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ยูดา ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย แต้ม
เคอ ยา้งยูดา

ยูดา โจ้ดมาย น้ียา่ ยูดา แต้ม ชเีย� ยูดา พระเยซู แน
ยากอบ เยด่ อางแพ้� ยาว ยูดา โจ้ดมาย น้ีชา่บ้าบ แต้ม ชี
น้ียา่� ไม้ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา นืงบาแฮ่ง ป่ี� ยองนา
ฮา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ บยา่ เค่ ป่ีง แนนอ� แน
ชฺา้ง ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี ม่าอูบ่ กวา่ ออืนา แต้ม จ่ี แนนอ�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1กงา ยูดาพระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น แน ยากอบ อางแพ้ มาง

เป�
โจ้ดมาย น้ีชา่บ้าบ กงา ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออืนา

แต้มเคอ แง� พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า นองนา ลาก ล่าแง�
แน พระเยซูครสิต์ นองนา ฮูพลา ล่าง�

2 พาจาว เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แลน แล่ปาว�
แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว� แน ยอง
นา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ลาก ลางกา ป่ี ปาว�

พาจาว ม้า ชฺา้ง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ีง
3 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� ต่องก่า เวอ กงายา่ กงู ท่ื

งกงา่ แน อางบล่าบ กงาปูน แล่ง อางเลิง่ แฮง้ นองนา โจ้
ดมาย ชา แต้ม ป่ี ล่าแอ�่ จ้า อามือ กงา น้ีแม้แน เยง้ แง�
กงา จามปีน ยา้ โจ้ดมาย แต้ม นองนา นืงบาแฮง่ กงาป่ี ล่า
เปิน แงแน� ไม้ ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ม่าอู่บ กวา่ ออืนา
นองนา บ่าป่ี จ้อบ ล่า แนนอ� ยาว นองนา ม่าอู่บจ่ีต่าง ม้า
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ม้า แฮง้ เจ่อ แล ป่ี ล่าง แนนอ� แน พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ี
ต่าง แฮ้ยา่ ยาง ชฺา้ง ออืนา ท่ือเทอ น้ีงญา ป่ี แง� แน ยาง
ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ียา่ เพ่นนืง บ่าจา�

4 ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คู� ยองมู
น้ียา่ นอง อางมู นู้เวอ ค่าว ออ่ง ล้าน ช�ี ยาว พาจาว ม้า
ยองนา อางซี ต้าดต่อน ชี มล่าง คางญ้า� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้
แม้แน ยา้� ยองมู น้ียา่ ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี แฮง้ ฮากนา ม่า
อู่บ คูแง� ยอ ฮากนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ แง� พาจาว ม้า ชฺา้ง
ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� ชฺา้ง ออื ป้องก้า อางเลิง่ อางซี
อางบล่าบ ฮา เวมิ� จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา อางซี บ่ายู่
แน� แฮง้ยา้ ชฺา้ง ออื อางซีอางบล่าบ ฮา แล่ คูแง� ยาว
ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี แฮง้ ฮากนา ม่าอู่บ คูชี น้ีออืยา่ พระ
เยซูครสิต์ นา วี คูช�ี พระเยซูครสิต์ กงู เจ้านาย มาง ยา้�
แน ยาง ญา กงู จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ แง�

