่ น้ัน เป๋น กําเผียบ�
11 พระเยซู ตอบ วา่ �ข้อ ล้ําเลิก็ เรือ่ง แผ่นดิน ของ สวรรค์ 

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

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

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

ได้ยนิ กับ หู เข้าใจ๋ ด้วย จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา
แล้ว ป๊ิก มา หา เฮา เป้ือ หื้อ เฮา ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย ดี�พ
16 แต่ หมู่ ต้าน ได้ หนั กับ ต๋า ได้ ยนิ กับ หู ก็ เป๋น สุข 17 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า กับ หมู่ คน ยาํเก๋ง พระเจ้า ตังหลาย ใค่ หนั สิง่ ต้ี ต้าน ตัง
หลาย หนั แต่ ก็ บ่ เกย หนั ใค่ ได้ยนิ สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย ได้ยนิ แต่ 
ก็ บ่ เกย ได้ยนิ

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

เรือ่ง คน หวา่น เม็ด พืช ต้ี เอา เม็ด พืช ไป หวา่น คือ วา่ 19 เม็ด ต้ี 
ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง เรือ่ง แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า แต่ บ่ เข้าใจ๋ แล้ว ซาต๋าน ก็ มา ลู่ เอา กํา น้ัน ต้ี หวา่น ลง 
ใน ใจ๋ ของ เขา ไป เหยี 20 เม็ด ต้ี ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ 
เต๋ม ไป หมด เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั ถ้อยกํา น้ัน 
ไว ้บ่า เด่ียว น้ัน อยา่ง จ้ืนจม ยนิดี 21แต่ ฮาก ลง ดิน บ่ เลิก็ อยู ่ได้ 
บ่ เมิน เม่ือ เกิด ป๋ัญหา กาวา่ โดน ค่ํา ยอ้น ถ้อยกํา น้ัน เขา ก็ เลิก 
เจ้ือ ไป เหยี 22 เม็ด ต้ี ตก ก๋าง ป่า หนาม น้ัน ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง 
ถ้อยกํา แล้ว แต่ ยงั เป๋น หว่ง เรือ่ง ต่าง ๆ เก่ียว กับ จีวติ ใน โลก น้ี
กับ หลง มัว เมา ข้าว ของ เงนิ คํา สิง่ หมู่ น้ี ก็ มา งาํ ถ้อยกํา ไว้ เยยี
พ 13:15 13:15 อสย� 6:9-10
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ะ หื้อ ถ้อยกํา น้ัน บ่ เกิด ผล ใน จีวติ 23 ส่วน เม็ด ต้ี ตก บน ดิน ดี ก็ 
เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว เข้าใจ๋ คน น้ัน ก็ เกิด ดอก ออก 
ผล รอ้ย เต้า พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง กาวา่ สาม สิบ เต้า พ่อง�

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

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

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

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

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

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

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

34 พระ เยซู เล่า เรือ่ง ตึง หมด น้ี หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง เป๋น 
กําเผียบ นอก จาก กําเผียบ แล้ว พระองค์ บ่ ได้ อู ้อะหยงั เลย
35 ยอ้น จา อัน้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า เกย อู ้ไว ้วา่ �ข้าพเจ้า จะ อู ้ออก มา เป๋น กําเผียบ จะ อู ้
เรือ่ง ความ ลับ ต้ี ปิด บัง ไว ้ตัง้แต่ สรา้ง โลก มา แล้ว�ฟ

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

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

40 �หญ้า ข้าวนก ถูก หลก มัด เอา ไป เผา ไฟ จาใด ใน วนั สิน้ 
โลก คน ของ มาร ก็ จะ ถูก ปา ไป เผา ไฟ จาอัน้ 41 บุตรมนษุย ์จะ 
ส่ง หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า มา เป้ือ รวบรวม คน ต้ี เยยีะ หื้อ 
คน อื่น เยยีะ บาป กับ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี ออก ไป จาก แผ่นดิน ของ 
พระองค์ 42 แล้ว จะ เอา คน หมู่ น้ี ไป โจ้ง ลง ใน เต๋าไฟ ต้ี ฮอ้น 
ฟ 13:35 13:35 สดด� 78:2
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ขนาด ต้ี หัน้ มี ก้า เสียง ไห ้หุย อยา่ง เจ็บ ปวด ตึง ขบ เขี้ยว เก๊ียว 
กาง 43 ใน เวลา เดียว กัน๋ คน ของ พระเจ้า จะ ส่อง แสง เหมือน 
แสง ของ ตะวนั ใน แผ่นดิน ของ พระบิดา ของ หมู่ เขา ใผ ยอม 
ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ

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

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

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

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

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

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

52 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก แหม วา่ �หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กู้ คน 
ต้ี ได้ ฮบั เอา กําสอน เรือ่ง แผ่นดิน สวรรค์ แล้ว ก็ เผียบ เหมือน 
เจ้า ของ บ้าน คน น่ึง ต้ี ได้ เอา สมบัติ ล้ํา ก้า ตึง เก่า ตึง ใหม่ ออก 
มา จาก หอ้ง เก็บ ของ ของ ตัว๋�
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พระเยซู ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็
53 เม่ือ พระเยซู เล่า กําเผียบ ต่าง ๆ แล้ว พระองค์ ก็ ไป จาก 

ต้ี หัน้ 54 ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็ บ้าน ของ พระองค์ แล้ว สัง่ สอน 
คน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �คน 
น้ี ไป ได้ ผญา ป๋ัญญา กับ ฤทธิ ์อาํนาจ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์น้ี มา 
จาก ไหน 55 เขา เป๋น ลูก สล่า ไม้ แม่ จ้ือ มารยี์ มี น้องบ่าว จ้ือ ยาก
อบ โยเซฟ ซีโมน กับ ยูดาส บ่ ใจ้ กา 56 น้องสาว กู้ คน ก็ อยู ่เมือง 
เดียว กัน๋ กับ หมู่ เฮา ตวย บ่ ใจ้ กา แล้ว เขา ไป ได้ สิง่ ต่าง ๆ หมู่ 
น้ี มา จาก ต้ี ไหน กัน๋� 57 หมู่ เขา บ่ ยอมฮบั พระองค์ พระองค์ 
อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า น้ัน จะ ได้
ฮบั เกียรติ ใน กู้ ๆ ต้ี ยกเวน้ ใน บ้าน เมือง เดียว กัน๋ กับ ครอบครวั 
ของ ตัว๋ เต้าอัน้� 58 พระเยซู ก็ บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี หัน้ นัก 
เต้าใด ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ มี ความ เจ้ือ

14
เฮโรด ได้ยนิ เรือ่ง พระเยซู

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

เฮโรด ฆ่า ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา
3 กษัตรยิ ์เฮโรด ก๊ึด จาอัน้ ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ยบั ยอหน์ เอา เจ้ื

อก เหล็ก ล่าม ไว ้ใน คอก ยอ้น หนัแก่ นาง เฮโรเดียส เมีย ฟีลิป 
น้อง บ่าว ของ ต๋น ภ 4 เซิง่ ยอหน์ เกย อู ้กับ เฮโรด วา่ �ต้าน บ่ มี 
สิทธิ ์เอา เมีย ของ น้อง มา เป๋น เมีย ของ ตัว๋� 5 เยยีะ หื้อ เฮโรด 
ภ 14:3 14:3 ลนต� 18:16; 20:21
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ใค่ ฆ่า ยอหน์ แต่ ก็ กัว๋ จาว เมือง ตังหลาย ต้ี นับถือ ยอหน์ วา่ เป๋น 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า

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

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

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

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

16 แต่ พระเยซู ตอบ วา่ �หื้อ หมู่ เขา อยู ่กัน๋ ต้ี น่ี เต๊อะ แต่ หมู่ 
ต้าน ไป เซาะ ของ กิน๋ มา เล้ียง เขา เหยี�
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17 หมู่ สาวก ตอบ วา่ �ต้ี น่ี หมู่ เฮา มี ก้า เข้าหนมปัง หา้ ก้อน 
กับ ป๋า สอง ตัว๋ เต้าอัน้�

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

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

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

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

27แต่ พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา ต๋อน น้ัน วา่ �แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว้ น่ี เฮา 
เน่อ บ่ ถ้า กัว๋�

28 เปโตร อู ้วา่ �ถ้า เป๋น อาจ๋ารย ์แต๊ ๆ แล้ว ฮอ้ง ข้าพเจ้า 
เตียว บน น้ํา ไป หา กํา�
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29พระเยซู บอก วา่ �มา แหละ� เปโตร ก็ ออก จาก เฮอื เตียว 
บน น้ํา ไป หา พระเยซู 30 แต่ เม่ือ เปโตร หนั คล่ืน ลม แฮง ก็ กัว๋
เม่ือ ก่ําลัง จะ จ๋ม ลง น้ํา ก็ เอิน้ เสียง ดัง วา่ �อาจ๋ารย์ จ้วย กํา 
เต๊อะ�

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

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

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

เรท 35 เม่ือ คน ต้ี หัน้ จํา๋ พระเยซู ได้ ก็ ส่ง ข่าว เอิน้ บอก กัน๋ ไป 
ใคว ่แควน้ คน ตังหลาย ก็ ปา คน ป่วย มา หา พระองค์ 36 เป้ือ 
ออ้นวอน ขอ หยุบ ตีน๋ เส้ือ ของ พระองค์ เต้าอัน้ ก็ ปอ แล้ว ใผ ต้ี 
ได้ หยุบ ตีน๋ เส้ือ คุม ของ พระองค์ ก็ หาย ป่วย กัน๋ หมด กู้ คน

15
กํา สอน เรือ่ง ความ บรสุิทธิ ์ตัง ใน ใจ๋

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

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

แต่ ใจ๋ อยู ่หา่ง ไก๋ จาก เฮา
9 ก็ เลย บ่ มี ประโยชน์ ต้ี หมู่ เขา จะ นมัสก๋าน เฮา
ยอ้น เขา เอา กฎ ต้ี คน ตัง้ ขึ้น มา อา้ง เป๋น กําสัง่ ของ พระเจ้า�ร

