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ยอหน์ พระเยซู อางเล่ิง แต้ม ชยีา้ง
ยอหน์

ยอหน์ ปาบ แต้ม ชี ม้า ยอหน์ อางโต ยา่ง ยา้� ยอหน์ ยา่
พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น เวอ ศิษย์ ท่ือม่าง มาง ยา้� แน
ยา ยากอบ อางแพ้ มาง ยา้� ปาบ น้ีปาบ ยอหน์ ฮายแบ ป่ี
แง� พระเยซูครสิต์ พาจาว มาง อางยา่� แน ยา ชฺา้ง ออืนา
จ่ีวดีม้าม้า ป่ี ฮู มาง ยา้แน�

พาจาวจ่ีต่าง ยา่ง
1 ต่องก่า เวอ ชฺา้งอางเมิง น้ีง บ่าจา แน ฮา เมอ พาจาว

จ่ีต่าง น้ี อางจา ลามแลว ยา้� พาจาวจ่ีต่าง น้ี พาจาว มาง
ก้อง ด้ืง แง� แน พาจาว แน ท่ือชา่งกานญา� 2 จ่ีต่าง น้ียา่
ต่องก่า เวอ ชฺา้งอางเมิง บ่าจา แน ฮา เมอ ยา้ พาจาว มาง
ก้อง จา แง� 3 พาจาว ม้า ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ไจ กูยา่งกูเจ้อ
แต่ง ช�ี ท่ือยา่งท่ือเจ่อ แนม บ่าจา พาจาว มาง ยาง จ่ีต่าง
แฮง้ บ่ากงา ไจ แต่ง แน� 4 กูยา่งกูเจ้อ ออื จ่ีวดี น้ียา่ พา
จาวจ่ีต่าง โย้เวอ จายล้า แง� พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออืนา ฮา มู่งท่า กงามยา้ง ป่ี แง� 5 อางแปล้นอางซ้า
น้ียา่ อางวืง้อางวา้ง โยเ้วอ ท่อ แล ป่ี แง� จ้า อางวืง้อางวา้ง
น้ียา่ อางแปล้นอางซ้า มางนา บ่าก่าจ่ากงากา�

6พาจาว ม้า ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง อางเม้ง ยอหน์* แน ชี่ มาง
นา ยาง อางเลิง่ แฮง้ ม่า ลือ ป่ี แง� 7ยอหน์ ชฺา้ง ออืนา อาง
แปล้นอางซ้า อางเลิง่ น้ีง ม่า ลือ แง� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื

* 1:6 1:6 ยอหน์ น้ีม้า ปาบ น้ีอาน แต้ม ชี มาง บ่าอา่� ยา พระเยซู
ยา่ชา่งม้องน้าม พิธบีัพติศมา ฮา ฮู มาง เย�
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นา ยาง อางเลิง่ ม่า ลือ ชี แฮง้ เจ่อ ป่ี แง แนนอ� 8 ยอหน์
อางโต น้ียา่ อางแปล้นอางซ้า มาง บ่าอา่� จ้า ยา อางแป
ล้นอางซ้า มาง อางเลิง่ แฮง้ ม่า ลือ แง� 9อางแปล้นอางซ้า
ม้าม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อางแปล้น ป่ี น้ียา่� ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ อามือ ลือ แง�

10พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ลู่ง ด้ืง ลือ ช�ี พา
จาว มาง ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ไจ ชฺา้งอางเมิง แต่ง เวมิ� จ้า ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืยา่ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าแบกงา
กา� 11พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ พาจาว มาง ชฺา้ง อางเจ้ออางจาด
แชยู้้ ชี ออื อางมู โยเ้วอ เคิน ลือ เวมิ� ยองมู แฮง้ พาจาวจ่ี
ต่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� 12 จ้า อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา
เจ่อ แง� พาจาว มาง อางยา่ กงาเพล่อ แง� 13 ชฺา้ง ออื พา
จาว มาง อางยา่ กงาเพล่อ น้ียา่ ยอง เกิ้ดลือ เมอจาย กงา
เพล่อ บ่าอา่� จ้า ยอง พาจาว มางนา เจ่อ ยาว พาจาว มาง
ยองนา ฮาย ยาง อางยา่ เพล่อ ป่ีง แน จ่ีวดี อางซ่ืฺอ ป่ี แง�

14พาจาวจ่ีต่าง น้ี ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี ยาง อางเม้ง พระเยซู
แน เป� ยา กงูมู นู้เวอ จ่ีวดี ไจ แง� พาจาวจ่ีต่าง น้ี ลาก
ซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ ออื แน อางซืออางปลอง อางเลิง่ ออื
ปล้ืง ยา้ จา แง� กงู ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง คูยา่�
ยาว น้ียา่ กงูนา ฮา แบ ป่ี ล่าแง� ยา พาจาว มาง ก้อง ล่า
ท่ี กงาบู้ ช�ี แน ยา พาจาวอางยา่ ท่ือม่าง แน ชี่ มาง ยา้
แน� 15 ยอหน์ พาจาวอางยา่ มาง อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา
ม่า แง� ยา อางเซง บื้ง แน น้ีแม้แน จ่ี แง� �ชฺา้ง กงา น่อง
เวอ ลือ ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ ยา้ จ่ีวดี
จา ล้าน ช�ี กงา บ่าเกิด่ ฮู่ เวอ ยา้� แน�

16 ยางก้อง ลากซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ ออื ปล้ืง ยา้ จา แง�
น้ีงยา้ กงูมู คาโคลาโค น้ีง ยางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ แง�
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แน กงู ยางก้อง ก่ามป่อน กงา เวมิ กงาแล แล่แง� 17 พา
จาว ม้า อางล้ีบอางล่าว แฮง้ โมเสส† ก้อง ป่ี ลือ ป่ีชี�่ จ้า
พาจาว ม้า ยาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ แฮง้ แน อางเลิง่
ม้าม้า แฮง้ พระเยซูครสิต์ ก้อง ป่ี ลือ ป่ีชี�่ 18 อา่ซ่าง มาง
พาจาว มางนา บ่ากงามยา้ง กางซ้ืง� พาจาวอางยา่ ท่ือม่าง
แน ชี่ มาง ญา พาจาว มางนา กงามยา้ง ช�ี ยา พาจาว มาง
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ช�ี ยา พาจาว ยาง อางโบ้ง
มาง ก้อง แท้ แน ด้ืง แง� ยาว ยา กงูนา ฮาย พาจาว มาง
นา แบกงา ป่ี ล่าแง�

ยอหน์ พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ยา่ง
(มธ� 3:1-12; มก� 1:2-8; ลก� 3:15-17)

19 ท่ือนืง จา แง เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ยวิชฺา้ง ยอคา ออื
ปุโรหติ มู แน เลวี มู ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ ยาว ยองนา ม่า
ยอหน์ นา น้ีแม้แน น้า ป่ีชี่ �นา อา่ซ่าง�� แน�

20 ยาว ยอหน์ มือ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา บ่าโชง เย� ยาง
ปล้อง แน น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง บ่าอา่� แน�

21 ยองมู ยา่ง น้ีแม้แน น้าน แล่ชี่ เย� �แฮแ้ม้ยาว นา อา่
ซ่าง เวอ� นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห‡์ อางซ่ืฺอ เกิด้
แล่ชี่ มาง ลา�� แน�
ยอหน์ มือ �บ่าอา่� แน จ่ีพอ ชเีย�
ยาว ยอง น้ีแม้แน น้าน แล่ชี่ เย� �อา้ว นา พาจาวจ่ีต่าง

จ่ีแต่นฮู โมเสส มอ ชี ชี มาง ล่า กาญ่าม เวอ เกิด้ ลือ แง��
แน�
ยอหน์ มือ �บ่าอา่� แน พอ ชเีย�

† 1:17 1:17 โมเสส ยา่ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว ยวิชฺา้ง ออืนา แต้ม
ป่ี ชี มาง� ‡ 1:21 1:21 เอลียาห์ ค้าแต้ เวอ ยอหน์ บ่าเกิด่ ฮู่ โยเ้วอ
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู� ยาว น่อง โยเ้วอ 900 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอหน์
เกิด้ ลือ ช�ี
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22ยองมู ยา่ง ยอหน์ นา น้ีแม้แน น้าน แล่ชี่ เย� �ท้าว นา
อา่ซ่าง ม้าม้า เวอ� กงูนา ม่า ล่าว แล� ยาว กงูม ชฺา้ง กงู
นา ซฺาลือ ป่ี ล่า ชี่ ออืนา ม่า แล แง� นา อา่ซ่าง� แน�

23 ยาว ยอหน์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ § มาง จ่ีต่าง
แฮง้ ไจ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย�
�กงา อางเลิง่อางล่าว น้ียา่ พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี

ชี เป�
กงา ซ่องก่อง อางเวอ่ โยเ้วอ น้ีแม้แน ป่าว แง�

�จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อามือ ชาลือ แง� ยาง เคอ ลือ แฮนื้ง
ปีนแตปีนนา แน ล่อ คูโว�

ค่องชา่ง ออื ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ
แฮง้แม้แน�� �✡

24ยาว ชฺา้ง ฟารสีิ มู ออื ซฺาลือ ป่ีชี่ อมื� 25ยอหน์ นา น้ีแม้
แน น้า ช�ี �นา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง บ่าอา่� แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์
อางซ่ืฺอ เกิด้ แล่ชี่ มาง บ่าอา่� แน นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
โมเสส มอ ชี ชี มาง บ่าอา่� แฮแ้ม้แนยาว นา บ้าเจอฮาย ค่
องชา่ง ออืนา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แง�� แน�

26แฮง้ยา้ ยอหน์ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �กงา ล้าง แฮง้ ไจ พิธี
บัพติศมา ฮา แง� จ้า นู้เวอ ท่ือม่าง จา แง� นอ ยางนา บ่า
แบกงากา� 27 ชฺา้ง น้ีม้า กงา น่อง เวอ ลือ แง� จ้า ชฺา้ง แฮ้
ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� กงา อางโต น้ียา่ ยางนา แค้บ ล่า
ต่ือ พื้อออ่ก ป่ี เวมิ บ่าซูม� แน�

28 อางเลิง่ คาโคลาโค น้ียา่ จอรแ์ดน ล้างบ้า มู่งน่ืงอ่อก
ป่ากยา่ ตอล้า ช�ี แน ยอหน์ ล้างบ้า น้ีมางก้อง เวอ ยา้ ชฺา้ง

§ 1:23 1:23 อสิยาห์ ค้าแต้ เวอ ยอหน์ บ่าเกิด่ ฮู่ โยเ้วอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู�
ยาว น่อง โยเ้วอ 600 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอหน์ เกิด้ ลือ ช�ี ✡ 1:23
1:23 อสิยาห์ 40:3



ยอหน์ 1:29 v ยอหน์ 1:36

ออืนา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แง� แน ยอหน์ พิธบีัพติศ
มา ฮา แฮย้า่ เบธานี ค่อง เวอ อางแท้�

พระเยซู พาจาว มาง แกะอางยา่ มาง ยา้
29 ยาว ท่ือนืง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ ยอหน์ นา ยอ่

ออ้งซฺ้า แอ ช�ี ยาว ยอหน์ มยา้ง เมอ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ฮู
ปาว� ชฺา้ง น้ี ม้า พาจาว มาง แกะอางยา่ ม่าง ยา้� ยา
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี แง�
30 ชฺา้ง น้ีมาง ยา้เป กงา น้ีแม้แน จ่ี เคอ ม้า� �ชฺา้ง ท่ือม่าง
จา แง กงา น่อง เวอ ลือ แง� ยา กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� ไม้
ยา กงา บ่าเกิด่ ฮู่ เวอ ยา้ จ่ีวดีแต่จา ช�ี แน� 31 กงา บ่าแบ
ยา อา่ซ่าง แน� ยาว กงา อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา ป่ี น้ียา่� ไม้ ยองนา ฮา แบ ป่ี แง� ยา อา่ซ่าง�
แน�

32ยาว ยอหน์ น้ีแม้แน ม่า แล่ชี�่ �กงา มยา้ง แอ พาจาว
มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า ฮายา่ อางป่อน แม้
แน แต่ง แล่ยาว ยางก้อง ปยา้ม แป่ก ลือ ชแีน� 33 กงา บ่า
แบ ค่าพ่าย่า น้ีม้า อา่ซ่าง แน� จ้า พาจาว กงานา ม่า ชฺา้ง
ออืนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ี ล่าชี่ ม้า กงานา น้ีแม้แน
ม่า ล่าง� �อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง อา่ซ่าง ก้อง
ด้ืง ลือ แง� แฮ้มาง ยา้เป อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
แฮง้ ไจ ชฺา้ง ออืนา พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ฮู ม้า� แน� 34 กงา
อางเลิง่ น้ีเลิง่ ตอล้า ชี น้ีงนา กงา แมนือ น้ีง ยา้ มยา้ง แอ�
แน กงา น้ีแม้แน อางจ่ี กงากา� �ค่าพ่าย่า น้ีม้า พาจาว
มาง อางยา่� � แน�

ชฺา้ง ต่องก่า เวอ พระเยซู ศิษย์ เพล่อ คูชี ออื
35 น่องนืง โยเ้วอ ยอหน์ ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เยด่ ก้อง ท่ื

งกงา่ แน จูง ช�ี 36 ยาว พระเยซู ยอ่ ไก แล นา มยา้ง เมอ
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ยาง มือ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �แฮ� แฮ้มาง มา พาจาว มาง
แกะอางยา่ ม้า� แน�

37 ยาว ศิษย์ 2 คู่น มาง เยด่ แฮแ้ม้แน กงากยา่ ยาว เยด่
พระเยซู ก้อง ยอ่ เค่ แลน ช�ี 38 พระเยซู น่องน่อง เวอ
พลาบ ฮู ยาว เยด่ ยอ่ เค่ ล้า นา มยา้ง เมอ น้ีแม้แน น้าน
ช�ี �บ้าเจอ ซฺ้า กวา่ แง�� แน�
เยด่ มือ น้ีแม้แน นาย ช�ี �อา่จาน เวอ� นา ล้อเกิง้ ด้ืง

แง�� แน�
39 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �เค่ ฮูย ล้า ปาว� แน�

เยด่ มือ ยาง จาด้ืงยา้ เวอ เค่ แลน ช�ี แฮญ้่าม เมอ 4 โมง
มู่งค่ีล้าก้า เย� น้ีแม้แนยาว แฮ้ นืง ท่ือนืง ปล้ืง ยา้เย่ เยด่
พระเยซู ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ช�ี

40 ชฺา้ง 2 คู่น โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง อางเม้ง แฮ้ยา่ อนั
ดรูว์ แน เย� อนัดรูว์ เมอ อางอา้ย จา แง� ยาง อางอา้ย
มาง อางเม้ง ซีโมนเปโตร แน เย� 41 ต่องก่า เวอ อนัดรูว์
ฮา ชี แฮ้ยา่ ซฺ้อก แน ยาง อางอา้ย ซีโมน มางนา ซฺ้า แอ
ยาว น้ีแม้แน ม่า แอ ช�ี �กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มางนา มยา้ง ยา�� แน�

42ยาว อนัดรูว์ มือ ซีโมน นา ซ่ืฺย พระเยซู นา ซฺ้า แล ชเีย�
ยาว พระเยซู ซีโมน นา มยา้ง เมอ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�นา ยอหน์ อางยา่ มาง อา่ลา� ชฺา้ง ออื กาญ่าม เวอ นาง
นา เคฟาส แน ฮา้ว ล่าง เป�� แน� (เคฟาส น้ียา่ ลอบา นา
ฮา แง� เปโตร ลอบา นา ฮา แฮง้แม้แน ยา้��

43 น่องนืง ม้า พระเยซู กาลิลี แควน โยเ้วอ แลน ช�ี ยาว
ฟีลิป นา มยา้ง แล ช�ี ยาว ยาง ฟีลิป นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ช�ี �กงาก้อง เค่ ล้าน โว�� แน� 44 ฟีลิป ยา่ อนัดรูว์ แน
เปโตร เยด่ แม้แน ยา้ เบธไซดา อางเมิง เวอ จายล้า ช�ี
45 ยาว ฟีลิป นาธานาเอล นา มยา้ง เมอ ยาง มือ น้ีแม้แน
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ม่า ช�ี �กงา โมเสส แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื ชฺา้ง แต้ม
เคอ ชี มางนา กงา มยา้ง ยา� ยาง อางเม้ง เยซู แน� ยา นา
ซาเรธ็ชฺา้ง แน ยา โยเซฟ อางยา่� แน�

46แฮง้เย่ นาธานาเอล มือ น้ีแม้แน ฟีลิป นา น้าน ช�ี �นา
ซาเรธ็ ค่อง โย้เวอ บ้าเจอ อางเกิง่ อางแม่น จายล้า กงากา
แง�� แน� ยาว ฟีลิป มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �เค่ ฮู ลือ
ปาว� แน�

47 ยาว พระเยซู นาธานาเอล ออ้งล้า นา มยา้ง ยาว ยาง
น้ีแม้แน จ่ี เย� �นู้เวอ จานญา� อสิราเอลชฺา้ง ม้าม้า อางซื
ออางปลอง ม้า� แน�

48 แฮง้เย่ นาธานาเอล มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ช�ี
�นา กงานา ล้อแม้ แบ ล่า กงากา แอ�� แน�
ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา นางนา มยา้ง

ล่าแอ่ นาง ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง ต่องก่า ด้ืง จา เมอ� ฟีลิป นาง
นา บ่าฮา่ว ล่า เมอ ยา้� แน�

49 แฮง้เย่ นาธานาเอล น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �อา่จาน เวอ�
นา พาจาว อางยา่ มาง แน อสิราเอลชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มาง
ยา้� แน�

50 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นาง กงานา เจ่อ ล่าชี่
น้ียา่� ไม้ กงา นางนา ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง ต่องก่า โยเ้วอ มยา้ง
ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย อา่ลา� นา อางเลิง่ อางฮื่อ น้ีล่อบ่าปา กงา
มยา้ง แล่แง� แน� 51 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย�
�กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� มู่งท่า แฮง้
พอง อ่อกล้า ยาว นองมู น้ียา่ พาจาว มาง เท่วาด่า ออืนา�
กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมาง ล้าก้า นู้เวอ ลู่งลู่ง ตาตา แน
ฮา นา กงามยา้ง แง� แน�

2
คานา ค่อง โยเ้วอ ค่าบาล่า ยา้ง
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1 ยาว 3 นืง จายล้า แล่ ยาว คานา ค่อง กาลิลี แควน โย้
เวอ ค่าบาล่า แง� พระเยซู อางบา มาง มือ ค่าบาล่า โย้
คาตา จา แง� 2พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออืนา คาตา เย ค่า
บาล่า นู้ ป้า ลือ ป่ีชี�่ 3ยาว อา่งูน่ แต่ค่า ยา้ง โค คายาว พระ
เยซู อางบา มาง มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่งูน่
แต่ค่า ยา้ง โคน ช�ี แน�

4 จ้า พระเยซู ยาง อางบา มางนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �อา่
บา เวอ� กงานา เจิน้เจ้อ บ่าม่า ฮา ป่ี ล่า แอ แคน โจ� อา
ม้ือ กงา ชฺา้ง ออืนา ล่าท่ี ฮา มยา้ง ป่ี ญ่าม ยา่ง บ่าเคอ กา
ซ้ืง� แน�

5แฮง้เย่ พระเยซู อางบา มาง ยา่เจ่น ออืนา น้ีแม้แน ม่าย
แอ ช�ี �ยาง ล้อแม้ ม่า ล่าง แฮแ้ม้ ฮา เค่ คู ปาว� แน�

6 ยาว โย้เวอ ม้ออูง้ อางแอ่ 6 ซ่ือ จา เย� ม้ออูง้ น้ียา่
ลอบา ไจ แต่ง ชเีย� ม้ออูง้ กาซ่ือ กา น้ี ล้าง 100 ลิตร น้ีงล่อ
ซฺ่า กาเย กาน กงาแง� แน ยวิชฺา้ง ออื พิธล้ีางชี่ฮาเซิฺง่ซฺ้าง
ป่ีง แฮง้ ฮา เมอ ไจ เย�

7ยาว พระเยซู มือ ยา่เจ่น ออืนา น้ีแม้แน ม่า เย� �ม้ออูง้
โยเ้วอ ล้าง ปล้ืง แน ค้าม กาน คู ปาว� แน� ยอง มือ ม้ออูง้
โยเ้วอ ปล้ืง ยา้เย่ ล้าง ค้าม กาน คู ช�ี

8 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �ล้าง น้ีง ล่ากานฮู
พลาฮู ออืนา คู่ย ซฺาแล ปาว� แน�
แฮง้เย่ ยา่เจ่น อมืมือ ล่ากานฮูพลาฮู ออืนา ล้าง ยา้ง คู่ย

ซฺาแล ช�ี 9 ยาว ชฺา้ง ล่ากานฮูพลาฮู มาง ล้าง อา่งูน่ แต่ค่า
เพล่อ ชี แฮง้ กงา ต้าง ยาว ยาง มือ เจ้าบ่าว มางนา น้ีแม้
แน ฮา้ว ม่าย ช�ี (ยา บ่าแบ เย อา่งูน่ แต่ค่า น้ียา่ ล้อเกิง้
จายล้า ชี แน� ยา่เจ่น ล้างค้าม แอ ชี ออื ญาเย่ อางแบ คู
แน�� 10 �ฮากยา่ แต่ค่า อางแม่น แฮง้ อางด่า โยเ้วอ ชฺา้ง
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ล้า คูชี ออืนา ต้าง ม่าว ป่ี เปิน แง� ยาว น่อง เวอ แต่ค่า
อางฮู่ อางอี แฮง้ ฮา้น ซู แอ แง� จ้า นา แต่ค่า อางแม่น
แฮง้ อามือ เคอ ยา้ กอย ชี ช�ี� แน�

11 น้ียา่ พระเยซู อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ต่องก่าต่าง
ฮา ชียา้ง ยา้เย�่ ยาง คานา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ ด้ืง
เมอ� ยาง ศิษย์ อมื พระเยซู นา นืงบาชี คู ชเีย� ไม้ ยาง ล่า
ท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง ชี แฮง้ ปาปาย�

12 โย้ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง อางบา แน ยาง
อางแพ้ แน ยาง ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน คาเปอรนาอุม
อางเมิง โย้เวอ แอน ชเีย� จ้า โย้เวอ อางมล่าง แน บ่าด่ืง
เย�

พระเยซู ชฺา้ง อางเกิง่ก่องฮู ออืนา ก่า ยา้ง
13 ปัสกาป่อยนืง ชา เคิน ล้า ยาว พระเยซู มือ เยรูซาเล็ม

อางเมิง เวอ แลน ช�ี 14 ยาว ชฺา้ง อา่มยา่ง ก่อง ออื� แกะ
ก่อง ออื� ฮายา่ อางป่อน ก่อง ออื แน ชฺา้ง พลู้ เพ่น ป่ีง ออื
นา โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ด้ืง จา นา มยา้ง แล ชเีย�
15พระเยซู ล่าต่ือ ยา่ง ไจ ชฺา้ง แฮ้ออืนา ชกื ก่า ฮื่น ป่ีชี่ เย�
ยาว อา่มยา่ง แน แกะ ออืนา โบสถ์อางฮื่อ อางเง้ โยเ้วอ ก่า
อ่อกแอ ป่ีชี�่ ยาว ชฺา้ง พลู้ เพ่น ออื พลู้ ยา่ง ท่อก วี ยาว
ยอง โต ยา่ง ต่าน เลิง ชเีย� 16 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ฮา
ยา่ อางป่อน ก่อง ออืนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ฮา้น อ่อกแอ โค
โว� พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ยูม้ น้ีงนา ก้าด บ่าฮา เพล่อ
ป่ี โจ�� แน�

17แฮง้เย่ ศิษย์ อมื พระคัมภีร์ โยเ้วอ จ่ีต่าง แต้ม ชี ชี แฮง้
เยง้ กงาแล่ คูช�ี พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี



ยอหน์ 2:18 x ยอหน์ 2:25

�กงา พาจาว มาง ยูม้ นา ลาก น้ียา่ กงานา ฮา นืงบาต่อง
ลาบ้าบ ป่ี ล่าง� แน�✡

18ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า คูง เย� �นา
บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แง� กงูนา ฮา มยา้ง ป่ี ล่า ปาว� นา
ยา่ พาจาว มางก้อง ม้าม้า ยา้ ล่าท่ี กงาย จาย ลือ แง� แน�

19 แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �โบสถ์อางฮื่อ
น้ีง พยา โว� ยาว กงา 3 นืง ญา อางซ่ืฺอ แต่ง เปิน ป่ี แง�
แน�

20 ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา อมื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �โบสถ์อาง
ฮื่อ น้ีง แต่ง เปิน ชี น้ียา่ อางญ่าม 46 ปี ไจ แต่ง ช�ี ยาว นา
เยง้ ล่า 3 นืง นู้เวอ อางซ่ืฺอ แต่ง เปิน ป่ี ยาว อางกงา� แน�
21 จ้า โบสถ์อางฮื่อ พระเยซู จ่ี เคอ แฮ้ ยาง อางโต แฮง้นา
ฮา จ่าแล่ง เย� 22 พระเยซู ซ้ีฺ ยาว วา่นท่ี 3 เวอ แต่ล้า แล่
เมินญา เย� ยาง ศิษย์ อมืมือ เยง้ กงาแล่ คูช�ี พระเยซู น้ี
แม้แน อางจ่ี กางซ้ืง ยา้ แน� แฮง้เย่ ยอง พระคัมภีร์ แน
พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้นา เจ่อ คูช�ี

23 พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง ด้ืง เมอ แฮญ้่าม เวอ ปัส
กาป่อยนืง เย� ยา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางบยา่ เย
ฮาย ตอล้า ป่ีชี�่ แฮง้เย่ ชฺา้ง อางบยา่ แน ยางนา เจ่อ ล้า
คูช�ี 24 จ้า พระเยซู มือ ยองนา นืงบาบ่าชี่ เย� ไม้ ยา ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา อางแบ กงากา เย� 25 ชฺา้ง อางเลิง่ น้ียา่
อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่ากงา ม่า คา� ไม้ ยา ชฺา้ง ออื ก่ามกืด
แฮง้นา อางแบกงากา�

3
พระเยซู แน นิโคเดมัส

✡ 2:17 2:17 สดุดี 69:9
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1 ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา แง อางเม้ง นิโคเดมัส แน� ยา ฟา
รสีิ อางมู เย� แน ยา สภาแซนฮดีรนิ โยเ้วอ สมาชกิ ท่ือม่าง
มาง เย�* 2 ยา มู่งค่ี โย้เวอ พระเยซู นา ซฺ้า แล ชเีย� แน
น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อา่จาน เวอ� กงู อางแบ คูยา้� พาจาว
มาง นางนา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่ กงูนา ม่าอู่บ ลือ ป่ี ล่าแง
แน� ไม้ อา่ซ่าง มาง อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื บ่าฮากงา
กา� นาง ฮา ชี แฮง้แม้แน� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้ มางก้อง
ด้ืง เมินญา� ชฺา้ง แฮม้้า ฮาย กงากา แง� แน�

3แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� ชฺา้ง อางซ่ืฺอ บ่ากงา เกิด้ ออื พาจาวอาง
เมิง แฮง้นา บ่ากงา มยา้ง� แน�

4 ยาว นิโคเดมัส มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าย ชเีย�
�ชฺา้ง อางค่อ น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ อางซ่ืฺอ เกิด้ แล่แน� อา
งบา ป่องปอง โย้เวอ ท่ือเทอ ออ้งแล อางซ่ืฺอ เกิด้ แล่ ยาว
อางกงาย ลา�� แน�

5 พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่ อา่ซ่าง ล้าง แน อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง โย้เวอ บ่ากงา เกิด้ ล้า แง� พาจาวอางเมิง โย้
เวอ บ่าออ่ง แล กงากา แน� 6 กงู อางบา อางโบง้ ก้อง เกิด้
ลือ ชี น้ียา่ กงู ชฺา้ง อางยา่ เพล่อ กาน แง� จ้า พาจาว มาง
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า กงูนา ฮาย พาจาว มาง
อางยา่ เพล่อ ป่ี ล่าแง� 7 ยาว นา กงา นางนา น้ีแม้แน ม่า
ล่า ชี่ น้ีงนา นืงบาบ่าม่าน โจ� �นอ อางซ่ืฺอ เกิด้ แล่ คูโว�
* 3:1 3:1 สภาแซนฮดีรนิ น้ียา่ เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ยวิชฺา้ง ออื สภา
อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ยา่ง ยา้เย�่ สมาชกิ คาโคลาโค น้ียา่ 70 คู่น เย� ยองมู น้ียา่
ศาสนา อางล้ีบอางล่าว แน อางบานอางเมิง อางล้ีบอางล่าว แต่ง คูง เย� แน
อางซี ต้าดต่อน คูงเย� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ โรมชฺา้ง ยอคา ออื ยองนา ฮูพลา
เย�
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แน� 8 ฮา้งม้าน น้ียา่ ล้อเกิง้ เวอ ตอแอ ซ้ี แง� โย้เวอ ยา้
ตอแอ แง� นา ฮา้งม้าน อางเซง กงากยา่ แง� จ้า นา บ่า
แบ ล้อเกิง้ จาย ตอล้า ช�ี แน ล้อเกิง้ เวอ ตอแอ แงแน�
ท่ือชา่งกานญา นา บ่าม่า กงากา� ชฺา้ง น้ียา่ อางค่องอางล้า
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางก้อง บ้าเจอล้อแม้ อางซ่ืฺอ เกิด้ กงากา
แง� แน�

9 ยาว นิโคเดมัส น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ
บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า กงากา แง�� แน�

10พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นายา่ อา่จาน� นาง
นา อสิราเอลชฺา้ง ออื นาบท้ือ ล่า คูแง� จ้า นา อางเลิง่ น้ี
ออืนา บ่าแบ กาซ้ืง ลา� 11 กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ป่ี ล่า
วา่� กงายา่ อางเลิง่ กงากยา่ กงามยา้ง ล้า ชี ออื นางนา อู่
บน้า ป่ี ล่ายา่� จ้า นองมู น้ียา่ กงา ม่า ล่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ
คู� 12 ซ้ามบา กงา นองนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ แฮง้
อู่บน้า ป่ี ล่าเวมิ� นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่าคู� ท้าว กงา นอง
นา มู่งท่า อางเลิง่ แฮง้ อูบ่น้า ป่ี ล่ายาว นอ กงานา อางเจ่อ
ไล่ลา� 13 อา่ซ่าง มาง มู่งท่า โย้เวอ บ่าตา แล กางซ้ืง� ชฺา้
งอางยา่ มู่งท่า เวอ จายลือ ชี มางญา มู่งท่า เวอ อางตา แล
กางซ้ืง แน� กงายา่ ชฺา้งอางยา่ มาง ยา้เป� 14 ค้าแต้ เวอ
อสิราเอลชฺา้ง ออื ซ่องก่องอางเวอ่ โย้เวอ ด้ืง เมอ� ยองนา
อื้อล้าง อางปีด ดอก ช�ี ยาว พาจาว มาง โมเสส นา อื้อ
ล้าง ทองสัมฤทธิ์ ไจ แต่ง ชี แฮง้ ล่าไม ท่า โย้เวอ โญก ชี ป่ี
ชี�่ ไม้ ชฺา้ง อื้อล้าง ฮูบ่ปาน มางนา ฮู ชี ออืนา จ่ีวดี ปูน ป่ี แง
แนนอ� ยาว ท่ือชา่งกานญา เป กงาชฺา้งอางยา่ แฮม้างนาม
แฮ้แม้แน ยา้ ล่าไม ท่า เวอ กงา โญก ชี แง� 15 ไม้ ชฺา้ง คา
โคลาโค กงานา เจ่อ ล่าคูชี ออืนา พาจาว มางก้อง จ่ีวดีม้า
ม้า กงาจา แล ป่ี แง แนนอ�
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16 �แน พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา นาบา
ตา ลาก แง� แฮง้ยา้ ยาง อางยา่ ลาก มางนา แน ยาง อาง
ยา่ ท่ือม่าง แน จา มางนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ป่ี
ช�ี ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค กงานา นืงบาชี ล่า คูชี ออืนา ล่าลูก
บ่าป่ี กลา� แน ยองนา จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล ป่ี แง แนนอ�
17พาจาว มาง ยาง อางยา่ มางนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ลือ ป่ีชี่
น้ียา่� ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน ลือ ป่ี แง บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง
ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ป่ี แง�

18 �อา่ซ่าง กงานา นืงบาชี ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้
มางนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน� จ้า อา่ซ่าง กงานา นืงบาบ่าชี่
ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อน แง� ไม้
ยอ พาจาวอางยา่ มางนา นืงบาบ่าชี่ คูวา� พาจาวอางยา่ น้ี
ม้า พาจาว มาง อางยา่ ท่ือม่าง แน จา มาง ยา้เป� 19 ยาว
น้ียา่ อา่ซ่าง อางซี แน บ่าซี แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ยา้ง
เป� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ออ้งล้าน ญา� จ้า
ชฺา้ง น้ียา่ อางวื้งอางวา้ง แฮง้นา อางแปล้นอางซ้า ล่อบ่า
ปา ลาก คูแง� ไม้ ยอ บ่าแม่น ฮา คูแง� 20 ชฺา้ง คาโคลาโค
อางซี ฮา คูชี ออืยา่ อางแปล้นอางซ้า นา เม้อ คูแง� แน ยอ
อางแปล้นอางซ้า โยเ้วอ บ่าออ่งล้า คู� ไม้ อางแปล้นอางซ้า
แฮง้ ยอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ี นา วาม
นอ� 21 จ้า ชฺา้ง อางแม่น ฮา คูชี ออื อางแปล้นอางซ้า โยเ้วอ
ออ้งด้ืง ล้า คูแง� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา มยา้ง ป่ีง น้อ�
ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง นืงบาจาบวา ยา้ ฮา คูแง แน��

พระเยซู แน ยอหน์ เยด่
22 น่อง โยเ้วอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อมื ยูเดีย แควน โย้

เวอ ออ้งแลน คู ชเีย� ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงก
งา่ แน โยเ้วอ ด้ืง ชเีย� ยาว พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ล้างตือ
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พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ชเีย� 23แฮญ้่าม เมอ ยอหน์ ชฺา้ง ออืนา
อายโนน ค่อง แน สาลิม ค่อง ก่องทาง โยเ้วอ ล้างตือพิธบีัพ
ติศมา ฮา ป่ี แง� ไม้ โย้เวอ ล้าง อางบยา่ จา แง� แฮง้ยา้
ชฺา้ง อมื ยอหน์ ก้อง ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คูช�ี 24 น้ี
เลิง่ ยอหน์ คอก เวอ บ่าออ่ง กาซ้ืง เมอ ตอล้า ชเีย�

25 ท่ือนืง จา แง ยอหน์ ศิษย์ ออื ยวิชฺา้ง ท่ือม่างนา อางโต
ชี่ปู อางล้ีบอางล่าว อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเจ้ ชา่ง ชเีย� 26 แฮง้เย่
ยอหน์ ศิษย์ อมื ยอหน์ ก้อง ล้าน คูช�ี แน ยอหน์ นา น้ีแม้
แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่จาน เวอ� พระเยซู นางนา ซฺ้า ล่าเก่ย นาง
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่
มาง แน ฮา มาง จอรแ์ดน ล้างบ้า ท่ือปล่าก ป่ากยา่ ชฺา้ง ออื
นา อามือ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แง� แน ชฺา้ง คาโคลา
โค อมื ยางนา ซฺ้า แอ คูช�ี แน�

27 ยาว ยอหน์ มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �ชฺา้ง น้ียา่ พาจาว
มาง ฮา ป่ีง น้ีงล่อ ญา กงาฮา แง� 28นอ กงา จ่ี แฮง้นา อา
งกงากยา่ กางซ้ืง ยา้ น้ีแม้แน� �กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง บ่าอา่� จ้า พา
จาว มาง กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าออน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง พระ
เยซู นา ชา เจ่อ ออืนา ซฺ้า ชี ป่ีง แนนอ� � แน�

29 �ยา เจ้าบ่าว แม้แน เพล่อ แง� กงา เจ้าบ่าว อางชา่ง
แม้แน เพล่อ แง� เจ้าสาว ม้า เจ้าบ่าว มาง เฮอ� เจ้าบ่าว
แน เจ้าสาว มาง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� เจ้าบ่าว มาง ม่อน
ซ้า อางเซง แฮง้ เจ้าบ่าว อางชา่ง จูง จา มาง กงากยา่ เมอ
กยา่ง แง� ท่ือชา่งกานญา พระเยซู ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี
แฮง้ กงากยา่ เมอ กงามมือ นาบาตา ยา้ กยา่ง แง� 30พระ
เยซู อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ชฺา้ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แล
แง� ยาว กงานา อา่ซ่าง มาง บ่าฮู ล่าเวมิ อางกงา ยา้�
แน�
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31�พระเยซู มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ ชี น้ีม้า กูยา่งกูเจ้อ ล่อ
บ่าปา ฮื่อ แง� ยาว กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี น้ีม้า
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ น้ีง แอญ่า จ่ีเคอ แง� แน กงา ชฺา้
งอางเมิง น้ีมาง ชฺา้ง เป� 32พระเยซู ยาง อางเลิง่ กงากยา่
กงามยา้ง ชี ออื อู่บน้า ป่ี ล่าง� จ้า ชฺา้ง ยางนา เจ่อ ออืยา่
บ่าบยา่� 33 จ้า อา่ซ่าง ยาง อางเลิง่ ม่า ชี แฮง้นา เจ่อ แง�
ชฺา้ง แฮม้้า อางเจ่อ ยา้ พาจาว ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แงแน�
34 ไม้ พาจาว มาง ซฺาลือ ป่ีชี่ น้ีม้า พาจาว มาง จ่ี แฮง้แม้
แน จ่ี เค่ แง� แน พาจาว ม้า ยางนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง แฮง้ ปล้ืง แน จา ป่ี แง� 35 พาจาว ม้า ยาง อาง
ยา่ มางนา ลาก แง� แน ยางนา กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮูพลา ป่ี
แง� 36 อา่ซ่าง พาจาวอางยา่ มางนา เจ่อ แง� ยา พาจาว
มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล แง� จ้า อา่ซ่าง
พาจาว มาง อางยา่ มางนา บ่าเจ่อ แง� ยา จ่ีวดีม้าม้า แฮง้
นา บ่ากงา มยา้ง เป� แน พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้มางนา วีบ่่าก
ไจ ป่ี แง� แน�

