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มัทธวิ พระเยซู อางเล่ิง แต้ม ชยีา้ง
มัทธวิ

มัทธวิ ปาบ แต้ม ชี ม้า มัทธวิ อางโต ยา่ง ยา้ แต้ม ช�ี
ยางก้อง อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แล่ง แง เลวี แน� ยา พระเยซู
ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ ท่ือม่าง มาง ยา้� ยา ยวิชฺา้ง
แน ค้าแต้ เวอ ยา ภาษีกอฮู เย�
มัทธวิ ปาบ น้ีปาบ แต้ม ชี น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง� พระ

เยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
ป่ีง มาง ยา้� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์
กาญ่าม เวอ ลือ มาง แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน� จ้า ล้อแม้
เวมิ ปาบ น้ีปาบ จองไจ น้ียา่ พระเยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง ชฺา้ง คา
โคลาโค ออืก้อง จองไจ จา ป่ีง แฮง้ยา้ เป�

พระเยซู อางเจ้อ ยา้ง
(ลก� 3:23-38)

1 อางเม้ง น้ีออื ยา่ พระเยซูครสิต์ ก่า ซ้าด อางฮื่อ มาง
อางฮู่ อางพี่ ออื อางเม้ง ยา่ง เป� พระเยซู ยา่ ก่าซ้าด ดา
วดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี แน ก่าซ้าด ดาวดิ ยา่ อบัราฮมั
ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ช�ี

2 อบัราฮมั อางยา่ มาง อางเม้ง อสิอคั� อสิอคั อางยา่
มาง อางเม้ง ยาโคบ� ยาโคบ อางยา่ มาง อางเม้ง ยูดาห์
แน ยาโคบ ก้อง อางยา่ ค่าพ่าย่า 11 คู่น จา แล่แง� ชฺา้ง
11 คู่น น้ีออืยา่ ยูดาห์ ม้องน้าม ออื ยา้เป�

3 ยูดาห์ ยา่ เปเรศ แน เศราห์ เยด่ อางโบง้ เย� ยาว เยด่
อางบา ม้า ทามาร์ เย�
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เปเรศ อางยา่ มาง อางเม้ง เฮสโรน� เฮสโรน อางยา่ มาง
อางเม้ง ราม แน�

4 ราม ยา่ อมัมีนาดับ อางโบง้ เย�
อมัมีนาดับ ยา่ นาโชน อางโบ้ง เย� ยาว นาโชน สัลโมน

อางโบง้ เย�
5 สัลโมน ยา่ โบอาส อางโบ้ง เย� ยาว โบอาส อางบา ม้า

ราหบั เย�
ยาว โบอาส ยา่ โอเบด อางโบ้ง เย� ยาว โอเบด อางบา

ม้า รูธ เย�
ยาว โอเบด ยา่ เจสซี อางโบง้ เย�
6 ยาว เจสซี ยา่ ดาวดิ อสิราเอลชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มาง อาง

โบง้ เย�
ยาว ก่าซ้าด ดาวดิ ยา่ โซโลมอน อาง โบ้ ง เย� ยาว

โซโลมอน อางบา ม้า อุรยีาห์ ค่าบา อางอา้น เย�
7 โซโลมอน ยา่ เรโหโบอมั อางโบง้ เย�
เรโหโบอมั ยา่ อาบียาห์ อางโบง้ เย�
ยาว อาบียาห์ ยา่ อาสา อางโบง้ เย�
8 อาสา ยา่ เยโฮชาฟัท อางโบง้ เย�
เยโฮชาฟัท ยา่ เยโฮรมั อางโบง้ เย�
เยโฮรมั ยา่ อุสซียาห์ อางโบง้ เย�
9 อุสซียาห์ ยา่ โยธาม อางโบง้ เย�
โยธาม ยา่ อาหสั อางโบง้ เย�
ยาว อาหสั ยา่ เฮเซคียาห์ อางโบง้ เย�
10 เฮเซคียาห์ ยา่ มนัสเสห์ อางโบง้ เย�
มนัสเสห์ ยา่ อาโมน อางโบง้ เย�
อาโมน ยา่ โยสิยาห์ อางโบง้ เย�
11 โยสิยาห์ ยา่ เยโคนิยาห์ อางโบ้ง เย� ยางก้อง ยา่ชา่ง

ม้องน้าม จา แล่แง� แฮญ้่าม เมอ� ยวิชฺา้ง ออืนา บาบโิลน
อางเมิง โยเ้วอ เชลย ชู เพล่อ แอ ป่ีชี่ เย�



มัทธวิ 1:12 iii มัทธวิ 1:19

12 น่อง โยเ้วอ บาบโิลน อางเมิง โยเ้วอ เชลย เพล่อ ยาว�
เยโคนิยาห์ มือ อางยา่ อางเม้ง เชอัลทิเอล แน กงาบู้ ชเีย�
ยาว เชอลัทิเอล ยา่ เศรุบบาเบล มาง อางโบง้ เย�

13 เศรุบบาเบล ยา่ อาบียุด อางโบง้ เย�
อาบียุด ยา่ เอลียาคิม อางโบ้ง เย� แน เอลียาคิม ยา่ อา

ซอร์ อางโบง้ เย�
14 อาซอร์ ยา่ ศาโดก อางโบง้ เย�
ศาโดก ยา่ อาคิม อางโบง้ เย� แน อาคิม ยา่ เอลีอูด อาง

โบง้ เย�
15 เอลีอูด ยา่ เอเลอาซาร์ อางโบง้ เย�
เอเลอาซาร์ ยา่ มัทธาน อางโบ้ง เย� แน มัทธาน ยา่ ยา

โคบ อางโบง้ เย�
16 ยาโคบ ยา่ โยเซฟ อางโบ้ง เย� โยเซฟ ยา่ มารยี์ อา

งบล้อง มาง ยา้� ยาว มารยี์ ยา่ พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้
ยาว� ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี มาง แน ฮา้ว มาง อา
งบา มาง ยา้�

17 อบัราฮมั จีน เวอ จาย ก่าซ้าด ดาวดิ จีน เวอ เคอ น้ียา่
14 จีน� ยาว ก่าซ้าด ดาวดิ จีน เวอ จาย บาบิโลน อางเมิง
เวอ เชลย เพล่อ แอ ชี น้ีง มือ 14 จีน� ยาว บาบิโลน อาง
เมิง เชลย เพล่อ เมอ จาย พระเยซูครสิต์ จีน เวอ เคอ แฮง้
มือ 14 จีน เย�

พระเยซู เกิด้ ลือ ชยีา้ง
(ลก� 2:1-7)

18 พระเยซูครสิต์ มาง เกิด้ ลือ ชี อางเลิง่ ยา่ง น้ีแม้แน
เป� มารยี์ พระเยซู อางบา ม้า แฮญ้่าม เมอ ยา โยเซฟ คู่น
ซู่ เย� จ้า เยด่ บ่ากงายู้ กาเมอ ยา้ มารยี์ มือ แบ ช�ี ยา พา
จาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ ปาปาย
อู่ปู่มปู่ม ชี แน� 19 โยเซฟ� มารยี์ คู่นซู่ ม้า ชฺา้ง อางแม่น
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เย� แน ยา มารยี์ นา ฮาก ล้าก้า โยเ้วอ บ่าฮา ซฺ่าจอ แล่ ป่ี ซ่ี
เย� แฮง้ยา้ กยา้บ แน ชา วา่ง แล่ง� 20 โยเซฟ แฮ้แม้แน
ชา ฮา แงแน ยู่ เยง้ จาเมอ� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เท่วาด่า มาง
มือ โยเซฟ แมบืน เวอ มยา้ง ลือ ป่ี ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �โย
เซฟ ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี มาง เวอ� มารยี์
นา ยู้ แฮง้นา บ่ากงา แค คา� ไม้ ยาง ป่องปอง คล้าว เวอ
ยา่แน่ ม้า พาจาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ปา
ปาย ตอล้า แง� 21ยาว ยา อางยา่ ค่าพ่ายา่ กงาบู้ แง� ยาว
ยา่แน่ มางนา เยซู แน อางเม้ง เม้ง โว� ยา ยาง ชฺา้ง ออื อา
งบล่าบ แฮง้ ชอ ออ่ก ป่ีง แง� แน� 22 อางเลิง่ น้ีออื ตอล้า
ชี น้ียา่� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง จ่ี ชี ชี แฮง้แม้
แน ตอล้า ป่ี แง�
23 �ค่าบายา่ ค่าพ่ายา่ ก้อง บ่ากงายู่ กาซ้ืง มางก้อง อางยา่

ค่าพ่ายา่ ด้ืง ช�ี
ยาว ชฺา้ง ออื ยางนา อมิมานเูอล แน ฮา้ว คูแง� ✡

�พาจาว ม้า กงูก้อง ด้ืง แงแน ฮา แง� � แน�
24 โยเซฟ ดู่งทาน ล้ายาว ยางมือ จ่ีวดีอางซ้ืง เท่วาด่า แฮ้

มาง ม่า ชี แม้แน ฮาช�ี ยาว น่อง โย้เวอ โยเซฟ มือ มารยี์
นา ค่าบาลา ฮาย ชา่ง ช�ี 25 จ้า โยเซฟ มารยี์ อางยา่ เกิด้
เมอ เคอ ยา้เย่ บ่ายู่ชา่ง เย� ยาว โยเซฟ มือ ยา่แน่ มางนา
�เยซู� แน อางเม้ง เม้ง ช�ี

2
1พระเยซู เบธเลเฮม ค่อง ยูเดีย แควน เวอ เกิด้ ช�ี ยาง

เกิด้ ชี แฮญ้่าม เมอ� ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน แฮง้ ฮู
พลา เย� ยาว จายล้า แล่ยาว� อู่ก่ือมอฮู ออื มู่งน่ืงอ่อกป่า
กยา่ ยอ่ จายล้า เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ล้าน คูช�ี 2 ยอ น้ี
✡ 1:23 1:23 อสิยาห์ 7:1
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แม้แน อางเมิง ชฺา้ง ออืนา น้า คูง เย� �อางแบ ล่า ยา่แน่
เกิด้ ลือ ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี ม้า เกิง้ โยเ้วอ แน�
กงูยา่ ยาง อู่ก่ือ ยา่ง มู่ง โยเ้วอ มยา้ง คูแอ� น้ีงยา้ ลือ ยาง
นา บอกไว้ ลือ แง� แน�

3 ก่าซ้าด เฮโรด แฮ้แม้แน กงากยา่ ยาว นาบาตา นืงบา
ต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย�่ ยาว เยรูซาเล็มชฺา้ง คาโคลาโค ออื
คาตา เย นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� 4แฮง้ยา้เย่ ก่าซ้าด เฮ
โรด มือ ปุโรหติ ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู คาโคลา
โค ออืนา ฮา้ว ชอ้น ล้า ป่ี โค ยาว น้ีแม้แน น้าน ช�ี �พาจาว
มาง ก่าซ้าด แช้ยู้ เพล่อ ป่ี ชีม้า ล้อเกิง้ เวอ เกิด้ แฮง้ ซูม
แง�� แน� 5 ยาว ยอง พอ คูง เย น้ีแม้แน� �เบธเลเฮม
ค่อง ยูเดีย แควน เวอ แน� ไม้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง
มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
6 �เบธเลเฮม ค่องชา่ง ออื เวอ� ยูเดีย แควน เวอ ชฺา้ง ออื

นองนา บ่าฮูยา้ ล่าก้าน�
ไม้ นาง ค่อง นู้เวอ ยอคา ปีนแตปีนนา ท่ือม่าง ตอล้า แง�
ยา อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ฮูพลา ลือ แง� ชฺา้ง แกะ ออืนา

แม่น แน ฮูยพลา ปอ แม้แน�✡� �
7 แฮง้ยา้เย่ ก่าซ้าด เฮโรด มางมือ อู่ก่ือมอฮู ออืนา ค่าว

น้า ล้า ช�ี อู่ก่ือ แฮ้ อาล่อม มยา้ง แอ แน� 8 ยาว ก่าซ้าด
เฮโรด มือ อู่ก่ือมอฮู ออืนา เบธเลเฮม ค่อง เวอ ตอย แอ ป่ี
ชี่ ยาว ม่า เย น้ีแม้แน� �ยา่แน่ แฮ้มางนา แม่นแน ซฺ้า ฮู
แอ ยาว ยางนา มยา้ง ยาว กงานา คาตา แน ม่าย ล้า ล่าว
ยาว กงาม มือ ยางนา บอกไว้ แอ แน� แน� 9 ก่าซ้าด เฮ
โรด มาง ม่า เปิน ยาว� อู่ก่ือมอฮู อมืมือ ยอง อู่ก่ือ มยา้ง ชี
มางนา เค่ แอน คูช�ี ยาว อู่ก่ือ มางมือ ยา่เก มาง จา โย้
✡ 2:6 2:6 มีคาห์ 5:2
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เวอ ซ่าว ชเีย� 10 อู่ก่ือมอฮู ออื อู่ก่ือ แฮ้ซ่ือ โย้เวอ ซ่าว ชี
แน กงามยา้ง คูยาว นาบาตา เย่ กยา่ง คูแง� 11 แฮง้ยา้เย่
ยองมือ ยูม้ โย้เวอ เคอ แล ยาว ซ่ืฺยกา ออ้ง แลน ช�ี ยาว
ยองมือ ยา่เก แน มารยี์ ยา่เก อางบา มาง เยด่นา มยา้ง แล
ชเีย� ยอง มือ ยา่เก มางนา ป่าตูคู บอกไว้ คู ชเีย� ยาว ยอง
มือ ค่าม กํายาน แน มดยอบ ยา่ง จอก ออ่กล้า ป่ี ยาว ยา่เก
มางนา ป่ี ชเีย� 12 ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว มาง อู่ก่ือมอฮู
ออืนา แมบืน คล้าว เวอ ม่า ลือ ช�ี ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง บ่า
พ่าว แล แล่ โจ แน� แฮง้ยา้เย่ ยอง มือ แก้บ้า ท่ือปล่าก ป่า
กยา่ ยอ่ย ยอง ประเทศ เวอ แอน แล่ คูช�ี

โยเซฟ แนมารยี์ เยด่ พระเยซู นา อยีปิต์ เวอ ซ่ืฺยแอ ยา้ง
13 อู่ก่ือมอฮู ออื พ่าว แอน แล่ ยาว� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เท่

วาด่า มาง มือ โยเซฟ แมบืน เวอ ม่า เย น้ีแม้แน� �ทาน
ล้า ปาว ยา่เก น้ีมาง แน ยาง อางบา มาง เยด่ นา ประเทศ
อยีปิต์ เวอ ซ่ืฺย ด้ืง แอ ปาโน� กงา ม่าย ล้า แล่ ป่ี เมอ ต่ือเคอ
แน� ไม้ อามือ ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ง นา ม่าย ยา่เก น้ีมางนา
แซ่ ลือ ป่ีง� แน� 14ยาว แฮค่ี้ ยา้เย่ โยเซฟ มือ ทานล้า ยาว
ยา่เก มางนา แน มารยี์ เยด่นา ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ ซ่ืฺย
แอน้ ช�ี 15 ยองมือ ก่าซ้าด เฮโรด ซ้ีฺ เมอ เคอ ยา้ โยเ้วอ ด้ืง
ช�ี ยาว พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ
แต้ม ป่ีชี่ แม้แนยา้ ตอล้า ชี น้ีแม้แน� �กงายา่ กงา อางยา่
มางนา ประเทศ อยีปิต์ โย้ ฮา้ว ออ่กล้า ป่ี แอ�่ แน�✡

ก่าซ้าด เฮโรด ยา่เก ค่าพ่ายา่ นา แซ่ ชยีา้ง
16 ก่าซ้าด เฮโรด อู่ก่ือมอฮู ออื จ้อบ ชี แน แบ ยาว� ยาง

นาบาตา เย นืงบาค่า แง� แฮง้ยา้ ยาง ชฺา้ง ออืนา ม่า เบธเล
เฮม ค่อง แน ค่อง ก่องทาง โย้เวอ ยา่เก ค่าพ่าย่า เกิด้ เมอ
✡ 2:15 2:15 โฮเซยา 11:1
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จาย อา่ญู 2 โคบ เวอ เคอ ออืนา ม่าย แซ่ ป่ี โค ช�ี ไม้ ยาง
นา อูก่ื่อมอฮู ออื อูก่ื่อ มยา้ง แอ แน ต่องก่า เวอ ม่า ชี แฮย้า่
2 ปี เคิน ป้าน่อ� 17 ยาว น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เยเรมีย์
มอ ยาว� พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แนยา้ ตอนล้า ชี น้ี
แม้แน�
18 �รามาห์ ค่อง* โยเ้วอ อางเซง ท่ือเซง กงากยา่ แอ�

อางเซง แฮย้า่ ชฺา้ง นาบาตา แน นืงบาต่อง ลาบ้าบ อูง้
แม้แน

อางเซง น้ียา่ ราเชล อางเซง ยา่ง� ยาง อางอา่น ออื อางเลิง่
แฮง้ ปาปาย อูง้ ยา่ง�

ไม้ ยาง อางอา่น ออื ซ้ีฺ ป่ี ป้าน่อ ยาว อา่ซ่าง มาง บ่า
ปล้อง เย��✡

โยเซฟ แน มารยี์ เยด่ ประเทศ อยีปิต์ ออ่ก ลือ ยา้ง
19 ก่าซ้าด เฮโรด ซ้ีฺ คายาว� จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เท่วาด่า

มาง มือ โยเซฟ นา ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ ยาง แมบืน เวอ
ม่า ชี น้ีแม้แน� 20 �ทานล้า ปาว ยาว ยา่เก แน ยาง อางบา
มางนา คาตา แน ประเทศ อสิราเอล โย้ ซ่ืฺย แอน ปาว� ไม้
ชฺา้ง ยา่เก น้ีมางนา ชา แซ่ ซ่ีง ออื ซ้ีฺ โค ญา� แน� 21 ยาว
แฮง้ยา้เย่ โยเซฟ มือ ยู่ทา ล้ายาว ยา่เก มาง แน มารยี์ นา
คาตา ประเทศ อสิราเอล โย้เวอ ซ่ืฺย แอน ช�ี 22 จ้า ก่าซ้าด
เฮโรด ซ้ีฺ ยาว อารเคลาอสั ยาง อางยา่ มาง ยูเดีย แควน โย้
เวอ ก่าซ้าด เพล่อ แต่น ชแีน แบน ยาว โยเซฟ มือ โย้เวอ
แล แฮง้นา แค เย� ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เท่วาด่า มางมือ
โยเซฟ นา แมบืน เวอ ม่า ชเีย กาลิลี แควน โย้เวอ แลน โว
แน� 23 ยาว ยอง มือ นาซาเรธ็ ค่อง เวอ ด้ืง แล คู ชเีย� ไม้
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื พาจาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง

* 2:18 2:18 รามาห์ ค่อง น้ียา่ เบธเลเฮม ค่อง เวอ อางแท้ เย่ ✡ 2:18 2:18
เยเรมีย์ 11:15
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นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ มาง อางเลิง่ แฮง้� มอ ยาว พระ
คัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชแีฮง้ ม้าม้า แน เพล่อ ป่ีง แนน่อ� พระ
คัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน� �ชฺา้ง ออืยา่ ยางนา นาซาเรธ็ บ่า
แน ฮา้ว แง� แน�

3
ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง ล่ากาน ยา่ง
(มก� 1:1-8; ลก� 3:1-9, 15-17; ยน� 1:19-28)

1 แฮญ้่าม เมอ� ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง
ยูเดีย แควน ซ่องก่อง อางเวอ่ ออืเมอ ม่าอูบ่ ป่าวกวา่ ชเีย�
2 ยา น้ีแม้แน ป่าว เย� �อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว นืงบา
อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ โว� ไม้ บ่ามล่าง ยาว พาจาว มาง ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แง�� แน� 3 ยอหน์ อางเลิง่ น้ี
ยา่ ค้าแต้ เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มาง มอ ยาว�
พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี เป�
�ชฺา้ง แฮม้้า ซ่องก่อง อางเวอ่ โยเ้วอ น้ีแม้แน ป่าว แง�

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

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

4ยอหน์ อางก่าอางตูม ตูม แล่ชี่ แฮย้า่ อูฐ อางม่ือ แฮง้ ไจ
แต่ง ชเีย� ยาง ไซฮาง อางจ่อ ฮีด่ แล่ชี่ แฮ้ยา่ ซ้าดอางคอ
เย� ยาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่ ญ่ามไป่ แน ปยา่จ่ืฺอ เย� 5 แฮญ้่าม
เมอ� ชฺา้ง อางอบี่าอา่ เย ยูเดีย แควน กูต่องกูต่ี ออืก้อง จา
ยลือ ช�ี ต่ืน เยรูซาเล็ม อางเมิง แน จอรแ์ดน ล้างบ้า ก่อง
ทาง ออืก้อง จายลือ คูง เย� ยอหน์ ม่าอู่บ แฮง้ น้า ลือ คูง
เย� 6 ยอ ยอง อางบล่าบ แฮ้ออื ม่าจ่าแล่ คูแง� แนยาว
✡ 3:3 3:3 อสิยาห์ 40:3
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ยอหน์ มือ ยองนา จอรแ์ดน ล้างบ้า โยเ้วอ ล้างตือพิธบีัพติศ
มา ฮาย ป่ีชี�่

7 ฟารสีิ มู ออื แน สะดูสี มู ออื อางบยา่ เย ยอหน์ ก้อง
ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ลือ แล่ชี�่ จ้า ยอหน์ มือ แฮ้แม้แน
มยา้ง ยาว น้ีแม้แน จ่ี ชเีย� �นอ อื้อล้าง อางปีด ออื ชอ้ด
ยา้� นองนา บ้าเจอซ่าง ม่า พาจาว มาง วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง แฮง้
ฮื่น ป่ี ล่าแง� 8 ฮายฮู ป่ี ล่าวแล นอ อางบล่าบฮา แฮง้ วา่ง
ยาว นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ คูชี แน� 9 ค่าตอง แอ่ แน บ่า
เยง่ จ่าแล่ คู โจ นอ อบัราฮมั อางอา่นอางซ้ืฺอ� แนยาว วีบ่่า
กบ่ากงาไจ แน� กงา ม่าแบ ป่ี ล่าวา่ พาจาว ม้า นู้เวอ ลอบ
าซ่ือ น้ีออืนา อบัราฮมั อางอา่นอางซ้ืฺอ ฮาย เพล่อ ป่ี เวมิ อา
งกงา ยา้� 10 พาจาว ม้า ชฺา้ง มู่ย ท้าม แล่ชี่ มาง ช้อดยา้�
ยา ซ่ืงซ่ือล่างซ่ือ อางจ้ืฺง คาโคลาโค อางซ่ือ บ่าซ่ือ ออืนา ชา
เตยเลิง แง� แน กอย บี่ท่อ เวอ ปูม แง� แน�

