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มอ ลูกา พระเยซู อางเล่ิง แต้ม ชยีา้ง
ลูกา

มอ ลูกา ปาบ คาโคลาโค แต้ม ชี น้ียา่ 2 เล่ม เย� ยาง
ปาบ แต้ม ชี น้ียา่ ลูกา ปาบ แน กิจการ ปาบ แฮง้ยา้� ลูกา
ปาบ นู้เวอ อางเลิง่ ท่ือบ่า ออื� มาระโก ปาบ แน มัทธวิ ปาบ
อางเลิง่ ท่ือบ่า ออืนา อางตู้� ยาว มอ ลูกา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
อา้น ยาว แบ อางไง่ ออื แช้ แต้ม ช�ี มอ ลูกา ยา ชฺา้ง ออืนา
แต้ม แบ ป่ีง พระเยซู ชฺา้ง ออืนา ลาก แงแน� แน พระเยซู
กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี จา แง� ยาว ยา ชฺา้ง ออืนา
อางบล่าบชอออ่ก ยาว มู่งท่า ด้ืง แล ป่ี อางกงา�

มอ ลูกา พระเยซู อางเลิง่ แต้ม ชยีา้ง
1 เธโอฟีลัส เวอ� ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ พระเยซู อางเลิง่ พา

จาว มาง กงูนา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่า ชีอ่อื แต้ม ชี ช�ี 2ยอง แต้ม
ชี น้ียา่ พระเยซู อางเลิง่� ยอง ต่องก่า เมอ จาย กงากยา่
กงามยา้ง ชี ออื ยา้� 3 แฮง้ยา้ กงาม ยอง พระเยซู อางเลิง่
แต้ม ชี ออื แม่น ยา้ ฮู แอ� แน ชฺา้ง พระเยซู อางเลิง่ กงา
แบ กงามยา้ง ชี ออืนา น้าท้าม ยาว� อางแล่มอางล้าง แน
แต้ม แอ บ่าป่ี ซี แน� ไม้ อางเลิง่ กงา่เกิง้ แน นางนา แต้ม
ป่ี ล่าง แนนอ� 4 ยาว กงา นางนา อางเลิง่ ม้าม้า แบ ป่ี ล่า
ซ่ีค้า� นาง พระเยซู อางเลิง่ กงาแบ กงากยา่ ชี แฮ้ยา่ อาง
เจ่อจ่า กงากา แน�

เศคารยิาห์ แน เอลีซาเบธ
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5 ค้าแต้ เมอ� ยวิ ปุโรหติ ท่ือม่าง จา อางเม้ง เศคารยิาห์
แน� ยาง ค่าบา มาง อางเม้ง เอลีซาเบธ แน� เศคารยิาห์
ยา ปุโรหติ อาบยีาห์ อางมู เวอ ด้ืง แง� ยาว เอลีซาเบธ แน
เศคารยิาห์ เยด่ อาโรน ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ช�ี ยาว เศคาริ
ยาห์ แน เอลีซาเบธ เยด่ จ่ีวดี จา ชี แฮญ้่าม� เฮโรด ยูเดีย
แควน เวอ ก่าซ้าด เพล่อ เมอ เย� 6 พาจาว ม้า อางมยา้ง
เย เยด่ ชฺา้ง อางแม่น แน� แน เยด่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางล้ี
บอางล่าว แน จ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่ แงแน� 7 แฮ้เมอ เยด่ยา่
อางยา่ บ่าจา� ไม้ เอลีซาเบธ ก้อง อางยา่บ่าด่ืง เย� อา่จ่าม
มือ เยด่ ยา่ม่าง ม่าง กาชา เย�

8ยาว แฮตี้ด ยา่ เศคารยิาห์ อางมู ออื โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ
ล่ากาน วา่ ญ่าม ยา่ง เคอ ชเีย� 9 แฮนื้ง อางเกิง่ อางฮอ้ม
พี ท่านฮู แช้ยู้ คูง� ยาว เศคารยิาห์ เบอจอก กงา ชเีย� น้ี
แม้ ฮา น้ียา่ ปุโรหติ อางล้ีบ ซ้ืบลือ ชี ป้าค้า ยา้ง เย� 10 ยาว
ยาง อางเกิง่ อางฮอ้ม พี เมอ� ชฺา้ง มู ออื ชอ้น กายาว อาง
เง้ เวอ อธษิฐาน ฮา คู แง�

11 เศคารยิาห์ อางฮอ้ง คล้าว อางเกิง่ อางฮอ้ม พี เมอ�
พาจาว มาง เท่วาด่า ท่ือม่าง มาง ยางนา มยา้ง ป่ีชี่ เย� ยาว
เท่วาด่า มาง อางเกิง่อางฮอ้มพยีา้ ล่าม่า ป่ากยา่ เวอ จูง ลือ
ช�ี 12 เศคารยิาห์ เท่วาด่า มางนา มยา้ง เมอ แค ยกื เย�
13 จ้า เท่วาด่า มาง ยางนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �เศคารยิาห์
เวอ� บ่าแค โจ� พาจาว ม้า นาง อธษิฐาน ฮา ชียา้ง กงาก
ยา่ ญา� เอลีซาเบธ นาง ค่าบา ม้า อางยา่ ค่าพ่าย่า กงา
เป� ยางนา ยอหน์ แน อางเม้ง เม้ง โว� 14 ยาง เกิด้ ลือ ชี
น้ียา่ นางนา ฮาย กยา่งม่อนซ้า ป่ี ล่าง� ยาว ชฺา้ง คาโคลา
โค อมื กยา่งม่อนซ้า แง� 15 ไม้ พาจาว ม้า ยางนา กาญ่าม
เวอ ล่ากาน ปีนแตปีนนา แฮง้ วา่ ป่ีง� แน ยา อา่งูน่ แต่
ค่า แน อางม่าว เกิง่ ออื บ่าต่าง� ยาว อางค่องอางล้า อาง
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เซิฺง่อางซฺ้าง ม้า ยางก้อง ด้ืง แง� ยาง อางบา มาง ป่องปอง
คล้าว เวอ ด้ืง เมอจาย ยา้� 16ยา อสิราเอลชฺา้ง ออืนา อางอี
บ่าอา่ ยา้� ซ่ืฺย จ่ีวดีอางซ้ืง ยอง พาจาว เพล่อ ชี มางนา ซฺ้า
แล แง� 17 ยาว ยอหน์ มือ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห*์
แม้แน ยา้� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ เจิน้เจ้อ นา
บ่าแค แน ป่าว กวา่ แง� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชาลือ เมอ ยอหน์
ชฺา้ง ออืนา ซฺ้า ชี แง� ยาว ยา อางบา อางโบ้ง แน อางยา่
ออืนา ฮาย ลาก ลางกา ป่ี แง� ยาว ยา ชฺา้ง พาจาว มางนา
บ่าน่าจ่าง ออืนา� ฮาย นืงบาเพ่น ชฺา้ง อางแม่น เพล่อ วีไ่ซ
ป้านญา จา ป่ี แง� พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ชี่ แม้แนยา้ เป�
ยาง น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่ ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ลือ เมอ ชฺา้ง ออืนา
ล่อลาบ ป่ีง น้อ� แน�

18ยาว เศคารยิาห์ เท่วาด่า มางนา น้า เย น้ีแม้แน� �ท้าว
กงา บ้าเจอล้อแม้ แบตอ กาแน� นาง จ่ี ล้า ป่ีชี่ น้ี ม้าม้า ยา้
ตอล้า แงแน� ไม้ กงา อางโต น้ียา่ ยา่ม่าง ม่าง กาชา� อา่
จ่าม กงา ค่าบา ม้า อา่ญู บยา่ คางญา� แน�

19 เท่วาด่า มาง ม่า เย น้ีแม้แน� �กงา เท่วาด่า กาเบรี
ยล มาง� กงา พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จูง มาง� ยาว พาจาว
มาง กงานา ม่าย อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ นางนา ลือ ม่า ลือ
ป่ี ล่าง� นา อางยา่ กงา แงแน� 20 จ้า นู้จายแล ป่ี น้ียา่ นา
บ่าจ่ีตอ กา เป� แน นาง อางยา่ กงา เมินญา จ่ีตอ กางแง�
ไม้ นา กงา จ่ีต่าง นา บ่าเจ่อ ล่า วา� จ้า อางเลิง่ น้ียา่ ม้าม้า
ยา้ ตอล้า แง พาจาว มาง อางญ่าม แช้ ชี ญา� แน�

21แฮญ้่าม เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า เมอ� ชฺา้ง มู เศ
คารยิาห์ นา ล่อ ออื เยง้ คูง เย� บ้าเจอ ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้า

* 1:17 1:17 เอลียาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เย� ชฺา้ง อางอบี่าอา่ ยางนา
แบกงา กาแง� ยาง มู่งท่า เวอ แลน ยาว น่อง โยเ้วอ 850 ปี ยาว พระเยซู มือ
ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี
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ว เวอ มล่าง แน อางด้ืง แน� 22 ยาว ยาง อางเง้ เวอ ออ่ก
ลือ เมอ อา่ซ่าง มางนา บ่าจ่ีชา่งตอ กาเย� ยางมือ ยองนา
ล่าปู่ เต ม่า กาน เย� แฮง้เย่ ชฺา้ง มู ออื แบ คูชี เศคารยิาห์
โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ ม้างม้าเจ้อ มยา้ง ชี แน� 23 ยาว
ยาง โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ล่ากาน แฮง้ วา่ เปิน ยาว� ยาง ยูม้
พ่าวแอน้ ชเีย�

24แฮเ้มอ จายล้า ยาว� เอลีซาเบธ มาง อูปู่่มปู่ม ช�ี ยาว
ยา ยูม้ โย้เวอ 5 ลา ด้ืง ชี เกิง้เกิง้ บ่าแอ่บ่าล่า แน� 25 เอลี
ซาเบธ จ่ี เย น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นืงบา อางแม่น�
ยาว อา่มือ กงา อางยา่ บ่าจา น้ียา่ บ่าซ่าจอ กาน� แน�

มารยี์ ค่าบายา่ อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง
26 เอลีซาเบธ อูปู่่มปู่ม 6 ลา เคอ ยาว� ค่าบายา่ ยา่บี่ ท่ือ

ม่าง จา เย อางเม้ง มารยี์ แน� พาจาว มาง เท่วาด่า กาเบ
รยีล มางนา ยางก้อง ซฺาลือ ป่ี ชี�่ ยา นาซาเรธ็ ค่อง กาลิ
ลี แควน เวอ ด้ืง แง� 27 มารยี์ โยเซฟ� ก่าซ้าด ดาวดิ อาง
เจ้อ ซ้ืบลือ ชี มาง คู่นซู่ เย�่ 28 เท่วาด่า มาง มารยี์ นา ซฺ้า
แอ ชเีย� ยาว จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ยา่บี่ เวอ� พาจาว มาง
นางนา ก่ามป่อน ป่ี ล่าง ยา้� จ่ีวีดอางซ้ืง ม้า นางก้อง ด้ืง
เป��

29 มารยี์ แฮ้แม้แน กงากยา่ ยาว� นืงบาต่อง เวอ บ่าจา
บ่าด่ืงบื้อ เย� ยาว ยา เยง้ เย เท่วาด่า มาง ม่า ล่าง น้ียา่ บ้า
เจอป้าค้า เวอ แน�

30 จ้า เท่วาด่า มาง จ่ี เย น้ีแม้แน� �มารยี์ เวอ� บ่าแค
โจ เป� พาจาว ม้า อางเลิง่ อางแม่น นางนา ฮาย ป่ี ล่าง�
31นา อูปู่่มปู่ม เป� ยาว อางยา่ ค่าพ่ายา่ กงา เป� ยาว นาง
อางยา่ มางนา อางเม้ง เม้ง โว �เยซู� แน� 32 เยซู ยา ชฺา้ง
อางฮื่อ เพล่อ เป� ยาว ยา น้ีแม้แน อางเม้ง กงา จ่าแล่ แง�
พาจาว มาง อางยา่ กูยา่งกูเจ้อ ล่อบ่าปา ฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง
แน� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยางนา ฮาย ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ป่ี�
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ก่าซ้าด ดาวดิ ยาง อางเจ้อ มาง แม้แน� 33 ยาว ยา อสิรา
เอลชฺา้ง ออื ก่าซ้าด กูญ่าม ยา้ กงาเพล่อ แล แงแน��

34มารยี์ เท่วาด่า มางนา น้า เย น้ีแม้แน� �บ้าเจอล้อแม้
ตอล้า กงา กางแง แน� กงา อางบล้อง บ่าจากางซ้ืง นอ��

35 เท่วาด่า มาง ม่า เย น้ีแม้แน� �อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง ม้า นางก้อง ด้ืง ลือ แง เป� ยาง ล่าท่ี อางแม่น
แฮ้ยา่ นางนา ฮาย อู่ปู่มปู่ม ป่ี ล่าง เป� แน ยา่แน่ อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง เกิด้ ลือ น้ีม้า พาจาว มาง อางยา่ แน ฮา้ว คู แง�
36 ฮู ปาว� เอลีซาเบธ นาง ยา่ชา่งม่องน้าม ม้า อามือ อู่ปู่
มปู่ม 6 ลา เคินญา� ยา ยา่ม่าง ม่าง เมอ อางยา่ ค่าพ่าย่า
กงา แง� ค้าแต้ เมอ ชฺา้ง ออื จ่ี กาง แง� ยา อางยา่ บ่ากงา
ตอ กา ชล้ีา แน� 37 จ้า เจิน้เจ้อ บ่าจา พาจาว มาง บ่าฮาตอ
กาแน� แน�

38 มารยี์ จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา่เจ่น�
นาง จ่ี แฮง้แม้แน เพล่อ ป่ี ปาว� แน� ยาว เท่วาด่า มาง
โปยว ช�ี

มารยี์ เอลีซาเบธ นา บ่อซฺ้า แอ ยา้ง
39 บ่ามล่าง ยาว มารยี์ อางไวอ่างคยา้ง เย� ยูเดีย ตาแซ้

อางเมิง ท่ือเมิง เวอ แล ช�ี 40 ลือเคอ ลือยาว มารยี์ เศคา
รยิาห์ ยูม้ เวอ ออ้งแลน ช�ี ยาว เอลีซาเบธ นา จ่ีอู้ น้าท้า
ม ชา่ง ช�ี 41 เอลีซาเบธ มารยี์ จ่ีอู้ น้าท้าม แฮง้ กงากยา่
ยาว� ยาง ป่องปอง คล้าว ยา่แน่ มาง ก่ีแล่โจง แล่ง เย�
แฮเ้มอ ยา่ เอลีซาเบธ ก้อง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
มาง ปล้ืง ยา้ จา แง� 42 ยาว เอลีซาเบธ มือ มารยี์ นา จ่ี
ชา่ง ชี อางเซง บื้ง แน น้ีแม้แน� �ค่าบายา่ มู คาโคลาโค
นู้เวอ� พาจาว มาง นางนา แน นาง ป่องปอง คล้าว เวอ ยา่
แน่ ด้ืง มางนา� ก่ามป่อน บยา่ ยา้ ป่ี ล่าง� 43 จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง อางบา มาง เวอ� นาง กงานา บ่อซฺ้า ลือ ล่า ชี น้ียา่
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นาบาตา ยา้ แม่น แง� 44 กงา นาง อางเซง แฮง้ กงากยา่
เมอ� กงา ป่องปอง คล้าว เวอ ยา่แน่ มาง ก่ีแล่โจง แล่ ก
ยา่ง แง� 45 นาง ก่ามป่อน กงาบู้ ชี น้ียา่� ไม้ นาง เจ่อ ชี
แฮง้ ปาปาย ยา้� พาจาว มาง นางนา ม่า ล่าชี่ แฮย้า่ ม้าม้า
ยา้ ตอล้า แง� แน�

มารยี์ พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ยา้ง
46 ยาว มารยี์ น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�

�กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา สรรเสรญิ ฮา แง�
47 แน กงา กยา่งม่อนซ้า แง� ไม้ พาจาว ม้า กงานา ฮูพลา

ล่าง นอ�
48 ไม้ กงา ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ กงา ยา่เจ่น กานแอ�

ยาว พาจาว มาง กงานา ฮูพลา ล่าง�
นู้ จายแล ป่ี น้ียา่ ฮาก กงานา ก่ามป่อน กงา ชี มาง แน
ฮา้ว ล่าแง�

49 ไม้ พาจาว ม้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น อางฮื่อ ออื ฮาย
ป่ี ล่าง�

พาจาว มาง อางเม้ง แฮ้ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน ยา ล่าท่ี
อางจา�

50 พาจาว ม้า� ชฺา้ง ยางนา เจ่อ ออืนา กูญ่าม ยา้ ลากซ่ืงก
งา่กยา้ แง�

51 ยาง ล่าปู่ แฮ่ ล่ากาน อางฮื่อ วา่ แง�
พาจาว ม้า ชฺา้ง ออ่นจ่าแล่ ออืนา ฮาย โปยว ป่ีง แง�

52 พาจาว ม้า ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออืนา ฮาย ชฺา้ง ล่าท่ี บ่าจา
ออื เพล่อ ป่ี แง�

ชฺา้ง ล่าท่ี บ่าจา ออื ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออื เพล่อ แง�
53พาจาว ม้า ชฺา้ง จ่ืฺงคู ออืนา ฮาย จฺ่าเกิง่ อางแม่น กงาจฺ่า

ป่ีง ก้อ แน�
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จ้า ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืนา ฮาย เจิน้เจ้อ บ่าจา แน
ฮา ป่ี แง�

54พาจาว ม้า อสิราเอลชฺา้ง ยาง ยา่เจ่น ออืนา ปล่อง แง�
ยา ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ บ่าลู่ม�

55 ยา อบัราฮมั แน ยาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ออื
นา ฮูพลา แล แง�

ต่องก่า เมอ ยาง กงู อางเจ้อ ออืนา ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี
แฮง้แม้แน��

56 มารยี์ เอลีซาเบธ ก้อง ด้ืง ชี 3 ลา ยาว ยาง ยูม้ พ่าว
แลน แล่ชี�่

ยอหน์ เกิด้ ชยีา้ง
57 เอลีซาเบธ อางยา่ เกิด้ ญ่าม เคิน ยาว� ยา อางยา่ ค่า

พ่าย่า กงา ช�ี 58 ยูม้ต่องยูม้ทาง แน ยาง ยา่ชา่งม่องน้าม
ออื กงากยา่ คูชี น้ีแม้แน� พาจาว มาง ยางนา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ แงแน� ยาว ยองมู ยา่ง กยา่งม่อนซ้า คูง เย�

59 ยาว 8 นืง เคอ ยาว� ยา่แน่ มางนา พิธีขลิบ ฮาย ป่ี
ชเีย� ยาว ยา่ชา่งม้องน้าม อมื ยา่แน่ มางนา อางเม้ง เม้ง
ป่ีชี�่ �เศคาริยาห�์ แน� อางโบ้ง มาง อางเม้ง แม้แน�
60 จ้า อางบา มาง จ่ี เย น้ีแม้แน� �บ่าอา่ อางเม้ง ยอหน์
แน เม้ง แง� แน�

61 ยองมู ยา่ง ม่า เย� �นอง ยา่ชา่งม้องน้าม ออืก้อง อา่
ซ่าง อางเม้ง น้ีแม้แน บ่าจา�� 62 จ้า ยองมู ยา้ง ล่าปู่ เต
น้า น้าว� ยา่แน่ มาง อางโบง้ มางนา ล้อแม้ อางเม้ง เม้ง วา
แน�

63 เศคารยิาห์ ก่าดาน ท่ืออาน ป้า ยาว อางเม้ง แต้ม กาน
ชี น้ีแม้แน� �ยาง อางเม้ง ยอหน์� แน� ชฺา้ง มู อมื นืงบา
ม่าน คู ชเีย� 64 จ้า ซฺ้อก ยา้ เศคารยิาห์ จ่ี กงา ช�ี ยาว ยาง
พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮาย ช�ี 65 ยาง ยูม้ต่องยูม้ทาง
ออื แค คูง แน ยูเดีย แควน ค่อง ออืเมอ น้ีเลิง่ จ่อด ยา้ จ่ี
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ลางกา ช�ี 66 ค่องชา่ง ออื กงากยา่ ยาว น้าท้าม กาง เย น้ี
แม้แน� �น้ีก้าม ยา่แน่ น้ีม้า ล้อแม้ เพล่อ แล นามบ่าแบ��
ไม้ ยอ อางแบ นอ พาจาว มาง ล่าท่ี แฮ้ยา่ ยา่แน่ มางก้อง
อางจา ม้าม้า แน�

เศคารยิาห์ พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ยา้ง
67 เศคารยิาห์ ซฺ้อก แน จ่ี กงา เมอ� อางค่องอางล้า อาง

เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว ยาง มือ จ่ี
ชี น้ีแม้แน�
68 �พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว� ยา อสิราเอลชฺา้ง ออื

พาจาว มาง เป�
ยาง ลือ ชี น้ียา่ ยา ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบ ชอ ลือ แง�

69 ไม้ พาจาว มาง กงูนา ชฺา้ง ท่ือม่าง ป่ี ล่าแง� ชฺา้ง แฮ้ม้า
ล่าท่ี อางจา ยา กงูนา ปล่อง ลือ ล่าง�

ยา ก่าซ้าด ดาวดิ อางเจ้อ พาจาว มาง ยา่เจ่น มางก้อง
เกิด้ ลือ แง�

70 กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้แน ยา้
เพล่อ ช�ี ก่ามค่าน น้ีม้า ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง จ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา ม่า ยาว� กงูนา ม่า ล่าชี่ แฮง้ยา้�

71พาจาว ม้า กงู นา ชฺา้ง บ่าแม่น ออืก้อง ปูน ป่ี ล่าง�
แน ชฺา้ง กงูนา เม้อ ล่าง ออืก้อง ปูน ป่ี ล่าง�

72พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าง� ยา อา่ฮู้ อา่พี้ ยองนา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� แน ยา ยองนา ก่ามค่าน อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง ป่ีชี่ แฮง้นา บ่าลู่ม แน�

73พาจาว ม้า อบัราฮมั กงู อางฮู่ มางนา น้ีแม้แน ก่ามค่าน
ป่ี ช�ี 74ยา กงูนา ชฺา้ง กงูนา เม้อ ล่าง ออืก้อง ปล่อง
ปูน ป่ี ล่าแง�
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ไม้ กงูนา เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน ยางนา ล่ากาน วา่ยป่ี
ป่ี ล่าง แนนอ�

75แน กงูนา พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ� เซิฺง่ซฺ้าง แน กงา่เกิง้
แน จ่ีวดีไจ ป่ี ล่าง แนนอ�

กงู จ่ีวดี จา เมอ จาย ซ้ีฺ แอ เมอ เคอ แน�
76ยา่แน่ มาง เวอ� ฮาก ยา่ นางนา พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่

ม่าง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แน ฮา้ว ล่า คูแง� ไม้ นา ชฺา้ง จ่ี
วดีอางซ้ืง มางนา ล่อลาบ ออืนา ซฺ้า ชี แง�

77 ยาว นา ชฺา้ง ออืนา ม่า แง พาจาว ม้า ล้อแม้ อางบล่าบ
ชอ ล่าง แน� ยาว พาจาว ม้า ยอง อางบล่าบ ฮา ชี
แฮง้ อางซี บ่ายู่ แน�

78 พาจาว ม้า กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� แฮง้ยา้ มู่งท่า
เวอ จาย อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลู่งลือ ป่ีชี�่

79 ไม้ ชฺา้ง อางวื้งอางวา้ง เวอ ด้ืง ออืนา แน ชฺา้ง ค่าตอง ซ้ีฺ
แฮง้นา แคออืนา� อางแปล้นอางซ้า แฮง้ กงามยา้ง
ป่ี แง�

แน พาจาว ม้า กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี
ล่าง� แน�

80ยาว ยอหน์ มือ ค่อล้า ชเีย� แน ยา ชฺา้ง นืงบาอางแก่น
เย� ยา ซ่องก่องอางเวอ่ เจิน้เจ้อบ่าจา โย้เวอ ด้ืง ชเีย� อสิ
ราเอลชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่ อางญ่าม แฮง้ เคอ ล้า เมอ ต่ือเคอ�

2
พระเยซู เกิด้ ชยีา้ง
(มธ� 1:18-25)

1 แฮญ้่าม ก่าซ้าดยอคา ท่ือม่าง จา เย� ยาง อางเม้ง ซี
ซาร์ ออกัสตัส แน� ยา ประเทศ โรม คาโคลาโค แฮง้ ฮูพลา
แง� ยา ยาง ยา่เจ่น ออืนา ม่าย ช�ี ยาง ชฺา้ง คาโคลาโค
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ฮูพลา ออืนา ดาบ ยาว� ยอง อางเม้ง แฮง้ ปาบ เวอ แต้ม
กาน โว แน� 2 (น้ีเทอ ชฺา้ง ดาบ ชี น้ียา่� ประเทศ โรม ต่อ
งก่าต่าง ชฺา้ง ออืนา ยอง อางเม้ง แฮง้ ปาบ เวอ แต้ม กาน
ยา้งเย�่ น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่ ผู้วา่ คีรนิิอสั ซีเรยี อางเมิง ฮูพลา
เมอ ตอล้า ชเีย�� 3 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื ค่อง พ่าว แล
อางเม้ง แต้ม แล คู ชเีย�

4 แฮง้เย่ โยเซฟ ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี
มาง� ก่าซ้าด ดาวดิ ค่องเกิด่ โย้เวอ พ่าว แอน แล่ชี�่ ยา
นาซาเรธ็ ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ จาย เบธเลเฮม ค่อง ยู
เดีย แควน โยเ้วอ แอน ชเีย� 5 แน โยเซฟ มารยี์ ยาง คู่นซู่
มางนา คาตา เย ซ่ืฺยแอ� ยาว ปาบ เวอ อางเม้ง แต้ม กาน
แอ ช�ี แฮญ้่าม เมอ มารยี์ อูปู่่ม เย� แน ยาง ป่องปอง แฮ้
ฮื่อ กาชา เย� 6 เยด่ โยเ้วอ เคอ แล เมอ� มารยี์ อางยา่ เกิด้
ญ่าม ยา่ง เคิน ล้า ชเีย� 7แน ด้ืงยา้ ซฺ้า กวา่ ยาว บ่าจา แม้
แน� เยด่มือ อา่มยา่ง คอก คล้าว เวอ ด้ืง แอ ชเีย� ยาว มา
รยี์ มือ อางยา่ ค่าพ่าย่า เกิด้ ไจ่ ช�ี ยา่แน่ น้ีม้า มารยี์ อาง
ยา่ ซากาว มาง ยา้� ยาว มารยี์ ยา่แน่ อางคยา้ง แฮง้ ยา่
แน่ มางนา ปาน ป่ี ชี�่ ยาว อา่มยา่ง ต่างล่าง อางจ้า กาน
จฺ่า ป่ี เซฺ่อ โยเ้วอ ยู่ ป่ีชี�่

แกะปอฮู ออื พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ คูง ยา้ง
8 ค่อง อางเง้ น่าตูง โย้เวอ ชฺา้ง แกะปอฮู จา แง� ยองมู

น้ียา่ มู่งค่ี โย้เวอ แกะ ออืนา ฮูพลา จา แง� 9 ท่ือชี่ด ยาว
จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เท่วาด่า ท่ือม่าง ซฺาลือ ป่ีชี�่ ยาว พาจาว
มาง อางแปล้นอางซ้า ยา้ง ท้ือแปล้น เย� ชฺา้ง แกะปอฮู ออื
ก้อง แปล้น ลือ ช�ี ยอง มยา้ง ยาว� นาบาตา เย แค คู แง�
10 จ้า เท่วาด่า มาง น้ีแม้แน จ่ี เย� �บ่ากงา แค คา� กงา
นองนา แน ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา� อางเลิง่ กยา่ง เซฺ่อ นา
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บาตา แม่น แฮง้ ลือ ม่า ลือ ล่าง� 11 ม้ีนืง ก่าซ้าด ดาวดิ
ค่อง อางเม้ง เบธเลเฮม นู้ เวอ� ชฺา้ง นองนา อางบล่าบ ชอ
ล่าง มาง ลือ เกิด้ ลือ ช�ี ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง� แน กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา้�
12 กงา จ่ี น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน นองนา ฮายแบ ป่ี ล่าง น้ี
ยา่ น้ีแม้� นอ อา่มยา่ง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ป่ี ยา่ โย้
เวอ� ยา่แน่ อางคยา้ง ปาน ยู่ จา นา มยา้ง แง� แน�

13 เท่วาด่า แฮ้ มาง จ่ี เปิน ยาว� ซฺ้อก ยา้เย่ เท่วาด่า อา
งบยา่ ซ่ืฺยกา ลู่งลือ ช�ี พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ช�ี
แน ยาว น้ีแม้แน จ่ี คู เย�
14 �พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มู่งท่า ด้ืง มาง เวอ� กงู นางนา

สรรเสรญิ ฮา ล่าแน� ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้ ชฺา้ง คาโค
ลาโค น้ียา่� อา่ซ่าง พาจาว มางนา ฮาย นืงบาจาบ
ป่ี แง� ชฺา้ง แฮม้างนา จาบื่อด้ืงบื้อ แน จาแล ป่ี โว�
แน�

15 เท่วาด่า ออื มู่งท่า เวอ พ่าว แล แล่ คู ยาว� ชฺา้ง แกะ
ปอฮู ออื น้ีแม้แน จ่ี กาง เย� �เอว้� เบธเลเฮม ค่อง เวอ
แอ� จ่ีวีดอางซ้ืง มาง กงูนา อางเลิง่ ม่า ล่าชี่แฮง้ ฮู แอ คู
ปายา� แน�

16 ชฺา้ง แกะปอฮู ออื อางไว่อางคยา้ง เย แอน คูช�ี เคอ
แอ ยาว มารยี์ แน โยเซฟ เยด่นา มยา้ง แอ ชเีย� แน ยา่
แน่ อา่มยา่ง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ป่ี เซฺ่อ โย้เวอ ยู่ จา
นา มยา้ง ชเีย� 17 ชฺา้ง แกะปอฮู ออื ยา่แน่ มางนา มยา้ง
ยาว� ยา่แน่ มาง อางเลิง่ แน เท่วาด่า มาง ม่า ชี แฮง้ ฮา
กนา อู่บน้า ป่ี ชเีย� 18 ชฺา้ง คาโคลาโค อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ กงากยา่ คูชี อมื เยง้ คูง เย� ชฺา้ง แกะปอฮู ออื อางเลิง่
อางแม่น ตอล้า ชี แฮ�้ บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า ชี แน� 19 จ้า
มารยี์ ยางก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชีออื� กยา้บ แน นืงบา เวอ
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กอ ชี ยาว อางเลิง้ กาเย เยง้ แง� 20 แกะปอฮู ออื ยอ่ แล
แล่ เมอ� ยอ พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ช�ี ไม้ ยอง
อางเลิง่ กงากยา่ กงามยา้ง ชี แฮง้ ปาปาย� ยาว อางเลิง่
คาโคลาโค แฮ�้ เท่วาด่า มาง ม่า ชี แม้แน ม้าม้า ยา้ ตอล้า
ช�ี

พระเยซู นา ท่าน ยา้ง
21 ยา่แน่ มาง เกิด้ 8 นืง เคอ ยาว� พิธขีลิบ ออ้ง ป่ี ญ่าม

ยา่ง เคอ ชเีย� ยาว �เยซู� แน อางเม้ง เม้ง ช�ี มารยี์ อู่ปู่
มบ่าปู่ม เมอ เท่วาด่า มาง ม่า ชี ชแีม้แน�

22 โมเสส อางล้ีบอางล่าว เวอ ค่าบายา่ อางยา่ เกิด้ซ่ืฺอ น้ี
ยา่ พิธเีซิฺง่ซฺ้าง แน ชีปู้่ แล่ เย� ยาว มารยี์ น้ีแม้ กงาฮา เย�่
แฮง้ยา้เย่ โยเซฟแนมารยี์ เยด่ มือ� พระเยซู นา เยรูซาเล็ม
อางเมิง เวอ ซ่ืฺยแล จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ท่าน แอ ชเีย� 23 จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง อางล้ีบ แต่ง ชี ชี น้ีแม้แน� �อางยา่ ซากาว
ค่าพ่าย่า กงา ยาว� พาจาว มางนา ท่าน อางยา่ เพล่อ ป่ี
เปิน แง� แน� 24 ยาว พาจาว มาง อางล้ีบ แต่ง ชี ชี แฮ�้
ค่าบายา่ อางยา่ เกิด้ซ่ืฺอ น้ียา่ พิธเีซิฺง่ซฺ้าง แน ชีปู้่ แฮย้า่� ฮา
ยา่ ก่องค่าว 2 โต บ่าอา่ยาว ฮายา่ อางป่อน อางโกลง 2 โต
กงาท่าน แง� แฮง้เย่ มารยี์ แฮแ้ม้ ฮา ช�ี

สิเมโอน ยา่แน่ มางนา มยา้ง ชยีา้ง
25 ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา อางเม้ง สิเมโอน แน� เยรูซาเล็ม

อางเมิง เวอ ด้ืง แง� ยา พาจาวจ่ีต่าง นา อางน้า� แน
ยา ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ อสิราเอลชฺา้ง ออื
นา ปล่อง ลือ ป่ี ชี มางนา ล่อ� ยาว อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง ด้ืง แง� 26 อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง สิเมโอน นา น้ีแม้แน ม่า เย� �นาง บ่าซ้ีฺ
ฮู่ เมอ นา ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ มางนา
กงามยา้ง แง�แน� 27ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
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มาง� สิเมโอน นา ซ่ืฺย โบสถ์อางฮื่อ เวอ ออ้ง แลน ช�ี แฮนื้ง
ยา่ มารยี์ แน โยเซฟ เยด่ เยซู นา ซ่ืฺย พาจาว มางนา ท่าน
แล ชเีย� พาจาว มาง โมเสส นา อางล้ีบอางล่าว ป่ี ชี ป้า
ค้า� 28 สิเมโอน เยซู นา อาม แล่ ยาว� พาจาว มาง นา น้ี
แม้ สรรเสรญิ ฮา ชเีย�
29 �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� น้า นาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี

แฮง้แม้แน ฮาย ญา� กงานา แม่น แน ซ้ีฺ ป่ี ล่าปาว�
30 ไม้ กงา ชฺา้ง นาง กงูนา ซฺา ลือ ปล่อง ป่ี ล่าง มางนา

กงามยา้ง ยา่�
31 นา ชฺา้ง น้ีมางนา ซฺ้า ชี ยาว ชฺา้ง คา โคลาโค ออืนา

กงามยา้ง ป่ี แง�
32ยา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา อางแปล้นอางซ้า ท่อ� พาจาว ม้า

ม้า มางนา มยา้ง ป่ีชี่ มาง ยา้� แน ยา ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา� อสิราเอลชฺา้ง ออืนา จ่ีต่าง โญกจ่าญ่อจ่า
แฮง้ กงา ป่ี แง� แน�

33 ยาว โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ มือ นืงบาม่าน ช�ี สิเมโอน
ยา่แน่ มาง อางเลิง่ แฮแ้ม้ จ่ี นา กงากยา่ แฮง้� 34ยาว สิเม
โอน ยองนา ก่ามป่อน ป่ี ชเีย� ยาว มารยี์ นา น้ีแม้แน ม่าย
ชเีย� �พาจาว ม้า ยา่แน่ น้ี มางนา แช้ ชี ญา� ยา อสิรา
เอลชฺา้ง อางบยา่ นา อางบล่าบชออ่อก ป่ี แง� แน ยาง ปา
ปาย ยา้ อสิราเอลชฺา้ง อางบยา่ ก่างพยา แง� ยา่แน่ น้ีม้า
ชฺา้ง ออืนา ฮา แบ ป่ี แง พาจาว ม้า บ้าเจอ กงาซ้ี แงแน�
จ้า ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ยางนา อางไล้ จ่ี กาน แง� 35 ยาว ยอง
อางไล้ จ่ี แฮง้ยา้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮา แบ ป่ีงแง� ยอง
นืงบา แฮ้ บ้าเจอล้อแม้แน� ยาว อางเลิง่ น้ีออื นาบาตา ยา้
นางนา ฮาย นืงบาต่อง ลาบ้าบ ป่ี ล่าแง� นาง นืงบา โย้เวอ
มยาทาง ชาว ชี ชอ้ด ยา้เป� แน�

อนันา พระเยซู นา มยา้ง ชยีา้ง
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36 ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา ชเีย ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว ด้ืง
แง� ยาง อางเม้ง อนันา แน เย� ยา ยา่ม่าง ม่าง กาชา เย�
ยา ฟานูเอล อางยา่ยา่บี่ แน อาเซอร์ อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชเีย�
ยาว พาจาว มาง ยางนา แช้ ชี ชี พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ
ป่ี แงแน� อนันา อางบล้อง ยู้ 7 ปี เคิน ยาว อางบล้อง มาง
ซ้ีฺ กาช�ี 37แฮเ้มอ จายล้า ยาว ยาง อางบล้อง บ่ายู่ แล่ เย�
อนันา อา่ญู 84 ปี� ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว ด้ืง กาน แง�
เกิง้เกิง้ บ่าอ่อกแอ ยา ต่ืน มู่งค่ี นืงก้อง ยา้เย่ พาจาว มาง
นา ไว้ ด้ืง แง� ยาง พาจาว มางนา ไว้ แฮ้ยา่ ฮา่ง จฺ่าเกิง่จ่ืฺง
อธษิฐาน ฮา เย�่ 38 สิเมโอน จ่ี เปิน ยาว อนันา ยองนา ออ้ง
ซฺ้า แล ช�ี ยาว พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮาน ช�ี แน ยา่
แน่ เยซู มาง อสิราเอลชฺา้ง ออืนา อางตูกอางพาน ปล่องปูน
ป่ี อางเลิง่ แฮง้� ชฺา้ง พาจาว มางนา ล่อ ยองนา ปล่อง ป่ีชี่
ออืนา อูบ่น้า ป่ี ชี�่

โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ ยูม้ พ่าว แล แล่ ชี่ ยา้ง
39 โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ มือ� พาจาว มาง อางล้ีบอาง

ล่าว ม่ายฮา ป่ี แม้แน ฮา เปิน ยาว� นาซาเรธ็ ค่อง กาลิลี
แควน เวอ พ่าว แลน แล่ชี�่ 40 ยาว เยซู มือ ค่อล้า ช�ี ยาว
พาจาว มาง ยางนา ก่ามป่อน ป่ี ช�ี ยางนา แฮ่งจาแก่นคา
วีไ่ซป้านญา จา ป่ีชี่ เย�

พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ เวอ จา ยา้ง
41 พระ เยซู อา งบา อาง โบ้ ง มาง เยด่ กูปี ยา้เย�่

เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ปัสกาป่อย เวอ แล แง� * 42ยาว
พระเยซู อา่ญู 12 ปี เคอ ยาว� ยาง อางบา อางโบง้ มาง เยด่

* 2:41 2:41 ปัสกาป่อย น้ียา่ พาจาว มาง อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ประเทศ อยีปิต์
เวอ ซ่ืฺย ออ่ก ลือ ชี ยา้งเย�่



ลูกา 2:43 xv ลูกา 2:51

ยางนา ปัสกาป่อย เวอ ซ่ืฺย แลน ช�ี 43 ปัสกาป่อย ยา้ง เปิน
ยาว� ค่องชา่ง อมื ยอง ยูม้ พ่าว แอ แล่ ชี�่ จ้า พระเยซู มือ
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จานชา่ชี�่ จ้า โยเซฟ แน มารยี์
เยด่ บ่าแบ เย�่ 44 ไม้ เยด่ เยง้ เย่ พระเยซู ชฺา้ง อางมู พ่าว
ลือ คูชี ออืก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ เค่ ลืน ชี แน� น่อง โย้เวอ มู่งค่ี
ล้าก้า แฮนื้ง ปูน ยาว� เยซู อางบา อางโบ้ง มาง เยด่ อาง
ยา่ มางนา เยด่ ยา่ชา่งม่องน้าม ออื อางมู� แน อางชา่ง ออื
อางมู โยเ้วอ ซฺ้า กวา่ แอ ชเีย�

45 จ้า บ่าซฺ่า มยา้ง กาเย� แฮง้ยา้ เยด่ มือ เยรูซาเล็ม อาง
เมิง โยเ้วอ พ่าว ซฺ้า แอ แล่ชี�่ 46 ยาว 3 นืง เคอ เมอ ยา้เย�่
โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ พระเยซู นา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้
เวอ มยา้ง แล ช�ี แฮญ้่าม เมอ เยซู อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่
บฮู ออื จ่ี แฮง้ ด้ืง น้า จา เย� แน ยา ยองนา น้าท้าม ชเีย�
47 ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู จ่ีต่าง วีไ่ซป้านญา จา แน� อาง
จ่ี อางพอ ค่ี แฮง้นา กงากยา่ คูชี อมื นาบาตา เย่ นืงบาม่าน
คูแง�

48 โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ พระเยซู นา มยา้ง ยาว� บล่ืง เย่
ฮานล้า ป่ีชี�่ ยาว มารยี์ พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�จาว เวอ� นา บ้าเจอ อา่บา อา่โบ้ง นา น้ีแม้แน อางฮา ล่า
แน� นางโบง้ ไกงย้า่ นาบาตา ยา้ นืงบา พีล้้อง� ไกงย้า่ นาง
นา กูต่องกูต่ี ยา้ ซฺ้า กวา่ ล่าแอ�่ แน� 49 จ้า พระเยซู น้ีแม้
แน พอ ชเีย� �บ้าเจอฮาย กงานา ซฺ้า กวา่ ล่า แง� บ่าแบ
ล่า กงายา่ พาจาว กงา อา่โบ้ง เพล่อ ชี มาง ยูม้ นู้เวอ กงา
ด้ืง แง� แน� 50 จ้า โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ พระเยซู จ่ีต่าง
แฮง้นา บ่าน่าแบกา เย�่

51 ยาว พระเยซู นาซาเรธ็ ค่อง เวอ พ่าว แอน แล่ชี�่ แน
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ยา อางบา อางโบ้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง นา อางน้าจ่า เย� พระเยซู
อางบา มาง ยาง อางยา่ ม่าง อาเลิง่ แฮง้ นืงบา เวอ กอย ชี
ช�ี 52 ยาว พระเยซู ค่อล้า ชเีย� แน ยา วี่ไซป้านญา บยา่
ยา้ จา แง� พาจาว แน ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เย ยางนา นืงบา
จาบ คูแง�

3
ยอหน์ ป่าว ยา้ง
(มธ� 3:1-12; มก� 1:1-8; ยน� 1:19-28)

1-2 ก่าซ้าดยอคา ทิเบรอิสั ประเทศ โรม ฮูพลา ล้าย 15 ปี
เคิน ยาว� พาจาวจ่ีต่าง ยอหน์ เศคารยิาห์ อางยา่ยา่ค่า ซ่อง
ก่อง อางเวอ่ เวอ ด้ืง ชี มางก้อง เคอ ลือ ช�ี แฮญ้่าม เมอ
ผูว้า่ ปอนทิอสั ปีลาต ยูเดีย แควน แฮง้ ฮูพลา แง� ก่าซ้าด
เฮโรด กาลิลี แควน แฮง้ ฮูพลา แง� ผู้วา่ ฟีลิป เฮโรด อาง
แพ้ ม้ายา่ อทูิเรยี แควน แน ตราโคนิติส แควน แฮง้ ฮูพลา
แง� ผู้วา่ ลีซาเนียส อาบีเลิน แควน แฮง้ ฮูพลา แง� ยาว
แฮเ้มอ อนันาส แน คายาฟาส เยด่ ปุโรหติ ยอคา เพล่อ ช�ี

3 แฮง้เย่ ยอหน์ อ่อกแอ� ชฺา้ง จอรแ์ดน ล้างบ้า ก่องทาง
กูต่องกูต่ี เวอ ด้ืง คูชี ออืนา น้ีแม้แน ป่าว ม่า แอ ช�ี �อา
งบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ โว� ยาว
ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คู โว� ยาว พาจาว มาง นองนา
อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า�� แน� 4 ยอหน์ อางเลิง่ น้ียา่ ค้า
แต้ เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มอ ยาว� พระคัมภีร์
เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี เป�
�ชฺา้ง แฮม้้า ซ่องก่อง อางเวอ่ โยเ้วอ น้ีแม้แน ป่าว แง�

�จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อามือ ชาลือ แง� ปีนแตปีนนา แน
ยาง เคอ ลือ แฮนื้ง นา ล่อ คูโว�
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ค่องชา่ง ออื ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ
แฮง้แม้แน� ✡

5 ตาแซ้อางฮอ่ง คาโคลาโค โย้เวอ น้ืงชฺา่ แฮง้ ปล้ืง แน ทูม
โว�

ตาแซ้ คาโคลาโค ตีอางเป้ง แต่ง เพล่อ ป่ี โว�
แก้บ้า อางงอ่ย ออืนา แก้บ้า ปล้องไว แน แต่ง เพ
ล่อ ป่ี โว� แก้บ้า บ่าแม่น น้ืงชฺา่ บ่าเป่ง ออืนา
แก้บ้า อางแม่น น้ืงชฺา่ อางเป้ง แต่ง เพล่อ ป่ี
โว�

6 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื พาจาว มาง ยองนา ปล่องปูน ป่ีชี่
แฮง้ กงาแบ กงามยา้ง แง�� � ✡

7ยอหน์ ชฺา้ง ยางก้อง ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ล้า ชี ออืนา
จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �นอ อื้อล้าง อางปีด ออื ชอ้ด ยา้� นอง
นา บ้าเจอซ่าง ม่า พาจาว มาง วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง แฮง้ ฮื่น ป่ี ล่า
แง� 8 ฮายฮู ป่ีล่าวแล นอ อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว� นื
งบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ คูชี แน� นอ บ่าเยง่ คู โจ นอ อบัราฮมั
อางอา่นอางซ้ืฺอ� ยาว วีบ่่ากบ่ากงาไจ คู แน� กงา ม่าแบ ป่ี
ล่าวา่ พาจาว ม้า นู้เวอ ลอบาซ่ือ น้ีออืนา� อบัราฮมั อางอา่
นอางซ้ืฺอ ฮาย เพล่อ ป่ี เวมิ อางกงา ยา้� 9พาจาว ม้า ชฺา้ง
มู่ย ท้าม แล่ชี่ มาง ช้อดยา้� ยา ซ่ืงซ่ือล่างซ่ือ อางจ้ืฺง คาโค
ลาโค อางซ่ือ บ่าซ่ือ ออืนา ชา เตยเลิง แง� แน กอย บี่ท่อ
เวอ ปูม แง� แน�

10แฮง้เย่ ค่องชา่ง อมื น้ีแม้แน น้าท้าม คูช�ี �ท้าว กงูนา
บ้าเจอล้อแม้ ฮา ป่ี ล่า แง�� แน�

11 ยาว ยอหน์ ม่า ชี น้ีแม้แน� �อา่ซ่าง ก้อง ค่าลาว 2 โต
จา แง� ฮาก ชฺา้ง ค่าลาว ตูม เซฺ่อ บ่าจา ออืนา ท่ือโต เป่ิง ป่ี
✡ 3:4 3:4 อสิยาห์ 40:3 ✡ 3:6 3:6 อสิยาห์ 40:3-5
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โว� ยาว อา่ซ่าง เมอ จฺ่าเกิง่ จา แง� ค่าลาว เป่ิง กาง ป้าค้า
ยา้ ฮากนา เป่ิง ป่ี โว� แน�

12 ชฺา้ง ภาษีกอฮู ออื คาตา เย ลือ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา
ลือ ช�ี ยาว ยอหน์ นา น้า คู เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงู
นา บ้าเจอล้อแม้ ฮา ป่ี ล่าง�� แน�

13 ยาว ยอหน์ ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �นอง ภาษี กอ
เมอ� กงา่เกิง้ แน กอ โว� ยาว ภาษี อางฮู่ ม้าม้า กอ กาโน�
แน�

14 ตาฮา้น ท่ือบ่า ออื ยอหน์ นา น้ีแม้แน น้า ชเีย� �ท้าว
กงูนา ล้อแม้ ฮา ป่ี ล่าแง�� แน� ยอหน์ ยองนา น้ีแม้แน
ม่า ชเีย� �นอง ล่ากานวา่ฮู่ น้ี นืงบาจาบ คู โว� ฮาก พลู้ บ่า
กงา่บ่าเกิง แน บ่ายู กวา่ โจ� แน ฮากนา อางไล้ บ่าจ่ีกาน
กวา่ โจ� แน�

15 ค้าแต้ เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื น้ีแม้แน จ่ี ชี ชเีย�
พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ชี มาง นา ซฺาลือ ป่ี
ยาว� ยวิชฺา้ง ออืนา ปล่อง ลือ ป่ี แง� แฮง้เย่ ค่องชา่ง อมื
เยง้ คูแง� ยอหน์ พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง
นาตู้ แน� 16 แฮง้เย่ ยอหน์ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงา
นองนา ล้าง แฮง้ ไจ พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ล่าแง� จ้า พาจาว
ม้า ชฺา้ง ท่ือม่าง ซฺาลือ ป่ี แง� ยาว ชฺา้ง แฮ้ม้า กงา ล่อบ่า
ปา ล่าท่ี ฮื่อ แง� กงา อางโต น้ียา่ ยางนา แค้บ ล่าต่ือ พื้อ
ป่ี เวมิ บ่าซูม� ยา นองนา บี่ท่อ แน อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ไจ พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ล่าแง� 17 ยาง ล่า
ปู่ แฮ้ยา่ ปยางวี ท่าม แล่ยาว� กอล่าว ชีแฮง้ เซิฺง่ซฺ้าง แน
ปยาง ยาว� กอ อางค่าว แน กอ อางม้า แฮง้ เป่ิงอ่อก ลาง
กา ป่ีง แง� กอ อางม้า แฮย้า่ กอโชง เวอ กอ ชี แง� ยาว กอ
อางค่าว แฮ้ บี่ท่อบี่ปู่ม ซฺู่นืง บ่าจา โย้เวอ ฮา้น พี แอง แง�
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แน� 18 ยอหน์ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออื
นา ป่าว ม่า เมอ� ยา ยองนา อางเลิง่ ไลเลิง่ ยา้เย่ จ่ีเพ้ก น้า
ป่ีชี�่ ไม้ ยองนา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ี แงแน�

ก่าซ้าด เฮโรด ยอหน์ นา ชู คอก ล้อง ชยีา้ง
19 ยอหน์ ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มางนา จ่ี