4
พระเยซู สะมาเรยีชฺา้ง ค่าบายา่ มางนา จ่ีชา่ง ยา้ง

1พระเยซู ชฺา้ง ออืนา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แง� แน
ยา ยอหน์ ล่อบ่าปา ศิษย์ จา แงแน ฟารสีิ มู ออื กงากยา่
ชเีย� ยาว พระเยซู ฟารสีิ มู ออื ยาง อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่
ชี แน แบน เมอ� 2 (จ้า ม้าม้า น้ียา่ พระเยซู ชฺา้ง ออืนา ล้าง
ตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แฮง้ บ่ากงา ฮา ป่ี เย� จ้า ยาง ศิษย์
ออื ฮา ป่ี เย�� 3 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยูเดีย แควน โย้เวอ
จาย แก้บ้า ยอ่ กาลิลี แควน โย้เวอ พ่าวแลน แล่ชี�่ 4 จ้า
ยา สะมาเรยี แควน โยเ้วอ กงายอ่ ไก แล แง�
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5 ยาว ยางมือ สิคาร์ ค่อง สะมาเรยี แควน โย้เวอ เคิน
แล ช�ี สิคาร์ ค่อง แฮ้ยา่ ค้าแต้ เวอ ยาโคบ ตี โยเซฟ ยาง
อางยา่ยา่ค่า มางนา ป่ี ชี โย้ อางแท้ เย� 6 แน โย้เวอ ยา
โคบ ล้างบ้อ ยา้ง จา เย� พระเยซู แก้บ้า ยอ่ย ล้า เวอ่ คา
ยาว เมิด่ ชเีย� แฮง้เย่ ล้างบ้อ ก่องทาง โย้เวอ ด้ืงซ่าว ช�ี
แฮญ้่าม เวอ นืงก้องฮา่งจฺ่าญ่าม เย� 7 ยาว สะมาเรยีชฺา้ง
ค่าบายา่ ท่ือม่าง ล้างบ้อ โย้เวอ ล้างค้าม ลือ ชเีย� แฮง้เย่
พระเยซู มือ ค่าบายา่ มางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �กงานา
ล้างต้าง ป่ี ล่าวแล� แน� 8 แฮญ้่าม เมอ พระเยซู ท่ือม่าง
ญาเย่ จา แง� ไม้ ยาง ศิษย์ ออื ค่องคล่าว โยเ้วอ จฺ่าเกิง่ วื่น
แล คู ชเีย�

9 ยาว สะมาเรยีชฺา้ง ค่าบายา่ มาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย�
�นา ยวิชฺา้ง กงา สะมาเรยีชฺา้ง ท้าว นา บ้าเจอฮาย กงาก้อง
ล้าง ป้า ต้าง ล่าแง�� แน� (ไม้ ยวิชฺา้ง น้ียา่ สะมาเรยีชฺา้ง
นา บ่าซฺ่าบ่าม่ีชา่ง เย��

10 ยาว พระเยซู ค่าบายา่ มางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �พา
จาว ม้า นางนา บ้าเจอ ป่ี ล่า ซ่ี แง� แน กงา นางนา ล้าง ป้า
ต้าง ล่า ชี่ น้ีม้า อา่ซ่าง แน นาง แบน ยาว� นา กงานา อาง
ป้า ล่า นาตู้� ยาว กงาม นางนา ล้าง จ่ีวดี ป่ี ล่าง แฮง้ ป่ี ล่า
แน� แน�

11 ยาว ค่าบายา่ มาง น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �เจ้านาย เวอ�
ล้างบ้อ น้ียา่ อางน่า เป� แน นาง เมอ นามทูง บ่าจา� ท้าว
นา ล้าง จ่ีวดี ป่ี แฮง้ ล้อเกิง้ เวอ ยูย้ ฮา้นล้า แง� 12 นา
ยาโคบ กงู อางฮู่ มาง ล่อบ่าปา ล่า ฮื่อ แง� ยาโคบ กงูนา
ล้างบ้อ น้ีง ป่ี ล่าชี่ มาง ยา้� ยาโคบ อางโต แน ยาง อาง
ยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ แน ยาง ซ้าด อมื ล้างบ้อ นู้เวอ
ล้าง น้ีงยา้ ต้าง คู แง� แน�
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13ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ชฺา้ง คาโคลาโค
ล้างบ้อ นู้เวอ ล้าง ต้าง คูชี ออื ล้างแบ่ แล่ คูแง เป� 14 จ้า
อา่ซ่าง กงา ล้าง ป่ี ชี แฮง้ ต้าง แง� ยา ล้าง บ่าแบ่ แล่ก้าน�
ไม้ กงา ล้าง ป่ีชี่ แฮ้ยา่ ยาง อางโต คล้าว โย้เวอ ล้างบ้อ เพ
ล่อ แง� แน ยา พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงา
จา แล แง� แน�

15 ยาว ค่าบายา่ มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�เจ้านาย เวอ� กงานา ล้าง แฮง้ ต้าง ป่ี ล่า ปาว� ไม้ ล้าง
บ่าแบ่ แล่ก้าน แนนอ� แน นู้เวอ บ่ากงา พ่าว ลือ ล้างค้าม
แล่ก้าน แนนอ� แน�

16 ยาว พระเยซู ค่าบายา่ มางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �นา
งบล้อง นา แล ฮา้ว แลยาว นู้เวอ ซ่ืฺยลืน โว� แน�

17ยาว ค่าบายา่ มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �กงา
อางบล้อง บ่าจา นอ� แน� ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้
แน ม่าย ชเีย� �โอย่� นา อางบล้อง บ่าจา แน นาง จ่ี น้ีง อา
งกงา่ ยา้� 18 นาง จ่ี น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า ยา้� ไม้ น้า อางบ
ล้อง ยูย้ ล้า 5 คู่น เคิน ญา� ยาว อามือ ค่าพ่าย่า นางก้อง
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ม้า นาง อางบล้อง บ่าอา่� ไม้ นา ยาง นา ค่า
บาบ่าล่า ชา่ง กาซ้ืง� แน�

19 ยาว ค่าบายา่ มาง น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �เจ้านาย เวอ�
กงา อางเจ่อ ยา้ นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แน� 20 กงู อางฮู่
อางพี่ ออื ตาแซ้ น้ีซ่ือ ก้องเวอ พาจาว ไว้ คูแง� จ้า นองบ่า
ยวิชฺา้ง ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง� �พาจาว ไว้ น้ียา่ เยรูซาเล็ม อาง
เมิง โยเ้วอ ญา ไว้ แง� � แน�

21 ยาว พระเยซู มือ ค่าบายา่ มางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�กงานา เจ่อ ล่าปาว� บ่ามล่าง ยาว พาจาว กงา อางโบ้ง
มางนา ตาแซ้ น้ีซ่ือ ก้อง แน เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ไว้
น้ียา่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา บ่าอา่ กาน� 22 ม้าม้า น้ียา่ นอง
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บ่า สะมาเรยีชฺา้ง น้ียา่ นอง พาจาว ไว้ แฮม้างนา บ่าแบกงา
กา� จ้า กงูบ่า ยวิชฺา้ง น้ียา่ กงู พาจาว ไว้ แฮ้มางนา อาง
แบกงากา ยา้� ไม้ พาจาว ม้า ยวิชฺา้ง ออืนา ไจ ชฺา้ง ออื อา
งบล่าบ ปูน อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ป่ีชี�่ 23 ยาว อางญ่าม แฮ้ยา่
แท้ ลือ ชา เคิน ญา เป� แน อาม้ือ ยา่ ชฺา้ง ออื พาจาว กงา
อางโบ้ง มางนา ม้าม้า แน ไว้ อางญ่าม ยา่ง เคิน ญา� พา
จาว กงา อางโบ้ง มางนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
แฮง้ ไจ ไว้ คูโว� แน ม้าม้า แน ไว้ คูโว� ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ นา
ยา้ พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ซฺ้า ยางนา ไว้ ล่า ป่ีชี่ ออื ยา้�
24 พาจาว ม้ายา่ อางค่องอางล้า เป� น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง
ยางนา ไว้ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ กงาไจ ไว้ แง� แน�

25 ยาว ค่าบายา่ มาง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงา อางแบ ยา้
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่
มาง ฮาก พระครสิต์ แน ฮา้ว ม้า อามือ ชา ลือ แงแน� ยาว
ยาง ลืน เมอ ยา กงูนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ม่าแบ ป่ี ล่าแง� แน�

26 ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �นางนา
อามือ จ่ีชา่ง ล่าง น้ีม้า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง ยา้� แน�

27 พระเยซู ศิษย์ ออื พ่าว เคิน ล้ายาว ยอง มือ พระเยซู
ค่าบายา่ มางนา จ่ีชา่ง ชี แน มยา้ง เมอ นืงบาม่าน คู ชเีย�
จ้า อา่ซ่าง มาง น้ีแม้แน บ่าน่า จอ กา เย� �อา่จาน เวอ�
นา บ้าเจอ กงาซ้ี แง�� แน� บ่าอา่ยาว �อา่จาน เวอ� นา
บ้าเจอฮาย ยางนา จ่ีชา่ง แง�� แน�

28 ค่าบายา่ แฮ้มาง มือ อู่ล่องม่อน้าม ยา่ง ชีชา่ ยาว ค่
องคล่าว โย้เวอ ออ้งแล ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ม่า แล ชเีย�
29 �เอว้� ค่าพ่าย่า กงา อางเลิง่ กูยา่งกูเจ้อ ฮายล้า ชี ออื
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อางแบ แน อางม่า กงากา มางนา ฮู แอ คู ป้าโน่� กาเทอกา
ยา พาจาว มาง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี
ชี่ มาง นาตู้� แน� 30 ยาว ค่องชา่ง อางบยา่ ยา้เย่ พระเยซู
นา ซฺ้า แอ คู ช�ี

31 แฮญ้่าม เมอ พระเยซู ศิษย์ ออื พระเยซู นา น้ีแม้แน
ป้า คูง เย� �อา่จาน เวอ� ฮา่งจฺ่า ปาโน� แน�

32 จ้า พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �กงา เมอ จฺ่า
เกิง่ นอง บ่าแบกงา กางออื จา แง� แน�

33 ยาว ศิษย์ อมื น้ีแม้แน น้าท้าม กาง เย� �อา่ซ่าง อา่
จาน นา จฺ่าเกิง่ ฮา้น ป่ี ล้า ช�ี� แน�

34 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี
�พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง ยา้� แน พาจาว มาง
นา นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ แฮง้ แน ยาง กงานา ล่ากาน วา่
ป่ี ล่าชี่ แฮง้ วา่เปิน ป่ีง แฮ้ยา่ กงา จฺ่าเกิง่ ยา่ง แน ท่ือชา่ง
กานญา� 35 นอง กอ คลา เมอ นอ น้ีแม้แน จ่ี คูง อา่ลา�
�4 ลา เคิน ยาว กอแย่ญ่าม เคอ คางญา� แน� ชฺา้ง น้ีออื
นา ฮู ปาว ยองมู น้ียา่ กอซ้ืฺอ แยก่งา กา ชอีอื ชอ้ด ยา้� ยอง
กงานา นืงบาชี ล่าง อางญ่าม ยา่ง เคิน ญา� 36พาจาว ม้า
ชฺา้งแย่ฮู ออืนา ก่ามป่อน ป่ี แง� ชฺา้งแย่ฮู ออืยา่ พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ออืยา้� กอแย่ กงา ชี แฮ้
ยา่ ชฺา้ง พาจาว นา เจ่อ ชี่ ออื ยา้� ยาว ยองมู น้ียา่ จ่ีวดีม้า
ม้า กงา คูแง� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง กอ คลา ชี ออื แน กอแย่
คูชี ออื ท่ืงกงา่ แน ม่อนซ้า คูแง� 37 ยาว นอ น้ีแม้แน จ่ี คูง
บ่าอา่ลา� �ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า กอ คลา แง� ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า
กอแย่ แง� แน� 38 กงา นองนา กอ นอง บ่ากงา คลา แน
ฮาก คลา ชี แฮง้ ม่าย แย่ แอ ป่ี ล่าง� กอ แฮ้ ฮาก คลา แง�
จ้า นอ ยอง วา่บู้ ตอล้า ชี แฮง้ จองไจ กงา คูแง� แน�
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สะมาเรยีชฺา้ง อางบยา่ ยา้ พระเยซู นา เจ่อ ชี
39 แฮ้เมิง ก้อง เวอ สะมาเรยีชฺา้ง ออืยา่ อางอีบ่าอา่ พระ

เยซู นา นืงบาชี คูช�ี ไม้ ค่าบายา่ แฮ้มาง จ่ีต่าง แฮง้ ปา
ปาย ยา้ ค่าบายา่ แฮ้ม้า น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า
กงา อางเลิง่ กูยา่งกูเจ้อ ฮายล้า ชี ออื อางแบ แน อางม่า
กงากา� แน� 40ยาว สะมาเรยีชฺา้ง อมื พระเยซู นา ออ่กซฺ้า
ลือ คู ชเีย� ยาว ยอง พระเยซู นา ป้าย ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน
ด้ืง ป่ีชี่ เย� แฮง้เย่ พระเยซู มือ โยเ้วอ 2 นืง ด้ืง ช�ี 41 ยาว
พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้ ปาปาย ชฺา้ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา
เจ่อ คูช�ี

42 ยาว อางเมิงชฺา้ง อมื ค่าบายา่ มางนา น้ีแม้แน ม่าย คู
ชเีย� �อามือ กงูยา่ นาง จ่ีต่าง แฮง้ ปาปาย แน เจ่อ คูง บ่า
อา่ เป� จ้า อามือ กงูยา่ ค่าตอง น่าซ่ืง น้ีงยา้ กงากยา่ คูแอ�
แน กงู อางแบ คูยา้ ค่าพ่าย่า น้ีม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ีฮู ม้าม้า มาง ยา้� แน�

พระเยซู ค่าพ่ายา่ ยา่ค่า มางนา ยา ชยีา้ง
43 น่อง โย้เวอ 2 นืง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ ยาง

ค่อง อางอา้น กาลิลี แควน โย้เวอ ยอ่ยแลน ชเีย� 44 (พระ
เยซู น้ีแม้แน อางจ่ี กางซ้ืง ยา้� �พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ี
ยา่ ท่ือม่าง แนม บ่าจา ค่าตอง ค่อง เวอ ชฺา้ง ออื นาบท้ือ
แงแน� แน�� 45 จ้า พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ เคิน ลือ
เมอ� กาลิลีชฺา้ง อมื ยางนา แม่น ยา้ ฮูพลา คูช�ี ไม้ ยอ พระ
เยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ด้ืง เมอ� ปัสกาป่อยนืง โย้เวอ
อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี ออื กงามยา้ง คู ชเีย�✡
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46 ยาว พระเยซู มือ คานา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ ท่ือ
เทอ แลน แล่ชี่ เย� ค่อง น้ีค่อง พระเยซู ล้าง แฮง้ ฮาย อา่
งูน่ แต่ค่า อางเพล่อ ป่ี กางซ้ืง ยา้� ยาว ก่าซ้าดนาล่ากาน
ปล่องวา่ฮู ท่ือม่าง จา ชเีย� ยา คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้
เวอ ด้ืง เย� แน ยาง อางยา่ยา่ค่า ม้า อางม้างกยา้ ชา ซ้ีฺ
เย� 47 ยาว ยาง พระเยซู ยูเดีย แควน โย้เวอ จาย กาลิลี
แควน เวอ ล้าน ชี แน กงากยา่ ชเีย� แฮง้เย่ ยาง พระเยซู
ก้อง แลน ช�ี แน ยาง อางยา่ มางนา พ่าญ่าด ยา ล้า ล่า
ปาโน แน ป้า ชเีย� ไม้ ยาง อางยา่ ม้า ชา ซ้ีฺ ยา้ง ญาเย่ จา
แง� 48 ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นอ
ยา่ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื บ่ากงามยา้ง เปิน กงานา บ่า
เจ่อ ล่า� แน�

49 ยาว ก่าซ้าดนาล่ากานปล่องวา่ฮู มาง มือ น้ีแม้แน ม่า
ชเีย� �เจ้านาย เวอ� อางไว่ แล ปาว กงา อางยา่ มาง บ่าซ่ีฺ
ฮู่ นู้เวอ� แน�

50 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �นาง ยูม้ โย้เวอ
พ่าว แลน แล่ปาว� นาง อางยา่ ม้ายา่ บ่าซ่ีฺ เป� แน�
ยาว ค่าพ่าย่า มาง พระเยซู จ่ีต่าง นา เจ่อ ชเีย� แฮง้เย่

ยาง มือ ยูม้ เวอ พ่าว แลน แล่ชี�่ 51 ยาว ยาง แก้บ้า ยอ่ย
แล แล่ เมอ� ยาง ยา่เจ่น ออืนา มยา้ง เมอ� ยา่เจ่น อมื ยาง
นา ม่า แบ ป่ีชี�่ ยาง อางยา่ ม้า บ่าซ่ีฺ แน�

52 ยาง มือ ยา่เจ่น ออืนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �กงา อางยา่ยา่
ค่า มาง อางม้างกยา้ น้ียา่ อา้ล่อม เมอ โปยว ช�ี แน� ยาว
ยา่เจ่น อมื น้ีแม้แน ม่า คู ชเีย� �ม้ีงก้อง บ่ายโมง เวอ�
แน�

53 ยาว ยา่เก มาง อางโบ้ง มาง แบน ชเีย� อางญ่าม
แฮญ้่าม พระเยซู ยางนา จ่ี ชา่ง ชียา้ง ยา้แน� พระเยซู น้ี
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แม้แน จ่ี ชเีย� �นาง อางยา่ ม้า บ่าซ่ีฺ เป� แน� แฮง้เย่ ยาง
อางโต แน ยาง ยูม้ชฺา้ง คาโคลาโค อมื มือ พระเยซู นา เจ่อ
คูช�ี

54 พระเยซู ยูเดีย แควน โย้เวอ จาย แก้บ้า ยอ่ กาลิลี
แควน เวอ เคอ ลือ ยาว อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี
น้ียา่� อางเลิง่ น้ีเลิง่ อางเลิง่ ท่ี 2 ยา่ง ยา้เย�่

5
พระเยซู ชฺา้ง อางด้า มางนา ยา ชยีา้ง

1 น่อง โย้เวอ จายล้า แล่ยาว ยวิชฺา้ง ออื ป่อย ญ่าม ยาง
เคิน ล้า ชเีย� ยาว พระเยซู มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
แอน ชเีย� 2 เยรูซาเล็ม อางเมิง แกะ ล้องก้อ ก่องทาง โย้
เวอ ลองออง ท่ือต่ี จา เย� ลองออง แฮ้ อารเมค ต่าง น้ียา่
เบธซาธา แน ฮา้ว คูง เย� ลองออง ก่องทาง ออืเมอ ศาลา
5 ล้าง จา แง� 3 ศาลา คล้าว โย้เวอ ชฺา้ง อางด้า ออื ปล้ืง
ยา้ ยู่ จา แง� ชฺา้ง แมปอ ชฺา้ง ล่าค่ือล่างอ่ย ชฺา้ง ต่องแก่ ออื
คาตา ยา้เย่ จา แง� 4 กาเทอกา พาจาว มาง เท่วาด่า มาง
ลู่งลือ ยาว ลองออง โยเ้วอ ล้าง แฮง้ ฮา เอกิ ล้า ป่ีง เย� อา่
ซ่าง ฮากฮู่ เวอ ลองออง คล้าว โย้เวอ ลู่ง แอออน ฮา แง�
ชฺา้ง แฮ้ม้า ยาง พ่าญาด เพล่อ ชี แฮง้ โปยว เย� 5 ยาว โย้
เวอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย� ยา บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ แน 38 ปี
เคิน ชา เย� 6 พระเยซู ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ยูย่ จา นา มยา้ง
ยาว ยาง แบน ชเีย ค่าพ่าย่า น้ีม้า น้ีแม้แน เพล่อ ล้า มล่าง
กาชา แน� ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย�
�นา อางโปยว ซ้ี ลา�� แน�

7 ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย�
�เจ้านาย เวอ� ลองออง โย้เวอ ล้าง แฮง้ เอกิ ล้า เมอ กงา
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นา อา่ซ่าง มาง ลองออง คล้าว โยเ้วอ บ่าซ่ืฺย ลู่งแอ ล่า� อา่
จ่าม กงา ชา ลู่งแอน ยาว ฮาก ลู่งแอน ลางญา� แน�

8 ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ชเีย� �ทานล้า ปาว ยาว แต้พู้ น้ีง กอ ยาว ยอ่ แลน ปาว�
แน� 9 ยาว ชฺา้ง ต่องแก่ มาง ซฺ้อก ยา้ ต่องแก่ ยา่ง โปยว
ช�ี แฮง้เย่ ยางมือ แต้พู้ ยา่ง กอ ยาว ยอ่ย แลน ช�ี
แฮนื้ง ยา่ ลองนืง เย� 10 ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา อมื ค่าพ่ายา่

พ่าญาด โปยว ชี มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ม้ีนืง ลองนืง
เป� ศาสนา อางล้ีบอางล่าว แม้แน ฮาย เค่ ยาว นา ม้ีนืง
แต้พู้ บ่าป่าย กวา่ แจ นอ� แน�

11 จ้า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ค่าพ่าย่า
กงานา พ่าญาด ยา โปยว ป่ี ล่าชี่ มาง กงานา น้ีแม้แน ม่า
ล่าง� �นาง แต้พู้ ยูย่า่ แฮง้ กอย ยาว ยอ่ แลน ปาว� � แน�

12 แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื ค่าพ่าย่า พ่าญาด โปยว ชี
มางนา น้ีแม้แน น้าน คูช�ี �ค่าพ่ายา่ นางนา ม่า แต้พู้ ยอย
ป่า ป่ี ล่ายาว ยอ่ย แล ป่ี ล่าชี่ ม้า อา่ซ่าง�� แน�

13 จ้า ค่าพ่ายา่ แฮม้้า บ่าแบ เย� ยางนา อา่ซ่าง พ่าญาด
ยา โปยว ป่ีชี่ แน� ไม้ พระเยซู โย้เวอ ชฺา้ง อางมู ออืก้อง
ยอ่ย ออ้งแล ยาว โปยว ชเีย�

14 น่อง โย้เวอ จายล้า แล่ยาว พระเยซู ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ มยา้ง แล่ชี่ เย� ยาว พระเยซู มือ
ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �อามือ นางพ่าญ่าด น้ียา่ โปยว
ญา� อางบล่าบ บ่าฮา แล่ก้าน โจ� นาง อางบล่าบ ฮา แล่
ยาว กาเทอกา นางก้อง อางเลิง่ บ่าแม่น ออื อางอา้น แฮง้
ล่อบ่าปา ยา้ ตอล้า แง� แน�

15 ยาว ค่าพ่ายา่ แฮม้าง พระเยซู นา เจิก่แอน ช�ี แน ยวิ
ชฺา้ง ยอคา ออืนา ม่า แอ ช�ี พระเยซู ยางนา พ่าญาด ยา
โปยว ป่ีชี่ มาง ยา้ แน�
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16พระเยซู ลองนืง เวอ ชฺา้ง อางด้า ออืนา พ่าญ่าด ยา ช�ี
แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ช�ี

17ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �พาจาว
กงา อางโบ้ง ม้า ยาง ล่ากาน วา่ แฮง้ บ่าซ่าว กาซ้ืง� ท้าว
กงา บ้าเจอฮานา ล่ากาน วา่ น้ีง ซ่าว แง�� แน� 18แฮง้เย่
ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ชา แซ่ คูแง� ไม้
พระเยซู ลองนืง อางล้ีบอางล่าว ฮา ซี ช�ี แน พาจาว มาง
นา ยาง อางโบ้ง แน ฮา้ว ช�ี พระเยซู น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่
พาจาว มาง แม้แน ฮื่อ แงแน ฮา จ่าแล่ชี่ แน ท่ือชา่งกาน
ญา�

พระเยซู พาจาว มางก้อง ล่าท่ี กงาบู้ ชยีา้ง
19 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง แล่ชี่ เย� �กงา

นองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� กงา พาจาวอาง
ยา่ เพล่อ ชี่ น้ีม้า ค่าตอง นืงบาวา แน เจิน้เจ้อ บ่าฮา กงา
กา� จ้า พาจาว กงา อางโบง้ มาง อางเลิง่ ฮา ชี่ อนืญา อาง
ฮาย กงา แน� ไม้ อา่โบง้ บ้าเจอ ฮา แง� กงา คาตา ยา้ แฮ้
แม้แน ฮา แง� 20 ไม้ อา่โบ้ง กงานา ลาก ล่าง� ยา ยาง
อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี ออื กงานา มยา้ง ป่ี ล่าง� แน ยา
กงานา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางอบี่าอา่ ยา้ ฮา แล่ ป่ี
ล่าง� ยาว น้ียา่ นองนา ฮาย นืงบาม่าน ป่ี ล่าง เป� 21 อา่
โบ้ง ชฺา้งซ้ีฺ แอ ชี ออืนา ล้อแม้ ฮาย แต่ล้า ป่ี ช�ี กงาม แฮ้
แม้ ยา้ ชฺา้งซ้ีฺ แอ ชี ออืนา กงา นืงบาจาบวา แน ฮาย แต่
ล้า ป่ี แง� 22 ยาว อา่โบ้ง อา่ซ่าง มางนา อางซี บ่าต่าดบ่า
ต่อน� จ้า ยา กงานา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อางซี ต้าดต่อ
น ป่ี ล่าง� 23 ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา กงานา นาบท้ือ ป่ี
ล่าง แนนอ� ยอง อา่โบ้ง นา นาบท้ือ คูชี แฮง้แม้แน� อา่
ซ่าง กงานา บ่านาบบ่าท่ือ ล่าง� ชฺา้ง แฮ้ ม้ายา่ อา่โบ้ง นา
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บ่านาบบ่าทือ แน ท่ือชา่งกานญา� ไม้ อา่โบ้ง กงานา ซฺาลือ
ป่ี ล่าชี่ มาง นอ� แน�

24 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา นองนา
อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง กงา จ่ีต่าง
น้ีง กงากยา่ ยาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มางนา เจ่อ แง� ยา
จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล แง� แน ยางนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อ
น� จ้า ยา ซ้ีฺ อางเลิง่ โย้เวอ กงาปูน แล่ยาว จ่ีวดีม้าม้า จา
แล แง� 25 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า น้ีง ม่า แบ ป่ี ล่า
ปานา� อางญ่าม แฮ้ แท้ ออ้งลาย ชา เคิน ลางญา� แน
อาม้ือ ชฺา้งซ้ีฺ ออื กงา อางเซง แฮง้ กงากยา่ อางญ่าม ยา่ง
ล้ายเคิน ลางญา� ยาว ชฺา้งซ้ีฺ กงา จ่ีต่าง แฮง้ เจ่อ คูชี ออื
ยา่ จ่ีวดีม้าม้า จา แล แง� 26 อา่โบ้ง เมอ ล่าท่ี จ่ีวดีป่ี แฮง้
จา แง� แน ยา กงานา ล่าท่ี จ่ีวดี ป่ี แฮง้ จา ป่ี ล่าง ยาง แม้
แน ยา้� 27 กงายา่ ชฺา้งอางยา่ เกิด้ ลือ แอ� แฮง้ยา้ อา่โบ้
ง มือ กงานา ล่าท่ี ป่ี ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน ป่ี ล่าง�
28 อางเลิง่ น้ีเลิง่ นา นืงบาบ่าม่าน คู โจ� ไม้ ชฺา้งซ้ีฺ คาโคลา
โค ออื กงา อางเซง แฮง้ กงากยา่ อางญ่าม ยา่ง ล้ายเคิน
ลางญา� 29 ยาว ยองมู น้ียา่ แต่ล้า แล่ คูแง� ชฺา้ง อางเลิง่
อางแม่น ฮา คูชี ออื พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า
กงาจา แล คู แง� จ้า ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี ออืนา
อางซี ต้าดต่อน แง� แน�

30ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา ค่าตอง นืงบา
วา แน บ่ากงาฮา� จ้า กงา พาจาว มางก้อง บ้าเจอล้อแม้
กงากยา่ แง� แฮ้แม้แนยา้ อางซี ต้าดต่อน แง� แน กงา
อางซี ต้าดต่อน แฮ้ยา่ อางกงา่อางเกิง� ไม้ กงา ค่าตอง นื
งบาวา แน บ่ากงาฮา� กงา พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน
ฮา แง� ไม้ พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าง นอ� แน�

พระเยซู นา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ีชี่ มาง
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31ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงาต่องกงา แน พี่
ญ่าน เพล่อ จ่าแล่ยาว กงา จ่ีต่าง น้ียา่ บ่าเจ่อจ่า กงา กาเป�
32 จ้า ท่ือม่าง จา แง� ยา กงานา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ล่า อางก
งา� แน กงา อางแบ ยา้ ยาง จ่ีต่าง แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า
แน� 33นอยา่ ชฺา้ง ออืนา ไจ กงา อางเลิง่ น้ีง ยอหน์ นา น้า
แอ ป่ี แง� ยาว ยอหน์ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ยองนา ม่า แง�
34 ชฺา้ง ออืยา่ กงานา พีญ่่าน บ่าเพล่อ ป่ี ล่าเวมิ อางกงา ยา้�
จ้า กงา น้ีแม้ จ่ี น้ียา่� ไม้ นองนา ยอหน์ นา เจ่อ ป่ี ล่ายาว
อางบล่าบ กงาปูน ป่ี ล่าง แนนอ� 35 ยอหน์ ยา่ กู่มบี่ท่อ จฺ่อ
ยาว แปล้นซ้า ชี แม้แน ยา้� ยาว นอ ยอหน์ ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้ อางมล่าง แน บ่าซอ คู� แน�

36 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �จ้า กงาก้อง พี่
ญ่าน จา แง� แน พี่ญ่าน น้ีม้า ยอหน์ จ่ีต่าง แฮง้ ล่อบ่าปา
ฮื่อ แง� ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮง้ แน อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา น้ียา่ กงานา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ล่าง� อา่
โบง้ กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ แน� 37 ยาว อา่โบง้ กงานา ซฺาลือ
ป่ี ล่าชี่ มาง กงานา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ล่าแง� นอ ยาง อาง
เซง แฮง้ บ่ากงากยา่ กางซ้ืง� แน ยางนา บ่ากงามยา้ง กาง
ซ้ืง� 38 นอง นืงบา โย้เวอ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ บ่าจา� ไม้ นอ
ชฺา้ง อา่โบง้ ซฺาลือ ป่ีชี่ มางนา บ่าเจ่อ จ่า คูวา� แน กงา ชฺา้ง
อา่โบ้ง ซฺาลือ ป่ีชี่ มาง ยา้� 39 นอ พระคัมภีร์ แฮง้ แม่น ยา้
เล่น คูแง� ไม้ เยง้ แง นองนา ฮาย พาจาว มางก้อง ท่ืงก
งา่ แน จ่ีวีดม้าม้า กงาจา แล ป่ี ล่าง แน� กงา อางเลิง่ น้ี
ยา่ มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ช�ี 40 จ้า แฮ้แม้เวมิ
นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่าคู� จาวา่แน นอง กงานา เจ่อ ล่ายาว
กงาม นองนา พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวีดม้าม้า จา
แล ป่ี ล่าง� แน�
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41 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงายา่ ชฺา้ง ออื
กงานา โญกจ่าญ่อจ่า ล่า คูง นา บ่าต่ีนบ่าต่อง� 42 ยาว
กงาม อางแบ ยา้ นอ พาจาว มางนา ม้าม้า แน บ่ากงา ลาก
แน� 43 กงายา่ อา่โบ้ง กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มางนา จ่ีแต่น
ลือ แอ� จ้า นอ กงานา บ่าซอ ล่าคู� จ้า นอยา่ จ่ีต่าง ชฺา้ง
ออื ก่ามกืด เวอ จายล้า แฮง้นา ซอ คูแง� 44นอ กงานา บ้า
เจอล้อแม้ เจ่อล่าตอ กาแง� ไม้ นอยา่ นองต่องนอง แน จ่ี
โญกญอ กางนา ซอ คูแง� จ้า พาจาว ม้าม้า ท่ือม่าง แน
จา ชี น้ีมาง จ่ีโญกญอ แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง คู� 45 นอยา่
นอง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้ อา่โบง้ นา ม่า แบ ป่ี แงแน บ่า
เยง่ คู โจ� นอ โมเสส นา นืงบาแก่นจ่า คูแง� ยา นองนา
ปล่อง ล่าง แน� จ้า โมเสส นอง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้
อา่โบ้ง นา ม่า แบ ป่ี มาง ยา้� 46 นอง โมเสส นา ม้าม้า แน
เจ่อ คูยาว� นอ กงานา คาตา ยา้ เจ่อ ล่าง� ไม้ โมเสส กงา
อางเลิง่ น้ีง มอ ยาว พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้มชี ป้าน่อ� 47 จ้า
จาวา่แน นอง โมเสส แต้ม ชี ชี แฮง้นา บ่าเจ่อ คูยาว� นอ
กงานา บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ ล่าง�� แน�

6
พระเยซู ชฺา้ง ออืนา 5,000 คู่น ล่อบ่าปา แน จฺ่าเกิง่ ปอ

ชยีา้ง
1 ยาว พระเยซู มือ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี (ลองอองอาง

ฮื่อ ทิเบเรยีส แน ฮา้ว เวมิ อางกงา ยา้� ท่ือปล่าก ป่าก
ยา่ คาม แอน ชเีย� 2 ชฺา้ง อางบยา่ เย พระเยซู ก้อง เค่
แอน คูช�ี ไม้ ยอ พระเยซู ชฺา้ง อางด้า ออืนา ยา เมอ� ยาง
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี แฮง้ กงามยา้ง คู ป้าน่อ�
3 ยาว พระเยซู มือ ตาแซ้ ท่า โยเ้วอ ยอ่ย แล ยาว ยาง ศิษย์
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ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชเีย� 4 แฮญ้่ามเมอ ยวิชฺา้ง ออื ปัส
กาป่อยนืง ยา่ง ชา เคอ ชเีย�

5 พระเยซู แมก่า พลาบ ล้า ป่ี ยาว ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ แน
ยางนา ซฺ้า ล้า ชี แน มยา้ง ชเีย� แฮง้เย่ ยาง ฟีลิป นา น้าน
ชี น้ีแม้แน� �กงู ชฺา้ง น้ี ออืนา ล้อเกิง้ จฺ่าเกิง่ วื้อ ยาว ยอง
นา ก้อ แน จฺ่า ป่ี กงากา แน�� แน� 6 (ยาง ฟีลิป นา แฮแ้ม้
น้า ชี แฮ้ยา่ ไม้ ยา ฟีลิป นา นืงบาเจ้อฮู ซ้ีง เย� ม้าม้า ยา้ง
พระเยซู อางแบ บ้าเจอล้อแม้ ชา ฮา แงแน��

7 ยาว ฟีลิป มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� �พลู้ 200 เดนารอินั* จา
เวมิ ยองนา จฺ่าเกิง่ กามาง กา อางอี้ กาแน วื้อ เป่ิงกาจฺ่า ป่ี
เวมิ บ่าล่อ กา� แน�

8 อนัดรูว์ ซีโมนเปโตร อางแพ้ เย� ยา พระเยซู ศิษย์ อา
งมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้เย�่ ยา พระเยซู นา น้ีแม้แน
ม่าย ช�ี 9�นู้ ยา่เก ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา แง� ยางก้อง ค้านู้
มป่าง บารเ์ลย์ 5 ซ่ือ แน ล่องแต่ 2 โต จา แง� จ้า ชฺา้ง น้ีแม้
อางบยา่ น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ ก้อ กาแน� แน�

10 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า ยองนา บู่ก่า แต่
โยเ้วอ ม่าย ด้ืง ป่ีชี่ เย� แฮง้เย่ ชฺา้ง อมื ด้ืง คูช�ี ชฺา้ง อางมู
โย้เวอ ค่าพ่าย่า ออืนา ดาบ กงา ชี แฮ้ 5,000 คู่น เย� จ้า
ค่าบายา่ แน ยา่เก ออืนา บ่ากงา ดาบ เย� 11 พระเยซู มือ
ค้านู้มป่าง ยา้ง กอ ท่าม แล่ ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา
ชเีย� ยาว ชฺา้ง ออืนา จฺ่า ป่ีชี่ เย� แน ล่องแต่ แฮง้ คาตา
ยา้เย่ แฮแ้ม้แน ฮาย ช�ี ยอง ค้าจฺ่าซ่ีงล่อ ยา้เย่ จฺ่า ป่ีชี�่

12 จฺ่าก่อต้างก้อ เปิน คู ยาว� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออื
นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �โค แน ซ้าล้อง อางฮื่อ เวอ กอย กาน
* 6:7 6:7 พลู้ 200 เดนารอินั น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน 200 นืง น้ีงล่อ วา่ ยาว
ล่ากานวา่ฮู่ กงา ชี ล่อ เย�
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คูโว� บ่าป่ี จ้าน ล้า โจ�� แน� 13 ศิษย์ ออื ค้านู้มป่าง 5
ซ่ือ โยเ้วอ จฺ่าจ้านล้าชี แฮง้ กอกงา ชี แฮ้ 12 ซ้าล้อง อางฮื่อ
เย�

14 ชฺา้ง ออื พระเยซู แฮแ้ม้ ฮาง นา มยา้ง คู ยาว น้ีแม้แน
จ่ี กาง เย� �ชฺา้ง น้ีม้า พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู กงู ค้าแต้ เวอ
จาย ล่อ คูชี มาง นาตู้�� แน�

15ยาว พระเยซู มือ แบน ชเีย� ชฺา้ง น้ี ออื ยางนา ก่าซ้าด
ชา เค้ เพล่อ ป่ี แงแน� แฮง้เย่ ยาง ท่ือม่าง แน ตาแซ้ ท่า
โยเ้วอ ตาย แลน ช�ี

พระเยซู ล้างท่า เวอ ยอ่ ชยีา้ง
16 มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว พระเยซู ศิษย์ อมื ลองอองอางฮื่อ