11�กงายา่ ล้าง น้ีง ไจ พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ล่าแง� ไม้ ฮาย
แบ ป่ี แง นอยา่ นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น คูงญา แน� ยาว ชฺา้ง
กงา น่อง เวอ ลือ แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ล่าท่ี ฮื่อ แง� กงา
อางโต น้ียา่ ยางนา แค้บ ล่าต่ือ พื้อ ป่ี เวมิ บ่าซูม� ยา นอง
นา พาจาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน บี่ท่อ แฮง้
ไจ พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ล่าง� 12ยาง ล่าปู่ แฮย้า่ ปยางวี ท่าม
แล่ยาว� กอล่าว ชแีฮง้ เซิฺง่ซฺ้าง แน ปยาง ยาว กอ อางค่าว
แน กอ อางม้า แฮง้ เป่ิงออ่ก ลางกา ป่ี แง� กอ อางม้า แฮ้
ยา่ กอโชง เวอ กอ ชี แง� ยาว กอ อางค่าว แฮ้ บี่ท่อบี่ปู่ม
ซฺู่นืง บ่าจา โยเ้วอ ฮา้น พี แอ แง� แน�

ยอหน์ พระเยซู นา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ชยีา้ง
(มก� 1:9-11; ลก� 3:21-22)
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13 แฮญ้่ามเมอ� พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ เจิก่ ล้า
ยาว� จอรแ์ดน ล้างบ้า โย้เวอ แลน ช�ี ไม้ ยอหน์ นา ป้า
ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี แง แนนอ� 14 ยอหน์ มือ บ่าฮา
ป่ี ซ่ี� ยาง จ่ี เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงา นางนา ล้าง
ตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ี ล่ายาว บ่าซูม� นาง กงานา ฮา ล่าง
แฮง้ ซูม กาน้าอี�่ แน� 15 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้
แน� �อามือ ยา่ น้ีแม้แน ฮา ปาว� ไม้ กงูยา่ พาจาว มาง
คาม่าย ฮา ป่ีง แม้แน ฮา ปาว� แน� แฮง้เย่ ยอหน์ มือ พระ
เยซู นา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีชี�่ 16พระเยซู ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา แล่เปิน ยาว ล้าง เวอ อ่อกล้า เมอ� ซฺ้อก ยา้
มู่งท่า ยา่ง มือ พอง ล้า ช�ี ยาว พระเยซู มือ มยา้ง ชี พาจาว
มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า ฮายา่ อางป่อน แม้
แน แต่ง แล่ยาว ยางก้อง ปยา้ม แป่ก ลือ ชแีน� 17 ยาว มู่ง
ท่า โย้เวอ อางเซง จายลือ เย น้ีแม้แน� �น้ีม้ายา่ กงา อาง
ยา่ ลาก มาง ยา้� กงายา่ ยางนา นาบาตา ยา้ นืงบาจาบ
แง� แน�

4
ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา นืงบาเจ้อ ยา้ง
(มก� 1:12-13; ลก� 4:1-13)

1 พระเยซู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่เปิน ยาว พาจาว
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง พระเยซู นา ซ่องก่อง
อางเวอ่ โยเ้วอ ซ่ืฺยแอน้ ชเีย� ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา นื
งบาเจ้อฮู ป่ี แงแน� 2 พระเยซู จฺ่าเกิง่จ่ืฺง ล้า 40 นืง 40 ค่ี
เคิน ยาว� ยาง มือ นาบาตา เย แบ่ซฺู่ ช�ี 3 แฮง้เย่ ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มาง มือ พระเยซู นา ลาย นืงบาเจ้อ จ่ีชา่ง ล้า
ชี น้ีแม้แน� �จาวา่แน นาง พาจาว อางยา่ มาง ม้าม้า แน
ยาว ลอบา น้ีออืนา ม่า จฺ่าเกิง่ เพล่อ ป่ี ปาว� แน� 4 จ้า พระ
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เยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้
แน�
�ชฺา้ง จ่ีวดีม้าม้า จา แล น้ียา่ จฺ่าเกิง่ จฺ่าต้าง แฮง้ ปาปาย แอ่

แน บ่าอา่�
จ้า พาจาว มาง จ่ีต่าง โค แน จ่ีออ่ก ลือ ป่ี ชแีฮง้ คาตา
แน จ่ีวดีไจ โยเ้วอ กงาไจ แล แง� � แน�

5 จายล้า แล่ ยาว� ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา
เยรูซาเล็ม อางเมิง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เวอ ซ่ืฺยแลน ชเีย� ยาว
โบสถ์อางฮื่อ ตู่ตีน อางมอง เวอ ซ่ืฺย จูง แล ชเีย� 6ยาว ยาง
มือ พระเยซู นา ตาจ่าง เย น้ีแม้แน� �จาวา่แน นาง พาจาว
อางยา่ มาง ม้าม้า แนยาว อางออ่ก โยเ้วอ เปิก ลู่งแอน้ โว�
ไม้ พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
�พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า ออืนา ม่าย นางนา ฮูพลา ป่ี ล่า

แง�
ยาว ยาง เท่วาด่า อมื นางนา อาม ชี ล่าง นาง ล่าค่ือ
แฮง้นา ลอบา เวอ บ่าป่ี กงาง แน�� �✡

7 จ้า พระเยซู ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา น้ีแม้แน จ่ีพอ
ชเีย� �พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �พาจาว ค่าตอง
จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นืงบาบ่าเจอ ฮู โจ� � แน�✡ 8 ยาว ท่ือ
เทอ ม้า ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระเยซู นา ตาแซ้ นาบา
ตา มอง โย้เวอ ซ่ืฺยแลน ช�ี ยาว โย้เวอ ชฺา้งอางเมิง เวอ
อางเมิง คาโคลาโค อางฮื่อ อางจาอางปาง แฮง้ ต้าว แน
ฮู มยา้ง อางกงา� 9 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา ตาจ่าแล่ง
เย น้ีแม้แน� �จาวา่แน นาง กงานา บอกไว้ ล่ายาว กงายา่
นาง กูเจ้อ แน ฮูมยา้ง ชี น้ีออื นาง เฮอ เพล่อ ป่ี ล่าง� แน�
10 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง เวอ� เวอ่ แน แอน โว� ไม้ พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี น้ีแม้
✡ 4:6 4:6 สดุดี 91:11-12 ✡ 4:7 4:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16
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แน �นา จ่ีวีดอางซ้ืง นาง พาจาว มางนา ท่ือม่าง ญา กงา
บอกไว้ แง� � แน� ✡ 11 ยาว แฮง้เย่ ยาง มือ พระเยซู นา
เจิก่แอน ช�ี แน เท่วาด่า อมื มือ ยางนา ลือ ฮูพลา ลือ คูช�ี

พระเยซู กาลิลี แควน เวอ ต่องก่าต่าง ล่ากาน วา่ ยา้ง
(มก� 1:14-15; ลก� 4:14-15)

12 พระเยซู แบน ชเีย ฮาก ยอหน์ นา คอก ชู ล้อง ชี แน
ยาง มือ กาลิลี แควน เวอ พ่าว แอน แล ช�ี 13 ยาว ยา นา
ซาเรธ็ ค่อง เวอ พ้าง ออ่กแอ คาเปอรนาอุม อางเมิง โยเ้วอ
ด้ืง แอ ช�ี คาเปอรนาอุม อางเมิง น้ียา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิ
ลี ก่องทาง โยเ้วอ ด้ืง แง� ลองอองอางฮื่อ กาลิลี น้ียา่ เศบู
ลุน แควน แน นัฟทาลี แควน กาคยา่ โยเ้วอ ด้ืง เย� 14พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มอ ชี ชี แม้แน เพล่อ ป่ีง เย�
15�ยวิชฺา้งบ่าอา่ เศบูลุน แควน เวอ ด้ืง ออื� นัฟทาลี แควน

เวอ ด้ืง ออื� ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ก่องทาง เวอ
ด้ืง ออื� จอรแ์ดน ล้างบ้า มู่งน่ืงออ่กป่ากยา่ เวอ ด้ืง
ออื��

16�ชฺา้ง อางวืง้อางวา้ง เวอ ด้ืง ออื ยา้� จ้า ยองมู น้ี อางแป
ล้นอางซ้า อางฮื่อ แฮง้ ชา มยา้ง แง��

�แน นองมู ซ้ีฺ นา แค ออื เวอ� อางแปล้นอางซ้า ยา้ง นอง
ก้อง แปล้น ลืน ญา� แน�

17แฮง้จายล้า ป่ียาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน ป่าว ชเีย� �อา
งบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ คูโว� ไม้
พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางญ่าม
ยา่ง แท้ ล้าน ญา� แน�

พระเยซู ศิษย์ แชยู้้ ชยีา้ง
(มก� 1:16-20; ลก� 5:1-11)

✡ 4:10 4:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13



มัทธวิ 4:18 xiii มัทธวิ 4:25

18 ท่ือนืง จา เย� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิลี แปฟาง
โยเ้วอ ยอ่ จา เมอ� ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮา้ว มาง แน อนั
ดรูว์ เยด่นา มยา้ง ช�ี อนัดรูว์ ซีโมน อางแพ้ เย� แน เยด่
ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ง เย� แน แฮญ้่าม เมอ เยด่ ฮอจ้ืง จาน จา
เย� 19 ยาว พระเยซู มือ เยด่นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงา
ก้อง เค่ ล้าน ปาว� แน กงายา่ ไน้นา ชฺา้ง นา ซ่ืฺย กงาก้อง
ซฺ้า ล้า ล่าง แฮง้ ม่าอู่บ แบ ป่ี ล่าวา่� แน� 20 ยาว เยด่ มือ
ซฺ้อก ยา้ ฮอจ้ืง ยา่ง วี ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอน้ ช�ี 21 ยาว
พระเยซู อางอี้ ยอ่ แลน แล่ ยาว ม้องน้าม 2 คู่น นา มยา้ง
แล่ ชเีย� เยด่ อางเม้ง ยากอบ แน ยอหน์ แน เย� ยาว เยด่
เศเบดี อางยา่ยา่ค่า เย� เยด่ อางโบ้ง มางก้อง ล้อง โย้เวอ
ฮอจ้ืง กู่ จา ชเีย� ยาว พระเยซู มือ เยด่นา ฮา้ว ล้า ป่ีชี่ เย�
22 ซฺ้อก ยา้เย่ ยากอบ แน ยอหน์ เยด่ มือ อางโบ้ง มางนา
ล้อง โยเ้วอ ชี ชา่ยาว� พระเยซู ก้อง เค่ แอน้ ช�ี

พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ยา ยา้ง
(ลก� 6:17-19)

23 พระเยซู มือ กาลิลี แควน เวอ ต้าว ยา้ กวา่ ช�ี ไม้
ยวิชฺา้ง โบสถ์ คล้าว ออืเมอ ม่าอู่บ กวา่ เย� ยา อางเลิง่
อางแม่น พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลืง
แฮง้ ป่าว เย� แน ชฺา้งด้า ออืนา พ่าญาด กูเจ้อ ออื ยา ป่ีชี�่
24 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ ซีเรยี แควน เวอ ชฺา้ง คา
โคลาโค ออื อางแบ กงากา� ชฺา้ง มู ออื พระเยซู ก้อง ลือ ช�ี
ยองมู ยา่ง ชฺา้ง อางด้า พ่าญาด เพล่อ ลาบ้าบ ออื� ชฺา้ง แด่
ยา่ออ้ง ชี ออื� ชฺา้งมามู ออื แน ชฺา้ง ต่องแก่ ออืนา ซ่ืฺย ยา
ลือ ช�ี ยาว พระเยซู มือ ชฺา้งด้า คาโคลาโค ออืนา ยา โปยว
ป่ีชี�่ 25 ยาว ชฺา้ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู นา เค่ คูช�ี ท่ือบ่า
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กาลิลี แควน เวอ จายลือ ท่ือบ่า เดคาโปลิส แควน เวอ จา
ยลือ แง� ท่ือบ่า เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ จายลือ แง� ท่ือบ่า
ยูเดีย แควน เวอ จายลือ แง� แน จอรแ์ดน ล้างบ้า ท่ือปล่า
ก ป่ากยา่ จายล้า คูง เย�

5
พระเยซู ค่องชา่ง นา ม่าอูบ่ ยา้ง
(ลก� 6:20-23)

1 ชฺา้ง อางบยา่ เค่ ล้าน ชี แน พระเยซู มยา้ง ยาว ยาง มือ
ตาแซ้ท่า เวอ แลน ยาว ด้ืง ล่ือ ชี�่ ยาง ศิษย์ อมื มือ เค่ ซฺ้า
แล ชเีย� 2 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ต่องก่าต่าง ม่าอูบ่ ชเีย
น้ีแม้แน�
3�ชฺา้ง พาจาว มางนา กงา ซ้ีง แงแน อางแบจ่าแล่ ออื� พา

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

4 ชฺา้ง นืงบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า ออื� พาจาว ม้า ยองนา
ก่ามป่อน ป่ี ญา�

ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ปล้อง นอ�
5 ชฺา้ง บ่าออ่นจ่าแล่ ออื� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ป่ี

ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ชฺา้งอางเมิง น้ีง ป่ี แง�

6 ชฺา้ง พาจาว มาง ฮา ป่ี ซ้ี แม้แน ม้าม้า แน ฮา ซ้ีง ออื� พา
จาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ป่ี ญา�

ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี นอ�
7 ชฺา้ง ฮากนา ลาก ซ่ืงกงา่กยา้ ออื� พาจาว ม้า ยองนา

ก่ามป่อน ป่ี ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ นอ�
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8 ชฺา้ง นืงบา เวอ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ออื� พาจาว ม้า ยองนา
ก่ามป่อน ป่ี ญา�

ไม้ ยอ พาจาว มางนา กงามยา้ง แง�
9 ชฺา้ง ฮากนา แม่นกาป่ี นา อางซอ ออื� พาจาว ม้า ยองนา

ก่ามป่อน ป่ี ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางยา่ แน ฮา้ว แง�

10 ชฺา้ง พาจาว มาง ฮา ป่ี ซ่ีง แม้แน เค่ฮา ยาว ฮาก เค่คาม
โก้นก้าว ออื� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ป่ี ญา�

ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป้าน่อ�
11 �นองมู กงาชฺา้ง เพล่อ ชีแฮง้ ปาปาย ฮาก ฮูยา้ เค่

คาม� ชฺา้ง บ่าแม่น แน จ่ี ล่า เมอ� พาจาว ม้า นองนา
ก่ามป่อน ป่ี ล่างญา� 12 ม่อนซ้า กยา่ง คูปาว� พาจาว มาง
นอง รางวลั ยา่ง มู่งท่า โย้เวอ กอ ชี ล่าง ยา้� ไม้ ค้าแต้ โย้
เวอ� พาจาว มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา น้ีแม้แนยา้ ฮาก คาม
ช�ี แน�

จ่าแม่ แน อางแปล้นอางซ้า ยา้ง
(มก� 9:50; ลก� 14:34-35)

13 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นองมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ จ่าแม่ แม้แนยา้� จ่าแม่ น้ียา่ ม้างม้าเจ้อ ดอง เมอ
มล่าง แน กอชี อางกงา� จ้า จ่าแม่ แฮง้ บ่ากาน ยาว ปู่
แง� อางมล่าง แน บ่ากอชี กงากา� น้ีแม้แนยาว นอยา่
อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ฮากนา ปล่อง อางบล่าบ บ่าป่ี ฮา ป่ี
โจ� จ่าแม่ น้ียา่ อางอา้ม แฮง้ โค ยาว ฮา อา้ม แล่ ป่ี บ่า
กงา กาน� แม่น แน แล่มจ่าแล่ว นอง อางโต น้ียา่ จ่าแม่
อางอา้ม โค ชี แม้แน เพล่อ ยาว เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจากาน�
วี ยาว ฮากนา น่าง ป่ี แฮง้ญา�
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14 �นองมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ออื
ยา้� แน ตาแซ้ โยเ้วอ อางเมิง แต่ง ชี ชี แฮง้ บ่าโชง ชี กงา
กา� 15 ท่ือชา่งกานญา ต่องซ่ืฺอลาน น้ียา่ จฺ่อ ยาว อา่ซ่าง
มาง น้ืงชฺา่อู่ล่อง บ่าโคบ ช�ี จ้า ต่องซ่ืฺอลาน จ่อต้ืงยา้ เวอ
จฺ่อ ต้ืง แง� ชฺา้ง คาโคลาโค ยูม้ คล้าว โย้เวอ จา ออืนา
ท่อ แปล้นซ้า ป่ี แง� 16 นองมือ ท่ือชา่งกานญา อางแปล้น
อางซ้า แฮง้ ท่อ อ่อกแอ ป่ีว� ไม้ ชฺา้ง ออืนา นอง อางแม่น
ฮา ชี แฮง้ มยา้ง ป่ี นอ� แนยาว ยองมือ พาจาว นอง อาง
โบง้ มู่งท่า ด้ืง มางนา สรรเสรญิ ฮา คูแง� แน�

พระเยซู อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
17พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �กงา ลือ ชี น้ียา่ โมเสส อาง

ล้ีบอางล่าว แฮง้ แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว� พระ
คัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชีออื ก่างพยา ลือ แงแน บ่าเยง่ คูโจ
เป� จ้า กงา ลือ ชี น้ียา่ พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม ชี ชแีฮง้ ฮาย
เป้ินเซิฺง่ ลือ ป่ี แง� 18กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ มู่ง แน น้ืงชฺา่ น้ีง
อางจา แน ยาว� อางล้ีบอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางไล่ อมืมือ
ท่ือโต แนมมือ บ่าโปยว แอ� พระคัมภีร์ โย้เวอ กูเจ้อ แต้ม
ชี ชี ออื ม้าม้า แน ตอล้า เมอ เคอ ยา้� 19ยาว อา่ซ่าง อางล้ี
บอางล่าว เวอ อางเลิง่ อางอี เลิน่เลิน่ แฮง้ บ่าฮาย เค่� แน
ฮากนา ม่าอู่บ บ่าป่ี ฮาย เค่ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว มาง
อางเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่ากงา เพล่อ� จ้า อา่ซ่าง
อางล้ีบอางล่าว นา อางน้า แน ฮากนา ม่าอูบ่ น้า ป่ีง ออื พา
จาว มาง อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา กงา เพล่อ แง�
20 ไม้ กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าแน� จาวา่แน นอง พาจาว มางนา
น้าจ่าง แฮง้ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออื�
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พาจาว มางนา น้าจ่าง แฮง้ ล่อบ่าปา แน บ่าบยา่ ยาว� นอ
ยา่ พาจาว มาง อางเมิง โยเ้วอ บ่ากงา ออ้งแล เป� แน�

นืงบาค่าไล้ อางเลิง่ ยา่ง
21พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นองมู น้ียา่ โมเสส ค้าแต้

ชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง แฮง้นา อางกยา่ กางซ้ืง ยา้ น้ีแม้แน�
�ชฺา้ง นา บ่าแซ่ โจ แน� จ้า อา่ซ่าง ชฺา้ง นา แซ่ แง� พา
จาว ม้า ชฺา้ง แฮ้มางนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี แง��✡ 22 จ้า
กงา ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง ฮากนา นืงบาค่า ยาว ต้าดต่อน
แง� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อน แง� แน
อา่ซ่าง ฮากนา จ่ีฮูยา้ แง� แฮม้างนา อางซีต้าดต่อนยา่ อาง
ฮื่อ โย้เวอ ต้าดต่อน แง� แน อา่ซ่าง ฮากนา แซ้งวา้น แง
แฮ้ม้า ล่าลูกบี่ท่อ เวอ กงากลา แอ แง� 23 น้ีแม้ยาว นอง
อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ออื โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ฮา้น เคอ ล้า เมอ�
นาง อา่ซ่าง นา บ่าแม่น ฮากาน ยาว� ยา นางนา นืงบาค่า
ล่าง แน เยง้ กงา แล่ยาว� 24 อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้ โบยชา่
ยาว แฮ้มางนา แม่นชา่ง แอ โว� ยาว อางเกิง่ แฮ้ น่องเวอ
พ่าว ท่าน ล้า โว� 25 จาวา่แน นาง อา่ซ่าง นา ซี ชา่ง ยาว�
นาง ซี ชา่ง ชี มาง นางนา อางซี ยู้ ล่ายาว ต้าดต่อนยา่ โย้
เวอ ชา ซ่ืฺยแล ล่าเมอ� อางไว่ แน แม่น แน ม่าอู่บ ลางกา
โว� แฮแ้ม้ บ่าฮา ยาว นางนา ต้าดต่อนฮู มางก้อง ซฺาแล ป่ี
ล่ายาว� ต้าดต่อนฮู มาง นางนา คอก ฮูพลา มางนา ม่าย
คอก เวอ ซ่ืฺย ล้อง ล่าง� 26 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าแน นา คอก
โยเ้วอ บ่ากงา ออ่ก เป� พลู้ ออื ป่ี โค เมินญา กงาออ่ก แง�
แน�

จู้ อางเลิง่ ยา่ง
✡ 5:21 5:21 อพยพ 20:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17
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27พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอยา่ อางกยา่ กางซ้ืง ยา้
น้ีแม้แน� �ฮาก อางบี่อางบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ ชา่งโจ�
แน�✡ 28 จ้า กงา นองนา ม่าแบ ป่ี ล่าวา่ ค่าบายา่ นา ฮู ยาว
ยู่ ชา่ง ซ้ีเค แน เยง้ ยาว� นอง อางโต น้ียา่ ค่าบายา่ มางนา
นืงบา เวอ จู้ เพล่อ ญาเป� 29 น้ีแม้ยาว นอง แมนือ ล่าม่า
มาง นองนา อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่ายาว โค่ง วี แล่ โว� ไม้ แมนื
อ ท่ือซ่ือ จา น้ียา่ ล่าลูก เวอ กลา ล่อบ่าปา เช แง� 30 จาวา่
แน นอง ล่าปู่ ล่าม่า แฮง้ นองนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่า
ยาว ต่อน วี โว� ไม้ ล่าปู่ ท่ือเบิง จา น้ียา่ ล่าลูก เวอ กลา ล่อ
บ่าปา เช แง� แน�

วา่งกาแล่ง อางเลิง่ ยา่ง
(มธ� 19:9; มก� 10:11-12; ลก� 16:18)

31 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอยา่ อางกยา่ กางซ้ืง
ยา้ น้ีแม้แน� �อา่ซ่าง ค่าบา นา วา่ง แง อางพ่า วา่งกาเซฺ่อ
แฮง้ แต้ม ยาว ค่าบา นา ป่ี โว�� 32 จ้า กงา ม่าแบ ป่ี ล่าวา่
จาวา่แน ค่าบา มาง จู้ จา ยาว� อางบล้อง ม้า ค่าบา มาง
นา วา่ง แล่ อางกงา� จ้า ค่าบา มาง จู้ บ่าจา แน อางบล้อง
มาง วา่ง ยาว� ค่าบา มาง อางบล้อง อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ยาว� ยา
ค่าบา มางนา ฮา จู้ จา ป่ีชี่ แน ท้ือ แง� แน ยาง อางบล้อง
อางซ่ืฺอ มาง จู้ แน ท่ือชา่งกานญา� แน�

ก่ามค่าน ฮา อางเลิง่ ยา่ง
33 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นองมู น้ียา่ โมเสส ค้า