ชเีย� ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด ยาง อางแพ้ มาง ค่าบา อางอา้น
อางเม้ง เฮโรเดียส แน ชี่ มางนา ยู้ ชเีย� แน อางเลิง่ บ่า
แม่น ไลเลิง่ ยา้เย่ ฮา ช�ี 20 ยาว อา่จ่าม ก่าซ้าด เฮโรด แฮ้
ล่อบ่าปา เย่ อางเลิง่ บ่าแม่น ท่ือเลิง่ ฮา แล่ชี�่ ยา ยอหน์
นา คอก ชู ล้อง ชเีย�

พระเยซู ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ ชยีา้ง
(มธ� 3:13-17; มก� 1:9-11)

21 ค่องชา่ง ออื ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ล้า เมอ� พระเยซู
คาตา เย่ ฮา ล้า ช�ี ยาว พระเยซู อธษิฐาน ฮา เมอ� มู่ง ยา่ง
พอง ล้า ชเีย� 22ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง�
ฮายา่ อางป่อน แม้แน แต่ง แล่ยาว พระเยซู ก้อง ปยา้ม
แป่ก ลือ ชเีย� ท่ือชี่ด ยาว พาจาว มาง อางเซง ยา่ง มู่งท่า
โยเ้วอ จาย บื้ง ลืน ชเีย น้ีแม้แน� �ค่า เวอ� นา อา่โบง้ อาง
ยา่ ลาก มาง ยา้� อา่โบ้ง นางนา นาบาตา นืงบาจาบ ล่า
แง� แน�

พระเยซู อางเจ้อ ออื
(มธ� 1:1-17)

23พระเยซู ล่ากาน ต้าง วา่ เมอ อา่ญู 30 ปี เย�่
ค่องชา่ง ออื เยง้ คู แง พระเยซู โยเซฟ อางยา่ยา่ค่า แน�
โยเซฟ เฮลี อางยา่ยา่ค่า เย�

24 เฮลี มัทธตั อางยา่ยา่ค่า� มัทธตั เลวี อางยา่ยา่ค่า�
เลวี เมลคี อางยา่ยา่ค่า� เมลคี ยนันาย อางยา่ยา่ค่า�
ยนันาย โยเซฟ อางยา่ยา่ค่า�
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25 โยเซฟ มัทธาธีอสั อางยา่ยา่ค่า� มัทธาธีอสั อาโมส
อางยา่ยา่ค่า� อาโมส นาฮูม อางยา่ยา่ค่า� นาฮูม เอ
สลี อางยา่ยา่ค่า� เอสลี นักกาย อางยา่ยา่ค่า เย�

26 นักกาย มาอาท อางยา่ยา่ค่า� มาอาท มัทธาธอีสั อาง
ยา่ยา่ค่า� มัทธาธอีสั เสเมอนิ อางยา่ยา่ค่า� เสเมอนิ
โยเสค อางยา่ยา่ค่า� โยเสค โยดา อางยา่ยา่ค่า เย�

27 โยดา โยอานัน อางยา่ยา่ค่า� โยอานัน เรซา อางยา่
ยา่ค่า� เรซา เศรุบบาเบล อางยา่ยา่ค่า� เศรุบบาเบล
เชอลัทิเอล อางยา่ยา่ค่า� เชอลัทิเอล เนรี อางยา่ยา่ค่า
เย�

28 เนรี เมลคี อางยา่ยา่ค่า� เมลคี อดัดี อางยา่ยา่ค่า� อดั
ดี โคสัม อางยา่ยา่ค่า� โคสัม เอลมาดัม อางยา่ยา่ค่า�
เอลมาดัม เอร์ อางยา่ยา่ค่า เย�

29 เอร์ โยชูวา อางยา่ยา่ค่า โยชูวา เอลีเยเซอร์ อางยา่ยา่
ค่า เอลีเยเซอร์ โยรมิ อางยา่ยา่ค่า โยรมิ มัทธตั อางยา่
ยา่ค่า มัทธตั เลวี อางยา่ยา่ค่า เย�

30 เลวี สิเมโอน อางยา่ยา่ค่า� สิเมโอน ยูดาห์ อางยา่ยา่
ค่า� ยูดาห์ โยเซฟ อางยา่ยา่ค่า� โยเซฟ โยนาม อาง
ยา่ยา่ค่า� โยนาม เอลียาคีม อางยา่ยา่ค่า เย�

31 เอลียาคีม เมเลอา อางยา่ยา่ค่า� เมเลอา เมนนา อาง
ยา่ยา่ค่า� เมนนา มัทตะธา อางยา่ยา่ค่า� มัทตะธา นา
ทัน อางยา่ยา่ค่า� นาทัน ดาวดิ อางยา่ยา่ค่า เย�

32ดาวดิ เจสซี อางยา่ยา่ค่า� เจสซี โอเบด อางยา่ยา่ค่า�
โอเบด โบอาส อางยา่ยา่ค่า� โบอาส สัลโมน อางยา่ยา่
ค่า� สัลโมน นาโชน อางยา่ยา่ค่า เย�

33 นาโชน อมัมีนาดับ อางยา่ยา่ค่า� อมัมีนาดับ อดัมิน
อางยา่ยา่ค่า� อดัมิน อารนี อางยา่ยา่ค่า� อารนี เฮ
สโรน อางยา่ยา่ค่า� เฮสโรน เปเรศ อางยา่ยา่ค่า�
เปเรศ ยูดาห์ อางยา่ยา่ค่า เย�

34 ยูดาห์ ยาโคบ อางยา่ยา่ค่า� ยาโคบ อสิอคั อางยา่ยา่
ค่า� อสิอคั อบัราฮมั อางยา่ยา่ค่า� อบัราฮมั เทราห์
อางยา่ยา่ค่า� เทราห์ นาโฮร์ อางยา่ยา่ค่า เย�

35 นาโฮร์ เสรุก อางยา่ยา่ค่า� เสรุก เรอู อางยา่ยา่ค่า�
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เรอู เปเลก อางยา่ยา่ค่า� เปเลก เอเบอร์ อางยา่ยา่
ค่า� เอเบอร์ เชลาห์ อางยา่ยา่ค่า เย�

36 เชลาห์ ไคนาน อางยา่ยา่ค่า� ไคนาน อารฟาซัด อาง
ยา่ยา่ค่า� อารฟาซัด เชม อางยา่ยา่ค่า� เชม โนอาห์
อางยา่ยา่ค่า� โนอาห์ ลาเมค อางยา่ยา่ค่า เย�

37 ลาเมค เมธูเสลาห์ อางยา่ยา่ค่า� เมธูเสลาห์ เอโนค
อางยา่ยา่ค่า� เอโนค ยาเรด อางยา่ยา่ค่า� ยาเรด มา
หะลาเลล อางยา่ยา่ค่า� มาหะลาเลล ไคนาน อางยา่
ยา่ค่า เย�

38 ไคนาน เอโนช อางยา่ยา่ค่า� เอโนช เสท อางยา่ยา่
ค่า� เสท อาดัม อางยา่ยา่ค่า� อาดัม พาจาว มาง อาง
ยา่ยา่ค่า เย�

4

ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา นืงบาเจ้อฮู ชยีา้ง
(มธ� 4:1-11; มก� 1:12-13)

1 พระเยซู จอรแ์ดน ล้างบ้า เวอ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา
แล่เปิน ยาว� ยางก้อง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ยา้ง
ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
ยางนา ซ่องก่อง อางเวอ่ โย้เวอ ซ่ืฺย แลน ชเีย� 2 พระเยซู
ซ่องก่อง อางเวอ่ โย้เวอ ด้ืง แล เมอ� ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง พระเยซู นา 40 นืง เย นืงบาเจ้อฮู ช�ี 40 นืง นู้ยา่ ยา
เจิน้เจ้อ บ่ากงา จฺ่า เย� ยาว 40 นืง ปูน ยาว� พระเยซู นา
บาตา เย แบ่ซฺู่ แง�

3 ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า ชเีย�
�จาวา่แน นาง พาจาว มาง อางยา่ ม้าม้า แน ยาว� ลอบา
ซ่ือ น้ีง ม่าย จฺ่าเกิง่ เพล่อ ป่ี โว� แน�
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4 จ้า พระเยซู น้ีแม้แน พอ ชเีย� �พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ช�ี �ชฺา้ง จ่ีวดีม้าม้า จา แล น้ียา่ จฺ่าเกิง่ จฺ่าต้าง
แฮง้ ปาปาย แอ่ แน บ่าอา่� � แน� ✡

5 ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา ตี อางมอง
เวอ ซ่ืฺย แลน ช�ี ยาว พระเยซู นา ชฺา้งอางเมิง เวอ อาง
เมิง คาโคลาโค แฮง้ ท่ือชี่ด แน ฮายมยา้ง ป่ี ชเีย� 6 ยาว
ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�กงา นางนา ล่าท่ี น้ีออื แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ตี คาโคลาโค
จา น้ีออื ป่ี ล่าแน� ไม้ กูยา่งกูเจ้อ น้ีออื กงา เฮอ นอ� แน
กงา อา่ซ่าง นา ป่ี ซ่ีง แง� แฮ้มางนา ยา้ ป่ี แง� 7 จาวา่แน
นาง กงานา บอกไว้ ล่ายาว� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ตี คาโคลา
โค จา น้ีออื นาง เฮอ เพล่อ แง� แน�

8พระเยซู ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา น้ีแม้แน พอ ชเีย�
�กงา นาง ม่า ล่าง แม้แน บ่าฮา� ไม้ พระคัมภีร์ เวอ แต้ม
ชี น้ีแม้แน�
�นา จ่ีวดีอางซ้ืง นาง พาจาว มางนา ท่ือม่าง ญา กงาบอก

ไว้ แง� � แน�✡
9 จายล้า แล่ ยาว� ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา

เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ซ่ืฺยแลน ชเีย� ยาว โบสถ์อางฮื่อ ตู่
ตีน อางมอง เวอ ซ่ืฺย จูง แล ชเีย� ยาว ยาง มือ พระเยซู
นา ตาจ่าง เย น้ีแม้แน� �จาวา่แน นาง พาจาว อางยา่ มาง
ม้าม้า แนยาว อางอ่อก โย้เวอ เปิก ลู่งแอน โว� 10 ไม้ พระ
คัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
�พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า ออืนา ม่า ยาว นางนา ฮูพลา ป่ี

ล่าแง�
✡ 4:4 4:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3 ✡ 4:8 4:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13
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11 ยาว ยาง เท่วาด่า อมื นางนา อาม ชี ล่าง� นาง ล่า
ค่ือ แฮง้นา ลอบา เวอ บ่าป่ี กงาง แน�� �✡

12 จ้า พระเยซู ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา น้ีแม้แน พอ
ชเีย� �พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�พาจาว ค่าตอง จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นืงบาบ่าเจอ ฮู โจ� �

แน�✡
13 ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา กูเจ้อ แน นืงบา

เจ้อฮู เปิน ยาว� เจิก่ แลน ชเีย� ยาว ยาง อางญ่าม ซฺ้า ท่ือ
เทอ ลือ แล่ง เย�่

พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ม่าอูบ่ ยา่ง
(มธ� 4:12-17; มก� 1:14-15)

14 พระเยซู กาลิลี แควน เวอ พ่าว แลน ชเีย� พระเยซู
ก้อง ล่าท่ี อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ยา่ง ปล้ืง ยา้เย่
จา แง� แน ยาง อางเลิง่ ยา่ง กาลิลี แควน เวอ จ่อด ยา้เย่
ฮาก แบ โค ช�ี 15 ยาว พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ม่าอู่
บ ด้ืง ชเีย� ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้
กงากยา่ คู ยาว ยางนา ซอ เย�

นาซาเรธ็ ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา บ่าเจ่อ ยา้ง
(มธ� 13:53-58; มก� 6:1-6)

16 ยาว พระเยซู นาซาเรธ็ ค่อง เวอ แอน ชเีย� ค่อง นู้
เย่ ยาง ค่อล้า ชี ยา่ง� ลองนืง เคิน ยาว� พระเยซู ยวิชฺา้ง
โบสถ์ เวอ แล ชี กูเทอ แม้แน� ยาว พระเยซู ทา จูง พระ
คัมภีร์ ชา อา้น ชเีย� 17แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง โบสถ์ ยอคา มาง อสิ
ยาห์ ปาบ ยอ ยา่ง พระเยซู นา ป่ี ชเีย� อสิยาห์ พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู เย�่ ยาว พระเยซู ปาบ ยอ ยา่ง พื้ออ่อก ช�ี ไม้ จ่ี
ต่าง น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้ ซฺ้า เย�่
✡ 4:11 4:11 สดุดี 91:11-12 ✡ 4:12 4:12 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16
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18�จ่ีวดีอางซ้ืง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า กงาก้อง
ด้ืง แง�

ไม้ พาจาว มาง กงานา ต้างแต่ง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง อางตูก ออืนา ม่ายแบ ป่ี
ล่าง�

พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ นักโทษ ออืนา ม่า ป่ี ล่าง ยอ กงา
ปูน แงแน�

ยาว ชฺา้งแมปอ ออืนา ม่า ป่ี ล่าง ยอ ฮู มยา้ง แงแน�
ยาว ชฺา้ง ยา่เจ่น เพล่อ ออืนา ม่า ป่ี ล่าง ยอ ยา่
เจ่น กงาปูน แงแน�

19 ยาว จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ยาง ชฺา้ง ออืนา ปล่อง ลืง ยา้ง�
อางญ่าม เคิน ญา แน ม่า แงแน�� ✡

20ยาว พระเยซู ปาบ ยา่ง ยอ ยาว ชฺา้ง ฮูพลาฮู มางนา ค่ืน
ป่ี ชเีย� ยาว พระเยซู ด้ืง ลือ ชเีย� ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ยวิ
ชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ จา อมื พระเยซู นา ฮู คู ชเีย� 21ยาว พระ
เยซู ยองนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �พระคัมภีร์ เวอ อางเลิง่ กงา
นองนา อา้น น้า ป่ี ล่า ชี่ น้ียา่� ม้ีนืง ม้าม้า ยา้ ตอล้า แง��

22 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค อมื พระเยซู นา โญกจ่าญ่อจ่า
คู ชเีย� แน ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา นืงบาม่าน คูง เย�่
ยาว ยอง น้า กางเย น้ีแม้แน� �น้ีม้า โยเซฟ อางยา่ มาง อา่
ลา�� แน�

23ยาว พระเยซู มือ จ่ี ชเีย น้ีแม้แน� �นอ น้ีแม้แน จ่ีต่าง
เพ้กเต้ม แฮง้ กงานา ชา ม่า ล่าง ล้า� �มอ ม้าม้า น้ียา้ ค่า
ตอง นา อางยา จ่าแล กงากา� แน� ท่ือชา่งกานญา นอยา่
กงา คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ� อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอ
กางออื ฮา ชี แฮง้ กงู ค่อง นู้เวอ ฮา ป่ี ล่าง ซ่ีง แง� 24 จ้า
✡ 4:19 4:19 อสิยาห์ 61:1-2
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กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน� พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู น้ียา่ ท่ือม่าง แนม บ่าจา� ค่าตอง ค่อง เวอ ค่อง
ชา่ง ออื นาบท้ือ แงแน�

25 �ค้าแต้ เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ จ่ีวดีแต่จา
เมอ ฮู ปาว� อสิราเอล โย้เวอ มู่งฮอ่ บ่าลือ แน 3 ปี 6 ลา
เย� แน ต้าว ยา้เย่ กือคาก จ่ืฺงคู คูแง� อสิราเอลชฺา้ง มู โย้
เวอ แมม้าย อางบยา่ เย่ จา แง� 26 จ้า พาจาว ม้า พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ นา� อสิราเอลชฺา้ง แมม้าย ออืนา บ่า
กงา ปล่องแอ ป่ี เย�่ จ้า พาจาว ม้า พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
เอลียาห์ นา แมม้าย ท่ือม่าง อสิราเอล บ่าอา่ มางนา ปล่อง
แอ ป่ี ชเีย� ศาเรฟาท อางเมิง ไซดอน แควน โยเ้วอ� 27พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลีชา จ่ีวดีแต่จา เมอ ป้าค้า ยา้เย�่ อสิ
ราเอลชฺา้ง ออื อางบยา่ ยา้เย่ ค้ีตู้ด เพล่อ ช�ี จ้า พาจาว ม้า
เอลีชา นา� อสิราเอลชฺา้ง ค้ีตู้ด เพล่อ ชี ออืนา บ่ากงา ปล่อง
ป่ี เย�่ จ้า พาจาว ม้า เอลีชา นา� นาอามาน ซีเรยีชฺา้ง มาง
นา ปล่อง แอ ป่ี ชเีย� แน�

28 ค่องชา่ง ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ จา ชี ออื กงากยา่ ยาว�
นาบาตา เย นืงบาค่า คูแง� 29 ยาว ยองมือ ทาล้า โค ยาว�
พระเยซู นา เซฺย ตาแซ้พยางพยาง โย้เวอ ชา ต่าน คลา
แงแน� 30 จ้า พระเยซู ชฺา้ง อางมู โย้เวอ ยอ่ ฮื่น ปูน แล่
ชเีย�

พระเยซู แด่ยา่ ก่าออ่ก ยา้ง
(มก� 1:21-28)

31 พระเยซู คาเปอรนาอุม อางเมิง กาลิลี แควน โย้เวอ
แอน ชเีย� ยาว ยาง กูนืง ยา้เย่ ค่องชา่ง ออืนา ลองนืง เวอ
ม่าอู่บ ช�ี 32 ค่องชา่ง ออื พระเยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา นา
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บาตา นืงบาม่าน คูง เย� ไม้ ยา พาจาว มางก้อง ล่าท่ี ม้าม้า
จายลือ ชี แฮง้ ไจ ม่าอูบ่ นอ�

33 แฮญ้่ามเมอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย�่ ยางนา แด่ยา่
ออ่ง ป่ีชี�่ ยาว ยาง ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ยอ่ ออ้ง ล้าน ช�ี
แน น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว ช�ี 34 �โอ�้ พระเยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง
เวอ� นา กงูนา บ้าเจอฮา ล่าแง� นาง นู้เวอ ล้า ชี น้ียา่ กงู
นา ก่างพยา ล่า ล่าง ลา� กงา อางแบ ยา้ นา อา่ซ่าง แน�
นา พาจาว มาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ยา้�� แน�

35 จ้า พระเยซู มือ แด่ยา่ มางนา น้ีแม้แน อี่ ช�ี �กยาบ
ยาว ออ่กแอน โว�� แน� ยาว แด่ยา่ มาง ค่าพ่ายา่ มางนา
ฮาเลิง แอ ป่ี ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ อ่อกแอ ช�ี ชฺา้ง อางมู ออื ล้า
ก้า เวอ ยา้เย�่ จ้า แด่ยา่ มาง ค่าพ่าย่า มางนา เจิน้เจ้อ บ่า
ฮา เย�่

36ยาว ค่องชา่ง คาโคลาโค อมื นาบาตา ยา้เย่ นืงบาม่าน
คู ช�ี ยอ น้ีแม้แน จ่ีกาง เย�่ �ยาง จ่ีต่าง น้ียา่ นืงบาม่าน
คาบอล้อ ยา้� ยา ล่าท่ี ไจ แด่ยา่ มางนา ม่า อ่อกแอ ป่ีชี�่
ยาว แด่ยา่ มาง ออ่กแอน ช�ี แน� 37ยาว พระเยซู อางเลิง่
ยา่ง กาลิลี แควน โยเ้วอ ต้าว ยา้เย่ ฮาก แบ โค ช�ี

พระเยซู ซีโมน ยอ่บา นา ยา ชยีา้ง
(มธ� 8:14-17; มก� 1:29-34)

38พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ออ่กแอน ช�ี ยาว ซีโมน
ยูม้ เวอ ออ้งแล ชเีย� ยาว ซีโมน ยอ่บา มาง นาบาตา เย�่
อางม้างกยา้ ช�ี ค่องชา่ง อมื พระเยซู นา ป้า ยา ป่ี คู ชเีย�
39 ยาว พระเยซู ซีโมน ยอ่บา มาง ก่องทาง เวอ จูง จ่ี ชเีย�
อางม้างกยา้ โปยว โว แน แฮ้แม้ จ่ี ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ อางม้า
งกยา้ ยา้ง โปยว ช�ี ยาว ยาง ทานล้า ยาว พระเยซู แน ยาง
ศิษย์ ออืนา จฺ่าเกิง่ แต่ง ป่ี ชเีย�
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พระเยซู ชฺา้ง อางบยา่ เย่ ยา ชี
(มธ� 8:14-17; มก� 1:29-38)

40 มู่งค่ีล้าก้า มู่งน่ืง ชา กลา เมอ� ค่องชา่ง ออื ชฺา้ง ด้า
ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู ก้อง ล้าน คู ช�ี ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง
อางด้า ออื อางโต โย้เวอ ล่าปู่ โบย ยา ช�ี ยาว ชฺา้งด้า ออื
พ่าญาด ยา่ง โปยว คู ชเีย� 41 ยาว แด่ยา่ ออื ชฺา้ง ออื ก้อง
ออ่ก เมอ� น้ีแม้แน จ่ีโฮก้ฮา้ว คูง เย� �นายา่ พาจาว มาง
อางยา่� แน� จ้า พระเยซู แด่ยา่ ออืนา บ่าป่ี จ่ี เย� ไม้ แด่
ยา่ ออื อางแบ เย่ พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ
ป่ีชี่ มาง แน�

พระเยซู ฮาก อางเมิง ออืเมอ แอ ยา้ง
(มก� 1:35-39)

42 ซอทา อางด่า เวอ พระเยซู ตีอางกยาบ ชฺา้ง บ่าจา โย้
เวอ แลน ชเีย� จ้า ค่องชา่ง อมื พระเยซู นา ซฺ้า กวา่ ชเีย�
จ้า มยา้ง ยาว พระเยซู นา บ่าป่ี แอ เย่ ยองก้อง ด้ืง ป่ี แง�
43 จ้า พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �กงายา่ อางเลิง่ อางแม่น
พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ� ก่าซ้าด เพล่อ ลืง แฮง้ ฮาก
อางเมิง ออื ก้อง คาตา กงาป่าว กวา่ แอ แง� ไม้ พาจาว
มาง กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า ชี่น้ี� ยา กงานา ล่ากาน น้ีมาง วา่
ป่ี ล่าง น้อ� แน�

44ยาว พระเยซู มือ ยูเดีย แควน ยวิชฺา้ง โบสถ์ ออืเมอ ม่า
อูบ่ กวา่ ช�ี

5
พระเยซู ศิษย์ แชยู้้ ยา้ง
(มธ� 4:18-22; มก� 1:16-20)
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1 ท่ือนืง จา ชเีย� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ อางเม้ง เยน
เนซาเรท* ก่องทาง โย้เวอ จูง จา เมอ� ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เย
พระเยซู ก้อง ออ้งแล ปลืงแท่ง ลางกา ช�ี ไม้ พาจาว มาง
ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ น้า คู แงแน� 2พระเยซู ล้อง 2 ลาม มยา้ง
ชเีย� ล้อง แฮ้ ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ง ออื ล้อง ยา่ง เย�่ แน แปฟาง
ก่องทาง โย้เวอ จ่อด ชี ช�ี ยาว ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ง ออื ฮอจ้ืง ชี่
จา เย� 3 แฮง้เย่ พระเยซู ซีโมน ล้อง เวอ ตา แลน ช�ี ยาว
ยางนา ม่าย ล้อง แฮง้ แปฟาง โย้เวอ อางอี้ เวอ่ แน ซาด อ่
อกแอ ป่ี ชี�่ ยาว พระเยซู ล้อง โยเ้วอ ด้ืง ชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่
ชเีย�

4พระเยซู ชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่ เปิน เมอ� ซีโมน นา น้ีแม้แน
ม่าย ชเีย� �ล้าง อางน่า โย้เวอ แอน โว� ฮอจ้ืง จาน แอ ป่ี
ยาว ล่องแต่ ชู โว�� แน�

5 จ้า ซีโมน น้ีแม้แน พอ ชเีย� �อา่จาน เวอ� กงู ต่ืงค่ี ยา้
ล่องแต่ ซฺ้า คู แอ เจิน้เจ้อ บ่ากงา คู� จ้า นาง ม่ายฮา ป่ี ล่า
ยาว กงาม อางซ่ืฺอ ฮายฮูเจ้อเจ้อ แล่ แน� แน� 6 ยอง พระ
เยซู ม่า ชี ป้าค้า ฮา ยาว� ล่องแต่ อางบยา่ เย ชู กงา ช�ี
ฮอจ้ืง ยา่ง ป้าดจา แช เย� 7แฮง้เย่ ยอง มือ ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ง
อางชา่ง ท่ือบ่า ออืนา ฮา้ว ม่า ปล่อง ป่ีชี่ เย� ยอง ล่องแต่
กงา คู ชแีฮ้ ล้อง 2 ลาม ยา่ง ปล้ืง ยา้เย�่ แน ล้อง ยา้ง ป้าด
จา จู้ม เย�

8 ยาว ซีโมน� ฮาก เปโตร แน ฮา้ว มาง แฮ้แม้ มยา้ง
ยาว� ยาง พระเยซู นา ป่าตูคู บอกไว้ ชเีย� ยาว จ่ี เย น้ี
แม้แน� �อา่จาน เวอ� กงาก้อง เวอ่ แน แอน ปาว� ไม้
กงา ชฺา้ง อางบล่าบ นางก้อง แท้ แน ด้ืง บ่าซูม เป� แน�

* 5:1 5:1 ลองอองอางฮื่อ เยนเนซาเรท น้ียา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี แน ฮา้ว
เวมิ อางกงา เป�
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9 ซีโมน น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ ไม้ ซีโมน แน ยาง อางชา่ง ออืยา่�
ยอง ล่องแต่ บยา่ แน ชู กงา ชี แฮง้นา นืงบาม่าน คูง เย�
10 ยากอบ แน ยอหน์ ซีโมน ล่ากานวา่ชา่ง ม่าง เยด่ คาตา
เย นืงบาม่าน ช�ี เยด่ เศเบดี อางยา่ยา่ค่า เย�
ยาว พระเยซู ซีโมน นา น้ีแม้แน ม่าย ชเีย� �บ่าแค โจ�

นู้ จาย แล ป่ี น้ียา่ นา ล่องแต่ บ่ากงา ซฺ้า กาน� จ้า นายา่
ชฺา้ง ออืนา ซ่ืฺย กงานา ซฺ้า ลือ ล่าง� แน�

11 ยองมู น้ียา่ ล้องตา แปฟาง โย้เวอ เคิน แล คูยาว� กู
ยา่งกูเจ้อ ออื วี โค คู ชเีย� ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอน ชเีย�

พระเยซู ชฺา้ง ค้ีตู้ด มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 8:1-4; มก� 1:40-45)

12 พระเยซู ค่อง ท่ือค่อง เวอ จา เมอ� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง
จา ชเีย� ยาง อางโต คาโคลาโค แฮ้ยา่ ค้ีตู้ด จฺ่า โค ชเีย�
ยาง พระเยซู นา มยา้ง ยาว บอกไว้ ชเีย� ยาว น้ีแม้แน ป้า
ชเีย� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� กงานา ยา ล่าปาว� กงา อางแบ
ยา้ จาวา่แน นาง กงานา อางปล่อง ล่าซ่ี แน ยาว� นา กงา
นา ยา พ่าญ่าด โปยว ป่ี ล่า อางกงา� แน�

13แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ ยา่ง กลาง ชฺา้ง ค้ีตู้ด มาง
นา วา่ แอ ชี ยาว น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �โอย่� กงา นางนา ปล่อง
ล่า ซ้ี แง� นาง พ่าญาด น้ีง โปยว โว�� แน� ยาว ยาง ค้ีตู้ด
ยา่ง ซฺ้อก ยา้เย่ โปยว ช�ี 14 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน ม่าย
ชเีย� �อา่ซ่าง มางนา บ่าอู่บ น้า ป่ี โจ� จ้า ปุโรหติ มางนา
ฮู แอ ป่ี โว� แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้ ท่าน โว� โมเสส ชฺา้ง
ค้ีตู้ด เพล่อ ยาว โปยว ชี ออืนา ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน� ไม้
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แบ ป่ีง น้อ� นาง พ่าญ่าด น้ียา่ โปยว
ญา� แน�
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15 พระเยซู ยางนา บ่าป่ี จ่ี เวมิ� ยาง อางเลิง่ แฮ้ ค้าแจ้
กา เย ฮาก แบ แอ แง� แฮง้ยา้ ค่องชา่ง ออื อางบยา่ เย
พระเยซู ม่าอู่บ แฮง้นา น้า คู แง� ยาว พ่าญาด อางด้าอา
งกยา้ง ออื ยา แล ชเีย� 16 จ้า พระเยซู อางเลิง้ กา เย ตี อา
งกยาบ ออืเมอ แอ อธษิฐาน ฮา แอ แง�

พระเยซู ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 9:1-8; มก� 2:1-12)

17 แฮญ้่าม เวอ� พระเยซู ม่าอู่บ ด้ืง เมอ� ฟารสีิ ออื แน
อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื จา เย� ยอ กาลิลี แควน ยู
เดีย แควน แน เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ จายล้า ช�ี แน จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง พระเยซู นา ล่าท่ี พ่าญาด ยา โปยว ป่ีง ยา่ง ป่ี
ช�ี 18 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา อา่เพ่น เวอ
ยู่ ป่ี ยาว ซ่ืฺย ล้าน ช�ี ยาว ยูม้ คล้าว โย้ ชา ออ้งแล คูง เย�
ไม้ พระเยซู ล้าก้า โย้เวอ ซ่ืฺย ชี แลง เย� 19 จ้า ยองมู น้ียา่
ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา� พระเยซู ก้อง แท้ แน บ่าซ่ืฺย ออ้งแล
กงากา� ไม้ ชฺา้ง นาบาตา บยา่� แฮง้ยา้ ยอง มือ พระเยซู
ด้ืง ชี แฮต้้าด เวอ ยูม้มู้ง แฮง้ พอง ออ่ก ช�ี ยาว ชฺา้ง ต่อง
แก่ มางนา อา่เพ่น โย้เวอ ยู่ ป่ี ยาว� กล่ามกล่าม แน พระ
เยซู ก้อง คลา ลู่ง แอ ป่ีชี�่

20 พระเยซู ยอง เจ่อ แฮง้นา มยา้ง ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน�
�อางชา่ง เวอ� กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน�
แน�

21 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู แน ฟารสีิ ออื นืงบา เวอ เยง้
เย� �ชฺา้ง น้ีม้า อา่ซ่าง บ้าเจอ ยา น้ีแม้ อางจ่ี แน� ไม้ ชฺา้ง
ออืนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ น้ียา่ พาจาว มาง ญา ฮาย กงา
กาแง� แน�
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22 จ้า พระเยซู อางแบ เย่ ยอง นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ เยง้
คูแง แน� แฮง้เย่ ยางมือ จ่ี แง น้ีแม้แน� �บ้าเจอ นอ น้ี
แม้ อางเยง้ คู แน� 23 กงานา ชฺา้ง ต่องแก่ น้ีมางนา บ้าเจอ
ล้อแม้ จ่ีชา่ง ป่ี ล่าง� �กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้า
ก้าน� แน จ่ี ป่ี ล่าง ล้า� อา้ว �ทานล้า โว ยอ่ แลน ปาว�
แน จ่ีป่ี ล่าง ล้า� บ้าเจอล้อแม้ จ่ี แฮง้ ไง่ แล่แง� 24กงา นอ
งมู นา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าวา่� กงาชฺา้งอางยา่ น้ีม้า ล่าท่ี อาง
จา� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางซีอางบล่าบ ออื บ่ายู่ เวมิ อางก
งา�� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา จ่ีชา่ง ช�ี �ทาน
ล้า ปาว ยาว อา่เพ่น น้ีง กอ ยาว ยูม้ เวอ พ่าว แลน ปาว�
แน�

25 ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ ชฺา้ง ต่องแก่ มางมือ ทานล้า ยาว�
อา่เพ่น ยา่ง กอย ยูม้ เวอ ยอ่ แอน ชี แน พาจาว มางนา
สรรเสรญิ ฮา ช�ี 26 ค่องชา่ง ออื มยา้ง เมอ นืงบาม่าน แค
คูยาว� พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ชเีย� ยาว จ่ี เย
น้ีแม้แน� �กงู ม้ีนืง อางเลิง่ นืงบาม่าน ป่ีง ออื กงามยา้ง
แอ� แน�

พระเยซู เลวี นา ฮา้ว ยา้ง
(มธ� 9:9-13; มก� 2:13-17)

27 แฮ้แม้ ฮาย ยาว� พระเยซู ยอ่ ค่อง อางเง้ เวอ อ่อก
แอน ช�ี ยาว ชฺา้ง ภาษีกอฮู อางเม้ง เลวี ฮาก มัทธวิ แน
ฮา้ว มางนา มยา้ง ช�ี ภาษี กอย้า โย้เวอ ด้ืงจา เย� พระ
เยซู ยางนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �กงาก้อง เค่ ลาน ยาว กงา
ศิษย์ เพล่อ ปาว�� แน� 28 เลวี ทานล้า ยาว กูเจ้อ ยา้เย่ ชี
ชา่ชี่ ยาว ยาง พระเยซู ก้อง เค่ แล ช�ี

29 ยาว เลวี พระเยซู นา ยาง ยูม้ โย้เวอ ฮา่งปอ เมอ� ค่
องชา่ง ออื แน ชฺา้ง ภาษีกอฮู อางอบี่าอา่ เย� พระเยซู ก้อง
ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง ช�ี 30ฟารสีิ แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่
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บฮู ออื พระเยซู ศิษย์ ออืนา จ่ีจ่าบ น้า ป่ี น้าว� �บ้าเจอ นอ
ค่ือ แฮอ้อืก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่ง อางจฺ่า ด้ืง แน� แน�

31พระเยซู มือ ยอง จ่ี แฮง้ กงากยา่ ยาว ยาง มือ ยองนา
น้ีแม้แน พอ ช�ี �ชฺา้ง บ่าด่าบ่ากยา่ง ออืยา่ มอ นา บ่ากงา
ซ้ี� จ้า ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง ออืยา่ มอ นา กงา พ่าญาด ยา
แล่ซ่ี แง� 32กงา ชฺา้ง ฮาก นาบท้ือ คูชี ออืนา ซฺ้า ลือ แง บ่า
อา่� จ้า ชฺา้ง อางบล่าบ ฮาก บ่านาบบ่าท่ือ ออืนา ซฺ้า ลือ แง�
ไม้ ยองนา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ี แง แนนอ�
แน�

พระเยซู จฺ่าเกิง่จ่ืฺง แฮง้ ม่า ยา้ง
(มธ� 9:14-17; มก� 2:18-22)

33ยาว ยองมู ยา่งพระเยซู นา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ยอหน์
ศิษย์ ออื แน ฟาริสี ศิษย์ ออืยา่� อางเลิง้ กาย้า ฮา่งจ่ืฺง
อธษิฐาน ฮา แง� จ้า บ้าเจอ นาง ศิษย์ ออื บ่าฮา คู แน��
แน�

34 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ชเีย� �นอยา่ ชฺา้ง ค่าบาล่า
ล่ากาน เวอ ล้า คูชี ออืนา� ฮา่ง จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า แน พ่าว แอ
แล่ ป่ีง ลา� นอ น้ีแม้แน บ่าฮา อา่ลา� เจ้าบ่าว มาง ยอง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� ยองมู น้ียา่ ฮา่งบ่าจ่ืฺง เป� 35 จ้า
เจ้าบ่าว มางนา ซ่ืฺยแล แฮนื้ง เคิน ล้า เมอ� ยองมู แฮง้ เจ้า
บ่าว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ด้ืง� แน ยองมู แฮง้ ฮา่
งจ่ืฺง คูแง� กงา ศิษย์ อมื ท่ือชา่งกานญา� กงา จา เมอ ยอ
ฮา่ง บ่ากงา จ่ืฺง� จ้า กงา แลน เมอ ยอ ฮา่งจ่ืฺง อธษิฐาน กงา
ฮา คูแง� แน�

36ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า ป่ีชี�่ ยาง
ม่าอู่บ น้ียา่ ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซ่ืฺอ เย�่ ยาว พระเยซู มือ น้ี
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แม้แน จ่ี ช�ี �อา่ซ่าง มาง พ้า อางซ่ืฺอ แฮง้ ค่าลาว อางอา้น
เวอ อางต้อง บ่าต่อ� ไม้ พ้า อางซ่ืฺอ น้ียา่ อี ลู่ง เมอ� ค่าลาว
อางอา้น แฮง้นา จาก แช ป่ีง� แน อางอา้น ล่อบ่าปา ยา้
อางฮอ้น กล้ือ อ่อกแอ แง� แน พ้า อางซ่ืฺอ ซ้ี แฮง้ แน พ้า
อางอา้น ซ้ี แฮง้ บ่าตู กา� แน� 37 ยาว พระเยซู มือ ยอง
นา อางเลิง่ ท่ือเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า แล่ ป่ีชี�่ ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง
น้ียา่ อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซ่ืฺอ เวอ
กาน ชี ออื แม้แน ยา้� ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �อา่
ซ่าง มาง อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ แฮง้ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อา
งอา้น เวอ บ่าท่อก กาน� ไม้ อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ น้ียา่ ซ้าด
อางคอ ปาไต่ อางอา้น แฮง้นา ฮา ปล่าก ป่ีง� 38 น้ีแม้แน
ยาว ต่ืน อา่งูน่ แต่ค่า แน ซ้าด อางคอ ปาไต่ แฮง้ ก่างพยา
แง� ม้าม้า น้ี อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ น้ียา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่
อางซ่ืฺอ เวอ กงากาน แง� 39 ยาว อา่ซ่าง มาง อา่งูน่ แต่ค่า
อางอา้น ต้าง ยาว� แต่ค่า อางซ่ืฺอ บ่าต่าง แล่ ซ้ี กาน� ยาว
ยอง น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� อา่งูน่ แต่ค่า อางอา้น น้ี อา่งูน่ แต่
ค่า อางซ่ืฺอ ล่อบ่าปา แม่น แง� แน�

6

พระเยซู นา อางซี จ่ีกาน ยา้ง
(มธ� 12:1-8; มก� 2:23-28)

1 ท่ือนืง จา ช�ี พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื กอแต่ โย้เวอ
ยอ่ ไก ชเีย� แฮนื้ง ลองนืง เย� ยาว ยาง ศิษย์ ออื นาบา
ตา ฮา่งแบ่ คูง เย� แฮง้ยา้เย่ ยอง มือ กอน้าม ยา่ง เชอ ยาว
ชา่จฺ่า คู ช�ี 2 ฟารสีิ มู ออื แฮ้แม้แน มยา้ง ยาว ยอง มือ
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พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี เย� �โย้ ฮู ปาว� นาง ศิษย์ ออืยา่
อามือ ลองนืง อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ อางซี ฮา คู ช�ี แน�

3 ยาว พระเยซู มือ ยองนา พอ ชเีย น้ีแม้แน� �นอยา่
พระคัมภีร์ เวอ บ่ากงา อา้น กางซ้ืงลา� ก่าซ้าด ดาวดิ แน
ยางชฺา้ง ออื แบ่ซฺู่ คู เมอ� บ้าเจอล้อแม้ แน ฮา ชี แน� 4 ยา
โบสถ์ พาจาว มาง ด้ืงยา้ โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี แน พาจาว
มางนา ค้านู้ มป่าง ท่าน ชี แฮง้ จฺ่า ช�ี กงู ศาสนา อางล้ี
บอางล่าว น้ียา่� ปุโรหติ อนื ญา พาจาว มางนา ค้านู้มป่าง
ท่าน ชี แฮง้ จฺ่า กงากา แง� จ้า ก่าซ้าด ดาวดิ ค้านู้มป่าง
แฮง้ จฺ่า ช�ี อา่จ่าม มือ ยาง ชฺา้ง ออืนา คาตา ยา้ เป่ิง จฺ่า
ป่ีชี�่ แน� 5 ยาว พระเยซู ฟารสีิ ออืนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ น้ีม้า ล่าท่ี อางจา ลองนืง ล่อบ่าปา
ฮื่อ แล่ง� แน�

พระเยซู ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 12:9-14; มก� 3:1-6)

6 ท่ือนืง จา เย ลองนืง เวอ� พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ
ม่าอู่บ เมอ� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย� ยาง ล่าปู่ ล่าม่า แฮ้
อางแล่บ เย� 7 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟาริ
สี มู ออื ล่อ ฮู คูง เย� พระเยซู อา่ซ่าง นา ลองนืง เวอ ยา
จ่า แงแน� ไม้ ยอ พระเยซู นา อางเลิง่ จ่ี เซฺ่อ ซฺ้า เย� 8 จ้า
พระเยซู อางแบ เคิด กา เย� ยองมู น้ียา่ บ้าเจอ เยง้ แงแน�
ยาว ยา ค่าพ่ายา่ ล่าปู่ อางแล่บ มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�ชฺา้ง อางมู ล้าก้า นู้เวอ จูง ล้า โว�� แน� ยาง มือ ฮา เค่
ชเีย� 9 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �กงา
น้า ล่า ปานา กงู อางล้ีบอางล่าว น้ียา่� ลองนืง เวอ บ้าเจอ
ม่ายฮา ป่ีช�ี อางเลิง่ อางแม่น ฮา ล้า� อา้ว อางเลิง่ บ่า
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แม่น ฮา แง� ชฺา้ง นา จ่ีวดี ปล่อง ล้า� อา้ว ก่างพยา แง��
แน� 10 ยาว พระเยซู ยองมู เวอ ต้าว แน ฮู กวา่ น้าว� ยาว
ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ล่าปู่
กลาง ออ่ก ลือ ป่ี โว�� แน� ยาง ฮายเค่ ยาว ยาง ล่าปู่ อาง
แล่บ ยาง โปยว ชเีย� 11 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื
แน ฟารสีิ ออื นาบาตา เย นืงบาค่า ไล้ ช�ี ยาว ยอง ม่า ลาง
กา ชี พระเยซู นา ล้อแม้ ฮา วา แน�

พระเยซู ศิษยเ์อก 12 คู่น แชยู้้ ชยีา้ง
(มธ� 10:1-4; มก� 3:13-19)

12 จายล้า แล่ยาว บ่ามล่าง� พระเยซู ตาแซ้ เวอ แล
อธษิฐาน ฮา แล ช�ี ยา พาจาว มางนา ต่ืงค่ี ยา้เย่ อธษิฐาน
ฮา ด้ืง ช�ี 13 ซอทา เคอ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา
ฮา้ว ล้า ป่ี นาว� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง 12 คู่น แช้ยู้ ยาง
ศิษยเ์อก เพล่อ ป่ีชี�่ ยอง อางเม้ง น้ีแม้แน เย�

14 ซีโมน (พระเยซู ยางนา เปโตร แน ฮา้ว แง��
อนัดรูว์ (เปโตร อางแพ้ มาง�
ยากอบ�
ยอหน์�
ฟีลิป�
บารโธโลมิว�
15 มัทธวิ�
โธมัส�
ยากอบ (อลัเฟอสั อางยา่ยา่ค่า มาง��
ซีโมน (อสิราเอล อางเจ้ออางจาด นา ลาก มาง��
16 ยูดาส (ยากอบ อางยา่ยา่ค่า มาง��
แน ยูดาส อสิคารโิอท (กาญ่าม เวอ พระเยซู นา บ่าแม่น
ฮาชา่ง มาง�
พระเยซู พ่าญาด ยา ยา้ง
(มธ� 4:23-25; 5:1-12)
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17พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื ตาแซ้ เวอ ลู่ง ลือ ตี อางเป้ง
เวอ เคอ ลือ ยาว� ค่องชา่ง แน ยาง ศิษย์ ออื อางอบี่าอา่ เย
ยางนา ลือ ซฺ้า ลือ คูช�ี ยอยา่ ยูเดีย แควน กูต่องกูตี ยา้ จา
ยลือ คูช�ี เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ คาตา ยา้� แน ทะเล ก่อง
ทาง ไทระ อางเมิง� ไซดอน อางเมิง ออืเมอ จายลือ คูช�ี
18ยอง ลา ชี น้ียา่ พระเยซู ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ลือ น้า ลือ คูช�ี
แน พ่าญาด ยา ลือ แล่ คูช�ี ยาว พระเยซู ชฺา้ง แด่ยา่ ออ่ง
ชี ออืนา คาตา ยา้ แด่ยา่ ก่า ออ่ก ป่ีชี�่ 19 ยาว ชฺา้ง คาโคลา
โค ยา้เย่ พระเยซู นา วา่ชู คู ช�ี ไม้ พระเยซู ก้อง ล่าท่ี ออ่ก
ลือ ชี แฮย้า่� ยองนา อางยา โปยว ป่ี กงากา เย�

พระเยซู ค่องชา่ง นา ม่าอูบ่ ยา้ง
(มธ� 5:1-12)

20พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืก้อง ฮู แอ ป่ี ยาว ม่า ชเีย น้ีแม้
แน�
�ชฺา้ง พาจาว มางนา กงา ซ้ีง แงแน อางแบจ่าแล่ ออื� พา

จาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ป่ี ญา�
ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป้าน่อ�

21 ยาว นองมู อามือ จ่ืฺงคู คูง ออื เวอ� แบ ชี คู โว� พาจาว
ม้า นองนา ก่ามป่อน ป่ี ล่างญา แน�

ยาว พาจาว มาง นองนา ฮาย จฺ่าก่อต้างก้อ แน จา ป่ี
ล่าง�

นองมู อามือ อูง้ คูง ออื เวอ แบ ชี คู โว� พาจาว ม้า นองนา
ก่ามป่อน ป่ี ล่างญา แน�

บ่ามล่าง ยาว พาจาว ม้า นองนา ฮาย อื้อ ป่ี ล่าง เป�
22 �นอง กงาชฺา้ง เพล่อ ชีแฮง้ ปาปาย แน ชฺา้ง นองนา

เม้อ ล่าเมอ� นองนา ก่า ล่าเมอ� นองนา ฮูยา้ ล่าเมอ�
แน นองนา ชฺา้ง บ่าแม่น แน จ่ี ล่าเมอ� พาจาว ม้า นองนา
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ก่ามป่อน ป่ี ล่างญา� 23 ยาว นองนา ฮาก คาม ล่าง แฮนื้ง
ยา่ กยา่ง เปิก คู โว� ไม้ พาจาว ม้า รางวลั ยา่ง มู่งท่า โย้
เวอ นองนา กอ ชี ล่างญา� ไม้ ค้าแต้ โยเ้วอ� พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู ออืนา น้ีแม้แน ยา้ ฮาก คาม ช�ี�
24 ยาว พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ชฺา้ง อางจาอางปาง ออื

เวอ นอ อางตูกอางพาน กงามยา้ง แง เป�
ไม้ นอง จาบื่อด้ืงบื้อ แน กงาย ล้า ชน้ีี โค คางญา�

25 ยาว ชฺา้ง อามือ จฺ่าก่อต้างก้อ แน ด้ืง ออื เวอ�
นอ ชา จ่ืฺงคู คูง เป�

แน ชฺา้ง อามือ อื้อ จา ออื เวอ�
นอ บ่าม่อนบ่าซ่า บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ แน กงา อูง้ คู แง เป�

26 ยาว ชฺา้ง ฮาก โญกจ่าญ่อจ่า ออื เวอ� น่อง โย้เวอ นอง
นา นาบาตา ยา้ ฮาย ลาบ้าบ ป่ี ล่าแง�

ยาว นอง อางฮู่ อางพี่ อมื� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้า
ม้า บ่าอา่ ออืนา โญกจ่าญ่อจ่า กางซ้ืง ยา้� แน�

ชฺา้ง นองนา เม้อ ล่าง ออืนา ลาก โว
(มธ� 5:38-48; 7-12)

27�จ้า นอง กงานา ด้ืงน้า ล่าง ออืนา ม่า ล่าวา่ น้ีแม้แน�
นองนา เม้อ ล่าง ออืนา อางแม่น ฮาชา่ง โว� แน ลาก โว��
28 ยาว นองนา แซ้งวา้น ล่าง ออืนา ก่ามป่อน ป่ี โว� นอง
นา บ่าแม่น ฮา ล่าง ออืนา อธษิฐาน ฮา ป่ี โว� 29 จ้า ฮาก
นาง ป่าปา ท่ือปล่าก มางก้อง ทาก ล่า ยาว� ป่าปา ท่ือปล่าก
แฮง้ พลาบ ทาก ป่ี โว� อา่ซ่าง นาง ค่าลาวโลบแล่เซฺ่อ แฮง้
ยา่ด ล่าแง� ค่าลาว อางคล้าว ตูม แล่ ชี่ แฮง้ คาตา แน แล
ป่ี โว� 30 ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค นางนา ป้า ล่าง ออืนา ป่ี โว�
แน อา่ซ่าง นาง อางเกิง่อางก้อ แฮง้ ยา่ด ล่าแง� บ่ากงา ป้า
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ค่ืน แล่ คา� 31 นอ ฮากนา ล้อแม้ นองนา ฮาย ป่ี ล่า ป่ี ซ่ีง
แง� นองมือ ฮากนา แฮแ้ม้แน ฮาย ป่ี โว�

32 ยาว นอง ชฺา้ง นองนา ลาก ออืนา แอ่ แน ลาก ยาว�
พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย นองนา รางวลั ป่ี ล่าแง� ซ้ามบา
ชฺา้ง บ่าแม่น อมืมือ แฮแ้ม้แน ฮา บ่าอา่ ลา� 33ยาว นองนา
แม่น ชา่งล่าง ออืนา แอ่ แน แม่น ชา่ง ยาว� บ้าเจอล้อแม้
แม่น ช�ี ซ้ามบา ชฺา้ง อางบล่าบ น้ี ยอ น้ีแม้ยา้ ฮา คู แง�
34 นอง ฮากนา พลู้ ชี่ ป่ี น้ียา่ ชฺา้ง พลู้ อางค่ืน ล่าตอ ออืนา
ญา ล่า ชี่ ป่ีง� น้ีแม้ฮา ชี น้ียา่ ล้อแม้ เลิน่เล้อ ล้า แง� ไม้
ชฺา้ง บ่าแม่น ออื น้ีแม้ยา้ ฮา แง� ฮากนา พลู้ ชี่ ป่ี ยาว� พลู้
ชี่ ชแีฮง้ กงา ค่ืน แล่ ซ้ี แง�

35 จ้า นองมู น้ียา่ นองนา เม้อ ล่าง ออืนา ลาก โว� ยอง
นา แม่น แน ฮาชา่ง โว� ยาว ยองนา พลู้ ชี่ ป่ี โว� กงายค่ืน
แงแน บ่ากงาเย้ง คา� ยาว น้า รางวลั อางบยา่ ยา้ กงา
แง� แน พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง อางยา่ ม้าม้า กงาเพ
ล่อ แง� ไม้ พาจาว น้ียา่ ชฺา้ง กู่น นา บ่าแบ ออื� แน ชฺา้ง บ่า
แม่น ออืนา แม่น ชา่ง แง� 36 นองมู น้ียา่ ลากซ่ืงกงา่กยา้
ออื จา โว� พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แม้แน�

ค่าตอง ฮูจ่าแล่ง ยา้ง
(มธ� 7:1-5)

37 �ยาว ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ� ยาว พาจาว มาง
นองนา บ่าต่าดบ่าต่อน ล่า เป� ฮากนา บ่าจ่ี กวา่ โจ� ยาว
พาจาว มาง นองนา บ่าจ่ี ล่า เป� ฮากนา อางซี บ่ายู โจ�
ยาว พาจาว มาง นองนา อางซี บ่ายู่ ล่า� 38 ยาว นอง ฮา
กนา ป่ี ยาว� พาจาว มาง นองนา คาตา ยา้ ป่ี ล่าง� ยาว
พาจาว ม้า นอง เยง้ ชี ชี ล่อบ่าปา ป่ี ล่าแง� ไม้ นอง ฮากนา
ล้อแม้ ฮาย ป่ี แง นอง แฮแ้ม้ยา้ กงา แง� แน�
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39 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่ จ่ีเพ้ก น้า ป่ี น้าว น้ีแม้แน�
�แมปอ น้ียา่ แมปอ นา อางชฺื้ง กงากา ลา� เยด่ ค่ามตู่ เวอ
บ่าซ่ืฺย กา กลา แล่ ลา� 40 ศิษย์ น้ียา่ คู่ ล่อบ่าปา ล่า เลิน่�
จ้า ยอง เล่น โค ยาว ยอง คู่ ป้าค้า ยา้ เพล่อ แง�

41 �นายา่ บ้าเจอ ฮาก แมนือ คล้าว โย้เวอ� แมเจ่ด ออื
อางฮู มยา้ง กา แน� จ้า บ้าเจอ ค่าตอง แมนือ คล้าว โยเ้วอ
ตู่มบา แฮง้นา บ่าฮู มยา้ง กาแน� 42 บ้าเจอ นา ฮากนา น้ี
แม้แน อางม่า แน� �กงา นาง แมนือ เวอ แมเจ่ด แฮง้ ยูอ้่
อก ป่ี ล่าวา่�� จ้า ม้าม้า ยา่ง นาง แมนือ โยเ้วอ ตู่มบา ยา่ง
จา แง� ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออืเวอ� ฮาก แมนื
อ เวอ แมเจ่ด ชา ยู้ ออ่ก ป่ี เมอ� ค่าตอง แมนือ คล้าว เวอ
ตู่มบา แฮง้ ยูอ้อ่ก แล่ ปาโน� แน�

ซ่ืงซ่ือล่างซ่ือ 2 เจ้อ ยา้ง
(มธ� 7:17-20; 12:34-35)

43 ยาว พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ท่ือชา่งกานญา จืฺงจ้ืฺง
อางแม่น น้ียา่ อางซ่ือ บ่าแม่น แน บ่าซ่ือ กงากา� ยาว
จืฺงจ้ืฺง บ่าแม่น น้ียา่ อางซ่ือ อางแม่น แน บ่าซ่ือ กงากา�
44 ยาว บ้าเจอ ป้าง แน แบ ซ้ีง แง แนยาว� อางซ่ือ ออืนา
ฮู กาโน� ยาว นอ ซ่ือไค่ม้ีล่อก ซ่ือ� แน อา่งูน่ อางซ่ือ น้ียา่
จ่ีกู่ แต่ เวอ บ่าซฺ่า แอ อา่ลา� 45 ยาว นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ
ปลืงล้อน จา แง นอง ม่านป่อง มาง แฮ้แม้ยา้ จ่ี อ่อกล้า ป่ี
แง� ชฺา้ง อางแม่น ออื ยอง นืงบา คล้าว เวอ อางแม่น ออื
จ่ี ออ่ก ล้า ป่ีง� จ้า ชฺา้ง บ่าแม่น ออื ยอง นืงบา คล้าว เวอ
บ่าแม่น ออื แอ่ ยา้ จ่ี คูแง� แน�

ชฺา้ง 2 เจ้อ ยา้ง
(มธ� 7:24-27)
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46 ยาว พระเยซู จ่ี แล่ ชี่ น้ีแม้แน� �นาง กงา ม่า แม้แน
บ่าฮา ยาว� บ้าเจอฮา กงานา� �จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ� จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง เวอ�� แน เค่ ฮา้ว ล่า แง� 47 กงา ม่ายแบ
ป่ี ล่าวา่� ชฺา้ง กงานา ล้า ซฺ้า ล่าชี่ ออื แน กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้ ฮายเค่ ยาว� 48 ชฺา้ง ยูม้ แต่ง ป้าค้า ยา้� ค่ามตู่ ลอบา
เวอ เคอ แน ตู่ แอ ป่ี ยาว ยูม้ยื้ง แฮง้ พูม แง� ล้าง ทู้ม เมอ
ล้างฮา้ด ล้างเจอ อางคา ลือ เมอ� ยูม้ น้ียา่ บ่าปูย แอ� ไม้
แก่นคา แน แต่ง ชี ป้าน่อ� 49 จ้า ชฺา้ง กงา จ่ีต่าง นา กงาก
ยา่ ยาว บ่าฮา เค่ ออืยา่� ชฺา้ง ยูม้ แต่ง ต่องก่า เวอ แก่นคา
แน บ่าแต่ง ออื ป้าค้า� ล้างฮา้ด ล้างเจอ อางฮื่อ ลือ ยาว�
ยูม้ น้ี ปูย ก่างพยา บืนลาว แง� แน�

7
พระเยซู ยา่เจ่น ท่ือม่าง มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 8:5-13; ยน� 4:43-54)

1 พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ม่าอู่บ เปิน ยาว� ยาง มือ คา
เปอรนาอุม อางเมิง เวอ แอน ชเีย� 2 ยาว ตาฮา้น นายรอ้ย
โรมัน ท่ือม่าง จา เย� ยาง ยา่เจ่น ท่ือม่าง มาง ด้ากยา้ง ชา
ซ้ีฺ เย�่ ยาว นายรอ้ย น้ีม้า ยา่เจ่น น้ี มางนา นาบาตา ยา้
ลาก แง� 3 ยาว ยาง พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ ยาว�
ยวิชฺา้ง ยอคา ออืนา ม่า พระเยซู นา ป้า ยาง ยา่เจ่น มางนา
ยา ป่ีชี่ เย� 4 แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา มยา้ง
ยาว น้ีแม้แน ป้า คู ช�ี �อา่จาน เวอ� นายรอ้ย น้ี มางนา
ปล่อง ปาว� อางซูม ยา้ ยางนา ปล่อง น้ียา่� ไม้ ยา ชฺา้ง นา
บาตา แม่น เป� 5 ยาว ยา ยวิชฺา้ง นา อางลาก� ยา กงูนา
โบสถ์ แต่ง ป่ี ล่าแง� แน�

6 แฮง้เย่ พระเยซู ยองก้อง เค่ แอน ช�ี ยาว ยูม้ เวอ ชา
เคอ เมอ� นายรอ้ย ม่าง ยาง อางชา่ง ออืนา ม่า พระเยซู นา
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น้ีแม้แน ม่า ป่ีชี่ เย� �เจ้านาย เวอ� กงา ชฺา้ง บ่าแม่น กงา
ยูม้ โย้เวอ บ่าออ่ง แล โจ� 7 กงา อางโต น้ียา่ บ่าแม่น นาง
นา ซฺ้า ล่า ยาว บ่าซูม� นาง กงา ยา่เจ่น มางนา พ่าญ่าด
โปยว ปาว แน ม่า ยาว� ซฺ้อก ยา้ ยาง พ่าญ่าด แฮง้ โปยว
แง� 8 กงา น้ีแม้แน แบ น้ียา่� กงา เมอ เจ้านาย แน ตาฮา้
น จา แง� กงา ตาฮา้น มางนา ล้อเกิง้ ม่า แอ ป่ี เวมิ แอ
แง� แน ม่า ล้า ป่ี เวมิ ล้า แง� ยาว กงา ยา่เจ่น ออืนา น้ีง
วา่ แฮง้ วา่ แน ม่าฮา ป่ี เวมิ ยอ วา่ แง��

9 พระเยซู มือ แฮ้แม้แน กงากยา่ ยาว ยางมือ นาบาตา
เย นืงบาม่าน แง� ยาว ชฺา้ง เค่ ลือ ชี ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ี
แม้แน� �กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่
น้ีแม้แน� กงายา่ อสิราเอลชฺา้ง อางมู นู้เวอ� อา่ซ่าง มาง
นา ท่ือม่าง แนม น้ีแม้แน เจ่อ นา บ่ามยา่ง กางซ้ืง� แน�
10 ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา ออื นายรอ้ย มาง ยูม้ พ่าว แลน แล่
ยาว ยอง มยา้ง ชเีย� นายรอ้ย มาง ยา่เจ่น ด้ากยา้ง ชี มาง
ด้ากยา้ง ยา้ง โปยว ช�ี

พระเยซู ยา่ค่า ท่ือม่าง นา ฮา แต่ล้า ป่ีชี่ ยา้ง
11แฮเ้มอ จายล้า แล่ ยาว� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื นา

อนิ ค่อง เวอ แอน ชเีย� แน ค่องชา่ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู
ก้อง เค่ แอน ช�ี 12 พระเยซู ค่อง ล้องก้อ เวอ แท้ แน ยอ่
เคอ ล้า ยาว� ยาง ชฺา้ง ออื ชฺา้งซ้ีฺ นา ลามกา ลือ นา มยา้ง
ชเีย� ชฺา้งซ้ีฺ น้ีม้า แมม้าย มาง อางยา่ยา่ค่า ท่ือม่าง แน จา
มาง ยา้เย�่ ค่องชา่ง อางบยา่ เย แมม้าย มางก้อง ท่ืงกงา่
แน ยอ่ ลืน คูช�ี 13 พระเยซู แมม้าย มางนา มยา้ง ยาว ซ่ื
งกงา่กยา้ เย� ยาว ยาง แมม้าย มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง เย�
�บ่าอู่ง โจ�� แน� 14 ยาว พระเยซู ยอ่ ออ้งแล ชฺา้งซ้ีฺ มาง
อางลอง โย้เวอ ชู แล ชเีย� ชฺา้ง อางลอง ลาม คูง อมื ยอ่
ยา้ง วา่ง ยาว จูง คู ชเีย� ยาว พระเยซู ชฺา้งซ้ีฺ มางนา น้ีแม้
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แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ยา่ค่า เวอ� ทานล้า ปาว� แน� 15 ยาว
ชฺา้งซ้ีฺ มาง ทา ด้ืง ล้า ยาว จ่ี ล้า ชเีย� ยาว พระเยซู ยา่ค่า
มาง อางบา มางนา น้ีแม้แน จ่ี ชา่ง ชเีย� �น้ี นาง อางยา่
มาง� แน�

16 ค่องชา่ง ออื แค แล่ คู ชเีย� ยาว พาจาว มางนา น้ีแม้
แน สรรเสรญิ ฮา คู ชเีย� �พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อางฮื่อ ม้า
ยา่ กงู มู นู้เวอ เกิด้ ลือ ช�ี แน� ยาว ยอง น้ีแม้แน จ่ี แล่ คู
ชเีย� �พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง ออืนา ปล่อง ลือ แง� แน�

17 ยาว พระเยซู อางเลิง่ น้ียา่ ยูเดีย แควน� แน อางต่อ
งอางทาง ออืเมอ จ่อด ยา้เย่ แบ แอน คูช�ี

ยอหน์ น้า ยา้ง
(มธ� 11:2-19)

18ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา มาง คอก ด้ืง เมอ� ยาง
ศิษย์ ออื พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชอีอื ยอหน์ นา อูบ่น้า ป่ีชี่ เย�
19 ยาว ยอหน์ ยาง ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เยด่นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ชเีย� �จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา น้ีแม้แน น้า โว� �นา ชฺา้ง ลือ
แฮ้มาง ยา้ อา่ลา� อา้ว กงู ชฺา้ง ท่ือม่าง ชา ลือ แฮ้มางนา
กงา ล่อ แล่ง ลา�� � แน�

20 ยาว ยอหน์ ศิษย์ มาง เยด่ พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ชเีย� �ยอหน์ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา มาง ไกงน้า ไจ นาง
นา น้ีแม้แน น้า ลือ ป่ี ล่าแง� �นา ชฺา้ง ลือ แฮ้ มาง ยา้ อา่
ลา� อา้ว กงู ชฺา้ง ท่ือม่าง ชา ลือ แฮ้มางนา กงา ล่อ แล่ง
ลา�� � แน�

21 แฮญ้่ามเมอ พระเยซู ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง ออืนา ยา
โปยว ป่ีชี่ เย� ยาวแด่ยา่ ออืนา ก่าออ่ก ป่ีชี่ เย� ยาว ชฺา้งแม
ปอ ออืนา ยา ยาว ฮาย มยา้ง ป่ีชี่ เย� 22 แฮง้เย่ พระเยซู
มือ ยอหน์ ศิษย์ มาง เยด่นา พอ ชี น้ีแม้แน� �นอง กงาก
ยา่ กงามยา้ง ชี น้ีออื ยอหน์ นา พ่าว ม่า แล โว น้ีแม้แน�
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ชฺา้ง แมปอ อมืมือ ฮูมยา้ง กาช�ี ชฺา้ง ต่องแก่ อมืมือ ยอ่ตอ
กาช�ี ชฺา้ง ค้ีตู้ด อมืมือ ค้ีตู้ด ยา่ง โปยว คาช�ี ชฺา้ง น่าป่าง
อมืมือ กยา่ ล้า ช�ี ชฺา้งซ้ีฺ ชี อมืมือ แต่ ลาน ชี แน� อางเลิง่
อางแม่น ยา่ง มือ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ป่าวกยา่ ป่ีชี�่
23 อา่ซ่าง กงานา นืงบาชี ยาว เจ่อ แล แล่ ล่าง� พาจาว ม้า
ชฺา้ง แฮม้างนา ม้าม้า ยา้ ก่ามป่อน ป่ี แง��

24 ยาว ยอหน์ ศิษย์ มาง เยด่ พ่าว แลน แล่ยาว� แฮง้ยา้
พระเยซู มือ ยอหน์ มาง อางเลิง่ ยา่ง ค่องชา่ง ออืนา อู่บน้า
ป่ี ชเีย น้ีแม้แน� �นองมู น้ียา่ บ้าเจอฮาย ตี อางกืออาง
คาก ป่ากยา่ แอ ฮู แอ คู แง� นอยา่ ชฺา้ง บ่าแก่นบ่าคา�
แน ไมออ ปาง ฮา้งม้าน ตอล้า เมอ เลิง แอ แม้แน กงามยา้ง
แน เยง้ คูลา� 25 จ้า บ่าอา่ ยาว� น่อ บ้าเจอ ออ่ก ฮู แล แอ�
ชฺา้ง ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง ออืนา ฮู คูง ลา�
จ้า บ่าอา่ ม้าม้า ยา้� ชฺา้ง ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม
แล่ง น้ียา่ ก่าซ้าด ยูม้ คล้าว ด้ืง กาน แง� 26 แฮแ้ม้แนยาว
นอยา่ บ้าเจอ ออ่ก ฮู แอ คูง แง� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื
นา ฮูแอ คูง ลา� กงา ม่า แบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน ยอหน์ พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� 27 ไม้ ยา ค้าแต้
เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ชี มาง ยา้�
�แม่น แน น้า ปาว� กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺา้ง ป่าวฮู ท่ือม่าง ซฺา

ลือ ป่ีง�
ไม้ ยา ชฺา้ง นางนา ชา ล้า เจ่อ ล่าง ออืนา ซฺ้า ชี ล่าแง�� ✡

28 �กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ยอหน์
ชฺา้ง คาโคลาโค ชฺา้งอางเมิง นู้ เกิด้ ลือ ชี ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ

✡ 7:27 7:27 มาลาคี 3:1
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เลิน่เลิน่ แง� จ้า พาจาว มาง อางเมิง เวอ� ชฺา้ง ปีนแตปีน
นา อางอี เลิน่เลิน่ มาง มือ ยอหน์ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง��

29 ชฺา้ง ออื แน ชฺา้ง ภาษีกอฮู ออื กงากยา่ เมอ ยอง เยง้
คูง เย� พาจาว มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ียา่ อางแม่น แน� ไม้ ยอ
งมู น้ียา่ ยอหน์ ก้อง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คู ชเีย�
30 จ้า ฟารสีิ แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื� พาจาว มาง
แม้แน ฮายเค่ แฮง้นา บ่าต่ือฮา กาเย� ไม้ ยองมู น้ียา่ ยอหน์
ก้อง ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ง แฮง้ บ่าต่ือ ฮา แล่ กา เย�

31ยาว พระเยซู จ่ี แล แล่ง น้ีแม้แน� �กงายา่ อามือ ชฺา้ง
ออืนา บ้าเจอ ก้อง เพ้ก ล่ือวา� 32 ยอ ยา่เก ท่ือกงา่ แน บ่อ
ยาว ซีแล กางออื ป้าค้า ยา้� ยาว โฮก้ฮา้ว อี่ กาง แง น้ีแม้
แน�
�กงู คองมาน มาโยง้ ต่ือบ่อ เมอ นอ บ่าเยน เค่ คู�
กงู ศพ จา ชี แน ฮาย บ่อ เมอ นอง มือ บ่าอูง่ คู�� �

33�ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา มาง ลาน ยาว� ยา อา่
งูน่ แต่ค่า บ่าต่าง� แน ฮา่ง จฺ่าเกิง่จ่ืฺง แง� จ้า นอ ยางนา
แด่ยา่ ออ่ง ชี แน จ่ี กางแง� 34 จ้า กงาชฺา้งอางยา่ มาง ลือ
เมอ� กงา อางจฺ่าอางต้าง ยา้� นองมู น้ีง น้ีแม้แน จ่ี กาง�
�ชฺา้ง จฺ่า อางไล้ แน แต่ค่า ต้าง อางคา� อา่จ่าม ชฺา้ง ภาษี
กอฮู บ่าแม่น บ่ากงา่บ่าเกิง ออืนา� แน ชฺา้ง อางบล่าบ ออื
นา คาตา ซฺ้ามี แง� แน� 35 จ้า ชฺา้ง พาจาว มางก้อง เค่
ออืยา่� ยอ พาจาว มาง วีไ่ซป้านญา อางฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง
แง��

ฟารสีิ ท่ือม่าง อางเม้ง ซีโมน
36ฟารสีิ ท่ือม่าง จา แง อางเม้ง ซีโมน แน� ยา พระเยซู

นา ชา่ง ยาง ยูม้ เวอ ฮา่งจฺ่า แล ชเีย� พระเยซู มือ ยาง ยูม้
เวอ แล ช�ี ยาว ฮา่งเพิน่ ทาง เวอ ด้ืง จา เมอ� 37 ค่าบา
ยา่ ท่ือม่าง จา เย� อางเมิง คล้าว โย้เวอ จ่อด ยา้เย่ ฮาก
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อางแบ ยา ชฺา้ง อางบล่าบ แน� ยาว ยาง กงากยา่ ชเีย�
พระเยซู ยา ฟารสีิ มาง ยูม้ เวอ ฮา่งจฺ่า ลือ ชี แน� ยาง มือ
น้ําหอม ป่าง อางมาง ยา่ง ท้าม ลือ ชเีย� 38 ยาว ยาง มือ
พระเยซู น่องน่อง เวอ ออ้งแล ช�ี ยาว พระเยซู ล่าค่ือ เวอ
แท้ แน ออ้ง ด้ืง แล ช�ี ยาว อูง้ ชี ยาง แมป้ือ ยา่ง พระเยซู
ล่าค่ือ เวอ กลา จาก ยาว� ยาง มือ ต้ามค้ืง แฮง้ ไจ ซีด ป่ีชี่
เย� ยาว ยาง บอก ยาว พระเยซู ล่าค่ือ เวอ ไลเทอ ยา้เย่ ชูบ่
ช�ี ยาว ยา น้ําหอม พระเยซู ล่าค่ือ 2 เบิง เวอ ท่อก ชเีย�

39 ยาว ซีโมน มยา้ง ยาว น้ีแม้แน เยง้ เย� �ค่าพ่าย่า น้ี
ม้า พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า แน ยาว� อางแบ อี้ ค่าบา
ยา่ ยางนา วา่ซาว น้ีม้า อา่ซ่าง แน� แน ค่าบายา่ น้ีม้า ค่า
บายา่ ลอเจ้อ แน� ยา อางแบ อี้ ค่าบายา่ น้ีม้า ชฺา้ง อางบ
ล่าบ� แน�

40ยาว พระเยซู จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ซีโมน เวอ� กงา ม่า
ล่าวา่� ยาว ซีโมน พอ เย� น้ีแม้แน �จ่ี ลือ ป่ี ปาว� อา่จาน
เวอ��

41 พระเยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง พลู้ ฮากนา ชี่ ป่ี ฮู ท่ือ
ม่าง จา เย� ยาว ชฺา้ง 2 คู่น จา เย ยางก้อง พลู้ ชี่ ลือ ช�ี ท่ือ
ม่าง ม้า พลู้ 500 เหรยีญ ชี่ ชเีย� ท่ือม่าง ม้า พลู้ 50 เหรยีญ
ชี่ ชเีย� แน� * 42 จ้า เยด่ พลู้ ไซ เซฺ่อ บ่าจา เย� แฮง้เย่
ชฺา้ง พลู้ ชี่ ป่ี ฮู มาง อางชี่ แฮง้ บ่ายู ค่ืน แล่ แง� นาง เยง้
กาน ยาว� ชฺา้ง พลู้ ชี่ อางบยา่ แน อางอี มาง เยด่ บ้าเจอ
ซ่าง พลู้ ชี่ ป่ี ฮู มางนา ลาก เลิน่เลิน่ แงแน�

43แฮง้ยา้ ซีโมน น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี �ชฺา้ง พลู้ อางบยา่ แน
ชี่ ชี มาง ยา้� แน�
* 7:41 7:41 พลู้ 500 เหรยีญ น้ียา่ ล่ากาน วา่ ฮู่ 500 นืง ล่อ ยา้เย่ แน พลู้ 50
เหรยีญ น้ียา่ ล่ากาน วา่ น้ียา่ 50 นืง ล่อ ยา้เย�่
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พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �โอย่� อางอา้ ยา้� แน�
44ยาว พระเยซู ค่าบายา่ มางก้อง ฮู แอ ป่ี น้าว� ยาว ซีโมน
นา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ค่าบายา่ น้ีมาง นา อางมยา้ง ลา�
กงา นาง ยูม้ นู้ ลือเมอ นา กงู อางล้ีบ แม้แน กงา ล่าค่ือ เวอ
ล้าง บ่าชี่ ป่ี ล่า น่อ� จ้า ค่าบายา่ น้ีม้า ยาง แมป้ือ ยา้ง กงา
ล่าค่ือ เวอ ชี่ ล่า แง� ยาว ยาง ต้ามค้ืง ยา่ง กงา ล่าค่ือ ซีด
ล่า แง�� 45 ยาว นา กงู อางล้ีบ แม้แน กงานา บ่าชูบ่ ลาบ
ล่า� จ้า ค่าบายา่ น้ีม้า กงา ล่าค่ือ เวอ ชูบ่ ยา้ง บ่าวา่ง ยาง
ออ้ง ลา เมอ จาย ยา� 46 ยาว น้า กงู อางล้ีบ แม้แน กงา
อางตู่ เวอ นามม่าน บ่าต่า ป่ี ล่า� จ้า ค่าบายา่ น้ีม้า กงา ล่า
ค่ือ นู้เวอ น้ําหอม ยา่ง ท่อก ล่า แง� 47 กงา ม่า แบ ป่ี ล่า
วา่� ค่าบายา่ น้ีมาง กงานา นาบาตา แน ลาก ล่าง น้ียา่ ฮา
มยา้ง ป่ี แง� กงา ยาง อางบล่าบ อางบยา่ ฮา ปูน ป่ีชี่ แฮง้
ปาปาย แน� จ้า ชฺา้ง อางบล่าบ บ่าบยา่ แน กงา ปูน จ่าแล่
ชอีอื ยา่� พาจาว มางนา อางบยา่ แน บ่าลาก�

48 ยาว พระเยซู ค่าบายา่ มางนา ม่า เย น้ีแม้แน� �กงา
นาง อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่ากาน� แน�

49 ยาว ชฺา้ง พระเยซู ก้อง จฺ่าต้าง ด้ืง คูชี อมื น้ีแม้แน จ่ี
กาง เย� �ชฺา้ง น้ีม้า บ้าเจอ อา่ซ่าง เวอ แน เยง้ จ่าแล่ แง�
ฮากนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู แน ฮายกวา่ แง� แน�

50 ยาว พระเยซู ค่าบายา่ น้ีมางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�นาง พาจาว มางนา เจ่อ จ่าง แฮง้ ปาปาย ยา้� นางนา ฮา
อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าแง� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จาแล โว�� แน�

8
ค่าบายา่ พระเยซู ก้อง เค่ ออื
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1 แฮเ้มอ จายล้า แล่ ยาว� พระเยซู อางเมิง แน ค่อง ออื
เมอ แลน ชเีย� ยาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กวา่ ชเีย� พา
จาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี อางเลิง่ แฮง้�
ยาว ศิษย์ 12 คู่น อมื ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชเีย� 2 ยาว
ค่าบายา่ ท่ือบ่า พระเยซู แด่ยา่ ก่าออ่ก ป่ีชี่ ออื� แนพ่าญาด
ยา ป่ีชี่ ออื คาตา ยา้เย่ พระเยซู นา เค่ กวา่ คู ช�ี ค่าบายา่
แฮอ้อื ยา่ มารยี์ มักดาลาชฺา้ง� พระเยซู ยางนา แด่ยา่ 7 โต
ก่าออ่ก ป่ีชี่ มาง เย�่ 3 ยาว โยอนันา คูซา ค่าบา มาง� คูซา
ก่าซ้าด เฮโรด มาง อางเกิง่ ฮูพลา เย� ยาว สูสันนา แน ค่า
บายา่ ท่ือบ่า ออืยา่ ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ� แน พลู้ แฮง้
พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออืนา ปล่อง แง�

กอยา่ว ปยา ชี แฮง้ จ่ีไค้ น้า ป่ีง ยา้ง
(มธ� 13:1-17; มก� 4:1-12)

4 ชฺา้ง อางบยา่ เย ค่อง ออืก้อง จายลือ พระเยซู นา ลือ
ซฺ้า ลือ คู ช�ี ยาว พระเยซู ยองนา อางเลิง่ อู่บเพ้กน้า ป่ีชี่
เย�

5 น้ีแม้แน� �น่าวา่ฮู ท่ือม่าง จา แง ออ่กแอ กอยา่ว ปยา
แอ ช�ี กอยา่ว ปยา เมอ� กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ แก้บ้า ยอ่ยา่
ออืเมอ กลาน ช�ี แน ชฺา้ง น่าง ชเีย� ยาว ฮายา่ ดอก จฺ่า
โค ช�ี 6 ยาว กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ ลอบา แต่ ออืเมอ กลาน
ชเีย� ยาว แต่ล้า แฮว่ ชเีย� ไม้ ล้าง อางบยา่ แน บ่าจา วา�
7กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ จ่ีกู่แต่ เวอ กลา แอ ยาว� จ่ีกู่ปาว ยา่ง
โปกปาว ฮา ซ้ีฺ ป่ี ชเีย� 8 จ้า กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ น้ืงชฺา่ อาง
แม่น ออืเมอ กลาน ช�ี แฮง้ยา้ แต่ ฮื่อ มอง ล้า แม่นมาง
ช�ี แน กอน้าม พลอง ออ่ก ล้า กอ กงา ชี 30 โตบ� 60 โตบ
แน 100 โตบ� แน� ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �อา่
ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� แม่น แน น้า คูปาว� แน�
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9 ยาว พระเยซู ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน คู
ชเีย� �นาง กงูนา อางเลิง่ อู่บน้า ป่ี ล่าชี่ น้ียา่ บ้าเจอป้าค้า
เวอ�� 10 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �พาจาว ม้า
นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าง ญา� ยา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอ
ล้อแม้ ก่าซ้าด กงาเพล่อ แงแน� จ้า กงา ฮากนา อางเลิง่
อูบ่ เพก้น้า ป่ี แง� ไม้ พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ยองมู น้ียา่ ฮู เวมิ ฮู แล่ง ยา้�

จ้า บ่าฮู มยา้ง กา น้า เวมิ น้า แล่ ยา้�
จ้า บ่าน่ากลา กา� � แน� ✡

11 �กงา นองนา อางเลิง่ อู่บเพ้กน้า ป่ี ล่าชี่ น้ียา่ น้ี ป้า
ค้า เป� กอยา่ว น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง ยา่ง เป� 12 กอยา่ว แก้
บ้า ออืเมอ กลาน ชี น้ียา่ ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่ ชี ออื
เป� จ้า ซาตานแด่ยา่ยอคา ออื พาจาวจ่ีต่าง ยา่ง ยา่ด ฮื่น
ป่ีชี่ เย� แฮง้เย่ ยอ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูแง แน จ่ีวดีม้า
ม้า บ่าจา คูแง� 13 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กอยา่ว ลอบา ท่า
น้ืงชฺา่ จา ชี ออืเมอ กลา ชี ออื ชอ้ด ยา้� ยองมู น้ียา่ พา
จาวจ่ีต่าง กงากยา่ เมอ� นืงบาต่องม่อนซ้า แง� แน พา
จาวจ่ีต่าง แฮง้ นืงบา เวอ กอ ชี คูช�ี จ้า ยอ พาจาวจ่ีต่าง
แฮง้ ปีนแตปีนนา แน บ่าแบ คู� แฮง้ยา้ ยองก้อง อางเลิง่
อางตูกอางพาน ตอล้า เมอ� พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ยอง นืงบา
อางมล่าง แน บ่าด่ืง แง� 14 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กอยา่ว จ่ีกู่
ปาว กลา ชี ออื ชอ้ด ยา้� ชฺา้ง น้ีออื พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่
ชี ออื ยา้� จ้า ยอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แฮง้ พี้
ล้อง แง� แน อางเกิ่งอางก้อ ค่าม พลู้ ออืนา� แน ม่อนซ้า
อางเลิง่ ออืนา ม่านชู แง� แฮง้ยา้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ยอง
✡ 8:10 8:10 อสิยาห์ 6:9
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ก้อง จองไจ บ่าจา แง� ยาว น้ียา่ ยอง จ่ีวดี โยเ้วอ จ่ีกู่ ปาว ชี
ป่ีชี่ ชอ้ด ยา้� 15 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า กอยา่ว น้ืงชฺา่ อางแม่น เวอ
กลา ชี ออืยา่� ชฺา้ง นืงบาอางแม่น แน อางเลิง่ อางกงา่อาง
เกิง ฮา ออื ยา้เย�่ ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่
ยาว ยอง นืงบา คล้าว โยเ้วอ กอยชี ยาว เจ่อ คูชี ออื ยา้เย�่
ไม้ ยอง ตูกพานลาบ้าบ โอด้ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้เย�่ น้ีแม้แน
ยาว ยอง จ่ีวดี น้ียา่ กอป้าง อางแม่น กอ บยา่ แน ซ่ือ ล้า ชี
ลอยา้� แน�

ต่องซ่ืฺอลาน อางเลิง่ เพ้ก ยา้ง
(มก� 4:21-25)

16 ยาว พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �อา่ซ่าง มาง ต่องซ่ืฺอ
ลาน จฺ่อ ยาว น้ืงชฺา่อู่ ล่อง บ่าโคบ ช�ี บ่าอา่มมือ ป้าเซ้อ
ออ่ก โย้เวอ บ่าชี เป� จ้า ต่องซ่ืฺอลาน จ่อต้ืงยา้ เวอ จฺ่อ ต้ืง
แง� ไม้ ชฺา้ง ออื ยูม้ คล้าว เวอ ยอ่ ออ้ง ล้า เมอ แปล้นซ้า
แน มยา้ง ป่ี แง� 17 ยาว ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ง ออื ค่าวโชง ชี ชี
ออืยา่� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮา
มยา้ง ป่ีง แง� แน อางเลิง่ ฮากนา บ่าป่ี แบ ออืยา่ ออ่ก ล้า
ฮากนา กงาแบ ป่ี แง� 18 น้ีแม้แนยาว แม่น แน แล่ม แล่
คู โว เป� นอ ชฺา้ง น้าฮู บ้าเจอล้อออืเจ้อ เพล่อ แงแน� ชฺา้ง
กงา ม่าอูบ่ ยาว น้า ออื ยอ บยา่ แน แบ เค่ แง� จ้า ชฺา้ง กงา
ม่าอู่บ ยาว บ่าน่า ออื� อางแบ ยา้ แน เยง้ จ่าแล่ง ออื� พา
จาว ม้า ยาง แบ ชี แฮง้ ยู้ ค่ืน แล่ แง� แน�

พระเยซู ม้องน้าม ม้าม้า ยา้ง
(มธ� 12:46-50; มก� 3:31-35)

19 พระเยซู อางบา แน อางแพ้ ออื พระเยซู นา ซฺ้า ล้า
เมอ� ยางก้อง บ่าออ่ง แล ตอ กาเย� ไม้ ชฺา้ง นาบาตา บยา่
เย� 20 ยาว ชฺา้ง ท่ือม่าง พระเยซู นา ออ้ง ม่า ลา นาว น้ีแม้
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แน� �อา่จาน เวอ� นาง อางบา แน นาง อางแพ้ ออื นาง
นา อางเง้ โย้ ล่อ ล่าง� แน�

21พระเยซู มือ พอ นาว น้ีแม้แน� �ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่าง น้า
ยาว ฮายเค่ แฮ้ออืยา่ กงา อางบา แน กงา อางแพ้ ออื ยา้�
แน�

พระเยซู ฮา้งม้าน ม่า วา่ง ป่ี ยา้ง
(มธ� 8:23-27; มก� 4:35-41)

22 ยาว ท่ือนืง จา เย� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื ลองออ
งอางฮื่อ เวอ ล้องตา แล คู ชเีย� ยาว พระเยซู ยองนา จ่ีชา่ง
เย น้ีแม้แน� �กงู ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก ป่ากยา่ แอน
ปยา� แน ยองมู ยา่ง ล้องตา อ่อกแอน นาว� 23 ล้อง มาง
ปูย แอ เมอ� พระเยซู มือ ยู่ ชเีย� บ่ามล่าง ยาว ลองออ
งอางฮื่อ ก้องน้ืง เวอ ฮา้งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ช�ี ยาว ยอง
ล้อง เวอ ล้างฮา้ด ยา่ง เอกิ ออ้งล้า ชเีย� ยาว ยอง ล้อง ยา่ง
ชา จู้ม เย� 24 ยองมู ยา่ง มือ พระเยซู นา ตาแค ชเีย� ยาว
จ่ีโฮก้ฮา้ว ม่า คูง เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� อา่จาน เวอ�
กงู ล้าง ชา น่ือ แซ่ แล่ คูชา� พระเยซู มือ ทานล้า ยาว ฮา้
งม้าน แน ล้างเอกิ ยา่ง ม่า วา่ง ป่ีช�ี ยาว ฮา้งม้าน แน กู
เจ้อ ยา่ง วา่ง กยาบ ชเีย� 25 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน
น้า ชเีย� �นอง เจ่อ ยา้ง เกิง้ แอ โค ช�ี� แน� ยองมู ยา้ง
แค คูง เย แน นืงบาม่าน คู ชเีย� ยาว น้า กางเย น้ีแม้แน�
�ยา อา่ซ่าง ม้าม้า เวอ� ซ้ามบ้า ฮา้งม้าน แน ล้างฮา้ด อมื
ยางนา น้าจ่าง� แน�

ค่าพ่ายา่ แด่ยา่ออ้ง ชี มาง
(มธ� 8:28-34; มก� 5:1-20)

26 ยาว ยอง ล้อง ยา่ง ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ท่ือปล่าก
ป่ากยา่ แล น้าว� ยาว เกราซา ชฺา้ง ออื ตี เวอ เคิน แล ช�ี
27พระเยซู แปฟาง เวอ ตา แล เมอ� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง แด่
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ยา่ ออ่ง ชี มาง พระเยซู ก้อง ยอ่ ลือ ชเีย� ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า
เกราซา อางเมิง เวอ จายลือ ชเีย� ยา อางก่าอางตูม บ่าตูม
แล่ เย� แน ยูม้ บ่าด่ืง แน มล่าง กาชา เย� ยา ท้ามชฺา้งซ้ีฺ
ชียา้ ออืเมอ ด้ืง กวา่ เย� 28 ยาว ยาง พระเยซู นา มยา้ง
ยาว ซฺ้อก ยา้เย�่ โฮก้ฮา้ว ล้า ยาว เลิง ลือ ชี่ ยาว จ่ี เย น้ีแม้
แน� �กงานา บ้าเจอ ฮา ต่ีนต้อง ล่าแง� เยซู พาจาว อาง
ฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง อางยา่ มาง เวอ� กงา ป้า ล่าปานา กงานา
เจิน้เจ้อ บ่าฮา ลาบ้าบ ป่ี ล่า โจ�� แน� 29 ยาง น้ีแม้ จ่ี ชี
น้ียา่� ไม้ พระเยซู ค่าพ่าย่า มาง อางโต เวอ ม่า ออ่ก ป่ี ชี
แฮง้ ปาปาย นอ� แด่ยา่ น้ีม้า ค่าพ่ายา่ น้ีมาง ก้อง ด้ืง แง�
ยาว ค่าพ่ายา่ น้ีมางนา ออ้ง อางคา เย� ยาว ค่าพ่ายา่ มาง
นา ไลเจ้อ ยา้ ฮา ช�ี ค่าพ่าย่า แด่ยา่ ออ่ง ชี น้ีม้า ล่าปู่ แน
ล่าค่ือ 2 เบิง เวอ โซ่ แล่ง ยาว ล้อง ชี เวมิ� ยา โซ่ แฮง้ ฮาย
แช ป่ี อางกงา� ยาว แด่ยา่ น้ีม้า ค่าพ่ายา่ น้ีมางนา ซ่องก่อ
งอางเวอ่ เวอ เค้ แล ป่ีง เย�

30แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �นาง อาง
เม้ง บ้าเจอล้อแม้�� แน� แด่ยา่ แฮ้มาง น้ีแม้แน พอ ช�ี
�กงา อางเม้ง อางมู แน� ไม้ กงู ค่าพ่าย่า น้ีมาง อางโต
นู้เวอ อางบยา่ น่อ ด้ืง แง� แน�

31 ยาว แด่ยา่ อมื พระเยซู นา ป้า เย� ยองนา ล่าลูก บ่า
ซฺา แอ ป่ี ล่า โจ แน� 32 จ้า ตาแซ้ ท่า โย้เวอ� วา่ อางบยา่
เย อางจ้า ซฺ้า กลาจฺ่า แง� แด่ยา่ ออื พระเยซู นา ป้า เย น้ี
แม้แน� ยองมู นา วา่ ออืก้อง ออ้ง ป่ี ล่าปาว แน� แฮง้ยา้
พระเยซู ยองนา ม่า ออ้ง ป่ีชี�่ 33 ยาว แด่ยา่ อมื ค่าพ่าย่า
มาง อางโต เวอ ออ่กแอ ยาว วา่ ออื ก้อง ออ้ง คูนาว� วา่ อา
งมู อมื ลองอองอางฮื่อ ตาแซ้พยางพยาง เวอ ฮื่น เปิก กลา
แอ โค ยาว� ล้างน่ือ แล่แซ่ ชเีย�
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34ยาว วา่ปอฮู ออื แฮแ้ม้ มยา้ง ยาว� ซ่ืฺยกา อางเมิง คล้า
ว แน อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ฮื่น แอ คู ช�ี ยาว อางเลิง่ ยา่ง
อูบ่ กวา่ ชี จ่อด ยา้เย�่ 35ยาว ชฺา้ง ออื ซ่ืฺยกา ออ่ก ฮู ลือ นาว
บ้าเจอ ตอล้า ชี แน� ยอง พระเยซู ก้อง เคอ ลือ เมอ ค่า
พ่ายา่ แด่ยา่ ออ่ง ชี มางนา มยา้ง ชเีย� พระเยซู ล่าค่ือ เวอ
แท้ ยา้เย่ ด้ืง จา แง ยา อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ชี�่ ยาว ยา
เจิน้เจ้อ บ่าเพล่อ กาน เย ค่องชา่ง ออื มยา้ง ยาว แค คูงเย�
36ยาว ชฺา้ง น้ีเลิง่ กงามยา้ง คูชี อมื ค่าพ่ายา่ แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี่
มาง ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้� ยองนา อูบ่น้า ป่ีชี่ ค่าพ่าย่
า น้ีม้า ล้อแม้ โปยว ชี แน� 37 ยาว แฮอ้อืเมอ ชฺา้ง คาโคลา
โค ด้ืง ชี ออื� พระเยซู นา ท่ือต่อง ออืเมอ ป้า แอ ป่ีชี่ ยอง
ก้อง เวอ่ แน� ไม้ ยองมู น้ียา่ แค คูง เย� แฮง้เย่ พระเยซู
มือ ท่ือปล่าก ปากยา่ ล้องตา แอน ช�ี 38 ยาว ค่าพ่าย่า แด่
ยา่ ออ่ง อา่น มาง พระเยซู ก้อง ป้า เค่ แอน น้าว� จ้า พระ
เยซู ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา ม่า เย น้ีแม้แน� 39 �ยูม้ เวอ พ่าว
แล นาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา ซฺ้า แล ปาว� แน ยองนา ม่ายแบ ป่ีว
พาจาว ม้า นางนา บ้าเจอ ฮา ป่ี ล่าชี�่ แน� แฮง้ยา้ ค่าพ่าย่
า มาง แลน ยาว อางเมิง เวอ จ่อด ยา้เย�่ พระเยซู ยางนา
ฮา โปยว ป่ีชี่ แฮง้ อูบ่กวา่ ช�ี

ยา่เก ซ้ีฺ ชี มาง แน ค่าบายา่ บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ มาง
(มธ� 9:18-26; มก� 5:21-43)

40 ยาว พระเยซู กาลิลี แควน เวอ พ่าว เคอ แล เมอ� ค่
องชา่ง ออื ยางนา มยา้ง ยาว กยา่ง คู เย� ไม้ ยอ ยางนา ล่อ
จา คูง เย� 41 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย อางเม้ง ไยรสั แน�
ยา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ยอคา เย� ยาว ยาง พระเยซู ล่าค่ือ
เวอ บอกไว้ ช�ี ยาว ยาง มือ พระเยซู นา ยาง ยูม้ โยเ้วอ ป้า
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แอ ป่ี นาว� 42 ไม้ ยาง อางยา่ยา่บี่ อา่ญู 12 ปี ท่ือม่าง แน ชี่
มาง ชา ซ้ีฺ เย� พระเยซู แก้บ้า ยอ่ แล เมอ� บ้าเจอ ลอนา
แอ เวมิ ชฺา้ง แอ่ ยา้เย่ ปลืงแท่ง กา แง� 43 ยาว ชฺา้ง มู นู้
ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา เย ซ่ีฺ ลู่ง 12 ปี เคอ กาชา เย� ยาง พลู้
ค้าจา ยา่ง ยา โค แล่ ชเีย� จ้า บ่าโปยว เย� 44 แฮง้เย่ ค่า
บายา่ น้ีมาง พระเยซู น่องน่อง ป่ากยา่ ออ้ง ซฺ้า แล ช�ี ยาว
พระเยซู ค่าลาวม่านเงนิ โยเ้วอ วา่ ช�ี ยาว ค่าบายา่ มาง ซ่ีฺ
ลู่ง ชียา้ง ซฺ้อก ยา้ โปยว ชเีย� 45 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน น้า
ชเีย� �อา่ซ่าง เวอ กงานา วา่ ล่าชี่ ม้า�� แน� ยองมู ยา้ง
จ่ี กางเย บ่ากงา วา่ แน� เปโตร พอ เย น้ีแม้แน� �อา่จาน
เวอ� ชฺา้ง อางบยา่ ปลืงแท่ง กา แง� แน�

46 จ้า พระเยซู จ่ี ชี น้ีแม้แน� �กงานา ชฺา้ง วา่ ล่าง ม้าม้า
ยา้ ไม้ กงา อางโต เวอ ล่าท่ี ยา่ง อ่อกแอน ช�ี กงา อางแบ
จ่าแล่ เป� แน� 47 ค่าบายา่ มาง ล้อเกิง้ เวอ บ่าแอ ปูน กา
ชีล้า� แน แบน ยาว ยาง ชฺา้ง อางมู โย้เวอ แค ยกื ช�ี แน
พระเยซู ล้าก้า เวอ บอกไว้ ชเีย� ยาว ยาง พระเยซู นา น้ี
แม้แน ม่า ชเีย� �กงา นางนา วา่ ล่า ชี่ น้ียา่� ไม้ กงานา ซฺ้
อก แน พ่าญ่าด ฮา โปยว ป่ี ล่าง น้อ� แน� 48ยาว พระเยซู
ค่าบายา่ ม่างนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �อางยา่ เวอ� นาง เจ่อ
น้ีง ปาปาย ยา้ นางนา ฮา บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ น้ีง โปยว ป่ี ล่า ชี่
น้ียา่� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จ่ีวดี จา แล โว� แน�

49 พระเยซู จ่ี ยา้ง บ่าลีน ก้ืง กาซ้ืง ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง�
ไยรสั ยูม้ เวอ จายล้า ช�ี ไยรสั นา น้ีแม้แน ม่า ล้า ช�ี �ไย
รสั เวอ� นาง อางยา่ ม้า ซ้ีฺน ญ้า� อา่จาน มางนา บ่าฮาย
พี้ล้อง ป่ี กานโจ� แน�

50 จ้า พระเยซู น้ีเลิง่ กงากยา่ ยาว� แฮง้เย่ ไยรสั นา ม่า
ชี น้ีแม้แน� �บ่ากงา แคคา เจ่อ ล่า กาโน� ยาว นาง อาง
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ยา่ยา่บี่ ม้า แต่ล้า แล่แง� แน�
51 ยาว พระเยซู ไยรสั ยูม้ เวอ เคอ แล ยาว� พระเยซู อา่

ซ่าง มางนา บ่าป่ี เค่ ออ้งแล ป่ี เย� ยอหน์� ยากอบ� เป
โตร แน ยา่เก มาง อางบา อางโบง้ ออืนา ยา้เย่ ออ้งแล ป่ีชี�่
52 ยาว ชฺา้ง ออื ยา่เก ค่าบายา่ มางนา อูง้ ซฺ้า คูง เย� พระ
เยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �อูง้ แฮง้ วา่ง คู โว� ยา่เก น้ีม้า บ่าซ้ีฺ
กาซ้ืง ยา ยู่ กาน แง� แน�

53 ชฺา้ง แฮอ้มื พระเยซู นา อื้อกาน คูง เย� ไม้ ยอ แบ ป้าน่
อ ยา่เก ค่าบายา่ น้ีม้า ซ้ีฺ ชี ม้าม้า ยา้ แน� 54 พระเยซู ยา่
เก ค่าบายา่ ม่าง ล่าปู่ เวอ ชู ยาว จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ยา่
เก อางอี เวอ� ทานล้า ปาว�� แน� 55 ยาว ยา่เก ค่าบายา่
ม่าง แต่ล้าน ชี เย� แฮง้เย่ พระเยซู ยองนา ม่า ยา่เก มาง
นา จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ป่ียาว ฮา้น จฺ่า ล้า ป่ีชี�่ 56แฮง้ยา้ ยา่เก ค่าบา
ยา่ ม่าง อางบา อางโบง้ มาง เยด่ มือ นืงบาม่าน คูชี เย� จ้า
พระเยซู ม่า เย ฮากนา บ่าอูบ่น้า ป่ี โจ แน�

9
พระเยซู ยาง ศิษยเ์อก 12 คู่น ออืนา ล่าท่ี ป่ี ชยีา้ง
(มธ� 10:5-15; มก� 6:7-13)

1 พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น ออืนา ฮา้ว ชอ้น ชเีย� ยาว
ยองนา ล่าท่ี ป่ี ชเีย� ล่าท่ี น้ีม้า แด่ยา่ อางก่า ออ่ก กงากา
เย� แน พ่าญาด อางด้าอางกยา้ง อางยา โปยว ป่ี กงากา
เย� 2 ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น ออืนา ซฺาแอ ป่ีชี่
เย� ไม้ พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง ก่าซ้าด ลือ เพล่อ อางเลิง่
แฮง้ ม่า ป่าว กวา่ แอ ป่ี ชเีย� แน ชฺา้ง อางด้า ออืนา ยา
กวา่ แอ ป่ี ชเีย� 3 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�เจิน้เจ้อ บ่ากงา ฮา้น แอ คา เป� ต่ืน ล่าไมต้ามท้อ� แพ
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ล่อง� จฺ่าเกิง่� พลู้� อางก่าอางตูม เพ่น แล่เซฺ่อ อมื บ่ากงา
ฮา้น แอ คา เป� 4 ยูม้ ล้อลาง ก้อง ออ้งแล แง� โย้เวอ ด้ืง
โว� นอง แฮเ้มิง ก้อง ออ่กแอ เมอ เคอ แน� 5ยาว ชฺา้งอาง
เมิง ล้อเมิง นองนา บ่าลาบบ่าต้อน ล่าแง� แฮ้เมิง ก้อง อ่
อกแอน โว� ยาว นอง ล่าค่ือ โย้เวอ ค้าล้า แฮง้ ทาก ออ่ก
แล่ โว� ล่าค่ือ ค้าล้า ทาก ออ่ก น้ียา่ ยองนา ม่า แบ จ่าแล่
ป่ี แง� พาจาว ม้า ยองนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� แน�

6แฮง้เย่ ยอง ออ่กแอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้
ป่าว กวา่ แอ คู ช�ี ค่อง ค้าจา ออืเมอ จ่อด ยา้เย�่ ยาว ชฺา้ง
แด่ยา่ ออ่ง ชี ออืนา อางบยา่ เย แด่ยา่ ก่าออ่ก ป่ีชี�่ แน ชฺา้ง
อางด้า ออืนาม อางบยา่ ยา้เย่ ยา ช�ี

ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ นืงบาม่าน ชยีา้ง
(มธ� 14:1-12; มก� 6:14-29)