โยเ้วอ ซ่ืฺยกาแลน ชเีย� 17 ยาว ยอง มือ ล้องตา คาเปอรนา
อุม อางเมิง โยเ้วอ คาม แลน คู ชเีย� แฮญ้่าม ยา่ วื้ง กาชา
เย� จ้า พระเยซู มือ ยองนา บ่าลือ ซฺ้า ลือ เย� 18 ยาว ฮา้
งม้าน อางฮื่อ ตอน ล้า ยาว ล้าง ยา้ง เอกิ ล้า ช�ี 19 ยอง ล้อ
งตา แอ 5 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร ล่อซฺ่า เคิน ยาว� ศิษย์ อมื
พระเยซู ล้างท่า โย้เวอ ยอ่ย ยอง ป่ากยา่ ลือ นา มยา้ง คู
ชเีย� ยอง แฮ้แม้ มยา้ง คูยาว แค คู ชเีย� 20 จ้า พระเยซู
ยองนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �บ่าแค คู โจ� กงา เยซู เป��
แน� 21ยาว ยอง นาบาตา เย กยา่ง คูแง� แฮง้ยา้ พระเยซู
นา ล้อง โย้เวอ ตา ป่ีชี�่ ยาว ล้อง ยา้ง ซฺ้อก ยา้เย่ ยอง ชา
แล โยเ้วอ เคิน แล ช�ี

ชฺา้ง ออื พระเยซู นา ซฺ้า กวา่ คู ชยีา้ง
22 ชฺา้ง พระเยซู จฺ่าเกิง่ ปอ ชี อมื พระเยซู นา ซฺ้า กวา่

น คู ชเีย� ไม้ ยอ อางมยา้ง นอ ล้าง โย้เวอ ล้อง ท่ือล่าม
ญา จา แงแน� ยาว ล้องตา แล เมิม พระเยซู ศิษย์ อนืญา
ตา แล คูชี แน� พระเยซู ล้อง บ่ากงาตา แล แน� 23 ยาว
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ล้อง ทิเบเรยีส อางเมิง เวอ จายลือ คู ชอีมื พระเยซู ค่องชา่ง
5,000 คู่น ออืนา ฮา่งปอ ชี โย้เวอ แท้ แน จ่อด ลือ ชเีย�
24 ยาว ชฺา้ง อมื พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออืนา บ่ามยา่ง แม้
แน แฮง้เย่ ล้องตา คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ เค่ แลน
ช�ี

พระเยซู จฺ่าเกิง่ จ่ีวดี ป่ี มาง ยา้
25 ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา แปฟาง ท่ือปล่าก ป่ากยา่

มยา้ง คู ยาว ยอง น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �อา่จาน เวอ� นา
นู้เวอ อา้ล้อม เคอ ลือ แอ�� แน�

26 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา นอง
นา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่า ปานา� นอง กงานา ซฺ้า กวา่
ล่าง น้ียา่ นอง จฺ่าเกิง่ ก้อ แน กงาจฺ่า ชแีฮง้ ปาปาย� จ้า นอ
กงา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา
บ่าแบ คู� 27 จฺ่าเกิง่ ปู่ อางกงา ออืนา บ่าต่ีนบ่าต่อง คูโจ�
จ้า จ่ีวดีม้าม้า กงา แฮง้นา ต่ีนต้อง คูโว� จ่ีวดีม้าม้า แฮ้ยา่
นองนา ฮาย พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี จา แล ป่ี
ล่าง� กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีม้า นองนา จ่ีวดีม้าม้า แฮง้
ป่ี ล่า อางกงา� ไม้ อา่โบ้ง กงานา ล่าท่ี ป่ี ล่ายาว ล่ากาน น้ี
ออื วา่ ป่ี ล่าง นอ� แน�

28 ยาว ค่องชา่ง อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า ชเีย� �ท้าว
กงู บ้าเจอล้อแม้ ฮาย พาจาว มางนา นืงบาจาบ ป่ี วา��
แน�

29 แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอย ช�ี �จาวา่แน พา
จาว มางนา นืงบาจาบ ป่ี ซ้ีง แนยาว� นอง มือ ชฺา้ง พาจาว
มาง ซฺาลือ ป่ีชี่ มางนา เจ่อจ่า คูโว�� แน�
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30ยาว ยอง น้ีแม้แน น้าน แล่ คู ชเีย� �อา่จาน เวอ� นาง
กงูนา ฮาย เจ่อ ป่ี ล่าง น้ียา่ พาจาว ม้า นางนา ซฺาลือ ป่ี ล่า
ชี่ แน� น้า กงูนา บ้าเจอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮาย ฮู
ป่ี ล่าแง� กงูนา ม่า ล่าปาว บ้าเจอ อางเลิง่ ฮาย ฮู ป่ี ล่าง
แน� 31 กงู อางฮู่ อางพี่ ออืยา่ ตีอางกืออางคาก โย้เวอ 40
ปี แน ซ้อดแซด กวา่ คูเมอ มานา แฮง้ จฺ่า คูช�ี พระคัมภีร์
โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ช�ี �โมเสส มู่งท่า โยเ้วอ จฺ่าเกิง่ แฮง้ ยองนา ป่ี
ช�ี � แน� ✡

32 พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �ม้าม้า น้ียา่ นองนา มู่งท่า
จฺ่าเกิง่ ป่ี ล่าชี่ ม้า โมเสส บ่าอา่ เป� จ้า นองนา มู่งท่าจฺ่าเกิง่
ป่ี ล่าชี่ ม้า อา่โบ้ง เป� 33 พาจาว มาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่� ชฺา้ง
มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา จ่ี
วดี ป่ี ลือ ชี มาง ยา้เป� แน�

34 แฮง้เย่ ค่องชา่ง อมื น้ีแม้แน จ่ี คู แง� �น้ีแม้แนยาว
กงูนา จฺ่าเกิง่ แฮง้ ป่ี ซ้ืบ แลน ล่า ปาว� แน�

35 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา จฺ่าเกิง่ จ่ีวี
ดม้าม้า มาง ยา้เป� อา่ซ่าง กงานา ล้า ซฺ้า ล้า ล่าง� ชฺา้ง แฮ้
ม้า เจิน้เจ้อ บ่าแบ่บ่าซฺู่ แล่ก้าน� แน ชฺา้ง กงานา เจ่อ ล่าง
ออืยา่ ล้าง บ่าแบ่ แล่ก้าน� 36 กงา นองนา ม่า ล่าชี่ แฮง้
แม้แน ยา้ น้ีแม้แน� นอ กงานา มยา้ง ล่างญา แน� จ้า นอ
กงานา บ่าเจ่อ ล่าคู� 37 ชฺา้ง คาโคลาโค อา่โบ้ง กงานา ป่ี
ล่าชี่ ออืยา่ กงานา ซฺ้า ล่าแง� แน อา่ซ่าง กงานา ซฺ้า ล่าแง�
กงาม ชฺา้ง แฮม้างนา บ่าวบี่าจาน เป� 38 ไม้ กงา มู่งท่า เวอ
จายลือ ชี น้ีม้า ค่าตอง นืงบาจาบวา แน ฮา ลือแอ บ่าอา่
✡ 6:31 6:31 สดุดี 78:24
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เป� จ้า พาจาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง นืงบาจาบวา แน
ฮา ลือแอ� 39 น้ียา่ อา่โบง้ กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง กงานา
อางเลิง่ ฮา ป่ี ล่าง ยา้งยา้� ไม้ ชฺา้ง ยาง แช้ กงานา ป่ี ล่าชี่
ออืนา บ่า ป่ี โปยว แน� กงานา ยองนา ฮูพลา ป่ี ล่าแง� ท่ือ
ม่าง นา แนม บ่าป่ี โปยว แน� ยาว ยองนา ชฺา้งอางเมิง ลีน
โยเ้วอ แต่ล้า แล่ ป่ีง แน� 40 อา่โบง้ ชฺา้ง คาโคลาโค กงานา
มยา้ง ล่าชี่ ออืนา� แน กงานา เจ่อ ล่าชี่ ออืนา ยางก้อง ท่ื
งกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี ซ่ี แง� แน กงา ชฺา้งอางเมิง
ลีน แฮนื้ง ชฺา้ง ออืนา ฮาย จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ี แน� แน�

41ยาว ค่องชา่ง อมื พระเยซู จ่ี ชี อางเลิง่ แฮง้ จ่ีจ่าบ ลาง
กา ชเีย� พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จฺ่าเกิง่ มู่งท่า เวอ
จายลือ ชี แฮ้ยา่ กงา ยา้� แน� 42 ยาว ชฺา้ง อมื น้ีแม้แน จ่ี
ลางกา ชเีย� �น้ีม้า เยซู โยเซฟ อางยา่ยา่ค่า เป� กงู ยาง
อางบา อางโบ้ง มาง เยด่นา อางแบกงากา อา่ลา� ท้าว ยา
บ้าเจอ น้ีแม้แน อางจ่ี แน� �กงา มู่งท่า เวอ จายลือ แอ� �
แน�

43 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จ่ีจาบ แฮง้ วา่ง
คูโว� 44 อา่โบ้ง กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง อา่ซ่าง มางนา
กงาก้อง บ่าฮา่วล้า ป่ี ยาว� อา่ซ่าง มาง กงานา บ่าเจ่อ ล่า
ล้า กงากา� แน กงา ยองนา ฮาย ชฺา้งอางเมิง ต่องลีน โย้
เวอ จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ี แง� 45 พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื
มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �พาจาว ม้ายา่
ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ม่าอู่บ แง�✡ แน� ยาว ชฺา้ง คา
โคลาโค อา่โบ้ง ก้อง กงากยา่ เล่นลู้ แบ คูชี ออื กงานา ซฺ้า
ล่า คูแง� 46 อา่ซ่าง มาง อา่โบ้ง นา บ่ามยา่ง กางซ้ืง� ชฺา้ง
อา่โบ้ง ก้อง จายลือ ชี มาง ญา� ยางนา อางมยา้ง กางซ้ืง
✡ 6:45 6:45 อสิยาห์ 54:13
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แน� 47 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ี ล่าวา่�
อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่าแง� พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ี
วีดม้าม้า กงาจา แล แง� 48 กงา จฺ่าเกิง่ จ่ีวีดม้าม้า มาง
ยา้เป� 49 นอง อางฮู่ อางพี่ ออืยา่ ตีอางกืออางคาก โย้เวอ
มานา กงาจฺ่า คู ช�ี จ้า อาม้ือ ยอ ซ้ีฺ แอ โค คูง ญา� 50 จ้า
อา่ซ่าง จฺ่าเกิง่ มู่งท่า โย้เวอ จายลือ ชี แฮง้ กงาจฺ่า แง ซ้ีฺนืง
บ่าจา� 51 กงายา่ จฺ่าเกิง่ มู่งท่า โย้เวอ จายลือ ยาว ชฺา้ง ออื
นา จ่ีวดี ป่ี ลือ ชี มาง ยา้� อา่ซ่าง จฺ่าเกิง่ น้ีง กงาจฺ่า แง� ยา
จ่ีวดี กงาจา แล แง� จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่ กงา อางซฺ่าอางคอ ยา่ง
ยา้เป� แน กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา จฺ่าเกิง่ น้ีง ป่ี
จ่ีวดี จา ป่ี แง� แน�

52 ยาว ค่องชา่ง อมื น้ีแม้แน จ่ีเจ้ ลางกา ชเีย� �ค่าพ่าย่
า น้ีม้า กงูนา ยาง อางซฺ่าอางคอ แฮง้ บ้าเจอล้อแม้ จฺ่า ป่ี ล่า
แง� แน�

53 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงา
นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� จาวา่แน นอง กงา
อางซฺ่าอางคอ แน ซ่ีฺ แฮง้ บ่ากงาจฺ่า บ่ากงาต้าง ยาว จ่ีวดีม้า
ม้า บ่ากงาจา แล เป� 54 จ้า อา่ซ่าง กงา อางซฺ่าอางคอ แน
ซ่ีฺ แฮง้ กงาจฺ่า กงาต้าง แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว มางก้อง ท่ื
งกงา่ แน จ่ีวดี กงาจา แล แง� แน กงา ชฺา้ง แฮ้มางนา ฮา
ชฺา้งอางเมิง ลีน แฮนื้ง เวอ จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ี แง� 55 ไม้
กงา อางซฺ่าอางคอ น้ียา่ จฺ่าเกิง่ ม้าม้า ยา้ง ยา้เป� แน กงา ซ่ีฺ
น้ียา่ ล้างต้างเซฺ่อ ม้าม้า ยา้ง ยา้เป� 56 อา่ซ่าง กงา อางซฺ่า
อางคอ แน ซ่ีฺ แฮง้ กงาจฺ่า กงาต้าง แง� ชฺา้ง แฮม้้า กงาก้อง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� แน กงาม ชฺา้ง แฮม้าง ก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� 57 อา่โบง้ จ่ีวดี อางจา ม้ายา่ กงา
นา ซฺาลือ ป่ี ล่าแง� ยาว กงา จ่ีวดีแต่จา น้ียา่� ไม้ อา่โบ้ง
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ปาปาย ยา้� ยาว ท่ือชา่งกานญา เป� ชฺา้ง กงา อางซฺ่าอาง
คอ แน ซ่ีฺ กงาจฺ่า กงาต้าง ชี ออืยา่ กงา ปาปาย ยา้ จ่ีวดี กงา
จา คูแง� 58 จฺ่าเกิง่ มู่งท่า โยเ้วอ จายลือ ชี น้ียา่ นอง อางฮู่
อางพี่ ออื มานา จฺ่า ชี แฮง้นา บ่าตู่� ไม้ ยองมู น้ียา่ น่อง โย้
เวอ ซ้ีฺน ช�ี จ้า ชฺา้ง จฺ่าเกิง่ น้ีมาง กงาจฺ่า คูชี ออืยา่ จ่ีวดี กงา
จา แล คู แง� แน�

59พระเยซู อางเลิง่ น้ีออื จ่ี เมอ� แฮญ้่าม เมอ ยา คาเป
อรนาอุม อางเมิง ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ม่าอูบ่ จา ชเีย�

ศิษย์ อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา เค่ แฮง้ วา่ง ชี
60พระเยซู ศิษย์ ออื อางบยา่ ยา้เย�่ อางเลิง่ น้ีออื กงาก

ยา่ คูยาว น้ีเลิง่ นา จ่ีจ่าบ ลางกา ช�ี ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน
จ่ีจ่าบ ลางกา ชเีย� �น้ีแม้แน ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางยา่กอางกาบ
ม่าอู่บ น้ียา่ อา่ซ่าง ฮาย เค่ กงากา แน เวอ� แน� 61 ยาว
พระเยซู มือ แบน ชเีย� ยาง ศิษย์ ออื น้ีเลิง่ นา จ่ีจ่าบ ลาง
กา ชี แน� แฮง้เย่ ยางมือ ยองนา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �นอยา่
ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ีออื นา นืงบาบ่าจาบ คู ลา� 62 จาวา่แน กงา
มู่งท่า กงา ด้ืงอา่น โยเ้วอ ตายแลน ชี แน นอง มยา้ง คูยาว
นอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา คูแง� 63 ชฺา้ง ออืนา จ่ีวดี ป่ี น้ียา่ ชฺา้ง
ล่าท่ี แฮง้ ไจ ป่ี บ่าอา่ เป� จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ ป่ี แง� ยาว กงา นองนา
จ่ีต่าง ม่า ล่าง น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางก้
อง จายลือ แง� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ียา่ ชฺา้ง
นา จ่ีวดีม้าม้า ป่ี แง� 64 จ้า นองมู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่
บ่าเจ่อ คู� แน� (พระเยซู อางด่า ยา้เย่ แบน ล้าง ช�ี ชฺา้ง
บ่าเจ่อ คูง ออืยา่ บ้าเจอ ล้อมู เวอ แน� ยาว อา่ซ่าง ยางนา
กาญ่าม โย้เวอ บ่าแม่น ฮาง ม้า แน�� 65 ยาว พระเยซู น้ี
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แม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �น้ีงยา้ กงา นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่าง น้ี
ยา่� พาจาว มาง บ่าฮา่วล้า ป่ี ยาว อา่ซ่าง มาง กงานา บ่า
เจ่อ ล่าล้า กงากา�� แน�

66 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ยาว ศิษย์ อางบยา่ ยา้เย่ พระ
เยซู นา วจีาน คู ช�ี

67 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษยเ์อก 12 คู่น ออืนา น้ีแม้แน
น้าน ชเีย� �นอ กงานา ชา วี ล่า คูง ลา�� แน�

68 ยาว ซีโมนเปโตร มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �จาวา่แน
กงู นางนา วี ล่า ยาว กงู อา่ซ่าง นา ซฺ้า แอ แน� ไม้ นางเมอ
พาจาวจ่ีต่าง จ่ีวดีม้าม้า ป่ี แฮง้ จา น้อ� 69 กงู อางเจ่อ ยา้
แน แบ คายา นา พาจาว มาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ยา้�
แน�

70 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �กงา
นองมู 12 คู่น น้ีงนา แช้ยู้ ล่าชี่ มาง ยา้ อา่ลา� จ้า นองมู
นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� ยา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ยา่
เจ่น เพล่อ แง�� แน� 71 (พระเยซู ยูดาส ซีโมนอสิคารโิอท
อางยา่ มางนา จ่ีเคอ เย� ไม้ ยา พระเยซู นา กาญ่าม โยเ้วอ
บ่าแม่น ฮา มาง ยา้เย�่ แน ยา ศิษยเ์อก 12 คู่น โยเ้วอ ชฺา้ง
ท่ือม่าง มาง ยา้เย�่�

7

พระเยซู แน ยาง อางแพ้ ออื
1 น่อง โย้เวอ จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ กาลิลี แควน

โย้เวอ ต้าว ยา้ กวา่ ช�ี ยา ยูเดีย แควน เวอ บ่าแล ซ้ี เย�
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ไม้ ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ยางนา เค่ แซ่ คูง เย� 2 แฮญ้่าม เมอ
ยวิชฺา้ง ออื ยูม้ยา่ด้ืงป่อยนืง ยา่ง ชา เคิน ลา ชเีย� *

3 พระเยซู อางแพ้ ออื พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�อา่อา้ย เวอ� ยูเดีย แควน เวอ แล ปาว� นาง ศิษย์ ออืนา
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ฮู ป่ี ปาว� 4 ชฺา้ง แมก่า กงา
จ่าแล่ ซ่ีง ออืยา่ บ้าเจอ ฮา เวมิ อางลาบอางโชง แน บ่าฮา
คู� จ้า นา ล้อแม้เวมิ อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ ฮาย ญา� น้ีแม้แน
ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮายแบ ป่ี ปาว�� แน
5 (ซ้ามบา พระเยซู อางแพ้ อมื พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย��

6 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �อา่อา้ย อางญ่าม
ยา่ง บ่าเคอ กาซ้ืง� จ้า นอง เมอ อางญ่าม กูญ่าม ยา้ จา
แง� 7 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื นองนา บ่าเมอ ล่า คู� ไม้
ยอ นองนา เม้อ ล่าเซฺ่อ บ่าจา วา� จ้า ยอ อา่อา้ย นา เม้อ
ล่าคูง� ไม้ อา่อา้ย ยองนา กูเทอ ยา้ น้ีแม้แน ม่า แง� �นอง
อางเลิง่ ฮา ออื อางซี� แน� 8 นอง ยูม้ยา่ด้ืงป่อยนืง โย้เวอ
แอน ลาง คูปาว� อา่อา้ย บ่าแอ กาซ้ืง ล่า� ไม้ อางญ่าม บ่า
เคอ กาซ้ืง� แน�

9แฮแ้ม้ จ่ี ยาว พระเยซู มือ กาลิลี แควน โย้ ด้ืง แล ชเีย�
10 น่อง โย้เวอ พระเยซู อางแพ้ ออื ป่อย โย้เวอ แอน้ คู

ยาว� พระเยซู กยา้บ แน อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ีแบ แน ค่าว
แอน ชเีย� 11 ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา ป่อย โย้เวอ
ฮูย ซฺ้า ยาว น้ีแม้แน น้า ลางกา ชเีย� �ยา ล้อเกิง้ แอ กาชี
เวอ�� แน�
* 7:2 7:2 ยูม้ยา่ด้ืงป่อยนืง น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื จฺ่าปอต้างปอ ฮาย บ่อ ม่อน คูง
เย� ยองมู น้ียา่ กู ปี ยา้ น้ีแม้แน ฮา คูแง� กาปี 8 นืง กาแน� ไม้ ยองมู น้ียา่
โมเสส จ่ีวดีแต่จา แฮญ้่าม เมอ� ยอง อางฮู่ อางพี่ ออื ตีอางกืออางคาก โยเ้วอ
40 ปี แน แก้บ้า ยอ่ ซ้อดแซ้ด กวา่ คู เมอ� ยูม้ยา่ด้ืงยา้ แต่ง ด้ืง คูชี แฮง้นา
โมงซฺ้า คูง เย�
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12 ชฺา้ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ จ่ี ลางกา ช�ี
ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ยา ชฺา้ง อางแม่น� แน�
จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี ลางกา เย� �บ่าอา่ท้าล้อ นา
ยา ชฺา้ง แล่จ่อบ� แน� 13 จ้า อา่ซ่าง มาง พระเยซู นา อาง
เซง บื้ง แน บ่าจ่ีเคอ จอ กาเย� ไม้ ยวิชฺา้ง ยอคา ออืนา แค
คูง เย�

พระเยซู ยูม้ยา่ด้ืงป่อยนืง เวอ ม่าอูบ่ ยา้ง
14 ยูม้ยา่ด้ืงป่อยนืง ยา่ง 3-4 นืง เคิน ยาว พระเยซู โบสถ์

อางฮื่อ โย้เวอ ออ้งแล ชฺา้ง ออืนา ต่องก่าต่าง ม่าอู่บ ชเีย�
15 ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู ม่าอู่บ แฮง้นา นืงบาม่าน คูง
เย� แฮง้เย่ น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �ยา บ้าเจอ แบบยา่ กา
ทืง แง� ไม้ ยา อา่ซ่าง ก้อง บ่ากงา เล่น กางซ้ืง น่อ� แน�

16 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ี
ยา่ กงาก้อง จายลือ บ่าอา่� จ้า พาจาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า
ชี่ มางก้อง จายลือ แง� 17 อา่ซ่าง พาจาว มาง นืงบาจาบ
วา แน ฮาย เค่ ซ่ี แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางแบ ยา้ กงา ม่าอู่บ
จ่ีต่าง น้ียา่ พาจาว มางก้อง จายลือ ชี ล่าอา้ว กงาก้อง จา
ยล้า แงแน� 18อา่ซ่าง ค่าตอง นืงบาจาบวา แน จ่ี แง� ชฺา้ง
แฮ้ม้า ค่าตอง นา ฮาย แมก่ากงาจ่าแล่ ป่ี แง� จ้า อา่ซ่าง
ยางนา ซฺาลือ ป่ีชี่ มางนา ฮาย แมก่า กงา ป่ี แง� ชฺา้ง แฮม้้า
อางเจ่อจ่ากงา กาย้า� แน ยา อา่ซ่าง มางนา บ่าจ่อบ เป�
19 โมเสส นองนา อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ป่ี ล่าง ญา� จ้า นอ
งมู น้ียา่ ท่ือม่าง แนม บ่าฮา เค่ คู� ท้าว นอ บ้าเจอ กงานา
อางแซ่ ล่าซ่ี แน�� แน�

20แฮง้เย่ ยอง น้ีแม้แน จ่ีพอย คู ช�ี �นางนา แด่ยา่ ออ่ง
ล่าชา� ชฺา้ง นางนา แซ่ ล่าซ้ีง แฮม้้า อา่ซ่าง เวอ�� แน�
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21 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �กงา
ลองนืง เวอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ท่ือเลิง่ ฮาย แอ�
นอ แฮ้ เลิง่ นา นืงบาม่าน คูแง� 22 โมเสส นองนา พิธขีลิบ
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ป่ี ล่าชี�่ (จ้า ม้าม้า น้ียา่ นองฮู่นอง
พี่ ยอ โมเสส ฮู่ เวอ ยา้ พิธีขลิบ ฮาย ล้าน คูช�ี� แน นอง
อางยา่ยา่ค่า ออืนา พิธขีลิบ ฮา ป่ี แฮนื้ง เวอ ลองนืง เพล่อ
ยาว� นอยา่ บ้าเจอล้อแม้เวมิ นอง อางยา่ยา่ค่า ออืนา พิธี
ขลิบ อางฮา ป่ี ยา้� 23นอง ค่าตอง อางยา่ยา่ค่า ออืนา ลอง
นืง เวอ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮแ้ม้แน พิธขีลิบ ฮา ป่ี แฮง้
บ่าซี ยาว� ท้าว กงา ลองนืง เวอ ชฺา้ง นา พ่าญ่าด ยา โปยว
ชี น้ียา่ นอ บ้าเจอฮาย กงานา นืงบาค่าด้า ล่า คูแง� 24 จา
วา่แน นอง อางเลิง่ แฮง้ ม้าม้า แน บ่าแบ ยาว บ่าต่าดบ่า
ต่อน โจ� จ้า อางเลิง่ ม้าม้า วา แน ต้าดต่อน โว�� แน�

พระเยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มาง ชา่อา้�
25 เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา ชเีย� ยองมู

น้ียา่ น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ชเีย� �ชฺา้ง ยอคา ออื ชา แซ่
แฮ้ม้า ชฺา้ง น้ีมาง ชา่อา้� 26 จ้า ฮู ปาว� ยา ชฺา้ง กางมู เวอ
จูง จ่ี ช�ี ยอคา อมื ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา คู� อา้ว ยอคา
ออื ยางนา เจ่อ คูชี ล่า� ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง ยา้แน� 27 จ้า กงู อางแบ
คูยา้ ชฺา้ง น้ีม้า ล้อเกิง้ จายล้า ชี แน� จาวา่แน ยาง พาจาว
มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง เพ
ล่อ ชี ม้าม้า แนยาว กงู บ่าแบ คู เป� ยา ล้อเกิง้ จายล้า ช�ี
แน�

28 ยาว พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ม่าอูบ่ เมอ� อางเซง
บื้ง แน น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อางอา้ ยา้ นอ กงานา อางแบก
งา ล่า คูยา้� แน นอ อางแบ คูยา้� กงา ล้อเกิง้ จายลือ ชี
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แน� จ้า กงา ลือ ชี น้ียา่ ลือ ซ้ี ยาว ลือ แอ บ่าอา่ เป� จ้า
ท่ือม่าง จา แง� ยา กงานา ม้าม้า ยา้ ซฺาลือ ป่ี ล่าแง� แน
นอ ยางนา บ่าแบกงา กาคู� 29 จ้า กงา ยางนา อางแบกงา
กา ยา้� ไม้ กงา ยางก้อง จายลือ แอ� แน ยา กงานา ซฺาลือ
ป่ี ล่าแง� แน�

30 ชฺา้ง ออื พระเยซู นา ชา ชู คูชี จ้า บ่าชู กงา กาเย� ไม้
ยาง อางญ่าม ยา่ง บ่าเคอ กาซ้ืง เย� 31 ชฺา้ง อางมู โย้เวอ
ชฺา้ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา เจ่อ ช�ี ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน
จ่ีลางกา ชเีย� �พาจาว มาง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง ลืน เมอ� ยา ค่าพ่าย่า น้ีมาง ล่อบ่าปา
ล่า อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา แง�� แน�

ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา ชา ชู คู ชยีา้ง
32 แฮญ้่าม เมอ ฟารสีิ ออื แบน คู ชเีย� ชฺา้ง อางอีบ่าอา่

พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ ค่าว จ่ี ลางกา ชี แน� แฮง้เย่ ปุโรหติ
ยอคา แน ฟารสีิ อมื ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อล่อฮู ออืนา ม่า พระ
เยซู นา ชู แล ป่ีชี�่ 33 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงา
นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ท่ือฟ่าง ด้ืง เปิน แง� ยาว กงานา ซฺา
ลือ ป่ี ล่าชี่ มางก้อง พ่าวแล แล่แง� 34 นอ กงานา ซฺ้า กวา่
ล่า คูแง� จ้า กงานา บ่าซฺ่า ล่า มยา้ง กา� ไม้ นอ กงา ชา
แล โยเ้วอ บ่าแล กงา กา� แน�

35 แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ช�ี
�ยา ล้อเกิง้ ชา แล แง� ไม้ กงู ยางนา บ่าซฺ่ามยา้ง กา� อา้ว
ยา ประเทศ กรกี ออืเมอ แล กงู ชฺา้ง ออืนา ซฺ้า แลง ลา� แน
โย้เวอ กรกี ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ แลง ลา� 36 ยาง น้ีแม้แน จ่ี
น้ียา่ บ้าเจอป้าค้า เวอ� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �นอ กงานา ซฺ้า
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กวา่ ล่า คูแง� จ้า บ่าซฺ่าล่ามยา้ง กา� แน �นอ กงา ชา แล
โยเ้วอ บ่าแล กงากา� � แน�

พระเยซู อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางนา จ่ีเคอ
ยา้ง

37 ยูม้ยา่ด้ืงป่อยนืง อางนืงลีน น้ียา่ อางนืง ปีนแตปีนนา
เลิน่เลิน่ ม่าง ยา้เย�่ พระเยซู ทายจูง ล้า ยาว อางเซง บื้ง
แน น้ีแม้แน จ่ี ล้า ชเีย� �อา่ซ่าง ล้าง แบ่ แง� กงาก้อง
ออ้งล้าน ยาว ต้าง ปาว� 38 อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่าง� ยาง
นืงบา โย้เวอ จ่ีวดีล้างบ้า แฮง้ ปูย อ่อกลือ แง� พระคัมภีร์
เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แม้แน ยา้� แน� 39พระเยซู น้ีแม้แน
จ่ี น้ี� ไม้ จ่ีวดีล้างบ้า น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
กาญ่าม โย้เวอ ชฺา้ง ยางนา เจ่อ คูชี ออืนา ป่ี แฮง้นา จ่ีเคอ
เย� จ้า อาม้ือ อา่ซ่าง มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
บ่ากงาบู้ กาซ้ืง เย� ไม้ พระเยซู ล่ากาน บ่าวา่ เปิน กาซ้ืง�
แน ยา มู่งท่า เวอ บ่ากงา พ่าว แล แล่ กาซ้ืง�

ค่องชา่ง ออื พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเจ้ กา ชยีา้ง
40 ค่องชา่ง ออื พระเยซู จ่ี แฮง้นา กงากยา่ คู เมอ� ชฺา้ง

อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ค่าพ่าย่า
น้ีม้า กงู ค้าแต้ เวอ จาย พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า ล่อ ชี
แฮม้าง นาตู้� แน�

41 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ีกาง เย� �ยา พาจาว มาง
แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง ยา้� แน�
จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ีกาง เย� �เยซู น้ีม้า กาลิ

ลี แควน โย้เวอ จายล้า ชี บ่าอา่ ลา� จ้า พาจาว มาง แช้
ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ ม้า เบธเลเฮม
ค่อง เวอ จายล้า แง� 42 พระคัมภีร์ โย้เวอ มอ ยาว น้ีแม้
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แน แต้ม ชี ช�ี �กาญ่าม เวอ พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ ม้ายา่ ก่าซ้าด ดาวดิ อางอา่
นอางซ้ืฺอ เกิด้ ลือ แง� แน ยา เบธเลเฮม ค่อง ก่าซ้าด ดาวดิ
ค่องเกิด่ ชี โย้เวอ เกิ้ดลือ แง�� กาลิลี แควน เวอ เกิ้ดลือ
แง บ่าอา่ เป� แน�✡ 43แฮง้เย่ ชฺา้ง อมื อางมู เป่ิงออ่ก ลาง
กา ช�ี ไม้ พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ ปาปาย� 44 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื
พระเยซู นา ชู คู ซ้ีง เย� จ้า อา่ซ่าง มาง บ่าชู เย�

ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย
45 แฮง้เย่ โบสถ์อางฮื่อล่อฮู อมื ปุโรหติ ยอคา แน ฟารสีิ

ออืนา พ่าวซฺ้า แล คูช�ี ยาว ปุโรหติ ยอคา แน ฟารสีิ มู อมื
น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �นอ บ้าเจอ ยางนา นู้เวอ บ่าชู ล้า คู
แน�� แน�

46 ยาว โบสถ์อางฮื่อล่อฮู อมื น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �กงู
ยา่ ค่าพ่ายา่ น้ีมาง ม่าอูบ่ แฮง้แม้แน อา่ซ่าง มาง ม่าอูบ่ นา
บ่ากยา่ กางซ้ืง� แน�

47ยาว ฟารสีิ อมื ยองนา น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �ยา นอง
นา คาตา ล่า จ้อบ ล่าแง� 48 ยอคา มู แน ฟารสีิ มู นู้เวอ ฮู
ปาว� อา่ซ่าง จา แง ยางนา เจ่อ ชี แน� 49 ชฺา้ง โมเสส อาง
ล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าแบ คูง อนืญา เป พระเยซู นา เจ่อ
คูแง� แฮง้ยา้ ยองนา พาจาว มาง แซ้งวา้น แง� แน�

50 นิโคเดมัส ยวิชฺา้ง ยอคา อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง
ยา้เย�่ แน ยา พระเยซู นา อางซฺ้า แล กางซ้ืง เย� ยา ยอง
นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� 51 �กงู อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ อา่ซ่าง
นา อางซี ต้าดต่อน แง� ยาง จ่ี แฮง้นา กงากยา่ เมินญา�
✡ 7:42 7:42 มีคาห์ 5:2
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แน ยา บ้าเจอ ฮา ชี แน กงาแบน เมินญา อา่ลา ต้าดต่อน
แง�� แน�

52 จ้า ยอง นิโคเดมัส นา น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �นา ยาง
แม้แน กาลิลี แควน เวอ จายล้า ชี นอเด่� พระคัมภีร์ เวอ
ฮู ปาว� ยาว นา กงาแบ แง� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ียา่ กา
ลิลี แควน จายล้า ชี แน ท่ือม่าง แนม บ่าจา� แน�

53 ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮง้ เจิก่ ลางกา ชเีย� แน ค่า
ตอง ยูม้ พ่าวแอน้ แล่คู ชเีย�

8
ค่าบายา่ ท่ือม่าง ยาง จู้ มางก้อง ยู่ด้ืง จา เมอ ชูกงา ชี

ยา้ง
1 พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ แลน ชเีย� 2 ซอทา

อางด่า เคิน ยาว ยาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ท่ือเทอ แอน้ แล่
ชี่ เย� ชฺา้ง อมื ยางนา ซฺ้าล้า คู ชเีย� พระเยซู ด้ืงลู่ง ลือ
ยาว ต่องก่าต่าง ม่าอู่บ ชเีย� 3 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื
แน ฟารสีิ ออื ค่าบายา่ ท่ือม่าง นา ซ่ืฺยล้าน ชเีย� แน ยางนา
ชฺา้ง ออื ล้าก้า โย้เวอ จูง ป่ีชี่ เย� ค่าบายา่ น้ีม้า ยาง จู้ มา
งก้อง ยูด้ื่ง จา เมอ ฮาก ชู กงา ชเีย�

4ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คู ชเีย� �อาจารย์ เวอ�
ค่าบายา่ น้ีม้า ยาง จู้ มางก้อง ยู่ด้ืง จา เมอ ฮาก ชู กงา ช�ี
5อางล้ีบอางล่าว เวอ โมเสส กงูนา ม่า ล่าแง� ชฺา้ง น้ีแม้แน
ฮา ชี ออืนา ลอบา จาน แซ่ โว แน� ท้าว นา บ้าเจอล้อแม้
ฮา แง�� แน� 6 (ยอง น้ีแม้แน น้า คูง น้ียา่� ไม้ ป่องฮา่น
แน พระเยซู นา จ้อบ อางเลิง่ ซฺ้า ยาว อางซี ชู คูง เย��
จ้า พระเยซู เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี เย� ยา ด้ืงจู ฮาน ยาว ยาง ล่า

ญู่ง แฮง้ น้ืงชฺา่ท่า โย้เวอ แต้ม ชเีย� 7 จ้า ยองมู แฮง้ พระ
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เยซู นา น้า คูง แฮง้ บ่าซ่าว คูเย� แฮง้เย่ พระเยซู ทาจูง ล้า
ยาว น้ีแม้แน จ่ีน ล้า ช�ี �นองมู นู้เวอ อา่ซ่าง จา แง เจิน้
เจ้อ อางซี บ่าจา แน� ชฺา้ง แฮ้มาง ฮากฮู่ เวอ ลอบา แฮง้
กอย ยาว ค่าบายา่ น้ี มางนา จาน โว�� แน� 8 ยาว พระ
เยซู มือ ด้ืงจู ฮาน ยาว ยาง ล่าญู่ง แฮง้ น้ืงชฺา่ท่า โยเ้วอ แต้ม
ล้าแล่ ชีเ่ย�

9 ชฺา้ง ออื พระเยซู แฮ้แม้แน จ่ี แฮง้นา กงากยา่ คูยาว�
ยอง กาจาง กามาง กา แน ยอ่ย เจิก่ออ่กแอน คู ชเีย� ชฺา้ง
ฮาก ล่อบ่าปา แน ยา่ม่าง ม่าง มาง ต่องก่าต่าง ยอ่ย เจิก่แอ
ออน เย� ยาว น่อง เวอ พระเยซู แน ค่าบายา่ แฮ้มางเยด่
ญาเย่ จ้าน ล้า ช�ี 10 ยาว พระเยซู ทายจูง ล้า ชเีย� ยาว
ค่าบายา่ แฮม้างนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �ยอ ล้อเกิง้ แอ โค
คู ช�ี นางนา อา่ซ่าง มาง อางซี บ่ายู่ ล่าลา�� แน�

11 ยาว ค่าบายา่ แฮ้มาง น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �บ่าจา�
แน� ยาว พระเยซู ค่าบายา่ แฮ้มางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�กงาม นางนา อางซี บ่ายู่ ล่าเป� แอน้ ปาว ยาว อางบล่าบ
บ่าฮา แล่โจ�� แน�

พระเยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า มาง ยา้
12พระเยซู ฟารสีิ ออืนา น้ีแม้แน ท่ือเทอ จ่ีชา่ง แล่ชี่ เย�

�กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า มาง ยา้� อา่ซ่าง
กงานา เค่ ล่าแง� ยา อางแปล้นอางซ้า จ่ีวดีม้าม้า แฮง้ กงา
บู้ แง� แน ยา อางวืง้อางวา้ง โยเ้วอ บ่ายอ่ แล่ก้าน� แน�

13 แฮง้เย่ ฟารสีิ อมื ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คูช�ี �นาง จ่ี
นาง พอ� นาง จ่ีต่าง น้ียา่ บ่าเจ่อจ่า กงากา� แน�

14 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �โอย่� กงายา่ กงา
จ่ี กงา พอ ยา้� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ กงา จ่ีต่าง น้ียา่ ม้าม้า
เป� ไม้ กงา อางแบจ่าแล่� กงา อางโต น้ียา่ บ้าเจอล้อเกิง้
จายลือ ช�ี แน บ้าเจอล้อเกิง้ ชา แล แงแน� จ้า นอ บ่าแบ
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คู� กงา บ้าเจอล้อเกิง้ จาย ลือ ชี แน บ้าเจอล้อเกิง้ ชา แล
แงแน� 15 นอ ชฺา้ง ออื อางซี ต้าดต่อน แฮง้แม้แน ต้าดต่อ
น คูแง� จ้า กงา อา่ซ่าง มางนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน เป�
16 จ้า จาวา่แน กงา อา่ซ่าง นา อางซี ต้าดต่อน แง� กงา
ต้าดต่อนจ่ีต่าง น้ียา่ อางกงา่อางเกิง เป� ไม้ กงายา่ กงา
ท่ือม่าง แน บ่าต่าดบ่าต่อน เป� จ้า กงายา่ อา่โบ้ง กงานา
ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง ไกง้ ท่ืงกงา่ แน ต้าดต่อน แง� 17 นอง
อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี ชฺา้ง 2 คู่น พีญ่่าน
เพล่อ เมอ� จาวา่แน เยด่ จ่ี แฮง้ ตู้ ลางกายาว อางเจ่อจ่า
กงา กายา้� ไม้ เยด่ อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แงแน� 18 กงายา่ ค่า
ตอง อางโต น้ีงนา พี่ญ่าน เพล่อ จ่าแล่ แง� ยาว อา่โบ้ง
กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง� ยาง คาตา ยา้ กงานา พีญ่่าน เพ
ล่อ ป่ี ล่าแง� แน�

19แฮง้เย่ ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน คู ช�ี �ท้าว นาง
โบง้ นาง จ่ี เคอ แฮม้้า บ้าเจอล้อเกิง้ เวอ�� แน�
ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �นอ อา่โบ้ง ไกง้นา

บ่าแบ ล่า กงากา� ไม้ จาวา่แน นอง กงานา อางแบ ล่า กงา
กา แนอู�้ นอ อา่โบง้ นา คาตา ยา้ แบ กงากา แง� แน�

20 พระเยซู อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีออื จ่ี เมอ� ยา โบสถ์
อางฮื่อ เวอ พลู้ ท่านยา่ อางฮีบ้ โบย ชี แฮ้ฮอ้ง ก้องเวอ ม่า
อู่บ เย� อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่าชู ลือ เย� ไม้ ยาง อางญ่าม
ยา่ง บ่าเคอ กาซ้ืง เย�

พระเยซู มู่งท่า เวอ ชา แล ยา้ง
21ยาว พระเยซู ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง แล่ชี่ เย� �กงา

นองนา เจิก่แล ล่าแง� นอ กงานา ซฺ้ากวา่ ล่า คูแง� จ้า นอ
ค่าตอง อางบล่าบ แฮง้ ปาปาย ซ้ีฺ คูแง� กงา ชา แล โย้เวอ
นอ บ่าแล กงากา� แน�
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22แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื น้ีแม้แน จ่ีลางกา ช�ี �ยา อา
มือ ยางต่องยาง แน ชา แซ่จ่าแล่ง ลา� ไม้ ยา น้ีแม้แน จ่ี
แง� �กงา ชา แล โยเ้วอ นอ บ่าแล กงากา� � แน�

23 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �นอ ชฺา้งอาง
เมิง จายล้า คูแง� จ้า กงา มู่งท่า จายลือ แอ� นอ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื จ้า กงา บ่าอา่ เป� 24 ยาว น้ีงยา้ เป กงา
นองนา ม่า ล่าง น้ียา่ นอ ค่าตอง อางบล่าบ แฮง้ ปาปาย ซ้ีฺ
คูง แน� อางอา้ ยา้� นอ ค่าตอง อางบล่าบ แฮง้ ปาปาย ยา้
ซ้ีฺ คูแง� จาวา่แน นอง กงานา บ่าเจ่อ ล่าคูยาว� กงา ชฺา้ง
แฮม้าง ยา้� แน�

25 แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน
คูช�ี �ท้าว นา อา่ซ่าง เวอ�� แน� ยาว พระเยซู มือ ยอง
นา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา แฮม้าง ยา้� แน กงา นองนา
ต่องก่าต่าง เมอ จาย ยา้ ม่าย ล่าแอ�่ กงา แฮม้าง เป แน�
26 ม้าม้า น้ียา่ กงา นองนา อางเลิง่ อางบยา่ ยา้ ม่าแบ ป่ี ล่า
ซ่ี แง� แน จ่ี ล่าซ่ี แง� จ้า กงายา่ กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง
ก้องเวอ อางเลิง่ กงากยา่ ชี อนืญา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออืนา ม่าแบ ป่ี แง� ไม้ ยา อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แง� แน�

27 (ยอ บ่าแบ คู เย� พระเยซู พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง
อางเลิง่ แฮง้ ยองนา จ่ีชา่ง แงแน�� 28แฮง้เย่ พระเยซู มือ
ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นอง กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี
มางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ โญก ชี ล่า เมอ� นอ กงาแบ
คูแง� กงายา่ แฮ้มาง ยา้ แน� ยาว นอ กงาแบ แล่ คูแง�
กงา ค่าตอง นืงบาจาบวา แน เจิน้เจ้อ บ่ากงา ฮา แน� จ้า
กงายา่ อา่โบ้ง กงานา ม่า จ่ี ป่ี ล่าชี่ อางเลิง่ ออื แอน่ญา จ่ี
แงแน� 29 ยาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ ม้า กงาก้อง ยา้ จาด้ืง
แง� ยา กงานา ท่ือม่าง แน บ่าชี่ชา่ล่า� ไม้ กงา กูญ่าม ยา้
ยาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ แง� แน�
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30พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ยาว ชฺา้ง อางบยา่ เย� ยางนา เจ่อ
คูช�ี

พระเยซู อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเคอ ยา้ง
31แฮง้เย่ พระเยซู ยวิชฺา้ง ยางนา เจ่อ คูชี ออืนา น้ีแม้แน

จ่ี ชา่ง ช�ี �จาวา่แน นอง กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่ ยาว
นอ กงา ศิษย์ ม้าม้า ยา้� 32 ยาว นอ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา
กงาแบ คูแง� ยาว อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ยา่ นองนา ฮาย ยา่
เจ่น กงาปูน ป่ี ล่าแง� แน�

33 ยาว ยอง น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �อา่จาน เวอ� กงูยา่
อบัราฮมั อางอา่นอางซ้ืฺอ เป� แน กงู อา่ซ่าง มาง ยา่เจ่น บ่า
เพล่อ กางซ้ืง� ท้าว นา บ้าเจอ น้ีแม้แน อางจ่ี แน� �นอ
ยา่เจ่น กงาปูน แล่ คูแง� � แน�

34 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ี ล่าวา่ ม้าม้า น้ียา่ อา่ซ่าง อางบล่าบ ฮา
แง� ยา อางบล่าบ ยา่เจ่น เพล่อ เป� 35 ยา่เจ่น น้ียา่ ค่า
ตอง ยูม้ชฺา้ง บ่าอา่ เป� จ้า อางยา่ น้ียา่ ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง เพ
ล่อ แล แง� 36 น้ีแม้แนยาว จาวา่แน กงา นองนา ยา่เจ่น
ปูน ป่ี ล่า ยาว� นอยา่ ม้าม้า ยา้ ยา่เจ่น กงาปูน แล่ คูแง�
37กงา อางแบ ยา้ นอ อบัราฮมั อางอา่น ออื ยา้ แน� จ้า นอ
ปีนแตปีนนา ยา้ กงานา ชา แซ่ ล่า คูแง� ไม้ นอ กงา จ่ีต่าง
แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� 38กงายา่ อา่โบง้ ก้อง อางเลิง่ กงามยา้ง
ชี ออื นองนา ม่า แบ ป่ี ล่ายา่ เป� จ้า นอยา่ นอง อางโบ้ง
มางก้อง อางเลิง่ กงากยา่ คูชี ออื ฮายเค่ คูแง� แน�

39 ยาว ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �อบัราฮมั กงู อาง
โบง้ มาง ยา้เป� แน�
ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จาวา่แน นอง อบัราฮมั

อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ม้าม้า แน ยาว� นอ อบัรา
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ฮมั ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้ ฮา เค่ คูแง� 40 กงายา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า พาจาว มางก้อง กงากยา่ ชี แฮง้ นองนา ม่าแบ ป่ี ล่ายา่
เป� จ้า นอยา่ กงานา แซ่ ล่า คู ซ้ี แง� อบัราฮมั น้ีแม้แน
บ่าฮา กางซ้ืง เป� 41 จ้า นอยา่ นอง อางโบง้ มาง ฮา ชี แฮง้
แม้แน ฮายเค่ คูแง� แน�

แฮง้เย่ ชฺา้ง อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คู ช�ี �กงูยา่
จู้ อางยา่ บ่าอา่ เป� จ้า กงู อางโบ้ง ม้าม้า ม้า พาจาว มาง
ท่ือม่าง ญา เป� แน�

42 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จาวา่แน พาจาว มาง
นอง อางโบ้ง ม้าม้า มาง แน ยาว� นอ กงานา อางลาก ล่า
ยา้� ไม้ กงา พาจาว มางก้อง จายลือ แอ� ยาว กงา นู้เวอ
จาด้ืง ชี น้ียา่ พาจาว มาง ซฺาลือ ป่ี ล่าง เป� กงายา่ ค่าตอง
นืงบาจาบวา แน บ่ากงา ลือ เป� 43 นอง กงา จ่ี น้ีงนา บ่า
น่าจ่าแบ กาง น้ียา่� ไม้ นอ บ่าโอ่ด น้า กงา กาวา� 44 นอ
ยา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง อางยา่� แน นอยา่ นอง อางโบ้
ง มาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ คู ซ้ี แง� ยา ต่องก่าต่าง เมอ
จาย ยา้ ชฺา้ง นา แซ่ ล้าน แง� แน ยา อางเลิง่ ม้าม้า เวอ บ่า
ด่ืง กางซ้ืง� ไม้ ยางก้อง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าจา เป� ยาง จ่ี
เมอ ยา จ้อบ แง� ยาง นืงบา ม้าม้า แฮง้แม้แน ยา้� ไม้ ยา
แล่จ่อบ น้อ� แน ยา จ้อบ อางเลิง่ คาโคลาโค โยเ้วอ อางโบ้
ง มาง ยา้เป� 45 ยาว น้ีงยา้ กงา อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี เมอ นอง
กงานา บ่าเจ่อ ล่า คูง น้ียา่� 46นอง อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง ฮา
มยา้ง ป่ี ล่า กงากา แง� กงา อางบล่าบ ฮา ชี แน� ท้าว กงา
อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี เมอ บ้าเจอ นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่า คูแน�
47อา่ซ่าง พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ แง� ยา พาจาวจ่ีต่าง แฮง้
นา อางน้า ยา้เป� จ้า นอ กงา จ่ี น้ีงนา บ่าน่า คู� ไม้ นอ พา
จาว มาง ชฺา้ง บ่าอา่ เป� แน�
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พระเยซู ยาง อางโต แน อบัราฮมั อางเลิง่ แฮง้ จ่ี เคอ
ยา้ง

48 ชฺา้ง ออื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �ท้าว กงู
บ้าเจอ ล้อเกิง้ จ่ี ซี ช�ี นางนา สะมาเรยีชฺา้ง แน จ่ี ล่าชี่ น้ี
ยา่� แน นางนา แด่ยา่ ออ่ง ชี แน จ่ี ล่าชี่ น้ียา่�� แน�

49 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงานา แด่ยา่ บ่า
ออ่ง ล้าเป� กงา อา่โบง้ นา โญกจ่าญ่อจ่าง� จ้า นอ กงานา
ฮูยา้ ล่าแง� 50 กงา อา่ซ่าง มางนา กงานา บ่าโญกบ่าญ่อ
ป่ี ล่าซ่ี� จ้า พาจาว ม้า กงานา อางฮื่อ เพล่อ ป่ี ล่า ซ่ี แง�
แน ยา ต้าดต่อนฮู มาง ยา้เป� 51กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ
ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮาย เค่ แง� ยา บ่า
ซ่ีฺ�� แน�

52 ยาว ชฺา้ง อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คู ชเีย� �อา
ม้ือ กงู แบ คายา� นางนา แด่ยา่ ออ่ง ล่าชี่ แน� ไม้ อบัรา
ฮมั แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืยา่ ซ้ีฺ แอ โค คูงญา� จ้า นา
น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่ซ่าง กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ เจ่อ แง� ยา
บ่าซ่ีฺ เป� แน� 53 นา อบัราฮมั กงู อางฮู่ ม่าง ล่อบ่าปา ล่า
ฮื่อ แง� อบัราฮมั แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืยา่ ซ้ีฺ แอ โค
คูงญา� นาง เยง้ กานยาว นา อา่ซ่าง เวอ�� แน�

54ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �จาวา่แน กงาต่องก
งา แน จ่ี โญกจ่าญ่อจ่าน แล่ยาว� โญกจ่าญ่อ จ่ีต่าง แฮง้
เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� จ้า กงานา จ่ี โญกญอ จ่า ล่า ชี่
ม้า พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ยา้เป� ยาว ยา นอง พาจาว
แน จ่ี มาง ยา้เป� 55 ม้าม้า น้ียา่ นอ ยางนา บ่าแบกงา กา�
จ้า กงา ยางนา อางแบกงากา ยา้� จาวา่แน กงา ยางนา บ่า
แบกงากา แน จ่ี ยาว� กงาม นอง แม้แน ยา้ ชฺา้ง แล่จ่อบ
เพล่อ แง� กงา ยางนา อางแบกงากา ยา้� แน กงา ยาง ม่า
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ฮา ป่ี ล่าชี่ ออื ฮายเค่ แง� 56 อบัราฮมั นอง อางฮู่ ม้า กงา
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ลือ แฮนื้ง นา อางกงามยา้ง ยา้ แน กยา่ง
จ่า แง� ยาว ยา กงามยา้ง ญา� แน กงากยา่ง ญา� แน�

57 ยาว ชฺา้ง อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คู ชเีย� �อบั
ราฮมั ซ้ีฺ มล่าง คางญา ท้าว นา บ้าเจอล้อแม้ อบัราฮมั นา
กงามยา้ง แอ� ไม้ นาง อา่ญู น้ียา่ 50 ปี แนม บ่าเคอ กาซ้ืง
น่อ� แน�

58 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ม้าม้า
น้ียา่ กงา อบัราฮมั บ่าเกิด่ ฮู่ เวอ ยา้ จ่ีวดี จาด้ืง แอ�� แน�
59 ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื ลอบา ยา่ง กอยท่าม แล่ คู ชเีย� ยองมู
น้ียา่ พระเยซู นา ลอบา แฮง้ ซ้ีฺ แอเคอ แน ชา จาน คูง เย�
จ้า พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ อางเง้ โย้เวอ ค่าว ฮื่น อ่อกแอน
ชเีย�*

9
พระเยซู ชฺา้งแมปอ มางนา ยา ชยีา้ง

1พระเยซู ยอ่ จา เมอ� ค่าพ่ายา่ แมปอ ท่ือม่าง นา มยา้ง
ชเีย� ยา เกิด้ ลือ เมอ จาย ยา้เย่ แมปอ� 2 ยาว พระเยซู
ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �อา่จาน เวอ�
ยาง ชฺา้งแมปอ เกิด้ เพล่อ ลือ ชี น้ียา่ ยาง อางบล่าบ แฮง้
ปาปาย ล่า� อา้ว ยาง อางบา อางโบ้ง มาง เยด่ อางบล่าบ
แฮง้ ปาปาย ลา�� แน�

3แฮง้เย่ พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �ยาง
อางบล่าบ แน ยาง อางบา อางโบง้ มาง เยด่ อางบล่าบ แฮง้
บ่าอา่ เป� จ้า ยาง ชฺา้งแมปอ เพล่อ ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออืนา พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้ กงามยา้ง ป่ี แงแน น่อ�
* 8:59 8:59 ลอบา กอยจาน น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว เวอ ชฺา้ง พาจาว
มางนา ฮูยา้ ออืนา แซ่ ยา้ง ยา้เย่
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4 กงูมู น้ียา่ กงูนา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มาง ล่ากาน แฮง้ นืงก้อง
เวอ กงาวา่ คูแง� ไม้ มู่งค่ี น้ียา่ อามือ ชา เคอ ลือ แง� แน
มู่งค่ี เวอ อา่ซ่าง มาง ล่ากาน บ่าวา่ กงากา� 5 ยาว กงา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ด้ืง เมอ กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้น
อางซ้า มาง ยา้เป� แน�

6พระเยซู จ่ี เปิน ยาว ยาง ค้าล้า โยเ้วอ ค่านล่าง พีด กาน
ชเีย� ยาว ยาง ค่านล่าง แน ค้าล้า แฮง้ ซูน ลางกา ยาว ลอง
เป่ิน เพล่อ ป่ีชี่ เย� ยาว ยาง ลองเป่ิน แฮง้ ค่าพ่ายา่ แมปอ
มาง แมนือ เวอ ต่า ชเีย� 7 ยาว พระเยซู ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �สิโลอมั ล้างบ้อ โยเ้วอ ลองเป่ิน แฮง้
ชี่อ่อก แล่ โว�� แน� (สิโลอมั น้ียา่ ซฺาแล ป่ี แงแน ฮา
เย�� ยาว ค่าพ่ายา่ แฮ้มาง แลน ยาว ลองเป่ิน แฮง้ ชี่ออ่ก
แล่ชี่ เย� ยาว ยาง ฮูมยา้ง ล้า ชเีย� ยาว ยาง พ่าว แอน้
แล่ชี่ เย�

8 ยาว ชฺา้งแมปอ น้ีมาง ยูม้ต่องยูม้ทาง ออื แน ชฺา้ง ยาง
พลู้ ด้ืง ป้า เมอ มยา้ง คูชี อมื น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ชเีย�
�ชฺา้ง น้ีม้า พลู้ ด้ืง ป้า ชี มาง บ่าอา่ ลา�� แน�

9ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �อางอา้ ยา้� ยาง
ยา้� แน� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ยาง บ่า
อา่ วา่� จ้า ชฺา้ง น้ีม้า ยางนา แมก่า อางตู้� แน� ยาว ค่า
พ่าย่า แฮ้มาง น้ีแม้แน จ่ี เย� �อางอา้ ยา้� กงา ชฺา้ง แฮ้
มาง ยา้� แน�

10 แฮง้เย่ ยอง ยางนา น้ีแม้แน น้าน คูช�ี �ท้าว นา ล้อ
แม้ มยา้ง กงากา แอ�� แน�

11 ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ค่าพ่าย่า
อางเม้ง เยซู แน ชี มาง กงา แมนือ นู้เวอ ลองเป่ิน ต่า ล่าง�
แน ยา กงานา น้ีแม้แน ม่า ล่าง� �สิโลอมั ล้างบ้อ โย้เวอ
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แลน ยาว ลองเป่ิน น้ีง ล้าง ชี่อ่อก แล่โว�� แนยาว กงาม
มือ สิโลอมั ล้างบ้อ โยเ้วอ แล ยาว ลองเป่ิน แฮง้ ล้าง ชีอ่อ่ก
แล่แอ�่ ยาว กงา แมนือ น้ีง ฮูมยา้ง กาแอ� แน�

12 ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื น้ีแม้แน น้า คูง เย� �ท้าว ค่าพ่าย่า
แฮม้้า ล้อเกิง้ แอ กาช�ี� แน�
ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �บ่าแบ ล้า� แน�

ฟารสีิ ออื ค่าพ่ายา่ แมปอ มางนา จ่ี ชยีา้ง
13 ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื ค่าพ่าย่า แมปอ โปยว ชี มางนา ซ่ืฺย

ฟารสีิ ออืนา ซฺ้าน แล คู ชเีย� 14 (พระเยซู ลองเป่ิน แฮง้ ไจ
ค่าพ่ายา่ แมปอ มางนา ยา ชี แฮนื้ง ลองนืง เย�� 15แฮง้เย่
ฟารสีิ อมื ยางนา น้าน คู ช�ี ยา บ้าเจอล้อแม้ มยา้ง กงากา
ชี แน�
ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ยา กงา แมนือ นู้เวอ ลอง

เป่ิน ต่า ล่าง� ยาว กงาม ลองเป่ิน แฮง้ ชีอ่อ่ก แล่แอ�่ ยาว
กงาม ฮูมยา้ง กงากา แอ� แน�

16 ยาว ฟารสีิ อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื น้ีแม้แน จ่ี คูง
เย� �ยา พาจาว มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ� ไม้ ยา ลองนืง
เวอ ชฺา้ง อางด้า นา ยา ช�ี ลองนืง เวอ ล่ากาน วา่ น้ียา่ กงู
อางล้ีบอางล่าว เวอ อางซี� แน� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้
แน จ่ี คูง เย� �ชฺา้ง อางบล่าบ น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา กงากา แง�� แน� แฮง้เย่ ยองมู แฮง้
อางมู เป่ิงออ่ก ลางกา ช�ี ไม้ ยอง อางเลิง่ น้ีเลิง่ นา เยง้ คูง
น้ียา่ บ่าตู่ กาเย�

17ยาวฟารสีิ อมื ค่าพ่ายา่ แมปอ โปยว ชี มางนา น้ีแม้แน
ท่ือเทอ ต้าง น้าน แล่ ชี่ เย� �นาง เยง้ กานยาว ชฺา้ง นางนา
แมปอ ฮา โปยว ป่ี ล่าชี่ ม้า บ้าเจออา่ซ่าง เวอ�� แน� ยาว
ยาง น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู� แน�
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18ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา อมื บ่าเจ่อ เย� ยา ชฺา้งแมปอ เพล่อ
ยาว น่อง นู้เวอ ฮู มยา้ง กงากา ชี แน� แฮง้เย่ ยองมือ ค่า
พ่ายา่ น้ีมาง อางบา อางโบ้ง มาง เยด่นา ฮา้ว ลาย ป่ี ยาว�
19 น้ีแม้แน น้าน ช�ี �ยา ไน้ อางยา่ เกิด้ ลือ ยาว ชฺา้งแมปอ
เพล่อ ชี มาง ยา้ อา่ลา� ท้าว ยา บ้าเจอ อางฮู มยา้ง กงากา
แน�� แน�

20 ยาว อางบา อางโบง้ มางเยด่ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �อา
งอา้ ยา้� ยา ไกง้ อางยา่ เกิด้ ลือ ชฺา้งแมปอ เพล่อ ชี มาง
ยา้� 21 จ้า ไกง้ บ่าแบ ยา บ้าเจอล้อแม้ ฮูมยา้ง กงากา ช�ี
แน ยางนา อา่ซ่าง แมปอ ยา โปยว ป่ีชี่ แน� นอง ยางนา
น้า ฮู ปาว� ไม้ ยา ค่อ คางญา� แน นองนา อางเลิง่ ตอล้า
ชี แฮง้ อางอูบ่ น้า ป่ี ล่า กงากา ยา้� แน� 22 (ค่าพ่าย่า แฮ้
มาง อางบา อางโบ้ง มาง เยด่ น้ีป้าค้า จ่ี น้ียา่� ไม้ เยด่ ยวิ
ชฺา้ง ยอคา ออืนา แค เย� ไม้ ยวิชฺา้ง ยอคา ออื อางด่า ม่า
ลางกา ชเีย� อา่ซ่าง พระเยซู พาจาว มาง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง ยา้ แน จ่ี แง� ชฺา้ง แฮม้าง
นา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ก่าฮื่น ป่ี แง� แน โบสถ์ โย้เวอ บ่า
ป่ี ออ้งล้า แล่ก้าน แน� 23 แฮง้เย่ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง อางบา
อางโบง้ มาง เยด่ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ยา ค่อน ญา� ยางนา น้า
ฮู ปาว� แน��

24แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื ค่าพ่ายา่ แมปอ โปยว ชี มาง
นา ท่ือเทอ ฮา้ว ล้าแล่ ป่ีชี�่ ยาว ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คู
ชเีย� �จาวา่แน นาง พาจาว มางนา นาบท้ือ แนยาว กงูนา
ก่ามค่าน ป่ี ล่าโว� นา อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แงแน� กงู อางแบ
ยา้ ค่าพ่ายา่ แฮม้้า ชฺา้ง อางบล่าบ� แน�

25 ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา บ่าแบ ยา ชฺา้ง อา
งบล่าบ ล่าอา้ว ชฺา้ง บ่าบล่าบ ล่าแน� จ้า กงา อางแบ ต่อ
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งก่า เวอ กงา แมนือ น้ียา่ บ่าฮู มยา้ง กาแน� จ้า อาม้ือ
อางฮู มยา้ง กายา้� แน�

26ยาว ยองมู แฮง้ ยางนา น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �ยา นาง
นา บ้าเจอฮา ล่าแง� ยา นางนา บ้าเจอล้อแม้ ยา ล่าแง��
แน�

27 ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา นองนา อู่บน้า ป่ี
ล่ายา่� จ้า นอ บ่าน่า คู ท้าว บ้าเจอฮานา อูบ่ แล่ ป่ี ล่าก้าน
แง� อา้ว นอง คาตา แน ยาง ศิษย์ เพล่อ คู ซ้ี แง ลา��
แน�

28 ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา อมื ยางนา น้ีแม้แน จ่ี ฮูยา้ คู ชเีย�
�นา ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ศิษย�์ จ้า กงู โมเสส ศิษย�์ 29 กงู
อางแบ ยา้ พาจาว ม้า โมเสส นา จ่ีชา่ง ชี แน� จ้า กงู บ่า
แบ ค่าพ่ายา่ แฮม้้า บ้าเจอล้อเกิง้ จายล้า ช�ี แน�

30 ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นืงบาม่าน คาน้าว�
นอ บ้าเจอ บ่าแบ คูแน ยา ล้อเกิง้ จายล้า ชแีน� จ้า บ้าเจอ
ล้อแม้เวมิ ยา กงา แมนือ น้ีงนา ฮา มยา้ง กงาป่ี ล่างญ้า�
31 กงู อางแบ ยา้� พาจาว ม้า ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา บ่าน่า
แน� จ้า อา่ซ่าง ยางนา นืงบาชี แง� แน ยาง นืงบาจาบวา
แน ฮา เค่ แง� ยา ชฺา้ง แฮ้มางนา อางน้า ยา้แน� 32 ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ อา่ซ่าง จา แง� ชฺา้ง เกิด้ ลือเมอ จาย แมปอ
เพล่อ ชี ออืนา ฮา ฮูมยา้ง ป่ี กงากา แงแน� อา่ซ่าง มาง
บ่ากงากยา่ กางซ้ืง เป� 33 จาวา่แน ค่าพ่ายา่ น้ีมาง พาจาว
มางก้อง บ่าจาย ลือ อู�้ ยา อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ บ่าฮา กงากา
เป� แน�

34แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื ยางนา น้ีแม้แน จ่ี คู ช�ี �นาง
เกิด้ ลือ ชี น้ีง บล่าบ คางญ้า� น้ีม้อก เวมิ กงูนา ชา ม่าอู่บ
แล่ ล่าง ล้า� แน� ยาว ยางนา ยวิชฺา้ง โบสถ์ อางเง้ โย้เวอ
ก่า ออ่กแอ ป่ีชี่ เย�
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ชฺา้ง ออื นืงบา โยเ้วอ แมปอ ปอ ยา้ง
35พระเยซู ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ค่าพ่ายา่ แมปอ โปยว ชี มาง

นา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ก่า ออ่ก ชี อางเลิง่ แฮง้ แบน ยาว�
ยาง ค่าพ่ายา่ แฮม้าง นา ซฺ้า แล ชเีย� ยาว ยางนา น้ีแม้แน
น้าน ชเีย� �นา ชฺา้งอางยา่ มางนา นืงบาอางชี ลา�� แน�

36ยาว ค่าพ่ายา่ แฮ้ มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย�
�เจ้านาย เวอ� ชฺา้งอางยา่ ม้า อา่ซ่าง� กงา ยางนา แบกงา
ซ่ีค้า� ไม้ กงา ยางนา นืงบาชี ซ้ี แง น้อ� แน�

37แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �นา ยางนา กงา
มยา้ง ญา� ยา นางนา อาม้ือ จ่ีชา่ง ล่าง มาง ยา้เป� แน�

38 ยาว ค่าพ่ายา่ แมปอ โปยว ชี มาง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จ่ี
วดีอางซ้ืง เวอ� กงา นางนา นืงบาอางชี ล่า ยา้� แน� ยาว
ยาง พระเยซู นา บอกไว้ ชเีย�

39ยาวพระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงา ลือ ชี น้ียา่ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน ลือ แอ� ไม้ ชฺา้งแมปอ
ออืนา ฮา ฮู มยา้ง ป่ี แง แนนอ� แน ชฺา้ง ค่าตอง อางฮู มยา้ง
กงากา แน เยง้ คูง ออืนา ฮา แมปอ เพล่อ ป่ี แง แนนอ�
แน� *

40 โย้เวอ ฟารสีิ อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื จา ชเีย� พระ
เยซู จ่ี แฮง้นา กงากยา่ เมอ� ยอง ยางนา น้ีแม้แน น้าน คู
ชเีย� �นา กงูนา คาตา ยา้ล่า แมปอ แน จ่ี ล่าแง�� แน�

41 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �จาวา่แน นอง
แมปอ แน อู�้ นอ เจิน้เจ้อ อางซีอางบล่าบ บ่าจา� จ้า นอ
พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้ อางแบ อางมยา้ง แน จ่ี คู แง� น้ี
ป้าค้า น้ียา่ นอ อางซีอางบล่าบ จา แง เป� แน�
* 9:39 9:39 แมปอ น้ียา่ พระเยซู ชฺา้ง นืงบา แมปอ เพล่อ ชี ออืนา จ่ี เคอ เย�
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10
ชฺา้ง แกะปอฮู มาง แน ยาง แกะ ออื

1 ท่ือนืง จา แง พระเยซู น้ีแม้แน อางเลิง่ จ่ีเพ้ก น้า ป่ีชี่
เย� �กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� แกะ
คอก เวอ ออ้งแล น้ียา่ อา่ซ่าง ล้องก้อ ป่ากยา่ บ่าออ่งแล
แน พยา่ ออ้งแล แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า แล่ค่าว เป� 2 อา่ซ่าง
แกะ คอก ล้องก้อ ป่ากยา่ ออ้งแล แง� ยา แกะปอฮู มาง
ยา้เป� 3 ชฺา้ง แกะ ล้องก้อ ล่อ ด้ืง มาง ยางนา ล้องก้อ พอง
ป่ี แง� ยา ยาง แกะ คาโคลาโค ออืนา อางแบกงากา� แน
แกะ อมื ยางนา น้าจ่า คูแง� ยา ยาง แกะ ออื อางเม้ง แฮง้
นา ฮา้ว แง� แน ยา ยาง แกะ ออืนา คอก อางเง้ เวอ ซ่ืฺย อ่
อกแอ แง� 4แกะ ออื คอก โยเ้วอ ออ่กลือ โค ยาว� ชฺา้ง ปอ
ฮู มาง แกะ ออื ล้าก้า โย้เวอ ยอ่ แล แง� แน แกะ อมื ยาง
นา ยอ่ เค่ แล แง� ไม้ แกะ ออืยา่ ยาง อางเซง นา อางจาม
กงากา� 5แกะ ออืยา่ ชฺา้ง ยอง บ่าแบกงา กาง ออืนา บ่ายอ่
เค่ เป� ยอ ซฺ้อก ยา้ ฮื่น แง� ไม้ ยอ อางเซง แฮง้นา บ่าแบก
งา กา� แน� 6พระเยซู อางเลิง่ น้ีเลิง่ ยองนา จ่ีเพ้ก น้า ป่ีชี่
เย� จ้า ยอ บ่าแบ คูเย� พระเยซู บ้าเจอ นา จ่ี เคอ แงแน�

พระเยซู แกะปอฮู อางแม่น แม้แน ยา้
7 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �ม้าม้า น้ียา่ กงา

แกะ คอก โย้เวอ ล้องก้อ แฮง้แม้แน เป� 8 ชฺา้ง กงาฮู่ เวอ
ลือ คูชี ออืยา่ แล่ค่าว เป� จ้า แกะ ออืยา่ ยองนา บ่าน่าจ่า�
9 กงายา่ ล้องก้อ เป� อา่ซ่าง กงา ป่ากยา่ ออ้งล้า แง� ชฺา้ง
แฮ้ม้า อางบล่าบ กงาปูน แล่แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า ออ้งแล ล่า
อา้ว อ่อกแอ เวมิ จฺ่าเกิง่ นา มยา้ง แง� 10 แล่ค่าว มาง ลือ
น้ียา่ ยอ อางเกิง่ ค่าว ลือ แง� แน แซ่ ลือ แง� แน ก่างพยา
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ลือ แง� จ้า กงา ลือ น้ียา่ จ่ีวดีม้าม้า ป่ี ลือ แง� จ่ีวดีม้าม้า
น้ียา่ กูยา่งกูเจ้อ โปล้ม แน จา แฮง้ยา้ เป� แน�*

11 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงายา่ แกะปอฮู
อางแม่น มาง ยา้� แกะปอฮู อางแม่น น้ียา่ ยา ยาง แกะ
ออืนา ซ้ีฺ แต่น เวมิ อางกงา ยา้� 12 ชฺา้ง ฮาบจ้าง ฮาย แกะ
ฮูพลา ชี ม้ายา่ แกะปอฮู ม้าม้า มางนา บ่าตู่� ไม้ แกะ ออืยา่
ยาง เฮอ บ่าอา่� ยา ฮอ้นโจ้ง มาง ลือ นา มยา้ง ยาว ซฺ้อก
ยา้ แกะ ออืนา ฮื่น ชี ชา่ง� ยาว ฮอ้นโจ้ง มาง แกะ ออืนา แช่
จฺ่า แง� แน แกะ จ้านล้าชี อมื ยา่ด ฮื่น กาแง� 13 ชฺา้ง ฮาบ
จ้าง ฮา ยาว แกะ ฮูพลา ชี มาง ฮื่น ชี แฮย้า่� ไม้ ยา แกะ ออื
นา บ่าต่ีนบ่าต่อง วา� ไม้ ยา อางซ้ืง บ่าอา่ วา� แน�†

14 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงายา่ แกะปอฮู
อางแม่น มาง ยา้� ไม้ กงา ค่าตอง แกะ ออืนา อางแบกงา
กา� แน กงา แกะ อมื กงานา อางแบ ล่ากงา กา� 15 กงา
อา่โบ้ง นา แบกงา กาง แฮง้แม้แน ยา้ อา่โบ้ง กงานา แบก
งา ล่าแง� กงายา่ แกะ ออืนา ซ้ีฺแต่น เวมิ อางกงา ยา้� ไม้
ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ป่ีง แนนอ� 16 กงาก้อง แกะ จา
แล่แง� จ้า ยอ คอก น้ีคอก ก้อง บ่าด่ืง คู�‡ กงายา่ แกะ แฮ้
ออืนา คาตา ยา้ ซ่ืฺยแล แง� ยอ กงา อางเซง นา อางน้าจ่า
ล่าคู� ยอ ชอ้น ลางกา ยาว ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง�
แน แกะปอฮู ม้า กงา ท่ือม่าง ญา� 17 อา่โบ้ง กงานา ลาก
ล่าง� ไม้ กงายา่ กงา แกะ ออืนา ซ้ีฺแต่น ป้าน่อ� ยาว กงา
* 10:10 10:10 พระเยซู ยา แกะ คอก ล้องก้อ มาง ยา้ แน เพ้ก แง� ยาว
แล่ค่าว ม้า ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง แน เพ้ก แง� ยาว แกะ มู ออื ค่องชา่ง
ออื แน เพ้ก แง� † 10:13 10:13 ยาว แกะ ปอ ฮาบจ้าง ฮา ออื ฟารสีิ
ยอคา มู ออืนา เพ้ก แง� ฮอ้นโจ้ง ออืนา ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา เพ้ก แง�
‡ 10:16 10:16 จ้า ยอ คอก น้ีคอก ก้อง บ่าด่ืง คู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ฮา แง�
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น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่� ไม้ กงา แต่ล้า แล่ง น้อ� 18 อา่ซ่าง มาง
กงานา บ่าเค้ ซ้ีฺ ป่ี ล่า กงากา� จ้า กงา ฮากนา ตอย กงานา
แซ่ ป่ี ล่าง� ยาว กงายา่ จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่แง� ไม้ กงา ซ้ีฺ
เวมิ อางกงา จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่เวมิ อางกงา น่อ� แน อา่โบ้
ง กงานา น้ีแม้แน ม่าย ฮา ป่ี ล่าแง� แน�

19พระเยซู แฮ้แม้แน จ่ี ยาว ค่องชา่ง อมื อางมู เป่ิงอ่อก
ลางกา ชเีย� 20 ชฺา้ง อางบยา่ เย น้ีแม้แน จ่ี คูง� �ชฺา้ง น้ี
ม้า แด่ยา่ ออ่ง ป่ี ยาว เปิดบา เพล่อ ช�ี บ้าเจอฮาย ยางนา
น้าจ่า แง�� แน�

21 จ้า ค่องชา่ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ชฺา้ง แด่
ยา่ ออ่ง ชี ออื บ้าเจอ น้ีแม้แน อางม่าอูบ่ กงา กาแน� แด่ยา่
ม้ายา่ ชฺา้งแมปอ นา บ้าเจอล้อแม้ ฮา มยา้ง ป่ีกงา กาแง��
แน�

ค่องชา่ง ท่ือบ่า ออื พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย
22 ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ โบสถ์อางฮื่อ ป่อยนืง§