�
10 แล้ว พระเยซู ก็ ฮอ้ง คน ตังหลาย เข้า มา อู ้กับ หมู่ เขา วา่

�ฟัง หื้อ ดี ๆ หื้อ เข้าใจ๋ แต๊ ๆ เน่อ 11 บ่ ใจ้ สิง่ ต้ี เข้า ปาก เยยีะ หื้อ 
คน เป๋น มลทิน ใน สาย ต๋า พระเจ้า เน่อ แต่ สิง่ ต้ี ออก มา จาก 
ปาก เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน�

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

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

15 เปโตร บอก พระเยซู วา่ �ขอ จ้วย อธบิาย เรือ่ง กําเผียบ ต้ี 
ได้ เล่า ไป น้ัน หื้อ ข้าพเจ้า ตังหลาย แหม กํา เต๊อะ�
ม 15:4 15:4 อพย� 20:12 ย 15:4 15:4 อพย� 21:17 ร 15:9 15:9
อสย� 29:13
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16 พระเยซู อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ เข้าใจ๋ แหม กา 17 บ่ ฮู ้
กา ของ กู้ อยา่ง ต้ี เข้า ไป ใน ปาก ก็ จะ ลง ต๊อง แล้ว ก็ ถ่าย ออก ไป 
เหยี 18แต่ กํา อู ้ต้ี ออก มา จาก ปาก น้ัน ก็ ออก มา จาก จิตใจ๋ สิง่ ต้ี 
ออก มา น้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน 19 ยอ้น วา่ ก๋าน ก๊ึด ฮา้ย ก๋าน 
ฆ่า คน ก๋าน เล่น จู๊ ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ กู้ อยา่ง ก๋าน ลัก ของ
ก๋าน ขี้ จุ ก๋าน ใส่ ฮา้ย คน อื่น ก็ ออก มา จาก จิตใจ๋ ของ คน 20 สิง่ 
หมู่ น้ี เยยีะ หื้อ เป๋น คน มลทิน ใน สายต๋า พระเจ้า แต่ เรือ่ง ต้ี บ่ ได้ 
ซ่วย มือ ก่อน กิน๋ ข้าว น้ัน บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน เน่อ�

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

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

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

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

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

26 พระเยซู ตอบ วา่ �บ่ ถูกต้อง ต้ี จะ เอา ของกิน๋ ของ ลูก ไป 
โจ้ง หื้อ หมา�

27 แต่ แม่ญิง คน น้ัน ตอบ วา่ �แม่น แล้ว แต่ วา่ ต้าน เจ้า ข้า
แม้ แต่ หมา ก็ ยงั ได้ กิน๋ เศษ ของกิน๋ ต้ี ตก จาก โต๊ะ ของ เจ้าของ�
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28 พระเยซู ตอบ วา่ �หญิง เหย เจ้า มี ความ เจ้ือ นัก แต๊ ๆ สิง่ 
ต้ี เจ้า ขอ ก็ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้องก๋าน น้ัน เต๊อะ� เวลา เดียว กัน๋ 
น้ัน ลูกสาว ของ นาง ก็ หาย เป๋น ปกติ

พระเยซู ฮกัษา คน ป่วย จํา๋นวน นัก
29 พระเยซู ออก จาก ต้ี หัน้ เตียว เลาะ ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิ

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

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

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

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

34 พระ เยซู ถาม หมู่ สาวก วา่ �หมู่ ต้าน มี เข้า หนม ปัง ก่ี 
ก้อน� หมู่ สาวก ตอบ วา่ �มี เข้าหนมปัง เจ็ด ก้อน กับ ป๋า ตัว๋ 
หน้อย ๆ บ่ ก่ี ตัว๋�

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

16
ขอ หื้อ พระเยซู เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย์

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

2 พระเยซู ตอบ วา่ �วนั ใด ก็ ต๋าม ต๋อน เม่ือแลง ต้ี ต๊องฟ้า 
เป๋น สี แดง หมู่ ต้าน ก็ บอก วา่ �วนั พูก อากาศ จะ ดี� 3 แต่ ถ้า 
ต๋อน เจ๊า วนั ใด ต๊องฟ้า สี แดง กับ มืด อึมคึม ต้าน ก็ จะ บอก วา่
�วนั น้ี ฝน จะ ตก� ต้าน ตังหลาย แยง ผ่อ ต๊องฟ้า แล้ว ก็ ฮู ้วา่ 
อากาศ วนั น้ี จะ เป๋น จาใด แต่ เม่ือ ต้าน หนั สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ มา
เยยีะ หยงั ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ ฮู ้บ่ เข้าใจ๋ วา่ หมายเถิง อะหยงั 
เต้ือ 4 มี ก้า หมู่ คน บ่ ดี กับ คน บ่ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง ขอ 
หื้อ เยยีะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ แต่ พระเจ้า จะ บ่ เยยีะ หื้อ หนั เน่อ
นอก จาก หมายสําคัญ ต้ี เกิด ขึ้น กับ ลโยนาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า� แล้ว พระเยซู ก็ ละ หมู่ เขา ไป

เจ๊ือ ของ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี
5 เม่ือ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ปา กัน๋ ข้าม ไป แหม ฟาก น่ึง ของ 

ทะเลสาบ แล้ว หมู่ เขา ลืม เอา เข้าหนมปัง มา ตวย 6 พระเยซู 
ล 16:4 16:4 มธ� 12:38-40
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เตือ๋น หมู่ เขา วา่ �หื้อ แน หละวงั เจ๊ือฟู ของ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะ
ดูสี ไว ้หื้อ ดี เน่อ�

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

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

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

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

หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ �คน ตังหลาย อู ้กัน๋ วา่ บุตรมนษุย ์
เป๋น ใผ กา�

14 หมู่ สาวก ตอบ วา่ �บาง คน ก็ วา่ เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศ
มา บาง คน ก็ วา่ เป๋น เอลียาห์ เป๋น เยเรมีย ์ก็ มี กาวา่ เป๋น คน ใด 
คน น่ึง ใน หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า�

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

พระครสิต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ต้ี มี จีวติ อยู�่



มัทธวิ 16:17 lix มัทธวิ 16:24

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

พระเยซู ตวายตัก๊ ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์
21 ตัง้แต่ น้ัน เป๋น ต้น มา พระเยซู อธบิาย หื้อ หมู่ สาวก ของ 

พระองค์ ฟัง วา่ พระองค์ จะ ต้อง ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว จะ 
ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย อยา่ง จาก หมู่ คน เฒ่า คน แก่ 
กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ ใน ต้ี สุด พระองค์ จะ 
ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก น้ัน แหม สาม วนั พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

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

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

24 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น สาวก 
ของ เฮา ก็ หื้อ คน น้ัน ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตัว๋ 
๔ 16:18 16:18 เปโตร แป๋ วา่ บ่าหนิ 
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เก่า แล้ว ตวย เฮา มา 25 ยอ้น วา่ ถ้า คน ใด ใค่ ฮกัษา จีวติ ของ 
ตัว๋ ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด 
ยอม สละ จีวติ ของ ตัว๋ ยอ้น หนั แก่ เฮา คน น้ัน จะ มี จีวติ นิรนั
ดร์ 26 จะ มี ประโยชน์ อะหยงั ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน 
โลก น้ี แต่ ต้อง เสีย จีวติ ของ ตัว๋ ไป เหยี ต้าน จะ เอา อะหยงั ไป 
แลก กับ จีวติ ของ ต้าน ป๊ิก คืน มา ได้ 27 แต่ บุตรมนษุย ์จะ ป๊ิก 
มา ด้วย รศัมี ของ พระบิดา พรอ้ม กับ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์
แล้ว บุตรมนษุย ์จะ มา ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ต้ี แต่ ละ คน ได้ เยยีะ เอา 
ไว้ 28 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ต้าน บาง คน 
ต้ี ยนื อยู ่ต้ี น่ี จะ ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ จ๋น กวา่ จะ ได้ หนั บุตรมนษุย ์เข้า 
มา อยา่ง กษัตรยิ ์ต้ี ยิง่ใหญ่�

17

พระเยซู มา อู ้ตวย โมเสส กับ เอลียาห์
1 หลัง จาก น้ัน หก วนั พระเยซู ปา เปโตร ยากอบ กับ ยอหน์ 

น้อง ของ ยากอบ ขึ้น ไป บน ดอย สูง ตวย กัน๋ บ่ มี คน อื่น ต้ี หัน้
2 แล้ว ตัว๋ ของ พระองค์ ก็ เป่ียน ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า หมู่ เขา หน้า 
ของ พระองค์ ส่อง แสง แจ้ง เหมือน ตะวนั เส้ือผ้า ก็ ขาว จ๋น เห
ล้ือม มาบ ๆ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั โมเสส กับ เอลียาห๕์ ก่ําลัง อู ้กับ 
พระเยซู อยู่

4 เปโตร อู ้กับ พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า เป๋น สิง่ ดี แต๊ ๆ ต้ี 
หมู่ เฮา ได้ มา อยู ่ต้ี น่ี ถ้า พระองค์ ต้องก๋าน หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ 
ไว ้สาม หลัง หื้อ พระองค์ โมเสส กับ เอลียาห ์คน ละ หลัง�
๕ 17:3 17:3 เอลียาห ์กับ โมเสส เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ต้ี ต๋าย ไป แล้ว
แต่ มี จีวติ อยู ่กับ พระเจ้า
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5 เปโตร อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก ก็ มี เมฆ สวา่ง แจ้ง หล้ึง มา หุม้ 
หมู่ เขา ไว้ แล้ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี 
เฮา ฮกั เฮา ปอใจ๋ ต้าน นัก ขนาด เน่อ หื้อ เจ้ือฟัง ต้าน เต๊อะ�

6 เม่ือ หมู่ สาวก ได้ยนิ ก็ กัว๋ ขนาด ปา กัน๋ ก้ม กราบ ลง 7 พระ
เยซู เตียว มา หยุบ ตัว๋ หมู่ เขา อู ้วา่ �ลุก ขึ้น เต๊อะ บ่ ต้อง กัว๋�
8 เม่ือ หมู่ เขา แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ก็ บ่ หนั ใผ หนั ก้า พระเยซู เต้า
อัน้

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

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

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

พระเยซู ฮกัษา หละออ่น ต้ี มี ผี เข้า
14 เม่ือ พระ เยซู กับ หมู่ สาวก ป๊ิก ลง มา เถิง ต้ี หมู่ คน อยู ่

กัน๋ ก็ มี ป้อจาย คน น่ึง มา คุก เข่า ส่อง หน้า พระองค์ 15 อู ้วา่
�พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด อนิดู ลูกบ่าว ของ ข้าพเจ้า ตวย เต๊อะ
เขา เป๋น โรค ลม บ้า หมู ตุ๊ก ทรมาน ขนาด เกย ตก น้ํา ตก ไฟ เจ่ือ ๆ
16 ข้าพเจ้า เกย ปา ลูกบ่าว คน น้ี มา หา หมู่ สาวก ของ พระองค์
แต่ หมู่ เขา ฮกัษา หื้อ หาย บ่ ได้�
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17 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮอ่ หมู่ คน บ่ มี ความ เจ้ือ กับ เยยีะ บ่ ดี
เฮา จะ ต้อง อยู ่กับ หมู่ สู แหม เมิน สัก เต้าใด เฮา จะ ต้อง อดทน 
กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา หละออ่น คน น้ัน มา น่ี แล่� 18แล้ว พระ
เยซู สัง่ ผี ตัว๋ น้ัน หื้อ ออก มา ผี น้ัน ก็ ออก จาก หละออ่น คน น้ัน 
เวย บ่ ค้าน หละออ่น คน น้ัน ก็ หาย เป๋น ปกติ

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

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

พระเยซู บอก กับ หมู่ เขา วา่ �จะ มี คน หกัหลัง บุตรมนษุย์ แล้ว 
มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใน อาํนาจ ของ คน 23 แล้ว หมู่ เขา จะ ฆ่า 
พระองค์ หื้อ ต๋าย แต่ พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั 
ต้ี สาม� หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ แป๋ง หน้า หมอง ต๋อง เศรา้ เสียใจ๋ 
ขนาด

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

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

๖ 17:20 17:20 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 21 ต้ี วา่
�จะ ไล่ ผี จาอี ้ออก บ่ ได้ นอก จาก อธษิฐาน กับ อด อาหาร เต้าอัน้� ว 17:24
17:24 อพย� 30:13; 38:26
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25 เปโตร ตอบ วา่ �เสีย ก่า บ่ เสีย จาใด� เม่ือ เปโตร เข้า ไป 
หา พระเยซู ใน เฮอืน พระองค์ ก็ อู ้ขึ้น ก่อน วา่ �ซีโมน ตัว๋ ต้าน 
ก๊ึด จาใด พ่อง คน ต้ี เป๋น กษัตรยิ ์ใน โลก น้ี เกย เก็บ ก้า ถา ต่าง ๆ
จาก ใผ เก็บ จาก หมู่ ลูก ๆ ของ ต้าน กาวา่ เก็บ จาก คน อื่น ๆ �

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

18
ใผ ต้ี เป๋นใหญ่ เหลือ เป้ิน

1 มี ต๋อน น่ึง หมู่ สาวก มา ถาม พระ เยซู วา่ �ใน แผ่น ดิน 
สวรรค์ ใผ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด�

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

5 �แหม อยา่ง ใผ คน ใด ต้ี ต้อนฮบั คน ต้ี เป๋น เหมือน หละ
ออ่น หน้อย จาอี้ ยอ้น หนั แก่ เฮา ก็ เผียบ เหมือน กับ วา่ คน น้ัน 
ได้ ต้อนฮบั เฮา ตวย 6แต่ ถ้า ใผ คน ใด เยยีะ หื้อ คน ต้ี เป๋น เหมือน 
หละออ่น หน้อย ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา หลง ผิด ไป สัก คน น่ึง ก็ หื้อ 
เอา บ่าหนิ โม่ ก้อน ใหญ่ ๆ มัด ติด คอ คน น้ัน แล้ว อุม้ โจ้ง ลง ใน 
ทะเล หื้อ ต๋าย เหยี ก็ ยงั ดี เหลือ
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ก๋าน ลองใจ๋ หื้อ เยยีะ บาป
7 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ โลก น้ี ยอ้น วา่ สิง่ ต่าง ๆ ต้ี เยยี

ะ หื้อ คน หลงผิด แต่ ความ ฉิบหาย จะ เกิด ขึ้น กับ คน ต้ี เยยีะ หื้อ 
เกิด เรือ่ง จาอี ้น้ัน 8 ยอ้น จาอัน้ ถ้า มือ กา วา่ ตีน๋ ของ ต้าน เยยีะ 
หื้อ ตัว๋ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขวา้ง เหยี ยอ้น วา่ ถ้า มี มือ กุด กา
วา่ ตีน๋ ปุด แต่ ยงั มี จีวติ นิรนัดร์ ก็ ยงั ดี เหลือ มี มือ กา วา่ ตีน๋ ตึง 
สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก ใน ไฟ ต้ี บ่ มี วนั ดับ 9 ถ้า แก่นต๋า 
ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ตัว๋ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ ควดั ขวา้ง เหยี ยอ้น 
วา่ ถ้า เหลือ แก่นต๋า เผิก เดียว แต่ มี จีวติ นิรนัดร์ ก็ ยงั ดี เหลือ มี 
ต๋า ครบ ตึง สอง แก่น แต่ ต้อง ตก หม้อหน้าฮก

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

แต่ คน เดียว เฮา ขอ บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ ทูตสวรรค์ 
ประจํา๋ ตัว๋ ของ หมู่ เขา เข้า เฝ้า พระบิดา ของ เฮา ต้ี ใน สวรรค์ 
ตลอด๗

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

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

ตัว๋ หื้อ เขา หนั ความ ผิด ของ เขา ถ้า เขา ฟัง ต้าน ก็ นับ วา่ เขา กับ 
๗ 18:10 18:10 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 11 คือ
�ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์ได้ ลง มา ใน โลก น้ี เป้ือ จ้วย คน หลง หาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ�
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ต้าน ป๊ิก มา เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ แหม 16 แต่ ถ้า เขา บ่ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ปา 
แหม สัก คน สอง คน ตวย ต้าน ไป หา เขา เป้ือ วา่ เรือ่งราว ต้ี เกิด 
ขึ้น น้ัน จะ ได้ มี พยาน สอง สาม คน เถิง จะ เจ้ือถือ ได้ 17 ถ้า เขา 
ยงั บ่ ยอม ฟัง แหม ก็ หื้อ เอา เรือ่ง น้ี ไป บอก คริสตจักร แต่ ถ้า 
เขา ยงั บ่ ยอม ฟัง ครสิตจักร ก็ หื้อ เยยีะ กับ เขา เหมือน เป๋น คน 
ต้ี บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า กาวา่ เขา เป๋น เหมือน คน เก็บ ภาษี ต้ี ขี้โก๋ง

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

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

กําเผียบ เรือ่ง เจ้าหน้ี บ่ ยอม ยกโต้ษ
21 ต๋อน น้ัน เปโตร เข้า มา ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า ป้ี

น้อง เยยีะ ผิด ต่อ เฮา ติก ๆ เฮา จะ ยกโต้ษ หื้อ ก่ี เต้ือ ดี แผว เจ็ด 
เต้ือ ปอ ก่อ�

22 พระเยซู ตอบ วา่ �อึ บ่ ใจ้ เจ็ด เต้ือ เน่อ แต่ ต้อง เป๋น เจ็ด 
คูณ แหม เจ็ด สิบ เต้ือ�

23 �ต้ี เป๋น จาอี ้ยอ้น วา่ แผ่นดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน กับ 
เจ้า องค์ น่ึง ต้ี ต้องก๋าน จะ สะสาง หน้ี ต้ี หมู่ คน ฮบัใจ๊ ติด ค้าง อยู่
24 เม่ือ ลง มือ จัด ก๋าน บัญชี ก็ ปา คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง ต้ี เป๋น หน้ี อยู ่
น่ึง หม่ืน ตะลันต์๘ เข้า มา 25แต่ เขา มี สตางค์ บ่ ปอ ส้าย หน้ี เจ้า 
องค์ น้ัน ก็ เลย สัง่ หื้อ เอา ตัว๋ คน ฮบัใจ๊ คน น้ี ตึง ลูก เมีย กับ ข้าว 
๘ 18:24 18:24 น่ึง ตะลันต์ มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง 15 ป๋ี
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ของ กู้ อยา่ง ต้ี เขา มี เอา ไป ขาย เหยี หื้อ หมด เป้ือ เอา สตางค์ มา 
ส้าย หน้ี

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

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

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

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

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

35 �พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ จะ เยยีะ จาอี ้กับ หมู่ 
ต้าน กู้ คน เหมือน กัน๋ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ กับ ป้ีน้อง 
จาก ใจ๋ แต๊ ๆ �
๙ 18:28 18:28 1 เดนารอินั เต้า กับ ก้า แฮง ป้อจาย 1 วนั 
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19
เรือ่ง ของ ผัว เมีย ละ กัน๋

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

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

4 พระเยซู ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น กา วา่ ต๋อน เก๊าหวัที 
พระ ผู้ สรา้ง ได้ สรา้ง คน เป๋น ป้อจาย กับ แม่ญิง 5 พระเจ้า อู ้
วา่ �ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย จะ แยก จาก ป้อ แม่ ของ ตัว๋ ไป อยู ่ฮว่ม 
ผูกพัน กัน๋ กับ เมีย ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋�ศ
6 กับ จะ บ่ เป๋น สอง คน แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋ ยอ้น 
จาอัน้ สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ มัด ได้ ปัน เข้า ตวย กัน๋ แล้ว บ่ ดี หื้อ ใผ มา 
เต เขา ตึง สอง ออก จาก กัน๋ เน่อ�

7 หมู่ ฟารสีิ ถาม แหม วา่ �เป๋น จาใด โมเสส เถิง สัง่ หื้อ เขียน 
ใบหยา่ หื้อ เมีย เหยี แล้ว ก็ ละ นาง ไป ได้ เลย�

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

ศ 19:5 19:5 ปฐก� 2:24 ๑ 19:9
19:9 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ วา่
กับ คน ใด ต้ี ฮบั แม่ญิง ต้ี หยา่ แล้ว น้ัน มา เป๋น เมีย ก็ ผิด ประเวณี ตวย 
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10 หมู่ สาวก อู ้กับ พระเยซู วา่ �ถ้า มี ข้อ น้ี ข้อ เดียว ต้ี ป้อจาย 
จะ ละ เมีย ได้ บ่ แต่งงาน เหยี เลย จะ ดี เหลือ ก่อน�

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

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

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

พระเยซู อู ้กับ เศรษฐี เรือ่ง จีวติ นิรนัดร์
16 มี ป้อ จาย คน น่ึง มา หา พระ เยซู ถาม วา่ �อา จ๋า รย์

ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ ความ ดี อะหยงั พ่อง เถิง จะ ได้ จีวติ นิรนั
ดร�์

17 พระเยซู ตอบ วา่ �เป๋น จาใด ต้าน เถิง ถาม เฮา วา่ อะหยงั 
ดี มี ก้า พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี ดี ถ้า ต้าน ต้องก๋าน จะ มี จีวติ นิรนัดร ์
ก็ ต้อง เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ�

18 ป้อจาย คน น้ัน ถาม วา่ �ข้อ ไหน พ่อง� พระเยซู ตอบ วา่
�ข้อ ต้ี วา่ �หา้ม ฆ่า คน หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน หา้ม ลัก ของ 

๒ 19:12 19:12 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี คือ �บาง คน เป๋น ขันที ตัง้แต่ เกิด�
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ของ เป้ิน หา้ม เป๋น พยาน ต้ี อู ้บ่ แต๊ 19 จง เคารพ นับถือ ป้อ แม่ 
ของ ตัว๋ษ แล้ว จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า�ส �

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

21 พระเยซู ตอบ วา่ �ถ้า ต้าน ต้องก๋าน เป๋น คน ดี พรอ้ม ใน 
สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน จะ ต้อง ไป ขาย ของ กู้ อยา่ง ต้ี ต้าน มี 
อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ 
ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น สาวก ของ เฮา เต๊อะ�

22 เม่ือ ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ได้ยนิ จาอัน้ ก็ เตียว ออก ไป ด้วย 
ใจ๋ เป๋น ตุ๊ก ยอ้น วา่ เขา รวย นัก ขนาด

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

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

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

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

28 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 
วา่ ใน ยุค ใหม่ บุตรมนษุย ์จะ น่ัง บน บัลลังก์ อนั ยิง่ใหญ่ แล้ว 
ต้าน ตังหลาย ต้ี ได้ ตวย เฮา ก็ จะ ได้ น่ัง บน บัลลังก์ สิบ สอง ต้ี
เป้ือ ตัดสิน สิบ สอง ผะกุ๋น ของ คน อสิราเอล 29 กู้ คน ต้ี ละ บ้าน
ษ 19:19 19:19 อพย� 20:12-16; ฉธบ� 5:16-20 ส 19:19 19:19
ลนต� 19:18
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กาวา่ ละ ป้ีน้อง ละ ป้อ แม่ ละ ลูก ๆ กาวา่ ละ ไฮ ่นา ยอ้น หนัแก่ 
เฮา ก็ จะ ได้ ฮบั ผล ตอบ แตน เป๋น รอ้ย เต้า กับ จะ ได้ ฮบั จีวติ นิ
รนัดร ์ตวย 30 แต่ มี หลาย คน ต้ี เป๋น คน ตังเก๊า ใน ต๋อน น้ี จะ 
ก๋าย เป๋น คน ตังป๋าย กับ คน ตังป๋าย ต๋อน น้ี จะ ก๋าย ไป เป๋น คน 
ตังเก๊า�

20
กําเผียบ เรือ่ง คน งาน ฮบั ก้า จ้าง เต้า กัน๋

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

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

7 �เขา หมู่ น้ัน ตอบ วา่ �บ่ มี ใผ จ้าง หมู่ เฮา� เจ้าของ สวน ก็ 
จวน หมู่ เขา วา่ �ไป เยยีะ ก๋าน ต้ี สวน องุน่ ของ เฮา บ๋อ�

8 �ตก เม่ือแลง วนั น้ัน เถิง เวลา เลิก งาน แล้ว เจ้า ของ สวน 
สัง่ หวัหน้า คน งาน วา่ �ไป ฮอ้ง คน งาน ตึงหมด มา แล้ว จ่าย ก้า 
แฮง หื้อ หมู่ เขา จ่าย ต๋าม ลําดับ ตัง้แต่ คน มา เม่ือลูน จ๋น เถิง คน 
ต้ี มา เก๊าหวัที�
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9 �คน งาน ต้ี มา เม่ือลูน ต๋อน หา้ โมง แลง ได้ ก้า แฮง ไป คน 
ละ น่ึง เดนารอินั 10หมู่ คน งาน ฮบัจ้าง ต้ี มา ก่อน ก็ คาด วา่ จะ ได้ 
นัก เหลือ น้ัน แต่ ก็ ได้ คน ละ น่ึง เดนารอินั เต้า กัน๋ หมด 11 เม่ือ 
หมู่ เขา ฮบั ก้า แฮง ไป แล้ว ก็ จ่ม วา่ หื้อ เจ้าของ สวน วา่ 12 �คน 
หมู่ น้ัน เยยีะ ก๋าน จัว้โมง เดียว แต่ ได้ ก้า แฮง เต้า กับ หมู่ เฮา ต้ี 
เยยีะ ก๋าน ฮมิ ต๋าย อยู ่ก๋าง แดด ฮอ้น วนั ค่ํา�

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

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

พระเยซู ตวายตัก๊ เรือ่ง ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ แหม เต้ือ
17 ต๋อน ต้ี พระ เยซู ก่ํา ลัง เตียว ตาง ไป กรุง เยรูซาเล็ม

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

พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน ฮบัใจ๊ คน อื่น



มัทธวิ 20:20 lxxii มัทธวิ 20:28

20 แม่ ของ ยากอบ กับ ยอหน์ ต้ี เป๋น ลูกบ่าว ของ เศเบดี สาม 
คน แม่ ลูก ปา กัน๋ มา หา พระเยซู นาง คุกเข่า ลง แล้ว ขอ หื้อ 
พระองค์ เยยีะ หื้อ นาง อยา่ง น่ึง

21 พระเยซู ถาม นาง วา่ �มี เรือ่ง อะหยงั กา� นาง ตอบ วา่
�เม่ือ พระองค์ ขึ้น เป๋น เจ้า องค์ น้ัน แล้ว ขอ หื้อ ลูกบ่าว ตึง สอง 
คน ของ ข้าเจ้า น่ัง อยู ่เผิก ขวา คน น่ึง เผิก ซ้าย คน น่ึง ตวย เน่อ�

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

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

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

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋า บอด สอง คน
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29 ต๋อน ต้ี พระเยซู กับ สาวก ก่ําลัง ออก จาก เมือง เยรีโค มี 
คน เตียว ไป ตวย เป๋น จํา๋นวน นัก 30 มี คน ต๋า บอด สอง คน น่ัง 
อยู ่ฮมิ หนตาง เม่ือ ได้ยนิ วา่ พระเยซู ก่ําลัง เตียว ก๋าย มา ก็ ฮอ้ง 
เอิน้ เสียง ดัง วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 
เหย ขอ โผด อนิดู เฮา สอง คน ตวย เต๊อะ�

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

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

33 คน ต๋า บอด ตอบ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หมู่ เฮา ใค่ ผ่อ 
หนั�

34 พระเยซู อนิดู เขา ก็ เลย เอา มือ จิ ต้ี แก่นต๋า ของ เขา เขา 
ตึง สอง ก็ ผ่อ หนั บ่า เด่ียว น้ัน เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ ไป

21
พระเยซู ขี่ ลา เข้า กรุง เยรูซาเล็ม

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

4 สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น น้ี ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า อู ้ไว ้วา่
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5 �หื้อ บอก จาว เมือง ศิโยน ๓วา่
�ผ่อ หัน้ ลอ กษัตรยิ ์ของ หมู่ เจ้า ก่ําลัง มา หา เจ้า ตังหลาย

พระองค์ สุภาพ ออ่นโยน ขี่ หลัง ลา
ขี่ หลัง ลูก ลา มา�ห �

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

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

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

พระเยซู เข้า ไป ใน พระวหิาร
12 พระเยซู เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว ไล่ เหบิ หมู่ คน 

ต้ี ก่ําลัง ซ้ือ ขาย ของ กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ กับ ป๊ึด โต๊ะ ของ คน ฮบั แลก 
สตางค์ กับ ยู ้ต้ี น่ัง ของ คน ขาย นกก๋าแก๋ ขวา้ง ตวย 13พระองค์ 
อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่ �มี กํา เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �พระวหิาร 
ของ เฮา จะ ฮอ้ง วา่ เป๋น ต้ี สําหรบั อธษิฐาน�ฬ แต่ หมู่ เจ้า มา 
๓ 21:5 21:5 ศิโยน หมายเถิง กรุง เยรูซาเล็ม ห 21:5 21:5 ศคย�
9:9 ๔ 21:9 21:9 กํา น้ี เป๋น ภาษา ฮบีรู มี ความหมาย วา่ �ขอ โผด จ้วย หื้อ รอด�
จาว ยวิ ใจ๊ เป๋น กํา สรรเสรญิ พระเจ้า ฬ 21:13 21:13 อสย� 56:7
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เยยีะ หื้อ ก๋าย เป๋น ถ้ํา ของ โจ๋ร เหยี�อ
14 มี คน ต๋า บอด กับ คน งอ่ย ปา กัน๋ เข้า มา หา พระเยซู ต้ี พระ