5นอ อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีออืนา อางแบ คูยา้� จ้า บ้าเจอ
ล้อแม้เวมิ กงา นองนา ม่าแบ แล่ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� ค้าแต้ เวอ
พาจาว มาง อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ ซ่ืฺย
ออ่กลือ ชี แฮง้นา อางจามกงา ยา้ลา� จ้า อสิราเอลชฺา้ง อา
งมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูแน�
จ้า น่อง เวอ พาจาว มาง ชฺา้ง ยางนา บ่าเจ่อ แฮอ้อืนา ก่างพ
ยา ญา� 6 เท่วาด่า แฮ้ออืนา อางจาม กงา ยา้ลา� ยองมู
น้ียา่ พาจาว มาง ยองนา ล่ากาน วา่ ป่ีชี่ แฮง้นา นืงบาบ่า
จาบ คู� แน ยอ พาจาว มาง ยองนา ด้ืง ป่ีชี่ โย้เวอ บ่าด่ืง
คู� แฮง้ยา้ พาจาว มาง ยองนา โซ่ แชนืง บ่าจา แฮง้ พือ
ยาว ตี อางวื้งอางวา้ง โย้เวอ ล้อง ชี ช�ี ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้
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งอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮนื้ง เคิน ล้า เมอ� ยองนา อาง
ซี ต้าดต่อน แง น้อ� 7 โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อาง
เมิง โย้เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้นา อางจาม กงา ยา้ลา�
แน อางเมิง 2 เมิง โยเ้วอ ฮากอางเมิง แท้ แน ด้ืง ชี ออืก้อง
อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้นา อางจาม กงา ยา้ลา� อางเมิง แฮ้
ออื ก้อง ชฺา้ง ออืยา่ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮาย
คูช�ี แน ยอ ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่า ค่าบายา่ต่องค่าบายา่
แน ยูด้ื่ง กาแง� แน ยอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ กา
บ่ากาเจ้อ ออื คาตา ยา้ ฮาย แล่ คูช�ี พาจาว ม้า ยองนา วี่
บ่ากไจ ป่ีง ญ้า� ยองมู น้ียา่ บี่ท่อ ซฺู่ นืง บ่าจา โยเ้วอ กงาโอ้
ด ตูกพานลาบ้าบ แง� ยาว น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮา
กงาแบ กงามยา้ง ป่ีง� พาจาว ม้า ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่ อาง
ซีอางบล่าบ ฮา ชี ออืนา บ้าเจอล้อแม้ วีบ่่ากไจ ป่ีง แน�

8ยาว ชฺา้ง ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี แฮง้ ฮากนา ม่าอูบ่ คูชี น้ีอมื
ท่ือชา่งกานญา� ยองมู น้ียา่ ยอง แมบืน บืน มยา้ง ชี แฮง้
ฮากนา น้ีแม้แน ม่าอูบ่ คูแง� ยอง แมบืน น้ียา่ พาจาว มาง
ม่าอู่บจ่ีต่าง ยา่ง แน� จ้า กานแตว ยอง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮ้ยา่
ยองนา ฮาย ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ป่ี แง� ยอ
งมู น้ียา่ พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้นา ฮูยา้ คูแง� แน มู่งท่า เวอ
เท่วาด่า ออืนา อี่ คูแง� 9 ซ้ามบ้า เท่วาด่า ยอคา มีคาเอล มา
งมือ ยาง ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ซีแลชา่ง เมอ ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มางนา บ่าอี่ คาแน้� แฮญ้่ามเมอ ยา ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มางนา โมเสส อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเจ้ชา่ง ช�ี เยด่ จ่ี
เจ้ กาแง โมเสส ศพ น้ียา่ อา่ซ่าง กงาย แอ แงแน� เท่วาด่า
ยอคา มีคาเอล ยา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา บ่าอี�่ จ้า ยา
ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �พาจาว ม้า
นางนา อี่ ล่าง�� แน� 10 จ้า ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี แฮง้
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ฮากนา ม่าอู่บ คูชี ออืยา่ ค่าตอง อางเลิง่ บ่าแบ แฮง้นา อี่
คูแง� แน ยอง อางเลิง่ แบ ชี แฮ้ยา่ ยองนา ก่างพยา แง�
ไม้ ยอง อางเลิง่ แบ ชี แฮ้ยา่ ยอง ก่ามกืด เวอ จายล้า แง�
ยอง ก่ามกืด น้ียา่ ซ้าด ก่ามกืด บ่าจา ออื ช้อดยา้� 11 ยอ
งมู น้ียา่ ซ่ืงกงา่กยา้ คาบอล้อ ยา้� ยอ คาอนิ✡ แม้แน ฮาย
คูช�ี คาอนิ ค่าตอง อางแพ้ มางนา แซ่ ช�ี ยองมู น้ียา่ พลู้
นา ลาก ปาปาย ฮากนา จ้อบ คูช�ี บาลาอาม*✡ ฮา ชี แฮง้
แม้แน� ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮาย คูช�ี โคราห์ ฮา
ชี แฮง้แม้แน� โคราห์ โมเสส นา บ่าน่าจ่า� ยาว พาจาว ม้า
ยองนา ก่างพยา แง� โคราห†์✡ นา ก่างพยา ชี แฮง้แม้แน�

12นอยา่ นอง อางชา่ง ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน จฺ่าต้าง คูแง�
ไม้ ฮาย แบ ป่ีง นอ ลาก ลางกา แงแน� ยาว ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ี
ต่าง อางซี แฮง้ ฮากนา ม่าอูบ่ คูชี แฮอ้อื คาตา ยา้ ค่าว ออ่ง
ล้า นองก้อง ท่ืงกงา่ แน จฺ่าต้าง ล้า แง� ยอ ค่าตอง อางโต
แฮง้นา แอน่ญา ฮูพลา จ่าแล่ง� ยองมู น้ียา่ นอง เจ่อ แฮง้
ฮาย ก่างพยา ป่ี ล่าง� ทะเล เวอ ลอบา อางฮื่อ ล้อง ออืนา
ฮาย ปล่าก ก่างพยา ป่ีชี แฮง้แม้แน� ยองมู น้ียา่ มู่งบื่น มู่ง
ฮอ่ล้าง บ่าจา แน ฮา้งม้าน ชกื ซ่ืฺย แอ ชี ออื ช้อดยา้� ยอ
งมู น้ียา่ ซ่ืงซ่ือล่างซ่ือ ปาง อางซ่ือ ซ่ือญ่าม เวอ อางซ่ือ บ่า
ซ่ือ ออื ช้อดยา้� แน ซ่ืงซ่ือล่างซ่ือ ปาง แฮ้ออืเจ้อ นา ก่ืน วี
✡ 1:11 1:11 ปฐมกาล 4:8-16 * 1:11 1:11 บาลาอาม ค้าแต้
เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู� ยา อสิราเอลชฺา้ง ออืนา จ้อบ ป้องก้า อางเลิง่
อางซีอางบล่าบ ฮา ป่ีชี�่ แฮง้ยา้ อสิราเอลชฺา้ง ค่าพ่ายา่ ท่ือบ่า อมื มีเดียน ชฺา้ง
ค่าบายา่ ท่ือบ่า ออื ก้อง ยูด้ื่ง ช�ี แนพาจาว กาบ่ากาเจ้อ ออืนา ไว้ ช�ี ✡ 1:11
1:11 กันดารวถีิ 25:1-4; 31:16 † 1:11 1:11 โคราห์ อสิราเอลชฺา้ง อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮาย ตอล้า ป่ีชี่ ออื ยอคา� ยองมู น้ียา่ โมเสส แน อาโรน เยด่นา
บ่าน่าจ่า� โมเสส แน อาโรน เยด่ อสิราเอลชฺา้ง ออื ยอคา� ยาว น่อง เวอ
พาจาว มาง โคราห์ แน ยาง อางมู ออืนา แซ่ โค ช�ี ✡ 1:11 1:11 กันดารวถีิ
16:1-35
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ยาว แฮว่ กือ ซ้ีฺ ป่ี แง� 13 ยองมู น้ียา่ ทะเล โย้เวอ ล้างฮา้
ด อางคา เอกิ กวา่ ออื ชอ้ด ยา้� ไม้ ยอง อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่
ฮา ชี แฮง้ ฮากนา กงาแบ กงามยา้ง ป่ีง แนนอ� ยาว ยอง
อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่ ฮา ชี แฮง้ อ่อกล้า ชฺา้ง ออืนา กงามยา้ง
ป่ี แง� ทะเล โย้เวอ ล้างฮา้ด อางคา เอกิ กวา่ เมอ ค่านมู่บ
อ่อกล้า ชี แฮง้แม้แน ยา้� ยองมู น้ียา่ อู่ก่ือ ยอง ด้ืงยา้ โย้
เวอ ออ่กแอน ยาว� ยอง ด้ืงยา้ บ่าอา่ โยเ้วอ ด้ืง แอ ชี ออื ช้
อดยา้� น้ีแม้แนยาว ยอง ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ นืงบาบ่าชี่ กงา
กา� พาจาว ม้า ยองนา ตี ด้ืงยา้ ซฺ้าชี้ ป่ีง ญ้า� ยา ยองนา
ตี อางวืง้อางวา้ง โยเ้วอ ด้ืง แล ป่ี แง�

14 เอโนค ยา่ อาดัม ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ช�ี อาดัม ก้อง
จาย ต่องก่าต่าง นาบ ล้า ยาว เอโนค ชฺา้ง รุน่ท่ี 7 เย� เอ
โนค ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี แฮง้ ฮากนา ม่าอู่บ ออื อางเลิง่
มอ ชี มล่าง คางญา� ยา น้ีแม้แน มอ ช�ี �ฮูปาว� กาญ่าม
เวอ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า ยาง เท่วาด่า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ออืนา ไล
ป่าน องค์ ยา้ ซ่ืฺย ลู่งลือ แง� 15 ยา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
อางซี ต้าดต่อน ลือ แง� แน ชฺา้ง อางบล่าบ คาโคลาโค ยาง
นา บ่าเจ่อ ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� ไม้ ยอ บ้าเจอ ฮา เวมิ พา
จาว มาง ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน บ่าฮา คู� แน ยอ พาจาว
มางนา จ่ี ฮูยา้ คูง� แน� 16 ชฺา้ง น้ีออื จ่ีจาบ อางคา แน ฮา
กนา จ่ี อางคา� ยอ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูแง� ค่าตอง นื
งบาจาบวา ยา้ แน ยอ อู้จ่าแล่ง อางคา� ยอง ม่านป่อง น้ี
ยา่ ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่าง อางคา� ไม้ ค่าตอง นา จองไจ
กงาบู้ ป่ีง แนนอ�

ยูดา ม่าอูบ่จ่ีต่าง ยา่ง
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17 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� ค้าแต้ เวอ พระเยซูครสิต์
กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ศิษย์ ออื จ่ีต่าง จ่ี ชี ชี แฮง้นา บ่าลู่ม
คูโจ� 18 ยอ น้ีแม้แน จ่ี ชี ช�ี �กาญ่าม เวอ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ อางนืงอางญ่าม ลีน แฮง้ เคิน ล้า เมอ� ชฺา้ง ท่ือบ่า
ออืยา่ พาจาว มางนา ฮูยา้ แง� ยอ พาจาว มางนา บ่าแค
คู� ยอ ค่าตอง นืงบาจาบวา ยา้ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูง�
แน� 19 ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ นองนา ฮาย ซีแล อางมู เป่ิง ลางกา
ป่ี ล่าง� แน ยอ ค่าตอง ตานฮา วา ยา้ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา
คูแง� ไม้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า ยองก้อง บ่า
ด่ืง วา�

20 จ้า นองมู กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� นืงบาแฮง่ ป่ี ลาง
กา คูปาว� ไม้ นอง เจ่อ แฮง้ อางอา้น ล่อบ่าปา แน บยา่ เค่
ป่ี เซฺ้อ� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ
อธษิฐาน ฮาย ปาว� 21 แน นอง พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีด
อางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง นา ล่อ คู เมอ� พาจาว ม้า
นองนา ลาก ล่าง แน บ่าลู่ม คูโจ� พระเยซูครสิต์ พ่าว ลือ
แล่เมอ ยา นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� ยา นองนา พาจาว
มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จาแล ป่ี ล่าง�

22 ชฺา้ง พาจาว มางนา อางบยา่ แน บ่าเจ่อ ออืนา ลากซ่ื
งกงา่กยา้ ปาว� 23แน ฮากนา ปล่อง ปาว� ยองนา บีท่่อ โย้
เวอ จากอ่อก ล้า ป่ี โว� แน ฮากนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ว� ยองนา นองนา อางบล่าบ
บ่าป่ี จ้อบ ฮา ป่ี ล่าโจ�

พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ยา้ง
24 พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ปาว� ยา นองนา อางฮู

อางพลา ล่ากงา กา� ยา นองนา อางบล่าบ ยา่เจ่น บ่าป่ี เพ
ล่อ ล่า� ยาว ยา นองนา ยาง ล้าก้า โยเ้วอ ซ่ืฺยแล ล่าง� ยาว
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นอ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กยา่งม่อนซ้า คูแง� แน ชฺา้ง
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ คูแง� 25 พาจาว มางนา สรรเสรญิ
ฮา ปาว� พาจาว น้ียา่ ท่ือม่าง ญา จา แง� แน ยา กงูนา อา
งบล่าบ ปล่องปูน ป่ีล่าฮู มาง ยา้� ยา กงูนา พระเยซูครสิต์
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เจ่อ ป่ี ล่าง� ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน
ป่ี ล่าง แนนอ� พาจาว เวอ� นา พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง ยา้� แน นา กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี จา แง� ชฺา้ง
ออืนา นางนา สรรเสรญิ ฮายแล ป่ี ล่าโว� ไม้ นา ค้าแต้ เมอ
จาย อามือ เคอ ยา้ พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ แง� แน
นา กาญ่าม เมอ เคอ ยา้ พาจาวอางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ แล
แง�
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