ยา่ง เคิน ชเีย� แฮญ้่ามเมอ ชอ่มยา่ เย� 23พระเยซู โบสถ์
อางฮื่อ โซโลมอน ตางเก้อ โย้เวอ ยอ่ จา ชเีย� 24 ค่องชา่ง
ออื พระเยซู นา จูง แวด คู ชเีย� แน ยางนา น้ีแม้แน น้าน
คู ชเีย� �นา อา่ซ่าง แน กงูนา อางมล่าง ล่า ตอย เยง้ แล
แล่ ป่ี ล่าแง� จาวา่แน นาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง แนยาว กงูนา ปล้อง แน ม่า
ล่าปาว� แน�

25 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน พอ ชเีย� �กงา นองนา ม่า
ล่ายา่� จ้า นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่าคู� อา่โบ้ง กงานา ม่าย

§ 10:22 10:22 โบสถ์อางฮื่อ ป่อยนืง น้ียา่ ฮบีรู จ่ีต่าง เวอ ฮานกุกาห์ ป่อยนืง
แน ฮา้ว เย� แน ยอ ชอ่มยา่ เดือน ธนัวาคม เวอ โบสถ์อางฮื่อ ป่อย คูแง 8 นืง
8 ค่ี เย� ไม้ ยอ พาจาว มางนา โบสถ์อางฮื่อ ท่าน แล่ชี่ แฮง้นา ป้ือซฺ้า คูแง�
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อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ป่ี ล่าแง� ยาว กงา อางเลิง่
อา่โบ้ง ม่าย ฮา ป่ี ล่า ชี่ แฮง้แม้แน ฮา ชีอมื� นองนา ฮาย
แบ ป่ี ล่างญา กงา อา่ซ่าง แน� จ้า นอ กงานา บ่าเจ่อจ่า
ล่าคู� 26 นอง บ่าเจ่อ คูง น้ียา่� ไม้ นอ กงา แกะ ออื บ่าอา่
วา� 27กงา แกะ ออืยา่ กงา อางเซง นา น้า คูแง� แน กงาม
กงา แกะ ออืนา อางแบกงากา ยา้� แน กงา แกะ อมื กงา
นา เค่ ล่า คูแง� 28กงายา่ กงา แกะ ออืนา พาจาว มางก้อง
ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี จา แล ป่ี แน� กงา แกะ ออื บ่าซ่ีฺ เป� แน
อา่ซ่าง มาง กงา แกะ ออืนา บ่ายา่ด แอ กงากา� 29 อา่โบ้
ง กงานา แกะ ป่ี ล่าชี่ ม้า กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี จา
แง� ยาว อา่ซ่าง มาง ยาง แกะ ฮูพลา ชี ออืนา บ่ายา่ด แอ
กงากา� 30พาจาว ม้ายา่ กงา อางโบง้ มาง ยา้� ไกงย้า่ ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ กานญา� แน�

31 ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื ลอบา ยา่ง ท่ือเทอ กอยท่าม แล่ คู
ชเีย� ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา ซ้ีฺ แอเคอ แน ลอบา ชา จาน
คูง เย� 32 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �กงา
นองนา อางเลิง่ อางแม่น อา่โบ้ง กงานา ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่ ออื
ฮายฮู ป่ี ล่ายา่� ท้าว นอง กงานา ลอบา ชา จาน ล่าง น้ียา่
อางเลิง่ อางแม่น บ้าเจอ ล้อเลิง่ ปาปาย เวอ�� แน�

33 ยาว ยอง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงู นางนา ลอบา ชา
จาน ล่า คูง น้ียา่� ไม้ นาง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮง้ ปา
ปาย แน บ่าอา่ เป� จ้า นาง พาจาว มางนา จ่ี ฮูยา้ ชี แฮง้
ปาปาย ยา้เป� นา ชฺา้ง กานแอ� จ้า นา จ่ี แง นา พาจาว
มาง ยา้�� แน�

34ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นอง อางล้ีบอางล่า
ว โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �พาจาว มาง จ่ี แง� นอ พา
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จาว ออืยา้� แน�✡ 35 กงูมู น้ีง อางแบ ยา้� พระคัมภีร์ โย้
เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ อางเลิง่ ม้าม้า เพล่อ แล แงแน�
พาจาว ม้า อา่ซ่าง นา พาจาวจ่ีต่าง ป่ี แง� ยา ชฺา้ง แฮอ้อืนา
พาจาว ออื แน ฮา้ว แง� 36 �กงา พาจาวอางยา่ มาง ยา้�
แน กงา จ่ี ชี แฮ้ยา่� ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่
อ� แน ยา กงานา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ซฺาลือ ป่ี ล่าง� ท้าว
นอ บ้าเจอฮาย กงานา จ่ี ล่า คูแง� กงา พาจาว มางนา จ่ี
ฮูยา้ แงแน� 37 จาวา่แน กงา อา่โบ้ง กงานา อางเลิง่ ม่าย
ฮา ป่ี ล่าชี่ ออื บ่าฮา ยาว� กงานา บ่ากงา เจ่อ ล่าคา� 38 จ้า
กงา อา่โบง้ กงานา อางเลิง่ ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่ ออื ฮา ยาว� นอง
กงานา บ่าเจ่อ ล่าเวมิ� กงา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา
ชี ออืนา เจ่อ ปาว� ไม้ นองนา ม้าม้า แน แบ ป่ี ล่าง น้อ� อา่
โบ้ง กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ช�ี แน กงา อา่โบ้ง
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ช�ี แน�

39 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ชา ชู แล่ คู ชเีย� จ้า พระ
เยซู ยอ่ฮื่น ชเีย�

40 ยาว พระเยซู จอรแ์ดน ล้างบ้า แฮง้ คาม แลน ชเีย�
ยาว ยาง ยอหน์ พิธบีัพติศมา ฮา ด้ืงอา่น โยเ้วอ ด้ืง แล ชเีย�
41 ค่องชา่ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา ซฺ้าล้า คู ช�ี ยองมู น้ี
ยา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ยอหน์ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื
บ่าฮา เป� จ้า ยาง พระเยซู นา จ่ีเคอ ชี แฮ้ กูยา่งกูเจ้อ ยา้
อางเลิง่ ม้าม้า เพล่อ ช�ี แน� 42 ยาว โย้เวอ ค่องชา่ง อมื
อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา เจ่อ คู ช�ี

11
ลาซารสั ซ้ีฺ ชยีา้ง

✡ 10:34 10:34 สดุดี 82:6
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1 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา ชี ยาง อางเม้ง ลาซารสั แน เย�
ยา อางม้างกยา้ ด้า ยูน่ ชเีย� ยา เบธานี ค่อง มารยี์ แน
มารธา เยด่ ด้ืง โย้เวอ ด้ืง เย� มารยี�์ มารธา แน ลาซารสั
ยอ ม้องน้าม กาเย� 2 มารยี์ น้ีม้า น่อง โย้เวอ พระเยซู ล่า
ค่ือ โย้เวอ น้ําหอม แฮง้ ท่อกกาน ยาว� ยาง ต้ามค้ืง แฮง้
ซีด ป่ี ชี มาง ยา้เย�่ 3 แฮง้เย่ ลาซารสั อางชี มาง เยด่ ชฺา้ง
นา ป้า ยาว พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า แอ ป่ีชี�่ �อา่จาน เวอ�
นาง อางชา่ง ลาก ม้ายา่ อามือ ด้า กลา ชี เป� แน�

4 พระเยซู แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�
�พ่าญ่าด น้ี ม้า ลาซารสั นา บ่าฮาย ซ้ีฺ ป่ี เป� จ้า ยาง
พ่าญ่าด น้ีเจ้อ เพล่อ ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว
มาง แน พาจาวอางยา่ มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง ป่ี
แง� แน� 5พระเยซู� มารธา� มารยี์ แน ลาซารสั ยองนา
ลาก เย� 6 จ้า พระเยซู ลาซารสั อางม้างกยา้ ด้า กลา ชี
อางเลิง่ แฮง้ แบน เวมิ� ยา ยาง ด้ืง ชี โย้เวอ 2 นืง เย ด้ืง
แลน แล่ชี�่ 7 ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ชเีย� �ยูเดีย แควน โยเ้วอ พ่าวแลน แล่คู ปายา� แน�

8 จ้า ศิษย์ อมื น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �อาจ่าน เวอ� บ้า
เจอฮาย ยูเดีย แควน โย้เวอ พ่าว แล แล่แง� ชฺา้ง ออืยา่
นางนา ต่ือนืง ญา เป ลอบา ชา จาน แซ่ ล่า คูแง�� แน�

9 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นืงก้อง น้ียา่ 12
ชัว่โมง จา แง อา่ลา� อา่ซ่าง นืงก้อง เวอ ยอ่ แง� ยา ค้ือ
ท้อง บ่าท่อง เลิง แล่ เป� ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้น
อางซ้า แฮ้ ยางนา ฮาย มยา้ง ป่ี แง� 10 จ้า อา่ซ่าง มู่งค่ี เวอ
ยอ่ แง� ยา ค้ือท้อง ท่อง เลิง่ แล่แง� ไม้ อางแปล้นอางซ้า
บ่าจา วา� แน�

11 พระเยซู แฮ้แม้แน จ่ี เปิน ยาว ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้
แน ม่า ชเีย� �ลาซารสั กงา อางชา่ง ม้า ยูน่ ช�ี จ้า กงา โย้
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เวอ แล ยางนา ตาแค ทาล้า ป่ี แง� แน�
12ยาว ศิษย์ อมื น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �อา่จาน เวอ� จา

วา่แน ยาง ยูน่ ชี แนยาว ยา อางทานล้า แล่ ยา้เป� แน�
13พระเยซู ลาซารสั นา จ่ีเคอ เย ยา ซ้ีฺน ชี แน� จ้า ศิษย์

ออื เยง้ คูง เย พระเยซู ลาซารสั นา จ่ีเคอ แง ยา ยูน่ ชี แน�
14 แฮง้เย่ พระเยซู ยองนา ปล้อง แน ม่า ช�ี �ลาซารสั ซ้ีฺน
ญา เป� 15 จ้า กงายา่ กงู โย้เวอ บ่ากงา ด้ืง แฮง้นา กยา่ง
แง� ไม้ น้ีเลิง่ นองนา ฮาย กงานา ม้าม้า แน เจ่อ ป่ี ล่าง�
เดว� กงู ยางนา ซฺ้า แล คู ปายา� แน�

16 ยาว โทมัส ฮาก แฝด แน ฮา้ว มาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้
แน จ่ีชา่ง ชเีย� �เดว� กงู อา่จาน ก้อง ท่ืงกงา่ แน เค่ แล
ปายา� กงู ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ้ีฺ แล คูเซฺ้อ เด่� แน�

ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ ออื อางค่องอางล้า แฮย้า่ ซ้ีฺนืง บ่า
จา

17 พระเยซู เบธานี ค่อง เคอ แล เมอ� ลาซารสั นา ท้า
มชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ชี 4 นืง เคอ กาชา เย� 18 เบธานี ค่อง น้ี
ยา่ เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ 3 กิโลเมตร เย เวอ่ แง� 19 ค่
องชา่ง อางบยา่ เย มารยี์ แน มารธา เยด่นา บ่อซฺ้า ล้า ช�ี
แน เยด่นา อางชา่ง ด้ืง ชา่ง เย� ไม้ เยด่ อางแพ้ มาง ซ้ีฺ ชี
แฮง้ ปาปาย�

20มารธา พระเยซู ล้าน ชี แน แบน ยาว ออ่กซฺ้า แอ ชเีย�
จ้า มารยี์ ยูม้ เวอ ด้ืง ชเีย� 21 ยาว มารธา พระเยซู นา น้ี
แม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �อา่จาน เวอ� จาวา่แน นาง นู้เวอ ด้ืง อู้
อา่แพ้ บ่าซ่ีฺ นาตู้� 22 จ้า กงา อางแบ ยา้ อามือ เคินเวมิ นา
พาจาว มางนา บ้าเจอ ป้า เวมิ ยา นางนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ป่ี
ล่าแง� แน�
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23 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นางแพ้ แต่ล้า แล่
แง� แน�

24 ยาว มารธา น้ีแม้แน ม่าย ชเีย� �กงา อางแบ ยา้�
อา่แพ้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮนื้ง ก้อง แต่ล้า แล่
แงแน� ยาว อางนืงลีน แฮนื้ง ชฺา้งซ้ีฺ คาโคลาโค ออื คาตา
ยา้ แต่ล้า แล่ คู แง� แน�

25 ยาว พระเยซู มารธา นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงา
ชฺา้งซ้ีฺ ออืนา ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี แง� แน ยองนา จ่ีวดี ป่ี แง�
อา่ซ่าง กงานา นืงบาชี ล่าง� ซ้ีฺ เวมิ แต่ล้า แล่แง� 26 ยาว
ชฺา้ง อางแต่ คาโคลาโค กงานา เจ่อ ล่าชี่ ออืยา่ ยอง อางค่
องอางล้า แฮ้ บ่าซ่ีฺ เป� ท้าว นา น้ีแม้แน อางเจ่อ ลา��
แน�

27 ยาว มารธา มือ พระ เยซู นา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย�
�โอย่� กงา อางเจ่อ ยา้� นา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง พาจาวอางยา่ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ลู่งลือ ชี มาง ยา้� แน�

พระเยซู อูง้ ชยีา้ง
28ยาว มารธา มือพ่าวแลมารยี์ นา น้ีแม้แน ม่า แล ชเีย�

�อา่จาน ม้า ล้าน ญา� ยา นางนา น้ายซฺ้า ล่าแง� แน�
29 มารยี์ พระเยซู ล้าน ชี แน กงากยา่ ยาว ยาง ซฺ้อก ยา้เย่
พระเยซู นา แอ ซฺ้าน แอ ช�ี 30 (แฮญ้่าม เมอ พระเยซู ค่
องคล่าว เวอ บ่ากงา ออ้งแล กาซ้ืง เย� ยา มารธา ยางนา
แอซฺ้า แอ ชี โย้เวอ ด้ืง ชเีย�� 31 ยูม้ โย้เวอ ค่องชา่ง มา
รยี์ นา อางชา่ง ด้ืงชา่ง คูชี อมื� มารยี์ ยูม้ อางเง้ โย้เวอ อ่
อกแอน ชี แน มยา้ง คู ยาว� ยอง เยง้ คู ชเีย� มารยี์ ท้า
มชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ ชา แล อูง้ ด้ืง แล แงแน� แฮง้เย่ ยอง
มารยี์ ก้อง เค่แลน คู ช�ี 32 มารยี์ พระเยซู นา มยา้ง ยาว�
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ยาง พระเยซู ล่าค่ือ โย้เวอ บอกไว้ ชเีย� ยาว อูง้ ชเีย� แน
น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อา่จาน เวอ� จาวา่แน นาง นู้เวอ ด้ืง อู้
อา่แพ้ บ่าซ่ีฺ นาตู้� แน�

33 ยาว พระเยซู มารยี์ แน ค่องชา่ง ยางนา เค่ลือ คูชี
ออื อูง้ ชี แน มยา้ง เมอ� ยาง นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย�
34 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �นอ ชฺา้งซ้ีฺ มางนา บ้า
เจอล้อเกิง้ ชี แอ เวอ�� แน� ยาว ยอง น้ีแม้แน จ่ีพอ คู
ชเีย� �อา่จาน เวอ� เค่ฮู ลือ ปาว� แน�

35 ยาว พระเยซู มือ อูง้ ชเีย�
36ยาว ชฺา้ง อมื น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ชเีย� �ฮู ปาว ยา ลาซา

รสั นา ล้อม้อก ลาก แง� แน�
37 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ค่าพ่าย่า น้ีม้า

ชฺา้งแมปอ ออืนา อางฮาย มยา้ง ป่ี กงากา� ท้าว ยา บ้าเจอ
ฮาย ลาซารสั นา ตอย ซ้ีฺ ป่ี แง�� แน�

พระเยซู ลาซารสั นา ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ ยา้ง
38 ยาว พระเยซู นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� ยาว ยาง

ท้าม ลาซารสั นา ชี ชี โยเ้วอ ยอ่ย เคิน แอ ชเีย� ท้ามชฺา้งซ้ีฺ
ชยีา้ ม่านป่อง โยเ้วอ ลอบา อางฮื่อ ท่ือซ่ือ พี่ ชี ชเีย� 39ยาว
พระเยซู น้ีแม้แน ม่าย ชเีย� �ลอบา น้ีซ่ือ ต่าน อ่อกแอ ป่ี
โว�� แน�
ยาว มารธา มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �อา่

จาน เวอ� อางน้าม นาตู� ไม้ ยา ซ้ีฺ 4 นืง เคิน ญา� แน�
40 ยาว พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �มารธา เวอ�
นา กงา นางนา ม่า ล่าชี่ แฮง้นา ลู้ม แอลา� จาวา่แน นาง
เจ่อ ยาว นา พาจาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง แง�
แน�
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41 ยาว ยองมู แฮง้ ลอบา แฮ้ซ่ือ ต่านอ่อก คู ชเีย� ยาว
พระเยซู มู่งท่า ป่ากยา่ แมก่า แงน ค้ืนแล ป่ีชี่ เย� ยาว ยาง
น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อา่โบ้ง เวอ� ยี่นดี ยา้เป นาง กงานา น้า
ล่าชี่ น้ียา่� 42กงา อางแบ ยา้ นา กงานา กูเทอ ยา้ น้า ล่าแง
แน� จ้า กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
นา เจ่อ ป่ี แง� นา กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี�่ แน� 43พระเยซู
น้ีแม้แน จ่ี เปิน ยาว� ยาง อางเซง บื้ง แน น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�
�ลาซารสั เวอ อ่อกลืน โว�� แน� 44 ยาว ลาซารสั ชฺา้งซ้ีฺ
แอ ชี มาง ยอ่อ่อก ลืน ชเีย� ยาง ล่าปู่� ล่าค่ือ แน แมก่า
โยเ้วอ พ้า อางป่อน ออื ปาน ชเีย�
ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ยางนา พ้า ปาน

ชี ชี แฮง้ พื้อออ่ก ป่ี ปาว� แน ยางนา ตอย แล ป่ี ปาว� แน�

ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา ชา แซ่ คูชี ยา้ง
45 มารยี์ นา ชฺา้ง เค่ล้า ชี ออื พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้

กงามยา้ง คู ยาว� ชฺา้ง อางบยา่ เย พระเยซู นา เจ่อ ช�ี
46 จ้า ชฺา้ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ อางเลิง่ ตอล้า ชี
แฮง้ ฟารสีิ มู ออืนา อูบ่น้า ป่ีชี่ เย� 47แฮง้เย่ ปุโรหติ ยอคา
มู แน ฟารสีิ มู อมื� สภาแซนฮีดรนิ มู ออืนา ฮา้วชอ้น ช�ี
ยาว น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงูมู น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ ฮา คู วา� ไม้
ค่าพ่าย่า น้ีม้า อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางบยา่ ยา้ ฮา
ช�ี 48 จาวา่แน กงู น้ีแม้แน ตอยจาย แล แล่ ป่ี ยาว� ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืยา่ ยางนา ยา้ เจ่อ คู แง� ยาว โรมชฺา้ง ตาฮา้
น อมื กงู โบสถ์อางฮื่อ แน กงู อางเจ้ออางจาด ชฺา้ง ออืนา
แซ่ ล่าแง� แน�

49 จ้า ยอง อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา ชเีย� ยาง
อางเม้ง คายาฟาส แน เย� ยา แฮ้ ปี เวอ ปุโรหติ ยอคา อาง
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ฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ชี มาง ยา้เย�่ ยาว ยาง ยองนา น้ีแม้แน
จ่ีชา่ง ชเีย� �นอ เจิน้เจ้อ นา บ่าแบ คู ช�ี 50 นอ บ่าแบ คู
ล่า ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง นา ชฺา้ง ออืนา ซ้ีฺแต่น ป่ีง น้ียา่� ยวิชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ตอย ซ้ีฺ แอ ป่ีง แฮง้นา ล่อบ่าปา แม่น แล่
แง�� แน� 51 คายาฟาส ยาง ท่ือม่าง แน จ่ีบู่ ชี บ่าอา่ เย�
จ้า พาจาว มาง ยางนา แฮแ้ม้แน ฮา จ่ี ป่ีชี่ เย� ไม้ ยา แฮ้ ปี
เวอ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา้เย�่ แฮง้เย่ พา
จาว มาง คายาฟาส นา ยางนา น้ีแม้แน จ่ีแต่น ป่ีชี�่ พระ
เยซู อามือ ยวิชฺา้ง อางเจ้ออางจาด ออืนา ชา ซ้ีฺแต่น แงแน�
52พระเยซู ยวิชฺา้ง อางเจ้ออางจาด ออืนา แอ่ แน ซ้ีฺแต่น บ่า
อา่ เป� จ้า ยาง ซ้ีฺ ชี น้ียา่� ไม้ พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูต่ี แน ด้ืง คูชี ออืนา ฮา ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ กา แน เพล่อ ป่ี แงแน เป�

53 แฮนื้ง จายล้า ยาว ยวิ ชฺา้ง ยอคา อมื พระ เยซู นา
อางญ่าม ซฺ้า ยาว ชา แซ่ คู ชเีย� 54 แฮง้เย่ พระเยซู บ้า
เจอล้อเกิง้ แอ เวมิ ค่องชา่ง ออืนา บ่าป่ี แบ แง� ยาว พระ
เยซู เบธานี ค่อง โย้เวอ จาย แก้บ้า ยอ่ เอฟราอมิ ค่อง โย้
เวอ แอน้ ชเีย� ค่อง น้ีค่อง ซ่องก่องอางเวอ่ โยเ้วอ อางแท้
เย� ยาว พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อมื โยเ้วอ ด้ืง คู ชเีย�

55 แฮญ้่าม เมอ ปัสกาป่อยนืง ยา่ง แท้ ชาเคิน ล้า ชเีย�
ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ เย ยอง ค่อง ด้ืง ชี โย้เวอ จาย แก้บ้า
ยอ่ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ออ้งแลน คู ช�ี ไม้ ยองมู น้ี
ยา่ ปัสกาป่อยนืง บ่าเคอ ฮู่ เวอ พิธี ฮา ค่าตอง อางโต นา
ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง แล่ ป่ี เปิน เย� 56ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา
ฮู ซฺ้ากวา่ คู ชเีย� ยาว ยอง โบสถ์อางฮื่อ อางคล้าว โย้เวอ
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง คู เมอ� ยอง น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ชเีย�
�นอง เยง้ กานยาว� ยา ปัสกาป่อยนืง นู้เวอ อางลาย ลา��
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แน� 57 ยาว ปุโรหติ ยอคา มู แน ฟารสีิ มู อมื พระเยซู นา
ชา ชู คูงเย แฮง้ยา้ ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน น้า ชเีย� �พระเยซู
ล้อเกิง้ ด้ืง ชี แน อา่ซ่าง แบ แง� กงูนา ม่า ล่า โว�� แน�

12
พระเยซู เบธานี ค่อง เวอ แล ชยีา้ง

1 ปัสกาป่อยนืง บ่าเคอ แน 6 นืง จา แล่ง เย� แฮญ้่าม
เมอ พระเยซู เบธานี ค่อง โย้เวอ แลน ชเีย� ยา ลาซารสั
นา ยาง ยูม้ โย้เวอ บ่อซฺ้า แล ชเีย� ลาซารสั ซ้ีฺ คายาว พระ
เยซู ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ มาง ยา้เย�่ 2 ยาว ลาซารสั แน ยาง
ยูม้ชฺา้ง อมื พระเยซู นา มู่งค่ีฮา่ง แต่ง ชี ป่ีชี�่ ยาว มารธา
อางจฺ่าอางต้าง ออื ท่าม ล้า โตท่า โยเ้วอ โบ้ย ล้า ชเีย� ยาว
ลาซารสั พระเยซู โต ด้ืง ชี มางก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง
ชเีย� 3 ยาว มารยี์ มือ น้ําหอม อางฮู่ อางคา แฮง้ ท่ือเกิง่
ลิตร ท่าม ออ้ง ลาน ชเีย� ยาว พระเยซู ล่าค่ือ โย้เวอ ท่อก
ล่อง ชเีย� ต่ืน ล่าค่ือ ล่าม่า แน ล่าซ่าย ยา้เย�่ ยาว ยาง
ต้ามค้ืง แฮง้ ซีด ป่ีชี�่ กือ แอ เคอ ยา้เย�่ ยาว ยูม้ แฮ้ ยูม้
ก้อง น้ําหอม อางแป่ ฮอ้ม โค ชเีย�

4 ยูดาส อสิคารโิอท พระเยซู ศิษย์ ชฺา้ง ท่ือม่าง น่อง เวอ
พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา มาง น้ีแม้แน จ่ี เย� 5 �บ้าเจอ
น้ําหอม แฮง้ ก่อง ยาว พลู้ แฮง้ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออื
นา บ่าป่ี แอ แน� จาวา่แน ก่อง ยาว พลู้ อางบยา่ ยา้ กงา
แง 300 เหรยีญ เดนารอินั อางกงา นาตู้� แน�* 6 ยูดาส น้ี

* 12:5 12:5 ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน ท่ือนืง วา่ น้ียา่ ล่ากานวา่ฮู่ แฮ้ พลู้ ท่ือ
เหรยีญ เดนารอินั ญา กงา แง� จ้า ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน ป้าดจาท่ือปี วา่ น้ียา่
ล่ากานวา่ฮู่ แฮ้ พลู้ 300 เหรยีญ เดนารอินั กงา แง



ยอหน์ 12:7 lxvii ยอหน์ 12:13

แม้ จ่ี น้ียา่ ยา ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา นืงบาพี้ล้อง บ่า
อา่ เย� จ้า ยา แล่ค่าว เย� แน ยา ยอง อางมู โย้เวอ พลู้
แพล่อง ฮูพลาฮู มาง ยา้เย�่ แน ยา พลู้ แฮง้ ค่าว เย�

7 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �ยูดาส เวอ� มารยี์ นา
บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� ยาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่ กงา่ คางญา�
ยา น้ําหอม กอย ชี ชี ม้ีนืง เคอ ยา้� ไม้ กงา บ่าซ่ีฺ ฮู่ นู้เวอ
น้ําหอม ต่า ล่อ ล่าแง� 8 ชฺา้ง อางตูกอางพาน น้ียา่ นอง
ก้อง กูญ่าม ยา ด้ืง แง� นอยา่ ยองนา อา่ล่อม ปล่อง เวมิ
อางกงา ยา้� จ้า กงา นองก้อง อางมล่าง แน บ่ากงา ด้ืง แล
แล่ก้าน� แน�

ปุโรหติ ยอคา ออื ลาซารสั นา ชา แซ่ ยา้ง
9พระเยซู เบธานี ค่อง โยเ้วอ ด้ืง แงแน ค่องชา่ง อางบยา่

เย แบน คู ช�ี ยาว ยองมู แฮง้ โย้เวอ ซ่ืฺยกา แลน คู ชเีย�
จ้า ยอ พระเยซู นา แอ่ แน มยา้ง คู ซ้ีง บ่าอา่ เย� จ้า ยอ
ลาซารสั นา คาตา เย มยา้ง คู ซ้ี แง� ไม้ ลาซารสั ซ้ีฺ คายาว
พระเยซู ฮาย แต่ล้า ป่ีชี่ มาง ยา้เย�่ 10แฮง้เย่ ปุโรหติ ยอคา
อมื อางญ่าม ซฺ้า ลาซารสั นา คาตา แน ชา แซ่ คูช�ี 11 ไม้
ลาซารสั ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ ปาปาย ยวิชฺา้ง อางอบี่า
อา่ เย ปุโรหติ ยอคา ออืนา วี ยาว พระเยซู นา เจ่อ คูช�ี

พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ออ้งแล ชยีา้ง
12 ซอทา แปล้น ล้ายาว ชฺา้ง อางบยา่ ปัสกาป่อย เวอ บ่อ

ล้า คูชี อมื กงากยา่ คู ชเีย� พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ
ชา ออ้งล้าน ชี แน� 13แฮง้เย่ ยอง ปาล์ม พ่า แฮง้ ท่าม แล่
ยาว พระเยซู นา อ่อกซฺ้า แอ คู ช�ี ยาว น้ีแม้แน จ่ีโฮก้ฮา้ว
คู ชเีย�
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�โฮ ซันนา� จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� นาง ซฺา ลือ ป่ีชี่ มางนา
ก่ามป่อน ป่ี ปาว�

แน อสิราเอลชฺา้ง ออื ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ก่ามป่อน ป่ี
ปาว� แน�†✡

14 ยาว พระเยซู ลา อางยา่ ท่ือม่าง มยา้ง ชเีย� ยาว ยาง
ลา อางยา่ ม่าง ต่างค่าง โย้เวอ ตาด้ืง แล่ ชี่เย� พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน มอ ยาว แต้ม ชี ชี เย�
15 �เยรูซาเล็มชฺา้ง ออื เวอ� บ่าแค โจ�
โยเ้วอ ฮู ปาว นาง ก่าซ้าด มาง อามือ ลา แง�
ยา ลา อางยา่ ตาล้าน ช�ี แน�✡

16แฮญ้่าม เมอ พระเยซู ศิษย์ ออื บ่าแบ คู เย พระคัมภีร์
เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ น้ีเลิง่ นา จ่ีเคอ แงแน� จ้า
น่อง โย้เวอ พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า ล่าท่ี อางฮื่อ กงา เปิน
เมอ� ยองมู แฮง้ เย้งกงา แล่ คู ชเีย� พระคัมภีร์ โย้เวอ
พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ มอ ยาว แต้ม ชี ช�ี ชฺา้ง ออื พระเยซู
นา น้ีแม้แน ฮาชา่ง แงแน�

17 ยาว ชฺา้ง พระเยซู ลาซารสั นา ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี เมอ
มยา้ง คูชี อมื� อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ ฮากนา อูบ่น้า ป่ีชี่ เย�
18 ยาว ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูช�ี ไม้ ยอ
งมู น้ียา่ กงากยา่ คู ชเีย พระเยซู อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกาง
ออื ฮา ชแีน� 19 แฮง้เย่ ฟารสีิ อมื น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี
�นอ อางมยา้ง ล่า กงู ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา กงา กาแน� ฮู
ปาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื ยางนา เค่ โค คูช�ี แน�

† 12:13 12:13 โฮซันนา น้ียา่ อารเมค ต่าง เย� พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา
ป้า ปล่อง ป่ี เมอ จ่ี เย� จ้า นู้เวอ กาเทอกา กยา่ง โฮก้ฮา้ว แงแน ฮา นาตู้�
พาจาว นา สรรเสรญิ ฮา เมอ จ่ี เย� ✡ 12:13 12:13 สดุดี 118:25-26
✡ 12:15 12:15 เศคารยิาห์ 9:9



ยอหน์ 12:20 lxix ยอหน์ 12:26

พระเยซู จ่ีวดีแต่จา อางเลิง่ แน ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเคอ
ยา้ง

20 ปัสกาป่อยนืง เคิน ยาว แฮญ้่าม เมอ กรกี ชฺา้ง ท่ือบ่า
จา ชเีย� เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล พาจาว ไว้ แล คู
ชเีย� 21 ยาว กรกี ชฺา้ง อมื ฟีลิป นา ซฺ้า แอ ชเีย� ฟีลิป
เบธไซดา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ จายล้า ชเีย� ยาว ยอง
ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �เจ้านาย เวอ� กงู พระเยซู
นา มยา้ง ซ่ีค้า� แน� ยาว ฟีลิป อนัดรูว์ นา ม่า แล ชเีย�
22 ยาว เยด่ ซ่ืฺย ลางกา พระเยซู นา ม่า แล ชเีย�

23 ยาว พระเยซู เยด่นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �พาจาวอาง
ยา่ ม่าง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ี ญ่าม
ยา่ง เคิน ล้า ชา� 24กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่ เป�
กอซ่ือ ท่ือซ่ือ น้ียา่ จาวา่แน น้ืงชฺา่ เวอ บ่ากลา แอ ยาว แน
น้ืงชฺา่ บ่าพูม ชี ยาว กอซ่ือ น้ีซ่ือ อางอา้น แฮง้แม้แน ยา้ กอ
ซ่ือ ท่ือซ่ือ แน เพล่อ แง� จ้า จาวา่แน กอซ่ือ น้ีซ่ือ นา น้ืงชฺา่
พูม ยาว กอซ่ือ น้ีซ่ือ อางซ่ืฺอ แต่ แล่แง� แน กอซ่ือ บยา่ ยา้
ออ่กล้า แง� ท่ือชา่งกานญา กงา ซ้ีฺ ยาว ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ จ่ี
วดีม้าม้า กงาบู้ คูแง� 25 อา่ซ่าง ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้นา ลาก
จ่าแล่ แง กงานา ลาก ล่าง แฮง้ ล่อบ่าปา แน� ยา กงาซ้ีฺ
แง� จ้า อา่ซ่าง กงานา ลาก ล่าง ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้ ล่อบ่า
ปา แน� ยา พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงาจา
แล แง� 26 อา่ซ่าง กงา ยา่เจ่น เพล่อ แง� ยา กงานา เค่
กวา่ ล่าแง� กงา บ้าเจอล้อเกิง้ ด้ืง แง� กงา ยา่เจ่น ม่าง
คาตา ยา้ กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แง� อา่ซ่าง กงา ยา่เจ่น
เพล่อ แง� อา่โบง้ ยางนา ก่ามป่อน ป่ี แง� แน�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ แฮง้ จ่ีเคอ ยา้ง
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27 �กงา อามือ นาบาตา ยา้ นืงบาต่องลาบ้าบ แง� บ้า
เจอล้อแม้ จ่ี วา แน บ่าแบตอ กา ชี ล้า� อา้ว กงานา น้ีแม้
แน จ่ี ป่ี ล่าง ล้า� �อา่โบ้ง เวอ� กงานา อามือ ตูกพานลา
บ้าบ ชี น้ีง ปล่องปูน ป่ี ล่า ปาว� แน� แฮแ้ม้ บ่าอา่เป� กงา
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ออ้งล้า ชี น้ียา่� ไม้ อางตูกอางพาน โอด้
ลือ แอ เป� 28 อา่โบ้ง เวอ� นาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ ชฺา้ง ออื
นา กงามยา้ง ป่ี ปาว�� แน�
ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ มู่งท่า โยเ้วอ จาย อางเซง บื้ง ลู่งลืน ชี น้ี

แม้แน� �กงา แฮ้แม้ ฮาย ยาเป� แน กงา แฮ้แม้ยา้ ฮาย
แล แง� แน�

29ยาว ชฺา้ง โยเ้วอ จูง จา คูชี อมื อางเซง แฮง้ กงากยา่ คู
ชเีย� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ มู่งเจ่ เจ่ ชี แน จ่ี กางเย� จ้า ท่ือบ่า
ออื น้ีแม้แน จ่ี กางเย� �เท่วาด่า ท่ือม่าง ยางนา จ่ีชา่ง ช�ี
แน�

30 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นอง อาง
เซง กงากยา่ คูชี แฮย้า่ กงา จองไจ กงาบู้ บ่าอา่� จ้า นองนา
ฮาย แบ ป่ีล่าง พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ แน� 31 อา
มือ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง อางซี ต้าด
ต่อน อางญ่าม ยา่ง เคินญา เป� แน พาจาว ม้า ซาตานแด่
ยา่ยอคา ชฺา้งอางเมิง ฮูพลา ชี มางนา ก่าอ่อก ฮื่น ป่ี แง�
32กงานา ไม้กางเขน ท่า โญก ชี ล่า เมอ� กงา ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา ฮาย กงานา ซฺ้าล้า ป่ี ล่าแน� แน� 33 พระเยซู น้ี
แม้แน จ่ี น้ียา่ ม่าแบ ป่ีง ยา บ้าเจอล้อแม้ ซ้ีฺ แงแน�

34แฮง้เย่ ชฺา้ง อมื ยางนา น้ีแม้แน น้าน คู ช�ี �พระคัมภีร์
โย้เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี บ่าอา่ ล่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ มาง ซ้ีฺนืง บ่าจา แน�
ท้าว บ้าเจอ นา น้ีแม้แน อางจ่ี แน� ชฺา้งอางยา่ ม่างนา ไม้
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กางเขน ท่า โญก ชี แงแน� ท้าว ชฺา้งอางยา่ ม้า อา่ซ่าง
เวอ�� แน�

35 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �อางแปล้น
อางซ้า น้ียา่ นองก้อง ท่ือชี่ด ญา ด้ืง แง� น้ีแม้แนยาว นอ
ยา่ นองก้อง อางแปล้นอางซ้า จา เมอ ยอ่ย แลน โว� อางวื้
งอางวา้ง มางนา นองนา บ่าเค่ เคิด้ ป่ี ล่าโจ� อา่ซ่าง อางวื้
งอางวา้ง เวอ ยอ่ แง� ยา บ้าเจอล้อเกิง้ ยอ่ย แอ วา แน บ่า
แบ เป� 36 นองก้อง อางแปล้นอางซ้า มาง จา เมอ� อาง
แปล้นอางซ้า มางนา นืงบาชี คู ปาว เป� ยาว นอง อางแป
ล้นอางซ้า มาง อางยา่ กงาเพล่อ คู แง� แน� พระเยซู แฮ้
แม้แน จ่ี เปิน ยาว ยาง เจิก่ แลน ชเีย� แน ยา อา่ซ่าง มาง
ยางนา บ่าซฺ่า มยา้ง กาง โยเ้วอ แล ด้ืง แล ชเีย�

ชฺา้ง น้ียา่ พระเยซู นา บ่าเจ่อ แน อางบยา่ เย จา แง
37พระเยซู ชฺา้ง ออื ล้าก้า โยเ้วอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกาง

ออื อางบยา่ เย ฮาย ช�ี จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ ยองมู แฮง้ ยาง
นา บ่าเจ่อ คู เย� 38 ยาว น้ียา่ อสิยาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
มาง มอ ชี ชี แม้แน ยา้เย่ เพล่อ ช�ี ยา น้ีแม้แน มอ ชี ชเีย�
�จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� อา่ซ่าง จา แง� กงู อางเลิง่ ม่า ชี แฮง้นา

อางเจ่อ แน�
แน อา่ซ่าง จา แง� นาง ล่า ท่ี แฮง้นา อางมยา้ง แน��

แน�✡
39 แน ยอง บ่าเจ่อ คูง แฮ้ยา่� ไม้ อสิยาห์ น้ีแม้แน มอ ชี

ชเีย�
40 �พาจาว ม้า ยอง แมนือ แฮง้นา ฮาย แมปอ เพล่อ ป่ีชี�่

แน ยอง นืงบา มางนา ฮาย ล้ืกล้าน ป่ีชี�่
ไม้ ยอง แมนือ แฮง้นา บ่าป่ี ฮู มยา้ง แนนอ�
แน ยอง นืงบา มางนา บ่าป่ีแบ แนนอ�
✡ 12:38 12:38 อสิยาห์ 53:1
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ยอ กงาก้อง บ่าพ่าว ล้า แน กงานา อางบล่าบ บ่าป่ี ปล่อง
ปูน ป่ี ล่า คู� แน�✡