7 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มาง อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮง้ กงากยา่ ยาว นืงบาม่าน ชเีย� ไม้ ชฺา้ง ม่า ล้า
ป้าน่อ พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ น้ีแม้แน� �ยา ยอหน์ ล้างตือ
พิธีบัพติศมา ฮา ป่ี มาง ซ้ีฺ ยาว� อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ชี่ มาง
ยา้� แน� 8 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี กาง เย� �ยา
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ มาง ยา้�
แน� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ยา ค้าแต้ โย้
เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แต่ล้า แล่ชี่ มาง ยา้� แน� 9 จ้า
ก่าซ้าด เฮโรด น้ีแม้แน จ่ี เย� �กงา ตาฮา้น ออืนา ม่า ยอหน์
นา อางตู่ ต่อน ป่ี ยา่� ยาว ชฺา้ง ฮาก จ่ี เคอ กงา กงากยา่ ชี่
น้ีม้า อา่ซ่าง เวอ�� แน� แฮง้เย่ ยาง มือ พระเยซู นา มยา้ง
ซ้ีง แง�

พระเยซู ชฺา้ง 5,000 คู่น ออืนา ปอ ชยีา้ง
(มธ� 14:13-21; มก� 6:30-44; ยน� 6:1-14)
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10 ศิษย์เอก ออื พ่าว ล้า แล่ เมอ� ยอง อางเลิง่ ฮาย ล้า
ชียา้ง พระเยซู นา อูบ่ น้า ป่ี ชเีย� ยาว พระเยซู มือ ยองนา
เบธไซดา อางเมิง เวอ ซ่ืฺย แอ นาว ชฺา้ง ออืนา บ่าป่ี แบ แน�
11 จ้า ค่องชา่ง ออื แบ คู ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอ นาว�
พระเยซู ยองนา แม่น ยา้เย่ ลาบต้อน ช�ี ยาว ยาง พาจาว
มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ อางเลิง่ แฮง้ อูบ่น้า
ป่ี ชเีย� ยาว พระเยซู ชฺา้ง อางด้า ออืนา คาตา ยา้เย่ ยา ช�ี

12 มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว ศิษย์เอก 12 คู่น อมื พระเยซู นา
น้ีแม้แน ม่า ล้า ช�ี �อา่จาน เวอ� นู้ ตี อางกยาบ จฺ่าเกิง่
บ่าจา� ยองนา ม่า พ่าว แอ แล่ ป่ี ปาว� ยองนา นู้เวอ ค่อง
อางแท้ ออืเมอ จฺ่าเกิง่ แน ยูย่า่ด้ืงยา้ ซฺ้า แอ ป่ี ปาว� แน�

13 จ้า พระเยซู น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �นองมู น้ียา่ ยองนา
ม้างม้าเจ้อ ซฺ้า จฺ่า ป่ี ปาว� แน� ศิษย์ อมื พอ เย น้ีแม้แน�
�กงู ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ แน ล่องแต่ 2 โต น้ีงญา จา แง� ยอง
คาโคลาโค นา จฺ่าก่อต้างก้อ แน จฺ่า ป่ีง แนยาว� กงู กงา วื้อ
ปอ แล่กานาอี�่ แน� 14 แฮ้เมอ� ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น เย
จา แง� ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้
แน� �น้ีแม้แนยาว ยองนา ม่า ด้ืง ชอ้น ลางกา ป่ี โว� 50
คู่น กา� แน� ✡

15 ยาว ชฺา้ง อมื แฮ้แม้แน ด้ืง คู ช�ี 16พระเยซู มือ ค้านู้
มป่าง 5 ซ่ือ แน ล่องแต่ 2 โต ยา่ง กอ ท้าม แล่ ยาว� มู่งท่า
เวอ แมก่า ยา่ง ฮู แล ป่ี ชเีย� ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา ช�ี พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง ยา่ง ชดี ยาว ยาง ศิษย์ ออืนา
ป่ี ช�ี ยาว ศิษย์ ออื มือ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮา้น จฺ่า แอ
ป่ี ชเีย� 17 ยาว ค่องชา่ง อมื ก้อ ยา้ จฺ่า คู ช�ี ยาว ศิษย์ อมื
✡ 9:14 9:14 มัทธวิ 14:21
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ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ค้านู้มป่าง แน ล่องแต่ จฺ่าจาน ชี ยา้ง
12 ซ้าล้อง กอกงา ช�ี

พระเยซู ยา ก่าซ้าด อางฮื่อ ม้าม้า มาง
(มธ� 16:13-19; มก� 8:27-29)

18 พระเยซู ยาง ท่ือม่าง แน อธษิฐาน ฮา จา เมอ� ยาง
ศิษย์ ออื ล้า คู ช�ี ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้า เย
น้ีแม้แน� �ฮาก กงานา อา่ซ่าง แน จ่ี เคอ ล่าง�� แน�

19 ศิษย์ มู ออื พอ ชเีย น้ีแม้แน� �ท่ือบ่า ยอหน์ ล้างตือ
พิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง แน ฮา คูแง� ท่ือบ่า เอลียาห์ พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ มาง แน ฮา แง� จ้า
ท่ือบ่า ค้าแต้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ซ้ีฺ ยาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่
ชี่ มาง แน ฮา คูแง� แน�

20 ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา น้า เย น้ีแม้แน� �ท้าว
นอ กงานา อา่ซ่าง แน เยง้ ล่า คู แง�� เปโตร พอ ชเีย น้ี
แม้ แน� �นายา่ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ป่ี
ชี่ แฮม้าง ยา้� แน�

21 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา ปีนแตปีนนา แน ม่า
ช�ี ยา อา่ซ่าง แน ฮากนา บ่าม่า แบ ป่ี โจ แน�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ จ่ี เคอ ยา้ง
(มธ� 16:20-28; มก� 8:30-9:1)

22 ยาว พระเยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ
ชี น้ีม้า ไลย่างไลเจ้อ ยา้ กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง� ยวิ
ชฺา้ง ยอคา ออื� ปุโรหติ ยอคา ออื แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่
บฮู ออื กงา จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� แน กงานา ฮาก แซ่
ล่าแง� จ้า พาจาว ม้า กงา ซ้ีฺ ยาว วา่นท่ี 3 แฮนื้ง เวอ ฮา
แต่ล้า ป่ี ล่าง� แน�
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23 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่า เย น้ีแม้
แน� �อา่ซ่าง กงานา เค่ ล่าซ่ีง แง� ค่าตอง นืงบาวา แน
ฮา แฮง้ วา่ง ยาว� ค่าตอง ไม้กางเขน แฮง้ กูนืงกูนืง แน ป่า
แล่ยาว กงาก้อง เค่ ลาน โว� 24 ไม้ ชฺา้ง ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้
นา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก ออื กงาซ้ีฺ แง� จ้า อา่ซ่าง กงา
นา เจ่อ ล่า ปาปาย ซ้ีฺ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า จ่ีวีดม้าม้า กงา จา
แล แง� 25 จาวา่แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ จา ชี ออื
อางซ้ืง กงาเพล่อ ยาว� จ่ีวดีม้าม้า บ่าจา ยาว บ้าเจอ จองไจ
จา แง� 26 ยาว อา่ซ่าง กงานา แน กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา
ซฺ่าจอ ล่าแง� กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมาง แน อา่โบ้งพา
จาว แน เท่วาด่า ออื� กงู ท่ืงกงา่ แน แปล้นซ้า แน ลือ เมอ�
กงาม มือ ชฺา้ง แฮม้าง นา ซฺ่าจอ แง� 27ยาว นองมู นู้ จูง จา
ออื เวอ� กงา ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� ท่ือบ่า บ่าซ่ีฺ ฮู เวอ� พาจาว
มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ชี แฮง้ กงามยา้ง
เปิน แง� แน�

โมเสส แน เอลียาห์ เยด่ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชยีา้ง
(มธ� 17:1-18; มก� 9:2-8)

28 ยาว 8 นืง ซฺ่า จายล้า แล่ น้ีง ยา้� พระเยซู มือ เปโตร
ยอหน์ แน ยากอบ ยองนา� ตาแซ้ เวอ ซ่ืฺยแล ยาว อธษิฐาน
ฮา แล ช�ี 29 ยาว พระเยซู อธษิฐาน ฮา จา เมอ แมก่า ยา่ง
เพ่น ช�ี พระเยซู ค่าลาว ยา่ง ซ้ี อางป่อน เพล่อ ล้า ชี แป
ล้นซ้า ยา้เย�่ 30 ยาว โมเสส แน เอลียาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู มางเยด่ พระเยซู นา จ่ีชา่ง ช�ี 31 ยาว โมเสส แน เอลี
ยาห์ เยด่ จา โยเ้วอ นาบาตา ยา้เย่ แปล้นซ้า แง� ยาว ยอง
อางเลิง่ จ่ี กาง แฮ้ยา่ บ่ามล่าง ยาว� พระเยซู เยรูซาเล็ม
อางเมิง ชา ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ จ่ี เคอ กาง เย� 32 จ้า เปโตร
แน ยาง อางชา่ง ออืยา่ ยู่ คู ชเีย� จ้า ยอง ดู่ง ทานล้า ยาว�
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พระเยซู อางโต โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า มยา้ง ช�ี ยาว ค่า
พ่าย่า 2 คู่น พระเยซู ก้อง จูง จา นา มยา้ง ช�ี 33 ค่าพ่าย่
า มาง เยด่ ชา แอ เมอ� เปโตร พระเยซู นา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้
แน� �อา่จาน เวอ� อางแม่น ยา้ กงู นู้ ด้ืง ชน้ีี� กงู ซ่าวยา่
ชฺอ เซฺ้อ 3 ลาง� ไม้ กงูนา จ้าม ชี ป่ี ล่าแง กงู นู้ อางล้า กาง
ซ้ืง แน� นางนา ท่ือลาง โมเสส นา ท่ือลาง แน เอลียาห์ นา
ท่ือลาง ชฺอ ป่ี เซฺ้อ� แน� จ้า เปโตร จ่ี ชี น้ียา่ บ่ากงา เยง้ ชี
ลางออน เย�

34 เปโตร จ่ี เมอ� มู่งบื่น ยา่ง ยองก้อง ล่อย ลือ นาว� ยาว
ยอง แค คูง เย� 35 ยาว มู่งบื่น โย้ พาจาว มาง อางเซง ยา่ง
ออ่ก ลือ ชเีย น้ีแม้แน� �น้ียา่ กงา อางยา่ กงา แชยู้้ ชี มาง
ยา้� ยางนา น้าจ่า โว เป� แน�

36พาจาว มาง จ่ี เปิน ยาว� ยอง มือ พระเยซู นา ญา เย
มยา้ง ช�ี ยาว ศิษย์ ออืมือ อางเลิง่ มยา้ง ชี แฮง้� อา่ซ่าง
มาง นา บ่าอูบ่น้า ป่ี เย�

พระเยซู ยา่เก ค่าพ่าย่า แด่ยา่ออ้ง ชี มางนา ก่าอ่อก ป่ี
ชยีา้ง

(มธ� 17:14-18; มก� 9:14-27)
37 ยาว ท่ือนืง จายล้า แล่ยาว� ยองมู ยา่ง ตาแซ้ เวอ ยอ่

ลู่ง ลือ เมอ� ค่องชา่ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี
38ยาว ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา เย ชฺา้ง อางมู เวอ จ่ีฮา้ว ล้า ชเีย
น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงา อางยา่ยา่ค่า น้ี มางนา ปล่อง
ล่า ปาโน� กงา อางยา่ ท่ือม่าง ญา จา แง� 39 ยาง อาง
โต โย้เวอ แด่ยา่ ออ้ง ป่ีชี่ ยาว บื้งฮา้ว แง� กาเทอกา แด่
ยา่ มาง ยา่เก มางนา ฮา เลิง ป่ี ยาว� ฮา ยกื ป่ี แง แน ยาง
ม่านป่อง โย้เวอ ค่านล่าง ปล้ืง ยา้� แด่ยา่ มาง บ่าต่ือ ออ่ก
กา� ยาง นา อางไล้ ฮา แง� 40แฮง้ยา้ กงาม นาง ศิษย์ ออื
นา ป้า ปล่อง ป่ี แง� จ้า ยอง มือ บ่าปล่อง กงากา� แน�
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41ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ชฺา้ง บ่าเจ่อ ออื เวอ�
กงา นองก้อง อางมล่าง ล่า กงาด้ืง แล แล่แง� กงา นองนา
อางมล่าง ล่า กงาโอ้ด แล แล่ ล่าแง�� ยาว พระเยซู มือ
ยา่เก มาง อางโบ้ง มางนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �นาง อางยา่
มางนา ซ่ืฺย ลา ปาว� แน�

42 ยา่เก มาง ยอ่ ลา เมอ� แด่ยา่ มาง ยา่เก มางนา ฮา
เลิง แอ ป่ี ยาว ฮา ยกื ป่ี นาว� พระเยซู แด่ยา่ มางนา อี่
ยาว ก่าอ่อก ชเีย� ยาว ยา่เก อางโบ้ง มางนา น้ีแม้แน ม่า
ชเีย� �นาง อางยา่ มางนา นาง ยูม้ เวอ ซ่ืฺย แอน ปาว� แน�
43 ยาว ค่องชา่ง อมื พาจาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้� แน ยา่
เก มางนา แด่ยา่ ก่าออ่ก ป่ีชี่ แฮง้ นืงบาม่าน คู ชเีย�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเคอ ยา้ง
(มธ� 17:22-23; มก� 9:30-32)
ชฺา้ง มู ออื พระเยซู ฮา ชีแฮง้ มยา้ง ยาว นืงบาม่าน คู

เมอ� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง ชเีย น้ีแม้แน�
44 �กงา นองนา ชา ม่า ล่าง น้ีง แม่น แน น้า เป� กงาชฺา้
งอางยา่ มาง เป� ยาว ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น เยง้ ชา่ง ล่าง
ออืยา่ กงานา ชา ชู ล่า แง� แน� 45 จ้า ศิษย์ ออื บ่าแบ คู
เย พระเยซู ยา่ บ้าเจอ จ่ีเคอ แงแน� ไม้ พาจาว มาง ยอง
นา บ่าป่ี แบ วา� จ้า อา่ซ่าง มาง บ่าน่า จอ กาเย�

ชฺา้ง อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง
(มธ� 18:1-5; มก� 9:33-37)

46 ท่ือนืง จา แง ศิษย์ มู ออื จ่ีเจ้ กาเย น้ีแม้แน� อา่ซ่าง
ชฺา้ง อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้า� แน� 47 พระเยซู อางแบ เย ยอ
งมู นืงบา คล้าว โย้ ล้อแม้ เยง้ แงแน� แฮง้ยา้ ยาง มือ ยา่
เก ท่ือม่าง นา ซ่ืฺยล้า ยาว� ยาง ก่องทาง เวอ จูง ล้า ป่ีชี�่
48 ยาว ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �อา่ซ่าง กงานา เจ่อ
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ล่า ปาปาย� ยา่เก อางอี น้ีออื แม้แน ชี่ ออืนา แม่นชา่ง แง�
ชฺา้ง แฮ้ม้า กงานา แม่นชา่ง ล่าชี่ แน ท่ือชา่งกานญา� แน
อา่ซ่าง กงานา แม่นชา่ง ล่าแง� พาจาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า
ชี่ มางนา แม่นชา่ง ชี แน ท่ือชา่งกานญา� นองมู นู้เวอ ชฺา้ง
ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื� พาจาว มาง ฮูยาว ชฺา้ง ปีนแตปีน
นา เพล่อ แง� แน�

ชฺา้ง นางนา ลาบ ล่าง ออืยา่ นาง มู แน ท่ือชา่งกานญา
(มก� 9:38-40)

49 ยอหน์ มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน อู่บน้า ป่ีชี�่ �อา่จาน
เวอ� กงูมู น้ียา่ ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง แด่ยา่ ก่าออ่ก นา มยา้ง คู
แอ�้ ยา นาง อางเม้ง แฮง้ ไจ แด่ยา่ ก่า แง� จ้า ยา กงู อา
งมู บ่าอา่ แฮง้ยา้ กงูม ยางนา ม่า วา่ง ป่ี แอ�่ แน�

50แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยอหน์ นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ยอง
นา บ่าม่า วา่ง ป่ี โจ� ไม้ ชฺา้ง กงูนา บ่าซีบ่าแล ชา่ง ล่าง ออื
ยา่ กงู อางมู� แน�

สะมาเรยีชฺา้ง ออื ค่อง ยา่ง
51 บ่ามล่าง ยาว พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า เวอ ล่า

แล แง� แฮง้เย่ พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แอน ช�ี
52 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ ท่ือบา ออืนา แอ ลางออน แอ ป่ี
นาว� ยองมู ยา้ง สะมาเรยี ค่อง เวอ ออ้งแล ชเีย� ยาว พระ
เยซู นา อางเกิง่ เก้ม ล่อ คู ชเีย� 53 จ้า โย้เวอ ชฺา้ง ออื พระ
เยซู นา บ่าลาบบ่าตอน คู เย� ไม้ ยอ อางแบ เย พระเยซู
เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แอ แงแน� * 54 ยากอบ แน
ยอหน์ พระเยซู ศิษย์ มาง เยด่ แฮแ้ม้ มยา้ง ยาว จ่ี เย น้ีแม้

* 9:53 9:53 ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื อางเมิง อางฮื่อ ยา่ง เย�
แน สะมาเรยีชฺา้ง ออื ยวิชฺา้ง ออืนา เม้อ แง�
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แน� �อา่จาน เวอ� กงูยา่ มู่งท่า เวอ บีท่่อ แฮง้นา ฮา้ว ชฺา้ง
น้ีมู นา กลา จฺ่อ ป่ี โค ปยาเด่�� แน�

55 จ้า พระเยซู มือ ยองนา อี่ ชเีย� 56ยาว ยองมู ยา่ง ค่อง
ท่ือค่อง เวอ แลน แล่ น้าว�

พระเยซู นา เค่ น้ียา่ ล้อแม้ ฮา แง
(มธ� 8:19-22)

57 ยาว ยอง แก้บ้า ยอ่ แล เมอ� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย
พระเยซู นา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �นา เกิง้ แอ แง กงา คาตา
ยา เค่ แอ แง� แน�

58ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ เย น้ีแม้แน� �ฮอ้นโจ้ง น้ี
ยา่ ด้ืงยา้ อางจา� ฮายา่ ปยา้ม กวา่ อมื มือ อางป่าม ด้ืงยา้
อางจา� จ้า กงาชฺา้งอางยา่ น้ีม้า ยูย่า่ ด้ืงยา้ บ่าจา� แน�

59 ยาว พระเยซู ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน�
�กงาก้อง เค่ ล้า ปาว� แน� จ้า ค่าพ่าย่า มาง พอ ชเีย น้ี
แม้แน� �กงานา อา่โบ้ง นา พ่าว ซฺ้า แล ป่ี ล่าปาว� ยาว
ยาง ซ้ีฺ เมอ� กงา ยาง อางโต แฮง้ พูม ยาว นางก้อง เค่ แล
แน� แน�

60 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้งซ้ีฺต่องชฺา้งซ้ีฺ
แน พูม ลางกา ป่ี ปาว� จ้า นา พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชน้ีีง� ชา ป่าว กวา่ แอ ปาว� แน�

61ยาว ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง มาง จ่ี ชเีย น้ีแม้แน� �กงา นาง
ก้อง เค่ แอ แน� จ้า กงา ยูม้ชฺา้ง ออืนา ม่า แล ปานา� แน�

62แฮง้เย่ พระเยซู มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �อา่ซ่าง กงาก้อง
เค่ แล ยาว ยาง จ่ีวดี อางอา้น แฮง้นา โมงซฺ้า แง� ชฺา้ง แฮ้
ม้า พาจาว กงู ก่าซ้าด มาง ล่ากาน วา่ แฮง้ บ่าซูม เป� แน�
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10
พระเยซู ศิษย์ 72 คู่น ซฺาแอ ป่ี ยา้ง

1 น่อง โย้เวอ จายล้า แล่ ยาว� จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ชฺา้ง มู
เค่ ลา ชี โย้เวอ ชฺา้ง 72 คู่น แช้ยู้ แล่ ชเีย� ยาว อางกู่ อา
งกู แน ซฺาแอ ป่ี ชเีย� ยาง อางเมิง แน ค่อง ชา แล แฮ้ออื
ก้อง ซฺาแล ลางออน แล ป่ี ชเีย� 2 ยาว พระเยซู ยองนา ม่า
เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ กงานา เจ่อ ล่าซ้ีง แง� จ้า
ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวกวา่ฮู น้ียา่ อางบยา่ แน บ่าจา�
ชฺา้ง น้ีออื ยา่ อางคลาอางซ้าง อางซ่ือ บยา่ แน ซ่ือ ล้า ยาว
ชูญ่าม เคอ ชี ออื ชอ้ด ยา้� จ้า ชฺา้ง ล่ากาน วา่ฮู ชูฮู ออื บ่าบ
ยา่� แฮ้แม้แนยาว พาจาว มางก้อง ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น
ป่าวกวา่ฮู ป้า คูโว� 3 ยาว แอ คู ปาว� จ้า บ่าลู่ม โจ เป กงา
นองนา ซฺาแอ ป่ี ล่าง น้ี� น่อ แกะอางยา่ ฮอ้นโจ้ง ก้องน้ืง
เวอ ด้ืง ชี แน ท่ือชา่งกานญา เป� 4ยาว พลู้ แน แพล่อง บ่า
ฮาน แอ คู โจ� ยาว แค้บ แฮง้ ฮา้นเพ้อ แน บ่าฮาน แอ โจ�
แก้บ้า ยอ่ แอ คู เมอ ไวไ่ว่ แน แอ คู โว� ชฺา้ง นา มยา้ง ยาว
บ่าซ่าว จ่ีชา่ง คู โจ� 5นอง ยูม้ ล้อลาง ก้อง ออ้งแล แง ยอง
นา น้ีแม้แน ก่ามป่อน ป่ี โว� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา แล โว แน�
6 จาวา่แน ชฺา้ง แฮ้ออื นองนา แม่น แน ฮูพลา ล่ายาว� พา
จาว มาง ยองนา ก่ามป่อน ป่ี แง� จ้า ยอง นองนา แม่น แน
บ่าฮูบ่าพลา ล่ายาว� พาจาว มาง ยองนา ก่ามป่อน บ่าป่ี�
7 ยาว นอยา่ ยูม้ ล้อยูม้ ก้อง ด้ืง แง� แฮ้ลาง ก้อง ยา้ ด้ืง
แล โว� บ่าพ่าง กวา่ โจ� ยอง บ้าเจอ จฺ่าต้าง ป่ี ล่าเวมิ จฺ่า
กาโน� ล่ากานวา่ฮู น้ียา่ จฺ่าเกิง่ต่างก้อ ยาง ล่ากาน วา่ฮู่ แฮง้
ล่อ ยา้ กงาบู้ แง� 8ยาว ค่อง ล้อค่อง ก้อง กงา ออ้งแล แง�
ฮาก บ้าเจอ ปอ ป่ีจฺ่า ป่ีต้าง ล่าเวมิ มือ จฺ่า กาโน� 9 แฮค่้อง
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ก้อง ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง ออืนา ยา จ่า กาโน� ยาว ยองนา
ม่า โว น้ีแม้แน� �พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ อางญ่าม ยา่ง แท้ ล้าน ญา�� 10 จ้า ค่อง ล้อค่อง
ก้อง ชฺา้ง ออื นองนา บ่าลาบบ่าต้อน ล่ายาว� แก้บ้า โย้เวอ
ยองนา น้ีแม้แน จ่ี โว� 11 �จาวา่แน น้ีเมิง ก้อง ค้าล้า ออื
กงู ล่าค่ือ นู้เวอ ต่า ยาว� กงู ทาก ออ่ก แล่ แง โค ยา้� กงู
ยองนา แบ ป่ี แง� พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ อางญ่าม ยา่ง แท้ ล้าน ญา� แน� 12 กงา ม่า ล่า
วา่ ค่อง แฮค่้อง เวอ ชฺา้ง ออืยา่� ต้าดต่อน นืง เคอ เมอ� โส
โดม อางเมิง ชฺา้ง ออื ล่อบ่าปา ยา้ วีบ่่ากกงาไจ คูแง� แน�
✡

พระเยซู ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่าง นา บ่าน่า ออืนา ม่า ยา้ง
(มธ� 11:20-24)

13 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แง� �โคราซิน อาง
เมิง ชฺา้ง เวอ� แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ง เวอ� กงา นอง
อางเมิง คล้าว โย้เวอ� อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ไลเจ้อ
ยา้ ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าแอ�่ จ้า นอง บ่าเจ่อ จ่าล่า� แฮง้ยา้ พา
จาว มาง โคราซิน อางเมิง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ง ออื
นา วี่บ่ากไจ ป่ีชี�่ จาวา่แน กงา ไทระ อางเมิง ชฺา้ง แน ไซ
ดอน อางเมิง ชฺา้ง โย้เวอ นอง อางเมิง โย้เวอ ฮา ชี แม้แน
ฮา ยาว� มล่าง คางญ้า อางเมิง ชฺา้ง แฮ้ออืยา่� อางซีอาง
แล แบจ่าแล่ คู ยาว นืงบาเพ่น คู แง� ยาว อางก่าอางตูม
ก่าซ่อบ พ้า อางซา ออื ตูม แล่ คู แง� ยาว บี่ยา่วค้าล้า อาง
ตู่ โย้เวอ พ่อ แล่ คู แง� น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่ ฮากนา ม่ายแบ ป่ี
ยอยา่ ม้าม้า ยา้ นืงบาเพ่น ชี แน� 14พาจาว มาง อางซีอาง
แล ต้าดต่อน แฮนื้ง ยา้� โคราซิน อางเมิง ชฺา้ง แน เบธไซ
✡ 10:12 10:12 ปฐมกาล 19
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ดา อางเมิง ชฺา้ง น้ี� ไทระ อางเมิง ชฺา้ง แน ไซดอน อางเมิง
ชฺา้ง ออื ล่อบ่าปา วี่บ่ากกงาไจ แง� 15 แน คาเปอรนาอุม
อางเมิง ชฺา้ง น้ีง ท่ือชา่งกานญา� บ่าเยง่ โจ เป พาจาว มาง
นองนา มู่ง เวอ ซ่ืฺยแล ล่าง แน� แฮแ้ม้ บ่าอา่ เป น่อ ชฺา้งซ้ีฺ
อางเมิง เวอ กงา กลา แอ ชากอน ยา้� แน�

16ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย� �ชฺา้ง
นอง จ่ีต่าง นา น้าจ่า ล่าง ออืยา่� กงา จ่ีต่าง นา น้า จ่า ชี
แน ท่ือชา่งกานญา� ชฺา้ง นองนา บ่าเจ่อ แน จ่ีต่าง บ่าน่า
จ่า ล่าง ออืยา่� กงานา บ่าเจ่อ แนยาว กงา จ่ีต่าง นา บ่าน่า
จ่าล่า แน ท่ือชา่งกานญา� ชฺา้ง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง ออืยา่�
พาจาว กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า ชี่ มางนา บ่าเจ่อ แน ท่ือชา่งกาน
ญา� แน�

ศิษย์ 72 คู่น พ่าว ลา แล่ ชี่ ยา้ง
17 ยาว ศิษย์ 72 คู่น พระเยซู ซฺาแอ ป่ีชี่ อมื พ่าว ลา แล่

ชี่เย� ยองมู น้ียา่ นาบาตา กยา่ง พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า
ชเีย� �อา่จาน เวอ� กงู นาง อางเม้ง จ่ี ออ่ก เมอ ซ้ามบา
แด่ยา่ อมื กงู จ่ีต่าง นา น้าจ่า ล่าแง� แน� 18พระเยซู พอ
เย น้ีแม้แน� �กงายา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา มู่งท่า เวอ จาย
กลา ลือ นา มยา้ง แอ มู่งบล่าบ ชอ้ด ยา้� 19กงา นองนา ล่า
ท่ี ป่ี ล่าแอ�่ นองนา ฮาย ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ล่าท่ี แฮง้
นา ก่าจ่า ป่ี ล่าแอ�่ นอ อื้อล้าง อางปีด แน แมงป่อง ออืนา
น่าง เวมิ บ่าด่าบ่ากยา่ง เป� ฮาก นองนา บ่าแม่น เยง้ ชา่ง
ล่าง ออืนา� เจิน้เจ้อ อางไล้ บ่าป่ี ฮา ล่า กงากา แน� 20 จ้า
แด่ยา่ ออื นอง จ่ีต่าง แฮง้นา น้า จ่าล่า ชี่ แฮง้นา บ่ากยา่ง
คูโจ� จ้า พาจาว มาง นอง อางเม้ง คาโคลาโค� มู่งท่า ชา
ออ้งแล อางเม้ง ปาบ โย้ แต้ม กาน ชี ชี แฮง้ กยา่ง คูโว��
แน�
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พระเยซู พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
(มธ� 11:25-27; 13:16-17)

21 แฮญ้่าม เมอ� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
พระเยซู นา ฮาย กยา่งม่อนซ้า ป่ี ชเีย� พระเยซู มือ จ่ี เย
น้ีแม้แน� �อา่โบ้งพาจาว เวอ� นา มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง
อางซ้ืง มาง ยา้� กงา นางนา สรรเสรญิ ฮา ล่าแน� ยี่นดี
ยา้เป นาง น้ีเลิง่ ชฺา้ง อางแอน้ อางแบ ออืนา โชง ชี ชี น้ียา่�
จ้า ชฺา้ง บ่าแบบ่าบู่ ยา่เก ป้าค้า ออืนา แบ ป่ีชี่ น้ียา่� อา
งอา้ ยา้ อา่โบง้พาจาว เวอ� นาง เพล่อ ป่ี ซ่ี แม้แน เพล่อ ป่ี
ปาว� แน�

22 �พาจาว กงา อา่โบ้ง ม้า� กงานา กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อ
บ่าปา แน ล่าท่ี จา ป่ี ล่าแง� กงานา อา่ซ่าง มาง บ่าแบ ล่า
กงากา� พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ญา อางแบ ล่า กงากา
แน� ยาว พาจาว กงา อา่โบ้ง มางนา อา่ซ่าง มาง บ่าแบก
งากา� กงา แน กงา ชฺา้ง แช้ยู้ ชี่ อนืญา� พาจาว กงา อาง
โบง้ มางนา อางแบ กงากา แน��

23 พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� ยาง
ศิษย์ ออืนา พลาบ จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �พาจาว มาง นองนา
ก่ามป่อน ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� นองนา อางเลิง่ อางแม่น กงามยา้ง
ป่ี ล่าชี่ น้ีง ยา้� 24กงายา่ นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน�
อามือ นอง อางเลิง่ กงากยา่ กงามยา้ง ชี น้ียา่� ค้าแต้ พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แน ก่าซ้าด ออืยา่ นาบาตา แน กงากยา่
กงามยา้ง คู ซ้ี เวมิ� ยอ บ่ากงากยา่ แน บ่ากงามยา้ง คู�
แน�

สะมาเรยีชฺา้ง นืงบา อางแม่น
25ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ท่ือม่าง จา ชเีย� ยา แบ ซ้ี

แง พระเยซู อางล้ีบอางล่าว ม้าม้า ล่า แบบู่ แงแน� แฮง้ยา้
ทานล้า ยาว พระเยซู นา นืงบาเจ้อฮู ช�ี ยาง น้า เย น้ีแม้
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แน� �อา่จาน เวอ� พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า
จา แล น้ียา่� กงา บ้าเจอ กงาฮา แง�� แน�

26 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน พอ ชเีย� �โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว เวอ น้ีเลิง่ นา ล้อแม้ แต้ม ชี ช�ี ยาว นา ล้อแม้ แบบู้
แง�� แน�

27ยาง พอ ชเีย น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นืงบา โค�
ก่ามกืด โค� แฮง่ โค แน ลาก โว� ค่าตอง นา ลากจ่าแล่ง
แฮง้แม้แน ยูม้ต่องยูม้ทาง ออืนา ลาก โว��

28 ยาว พระเยซู มือ จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา่ คางญา แฮแ้ม้
ฮา แล เป� ยาว พาจาว มางก้อง จ่ีวดี กงาจากงาด้ืง แล
แง��

29 จ้า ยา ฮากนา ฮาย ฮู ป่ี ซ้ี แง� ยาง น้ีแม้ น้า ชีน้ี กงา่
คางญา แน� ยาว ยาง น้ีแม้ น้า แล่ แง� �กงา ยูม้ต่องยูม้
ทาง ชฺา้ง ม้า อา่ซ่าง��

30 พระเยซู พอ เย น้ีแม้แน� �ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย�
ยา ยวิชฺา้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ จาย เยรโีค อางเมิง เวอ
ยอ่ แล ชเีย� จ้า แก้บ้า ยอ่ เมอ ค่ามู่ยค่ามโจน ออื ปู่น�
ยาง ค้าจา แฮง้ ยู ป่ีชี่ ยาว ยางนา ต่ือ ยาว ฮื่น ช�ี ค่าพ่าย่
า มางนา ด้า จา ป่ี น้าว� ป้าดจา ซ้ีฺ เย แก้บ้า ก่องทาง โย้
เวอ� 31 จ้า ปุโรหติ ท่ือม่าง ยอ่ ลือ ชเีย� ยาง ค่าพ่ายา่ มาง
นา มยา้ง ยาว� ยาง แก้บ้า ท่ือปล่าก ป่ากยา่ ยอ่ แอ นาว�
32ยาว โบสถ์ เวอ ปล่องฮู วา่ฮู ท่ือม่าง มาง ท่ือชา่งกานญา�
ยาง ค่าพ่าย่า มางนา มยา้ง ยาว� ยาง แก้บ้า ท่ือปล่าก ป่า
กยา่ ยอ่ แอ นาว� 33 จ้า สะมาเรยีชฺา้ง ยวิชฺา้งบ่าอา่ มาง
ยอ่ ไกลือ ชเีย� ค่าพ่าย่า มาง นา มยา้ง ยาว� ยาง ซ่ืงกงา่
กยา้ เย�่ 34 อางไวอ่างคยา้ง ยา้เย่ ออ้ง ปล่อง แล่ ช�ี อา่งูน่
แต่ค่า แน น้ํามันมะกอก ยา่ง ค่าพ่าย่า มาง ด้า เวอ กาน ป่ี
ชเีย� น้ีแม้ ฮา ชี น้ี ค่าพ่าย่า มาง ด้า แฮง้นา บ่าป่ี ด้า แน
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เย� พ้า ป้าน ป่ี ยาว ยาง ลา มาง ต่างค่าง เวอ อาม ตา ป่ี
นาว� ยาว โรงแรม เวอ ซ่ืฺยแล ชเีย� ยาว ยา จ่า แอ ช�ี
35ยาว ท่ือนืง จายล้า แล่ยาว� สะมาเรยีชฺา้ง น้ีมาง โรงแรม
อางซ้ืง มางนา *พลู้ 2 เหรยีญ ป่ี น้าว� ยาว น้ีแม้แน ม่า
ชเีย� �ยางนา แม่น แน ฮูพลา เป� ยาว อางฮู่ ลามแล ชี
แฮย้า่ กงา พ่าวลือ แล่ เมอ ป่ี ล่าวา่� � แน�

36ยาว พระเยซู น้า ชเีย น้ีแม้แน� �นาง เยง้ ฮู แล่ว แล�
ชฺา้ง 3 คู่น น้ียา่ ล้อมาง เวอ� ชฺา้ง ค่ามู่ยค่ามโจน ปู่น ชี มาง
ยูม้ต่องยูม้ทาง มาง แน ฮาย แบ ปีง�� แน�

37 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู มาง พอ เย น้ีแม้ แน�
�ชฺา้ง ค่าพ่าย่า อางด้า มางนา ซ่ืงกงา่กยา้ ฮาชา่ง มาง�
พระเยซู ยางนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �น้ีแม้แน ยาว นาง
ยาง แม้แน ฮา ฮู แล��

มารยี์ แน มารธา
38 แก้บ้า ยอ่ เมอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื� ค่อง ท่ือค่

อง เวอ ออ้งแล ช�ี ค่อง โย้ ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา เย อางเม้ง
มารธา แน� ยาง พระเยซู นา ยาง ยูม้ เวอ ป้า ด้ืง ป่ี นาว�
39 ยาว มารยี์ มารธา อางป่อ มาง จ่ีวดีอางซ้ืง มางก้อง แท้
แน ด้ืง ชเีย� ยา พระเยซู จ่ี แฮง้นา ด้ืง น้า ชเีย� 40 จ้า มาร
ธา จฺ่าเกิง่ แต่ง แฮง้ ซืกซาก ชเีย ยาง พระเยซู นา ม่า เย น้ี
แม้แน� �อา่จาน เวอ� นา บ่าแบ ล่า กงา อางป่อ ม้า กงา
นา ท่ือม่าง แน ล่ากาน ตอ วา่ ป่ี ล่าแง� ยางนา ม่า กงานา
ปล่อง ป่ี ล่า ปาโน� แน�

41 จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยางนา พอ เย น้ีแม้แน� �มารธา
เวอ� นาง นืงบาต่อง โย้เวอ อางเลิง่ ไลเลิง่ ยา้ จา แง นาง
นา ฮา ซืกซาก ป่ี ล่าง� 42 จ้า ท่ือยา่ง ยา่ จา แง ปีนแตปีน
* 10:35 10:35 พลู้ 2 เหรยีญ น้ี ชฺา้ง ล่ากาน วา่ ฮู่ 2 นืง แฮง้ ล่อ เย�่
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นา เลิน่เลิน่ แน� ยาว มารยี์ อางแม่น เลิน่เลิน่ แฮเ้ลิง่ แช้
ยู้ ช�ี แน อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่ายา่ด ฮื่น กงากา� แน�

11
พระเยซู อธษิฐาน ฮา อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
(มธ� 6:9-15)

1 ยาว ท่ือเทอ จา แง� พระเยซู ตี ท่ือตี เวอ อธษิฐาน ฮา
เปิน เมอ� ศิษย์ ท่ือม่าง ออ้ง ล้า ยาว น้า ชี น้ีแม้แน� �อา่
จาน เวอ� อธษิฐาน ฮา อางเลิง่ ยอหน์ ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า
อู่บ ชี แฮ�้ บ้าเจอล้อแม้ อธษิฐาน ฮา แงแน กงูนา ม่าอู่บ
ล่าปาว�� แน� 2 ยาว พระเยซู มือ ม่าย ชี น้ีแม้แน �นอง
อธษิฐาน ฮา เมอ� น้ีแม้แน จ่ี โว��
�พาจาว กงู อางโบง้ มาง เวอ� นางนา ชฺา้ง ออืนา สรรเสรญิ

ฮา แล ป่ี โว��
�กงู นางนา ป้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด
เพล่อ ป่ี ล่าแง��

3 �ม้ีนืง กงูนา จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ป่ี ล่า ปาว��
4 �กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา อางซี บ่ายู ล่าโจ�

ฮาก กงูนา อางบล่าบ ฮา ล่า เมอ กงู ยองนา อางซี บ่า
ยู แฮง้แม้แน��

�กงูนา ปล่อง เจิน้เจ้อ อางซี บ่าป่ี ฮา ล่าโจ� แน�

ป้า แล แล่ง ยา้ง
(มธ� 7:7-11)

5 ยาว พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �จาวา่แน 12 โมง มู่ง
ค่ี โย้เวอ นางก้อง อางชา่ง บ่อซฺา ล้า เมอ� นาง ยูม้ โย้เวอ
เจิน้เจ้อ จฺ่าป่ีเซฺ่อ บ่าจา� แฮง้ยา้ นาง 12 โมง มู่งค่ี โยเ้วอ�
นาง อางชา่ง ท่ือม่าง มางนา ซฺาแล ยาว น้ีแม้แน ฮา้ว ม่า�
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6 �กงา อางชา่ง เวอ� จฺ่าเกิง่ ป่ี ล่าว แล� ไม้ กงาก้อง อาง
ชา่ง ล้าน ช�ี จ้า กงา ยูม้ โย้เวอ เจิน้เจ้อ จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา��
แน� 7 ยาว อางชา่ง นาง จฺ่าเซฺ่อ ป้า แล ชี มาง น้ีแม้แน พอ
ล่าง� �บ่าฮา้ว ล่า โจ� ล้องก้อ ยา่ง อางแซ่ กาน ยา่� กงา
แน อางยา่ อมื ยูป่่าม คล้าว เวอ ยู่ โค ญา� เจิน้เจ้อ บ่าทาย
กอ ป่ี ล่า กงา ชีล้า� แน� 8 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อางชา่ง
กาเวมิ บ่าทาย กอ ป่ี ล่า เป� จ้า ยาง ทานล้า ยาว กอย ป่ี
ล่าง น้ียา่� นาง อางล้าน แน บ่าซ่าจอ แฮง้นา บ่าโอ้ด กงา
กา แฮง้ ปาปาย เป� ยาว ยาง มือ นาง กงา ซ้ีง ล่อ ยา้ กอย
ป่ี ล่าง�

9 �ยาว กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ป้า ยาว กงา แง� ซฺ้า ยาว
มยา้ง แง� ล้องก้อ โย้เวอ คอก ยาว ชฺา้ง อางคล้าว จา มาง
ล้องก้อ แฮง้ พอง ล้า แง� 10 ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว
มางนา ป้า คูง ออื กงา คูง แง� ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มาง
นา ซฺ้า คูง ออื พาจาว มางนา มยา้ง คูแง� แน ชฺา้ง คาโคลา
โค พาจาว มาง ล้องก้อ แฮง้ คอก คูง ออื� พาจาว มาง ล้อ
งก้อ แฮง้ พอง แง�

11 �นองมู โย้เวอ อา่ซ่าง จา แง อางยา่ ออื ล่องแต่ ป้า
ยาว� อื้อล้าง อางปีด ออื ชู จฺ่า ป่ี แงแน� 12 บ่าอา่ยาว อาง
ยา่ ออื ยาอู ป้า เมอ� แมงป่อง ออื ชู ป่ี แงแน� 13 ซ้ามบา
นอง ชฺา้ง บ่าแม่น อมื� ค่าตอง อางยา่ ออืนา อางเกิง่อางก้อ
อางแม่น ป่ี นา แบ แง� ท้าว พาจาว กงู อางโบ้ง มู่งท่า ด้ืง
ม้า� ชฺา้ง ยางก้อง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ป้า ออื
นา อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ บ่าป่ี ลา��

พระเยซู ล่าท่ี แฮย้า่ พาจาว มางก้อง จายลือ แง
(มธ� 12:22-30; มก� 3:20-27)
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14 ท่ือนืง จา เย� พระเยซู ค่าพ่าย่า บ่าจ่ีตอ กาง มางนา
แด่ยา่ ก่าออ่ก ป่ี ชเีย� แด่ยา่ มาง ออ่ก ยาว� ค่าพ่ายา่ มาง
จ่ีตอ กา ชเีย� ค่องชา่ง ออื นาบาตา เย นืงบาม่าน คู แง�
15 ท่ือบ่า จ่ี กาง น้ีแม้แน� �เยซู ซาตานแด่ยา่ยอคา มางก้
อง ล่าท่ี กงาบู้ ช�ี แฮง้ยา้ ยา แด่ยา่ ก่า ออ่ก กงา กาแง�
แน�

16 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื� พระเยซู นา ฮา้วม่า อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮาย ฮู ป่ีชี�่ ไม้ แบ ซ้ีง เย พระเยซู พา
จาว มางก้อง ม้าม้า ล่า จายลือ ชี แน� 17ยาว พระเยซู อาง
แบ เย� ยอ บ้าเจอ เยง้ แงแน� แฮง้เย่ น้ีแม้แน ม่า ช�ี
�อางเมิง ล้อเมิง ชฺา้ง ออื ซีแล บ่าโลง กาง� แฮเ้มิง ยา่ อาง
เมิง บ่าเพล่อ แล ตอ กา เป� ยาว ยูม้ชฺา้ง ล้อยูม้ ซีแล กาง
ยอ ก่างพยา คู แง� 18 ยาว นอง จ่ี กาง แง� กงา ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ แด่ยา่ ออืนา ก่า ชี แน� น้ี
แม้แน ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ค่าตอง แด่ยา่ ยา่เจ่น
ออืนา ก่างพยา ยาว� ยาง อางโต แฮง้ ก่างพยา แล่ กาน้า
อี�่ ยาว ยา ล้อแม้แน แด่ยา่ยอคา ก่าซ้าด เพล่อ แล ตอ
กาแน� 19 ท้าว นอง ศิษย์ ออืยา่ อา่ซ่าง ล่าท่ี แฮง้ ไจ คูแง�
ไม้ ยอง ท่ือชา่งกานญา แด่ยา่ นา ก่าอ่อก แง� จาวา่แน
นอง ศิษย์ ออื ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ล่าท่ี แฮง้ บ่ากงา ไจ
ยาว� กงาม มือ ท่ือชา่งกานญา ซาตานแด่ยา่ยอคา ล่าท่ี
แฮง้ บ่ากงา ไจ� น้ีแม้แนยาว นอง ศิษย์ ออืยา้ นองนา อาง
ซี ต้าดต่อน ล่าง� 20 จ้า กงา พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ แด่
ยา่ นา ก่าออ่ก แง� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ก่าซ้าด ชา ลือ
เพล่อ ลืง ยา่ง อางญ่าม ชา เคอ ลือ ญา� แน�

21 จาวา่แน ยูม้ซ้ืง อางแก่นอางคา มาง ล่าไม แน มยา
ท่าม ยูม้ ล่อ ด้ืง ยาว� ยาง อางเกิ่งอางก้อ ออืยา่ บ่าโปยว
เป� 22 จ้า ชฺา้ง ยาง ล่อบ่าปา แน แก่นคา ออื ออ้งล้าน ยาว�
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ยางนา ก่าจ่า ยาว ยาง มยา แน ล่าไม ออื ฮา้น แอน้ ป่ี ยาว�
แฮเ้มอ เคิน ยาว ยา อางเกิง่อางก้อ อมื โค ยา้ ยู้ แง�

23 ชฺา้ง กงา จ่ีต่าง บ่าฮายเค่ ออืยา่ ชฺา้ง กงานา เม้อ ล่าง
ออื ยา้� ชฺา้ง กงานา บ่าปล่อง ล่าง ออืยา่� ชฺา้ง กงา ล่ากาน
แฮง้ ฮาย ก่างพยา ป่ี ออืยา้ เป�

แด่ยา่ ออ่ง แน แด่ยา่ ออ่ก ยา้ง
(มธ� 12:43-45)

24 �แด่ยา่ มาง ชฺา้ง อางโต โย้เวอ ออ่ก ยาว� ตี อางกื
ออางคาก ออืเมอ ด้ืงยา้ ซฺ้า กวา่ แอ ชเีย� จ้า บ่าซฺ่า กงา
กา เย� ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ี เย� �กงา ชฺา้ง กงา ออ้งอา่น
มางก้อง พ่าว ออ้ง แล่ง แฮง้ เชคาไล� แน� 25 ยาว ยาง
พ่าวแอ้น น้าว� ยาว ยาง มยา้ง ชเีย� ชฺา้ง แฮ้ม้า ยูม้ อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง ออื ป้าค้า เพล่อ ชี แน� 26 แฮง้ยา้ ยาง มือ แด่
ยา่ ยาง ล่อบ่าปา แน อางโซ้กอางไล้ ออืนา 7 โต ชา่ง ยาว�
ชฺา้ง แฮม้างก้อง ท่ืงกงา่ แน ออ้ง ชเีย� ยาว ชฺา้ง แฮม้าง อา
งอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา เย ลาบ้าบ แง� แน�

ชฺา้ง ก่ามป่อน กงาบู้ ออื
27พระเยซู น้ีเลิง่ อู่บน้า ป่ี เมอ� ชฺา้ง อางมู โย้เวอ ค่าบา

ยา่ ท่ือม่าง น้ีแม้แน จ่ี ฮา้ว ล้า ชเีย� �ค่าบายา่ นางนา เกิด้
ออ่ก ลือ ป่ี ล่า ชี่ ม้า� แน นางนา ลองแปด ชู่ ป่ี ล่าชี่ ม้ายา่
ก่ามป่อน กงาบู้ แง� แน�

28 จ้า พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �อางอา้ ยา้� จ้า ชฺา้ง
พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา น้า ออื� แน ฮายเค่ ออื
ก่ามป่อน ม้าม้า ยา้ กงาบู้ แง� แน�

ชฺา้ง พระเยซู นา บ่าน่าจ่า ออื
(มธ� 12:38-42; มก� 8:12)
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29 ค่องชา่ง ออื บยา่ แน ปลืงแท่ง ลางกา ยาว� พระเยซู
ยองนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �อามือ ชฺา้ง น้ียา่ บ่าแม่น คู� อา
ล่อม มือ กงานา ม่าย อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื เค้ ฮา ป่ี
ล่าง� ไม้ ยอ แบ คู ซ้ี แง กงานา พาจาว มาง ม้าม้า ล่า ซฺาลือ
ป่ี ล่าชี่ แน� จ้า กงา เจิน้เจ้อ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื บ่า
ฮายฮู ป่ี ล่าเป� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู โยนาห*์ ก้อง อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮง้ญา ฮาย ฮู ป่ี ล่าง� 30 โยนาห์ ก้อง ม้างม้าเจ้อ
ตอล้า ชี แฮ�้ นีนะเวห์ ชฺา้ง ออืนา ฮายแบ ป่ี แง� พาจาว
ม้า โยนาห์ นา ซฺาลือ ป่ี ชี่ แน� ยาว กงา เมอ อางเลิง่ ตอล้า
ชี น้ี� อามือ ชฺา้ง ออืนา ฮายแบ ป่ีง แง� พาจาว ม้า กงาชฺา้
งอางยา่ มางนา ซฺาลือ ป่ี ชี่ ม้าม้า แน� 31 ยาว พาจาว มาง
ชฺา้ง อางบล่าบ คาโคลาโค ออืนา อางซี ต้าดต่อน แฮนื้ง�
พระราชนีิ เชบา อางเมิง โย้เวอ จายล้า ชี มาง พาจาว มาง
ล้าก้า โยเ้วอ นอง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้ อูบ่น้า ป่ี แง� ยา
อางเวอ่ เวอ จายล้า ชี ก่าซ้าด โซโลมอน วี่ไซป้านญา แฮง้
น้า ล้า แงแน� จ้า กงา ก่าซ้าด โซโลมอน ล่อบ่าปา แน ฮื่อ
เวมิมือ นองมู น้ียา่ กงานา บ่าน่าจ่าล่า คู� 32 อางนืงต้าด
ต่อน แฮนื้งยา่ นีนะเวห์ อางเมิง ชฺา้ง ออืยา่ นองมู อามือชฺา้ง
ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ทาล้า แง� ยาว นองนา จ่ี ล่า คูแง� ไม้
นีนะเวห์ อางเมิง ชฺา้ง ออื โยนาห์ ม่าอู่บจ่ีต่าง ยา่ง กงากยา่
คูยาว อางบล่าบ ฮา แฮง้ บ่าวา่ง คู� จ้า กงา โยนาห์ ล่อบ่า
ปา แน ฮื่อ เวมิ มือ กงา ม่าอูบ่ ล่าเมอ� นอ กงานา บ่าน่าจ่า
ล่า แน นืงบา บ่าเพ่น คู�

* 11:29 11:29 โยนาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ล่องแต่ อางฮื่อ มาง ป่องปอง เวอ
3 นืง แน ด้ืง ชี มาง
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ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮาย แปล้นซ้า ป่ี ยา้ง
(มธ� 5:15; 6:22-23)

33 �อา่ซ่าง มาง ต่องซ่ืฺอลาน ท่อ ยาว บ่าโชง ช�ี บ่าอา่
ยาว น้ืงชฺา่อู่ล่อง แฮง้ บ่าโคบ ช�ี จ้า ต่องซ่ืฺอลาน ชี ยา้ โย้
เวอ ต้ืง ชี คู แง� ชฺา้ง ออ้ง ล้า เมอ แปล้นซ้า แน มยา้ง ป่ี
แง� 34แมนือ น้ียา่ เพ้ก ล่ือยาว นืงบา แม้แนยา้� น้ีแม้แน
ยาว แมนือ น้ีง แปล้นซ้า ยาว นืงบา แฮง้ คาตา ยา้ แปล้นซ้า
แง� จาวา่แน นอง แมนือ แฮง้ แม่น ยาว� นอง นืงบา แฮง้
คาตา ยา้ แม่น แง� จ้า นอง แมนือ บ่าแม่น ยาว� นอง นื
งบา น้ียา่ โค ยา้ วื้งวา้ง แง� 35 น้ีแม้แน ยาว แม่น แน แล่ม
แล่ โว� นอง นืงบา โยเ้วอ อางแปล้นอางซ้า แฮง้ วื้งวา้ง แน
บ่าฮา ป่ี โจ� 36 จ้า นอง นืงบา เวอ อางแปล้นอางซ้า แฮง้
ปล้ืง แน จา ยาว� บ้าเจอ ล้อกยา้ มือ อางวืง้อางวา้ง ออื บ่า
จา� นอง นืงบา คาโคลาโค น้ียา่ อางแปล้นอางซ้า ออื ปล้ืง
ยา้� กู่มบีท่่อ นองก้อง ท่อ ลือ ป่ีชี่ แม้แน ยา้� แน�

พระเยซู ฟารสีิ แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออืนา จ่ี เคอ
ยา้ง

(มธ� 23:1-36; มก� 12:38-40; ลก� 20:45-47)
37พระเยซู จ่ี เปิน ยาว� ฟารสีิ ท่ือม่าง จา เย พระเยซู นา

ยาง ยูม้ เวอ ฮา่ง ชา่ง จฺ่า แอ ชเีย� ยาว เคอ แอ ยาว พระ
เยซู นา ฮา่งเพิน่ จาม ชี ชี โยเ้วอ ด้ืง ป่ีชี�่ 38 ยาว ฟารสีิ แฮ้
มาง นืงบาม่าน ชเีย พระเยซู ยา บ้าเจอ ล่าปู่ บ่าชี่ แล่ แน�
ยวิ อางล้ีบ น้ียา่ ฮา่งจฺ่า เมอ ล่าปู่ ชี่ แล่เปิน แง� 39พระเยซู
ม่าย ชี น้ีแม้แน� �ฟารสีิ นอง เวอ� นอยา่ อางล้ีบอางล่า
ว แม่น แน ฮายเค่ ยาว ฮากนา ฮายฮู ป่ีง� นอยา่ ชฺา้ง อาง
แม่น แน� จ้า ม้าม้า น้ียา่ นอง นืงบา คล้าว โย้ อางโซอาง
ซา ออื แอ่ ยา้ จา แง� นอง ลอค่อ อางเง้ ป่ากยา่ แอ่ แน
เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แม้แน ยา้� จ้า ลอค่อ คล้าว โยเ้วอ บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง
ออื แอ่ ยา้ จา แง� 40 จ่างแคนแคน กา ช�ี พาจาว ม้า อาง
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เง้ แน อางคล้าว แฮง้ แต่ง ชี ชี บ่าอา่ ลา� 41 น้ีแม้ยาว�
นอง ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ปล่อง เมอ นอง นืงบา คล้า
ว เวอ จายล้า ป่ี โว� ยาว นอง ชฺา้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ
แง� พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮแ้ม้ ยา้��

42�ฟารสีิ มู นอง เวอ� พาจาว ม้า นองนา อางซี ต้าดต่อ
น ล่าง เป� อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค นอง กงายล้า ชี ออื
ท่ือแช่ ปูน กงา ยาว� พาจาว มางนา ท่ือ ปูน ป่ี แง� ต่ืง ยูม้
คล้าว เวอ ก่างพ่าก่างล่อง ออื คาตา ยา้ ท่าน แง� จ้า นองมู
น้ียา่ พาจาว มางนา ม้าม้า แน บ่าลาก ยาว ฮากนา บ่ากงา่
บ่าเกิง แน ฮาชา่ง แง เป� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ พา
จาว มาง นา อางเกิง่ แฮง้ แอ่ แน บ่าท่าน โจ� จ้า พาจาว
มางนา คาตา แน ลาก โว� ยาว ฮากนา คาตา แน กงา่เกิง้
แน ฮาชา่ง โว��

43 �ฟารสีิ มู นอง เวอ� พาจาว มาง นองนา อางซี ต้าด
ต่อน ป่ี ล่าง เป� นองมู น้ียา่ ยวิชฺา้ง โบสถ์ คล้าว โย้เวอ
ออ้ง ไว้ แล เมอ� นองมู น้ียา่ ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่
เวอ ด้ืง นา อางซอ คู� ก้าด ออืเมอ ยอ่กวา่ นา อางซอ คู�
ไม้ ฮากนา นองนา ล่าปู่ โญกไว้ ป่ีง แนนอ��

44 �พาจาว ม้า นองมู นา ม้าม้า ยา้ อางซี ต้าดต่อน ล่า
แง� ซฺ่าจอ คาบอล้อ ยา้เป นองมู น้ียา่ ชฺา้งซ้ีฺ ค่ามตู่ พูม ยา้
ชา่คาแม้แน อางชา่ บ่ากงา ชา่ ชี ออื ชอ้ด ยา้� ยาว ชฺา้ง ออื
บ่าแบ นอง นืงบา คล้าว โย้เวอ ล้อม้อก แน โซซา แงแน�
แน�

45 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ท่ือม่าง จ่ี เย น้ีแม้แน�
�อา่จาน เวอ� นาง น้ีแม้ จ่ี ชี น้ียา่ นา กงูนา ฮูยา้ ล่าง แงแน
ท่ือชา่งกานญา� แน� 46 แฮง้เย่ พระเยซู น้ีแม้แน ม่า ช�ี
�อางอา้ ยา้� พาจาว มาง นองมู นา วี่บ่ากกงาไจ ป่ี ล่าง�
นองมู น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว นา อางแบอางบู้� ยาว นองมู



ลูกา 11:47-48 lxxvi ลูกา 11:52

น้ียา่ นอง อางล้ีบ แต่ง ชี แฮง้ ฮากนา เค้ ฮา ป่ี แง� ฮากนา
ตูกพานลาบ้าบ ป่ี กาน แง� จ้า นอ ชฺา้ง แฮ้ออืนา เจิน้เจ้อ
บ่าปล่อง��

47-48�พาจาว มาง นองนา วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง เป� ไม้ ค้าแต้
ยา่ นอง อางฮู่ อางพี่ ออื พาจาว มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา
แซ่ คู ช�ี จ้า อา่มือ นอยา่ นอง อางฮู่ อางพี่ ออื แซ่ ชี ออืนา
ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ แม่นมาง แน แต่ง ป่ี แง� น้ีแม้ยาว นองมู
น้ียา่ นอง อางฮู่ อางพี่ ออื ฮา ชี ออืนา อางซอ ชา ม้า� ยาว
นอ นอง อางฮู่ อางพี่ ออื อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา อางซอ แน
ฮาย เค่ คูชี เป� 49 น้ีงยา้ พาจาว วีไ่ซป้านญา จา มาง จ่ี ชี ชี
น้ีแม้แน� �กงา ชฺา้ง กงานา จ่ีแต่นล่าฮู ออื แน ศิษย์ ออืนา
ยองก้อง ซฺาแอ ป่ี แง� ยาว ศิษย์ ท่ือบ่า ออืนา ยอง แซ่ คูชี
แน ท่ือบ่า ออืนา ยอ บ่าแม่น แน ฮาย กาน คู แง�� 50 อา
มือ ชฺา้ง ออื วีบ่่ากกงาไจ คู น้ียา่� ค้าแต้ เวอ ยอง อางฮู่ อาง
พี่ ออื� พาจาว มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา ชฺา้งอางเมิง แต่ง
ล้า เมอ จาย แซ่ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� 51 แน อามือ ชฺา้ง ออื
วีบ่่ากกงาไจ คู น้ียา่� ยอง อางฮู่ อางพี่ ออื� พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู เอเบล มาง จีน เวอ จาย� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เศ
คารยิาห์ มาง จีน เวอ เคอ ออืนา แซ่ ชี แฮง้ ปาปาย� ยอยา่
เศคารยิาห์ นา พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ แซ่ ช�ี อา
งอา้ ยา้ เป กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อามือ ชฺา้ง ออื วีบ่่ากกงา
ไจ แง� ไม้ ยองมู น้ียา่ แฮแ้ม้แน อางบล่าบ ฮาย คู ป้านอ�
แน�

52 �พาจาว ม้า นองมู อางล้ีบอางล่าว อางแบอางบู้ ออื
นา วี่บ่ากไจ ป่ี ล่าง� นอยา่ ฮากนา มู่งท่า โย้เวอ บ่าป่ี แล
คู� นอง อางโต น้ียา่ บ่าออ่งแล คู จ้า ฮาก ออ้งแล คู ซี ออื
นา บ่าป่ี แล แน ฮา คูแง��



ลูกา 11:53 lxxvii ลูกา 12:7

53 พระเยซู อ่อกแอน ยาว� อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู แน
ฟารสีิ อมื พระเยซู นา นาบาตา เย จ่ี คูช�ี 54 ยองมู น้ียา่
พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้ อางซี ล่อ ชู คู เย�

12
ล้าก้า ท่ือเจ่อ น่องน่อง ท่ือเจ่อ แน บ่าฮา โจ

1ยาว ค่องชา่ง ไล ป่าน คู่น แน จูง ปลืงแท่ง ล้าน คู ชเีย�
พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ฟารสีิ ออื บ่า
แม่น ฮา ชี แฮง้ แล่มจ่าแล่ว เป� ยองมู น้ียา่ ล้าก้า เวอ ท่ือ
เจ่อ น่องน่อง เวอ ท่ือเจ่อ แน ฮา คู แง� 2 ยาว ม้างม้าเจ้อ
ชฺา้ง ออื ค่าวโชง ชี ชี ออืยา่� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ีง แง� แน อางเลิง่ ฮากนา
บ่าป่ี แบ ออืยา่ ออ่ก ล้า ฮากนา กงาแบ ป่ี แง� 3นอง อางวื้
งอางวา้ง เวอ ค่าว จ่ี กา น้ียา่ อางแปล้นอางซ้า ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออื กงากยา่ คู แงแน นอง ค่าตอง อางฮอ้ง เวอ ค่าว
แซบ กาง แฮ�้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื กงาแบ คู แง� แน�

อา่ซ่าง นา แค ซูม แง
(มธ� 10:28-31)

4 �อางชา่ง เวอ ชฺา้ง นา บ่าแค โจ� ไม้ ยอ อางโต น้ีงญา
อางแซ่ ล่ากงา กาแน� แซ่ เปิน ยาว ยอง นองนา ม้างม้า
เจ้อ บ่าฮา ล่า กงากา ก้านลา� 5 จ้า พาจาว มาง ยาง ล่าท่ี
แฮง้ ไจ แซ่ ยาว ล่าลูก เวอ อางจาน แอ ป่ี กงากา เป� น้ีแม้
แนยาว พาจาว มางนา แค กาโน� อางอา้ ยา้ กงา พาจาว
น้ีมาง นา แค ป่ี ล่าง��

6 ยาว �ฮายา่ อางอี 5 โต น้ียา่ ท่ือบาท ญา ก่อง กงา แง�
จ้า พาจาว ม้า ฮายา่ ออืนา ท่ือโต แนม บ่าลู่ม เย� 7 ยาว
นอง อางตู่ เวอ ต้ามค้ืง อมืมือ พาจาว ม้ายา่ ดาบ ชี โค ญา�
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บ่ากงา แค คูคา� ไม้ นอยา่ ฮายา่ อางมู ออื ล่อบ่าปา อางฮู่
จา คูแง� แน�

ชฺา้ง ล้าก้า เวอ พระเยซู นา น้า จ่าง ยา้ง
(มธ� 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ยา
กงา ชฺา้ง แน ฮาก ล้าก้า โยเ้วอ ม่า แง� กงาชฺา้งอางยา่ มาง
พาจาว มาง เท่วาด่า ออื ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า
กงา ชฺา้ง แน� 9 จ้า อา่ซ่าง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า
เวอ ม่า แง� ยา กงา ชฺา้ง บ่าอา่ แน� กงามมือ พาจาว มาง
เท่วาด่า ออื ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า กงา ชฺา้ง บ่า
อา่ แน�

10 �ยาว อา่ซ่าง กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ น้ี มางนา จ่ี ฮูยา้
ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ เวมิ
อางกงา� จ้า อา่ซ่าง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
นา จ่ี ฮูยา้ แง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้มางนา อางซีอางบล่าบ
ยู้ แง�

11 �ยวิชฺา้ง ออื ชอ้นกายา้ โยเ้วอ� นางนา ซ่ืฺย น้าท้าม แอ
ล่า ยาว� ชฺา้ง อางฮื่อ ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออื
ล้าก้า ออืก้อง จูง จา เมอ� บ่ากงา แคคา ล้อแม้ จ่ี วา แน�
12 ไม้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นางนา ม่า ล่า
แง แฮญ้่าม เวอ ล้อแม้ จ่ี วา แน��

พระเยซู ตานฮา อางเลิง่ ม่า ยา้ง
13 ยาว ค่องชา่ง ท่ือม่าง จา เย� น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่

จาน เวอ� อา่ไอ้ นา ม่าย อา่โบง้ อางเกิง่อางก้อ แฮง้ กงานา
คาตา แน เป่ิง ป่ี ป่ี ล่าปาว� แน�

14 จ้า พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �ยา่ค่า เวอ� กงานา
อา่ซ่าง ต้างแต่ง ไน้นา อางเกิง่อางก้อ เป่ิงฮู เพล่อ ป่ี ล่า ช�ี�
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แน� 15 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �แม่น แน อาง
โต แล่ม จ่าแล่ว เป� ตานฮา บ่าจา ป่ี โจ� ไม้ จ่ีวดีม้าม้า น้ี
ยา่ ชฺา้ง อางเกิง่อางก้อ จา แฮง้ วา แน บ่าอา่ เป� แน�

16 ยาว พระเยซู น้ีเลิง่ อูบ่ เพ้กน้า ป่ี ชเีย น้ีแม้แน� �ค่า
พ่ายา่ อางจาอางปาง ท่ือม่าง จา เย� ยาง น่า แน ยา้ น้ี อาง
คลาอางซ้าง นาบาตา แม่น เย� 17 ยาง เยง้ เย น้ีแม้แน�
�กงา ล้อแม้ ฮาย วา� อางคลาอางซ้าง น้ีออื กอย ชียา้ บ่า
จา ชีล้า� แน� 18 ยาว ยาง เยง้ เย� �ออ� แบ คายา กอจี
อางอา้น พยา วี ยาว อางอา้น ล่อบ่าปา ฮื่อ แน แต่ง แล่ นา
แน� ยาว อางคลาอางซ้าง แน อางเกิง่อางก้อ ค้าจา ออื กอ
ชี แน� แน� 19 ยาว ยางต่องยาง แน ม่าจ่าแล่ ชเีย น้ีแม้
แน� �กงายา่ อางเกิง่ อางแม่น อางบยา่ กอ ชี แอ� ไล ปี
ยา้ กงาจฺ่า กงาต้าง แง� ม่อนซ้า แน จ่ีวดีไจ จฺ่าต้าง จา�
แน� 20 จ้า พาจาว มาง ยางนา ม่า เย น้ีแม้แน� �ยา่จ่าง
เวอ� ม้ีค่ี น้า ซ้ีฺ แง� ยาว นาง อางเกิ่งอางก้อ กอ ชอน ชี ชี
น้ียา่ อา่ซ่าง เฮอ เพล่อ แง�� แน��

21 �ยาว น้ีแม้แน ยา้ เพล่อ แล แง เป� ชฺา้ง จาปาง ซ้ีง
ออืยา่ ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ กอ ชี บู แง� จ้า ยอ พาจาว
มาง นืงบาจาบวา แน บ่ากงา ฮายเค่ เย� แน�

พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้ เยง้ ออน ฮาย ปาโน
(มธ� 6:25-34; 19-21)

22พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง ชเีย น้ีแม้แน� �น้ีแม้
แนยาว กงา นองนา ม่าย ล่า ปานา� จ่ีวดี น้ีงนา บ่าพีบ่่าล่อง
โจ� บ้าเจอจฺ่า วา แน บ่าอา่ยาว ม้างม้าเจ้อ ก่าแล่ตูมแล่เซฺ่อ
อางจา ล่า แน� 23 ไม้ จ่ีวดี น้ียา่ จฺ่าเกิง่ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา
แล่ง� แน อางโต น้ียา่ อางก่าอางตูม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แล่
แง� 24 ฮายา่ ออืนา ฮู กาโน� ยอยา่ เจิน้เจ้อ บ่าคลา บ่าวา่
บ่าบู่ แน กอโชง เวอ อางคลาอางซ้าง บ่ากอ ช�ี จ้า พาจาว
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ม้า ยองนา ฮูพลา แง� ยาว นองมู น้ียา่ ฮายา่ ออื ล่อบ่าปา
อางฮู่ จา แง� 25บ้าเจอ ฮาย พีล้้อง แง� พีล้้อง ยาว นาง จ่ี
วดี น้ี ท่ือชัว่โมง จา แล แล่ง ลา� จ้า บ่าอา่ น้อ� 26 อางเลิง่
อางอี้ น้ีล่อ น้ีง บ่าฮาตอ กา ยาว� แฮเ้ลิง่ น้ีเลิง่ นา บ้าเจอ
ฮาย พีล้้อง กาน แง�

27 �น้ีแม้ยาว บ้าเจอฮาย อางก่าอางตูม อางเลิง่ ออืนา
ม่านชู คู แง� แวยา่ ออืนา ฮู คูปาว ยอ ล้อแม้ แต่ล้า ช�ี แว
ยา่ น้ียา่ ล่ากาน บ่าวา่ แน อางก่าอางตูม บ่าแต่ง ตูม แล่�
กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ก่าซ้าด โซโลมอน นาบาตา จาปาง
มาง อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ง แฮ้ แวยา่ น้ีออื อางแว ท่ือ
แว ล่อ แนม บ่ามาง� 28 แวยา่ น้ีออืนา ฮู ปาว� บ่ามล่าง
ยาว ยอ แฮว่ กือ ซ้ีฺ แง� จ้า แฮแ้ม้เวมิ พาจาว ม้า แวยา่ ออื
นา แม่นมาง ยา้ แต่ง แง� น้ีแม้แนยาว พาจาว ม้า นองนา
แวยา่ น้ีออื ล่อบ่าปา ฮูพลา ล่าง� ท้าว นอ พาจาว มางนา
นืงบาบ่าชี คูแน�

29�น้ีแม้แนยาว จฺ่าเซฺ่อต้างเซฺ่อ อางจา ล่า แน บ่าม่านบ่า
ชู คู โจ� 30 ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าแบ กงา กางออื อางเลิง่ น้ี
ออื พีล้้อง คูแง� จ้า พาจาว นอง อางโบง้ ม้า อางแบ ยา้ นอ
บ้าเจอ ออื กงาไจ แงแน� 31 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ พา
จาว นอง ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี อางเลิง่
แฮง้ เยง้ ซฺ้า ออน ฮา ปาโน� น้ีแม้ฮายยาว พาจาว มางมือ
กูยา่งกูเจ้อ นอง กงาไจ แฮง้ ป่ี ล่าง�

32�แกะ อางมู อางอี นอง เวอ� บ่าแค โจ� ไม้ อา่โบง้พา
จาว นองนา นืงบาจาบ ล่าง� ยา นองนา ยางก้อง ท่ืงกงา่
แน ยาง อางเมิง แฮง้ ฮูพลา แล ป่ี ล่าง� 33 อางเกิง่อางก้อ
ค้าจา แฮง้ ก่อง โค โว� แน พลู้ แฮง้ ชฺา้ง อางตูก ออืนา ป่ี
โว� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ
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อางฮู่ อางจา ม้าม้า แฮง้ กอยชอ้น ชชีอ้ด ยา้� มู่งท่า โยเ้วอ
อางเกิ่งอางก้อ ม้าม้า แฮ้ยา่ บ่าก่าง� บ่าแช� บ่าโค แน อา่
ซ่าง มาง บ่าค่าว กงากา เป� แน ค้ีแม้ง อมื บ่าจฺ่ากงา กา
เป� 34 ไม้ นอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา ออื ล้อเกิง้ จา
แง� นอง นืงบา แฮง้ โยเ้วอ ยา้ จา แง� แน�

กูญ่าม แน อางโต แล่มจ่าแล่ โว
(มธ� 24:45-51)

35 �ยาว กูญ่าม แน ล่ากาน วา่ แงแน อางโต เก้ม แล่
คูโว� ยาว กูญ่าม แน กู่มบีท่่อ แฮง้ แปล้นซ้า แน จฺ่อ ชี โว�
36 ยา่เจ่น ค่าตอง เจ้านาย มาง ค่าบาล่า จฺ่าปอต้างปอ เวอ
จาย ลือ แฮง้นา ล่อ แม้แน ยา้� ยาว ยาง เจ้านาย มาง เคอ
ลือ ยาว ล้องก้อ คอก ฮา้ว เมอ� ซฺ้อก แน ล้องก้อ กงาพอง
ป่ี แง� 37 น้ีแม้แนยาว เจ้านาย มาง ลือ เมอ ยาง ยา่เจ่น ออื
บ่ายู่ แน ยางนา ล่อ ด้ืง ชี แน มยา้ง เมอ� เจ้านาย มาง ยอง
นา โญกจ่าญ่อ จ่าแง� กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ เจ้านาย แฮม้้า
ยาง ยา่เจ่น ออืนา โต โย้เวอ ด้ืง ป่ี ยาว ฮูพลา จฺ่าต้าง ป่ีง�
38 น้ีงยา้ เจ้านาย มาง 12 โมง มู่งค่ี เวอ พ่าว ล้า เมอ� ยาง
ยา่เจ่น ออื ล่อ จา นา มยา้ง ยาว� เจ้านาย มาง ยาง ยา่เจ่น
ออืนา โญกจ่าญ่อ จ่างแง�

39 �จ้า นองมู น้ียา่ แบ ชี คู โว� จาวา่แน ยูม้ซ้ืง มาง แล่
ค่าว ออื อา่ล่อม ล้า คู แงแน อางแบ แนยาว� ยา แล่ค่าว
มางนา ยาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ บ่าป่ี ออ้งล้า� 40 ยาว นองมู
น้ีง ท่ือชา่งกานญา อางโต แฮง้ แม่น แน แล่ม ล่อ คูโว� ไม้
กงา พ่าวลือ เมอ� นอ บ่าแบจ่าแล่ คู� แน บ่าเยง่ เคอ กา
กงา อาล่อมเมอ พ่าวลือ แง� แน�

ยา่เจ่น ล้อมาง นืงบาอางชี กงากาง ม้า
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41 ยาว เปโตร น้า เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� อางเลิง่
เพ้ก น้ียา่� กงูนา ญา ล่า อู่บน้า ป่ี ล่าง� อา้ว ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา คาตา ยา้ ล่า อูบ่น้า ป่ีง�� แน�

42 พระเยซู มือ ม่าย ชี น้ีแม้แน� �ยา่เจ่น ยอคา อางซื
ออางปลอง อางแอน้ เจ้านาย มาง ล่ากาน ม่าย วา่ ป่ี มาง�
แน ยา่เจ่น ท่ือบ่า ออืนา ฮูพลา จฺ่าเกิง่ จฺ่า ป่ีง ม้า อา่ซ่าง
เวอ� 43 เจ้านาย มาง ท่ือต่อง จาย พ่าวลือ แล่เมอ ยาง ยา่
เจ่น มาง� ยาง ล่ากาน ม่ายวา่ ป่ี ชี แฮง้ แม่น แน วา่ ชี แน
มยา้ง เมอ� ยางมือ ยา่เจ่น แฮ้มางนา โญกจ่าญ่อ จ่างแง�
44กงา ม่าย แบ ป่ี ล่าวา่� เจ้านาย มาง ยา่เจ่น แฮม้างนา ยา่
เจ่น ยอคา ต้างแต่ง เพล่อ ป่ี ยาว� ยาง ล่ากาน แน อางเกิ่
งอางก้อ คาโคลาโค แฮง้ ฮูพลา ป่ีง� 45 จ้า จาวา่แน ยา่เจ่น
แฮ้มาง น้ีแม้แน เยง้ ยาว� �เจ้านาย มาง พ่าวล้า แล่ง แฮ้
อางมล่าง ยา้ จา แล่ง� แน� ยาว ยา่เจ่น ค่าพ่าย่า ค่าบา
ยา่ ท่ือบ่า ออืนา ต่ือชกื ยาว จฺ่าต้าง ม่าว บ่อ ช�ี 46 น้ีแม้แน
ยาว ยาง บ่าแบจ่าแล่ แน เจ้านาย มาง พ่าวล้าน ยาว มยา้ง
ล้า เมอ� ยาง เจ้านาย มางมือ ยา่เจ่น แฮ้มางนา นาบาตา
ยา โตด ลาบ ป่ี ยาว� ยา่เจ่น ท่ือบ่า ยาง แม้แน บ่าแม่น ออื
ก้อง ท่ือกงา่ แน ด้ืง แอ ป่ีง��

47 �น้ีงยา้ ยา่เจ่น ล้อมาง อางโต บ่าเก่ม ชี แน เจ้านาย
มาง ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้ บ่าฮา ยาว� เจ้านาย มาง นาบาตา ยา้
ต่ือ ชกื แง� 48 จ้า ยา่เจ่น ล้อมาง เจ้านาย มาง บ้าเจอ ม่าย
วา่ ป่ี ชี แน บ่าแบ ยาว� ยา่เจ่น แฮ้มาง อางซี ฮา เมอ ยาง
นา อางบยา่ แน บ่าต่ือ เป� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง อา่
ซ่าง นา บยา่ แน ป่ี แง� ชฺา้ง แฮม้้า พาจาว มางนา อางบยา่
ยา้ กงาป่ี แง� พาจาว มาง อา่ซ่าง นา ล่ากาน บยา่ แน วา่
ป่ี แง� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้มางนา นืงบาแก่นจ่า แง� ชฺา้ง
แฮม้้า ล่ากาน บยา่ แน อางวา่ กงากา� แน�
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พระเยซู อางเลิง่ ปาปาย ซี กาง ยา้ง
(มธ� 10:34-36)

49 กงา ลือ ชี น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง น้ีงนา ฮาย บี่ท่อ จฺ่อ ป่ีง�
ยาว กงา อามือ ยา้ บี่ท่อ จฺ่อ ล้า ป่ี ซ่ี แง� 50 จ้า กงา นาบา
ตา ยา้ กงาตูกกงาพาน แง� กงา ซ้ีฺ แอ เมอ เคอ ยา้� กงา
นาบาตา ยา้ นืงบาต่อง ลาบ้าบ แง ล่ากาน วา่ เปิน เมอ เคอ
ยา้� 51 นอยา่ กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อางจาอางด้ื
งบื้อ ออื ฮา้น ลือ แงแน เยง้ ลา� บ่าอา่ เป� กงา ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ลือ ชฺา้ง ออืนา ฮาย ปล่ากพา อางมู เป่ิง กา ป่ีง�
52 นู้ จายแล ป่ีง น้ียา่� จาวา่แน ยูม้ ล้อยูม้ ชฺา้ง 5 คู่น จา
แง� 2 มู แน เป่ิง กา แง� ท่ือมู ม้า กงานา เจ่อ ล่าง ท่ือมู
ม้า กงานา บ่าเจ่อ ล่า� 53อางโบง้ แน อางยา่ยา่ค่า น้ียา่ บ่า
โลง กา� อางบา แน อางยา่ยา่บี่ น้ีง บ่าโลง กา� อางยู แน
ยอ่บา น้ีง บ่าโลง กา�

แบ คู โว อามือ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน
(มธ� 16:2-3)

54 ยาว พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �นอ
งมู น้ียา่ มู่งบื่น อางปล้าง มู่งน่ืง กลา ป่ากยา่ ล่อยลือ นา
มยา้ง ยาว จ่ี กาง น้ีแม้แน� �มู่งฮอ่ ชา ลือ กาชา� แน�
ยาว ม้าม้า ยา้ มู่งฮอ่ ลือ แง� 55 ยาว นอง ต่องป่ี ป่ากยา่
ฮา้งม้าน ตอล้า นา มยา้ง ยาว นอง จ่ี กาง น้ีแม้แน� �ชา
ล้อง กาชา� แน� ยาว ม้าม้า ยา้ ล้อง แง� 56 ชฺา้ง ยา่จ่าง
ออื เวอ� นองมู น้ียา่ มู่ง แน น้ืงชฺา่ แฮง้นา ฮู ยาว บ้าเจอ ชา
ตอล้า แงแน อางแบ กงากา� จ้า อามือ นอ บ่าแบ กงา บ้า
เจอ ชา ฮา แงแน��

ค่าตอง อางเลิง่ ฮูพลา จ่าแล่ว
(มธ� 5:25-26)
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57 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แล่ ช�ี �นอ อางกงา่ ล่า
บ่ากงา่ ล่า แน บ่าเยง่ ตอ กาลา� 58 จาวา่แน นาง อา่ซ่าง
นา ซีชา่ง ยาว� นาง ซีชา่ง ชี มาง นางนา อางซี ยู้ ล่ายาว
ต้าดต่อนยา่ โย้เวอ ชา ซ่ืฺยแล ล่าเมอ� อางไว่ แน แม่น แน
ม่าอู่บ ลางกา โว� แฮ้แม้ บ่าฮา ยาว นางนา ต้าดต่อนฮู มา
งก้อง ซฺาแล ป่ี ล่ายาว� ต้าดต่อนฮู มาง นางนา คอก ฮูพลา
มางนา ม่าย คอก เวอ ซ่ืฺย ล้อง ล่าง� 59 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่า
แน นา คอก โย้เวอ บ่ากงา ออ่ก เป� พลู้ ออื ป่ี โค เมินญา
กงา ออ่ก แง� แน�

13
นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ง ยา้ง

1แฮเ้มอ เวอ� ชฺา้ง ท่ือบ่า พระเยซู นา ม่า ชี น้ีแม้แน� ผู้
วา่ ปีลาต มาง กาลิลีชฺา้ง นา แซ่ ชเีย� พาจาว มางนา อาง
เกิง่ท่าน เมอ� 2 แฮง้เย่ พระเยซู พอ ชี น้ีแม้แน� �นองมู
เยง้ กานยาว� กาลิลีชฺา้ง ปีลาต แซ่ ชี ออื กาลิลีชฺา้ง ออื ล่อ
บ่าปา ล่า อางบล่าบ ทู แง� 3 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ บ่าอา่
เป� นอง นืงบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ ฮา แฮง้ บ่าวา่ง คู
ยาว� นองมู แฮง้นามมือ ท่ือชา่งกานญา ก่างพยา วี ล่าง�
4แน สิโอลาม หอคอย ชฺา้ง 18 คู่น ออืนา เลิง ต่ือ แซ่ ชี แฮ�้
นอง เยง้ กานยาว ชฺา้ง 18 คู่น แฮ้ออื เยรูซาเล็มชฺา้ง คาโค
ลาโค ออื ล่อบ่าปา ล่า อางบล่าบ ทู แง� 5 บ่าอา่ เป� กงา
ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� นองมู นืงบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ ฮา
แฮง้ บ่าวา่ง คู ยาว� นองมู คาโคลาโค น้ีงนา ยอง แม้แนยา้
ก่างพยา วี ล่าง��

ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง อางซ่ือ บ่าจา
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6 พระเยซู อางเลิง่ เพ้กน้า ป่ี ชี น้ีแม้แน� �ค่าพ่าย่า ท่ือ
ม่าง โซน เวอ ซ่ือไค่ม้ีล่อก คลา ชเีย� ยาง ซ่ือไค่ม้ีล่อก ซ่ือ
นา ล่อ ฮู เย� จ้า อาล่อม บ่ามยา่ง เย� 7 ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
โซนล่อฮู มางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ซ่ือไค่ม้ีล่อก น้ี จ้ืฺง 3 ปี
เคอ ญา จ้า อางซ่ือ บ่าจา� เตอ วี ปาว คลา ชี เวมิ น้ืงชฺา่ตี
เปลิง้ กานแง��

8 �จ้า ชฺา้ง โซนล่อฮู มาง พอ เย น้ีแม้แน� �ท่ือปี ล่อ ฮู
แล่ ป้าโน่� ยาว กงา น้ืงชฺา่ ตู่ ปุ๋ย กาน ป่ี แน� 9 จ้า กาญ่าม
อางซ่ือ ซ่ือ ยาว อางแม่น ยา้� จ้า อางซ่ือ บ่าจา ยาว เตอ วี
กาโน� � แน�

พระเยซู ลองนืง เวอ ค่าบายา่ มางนา ยา ชยีา้ง
10ลองนืง แฮนื้ง� พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ม่าอูบ่ จา

แง� 11 โย้เวอ ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา เย� แด่ยา่ มาง ยางนา
ฮาย ต้างคู้ง เพล่อ ป่ีชี่ 18 ปี เคอ กาชา เย� 12 แฮง้เย่ พระ
เยซู ค่าบายา่ แฮ้มางนา มยา้ง ยาว� ยางก้อง ฮา้วล้า ป่ีชี�่
ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �ออืบา เวอ� นาง พ่าญาด เพล่อ ชี น้ี
โปยว คางญา� แน� 13 ยาว พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ ยา่ง ค่า
บายา่ แฮ้มาง อางโต เวอ โบย ลือ ชเีย� ค่าบายา่ แฮ้มาง
ต้างคู้ง ยา่ง ซฺ้อก ยา้ โปยว ช�ี ยาว ยาง จูง ล้า ยาว พาจาว
มางนา สรรเสรญิ ฮา ชเีย�

14 จ้า ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มาง� พระเยซู ลองนืง
เวอ พ่าญาด ยา ชี แฮง้นา นาบาตา เย่ นืงบาค่า แง� ยาว
ค่องชา่ง ออืนา ม่าย ชี น้ีแม้แน� �กาตีด กา น้ียา่ ล่ากาน
6 นืง วา่ แง� น้ีแม้แนยาว 6 นืง โย้เวอ พ่าญาด ยา แล่
กาโน� ยาว ลองนืง เวอ พ่าญาด บ่ายา แล คู โจ�� แน�

15 แฮง้เย่ พระเยซู พอ ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้ง แมก่า ท่ือเจ่อ
นืงบา ท่ือเจ่อ ออื เวอ� ม้าม้า น้ียา่ ลองนืง เคอ ยาว� นองมู
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คาโคลาโค น้ียา่ อา่มยา่ง แน ลา ออืนา ล่าต่ือ พื้ยอ่อก ล้าง
ชื้ง ต้าง แอ คู แง บ่าอา่ ลา� 16 ยาว ค่าบายา่ อบัราฮมั มาง
อางอา่นอางซ้ืฺอ น้ีม้า ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ฮาย ลาบ้าบ
ป่ีชี่ 18 ปี เคอ คางญา� ท้าว บ่ากงา่ ล่า ค่าบายา่ น้ีมาง ลา
บ้าบ น้ีง ลองนืง เวอ ปล่องปูน ป่ี น้ียา่�� 17 พระเยซู น้ีแม้
แน จ่ี ชี่ น้ี ชฺา้ง ยางนา บ่าซอ ออืนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ป่ี ชเีย�
จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา ซอ คูง
เย�

พาจาว มาง อางเมิง น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง
(มธ� 13:31-33; มก� 4:30-32)

18ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �พาจาว มาง น้ืงชฺา่ตี น้ี
ยา่ บ้าเจอ นา ตู้ แง� กงา บ้าเจอ แฮง้นา เพ้กเต้ม ล่ือวา�
19 เพ้ก ฮู ยาว ม่าต่าโก้บ ซ่ือ อางนือ ป้าค้า ยา้ จา แง� ชฺา้ง
โซน คล้าว เวอ ฮา้น คลา แอ ช�ี ยาว อางนือ ออื แต่ล้า ยาว
อางป้าง อางฮื่อ เพล่อ ล้า ช�ี ยาว ล่างาม ออืเมอ ฮายา่ อาง
ป่าม ป่าม อางกงา� แน�

20 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี่ เย� �พาจาว มาง ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ลือ น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ ลือ
แง� แน บ้าเจอ แฮง้นา เพ้ก ลือวา้ แน� 21 ค่าบายา่ ท่ือ
ม่าง ผงฟู แฮง้ ไจ ค้านู้มป่าง แต่ง ชี ป้าค้า ยา้� ยา แป้ง 3
ถัง โยเ้วอ ผงฟู อางอี้ ซูน ยาว แป้ง แฮง้นา ฮาย อูง่ ล้า ป่ีง�
แน�

ล้องก้อ อางแท่ง ยา่ง
(มธ� 7:13-14, 21-23)

22ยาว พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ยอ่ แล เมอ� ยาง
มือ อางเมิง แน ค่อง ยาง ยอ่ ไก ชี ออืเมอ ม่าอูบ่ กวา่ ชเีย�
23 ยาว ชฺา้ง ท่ือม่าง จา เย พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า ชเีย�
�อา่จาน เวอ� ชฺา้ง อางบล่าบปูน แล่ง น้ียา่ ชา่ บยา่�� แน�
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แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ีพอ ช�ี 24 �แม่น แน แล่ม
แล โว� นองมู่งท่า อางแล ซ้ี แนยาว ล้องก้อ อางแท่ง โย้
ออ้งแล โว� ไม้ ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ ออ้งแล ซ้ีง แง� จ้า บ่า
ออ่ง แล กงากา เย� 25 จ้า ยูม้ซ้ืง มาง ทานล้า ยาว ล้องก้อ
แฮง้ พี่ เมอ� นองมู น้ียา่ อางเง้ โย้เวอ จูง ฮา้ว ป้า คูง น้ี
แม้แน� �นาง เวอ� กงูนา ล้องก้อ น้ีง พอง ป่ี ล่า ปาโน�
แน� จ้า ยูม้ซ้ืง มาง พอ ชี น้ีแม้แน� �นอ อา่ซ่าง เวอ แน
ล้อเกิง้ เวอ จายล้า แอ�� 26 ยาว นอง พอ เมอ น้ีแม้แน�
�กงู นางก้อง ท่ืงกงา่ แน จฺ่าต้าง คูชี ออื ยา้ แน� ยาว นา
ยา่ กงูนา อางเมิง คล้าว แก้บ้า ออืเมอ อางม่าอางอูบ่ ล่า กา
ซ้ืง ยา้� 27 ยาว ยูม้ อางซ้ืง มาง พอ แง น้ีแม้แน� �นอ บ้า
เจอซ่าง เวอ นอ เกิง้ จายล้า นามบ่าแบ� ชฺา้ง อางบล่าบ ออื
เวอ เวอ่ แน ฮื่น คู โว�� 28 จ้างจ้าง โย้เวอ นอยา่ อบัราฮมั
อสิอคั ยาโคบ� แน พาจาว มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู คาโคลาโค
ออื มู่งท่า โยเ้วอ ด้ืงจา นา มยา้ง คูแง� จ้า นอ ยองก้อง บ่า
ออ่ง แล กงากา� นองมู น้ีงนา อางเง้ เวอ จาน แอ ป่ี ล่าง�
แน นอยา่ ซ่อเพ่แช่แก่น ยา้ บื้งฮา้ว ด้า อูง้ ลาบ้าบ คูแง�
29 ยาว ชฺา้ง อางบยา่ เย กูต่องกูต่ี ออืเมอ จายล้า คูแง� ต่ืน
ล้างม้านป่ากยา่� ต่องป่ี ป่ากยา่� มู่งน่ืงอ่อกป่ากยา่� มู่งน่ื
งกลาป่ากยา่ ยา้เย�่ ยองมู น้ียา่ มู่งท่า โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน
จฺ่าต้าง คูแง� 30ยาว แฮเ้มอ นองมือ กงามยา้ง คู แง� ชฺา้ง
ปีนแตปีนนา บ่าอา่ แน อางฮู่ ป้าดจาม บ่าจา ออื� อามือ
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ม้าม้า เพล่อ ชี แน� ยาว อามือ ชฺา้ง ปีน
แตปีนนา ออื� แฮเ้มอยา่ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื เพล่อ
แง� แน�
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พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง นา นืงบาพอ ยา้ง
(มธ� 23:37-39)

31 แฮญ้่าม เมอ ฟารสีิ อางมู เวอ ท่ือบ่า ออื พระเยซู นา
น้ีแม้แน ม่า ล้า ช�ี �นู้เวอ บ่าด่ืง กาน โจ� อางไว่ แน ฮื่น
โว� ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด นางนา แซ่ ล่า ซ่ีง เย�� แน�

32 ยาว พระเยซู มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �ก่าซ้าด เฮโรด ฮอ้
นโจ้ง แม้แน อางโซ้กอางไล้ มางนา น้ีแม้แน ม่าย แอ โว�
�ม้ีนืง ล่าอา้ว น้ีเซฺ้อ ล่าเวมิ กงา แด่ยา่ ออืนา ก่า แง� แน
พ่าญาด ยา แล แล่ง� ยาว กงายา่ ล่ากาน น้ีง วนัท่ี 3 โย้
เวอ วา่ เปิน ป่ีง� แน� 33 จ้า กงายา่ ม้ีนืง ล่าอา้ว น้ีเซฺ้อ ล่า
อา้ว ไพ่น้ีเซฺ้อ ล่าเวมิ แก้บ้า ยอ่ แล แล่แง� ไม้ ค้าแต้ เวอ
จาย ยา้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ แซ่ ช�ี แน กงา คาตา ยา้ โยเ้วอ ซ้ีฺ แล แง�

34�เออ้ เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ง ออื เวอ� นองมู น้ียา่ พา
จาว มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา ลอบา จาน แซ่ ช�ี ยาว ไล
เทอ ยา้ กงา นอง อางเมิง ชฺา้ง ออืนา ค่อด ชี ซ้ีง แง� ยาอา
งบา ยาอางยา่ ออืนา อางต้อง แฮง้ ไจ ค่อด ชี แฮง้แม้แน�
จ้า นอ กงานา แฮ้แม้แน บ่าป่ีฮา ล่า� 35 อามือ พาจาว ม้า
นอง อางเมิง โยเ้วอ บ่าด่ืง กาน� นู้จายแล ป่ีง น้ียา่ นอ กงา
นา บ่ากงามยา้ง ล่ากาน� จ้า นอง น้ีแม้แน จ่ี เมินญา �พา
จาว มาง ชฺา้ง ซฺาลือ ป่ีชี่ มางนา สรรเสรญิ ฮา แง� � แน�
✡

14
ลองนืง โย้เวอ ชฺา้ง นา ยา น้ียา่ อางซี ล่า อางกงา่อาง

เกิง
✡ 13:35 13:35 สดุดี 118:26
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1 ลองนืง เวอ ต่ือเทอ จา แง� พระเยซู มือ ฟารสีิ ยอคา
ท่ือม่าง มาง ยูม้ โยเ้วอ ฮา่งจฺ่า แอ ช�ี ยาว ฟารสีิ มู ออื พระ
เยซู บ้าเจอ อางซี ฮา แงแน ล่อ ฮู ชเีย� 2 ค่าพ่าย่า ล่าค่ือ
แน ล่าปู่ นาบาตา ปู้ง ท่ือม่าง จา แง� พระเยซู ล้าก้า เวอ จูง
ล้า ชเีย� 3 แฮง้เย่ พระเยซู มือ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื
นา แน ฟารสีิ ออืนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �ลองนืง เวอ พ่าญ่าด
ยา น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว เวอ อางซี ลา�� แน� 4 จ้า ยองมู
ยา่ง บ่าพอ คู เย� แฮง้เย่ พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ ล่าค่ือ
อางปู้ง แฮ้มางนา ชู ยาว� พ่าญาด ยา ยาว ม่าย แอ ป่ีชี�่
5 ยาว พระเยซู มือ ยองมู นา พลาบ น้า ชี น้ีแม้แน� �จาวา่
แน นอง อางยา่ ออื แน นอง อา่มยา่ง ออื� ลองนืง โย้เวอ
ล้างบ้อ เวอ กลา แล่ยาว� นอยา่ อางไว่ ยา้ ล่า ออ้ง ปล่อง
แล แง�� 6ยอง กยา้บ ยา้� เจิน้เจ้อ บ่าพอ ล่ือ ป่ี ตอ กาเย�

ค่าตอง อางโต น้ียา่ ฮาก ล่อบ่าปา แน ฮื่อ แงแน บ่าเยง่
โจ

7 ยาว จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน จา เมอ� พระเยซู ชฺา้ง ล้า ชี
ออื ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา ออืเมอ ด้ืง คูง นา มยา้ง ยาว� ยาง
มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� 8 �ค่าบาล่า เมอ ชฺา้ง นางนา ป้า แอ ป่ี
ล่า ยาว� ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา โยเ้วอ บ่าด่ืง แอ โจ� ไม้ กาเท
อกา จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน อางซ้ืง มาง� นาง ล่อบ่าปา แน
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ออืนา ป้า ลือ ป่ีชี่ นามบ่าแบ� 9 ยาว จฺ่า
ปอต้างปอ ล่ากาน อางซ้ืง มาง นางนา ม่า ล่าง น้ีแม้แน�
�ทานล้า ยาว น้ีมางนา ด้ืง ป่ี ปาว� แน� ยาว นาง ซฺ่าจอ
แมก่าก่อง แล่ก้าน แง� แน ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา บ่าอา่ โย้
เวอ กงาด้ืง แอ แง� 10 ยาว จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน จา เมอ
นอง แอ ยาว� ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา บ่าอา่ โย้เวอ ด้ืง กาโน�
จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน อางซ้ืง มาง มยา้ง ยาว นางนา ออ้ง
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ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �อางชา่ง เวอ� ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา นู้ ด้ืง
ล่าปาว� แน� ยาว ฮาก นางนา นาบท้ือ ล่าง� 11 ไม้ อา่ซ่าง
ฮื่อจ่าแล่ง ยางนา อา่ซ่าง มาง บ่านาบบ่าท่ือ� ยาว ชฺา้ง บ่า
ฮื่อจาแล่ ออืนา ฮาก นาบท้ือ คูง� แน�

พาจาว มาง ชฺา้ง นา โญกญอ ยา้ง
12 ยาว พระเยซู มือ ยูม้ซ้ืง มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี

�นาง นืงก้องฮา่ง แน มู่งค่ีฮา่ง ปอ เมอ� นาง อางชา่ง ออื
นา� แน นาง ยา่ชา่งม่องน้าม ออืนา� แน นาง ยูม้ต่องยูม้
ทาง จฺ่าเซฺ่อต้างเซฺ่อ อางจา ออืนา บ่าชา่ง ลือ โจ� ไม้ ชฺา้ง
น้ีออื น่อง โย้เวอ นางนา อางปอ ไซ ล่า กงากา� 13 จ้า ชฺา้ง
อางตูกอางพาน ออืนา� ชฺา้ง บ่ายอ่ ตอ กาง ออืนา� ชฺา้งล่า
งอ่ย ออืนา� ชฺา้งแมปอ ออืนา ชา่ง ล้า โว� 14 ไม้ ชฺา้ง น้ีออื
น่อง เวอ นางนา บ่าปอ ไซ ล่า กงากา� ยาว ชฺา้ง พาจาว
มาง นืงบาวา แน ฮายเค่ มาง แต่ล้า แล่เมอ� พาจาว ม้า
นางนา โญกจ่าญ่อ ล่าง� แน�

จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ยา่ง
(มธ� 22:1-10)

15 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง โย้เวอ จฺ่า ด้ืง จา มาง น้ีเลิง่ กงาก
ยา่ ยาว� พระเยซู นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �พาจาว มาง อาง
เมิง� จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน โย้เวอ อา่ซ่าง กงาจฺ่ากงาต้าง
แง กยา่ง โว�� แน�

16 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่ ยา่ง เพ้ก ม่าย ชี น้ีแม้แน�
�ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน อางฮื่อ ปอ
ช�ี ยาว ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ ป้ายล้า ช�ี 17 ม้างม้าเจ้อ อางเกิง่
ออื ล้างล่อ เปิน ยาว� จฺ่าปอต้างปอ อางซ้ืง มาง ยา่เจ่น มาง
นา ม่าย� ชฺา้ง ลือ ชีออื นา น้ีแม้แน ม่าย แอ ป่ีชี�่ �ออ้งล้า
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กงา คางญา กูเจ้อ น้ียา่ ล้างล่อ เปิน ญา� แน� 18 จ้า ชฺา้ง
จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน โยเ้วอ ป้ายล้า ชี อมืมือ� บ่าก่ืงจ้า แน
ม่า คูง เย� กาบ่ากา น้ีแม้ ม่า เย� �ซูม่า ยา้เป� กงา บ่า
กงา แล ชีล้า น่า อางซ่ืฺอ วื้อ ชี แฮง้ กงา ฮู แอ แง� แน�
19 ยาว กาบ่ากา ม่า เย น้ีแม้แน� �ซูม่า ยา้เป� บ่าแอ กงา
กา ชล้ีา ป่องนา 5 กู่ วื้อ ชี ออืนา ฮู แอ ปานา� บ้าเจอล้อแม้
จา แงแน� แน� 20กาบ่ากา น้ีแม้แน ม่า เย� �ค่าบาล่า ซ่ืฺอ
บ่าแลตอ กาชล้ีา� แน�

21 �ยา่ เจ่น มาง พ่าว ล้า แล่ ยาว� เจ้า นาย มางนา
อางเลิง่ คาโคลาโค ยา่ง อู่บน้า ป่ี ชเีย� เจ้านาย มาง นา
บาตา เย่ นืงบาค่า แง� แฮง้เย่ ยา่เจ่น มางนา ม่า ชี น้ีแม้
แน� �อางไว่ แน น้ีเมิง ก้อง แก้บ้า อางฮื่อ แก้บ้า อางอี ค้า
จา ออืก้อง แอ โว� ยาว ชฺา้ง อางตูก ชฺา้ง ล่าค่ือค้ือแซฺ้ แน
ชฺา้งแมปอ ออืนา นู้ ซ่ืฺยล้า โว�� แน� 22 ยาว ยา่เจ่น มาง
แฮ้แม้แน แอ ฮาย แอ ยาว� เจ้านาย มางนา พ่าว ม่า ล้า
ชเีย น้ีแม้แน� �กงา นาง ม่า ล่าชี่ แม้แน ฮาย ยา� จ้า ตี
ด้ืงยา้ ยา่ง จ้านล้า ช�ี แน� 23 แฮง้เย่ เจ้านาย มาง น้ีแม้
แน ม่า ช�ี �น้ีแม้แนยาว อางเมิง อางเง้ แก้บ้า โยเ้วอ ออ่ก
แอ โว� ยาว ชฺา้ง ออืนา ชา่ง ล้า โว� กงา ยูม้ นู้ ปล้ืง แน�
24ยาว ต่องก่า เวอ กงา ชฺา้ง ป้า ยาว บ่าล่า ออื� อา่ซ่าง มาง
กงา จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ปอ นู้ จฺ่าเกิง่ น้ีง บ่ากงา จฺ่า ล้า
กาน� � แน�

พระเยซู นา เค่ น้ี อางลาบ้าบ
(มธ� 10:37-38)

25 ยาว ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ พระเยซู ก้อง เค่ แลน ช�ี พระ
เยซู มือ ยองนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� 26 �จาวา่แน นอง กงา
ศิษย์ เพล่อ ซ่ีง แนยาว กงานา ลาก ล่าโว� นอง อางบา อาง
โบ้ง� อางบี่อางยา่� ยา่ชา่งม่องน้าม ออืนา แน ค่าตอง นา
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ล่อบ่าปา แน� 27อา่ซ่าง ค่าตอง ไม้กางเขน แฮง้ บ่าป่า ล้า�
แน กงา ปาปาย อางตูกอางพาน แฮง้ บ่าโอด่ กงากา ยาว�
ยา กงา ศิษย์ บ่าเพล่อ กงากา� 28จาวา่แน นอง ยูม้ อางฮื่อ
แต่ง ซ่ีง แนยาว� ต่องก่า เวอ นอยา่ แต่งจี อางฮู่ โค แล่ง
แฮง้ กงาเยง้ เปิน แง� ไม้ แบ ป่ีง นอ พลู้ แฮ้ อางลอ ยา้ ล่า
แน� 29 ไม้ น้ีแม้ บ่าฮา ยาว� กาเทอกา นอง ยูม้ยื้ง ปล้อก
เปิน ยาว พลู้ แฮง้ โค ยาว� นอง ยูม้ อางฮื่อ แต่ง แฮง้ กงา
วา่ง กาน้าอี�่ ยาว ค่องชา่ง อมื อื้อ คูยาว น้ีแม้แน จ่ี กาน้า
อี�่ 30 �โอ ชฺา้ง น้ีม้า ยา่ ยูม้ซ้ืฺอ อางฮื่อ แต่ง ซ้ี แง� จ้า เปิน
แน บ่าแต่ง กงากา� แน�

31 �บ่าอา่ ยาว จาวา่แน ก่าซ้าด ท่ือม่าง มาง� ก่าซ้าด
ท่ือม่าง มางนา ออ่ก รบ แอ เมอ� ยา บ่าเยง่ เปิน ล่า ยาง
ตาฮา้น 10,000 คู่น ออืยา่� ก่าซ้าด ท่ือม่าง มาง ตาฮา้น
20,000 คู่น ออืนา อางก่าจ่า กงา ไกล่า แน� 32 ยาง บ่าก่า
จ่า กงากา แน แบน ยาว� ยา อางไว่ แน ชฺา้ง กงา ซฺาแอ ป่ีง
รบ กาง แฮง้ จ่ีอู้ วา่ง ป่ีง� ก่าซ้าด ท่ือม่าง มาง แน ตาฮา้น
ออื แก้บ้า อางเวอ่ โย้เวอ จา เมอ ยา้� 33 ท่ือชา่งกานญา�
นาง ม้างม้าเจ้อ ค้าจา ออื บ่าวี ยาว� นา กงา ศิษย์ บ่าเพล่อ
ตอ กา��

จ่าแม่ อางอา้ม โค ยา้ง
(มธ� 5:13; มก� 9:50)

34-35 อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง แม่น แน น้า คู โว� �จ่าแม่ น้ี
ยา่ อางแม่น จ้า จ่าแม่ อางอา้ม แฮง้ โค ยาว� อางอา้น แม้
แน บ่าฮาย อา้ม ป่ี ตอ กา กาน� น้ืงชฺา่ เวอ ฮา้น กาน แอ
เวมิ บ่ากงา� อา่มยา่งแอง่ เวอ ฮา้น ซูน แอ เวมิ บ่ากงา�
กอย วี แฮง้ ญา� แน�
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15
แกะ โปยว ชี มาง
(มธ� 18:12-14)

1 แฮญ้่าม เมอ� ชฺา้ง ภาษี กอ มู ออื แน ชฺา้ง อางบล่าบ
ออื จา เย� ยองมู น้ียา่ พระเยซู ม่าอู่บ แฮง้นา ออ้ง น้า ล้า
ชเีย� 2 ยาว ฟารสีิ แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื จ่ีจ่าบ
กาง เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ีม้า ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา เป-ลอ
ชา่ง ยาว ฮา่ง ท่ืงกงา่ แน จฺ่า ชา่ง ช�ี แน�

3แฮง้เย่ พระเยซู น้ีเลิง่ ยองนา อูบ่ เพ้กเต้ม น้า ป่ีช�ี 4 น้ี
แม้แน� �จาวา่แน ชฺา้ง ท่ือม่าง มางก้อง แกะ 100 โต จา
แง� จ้า ท่ือโต โปยว กา ช�ี น้ีแม้แน ยาว ยาง แกะ 99 โต
ออืนา บู่ก่า แต่ โย้เวอ ชีชา่ยาว� แกะ ท่ือโต มางนา บ่าซฺ่า
กวา่ แอ ล้า มยา้ง แอ เคอ แน� 5แกะ แฮม้างนา มยา้ง ยาว
ยาง นาบาตา ยา้ กยา่ง แง� ยาว แกะ มางนา ป่า แล่ แง�
6ยาว ยูม้ เวอ ซ่ืฺย พ่าว ลือ แง� ยาว ยาง ยูม้ต่องยูม้ทาง แน
อางชา่ง ออืนา ฮา้ว ล้า โค ยาว ม่า เย� �กงา แกะ โปยว ชี
มางนา มยา้ง แล่ ชี่ น้ีง� กงาก้อง จฺ่าต้าง กยา่ง ม่อน ชา่ง
ล่า ปาโน� แน� 7 ยาว กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ชฺา้ง อางบล่า
บ ท่ือม่าง นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว� มู่งท่า
เวอ เท่วาด่า อมื กยา่งม่อนซ้า คูแง� ไม้ น้ียา่ ชฺา้ง อางแม่น
ลามแลว 99 คู่น จา ออื ล่อบ่าปา กยา่ง คาแม้ แน จา แง�
แน�

พลู้ โปยว ชยีา้ง
8 �จาวา่แน ค่าบายา่ ท่ือม่าง พลู้ อางฮู่อางคา ท่ือแช่

เหรยีญ จา แง� จ้า ท่ือ เหรยีญ คลา โปยว ช�ี น้ีแม้แน
ยาว ค่าบายา่ แฮม้้า� กู่ม ท่อ ยาว พลู้ แฮเ้หรยีญ มยา้ง แอ
เคอ แน ยูม้ บ่ากวา่ด ซฺ้า กวา่ ลา� 9 ยาว พลู้ แฮเ้หรยีญ นา
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ซฺ้า มยา้ง ยาว� ค่าบายา่ แฮ้มาง ยูม้ต่องยูม้ทาง แน อาง
ชา่ง ออืนา� ชา่ง ฮา้ว ล้า โค ยาว ม่าย ชี น้ีแม้แน� �กงา
พลู้ ท่ือ เหรยีญ โปยว ยาว มยา้ง แล่ ชี่ น้ีง� กงานา จฺ่าต้าง
กยา่ง ม่อน ชา่ง ล่า ปาโน� แน� 10 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่�
ชฺา้ง อางบล่าบ ท่ือม่าง นืงบาเพ่น เมอ� มู่งท่า เวอ เท่วาด่า
อมื แฮแ้ม้แน ยา้ กยา่งม่อนซ้า คูแง� แน�

อางโบง้ นืงบา อางแม่น ยา่ง
11พระเยซู อางเลิง่ เพ้ก น้า แล่ ป่ีชี่ น้ีแม้แน� �ค่าพ่ายา่

ท่ือม่าง จา เย อางยา่ ค่าพ่ายา่ 2 คู่น จา แง� 12ยาว อางยา่
น่องล่า มาง น้ีแม้แน จ่ี เย� �อา่โบ้ง เวอ� อางเกิ่งอางก้อ
กงา กงาคาแม้ แน ชแีฮง้� กงานา นาง บ่าซ่ีฺ ฮู่ นู้ เป่ิง ป่ี ล่า
ปาว�� แฮง้เย่ อางโบง้ มาง อางยา่ มาง เยด่นา อางเกิง่อา
งก้อ ยาง เป่ิง ป่ี ช�ี�

13 �บ่ามล่าง ยาว� อางยา่ น่องล่า มาง ยาง อางเกิง่ ยา่ง
อางเมิง อางเวอ่ โย้เวอ ฮา้น แลน ชเีย� ยาว ยางมือ พลู้
ยา้ง บ่าแม่น ป่ากยา่ ไจ ชเีย� แน พลู้ ยา้ง ค้าค้าเล้อเล้อ
แน ไจ บ่อ ชเีย� 14 ยาว ยาง พลู้ ยา้ง โค ช�ี แฮญ้่ามเมอ
แควน แฮ้ แควน จฺ่าเกิง่ต่างก้อ เคม ช�ี ยาว ยาง จฺ่าเซฺ่อ บ่า
จา เย� 15 แฮง้เย่ ยาง อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง เวอ� ชฺา้ง ท่ือ
ม่าง มางก้อง ล่ากาน วา่ แอ ช�ี ยาว ยางนา น่า โย้เวอ วา่
ปอ แอ ป่ีชี�่ 16 ยาว ยาง นาบาตา เย่ แบ่ซฺู่ แง� ยา วา่ จฺ่า
เกิง่ แฮง้ จฺ่า ซ่ีง เย� จ้า อา่ซ่าง มาง ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี จฺ่า
เย��

17 �ยาว น่อง โย้เวอ ยาง เยง้ กงา แล่ ชี�่ แน น้ีแม้แน
จ่ี เย� �อา่โบ้ง ยา่เจ่น ออืยา่ จฺ่าต้าง บ่าโค� จ้า กงานา ฮู
ล่า ปาโน จ่ืฺงคู ชา ซ้ีฺ คางญา� 18 กงา อา่โบง้ นา พ่าว ซฺาแล
ยาว ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง แน� อา่โบ้ง เวอ� กงา นางนา
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แน พาจาว มางนา อางบล่าบ ฮาย ล่าแอ�่ 19 ยาว กงา อา่
โบ้ง อางยา่ เพล่อ แล่ บ่าซูม ชีล้า� กงานา นาง ยา่เจ่น ท่ือ
ม่าง เพล่อ ป่ี ล่าปาว แน��

20 �ยาว ยางมือ อางโบ้ง มางนา พ่าว ซฺ้า แล ชเีย� ยาว
อางโบง้ มาง ยางนา อางเวอ่ โยเ้วอ จาย มยา้ง ช�ี ยาว อาง
โบง้ มาง ยางนา ลาก ปาปาย ฮื่น แอ ค่อด ชูบ่ แอ ช�ี 21ยาว
อางยา่ มาง จ่ี เย น้ีแม้แน� �อา่โบ้ง เวอ� กงา นางนา แน
พาจาว มางนา อางบล่าบ ฮาย ล่าแอ�่ กงา นาง อางยา่ เพ
ล่อ น้ี บ่าซูม ชล้ีา� แน�

22 �จ้า อางโบ้ง มาง ยา่เจ่น ออืนา น้ีแม้แน ม่าย ชเีย�
�อางไว�่ แน ยางนา อางก่าอางตูม อางแม่น แฮง้ ซฺ้า ตูม
ป่ี โว� ยาว ล่าชฺ่อง แฮง้ ยาง ล่าญู่ง โย้เวอ ชอ่ง ป่ี โว� แน
แค้บ ซฺ้า ตา ป่ี โว� 23 ยาว อา่มยา่ง อางยา่ อางตู่ง ท่ือม่าง
แซ่ ยาว แต่งจี จฺ่าปอต้างปอ ฮา เซฺ้อ แน� 24 ไม้ กงา อางยา่
น้ีม้า ซ้ีฺ คา ยาว ท่ือเทอ แต่ลาน แล่ ชี ชอ้ด ยา้� กงา ยาง
นา โปยว แอ� จ้า อามือ ซฺ้า มยา้ง แล่ ยา่� แน� ยาว ยอง
จฺ่าต้างปอ ลางกา น้าว��

25�ยาว อางยา่ ค่าพ่ายา่ ซากาว มาง� น่า โยเ้วอ ล่ากาน
วา่ จายล้า ยูม้ ชา เคอ เมอ� ยาง เพ่ง ฮา้ว ม่อนซ้า นา กงาก
ยา่ ชเีย� 26 แฮง้ยา้ ยา่เจ่น มางนา ฮา้ว น้า ชี น้ีแม้แน�
�บ้าเจอ ตอล้า ช�ี� แน� 27 ยา่เจ่น มาง น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�นาง แพ้ ยูม้ เวอ พ่าว ล้าน แล่งญา แน� แฮง้ยา้ นางโบ้ง
มือ กงูนา ม่าย อา่มยา่ง อางยา่ อางตู่ง ท่ือม่าง แซ่ จฺ่าปอ
ต้างปอ ฮา ป่ี ล่าง� แน�

28 �อางอา้ย มาง นาบาตา เย นืงบาค่า แง� จฺ่าปอต้าง
ปอ โยเ้วอ บ่าออ่ง แล เย� แฮง้เย่ อางโบง้ มาง ยางนา ออ่ก
ชา่ง ลือ ช�ี 29 จ้า ยาง อางโบง้ มางนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �อา่
โบ้ง เวอ� ฮูปาว กงายา่ นางนา ไล ปี ยา้ ล่ากาน วา่ย ป่ี ล่า
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แอ�่ ยาว นาง ม่า ล่าง ออื บ่าฮา แน บ่าจา� จ้า นา กงานา
เจิน้เจ้อ บ่าป่ี ล่า กางซ้ืง� กงา อางชา่ง ออืนา แพแล ท่ือโต
แนม บ่าแซ่ ปอ กางซ้ืง� 30 จ้า อา่แพ้ ยา นาง อางเกิ่งอา
งก้อ ออื ค่าบายา่ อางโต ก่อง ออืนา โค แน ป่ี ช�ี ยาว ยาง
พ่าว ล้า แล่เมอ นา ยางนา อา่มยา่ง อางตู่ง แซ่ ปอ แล่ ชี�่
แน�

31 �ยาว อางโบ้ง มาง ม่า ชี น้ีแม้แน� �อางยา่ เวอ� นา
อา่โบ้ง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ลาย มล่าง คางญา� ยาว อาง
เกิ่งอางก้อ คาโคลาโค น้ียา่ นาง เฮอ เพล่อ ญา� 32 จ้า
กงูยา่ จามปีน ยา้ จฺ่าปอต้างปอ แง� ไม้ นาง แพ้ ซ้ีฺ คายาว
อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� กงู ยางนา โปยว
ยาว อางซ่ืฺอ ซฺ้า มยา้ง แล่ ป้าน่อ� แฮง้ยา้ กงู กยา่ง น้ียา่� �
แน�

16
อางเกิง่อางก้อ ม้าม้า ยา้ง

1 ยาว พระเยซู ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ชฺา้ง
อางจาอางปาง ท่ือม่าง จา เย� ชฺา้ง ท่ือม่าง นา จ้าง ยาง
อางเกิ่งอางก้อ แฮง้ ฮูพลา ป่ี ชเีย� จ้า น่อง เวอ ฮาก น้ีแม้
แน ม่า ล้า ชเีย� ชฺา้ง อางเกิง่อางก้อ ฮูพลา แฮ้ม้า นาง พลู้
ยา่ง ค้าค้าเล้อเล้อ แน ไจ ชแีน� 2 ยาว ชฺา้ง อางจาอางปาง
มาง ชฺา้ง อางเกิง่อางก้อ ฮูพลา มางนา ฮา้ว น้า ชี น้ีแม้แน�
�กงา อางเลิง่ กงากยา่ ล้า ชีน้ี กงานา ม่าย ล่าวแล ล้อแม้
แน� พลู้ ปาบ นาง ฮูพลา แต้ม ชี ชี แฮง้ กงานา ค่ืน ป่ี ล่าว�
กงา นางนา ก่าออ่ก ล่าง� แน�

3 �ยาว ชฺา้ง อางเกิ่งอางก้อ ฮูพลา มาง นืงบา เวอ เยง้ ชี
น้ีแม้แน� �กงา ล้อแม้ ฮาย วา� กงานา ชา ก่า ออ่ก ล่าง�
น้ืงชฺา่ ตู่ เวมิ แฮง่ บ่าจา ชี ล้า� พลู้ ชา ป้า กวา่ เวมิ ฮากนา
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ซฺ่าจอ คาแน้� 4 ออ่ กงา แบ คายา� กงา ล่ากาน บ่าจา แน
ฮา เมอ ชฺา้ง กงานา ปล่อง ล่าฮู ซฺ้า� แน� 5แฮง้ยา้ ยางมือ
ชฺา้ง ยาง เจ้านาย มางก้อง อางชี่ ตีด แล่ชี่ ออืนา� ฮา้ว น้า
ชี กาเทอ กามาง กาแน� ยางมือ ท่ือม่าง มางนา น้า ชี น้ีแม้
แน� �นา กงา เจ้านาย มางก้อง อางชี่ อาล่อ จา แง�� แน�
6 ยาว ชฺา้ง อางชี่ ตีด แล่ ชี มาง น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �น้ํามัน
มะกอก 100 ถัง� ยาง น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �น้ียา่ นาง อางชี่
อางพ่า ยา่ง อางไว่ แน 50 ถัง แน แต้ม โว�� แน� 7 ยาว
ยาง ท่ือม่าง มางนา น้ีแม้แน น้า แล่ ชี�่ �นา อาล้อ แน อาง
ชี่ จา แง�� แน� ยาง ม่า ชี น้ีแม้แน� �กอ 100 ถัง� แน�
ยางมือ น้ีแม้แน ม่า ช�ี �อางชี่ อางพ่า นู้ 80 ถัง แน แต้ม
ลู่ง โว� แน� 8 ยาว ชฺา้ง อางจาอางปาง มาง� ชฺา้ง อางเกิ่
งอางก้อ ฮูพลา อาน มาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ แบน ช�ี ยาว
ยางนา จ่ี ชา่ง ชี อางแอ้น แน� ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออื น้ีแม้แน อางเลิง่ ฮา แฮง้� อางค่ี คู พาจาว มาง ชฺา้ง ออื
ล่อบ่าปา แน� 9 ยาว กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ ชฺา้งอางเมิง นู้
อางชา่ง ซฺ้า เมอ พลู้ น้ีง ไจ ซฺ้า ปาว� ไม้ พลู้ โค ยาว นางมือ
นาง อางชา่ง ออืก้อง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ท่ืงกงา่ ยา้ กงาด้ืง
แล แล่ง� 10 ชฺา้ง อางเลิง่ อางอี แฮง้ นืงบาชี ฮูพลา วา่ ป่ี อา
งกงา กางออื� อางเลิง่ อางฮื่อ ออื คาตา ยา นืงบาชี ฮูพลา
วา่ ป่ี กงา กางแง� จ้า ชฺา้ง อางเลิง่ อางอี แฮง้ ฮูพลา วา่
ป่ีง แน นืงบาบ่าชี่ กงา กาง ออื� อางเลิง่ อางฮื่อ ออื คาตา
ยา้ นืงบาบ่าชี่ กงากา� 11 น้ีแม้แนยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
อางเกิง่อางก้อ อางอี ออื� ฮูพลา แฮง้ นืงบาบ่าชี่ ล่ากงา กา
ยาว� พาจาว มาง นางนา อางเลิง่ ปีนแตปีนนา ม้าม้า ออื�
ล้อแม้ นืงบาชี ฮูพลา วา่ ป่ี ล่า กงากา แน� 12ยาว จาวา่แน
นอง ฮาก อางเกิ่งอางก้อ แฮง้ บ่าฮูบ่าพลา ป่ี กงากา ยาว�
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น่อยา่ บ้าเจอล้อแม้ ค่าตอง อางเกิง่อางก้อ แฮง้ ฮูพลา กงา
กา แน�

13 �ยา่เจ่น น้ียา่ เจ้านาย 2 คู่น แน ล่ากาน บ่าวา่ ป่ี กงา
กา� ไม้ ยา่เจ่น น้ีม้า ท่ือม่าง มางนา ลาก ยาว ท่ือม่าง มาง
นา เม้อ แง� บ่าอา่เวมิ ยา เจ้านาย ท่ือม่าง มางนา ซอ ยาว�
ท่ือม่าง มางนา ฮูยา้ แง� ยาว น้ีงยา้ นองมือ พาจาว มาง
นา แน พลู้ แฮง้นา ท่ือญ่าม กาแน บ่าลาก กงากา� แน�

พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว บ่าเพ่น กงากาง ยา้ง
(มธ� 11:12-13)

14 ยาว ฟาริสี พลู้ นา ซอ ออื อางเลิง่ คาโคลาโค แฮง้
กงากยา่ ยาว� พระเยซู นา อื้อ กาน ชเีย� 15 แฮง้เย่ พระ
เยซู น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �นองมู น้ียา่ ฮากนา แบ ป่ี ซ่ีง แง� นอ
พาจาว มาง นืงบาวา แน ฮาย เค่ แงแน� จ้า พาจาว ม้า
อางแบ นอง นืงบา น้ียา่ อางไล้ ออื แอ่ ยา้ จา แง� ยาว ม้าง
ม้าเจ้อ ชฺา้ง ออื อางแม่น� แน ปีนแตปีนนา แน เยง้ ออื พา
จาว ม้า ชา่คาบอล้อ แน เยง้ แง��

16 �ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา มาง ชา ลือ เมอ� ยวิ
ชฺา้ง น้ียา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
ออื� ม่าอู่บ แฮง้นา อางน้า จ่า� ยาว ยอหน์ มาง ลือ ยาว�
อางเลิง่ อางแม่น พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด ลือ เพ
ล่อ ชี น้ีง อู่บน้า ป่ี แง� ยาว อามือ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื พา
จาว มาง ชฺา้ง ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ซ้ี แง� 17 จ้า มู่ง แน
น้ืงชฺา่ แฮง้ โปยว เวมิ� อางล้ีบอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางไล่
อมืมือ ท่ือโต แนมมือ บ่าโปยว แอ��

18 �ค่าพ่าย่า ล้อมาง ค่าตอง ค่าบา นา วา่ง แล่ยาว ค่า
บา อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ง� ค่าพ่ายา่ แฮม้้า จู้ จา ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� ยาว ค่าพ่าย่า ล้อมาง ค่าบายา่ อางบล้อง วา่ง แล่ชี่
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มางนา ยู้ แง� ค่าพ่ายา่ แฮม้้า จู้ จา ชี แน ท่ือชา่งกานญา�
แน�

ชฺา้ง อางจาอางปาง แน ลาซารสั มางเยด่
19ยาว พระเยซู น้ีแม้แน อางเลิง่ อูบ่ เพก้น้า แล่ ป่ีชี่ น้ีแม้

แน� �ชฺา้ง อางจาอางปาง ท่ือม่าง จา เย� ยา อางก่าอาง
ตูม สีม่วง อางฮู่ อางคา แน พ้าป่าน อางแม่น ออื ตูม แล่
ชเีย� จ่ีวดี จาบื่อด้ืงบื้อ ยา้ จฺ่าต้าง ด้ืง แง� 20ยาว ชฺา้ง อาง
ตูกอางพาน ท่ือม่าง จา เย� ยาง อางเม้ง ลาซารสั แน เย�
ยาง อางโต ออืเมอ มาป้อ ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว ยา ชฺา้ง อาง
จาอางปาง มาง ยูม้ ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ ยู่ จา เย� 21 ยา
ชฺา้ง อางจาอางปาง มาง โต โยเ้วอ จฺ่าเกิง่ กลา ชแีฮง้ จฺ่า ซ่ีง
เย� ยาว ค่ือ ออื ยาง มาป้อ แฮง้ แบ่ เย�

22 �ยาว น่อง โย้เวอ ลาซารสั มาง ซ้ีฺ ยาว� เท่วาด่า ออื
ยางนา ลาบ อบัราฮมั ก้อง มู่งท่า โยเ้วอ ซ่ืฺย ด้ืง แล ชเีย� แน
ชฺา้ง อางจาอางปาง มาง นามมือ ซ้ีฺ ยาว พูม ชเีย� 23 ชฺา้ง
อางจาอางปาง ม้า ล่าลูก เวอ กลาแอ ช�ี ยาว ยา นาบาตา
ยา้ ลาบ้าบ ช�ี จ้า ยา อบัราฮมั นา อางเวอ่ เวอ จาย ฮู มยา้ง
แง� ยาว ลาซารสั นา อบัราฮมั ก่องทาง โย้เวอ จูง จา นา
มยา้ง ชเีย�

24 �ชฺา้ง อางจาอางปาง มาง โฮก้ฮา้ว ล้า ชี น้ีแม้แน�
�อบัราฮมั กงา อางฮู่ มาง เวอ� กงานา ซ่ืงกงา่กยา้ ลาซา
รสั นา กงาก้อง ซฺาลือ ป่ี ล่าปาว� ไม้ ยาง ล่าปู่ ล่าญู่ง แฮง้
ล้าง โยเ้วอ แดด ยาว� กงา ม่านล่า นู้ แดด ป่ี ล่า ปาว ล้อง
น้ีง โปยว คาไล� ไม้ กงา บี่ท่อ แต่ นู้ ล้อง ด้า ลาบ้าบ แง�
แน� 25 จ้า อบัราฮมั น้ีแม้แน ม่า เย� �อางยา่ เวอ� อางเย้
ง กงา ไกล่า นาง อางแต่ แน ฮา เมอ� นา ม้างม้าเจ้อ อาง
แม่น แอ่ ยา้ กงาบู้ แง� จ้า ลาซารสั ม้า ม้างม้าเจ้อ บ่าแม่น
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ออื แอ่ ยา้ กงาบู้ แง� จ้า อามือ ยา จาบื่อด้ืงบื้อ ยา้ จา แง�
จ้า นา ลาบ้าบ แง� 26 ยาว อา่จ่าม มือ แปฟาง อางมอง อา
งกล้ือ จา แง� กงูนา บ่าป่ี ซฺ้า กาลา� แน�

27 �แฮง้ยา้ ชฺา้ง อางจาอางปาง มาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �น้ี
แม้แนยาว อบัราฮมั กงา อางฮู่ มาง เวอ� ลาซารสั นา ม่าย
อา่โบ้ง ยูม้ โย้เวอ แล ป่ี โว� 28 ไม้ กงา ม้องน้าม 5 คู่น จา
แล่ง� ลาซารสั นา ยองนา ม่าย อางโต แล่มล้าง แล่ ป่ี แน�
ไม้ กาญ่าม เวอ ยอ กงา แม้แน บ่ากงา ลาบ้าบ แล่ก้าน�
แน�

29 �จ้า อบัราฮมั ม่า ชี น้ีแม้แน� �โมเสส แน พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู ออื ยองนา ม่าอู่บ จา แง� ยองนา ชฺา้ง แฮ้ออื
จ่ีต่าง ม่าอูบ่ แฮง้ น้า ป่ี ปาว� แน�

30 �ชฺา้ง อางจาอางปาง มาง จ่ี เย น้ีแม้แน� �อบัราฮมั
กงา อางฮู่ มาง เวอ น้ีม้อก ฮา น้ี บ่าก่อ กาซ้ืง เป� แฮ้แม้
ยาว ชฺา้งซ้ีฺ แอ ชี ออืนา แต่ล้า ป่ี ยาว ยองนา ม่าอู่บ แล่ ป่ี
โว� ยาว ยองมือ อางน้าจ่า ยา้� ยาว ยอง อางบล่าบ ฮา
แฮง้ วา่ง ยาว นืงบา อางเพ่น คู ยา้� แน�

31 �อบัราฮมั ยางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ยอง โมเสส แน
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา บ่าน่าจ่า ยาว� ยอง มือ ชฺา้งซ้ีฺ
ยาว แต่ล้า ชอีอื นา บ่านาจ่า ท่ือชา่งกานญา� � แน�

17
อางบล่าบ จ้อบ ฮา ป่ี ยาว บล่าบ ยา้ง
(มธ� 18:6-7, 21-22; มก� 9:42)

1 ท่ือนืง จา เย พระเยซู ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�ม้างม้าเจ้อ จา แง ชฺา้ง ออืนา จ้อบ บ่าแม่น ฮา ป่ีง� จ้า อา
งบล่าบ น้ียา่� ชฺา้ง ฮากนา อางบล่าบ จ้อบ ฮา ป่ีง ออืก้อง
กลา แง� 2 ยาว ชฺา้ง ยา่เก ออืนา อางบล่าบ เค้ ฮา ป่ีง ออื
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นา� ลอบา อางฮื่อ แฮง้ น้ืงชฺอื เวอ พือ แป่น ยาว ทะเล เวอ
ต่านคลา แอ ป่ีง แฮง้ ซูม แง� 3 น้ีแม้แนยาว ค่าตอง อางโต
แฮง้ แม่น แน ฮูพลา จ่าแล่ โว� ยาว นาง ยา่ชา่งม้องน้าม
อางบล่าบ ฮา ออืนา ม่าย วา่ง ป่ี โว� ยาว จาวา่แน ยาง ม้า
ม้า แน อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว ยางนา อางเลิง่ บ่ายู่ โจ�
4 แน ยาง นางนา กานืง 7 เทอ กา แน บ่าแม่น ฮา ล่าเมอ�
นางนา กูเทอ แน น้ีแม้แน ม่า ล่ายาว� �ซูม่า ยา้เป กงา น้ี
แม้ บ่าฮา แล่ กาน� แน� น้ีแม้แนยาว นาง ยางนา เจิน้เจ้อ
อางเลิง่ บ่ายู โจ เป� แน� 5 ยาว ศิษย์ ออื จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงูนา ปล่อง อางอา้น
น้ีง ล่อบ่าปา แน ฮาย เจ่อ ป่ี ล่า ปาว� แน�

6 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน พอ ช�ี �จาวา่แน นอง ม่าต่าโก้
บ อางนือ ล่อ แน เจ่อ ยาว� นอ จืฺงจ้ืฺง อางฮื่อ มางนา ม่า
ทะเล โย้เวอ ด้ืงแอ ป่ี เวมิ อางกงา ยา้� ยาว จืฺงจ้ืฺง อางฮื่อ
มาง ม้าม้า ยา้ ทะเล โยเ้วอ ด้ืง แอ แง� แน�

ยา่เจ่น อางแม่น ยา่ง
7 �จาวา่แน นางก้อง ยา่เจ่น ท่ือม่าง จา แง� ยาว ยาง

นา แกะ ปอ น่าไท่ ป่ีง� ยาว ยาง พ่าวล้า แล่เมอ� นา ยาง
นา น้ีแม้แน อางม่า ล่า� �ด้ืง ล่ือยาว จฺ่าต้าง ปาว� แน�
8อา้ว นา ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ล่า� �กงานา ฮา่งเพิน่ จาม
จฺ่า ป่ี ล่ายาว� นู้ ด้ืง ล่อ กงานา ฮูพลา ล่าว� ยาว นายา่
กงา จฺ่าต้าง เปิน เมอ จฺ่า กาโน� แน� 9 ยาว เจ้านาย ม้า
ยา่เจ่น ยาง ม่าย ฮา ป่ี ชี ออื ฮา ชี มางนา ขอบคุณ อางฮา
ลา� 10นอง ท่ือชา่งกานญา พาจาว มาง ล่ากาน ม่าย ฮา ป่ี
แฮง้ วา่ เปิน ยาว น้ีแม้แน จ่ี คู โว� �กงู ยา่เจ่น นาง ม่าย
ฮา ป่ี แฮง้ วา่ย ยา� นาง กงูนา ขอบคุณ ฮา ล่าง น้ียา่ บ่าซูม
เป� � แน�
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ค้ีตู้ด ท่ือแช่ คู่น
11 ยาว พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ยอ่ แล เมอ� ยา

กาลิลี แควน แน สะมาเรยี แควน โย้เวอ ยอ่ไก ช�ี 12 ค่อง
ท่ือค่อง จา ค่าพ่าย่า ท่ือแช่ คู่น จา แง ค้ีตู้ด เพล่อ คู ชเีย�
ยองมือ พระเยซู นา ซฺ้า แล คู ช�ี จ้า ยอ เวอ่ แน จูง จา คูง
เย� 13ยาว ยอง จ่ี โฮก้ฮา้ว คูชี น้ีแม้แน� �พระเยซู กงู เจ้า
นาย มาง เวอ� กงูนา ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว� แน�

14พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นอง
อางโต แฮง้ ปุโรหติ ออืนา ฮู แอ ป่ี ปาว� แน� ยาว ยอง ยอ่
แอ เมอ ยอง ค้ีตู้ด ยา่ง โปยว ชเีย�

15 ยาว ชฺา้ง ค้ีตู้ด โปยว ชี อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา
แง� ยาง ค้ีตู้ด ยา่ง โปยว ชี แน มยา้ง ยาว� พ่าว ลือ อาง
เซง บื้ง แน พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ช�ี 16 ชฺา้ง ค้ีตู้ด
โปยว ชี น้ีม้า สะมาเรยีชฺา้ง เย� ยาว ยาง พระเยซู ล่าค่ือ เวอ
บอกไว้ ยาว ขอบคุณ ฮา ชเีย�

17 ยาว พระเยซู ยางนา น้า ชี น้ีแม้� �ท่ือแช่ คู่น อา่ลา ค้ี
ตู้ด โปยว ชีน้ี ยาว ชฺา้ง 9 คู่น ออื เกิง้ แอ โค ช�ี 18 ยาว บ้า
เจอ ยวิชฺา้งบ่าอา่ น้ีมางญา ล่า พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา
น้ียา่� แน� 19 ยาว พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ทาน
ล้า ยาว พ่าว แล ปาว� นาง เจ่อ น้ีง ยา้ นาง ค้ีตู้ด โปยว ชี
น้ียา่� แน�

พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ยา้ง
(มธ� 24:23-28, 37-41)

20 ท่ือนืง จา เย� ฟารสีิ ออื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า ช�ี
�พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ น้ียา่ ล้อ
ญ่าม ลือ แง�� แน� ยาว พระเยซู น้ีแม้แน พอ ชเีย� �พา
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จาว มาง ก่าซ้าด เพล่อ ลือ น้ียา่ บ่าแบตอ กา� 21 ยาว อา่
ซ่าง มาง บ่าม่าตอ กา� �ยา นู้จา แง� แน� บ่าอา่ยาว �ยา
โย้ จา แง� แน� ไม้ พาจาว ม้า นอง นืงบา นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ญา� แน�

พระเยซู ท่ือเทอ ลือ แล่ง ยา้ง
22ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ยาว

นอยา่ กงาชฺา้งอางยา่ ม่าง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ� ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ แฮนื้ง นา มยา้ง คู ซ้ี เวมิ นอ บ่ากงา มยา้ง คู� 23ยาว
นองนา ชฺา้ง น้ีแม้แน ล้า ม่า ล่าเมอ� �ชฺา้งอางยา่ ม้า โยเ้วอ
จาน ญ้า� บ่าอา่ยาว นู้เวอ จาน ญ้า� แน� นอ ยางนา บ่า
กงา ซฺ้ากวา่ คาเป� 24 ไม้ กงาชฺา้งอางยา่ มาง ลือ เมอ� เจ้ง
ยา้ กงามยา้ง คูแง� มู่งท่า เวอ มู่งบล่าบ ท่ือปล่าก จาย ท่ือ
ปล่าก ป่ากยา่ บล่าบ แม้แน ยา้� 25 จ้า กงา อางบยา่ ยา้ ลา
บ้าบ เปิน แง� ยาว อามือ ชฺา้ง น้ีออื กงานา บ่าเจ่อจ่า ล่า�

26 �ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง ยา่ โนอาห์ จีน แฮง้แม้
แน เป� 27 แฮญ้่าม เมอ ชฺา้ง ออื ค่าบาล่า จฺ่าต้าง ม่อนซ้า
คูแง� จ้า โนอาห์ ล้อง คล้าว โย้เวอ ออ้งแล เมอ� ซฺ้อก ยา้
ล้าง ทู้ม ล้า แง� ยาว ยองมู แฮง้ ล้าง น่ือแซ่ แล่ โค ช�ี�

28 �โลท จีน โย้เวมิ ท่ือชา่งกานญา� ชฺา้ง ออื วื้อซฺ้า� ก่อ
งก้า� จฺ่าต้าง� คลาซ้าง� ยูม้ ชฺอ คูแง� 29 ยาว โลท โสโดม
อางเมิง เวอ ออ่ก ลือ เมอ� ซฺ้อก ยา้ มู่งท่า โย้เวอ บี่ท่อ แน
ลอบา บี่ท่อ ยา่ง กลา ลืน ช�ี ยาว อางเมิง แฮ้เมิง โย้เวอ
ชฺา้ง ออืนา โค ยา้ จฺ่อ ช�ี�

30 �ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง ยา่ แฮแ้ม้ยา้ เพล่อ แง�
31 แฮญ้่าม เวอ ชฺา้ง ยูม้มู้ง ท่า ด้ืง ชี ออืนา� ยูม้ คล้าว โย้
เวอ อางเกิ่งอางก้อ บ่าป่ี ออ้ง กอ แล โจ� ยองนา อางไว่
แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ป่ี โว� ชฺา้ง น่า แน ยา้ โย้เวอ จา
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คูชี ออืนา ยูม้ คล้าว โยเ้วอ� เจิน้เจ้อ บ่าป่ี ออ้ง ยู้ แล ป่ี โจ�
ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โยเ้วอ ฮื่น แล ป่ี โว� 32 โลท ค่าบา
มางก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี้ แฮง้นา บ่าลู่ม คูโจ� ยาง โสโดม
อางเมิง แฮง้ พลาบ ฮู ชี แฮง้ ปาปาย ยา้ พาจาว มาง ยาง
นา แซ่ ช�ี 33 ไม้ ชฺา้ง ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้นา กงานา ล่อบ่าปา
แน ลาก ออื กงาซ้ีฺ แง� จ้า อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย
ซ้ีฺ แง� ชฺา้ง แฮม้้า จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล แง�

34 �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� แฮ้ค่ี ชฺา้ง 2 คู่น ยู่ป่าม โย้เวอ
ท่ืงกงา่ แน ยู่ เมอ� ท่ือม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่งท่า
โยเ้วอ ซ่ืฺยแล แง� ท่ือม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชชีา่ง
แง� 35ยาว ค่าบายา่ 2 คู่น ท่ืงกงา่ แน กอท่อง จา เมอ� ท่ือ
ม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่งท่า โย้เวอ ซ่ืฺยแล แง� ท่ือ
ม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชีชา่ง แง� 36 ยาว ชฺา้ง 2
คู่น น่า โยเ้วอ จา เมอ� ท่ือม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่ง
ท่า โยเ้วอ ซ่ืฺยแล แง� ท่ือม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชี
ชา่ง แง� แน�

37 ยาว ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้า ชี น้ีแม้แน� �อา่จาน
เวอ� อางเลิง่ น้ียา่ ล้อเกิง้ ตอล้า แง�� แน�
ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ี เพก้น้า ป่ี ชเีย� �ล้อ

เกิง้ เวอ ชฺา้งซ้ีฺ อางปู่ จฺ่า แง โยเ้วอ ฮายา่ อแีรง้ ออื จา แง�
ยาว กงา นองนา อางเลิง่ อู่บน้า ป่ี ล่า ชี่ แฮ้ กงา พ่าวลือ
ญ่าม แฮง้ ชา เคอ เมอ� ตอล้า แง แบ ชี คู โว เป� แน�

18
แมม้าย แน ต้าดต่อนฮู มาง อางเลิง่ แฮง้ เพ้ก ยา้ง
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1ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา อางเลิง่ อูบ่ เพก้น้า ป่ี
ชเีย� ไม้ ยองนา ม่าอูบ่ กูนืง แน อธษิฐาน ฮา แล่ ป่ีง นืงบา
บ่าป่ี ด่อ แน� 2 ยาว พระเยซู อูบ่ ชี น้ีแม้แน� �อางเมิง ท่ือ
เมิง จา เย ต้าดต่อนฮู ท่ือม่าง จา แง� พาจาว มางนา บ่าแค
เย� ยาว อา่ซ่าง มางนา บ่านาบบ่าท่ือ เย� 3 ยาว อางเมิง
น้ีเมิง ก้อง แมม้าย ท่ือม่าง จา เย� ต้าดต่อนฮู น้ีมาง นา ป้า
ยอ่ เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง ท่ือม่าง จา กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง�
กงา อางเลิง่ น้ีง กงา่เกิง้ แน ต้าดต่อน ป่ี ล่า ปาว�� 4 ต่อ
งก่า เมอ ต้าดต่อนฮู ม้า แมม้าย มางนา บ่าต่ีนบ่าต่อง เย�
จ้า น่องเวอ ต้าดต่อนฮู มาง ม่าจ่าแล่ง เย น้ีแม้แน� �กงา
พาจาว มางนา บ่าแค แน อา่ซ่าง มางนา บ่าแค เวมิ มือ�
5 กงายา่ แมม้าย น้ีมางนา กงา่เกิง้ แน ต้าดต่อน ป่ี ปานา�
ไม้ ยา กงานา ซูนแซว ล่าง� ยาว ยาง กงานา ซูนแซว ล่าง
น้ีง วา่ง คาไล� น้ีแม้ บ่าฮา ยาว กงา เปิดบา อางเพล่อ กงา
กา� � แน�

6 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แล่ง เย� �อางมยา้ง ล่า ต้าด
ต่อนฮู บ่ากงา่บ่าเกิง น้ีม้า บ้าเจอ จ่ี แงแน� 7 แฮง้ยา้ น่อง
เวอ ยาง กงา่เกิง้ แน ต้าดต่อน ป่ีชี�่ น้ีแม้แนยาว พาจาว
ม้า ชฺา้ง ยาง แชยู้้ ชี มางนา อางกงา่อางเกิง แฮง้ บ่าป่ี ลา�
ยาง มู่งค่ี ซอทา แน ป้า เมอ บ่าปล่อง ลา� ยา เจิน้เจ้อ บ่า
ปล่อง แน บ่าตอย จา ป่ี เป� 8 ยาว กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่�
พาจาว ม้า ยองนา อางกงา่อางเกิง ป่ี แง� จ้า กงาชฺา้งอาง
ยา่ มาง พ่าว ลือ เมอ� กงา ชฺา้ง พาจาว มางนา เจ่อ ออืนา
อางมยา้ง ลือ ลา��

ฟารสีิ แน ชฺา้ง ภาษีกอฮู มาง
9 พระเยซู อางเลิง่ น้ีเลิง่ อู่บเพ้ก น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ฮากนา

ฮูยา้ อางคา ออืนา ม่าอูบ่ เย� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา นืงบา
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จาบวา แน ฮายเค่ ชี แน� ค่าตอง อางโต แฮง้ ฮาก ลอบา่ปา
แน เยง้ จ่าแล่ง ออืนา ม่าอู่บ แง� ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี
เพ้ก น้า ป่ีชี่ เย� 10�ชฺา้ง 2 คู่น จา แง ท่ือม่าง ม้า ฟารสีิ ท่ือ
ม่าง ม้า ภาษีกอฮู เย� เยด่ โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ อธษิฐาน ฮา
แล ช�ี 11 ยาว ฟารสีิ แฮม้าง ยาง ท่ือม่าง แน อธษิฐาน ฮา
ชี น้ีแม้แน� �พาจาว เวอ� กงา กยา่ง แง กงา ฮาก แม้แน
อางบล่าบ บ่ากงา ฮา� ไม้ กงา ฮาก อางเกิง่ บ่าค่าว กวา่ แน
ฮากนา บ่ากงา จ้อบ กวา่� แน ฮาก ค่าบา นา บ่าโกนบ่าก่าว
กวา่� ยาว ภาษีกอฮู แฮ้มาง แม้แน บ่ากงา เพล่อ� 12 ยาว
กงา จฺ่าเกิง่จ่ืฺง แง กาตีด 2 เทอ กาแน� อางเกิง่ ท่ือแช่ ปูนก
งา ยาว ท่ือ ปูน ท่าน แง�� �

13 �จ้า ภาษีกอฮู ม้า เวอ่ แน จูง อธษิฐาน ฮา เมอ� ยา
มู่งท่า โย้ บ่าแงน ฮู จอ กาเย� ยา ค่าตอง น้ืงเอิก้ โย้เวอ
ทาก แล่ยาว อูง้ ฮา้ว จ่ี ชี น้ีแม้แน� �พาจาว เวอ� กงา ชฺา้ง
อางบล่าบ เพล่อ ชี น้ีงนา กงานา ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว� แน�
14 กงา ม่ายแบ ป่ีล่าวา่ เยด่ อธษิฐาน ฮา เปิน เมอ� พาจาว
ม้า ภาษีกอฮู มางนา อางบล่าบ ปูน ป่ีง� ยาว ฟารสีิ มางนา
อางบล่าบ บ่าป่ี ปูน� ไม้ อา่ซ่าง ฮื่อจ่าแล่ง ยางนา อา่ซ่าง
มาง บ่านาบบ่าท่ือ� ยาว ชฺา้ง บ่าฮื่อจาแล่ ออืนา ฮาก นา
บท้ือ คูง� แน�

พระเยซู ยา่เก ออืนา ก่ามป่อน ป่ี ยา้ง
(มธ� 19:13-15; มก� 10:13-16)

15 ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยา่เก อางอี ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา
ซฺ้า ล้า ช�ี ไม้ ยางนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ป่ี ป่ีง แนนอ� จ้า
ศิษย์ ออืยา่ แฮ้แม้แน บ่าป่ี ฮา แน อี่ คูช�ี 16 จ้า พระเยซู
ยา่เก ออืนา ฮา้ว ออ้งล้า ป่ี ยาว น้ีแม้แน จ่ี เย� �ยา่เก ออื
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นา กงาก้อง ตอย ออ้งล้า ป่ีว� ยองนา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี โจ� ไม้
ชฺา้ง พาจาวอางเมิง เวอ กงาออ้ง แล คูง ออืยา่ ยา่เก น้ีออื
แม้แน กงาเจ่อ แง� 17 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง ยา่เก
น้ีออื แม้แน พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี่ แง� พาจาวอางเมิง
เวอ บ่ากงา ออ้ง แล� แน�

ชฺา้ง อางจาอางปาง ท่ือม่าง พระเยซู นา น้า ยา้ง
(มธ� 19:16-30; มก� 10:17-31)

18 ยวิชฺา้ง ยอคา ท่ือม่าง จา แง� พระเยซู นา น้ีแม้แน
น้า ช�ี �อา่จาน อางแม่น เวอ� พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่
แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล น้ียา่ กงา บ้าเจอ กงาฮา แง�� แน�
19พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �นา บ้าเจอฮาย กงานา ชฺา้ง
อางแม่น แน ฮา้ว ล่าง� อา่ซ่าง มาง บ่าแม่น เป� พาจาว
มาง ท่ือม่าง ญา อางแม่น แน� 20 นาง มือ อางล้ีบอางล่า
ว แฮง้ อางแบ ยา้� อางล้ีบอางล่าว เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี
ช�ี �ฮาก อางบี่อางบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ โจ� ชฺา้ง นา บ่า
แซ่ โจ� อางเกิ่งอางก้อ บ่าค่าว โจ� ชฺา้ง แล่จ่อบ บ่าเพล่อ
โจ� ค่าตอง อางบา อางโบง้ นา นาบท้ือ โว� � แน� 21 ยาว
ยวิชฺา้ง ยอคา มาง จ่ี ชี น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงายา่ ยา่
เก เมอ จาย ยา้ อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค น้ีออื ฮาย ล้าน
แอ� แน� 22 ยาว พระเยซู น้ีแม้ กยา่ เมอ จ่ี ชี น้ีแม้แน�
�จ้า นา ท่ือยา่ง กงาฮา แล่ง� นาง อางเกิง่ คาโคลาโค จา
แฮง้ ก่อง ยาว� พลู้ แฮง้ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ป่ี แอ
โว� ยาว นา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ บยา่ แน จา แง�
แน นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพลิน่ ปาว�� แน�
23 ยาง แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว� นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย�
ไม้ ยา นาบาตา อางจาอางปาง เย� 24พระเยซู ยาง นืงบา
ต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แฮง้นา มยา้ง ยาว น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ชฺา้ง
อางจาอางปาง ออืนา พาจาว อางเมิง เวอ ออ้งแล ป่ี น้ียา่
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นาบาตา ยา่ก� 25 อูฐ ออืนา ก่องกยา่ว อางฮอ้น เวอ ออ้ง
แล ป่ีง น้ียา่� ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืนา พาจาวอางเมิง เวอ
ออ้งแล ป่ีง แฮง้ ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง� แน�

26 ยาว ค่องชา่ง น้ีเลิง่ กงากยา่ คู ชีออื น้ีแม้แน จ่ี เย�
�ซ้ามบา ชฺา้งอางจาอางปาง อมื พาจาวอางเมิง เวอ ออ้ง
แล อางยา่ก� ท้าว น้ีแม้แนยาว พาจาวอางเมิง เวอ อา่ซ่าง
ออ้งแล กงา กาง�� แน�

27 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี เย� �ชฺา้ง น้ียา่ บ่าฮาตอ กา�
จ้า พาจาว ม้า อางฮา ตอกา� แน�

28 ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �อา่จาน
เวอ� ฮูปาว กงูยา่ กูยา่งกูเจ้อ ออื วี ยา่ ยาว นางก้อง เค่ คูง�
แน�

29 พระเยซู พอ ชี น้ีแม้แน� �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อา่
ซ่าง พาจาว มาง ปาปาย แน� ค่าตอง ยูม้� ค่าบา� ม้องน้า
ม� อางบา อางโบง้� อางยา่อางคยา้ ออืนา วี แง� 30 ยา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่ามป่อน อางบยา่ ยา้ กงาบู้ แง� แน ยา
ยาง วี ชี แฮง้ ล่อบ่าปา ไล โตบ กงา แง� แน จ้างจ้าง โยเ้วอ
พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล แง� แน�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่ แฮง้ จ่ี เคอ ยา้ง
(มธ� 20:17-19; มก� 10:32-34)

31พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น ออืนา ยางก้อง ฮา้ว ล้า ป่ี น้าว�
ยาว ยองนา น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �แม่น แน น้า โว� กงู
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล คูแง� ยาว กงาชฺา้งอางยา่
มาง อางเลิง่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้
ยา่ โย้เวอ ยา้ ตอล้า แง� 32 ยาว กงานา โรมชฺา้ง ออื ก้อง
ซฺาแล ป่ี ล่าง� ยาว ยอ กงานา อื้อกาน ฮูยา้ ล่า คูแง� แน
ค่านล่าง พี่ด กาน ล่าง� 33 ชฺา้ง แฮ้ออื กงานา ต่ือชกื แซ่
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ล่าง� จ้า กงา ซ้ีฺ ยาว วนัท่ี 3 โยเ้วอ แต่ล้า แล่ง� แน� 34 จ้า
ศิษย์ ออื ยาง จ่ี แฮง้นา บ่าน่าแบ กา� ไม้ จ่ีต่าง น้ียา่ จ่ีต่าง
น้า อางยา่ก เย�

พระเยซู ชฺา้งแมปอ นา ยา ยา้ง
(มธ� 20:29-34; มก� 10:46-52)

35พระเยซู เยรโีค อางเมิง ยอ่ ชา เคิน แอ เมอ� ชฺา้งแม
ปอ ท่ือม่าง แก้บ้า ก่องทาง เวอ พลู้ ป้า ด้ืง ชเีย� 36 ยาว
ยา ชฺา้ง บยา่ แน ยอ่ไก ล้า นา กงากยา่ ยาว น้ีแม้แน น้า ช�ี
�บ้าเจอ ตอล้า ช�ี� แน�

37 ชฺา้ง ออื ม่า เย น้ีแม้แน� �พระเยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง มาง
อา่มือ ยอ่ ล้า แง� แน�

38 ยาว ชฺา้งแมปอ มาง จ่ี โฮก้ฮา้ว ชี น้ีแม้แน� �พระเยซู
ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซ่ืงก
งา่กยา้ ล่า ปาว� แน� 39 ยาว ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ ยางนา
จ่ีจ้าด ม่าย กยาบ ป่ีชี�่ จ้า ยาง อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา อาง
เซง บื้ง แน โฮก้ จ่ี ชี น้ีแม้แน� �พระเยซู ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง
อางเจ้อ ซ้ืบล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว��
แน�

40 พระเยซู ยอ่ ยา่ง วา่ง ยาว จูง ชเีย� ชฺา้ง ออืนา ม่าย
แมปอ มางนา ซ่ืฺย ออ้งล้า ป่ี ชเีย� ยาว ยาง แมปอ มางนา
น้ีแม้แน น้า ช�ี 41 �กงานา บ้าเจอ ฮา ป่ี ล่าง�� แน�
ยาง ม่า ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ กงา มยา้ง ซ้ีค้า�

แน�
42 พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน ม่าย ช�ี �ฮู ปาว ยาว

มยา้ง แง� นาง กงานา เจ่อ ล่าง น้ียา่ นาง แมนือ แมปอ ปอ
ชี แฮง้� ฮาย โปยว ป่ี ล่าง ญ้า� แน�

43ยาว ยาง ฮู มยา้ง ล้า ชเีย� ยาว พระเยซู ก้อง เค่แล พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ชเีย� ค่อง ชา่ง อมื แฮแ้ม้ มยา้ง
ยาว ยอง พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ชเีย�
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19
ศักเคียส

1พระเยซู เยรโีค อางเมิง คล้าว ยอ่ ออ้งแล ช�ี 2 ยาว ค่า
พ่าย่า ท่ือม่าง จา เย อางเม้ง ศักเคียส แน� ยา ภาษีกอฮู
ยอคา นาบาตา จาปาง เย� 3 ยาว ศักเคียส พระเยซู นา
มยา้ง ซ้ีง เย� จ้า ยา บ่าฮู มยา้ง กา� ไม้ ยา ชฺา้ง ตามตีน
เย� ยาว ชฺา้ง อางบยา่ ปลืงแท่ง กาแง� 4 ยาว ยา ล้าก้า
โย้เวอ ฮื่น แล พระเยซู นา ล่อ ฮู แล ชเีย� ยาว จืฺงจ้ืฺง อาง
ฮื่อ ท่า เวอ ตา แลน ชเีย� 5 ยาว พระเยซู ยอ่ เคอ แล ยาว
ศักเคียส นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ศักเคียส เวอ� อางไว่ แน
ลู่งลือ โว� ม้ีนืง กงา นาง ยูม้ โยเ้วอ ซ่าวด้ืง แล แง� แน�

6 ยาง นาบาตา เย กยา่ง แง� ยาว พระเยซู ก้อง อางไว่
ยา้ ลู่ง ลือ ช�ี พระเยซู นา ยาง ยูม้ โย้เวอ ซ่ืฺย ซ่าว ด้ืง แอ
นาว� 7ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออื แฮแ้ม้ มยา้ง ยาว จ่ีจ่าบ คูชี
น้ีแม้แน� �พระเยซู ยา บ้าเจอ ชฺา้ง นาบาตา บล่าบ มาง ยูม้
โยเ้วอ อางแอ�� แน�

8 ศักเคียส ยูม้ เวอ เคินยาว ยาง พระเยซู นา น้ีแม้แน
ม่าย ชเีย� �อา่จาน เวอ� กงา อางเกิ่งอางก้อ จา น้ียา่ ท่ือ
คืง แฮง้ ชฺา้ง อางตูก ออืนา ป่ี แน� ยาว กงา อา่ซ่าง อางเกิง่
แฮง้ ยู้ ชี กงา แฮม้างนา 4 โตบ ค่ืน ป่ี� แน�

9 พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ม้ีนืง นาง แน
นาง ยูม้ชฺา้ง ออื อางบล่าบ ยา่ง กงาปูน แล่งญา� ไม้ นา
ฮาย มยา้ง ป่ีง ญา� นา อบัราฮมั พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮง้
แม้แน เจ่อ แง� แน นา อบัราฮมั อางอา่นอางซ้ืฺอ ม้าม้า
ยา้ แน� 10 ยาว กงาชฺา้งอางยา่ มาง ลือ ชี น้ี น้ีเลิง่ ปาปาย
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ยา้เป� กงา ชฺา้ง โปยว ชี ออืนา ซฺ้า กวา่ ลือ แง� แน ยองนา
อางบล่าบชอออ่ก ป่ี แง� แน�

ก่าซ้าด แน ยา่เจ่น ท่ือแช่ คู่น ออื
(มธ� 25:14-30)

11 ยอง อางเลิง่ ด้ืง น้า เมอ� พระเยซู อางเลิง่ ท่ือเลิง่ อู่
บเพ้ก น้า ป่ี ชเีย� ไม้ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา เคอ กาชา
เย� ยาว ค่องชา่ง ออื เยง้ เย� พระเยซู มาง ก่าซ้าด เพล่อ
ลือ ชี น้ียา่ บ่ามล่าง นู้ยา้ กงามยา้ง แงแน� 12ยาว พระเยซู
อู่บเพ้ก เย น้ีแม้แน� �ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง ยา ชฺา้ง ปีนแตปีน
นา เย� ยา อางเมิง อางเวอ่ โย้เวอ ชา แล เย� ไม้ ก่าซ้าด
ต้างแต่ง เพล่อ ป่ีชี่ แฮง้ ลาบ แอง เย� ยาว เปิน เมอ พ่าว
ล้า แล่ง� 13ยาง ชา แอ เมอ ยางมือ ยาง ยา่เจ่น ท่ือแช่ คู่น
ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว พลู้ กามางกา ท่ือ มินา* ป่ี ชี ยาว ม่า
ชี น้ีแม้แน� �ค่าม พลู้ น้ีง ฮา้น ก่องก้า แอ โว กงา พ่าว ล้า
แล่ เมอ เคอ� แน� 14 จ้า อางเมิง ชฺา้ง ออื ยางนา เม้อ คู
เย� ยาว ยาง น่องน่อง เวอ ชฺา้ง เค่ แอ ป่ี ชเีย� ยาว น้ีแม้
แน ม่า ชเีย� �กงู น้ี มางนา กงู ก่าซ้าด บ่าเพล่อ ป่ี ซ่ี� แน�

15�จ้า น่องเวอ ยาง ก่าซ้าด กงาเพล่อ ยาว พ่าวล้า นาว�
ยาง ยา่เจ่น ค่าม พลู้ ป่ี ชี ออืนา ฮา้ว ออ้งล้า ป่ี น้าว� ไม้
ยา แบ ซ้ีง เย ยอ อาล้อ แน ค่าม พลู้ ก่องก้า กงาย ชี แน�
16 ยาว ยา่เจ่น ท่ือม่าง มาง เคอ ลือ เมอ ม่า เย น้ีแม้แน�
�เจ้านาย เวอ� นาง พลู้ ท่ือ มินา ยา้ง กงา ก่องก้า ยาว พลู้
ท่ือแช่ มินา กงา แอ� แน� 17 ก่าซ้าด มาง ยางนา โญกจ่า
ญ่อ จ่าง เย น้ีแม้แน� �อางแม่น อี้ นา ยา่เจ่น อางแม่น�
อางเลิง่ อางอี อมื นืงบาอางชี กงากา� กงา นางนา อางเมิง
* 19:13 19:13 พลู้ ท่ือ มินา น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน วา่ ฮู 3 ลา ยา่ง ล่อ เย�
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ท่ือแช่ เมิง แฮง้ ฮูพลา ป่ี ล่าวา่�� 18 ยาว ยา่เจ่น ท่ือม่าง
มาง ออ้ง ลาน ยาว ม่า เย น้ีแม้แน� �ก่าซ้าด เวอ� นาง พลู้
ท่ือ มินา ยา่ง กงา ก่องก้า พลู้ 5 มินา กงา แอ� 19 ก่าซ้าด
มาง ยา่เจ่น มางนา ม่า เย น้ีแม้แน� �กงา นางนา อางเมิง
5 เมิง ฮูพลา ป่ี ล่าวา่� แน�

20 �จ้า ยา่เจ่น ท่ือม่าง มาง ออ้งล้าน ยาว น้ีแม้แน ม่าย
ชเีย� �ก่าซ้าด เวอ� น้ียา่ นาง พลู้ ท่ือ มินา ยา่ง กงา นาง
พลู้ ยา่ง พ้า ท้าว ชี แอ แม่น ยา้� 21 ไม้ กงา นาง อางโซ้ก
แฮง้นา แค คา� แน นา ฮาก อางเกิง่อางก้อ ยา่ดยู้ อางคา�
แน นา อางคลาอางซ้าง นาง บ่ากงา คลา แฮง้ ยา่ดยู้ อาง
คา� แน�

22 �ยาว ก่าซ้าด มาง น้ีแม้แน อี่ ชเีย� �ยา่เจ่น บ่าแม่น
กงา นางนา โตดลาบ ป่ี ล่าแน� นาง จ่ี แฮง้แม้แน ยา้� กงา
ชฺา้ง อางโซ้ก ฮาก อางเกิ่งอางก้อ ยา่ดยู้ อางคา� แน ค่า
ตอง อางคลาอางซ้าง บ่ากงา คลา แฮง้ ยา่ดยู้ อางคา แน
นาง อางแบ แน ยาว� 23 ท้าว บ้าเจอ พลู้ แฮง้ ธนาคาร โย้
เวอ บ่าชี แล แน� กงา พ่าวล้า แล่เมอ พลู้ อางอา้น แน ค้ี
ดอก แฮง้ กงา ป่ี แง� แน�

24 �ยาว ยา่เจ่น จูง จา ออืนา ม่าย ชี น้ีแม้แน� �ยาง พลู้
จา น้ีง ชฺา้ง พลู้ ท่ือแช่ มินา จา มางนา ป่ี แอ โว�� แน�

25 �ยอง จ่ี เย น้ีแม้แน� �ก่าซ้าด เวอ� ยางก้อง พลู้ ท่ือ
แช่ มินา ยา้ จา แง��

26 �ก่าซ้าด มาง ม่าย ชี น้ีแม้แน� �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่
ชฺา้ง ยาง อางเกิง่ จา แฮง้นา แม่น แน ไจ ออืยา่ อางเกิง่ กงา
แล่แง� จ้า ชฺา้ง อางเกิง่ อางอี จา แฮง้นา แม่น แน บ่าไจ
ออืยา่ เจิน้เจ้อ บ่าจ่าน ล้า� 27ยาว ชฺา้ง กงานา เม้อ ล่าง ออื
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แน กงานา ก่าซ้าด บ่าป่ี เพล่อ ล่างออื นา ชู แอ โว� ยาว
กงา ล้าก้า นู้เวอ ชู แซ่ ล้า โว�� � แน�

พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง คล้าว โยเ้วอ แล ยา้ง
(มธ� 21:1-11; มก� 11:1-11; ยน� 12:12-19)

28 น่อง โย้เวอ อางเลิง่ อูบ่ เปิน ยาว พระเยซู เยรูซาเล็ม
อางเมิง โยเ้วอ แล ชเีย� 29พระเยซู แน ศิษย์ ออื เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ� ยองมู แฮง้ เบธฟายี ค่อง
แน เบธานี ค่อง โย้เวอ เคิน แล คูช�ี เบธฟายี ค่อง แน เบ
ธานี ค่อง น้ียา่ มะกอกเทศ ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ด้ืง แง� ยาว
พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เยด่นา ซฺาแล ป่ี ลางออน ซฺา
แล ป่ีชี�่ 30แน น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ไน้ ล้าก้า โยเ้วอ ค่อง แฮค่้
อง ก้อง ออ้งแลน โว� เคิน แล เมอ ลา อางยา่ ท่ือม่าง ล่า
ต่ือ พือแล่ง จา นา มยา้ง แง� ลา น้ีมางนา อา่ซ่าง มาง บ่า
ตา กางซ้ืง� ล่าต่ือ พือแล่ง ชี แฮง้ พื้ยอ่อก ยาว กงาก้อง
ชื้ง ล้าน โว� 31 จาวา่แน ฮาก น้ีแม้แน น้า ล่า เมอ� �ไน้ ลา
น้ีมางนา บ้าเจอล้อเกิง้ ชา ซ่ืฺย แอ แง�� แน� ไน้ มือ น้ีแม้
แน พอ โว� �จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า ลา น้ีมางนา ไจ ซ้ี แง� � แน�

32 เยด่ แอ ยาว พระเยซู ม่า ชี แม้แน ยา้ มยา้ง ช�ี 33ยาว
ลา อางยา่ มางนา ล่าต่ือ พื้ออ่อก เมอ� ลา อางซ้ืง มาง น้ี
แม้แน น้า ช�ี �บ้าเจอฮาย ล่าต่ือ แฮง้ พื้อออ่ก แง�� แน�

34ยาว เยด่ พอ ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ตา ป่ีง�
แน�

35 ยาว ศิษย์ มาง เยด่ ลา มางนา ชื้ง แล พระเยซู นา ป่ี
น้าว� ยาว เยด่ ค่าลาว ยา่ง ลา มาง ต่างค่าง เวอ ค่าง ช�ี
ยาว เยด่ พระเยซู นา ตา ป่ี น้าว� 36พระเยซู ลา มางนา ตา
เมอ� ค่องชา่ง ออื ค่าลาว ยา่ง แก้บ้า เวอ ค่าง ช�ี

37 พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้ แก้บ้า ต่อง ลีน โย้ เวอ
เคอ แล ยาว� ศิษย์ อางบยา่ เย พาจาว มางนา โฮก้ฮา้
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ว สรรเสรญิ ฮา คู แง� ยอง อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื
กงามยา้ง ล้า ชี แฮง้ ปาปาย�
38 ยาว ยอง มือ สรรเสรญิ ฮา ชเีย น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง

เวอ� ก่าซ้าด นาง ซฺา ลู่งลือ ป่ี ชี่ มางนา ก่ามป่อน ป่ี
ปาว�

กงู มู่งท่า โย้เวอ พาจาว กงูนา ฮาย จาบื่อด้ืงบื้อ แน จาด้ืง
ป่ี ล่าชี่ มางนา สรรเสรญิ ฮา แง� แน�

39 จ้า ฟารสีิ มู ออื พระเยซู นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �อา่
จาน เวอ� นาง ศิษย์ ออืนา แฮแ้ม้ บ่าป่ี จ่ี โจ� แน� 40 ยาว
พระเยซู น้ีแม้แน พอ ช�ี �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ ยอง โฮก้
ฮา้ว แฮง้ วา่ง เวมิ ลอบา น้ีออื โฮก้ฮา้ว แต่น แง� แน�

พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง แฮง้ ปาปาย อูง้ ยา้ง
41 พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยอ่ ออ้งแล ยาว

อางเมิง แฮง้นา มยา้ง ยาว อูง้ ชเีย� 42 ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน�
�กงา นองนา อางเลิง่ อางจาอางด้ืงบื้อ แฮง้ ฮา้น ป่ี ล่าง�
ยาว บ้าเจอ นอ บ่าฮู มยา้ง คูแน� 43 โอ เยรูซาเล็ม อางเมิง
เวอ� บ่ามล่าง ยาว� นางนา เม้อ ล่าง ออื นางนา รบ ล่าง�
ยาว นาง ก้ามท้ือ โย้เวอ พยา่ ออ้งแล คูแง� ยาว นางนา
แวด ชี ล่า คูง กู ปล่าก ยา้� 44 ยาว ยอ นางนา แน นาง อาง
ยา่ ออืนา ก่างพยา ล่าง เจิน้เจ้อ บ่าป่ี จ้าน ล้า� ยาว ยอ นาง
อางเมิง แฮง้ ก่างพยา ล่าง เจิน้เจ้อ บ่าป่ี จ้าน ล้า� ไม้ พา
จาว ม้า ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าง ญ้า� ยา นางนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ล่าง แน จ้า นา บ่าต่ีนบ่าต่อง� แน�

พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โยเ้วอ ออ้งแล ยา้ง
(มธ� 21:12-17; มก� 11:15-19; ยน� 2:13-22)

45 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี
ยาว ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ ก่อง
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ออืนา ก่าอ่อก แอ ป่ี ชเีย� 46 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี
ช�ี �พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �กงา โบสถ์อางฮื่อ
น้ียา่ ยู้มอธษิฐานฮายา้ แน ฮา้ว แง�� จ้า นอ ค่าโม่ยค่าม
โจน ยูม้ ฮาย เพล่อ ป่ีชี�่� แน� ✡

47พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ กูนืง ยา้ ม่าอูบ่ แง� ยาว
ปุโรหติ ยอคา ออื อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ยวิชฺา้ง
ยอคา ออื� พระเยซู นา ชา แซ่ คูง� 48 จ้า บ่าแซ่ ตอ กา
เย� ไม้ ค่องชา่ง ออื อางบยา่ เย จา แง พระเยซู ม่าอูบ่ แฮง้
นา อางซอ ยาว น้าจ่า คู แงแน�

20
ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา น้า ยา้ง
(มธ� 21:23-27; มก� 11:27-33)

1 ท่ือนืง จา ชเีย� พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ชฺา้ง ออื
นา ม่าอู่บ จา เมอ แน อางเลิง่ อางแม่น ป่าว เมอ� ปุโรหติ
ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื
พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คู ชเีย� 2 ยอง น้า ชี น้ีแม้แน� �นา อา่
ซ่าง� นางนา อา่ซ่าง ล่าท่ี ป่ี น้ีแม้แน ฮา ป่ี ล่าง�� แน�

3 ยาว พระเยซู จ่ีพอ ชี น้ีแม้แน� �กงานา ม่า ล่า ปาโน�
4 ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แฮ้ยา่� ยางนา อา่ซ่าง ล่า
ท่ี ป่ีชี�่ พาจาว มาง ป่ี ชี ลา� อา้ว ชฺา้ง ออื ป่ี ช�ี� แน�

5 ยาว ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �กงู ยางนา บ้า
เจอล้อแม้แน พอ คูวา� จาวา่แน กงู ยางนา น้ีแม้แน พอ
ยาว� �พาจาว มาง� แน� ยาง กงูนา น้ีแม้แน น้า ล่า กาน้า
อี�่ �ท้าว นอ บ้าเจอฮาย ยอหน์ นา บ่าเจ่อ คูแน�� แน�
6 จ้า กงู ยางนา น้ีแม้แน พอ ยาว� �ชฺา้ง ก้อง จายล้า แง�
✡ 19:46 19:46 เยเรมีย์ 7:11; อสิยาห์ 56:7
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แน� ค่องชา่ง อมื กงูนา ลอบา จาน แซ่ ล่า กาน้าอี�่ ไม้ ค่
องชา่ง ออืยา่ ยอหน์ นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แน เจ่อ คูง�
แน�

7แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน พอ คูช�ี �บ่าแบ ล้า�
แน�

8แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้ ม่า ช�ี �น้ีแม้แนยาว
กงาม นองนา บ่าม่า ล่า� อา่ซ่าง กงานา ล่าท่ี ป่ี น้ีแม้ ฮา ป่ี
ล่าชี�่ แน�

ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า บ่าแม่น ออื
(มธ� 21:33-46; มก� 12:1-12)

9 พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา อางเลิง่ อูบ่ เพ้กน้า ป่ี ชี น้ีแม้
แน� �ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง อา่งูน่ โซน วา่ แง� ยาว โซ
นวา่ฮู ออืนา วา่พ่าพ้า ป่ี ชี�่ จ้า ยา อางเมิง อางเวอ่ โย้เวอ
มล่าง ยา้ ด้ืง แล ช�ี 10 อา่งูน่ ชู ญ่าม เคิน เมอ ยางมือ ยาง
ยา่เจ่น ท่ือม่าง มางนา ไจ อา่งูน่ แฮง้ เป่ิง ยู้ ล้า ป่ีชี�่ จ้า ชฺา้ง
โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออืยา่ ยา่เจ่น แฮม้างนา ชู ต่ือ คูช�ี แน ก่า
พ่าว แอ แล่ ป่ีชี่ ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี คู� 11 ยาว โซนซ้ืง
มาง ยา่เจ่น ท่ือม่าง ซฺาแอ แล่ ป่ี น้าว� โซนวา่พ่าพ้า คูชี อมื
ยา่เจ่น แฮ้มางนา ต่ือชกื ฮาย ซฺ่าจอ ป่ี ชี�่ ยาว เจิน้เจ้อ บ่า
ป่ี อางแอ่ แน พ่าว แล แล่ ป่ีชี�่ 12 ยาว โซนซ้ืง มาง ยา่เจ่น
ท่ือม่าง ซฺาแอ แล่ ป่ี น้าว� โซนวา่พ่าพ้า อมื อางอา้น แม้
แน ฮาย แล่ ชเีย� ยา่เจ่น มางนา ฮาย ด้า ป่ี ยาว โซน อาง
เง้ เวอ ลาม วี แอ ช�ี

13 �ยาว อา่งูน่ โซนซ้ืง มาง ค่าตอง นา ม่า จ่าแล่ง เย น้ี
แม้แน� �บ้าเจอ แม้ฮาย วา แน� ออ� แบคายา ล้อแม้ ฮา
แงแน� กงายา่ กงา อางยา่ยา่ค่า ลาก มางนา ซฺาแอ ป่ี แน�
โซนวา่พ่าพ้า ออื กงา อางยา่ยา่ค่า มางนา อางน้า จ่า นาตู้�
แน�
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14�จ้า ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า ออื โซนซ้ืง มาง อางยา่ มาง ลือ
นา มยา้ง คู ยาว ยองมือ น้ีแม้แน ม่า ลางกา ช�ี �ฮู ปาว ชฺา้ง
น้ีม้า โซนซ้ืง อางยา่ยา่ค่า ม่าง ยา้� กงู ยางนา ปล่อง แซ่ กา
เซฺ้อ� อา่งูน่ โซน น้ีง กงูเฮอ เพล่อ คาไล�� แน� 15แฮง้ยา้
ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี อมื ยางนา ชู แซ่ ยาว อา่งูน่ โซน อาง
เง้ โยเ้วอ ลาม วี แอ ช�ี� ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน
จ่ีชา่ง ช�ี �นอง เยง้ กาน ยาว โซนซ้ืง ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮา
แง� 16 ยา ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออืนา ล้าย แซ่ ล้ายาว อา่
งูน่ โซน แฮง้ ฮากนา วา่พ่าพ้า ป่ีง ลา��
ชฺา้งมู ออื แฮ้แม้ กงากยา่ ยาว น้ีแม้แน จ่ี คู ชเีย� �แฮ้

แม้ บ่าป่ี เพล่อ โจ� แน�
17 จ้า พระเยซู ยองนา ฮู ยาว น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �น้ีแม้แน

ยาว พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม ชี ชี แฮ้ บ้าเจอ นา ฮา แง� พระ
คัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ยูม้ ซ้าล้า ออื ยูม้ยื้ง วี ชี น้ียื้ง✡
น่อง โยเ้วอ เสาเอก เพลิน่ ช�ี แน�

18�ชฺา้ง ยูม้ยื้ง แฮ้ ยื้ง ก้อง เลิง เง่ คูชี ออื อางโต แฮ้ อาง
ต่อน ต่อน ยา้ เคลิก แง� จ้า ยูม้ยื้ง แฮ้ ยื้ง อา่ซ่าง นา กลา
เง่ แง� แฮม้้า ปล่าก บืนล้าว แง� แน�

19 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ปุโรหติ ยอคา ออื
แบน ชเีย พระเยซู จ่ี เพ้ก แฮ้ ยองนา จ่ี แง� ยอยา่ ชฺา้ง โซ
นวา่พ่าพ้า ออื ป้าค้า แม้แน เพล่อ ชี แน� แฮง้เย่ ยอง พระ
เยซู นา ชา ชู คูแง� จ้า บ่าชู จอ กา เย� ไม้ ค่องชา่ง ออืนา
แค เย�

ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา จ้อบ ยา้ง
(มธ� 22:15-22; มก� 12:13-17)

✡ 20:17 20:17 สดุดี 118:22
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20 ยอ พระเยซู นา ค่าว ฮู คู แง� ยาว ชฺา้ง อางแม่น จ้าง
จ่าแล่ง ออืนา ซฺาแล ป่ี ชเีย� ไม้ พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้ อางซี
ชู เย� ยาว พระเยซู นา ชู ผู้วา่ มางนา ป่ี แล เย� 21 ยาว
ชฺา้ง อางเลิง่อางลาบอางโชง ค่าว ฮู กวา่ ออื พระเยซู นา น้า
ชี น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงู อางแบ นา อางเลิง่ อางกงา่
อางเกิง ออื ม่าอู่บ แงแน� แน อา่ซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี่
แน� 22 กงูนา ม่า ล่าว แล� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่
ป่ี น้ียา่ อางกงา่อางเกิง ลา�� แน�

23 ยาว พระเยซู ยอง จ้อบน้า แงแน อางแบ แฮง้ยา้ ม่าย
ชี น้ีแม้แน� 24 �พลู้ ท่ือ เหรยีญ ล้า ป่ี ล่าวแล� ยาว น้ี อา่
ซ่าง อางฮูบ เวอ� ยาว อา่ซ่าง อางเม้ง แต้ม กาน ช�ี แน�
ยาว ยอง ม่าย ชเีย� �ก่าซ้าดยอคา ซีซาร�์ แน�
25 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �ซีซาร์ อางเกิง่ น้ียา่

ซีซาร์ นา ป่ี ปาว� พาจาว อางเกิง่ น้ียา่ พาจาว มางนา ป่ี
ปาว� แน�

26ยาว ยองมู แฮง้ ฮาก ล้าก้า เวอ พระเยซู จ่ีต่าง นา อาง
ซี บ่าชู กงากา เย� จ้า ยองมู แฮ้ พระเยซู จ่ี แฮง้นา กงาก
ยา่ ยาว� นืงบาม่าน เจิน้เจ้อ บ่าจ่ีออ่ก กา เย�

สะดูสี ออื พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ยา้ง
(มธ� 22:23-33; มก� 12:18-27)

27 สะดูสี มู ชฺา้งซ้ีฺ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ กงากา แน เจ่อ ออื
พระเยซู นา น้า คูง เย น้ีแม้แน� 28 �อา่จาน เวอ� โมเสส
ยา่ กงูนา ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �ค่าพ่าย่า ล้อมาง อางยา่ บ่า
จา แน ซ้ีฺ ยาว ยาง อางแพ้ มางมือ อางอา้ย มาง ค่าบา มาง
นา ยู้ แง� ยาว อางยา่ กงา ยาว อางอา้ย มาง อางเจ้อ แฮง้
ซ้ืบแล ป่ี แง�� 29 น้ีเทอ เวอ ม้องน้าม 7 คู่น จา แง� อา
งอา้ย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว� อางยา่ บ่าจา ก้ืง แน ซ้ีฺน
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ช�ี 30 ยาว อางแพ้ ท่ี 1 มาง แมม้าย มางนา ยู้ น้าว� จ้า ยา
อางยา่ บ่าจาก้ืง แน ซ้ีฺน ช�ี 31 ยาว อางแพ้ ท่ี 2 มาง แม
ม้าย แฮ้มางนา ยู้ น้าว� จ้า ยา อางยา่ บ่าจาก้ืง แน ซ้ีฺน ช�ี
น้ีแม้แนยาว ม้องน้าม 7 คู่น น้ีออืยา่ ค่าบายา่ แฮ้มางนา ยู้
ยาว อางยา่ บ่าจาก้ืง แน ซ้ีฺน คูช�ี 32 น่องเวอ ค่าบายา่ มาง
ซ้ีฺ กา ชเีย� 33 ยาว ม้องน้าม 7 คู่น น้ีออื แต่ล้า แล่ แฮนื้ง
ค่าบายา่ น้ีม้า อา่ซ่าง ค่าบา เพล่อ แง� ไม้ ยา ม้องน้าม 7
คู่น คาโคลาโค น้ีออื ค่าบา เพล่ออา่น น่อ� แน�

34 แฮง้เย่ พระเยซู น้ีแม้แน พอ ช�ี �ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง อนืญา ยูซฺ้้า อางบีอ่างบล้อง เพล่อ กา แง� 35 จ้า ชฺา้งซ้ีฺ
ยาว แต่ล้า แล่ คูชี ออื แน มู่งท่า โย้เวอ ซู้ม แน กงาด้ืง ออื
ยา่ บ่ายูบ่่าซฺ้า กา� 36ยอ ท่ือเทอ ซ้ีฺ แล่ง แน บ่าจา กาน� จ้า
ยอ เท่วาด่า แม้แน เพล่อ แง� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา แต่ล้า
แล่ ป่ีง� แน ยองนา พาจาว อางยา่ เพล่อ ป่ี แง��

37 �ซ้ามบ้า โมเสส มือ ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่ แฮง้นา
เจ่อ แง� ไม้ โมเสส ยาง จืฺงจ้ืฺงปาว บี่ท่ออางจฺ่อ✡ อางเลิง่
แฮง้ แต้ม เมอ� ยา พาจาว มางนา น้ีแม้แน ฮา้ว แง� �อบั
ราฮมั� อสิอคั แน ยาโคบ ยอง พาจาว มาง ยา้� แน� 38พา
จาว น้ีม้า ชฺา้งซ้ีฺ ออื พาจาว บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง อางแต่ ออื พา
จาว� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา จ่ีวดี อางจา แน
ท้ือ แง� แน�

39 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ท่ือบ่า ออื พระเยซู นา
โญกจ่าญ่อจ่า แง น้ีแม้แน� �อา่จาน จ่ี น้ียา่ นาบาตา ยา้
แม่น แง� แน� 40ยาว อา่ซ่าง มาง พระเยซู นา เจิน้เจ้อ บ่า
น่าจอ แล่เย�่
✡ 20:37 20:37 อพยพ 3:1-12
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พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง
(มธ� 22:41-46; มก� 12:35-37)

41 พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน น้า ชเีย� �นอ บ้าเจอ น้ีแม้
แน อางจ่ี แน� ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ ม้า�
ก่าซ้าด ดาวดิ อางอา่นอางซ้ืฺอ มาง แน� 42 ก่าซ้าด ดาวดิ
สดุดี ปาบ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ

ลือ ป่ีชี่ แฮม้างนา� แน กงา จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี แฮ้
มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี

กงา ล่าปู่ ล่าม่า น้ีกยา้ ด้ืง ล่ือ ปาว�
43 กงา ชฺา้ง นางนา เม้อ ล่าง ออืนา ฮาย นาง ล่าค่ือโบ้ยยา้

เพล่อ ป่ี เมอ ต่ือเคอ แน��✡
44 �ซ้ามบ้า ก่าซ้าด ดาวดิ มือ พาจาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ยาว

ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮม้างนา น้ีแม้แน
ฮา้ว แง� �กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง� แน� น้ีแม้แนยาว พาจาว
มาง ชฺา้ง แชยู้้ ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่
แฮม้้า ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า ช�ี จ้า ยา ก่าซ้าด
ดาวดิ ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�

พระเยซู อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออืนา จ่ี ยา้ง
(มธ� 12:41-44)

45 ค่องชา่ง ออื น้า จา เมอ� พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา น้ี
แม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� 46 �อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู น้ีออืนา
แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ยองมู น้ียา่ คู่ ค่าลาวอางเง้
โลบแล่เซฺ่อ ออื ตูม แล่ ยาว� ก้าด ออืเมอ ยอ่กวา่ นา อาง
ซอ คู� ไม้ ฮากนา ยองนา ล่าปู่ โญกไว้ ป่ีง แนนอ� จฺ่าปอ
ต้างปอ โยเ้วอ แอ เมอ� แน ยวิชฺา้ง โบสถ์ คล้าว โยเ้วอ ออ้ง
✡ 20:43 20:43 สดุดี 110:1
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ไว้ แล เมอ� ยองมู น้ียา่ ด้ืงยา้ ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ เวอ ด้ืง
นา อางซอ คู� 47 ยอ แมม้าย ออื ยูม้ แฮง้ ยา่ด ยู้ ป่ีง� ยาว
มล่าง แน อธษิฐาน ฮา แง ไม้ ชฺา้ง ออืนา โอด่ แง แนนอ�
ยาว ชฺา้ง น้ีออื ชฺา้ง อางเลิง่ น้ีแม้แน บ่ากงา ฮา ออื ล่อบ่าปา
วีบ่่ากกงาไจ แง� แน�

21
ม้าม้า แน ป่ี ยา้ง
(มก� 12:41-44)

1 พระเยซู ชฺา้ง อางจาอางปาง ออื โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ
อางฮีบ้ เวอ พลู้ กาน นา มยา้ง ชเีย� 2 ยาว ยางมือ แมม้า
ย อางตูกอางพาน ท่ือม่าง อางฮีบ้ เวอ พลู้ 2 สลึงค์ กาน
นา มยา้ง ชเีย� 3 พระเยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา ม่ายแบ
ป่ี ล่าวา่� แมม้าย น้ีมาง พลู้ ท่าน น้ียา่ ฮาก ล่อบ่าปา บยา่
แงแน� 4 ไม้ ฮาก พลู้ ท่าน น้ียา่ ยอง พลู้ ไจ จ้านล้า ชียา้ง
เป� จ้า แมม้าย น้ีม้า นาบาตา ตูก เวมิ� ยาง พลู้ คาโคลา
โค ฮา่ง จฺ่าเกิง่ วื้อ จฺ่าเซฺ่อ ยา่ง ท่าน ช�ี แน�

โบสถ์อางฮื่อ ก่างพยา ยา้ง
(มธ� 24:1-14; มก� 13:1-13)

5 ศิษย์ ท่ือบ่า ออืยา่ โบสถ์อางฮื่อ อางมาง น้ีง แน อางเกิ่
งอางก้อ ท่าน ชี ออืนา จ่ีอู้ กาง เย� แนลอบา กูซ่ือ โบสถ์อาง
ฮื่อ ไจ แต่ง ชี แฮง้นา นาบาตา มาง แน จ่ี เคอ คูง� ยาว พระ
เยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� 6 �คาโคลาโค นอง ม้ีนืง มยา้ง น้ียา่�
ท่ือนืง บ่าอา่ยาว ท่ือนืง ยา้ ก่างพยา ปู่งกลา ลือ แง เจิน้เจ้อ
บ่าจ่าน ล้า� ลอบา ตาก ลางกา ชี น้ียา่ เลิง พู่นพ่าน แง�
แน� 7ยาว ยอง น้า ชี น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� น้ีเลิง่ อา้ล่อ
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ม ตอล้า แง� ยาว ล้อแม้ แบ แน น้ีเลิง่ ตอล้า น้ียา่ แท้ ล้าน
ญา�� แน� 8 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �อางโต
แล่มจ่าแล่ คูโว� อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี จ้อบ ป่ี คู โจ เป� ไม้
ชฺา้งอางบยา่ ยา้ กงา อางเม้ง แฮง้ จ่ีอา้ง จ่าแล่ง แง� ยอ
ยา่ พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
ป่ี ชี่ มาง แน ฮาจ่าแล่ คูแง� แน ยอ น้ีแม้แน ม่า แล่ ล่าง�
�อางญ่าม เคอ ญา� แน� จ้า ยองนา บ่าเจ่อ โจ� 9 นอง
สงคราม ตอล้า ชี แน กงากยา่ ยาว แน ชฺา้ง ออื ซืกซาก คู
ยาว บ่ากงา แค คา� จาวา่แน นอง สงคราม อางเซง กงาก
ยา่ เมอ� บ่าอา่ยาว สงคราม ตอล้า ชี แน กงากยา่ เมอ บ่า
แค คูโจ� ไม้ แฮ้แม้ ม้าม้า ยา้ ตอล้า แง� จ้า น้ีเลิง่ ตอล้า
เมอ ชฺา้งอางเมิง ลีน ยา้ง บ่าอา่ เป�

10 �ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ยา้ แซ่ กาง� อางเมิง ไล เมิง ยา้
แซ่ กาแง� 11 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูต่ี ยา้ ม่ีซ่ีอนื แง�
แน ฮา่ง จฺ่าเกิง่ เคม แง� ยาว พ่าญาด อางไล้ ตอล้า แง�
อางเลิง่ แค คาบอล้อ ตอล้า แง� ยาว มู่ง โยเ้วอ ม้างม้าเจ้อ
บ่าตอล้า กาซ้ืง ออื อางบยา่ ยา้ ตอล้า แง�

12 �จ้า น้ีออืเจ้อ ชา ตอล้า เมอ� นองนา ฮาก ชู คาม ล่า
เปิน แง� แน ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ซ่ืฺย แอ ล่าง� แน คอก
ชู ล้อง ล่าง� ยาว ก่าซ้าด แน ผู้วา่ ออื ล้าก้า โย้เวอ น้าท้า
ม ล่าง� ไม้ น่อ กงา ศิษย์ น้อ� 13 ยาว น้ียา่ นอง อางญ่าม
อางแม่น ยา่ง ยา้� กงา อางเลิง่ แฮง้ ยองนา จ่ี น้า ป่ี น้ี�
14 ยาว นอ บ่ากงาแคคา ล้อแม้ จ่ี วา แน� 15 กงา นองนา
วี่ไซ้ป้านญา ป่ี ล่าวา่ แน จ่ีต่าง อางทา แฮง้ ป่ี ล่าวา่� ชฺา้ง
นองนา เม้อ ล่าง ออื กงากยา่ ยาว นองนา บ่าอี่ ล่า กงากา�
16 นางก้อง แท้ แน จา ออื ท่ือชา่งกานญา� อางบา อางโบ้
ง ม้องน้าม แน อา่งชา่ง ออื� นางนา น่อง เวอ บ่าแม่น ฮา
ล่าง� ยาว นองมู เวอ ท่ือบ่า ออืนา แซ่ แง� 17 ยาว ชฺา้ง คา
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โคลาโค ออื นองนา เม้อ ล่าง� ไม้ นอง กงานา เค่ ล่างน้ีง
ปาปาย� 18 จ้า บ่ากงา แค คา� ไม้ ยองมู น้ียา่ นองนา เจิน้
เจ้อ อางไล้ บ่าฮา ล่า� 19 ยาว โอด้ ชี คูโว� ยาว นอ จ่ีวดีม้า
ม้า กงา แง� แน�

เยรูซาเล็ม อางเมิง ก่างพยา ยา้ง
(มธ� 24:15-21; มก� 13:14-19)

20 �นอง ตาฮา้น อางมู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แวด จา
นา มยา้ง ยาว� แบ คู โว เยรูซาเล็ม อางเมิง น้ียา่ ชา ก่างพ
ยา ญา แน� 21แฮแ้ม้แนยาว ชฺา้ง ยูเดีย แควน เวอ ด้ืง ออื
ยา่� อางไว่ แน ตาแซ้ ท่า โยเ้วอ ฮื่น แล โว� นอง เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ ด้ืง ยาว� อางไว่ แน อางเมิง อางเง้ โย้เวอ
อ่อกแอ โว� ชฺา้งอางเมิง อางเง้ เวอ ด้ืง ออื อางเมิง คล้าว
โยเ้วอ บ่าออ่ง แล โจ� 22 ไม้ แฮนื้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง แฮง้
นา วีบ่่ากไจ ป่ี ยา่ง เป� ไม้ กูเจ้อ น้ี ม้าม้า แน เพล่อ แง พระ
คัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม ชี ชี แม้แน� 23อางญ่าม แฮญ้่าม ยา่ ชฺา้
งอู่ปู่ม แน ชฺา้ง อางยา่ ออืนา ลองแปด ชู่ ป่ีง ออื อางญ่าม
แคคาบอล้อ แน ชี่ ยา่ง ยา้� ไม้ โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น ตอ
ล้า แง� ไม้ พาจาว มาง อสิราเอลชฺา้ง น้ีออืนา วีบ่่ากไจ ป่ีง
นอ� 24 ไม้ ยองนา มยา แจ แซ่ แง� แน ฮาก อางเจ้ออาง
จาด ชฺา้ง ออื เชลย เพล่อ แง� ฮาก อางเจ้ออางจาด ออื
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ออ้งแล ก่างพยา แล คูแง� พา
จาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮนื้ง ต่ือ เคอ� แน�

บ่ากงา แค คา
(มธ� 24:29-31; มก� 13:24-27)

25 �มู่งน่ืง แน อูล่า อูก่ื่อ ออืก้อง ม้างม้าเจ้อ บ่าตอล้า กา
ซ้ืง ออื ตอล้า แง� ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด
ออืยา่ แค คูแง� แน ทะเล ล้างฮา้ด อางคา อางเซง แฮง้
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กงากยา่ คู ยาว ซืกซาก คูแง� 26 ยาว ชฺา้ง ออื ปางปี เพล่อ
เลิง แล่ คูง� ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ ชา ตอล้า น้ีง แค
เย� ยาว กูยา่งกูเจ้อ มู่งท่า โยเ้วอ จา อมืมือ ยกื แง� 27ยาว
ชฺา้ง อมื กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ มางนา มยา้ง แง� กงายา่
มู่งบื่น อางป่อน โยเ้วอ ท่ืงกงา่ แน ลือ แง� แน กงาก้อง ล่า
ท่ี อางฮื่อ ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว กงา อางโต โย้เวอ อางแป
ล้นอางซ้า อ่อกล้า แง� 28 อางเลิง่ น้ีออื ต่องก่า ต้าง ตอล้า
เมอ นองมู น้ียา่ ทา ฮู ล้า คูโว� ไม้ อางเลิง่ น้ีออื ตอล้า ชี น้ี
ยา่ นองนา แบ ป่ี ล่าง� พาจาว ม้า ชา ลือ นองนา อางบล่า
บ ปล่องปูน ป่ี ล่าง� แน�

พระเยซู จ่ีต่าง น้ี กูญ่าม ยา จา แล แง
(มธ� 24:32-35; มก� 13:28-31)

29พระเยซู อางเลิง่ อูบ่เพ้ก น้า ป่ี น้าว น้ีแม้แน� �นองมู
ซ่ือไค่ม้ีล่อก แน ม้างม้าเจ้อ จ้ืฺง ออืนา มยา้ง เมอ� 30 ยอง
อางพ่า แฮง้ พลอง ออ่ก ล้า นา มยา้ง ยาว� นอง อางแบ ล้อ
งมยา้ ชา เคอ กาชา แน� 31 จ้า นอง กงา กูเจ้อ จ่ี ชี ชี แฮง้
ตอล้า ชี แน มยา้ง เมอ� นอง แบ ชี คู โว� พาจาว มาง ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ลืง ยา่ง ชา เคอ ญา แน�
32 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีออื ตอล้า
เมอ� อามือชฺา้ง ออื บ่าซ่ีฺ โค กางซ้ืง แน� 33 มู่งท่า แน ชฺา้
งอางเมิง น้ียา่ โปยว แอ แง� จ้า กงา จ่ีต่าง น้ียา่ โปยว แอ
นืง บ่าจา� แน�

อางโต แล่มจ่าแล่ง ยา้ง
34 �แม่น แน แล่ม แล่ โว� จฺ่าต้าง แต่ค่าม่าว ชอ้น กาง

อางเลิง่ แฮง้ แอ่ แน บ่าเยง่ คูโจ� แน จ่ีวดี อางเลิง่ แฮง้
แอ่ แน บ่าเยง่ ด้ืง โจ� ไม้ น้ีแม้ เยง้ ยาว แฮนื้ง ยา่ บ่าแบ
จ่าแล่ แน เคอ ล้า แง� ซ้าด นา ค้าม เซฺ่อ ค้ามเพ่ก แม้แน�
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35 อางนืง แฮนื้ง ยา่ ซฺ้อก ยา้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออืก้อง เคอ ลือ แง� 36 กูญ่าม แน แล่มจ่าแล่ว� ยาว
อธษิฐาน ฮา โว ม้างม้าเจ้อ ชา ตอ น้ีง ปูน ป่ี โว� แน ยาว
ชฺา้งอางยา่ มาง ล้าก้า โยเ้วอ กงา จูง ป่ี ล่าว เจิน้เจ้อ นา บ่า
ซ่าจอ� แน�

37 ยาว พระเยซู มือ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ กูนืง ยา้
ม่าอู่บ แง� ยาว มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ กู ค่ี ยา้ ยู่ แง�
38ยาว ค่องชา่ง อมื ด่า ยา้ ทานล้า ยาว� พระเยซู โบสถ์อาง
ฮื่อ โยเ้วอ ม่าอูบ่ แฮง้ น้า ล้า คูแง�

22
ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา แซ่ ซ้ีง ยา้ง
(มธ� 26:1-5, 14-16; มก� 14:1-2, 10-11; ยน�

11:45-53)
1 ปัสกาป่อย ญ่าม น้ียา่ อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แล่ง ค้านู้มป่า

งอางเจ้อบ่ากานจฺ่าญ่าม แน� ยาว ปัสกาป่อยนืง ชา เคอ
เมอ� 2 ปุโรหติ ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื พระ
เยซู นา ชา แซ่ เย� จ้า ยอ ค่องชา่ง ออืนา แค เย�

ยูดาส พระเยซู นา น่อง เวอ บ่าแม่น ฮา ยา้ง
3 ยูดาส อสิคาริโอท ศิษย์เอก 12 คู่น เวอ ท่ือม่าง มาง

นา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ออ้ง ป่ีชี่ เย� 4 ยาว ยูดาส มาง
ปุโรหติ ยอคา แน ตาฮา้น ยอคา โบสถ์อางฮื่อ ล่อ ออืก้อง
แอ ช�ี ยาว ม่า ชี พระเยซู นา ปล่อง ชู ป่ี ล่าวา่ แน� 5 ยาว
ยอง นาบาตา เย กยา่ง แง� ยาว ยูดาส นา ม่าย ชี พลู้ ป่ี ล่า
วา่ แน� 6 แฮง้เย่ ยูดาส มือ อางญ่าม ซฺ้า ยาว ค่องชา่ง บ่า
บยา่ แน ฮา เมอ พระเยซู นา ชา ชู แง�
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ปัสกาป่อยนืง เวอ จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ชยีา้ง
(มธ� 26:17-25; มก� 14:12-21; ยน� 13:21-30)

7 ปัสกาป่อยนืง เคอ ยาว� แฮนื้ง ยา่ ยอ แกะอางยา่ แซ่
จฺ่า คู แง� 8 ยาว พระเยซู เปโตร แน ยอหน์ นา ม่า ชี น้ีแม้
แน� �ปัสกาป่อยนืง นู้ กงู จฺ่าเซฺ่อ น้ียา่ อางด่าอางก้ืง แน ซฺ้า
ชี โว�� 9 ยาว เยด่ น้า เย น้ีแม้แน� �เกิง้ ซฺ้า ชี วา แน��
10พระเยซู จ่ีพอ ชี น้ีแม้แน� �อางเมิง คล้าว โยเ้วอ ออ้งแล
โว� ยาว ไน้ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง อู่ล่อง มอนาม ป่า นา มยา้ง
ยาว� ยางก้อง เค่ แล ยูม้ ท่ือลาง โยเ้วอ ออ้งแล โว� 11ยาว
ยูม้ อางซ้ืง มางนา น้า โว น้ีแม้แน� �อา่จาน ม้า ม่า น้า ป่ี
ล่าง ปัสกาป่อยนืง เวอ จฺ่าเกิง่ ด้ืงจฺ่ายา่ อางฮอ้ง ยา่ง ล้อเกิง้
เวอ�� แน� 12 ยาว ยาง ไน้นา อางท่า โย้เวอ อางฮอ้ง อาง
ฮื่อ แม่น แน แต่ง เปิน ชี โยเ้วอ ซ่ืฺยซฺา แล ล่าง� ยาว แฮฮ้อ้
ง ก้อง จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ชี โว�� แน� 13 เยด่ แลน ชเีย� ยาว พระ
เยซู ม่า ชี แม้แน ยา้ เพล่อ ล้า ช�ี เยด่ มือ ปัสกาป่อยนืง จฺ่า
เกิง่ ยา่ง ซฺ้า ชี นาว�

พระเยซู ยาง ชา ซ้ีฺ ฮู่ เวอ ศิษย์เอก ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน
ฮา่งจฺ่า ยา้ง