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

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

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

พระเยซู ด่า ต้น บ่าเด่ือ ต้ี บ่ มี หน่วย
18 เม่ือ แจ้ง เจ๊า ต๋อน พระ เยซู ก่ํา ลัง เตียว ป๊ิก เข้า กรุง 

เยรูซาเล็ม พระองค์ อยาก กิน๋ ข้าว 19 เม่ือ พระองค์ หนั ใส่ เก๊า 
บ่าเด่ือ อยู ่ฮมิ ตาง ก็ เตียว เข้า ไป ใก้ แต่ บ่ มี อะหยงั บน เก๊า มี ก้า 
ใบ เต้าอัน้ พระองค์ ก็ บอก บ่าเด่ือ เก๊า น้ัน วา่ �หา้ม ออก หน่วย 
แหม ซ้ํา เน่อ� บ่ากอง วา่ หื้อ แล้ว บ่าเด่ือ เก๊า น้ัน ก็ เหีย่ว แหง้ 
ต๋าย ขํา หน้า ขํา ต๋า

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

21 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 
วา่ ถ้า ต้าน มี ความ เจ้ือ บ่ อกิขะหลิก ใจ๋ สัก หน้อย ต้าน ก็ จะ เยยี
ะ จาอี ้ได้ เหมือน กัน๋ จะ เยยีะ ได้ นัก เหลือ น้ี แหม ตวย บ่ วา่ จะ สัง่ 
อ 21:13 21:13 ยรม� 7:11 ฮ 21:16 21:16 สดด� 8:2
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ดอย ม่อน น้ี ยา้ย ลง ไป ใน ทะเล เหยี ก็ จะ เป๋น ไป จาอัน้ 22 ถ้า 
ต้าน เจ้ือ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั กู้ อยา่ง ต๋าม ต้ี ต้าน อธษิฐาน ขอ�

ผู้นํา ศาสนา ต๊า พระเยซู เรือ่ง สิทธ ิอาํนาจ
23 พระเยซู เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร ต๋อน ต้ี ก่ําลัง สอน 

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

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

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

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

ต่อ ไป น้ี คือ ป้อจาย คน น่ึง มี ลูก บ่าว สอง คน เขา บอก ลูก บ่าว 
คน เก๊า วา่ �ลูก ป้อ วนั น้ี ไป เยยีะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ของ ป้อ กํา 
เน่อ�

29 �ลูก บ่าว คน เก๊า ตอบ วา่ �อึ บ่ ไป� แต่ เม่ือลูน เขา เป่ียน
ใจ๋ ไป
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30 �จาก น้ัน ป้อ ก็ ไป บอก ลูก บ่าว คน หล้า เหมือน กัน๋ วา่ �ลูก 
ป้อ วนั น้ี ไป เยยีะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ของ ป้อ กํา เน่อ� ลูก บ่าว คน 
หล้า ตอบ วา่ �ตกลง ครบั ผม จะ ไป เยยีะ� แต่ เขา ก็ บ่ ได้ ไป เยยี
ะ สัก กํา

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

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

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

35 �แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยบั ลูกจ้าง หมู่ น้ัน ไว้ แล้ว ปา กัน๋ บุบ ตี ๋
คน น่ึง ฆ่า เหยี คน น่ึง กับ เอา บ่าหนิ ขวา้ง คน ต้ี สาม จ๋น ต๋าย
36 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง หมู่ ลูกจ้าง มา หา แหม จํา๋นวน นัก เหลือ 
เต้ือ ต้ี แล้ว แต่ ก็ ถูก หมู่ คน เจ้า สวน ปา กัน๋ เยยีะ จาอัน้ แหม
37 สุดต๊าย เจ้าของ สวน ส่ง ลูกบ่าว ของ เขา ไป เจ้า ของ สวน อู ้
วา่ �คน เจ้า หมู่ น้ัน ก็ จะ นับถือ ลูก บ่าว ของ เฮา พ่อง�
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38 �แต่ เม่ือ หมู่ คน เจ้า หนั ใส่ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน มา ก็ อู ้กัน๋ 
วา่ �น่ี ลอ คน ต้ี จะ ฮบั มรดก หมู่ เฮา จ้วย กัน๋ ฆ่า มัน เหยี เต๊อะ
แล้ว มรดก น้ัน จะ ตก เป๋น ของ หมู่ เฮา� 39 หมู่ เขา ก็ ยบั ลูก บ่าว 
เจ้าของ สวน น้ัน อุม้ โจ้ง ออก ไป นอก สวน แล้ว ก็ ฆ่า 40 เม่ือ เจ้า 
ของ สวน ป๊ิก มา เขา จะ เยยีะ จาใด กับ คน เจ้า หมู่ น้ี�

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

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

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก
สิง่ น้ี มา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

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

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

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

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

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

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

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

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

เยซู 16 หมู่ เขา ก็ เลย ส่ง สาวก ของ ตัว๋ กับ หมู่ ต้ี สนับ สนนุ เฮ
โรด ไป ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ อาจ๋ารย ์เป๋น คน 
สัตย์ ซ่ือ สอน เรือ่ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จรงิ โดย บ่ ได้ 
เอาใจ๋ ใผ ยอ้น อาจ๋ารย ์บ่ หนัแก่ หน้า ใผ เลย 17 ถ้า จาอัน้ จ้วย 
บอก หมู่ เฮา กํา ลอ วา่ อาจ๋ารย ์ก๊ึด วา่ จาใด ต้ี จะ เสีย ภาษี หื้อ ซี
ซาร์ เฮา ควร จะ เสีย ดี กาวา่ บ่ ควร เสีย ดี�

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

21 หมู่ เขา ตอบ วา่ �เป๋น ของ ซีซาร�์ พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา 
วา่ �ของ ของ ซีซาร ์ก็ เอา ไป หื้อ ซีซาร์ แต่ ของ ของ พระเจ้า ก็ 
หื้อ พระเจ้า�

22 เม่ือ ได้ยนิ จาอัน้ หมู่ เขา ก็ งดื แล้ว ละ พระองค์ ไว ้ปา กัน๋ 
ออก ไป

หมู่ สะดูสี แน ยบั ผิด พระเยซู
23 ใน วนั น้ัน สะดูสี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ น้ี ถือ วา่ บ่ มี 

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

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

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

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

บ่ ได้ หมู่ เขา ก็ มา จุมนุม กัน๋ เป้ือ ถาม พระเยซู แหม เต้ือ 35 มี ผู้ 
ชาํนาญ บท บัญญัติ คน น่ึง ลองเจิง พระองค์ วา่ 36 �อาจ๋ารย์
ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ ใด สําคัญ เหลือ เป้ิน�
ข 22:24 22:24 ฉธบ� 25:5 ค 22:32 22:32 อพย� 3:6
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37 พระเยซู ตอบ วา่ � �จง ฮกั องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า 
ของ ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ กับ สุด ผญา ป๋ัญญา ของ เจ้า�ฅ
38 คือ เป๋น บท บัญญัติ ข้อ เก๊า กับ เป๋น ข้อ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด 39 ส่วน 
ข้อ สอง ต้ี สําคัญ ปอ ๆ กัน๋ คือ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั 
ตัว๋ เก่า�ฆ 40 บท บัญญัติ กับ หนังสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ต้ี ได้ เขียน ไว้ ก็ ขึ้น อยู ่กับ บท บัญญัติ สอง ข้อ น้ี�

เจ๊ือสาย กษัตรยิ ์ดาวดิ ใหญ่ เหลือ กษัตรยิ ์ดาวดิ
41 ต๋อน ต้ี หมู่ ฟารสีิ มา จุมนุม กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ พระเยซู ได้ ถาม 

หมู่ เขา วา่ 42 �หมู่ ต้าน ก๊ึด จาใด พ่อง เรือ่ง เก่ียว กับ พระครสิต์
ต้าน เป๋น เจ๊ือสาย ของ ใผ� หมู่ ฟาริสี ตอบ วา่ �เป๋น เจ๊ือสาย 
ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ�

43 พระเยซู ถาม ต่อ วา่ �แล้ว เป๋น จาใด เม่ือ กษัตรยิ ์ดาวดิ 
อู ้โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์น้ัน จึง ฮอ้ง พระครสิต์ วา่ �องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า� ยอ้น กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ อู ้วา่
44 �พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่
�หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา

จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน
อยู ่ลุ่ม ป๊ืน ตีน๋ ของ ต้าน�ง �
45 ใน เม่ือ กษัตรยิ ์ดาวดิ ฮอ้ง พระองค์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋น เจ๊ื อสา ย ของ กษัตรยิ ์ดา วดิ ได้ 
จาใด� 46 บ่ มี ใผ ตอบ พระเยซู ได้ สัก คน นับ ตัง้แต่ วนั น้ัน เป๋น 
ต้น มา ก็ บ่ มี ใผ ก้า เข้า มา ถาม อะหยงั พระองค์ แหม เลย
ฅ 22:37 22:37 ฉธบ� 6:5 ฆ 22:39 22:39 ลนต� 19:18 ง 22:44
22:44 สดด� 110:1
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23
พระเยซู เตือ๋น หื้อ ฮู ้เก่ียว กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ

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

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

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

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

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

16 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ คน นํา ตาง ต้ี ต๋า บอด ต้ี ต้อง 
ฮบั ความ ตุ๊ก หมู่ เจ้า สอน วา่ �ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม เม่ือ สาบาน โดย 
อา้ง พระวหิาร ก็ บ่ มี ความหมาย อะหยงั แต่ ถ้า คน ใด สาบาน 
อา้ง คํา ของ พระวหิาร เขา จะ ต้อง เยยีะ ตวย กํา สาบาน ต้ี ได้ 
อา้ง แล้ว น้ัน หื้อ ได้� 17 หมู่ คน งา่ว ป๋าย บ่ ปอ ต๋า บอด แหม อนั 
ไหน สําคัญ เหลือ กัน๋ คํา ใน พระวหิาร กาวา่ พระวหิาร ต้ี เยยีะ 
หื้อ คํา น้ัน เป๋น สิง่ ศักดิสิ์ทธิ์ 18 หมู่ เจ้า ยงั อู ้แหม วา่ �ถ้า คน ใด 
ก็ ต๋าม สาบาน โดย อา้ง แต้น ปู่จา ก็ บ่ มี ความหมาย อะหยงั แต่ 
ถ้า คน ใด สาบาน โดย อา้ง เครือ่ง ปู่จา บน แต้น ปู่จา น้ัน เขา จะ 
ต้อง เยยีะ ตวย กํา สาบาน ต้ี ได้ วา่ น้ัน หื้อ ได้� 19 เจ้า คน ต๋า บอด 
แต๊ ๆ อะหยงั สําคัญ เหลือ กัน๋ เครือ่ง ปู่จา กาวา่ แต้น ปู่จา อนั 
ใด ต้ี เยยีะ หื้อ เครือ่ง ปู่จา น้ัน ศักดิสิ์ทธิ์ 20 ยอ้น จาอี ้ใผ ก็ ต๋าม 
ต้ี สาบาน โดย อา้ง แต้น ปู่จา เขา ก็ สาบาน โดย อา้ง แต้น ปู่จา 
ตึง เครือ่งปู่จา กู้ อยา่ง ต้ี อยู ่บน แต้น น้ัน ตวย 21 คน ต้ี สาบาน 
๖ 23:13 23:13 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 14 คือ
�ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ
เจ้า เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้ี ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก ยอ้น วา่
หมู่ เจ้า ยดึ เอา สมบัติ ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป เป๋น ของ ตัว๋ เก่า เหยี
แล้ว ก็ ขี้แต่ง อธษิฐาน ยาว ๆ ยอ้น จาอัน้ เจ้า ตังหลาย จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ใหญ่ หลวง�



มัทธวิ 23:22 lxxxv มัทธวิ 23:30

โดย อา้ง พระวหิาร เขา ก็ สาบาน โดย อา้ง พระวหิาร ผด แผว 
พระเจ้า ผู้ ต้ี อยู ่ใน พระวหิาร ตวย 22 กับ คน ต้ี สาบาน โดย อา้ง 
สวรรค์ ก็ สาบาน โดย อา้ง บัลลังก์ ของ พระเจ้า ตึง พระองค์ ต้ี 
น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ น้ัน ตวย

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

25 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริ
สี เจ้า เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก 
เต้าอัน้ แต่ ตัง ใน น้ัน มี ก้า ความ โลภ กับ ความ มัว เมา ใน กิเลส 
เต๋ม ไป หมด 26 หมู่ ฟาริสี ต๋า บอด หื้อ หมู่ เจ้า ล้าง ตัง ใน ถ้วย 
จาน หื้อ สะอาด เหยี ก่อน แล้ว ตัง นอก ก็ จะ สะอาด ไป ตวย

27 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริ
สี เจ้า เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ยอ้น หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน อุโมงค์ 
ฝัง ศพ ต้ี ตา สี ขาว ตัง นอก ผ่อ งาม แต๊ ๆ แต่ ตัง ใน มี ก้า กระดูก 
คน ต๋าย กับ สิง่ ต้ี เป๋น มลทิน กู้ อยา่ง เต๋ม ไป หมด 28 เหมือน กับ 
หมู่ เจ้า ต้ี หื้อ คน หนั วา่ เป๋น คน เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
แต่ แต๊ ๆ ใน ตัว๋ เจ้า มี ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด กับ ความ บ่ ดี เต๋ม ไป 
หมด

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

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

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

ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว เอา บ่าหนิ ขวา้ง คน หมู่ น้ัน ต้ี 
พระเจ้า ส่ง มา หา หมู่ เจ้า จ๋น ต๋าย หลาย เต้ือ เฮา ใค่ เอา ลูก ของ 
เจ้า มา ไว ้ใน ออ้ม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก อยู ่ใต้ ปีก ของ มัน แต่ 
เจ้า บ่ ยอม 38 ผ่อ หื้อ ดี เน่อ เฮอืน ของ เจ้า๗ จะ ถูก ละ ขวา้ง หื้อ 
ฮา้ง ไป เหยี 39 เฮา ขอ บอก เจ้า ตังหลาย ไว ้เน่อ วา่ ตัง้แต่ น้ี ต่อ 
จ 23:35 23:35 2 พศด� 24:20-22 ๗ 23:38 23:38 เฮอืน ของ เจ้า
อา้ง เถิง กรุง เยรูซาเล็ม ตึง พระวหิาร
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ไป ปาย หน้า เจ้า ตังหลาย จะ บ่ หนั เฮา แหม แล้ว จ๋น กวา่ หมู่ เจ้า 
จะ เอิน้ วา่ �ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม ของ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า�ฉ �

24
ก๋าน ทําลาย พระวหิาร ก่อน สิน้ โลก

1 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ํา ลัง เตียว ออก จาก บรเิวณ พระวหิาร
หมู่ สาวก มา จ๊ี หื้อ พระองค์ ผ่อ ตึก ต่าง ๆ ใน บรเิวณ พระวหิาร
2 พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย หนั ตึก หมู่ น้ี ก่อ เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่าหนิ ต้ี ซ้อน กัน๋ หมู่ น้ี จะ 
ถูก เต ขวา้ง จ๋น บ่ หนั วาง ซ้อน กัน๋ เลย สัก ก้อน�

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

4 พระองค์ ตอบ วา่ �หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ จุ ล่าย ต้าน 
เน่อ 5 ยอ้น วา่ จะ มี หลาย คน อา้ง จ้ือ ของ เฮา วา่ �เฮา เป๋น พระ
ครสิต์� แล้ว จุล่าย หื้อ หลาย คน หลง เจ้ือ 6 ต้าน ตังหลาย จะ 
ได้ยนิ เรือ่ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ วา่ เกิด สงคราม ตึง ใก้ ตึง ไก๋
ก็ บ่ ถ้า ตก อก ตก ใจ๋ ยอ้น เรือ่ง จาอี ้จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน แต่ ยงั 
บ่ เถิง วนั เส้ียง สุด ของ โลก เต้ือ 7 ประเทศ น่ึง จะ สู้ฮบ กับ แหม 
ประเทศ น่ึง อาณาจักร น่ึง ก็ จะ สู้ฮบ กับ แหม อาณาจักร น่ึง จะ 
เกิด ก๋าน กัน้ ข้าว อยาก น้ํา กับ แผ่นดิน จะ ไหว หลาย ต้ี 8แต่ เหตุ
ก๋ารณ์ หมู่ น้ี ก็ เผียบ เหมือน ก๋าน ตัง้เก๊า เจ็บ ต๊อง ก่อน เกิด ลูก
ฉ 23:39 23:39 สดด� 118:26
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9 �หมู่ ต้าน จะ ถูก ยบั ไป ทรมาน แล้ว ถูก ฆ่า คน จะ จัง ต้าน 
ใคว ่ไป หมด ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ ติดต๋าม เฮา 10 เถิง ต๋อน น้ัน 
หลาย คน จะ เลิก เจ้ือ จะ หกัหลัง กัน๋ กับ จะ จัง กัน๋ ตวย 11 จะ มี 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม หลาย คน แล้ว มา จุ
ล่าย คน จํา๋นวน นัก 12คน ตังหลาย จะ บ่ มี ความ ฮกั หื้อ กัน๋ แหม 
ต่อ ไป ยอ้น วา่ ความ บ่ ดี จะ นัก ขึ้น ติก ๆ 13 แต่ ถ้า ใผ ต้ี ทน ได้ จ๋น 
เถิง ต้ี สุด จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 14 คน จะ บอก ข่าวดี 
เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า ไป ใคว ่ตึง โลก เป้ือ กู้ จ้าด จะ ได้ยนิ 
ข่าวดี น้ี แล้ว วนั สิน้ โลก จะ มา เถิง

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

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

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

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

เดือน จะ บ่ ส่อง แสง
ดาว จะ หยวะ ตก จาก ต๊องฟ้า

หมู่ ผู้ มี อาํนาจ ตัง หลาย ใน ต๊อง ฟ้า ก็ จะ สัน่ ไหว เฝ่ือน 
คลอน�ซ

30�ใน เวลา น้ัน จะ มี หมายสําคัญ บน ต๊องฟ้า บอก หื้อ ฮู ้วา่ บุตร
มนษุย ์ก่ําลัง ป๊ิก มา คน ตังหลาย หมด ตึง โลก จะ ไห ้สน่ัน ป่ัน ป๊ืน
หมู่ เขา จะ หนั บุตรมนษุย ์ลง มา บน เมฆ ใน ต๊องฟ้า ด้วย ฤทธิ ์
อาํนาจ กับ รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ 31 พระองค์ จะ ส่ง หมู่ ทูตสวรรค์ 
ของ พระองค์ มา พรอ้ม กับ เสียง แก ต้ี ดัง ขนาด หมู่ ทูตสวรรค์ 
น้ัน จะ มา รวบรวม คน ต้ี พระองค์ เลือก ไว ้แล้ว จาก ตึง ส่ี ทิศ 
ตัง้แต่ ขอบ ฟ้า เผิก น่ึง จ๋น เถิง สุด ขอบ ฟ้า แหม เผิก น่ึง
ซ 24:29 24:29 อสย� 13:10; 34:4
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หื้อ เฮยีน ฮู ้จาก เก๊า บ่าเด่ือ
32 �หื้อ เฮยีน ฮู ้จาก เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ คือ เม่ือ กิง่ บ่าเด่ือ โป่ง 