41 อสิยาห์ น้ีแม้แน จ่ี ชี น้ียา่ ไม้ ยา แบน ชเีย� จ้างจ้าง
พระเยซู ล้อม้อก ฮื่อ แงแน�

42 ชฺา้ง อางบยา่ แน ต่ืน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื คาตา ยา้เย่
พระเยซู นา เจ่อ คูช�ี จ้า ยอ อา่ซ่าง มางนา บ่าม่า แบ ป่ี จอ
กาเย� ไม้ ฟารสีิ ออื ยองนา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ก่าออ่ก นา
แค คูง เย� 43 ชฺา้ง น้ีออืยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื โญก
จ่าญ่อจ่าง แฮง้นา พาจาว มาง โญกจ่าญ่อจ่าง แฮง้นา ล่อ
บ่าปา เย ลาก คูแง�

พระเยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน
ยา้งยา้

44ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีโฮก้ ชเีย� �อา่ซ่าง กงานา เจ่อ
ล่าง� ยา กงานา ท่ือม่าง แน เจ่อ ล่าง บ่าอา่ เป� จ้า ยา พา
จาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มางนา คาตา ยา้ เจ่อ แง� 45 อา่
ซ่าง กงานา ฮู มยา้ง ล่าแง� ยา พาจาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่
มางนา คาตา ยา้ ฮู มยา้ง แง� 46 กงายา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
อางแปล้นอางซ้า เพล่อ ลือ แอ�้ ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค กงา
นา เจ่อ ล่า คูชี ออืนา อางวื้งอางวา้ง เวอ บ่าป่ี ด้ืง แล่ก้าน
แนนอ� 47กงา ชฺา้ง กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ ยาว บ่า
ฮาย เค่ ออืนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน� ไม้ กงา ลือ ชี น้ียา่ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน ลือ แอ บ่าอา่�
จ้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ป่ี
แง� 48 จ้า ชฺา้ง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง ออืนา� แน ชฺา้ง กงา ม่า
อู่บจ่ีต่าง แฮง้ บ่าน่า จ่าง ออืนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืง
✡ 12:40 12:40 อสิยาห์ 6:10
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ลีน แฮนื้ง กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ีง ยา้เป ยองนา อางซี ต้าดต่อ
น แง� 49 น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า เป� ไม้ กงายา่ ค่าตอง นืงบา
จาบวา แน บ่ากงา จ่ี� จ้า จ่ีต่าง น้ีออื พาจาว กงานา ซฺาลือ
ป่ี ล่าชี่ มาง ม่า จ่ี ป่ี ล่าง� 50กงายา่ พาจาว มาง กงานา ม่า
จ่ี ป่ี ล่า ชี่ แม้แน จ่ี แง� กงา อางแบ พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ี
ต่าง น้ียา่ จ่ีวดีม้าม้า ป่ี แงแน� น้ีงยา้ กงายา่ กูยา่งกูเจ้อ อา่
โบง้ กงานา ม่าย ม่าอูบ่ ป่ี ล่าง แฮง้ ม่าอูบ่ แง� แน�

13
พระเยซู ศิษยเ์อก ออืนา ล่าค่ือ ชี่ ป่ีชี่ ยา้ง

1 ปัสกาป่อยนืง ชาเคอ ล้า เมอ พระเยซู แบน ชเีย� ยาง
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ เจิก่ ยาว พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง ก้อง
แลญ่าม ยา่ง เคิน ล้า ชี แน� พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา ลาก
เย� แฮง้เย่ ยาง ศิษย์ ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ีชี่ ยา ยองนา ล้อม้
อก ลาก แงแน�

2 ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ยูดาส� ซีโมนอสิคารโิอท อาง
ยา่ยา่ค่า มางนา ฮาย พระเยซู นา บ่าแม่น เยง้ ฮา ป่ี ชี่ น้ียา่
มล่าง กาชา เย� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื ท่ืงกงา่ แน มู่ง
ค่ีฮา่ง ด้ืง จฺ่า คู ช�ี 3 พระเยซู อางแบ เย ยาง อางโบ้ง ม้า
ยางนา ล่าท่ี ป่ี กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ป่ีชี่ แน� แน
ยา อางแบ จ่าแล่ ยา พาจาว มางก้อง จายลือ ชี แน� แน
ยา อามือ พาจาว มางนา ชา พ่าว ซฺ้าแล แงแน� 4 แฮง้เย่
พระเยซู มือ ทาย อ่อกแอน ยาว ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่
เซฺ่อ ยา่ง แลอ่อก แล่ชี�่ ยาว พ้า แฮง้ ยาง อางจ่อ โย้เวอ
ป้าน แล่ ชเีย� 5 ยาว พระเยซู มือ ล้าง ยา้ง ทวยซ้าม เวอ
ท่อกกาน ยาว ยาง ศิษย์ ออืนา ล่าค่ือ ชี่ ป่ี ชเีย� ยาว ยาง
อางจ่อ เวอ พ้า ป้าน แล่ชีแ่ฮง้ ยอง ล่าค่ือ โยเ้วอ ซีด ป่ี ชเีย�
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6 ยาว ซีโมนเปโตร นา ล่าค่ือ ชี่ ป่ีต่า ยา้ง เคิน ชเีย� ยาง
พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �อา่จาน เวอ� นา กงานา
ล่าค่ือ ชา ชี่ ล่าง ลา�� แน�

7ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นา อามือ บ่าแบ
กาซ้ืง กงา บ้าเจอ ชา ฮา แงแน� จ้า นา น่องเวอ กงาแบ
แง� แน�

8ยาว ซีโมนเปโตร มือ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงา นางนา กงา
ล่าค่ือ น้ีง บ่าป่ี ชี่ ล่า เป� แน�
ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �จาวา่แน กงา นาง

นา ล่าค่ือ บ่ากงา ชี่ ล่ายาว นา กงา ศิษย์ บ่าอา่ เป� แน�
9แฮง้เย่ ซีโมนเปโตร มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �อา่จาน เวอ�

น้ีแม้แนยาว กงา ล่าค่ือ น้ีง แอ่ แน บ่าชี่ ล่าโจ� จ้า กงา ล่า
ปู่ แน อางตู่ ออื คาตา แน ชี่ ล่าปาว� แน�

10 ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ชฺา้ง ล้าง
คล่าว แล่ชี่ ออืยา่ ต่ืงโต ยา้ เซิฺง่ซฺ้าง แง� ล่าค่ือ แฮง้ แอ่ แน
ชี่ แล่ เวมิ กงา คางญา� นองมู น้ียา่ เซิฺง่ซฺ้าง ลางญา� จ้า
ท่ือม่าง จา แง บ่าเซิฺ่งบ่าซฺ่าง� แน� 11 พระเยซู อางแบ เย
ยางนา น่อง โยเ้วอ อา่ซ่าง บ่าแม่น ฮา แงแน� แฮง้เย่ ยาง
น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �นองมู นู้เวอ ท่ือม่าง จา แง บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง�
แน�

12 พระเยซู ยาง ศิษย์ คาโคลาโค ออืนา ล่าค่ือ ชี่ ป่ี เปิน
ยาว� ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ ยา่ง กอย ตูม แล่ยาว
ด้ืงลู่ง ล่ือ ชเีย� ยาว ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย�
�นอ อางแบ คู ล่า กงา บ้าเจอฮา แงแน� 13นอ กงานา อา่
จาน แน จ่ีวดีอางซ้ืง แน ฮา้ว ล่า คูแง� นอง กงานา แฮแ้ม้
ฮา้ว ล่า คูง น้ียา่ กงา่ คางญา� ไม้ กงา แฮ้แม้ ม้าม้า น้อ�
14 น้ีแม้แนยาว จาวา่แน กงา จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี มาง� แน
นอง อา่จาน เพล่อ ชี มาง นองนา ล่าค่ือ ชี่ ป่ี ล่ายาว� นองมู
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น้ีง ล่าค่ือ ชี่ ป่ี ลางกา ปาว� 15กงา นองนา ฮายฮู ป่ี ล่ายา่�
นอง ฮาย เค่ คู ปาว� 16 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ
ป่ี ล่าวา่� ยา่เจ่น น้ียา่ ยาง เจ้านาย มาง ล่อ แน บ่าฮื่อ� แน
ชฺา้ง อางเลิง่ ม่า ลือ ชี ม้า ยางนา ซฺาลือ ป่ี ชี มาง ล่อ แน บ่า
ฮื่อ� 17 จาวา่แน นอง อางเลิง่ ม้าม้า น้ีออื นา แบน ยาว ฮา
เค่ ยาว นอ ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง ม้าม้า ยา้� แน�

18 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา นองมู คาโค
ลาโค น้ีงนา บ่ากงา จ่ีเคอ ล่าเป� จ้า กงายา่ กงา ชฺา้ง แช้ ชี
ชี ออืนา อางแบกงากา ยา้� จ้า อางเลิง่ มอ ยาว พระคัมภีร์
โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ ม้าม้า ยา้ ตอล้า แง� พระคัมภีร์ โย้
เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �ชฺา้ง กงา จฺ่าเกิง่ กงาก้อง ท่ืงกงา่
แน จฺ่า ชี ม้า น่อง โย้เวอ กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง� แน�✡
19 อาม้ือ อางเลิง่ น้ีเลิง่ บ่าตอล้า กาซ้ืง เป� จ้า กงา นอง
นา อางเลิง่ น้ีเลิง่ บ่าตอล้า เมอ ยา้ ม่า ชี ล่าแง� ไม้ อางเลิง่
น้ีเลิง่ ตอล้า เมอ� นองนา เจ่อ ป่ี ล่าแง� กงา พาจาว มาง
แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง ยา้ แน�
20 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง กงา
ชฺา้ง ซฺาแอ ป่ีชี่ ออืนา เจ่อ แง� ยา กงานา คาตา ยา้ เจ่อ
ล่าง� อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่าแง� ยา พาจาว กงานา ซฺาลือ
ป่ี ล่าชี่ มางนา คาตา ยา้ เจ่อ แง� แน�

พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา ม้า อา่ซ่าง แน ม่า แบ ป่ีง ยา้ง
(มธ� 26:20-25; มก� 14:17-21; ลก� 22:21-23)

21พระเยซู จ่ี เปิน ยาว นาบาตา เย่ นืงบาต่องลาบ้าบ ช�ี
ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าแบ
ป่ี ล่าวา่� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� กงานา บ่า
แม่น ฮา ล่าแง� แน�
✡ 13:18 13:18 สดุดี 41:9
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22 ยาว ศิษย์ อมื แมก่า พลาบฮู ลางกา ชเีย� ไม้ ยอ บ่า
แบ เย พระเยซู อา่ซ่าง นา จ่ีเคอ แงแน� 23 ยาว พระเยซู
ศิษย์ อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา ชี พระเยซู อางลาก แน�
ยา พระเยซู ก่องทาง โยเ้วอ ด้ืงเงน้ แน ด้ืง ชเีย� 24 แฮง้เย่
ซีโมนเปโตร มือ ศิษย์ แฮ้มางนา แมก่า ฮู ช�ี ไม้ ยา ศิษย์
แฮม้างนา ไจ น้า ป่ีง เย� พระเยซู อา่ซ่าง นา จ่ี เคอ แงแน�

25 แฮง้เย่ ศิษย์ แฮ้มาง พระเยซู ก้อง แท้ แน ซาด ออ้ง
แลน ยาว น้ีแม้แน น้าน ช�ี �อา่จาน เวอ� นา อา่ซ่าง นา จ่ี
เคอ แง�� แน�

26ยาว พระเยซู น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ชฺา้ง แฮม้้า กงา ค้านู้
มป่าง น้ีง น้ําจิม้ เวอ คี ยาว ป่ี แฮ้มาง ยา้� แน� ยาว พระ
เยซู มือ ค้านู้มป่าง แฮง้ น้ําจิม้ เวอ คี ยาว ยูดาส� ซีโมนอสิ
คาริโอท อางยา่ มางนา ป่ี ชเีย� 27 ยาว ยูดาส มือ ค้านู้
มป่าง ยา้ง ยู้ท่าม แล่ ชี่เย� ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา เพ
ล่อ ชี มาง ยางนา ออ้ง ป่ีชี่ เย� แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยูดาส
นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอ ชา ฮา แง� อางไว่ แน ฮาย
ปาว� แน� 28 ชฺา้ง คาโคลาโค โยเ้วอ ด้ืง จา คูชี อมื บ่าแบ คู
เย� พระเยซู บ้าเจอฮาย ยูดาส นา แฮแ้ม้แน จ่ีชา่ง แงแน�
29 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน เยง้ คูง เย� พระเยซู ยางนา
ม่า ป่อยนืง โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ กงาไจ แฮง้ วื้อ แอ ป่ีชี่
แน� บ่าอา่ยาว ยางนา ม่าย อางเกิ่งอางก้อ ท่ือบ่า ออื ชฺา้ง
อางตูกอางพาน ออืนา เป่ิงป่ี ป่ีชี่ แน� ไม้ ยูดาส พลู้ แพล่อง
ท่าม ฮู เย�

30 จ้า ยูดาส ค้านู้มป่าง แฮง้ จฺ่า แล่ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ อางเง้
เวอ ออ่กแอน ช�ี แน แฮญ้่ามเมอ มู่งค่ี เย�

อางล้ีบอางล่าว อางซ่ืฺอ ยา่ง



ยอหน์ 13:31 lxxvii ยอหน์ 13:37

31 ยู ดาส อ่ อกแอน ยาว พระ เยซู น้ี แม้ แน จ่ี ชเีย�
�ชฺา้ง ออื ชฺา้งอางยา่ มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง ยา้ง
อางญ่าม เคอ กาชา� แน ชฺา้งอางยา่ มางก้อง อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้
กงามยา้ง ป่ี แง� 32 ยาว น้ีง ยา้เป พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา
ฮาย ชฺา้งอางยา่ มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ มยา้ง ป่ีชี่ น้ียา่� แน
ยา ซฺ้อก ยา้ แฮแ้ม้แน ฮา แง� แน�

33 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี�่ �กงา อางยา่ ลาก ออื
เวอ� กงา นองก้อง อางมล่าง แน บ่ากงาด้ืง ชล้ีา� ยาว นอ
กงานา ซฺ้า กวา่ ล่า คูแง� แน กงา ยวิชฺา้ง ยอคา ออืนา ม่า
ชี แฮง้แม้แน ยา้ นองนา ม่า ล่าง� นอ กงา ชา แล โย้เวอ
บ่าแล กงา กาเป�✡ 34 กงา นองนา อางล้ีบอางล่าว อางซ่ืฺอ
ป่ี ล่าปานา� ลากฮูม ลางกา โว� กงา นองนา บ้าเจอล้อแม้
ลาก ล่าแง� นอง แฮ้แม้แน ยา้ ลากฮูม ลางกา โว� 35 นอ
งมู น้ีง ลาก ลางกา ยาว� ชฺา้ง คาโคลาโค อมื กงาแบ คูแง�
นอ กงา ศิษย์ ออื ยา้� แน�

พระเยซู ซีโมน ยางนา บ่าแบกงา กาแน จ่ี แฮง้ มอ ชี ชี
ยา้ง

(มธ� 26:31-35; มก� 14:27-31; ลก� 22:31-34)
36 ยาว ซีโมนเปโตร พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �จ่ี

วดีอางซ้ืง เวอ� นา ล้อเกิง้ ชา แล แง�� แน�
ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน ม่าย ชเีย� �กงา ชา แล

โย้เวอ อามือ นา บ่าเค่ แล กงา กางซ้ืง� จ้า นา น่อง โย้เวอ
กงานา เค่ ล้า ล่าแง� แน�

37 ยาว เปโตร มือ น้ีแม้แน น้าน แล่ ชี่เย� �จ่ีวีดอางซ้ืง
เวอ� บ้าเจอ กงา อามือ นางนา บ่าเค่ แล ล่า กงากา แน�
กงา นาง ปาปาย แน ซ้ีฺ เวมิ อางกงา เป� แน�
✡ 13:33 13:33 ยอหน์ 7:34



ยอหน์ 13:38 lxxviii ยอหน์ 14:8

38 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �นา กงา ปาปาย ซ้ีฺ
อางกงา ม้าม้า ลา� กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� ยา
พ่า บ่าต่านฮู่ เวอ นา กงานา บ่าแบล่ากงา กาแน 3 เทอ จ่ี
แง� แน�

14
พระเยซู ศิษย์ ออืนา ปล้อง ยา้ง

1พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง ชเีย น้ีแม้แน� �บ่าม่าน
บ่าชู คูโจ� พาจาว มางนา แน กงานา นืงบาชี ล่า คูโว� 2พา
จาว กงา อางโบง้ มาง ยูม้ โยเ้วอ อางฮอ้ง อางบยา่ จา แง�
จ้า แฮ้แม้ ม้าม้า แน บ่าจา ยาว กงา นองนา บ่าม่า ล่าเป�
กงา โยเ้วอ ชา แล ยาว นองนา ด้ืงยา้ ซฺ้า ชี ล่าง� 3ยาว น่อง
โย้เวอ กงา นองนา ด้ืงยา้ ซฺ้า ชี ล่าเปิน� ยาว กงา พ่าวลือ
นองนา กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ่ืฺย ด้ืง แล่ ล่าแน� 4 นอ กงา
แก้บ้า ชา แล แฮง้นา อางแบกงากา ยา้� แน�

5ยาว โธมัส พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �อา่จาน เวอ�
กงู บ่าแบ นอ นา ล้อเกิง้ ชา แล แงแน� ท้าว กงู ล้อแม้ แก้
บ้า แฮง้นา แบกงา กาแง�� แน�

6 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �กงา แก้บ้า แฮ้เซน
ยา้เป� แน กงา อางเลิง่ ม้าม้า มาง ยา้เป� แน กงา จ่ีวดีม้า
ม้า ป่ี มาง ยา้� อา่ซ่าง มาง อา่โบง้ ก้อง บ่าแล กงากา จาวา่
แน กงา ป่ากยา่ บ่าล่า ยาว� 7 จ้า นอง กงานา อางแบ ล่า
กงากา แนยาว� นอ อา่โบ้ง นา คาตา ยา้ แบ กงา กาแง�
ยาว นู้เวอ จายแล ป่ีง น้ียา่ นอ ยางนา อางแบกงากา ยา้ แน
ยางนา กงามยา้ง ญา� แน�

8ยาว ฟีลิปพระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �จ่ีวดีอางซ้ืง
เวอ� กงูนา อา่โบ้ง นา กงามยา้ง ป่ี ล่าปาว� น้ีม้อก น้ีง กงู
นืงบาจาบ คางญ้า� แน�
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9ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ฟีลิป เวอ� กงา นาง
ก้อง ด้ืงล้า มล่าง คางญ้า� ท้าว นา กงานา บ่าแบล่ากงา
กาลา� ชฺา้ง กงานา มยา้ง ล่าชี่ ออืยา่ อา่โบ้ง นา คาตา ยา้
มยา้ง ช�ี ท้าว นา บ้าเจอ น้ีแม้ อางจ่ี แน� �กงูนา อา่โบ้ง
นา กงามยา้ง ป่ี ล่าปาว� แน� 10 นา บ่าเจ่อ ล่า� กงา พา
จาว กงา อางโบ้ง มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชแีน�
ยาว อา่โบ้ง กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ ยา้ เพล่อ ชแีน� ม่าอู่บ
จ่ีต่าง กงา นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่แฮง้� กงา นืงบาจาบวา แน
บ่ากงา จ่ี เป� จ้า อา่โบ้ง กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ
ชี ม้า กงานา ไจ ยาง ล่ากาน แฮง้ วา่ ป่ี ล่าง� 11กงานา เจ่อ
ล่าปาว� กงา นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่าเมอ� อา่โบง้ กงาก้อง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ช�ี แน กงา อา่โบ้ง ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ เพล่อ แงแน� จ้า นอง กงา จ่ี แฮง้นา บ่าเจ่อ ยาว� กงา
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี แฮง้นา ฮู ปาว� แน เจ่อ
ปาว�

12 �กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง
กงานา เจ่อ ล่าง� กงา แม้แน อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ อางฮา กงา
กาเป� แน ยอ อางเลิง่ อางฮื่อ น้ีล่อบ่าปา ฮา กงา กาแง�
ไม้ อาม้ือ กงายา่ อา่โบ้ง ก้อง ชา แล น้อ� 13 น้ีแม้แนยาว
นองมู กงา ชฺา้ง เพล่อ ชี ออืยา่� กงานา บ้าเจอ ป้า ล่าแง�
กงา นอง กงานา ป้า ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้ ป่ี ล่าง� ไม้ กงา
นา ฮาย ชฺา้ง ออืนา อา่โบ้ง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ มยา้ง ป่ี แง
แนนอ� 14 นอ กงานา บ้าเจอ ป้า ล่าเวมิ� กงา นองนา กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา ป่ี ล่าแง� ไม้ นอ กงา ชฺา้ง น้อ� แน�

พระเยซู อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ป่ี ยา้ง
15 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �นอง กงานา ลาก

ล่ายาว� นอ กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ อางฮา เค่ ยา้� 16 ยาว
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กงา อา่โบ้ง นา ป้า แง� แน อา่โบ้ง นองนา ปล่องฮู ป่ี ล่า
แง� แน ปล่องฮู น้ีมาง นองก้อง ท่ืงกงา่ แน จา แล แง�
17 ปล่องฮู น้ีม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง นองนา พา
จาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ฮาแบ ป่ี ล่าง มาง ยา้� จ้า
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มางนา ยองก้อง บ่าป่ี ด้ืง� ไม้ ยอ บ่าฮูมยา้ง กา
แน บ่าแบกงา กา� จ้า นอ อางแบกงากา ยา้� ไม้ อางค่อง
อางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีม้า นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แง�
แน นองก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� แน�

18 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา อา่โบ้ง ก้อง
แล ยาว นองก้อง พ่าวลือ แล่แง� ไม้ กงา นองนา ยา่ชา่วยา่
แม้แน บ่าวี ล่าเป� 19 บ่ามล่าง ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออืยา่ กงานา บ่ามยา่ง ล่าก้าน� จ้า นอ กงานา อางมยา้ง
ล่ายา้� ไม้ กงา จ่ีวีดม้าม้า จา แง� แน นอง คาตา ยา้ จ่ีวี
ดม้าม้า จา แล แง� 20 กงา แต่ล้า แล่ แฮนื้ง เคอ ล้า เมอ
นอ กงาแบ คูแง� กงา อา่โบ้ง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ ยา้ เพล่อ
ชแีน� ยาว นอ กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ ยา้ เพล่อ ชแีน� ยาว
กงา นองก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชแีน� 21 ชฺา้ง กงา
ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ ยาว ฮา เค่ ชี ออื ชฺา้ง กงานา ลาก
ล่าง ออื ยา้� ยาว อา่โบง้ คาตา ยา้ ชฺา้ง กงานา ลาก ล่าง ออื
นา ลาก แง� ยาว กงา คาตา ยา้ ยองนา ลาก แง� ยาว กงา
ยองนา ฮาย กงานา มยา้ง ป่ี ล่าแง� แน�

22 ยาว ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง ยูดาส แน� ยา
พระเยซู ศิษย์เอก เย (ยูดาส น้ีม้า ยูดาส อสิคารโิอท บ่าอา่
เย�� ยา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� ท้าว นา
บ้าเจอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา บ่าป่ีแบ แน� ท้าว นา
บ้าเจอฮาย กงูนา แบ ป่ี ล่าแง�� แน�
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23 ยาว พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �อา่ซ่าง กงา
นา ลาก ล่าแง� กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ แง� ยาว อา่
โบ้ง ยางนา ลาก แง� ยาว อา่โบ้ง ไกง้ ยางนา ซฺ้าลือ ยาว
ยางก้อง จาด้ืง แง� 24 อา่ซ่าง กงานา บ่าลาก ล่าแง� ยา
กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา บ่า ฮา เค่� ยาว ม่าอู่บจ่ีต่าง นอง
กงากยา่ ชี น้ียา่ กงา จ่ีต่าง บ่าอา่� จ้า อา่โบ้ง กงานา ซฺาลือ
ป่ี ล่าชี่ มาง จ่ีต่าง เป� แน�

25ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา นองก้อง ท่ืงก
งา่ แน ด้ืง เมอ นองนา อางเลิง่ น้ีออื อูบ่น้า ป่ี ล่ายา่� 26ยาว
น่อง โย้เวอ อา่โบ้ง นองนา ปล่องฮู ป่ี ล่าแง� ปล่องฮู น้ีม้า
ยา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยา้� อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า กงานา แต่น ลือ ล่าแง� แน นองนา
กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ม่าอู่บ ล่าแง� แน นองนา ฮาย กงา อางเลิง่
คาโคลาโค อูบ่น้า ป่ี ล่าชี่ ออื จามกงา ป่ี ล่าแง� แน�

27 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �บ่าม่านบ่าชู คูโจ�
แน บ่าแค คูโจ� ไม้ กงา นองนา ฮา นืงบาต่องจาบื่อด้ืงบื้อ
ป่ี ล่าแง� ยาว กงา นองนา ฮา นืงบาต่องจาบื่อด้ืงบื้อ ป่ี ล่า
ชี่ แฮย้า่� นอง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กงาบู้ ชี แฮง้นา บ่าตู่ เป�
28 นอ กงา จ่ี แฮง้นา กงากยา่ ญา� กงา น้ีแม้แน จ่ี แอ�
�กงา อามือ ชา เจิก่ แล แง� จ้า กงา นองก้อง พ่าว ลือ แล่
แง� แน� นอง กงานา ลาก ล่าแง แนยาว� นอ กงา อา่โบง้
นา ชา ซฺ้า แล แฮง้นา อางกยา่ง คูยา้� ไม้ ยา กงา ล่อบ่าปา
ล่าท่ี ฮื่อ แง� 29 อาม้ือ อางเลิง่ น้ีเลิง่ บ่าตอ ล้า กางซ้ืง เป�
จ้า กงา นองนา อางเลิง่ น้ีเลิง่ ม่า ชี ล่าเปิน แง� ไม้ อางเลิง่
น้ีง ม้าม้า แน ตอ ล้า เมอ� นองนา เจ่อ ป่ี ล่าง น้อ�

30 �กงา นองนา ม่าอู่บ ล่าญ่าม อางบยา่ แน บ่าจา� ไม้
ซาตานแด่ยา่ยอคา ชฺา้งอางเมิง ฮูพลา ชี ม้า อามือ ชา ล้า
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แง� จ้า ยา กงา ล่อ แน ล่าท่ี บ่าฮื่อ เป� 31 จ้า กงา อา่โบ้ง
กงานา ม่าฮา ป่ี ล่า ชี แม้แน กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา� ไม้ กงา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา แบ ป่ี ซ่ีค้า� กงา อา่โบง้ นา ลาก
แงแน�
�ยอ� ทานล้า คูปาว� แล ปายา� แน�

15
พระเยซู อา่งูน่ อางจ้ืฺง ม้าม้า มาง ยา้

1 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา อา่งูน่ อางจ้ืฺง
ม้าม้า มาง ยา้� ยาว อา่โบ้ง โซนฮูพลาฮู มาง ยา้� 2 อา่โบ้ง
กงา ล่างาม อางซ่ือ บ่าจา ออืนา ต่อนวี แง� จ้า ล่างาม อาง
ซ่ือ ซ่ือ อ่อกล้า ชี ออืนา แม่น ยา้ ต่อนแต่ง ฮูพลา แง� ไม้
บยา่ แน อางซ่ือ ซ่ือ อ่อกล้า ป่ีง แนนอ� 3 นอ กงา ม่าอู่บจ่ี
ต่าง นองนา ม่าอูบ่ ล่าชี่ น้ีง ปาปาย เซิฺง่ซฺ้าง ลางญา� 4กงา
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ โว� แน กงาม นองก้อง ท่ือลู่
มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� อา่งูน่ ล่างาม น้ียา่ จาวา่แน อา่งูน่
อางจ้ืฺง โย้เวอ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน บ่าเพล่อ ยาว� อางซ่ือ บ่า
ซ่ือ ตอกา� นอ อา่งูน่ ล่างาม ออื แม้แนยา้� นอง กงาก้อง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน บ่าเพล่อ ยาว นอ อางซ่ือ บ่าซ่ือ ตอกา�
แน�

5 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา อา่งูน่ อางจ้ืฺง
มาง ยา้� แน นอ อา่งูน่ ล่างาม ออื ยา้� นอง กงาก้อง ท่ือลู่
มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แลน ยาว� แน กงา นองก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ แน เพล่อ ยาว� นอ บยา่ ยา้ อางซ่ือ ซ่ือ ออ่กล้า ป่ี แง�
จ้า กงา บ่าจา ยาว นอ เจิน้เจ้อ บ่าฮากงา กาเป� 6 อา่ซ่าง
กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน บ่าเพล่อ แล แง� ชฺา้ง แฮม้้า อา่
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งูน่ ล่างาม ต่อนวี ยาว ตอย กือ ซ้ีฺ ป่ี ยาว บี่ท่อ พี ชี ออื แม้
แนยา้ เพล่อ แง� แน�

7 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �นอง กงาก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ยาว� แน กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ นอง
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ยาว� นอ บ้าเจอ ป้า เวมิ แฮ้
แม้ยา้ กงา แง� 8 นอง บยา่ แน อางซ่ือ ซ่ือ ยาว� นอ กงา
ศิษย์ ออื ยา้เป� แน นอ ชฺา้ง ออืนา ฮา อา่โบ้ง ล่าท่ี อางฮื่อ
แฮง้ กงามยา้ง ป่ี แง� 9 กงา นองนา ลาก ล่าง อา่โบ้ง กงา
นา ลาก ล่าง แฮง้แม้แน ยา้� กงานา ลาก แล ล่าคู โว�
10 กงา นองนา อางเลิง่ ม่า ฮา ป่ี ล่าชี่ ออื นอง ฮา เค่ ยาว�
นอ กงานา อางลาก ล่ายา้� กงา อา่โบง้ อางเลิง่ ม่าฮา ป่ี ล่า
ชี่ ออื ฮา เค่ ชี แฮง้แม้แน ยา้� แน กงา ยางนา ลาก แล ชี
แฮง้แม้แน ยา้� 11 กงา นองนา อางเลิง่ น้ีออื ม่าแบ ป่ี ล่าง
น้ียา่� ไม้ กงา นองนา กงา แม้แน บยา่ แน นืงบาต่องจาบื่อ
ด้ืงบื้อ แน จา ป่ี ล่า ซ่ีค้า� 12 กงา นองนา ม่าฮา ป่ี ล่าง น้ี
ยา่ ลากฮูม ลางกา โว� กงา นองนา ลาก ล่าง แฮง้แม้แน�
13 ลาก อางเลิง่ โย้เวอ ค่าตอง อางชา่ง นา ซ้ีฺแต่น แฮง้ ล่อ
แน บ่าฮื่อ แล่ก้าน� 14 กงา นองนา อางเลิง่ ม่าฮา ป่ี ล่าง
แฮง้ นอง ฮา เค่ ยาว� นอ กงา อางชา่ง ออื ยา้เป� 15 กงา
นองนา ยา่เจ่น แน บ่าฮา่ว ล่าก้าน� ไม้ ยา่เจ่น น้ียา่ ค่าตอง
เจ้านาย มาง บ้าเจอ ฮา แง แน บ่าแบ� จ้า กงา นองนา อาง
ชา่ง แน ฮา้ว ล่าง� ไม้ กงา อา่โบ้ง ก้อง เวอ อางเลิง่ กงาก
ยา่ ชี ออื นองนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ม่าแบ ป่ี ล่าแอ�่ 16นอ กงา
นา บ่ากงา แชยู้้ ล่า� จ้า กงา นองนา แชยู้้ ล่าชี่ มาง ยา้� แน
นองนา ซฺา อ่อกแอ ป่ี ล่ายาว อางซ่ือ บยา่ แน จา ป่ี ล่าง�
แน อางซ่ือ น้ีออื ปู่นืง บ่าจา� ยาว นอ บ้าเจอ ป้า เวมิ อา่โบ้
ง นองนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ป่ี ล่าง� ไม้ นอ กงา ชฺา้ง ออื น้อ�
17กงา นองนา ม่าฮา ป่ี ล่าง น้ียา่ ลากฮูม ลางกา โว�� แน�
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พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า แล่มล้าง ป่ีง ยา้ง
18 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �ชฺา้งอางเมิง น้ีง

นองนา เม้อ ล่ายาว� ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ กงานา เม้อ ล่าออน
แน จ้าม ชี โว� 19นอง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แนยาว�
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง อมื นองนา อางลาก ล่ายา้� ไม้ นอ
ยาง ชฺา้ง น้อ� จ้า กงา นองนา แช้ กงา ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่ายา่�
น้ีแม้แนยาว นอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื บ่าอา่ กาน�
ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง อมื นองนา เม้อ ล่าแง� 20 กงา
นองนา ม่า ล่าชี่ แฮง้นา อางจาม กงา กาย้า ล่า� กงา นอง
นา น้ีแม้แน ม่า ล่าแอ�่ �ยา่เจ่น น้ียา่ ค่าตอง เจ้านาย มาง
ล่อ แน บ่าฮื่อ� แน� ยอง กงานา เค่คาม ล่ายาว� ยอ นอง
นา คาตา ยา้ เค่คาม ล่าแง� ยอง กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้
ฮายเค่ ยาว� ยอ นอง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ คาตา ยา้ ฮา เค่ คู
แง� 21 ยอง นองนา เค่คาม ล่าง น้ียา่� ไม้ นอ กงา ชฺา้ง
น้อ� แน ยอ กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มางนา บ่าแบกงา กาวา�
22 กงา ยองนา บ่าจ่ีชา่ง ลือ อู�้ ยอ เจิน้เจ้อ อางซีอางบล่าบ
บ่าจา นาตู้� จ้า อามือ ยอ อางซีอางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน
บ่าจ่ี กงา กางลา� 23 อา่ซ่าง กงานา เม้อ ล่าแง� อา่โบ้ง
นา คาตา ยา้ เม้อ แง� 24 กงา ยอง อางมู โยเ้วอ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื บ่าฮา อู�้ ยอ อางซีอางบล่าบ บ่าจา นา
ตู้� จ้า อามือ ยองมู น้ียา่ กงา อางเลิง่ ฮา ชี ออื กงามยา้ง คู
เวมิ� ยอ อา่โบง้ ไกงน้า คาตา ยา้ เม้อ ล่าแง� 25 ล้อแม้เวมิ
อางเลิง่ น้ีออื ม้าม้า ยา้ ตอล้า ช�ี ไม้ มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้
เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน เพล่อ ป่ีง น้อ� พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม
ชี แฮ้ น้ีแม้แน� �ยอ กงานา บ่าจ่องบ่าไจ่ ยา้ เม้อ ล่า คูแง�
แน�✡
✡ 15:25 15:25 สดุดี 35:19; 69:4
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26�จ้า กงา นองนา ปล่องฮู ป่ี ล่าแง� ปล่องฮู น้ีม้า อางค่
องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮง้ ฮาแบ ป่ี ล่าง มาง ยา้� แน กงา อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง
ออืนา ป่าว ม่า ลือ แง� 27 ยาว นอง คาตา ยา้ กงา อางเลิง่
น้ีง ฮากนา กงา ป่าว แบ ป่ี แง� ไม้ นอ ต่องก่า เมอ จาย กงา
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ลาน ป้าน่อ� แน�

16
1ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา นองนา อางเลิง่

น้ีออื ม่ายชีออน ม่า ล่าแง� ไม้ นองนา กงานา นืงบาชี ล่าง
น้ีง บ่าป่ี วา่ง แนนอ� 2 ยองมู น้ี นองนา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้
เวอ ก่าออ่ก ล่าง� แน บ่ามล่าง ยาว ชฺา้ง นองนา แซ่ ล่า คูชี
ออืยา่ น้ีแม้แน เยง้ คูแง� �ยอง แฮแ้ม้ ฮา ชี แฮย้า่ พาจาว
มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� แน� 3 ยอง น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่� ไม้
ยอ อา่โบ้ง ไกงน้า บ่าแบล่ากงา กา� 4 กงา นองนา อางเลิง่
น้ีออื อามือ ม่า ชี ล่าง� ไม้ อางเลิง่ น้ีออื ม้าม้า แน ตอล้า
เมอ� นองนา จ้าม กงา ป่ี ล่าง� กงา นองนา อางเลิง่ น้ีออื
ม่า ล่าง ญ้า แนนอ� แน�

อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า กงูนา ปล่อง ล่าฮู
มาง ยา้
ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา นองนา อางเลิง่

น้ีออื ต่องก่า เวอ จาย แน บ่าม่า แบ ป่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ กงา
นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง น้อ� 5 จ้า อามือ กงายา่ กงานา
ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ มางนา ชา ซฺ้า แล แง� แน นอง อางมู โย้เวอ
กงานา อา่ซ่าง มาง น้ีแม้แน บ่าน่า ล่า คู� �อา่จาน เวอ�
นา ล้อเกิง้ ชา แล แง�� แน� 6 ไม้ นอ กงา อางเลิง่ ม่า ล่า
ชี่ แฮง้ ม่านชู คูแง� 7 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ
ป่ี ล่าวา่� กงา อา่โบ้ง นา ซฺ้า แล น้ียา่ นองก้อง จองไจ จา



ยอหน์ 16:8 lxxxvi ยอหน์ 16:15

แง� ไม้ จาวา่แน กงา บ่าแล ยาว� ปล่องฮู มาง นองนา บ่า
ซฺ่า ลือ ล่าเป� จ้า กงา แลน ยาว� กงา ยางนา นองก้อง ซฺา
ลือ ป่ี แง� 8 ปล่องฮู มาง ลืน เมอ� ยา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง ออืนา ฮา กงาแบ กงามยา้ง ป่ี แง� อางบล่าบ ม้าม้า น้ี
ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง� แน อางกงา่อางเกิง น้ียา่ บ้าเจอ
ล้อแม้ จา แง� แน พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน วีบ่่าก
ไจ ป่ี แงแน� 9ปล่องฮู ม้ายา่ ชฺา้ง ออืนา ฮา แบ ป่ี แง� ยอง
อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่� ไม้ ยอง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง แฮง้
ปาปาย ยา้แน� 10 ปล่องฮู ม้ายา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาแบ ป่ี แง�
กงา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ชี แฮ้ยา่ กงา อา่โบ้ง นา
ซฺ้า แล แฮง้ยา้ แน� น้ีแม้แนยาว นอ กงานา บ่ากงามยา้ง
ล่าก้าน� 11 ยาว ปล่องฮู มาง ชฺา้ง ออืนา ฮาแบ ป่ี แง� พา
จาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อน แง� ไม้ พาจาว ม้า
ซาตานแด่ยา่ยอคา ชฺา้งอางเมิง ฮูพลา ชี มางนา อางซี ต้าด
ต่อน ญ้า� แน�

12 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �ม้าม้า น้ียา่ กงา
นองนา อางเลิง่ อางบยา่ ยา้ ม่าล่าซ่ี แง� จ้า อามือ กงา
บยา่ แน จ่ี ยาว นอ บ่าน่า โค กา เป� 13 จ้า อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง เคอ ลือ เมอ� ยา นองนา พาจาว มาง
อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ฮา แบ ป่ี ล่าง� ไม้ ยา ค่าตอง นืงบาวา
แน บ่ากงา จ่ี� จ้า ยาง อางเลิง่ กงากยา่ ลือ ชี ออื จ่ี แง�
แน ยา นองนา ม่า แบ ป่ี ล่าแง� บ้าเจอ อางเลิง่ ชา ตอล้า
แงแน� 14 ยา นองนา ฮา กงา ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ มยา้ง ป่ี
ล่าง� ไม้ ยา กงาก้อง อางเลิง่ กงากยา่ ชี ออื นองนา ม่า แบ
ป่ี ล่าแง� 15 อา่โบ้ง กูยา่งกูเจ้อ จา ชี แฮ้ยา่ กงาเฮอ เพล่อ
แง� ยาว น้ีงยา้ กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� �ปล่องฮู ม้า กงา
ก้อง อางเลิง่ กงากยา่ ชี ออื นองนา ม่าแบ ป่ี ล่าแง� � แน�
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นืงบาต่องลาบ้าบ ยาว กยา่ง ยา้ง
16 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �อา่ซาง ท่ือชีด่ยาว

นอ กงานา บ่ากงา มยา้ง ล่างลา� ยาว น่อง โย้เวอ ท่ือชี่ด
ยาว กงา พ่าว ลือ แล่แง� แน นอ กงานา ท่ือเทอ กงามยา้ง
แล่ ล่าแง� แน�

17 ยาว พระเยซู ศิษย์ ท่ือบ่า อมื น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา
ชเีย� �อา่จาน แฮ้แม้แน จ่ี แฮ้ยา่ บ้าเจอป้าค้า เวอ� ยา น้ี
แม้แน จ่ี แง� �อา่ซาง ท่ือชีด่ยาว นอ กงานา บ่ากงา มยา้ง
ล่างลา� ยาว น่อง โย้เวอ ท่ือชี่ดยาว กงา พ่าวลือ แล่แง�
แน นอ กงานา ท่ือเทอ กงามยา้ง แล่ ล่าแง� � แน� 18ยาว
ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ชเีย� �อา่จาน แฮ้แม้
แน จ่ี แฮย้า่ บ้าเจอป้าค้า เวอ� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่ซาง
ท่ือชีด่ยาว� แน� กงู บ่าแบ ยา บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ี แง� แน�

19 จ้า พระเยซู อางแบ เย� ยอ น้ีเลิง่ น้าท้าม คู ซ้ี แงแน�
แฮง้เย่ ยาง ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงา น้ีแม้แน จ่ี แฮ�้
�อา่ซาง ท่ือชี่ดยาว นอ กงานา บ่ากงา มยา้ง ล่างลา� ยาว
น่อง โย้เวอ ท่ือชี่ดยาว กงา พ่าวลือ แล่แง� แน นอ กงานา
ท่ือเทอ กงามยา้ง แล่ ล่าง� แน� นอยา่ น้ีเลิง่ น้าท้าม กาง
อา่ลา� กงา จ่ี แฮ้ บ้าเจอป้าค้า เวอ แน� 20 กงา นองนา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� นอ นืงบาชูม่ อู้งฮา้ว คูง จ้า
ชฺา้งอางเมิง เวอ ชฺา้ง ออืยา่ ม่อนซ้า แง� นอ นืงบาต่องลา
บ้าบ คูง จ้า นอง นืงบาต่องลาบ้าบ ชี แฮ้ น่อง โยเ้วอ นองนา
ฮา กยา่ง ป่ี ล่าแง� 21 ค่าบายา่ อูปู่่ม อางยา่ ชา เกิด้ ออื แม้
แน ยา้� ยา ป่องปอง ด้า ปาปาย ตูกพานลาบ้าบ แง� จ้า
ยาง อางยา่ เกิด้ เปิน เมอ น่อง โย้เวอ ยา ยาง ป่องปอง ด้า
ชี ออืนา โค ยา้ ลู้ม แง� ไม้ ยา ยาง อางยา่ ม่าง ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ เกิด้ ลือ ชี แฮง้นา กยา่ง น้อ� 22นอง ท่ือชา่งกานญา
เป� นอ อาม้ือ นืงบาต่องลาบ้าบ คูแง� จ้า น่อง เวอ กงา
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นองนา พ่าว ซฺ้า ลือ ล่า เมอ นอ กยา่ง คูแง� นอง กยา่ง น้ี
ยา่ อา่ซ่าง มาง บ่ายา่ด ยู้ กงากา เป� 23ยาว แฮนื้ง นอ กงา
นา เจิน้เจ้อ บ่ากงา น้า ล่า คาเป� กงา นองนา อางเลิง่ ม้า
ม้า ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� นอ อา่โบ้ง นา บ้าเจอ ป้า เวมิ ยา นอง
นา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ป่ี ล่าแง� ไม้ นอ กงา ชฺา้ง น้อ� 24 นอง
กงา ชฺา้ง เพล่อ ล้า ชี น้ียา่ นอ กงานา เจิน้เจ้อ บ่าป่า ล่า กาง
ซ้ืง� ป้า ปาว� ยาว นอ แฮ้แม้แน ยา้ กงา แง� ไม้ นองนา
ปล้ืง แน นืงบาจาบื่อ แนชีแ่ฮง้ ป่ี ล่าง น้อ� แน�

พระเยซู ชฺา้งอางเมิง แฮง้นา ก่าจ่า ชยีา้ง
25 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �กงา นองนา

อางเลิง่ อูบ่เพก้น้า ป่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ นองนา อางเลิง่ น้ีออื ม่า
แบ ป่ี ล่าแง แน เป� จ้า บ่ามล่าง ยาว กงา นองนา อางเลิง่
บ่าอู่บเพ้กน้า ป่ี ล่าก้าน� จ้า กงา นองนา อา่โบ้ง อางเลิง่
แฮง้ ปล้อง ยา้ ม่าย แบ ป่ี ล่าแง� 26 แฮนื้ง ยา่ นอ บ้าเจอ
ป้า แง� กงานา บ่ากงา ม่าย ป้า ป่ี ล่าก้าน� จ้า นอ กงา อาง
เม้ง แฮง้ ไจ พาจาว มางนา ป้า อางกงา� ไม้ นอ กงา ชฺา้ง
ออื น้อ� 27 อา่โบ้ง นองนา ลาก ล่าง� ยา นองนา คาโคลา
โค ยา้ ลาก ล่าแง� ไม้ นอ กงานา ลาก ล่าแง� แน กงา พา
จาว มาง ก้อง จายลือ ชี แน เจ่อ คูง น้อ� 28 กงา อา่โบ้ง
ก้อง จายลือ แอ� แน กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ด้ืง ลือ แอ�
จ้า อามือ กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชา เจิก่ แล แง� ไม้ อา่โบง้
ก้อง ชา พ่าวแล แง� แน�

29 ยาว พระเยซู ศิษย์ อมื น้ีแม้แน จ่ี เย� �อามือ นา กงู
นา อางเลิง่ บ่าอูบ่เพ้กน้า ป่ี ล่า� จ้า นา กงูนา ปล้อง ยา้ ม่า
ล่าง� 30กงู อามือ แบ คายา นา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แบ แงแน�
นา กงู บ่าน่า ฮู่ เวอ ยา้ แบ แง� นา กงูนา ล้อแม้ จ่ีพอ ล่าง
แน� ยาว ต่ืน กงู นางนา บ่าน่าบ่าท่าม ล่าเวมิ นา อางแบ



ยอหน์ 16:31 lxxxix ยอหน์ 17:3

กงู บ้าเจอ เยง้ แงแน� น้ีงยา้ กงู เจ่อ น้ียา่ นายา่ พาจาว มา
งก้อง จายลือ ช�ี แน�

31 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �อาม้ือ
นอ เจ่อ ยา้ลา� 32 ล่อฮู คู เป อางญ่าม แฮม้้า อามือ ชา เคอ
ลือ แง� ม้าม้า น้ียา่ อางญ่าม แฮม้้า เคิน ลืงญา� นองมู คา
โคลาโค น้ียา่ กามางกาต่อง กามางกาต่ี แน ฮื่น แล คูแง�
แน กงานา ท่ือม่าง แน ชี ชา่ ล่าง� จ้า ม้าม้า น้ี กงายา่ กงา
ท่ือม่าง แน บ่าด่ืง เป� ไม้ อา่โบ้ง กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
แง� 33 กงา นองนา อางเลิง่ น้ีเลิง่ ม่า แบ ป่ี ล่า ชี น้ียา่�
ไม้ นองนา กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้ ปาปาย
แม่น แน นืงบาต่องจาบื่อด้ืงบื้อ แน จา ป่ี ล่าง น้อ� ชฺา้งอาง
เมิง น้ียา่ นองนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าง� จ้า นืงบาบ่า
ด่อ คู โจ� ไม้ กงา ชฺา้งอางเมิง แฮง้นา ก่าไจ่ ยา�� แน�

17
พระเยซู อธษิฐาน ฮา ยา้ง

1 พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง เปิน ยาว มู่งท่า โย้เวอ
แมก่าแงน ฮูน ชเีย� ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อา่โบ้ง
เวอ� ชฺา้ง ออืนา ฮา กงา ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ มยา้ง ป่ี ญ่าม
ยา่ง เคิน ญ้า� ไม้ กงานา ชฺา้ง ออืนา ฮาย นาง ล่าท่ี อางฮื่อ
แฮง้ มยา้ง ป่ีง แนนอ� 2นา กงานา ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ล่อ
บ่าปา แน ล่าท่ี ฮื่อ ป่ี ล่าง� ไม้ กงานา นาง ชฺา้ง คาโคลาโค
ฮูพลา ป่ี ล่า ชี ออืนา ฮาย นางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา
แล ป่ี แง แนนอ� 3 นางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล
แฮ้ยา่ นางนา แบกงา ล่าง แฮง้ยา้� แน กงานา นาง ซฺาลือ
ป่ี ชี มางนา คาตา แน แบกงา กาง แฮง้ยา้� นายา่ พาจาว
ม้าม้า มาง ยา้� แน นาง ท่ือม่าง ญา พาจาว ม้าม้า แน�
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4 กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย นาง ล่าท่ี อางฮื่อ
แฮง้ กงามยา้ง ป่ี ยา้เป� ไม้ กงา นาง กงานา ล่ากาน ม่าย
วา่ ป่ี ล่า ชี ออื วา่เปิน โค ป้าน่อ� 5 อา่โบ้ง เวอ� อาม้ือ กงา
นา นาง ล้าก้า โยเ้วอ อางอา้น ป้าค้า ล่าท่ี จา ฮื่อ ป่ี ล่าปาว�
ชฺา้งอางเมิง บ่าแต่งฮู่ โยเ้วอ ไกง้ ท่ืงกงา่ แน ล่าท่ี จา ชี แฮง้
แม้แน�

6 �กงา นาง กงานา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ฮูพลา ป่ี ล่า
ชี ออืนา ม่า นางนา แบกงา ป่ี ล่ายา่� ยองมู น้ียา่ นาง ชฺา้ง
เป� ยาว นา กงานา ยองนา ฮูพลา ป่ี ล่าแง� แน ยองมู น้ี
ยา่ นาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ คูแง� 7 ยาว อาม้ือ ยอง
แบน ญา� กงาก้อง กูยา่งกูเจ้อ จา ชี แฮ้ยา่ นางก้อง จา
ยลือ แงแน� 8 กงายา่ นาง กงานา จ่ีต่าง ป่ี ล่าชี่ ออื ยอง
นา ป่ี ยาเป� แน ยอง ยูช้ี ญาเป� ยองมู น้ียา่ อางแบ คูยา้�
กงา นางก้อง จายลือ ชี ม้าม้า ยา้แน� ยองมู น้ียา่ อางเจ่อ
คูยา้� นา กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ แน�

9�กงา ยองนา อธษิฐาน ฮาย ป่ี แง เป� จ้า กงา ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อธษิฐาน บ่ากงาฮา ป่ี เป�
จ้า กงา นาง กงานา ชฺา้ง ฮูพลา ป่ี ล่า ชี ออืนา อธษิฐาน ฮาย
ป่ี แง� ไม้ ยองมู น้ียา่ นาง ชฺา้ง น้อ� 10 กูยา่งกูเจ้อ กงา
เฮอ น้ียา่ นางเฮอ� แน กูยา่งกูเจ้อ นางเฮอ น้ียา่ กงาเฮอ
เป� ชฺา้ง น้ีออื ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย กงา ล่าท่ี
อางฮื่อ น้ีง มยา้ง ป่ี แง� 11 กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ่าด่ืง
แล่ก้าน� ไม้ กงา อามือ นางนา ชา แล ซฺ้า ล่าง� จ้า ยอ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ด้ืงจาชา่แง� อา่โบ้ง อางซีอางบล่าบ บ่าจา
มาง เวอ� นาง กงานา ล่าท่ี ป่ี ล่า ชี แฮง้ ไจ ยองนา ฮูพลา
ปาว� ไม้ ยองนา ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี เซฺ้อ� ไกง้ ท่ือลู่
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มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้แม้แน� 12 กงา ยองก้อง ท่ืงกงา่
แน ด้ืง เมอ� กงา นาง กงานา ล่าท่ี ป่ี ล่าชี่ แฮง้ยา้ ไจ ยอง
นา ฮูพลา แง� ชฺา้ง กงา ฮูพลา ชี ออืยา่ ท่ือม่าง แนม บ่า
โปยว� จ้า ยองมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง กงาโปยว แอ แง� ไม้
มอ ยาว พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม ชี ชี แม้แน ม้าม้า แน เพล่อ
ป่ีง แนนอ�

13 �กงา อามือ นางนา ชา แล ซฺ้า ล่าแง� จ้า อางเลิง่ น้ี
ออื กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ด้ืง เมอ ยา้ จ่ี แอ� ไม้ ยองนา
กงา แม้แน ปีนแตปีนนา แน นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ีง แนนอ�
14 กงา ยองนา นาง ม่าอู่บจ่ีต่าง ออื ม่าอู่บ ยาเป� จ้า ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื ยองนา เม้อ แง� ไม้ ยอ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน บ่าเยง่ ยอ กงา แม้แน เยง้ แง�
15 กงา นางนา บ่ากงา ป้า ยองนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ซ่ืฺย อ่
อกแอ ป่ี ล่าเป� จ้า กงา นางนา ป้า ล่าแง� ยองนา ปล่อง
ซาตานแด่ยา่ยอคา มางก้อง กงาปูน ป่ี ปาว แน� 16 ยอ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน บ่าเยง่ ยอ กงา แม้แน เยง้
แง� 17 นาง ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า เป� น้ีแม้แน
ยาว นาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ยองนา ฮาย นาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
ปาว� 18 กงา ยองนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ต้าว แน ชา ซฺาแอ
ป่ี แง� นาง กงานา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ซฺาลือ ป่ี ล่า ชี แฮง้
แม้แน ยา้� 19 กงา อางโต น้ีง นางนา ท่ือม่าง แน ท่าน ป่ี
ล่าชี่ น้ียา่ ยอง ปาปาย ยา้� ไม้ ยองนา นาง อางเลิง่ ม้าม้า
แฮง้ แบ ป่ี ยาว ค่าตอง อางโต แฮง้ นางนา ท่ือม่าง แน ท่าน
ป่ี ป่ี ล่าง แนนอ�

20 �กงา ค่าตอง ศิษย์ ออืนา แอ่ แน อธษิฐาน ฮา ป่ี บ่า
อา่ เป� จ้า ชฺา้ง กงา ศิษย์ ออื ม่าอู่บ ยาว กงานา กาญ่าม
เวอ เจ่อ ล่าง ออืนา คาตา ยา้ อธษิฐาน ฮา ป่ี แง� 21 อา่โบ้
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ง เวอ� ยองนา ฮา ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ปาว� นาง
กงาก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้แม้แน� แน กงา
นางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้แม้แน� แน ยองนา
ไกง้ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ปาว� ไม้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา เจ่อ ป่ี เซฺ้อ� นา กงานา ม้าม้า ยา้ ซฺาลือ ป่ี
ล่าชี่ แน� 22 กงา ยองนา ล่าท่ี อางฮื่อ ป่ี แอ�่ นาง กงานา
ล่าท่ี ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน� ไม้ ยองนา ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพ
ล่อ ป่ีง แนนอ� ไกง้ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ ชี แฮง้แม้
แน� 23 ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ น้ียา่ กงา ยองก้อง ด้ืง
แฮง้ยา้� แน นาง กงาก้อง ด้ืง แฮง้ยา้ เป� ไม้ ยองนา ปีน
แตปีนนา แน ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ ป่ีง แนนอ� ไม้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา กงาแบ ป่ีง น้อ� นา กงานา ม้า
ม้า ยา้ ซฺาลือ ป่ี ล่าชี�่ แน นา ยองนา ลาก แง� นาง กงานา
ลาก ล่าง แฮง้แม้แน ยา้�

24�อา่โบง้ เวอ� นา กงานา ยองนา ฮูพลา ป่ี ล่าแง� กงา
ล้อเกิง้ ด้ืง เวมิ ยองนา กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ป่ี ซ่ีค้า� ไม้
ยองนา กงา ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง ป่ี แง แนนอ� นา
กงานา ล่าท่ี อางฮื่อ ป่ี ล่า ชี มาง ยา� ไม้ นา กงานา ไกง้
ชฺา้งอางเมิง บ่าแต่ง ฮู่ เวอ ยา้ ลาก ล่าแง� 25 อา่โบ้ง เวอ�
นา อางซืออางปลอง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืยา่ นางนา
บ่าแบ ล่า กงากา� จ้า กงา นางนา อางแบ ล่า กงา กาย้า�
ยาว กงา ศิษย์ น้ีอมื อางแบ คูยา้� นา กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า
ชี มาง ยา้ แน� 26นา กงานา ลาก ล่าแง� ยาว กงา ยองนา
ฮาย นางนา แบกงา ป่ี ล่ายา่� ยาว กงา น้ีแม้แน ยา้ ฮา แล
แล่แง� ไม้ นาง กงานา ลาก ล่าง แฮง้ ยอง นืงบา โยเ้วอ ด้ืง
ป่ี แง� แน กงาม ยอง นืงบา โยเ้วอ ด้ืง นอ� แน�

18
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พระเยซู นา ชู ชยีา้ง
(มธ� 26:47-56; มก� 14:43-50; ลก� 22:47-53)

1พระเยซู อธษิฐาน ฮา เปิน ยาว ยาง ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงก
งา่ แน ขิดโรน ล้างยา่ โยเ้วอ ยอ่ คาม แลน ชเีย� แนมะกอก
เทศ โซน โย้เวอ ออ้งแลน ชเีย� 2 ยูดาส น่อง เวอ พระ
เยซู นา บ่าแม่น ฮา ชี แฮม้าง โซน น้ีโซน นา อางแบกงากา
ยา้เย�่ ไม้ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื นู้เวอ อางเลิง้ กาเย
ล้า คูแง� 3 ยาว ยูดาส มือ โรม ตาฮา้น ท่ือมู ออืนา แน ชฺา้ง
โบสถ์อางฮื่อล่อฮู ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชเีย� ชฺา้ง
โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลา น้ีออืนา ปุโรหติ ยอคา แน ฟารสีิ ออื ซฺา
ล้า ป่ี ชเีย� ยองมู น้ียา่ ตะเกียง แน ฮาต้าง ท่อ ล้าน คู ชเีย�
แน มยาทาง ท่าม ล้าน คู ชเีย�

4 พระเยซู อางแบจ่าแล่ เย ยางก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ชา
ตอล้า แงแน� แฮง้เย่ ยาง ยอ่ อ่อกแอ ยองนา ซฺ้า แอ ช�ี
ยาว ยาง ยองนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �นอ อา่ซ่าง นา ซฺ้า
กวา่ คูแง�� แน�

5 ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �กงู เยซู นาซา
เรธ็ชฺา้ง มางนา ซฺ้ากวา่ คูแง� แน�

แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงา เยซู
นอง ชฺา้ง ซฺ้ากวา่ มาง ยา้� แน� (ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น
ฮา ชี มาง ชฺา้ง แฮมู้ ก้อง ท่ืงกงา่ แน จูง ชเีย�� 6พระเยซู
น้ีแม้แน จ่ี เมอ� �กงา เยซู นอง ชฺา้ง ซฺ้ากวา่ มาง ยา้เป�
แน� ยาว ยองมู ยา่ง มือ ท้ือแค แน เลิง แล่ คูช�ี

7พระเยซู มือ ยองนา ท่ือเทอ น้าน แล่ ชี่ น้ีแม้แน� �นอ
อา่ซ่าง นา ซฺ้ากวา่ คูแง�� แน�
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ยองมู ยา้ง น้ีแม้แน จ่ีพอย คู ชเีย� �กงู เยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง
มางนา ซฺ้ากวา่ คูแง� แน�

8 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงา
นองนา ม่าย ล่ายา่ กงา ชฺา้ง แฮ้มาง ยา้� จาวา่แน นอง
กงานา ซฺ้า กวา่ ล่าง แนยาว� ชฺา้ง น้ีออื นา ตอย แล ป่ี ปาว�
แน� 9พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ ยาง จ่ี ชี ชี แฮง้แม้แน
ม้าม้า แน เพล่อ ป่ีง เย� ยา น้ีแม้แน จ่ี ชี ช�ี �อา่โบ้ง เวอ
กงายา่ นาง กงานา ชฺา้ง ฮูพลา ป่ี ล่า ชี ออืนา ท่ือม่าง แนม
บ่าป่ี โปยว� แน�✡

10 ซีโมนเปโตร เมอ มยาทาง จา เย� แฮง้เย่ ยาง มยา
ทาง แฮง้ จาก ออ่กล้า ป่ี ยาว มัลคัส น่าซ่ืง ล่าม่า เวอ แจล่า
ก ชี�่ มัลคัส ยา่ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา่เจ่น
เย� 11 ยาว พระเยซู มือ ซีโมนเปโตร นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน�
�นาง มยาทาง แฮง้ กอย ชี โว� นา กงานา อา่โบง้ ล้างก้อก
อางตูกอางพาน ป่ี ล่าชี่ แฮง้ บ่าป่ี ต้าง ล้าลา�� แน�

พระเยซู นา ซ่ืฺย ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มางนา
ซฺ้า แอ ชยีา้ง

(มธ� 26:57-58; มก� 14:53-54; ลก� 22:54)
12 โรม ตาฮา้น แน ตาฮา้น ยอคา แน โบสถ์อางฮื่อล่อฮู

อมื พระเยซู นา ชู พือ ชี ชเีย� 13 ยาว อนันาส นา ซ่ืฺยซฺ้า แอ
ชเีย� อนันาส คายาฟาส ยอ่พ่า เย� คายาฟาส แฮ้ปี เวอ
ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ชี มาง ยา้เย�่ 14คายา
ฟาส ยวิชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ม่า ชี มาง ยา้เย�่ �ชฺา้ง ท่ือม่าง
นา ซ้ีฺ ป่ีง น้ียา่ ยวิชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ซ้ีฺ ป่ีง แฮง้ ล่อบ่าปา
แม่น แล่ง� แน�✡
✡ 18:9 18:9 ยอหน์ 17:12 ✡ 18:14 18:14 ยอหน์ 11:50
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เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จ่ี ยา้ง
(มธ� 26:69-70; มก� 14:66-68; ลก� 22:55-57)

15 ซีโมนเปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ท่ือม่าง มาง เยด่ พระ
เยซู นา เค่ แอน ชเีย� ศิษย์ น้ีม้า ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ
เลิน่เลิน่ มางนา อางแบกงากา เย� แฮง้เย่ ยา พระเยซู ก้อง
ท่ืงกงา่ แน ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยูม้ กองโค้ง
โย้เวอ กงาออ้ง แล ช�ี 16 จ้า เปโตร ยูม้ ก้ามท้ือ อางเง้ ล้อ
งก้อ ก่องทาง โยเ้วอ จูงล่อ ชเีย� ยาว ศิษย์ แฮม้าง ออ่กลือ
ยา่บี่ยา่เจ่น ยูม้ ก้ามท้ือ ล้องก้อ ล่อด้ืงฮู มางนา ม่า ชเีย�
แฮง้เย่ ยาง ซีโมนเปโตร นา อางคล้าว โย้เวอ ออ้งแล ป่ีชี�่
17ยาว ยา่บีย่า่เจ่น ยูม้ ก้ามท้ือ ล้องก้อ ล่อ ด้ืง มาง ซีโมนเป
โตร นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �นา ค่าพ่ายา่ แฮ้ มาง ศิษย์ อา่
ลา�� แน�
ยาว ซีโมนเปโตร มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา ยาง ศิษย์

บ่าอา่� แน�
18 ยา่เจ่น ออื แน โบสถ์อางฮื่อล่อฮู ออืยา่ บี่ท่อ จืง ปยา่ว

แล่ คูช�ี ไม้ อางชอ่ เย� แน ซีโมนเปโตร ยอง ก้อง ท่ืงกงา่
แน บี่ท่อ ปยา่ว จูง ชเีย�

ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง พระเยซู นา น้าท้าม
ยา้ง

(มธ� 26:59-66; มก� 14:55-64; ลก� 22:66-71)
19 ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง พระเยซู นา ยาง

ศิษย์ ออื อางเลิง่ แฮง้ แน ยาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางเลิง่ แฮง้ น้า
ท้าม ชเีย� 20 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืยา่ อางแบ ยา้ กงา บ้าเจอ ม่าอูบ่ แงแน� กงา
ค่องชา่ง ออื โบสถ์ แน โบสถ์อางฮื่อ ออืเมอ ม่าอู่บ แง� ไม้
ตี แฮอ้อืเมอ ค่องชา่ง คาโคลาโค ออื ชอ้นกายา้ น้อ� 21นา
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กงานา บ้าเจอฮาย น้า ล่าแง� ชฺา้ง กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง กงาก
ยา่ ชี ออืนา น้า แอ โว� กงา ยองนา บ้าเจอ ม่าอู่บ ชี แน�
ไม้ ยอ อางแบ กงา บ้าเจอ ม่าอูบ่ ช�ี แน�

22 พระเยซู แฮ้แม้แน จ่ี ยาว โบสถ์อางฮื่อล่อฮู อางมู โย้
เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง พระเยซู ก้อง แท้ แน จูง ชี มาง พระเยซู
นา แมก่า ทาก ชเีย� แน พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นา
ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มางนา น้ีแม้แน อางจ่ีพอ จอ
กา ชี เด้� แน�

23 ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา จ่ี
น้ีง ซีน ชี แนยาว� นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่าแบ ป่ี
ปาว กงา บ้าเจอ จ่ี ซี ชี แน� จ้า กงา จ่ี ชี น้ีง เจิน้เจ้อ บ่าซี
ยาว นา บ้าเจอฮาย กงานา แมก่า ทาก ล่าแง�� แน�

24 พระเยซู นา นักโทษ แม้แน พือ ชี ชเีย� ยาว อนันาส
พระเยซู นา ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ คายาฟาส ก้อง
ซฺาแล ป่ีชี่ เย�

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จ่ี แล่ ชยีา้ง
(มธ� 26:71-75; มก� 14:69-72; ลก� 22:58-62)

25 ซีโมนเปโตร ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน จูง บี่ท่อ ปยา่ว แล่
เมอ� ยองมู แฮง้ ยางนา น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �นา ค่า
พ่ายา่ แฮม้าง ศิษย์ บ่าอา่ ม้าม้า ลา�� แน�
ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �บ่าอา่� กงา ยาง ศิษย์ บ่า

อา่� แน�
26 ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา่เจ่น ออื อางมู

โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา ชเีย� ยา ค่าพ่าย่า ซีโมนเปโตร น่า
ซ่ืง แจล่าก ป่ีชี่ มาง ยา่ชา่งม่องน้าม เย� ยา ซีโมนเปโตร
นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �กงา นางนา แน ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
นา โซน โยเ้วอ มยา้ง ล่าชี่ บ่าอา่ ลา�� แน�
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27 ยาว ซีโมนเปโตร มือ บ่าอา่ แน ท่ือเทอ จ่ี แล่ ชเีย�
ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ ยาพ่า ต้าน ล้า ช�ี✡

พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซ่ืฺยแล ชยีา้ง
(มธ� 27:1-2, 11-31; มก� 15:1-20; ลก� 23:1-25)

28ซอทา อางด่า โยเ้วอ ยองมู ยา่ง พระเยซู นา ซ่ืฺย แก้บ้า
ยอ่ย ออ่กแลน ชเีย� ยองมู น้ียา่ คายาฟาส ยูม้ โยเ้วอ จาย
ผู้วา่ ปีลาต โรมชฺา้ง มาง ยูม้อางฮื่อ* โยเ้วอ แลน ชี เย� จ้า
ยองมู ยา่ง ผู้วา่ ปีลาต มาง ยู้มอางฮื่อ โย้เวอ บ่าออ่ง แล
คู เย� ไม้ ยวิชฺา้ง ออืยา่ ท้ือ คูง เย ยวิชฺา้ง ออื ตี บ่าอา่ โย้
เวอ ออ้งแล น้ียา่ ยอง อางโต นา ฮา โซซา ป่ี แงแน� จาวา่
แน บ่าเซิฺ่งบ่าซฺ่าง† ยาว ปัสกาป่อยนืง เวอ บ่าออ่ง แล กงา
กา เย�✡ 29แฮง้เย่ ผูว้า่ ปีลาต มือ ยาง ยูม้อางฮื่อ อางเง้ โย้
เวอ ยอ่ย อ่อกแอน ยาว ยองนา ซฺ้าน แอ ช�ี ยองนา น้ีแม้
แน น้าน ชเีย� �กงานา ม่า ล่าวแล ยา บ้าเจอ อางเลิง่ อาง
ซี ฮาย ช�ี� แน�

30 ยาว ยองมือ ผู้วา่ ปีลาต นา น้ีแม้แน ม่า คู ชเีย� �จา
วา่แน ยาง ชฺา้ง อางแม่น แน อู�้ กงู ยางนา นางก้อง บ่าซ่ืฺ
ยล้า เป� แน�

31 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �น้ีแม้
แนยาว ยางนา นอง อางล้ีบอางล่าว วา แน ต้าดต่อน วีบ่่าก
ไจ ป่ี ปาว� แน�
จ้า ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ีพอ คู ชเีย� �ค่าพ่ายา่ น้ีม้า อาง

ซี อางจา ม้าม้า ยา้� ยางนา แซ่ น้ียา่ อางซูม ยา้� จ้า โรม
✡ 18:27 18:27 ยอหน์ 13:38 * 18:28 18:28 โรม อางเมิง ฮูพลา มาง
ยูม้อางฮื่อ น้ียา่ ศาลปรโีทเรยีม ยา่ง ยา้เย�่ ศาล น้ีม้า ผู้วา่ ปีลาต ยูม้อางฮื่อ
โยเ้วอ ด้ืง เย� † 18:28 18:28 โซซา แน บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื
น้ีแม้แน เจ่อ กาง เย� ยวิชฺา้ง ตี บ่าอา่ โยเ้วอ ออ้งแล น้ียา่ ยอง อางโต นา ฮาย
โซซา ป่ี แงแน� ✡ 18:28 18:28 ยอหน์ 11:55



ยอหน์ 18:32 xcviii ยอหน์ 18:37

อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ กงูมู ยวิชฺา้ง ออืนา อา่ซ่าง มางนา บ่า
ป่ี แซ่ ล่า เป� แน� 32 ยาว น้ีแม้แน เพล่อ ชี น้ียา่ ไม้ พระ
เยซู มอ ชี ชี แม้แน ม้าม้า แน เพล่อ ป่ีง เย� ยา ล้อแม้ กงา
ซ้ีฺ แงแน� ยา ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ แง� โรมชฺา้ง ออื ต้าด
ต่อน ชฺา้ง นา แซ่ ซ้ีฺ ป่ี แฮง้แม้แน�✡

33 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ ยาง ยู้มอางฮื่อ โย้เวอ ยอ่ย ออ้ง
แลน ยาว พระเยซู นา ฮา้ว ออ้งแล ป่ีชี�่ ยาว น้ีแม้แน น้าน
ชเีย� �นา ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มาง ลา�� แน�

34ยาว พระเยซู น้ีแม้แน พอย ชเีย� �น้ียา่ นาง เยง้บู้ แอ
ล้า อา้ว ฮาก ม่ายแบ ป่ี ล่าง� แน�

35 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ น้ีแม้แน น้าน แล่ ชเีย� �นาง เยง้
กานยาว กงา ยวิชฺา้ง ลา� ชฺา้ง นางนา ซ่ืฺยล้า ล่า คูชี ออื
ยา่� นาง ชฺา้ง แน ปุโรหติ ยอคา ออื ยา้เป� ท้าว นา บ้าเจอ
อางเลิง่ อางซี ฮาย แอ�� แน�

36 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา ล่าท่ี น้ียา่ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี บ่าอา่ เป� จาวา่แน แฮแ้ม้แนยาว
กงา ชฺา้ง อมื ยวิชฺา้ง ยอคา ออืนา กงานา บ่าป่ีชู ล่า เป� จ้า
ม้าม้า น้ียา่ กงา ล่าท่ี น้ี ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ่ากงาจายล้า�
แน�

37 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ช�ี
�ท้าว น้ีแม้แนยาว นา ก่าซ้าด ยา้วา�� แน�
ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �โอย่� อางอา้ ยา้

นาง จ่ี น้ียา่ อางกงา่ ยา้เป� น้ีงยา้ กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
เกิด้ ลือ ชี น้ี� ไม้ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ีง
แนนอ� ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อางเลิง่ ม้าม้า มาง ชฺา้ง เพล่อ
คูชี ออืยา่� กงา จ่ีต่าง นา น้า คูแง� แน�
✡ 18:32 18:32 ยอหน์ 12:32
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38 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย�
�อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ บ้าเจอ�� แน�
แฮ้แม้แน น้า เปิน ยาว ยาง อ่อกแอ ชฺา้ง ออืนา ซฺ้าน แอ

แล่ ชเีย� ยาว ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ยา อางเลิง่
อางซี ฮาย ชี แน กงา บ่ามยา่ง น้อ� 39 จ้า นองเมอ น้ีแม้
แน อางล้ีบอางล่าว จา แง อา่ลา� ปัสกาป่อยนืง เคิน ยาว
นอ กงานา นักโทษ ท่ือม่าง ตอ ป่ี ล่าง� นอ กงานา ยวิชฺา้ง
ออื ก่าซ้าด น้ีมางนา อางตอ ป่ีล่าซ่ี ลา�� แน�

40 จ้า ค่องชา่ง อมื น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว คูง เย� �ยางนา
บ่าตอ โจ� จ้า บารบับัส นา ตอโว�� แน� (บารบับัส อาง
เมิง คล้าว โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อางซ่ืกอางซ่าก ฮาย ตอ
ล้า ป่ี ชี่ มาง ยา้เย�่�

19
พระเยซู นา ต้าดต่อน ซ้ีฺ ป่ี ชยีา้ง

1แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต มือ ชฺา้ง นา ม่า พระเยซู นา ซ้าดอาง
คอล่าต่ือ ชกื ป่ีชี�่ 2 ยาว ตาฮา้น อมื จ่ีกู่ ป่าง แฮง้ ไจ มงกุฎ
แต่ง ชเีย� ยาว พระเยซู อางตู่ โยเ้วอ ชอ่ง ป่ี ชเีย� แน พระ
เยซู นา ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ สีม่วง ก่าซ้าด ค่าลาว แม้
แน ชีแฮง้ ตูม ป่ีชี่ เย� 3 ยาว ยองมู ยา้ง ไลเทอ ยา้เย่ เพ่
นกา พระเยซู นา ออ้งซฺ้า แล คู ช�ี แน พระเยซู นา น้ีแม้แน
จ่ี ฮูยา้ คู ชเีย� �ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด เวอ� จาบื่อด้ืงบื้อ แน
จา โว�� แน� ยาว ยองมือ พระเยซู นา แมก่า เวอ ทาก
ชเีย�

4 ยาว ผู้วา่ ปีลาต ชฺา้ง ออืนา อ่อกซฺ้า แอ ชเีย� ยาว ยอง
นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ฮู ปาว กงา อามือ ยางนา นอง
ก้อง ชา ซ่ืฺย ลือ เป� ไม้ กงา นองนา แบ ป่ี ล่าง� กงา ยาง
อางซี ฮา ชี แน บ่ามยา่ง� แน� 5 ยาว พระเยซู นา ผู้วา่ ปี



ยอหน์ 19:6 c ยอหน์ 19:11

ลาต ยู้มอางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ซ่ืฺย อ่อกลืน ชเีย� ยาง อางตู่
โย้เวอ จ่ีกู่มงกุฏ ชอ่ง ป่ีชี่ เย� แน ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ
สีม่วง ตูม แล่ชี่ เย� ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ ยองนา น้ีแม้แน
ม่า ชเีย� �ฮูปาว ยา นู้เวอ จ่าน ญ้า� แน�

6 ปุโรหติ ยอคา ออื แน ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลา อมื พระ
เยซู นา มยา้ง คูยาว ยอง น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว คู ชเีย� �ยาง
นา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด แซ่ โว� ไม้กางเขน ท่า เวอ
ต่ือต้ีด แซ่ โว�� แน� ยาว ผู้วา่ ปีลาต น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย�
�นอง ยางนา ซ่ืฺย ฮา แอ ปาว� ไม้ กงา บ่ามยา่ง น้อ ยา
อางเลิง่ อางซี ฮา ช�ี แน�

7ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา อมื น้ีแม้แน จ่ีพอย คู ชเีย� �ยวิ อาง
ล้ีบอางล่าว โยเ้วอ เค่ ยาว ยา อางเลิง่ อางซี ฮา ช�ี ยาง อาง
ซี น้ียา่ กงาซ้ีฺ แง� ไม้ ยา พาจาวอางยา่ แน ฮาจ่าแล่ง น้อ�
แน�

8 ผูว้า่ ปีลาต แฮแ้ม้ กงากยา่ ยาว ยาง แค ยกื ชเีย� 9ยาว
ผู้วา่ ปีลาต มือ ยาง ยู้มอางฮื่อ โย้เวอ ออ้งแลน แล่ชี่ เย�
ยาว พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน แล่ ชเีย� �นา ล้อเกิง้ จา
ยล้า แอ�� แน� จ้า พระเยซู บ่าม่า เย� 10 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปี
ลาต มือ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นา กงานา บ่าจ่ีชา่ง ล่า
กานา ลา� นา บ่าแบ ล่า กงา ชฺา้ง นา ม่า นางนา ตอ ป่ี ล่า
เวมิ อางกงา� แน ชฺา้ง นา ม่า นางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือ
ต้ีด แซ่ ป่ี ล่าเวมิ อางกงา� แน�

11 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �จาวา่แน พาจาว
มาง นางนา ล่าท่ี บ่าป่ีจา ล่าอู�้ นา กงา ล่อ แน ล่าท่ี บ่าฮื่อ�
น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง กงานา ซ่ืฺย นางนา ซฺาล้า ล่าชี่ ออืยา่ นาง
ล่อบ่าปา อางบล่าบ บยา่ แล่แง� แน�
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12 ผู้วา่ ปีลาต แฮ้แม้แน กงากยา่ ยาว ยาง พระเยซู นา
ชา ตอ ชเีย� จ้า ยวิชฺา้ง ยอคา ออื น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว ล้า
ชเีย� �จาวา่แน นาง ยางนา ตอย ยาว� นา ก่าซ้าดยอคา ซี
ซาร์ อางชา่ง บ่าอา่� ไม้ อา่ซ่าง ก่าซ้าด แน ฮาจ่าแล่ แง� ยา
ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา เม้อ แงแน ท่ือชา่งกานญา� แน�

13 ผู้วา่ ปีลาต แฮ้แม้แน กงากยา่ เมอ ยาง พระเยซู นา
อางเง้ โย้เวอ ซ่ืฺย อ่อกลืน ชเีย� ยาว ยาง อางซีต้าดต่อ
นด้ืงยา้ โย้เวอ ด้ืง ลือ ชเีย� อางซีต้าดต่อนด้ืงยา้ แฮ้ยา่
ลอบา ค่าง ชี ชี แน ฮา้ว เย� (อารเมค ต่าง เวอ �กับบาธา�
แน ฮา้ว แง��

14 ยาว แฮนื้ง วนัศุกร์ เย� แน ปัสกาป่อยนืง แต่งจ่าล่าง
จ่านืง เย� แฮญ้่าม เมอ นืงก้องฮา่งจฺ่าญ่าม นาตู้� ผู้วา่ ปี
ลาต มือ ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ฮูปาว นู้เวอ จาน
ญา นอง ก่าซ้าด มาง�� แน�

15ยาว ชฺา้ง อมื น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว คู ชเีย� �แซ่ โว� แซ่
โว� ยางนา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด แซ่ โว�� แน�
ยาว ผูว้า่ ปีลาต มือ ยองนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �นอ กงา

นา นอง ก่าซ้าด มางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด แซ่ ป่ี ล่าง
ลา�� แน�
ยาว ปุโรหติ ยอคา อมื น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �กงู เมอ

ก่าซ้าด ท่ือม่าง ญา จา แง� แน กงู ก่าซ้าด ม้า ซีซาร์ เป�
แน�

16 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา โรม ตาฮา้น ออืนา ป่ี
ยาว ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด แอ ป่ีชี�่

พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชยีา้ง
(มธ� 27:32-44; มก� 15:21-32; ลก� 23:26-43)
ยาว ตาฮา้น อมื พระเยซู นา ซ่ืฺย แอน ชเีย 17พระเยซู ไม้

กางเขน ยางนา ไจ ต่ือต้ีด แฮง้ ป่า แล่ ยาว �อางตู่ ตู่คยา่ม
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ตาแซ้� แน ฮา้ว โย้เวอ ยอ่ แอน้ ชเีย� (อารเมค ต่าง เวอ
กลโกธา แน ฮา้ว เย�� 18 ยาว ยอง โย้เวอ เคอ แอ ยาว
พระเยซู แน ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น มาง เยด่นา ไม้กางเขน
ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชเีย� พระเยซู นา เยด่ ก้องน้ืง โย้เวอ ด้ืง
ป่ี ชเีย� 19 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ ล่าไม แป้น ไม้กางเขน ท่า
โย้เวอ ต่ือต้ีด ชี โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชเีย� �เยซู นาซา
เรธ็ บ่า� ยา ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด� แน� 20 ยาว ชฺา้ง อางอบี่า
อา่ เย ไม้กางเขน ท่า แต้ม ชี ชี แฮง้ กงาอา้น คู ช�ี ไม้ พระ
เยซู นา ไม้กางเขน ท่า ต่ือต้ีด ชี แฮ้ อางเมิง โย้เวอ อางแท้
เย� แน อางไล่ แต้ม กาน ชี แฮ้ อารเมค ต่าง แน ลาตินต่าง
(โรมต่าง� แน กรกี ต่าง เย� 21 ยาว ปุโรหติ ยอคา อมื ผูว้า่
ปีลาต นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด แน บ่า
แต่ม โจ� จ้า น้ีแม้แน แต้ม ปาว� �ค่าพ่าย่า น้ีม้า ยวิชฺา้ง
ออื ก่าซ้าด แน ฮาจ่าแล่ แง� � แน�

22 จ้า ผู้วา่ ปีลาต มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �กงา
บ้าเจอ แต้ม ชี ช�ี แฮแ้ม้แน ตอย จาย ป่ี โว�� แน�

23 น่อง เวอ ตาฮา้น ออื พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ
ต่ือต้ีด ยาว� ยอง 4 คู่น ยา่ง พระเยซู อางก่าอางตูม ยา่ง
กามาง กาพื้น กาแน เป่ิง ลางกา ชเีย� จ้า พระเยซู ค่าลาว
ล่ามโล่ด ตูมแล่เซฺ่อ ตูม แล่ชี่ แฮ้ พ้าทอ ชี ออื เย� แน กู่ย
ต้ีด ฮอ่ย บ่าจา เย� ไม้ พ้า ท่ือพื่น ญา เย ไจ แต่ง ชี�่ 24ยาว
ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน ม่า ลางกา ชเีย� �น้ียา่ บ่ากงา ชดี เป่ิง
กาคา� จ้า เบอจอก ฮู ปาว อา่ซ่าง กงา แง� แน� ยาว น้ียา่
พระคัมภีร์ โยเ้วอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แม้แน ม้าม้า ยา้เย่ ตอ
ล้า ช�ี พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชเีย�
�ยอ กงา อางก่าอางตูม แฮง้ เป่ิง ลางกา แง�
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ยาว กงา ค่าลาว ล่ามโล่ด ตูมแล่เซฺ่อ แฮง้ เบอจอก* ลางกา
แง� แน� ✡

ยาว ตาฮา้น อมื แฮแ้ม้แน ม้าม้า ยา้ ฮา ช�ี
25 ยาว พระเยซู อางบา� อางบืง แน มารยี์ โคลปัส ค่า

บา แน มารยี์ มักดาลาชฺา้ง มาง พระเยซู นา ไม้กางเขน ต่ือ
ต้ีด ชี โย้เวอ แท้ แน จูง คู ชเีย� 26 ยาว พระเยซู ยาง อา
งบา แน ยาง ศิษย์ ลาก มางนา ฮู มยา้ง ชเีย� แฮง้เย่ ยาง
อางบา มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่บา เวอ� ยางนา นาง
อางยา่ เพล่อ ป่ี ปาว� แน� 27 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์
แฮม้างนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ยางนา นาง อางบา เพล่อ
ป่ี ปาว� แน� ยาว ศิษย์ แฮ้มาง แฮ้เมอจาย ยา้เย�่ พระ
เยซู อางบา มางนา ยาง ยูม้ โยเ้วอ ซ่ืฺย ด้ืง แอ ช�ี

พระเยซู ซ้ีฺ ชยีา้ง
(มธ� 27:45-56; มก� 15:33-41; ลก� 23:44-49)

28 ยาว พระเยซู แบน ชเีย ล่ากาน กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ วา่
เปิน โค ญา แน� ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีน ชเีย� �กงา ล้าง
แบ ค่า� แน� ไม้ พระคัมภีร์ เวอ มอ ชี ชี แฮง้ ม้าม้า แน เพ
ล่อ ป่ี แงแน เย� 29 ยาว โยเ้วอ ม้ออูง้ อางยา่ ท่ือซ่ือ ต้ืง จา
ชเีย� ม้ออูง้ คล้าว โย้เวอ อา่งูน่ แต่ค่า อางเชน้ ออื กาน ชี
ชเีย� ยาว ยอง อูไ่ต่ แฮง้ อา่งูน่ แต่ค่า โยเ้วอ ตือ ชเีย� ยาว
อู่ไต่ แฮง้ หุสบ ล่างาม ตู่ตีน โย้เวอ ชอก ยาว โญก ค้ืน แล
ป่ี ยาว พระเยซู ม่านป่อง ม่านคอ โยเ้วอ แดด ชเีย� 30 ยาว
พระเยซู อา่งูน่ แต่ค่า แฮง้ อางอี้ กงาเจ้อ แล่ยาว ยาง น้ีแม้
แน จ่ีน ชเีย� �เปินญา� แน� ยาว พระเยซู มือ แมก่า บอก
ยาว อางซ่า แช ซ้ีฺ กา ชเีย�

* 19:24 19:24 เบอจอก น้ียา่ ลอบาซ่ือ แฮง้ บ่าอา่ยา้ว ล่าไม อางอี แฮง้ ชอ้น
ชี ยาว แช้ ชู ยู้ แง� ✡ 19:24 19:24 สดุดี 22:18



ยอหน์ 19:31 civ ยอหน์ 19:37

พระเยซู นา ป่องปอง อางปยา้ โยเ้วอ ซฺ้าม ต้ามแล้ม ชาว
ชยีา้ง

31 แฮนื้ง วนัศุกร์ เย� จ้า ซอทา แปล้น ล้ายาว ลองนืง
เย� แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื ผู้วา่ ปีลาต นา ป้า ตาฮา้น ออื
นา ม่า ชฺา้ง ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชี ออืนา กอแคง เค
ลิก ป่ีชี�่ ไม้ ยองนา อางไว่ แน ซ้ีฺ ป่ี ยาว ชฺา้งซ้ีฺ อางโต แฮง้
ยูย้ ลู่งลือ ป่ี แง� ไม้ ยวิชฺา้ง ออืยา่ ลองนืง เวอ ไม้กางเขน
ท่า เวอ ชฺา้งซ้ีฺ บ่าแป่น จา ป่ี ซ้ี เย� ไม้ ลองนืง น้ียา่ อางนืง
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เย� 32 แฮง้เย่ ตาฮา้น อมื ค่าพ่าย่า 2 คู่น
พระเยซู ก่องทาง โย้เวอ ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชี เยด่
นา กอแคง เคลิก ช�ี 33 ยาว ตาฮา้น อมื พระเยซู ก้อง ยอ่
เคิน ลือ ชเีย� ยาว ยองมือ พระเยซู ซ้ีฺน ชี แน มยา้ง ชเีย�
แฮง้เย่ ยอง พระเยซู นา กอแคง บ่าเคลิก แง� 34 จ้า ตาฮา้
น ท่ือม่าง จา ชเีย� ซฺ้าม ต้ามแล้ม แฮง้ พระเยซู ป่องปอง
อางปยา้ เวอ ชาว ชเีย� ยาว ซฺ้อก เย ซ่ีฺ แน ล้าง เซฺ่อ อ่อก
ลืน ช�ี 35 (ยาว ชฺา้ง ท่ือม่าง จา ชเีย� ยา อางเลิง่ ตอล้า ชี
แฮง้ กงามยา้ง ชเีย� ยาว ยาง ฮากนา อูบ่น้า ป่ี ชเีย� ยา บ้า
เจอ กงามยา้ง ชี แน� ยาว ยาง อางเลิง่ อูบ่ ชี น้ียา่ อางเลิง่
ม้าม้า� ยาว ยาง นองนา อู่บน้า ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ นองนา
เจ่อ ป่ี ล่าง แนนอ�� 36 อางเลิง่ น้ีแม้แน ตอล้า ชี น้ียา่�
ไม้ มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้ ม้าม้า แน เพล่อ
ป่ีง แน เย� มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ยาง อางกงา่ว น้ียา่ ท่ือซี แนม บ่าเคลิก� แน�✡ 37 แน
พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน มอ ชี แล่ชี่ เย� �ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง
ยอง ชาว ชี มางนา ฮู คูแง� แน� ✡

✡ 19:36 19:36 สดุดี 34:20; อพยพ 12:46; กันดารวถีิ 9:12 ✡ 19:37
19:37 เศคารยิาห์ 12:10
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พระเยซู นา ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ เวอ ชี ชยีา้ง
(มธ� 27:57-61; มก� 15:42-47; ลก� 23:50-56)

38 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา ช�ี ยาง อางเม้ง โยเซฟ แน� ยา
อารมิาเธยี ชฺา้ง� ยา พระเยซู นา นืงบาชี เย� จ้า ยา อา่ซ่าง
มางนา บ่าป่ี แบ เย� ไม้ ยา ยวิชฺา้ง ยอคา ออืนา แค เย�
ยาว โยเซฟ มือ ผู้วา่ ปีลาต ก้อง พระเยซู ศพ แฮง้ ป้า แล
ชเีย� ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ โยเซฟ นา ป่ี ช�ี แฮง้ยา้ โยเซฟ
มือ พระเยซู ศพ ยา่ง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ฮา้น ชี แอ ชเีย�

39 ยาว นิโคเดมัส คาตา เย ล้าน ช�ี ยา ต่องก่า เวอ มู่งค่ี
โย้เวอ พระเยซู นา อางซฺ้า ล้า กางซ้ืง ยา้� ยาว ยา อางเกิ่
งอางฮอ้ม ฮา้น ล้าน ชเีย� อางเกิ่งอางฮอ้ม แฮ้ยา่ มดยอบ
แน กฤษณา† ซูน ลางกา ชเีย� ฮา่น แฮ้ 30 กิโลกรมั ล่อซฺ่า
เย� 40ยาว โยเซฟ แน นิโคเดมัส เยด่ พระเยซู ศพ แฮง้ ยูอ้่
อก ยาว� อางเกิง่อางฮอ้ม ยา่ง อางโต เวอ พ่อ ช�ี ยาว พ้า
อางป่อน อางฮู่ อางคา ยา่ง ป้าน ชเีย� น้ีแม้ ฮา น้ียา่ ยวิชฺา้ง
ออื ชฺา้งซ้ีฺ นา ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ชา ชี เมอ อางล้ีบอางล่า
ว ฮา ยา้งยา้� 41 พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า ต่ือต้ีด ชี โย้
เวอ โซน ท่ือโซน จา ชเีย� โซน คล้าว โยเ้วอ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้
อางซ่ืฺอ จา เย� ชฺา้งซ้ีฺ นา บ่าชี กางซ้ืง เย� 42 ยาว เยด่ พระ
เยซู ศพ ยา่ง ท้าม คล้าว โยเ้วอ ฮา้น แลน ชเีย� ไม้ ท้าม แฮ้
พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า ต่ือต้ีด ชี โยเ้วอ อางแท้ เย� แน
แฮนื้ง ลองนืง ชา เคิน ชเีย�

20

† 19:39 19:39มดยอบ แน กฤษณา น้ียา่ เครือ่งเทศ อางแป่ อางฮอ้ม น้ําหอม
ไจ แต่ง ออื เย� แน ชฺา้งซ้ีฺ นา ท้าว เย� บ่าพูม ฮู่ เวอ
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พระเยซู แต่ล้า แล่ชี่ ยา้ง
(มธ� 28:1-10; มก� 16:1-8; ลก� 24:1-12)

1วา่นตีด ซอทา อางด่า โยเ้วอ มารยี์ มักดาลาชฺา้ง มาง ท้า
มชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ แลน ชเีย� ยาว ยาง มยา้ง ชเีย ท้าม ออ้
งยา้ เวอ ลอบา อางฮื่อ พี่ ชี ชยีา้ง ต่านออ่ก ชี แน� 2แฮง้เย่
ยาง ซีโมนเปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ลาก มางนา ฮื่น ซฺ้าแล
ช�ี ยาว น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ยอ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางโต
ยา่ง ท้าม เวอ ยู้ อ่อกแอน ช�ี จ้า ล้อเกิง้ ฮา้น ชี แอชี นาม
บ่าแบ ล้า� แน�

3แฮง้เย่ ซีโมนเปโตร แน ศิษย์ แฮม้าง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โย้
เวอ แลน ช�ี 4 เยด่ ฮื่นแลน ชเีย� จ้า ศิษย์ แฮม้าง ฮื่น เคอ
แล ออน เย� ไม้ ยา ซีโมนเปโตร ล่อบ่าปา เย ฮื่นไว่ แง�
5 จ้า ยา ท้าม คล้าว โย้เวอ บ่าออ่ง แล เย� ยา อางเง้ โย้
เวอ จาย ท้าม คล้าว โยเ้วอ บอกฮูน ชเีย� ยาว ยาง พระเยซู
นา พ้า ปาน ชียา้ง โบย จา นา มยา้ง ชเีย� 6 ยาว ซีโมนเป
โตร เคินล้า ชเีย� ยาว ยาง ท้าม คล้าว โยเ้วอ ยอ่ ออ้ง แลน
ชเีย� ยาว ยาง พ้า โบย จา นา มยา้ง ชเีย� 7 จ้า พระเยซู
อางตู่ โยเ้วอ พ้าปาน ชี แฮย้า่ โตบ ชี ชเีย� แน พ้า พระเยซู
อางโต เวอ ปาน ชี โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน บ่าชี เย� 8 ยาว ศิษย์
ซีโมนเปโตร ฮู่ เวอ เคอล้า ชี มาง ซีโมนเปโตร นา เค่ ท้าม
โย้เวอ ออ้งแลน ชเีย� ยาง มยา้ง ยาว เจ่อ ชเีย� 9 (ไม้ ยอ
มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้นา ม้าม้า แน ตอล้า
แงแน บ่าเยง่ เคอ กาเย� มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชเีย� พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่แง แน��

10 ยาว เยด่มือ ยูม้ เวอ พ่าว แอน้ แล่ชี่ เย�

พระเยซู มารยี์ มักดาลาชฺา้ง มางนา มยา้ง ป่ี ชยีา้ง
(มก� 16:9-11)
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11 มารยี์ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ ล้าก้า โย้เวอ อูง้ จูง ชเีย� ยาง
อูง้ จูง เมอ ท้าม คล้าว โย้เวอ บอก ฮูยแล ป่ีชี่ เย� 12 ยาว
ยาง เท่วาด่า 2 องค์ มยา้ง ชเีย� เท่วาด่า มางเยด่ อางก่า
อางตูม อางป่อน ตูม แล่ชี่ เย� แน พระเยซู อางโต โบย้อา่น
โยเ้วอ ด้ืง ชเีย� เท่วาด่า ท่ือม่าง ม้า ตู่กู่ม ป่ากยา่ ด้ืง ชเีย�
แน เท่วาด่า ท่ือม่าง ม้า ป่าต่อง ป่ากยา่ ด้ืง ชเีย�

13 ยาว เท่วาด่า มางเยด่ มารยี์ นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย�
�นา บ้าเจอฮานา อูง้ แง�� แน� ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอย
ชเีย� �ยอ กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ซ่ืฺยแอน้ ช�ี แน กงา บ่า
แบ ยอ ยางนา ล้อเกิง้ ซ่ืฺยแอ้น ช�ี แน� 14 ยาง แฮ้แม้แน
จ่ี ยาว น่องน่อง ป่ากยา่ แมก่า พลาบ แอ ป่ีชี่ เย� แน ยาง
พระเยซู จูง จา นา มยา้ง ชเีย� จ้า ยา พระเยซู แน บ่าแบ
เย�

15 ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �นา บ้า
เจอฮานา อูง้ แง� นา อา่ซ่าง นา ซฺ้ากวา่ แง�� แน�
มารยี์ เยง้ เย พระเยซู โซนวา่ฮู แน� แฮง้เย่ น้ีแม้แน

จ่ี ช�ี �จาวา่แน นาง ยางนา ซ่ืฺยแอ้น ยาว กงานา ม่าย ล่า
ปาว� กงา ยางนา ล่า แอแน� แน�

16แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �มารยี์ เวอ� แน�
ยาว มารยี์ แมก่า พลาบแล ป่ี ยาว อารเมค ต่าง จ่ี ชี น้ี

แม้แน �รบัโบนี� แน� (อา่จาน นา ฮา เย��
17 ยาว พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �กงานา บ่าชู

ชี ล่าโจ� ไม้ กงา อา่โบง้ นา บ่ากงา พ่าวซฺ้า แล กาซ้ืง� นาง
มือ กงา อางชา่ง ออืนา พ่าวซฺ้า แล ปาว� แน ยองนา น้ีแม้
แน ม่า โว� �กงา อามือ กงา อางโบง้ แน นอง อางโบง้ มาง
นา ชา พ่าว ซฺ้า แล แง� ยา กงา พาจาว แน นอง พาจาว
มาง ยา้เป� � แน�
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18 แฮง้เย่ มารยี์ มักดาลาชฺ้าง มาง พระเยซู ศิษย์ ออืนา
น้ีแม้แน ม่า แล ช�ี �กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา มยา้ง ยา่��
แน� ยาว ยาง ยองนา อู่บน้า ป่ีชี่ เย� พระเยซู ยางนา บ้า
เจอ จ่ีชา่ง ชี แน�

พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา มยา้ง ป่ี ชยีา้ง
(มธ� 28:16-20; มก� 16:14-18; ลก� 24:36-49)

19 วา่นตีด มู่งค่ีล้าก้า แฮนื้ง ยา่ พระเยซู ศิษย์ อมื ท่ืงกงา่
แน ด้ืงชอ้น ลางกา ชเีย� แน ยอ ยูม้ ล้องก้อ พี่ อางแซ่ กาน
ด้ืง คู ชเีย� ไม้ ยอ ยวิชฺา้ง ยอคา ออืนา แค คูง เย� พระเยซู
มือ ยอง กางมู เวอ จูง ล้า ชเีย� แน น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จา
บื่อด้ืงบื้อ แน จา คู โว�� แน� 20พระเยซู แฮแ้ม้แน จ่ี ยาว
ยองนา ยาง ล่าปู่ แน ป่องปอง อางปยา้ โยเ้วอ อางฮอ่ย ยา่ง
ฮูย ป่ี ชเีย� ยาว ศิษย์ อมื นืงบาต่องม่อนซ้า ชเีย�

21 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แล่ ชเีย� �จาบื่อด้ืงบื้อ
แน จา คู โว� กงา อาม้ือ นองนา ชา ซฺาแล อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ ป่าว ป่ี ล่าง� อา่โบ้ง กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าชี่ แฮง้
แม้แน ยา้� แน� 22พระเยซู แฮแ้ม้แน จ่ี ยาว� ยองนา อาง
ซ่า กล่าง กาน ชเีย� แน น้ีแม้ จ่ี ชเีย� �อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีง ลาบยู้ คู โว� 23 จาวา่แน นอง ชฺา้ง อางบ
ล่าบ ล้อมางนา อางซี บ่ายู่ แง� ชฺา้ง อางบล่าบ แฮม้าง ยาง
อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮง้ กงาปูน แล่แง� จ้า จาวา่แน นอง
ชฺา้ง อางบล่าบ ล้อมางนา อางซี ยู้ แง� ชฺา้ง อางบล่าบ แฮ้
มาง ยาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮง้ บ่ากงาปูน แล่� แน�

พระเยซู โธมัส นา มยา้ง ป่ี ชยีา้ง
24พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา ซฺ้า ล้า เมอ� โธมัส ยองก้อง

ท่ืงกงา่ แน บ่าด่ืง เย� โธมัส ฮาก แฝด แน ฮา้ว มาง ยา้เย�่
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ยา พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้เย�่
25แฮง้เย่ ศิษย์ ท่ือบ่า อมื ยางนา ม่าย แบ ป่ี ชี�่ แน ยางนา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา กงามยา้ง คู
ยา� แน� ยาว ยาง ยองนา น้ีแม้แน จ่ีพอย ชเีย� �กงา บ่า
เจ่อ� กงา ยาง ล่าปู่ เวอ เล้กโก้น อางฮอ่ย แฮง้ กงามยา้ง
เมินญา เจ่อ แง� แน กงา ล่าญู่ง น้ีง ยาง ป่องปอง อางปยา้
โยเ้วอ กงาโค่ง ออ้งแล ป่ี เมินญา เจ่อ แง� แน�

26 น่อง โย้เวอ 7 นืง จายล้า แล่ ยาว� พระเยซู ศิษย์ แน
ต่ืน โธมัส คาตา ยา้เย่ ยูม้ คล้าว โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน ด้ืงชอ้น
ลางกา แล่ชี�่ ล้องก้อ อางแซ่ กาน เวมิ พระเยซู มือ อางฮอ้
ง โย้เวอ ออ้งล้าน ชเีย� พระเยซู ยอง กางมู โย้เวอ จูง ล้า
ชเีย� แน น้ีแม้ จ่ี ชเีย� �จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา คูโว�� แน�
27ยาว ยาง โธมัส นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงา ล่าปู่ นู้เวอ
ฮู โว� แน นาง ล่าญู่ง แฮง้ โค่ง แล ป่ี ปาว� แน นาง ล่าปู่
แฮง้ กงา ป่องปอง อางปยา้ นู้เวอ วา่ซ่าว ฮู ปาว� บ่าอา่ แน
เยง้ แฮง้ วา่ง ยาว เจ่อ โว�� แน�

28ยาว โธมัส มือ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง�
แน กงา พาจาว มาง�� แน�

29 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นาง เจ่อ ชี น้ียา่�
ไม้ นา กงานา กงามยา้ง ล่า ป้าน่อ� จ้า อา่ซ่าง กงานา บ่า
กงา มยา้ง ล่า แน กงานา เจ่อ ล่าง� ยา ก่ามป่อน บยา่ ยา้
กงาบู้ แง� แน�

ยอหน์ บ้าเจอฮาย ปาบ น้ี ปาบ แต้ม ชี
30 พระเยซู ยาง ศิษย์ ออื ล้าก้า โย้เวอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮา

ตอกางออื ฮา ชี น้ียา่ อางอีบ่าอา่ เย จา แล่ง� จ้า ปาบ น้ี
ปาบ ก้อง บ่ากงา แต้ม ชเีย� 31 จ้า ปาบ น้ีปาบ ก้อง เวอ
อางเลิง่ แต้ม ชี น้ียา่� ไม้ นองนา เจ่อ ป่ี ล่า คูแง แนนอ�
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พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ
ลือ ป่ี ชี่ มาง ยา้� แน ยา พาจาวอางยา่ แน� ยาว นอง นื
งบาชี เมอ นอ ยาง ปาปาย ยา้ จ่ีวดีม้าม้า จา คูแง�

21
พระเยซู ยาง ศิษย์ 7 คู่น ออืนา มยา้ง ป่ี ชยีา้ง

1ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ลองอองอางฮื่อ กาลิลี
โย้เวอ ท่ือเทอ มยา้ง แล่ ป่ี ชเีย� อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ยา่ น้ี
แม้แน เย� 2แฮญ้่ามเมอ ชฺา้ง น้ีออื ท่ืงกงา่ แน ด้ืงชอ้น ลาง
กา ชเีย� ชฺา้ง แฮอ้อื น้ีออื ยา้เป� ซีโมนเปโตร� โธมัส ฮาก
แฝด แน ฮา้ว มาง� นาธานาเอล คานา ค่อง กาลิลี แควน
เวอ จายล้า ชี มาง� เศเบดี อางยา่ยา่ค่า 2 คู่น มาง เยด่�
พระเยซู ศิษย์ ท่ือบ่า ออื 2 คู่น� 3 ยาว ซีโมนเปโตร ยองนา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงา ล่องแต่ ซฺ้า แอ ปานา� แน�
จ้า ยอง ซีโมนเปโตร นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คู ชเีย� �กงู

คาตา ยา้ เค่ แอ แง� แน� แฮง้เย่ ยอง ซ่ืฺย ลางกา ล้อง
ตา แอน้ ช�ี จ้า แฮ้ ค่ี ยอ ท้าน ยา้เย่ ล่องแต่ บ่ากงา คู�

4 ยาว ซอทา เวอ พระเยซู แปฟาง เวอ จูง ชเีย� จ้า ยาง
ศิษย์ ออื พระเยซู แน บ่าแบ คู เย� 5 ยาว พระเยซู มือ ยอง
นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �อางชา่ง นอง เวอ� ล่องแต่ กงา คู
แอ ลา�� แน�
ยาว ยอง น้ีแม้แน ม่า คู ชเีย� �ท้านยา บ่ากงา คู� แน�
6 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ล้อง ล่าม่

า ป่ากยา่ ฮอจ้ืง แฮง้ จานแอ ป่ี โว� ยาว นอ ล่องแต่ กงา
คูแง� แน� ยาว ยอง ฮอจ้ืง ยา้ง จานแอ ป่ี ชเีย� ยาว ล่อง
แต่ อางอีบ่าอา่ เย กงาย คูช�ี ฮอจ้ืง แฮง้ บ่าเซฺอ จ่าก่า กา
แอเคอ เย�
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7ยาว พระเยซู ศิษย์ ลาก มาง ซีโมนเปโตร นา น้ีแม้แน จ่ี
ชา่ง ชเีย� �ชฺา้ง แฮ้ม้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชมีา�� แน� ยาว
ซีโมนเปโตร มือ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง แน กงากยา่ ยาว� ยาง
อางไว่อางคยา้ง เย ฮอจ้ืง จาน เมอ ค่าลาว แล แล่ชี แฮง้
กอยตูม แล่ชี�่ ยาว ยาง ล้าง โยเ้วอ เปิก ลู่งแอน ชเีย� ยาว
ยาง ล้าง ล่อย แปฟาง โย้เวอ แลน ชเีย� 8 จ้า ศิษย์ ท่ือบ่า
ออืยา่ ล้องตา เค่ ล้าน คู ชเีย� แน ฮอจ้ืง ล่องแต่ ปล้ืง แน จา
ชี แฮง้ คาตา เย เซฺอ ล้าน ช�ี ไม้ ยอ แปฟาง โย้เวอ บ่าเวอ่
เย� 100 เมตร ล่อ น้ีง ญาเย่ เวอ่ แง� 9 ยาว ยอง แปฟาง
เวอ เคิน ล้าเมอ� ล่องแต่ แน ค้านู้มป่าง ยาง บี่จี อางจฺ่อ
เวอ คาง จา นา มยา้ง คู ชเีย� 10 ยาว พระเยซู มือ ยองนา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นอง ล่องแต่ ซฺ้า กงา คูชี แฮง้ คาตา
แน ฮา้น ล้าน โว�� แน�

11 แฮง้เย่ ซีโมนเปโตร ล้อง โย้เวอ ลู่งแอ้น ช�ี ยาว ยาง
ฮอจ้ืง แฮง้ แปฟาง ท่า โย้เวอ เซฺอ ตายแลน ชเีย� ล่องแต่
อางฮื่อ ปล้ืง ยา้ จา แง� แน 153 โต เย ดาบ กงา ช�ี จ้า ล่อง
แต่ ล้อม้อก บยา่ เวมิ ฮอจ้ืง แฮ้ บ่าแช เย� 12 ยาว พระเยซู
มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ซอทา ฮา่งจฺ่า คู ปายา�
แน� จ้า ยองมู น้ียา่ ท่ือม่าง แนม ยางนา บ่าน่า จอ กา เย�
�นา อา่ซ่าง เวอ�� แน� ไม้ ยองมู น้ียา่ อางแบ เย� ยา จ่ีวี
ดอางซ้ืง มาง ยา้แน� 13 ยาว พระเยซู ยอ่ย ออ้ง ลาน ชเีย�
ยาว ยาง ค้านู้ มป่าง แน ล่องแต่ แฮง้ กอย ท่าม แล่ ยาว
ยองนา ป่ี ชเีย� 14พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่เมอ ยาง ศิษย์
ออืนา มยา้ง ป่ีชี่ น้ียา่� น้ีเทอ 3 เทอ เคิน ญา เย�

พระเยซู เปโตร นา จ่ีชา่ง ชยีา้ง
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15 ยาว ยอง ซอทาฮา่ง จฺ่าก่อ คู เมอ� พระเยซู มือ ซีโม
นเปโตร นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �ซีโมนเปโตร ยอหน์ อาง
ยา่ เวอ� นา กงานา ยอง ล่อบ่าปา แน ม้าม้า ล่า ลาก ล่า
แง�� แน�
ยาว ซีโมนเปโตร มือ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �โอย่

จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� นาง อางแบ ยา้ กงา นางนา ลาก ล่าง�
แน�
ยาว พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ชฺา้ง กงานา เจ่อ

ล่าง ออืนา ฮูพลา โว� แกะปอฮู แกะอางยา่ ออืนา ฮูพลา
แม้แน�� แน�

16 ยาว พระเยซู ยางนา ท่ือเทอ น้าน แล่ ชี่ เย น้ีแม้แน�
�ซีโมนเปโตร ยอหน์ อางยา่ เวอ� นา กงานา ม้าม้า ล่า ลาก
ล่าแง�� แน� ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �โอย่ จ่ีวีด
อางซ้ืง เวอ� นาง อางแบ ยา้ กงา นางนา ลาก ล่าแง� แน�
ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �กงา แกะ ออืนา
ฮูพลา ล่า โว�� แน� 17 ยาว พระเยซู ยางนา ท่ือเทอ น้าน
แล่ ชเีย� น้ีเทอ 3 เทอ เคิน ญาเย�่ �ซีโมนเปโตร ยอหน์
อางยา่ เวอ� นา กงานา อางลาก ล่ายลา�� แน�
ยาว ซีโมนเปโตร พระเยซู ยางนา 3 เทอ แน น้ีแม้แน น้า

ชี แฮง้ นืงบาชูม่ ชเีย� �นา กงานา อางลาก ล่ายลา�� แน�
แฮง้เย่ ยาง น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� นา กูยา่ง
กูเจ้อ แบ แง� นา อางแบ ยา้ กงา นางนา ลาก ล่าแง� แน�
แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงา แกะ

ออืนา ฮูพลา ล่าโว� 18 กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่�
นาง ยา่ม่าง บ่าม่าง เมอ� นา นาง ท่ือม่าง แน ก่าตูม แล่ยาว
นาง นืงบาจาบวา ยา้ แอ ล้า กวา่ แง� จ้า นาง ยา่ม่าง ม่าง
เมอ� นายา่ นาง ล่าปู่ แฮง้ กลาง อ่อกแอ ป่ี แง� ยาว ฮาก
นางนา พือ ล่าง� ยาว นาง บ่าแอ ซีง โยเ้วอ ซ่ืฺย แอ ล่าแง�
แน� 19 (พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชี่ น้ียา่ ไม้ ม่า แบ ป่ีง เย� ซีโม
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นเปโตร ล้อแม้ กงา ซ้ีฺ แงแน� ไม้ ซีโมนเปโตร ซ้ีฺ น้ียา่ ชฺา้ง
ออืนา พาจาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ีง เย� ยาว
พระเยซู ซีโมนเปโตร นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงาก้อง เค่
ล้าน โว�� แน�

20 ซีโมนเปโตร มือ แมก่า พลาบ แอ ป่ีชี่ เย� ยาว ยาง
มยา้ง ชเีย พระเยซู ศิษย์ ลาก มาง ยาง น่องน่อง เวอ จูง
ชี แน� (ศิษย์ แฮ้ม้า ยอง ท่ืงกงา่ แน มู่งค่ีฮา่งจฺ่า เมอ�
พระเยซู ก้อง ด้ืงเง้น ยาว น้ีแม้แน น้า ชี มาง ยา้เย�่ �อา่
จาน เวอ� ชฺา้ง นางนา น่อง เวอ บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า อา่ซ่าง
เวอ�� แน� 21 ยาว ซีโมนเปโตร ยางนา มยา้ง เมอ� ยาง
พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� ท้าว ยา
ล้อแม้ จา แง�� แน�

22 จ้า พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ท้าว กงา ยางนา
กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ แน จ่ีวดี จา ป่ี ยาว� นา บ้าเจอ
ฮา แง� แน นา บ้าเจอฮาย น้า ซฺ้า ล่าง� นา กงาก้อง เค่
ล้าน โว�� แน�

23แฮง้เย่ ชฺา้ง พระเยซู นา นืงบาชี คูชี อมื ศิษย์ น้ีม้า บ่าซ่ีฺ
แน จ่ี ลางกา ช�ี จ้า กานแตว พระเยซู บ่ากงา จ่ี เย� ศิษย์
แฮม้้า บ่าซ่ีฺ แน� จ้า ยา น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �ท้าว กงา ยางนา
กงา พ่าว ลือ แล่เมอ เคอ แน จ่ีวดี จา ป่ี ยาว� นา บ้าเจอ
ฮา แง� แน นา บ้าเจอฮานา น้า ซฺ้า แง�� แน�

24 ศิษย์ น้ีมาง ยา้เป� อางเลิง่ อูบ่ ชี ม้า แน อางเลิง่ คา
โคลาโค น้ีง แต้ม ชี ม้า� แน กงู อางแบ คูยา้ ยา อางเลิง่ ม้า
ม้า อูบ่ แงแน�

25พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี ออืยา่ อางอบี่าอา่ เป จา แล่แง�
จาวา่แน ยาง อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี ออื โค แน ปาบ เวอ
แต้ม ชี ยาว� กงา เยง้ แง ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ อนี ช�ี ปาบ
แต้ม ชี แฮง้ โค แน บ่ากอย ชี กงากา แน�
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