(มธ� 26:26-30; มก� 14:22-26; 1 คธ� 11:23-25)
14 ปัสกาป่อยนืง มู่งค่ีฮา่งจฺ่าญ่าม เคอ ยาว� พระเยซู มือ

ยาง ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งเพิน่ โย้เวอ ฮา่ง ด้ืง จฺ่า
ชเีย� 15 ยาว พระเยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา ปัสกาป่อยนืง
จฺ่าเกิง่ น้ีง นองก้อง ท่ืงกงา่ แน จฺ่า ซ่ีง แง� กงา ลาบ้าบ
อางนืง แฮง้ บ่าเคอ กาซ้ืง นู้� 16กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� กงา
ปัสกาป่อยนืง จฺ่าเกิง่ น้ียา่ บ่าจฺ่า แล่ก้าน� พาจาว มาง ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮนื้ง ต่ือเคอ� แน�
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17 ยาว พระเยซู ลอค่อ ยา่ง โญก แล่ ยาว พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �ลอค่อ นู้เวอ อา่งูน่ แต่
ค่า น้ีง เป่ิง ต้าง คู โว� 18 กงา อางเลิง่ แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่า
วา่� กงา อา่งูน่ แต่ค่า บ่าต่าง แล่ก้าน� แฮนื้ง เคิน เมินญา
กงา อา่งูน่ แต่ค่า ท่ือเทอ ต้าง แล่แง� แน แฮนื้ง พาจาว
มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางนืง ยา่ง ยา้�
แน�

19 พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง แฮง้ กอ ท่าม แล่ชี�่ แน พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮง้ ชดี
ศิษย์เอก ออืนา เป่ิง ป่ี ช�ี ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �จฺ่า ปาว น้ี
ยา่ กงา อางโต ยา่ง ยา้ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ กงานา ป้ือ ซฺ้า ล่าว�
แน� 20 ยาว ยองมู ยา่ง มู่งค่ีฮา่งจฺ่า เปิน ยาว� พระเยซู มือ
ลอค่อ ยา่ง โญก ค้ืน แล่ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี
ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �น้ียา่ กงา ซ่ีฺ เซฺ่อ ออ่ก ล้า ป่ีง ยา้ง ยา้�
ไม้ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ีง แนนอ� แน
ซ่ีฺ น้ียา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ โยเ้วอ อางชา่ ยา่ง ยา้�
แน�

พระเยซู นา น่อง โยเ้วอ บ่าแม่น ฮา ม้า อา่ซ่าง
21พระเยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง กงานา น่อง เวอ บ่าแม่น

ฮา ล่าง ม้า นู้ ยา้ ด้ืง จา แง� 22 ยาว กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ
ชี ม้า กงาซ้ีฺ แง พาจาว มาง ม่า ชี แม้แน� จ้า ชฺา้ง กงานา
น่องเวอ บ่าแม่น ฮา ล่าง แฮ้มางนา พาจาว มาง ต้าดต่อน
วีบ่่ากไจ ป่ี แง� แน�

23 ยาว ศิษย์ ออื น้ีแม้แน น้า กาง เย� �อา่ซ่าง เวอ น้ีแม้
ฮา ม้า�� แน�

ยา่เจ่น แม้แน เพล่อ ยา้ง
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24 ยาว ศิษย์ ออื จ่ี เจ้ กา เย� กงู มู นู้เวอ อา่ ซ่าง ฮื่อ
เลิน่เลิน่ แง� แน� 25 ยาว พระเยซู ม่า ชเีย น้ีแม้แน� �ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ออื ชฺา้ง ออืนา เค้ อางคา� แน ชฺา้ง
ล่าท่ี อางจา ออืยา่ ค่องชา่ง ออืนา ยองนา ฮา้ว ป่ี แง น้ีแม้
แน� �ยอ ค่องชา่ง ออืนา จองไจ ฮา ป่ี ออืยา้� แน� 26 จ้า
นอ แฮ้แม้ บ่าเพล่อ โจ� นองมู นู้ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา อางฮื่อ
เลิน่เลิน่ เพล่อ ม้า� ยา่เก ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื แม้แน เพ
ล่อ แง� ยาว ชฺา้ง ยอคา นา อางตู้ ม้า ยา่เจ่น ป้าค้า เพล่อ
แง� 27 ม้าม้า น้ียา่ เจ้านาย น้ี โต โยเ้วอ ด้ืง แง ยาว ยา่เจ่น
ม้า อางอ่อก โย้เวอ ด้ืง ยางนา ฮูพลา แง� จ้า กงา เกิด้ ลือ
ชี น้ียา่ แฮแ้ม้ บ่าอา่ กงา นองก้อง ด้ืง น้ียา่ ยา่เจ่น ป้าค้า ด้ืง
แง��

28 �ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน� กงานา ฮาก คาม
ล่า เมอ� นอยา่ กูเทอ ยา้ กงาก้อง ด้ืง แง กงานา บ่าวี ล่า�
29ยาว กงา นองนา ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ล่าวา่� พาจาว มาง กงา
นา ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ล่า ชี่ แม้แน� 30 ยาว นอ พาจาว มาง
อางเมิง โย้เวอ กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาจฺ่ากงาต้าง แง�
ยาว นอ ต่างอี่ ก่าซ้าด ด้ืงยา้ โย้เวอ กงา ด้ืง คูแง� ยาว
อสิราเอล อางเจ้อ 12 เจ้อ ออืนา กงา ต้าดต่อน แง� แน�

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จ่ี ยา้ง
(มธ� 26:31-35; มก� 14:27-31; ยน� 13:36-38)

31 ยาว พระเยซู ซีโมนเปโตร นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �ซี
โมน เวอ� แม่น แน น้า โว� ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า นางนา
แน นาง อางชา่ง ออืนา นืงบาเจ้อ ล่าแง� 32 จ้า ซีโมน เวอ�
กงา นางนา แก่นคา แน เจ่อ โว แน อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่าง�
ยาว นอง กงานา วี ล่ายาว พ่าว ซฺ้า ล้า แล่เมอ� ครสิเตียน
ม้องน้าม ท่ือบ่า ออืนา ปล่อง โว� ยองนา แก่นคา แน เจ่อ
ป่ี โว� แน�



ลูกา 22:33 cxxix ลูกา 22:38

33 ยาว เปโตร ม่า ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� กงา
นางก้อง ท่ืงกงา่ แน คอก เวอ ด้ืง ยาว ซ้ีฺ� แน� 34ยาว พระ
เยซู มือ เปโตร นา ม่า เย น้ีแม้แน� �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่
ม้ีค่ี ยาพ่า บ่าตานฮู่ เวอ นายา่ กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน
3 เทอ จ่ี แง� แน�

พระเยซู ยางก้อง อางเลิง่ ชา ตอ ล้า แฮง้ จ่ีเคอ ยา้ง
35พระเยซู ศิษยเ์อก ออืนา น้าน ชี น้ีแม้แน� �ค้าแต้ เวอ

กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว แอ ป่ี ล่าเมอ� กงา
นองนา พลู้ แน แพล่อง แน แค้บ แฮง้ ฮา้นเพ้อ แน บ่าป่ี
ฮา้น แอ ป่ี ล่า� ยาว นองก้อง บ้าเจอ บ่าจา แน จา แง��
แน�
ศิษยเ์อก ออื น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �เจิน้เจ้อ บ่าจา แน บ่า

จา� แน�
36 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �จ้า อา่มือ อา่ซ่าง เมอ

พลู้ แน แพล่อง จา แง ฮา้น แอ โว� แน อา่ซ่าง เมอ มยา
ทาง บ่าจา แง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ ออื ก่อง ยาว มยา
ทาง วื้อ โว� 37 กงา น้ีแม้ ม่ายฮา ป่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ มอ ยาว
พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
�ยางนา ชฺา้ง บ่าแม่น ออื อางมู แน ดาบ แงแน� ยาว น้ียา่

กงา อางโต น้ีงนา จ่ี เคอ แง��✡
�ยาว บ่ามล่าง ยาว แฮแ้ม้ ม้าม้า ยา้ เพล่อ แง� แน�
38 ยาว ยอง ม่า ชเีย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� เฮก� มยา

ทาง 2 อาน ยา่ง นู้เวอ จาน ญา� จ้า พระเยซู ม่า ชเีย น้ีแม้
แน� �น้ีเลิง่ จ่ี น้ีง วา่ง ปาว� แน�

ตาแซ้ ท่า เวอ อธษิฐาน ฮา ยา้ง
(มธ� 26:36-46; มก� 14:32-42)

✡ 22:37 22:37 อสิยาห์ 53:12



ลูกา 22:39 cxxx ลูกา 22:48

39 พระเยซู อางฮอ้ง แฮ้ ฮอ้ง ก้อง อ่อกแอ ยาว มะกอก
เทศ ตาแซ้ โย้เวอ แลน ช�ี ยาง ศิษย์เอก ออื คาตา ยา้ เค่
แลน ช�ี 40 เคอ แล ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นองมู
น้ียา่ พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ป้า โว� ม้างม้าเจ้อ ออืนา
นองนา บ่าป่ี จ้อบ อางซี ฮา ป่ี ล่าโจ� แน�

41 ยาว พระเยซู ยอง ก้อง อ่อกแอ บ่าเวอ่ คา เย� ยาว
ยางมือ ด้ืง ล่ือยาว ป่าตู คู อธษิฐาน ฮา ชเีย� 42 น้ีแม้แน
�อา่โบ้ง เวอ� นาง นืงบาจาบ แง แนยาว อางตูกอางพาน
ล้างก้อก น้ีง ฮา้นแอ ปาว� กงา นืงบาจาบวา แน บ่าป่ี เพล่อ
โจ� จ้า นาง นืงบาจาบวา แน เพล่อ ป่ี ปาว� แน� 43 ยาว
มู่งท่า เท่วาด่า อมื ลู่ง ลือ พระเยซู นา นืงบาแฮ่ง ป่ี ลือ คู
ชเีย� 44ยาว พระเยซู ปีนแตปีนนา ยา้ อธษิฐาน ฮาย ด้ืง ช�ี
ไม้ ยา นืงบาต่อง นาบาตา ยา้ ลาบ้าบ แง� มู่งน่ือ เซฺ่อเซฺ่อ
ยา้ น้ืงชฺา่ เวอ ซ่ีฺ เซฺ่อ กลา ชี แม้แน� * 45พระเยซู อธษิฐาน
ฮา เปิน ยาว� ยาง ยอ่ พ่าว ล้าน แล่ ชเีย� จ้า ยาง ศิษย์ ออื
ยู่ โค ชเีย� ไม้ ยอ นืงบาชูม่ แฮง่ โค ชเีย� 46 แฮง้เย่ พระ
เยซู น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �บ้าเจอฮาย ยู่ คู แง� ทานล้า ยาว พา
จาว มางนา อธษิฐาน ฮา ป้า โว� ม้างม้าเจ้อ ออืนา นองนา
บ่าป่ี จ้อบ อางซี ฮา ป่ี ล่าโจ� แน�

พระเยซู นา ชู ชยีา้ง
(มธ� 26:47-56; มก� 14:43-50; ยน� 18:3-11)

47พระเยซู จ่ี ยา่ง บ่าเปิน ก้ืง เย� ยูดาส ยาง ศิษยเ์อก 12
คู่น โยเ้วอ ท่ือม่าง มาง ชฺา้ง ท่ือมู ซ่ืฺยล้าน ช�ี ยูดาส พระเยซู
นา ยอ่ ออ้งซฺ้า แล ชเีย� แน พระเยซู นา ป่าปา น่าม แล ช�ี

48 ยาว พระเยซู ยูดาส นา น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �ยูดาส
เวอ� นา กงานา ป่าปา น่าม ล่ายาว บ่าแม่น ฮา ล่างลา��
* 22:44 22:44 กรกี ปาบ ท่ือบ่า เวอ ข้อ 43-44 น้ี บ่าจา�
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แน� 49ยาว พระเยซู ศิษย์ อมื มือ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน มยา้ง
ยาว น้าน คูชี น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� มยาทาง เค่ แจ ล่ือ
จาเด่�� แน� 50 พระเยซู อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา
แง� ยา ค่าตอง มยาทาง แฮง้ ชอด ออ่ก ล้า ป่ี ยาว� ปุโรหติ
ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ยา่เจ่น ม่าง น่าซ่ืง เวอ แจ ช�ี

51ยาว พระเยซู ม่า ชี น้ีแม้แน� �วา่ง โว� แน� ยาว พระ
เยซู ปุโรหติ ยอคา มาง ยา่เจ่น มาง น่าซ่ืง เวอ ซาว ยาว ยา
โปยว ป่ีชี่ เย�

52 ยาว พระเยซู มือ ปุโรหติ ยอคา ออืนา� แน ตาฮา้น
โบสถ์อางฮื่อ ล่อฮู ออืนา� แน ยวิชฺา้ง ยอคา ยางนา ลาย ชู
ล้า คูชี ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นอง มยาทาง แน ตู้ลู้ง
ท่าม ล้า ยาว กงานา ล้า ชู ล่าง น้ียา่� ไม้ นอ กงานา ค่าโม่
ยค่ามโจน แน เยง้ ล่างลา� 53 นอยา่ กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ ม่าอูบ่ ด้ืง นา กูนืง ยา้ มยา้ง ล่าแง� จ้า นอ กงานา บ่าชู
ล่า� จ้า อา่มือ อางวื้งอางวา้ง แน นอง อางญ่าม ยา่ง เป�
แน�

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จ่ี ยา้ง
(มธ� 26:57-58, 69-75; มก� 14:53-54, 66-72; ยน�

18:12-18, 25-37)
54 ยองมู ยา่ง พระเยซู นา ชู ยาว ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ

เลิน่เลิน่ มาง ยูม้ โย้เวอ ซ่ืฺยแลน ชเีย� เปโตร เวอ่ แน เค่
แลน ช�ี 55 ยาว ยู้มล่อฮู ออื ยูม้ กองโค้ง ก้องน้ืง โย้เวอ บี่
ท่อ จ้ืฺง ปยา่ว ด้ืง แวด จา คูเมอ� เปโตร มือ ออ้ง ด้ืง แล
ชเีย� 56 ยา่บี่ ยา่เจ่น ท่ือม่าง จา เย� เปโตร บี่ท่อ ด้ืง ปยา่ว
จา นา มยา้ง ยาว ยาง มือ แท้ แน ออ้ง ฮูน แล ชเีย ยาว จ่ี
เย น้ีแม้แน� �ค่าพ่าย่า น้ีม้า เยซู ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง มาง
ชมีา� แน�
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57 จ้า เปโตร น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ยา่บี่ เวอ� กงา ยางนา บ่า
แบกงากา นอ� แน�

58บ่ามล่าง ยาว ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง เปโตร นา ฮู มยา้ง ชเีย�
แน น้ีแม้ จ่ี เย� �นา เยซู อางมู ชมีา� แน�
จ้า เปโตร น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �กงา ยาง อางมู บ่าอา่

น้อ� แน�
59 ท่ือ ชัว่โมง จายล้า แล่ ยาว ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย�

ยา ปีนแตปีนนา ยา้ น้ีแม้แน จ่ี แง�
�ค่าพ่าย่า น้ีม้า ม้าม้า ยา้ เยซู ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แง�

ไม้ เยด่ กาลิลีชฺา้ง ท่ือชา่งกานญา น่อ� แน�
60 จ้า เปโตร จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา บ่าแบ นา บ้าเจอ จ่ี

แง� แน�
ยาว เปโตร จ่ี ยา้ง บ่าลีน ก้ืง เย ยาพ่า ต้าน ล่า ชเีย�
61ยาว พระเยซู เปโตร นา พลาบ ฮู ชเีย� ยาว เปโตร พระ

เยซู จ่ีต่าง น้ีแม้แน จ่ี ชี แฮง้ ป้ือ ล้า ชเีย�
�ม้ีค้ี ยา บ่าต่าน ฮู่ นู้� นา กงานา บ่าแบ ล่า กงากา แน 3

เทอ จ่ี เป� แน�
62ยาว เปโตร ออ่กแอน ยาว นืงบาชูม่ นาบาตา เย อูง้ ช�ี

ชฺา้ง ออื พระเยซู นา ฮูยา้ ยา้ง
(มธ� 26:67-68; มก� 14:65)

63 ชฺา้ง พระเยซู นา ชูยแล ชีออื พระเยซู นา จ่ี ฮูยา้ ยาว
ต่ือ คู ชเีย� 64ยองมู น้ียา่ พระเยซู แมนือ เวอ พ้า ฮีด่ ชเีย�
ยาว น้ีแม้แน น้า ชเีย� �ม่า ล่าวแล นางนา ต่ือ ล่า ชี่ ม้า อา่
ซ่าง�� แน� 65ยาว ยอง พระเยซู นา นาบาตา ยา้ จ่ี ฮูยา้ คู
ช�ี

พระเยซู ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ล้าก้า เวอ ด้ืง ยา้ง
(มธ� 26:59-66; มก� 14:55-64; ยน� 18:19-24)
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66 ซอทา แปล้น ล้า ยาว� ยวิ ชฺา้ง ยอคา ออื� ปุโรหติ
ยอคา ออื แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื ปาชูม ฮา คู ชเีย�
ยาว พระเยซู นา ซ่ืฺย น้าท้าม ล้า ชเีย� 67 ยาว ยอง พระเยซู
นา น้ีแม้แน น้าน คู ชเีย� �กงู นา ม่า ล่าวแล� นา พาจาว
มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง อางอา้ ลา�� แน�
พระเยซู ยองนา พอ ชี น้ีแม้แน� �กงา นองนา ม่า ล่า

เวมิ นอง กงานา บ่าเจ่อ ล่า� 68 จาวา่แน กงา นองนา น้า
ล่า ยาว� นอง กงานา บ่าพอ ล่า� 69 จ้า จ้างจ้าง โย้เวอ
กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ น้ีม้า พาจาว ล่าท่ี อางฮื่อ มาง ล่าม่
า ป่ากยา่ ด้ืง แง� แน�

70 ยอง พระเยซู นา น้าน ชเีย น้ีแม้แน� �น้ีแม้ยาว นา
พาจาว มาง อางยา่ ลา�� แน� พระเยซู พอ ชี น้ีแม้แน�
�นอง จ่ี น้ียา่ อางกงา่ ยา้� แน�

71 ยาว ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �กงู บ้าเจอฮาย พี่
ญ่าน ซฺ้า กาน แง� ไม้ กงู ยาง จ่ี แฮง้นา อางกยา่ คู แอน่
ญา� แน�

23
ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้าท้าม ยา้ง
(มธ� 27:1-2, 11-14; มก� 15:1-5; ยน� 18:28-38)

1 ชฺา้ง คาโคลาโค ด้ืง ชอ้น กาชอีอื ทา จูง ล้า คู ชเีย� ยาว
พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซ่ืฺย แอน คู ชเีย� 2 ยวิชฺา้ง
ยอคา ออื พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �กงู ค่าพ่าย่า น้ี
มาง ค่องชา่ง ออืนา จ่ีซ้อ นา มยา้ง คูแอ� ยา ค่องชา่ง ออื
นา ม่า แง� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ บ่าป่ี โจ แน� แน
ยา ชฺา้ง พาจาว มาง แชยู้้ กงู ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง แน ฮา
จ่าแล่ง� แน�
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3 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ พระเยซู นา น้า ชี น้ีแม้แน� �นา
ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มาง ลา�� แน�
พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีพอ ชเีย� �โอย่� อางอา้ ยา้ นาง จ่ี น้ี

ยา่ อางกงา่ ยา้� แน�
4 ยาว ผูว้า่ ปีลาต มือ ปุโรหติ ยอคา แน ค่องชา่ง ออืนา น้ี

แม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �กงา ฮู ยาว ยา เจิน้เจ้อ อางซี บ่าจา�
แน� 5 จ้า ยองมู แฮง้ ค้าแจ้ ยา้ จ่ี แล่ คูแง น้ีแม้แน� �ยา
กาลิลี แควน ชฺา้ง ออืนา จ่อด ยา้ ม่าอู่บ กวา่ ซืกซาก ป่ี ชี�่
ยาว น่อง โยเ้วอ ยูเดีย แควน แน เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ
คาตา ยา้ ฮาย ช�ี แน�

ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง ซฺาแล ป่ีง
ยา้ง

6 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต มาง ยองนา น้า ชี พระเยซู กาลิลี
แควน ชฺา้ง ลา� 7ยาว ค่องชา่ง อมื พ้อ เย �โอย่ อางอา้ ยา้�
แน� แฮง้เย่ ผูว้า่ ปีลาต พระเยซู นา ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง ซฺา
แล ป่ีชี�่ ไม้ ยา กาลิลี แควน แฮง้ ฮูพลา นอ� ยาว แฮ้เมอ
ก่าซ้าด เฮโรด เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ด้ืง เย� 8 ก่าซ้าด
เฮโรด พระเยซู นา มยา้ง นาบาตา เย กยา่ง แง� ไม้ ยา
พระเยซู นา มยา้ง ซ้ี ยาว มล่าง กาชา เย� แน ยา พระเยซู
อางเลิง่ ฮา ชี ออื กงากยา่ ช�ี แน ยา พระเยซู อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา แฮง้ มยา้ง ซ้ีง เย� 9 ก่าซ้าด เฮโรด
พระเยซู นา ไลเจ้อ ยา้ น้า ช�ี จ้า พระเยซู มือ เจิน้เจ้อ บ่า
จ่ี พอ เย� 10 ยาว ปุโรหติ ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่
บฮู โยเ้วอ จูง จา ออื นาบาตา เย พระเยซู นา อางไล้ จ่ี กาน
คู ช�ี 11 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด แน ยาง ตาฮา้น อมื พระเยซู
นา อื้อกาน ยาว ฮูยา้ ชเีย� ยองมู ยา่ง พระเยซู นา ก่าซ้าด
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อางก่าอางตูม ตูม ป่ี ยาว� ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซฺาแล ป่ี ชเีย�
12 แฮนื้ง ยา้เย่ ก่าซ้าด เฮโรด แน ผู้วา่ ปีลาต เยด่ อางชา่ง
เพล่อ กา ชี ยา้ง� ไม้ อางด่า เยด่ บ่าโลง กา เย�

ผู้วา่ มาง บารบับัส นา ตอ ยา้ง
(มธ� 27:15-26; มก� 15:6-15; ยน� 18:39-19:16)

13 ผู้วา่ ปีลาต ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา แน ค่อง
ชา่ง ออืนา ฮา้ว ชอ้น ล้า ป่ี ชเีย� 14ยาว ผู้วา่ ปีลาต น้ีแม้แน
จ่ี ชเีย� �นอง ค่าพ่าย่า น้ีมางนา กงานา ซ่ืฺย ซฺ้า ล่า ชี น้ี�
นอ ยางนา จ่ี แง ยา ค่องชา่ง ออืนา จ่ีซ้อ ชี แน� ยาว กงา
นอง ล้าก้า นู้เวอ ยางนา น้าท้าม ฮู ยา่� ยา เจิน้เจ้อ อางซี
บ่าจา� นอง ยางนา จ่ี แฮง้แม้แน� 15 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด
กงา แม้แน ยา้ เยง้ แง� แฮง้ยา้ ยาง ค่าพ่ายา่ น้ีมางนา กงา
ก้อง ซฺาลือ ป่ีชี่ น้ียา่� ยา เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา บ้าเจอ
ฮาย ยางนา แซ่ แง� 16 กงา ตาฮา้น ออืนา ม่า ยางนา ต่ือ
ป่ี ยาว ตอ แอ ป่ี นา� แน� 17 ไม้ ผู้วา่ ปีลาต ปัสกาป่อยนืง
เวอ กู ปี ยา้เย่ นักโทษ ท่ือม่าง นา ตอ แง�

18 จ้า ค่องชา่ง อมื โฮก้ฮา้ว ชเีย น้ีแม้แน� �ยาง นา แซ่
โว� ยาว บารบับัส นา ตอ โว� แน�

19 บารบับัส นา คอก ชู ล้อง ชี น้ียา่� ไม้ ยา เยรูซาเล็ม
อางเมิง โยเ้วอ ฮา ซืกซาก ป่ี ชเีย ยาว ชฺา้ง นา แซ่ ชเีย�

20 ยาว ผู้วา่ ปีลาต ค่องชา่ง ออืนา ป้า ชเีย� ไม้ พระเยซู
นา ตอ ซ้ีง เย� 21 จ้า ค่องชา่ง ออื โฮก้ฮา้ว เย น้ีแม้แน�
�ยางนา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด โว� ไม้กางเขน ท่า โย้
เวอ ต่ือต้ีด โว�� แน�

22ยาว ผูว้า่ ปีลาต ยองนา น้า แล่ ชเีย� น้ีเทอ 3 เทอ เคอ
ญา เย� น้ีแม้แน �ยา บ้าเจอฮาย ช�ี กงา บ่ามยา่ง น้อ ยาง
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นา แซ่ ก่อม้อก แน อางซี ฮา ชแีน� กงา ตาฮา้น ออืนา ม่าย
ยางนา ต่ือ ป่ี ยาว ตอ แอ ป่ี นา� แน�

23 จ้า ยอง อางเซง แล่ง แน โฮก้ฮา้ว คู ชเีย� พระเยซู นา
ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด โว� น้ีแม้แนยาว ผู้วา่ ปีลาต
ค่องชา่ง ออื อางเซง แฮง้นา บ่าก่าจ่า เย�

24 แฮง้ยา้ ผู้วา่ ปีลาต ค่องชา่ง ออื ป้า แฮง้แม้แน ฮาย
ช�ี 25 ผู้วา่ ปีลาต บารบับัส อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ชี
มางนา� แน ชฺา้ง แซ่ ชี มางนา ตอ ชเีย� ยาว ตาฮา้น ออืนา
ม่าย พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด ป่ี ชเีย� ค่อง
ชา่ง ออื ป้า ชี แม้แน�

พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ แซ่ ชยีา้ง
(มธ� 27:32-44; มก� 15:21-32; ยน� 19:17-27)

26 พระเยซู นา ซ่ืฺยแล เมอ� ยอง ซีโมน นา ชู ชเีย� แน
ยางนา เค้ พระเยซู น่องน่อง โยเ้วอ พระเยซู ไม้กางเขน ป่า
เค่ ป่ีชี�่ ซีโมน ไซรนีชฺา้ง เย� แฮญ้่ามเมอ ยา อางเมิง คล้า
ว เวอ ชา แล เย�

27 ค่องชา่ง อางอบี่าอา่ เย ยอ่ เค่ แลน ช�ี แน ชฺา้ง อางมู
โย้เวอ ค่าบายา่ อางอีบ่าอา่ เย พระเยซู นา ซ่ืงกงา่กยา้ อูง้
คู ช�ี 28 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�เยรูซาเล็ม ค่าบายา่ เวอ� กงานา บ่าอู่ง ป่ี ล่าโจ� จ้า

ค่าตอง อางโต นา แน ค่าตอง อางยา่ ออืนา อูง้ ป่ี คู ปาว�
29 ไม้ บ่ามล่าง ยาว ชฺา้ง ออื น้ีแม้แน จ่ี คู แง� �ค่าบายา่
อางยา่ บ่าด่ืง กางซ้ืง� แน อางยา่ บ่าเกิด่ กางซ้ืง� แน อาง
ยา่ นา ลองแปด บ่าชู ป่ี กางซ้ืง ออืยา่ กงู ล่อบ่าปา เช แล่ง
ม้าม้า ยา้� แน� 30 ยาว ยอง ตาแซ้ อางฮื่อ มางนา น้ีแม้
แน ป้า คูแง� �ตาแซ้ อางฮื่อ เวอ ปู่ง ลือ กงูนา เง่ แซ่ ล่า
ปาว� แน ยอ ตาแซ้ อางอี มางนา น้ีแม้แน ป้า คูแง� �ตา
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แซ้ อางอี เวอ กงูนา พูม ล่า ปาว� แน�✡ 31 จาวา่แน ยองมู
แฮง้ กงานา น้ีแม้แน ฮา ล่ายาว นองนา บ้าเจอล้อแม้ ฮา
ล่าง แง�� แน�

32ยาว ชฺา้ง บ่าแม่น 2 คู่น จา เย� เยด่ นาม พระเยซู ก้อง
ท่ืงกงา่ แน ซ่ืฺย แซ่ แล ชเีย� 33 ยาว ตาฮา้น ออื ตี อางเม้ง
�ตู่คยา่ม ตาแซ้� แน ฮา้ว โยเ้วอ เคิน ยาว� พระเยซู นา ไม้
กางเขน เวอ ต่ือต้ีด ชเีย� ยาว ต่ืน ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น
มาง เยด่ นา คาตา ยา้เย�่ เยด่นา พระเยซู ล่าม่า ป่ากยา่
ท่ือม่าง� ล่าซ่าย ป่ากยา่ ท่ือม่าง แน ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือ
ต้ีด ชเีย� 34ยาว พระเยซู จ่ี เย น้ีแม้แน� �พาจาว กงา อาง
โบ้ง มาง เวอ� ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู โจ� ไม้ ยอ บ่า
แบ วา ยอ บ้าเจอ ฮา คู ช�ี แน� ยาว ยอง พระเยซู ค่าลาว
ยา่ง เบอจอก เป่ิง ลางกา ชเีย�

35 ค่องชา่ง ออื จูง ฮูน คู ชเีย� ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา ออื จูง
อื้อ คู ชเีย� แน น้ีแม้แน จ่ี ฮูยา้ คู ชเีย� �ยา ฮากนา อาง
ปล่อง กงากา� จาวา่แน ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ป่ีชี่ มาง ม้าม้า แนยาว� ยาง อางโต แฮง้ ปล่อง จ่าแล่
คาไล� แน�

36 ตาฮา้น อมื จ่ี ฮูยา้ ยาว อา่งูน่ แต่ค่า อางเชน้ อางปู่
ยา่ง พระเยซู นา ต้าง ป่ีชี่ เย� 37 ยาว ยอง พระเยซู นา น้ี
แม้แน จ่ี ชเีย� �จาวา่แน นาง ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด ม้าม้า แน
ยาว� ค่าตอง อางโต น้ีง ปล่อง จ่าแล่ โว� แน�

38พระเยซู อางตู่ ท่า โย้เวอ ล่าไม แป้น น้ีแม้แน แต้ม ชี
ชเีย� �น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มาง� แน� 39 ชฺา้ง บ่าแม่น
ท่ือม่าง ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชี มาง พระเยซู นา น้ีแม้
แน จ่ี ฮูยา้ ชเีย�
✡ 23:30 23:30 โฮเซยา 10:8
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�น้า พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง อา่ลา� นาง
อางโต นา ปล่อง ไจ่ แล่ แปล้� แน กงูนา คาตา แน ปล่อง
ล่า แปล้� แน�

40 จ้า ชฺา้ง บ่าแม่น ท่ือม่าง มาง น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นาง ชา
ซ้ีฺ คางญา พาจาว มางนา บ่าแค ลา� 41 ไกง้ ยา่ ซ้ีฺ ก้อม้อก�
จ้า เยซู ยา เจิน้เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา นอ� แน� 42 ยาว ยาง
พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �เยซู เวอ� นาง ก่าซ้าด
กงา เพล่อ เมอ กงานา บ่าลู่ม ล่า โจ� แน�

43 แฮง้เย่ พระเยซู น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่า
วา่� ม้ีนืง นา ซ้ีฺ แง� ยาว กงาก้อง มู่งท่า เวอ ท่ืงกงา่ แน
ม้าม้า ยา้ กงาด้ืง แล แง� แน�

พระเยซู ซ้ีฺ ยา้ง
(มธ� 27:45-56; มก� 15:33-41; ยน� 19:28-30)

44ยาว ชฺา้งอางเมิง คาโคลาโค โยเ้วอ 12 โมง นืงก้อง เวอ
จาย 3 โมง เวอ เคอ น้ียา่ วื้งวา้ง โค ช�ี 45 ไม้ มู่งน่ืง อางแป
ล้น ท่อ ยา้ง วา่ง ชเีย� ยาว โบสถ์อางฮื่อ อางฮอ้ง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง ล้องก้อ โย้เวอ พ้า✡ เทิง ชี ชียา้ง 2 พื้น แน ชีดอ่
อก ล้า ช�ี 46 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ีโฮก้ ล้า ชเีย� �อา่โบ้
งพาจาว เวอ� กงา อางค่องอางล้า น้ีง นาง ล่าปู่ โย้เวอ ชี
ปาว� แน� จ่ี เปิน ยาว พระเยซู อางซ่า แช ซ้ีฺ ชเีย�

47 ยาว ตาฮา้น นายรอ้ย มาง บ้าเจอ ตอล้า ชี แน มยา้ง
ยาว� ยาง พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ชเีย� ยาว จ่ี เย
น้ีแม้แน� �ยา ชฺา้ง อางแม่น อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้าม้า ยา้�
แน�

48 ยาว ค่องชา่ง ฮู ล้า ชีออื� บ้าเจอ ตอล้า ชี แน มยา้ง
ยาว� ยอง มือ ยูม้ เวอ พ่าวแอน ยาว นืงบาชูม่ คู ชเีย�
✡ 23:45 23:45 อพยพ 26:31-33
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49 ยาว พระเยซู อางชา่ง คาโคลาโค ออื� แน ค่าบายา่ กา
ลิลี แควน เวอ จาย พระเยซู ก้อง เค่ล้า คูชี อมื เวอ่ แน จูง
ฮูน คู ชเีย�

โยเซฟ อารมิาเธยี ชฺา้ง มาง
(มธ� 27:57-61; มก� 15:42-47; ยน� 19:38-42)

50 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย อางเม้ง โยเซฟ แน� ยา สภา
แซนฮีดรนี มู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง เย� ยา ชฺา้ง อางซื
ออางปลอง เย� 51 ยา ยวิชฺา้ง ยอคา ท่ือบา ออื พระเยซู นา
ต้าดต่อน ชี แฮง้นา บ่าซอ เย� ยา อารมิาเธยี อางเมิง ยู
เดีย แควน เวอ จายล้า แง� แน ยา พาจาว มาง ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮง้ ล่อ เย� 52 ยา ผู้วา่ ปีลาต
ก้อง แล พระเยซู ศพ ยา่ง ป้า แล ชเีย� 53 ยาว พระเยซู
อางโต ยา่ง ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ยู้ ออ่ก ยาว� พ้า อางป่อน
อางฮู่ อางคา ยา่ง ป้าน ชเีย� ยาว ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ อางซ่ืฺอ โย้
เวอ ฮา้น แล ช�ี 54แฮนื้ง วนัศุกร์ เย� แน ลองนืง ยา่ง แท้
ชา เคิน ชเีย� 55ยาว ค่าบายา่ มู พระเยซู ก้อง กาลิลี แควน
โย้เวอ จาย เค่ล้า คูชี อมื โยเซฟ ก้อง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ
เค่แลน คู ชเีย� ยาว ยอง มยา้ง คู ช�ี ยา พระเยซู อางโต
แฮง้ ท้าม โยเ้วอ บ้าเจอล้อเกิง้ ชี ชแีน� 56 ยาว ยองมือ ยูม้
เวอ พ่าว แอ อางเกิง่ อางฮอ้ม แน น้ําหอม ออื ซฺ้า ชี คู ช�ี
พระเยซู ศพ โยเ้วอ กาน ป่ี แงแน� ยาว ลองนืง โยเ้วอ ยอง
มือ ซ่าว คู ชเีย� โมเสส อางล้ีบอางล่าว เวอ แต้ม ชี ชี แม้
แน�

24
พระเยซู แต่ล้า ชยีา้ง
(มธ� 28:1-10; มก� 16:1-8; ยน� 20:1-10)
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1 ลองนืง ซอทา อางด่า เวอ� ค่าบายา่ อมื อางเกิง่ อาง
ฮอ้ม ซฺ้า ชี ชียา้ง ท้าม โย้เวอ ฮา้น แอน คู ชเีย� 2 ยาว ท้า
มชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ลอบา พี่ ชี ยา่ง ล่าน ออ่ก ชแีน มยา้ง ช�ี
3ยองมู ยา่ง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ออ้งแลน คู ชเีย� จ้า พระ
เยซู ศพ นา บ่ามยา่ง เย� 4 ยาว ยอง นืงบา โย้เวอ เยง้ คูง
เย บ้าเจอ ตอล้า ชี แน� ท่ือชี่ด ยาว ค่าพ่าย่า 2 คู่น อางก่า
อางตูม ป่อนล่อนชอ่น แน ตูม แล่ยาว ยอง ก่องทาง เวอ จูง
ล้า ชเีย� 5 ยองมู ยา่ง แค คู ยาว ป่าตูคู น้ืงชฺา่ โย้เวอ แมก่
า บอกแป่ก คู ชเีย� ยาว ค่าพ่ายา่ 2 คู่น มาง เยด่ ยองนา น้ี
แม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �นอ ชฺา้งซ้ีฺ ด้ืงยา้ นู้เวอ บ้าเจอฮาย ชฺา้
งอางแต่ นา ซฺ้า กวา่ คูแง� 6พระเยซู นู้เวอ บ่าด่ืง กาน ยา
แต่ลาน ญา� อางจามกงา กา ยา้ล่า� กาลิลี แควน โย้เวอ
จา เมอ พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี แง� 7 �ชฺา้งอางยา่ มางนา ชฺา้ง
อางบล่าบ ออื ชู ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด แง� ยาว ยา
3 นืง โยเ้วอ แต่ล้า แล่แง� � แน� 8 แฮง้เย่ ค่าบายา่ มู อมื
เยง้ กงา แล่ คูช�ี

9 ยองมู ยา้ง อางไวอ่างคยา้ง ยา้เย่ พ่าวแล ศิษย์เอก 11
คู่น ออืนา แน ศิษย์ ท่ือบ่า ออืนา อางเลิง่ คาโคลาโค แฮง้ อู่
บน้า ป่ีชี�่ 10 ค่าบายา่ มู น้ีเลิง่ อูบ่ ชอีอื� มารยี์ มักดาลาชฺา้ง
มาง� โยอนันา� มารยี์ ยากอบ อางบา มาง แน ค่าบายา่ ท่ือ
บ่า ออื คาตา ยา้เย�่ 11 จ้า ศิษยเ์อก ออื แน ศิษย์ ท่ือบ่า ออื
ค่าบายา่ ออื จ่ี แฮง้นา บ่าเจ่อ คูเย� แน อางเลิง่ ม้าม้า บ่า
อา่ แน ฮา คูงเย� 12 จ้า เปโตร มือ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ฮื่น
ฮูน แล ชเีย� ยาง บอก ฮู เมอ ยา พ้า อางป่อน อางฮู่ อาง
จา พระเยซู ศพ โย้เวอ ปาน ชียา้ง กลา จา นา มยา้ง กาน
ชเีย� ยาว ยาง ออ่ก ลือ เมอ เยง้ เย บ้าเจอ ตอล้า ชี แน�
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เอมมาอูส ค่อง เวอ แล ยา้ง
(มก� 16:12-13)

13 แฮนื้ง พระเยซู ศิษย์ 2 คู่น มาง เยด่ เอมมาอูส ค่อง
เวอ ยอ่ แอน ชเีย� เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ จาย เอมมาอูส
ค่อง เวอ แล น้ียา่ 11 กิโลเมตร น้ีงล่อ เย� 14 ยาว เยด่
อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี แฮง้ จ่ี กางเย� 15 ยาว พระ
เยซู เยด่ ก้อง แท้ ยา้ ยอ่ ออ้งล้า ช�ี ยาว เย่ดก้อง ท่ืงกงา่
แน ยอ่ แลน ช�ี 16 จ้า พาจาว มาง เยด่นา ฮาย พระเยซู
นา บ่าแบกงากา แน ฮาย ป่ีชี่ เย� 17 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน
น้าน ชเีย� �ไน้ บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ีอู้ กาแง�� แน� เยด่ มือ
ยอ่ ยา่ง วา่ง ชเีย� แน เยด่ แมก่า น้ียา่ บ่าม่อนบ่าซ่า เย�
18 ยาว พระเยซู ศิษย์ ท่ือม่าง อางเม้ง เคลโอปัส แน ชี่ มาง
น้ีแม้แน พอ ชเีย� �เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ 2-3 นืง จานชา่
ชี่ นู้เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี น้ียา่ นาง ญา จา แง บ่าแบ� แน�

19 แฮง้เย่ พระเยซู น้ีแม้แน น้าท้าม ช�ี �บ้าเจอ ตอล้า
ช�ี� แน�
ยาว เยด่ น้ีแม้แน พอ ชเีย� �ไม้ เยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง มา

งก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ ยาว� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
เป� พาจาว มาง แน ชฺา้ง ออืยา่ กงามยา้ง คูง ญา� ยาง จ่ี
ต่าง แน ยาง อางเลิง่ ฮา ชี่ออื นาบาตา ล่าท่ี อางจา แน�
20 จ้า ปุโรหติ ยอคา แน กงู ยอคา ออืยา่� พระเยซู นา ผู้วา่
มางนา ชู ซฺาแอ ช�ี ไม้ ยางนา อางซี ต้าดต่อน แซ่ ป่ี แงแน�
ยาว ตาฮา้น อมื พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด ช�ี
21 อางด่า เวอ กงู เยง้ ชี คูแอ� พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้
ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง แน� แน ยา อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ลือ
ปล่อง ลือ แงแน� จ้า ยา ซ้ีฺ 3 นืง เคิน ญา� 22ยาว ม้ีนืง กงู
อางมู นู้เวอ ค่าบายา่ ท่ือบ่า ออืยา่� ซอทาอางด่า เวอ ยา้
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ท้ามชฺา้งซ้ีฺพูมยา้ โยเ้วอ แลน คูช�ี ยาว ยอง พ่าว ลือ กงูนา
ฮาย นืงบาม่าน ป่ี ล่า คูแง� ไม้ ยอ กงูนา น้ีแม้แน อู่บน้า ป่ี
ล่าง� 23 ยองมู น้ียา่ พระเยซู ศพ แฮง้นา บ่าซฺ่า มยา้ง กา�
แน ยอ กงูนา น้ีแม้แน ม่า แล่ ล่าง� ยองมู น้ียา่ เท่วาด่า 2
องค์ นา มยา้ง คูชี แน� เท่วาด่า มาง เยด่ ยองนา ม่า ช�ี
เยซู อามืม จ่ีวดี อางจา แน� 24 กงู อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า
อมื ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ ฮื่น ฮูน แล คู ยาว� พระเยซู ศพ
แฮง้นา บ่ามยา่ง ม้าม้า ยา้� ค่าบายา่ แฮ้ออื ม่า ล่าชี่ แฮง้
แม้แน ยา้� แน�

25 ยาว พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี เย� �ไน้ยา่ บ้าเจอ นา จ่าง
คาแน้� บ้าเจอ ไน้ยา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื ม่า แฮง้นา
บ่าเจ่อ แน� 26พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื เจ้ง ยา้ น้ีแม้ ม่า ชี
ช�ี ชฺา้ง พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ ม้า อางตูกอาง
พาน กงาโอด้ เปิน แง� ยาว น่อง โยเ้วอ พาจาว ม้า ยางนา
โญกจ่าญ่อจ่า แง�� 27 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่ คาโคลา
โค มอ ยาว พระคัมภีร์ โยเ้วอ� โมเสส แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู ออื ยางนา จ่ี เคอ ชี แฮง้ อูบ่น้า ป่ีชี่ เย�

28 เอมมาอูส ค่อง โย้เวอ ชา เคอ เมอ� พระเยซู มือ ยอ่
ไก ลาม แลน ชี ป้าค้า จ้างจ่าแล่ง เย� 29 ยาว เยด่ พระ
เยซู นา ป้า ด้ืง ป่ีชี่ เย� แน น้ีแม้แน ม่า เย� �มู่งค่ีล้าก้า
เคอ ตืกตืก กาชา� ชา วื้ง ยา้ง ญา จา แง� ไกงก้้อง ซ่าว ด้ืง
ปาโน� แน� พระเยซู มือ เยด่ก้อง ซ่าว ด้ืง น้าว�

30 ยาว ยอง ฮา่ง ด้ืง จ่า จา เมอ� พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง
ยา่ง กอย ท่าม แล่ ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว
เยด่ นา ค้านู้ มป่าง ยา่ง ชดี ป่ี ชเีย� 31 ยาว พาจาว มาง
เยด่นา ฮาย พระเยซู นา จาม กงากา ป่ี ชเีย� ยาว พระเยซู
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มือ โปยว กา ชเีย� 32 ยาว เยด่ มือ จ่ี ลางกา ชี น้ีแม้แน�
�น้ีล้อมชา้ว ไกง้ ยอ่ ลือ เมอ� พระเยซู พระคัมภีร์ โย้เวอ
อางเลิง่ ออื อูบ่น้า ป่ี ล่า เมอ� ไกง้ กยา่งม่อนซ้า แง� แน�

33 ยาว เยด่ มือ อาง ไว่ อางคยา้ง เย ทาน ล้า ยาว�
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอน แล่ชี�่ ยาว ศิษย์ 11
คู่น ออื แน ศิษย์ ท่ือบ่า ออื ชอ้น กา จา นา มยา้ง ชเีย�
34 ยาว โยเ้วอ ชฺา้ง ชอ้น กา ชี อมื เยด่นา ม่า ชเีย น้ีแม้แน�
�พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า แต่ล้าน ชี ม้าม้า ยา้� พระเยซู
ยา เปโตร นา มยา้ง ป่ีชี�่ แน�

35 ยาว เยด่ มือ เยด่ แก้บ้า ยอ่ เมอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้
อูบ่ ชเีย� แน ยองนา น้ีแม้แน อู่บน้า ป่ีชี่ เย� เยด่ พระเยซู
ค้านู้มป่าง เคลิก ป่ี เมอ ยา ยางนา จาม กงากา ชี แน�

พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา มยา้ง ป่ีชี่ ยา้ง
(มธ� 28:16-20; มก� 16:14-18; ยน� 20:19-23;

กจ� 1:6-8)
36 เยด่ อางเลิง่ แฮง้ อูบ่ จา เมอ� พระเยซู ยองมู โย้เวอ

จูง ลือ ชเีย� แน น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�
�จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา คู โว�� แน�
37ยาว ยอง มือ แค แล่ คู ชเีย� ไม้ แด่ยา่ นา มยา้ง ชี แน

เยง้ เย� 38 ยาว พระเยซู ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย� �บ้า
เจอฮาย แค แง� บ้าเจอ บ่าเจ่อ คู แน� 39กงา ล่าปู่ แน ล่า
ค่ือ นู้ ฮู ปาว� น้ี กงา อางโต ยา่ง ม้าม้า ยา้ บ่าเจ่อ ยาว ชู
ฮู ปาว แน แบ คาไล แด่ยา่ บ่าอา่ แน� ไม้ แด่ยา่ น้ี อางม้า
แน อางกงา่ว บ่าจา นอง กงานา มยา้ง ล่าง แม้� แน�

40 จ่ี เปิน ยาว� พระเยซู ยาง ล่าปู่ แน ล่าค่ือ ยา้ง ยองนา
ฮู ป่ี ชเีย� 41 ยาว ศิษย์ อมื กยา่ง คูง เย� แน นาบาตา นื
งบาม่าน คูง เย� ยอ อางเลิง่ น้ีเลิง่ นา อางเลิง่ ม้าม้า แน
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บ่าเจ่อ คู เย� ยาว พระเยซู น้ีแม้แน น้าน ชเีย� �บ้าเจอ จฺ่า
เซฺ่อ จา แง�� แน� 42แฮง้เย่ ยอง ยางนา ล่องแต่ คาง ท่ือ
ม่าง ป่ี ช�ี 43 ยาว พระเยซู มือ ยอง ล้าก้า เวอ จฺ่า ฮู ป่ี ชเีย�

44 ยาว ยาง ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ค้าแต้ กงา นอง
ก้อง ด้ืง เมอ� กงา นองนา ม่า ล่ายา่ กงา อางเลิง่ คาโคลา
โค โมเสส อางล้ีบอางล่าว แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ
ยาว� ปาบ แน สดุดี ปาบ โยเ้วอ แต้ม ชี ชี แฮ้ ม้าม้า ยา้ ตอ
ล้า แง� แน�

45 ยาว พระเยซู ยองนา ฮาย พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิง่
แต้ม ชี ชี แฮง้ แบ ป่ีชี่ เย� 46 พระเยซู ยองนา ม่าย ชี น้ี
แม้แน� �พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้
เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี กงายา่ พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี มาง ยา้� กงายา่ กงา
โอด้ ตูกพานลาบ้าบ แง� แน กงา ซ้ีฺ ยาว วนัท่ี 3 โยเ้วอ แต่
ล้า แล่ง� 47 ยาว นอยา่ กงา ล่าท่ี น้ีง ไจ� ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด
ออืนา กงา อางเลิง่ น้ีง ป่าว ม่ายแบ ป่ี แง� ไม้ ยองนา นื
งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ี ยาว อางบล่าบ กงาปูน ป่ี
แง แนนอ� แน เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ต่องก่าต่าง ป่าว
ม่า เป� 48 ยาว นองมู น้ียา่ น้ีเลิง่ โค ยา้ กงาแบ กงามยา้ง
แง� น้ีแม้แนยาว นอยา่ อางเลิง่ คาโคลาโค กงามยา้ง ชีน้ี
ง ฮากนา อู่บน้า ป่ี โว� 49 ยาว กงายา่ อางค่องอางล้า อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง มางนา นองก้อง ซฺาลือ ป่ี แน� อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้ีม้า อา่โบ้งพาจาว นองนา ก่ามค่าน ป่ี ล่า
ชี่ ยา้งยา้ นองนา ป่ี ล่า แงแน� จ้า นอ เยรูซาเล็ม อางเมิง
นู้เวอ ล่อ ด้ืง คู ปาโน� มู่งท่า โย้เวอ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ กงาบู้ เมอ เคอ� แน�
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พระเยซู มู่งท่า พ่าว แล แล่ ชยีา้ง
50พระเยซู ยองนา เบธานี ค่อง เวอ ซ่ืฺยแล ชเีย� ยาว ล่า

ปู่ โญก แล่ยาว ยองนา ก่ามป่อน ป่ี ชเีย� 51 ยาว พระเยซู
ก่ามป่อน ป่ี เมอ พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า โย้เวอ แล ป่ีชี่
เย� 52ยาว ยอง พระเยซู นา บอกไว้ คู ชเีย� ยาว เยรูซาเล็ม
อางเมิง โยเ้วอ พ่าวแล คู ชเีย� ยอ นาบาตา เย่ กยา่ง คู แง�
53ยาว ยอง โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ กูนืง ยา้ แอน คู ช�ี ยาว ยอง
พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ชเีย�
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