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

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

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

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

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

25
กํา เผียบ เรือ่ง เป้ือน เจ้าสาว สิบ คน

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

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

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

9 �หมู่ แม่ญิง หลวก ตอบ วา่ �บ่ ได้ ก้า น้ํามัน ต้ี มี อยู ่น้ี มี ปอ 
สําหรบั ตัว๋ เฮา เต้าอัน้ หมู่ เจ้า ไป เซาะ ซ้ือ จาก คน ขาย เอา คน 
เดียว เต๊อะ�

10 �ต๋อน ต้ี หมู่ แม่ญิง งา่ว ออก ไป เซาะ ซ้ือ น้ํามัน เจ้าบ่าว 
ก็ มา แผว เป้ือน เจ้า สาว ต้ี พรอ้ม อยู ่แล้ว ได้ ไป งาน เล้ียง 
แต่งงาน กับ เจ้าบ่าว แล้ว ปะตู๋ ก็ หบั

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

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

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

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

จะ ออก เตียว ตาง ไป เมือง ไก๋ เขา ฮอ้ง หมู่ คน ฮบัใจ๊ เข้า มา หา
แล้ว มอบ ข้าว ของ เงนิ คํา หื้อ ฮบัผิดชอบ 15 ต้าน หื้อ สตางค์ หา้ 
ตะลันต์ แก่ คน ต้ี น่ึง หื้อ สอง ตะลันต์ แก่ คน ต้ี สอง แล้ว ก็ หื้อ 
คน ต้ี สาม ตะลันต์ เดียว โดย แบ่ง หื้อ ต๋าม ความ สามารถ ของ 
แต่ ละ คน แล้ว ต้าน ก็ ออก เตียว ตาง 16คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ หา้ ตะลัน
ต์ ก็ เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย เลย แล้ว ก็ ได้ ก่ําไฮ มา แหม หา้ ตะลัน
ต์ 17คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ สอง ตะลันต์ ก็ เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย เหมือน 
กัน๋ แล้ว ก็ ได้ ก่ําไฮ มา แหม สอง ตะลันต์ 18 สําหรบั คน ฮบัใจ๊ ต้ี 
ได้ ตะลันต์ เดียว ก็ ขุด ดิน เป๋น ฮอ่ม แล้ว ซ่อน สตางค์ ของ เจ้า
นาย ไว ้ใน หัน้ เหยี
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19 �เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว เจ้านาย ป๊ิก มา จึง ฮอ้ง หมู่ คน 
ฮบัใจ๊ สาม คน มา ถาม วา่ ได้ เอา สตางค์ ไป เยยีะ อะหยงั กัน๋ พ่อง
20 คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ หา้ ตะลันต์ เอา ตึง ตืน ตึง ก่ําไฮ แหม หา้ ตะลัน
ต์ มา หื้อ นาย แล้ว ก็ บอก วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า 
ไว ้หา้ ตะลันต์ ผ่อ น่ี ลอ ตืน หา้ ตะลันต์ ข้าพเจ้า ได้ ก่ําไฮ มา เปาะ 
แหม หา้ ตะลันต์�

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

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

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

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

26 �นาย ก็ ตอบ เขา วา่ �ไอ ่ขี้ ข้า บ่ ดี ขี้ค้าน เจ้า ก็ ฮู ้วา่ เฮา เก็บ
เก่ียว ใน สิง่ ต้ี เฮา บ่ ได้ ปูก กับ เก็บ พืชผล ต้ี เฮา บ่ ได้ หวา่น 27 ถ้า 
จาอัน้ เป๋น จาใด บ่ เอา สตางค์ น้ัน ไป ฝาก ธนาคาร ไว้ เม่ือ เฮา 
ป๊ิก มา ก็ จะ ได้ สตางค์ ตึง ต้น ตึง ดอก�

28 �แล้ว เจ้านาย ก็ สัง่ หื้อ เอา สตางค์ น่ึง ตะลันต์ จาก เขา ไป 
หื้อ คน ต้ี มี สิบ ตะลันต์ 29 ยอ้น คน ต้ี มี อยู ่แล้ว ก็ จะ เต่ือม นัก 
ขึ้น จ๋น เหลือ ล้น ส่วน คน ต้ี บ่ มี แม้ แต่ สิง่ ต้ี เขา มี อยู ่น้ัน ก็ จะ เอา 
ไป จาก เขา เหยี 30 จาก น้ัน ก็ สัง่ หื้อ เอา คน ฮบัใจ๊ บ่ มี ประโยชน์ 
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คน น้ัน โจ้ง ออก ไป ต้ี มืด ตัง นอก เหยี ต้ี หัน้ จะ มี เสียง ไห ้หุย ขบ 
เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง เจ็บปวด

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

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

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

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

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

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

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

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

26
ผู้นํา ศาสนา วางแผน ฆ่า พระเยซู

1 เม่ือ พระเยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น กําเผียบ จบ แล้ว พระองค์ 
บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ 2 �หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว วา่ แหม 
สอง วนั จะ เถิง งาน ปัสกา ต๋อน น้ัน บุตรมนษุย ์จะ ถูก ยบั ส่ง ไป 
หื้อ ศัตรู ๋เป้ือ เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย�
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3 กวม เดียว กัน๋ น้ัน หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ 
มา จุมนุม กัน๋ ต้ี บ้าน ของ มหา ปุโรหติ ต้ี จ้ือ คายาฟาส 4 หมู่ 
เขา วางแผน ต้ี จะ ลัก ยบั พระเยซู ไป ฆ่า 5 แต่ หมู่ เขา ตกลง กัน๋ 
วา่ �ใน หละหวา่ง งาน น้ี บ่ ดี ฟ่ัง เยยีะ อะหยงั เต้ือ กัว๋ วา่ คน ตัง
หลาย จะ วุน่วาย แตกต่ืน กัน๋�

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

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

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

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

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

พระเยซู ไป ปะ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ 15 ถาม วา่ �หมู่ ต้าน จะ 
หื้อ เฮา เต้าใด ถ้า เฮา จ๊ี ตัว๋ พระเยซู หื้อ� หมู่ มหา ปุโรหติ ก็ หื้อ 
๘ 26:7 26:7 ก๋าน เอา น้ํามัน ถอก บน หวั เป๋น ธรรมเนียม ของ จาว ยวิ ต้ี แสดง เถิง ก๋าน หื้อ เกียรติ และ จงฮกั ภักดี 
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สตางค์ ยูดาส สาม สิบ เหรยีญ เงนิ 16 ตัง้แต่ หัน้ มา ยูดาส ก็ แน 
หา โอกาส ต้ี จะ หกัหลัง พระเยซู หื้อ หมู่ เขา

ม้ือ สุดต๊าย ของ พระเยซู ฮว่ม กับ หมู่ สาวก
17 วนั ต้ี น่ึง ของ งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ หมู่ สาวก เข้า 

มา หา พระเยซู แล้ว ถาม วา่ �จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป เกียม ม้ือ ปัสกา 
หื้อ พระองค์ กิน๋ ต้ี ไหน ดี�

18 พระเยซู บอก วา่ �หื้อ เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม ไป หา ป้อ
จาย คน น่ึง แล้ว บอก เขา วา่ �อาจ๋ารย ์บอก วา่ กํา๋หนด เวลา 
ของ เฮา มา ใก้ จะ แผว แล้ว เฮา ต้องก๋าน จะ เล้ียง ฉลอง งาน ปัส
กา กับ หมู่ สาวก ต้ี บ้าน ของ ต้าน� � 19 หมู่ สาวก เยยีะ ต๋าม ต้ี 
พระเยซู บอก แล้ว ได้ จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว้

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

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

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

25 ยูดาส คน ต้ี จะ หกัหลัง พระองค์ ถาม วา่ �อาจ๋ารย์ เป๋น 
เฮา กา� พระองค์ ตอบ วา่ �ต้าน วา่ คน เดียว เน่อ�

ความหมาย ของ เข้าหนมปัง กับ เหล้า องุน่
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26 ต๋อน ต้ี ก่ําลัง กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ อยู ่น้ัน พระเยซู หยบิ เข้า
หนมปัง ขึ้น มา ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู ้
วา่ �น่ี คือ ก๋าย ของ เฮา หื้อ ฮบั เอา ไป กิน๋ เต๊อะ�

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

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

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

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

แล้ว แกะ หมู่ น้ัน จะ แตก ขะแล ขะแจ หนี ไป หมด�ญ
32 แต่ เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ 
ไป แควน้ กาลิลี ก่อน หมู่ ต้าน แล้ว ปะ กัน๋ ต้ี หัน้ น่อ�

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

34 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ คืน 
น้ี ก่อน ต้ี ไก่ จะ ขัน ต้าน จะ บอก บ่ ฮูจั้ก เฮา เถิง สาม เต้ือ�
๙ 26:28 26:28 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี กํา วา่ พันธสัญญา ใหม่ ญ 26:31
26:31 ศคย� 13:7
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35 แต่ เปโตร ยนืยนั วา่ �แม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย ตวย 
พระองค์ ข้าพเจ้า ตึง บ่ มี วนั ปฏิเสธ พระองค์ เลย� หมู่ สาวก 
คน อื่น ๆ ตึงหมด ก็ อู ้จาอัน้ เหมือน กัน๋

พระเยซู เป๋น ตุ๊ก ใน สวน คน เดียว
36 จาก น้ัน พระ เยซู ก็ ปา สาวก เตียว ไป ใน ต้ี น่ึง จ้ือ วา่ เก

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

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

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

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

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

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

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

55 พระเยซู อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่ �หมู่ เจ้า หนั เฮา เป๋น โจ๋ร กา
เถิง ได้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ยบั เฮา เฮา น่ัง สัง่ สอน อยู ่ใน พระ
วหิาร กู้ วนั ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ มา ยบั เฮา 56แต่ ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด 
๑ 26:48 26:48 จูบ ต๋าม ธรรมเนียม ของ จาว ยวิ เป๋น วธิ ีตัก๊ตวาย 
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น้ี ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ 
เขียน ไว�้ แล้ว หมู่ สาวก ตึง หมด ก็ ละ ขวา้ง พระองค์ แล้ว ปา 
กัน๋ หนี ไป

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

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

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

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

64พระเยซู ตอบ เขา วา่ �อู ้ถูก แล้ว แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้แหม 
วา่ ตัง้แต่ น้ี ไป ต้าน ตังหลาย จะ ได้ หนั บุตรมนษุย ์น่ัง ตัง เผิก 
ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ กับ จะ ลง มา บน เมฆ ใน ฟ้า 
สวรรค์�
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65 มหา ปุโรหติ ก็ ฉีก เส้ือผ้า ของ ตัว๋ เก่า ๒อู ้วา่ �เขา อู ้หมิน่ 
ประมาท พระเจ้า เฮา บ่ ต้อง มี พยาน อะหยงั แหม หนั ก่อ ต้าน 
ตังหลาย ก็ ได้ยนิ เขา อู ้หมิน่ ประมาท พระเจ้า แล้ว� 66 �หมู่ 
ต้าน ก๊ึด จาใด พ่อง� หมู่ เขา ตอบ วา่ �เปิง ฮบั โต้ษ เถิง ต๋าย�

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

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

เข้า มา ตัก๊ วา่ �ต้าน ก็ อยู ่ตวย เยซู จาว กาลิลี ตวย บ่ ใจ้ กา�
70 แต่ เปโตร ปฏิเสธ ต่อหน้า คน ตังหลาย วา่ �ต้ี เจ้า อู ้น้ัน 

เฮา บ่ ฮู ้เรือ่ง ลอ�
71 แล้ว เปโตร ก็ เตียว ออก ไป ต้ี ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน สาวใจ๊ แหม คน 

หนั ใส่ ก็ บอก กับ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ตัด๊ หัน้ วา่ �คน น้ี อยู ่กับ เยซู 
จาว นาซาเรธ็ ตวย เน่อ�

72 เปโตร ปฏิเสธ แหม วา่ �เฮา สาบาน ได้ เลย วา่ เฮา บ่ เกย ฮู้
จัก จาย คน น้ัน เลย�

73 ต่อ มา สัก กํา น่ึง คน ต้ี ยนื อยู ่ต้ี หัน้ ก็ เตียว เข้า มา หา เปโตร 
อู ้วา่ �เจ้า เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน แน่ ๆ ฟัง สําเนียง ของ เจ้า ก็ ฮู ้
แล้ว�

74 เปโตร ก็ อู ้วา่ �สาบาน ก็ ได้ วา่ ข้า อู ้แต๊ ข้า บ่ เกย ฮู้จัก เขา
ขอ หื้อ พระเจ้า ลงโต้ษ เต๊อะ ถ้า ข้า จุ� แล้ว ไก่ ก็ ขัน ขึ้น มา ตัน กํา 
เดียว น้ัน 75 เปโตร ก็ เลย ก๊ึด เถิง กํา อู ้ต้ี พระเยซู เกย บอก เขา วา่
�ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก วา่ บ่ ฮู้จัก เฮา เถิง สาม เต้ือ� เปโตร ก็ 
ออก ไป ตัง นอก แล้ว ไห ้เสียใจ๋ ขนาด
๒ 26:65 26:65 เป๋น ก๋าน แสดง ออก เถิง ยอมฮบั สิง่ น้ัน บ่ ได้ บ่ ปอใจ๋ นัก ขนาด 
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27
พระเยซู ถูก ปา ไป หื้อ เจ้าเมือง ปีลาต

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

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

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

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

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

ฎ 27:10 27:10 ยรม� 32:6-9; ศคย� 11:12-13
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เจ้าเมือง ปีลาต สอบสวน พระเยซู
11 หมู่ เขา ปา พระ เยซู ไป ยนื อยู ่ต่อ หน้า เจ้า เมือง ปี ลาต

ปีลาต ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ กา�
พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �ต้าน อู ้แล้ว�

12 แต่ เม่ือ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ใส่ ความ 
พระเยซู พระองค์ บ่ ได้ ตอบ อะหยงั หมู่ เขา สัก กําเดียว เลย

13 ปีลาต ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน บ่ ได้ยนิ ข้อหา ตึงหมด ต้ี เขา 
วา่ หื้อ ต้าน กา�

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

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

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

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

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

21 เจ้าเมือง ถาม คน ตังหลาย แหม วา่ �สอง คน น้ี จะ หื้อ 
ป่อย ใผ ดี� คน ตังหลาย เอิน้ ตอบ วา่ �บารบับัส�
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22 ปีลาต ถาม วา่ �แล้ว เยซู คน ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ พระครสิต์ น้ี ลอ
จะ หื้อ เฮา เยยีะ จาใด� หมู่ เขา กู้ คน เอิน้ ตอบ วา่ �เขิง บน ไม้ 
ก๋าง เขน�

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

24 เม่ือ ปีลาต หนั วา่ เยยีะ อะหยงั บ่ ได้ นัก เหลือ น้ี แล้ว กํา 
เดียว จะ เกิด วุน่วาย ขึ้น เขา ก็ เอา น้ํา ซ่วย มือ ส่อง หน้า คน ตัง
หลาย อู ้วา่ �ก๋าน ต๋าย ของ จาย คน น้ี เฮา บ่ เก่ียว เฮา บ่ มี ความ 
ผิด เน่อ หมู่ ต้าน ฮบั ผิด กัน๋ คน เดียว เต๊อะ�

25 คน ตังหลาย ตอบ วา่ �หมู่ เฮา กับ ลูก ๆ ของ เฮา จะ ฮบัผิด
ชอบ เรือ่ง ก๋าน ต๋าย ของ เขา คน เดียว�

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

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

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

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

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

พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน
45 ตัง้แต่ ต๋อน เต้ียง วนั ก็ มืด ไป ใคว ่แผ่นดิน จ๋น เถิง บ่าย 

สาม โมง 46 ประมาณ บ่าย สาม โมง พระ เยซู ฮอ้ง เสียง ดัง 
วา่ �เอลี เอลี ลามา สะบัก ธานี� แป๋ วา่ �พระเจ้า ของ ข้า 
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พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เป๋น จาใด พระองค์ มา ละ 
ข้า พระองค์ ไป เหยี�ฏ

47 มี บาง คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ได้ยนิ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �เขา ฮอ้ง หา เอลี
ยาห�์

48 มี คน น่ึง ใน หมู่ เขา ล่น ไป เอา ฟองน้ํา มา จุ่ม เหล้า องุน่ ส้ม
เสียบ ป๋าย ไม้ ออ้ ยื่น หื้อ พระเยซู กิน๋ 49 แต่ คน อื่น ๆ อู ้กัน๋ วา่
�กําเดียว ก่อน แน ผ่อ วา่ เอลียาห ์จะ มา จ้วย จีวติ เขา ก่อ�

50 เม่ือ พระเยซู ฮอ้ง เสียง ดัง ขึ้น แหม เต้ือ พระองค์ ก็ ต๋าย
51 เวลา กวม กัน๋ น้ัน ผ้า กัง้ ใน พระวหิาร๓ ก็ ฉีก ออก เป๋น 

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

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

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

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

มาเธยี จ้ือ โยเซฟ เป๋น สาวก คน น่ึง ของ พระเยซู เหมือน กัน๋
ฏ 27:46 27:46 สดด� 22:1 ๓ 27:51 27:51
ผ้ากัง้ น้ี แยก หอ้ง บรสุิทธิ ์ต้ี สุด ใน พระวหิาร เซิง่ คน ทัว่ไป เข้า ไป บ่ ได้
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58 เข้า ไป หา ปีลาต เป้ือ ขอ ศพ พระเยซู ปีลาต ก็ สัง่ หื้อ ทหาร 
เอา ศพ พระเยซู หื้อ โยเซฟ 59 โยเซฟ เอา ศพ พระองค์ ไป กับ 
เอา ผ้า ลินิน สะอาด ปัน ศพ ไว้ 60 แล้ว เอา ศพ ไป ไว ้ใน อุโมงค์ 
ฝัง ศพ ใหม่ ของ เขา ต้ี เจาะ เข้า ไป ใน หนิ แล้ว กิง้ บ่าหนิ แผ่น 
ใหญ่ มา ตึด ปาก อุโมงค์ ไว ้เหยี เสรจ็ แล้ว เขา ก็ ไป 61 มารยี ์จาว 
มักดาลา กับ มารยี ์แหม คน น่ึง ผก ผ่อ แหม เผิก น่ึง ของ อุโมงค์ 
ฝัง ศพ

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

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

28
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

1 หลัง วนั สะบาโต ป๊น ไป แล้ว ต๋อน เจ๊า มืด ของ วนั ติด๊ มารยี ์
จาว มักดาลา กับ มารยี ์แหม คน น่ึง ปา กัน๋ ไป ผ่อ อุโมงค์ ฝัง ศพ
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2 ใน ต๋อน น้ัน เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด ยอ้น วา่ มี ทูต
สวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ น่ึง ลง มา จาก สวรรค์ กิง้ บ่าหนิ ออก 
จาก ปาก อุโมงค์ แล้ว น่ัง บน บ่าหนิ น้ัน 3 ตัว๋ ของ ทูตสวรรค์ 
แจ้ง หล้ึง เหมือน ฟ้า แมบ เส้ือผ้า ต้ี นุ่ง สี ขาว เหมือน หมิะ
4 ทหาร ยาม หนั ทูตสวรรค์ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ก็ กัว๋ จ๋น ตัว๋ 
สัน่ ถาบ ๆ แล้ว โก้น ลง ซ่ือ เกิก็เดิก็ เหมือน คน ต๋าย

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

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

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

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

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

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