แต้ ชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง แฮง้นา อางกยา่ กางซ้ืง ยา้ น้ีแม้แน�
�ก่ามค่าน ฮา ยาว ก่ามค่าน แฮง้ บ่าซี โจ� ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง
มางนา ก่ามค่าน ป่ี ชี แฮง้ ฮา เค่ โว��✡ 34 จ้า กงา ม่า ล่า
✡ 5:27 5:27 อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18 ✡ 5:33 5:33
กันดารวถีิ 30:2
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วา่ นอง ก่ามค่าน ฮา เมอ� สาบาน บ่าฮา โจ แน มู่งท่า แฮง้
นา บ่าจ่ีอา้ง โจ� ไม้ มู่งท่า น้ียา่ พาจาว มาง ต่างอี่ ด้ืงยา้
ยา้ง� 35 ยาว ชฺา้งอางเมิง น้ีงนา บ่าจ่ีอา้ง โจ� ไม้ ชฺา้งอาง
เมิง น้ียา่ พาจาว มาง ล่าค่ือ น่างยา่ ยาง� แน เยรูซาเล็ม
อางเมิง แฮง้นา บ่าอา่ง โจ� ไม้ เยรูซาเล็ม อางเมิง น้ียา่ พา
จาว ก่าซ้าด อางฮื่อ มาง อางเมิง ยา้ง� 36แน ค่าตอง อางตู่
แฮง้ บ่าจ่ีอา้ง จาแล่ โจ� ไม้ นอ ต้ามค้ืง แฮง้ ต่ือเซน แนม
บ่าฮา ป่อน บ่าฮา ปล้าง ป่ี ตอ กา� 37 อางอา้ แน ยาว อา
งอา้ แน ม่า โว� บ่าอา่ แน ยาว บ่าอา่ แน ม่า โว� น้ีล่อ แน
จ่ี เวมิ กงา คางญา� บยา่ แน จ่ี ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา มา
งก้อง จายล้า แง� แน�

แก้แค้น ฮา อางเลิง่ ยา่ง
(ลก� 6:29-30)

38พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอยา่ อางกยา่ กางซ้ืง ยา้
น้ีแม้แน� �อา่ซ่าง ล้อแม้แน บ่าแม่น ฮา แง แฮม้างนา แฮ้
แม้แน ยา้ วีบ่่ากกงาไจ ป่ี แง� แน�✡ 39 จ้า กงา ม่า ล่าปา
นา� ชฺา้ง นองนา อางซี ฮากาน ล่ายาว แฮ้มางนา เจิน้เจ้อ
บ่าฮา โจ� อา่ซ่าง นองนา ป่าปา ล่าม่า โย้เวอ ทาก ล่าแง�
ป่าปา ล่าซ่าย แฮง้ พลาบ ทาก ป่ี โว� 40 จาวา่แน อา่ซ่าง
นอง ค่าลาว แฮง้ กงาซ้ี ยาว� ยาง ค่าลาว ยา่ง แน จ่ี ยาว�
แน นองนา ต้าดต่อนยา้ โย้เวอ ซ่ืฺยแลน ล่ายาว� นองมือ
นอง ค่าลาว อางเง้ แฮง้ คาตา แน ป่ี โว� 41 จาวา่แน ตาฮา้
น ออื นองนา ท่ือ กิโลเมตร แน อางเกิง่ เค้ ป่า แอ ป่ี ล่าแง�
2 กิโลเมตร แน ป่า แอ โว� 42อา่ซ่าง นองนา บ้าเจอ ป้า ล่า
แง ป่ี โว� แน ชฺา้ง ม้างม้าเจ้อ ป้า ชี่ ล่าง ออืนา แมก่า บ่า
พลาบ ฮื่น โจ� แน�
✡ 5:38 5:38 อพยพ 21:24; เลวนิีติ 24:20; เฉลยธรรมบัญญัติ 19:21
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ชฺา้ง นองนา เม้อ ล่าง ออืนา ลาก โว
(ลก� 6:27-28, 32-36)

43พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอยา่ อางกยา่ กางซ้ืง ยา้
น้ีแม้แน� �ยูม้ต่องยูม้ทาง ออืนา ลาก โว� ยาว ชฺา้ง นอง
นา เม้อ ล่าง ออืนา เม้อ โว� แน� 44 จ้า กงา นองนา ม่า ล่า
วา่ นองนา เม้อ ล่าง ออืนา ลาก โว� แน ชฺา้ง นองนา เค่คาม
ล่าง ออืนา อธษิฐาน ฮาย ป่ี โว แน� 45 จาวา่แน นอง น้ีแม้
แน ฮา กงากา ยาว� นอยา่ พาจาว มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง อาง
ยา่ กงาเพล่อ แง� ยา ชฺา้ง อางแม่น แน ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา
ท่ือชา่งกานญา มู่งน่ืง ท่อ แปล้น ป่ี แง� แน ชฺา้ง อางกงา่
อางเกิง แน ชฺา้ง บ่ากงา่บ่าเกิง ออื นามมือ ท่ือชา่งกานญา
มู่งฮอ่ แฮง้ ป่ี แง� 46 จาวา่แน นอง ชฺา้ง นองนา ลาก ออืนา
แอ่ แน ลาก ยาว� พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย นองนา รางวลั ป่ี
ล่าแง� ซ้ามบา ชฺา้ง ภาษีกอฮู อมืมือ แฮ้แม้แน ฮา บ่าอา่
ลา� 47นอง อางชา่ง ออืนา แอ่ แน แม่น แน จ่ีชา่ง น้ียา่ บ้า
เจอล้อแม้ แม่น ช�ี ซ้ามบา ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อมื
มือ ยอง อางชา่ง ออืนา แม่น ยา้ จ่ีชา่ง แง� 48 น้ีแม้แนยาว
นอง อางโบ้ง มู่งท่า ด้ืง มาง ล้อแม้ แม่น แง� นอง มือ แฮ้
แม้แน แม่น ป่ี โว� แน�

6
ป่ี อางเลิง่ ยา่ง

1พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �แบ ชี คู โว เป ฮากนา มยา้ง
ป่ี ซ่ี ปาปาย แน อางแม่น บ่าฮา คู โจ� น้ีแม้ ฮา น้ียา่� นอ
ยา่ นอง พาจาว มู่งท่า ด้ืง มางก้อง รางวลั บ่ากงาบู้� 2นอง
ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ปล่อง เมอ� ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ
นืงบาท่ือเจ่อ ออื แม้แน บ่าฮา โจ� ยอยา่ ยวิชฺา้ง โบสถ์ แน
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ก้าด โย้เวอ ชฺา้ง ล้า ชี ออืนา ฮายฮู ป่ี ยาว� ฮากนา โญก
จ่าญ่อจ่า ป่ีง� จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า�
3 แฮง้ยา้ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ปล่อง เมอ� ปล่อง ชี
แน อา่ซ่าง มางนา บ่าแบ ป่ี เวมิ อางกงา� 4 น้ีแม้แนยาว
นอง ชฺา้ง อางตูกอางพาน นา ปล่อง เมอ� กยา้บ แน ปล่อง
โว� ยาว พาจาว นอง อางโบง้ นอง กยา้บ แน ฮา ชี แฮง้นา
อางมยา้ง มาง นองนา โญกจ่าญ่อ ล่าง� แน�

อธษิฐาน ฮา อางเลิง่ ยา่ง
(ลก� 11:2-4)

5 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอง อธษิฐาน ฮา เมอ�
นอง มือ ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื แม้แน บ่าฮา
โจ� ยอยา่ ยวิชฺา้ง โบสถ์ แน ก้าด โย้เวอ ชฺา้ง ล้า ชี ออืนา
ฮายฮู ป่ี ยาว� ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่า ป่ีง� จ้า พาจาว ม้า
ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า� 6 จ้า นอง อธษิฐาน ฮา เมอ�
อางฮอ้ง คล้าว โยเ้วอ ออ้งแล ล้องก้อ พี่ ยาว� พาจาว นอง
อางโบ้ง นอง บ่าฮู มยา้ง กา มางนา อธษิฐาน ฮา โว� ยาว
พาจาว นอง กยา้บ แน ฮา แฮง้นา อางมยา้ง มาง นองนา
รางวลั ป่ี ล่าแง�

7 �แน นอง อธษิฐาน ฮา เมอ ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าแบ
กงา กาง ออื แม้แน จ่ีต่าง จองไจ บ่าจา ออื ม้อง แน ต้างต้าง
จ่ี แน บ่าฮา โจ� ไม้ ยอ เยง้ คูง แง ต้างต้างจ่ี แน อธษิฐาน
ฮา ยาว� พาจาว มาง พอ แงแน� 8 ชฺา้ง แฮ้ออื แม้แน บ่า
ฮา คูโจ� ไม้ พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า นอง บ่าป่า ฮู เมอ ยา้
อางแบ นองมู น้ียา่ บ้าเจอ บ่าจา แน� 9 นองมู น้ียา่ น้ีแม้
แน อธษิฐาน ฮา คู โว�
พาจาวกงูอางโบง้ มู่งท่า ด้ืง มาง เวอ�

ชฺา้ง ออืนา นางนา สรรเสรญิ ฮายแล ป่ี โว�
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10กงู นางนา ป้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด เพล่อ
ป่ี ล่าแง�

มู่งท่า โยเ้วอ ล้อแม้ จา แง ชฺา้งอางเมิง นู้ เวมิ นาง เพ
ล่อ ป่ี ซ่ี แม้แน เพล่อ ป่ี โว�

11 ม้ีนืง กงูมู นา จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ป่ี ล่าปาว�
12 กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา อางซี บ่ายู ล่า โจ�

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

13 ยาว กงู อางบล่าบ ฮา ซ้ี เมอ กงูนา ปล่อง เจิน้เจ้อ อางซี
บ่าป่ี ฮา ล่าโจ�

แน กงูมู นา ซาตานแด่ยา่ยอคา มางก้อง ปล่องปูน ป่ี
ล่า โว�

14 �ชฺา้ง นองนา บ่าแม่น ฮา ล่าง ออืนา อางซี บ่ายู ยาว�
พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า ด้ืง มาง นองนา คาตา ยา้ อาง
ซี บ่ายู ล่า� 15 จ้า นอง ฮากนา อางซี แฮง้ ยู้ ยาว� พาจาว
นอง อางโบ้ง มาง นอง อางบล่าบ แฮง้นา อางซี ยู้ ล่าง ท่ือ
ชา่งกานญา� แน�

จฺ่าเกิง่จ่ืฺง อางเลิง่ ยา่ง
16พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอง จฺ่าเกิง่จ่ืฺง เมอ� ชฺา้ง

แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื แม้แน แมก่า บ่าม่อนบ่าซ่า
แน บ่าจ่างจ่าแล่ โจ� ยอ ฮากนา ฮา ฮู ป่ี แง ยอ จฺ่าเกิง่จ่ืฺง
แงแน� ยอยา่ ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่า ป่ีง� จ้า พาจาว ม้า
ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า� 17 จ้า นอง จฺ่าเกิง่จ่ืฺง เมอ� แมตู่
พ่อ แล่ยาว ตู่คยา คยา แล่ โว� 18อา่ซ่าง มาง บ่าแบ นอ จฺ่า
เกิง่จ่ืฺง ชี แน� จ้า พาจาวกงูอางโบง้ นอง บ่าฮู มยา้ง กามาง
ญา นอง กยา้บ แน ฮา ชอีอื มยา้ง แง� แน นองนา โญกจ่า
ญ่อจ่า ล่าง� แน�
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พาจาว มางนา ลาก โว
(ลก� 12:33-34; 16:13)

19พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �อางเกิง่อางก้อ อางฮู่ อาง
จา อางบา แน ค้ีแม้ง จฺ่า อางกงา ออื� แน แล่ค่าว ออื ออ้ง
ค่าว แล อางกงา ออื� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ่ากอ ชี บู้ โจ�
20 จ้า อางเกิง่อางก้อ อางฮู่ อางจา ค้ีแม้ง แน อางบา บ่าจฺ่า
กงา กาง ออื� แน แล่ค่าว บ่าออ่ง ค่าว แล กงา กาง ออื� มู่ง
ท่า โยเ้วอ กอยชอ้น ชี โว� 21 ไม้ นอง อางเกิง่อางก้อ อางฮู่
อางจา ออื ล้อเกิง้ จา แง� นอง นืงบา แฮง้ โย้เวอ ยา้ จา
แง� 22แมนือ น้ียา่ เพ้ก ล่ือยาว นืงบา แม้แนยา้� น้ีแม้แน
ยาว แมนือ น้ีง แปล้นซ้า ยาว นืงบา แฮง้ คาตา ยา้ แปล้น
ซ้า แง� จาวา่แน นอง แมนือ แฮง้ แม่น ยาว� นอง นืงบา
แฮง้ คาตา ยา้ แม่น แง� 23 จ้า จาวา่แน นอง แมนือ แฮง้
บ่าแม่น ยาว� นอง นืงบา น้ียา่ อางวืง้อางวา้ง แฮง้ ปล้ืง ยา้
จา แง� แน นอง นืงบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า ออื อางวื้
งอางวา้ง เพล่อ ยาว นาบาตา ยา้ วื้งวา้ง แง� 24 ยา่เจ่น น้ี
ยา่ เจ้านาย 2 คู่น แน ล่ากาน บ่าวา่ ป่ี กงากา� ไม้ ยา่เจ่น
น้ีม้า เจ้านาย ท่ือม่าง มางนา ลาก ยาว ท่ือม่าง มาง นา เม้อ
แง� บ่าอา่เวมิ ยา เจ้านาย ท่ือม่าง มางนา ซอ ยาว ท่ือม่าง
มางนา ฮูยา้ แง� ยาว น้ีงยา้ นองมือ พาจาว มางนา แน พลู้
แฮง้นา ท่ือญ่าม กาแน บ่าลาก กงากา� แน�

พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้ เยง้ ออน ฮาย ปาโน
(ลก� 12:22-34)

25 พระเยซู จ่ี แง น้ีแม้แน� �น้ีแม้แนยาว กงา นองนา
ม่า ล่า ปานา� จ่ีวดี น้ีงนา บ่าพีบ่่าล่อง โจ� บ้าเจอจฺ่าบ้าเจอ
ต้าง วา แน� บ่าอา่ยาว ม้างม้าเจ้อ ก่าแล่ตูมแล่เซฺ่อ อาง
จา ล่าแน� ไม้ จ่ีวดี น้ียา่ จฺ่าเกิง่ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา บ่าอา่
ลา� แน อางโต น้ียา่ อางก่าอางตูม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา บ่า
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อา่ ลา� 26ฮายา่ ปยา้ม กวา่ ออืนา ฮู ปาว ยอยา่ เจิน้เจ้อ บ่า
คลา บ่าวา่บ่าบู่ แน กอโชง เวอ อางคลาอางซ้าง บ่ากอ ช�ี
จ้า พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า โย้เวอ จา ม้า ยองนา ฮูพลา
ปอ แง� ยาว นองมู น้ียา่ ฮายา่ ออื ล่อบ่าปา อา่ลา อางฮู่ จา
แง� 27 บ้าเจอฮาย พี้ล้อง แง� พี้ล้อง ยาว นาง จ่ีวดี น้ี ท่ือ
ชัว่โมง แต่ มล่าง แล แล่ง ลา� จ้า บ่าอา่ น้อ�

28 �น้ีแม้ยาว บ้าเจอฮาย อางก่าอางตูม อางเลิง่ ออืนา
ม่านชู แง� น่าตูง เวอ แวยา่ ออืนา ฮู คูปาว ยอ ล้อแม้ แต่
ล้า ช�ี ยองมู น้ียา่ ล่ากาน บ่าวา่ แน อางก่าอางตูม บ่าแต่ง
ตูม แล่� 29 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ก่าซ้าด โซโลมอน นา
บาตา จาปาง มาง อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ง แฮ�้ แวยา่
น้ีออื อางแว ท่ือแว ล่อ แนม บ่ามาง� 30 แวยา่ น้ีออืนา ฮู
ปาว� บ่ามล่าง ยาว ยอ แฮว่ กือ ซ้ีฺ แง� จ้า แฮ้แม้เวมิ พา
จาว ม้า แวยา่ ออืนา แม่นมาง ยา้ แต่ง แง� น้ีแม้แนยาว
พาจาว ม้า นองนา แวยา่ น้ีออื ล่อบ่าปา ฮูพลา ล่าง� ท้าว
นอ พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี คู แน� 31 น้ีแม้แนยาว บ้า
เจอ จฺ่าต้าง แล่วา แน บ้าเจอ ก่าตูม แล่วา แน บ่าม่านบ่าชู
คู โจ� 32 ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กาง ออื อางเลิง่ น้ี
ออื พีล้้อง คูแง� จ้า พาจาว นอง อางโบง้ มู่งท่า เวอ ด้ืง ม้า
อางแบ ยา้ นอ บ้าเจอ ออื กงาไจ แงแน� 33 น้ีแม้แนยาว
นองมู น้ียา่ พาจาว นอง ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ฮาย นืงบา
จาบ ป่ี อางเลิง่ แฮง้ เยง้ ซฺ้า ออน ฮา ปาโน� น้ีแม้ฮายยาว
พาจาว มางมือ กูยา่งกูเจ้อ นอง กงาไจ แฮง้ ป่ี ล่าง�

34 �น้ีแม้แนยาว ม้ีนืง ยา่ น้ีเซฺ้อ อางเลิง่ แฮง้นา บ่าพี่บ่า
ล่อง โจ� ไม้ น้ีเซฺ้อ มือ อางเลิง่ ม่านชู คาแม้แน ชี ออื อาง
จา ยา้� ยาว กานืง กา น้ีง มือ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อา
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งบยา่ ยา้ จา แง� แน�

7
ฮากนา ต้าดต่อน ยา้ง
(ลก� 6:37-38, 41-42)

1พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ�
ยาว พาจาว มาง นองนา บ่าต่าดบ่าต่อน ล่า� 2 ไม้ นอง ฮา
กนา ล้อแม้ ต้าดต่อน แง� พาจาว มางมือ นองนา แฮแ้ม้ยา้
ต้าดต่อน ล่าแง� พาจาว ม้า นอง อางล้ีบ ฮากนา ต้าดต่อน
ชี่ แฮง้ นองนา ต้าดต่อน ล่าแง� 3นอยา่ บ้าเจอ ฮาก แมนือ
คล้าว โยเ้วอ แมเจ่ด ออื อางฮู มยา้ง กาแน� จ้า บ้าเจอ ค่า
ตอง แมนือ คล้าว โยเ้วอ ตู่มบา แฮง้นา บ่าฮู มยา้ง กาแน�
4 บ้าเจอ นอ ฮากนา น้ีแม้แน อางม่า แน �กงา นาง แมนือ
เวอ แมเจ่ด แฮง้ ยูอ้อ่ก ป่ี ล่าวา่�� จ้า ม้าม้า ยา่ง นาง แมนื
อ โย้เวอ ตู่มบา ยา่ง จา แง� 5 ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือ
เจ่อ ออืเวอ� ฮากนา แมนือ เวอ แมเจ่ด ชา ยู้ ออ่ก ป่ี เมอ�
ค่าตอง แมนือ คล้าว เวอ ตู่มบา แฮง้ ยูอ้อ่ก แล่ ปาโน�

6�ค่ือ ออืนา พาจาว มาง อางเกิง่อางก้อ อางเซิฺง่อางซฺ้าง
แฮง้ บ่าป่ี คูโจ� ไม้ ยา นองนา ปีน แช่ ล่าง� วา่ ออืนา ไข่มุก
บ่าจาน ป่ี โจ� ไม้ ยา น่าง แง� แน�

นอง บ่าจา ออื พาจาว มางนา ป้า โว
(ลก� 11:9-13)

7 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ป้า ยาว กงา แง� ซฺ้า ยาว
มยา้ง แง� ล้องก้อ โยเ้วอ คอก ยาว� ชฺา้ง อางคล้าว จา มาง
ล้องก้อ แฮง้ พอง ล้า แง� 8 ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มาง
นา ป้า คูง ออื กงา คูง แง� ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มางนา
ซฺ้า คูง ออื พาจาว มางนา มยา้ง คูแง� แน ชฺา้ง คาโคลาโค
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พาจาว มาง ล้องก้อ แฮง้ คอก คูง ออื พาจาว มาง ล้องก้อ
แฮง้ พอง แง�

9 �นองมู โย้เวอ อา่ซ่าง จา แง อางยา่ ออื ฮา่ง ป้า เมอ
ลอบา แฮง้ กอ ป่ี แงแน� 10 บ่าอา่ เวมิ มือ อางยา่ ออื
ล่องแต่ ป้า เมอ อื้อล้าง อางปีด อางจา แฮง้ จฺ่า ป่ี แงแน�
11 ซ้ามบา นอง ชฺา้ง บ่าแม่น อมื มือ ค่าตอง อางยา่ ออืนา
อางเกิง่อางก้อ อางแม่น ป่ี นา แบ แง� ท้าว พาจาว กงู อาง
โบง้ มู่งท่า ด้ืง ม้า แฮล่้อบ่าปา แน ชฺา้ง ยางนา ป้า ออืนา บ่า
ป่ี ลา�� แน�

อางล้ีบอางล่าว ปีนแตปีนนา ยา่ง
12พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �นอ ฮากนา ล้อแม้ นองนา

ฮาย ป่ี ล่า ป่ี ซ่ีง แง� นองมือ ฮากนา แฮแ้ม้แน ฮาย ป่ี โว�
ไม้ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื ม่า
อูบ่ น้ียา่ น้ีแม้แน ยา้� แน�

ล้องก้อ อางแท่ง แน ล้องก้อ อางฮื่อ
(ลก� 13:24)

13 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �แม่น แน แล่ม แล โว�
นอง มู่งท่า อางแล ซ้ี แนยาว ล้องก้อ อางแท่ง โย้ ออ้งแล
โว� ไม้ ล้องก้อ อางกล้ือ แน แก้บ้า อางกล้ือ ออื นองนา ซ่ืฺย
ล่าลูก เวอ กลา แอ ป่ี ล่าแง� ยาว ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ล้องก้อ
อางกล้ือ มางก้อง ออ้งแล คูแง� 14 จ้า ล้องก้อ อางแท่ง แน
แก้บ้า บ่าแม่น ยอ่แอ่ อางยา่ก น้ียา่ จ่ีวดีม้าม้า ป่ากยา่ ซ่ืฺย
แล ล่าแง� ยาว ชฺา้ง อางบยา่ แน บ่ากงา ยอ่ ออ้งแล� แน�

ชฺา้ง นองนา แบ ล่า กงากาง น้ียา่ นอง ฮา แฮง้ วา ยา้
(ลก� 6:43-44; 13:25-27)
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15 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้า
ม้า บ่าอา่ ออืนา แล่ม แล่ว� ยอง อางโต แฮ้ แกะอางยา่ บ่า
โซ่กบ่าไล่ ออื แม้แน นองนา ซฺ้า ล่า คูแง� จ้า นืงบา แฮ้ยา่
ฮอ้นโจ้ง แม้แน โซ้กไล้ คูแง� 16 ยอง อางเลิง่ ฮา แฮย้า่ ฮา
กนา ฮายแบ ป่ี แง� ยอง อางโต แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ง
แน� ยาว อา่ซ่าง มาง จ่ีกู่ ปาว เวอ อา่งูน่ แน ซ่ือไค่ม้ีล่อก
บ่าชู คู� 17 ท่ือชา่งกานญา จืฺงจ้ืฺง อางแม่น ออื อางซ่ือ อาง
แม่น ซ่ือ แง� ยาว จืฺงจ้ืฺง บ่าแม่น ออื อางซ่ือ บ่าแม่น ซ่ือ
แง� 18 จืฺงจ้ืฺง อางแม่น ออื อางซ่ือ บ่าแม่น ออื บ่าซ่ือ แน
จืฺงจ้ืฺง บ่าแม่น อมืมือ อางซ่ือ อางแม่น ออื บ่าซ่ือ� 19 จืฺงจ้ืฺง
คาโคลาโค อางซ่ือ อางแม่น บ่าจา ออืนา เตอ วี ยาว บีท่่อ พี
แง� 20 น้ีแม้แนยาว พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า บ่าอา่ ออื
นา ฮู น้ียา่� ยอง อางเลิง่ ฮา โยเ้วอ ฮู กาโน�

21 �ชฺา้ง กงานา �จ่ีวดีอางซ้ืง� แน ฮา้ว ล่าง ออื พาจาว
มาง อางเมิง โย้เวอ คาโคลาโค แน บ่ากงา ออ้งแล เป� จ้า
ชฺา้ง พาจาว กงู อางโบ้ง มู่งท่า ด้ืง มาง นืงบาจาบ แม้แน
ฮา เค่ ออื อางกงา ออ้งแล เป� 22 ต้าดต่อน นืง เคอ เมอ
ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เป กงานา น้ีแม้แน ม่า ล่าง� �จ่ีวดีอางซ้ืง
จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ป่าว
เมอ นาง อางเม้ง แฮง้ ไจ� แน แด่ยา่ ก่า เมอ แน ม้างม้า
เจ้อ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา เมอ นาง อางเม้ง แฮง้
จ่ี เคอ แง� แน� 23 จ้า กงา ยองนา ม่า แน น้ีแม้แน� �กงา
ยา่ นองนา บ่าแบล่ากงา กา� ชฺา้ง อางบล่าบ ออื เวอ เวอ่
แน ฮื่น คูโว�� � แน�

ชฺา้ง อางแอน้ แน ชฺา้ง อางจ่าง
(ลก� 6:47-49)
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24-25พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �ชฺา้ง กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ี
ออื กยา่ ยาว ฮายเค่ ออืยา่� ชฺา้ง อางแอ้น ออื ยูม้ แต่ง ด้ืง
แม้แนยา้� มู่งฮอ่ ลือ ล้างเจอเจ่อ ฮา้งม้าน อางแล่ง ยูม้ โย้
เวอ พยาง เวมิ� ยูม้ แฮ้ บ่าก่างบ่าพยา� ไม้ ยูม้ยื้ง ยา่ง ค่า
มตู่ ลอบา เวอ เคอ แน ตู่ แอ ป่ี ชี่ โย้เวอ พูม ป้าน่อ� 26 จ้า
ชฺา้ง กงา จ่ีต่าง น้ีออื กยา่ ยาว บ่าฮายเค่ ออื� ยอ ชฺา้ง อาง
จ่าง ซ่าย ท่า โย้เวอ ยูม้ ชฺอ ชี ชีออื แม้แนยา้� 27 มู่งฮอ่ ลือ
ล้างเจอเจ่อ ฮา้งม้าน อางแล่ง ยูม้ โย้เวอ พยาง ยาว� ยูม้
แฮง้ ก่างพยา เลิง แง� แน�

28 พระเยซู จ่ี เปิน ยาว ค่องชา่ง อมืมือ ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้นา นาบาตา นืงบาม่าน คูง เย� 29 ไม้ พระเยซู ม่าอูบ่ น้ี
ยา่ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื ม่าอู่บ แฮง้นา บ่าตู่� จ้า ยา
พาจาว มางก้อง ล่าท่ี ม้าม้า จายลือ ชี แฮง้ ไจ ม่าอูบ่ แง�

8
พระเยซู ชฺา้ง ค้ีตู้ด มางนา ยา ชยีา้ง
(มก� 1:40-45; ลก� 5:12-16)

1พระเยซู ตาแซ้ เวอ จาย ลู่งลือ เมอ ชฺา้ง อางบยา่ เย ยาง
ก้อง เค่ แอน ช�ี 2 ชฺา้ง ค้ีตู้ด ท่ือม่าง จา แง� พระเยซู ล้าก้า
เวอ ล้า ยาว ป่าตูคู จ่ี แง น้ีแม้แน� �จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� จา
วา่แน นาง กงานา ปล่อง ลา ซ่ี แง แนยาว� กงาม มือ อาง
โปยว ยา้� แน�

3แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ ยา่ง กลาง แอ ป่ี ยาว ชฺา้ง
ค้ีตู้ด มางนา วา่ แอ ชี ยาว น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �โอย่ กงา นางนา
ปล่อง ล่า ซ่ี แง� นาง พ่าญาด น้ีง โปยว โว�� แน� ยาว
ยาง ค้ีตู้ด ยา่ง ซฺ้อก ยา้ โปยว ช�ี 4 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้
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แน ม่าย ชเีย� �อา่ซ่าง มางนา บ่าอูบ่ 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 แฮง้
แม้แน� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แบ ป่ี น้อ� นาง พ่าญ่าด
น้ียา่ โปยว ญา� แน�

พระเยซู นายรอ้ย มาง ยา่เจ่น มางนา ยา ชยีา้ง
(ลก� 7:1-10; ยน� 4:43-54)

5พระเยซู คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ ออ้งแล เมอ� นาย
รอ้ย ท่ือม่าง จา เย� ยา ยวิชฺา้งบ่าอา่� ยา พระเยซู นา ป้า
ปล่อง ป่ีง เย� 6 เจ้านาย เวอ� กงา ยา่เจ่น ม้า กงา ยูม้ โย้
เวอ� ยา นาบาตา ต่องแก่ เพล่อ ด้า ลาบ้าบ บ่าทา ล้า กงา
กา�

7 แฮง้เย่ พระเยซู มือ นายรอ้ย มางนา ม่า ช�ี �กงา ยา
แอ ล่าวา่� แน�

8ยาว นายรอ้ย มางมือ พระเยซู นา ม่า เย น้ีแม้แน� �เจ้า
นาย เวอ� กงา ชฺา้ง บ่าแม่น กงา ยูม้ โยเ้วอ บ่าออ่ง แล โจ�
นาง นู้เวอ จาย จ่ี เวมิมือ กงา ยา่เจ่น อางด้า มาง อางโปยว
ยา้� 9กงา น้ีแม้แน แบ น้ียา่� กงา เมอ เจ้านาย แน ตาฮา้น
จา แง� กงา ตาฮา้น มางนา ล้อเกิง้ ม่า แอ ป่ี เวมิ แอ แง�
แน ม่าย ล้า ป่ี เวมิ ล้า แง� ยาว กงา ยา่เจ่น ออืนา น้ีง วา่
แฮง้ วา่ แน ม่ายฮา ป่ี เวมิ ยอ วา่ แง��

10พระเยซู มือ แฮ้แม้แน กงากยา่ ยาว ยางมือ นาบาตา
เย นืงบาม่าน แง� ยาว ชฺา้ง เค่ ลือ ชี ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้
แน� �กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้
แน� กงายา่ อสิราเอลชฺา้ง อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง มางนา ท่ือ
ม่าง แนม น้ีแม้แน เจ่อ นา บ่ามยา่ง กางซ้ืง� 11 กงา ม่าย
แบ ป่ี ล่าวา่ มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ แน มู่งน่ืงอ่อกป่ากยา่ ชฺา้ง
อางบยา่ จายล้า ด้ืงชอ้น กาแง� ยอ อบัราฮมั อสิอคั แน
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ยาโคบ ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน มู่งท่า โย้เวอ จฺ่าปอต้างปอ ฮา
คูง� 12 จ้า อสิราเอลชฺา้ง ท่ือบ่า� มู่งท่า เวอ กงาด้ืง แงแน
เยง้ ออืนา ตี อางวืง้อางวา้ง เวอ จาน แอ ป่ี แง� แน ยอ ซ่อ
เพ่แชแ่ก่น ยา้ บื้งฮา้ว ด้า อูง้ ลาบ้าบ คูแง� แน�

13 ยาว พระเยซู มือ นายรอ้ย มางนา จ่ีชา่ง แง น้ีแม้แน�
�ยูม้ เวอ พ่าว แอน ปาว� ยาว นาง เจ่อ ชี แม้แน ยา้ ตอล้า
แง� แน� ยาว ยาง ยา่เจ่น มาง พ่าญาด ยา่ง ซฺ้อก ยา้ โปยว
กาช�ี

พระเยซู ชฺา้ง อางด้า นา อางบยา่ ยา ชี
(มก� 1:29-34; ลก� 4:38-41)

14พระเยซู เปโตร ยูม้ เวอ ออ้งแล เมอ� เปโตร มาง ยอ่
บา มาง อางม้างกยา้ ยูป่่าม เวอ ยู่ จา นา มยา้ง ชเีย� 15ยาว
พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ เวอ วา่ ยาว อางม้างกยา้ ยาง ซฺ้อก ยา้
โปยว ช�ี ยาว ยาง มือ ทานล้า ยาว พระเยซู นา ฮูพลา เย�
16 มู่งค่ีล้าก้า มู่งน่ืง ชา กลา เมอ ค่องชา่ง ออื ชฺา้ง แด่ยา่ออ้
ง ชี ออืนา อางบยา่ เย่ พระเยซู ก้อง ซ่ืฺย ซฺ้า ล้า ช�ี ยาว พระ
เยซู มือ แด่ยา่ ออืนา จ่ีต่าง แฮง้ ไจ ก่าฮื่น ป่ี ชเีย� แน ยาง
มือ ชฺา้งอางด้าอางกยา้ง ออืนา โค ยา้ พ่าญาด ยา โปยว ป่ี
ชี�่ 17 น้ีเลิง่ ตอล้า ชี น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มาง
จ่ี ชี ชี แม้แน ตอล้า ป่ีง น้ีแม้แน�
�ยา กงู อางด้าอางกยา้ง ออื ยา โปยว ล่าง�

แน ยา กงู พ่าญาด ออื ฮา้น แอน ช�ี�✡

พระเยซู นา เค่ ยา้ง
(ลก� 9:57-62)

18 พระเยซู ชฺา้ง ยางนา แวด จา ออืนา มยา้ง ยาว� ยาง
มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก ป่ากยา่
✡ 8:17 8:17 อสิยาห์ 53:4
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คาม แอ ป่ี ช�ี 19 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ท่ือม่าง จา แง�
พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ยาว ม่า เย� �อา่จาน เวอ นา เกิง้ แอ
แง กงา คาตา ยา้ เค่ แอ แง� แน� 20ยาว พระเยซู มือ ยาง
นา พอ เย น้ีแม้แน� �ฮอ้นโจ้ง น้ียา่ ด้ืงยา้ อางจา� ฮายา่
ปยา้ม กวา่ อมื มือ อางป่าม ด้ืงยา้ อางจา� จ้า กงาชฺา้งอาง
ยา่* น้ีม้า ยูย่า่ ด้ืงยา้ บ่าจา� แน�

21 ยาง ศิษย์ ท่ือม่าง จา เย� พระเยซู นา ป้า เย น้ีแม้
แน� �กงานา อา่โบ้ง นา พ่าว ซฺ้า แล ป่ี ล่าปาว� ยาว ยาง
ซ้ีฺ เมอ� กงา ยางนา พูม ยาว นางก้อง เค่ แล แน� แน�

22 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้งซ้ีฺต่องชฺา้งซ้ีฺ
แน พูม ลางกา ป่ี ปาว� แน�

พระเยซู ฮา้งม้าน อางแล่ง แฮง้นา ม่า วา่ง ป่ี ชยีา้ง
(มก� 4:35-41; ลก� 8:22-25)

23 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อมืมือ ล้องตา แอน คู ชเีย�
24 ยาว ซฺ้อก ยา้เย่ ฮา้งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชี ล้างฮา้ด ยา่ง
ล้อง เวอ ปล้ืง เย เอกิ ออ้ง ล้าน ช�ี จ้า พระเยซู ยู่ ชเีย�
25 ศิษย์ มู อมื ยางก้อง แท้ แน ออ้ง แลน ยาว� ยางนา ฮา้ว
ทานล้า ป่ีชี�่ ยาว ยางนา น้ีแม้แน ฮา้ว ม่า ชเีย� �จ่ีวีด
อางซ้ืง เวอ� กงูนา ปล่อง ล่า ปาโน กงู ล้าง ชา น่ือ แซ่ แล่
คูแง� แน�

26 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน อี่ เย� �ชฺา้ง เจ่อ อา
งอี ออื เวอ� นอ บ้าเจอฮาย แค คูแง�� แน� ยาว ยาง มือ
ทานล้า ยาว� ฮา้งม้าน แน ล้างฮา้ด ยา่ง ม่าย วา่ง ป่ีชี่ เย�
ยาว ล้างม้าน แน ล้างฮา้ด ยา่ง มือ กยาบ ชเีย�
* 8:20 8:20 กงาชฺา้งอางยา่ น้ียา่ พาจาว อางยา่ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ชี แน ฮา แง�
พระเยซู ยาง อางโต แฮง้ ฮา้ว จ่าแล่ง ยา้ง�
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27 ยาว ยองมือ นาบาตา เย นืงบาม่าน คูแง แน จ่ีกาง เย
น้ีแม้แน� �ยา อา่ซ่าง ม้าม้า เวอ� ซ้ามบ้า ฮา้งม้าน แน
ล้างฮา้ด อมื ยางนา น้าจ่าง� แน�

พระเยซู ค่าพ่าย่า 2 คู่น มาง เยด่นา แด่ยา่ ก่าอ่อก ป่ีง
ยา้ง

(มก� 5:1-20; ลก� 8:26-39)
28พระเยซู ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก กาดารา แควน กาค

ยา่ โยเ้วอ คาม เคอ แอ เมอ� ชฺา้ง 2 คู่น จา แง� แด่ยา่ออ้ง
ป่ีชี�่ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ เวอ อ่อกล้า ยาว ยางก้อง ล้า ช�ี เยด่
2 คู่น น้ียา่ นาบาตา โซ้ก� อา่ซ่าง มาง โย้เวอ บ่ายอ่ ไก จอ
กา เย� 29 เยด่ 2 คู่น ยา่ง พระเยซู นา มยา้ง ยาว จ่ี โฮก้ฮา้
ว ชี น้ีแม้แน� �พาจาว อางยา่ เวอ� กงูมู นา บ้าเจอฮาย ต่ี
นต้อง ล่าแง� นา พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี ฮู่ นู้เวอ กงู
นา ฮาย ลาบ้าบ ป่ี ล่าง ลา�� แน�

30 โยเ้วอ จายแล บ่าเวอ่ เย� วา่ อางบยา่ เย อางจ้า กลา
ไจ่ จา เย� 31 ยาว แด่ยา่ แฮ้ออื มือ พระเยซู นา ป้า คูง เย
น้ีแม้แน� �จาวา่แน กงูนา ก่าออ่ก ป่ี ล่าง แน ยาว� วา่ แฮ้
ออื ก้อง ออ้ง ป่ี ล่าปาว� แน�

32 ยาว พระเยซู มือ แด่ยา่ แฮ้ออืนา น้ีแม้แน ม่า ชเีย�
�วา่ ออืก้อง ออ้ง แอ คูโว�� แน� ยาว แด่ยา่ แฮอ้มื มือ
ออ่ก ยาว วา่ ออืก้อง ออ้ง ชเีย� ยาว วา่ อมืมือ ตาแซ้พยาง
พยาง เวอ จาย ฮื่น ลู่ง แอ ลองอองอางฮื่อ โย้เวอ กลา แล่
แซ่ ชเีย�

33 ยาว วา่ปอฮู อมื อางเมิง คล้าว เวอ ฮื่น แล ยาว�
อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชีออื อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชฺา้ง
ออืนา อู่บน้า ป่ีชี�่ แน ค่าพ่าย่า แด่ยา่ออ้ง ชี มาง เย่ดก้อง
อางเลิง่ ตอล้า ชี ยา่ง คาตา อูบ่น้า ป่ีชี�่ 34ยาว ชฺา้ง อางเมิง
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คล้าว อมืมือ โค ยา้ ออ่กลือ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ช�ี ยาว ป้า
เย ยอง ตี นู้เวอ ออ่กแอ ปาว แน�

9
พระเยซู ชฺา้ง ต่องแก่ นา ยา ชยีา้ง
(มก� 2:1-12; ลก� 5:17-26)

1พระเยซู ยาง อางเมิง เวอ ล้องตา คาม แอน ช�ี 2 ยาว
ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา อา่เพ่น เวอ ยู่ ป่ี ยาว
พระเยซู ก้อง ซ่ืฺย ล้า ชเีย� พระเยซู มือ ยอง เจ่อ แฮง้นา
มยา้ง ยาว ยางมือ ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน�
�อางยา่ เวอ� นืงบาจาบื่อ แน จา ปาว� ไม้ กงา นางนา อาง
ซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน�

3 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ท่ือบ่า อมืมือ นืงบา เวอ น้ีแม้
แน เยง้ คูง เย� �ชฺา้ง น้ีม้า พาจาว มางนา จ่ี ฮูยา้ แง� ไม้
ชฺา้ง ออืนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ น้ียา่ พาจาว มาง ญา ฮา
กงา กาแง� แน�

4 จ้า พระเยซู อางแบ เย ยอง นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ เยง้
คูแง แน� แฮง้เย่ ยางมือ จ่ี ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอ นอยา่ นื
งบา เวอ บ่าแม่น แน อางเยง้ คู แน� 5 กงานา ชฺา้ง ต่องแก่
น้ีมางนา บ้าเจอล้อแม้ จ่ีชา่ง ป่ี ล่าง� �กงา นางนา อางซีอา
งบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน จ่ี ป่ี ล่าง ลา� อา้ว �ทานล้า โว
ยอ่ แลน ปาว� แน จ่ีป่ี ล่าง ลา� บ้าเจอล้อแม้ จ่ี แฮง้ ไง่ แล่
แง� 6 กงา นองมู นา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าวา่� กงาชฺา้งอางยา่
น้ีม้า ล่าท่ี อางจา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางซีอางบล่าบ ออื บ่า
ยู่ เวมิ อางกงา�� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา จ่ี
ชา่ง ช�ี �ทานล้า ปาว ยาว อา่เพ่น น้ีง กอ ยาว ยูม้ เวอ พ่าว
แลน ปาว� แน�
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7 ยาว ชฺา้ง ต่องแก่ แฮ้มาง มือ ทานล้า ยาว ยาง ยูม้ เวอ
แลน ชเีย� 8 ค่องชา่ง ออื� ล่าท่ี พาจาว มาง พระเยซู นา
ป่ี พ่าญาด ยา ป่ีชี่ แฮง้ มยา้ง เมอ นืงบาม่าน แค คูง เย�
แฮง้เย่ ยอง มือ ซ่ืฺยกา พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ช�ี

พระเยซู มัธทิว นา แชยู้้ ชยีา้ง
(มก� 2:13-17; ลก� 5:27-32)

9 พระเยซู ม่าอู่บ เปิน ยาว ยอ่ พ่าว แอ แล่ เมอ� ภาษี
กอย้า โย้เวอ ชฺา้ง ภาษีกอฮู ท่ือม่าง อางเม้ง มัทธวิ แน ชี่
มางนา มยา้ง ช�ี ยาว พระเยซู มือ มัทธวิ นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ช�ี �กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพล่อ ปาว�� แน�
มัทธวิ มือ ทานล้า ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แลน ช�ี

10พระเยซู มัทธวิ ยูม้ โย้เวอ ฮา่งจฺ่า เมอ� ชฺา้ง ภาษีกอฮู
แน ชฺา้งอางบล่าบ อางอีบ่าอา่ ยา้เย่ พระเยซู แน ยาง ศิษย์
ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง ช�ี 11ฟารสีิ มู ออื แฮแ้ม้แน
มยา้ง คู ยาว แฮง้เย่ พระเยซู ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน น้า คูช�ี
�บ้าเจอ นอง อา่จาน ม้า ค่ือ แฮ้ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่ง
อางจฺ่า ด้ืง แน� แน�

12 พระเยซู มือ ยอง จ่ี แฮง้ กงากยา่ ยาว ยาง มือ ยอง
นา น้ีแม้แน พอ ช�ี �ชฺา้ง บ่าด่าบ่ากยา่ง ออืยา่ มอ นา บ่า
กงา ซ้ี� จ้า ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง ออืยา่ มอ นา กงา ซ้ี ยาว
พ่าญาด ยา แล่ซ่ี แง� 13นองมู น้ียา่ พระคัมภีร์ น้ีข้อ เล่นฮู
แล บ้าเจอ นา ฮา แงแน� พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้นา มยา้ง ซ้ี แง� อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ออื
นา มยา้ง ซ้ี แง บ่าอา่� แน� ไม้ กงา ชฺา้ง ฮาก นาบท้ือ คูชี
ออืนา ซฺ้า ลือ แง บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง อางบล่าบ ฮาก บ่านาบบ่า
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ท่ือ ออืนา ซฺ้า ลือ แง� ไม้ ยองนา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา
แฮง้ วา่ง ป่ี แง แนนอ� แน� ✡

ชฺา้ง ออื จฺ่าเกิง่จ่ืฺง อางเลิง่ แฮง้ น้า ยา้ง
(มก� 2:18-22; ลก� 5:33-39)

14ยาว ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา มาง ศิษย์ มาง พระ
เยซู นา น้า ล้า ชี น้ีแม้แน� �กงูมู แน ฟารสีิ มู น้ียา่ อางเลิง้
กายา้ ฮา่งจ่ืฺง อธษิฐาน ฮา แง� จ้า บ้าเจอ นาง ศิษย์ ออื บ่า
ฮา คู แน�� แน�

15พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �นอยา่ ชฺา้ง ค่าบาล่า ล่า
กาน เวอ ล้า คูชี ออืนา ฮา่ง จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า แน พ่าว แอ แล่
ป่ีง ลา� นอ น้ีแม้แน บ่าฮา อา่ลา� เจ้าบ่าว มาง ยองก้อง
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� ยองมู น้ียา่ ฮา่งบ่าจ่ืฺง เป� จ้า เจ้าบ่าว
มางนา ซ่ืฺยแล แฮนื้ง เคิน ล้า เมอ� ยองมู แฮง้ เจ้าบ่าว มา
งก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ด้ืง� แน ยองมู แฮง้ ฮา่งจ่ืฺง คูแง�
กงา ศิษย์ อมื ท่ือชา่งกานญา� กงา จา เมอ ยอ ฮา่ง บ่ากงา
จ่ืฺง� จ้า กงา แลน เมอ ยอ ฮา่งจ่ืฺง อธษิฐาน กงาฮา คูแง�
แน�

16ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า ป่ีชี�่ ยาง
ม่าอูบ่ น้ียา่ ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซ่ืฺอ แน� ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้
แน จ่ี ช�ี �อา่ซ่าง มาง พ้า อางซ่ืฺอ แฮง้ ค่าลาว อางอา้น เวอ
อางต้อง บ่าต่อ� ไม้ พ้า อางซ่ืฺอ น้ียา่ อี ลู่ง เมอ� ค่าลาว อา
งอา้น แฮง้นา จาก แช ป่ีง� แน อางอา้น ล่อบ่าปา ยา้ อาง
ฮอ้น กล้ือ แง� แน�

17 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ ท่ือเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า
แล่ ป่ีชี�่ ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ ซ้าด
อางคอ ปาไต่ อางซ่ืฺอ เวอ กาน ชี ออื แม้แน ยา้� ยาว พระ
✡ 9:13 9:13 โฮเซยา 6:6
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เยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �อา่ซ่าง มาง อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ
แฮง้ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอา้น เวอ บ่าท่อก กาน� ไม้ อา่
งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ น้ียา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอา้น แฮง้นา
ฮาย ปล่าก ป่ีง� น้ีแม้แนยาว ต่ืน อา่งูน่ แต่ค่า แน ซ้าด อาง
คอ ปาไต่ แฮง้ ก่างพยา แง� ม้าม้า น้ี อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ
น้ียา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซ่ืฺอ เวอ กงากาน แง� แน�

พระเยซู ยา่เก แน ค่าบายา่ ซ่ีฺ ลู่ง ชี มางนา ยา ชยีา้ง
(มก� 5:21-43; ลก� 8:40-56)

18พระเยซู น้ีเลิง่ จ่ี เมอ ยวิชฺา้ง โบสถ์ เวอ ยอคา มาง ยาง
ล้าก้า เวอ ล้าย ป่าตูคู จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �กงา อางยา่ยา่บี่
มาง อา่แซง ญา ซ้ีฺ แง� จ้า อา่จาน เวอ� ปล่อง ล่าปาว ยา่
เก มาง อางโต โย้เวอ นาง ล่าปู่ โบย แอ ยาว� ยา่เก มาง
อางแต่ ล้า แล่ ยา้� แน�

19แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยางก้อง เค่ แลน ชี แน ยาง ศิษย์
ออื คาตา พระเยซู ก้อง เค่ แลน ช�ี

20แฮญ้่าม เมอ� ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา เย ซ่ีฺ ลู่ง บ่าวา่ง แน
12 ปี เคิน ชา ลาบ้าบ ล้าย� ยา พระเยซู น่องน่อง เวอ ค่าว
เค่ ล้า� ยาว พระเยซู ค่าลาวม่านเงนิ เวอ วา่ ชเีย� 21 ยา นื
งบา เวอ เยง้ เย น้ีแม้แน� �อา่จาน มาง ค่าลาว นู้เวอ อา
งอี้ กงาวา่ เวมิ กงา อางโปยว ยา้� แน�

22 พระเยซู ยางนา มยา้ง ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �อางยา่
เวอ� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา ปาว� นาง เจ่อ น้ีง นางนา ฮาย
โปยว ป่ี ล่าง�� ยาว ยาง ซ่ีฺ ลู่ง ยา่ง ซฺ้อก ยา้ โปยว ช�ี

23พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มาง ยูม้ เวอ เคิน
เมอ� ชฺา้ง ปีปี เคอ ออื แน ชฺา้ง อางบยา่ อูง้ จา นา มยา้ง ช�ี
24 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา ม่า แง น้ีแม้แน� �อางเง้
เวอ อ่อกแอ โค คู ปาโน� ยา่เก น้ีม้า บ่าซ่ีฺ กาซ้ืง ยา ยู่ กาน
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ช�ี แน� ยาว ยองมือ พระเยซู นา อื้อ กาน ชเีย� 25 ชฺา้ง
ออืนา ม่า อ่อกแอ ป่ี โค ยาว� ยางมือ ยา่เก มาง อางฮอ้ง
คล้าว เวอ ออ้งแล ยาว ยา่เก มาง ล่าปู่ เวอ ชู ยาว ยา่เก มา
งมือ ทานล้า ชเีย� 26ยาว น้ีเลิง่ มือ น้ีเมิง ก้อง ต้าว ยา้เย่ จ่ี
กาแง�

พระเยซู ชฺา้ง ด้า อางบยา่ นา ยา ชยีา้ง
27 พระเยซู โย้เวอ จาย อ่อกล้า เมอ� ค่าพ่าย่า แมปอ 2

คู่น ยอ่ย เค่ ล้าน ช�ี ยาว จ่ี โฮก้ฮา้ว ชี น้ีแม้แน� �ก่าซ้าด
ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า ชี มาง เวอ� ไกงน้า ซ่ืงกงา่กยา้
ล่าปาว� แน�

28 พระเยซู ยูม้ โย้เวอ ออ้งแล เมอ ชฺา้งแมปอ มาง เยด่
มือ ออ้ง ซฺ้า แล ช�ี ยาว พระเยซู มือ น้า ชี น้ีแม้แน� �กงา
ไน้นา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่า อางกงา ไน้ อางเจ่อ ลา�� แน�
ชฺา้งแมปอ มางเยด่ พอ ชี �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� อางเจ่อ ยา้�
แน�

29แฮง้เย่ พระเยซู มือ ชฺา้งแมปอ มาง เยด่ แมนือ เวอ วา่
ช�ี ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �นอง ล้อแม้ เจ่อ แง แฮแ้ม้แน เพ
ล่อ ป่ี ปาว� แน� 30 ยาว เยด่ มือ มยา้ง ล้า ช�ี ยาว พระ
เยซู มือ เยด่นา น้ีแม้แน ม่า เย� �น้ีเลิง่ อา่ซ่าง มางนา บ่า
ม่า แบ ป่ี โจ เป� แน� 31 จ้า เยด่ ออ่ก ลือ ยาว อางเมิง เวอ
ต้าว ยา้ น้ีเลิง่ อูบ่ กวา่ ช�ี

32 ค่าพ่ายา่ แฮเ้ยด่ ออ่กแอ เมอ� ค่องชา่ง อมืมือ ชฺา้ง แด่
ยา่ ออ่ง ยาว บ่าจ่ีตอ กา มางนา พระเยซู ก้อง ซ่ืฺยล้า ชเีย�
33 ยาว พระเยซู แด่ยา่ มางนา ก่าออ่ก ยาว ค่าพ่ายา่ มาง ซฺ้
อก ยา้ จ่ีตอ กา ชเีย� ค่องชา่ง อมื นาบาตา เย นืงบาม่าน
คูช�ี ยาว น้ีแม้แน จ่ี กาง เย� �ประเทศ อสิราเอล นู้เวอ
อางเลิง่ น้ีแม้แน บ่ามยา่ง กางซ้ืง น่อ�� แน�
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34 จ้า ฟารสีิ ออื น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �เยซู ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มางก้อง ล่าท่ี กงาบู้ ช�ี แฮง้ยา้ ยา แด่ยา่ ก่าอ่อก กงา
กา แง� แน�

พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ซ่ืงกงา่กยา้ ยา้ง
35 พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ กูค่อง กูเมิง โย้เวอ ม่าอู่บ แล

ช�ี ยา พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮง้
ป่าว เย� แน พ่าญาด กูยา่งกูเจ้อ ออื คาตา ยา ช�ี 36พระ
เยซู ชฺา้ง อางบยา่ นา มยา้ง เมอ ซ่ืงกงา่กยา้ เย� ไม้ ยองมู
น้ียา่ อางเลิง่ อางตูกอางพาน จา ยาว ปล่อง ฮู บ่าจา� แกะ
ชฺา้ง ปอฮู บ่าจา ออืนา อางตู้�

37 ยาว พระเยซู ยองนา ม่า เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง อางบยา่
ยา้ กงานา เจ่อล่าซ่ีง แง� จ้า ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวก
วา่ฮู น้ียา่ อางบยา่ แน บ่าจา� 38 ชฺา้ง น้ีออื ยา่ อางคลา
อางซ้าง อางซ่ือ บยา่ แน ซ่ืฺยล้า ยาว ชูญ่าม เคอ ชี ออื ชอ้ด
ยา้� จ้า ชฺา้ง ล่ากาน วา่ฮู ชูฮู ออื บ่าบยา่� แฮแ้ม้แนยาว พา
จาว มางก้อง ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวกวา่ฮู ป้า คูโว��
แน�

10
พระเยซู ศิษยเ์อก 12 คู่น ออืนา ซฺาแอ ป่ี ชยีา้ง
(มก� 3:13-19; 6:7-13; ลก� 6:12-16; 9:1-6)

1 พระเยซู ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว�
แด่ยา่ ก่า ล่าท่ี แน พ่าญาด ยาจ่า ออื ล่าท่ี ยา่ง โค ยา้ ป่ี ช�ี
2 น้ีออืยา่ ยาง ศิษยเ์อก 12 คู่น ออื อางเม้ง ยา้ง น้ีแม้แน�
ซีโมน บ่าอา่เวมิมือ ยาง นา เปโตร แน ฮา้ว แง�
อนัดรูว์ ยาง อางแพ้ มาง�
ยากอบ เศเบดี มาง อางยา่�
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ยาว ยอหน์ ยาง อางแพ้ มาง�
3 ฟีลิป� แน บารโธโลมิว�
ยาว โธมัส�
แน มัทธวิ ชฺา้ง ภาษีกอฮู มาง�
ยากอบ อลัเฟอสั อางยา่ มาง แน ธดัเดอสั
4 ซีโมน อสิราเอล อางเจ้ออางจาด นา ลาก มาง� แน
ยูดาส อสิคาริโอท น่อง เวอ พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา
มาง�

5พระเยซู ศิษยเ์อก 12 คู่น น้ีออืนา ซฺาแอ ป่ีชี�่ ยาว พระ
เยซู มือ ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา บ่าซฺ่า
แอ คูโจ� แน สะมาเรยีชฺา้ง ออื อางเมิง โย้เวอ บ่าออ่ง แล
โจ แน� 6 จ้า อสิราเอลชฺา้ง พาจาว มาง แกะ โปยว ชี ออืนา
แอ ซฺ้า แอ โว� 7พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด เพล่อ
ลือ ยา้ง ชา เคิน ญา แน ป่าว แล โว� 8 ยาว ชฺา้งอางด้าอา
งกยา้ง ออืนา ยา โปยว ป่ี โว� ชฺา้งซ้ีฺ ออืนา ฮาย แต่ล้า ป่ีว�
ชฺา้ง ค้ีตู้ด เพล่อ ชี ออืนา ยา โปยว ป่ีว� ยาว แด่ยา่ ชฺา้ง ออื
ก้อง ออ้ง ชี ออืนา ก่าออ่ก โว� นอยา่ พลู้ บ่ากงา ไจ แน พา
จาว มางก้อง ก่ามป่อน กงา แง� น้ีแม้แนยาว ฮากก้อง พลู้
บ่ากงา ป้า ปล่อง ป่ี คา�

9 �นอง แก้บ้า ยอ่ แอ คูเมอ ค่าม พลู้ บ่ากงา ฮา้น แอ
คูคา� 10แพล่อง� อางก่าอางตูม เพ่น แล่เซฺ่อ แนแค้บ เพ่น
แล่เซฺ่อ� บ่าอา่ เวมิ มือ ล่าไมต้ามท้อ บ่ากงา ฮา้น แอ คูคา�
ไม้ ชฺา้ง ล่ากานวา่ฮู ออืนา ฮาก ปล่อง ฮูพลา คูแง� ยอง ล่า
กาน วา่ ชี่ แฮง้นา ซูม แน�

11 �จาวา่แน นอง อางเมิง ล้อเมิง ก้อง แน ค่อง ล้อค่อง
ก้อง ออ้งแล แง� นองมือ ชฺา้ง นองนา ยาง ยูม้ โยเ้วอ ด้ืง ป่ี
ล่าซ่ีง ออืนา ซฺ้า ยาว ยองก้อง ด้ืง คูโว� นอง โยเ้วอ เจิก่ แอ
เมอ เคอ แน� 12 นอง ยูม้ ล้อลาง ก้อง ออ้งแล แง ยองนา
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น้ีแม้แน ก่ามป่อน ป่ี โว� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา แล โว แน�
13 จาวา่แน ชฺา้ง แฮอ้อื นองนา แม่น แน ฮูพลา ล่ายาว� พา
จาว มาง ยองนา ก่ามป่อน ป่ี แง� จ้า ยอง นองนา แม่น แน
บ่าฮูบ่าพลา ล่ายาว� พาจาว มาง ยองนา ก่ามป่อน บ่าป่ี�
14 ยาว จาวา่แน ยูม้ ล้อยูม้ แน อางเมิง ล้อเมิง� นองนา บ่า
ลาบบ่าต้อน แน นอง จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่าจ่า ล่าแง� ซฺ้อก
แน แฮ้ยูม้ แน แฮ้เมิง ก้อง เจิก่ แอน โว� แน นอง ล่าค่ือ
เวอ ค้าล้า แฮง้ โค แน ทาก ออ่ก แล่ คูโว� นอง น้ีแม้ ฮา ชี
น้ี ฮายแบ ป่ีง นอง มือ ยองนา บ่าลาบ แน� 15 กงา อางเลิง่
ม้าม้า แฮง้ ม่า ล่าวา่ ค่อง แฮค่้อง เวอ ชฺา้ง ออืยา่� ต้าดต่อ
น นืง เคอ เมอ โสโดม อางเมิง� แน โกโมราห์ อางเมิง ชฺา้ง
ออื ล่อบ่าปา ยา้ วีบ่่ากกงาไจ คูแง� แน�

พระเยซู อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า แง แน ม่า ยา้ง
(มก� 13:9-13; ลก� 21:12-17)

16 �แม่น แน น้า คูเป� กงา นองนา ซฺาแอ ป่ี ล่าง น้ียา่
แกะ ออืนา ฮอ้นโจ้ง อางมู โย้เวอ ซฺาแอ ป่ีง แม้แน ท่ือชา่ง
กานญา� น้ีแม้แนยาว นอยา่ อื้อล้าง แม้แน วี่ไซป้านญา
จา คูโว� จ้า ฮายา่ อางป่อน แม้แน อางเซิ่งอางไซ่ด่อ แน
จา คูโว� 17 แม่น แน อางโต แฮง้ แล่ม จ่าแล่ คูโว� ชฺา้ง
แฮอ้อืยา่ นองนา ชู ล่ายาว� ยวิชฺา้ง ออื ต้าดต่อนยา่ ออืเมอ
ซ่ืฺยแล ล่าแง� แน นองนา โบสถ์ คล้าว ออืเมอ ต่ือชกื ล่า
คูแง� 18 ฮากยา่ นองนา ต้าดต่อนฮู มางก้อง แน ก่าซ้าด
ออื ล้าก้า โย้เวอ ซ่ืฺยแล ล่า คูแง� ไม้ นอง กงา ศิษย์ เพล่อ
ชี แฮง้ ปาปาย� อางเลิง่ น้ีง ตอล้า เมอ นองมู น้ีงมือ กงา
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ก่าซ้าด แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา อูบ่น้า
ป่ี คู โว� 19นองนา ฮาก ต้าดต่อนยา่ โยเ้วอ ซ่ืฺยแล ล่าเมอ�
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บ้าเจอล้อแม้ แน จ่ี วา แน บ่าพี่บ่าล่อง คูโจ� ไม้ อางญ่าม
เคิน ยาว พาจาว มาง นองนา ล้อแม้แน จ่ี ป่ี ล่าแง แน ม่า
ล่าแง� 20 ม้าม้า น้ียา่ จ่ีฮู ม้ายา่ นอง อางโต แฮง้ บ่าอา่� จ้า
พาจาว นอง อางโบ้ง มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
นอง อางโต โยเ้วอ ล่ากาน วา่ มาง จ่ี แง�

21�กาญ่าม เวอ อางเลิง่ น้ีออื ตอล้า แง� ม้องน้ามต่องม้
องน้าม แน บ่าแม่น ฮา กายาว ฮากนา ม่า แซ่ ป่ี แง� อาง
โบ้ง อมืมือ อางยา่ นา บ่าแม่น ฮาชา่ง ยาว ฮากนา ม่า แซ่
ป่ีง แง� อางยา่อางคยา้ อมืมือ อางบา อางโบ้ง นา บ่าแม่น
ฮาชา่ง ยาว ฮากนา ม่า แซ่ ป่ี แง� 22 ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่
นอง กงานา เจ่อ ล่า ชีแฮง้ ปาปาย ยา้� ยองนา ฮาย นอง
นา เม้อ ป่ี ล่าง� จ้า จาวา่แน อางญ่าม แฮ้มาง อางนืงลีน
แฮนื้ง เวอ เคอ แน โอด้ กงากา ยาว� ชฺา้ง แฮม้้ายา่ กงาปูน
แล่แง� 23 จาวา่แน อางเมิง คล้าว ชฺา้ง ออื นองนา คาม ล่า
คู ยาว อางเมิง ท่ือเมิง ออืก้อง พ้าง แอน คู โว� กงา นอง
นา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� กงาชฺา้งอางยา่ มาง เคอ ลือ เมอ� นอ
ประเทศ อสิราเอล นู้เวอ กงา อางเลิง่ แฮง้ บ่าป่าว กวา่ ต้าว
กางซ้ืง เป�

24 �ศิษย์ น้ียา่ คู่ ล่อ แน บ่าฮื่อ� ยา่เจ่น น้ีง ค่าตอง เจ้า
นาย ออืล่อ แน บ่าฮื่อ� 25 ศิษย์ น้ียา่ คู่ แม้แน เพล่อ คู โว�
ยา่เจ่น น้ียา่ เจ้านาย แม้แน เพล่อ คูโว� แฮ้แม้แนยาว จา
วา่แน ฮาก กงานา แด่ยา่ยอคา เบเอลเซบูล* แน ฮา้ว ล่า
ยาว� ฮาก ยา่ กงา ศิษย์ ออืนา ล้อม้อก แน บ่าแม่น ออื จ่ี
กาน คู แง��

พาจาว มางนา แค คู โว ชฺา้ง ออืนา บ่ากงา แค คู คา
(ลก� 12:2-7)

* 10:25 10:25 เบเอลเซบูล น้ียา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง อางเม้ง ยา่ง�
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26�น้ีแม้แนยาว บ่ากงา แค คา� ไม้ 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� 27 กงา นองนา ตี ฮาก บ่าจา โย้เวอ
อางเลิง่ ม่า ล่า ชี ออื� ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ม่า แอ โว�
กงา นองนา อางเลิง่ ค่าว ม่า ล่า ชี ออื อางเซง บื้ง แน ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ม่า แอ คู โว��

28 �ชฺา้ง นองนา นอง อางโต แฮง้ แอ่ แน แซ่ ล่า กงากา
ยาว� อางค่องอางล้า แฮง้นา บ่าแซ่ ล่ากงา กาง ออืนา บ่า
แค คู โจ� จ้า พาจาว นอง อางโต แน อางค่องอางล้า ล่า
ลูก โย้เวอ ก่างพยา ล่ากงา กาง มางนา แค คูโว� 29 ฮายา่
อางอี 2 โต อางฮู่ ท่ือบาท แน ก่อง ชี ออืยา่� พาจาว นอง
อางโบง้ มาง นืงบาบ่าจาบ ยาว ฮายา่ ออืยา่ ท่ือโต แนม มือ
น้ืงชฺา่ท่า เวอ บ่ากลา ลือ กงากา� 30 ยาว นอง อางตู่ เวอ
ต้ามค้ืง อมืมือ พาจาว ม้ายา่ ดาบ ชี โค ญา� 31 บ่ากงา แค
คูคา� ไม้ นอยา่ ฮายา่ อางอี อางมู ออื ล่อบ่าปา อางฮู่ จา
คูแง��

นอง เจ่อ แฮง้ ฮากนา ม่าแบ ป่ี โว
(ลก� 12:8-9)

32 �ไม้ อา่ซ่าง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า โย้เวอ ม่า
แง� ยา กงา ชฺา้ง แน� กงาม มู่งท่า เวอ อา่โบ้ง พาจาว ล้า
ก้า โย้เวอ ม่า แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า กงา ชฺา้ง แน� 33 จ้า อา่ซ่าง
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า เวอ ม่า แง� ยา กงา ชฺา้ง บ่า
อา่ แน� กงามมือ มู่งท่า อา่โบ้ง พาจาว ล้าก้า โย้เวอ ม่า
แง� ชฺา้ง แฮม้้า กงา ชฺา้ง บ่าอา่ แน��

34 �กงายา่ ชฺา้งอางเมิง นู้ ลือ ยาว จาบื่อด้ืงบื้อ แน ชี่ออื
ฮาน ซฺาลือ แง แน บ่าเยง่ คูโจ� จ้า กงา ลือ ชี น้ียา่ ชฺา้งอาง
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เมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย ซีแล ลางกา ป่ี แง� 35-36 ไม้ กงา
ลือ ชี น้ียา่�
อางยา่ยา่ค่า มางนา อางโบง้ นา ซี กา ป่ีง�

อางยา่ยา่บี่ มางนา อางบา นา ซี กา ป่ีง�
อางยู มางนา ยอ่บ่า นา ซี กา ป่ีง
ไม้ นองนา บ่าแม่น ฮาชา่ง ออืยา่ ค่าตอง ยูม้ชฺา้ง ออืยา้�✡

37 �ชฺา้ง ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา กงานา ล่อบ่าปา แน
ลาก อมืมือ� กงา ศิษย์ เพล่อ คู ยาว บ่าซูม� แน ชฺา้ง ค่า
ตอง อางยา่ยา่ค่า แน อางยา่ยา่บี่ ออืนา กงานา ล่อบ่าปา
แน ลาก อมืมือ� กงา ศิษย์ เพล่อ ยาว บ่าซูม� 38 อา่ซ่าง
ค่าตอง ไม้กางเขน แฮง้ บ่าป่า ล้า� แน กงา ปาปาย อางตู
กอางพาน แฮง้ บ่าโอ่ด กงากา ยาว� ยา กงา ศิษย์ เพล่อ
บ่าซูม� 39 ไม้ ชฺา้ง ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้นา กงานา ล่อบ่าปา
แน ลาก ออื กงาซ้ีฺ แง� จ้า อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย
ซ้ีฺ แง� ชฺา้ง แฮม้้า จ่ีวดีม้าม้า กงา จา แล แง�

40 �ชฺา้ง นองนา เจ่อ ล่าง อมืมือ กงานา คาตา ยา้ เจ่อ
ล่าง� แน ชฺา้ง กงานา เจ่อ ล่า ชี่ อมืมือ กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า
ชี่ มางนา คาตา ยา้ เจ่อ แง� 41อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
ออืนา เจ่อ แง� ไม้ ยอง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ ชี แฮง้
ปาปาย แน� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง ก่ามป่อน กงาบู้
ชี แม้แนยา้ กงาบู้ แง� อา่ซ่าง พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา เจ่อ
แง� ไม้ ยอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ แฮง้ ปาปาย แน� ยา พา
จาว มาง ชฺา้ง ออื แม้แนยา้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� 42 อา่ซ่าง
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออืนา ล้างจือ ท่ือกอก ต้าง ป่ี แง�
ไม้ ยอง กงา ชฺา้ง เพล่อ ชี แฮง้ ปาปาย แน� กงา อางเลิง่
✡ 10:35-36 10:35-36 มีคาห์ 7:6
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ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ ชฺา้ง แฮ้ม้ายา่ ก่ามป่อน ม้า
ม้า ยา้ กงาบู้ แง��

11
พระเยซู แน ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง เยด่
(ลก� 7:18-35)

1 พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 12 คู่น ออืนา ม่าอู่บ เปิน ยาว�
ยาง มือ แก้บ้า ยอ่ กาลิลี แควน โยเ้วอ อางเมิง ออืเมอ ม่าอู่
บ ป่าว กวา่ แล ชเีย�

2 ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง คอก ด้ืง เมอ�
พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ ฮา ชีออื กงากยา่ ยาว� แฮง้ยา้เย่
ยาง มือ ยาง ศิษย์ ออืนา� 3 ม่า พระเยซู นา น้า แอ ป่ี ชี น้ี
แม้แน� �นา ชฺา้ง ลือ แฮ้มาง ยา้ อา่ลา� อา้ว กงู ชฺา้ง ท่ือ
ม่าง ชา ลือ แฮม้างนา กงา ล่อ แล่ง ลา�� แน�

4 แฮง้เย่ พระเยซู มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �นอง กงากยา่
กงามยา้ง ชี น้ีออื ยอหน์ นา พ่าว ม่า แล โว น้ีแม้แน� 5 ชฺา้ง
แมปอ อมืมือ ฮูมยา้ง กาช�ี ชฺา้ง ต่องแก่ อมืมือ ยอ่ ตอ
กาช�ี ชฺา้ง ค้ีตู้ด อมืมือ ค้ีตู้ด ยา่ง โปยว คาช�ี ชฺา้ง น่าป่าง
อมืมือ กยา่ ล้า ช�ี ชฺา้งซ้ีฺ ชี อมืมือ แต่ ลาน ช�ี แน อางเลิง่
อางแม่น ยา่ง มือ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ป่าวกยา่ ป่ี
ช�ี 6 อา่ซ่าง กงานา นืงบาชี ยาว เจ่อ แล แล่ ล่าง� พาจาว
ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา ม้าม้า ยา้ ก่ามป่อน ป่ี แง��

7 ยาว ยอหน์ ศิษย์ มาง เยด่ พ่าว แลน แล่ยาว� แฮง้ยา้
พระเยซู มือ ยอหน์ มาง อางเลิง่ ยา่ง ค่องชา่ง ออืนา อู่บน้า
ป่ี ชี น้ีแม้แน� �นองมู น้ียา่ บ้าเจอฮาย ตี อางกืออางคาก
ป่ากยา่ ฮู แอ คูแง� นอยา่ ชฺา้ง บ่าแก่นบ่าคา แน ไมออ
ปาง ฮา้งม้าน ตอล้า เมอ เลิง เค่ แอ แม้แน กงามยา้ง แน
เยง้ คูลา� 8 จ้า แฮ้แม้บ่าอา่ยาว� น่อ บ้าเจอ ออ่ก ฮู แล
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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� 9 แฮ้
แม้แนยาว นอยา่ บ้าเจอ ออ่ก ฮู แอ แง� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู ออืนา ฮู แอ คูง ลา� กงา ม่าแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน ยอหน์
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� 10 ไม้ ยา ค้า
แต้ เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื� มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ
น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี มาง ยา้ เป�
�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��✡

11 �กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� ยอหน์
ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู ม้ายา่� ชฺา้ง คาโคลาโค ชฺา้งอาง
เมิง นู้ เกิด้ ลือ ชี ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ เลิน่เลิน่ แง� จ้า พาจาว
มาง อางเมิง เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน่เลิน่ มาง มือ
ยอหน์ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� 12 ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา
ป่ีฮู มาง จีน เวอ จาย อามือ เคอ แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื� ปีนแต
ปีนนา ยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ซ้ี แง� 13 พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู คาโคลาโค แน โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้เวอ จาย
ยอหน์ จีน เวอ ต่ือเคอ น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง กาญ่าม เวอ บ้า
เจอ ตอล้า แง แน� 14 จาวา่แน นอง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
ออืนา เจ่อจ่า ยาว� นอง มือ กงาเจ่อ คูแง� ยอหน์ พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ แม้แน ชี่ มาง อา่มือ ชา ลือ แงแน� ✡
15 อา่ซ่าง ก้อง น่าซ่ืง จา แง แม่น แน น้า ชี คูปาว�

✡ 11:10 11:10 มาลาคี 3:1 ✡ 11:14 11:14 มาลาคี 4:5



มัทธวิ 11:16 xlvi มัทธวิ 11:21

16 �กงา อามือ ชฺา้ง ออืนา บ้าเจอ ก้อง เพ้ก ล่ือวา� ยอ
ยา่ ยา่เก ท่ืงกงา่ แน บ่อ ยาว ซีแล กางออื ป้าค้า ยา้� ยาว
โฮก้ฮา้ว อี่ กาง แง น้ีแม้แน�
17 �กงู คองมาน มาโยง้ ต่ือบ่อ เมอ นอ บ่าเยน เค่ คู�
กงู ศพ จา ชี แน ฮาย บ่อ เมอ นอง มือ บ่าอูง่ คู��

18 �ยอหน์ ลือ ชี น้ียา่ ยา อา่งูน่ แต่ค่า บ่าต่าง� แน ฮา่ง
จฺ่าเกิง่จ่ืฺง แง� จ้า นอ ยางนา แด่ยา่ ออ่ง ชี แน จ่ี กางแง�
19 จ้า กงาชฺา้งอางยา่ มาง ลือ เมอ� กงา อางจฺ่าอางต้าง ยา้�
นองมู น้ีง น้ีแม้แน จ่ี กาง� �ชฺา้ง จฺ่า อางไล้ แน แต่ค่า ต้าง
อางคา� อา่จ่าม ชฺา้ง ภาษีกอฮู บ่าแม่น บ่ากงา่บ่าเกิง ออื
นา แน ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา คาตา ซฺ้ามี แง� แน� จ้า ชฺา้ง
พาจาว มาง ก้อง เค่ ออืยา่ ยอ พาจาว มาง วีไ่ซป้านญา อาง
ฮื่อ แฮง้ กงามยา้ง แง��

ชฺา้ง พระเยซู นา บ่าเจ่อ ออื
20 ยาว พระเยซู มือ อางเมิงชฺา้ง แฮ้ออืนา จ่ี ชเีย� ไม้ ยา

ยอง อางเมิง ออืเมอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางบยา่
ยา้ ฮา ช�ี จ้า ยองมู แฮ้ยา่ อางบล่าบ ฮา แฮง้ บ่าวา่ง คู�
21 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แง� �โคราซิน อาง
เมิง ชฺา้ง เวอ� แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ง เวอ� กงา นอง
อางเมิง คล้าว โยเ้วอ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ไลเจ้อ ยา้
ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าแอ�่ จ้า นอง บ่าเจ่อ จ่าล่า แฮง้ยา้ พาจาว
มาง โคราซิน อางเมิง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ง ออืนา วีบ่่า
กไจ ป่ีชี�่ จาวา่แน กงา ไทระ อางเมิง แน ไซดอน อางเมิง
โย้เวอ นอง อางเมิง โย้เวอ ฮา ชี แม้แน ฮาย ยาว� มล่าง
คางญ้า อางเมิง ชฺา้ง แฮ้ออื ยา่ อางซีอางแล แบจ่าแล่ คู
ยาว นืงบาเพ่น คูแง� ยาว อางก่าอางตูม ก่าซ่อบ พ้า อาง
ซา ออื ตูม แล่ คู แง� ยาว บีย่า่วค้าล้า อางตู่ โยเ้วอ พ่อ แล่
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คูแง� น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่ ฮากนา ม่ายแบ ป่ี ยอยา่ ม้าม้า ยา้ นื
งบาเพ่น ชี แน� 22พาจาว มาง อางซีอางแล ต้าดต่อน ฮา
แฮนื้ง ยา้� โคราซิน อางเมิง ชฺา้ง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ง
น้ี ไทระ อางเมิง ชฺา้ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ง ออื ล่อบ่าปา
วีบ่่ากกงาไจ แง�

23�คาเปอรนาอุม อางเมิง ชฺา้ง น้ีง ท่ือชา่งกานญาบ่าเยง่
โจ เป พาจาว มาง นองนา มู่ง เวอ ซ่ืฺยแล ล่าง แน� แฮ้แม้
บ่าอา่ เป น่อ ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง เวอ กงา กลา แอ ชากอน ยา้�
ไม้ กงา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื โสโดม อางเมิง โย้เวอ
ฮาย แล่อู�้ แฮ้เมิง อามือ เคอ ยา้ จา แง� 24 กงา อางเลิง่
ม้าม้า แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อางนืงต้าดต่อน แฮนื้ง ยา่�
นอยา่ โสโดม อางเมิง ชฺา้ง ออื ล่อบ่าปา วี่บ่ากกงาไจ แง�
แน�

พระเยซู พาจาว มางนา อธฐิาน ฮา ยา้ง
(ลก� 10:21-22)

25 ยาว พระเยซู มือ จ่ี เย น้ีแม้แน� �อา่โบง้พาจาว เวอ�
นา มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง อางซ้ืง มาง ยา้� กงา นางนา
สรรเสรญิ ฮา ล่าแน� ยีน่ดี ยา้เป นาง กงา อางเลิง่ น้ีง ชฺา้ง
อางแอ้น อางแบ ออืนา โชง ชี ชี น้ียา่� จ้า ชฺา้ง บ่าแบบ่าบู่
ยา่เก ป้าค้า ออืนา แบ ป่ีชี่ น้ียา่� 26 อางอา้ ยา้ อา่โบ้ง กงา
พาจาว มาง เวอ� นาง เพล่อ ป่ี ซ่ี แม้แน เพล่อ ป่ี ปาว แน�

27 �พาจาว กงา อา่โบ้ง ม้า กงานา กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่า
ปา แน ล่าท่ี จา ป่ี ล่าแง� กงานา อา่ซ่าง มาง บ่าแบ ล่า กงา
กา� พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ญา อางแบ ล่า กงากา แน�
ยาว พาจาว กงา อา่โบง้ มางนา อา่ซ่าง มาง บ่าแบ กงากา�
กงา แน กงา ชฺา้ง แช้ยู้ ชี่ อนืญา พาจาว กงา อางโบ้ง มาง
นา อางแบกงา กาแน��
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พระเยซู ยาง ชฺา้ง ออืนา ซ่าว ป่ี ชยีา้ง
28 �ชฺา้ง คาโคลาโค นืงบาต่อง เวอ ตูกพานลาบ้าบ ออื

ยา่ กงาก้อง ลาน คู ปาว� ยาว กงา นองนา ซ่าว ป่ี ล่าวา่�
29 กงา ม่าย ฮา ป่ี ล่า ชี แฮง้แม้แน ฮายเค่ คู ปาว แน กงา
ก้อง เล่นแบ แล่ คู ปาว� ไม้ กงายา่ อางเซิฺ่งอางไซ อางด่อ
แน บ่าออ่นจ่าแล� กงานา ฮูพลา ป่ี ล่าปาว� ยาว กงา นอง
นา ซ่าว ป่ี ล่า คู แน� 30 ยาว กงา นองนา ล่ากาน วา่ ป่ี ล่าง
แฮง้มือ บ่าฮา่นบ่าตือ� แน�

12
พระเยซู นา อางซี จ่ีกาน ยา้ง
(มก� 2:23-28; ลก� 6:1-5)

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

3ยาวพระเยซู มือ ยองนาพอ ชเีย น้ีแม้แน� �นอยา่ พระ
คัมภีร์ เวอ บ่ากงา อา้น กางซ้ืงลา� ก่าซ้าด ดาวดิ แน ยาง
ชฺา้ง ออื แบ่ซฺู่ คู เมอ บ้าเจอล้อแม้ แน ฮา ชี แน� 4ยา โบสถ์
พาจาว มาง ด้ืงยา้ โยเ้วอ ยอ่ ออ้ง แลน ช�ี แน พาจาว มาง
นา ค้านู้มป่าง ท่าน ชี แฮง้ จฺ่า ช�ี กงู ศาสนา อางล้ีบอางล่า
ว 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�่ 5ยาว
นอยา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่าอา่น กางซ้ืง ล่า� กา
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เทอกา ปุโรหติ โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ล่ากาน วา่ ออืยา่ ลองนืง
เวอ ล่ากาน วา่ คูแง� จ้า ยอง ก้อง อางซี บ่าจา� 6กงา ม่าย
แบ ป่ี ล่าวา่ ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ม้า นู้ จาน
ยา้� 7พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �กงายา่ ลากซ่ื
งกงา่กยา้ แฮง้ มยา้ง ซ่ีค้า� อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้นา มยา้ง
ซ้ีง บ่าอา่� แน� จ้า นอ บ่าแบ คู พระคัมภีร์ โย้เวอ จ่ีต่าง
แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ บ้าเจอ นา ฮา แงแน� จาวา่แน นอง อาง
แบ แน ยาว นอยา่ ชฺา้ง อางซี บ่าจา ออืนา อางซี จา แงแน
บ่าจ่ี คู� 8 ไม้ กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ น้ีม้า ยา่ ล่าท่ี อางจา
ลองนืง ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�

พระเยซู ชฺา้ง ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชยีา้ง
(มก� 3:1-6; ลก� 6:6-11)

9 ยาว พระเยซู มือ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี
10 ยาว ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา เย� ยาง ล่าปู่ แฮ้ อางแล่บ เย�
ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออื ล่อ ฮู คูง
เย� พระเยซู อา่ซ่าง นา ลองนืง เวอ ยา แงแน� ไม้ ยอ พระ
เยซู นา อางเลิง่ จ่ี เซฺ่อ ซฺ้า เย�

11 ยาว แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยองนา พอ ชี น้ีแม้แน� �จา
วา่แน นองมู โยเ้วอ ชฺา้งท่ือม่าง จา แง� ยางก้อง แกะ ท่ือโต
จา ยาว ลองนืง โย้เวอ ล้างบ้อ กลา แล่ ยาว� ยา ยาง แกะ
มางนา บ่าปล่อง จาก ค้ืน ลา ป่ี ลา� 12 ชฺา้ง น้ียา่ แกะ ล่อ
บ่าปา เป อางฮู่ จาแง� น้ีแม้แนยาว ลองนืง เวอ อางแม่น
ฮา แฮย้า่ อางล้ีบอางล่าว เวอ เจิน้เจ้อ บ่าซี� แน�

13ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่ายา่ ล่าปู่ อางแล่บ มางนา จ่ีชา่ง
ชี น้ีแม้แน� �ล่าปู่ กลาง ออ่ก ลือ ป่ี โว�� แน� ยาง ฮา เค่
ชเีย� ยาว ยาง ล่าปู่ อางแล่บ ยา่ง ยาง ล่าปู่ ล่าซ่าย แม้แน
แม่น ล้า ชเีย� 14 ฟารสีิ มู ออื แฮ้แม้แน มยา้ง เมอ� ยอง
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ยวิชฺา้ง โบสถ์ อางเง้ เวอ ออ่กแอน คูช�ี แน ยองมู แฮง้ น้า
ท้าม ลางกา ช�ี พระเยซู นา บ้าเจอล้อแม้ แซ่ แงแน�

พระเยซู ยา่ ยา่เจ่น พาจาว มาง แช้ ชี มาง
15 จ้า พระเยซู มือ แบจ่าแล่ ยาว ยาง มือ อ่อกแอน ช�ี

ยาว ชฺา้ง อางอบี่าอา่ เย ยางก้อง เค่ แอน คูช�ี แน พระเยซู
มือ ชฺา้งอางด้าอางกยา้ง คาโคลาโค ออื พ่าญาด ยา่ง ยา
โปยว ป่ีชี�่ 16 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง แฮ้ออืนา ม่า ช�ี �กงา
อา่ซ่าง แน ฮากนา บ่าม่า โจ� แน� 17 ไม้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู อสิยาห์ มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน
ตอล้า ป่ีง เย�
18 �น้ีม้ายา่ กงา ยา่เจ่น กงา แช้ ชี ชี มาง�

กงายา่ ยางนา นาบาตา ยา้ นืงบาจาบ ลาก แง�
กงายา่ กงา อางค่องอางล้า แฮง้ ยางนา ป่ี แน�

ยา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง แฮง้ ชฺา้งกูเจ้อกูจาด ออื
นา ป่าว แบ ป่ีแง�

19 ยา อา่ซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแล ชา่ง�
อา่ซ่าง มาง ยาง อางเซง แฮง้นา ก้าด ออืเมอ บ่ากงาก
ยา่ คู�

20 ยาง อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง แฮง้นา ฮาย ก่าจ่า ป่ี เมอ
ต่ือเคอ� ยา ชฺา้งอางด่ออางยา่ ออืนา บ่าแม่น แน
บ่าฮา ชา่ง�

ยา ไมออ ปาง จูม ชีออื แม้แน ชี ออืนา บ่าเคลิก วี แน
ยา กู่มบี่ท่อ ชาซฺู่ ออื แม้แน ชี ออืนา บ่าซฺู่�

21 กาญ่าม โย้เวอ ชฺา้งกูเจ้อกูจาด ออื ยางนา นืงบาแก่นจ่า
คูแง��✡

พระเยซู ล่าท่ี พาจาว มาง ก้อง จายลือ ยา้ง
(มก� 3:20-30; ลก� 11:14-23; 12:10)

✡ 12:21 12:21 อสิยาห์ 42:1-4
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22 ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง แด่ยา่ออ้ง ป่ี ยาว บ่าฮูมยา้ง กา แน
บ่าจ่ีตอ กาแน เพล่อ ป่ี ชี�่ ยาว ค่องชา่ง อมืมือ ยางนา พระ
เยซู ก้อง ซ่ืฺยล้า ชเีย� พระเยซู มือ ยาจ่า ชี แฮง้ยา้เย่ ยาง
มือ ฮูมยา้ง ล้า ชี แน จ่ีตอ กา ช�ี 23 ชฺา้ง คาโคลาโค ออื นื
งบาม่าน โค ชเีย� ยาว ยอง มือ น้า กาง เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง
น้ีม้า ยา่ ก่าซ้าด ดาวดิ อางอา่นอางซ้ืฺอ มาง ไป้ วา�� แน�

24 จ้า ฟารสีิ ออื กงากยา่ คู ยาว ยอง มือ จ่ี เย น้ีแม้แน�
�เยซู ซาตานแด่ยา่ยอคา อางเม้ง เบเอลเซบูล ชี่ มางก้อง
ล่าท่ี กงาบู้ ช�ี แฮง้ยา้ ยา แด่ยา่ ก่า ออ่ก กงา กาแง� แน�

25 ยาว พระเยซู อางแบ เย� ยอ บ้า เจอ เยง้ แงแน�
แฮง้เย่ น้ีแม้แน ม่า ช�ี �อางเมิง ล้อเมิง ชฺา้ง ออื ซีแล บ่า
โลง กาแง แฮ้เมิง ยา่ อางเมิง เพล่อ แล แล่ บ่ากงา เป�
ยาว ยูม้ชฺา้ง ล้อยูม้ ซีแล กาแง ยอ ก่างพยา คูแง� 26 น้ี
แม้แน ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ท่ือชา่งกานญา� ค่า
ตอง แด่ยา่ ยา่เจ่น ออืนา ก่างพยา ยาว ยางมือ ยาง อาง
โต แฮง้ ก่างพยา แล่ กาน้าอี�่ ยาว ยา ล้อแม้แน แด่ยา่ยอ
คา ก่าซ้าด เพล่อ แล ตอ กาแน� 27 ท้าว นอง ศิษย์ ออืยา่
อา่ซ่าง ล่าท่ี แฮง้ ไจ คูแง� ไม้ ยอง ท่ือชา่งกานญา แด่ยา่
นา ก่าอ่อก แง� จาวา่แน นอง ศิษย์ ออื ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มาง ล่าท่ี แฮง้ บ่ากงา ไจ ยาว� กงาม มือ ท่ือชา่งกาน
ญา ซาตานแด่ยา่ยอคา ล่าท่ี แฮง้ บ่ากงา ไจ� น้ีแม้แนยาว
นอง ศิษย์ ออืยา้ นองนา อางซี ต้าดต่อน ล่าง� 28 จ้า กงา
พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ ไจ แด่ยา่
นา ก่าออ่ก แง� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ก่าซ้าด ชา ลือ เพ
ล่อ ลืง ยา่ง อางญ่าม ชา เคอ ลือ ญา�

29 �บ่าอา่ เวมิมือ อา่ซ่าง ฮาก ยูม้ เวอ ค่าว ออ้ง อางเกิง่
ค่าว ฮื่น น้ียา่� จาวา่แน ยูม้ซ้ืง อางแก่นอางคา มางนา บ่าชู
พือ ชี เปิน ยาว� อา่ซ่าง มาง ยูม้ คล้าว โยเ้วอ อางเกิง่ แฮง้
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บ่าค่าว ฮื่น กงากา� จ้า ยูม้ซ้ืง อางแก่นอางคา มางนา ชู
พือ ชี ยาว� ยูม้ คล้าว โยเ้วอ อางเกิง่ แฮง้ อางค่าว ฮื่น กงา
กา ยา้�

30�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�

31 �กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่า ล่าวา่� พาจาว ม้า ชฺา้ง
อางบล่าบ กูเจ้อ แน จ่ีต่างฮูยา้ กูเจ้อ ออืนา อางซี บ่ายู�่
จ้า พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา ฮูยา้
คูชี ออืนา อางซีอางบล่าบ ยู้ แง� ต่ืน อา่มือ เวอ จาย แน
กาญ่าม เวอ เคอ ยา้� 32 จ้า อา่ซ่าง กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่
น้ี มางนา จ่ี ฮูยา้ ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา อางซีอา
งบล่าบ บ่ายู่ เวมิ อางกงา� จ้า อา่ซ่าง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มางนา จ่ี ฮูยา้ แง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้มางนา
อางซีอางบล่าบ ยู้ แง� ต่ืน อามือ จีน จาย จ้างจ้าง จีน เวอ
เคอ ยา้� แน�

นายา่ ชฺา้ง ล้อแม้ ออื
(ลก� 6:43-45)

33 �จาวา่แน จืฺงจ้ืฺง แฮง้นา บ้าเจอ จ้ืฺง แน แบ ซ้ีง แน
ยาว อางซ่ือ โย้ ฮู กาโน� จาวา่แน อางจ้ืฺง แฮง้ อางแม่น แน
ยาว� อางซ่ือ แฮ้งมือ อางแม่น� จ้า จาวา่แน อางจ้ืฺง แฮง้
บ่าแม่น ยาว� อางซ่ือ แฮ้งมือ บ่าแม่น� 34 อื้อล้าง อางปีด
อางเจ้อ ออื เวอ นอยา่ ชฺา้ง บ่าแม่น� จ่ีต่าง อางแม่น แน
อางกงา่อางเกิง ออืยา่ นอง ม่านป่อง โย้เวอ ล้อแม้แน จา
ยล้า ตอกา แน� ไม้ นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ ปลืงล้อน จา แง
นอง ม่านป่อง มาง แฮ้แม้ยา้ จ่ี อ่อกล้า ป่ีแง� 35 ชฺา้ง อาง
แม่น ออื ยอง นืงบา คล้าว เวอ อางแม่น ออื จ่ี ล้า ป่ีง� จ้า
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ชฺา้ง บ่าแม่น ออื ยอง นืงบา คล้าว เวอ บ่าแม่น ออื แอ่ ยา้ จ่ี
คูแง� 36กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อางซี ต้าดต่อน แฮนื้ง ยา่�
นอง จ่ีต่าง กูยา่งกูเจ้อ บ่าแม่น แน จ่ี ชี ออื กงาลาบ จ่าแล่
คู แง� 37 นอง จ่ีต่าง แฮง้ยา้ ฮายแบ ป่ีง� นอยา่ อางกงา่
อางเกิง ล่า อางซี แน��

พระเยซู นา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ม่าย ฮา ป่ีง ยา้ง
(มก� 8:11-12; ลก� 11:29-32)

38 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟาริสี ท่ือบ่า ออืยา่
พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง เย� �อา่จาน เวอ� อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮายฮู ป่ี ล่าปาว� ไม้ กงู แบ ซ้ีง แง นายา่
พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้ ม้าม้า แน อางจา ล่า แน��

39 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �ชฺา้ง บ่าแม่น
แน ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออืยา่� ชฺา้ง อางเลิง่ชฺา้งบ่า
ฮาตอกางออื ม่า ฮา ป่ีง ออื ยา้เป� จ้า กงายา่ เจิน้ เจ้อ
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื บ่าฮา ฮู ป่ีล่า� พาจาวจ่ีต่างจ่ี
แต่นฮู โยนาห์ ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ญา ฮายฮู ป่ี ล่าง�
40 ยาว กงาชฺา้งอางยา่ มางนา ชฺา้งอางเมิง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้
นู้เวอ 3 ค่ี 3 นืง ชี แง� โยนาห์ ล่องแต่ อางฮื่อ ป่องปอง เวอ
3 ค่ี 3 นืง ด้ืง ชี แม้แน��

41�อางนืงต้าดต่อน แฮนื้ง นีนะเวห์ อางเมิง ชฺา้ง ออืยา่�
นองมู อามือ ชฺา้ง ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ทานล้า แง� ยาว นอง
นา จ่ี ล่า คูแง� ไม้ นีนะเวห์ อางเมิง ชฺา้ง ออื โยนาห์ ม่าอู่บ
จ่ีต่าง ยา่ง กงากยา่ คูยาว อางบล่าบ ฮา แฮง้ บ่าวา่ง คู� จ้า
กงา โยนาห์ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ เวมิ� กงา ม่าอู่บ ล่าเมอ นอ
กงานา บ่าน่าจ่า ล่า แน นืงบา บ่าเพ่น คู�
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42 �ยาว พาจาว มาง ชฺา้ง อางบล่าบ คาโคลาโค ออืนา
อางซี ต้าดต่อน แฮนื้ง� พระราชนีิ เชบา อางเมิง โยเ้วอ จา
ยล้า ชีมาง พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ นอง อางเลิง่ อางซี
ฮา ชี แฮง้ อู่บน้า ป่ีแง� ยา อางเวอ่ เวอ จายล้า ชี ก่าซ้าด
โซโลมอน วีไ่ซป้านญา แฮง้ น้า ล้า แงแน� จ้า กงา ก่าซ้าด
โซโลมอน ล่อบ่าปา แน ฮื่อ เวมิมือ นองมู น้ียา่ กงานา บ่า
น่าจ่าล่า คู��

แด่ยา่ ออ่ง แน แด่ยา่ ออ่ก ยา้ง
(ลก� 11:24-26)

43 �แด่ยา่ มาง ชฺา้ง อางโต โย้เวอ ออ่ก ยาว� ตี อางกื
ออางคาก ออืเมอ ด้ืงยา้ ซฺ้า กวา่ แอ ชเีย� จ้า บ่าซฺ่า กงากา
เย� 44ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ี เย� �กงา ชฺา้ง กงา ออ้งอา่น มา
งก้อง พ่าว ออ้ง แล่ง แฮง้ เชคาไล� แน� ยาว ยาง พ่าวแอน้
น้าว� ยาว ยาง มยา้ง ชเีย� ชฺา้ง แฮม้้า ยูม้ อางเซิฺง่อางซฺ้าง
ชฺา้ง บ่าด่ืง ออื ป้าค้า ยา้ เพล่อ ชี แน� 45 ยาว แฮง้ยา้ ยาง
มือ แด่ยา่ ยาง ล่อบ่าปา แน อางโซ้กอางไล้ ออืนา 7 แด่ ชา่ง
ยาว� ชฺา้ง แฮม้าง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ออ้ง ชเีย� ยาว ชฺา้ง แฮ้
มาง อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา เย ลาบ้าบ เค่ แล่ชี�่ อามือ จีน
อางไล้ นู้เวอ ชฺา้ง บ่าแม่น อมืมือ แฮ้แม้ยา้ ชา กงาเพล่อ คู
แง��

พระเยซู ศิษย์ ออืยา่ ยาง ยูม้ชฺา้ง ออื ยา้
(มก� 3:31-35; ลก� 8:19-21)

46 พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ยูม้ คล้าว โย้เวอ ม่าอู่บ จา
เมอ� พระเยซู อางแพ้ แน อางบา ออื ยางนา จ่ีชา่ง ซ้ี ยาว
ยูม้ อางเง้ โยเ้วอ ล่อ ด้ืง คู ชเีย� 47 ยาว ชฺา้ง พระเยซู นา น้ี
แม้แน ลือ ม่า ลือ ชเีย� �อา่จาน เวอ� นาง อางบา แน นาง
อางแพ้ ออื นางนา อางเง้ โย ล่อ ล่าง� แน�
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48 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยางนา น้า ชี น้ีแม้แน� �กงา
อางบา แน กงา อางแพ้ ออืยา่ อา่ซ่าง�� แน� 49 ยาว พระ
เยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืก้อง ล่าปู่ กลาง แอ ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน�
�นอง ยา้ กงา อางบา แน กงา ม้องน้าม ออื ยา่� 50 ชฺา้ง กงา
อางโบง้ มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ ออืยา่�
กงา อางบา แน อางแพ้ อางป่อ ม้าม้า ออืยา้� แน�

13
พระเยซู กอ ปยา อางเลิง่ แฮง้นา จ่ีเคอ ยา้ง
(มก� 4:1-9; ลก� 8:4-8)

1 ท่ือนืง กานญา เย� พระเยซู มือ ยูม้ เวอ ออ่ก ลือยาว
ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง เวอ ด้ืง ลือช�ี 2 ชฺา้ง อางอีบ่าอา่
เย ยางนา แวด คูช�ี แฮง้ยา้เย่ ยาง มือ ล้อง เวอ ตา แอ ช�ี
ยาว ชฺา้ง แฮอ้อื ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง โย้ จา คู ช�ี 3ยาว
พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ ม่าอู่บ เพ้ก น้า ป่ี ช�ี ยา น้ีแม้
แน อูบ่ เย�
�น่าวา่ฮู ท่ือม่าง จา แง� อ่อกแอ กอยา่ว ปยา แอ ช�ี

4 กอยา่ว ปยา เมอ� กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ แก้บ้า ยอ่ยา่ ออื
เมอ กลาน ช�ี ยาว ฮายา่ ดอก จฺ่า โค ช�ี 5 กอยา่ว ท่ือบ่า
ออืยา่ ลอบา ท่า เวอ น้ืงชฺา่ จา ชี ออืเมอ กลาน ช�ี ยาว กอ
ยา่ว แฮง้ อางไว่ ยา้ แต่ล้าน ช�ี ไม้ น้ืงชฺา่ บ่าน่า� 6 จ้า น้ืงชา้
ชอ่ เมอ ล้อง ยาว แฮว่ กือ ซ้ีฺน ช�ี ไม้ อางเช บ่าน่า� 7 กอ
ยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ จ่ีกู่แต่ เวอ กลา แอ ยาว จ่ีกู่ปาว ยา่ง โปก
ปาว ฮา ซ้ีฺ ป่ีชี่ เย� 8 จ้า กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ น้ืงชฺา่ อางแม่น
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� 9 อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง แม่น แน น้า คูปาว� แน�
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บ้าเจอ พระเยซู อางเลิง่ อางเพ้ก แน
(มก� 4:10-12; ลก� 8:9-10)

10พระเยซู ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า คูง เย�
�บ้าเจอ นา อางเลิง่ เพ้ก ออื แอ่ แน ค่องชา่ง ออืนา อางอูบ่
น้า ป่ี แน� แน�

11ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นอง ญา เป
พาจาวอางเมิง อางเลิ่งอางโชง แฮง้ กงาแบ คูงแง� ฮาก
ยา่ บ่ากงา แบ เป� 12 นอ ชฺา้ง น้าฮู บ้าเจอล้ออื้อเจ้อ 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 จ่า
แล่ง ออื� พาจาว ม้า ยาง แบ ชี แฮง้ ยู้ ค่ืน แล่แง� 13 น้ีงยา้
กงา ยองนา อางเลิง่ เพ้ก น้า ป่ี น้ียา่�
ยองมู น้ียา่ ฮู เวมิ ฮู แล่ ยา้� จ้า บ่าฮู มยา้ง กา�
น้า เวมิ น้า แล่ ยา้� จ้า บ่าน่ากลา กา� ไม้ ยอง มยา้ง ยาว

แบน ยาว�
ยอ พาจาว มางนา พ่าว ซฺ้า ล้า แง� แน พาจาว มาง ยอง

นา อางซีอางบล่าบ บ่ายู�่
14 �พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ

แต้ม ชี ชี แม้แน ตอล้า ช�ี
�นอยา่ น้ายาวน้าแล่ เวมิ มือ บ่าแบ คู
นอยา่ ฮูยาวฮูแล่ เวมิ มือ บ่ามยา่ง�
15 ไม้ ชฺา้ง น้ีมู นืงบา น้ียา่ อางล้าน�

ยอง น่าซ่ืง น้ียา่ บ่าน่า ซ้ี แน ยองมู น้ียา่ ค่าตอง แมนื
อ แฮง้ วาบ แล่ง�

น้ีแม้ บ่าอา่ แนอู้ ยอ อางกงามยา้ง คู� แน ยอง น่าซ่ืง แฮง้
อางกงากยา่ คู� แน ยอง นืงบา แฮง้ กงาแบ คูแง�

แน กงานา พ่าว ซฺ้า ล้า ล่าง�
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กงานา ยอง อางบล่าบ ออื ปล่องปูน ป่ี ล่าง แน�� ✡

16 �นองมู น่าซ่ืง จา ยาว กงากยา่ ออื� แน แมนือ จา
ยาว กงามยา้ง ออืยา่� พาจาว มาง ก่ามป่อน แฮง้ กงาบู้
ญา� 17 กงายา่ อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ี
แม้แน� อามือ นอง อางเลิง่ กงากยา่ กงามยา้ง ชี น้ียา่� ค้า
แต้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แน ชฺา้ง พาจาว มาง นืงบาจาบ
วา แน ฮายเค่ ออืยา่� นาบาตา แน กงากยา่ กงามยา้ง คู ซ้ี
เวมิ� ยอ บ่ากงากยา่ แน บ่ากงามยา้ง คู��

กอยา่ว ปยา ชี แฮง้ จ่ีไค้ น้า ป่ีง ยา้ง
(มก� 4:13-20; ลก� 8:11-15)

18พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �แม่น แน น้า คู โว น้ียา่ น่า
วา่ฮู มาง กอปยา อางเลิง่เพ้ก แฮง้ อูบ่ ไค้ แบ ป่ี ล่าง ยา้ง�
19 กอยา่ว แก้บ้า ออืเมอ กลา ชี ออืยา่� ชฺา้ง พาจาว มาง
ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ คูยาว� บ่าแบ ก้ืง แน ชฺา้ง บ่า
แม่น มาง แน บ่าอา่ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง� ยอง นื
งบา คล้าว เวอ พาจาว มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง ออื ค่าว ฮื่น ป่ีชี่ ออื
ยา้� 20 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กอยา่ว ลอบา ท่า น้ืงชฺา่ จา ชี
ออื เมอ กลา ชอีอื ชอ้ด ยา้� ยองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง กงาก
ยา่ เมอ� นืงบาต่องม่อนซ้า แง� แน ซฺ้อก ยา้ พาจาวจ่ีต่าง
แฮง้ นืงบา เวอ กอ ชี คูช�ี 21 จ้า ยอ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ปีน
แตปีนนา แน บ่าแบ คู� แฮง้ยา้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ยอง นื
งบา เวอ อางมล่าง แน บ่าด่ืง แง� จาวา่แน ยอง พาจาว
จ่ีต่าง เจ่อ ชี แฮง้ ปาปาย� แน ฮาก ยองนา คาม ฮาย ตูก
พานลาบ้าบ ป่ี ยาว� ยอ ซฺ้อก ยา้ พาจาวจ่ีต่าง เจ่อ ชี แฮง้
วา่ง แง� 22 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กอยา่ว จ่ีกู่ปาว กลา ชีออื
✡ 13:15 13:15 อสิยาห์ 6:9-10
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ชอ้ด ยา้� ชฺา้ง น้ีออื พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่ ชีออื ยา้� จ้า
ยอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แฮง้ พี้ล้อง แง� แน
อางเกิ่งอางก้อ ค่าม พลู้ ออืนา ลาก แง� แฮง้ยา้ พาจาวจ่ี
ต่าง แฮง้ ยอง ก้อง จองไจ บ่าจา แง� ยาว น้ียา่ ยอง จ่ีวดี
โยเ้วอ จ่ีกู่ ปาว ชี ป่ีชี่ ชอ้ด แน� 23 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กอ
ยา่ว น้ืงชฺา่ อางแม่น เวอ กลา ชี ออื ชอ้ด ยา้� ยองมู น้ียา่
พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ม้าม้า แน กงากยา่ ยาว นืงบา คล้าว กอ
ชี ช�ี แน จองไจ ตอล้า ชี 30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ�
แน�

กอ แน บู่ก่า อางเลิง่
24 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่ ท่ือเลิง่ เพ้ก น้า แล่ ป่ีชี่ น้ี

แม้แน� �พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ เพ้ก ล่ือ ยาว� ชฺา้ง
ค่าตอง น่า คล้าว โย้เวอ กอยา่ว อางแม่น ปยา ชี มาง แม้
แนยา้� 25 จ้า มู่งค่ี เวอ ชฺา้ง ออื ยู่ โค เมอ� ชฺา้ง ยางนา บ่า
ซอ มางมือ ล้า ยาว ยาง กอปยา ชี โยเ้วอ บูก่่า นือ ยา่ง ค่าว
ปยา ยาว ฮื่น ชเีย� 26กอ ออื แต่ล้า กอปู่ม พลอง ลา เมอ บู่
ก่า ออื คาตา เย แต่ล้า ช�ี 27 ยาว ยา่เจ่น อมืมือ น่า อางซ้ืง
มางนา น้า คูง เย น้ีแม้แน� �เจ้านาย เวอ� นายา่ กอยา่ว
อางแม่น ออื ปยา แอ อา่ลา� ท้าว บ้าเจอ บู่ก่า ออืยา่ ล้อแม้
แน ตอล้า กงากา ชี แน��

28�ยาว เจ้านาย มาง มือ ยาง ยา่เจ่น ออืนา พอ ชเีย น้ีแม้
แน� �ชฺา้ง กงานา บ่าซอ ล่าง มาง ฮา ชี แน� ยาว แฮง้ยา้เย่
ยา่เจ่น อมืมือ น้า คูงแง น้ีแม้แน� �นายา่ กงูนา ก่ืน ป่ี ล่าง
ลา�� แน�

29 �ยาว ยาง ยา่เจ่น ออืนา ม่า เย �บ่ากงา ก่ืน คา อา่ซ่า
กอ อางแม่น ออืนา คาตา ก่ืน นา� 30 อางญ่าม กอแยญ่่าม
เมอ เคอ แน ท่ืงกงา่ แน ตอ แต่ล้า ป่ี ปาโน� ยาว กงา กอ
แย่บ่า ออืนา ม่า บู่ก่า แฮ้ออืนา แย่ ชอ้น ยาว บี่ท่อ ฮา้น พี
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แอ ป่ีง แน� เปิน ยาว กอ อางแม่น แฮง้ กงา กอโชง โยเ้วอ
ม่า ฮา้น ชี ล้า ป่ี แน�� �

ม่าต่าโก้บ นือ แน ผงฟู อางเลิง่ แฮง้ เพ้ก ยา้ง
(มก� 4:30-34; ลก� 13:18-21)

31ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่ ท่ือเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า แล่ ป่ีชี่ น้ี
แม้แน� �พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ ม่าต่าโก้บ อางนือ�
น่าวา่ ฮู มาง ยาง ยา้ โย้ เวอ แล คลา แล ชี แม้แน ยา้�
32 ม่าต่าโก้บ นือ น้ียา่ กาบ่ากาเจ้อ อางนือ ออื ล่อบ่าปา เย
อี เลิน่เลิน่ แง� จ้า ยาง ฮื่อ ลา เมอ ซ่ือยา่วก่างยา่ว กาบ่า
กาเจ้อ ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� แน ฮายา่ อมืมือ ล่างาม โยเ้วอ
อางป่าม ป่าม เวมิ อางกงา��

33ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่ ท่ือเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า แล่ ป่ีชี่ น้ี
แม้แน� �พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ
ลือ น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ ลือ แง� ค่าบายา่ ท่ือม่าง ผงฟู แฮง้
ไจ ค้านู้มป่าง แต่ง ชี ป้าค้า ยา้� ยา แป้ง 3 ถัง โย้เวอ ผงฟู
อางอี ซูน ยาว แป้ง แฮง้นา ฮา อูง่ ล้า ป่ีชี�่ แน�

34 พระเยซู อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีออื ค่องชา่ง ออืนา อู่
บน้า ป่ีชี่ น้ียา่ อางเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า ป่ี ออื แอ่ ยา้เย่ อูบ่ เพ้ก
น้า ป่ีชี�่ อางเลิง่ ท่ือเลิง่ แนม มือ บ่ากงา เพ้ก แน บ่าจา เย�
35 ยาว น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง จ่ี ชี ชี แม้แนยา้ ตอ
ล้า ช�ี
�กงายา่ อางเลิง่ อูบ่เพ้ก น้า ป่ี ออื ม่าอูบ่ แง
กงายา่ ชฺา้งอางเมิง แต่งล้า เมอ จาย
อางเลิง่โชง ชี ชอีอื จ่ีเคอ แง� แน�

กอ แน บู่ก่า อางเลิง่ ไค้ แบ ป่ี ยา้ง
36พระเยซู ค่องชา่ง ออืก้อง เจิก่ล้า ยาว ยูม้ เวอ ออ้งแล

ยาว� ยาง ศิษย์ อมืมือ เค่ ออ้งล้า ยาว น้ีแม้แน ป้า เย�
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�กงู นา น่า คล้าว เวอ บู่ก่า อางเลิง่ เพ้ก แฮง้ อูบ่ ไค้ น้า ป่ี
ล่า ปาว� แน� 37 พระเยซู มือ ยองนา พอ ชเีย น้ีแม้แน�
�กอยา่ว อางแม่น ปยา ชม้ีา กงาชฺา้งอางยา่ มาง� 38 น่า แฮ้
ยา่ ชฺา้งอางเมิง ยา่ง� กอยา่ว อางแม่น ออืยา่ พาจาว มาง
อางเมิง เวอ ชฺา้ง ออื� ยาว บู่ก่า ออืยา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง ชฺา้ง ออื� 39 ชฺา้ง บูก่่า ปยา ลา ชม้ีา ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง� ยาว อางญ่าม แยญ่่าม แฮย้า่ ชฺา้งอางเมิง อางนืงลีน
ยา่ง� ยาว ชฺา้ง กอแย่ ออื เท่วาด่า ออืยา้ เป�

40 �บู่ก่า ออืนา ล้อแม้แน แย่ ยาว บี่ท่อ พี แง� อางนืง
ลีน เมอ แฮ้แม้แนยา้ ตอล้า แง� 41 กงาชฺา้งอางยา่ ม้า เท่
วาด่า ออืนา ซฺาแอ ป่ี ยาว� ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบ ฮา ป่ีชี่ ออื
นา แน ชฺา้ง คาโคลาโค บ่าแม่น ฮา ชี ออืนา ซฺ้า ชอ้น แง�
ยาว พาจาว มาง อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ก่าอ่อก แอ ป่ี แง�
42 ยาว เท่วาด่า อมืมือ ชฺา้ง น้ีออืนา บีท่่อปู่ม อางจ่อ ชฺา้ง ด้า
โฮก้ฮา้ว โย้เวอ ฮา้น วี แอแง� 43 ยาว ชฺา้ง พาจาว มาง นื
งบาจาบวา แน ฮายเค่ ออื� ยอง อางโบ้ง มาง อางเมิง โย้
เวอ มู่งน่ืง แม้แนยา้ แปล้นซ้า คูแง� อา่ซ่าง ก้อง น่าซ่ืง จา
แง แม่น แน น้า ชี คูปาว� แน�

อางเกิง่อางก้อ อางฮู่ อางคา แน ไข่มุก อางเลิง่ ยา้ง
44 พระเยซู จ่ี แล่ง เย่ น้ีแม้แน� �พาจาว มาง อางเมิง

แฮย้า่ น่าตูง เวอ อางเกิง่อางก้อ อางฮู่ อางคา โชง ชอีอื แม้
แนยา้� ยาว ชฺา้ง ท่ือม่าง ล้า มยา้ง ล้า เมอ� ยาง มือ อา
งอา้น แม้แน โชง ชี แง� ยาว กยา่ง แฮง้ ปาปาย ยาง อาง
เกิง่อางก้อ ค้าจา ยา่ง ก่อง ยาว น่าตี แฮง้ แล วื้อ แล ช�ี

45 �แน พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ ไข่มุก วื้อฮู อางแม่น
อางมาง ซฺ้า กวา่ มาง แม้แนยา้� 46 ยาว ไข่มุก อางฮู่ นาบา
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ตา คา ท่ือซ่ือ มยา้งจ่า ยาว� ยางมือ ยาง อางเกิง่อางก้อ ค้า
จา ออื ก่อง ยาว� ไข่มุก แฮง้ แล วื้อ แล ช�ี�

ฮอจ้ืง ล่องแต่ ชู เซฺ่อ อางเลิง่ ยา่ง
47 พระเยซู จ่ี แล่ง เย่ น้ีแม้แน� �พาจาว มาง อางเมิง

แฮ้ยา่ ลองอองอางฮื่อ โย้เวอ� ฮอจ้ืง จาน ยาว ล่องแต่ ไล
เจ้อ แน กงาชี แม้แนยา้� 48 ยาว ฮอจ้ืง โยเ้วอ ล่องแต่ ออ้ง
บยา่ ยาว� ฮอจ้ืง แฮง้ จากค้ืน ล้า ป่ี ยาว ล่องแต่ อางแม่น
ออืแอ่ แน แชยู้้ ยาว� ค้าตืง เวอ กาน ยาว ล่องแต่ บ่าแม่น
ออืนา จาน แอ ป่ีง� 49 อางนืงลีน แฮนื้ง มือ แฮแ้ม้แน ยา้�
เท่วาด่า ออื ชฺา้ง อางแม่น ออื แน ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา เจิก่
กาป่ีง แง� 50 ยาว ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา บี่ท่อปู่ม นาบาตา
ล้อง ชฺา้ง ด้า โฮก้ฮา้ว คูง โย้ จาน แอ ป่ี แง��

51 �กงา กูยา่งกูเจ้อ จ่ี ล้า ป่ีชี่ น้ียา่ นอยา่ แบ คายา��
ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �แบ คู คายา�
แน�

52ยาว แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ี
ชา่ง แง� �อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู คาโคลาโค พาจาว มาง
อางเมิง แฮง้ กงาแบ คูชี ออืยา่� ชฺา้ง ท่ือม่าง ยาง ยูม้ คล้า
ว โยเ้วอ อางเกิง่อางอา้น แน อางเกิง่อางซ่ืฺอ จา แม้แนยา้�
ไม้ ยอ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แน กงา ม่าอูบ่จ่ีต่าง ออื ท่ืงก
งา่ แน ม่าอูบ่ แง��

นาซาเรธ็ ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา บ่าเจ่อ ยา้ง
(มก� 6:1-6; ลก� 4:16-30)

53ยาว พระเยซู อางเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า ป่ี ออื จ่ี เปิน ยาว ยาง
มือ เจิก่ แอน ชเีย� 54 ยาว ยาง ค่อง ค่อล้า ชี โย้เวอ พ่าว
แอน ชเีย� ยาว ยวิชฺา้ง ออืโบสถ์ โย้เวอ ต่องก่าต่าง ม่าอู่บ
ชเีย� ยองมู ยา่ง มือ นาบาตา เย นืงบาม่าน คูช�ี แน น้า
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กาง เย� ค่าพ่ายา่ น้ีม้า ยา ล้อเกิง้ วีไ่ซป้านญา กงา ช�ี แน
ล้อเกิง้ เวอ ล่าท่ี กงา ยาว อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา
ตอ กา ช�ี 55 �ยา ล่าไม ซ้าล้า อางยา่ มาง อา่ลา� ยาง อา
งบา มาง อางเม้ง มารยี�์ ยาว ยาง อางแพ้ ออืยา่ ยากอบ
โยเซฟ ซีโมน แน ยูดาส ยอง บ่าอา่ ลา� 56ยาว ยาง อางป่อ
คาโคลาโค อมืมือ กงูก้อง เวอ ท่ืงกงา่ แน ด้ืง อา่ลา� ยาว
ยา ล้อเกิง้ เวอ วี่ไซป้านญา แน ล่าท่ี กงา ล้า ช�ี� แน�
57 ยอยา่ พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย� จ้า พระเยซู มือ ยอง
นา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา กูตี ยา้
ฮาก นาบท้ือ คูแง� จ้า ค่าตอง ค่อง ค่าตอง อางเมิง แน ค่า
ตอง ยูม้ชฺา้ง ออื ยองนา บ่านาบบ่าท่ือ คู แน�� 58แฮง้ยา้เย่
พระเยซู มือ เจิน้เจ้อ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื อางบยา่
แน บ่ากงาฮา� ไม้ ชฺา้ง แฮอ้อื ยา่ ยางนา บ่าเจ่อจ่า คู เย�

14
ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู อางเลิง่ กงากยา่ ชยีา้ง
(มก� 6:14-29; ลก� 9:7-9)

1 ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มาง พระเยซู อางเลิง่
ยา่ง กงากยา่ ยาว� 2 ยาง มือ ยาง ชฺา้งน้ายา้ท้ามยา้ ออืนา
จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ยา ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู
ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง ม้าม้า นาตู้� แฮง้ยา้ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา กงา กาแง� แน�

3 ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด น้ีม้า ยาง ชฺา้ง ออืนา ม่า ยอหน์ นา ชู
คอก ล้อง ป่ีชี่ มาง ยา้� ยาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา เฮ
โรเดียส นา นืงบาจาบ ป่ี ซ่ี แง� เฮโรเดียส ฟีลิป ค่าบา� ฟี
ลิป ก่าซ้าด เฮโรด อางแพ้� จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ค่าตอง อาง
แพ้ มาง ค่าบา มางนา ยู้ ช�ี 4 ยาว ยอหน์ ก่าซ้าด เฮโรด
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นา อางเลิง้ ยา้ น้ีแม้แน ม่าอู่บ แง� �อางแพ้ ค่าบา นา ยู้
ค่าตอง ค่าบา เพล่อ ป่ีง น้ียา่ อางซี เป� แน� 5 แฮง้ยา้เย่
ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยอหน์ นา แซ่ ซ่ีง แง� จ้า ค่องชา่ง ออืนา
แค เย� ไม้ ค่องชา่ง ออืยา่ ยอหน์ นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
แน นาบท้ือ คูง นอ�

6ยาว ก่าซ้าด เฮโรด เกิด้นืง ปอ เมอ เฮโรเดียส อางยา่ยา่
บี่ มาง มือ� อ่อกลือ ก่าซ้าด เฮโรด แน ยาง ชฺา้ง ม่าย ล้า ป่ี
ชี่ ออืนา เยน ฮู ป่ีชี่ เย� ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ นาบาตา เย
ซอ แง� 7แฮง้ยา้เย่ ก่าซ้าด เฮโรด มือ ก่ามค่าน ป่ีชี่ ยาง คา
ป้า ออืยา้ ป่ี แงแน� 8แฮง้เย่ ยาง มือ ยาง อางบา มาง ม่าย
ป้า ป่ีชี่ แม้แน ป้า ช�ี �ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ฮู
มาง อางตู่ แฮง้ ต่อน ยาว� ฮา่งเพิน่ เวอ กาน ยาว� กงานา
นู้เวอ ฮา้น ป่ี ล่าว� แน� 9 ก่าซ้าด เฮโรด นาบาตา เย นืงบา
ชูม่ แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้ บ่าฮาตอ กาเย� ไม้ ยา ชฺา้ง ป้า
ล้า ป่ีชี่ ออื ล้าก้า เวอ แฮแ้ม้แน ก่ามค่าน ป่ี ป้าน่อ� ยาง มือ
แฮง้ยา้เย่ เฮโรเดียส มาง อางยา่ยา่บี่ มาง ป้า ชี แม้แน ฮาย
ช�ี 10 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยาง ยา่เจ่น ออืนา ม่า ยอหน์
อางตู่ แฮง้ คอก คล้าว เวอ ต่อน แล ป่ีชี่ เย� 11 แน ยอหน์
อางตู่ แฮง้ ฮา่งเพิน่ เวอ กาน เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ มางนา
ป่ี ช�ี ยาว เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ แฮ้มาง ยาง อางบา มาง
นา ฮา้น ป่ี แอ ช�ี 12 ยาว ยอหน์ ศิษย์ อมืมือ ยอหน์ อาง
โต ยา่ง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ ฮา้น ชี แอ ยาว พระเยซู นา อู่
บน้า ป่ีชี�่

พระเยซู ชฺา้ง 5,000 จาน นา ปอ ชยีา้ง
(มก� 6:30-44; ลก� 9:10-17; ยน� 6:1-14)

13พระเยซู ยอหน์ อางเลิง่ ยา่ง แบน ยาว� ยาง มือ ยาง
ท่ือม่าง แน ตีอางกยาบ โยเ้วอ ล้องตา แอน ชเีย� ยาว อาง
เมิง ออืเมอ ค่องชา่ง ออื แบน คู ยาว� ยองมือ พระเยซู ก้อง
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น้ืงชฺา่ท่า ป่ากยา่ เค่ แอน คู ชเีย� 14 ยาว พระเยซู ล้อง เวอ
อ่อกล้า น้ืงชฺา่ท่า เวอ เคอ ล้า ยาว� ยาง มือ ชฺา้ง อางอีบ่า
อา่ แน ล่อจา นา มยา้ง ยาว ซ่ืงกงา่กยา้ เย� ยาว ยาง มือ
โยเ้วอ ชฺา้งอางด้าอางกยา้ง ออืนา ยา ชเีย�

15 มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่าย
ล้า ช�ี �อา่จาน เวอ� นู้ ตี อางกยาบ เจิน้เจ้อ บ่าจา� แน
ชฺา้ง ยูม้ บ่าจา� แน อามือ มู่งค่ีล้าก้า ชา เคิน ญ้า� ยอง
นา ม่าย พ่าว แอ แล่ ป่ี ปาว� ยองนา นู้เวอ ค่อง อางแท้ ออื
เมอ ม้างม้าเจ้อ ซฺ้า วื้อ จฺ่า แอ ป่ี ปาว� แน�

16 จ้า พระเยซู ม่า ชี น้ีแม้แน� �ยองนา เกิง้เกิง้ บ่ากงา
ม่าย แอ ป่ี คา� นู้เวมิ ด้ืง ป่ีปาว� นอง มือ ยองนา จฺ่าเกิง่
ปอ คูปาว� แน� 17 ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ น้ีแม้แน ม่า คูง
เย� �กงูก้อง ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ แน ล่องแต่ 2 โต ญา จา แง�
แน� 18 ยาว พระเยซู มือ ม่า เย น้ีแม้แน� �นู้เวอ ฮาน ล้า
ป่ีว� แน� 19 ยาว พระเยซู มือ ค่องชา่ง คาโคลาโค ออืนา บู่
ก่าแต่ เวอ ม่าย ด้ืง ป่ีชี�่ ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ แน
ล่องแต่ 2 โต ยา่ง ท่าม แล่ยาว� มู่งท่า ป่ากยา่ ฮู แล ป่ี ยาว
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชเีย� แน ยาง มือ ยาง ศิษย์ ออื
นา ค้านู้มป่าง ยา่ง เป่ิง ป่ี ช�ี ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ ค่อง
ชา่ง ออืนา เป่ิง จฺ่า ป่ีชี�่ 20 ยาว ค่องชา่ง อมื ก้อ ยา้ จฺ่า คูช�ี
ยาว ศิษย์ อมื ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ค้านู้มป่าง� แน ล่องแต่
จฺ่าจาน ยา้ง 12 ซ้าล้อง กอกงา ช�ี 21 ชฺา้ง โย้เวอ จฺ่าเกิง่จฺ่า
ชอีอื ค่าพ่ายา่ แอ่ แน 5,000 คู่น เย� จ้า ค่าบายา่ แน ยา่เก
ออืนา บ่ากงา ดาบ เย�

พระเยซู ล้างท่า เวอ ยอ่ ชยีา้ง
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22ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ล้อง ม่าย ตา แอออน
ฮา ป่ี ชเีย� จ้า ยา ค่องชา่ง ออืนา ล่อ ซฺา ชเีย� 23 ค่องชา่ง
ออื แอ โค คู ยาว พระเยซู มือ� ยาง ท่ือม่าง แน ตาแซ้ ท่า
เวอ แล อธษิฐาน ฮา แล ชเีย� มู่งค่ี ค่ี เวมิ มือ ยา ตาแซ้ ท่า
โยเ้วอ ยาง ท่ือม่าง ญาเย�่

24 ยาว ล้อง ยา่ง แอ เวอ่ กาชา เย� จ้า ล้อง แฮ้ อางยา่
กอางกาบ แน ปู้ย แอน ชเีย� ไม้ ล้างฮา้ด อางคา แน ฮา้
งม้าน อางแล่ง แฮง้ ปาปาย� 25 ซอทา อางด่า เวอ� พระ
เยซู มือ ล้างท่า เวอ ยอ่ ยาง ศิษย์ ออื ก้อง แอน ชเีย� 26ยาว
ยาง ศิษย์ อมืมือ ยาง ล้างท่า เวอ ยอ่ นา มยา้ง ยาว� ยอง
มือ แค แล่ คู ยาว จ่ี โฮก้ฮา้ว คูง เย น้ีแม้แน� �แด่ยา่��
แน�

27แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยองนา อางไวอ่างคยา้ง แน ม่า
ชี น้ีแม้แน� �บ่าแค คู โจ� กงา เยซู เป� นืงบาแก่น คู
โว�� แน�✡

28 แฮง้ยา้เย่ เปโตร มือ จ่ี แง น้ีแม้แน� �จ่ีวีดอางซ้ืง
เวอ� จาวา่แน นาง ม้าม้า แนยาว กงานา ฮา้ว ล้างท่า โย้
เวอ ยอ่ แอ ป่ี ล่าปาว�� แน�

29แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ จ่ี แง น้ีแม้แน� �ยอ่ ลืน ปาว��
แน� ยาว เปโตร มือ ล้อง เวอ ออ่ก ล้างท่า เวอ ยอ่ พระเยซู
นา ซฺ้า แอ ชเีย� 30 จ้า ฮา้งม้าน อางแล่ง พยาง ลาน ยาว
เปโตร มือ แค เย� ยาว ยางมือ ล้าง ชาน่ือ แล่ง เย� แฮง้เย่
ยาง มือ จ่ี โฮก้ฮา้ว ลาชี น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ ปล่อง
ล่า ปาโน�� แน�

31 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยาง อางโต เวอ ซฺ้อก แน ล่าปู่
ยา่ง กลาง ชู ยาว จ่ี แง น้ีแม้แน� �นาง เจ่อ น้ียา่ นาบาตา
ยา อี แง� บ้าเจอ กงานา บ่าเจ่อ ล่า แน�� แน�
✡ 14:27 14:27 อพยพ 3:4



มัทธวิ 14:32 lxvi มัทธวิ 15:4

32ยาว พระเยซู แน เปโตร เยด่ ล้อง เวอ ตา ลาน ยาว ฮา้
งม้าน ยา่ง มือ วา่ง ชเีย� 33 ยาว ล้องตา ชฺา้ง อมืมือ พระ
เยซู นา บอกไว้ ยาว จ่ี คูง เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ นายา่
พาจาว มาง อางยา่ ม้าม้า ยา้� แน�

พระเยซู ชฺา้งอางด้า นา ยา ชยีา้ง
34 ยาว ยองมือ เยนเนซาเรท ค่อง ก่องทาง เวอ เคอ ลือ

เมอ� 35 โย้เวอ ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา อางแบ กงากา�
แฮง้เย่ แควน อางแท้ ออืเมอ ต้าว แน ม่าย ช�ี ยาว ค่อง
ชา่ง อมืมือ ชฺา้ง อางด้า คาโคลาโค ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา
ซฺ้า ลือ คู ช�ี 36 ยาว ชฺา้งอางด้าอางกยา้ง อมืมือ พระเยซู
นา ป้า คูง เย� ยาง ค่าลาวม่านเงนิ โย้ กงาวา่ คู เวมิ ยอง
มือ ยอง พ่าญาด แฮย้า่ อางโปยว ยา้ แน� ยาว ชฺา้ง ยาง ค่า
ลาวม่านเงนิ โย้เวอ กงาวา่ คูชี อมืมือ พ่าญาด ยา่ง ม้าม้า
ยา้เย่ โปยว คูช�ี

15
ชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว ยา่ง
(มก� 7:1-23)

1ฟารสีิ แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื� เยรูซาเล็ม อาง
เมิง เวอ จายลือ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ คูช�ี ยาว ยองมือ พระ
เยซู นา น้า คูง เย น้ีแม้แน� 2 �บ้าเจอ นาง ศิษย์ ออืยา่ ค้า
แต้ เวอ จาย อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บ กาลือ ชี แฮง้แม้แน บ่า
ฮา เค่ คู แน� บ้าเจอ ยอ ฮา่ง ชา จฺ่า เมอ ยอยา่ ล่าปู่ บ่าชี่
แล่ คู แน�� แน�

3ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �ท้าว นอ บ้าเจอ พา
จาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ วี คูยาว� นอง อางล้ีบอางล่า
ว แต่ง ล้า ชี แฮง้ อางฮาย เค่ คู แน� 4 ฮูปาว พาจาว นองนา
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น้ีแม้ ม่า ล่าง� �ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นาบท้ือ โว��
✡ แน �ชฺา้ง ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา แซ้งวา้น ชี ออืนา
แซ่ โว�� แน� ✡ 5 จ้า นองมู น้ียา่ น้ีแม้แน ม่าอู่บ คูแง�
ค่าตอง อางบา อางโบง้ นา น้ีแม้แน ม่า น้ียา่ บ่าไล่� �อา่บา
อา่โบ้ง เวอ� กงา อางเกิ่งอางก้อ ไน้นา อางปล่อง ล่า กงา
กาง ออืยา่� พาจาว มางนา ท่าน โค ยา้� แน� 6 น้ีแม้แน
ฮา น้ียา่ นอ ยองนา ม่าอูบ่ อางบา อางโบง้ นา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี
ปล่อง แน ฮา ชี แน ท่ือชา่งกานญา� น้ีแม้แนยาว นอ พา
จาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ วี ยาว� ชฺา้ง ออื ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้ ฮายเค่ คูช�ี 7 ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออืเวอ�
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห์ นอง อางเลิง่ แฮง้ มอ ยาว�
พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
8�พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง� ชฺา้ง น้ีออืยา่ กงานา ม่านป่อง

แฮง้ญา นาบท้ือ ล่า คูแง
จ้า ยอง นืงบา แฮย้า่ กงานา บ่านาบบ่าท่ือ ล่า�
9 น้ีแม้แนยาว ยอง กงานา สรรเสรญิ ฮา ล่าง น้ียา่ เจิน้เจ้อ

จองไจ บ่าจา�
ไม้ ยองมู น้ียา่ กงา อางล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่าม่าบ่าอู่บ
คู� จ้า ชฺา้ง อางล้ีบอางล่าว แต่ง ชอีอื ม่าอูบ่ คูแง� �
แน�

10 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว จ่ี เย น้ีแม้
แน� �แม่น แน น้า คูโว� แน แบ ชี คู ปาว� 11 ชฺา้ง ออื จฺ่า
เกิง่ จฺ่า ออ้งแล ป่ีชี่ ออืยา่ เจิน้เจ้อ บ่าจา ยอง นืงบา แฮง้นา
ฮา โซซา ป่ีชี่ แน� ยอง ม่านป่อง โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จายล้า
ชี อนื ญา� ยอง นืงบา แฮง้นา ฮา โซซา ป่ี แง� แน�
✡ 15:4 15:4 อพยพ 20:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ✡ 15:4 15:4 อพยพ
21:17; เลวนิีติ 20:9



มัทธวิ 15:12 lxviii มัทธวิ 15:22

12 ยาว พระเยซู ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา ม่า ล้า ชี น้ีแม้
แน� �อา่จาน เวอ� นา อางแบ ล่า นาง แฮแ้ม้แน จ่ี ชีแ่ฮ�้
ฟารสีิ มู ออื นาบาตา ยา้ นืงบาค่า คูแง�� แน�

13 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �จืฺงจ้ืฺง กูจ้ืฺง กงา
อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง บ่ากงา คลา ออืยา่� กูป้าง ยา้
ก่ืน วี อางเช้ แฮง้ มือ บ่าป่ี จ้าน ล้า� 14 บ่ากงาต่ีนบ่ากงา
ต้อง คูคา ยอ ชฺา้งแมปอ นา แก้บ้า ม่า ออื แม้แน ยา้� จาวา่
แน แมปอต่องแมปอ แน แก้บ้า ม่าย ลางกายาว� เยด่ มือ
ค่ามตู่ โยเ้วอ ซ่ืฺยกา กลา แล่ คูแง� แน�

15 ยาว เปโตร มือ จ่ี เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ นาง
อางเลิง่ จ่ีเพ้ก แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่าว แล� แน�

16ยาว พระเยซู มือ จ่ี เย น้ีแม้แน� �บ้าเจอ อามืม บ่าแบ
กาซ้ืง ลา� 17 บ่ามยา่ง ล้า กูยา่งกูเจ้อ ชฺา้ง ออื จฺ่า ออ้งแล
ป่ีง ออืยา่� ป่องปอง คล้าว เวอ ออ้งแล ยาว ออื ออ่ก ลือ ป่ี
แงแน� 18 จ้า ม่านป่อง เวอ จ่ี ออ่กลือ ป่ีง ออืยา่ นืงบา เวอ
จายลือ แง� ยาว น้ีงยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา อางโซอาง
ซา แน ฮู น้ียา่� 19 ไม้ นืงบา เวอ จาย ออ่ก ลือ น้ียา่ อางเลิง่
บ่าแม่น แน เยง้ ออื แอ่ ยา้� แซ่เตอ กา อางเลิง่ ออื� จู้
จา อางเลิง่ ออื� ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูเจ้อ ออื� ค่าวดา
อางเลิง่ ออื� อางเลิง่ จ้อบ กางออื� อางไล้จ่ีกาน กางออื�
20อางเลิง่ น้ีออืยา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ
โซซา ป่ีง ออืยา้� จ้า ฮา่ง ชา จฺ่า เมอ ล่าปู่ บ่ากงาชี่ แฮ้ยา่
พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ บ่าโซบ่าซา� แน�

พระเยซู ค่าบายา่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ปล่อง ชยีา้ง
(มก� 7:24-30)

21ยาว พระเยซู มือ กาลิลี อางเมิง เวอ จาย ออ่กล้า ยาว�
ไทระ อางเมิง แน ไซดอน อางเมิง เวอ แลน ช�ี 22 ค่าบายา่
คานาอนัชฺา้ง ท่ือม่าง จา เย พระเยซู นา ฮา้ว ป้า เย น้ีแม้
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แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง ก่าซ้าด ดาวดิ อางอา่นอางซ้ืฺอ มาง เวอ�
กงานา ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว� กงา อางยา่ยา่บี่ มางนา แด่ยา่
ออ้ง ป่ีชี�่ ยา นาบาตา ยา้ ลาบ้าบ แง� แน�

23 พระเยซู มือ ยางนา ท่ือก่าม แนมมือ บ่าพอ เย� ยาว
พระเยซู ศิษย์ อมืมือ จ่ี คูง น้ีแม้แน� �ก่า แอ ป่ีปาว โฮก้ฮา้
ว กวา่ แง เม้อ คาบอล้อ� แน�

24ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ ชี น้ีแม้แน� �พาจาว มาง
กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่า ชี่ น้ี� อสิราเอลชฺา้ง แกะ แม้แน แก้บ้า
ลูง แล่ ชี ออืนา ปล่อง ลือ ป่ี ล่าง� แน�

25แฮง้ยา้เย่ ค่าบายา่ แฮม้าง มือ พระเยซู นา บอกไว้ ช�ี
ยาว น้ีแม้แน จ่ี เย� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� กงานา ปล่อง
ล่าปาว� แน�

26 ยาว พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงา ยวิ
ชฺา้ง จ้า นา ยวิชฺา้งบ่าอา่� ยวิชฺา้ง น้ี ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ค่ือ
อางโซอางซา นา อางตู้ แน จ่ี แง� ท้าว กงานา ยวิชฺา้งบ่า
อา่ ค่ือ แม้แน เพล่อ คูชี ออืนา จฺ่าเกิง่ ป่ี� ป่ี ล่าง น้ียา่ อาง
ซูม ลา� ยวิชฺา้ง ยา่เก ออืนา ป่ี ออน ฮา แฮง้ บ่าเช แล่ ลา��
แน�

27 ยาว ค่าบายา่ มาง พอ เย น้ีแม้แน� �อางอา้ ยา้� จ้า
ค่ือ เวมิมือ ยอง อางซ้ืง มาง ฮา่งจฺ่า ยาว โต ออ่ก โย้เวอ จฺ่า
เกิง่ จฺ่า กลา ชอีอื กงาจฺ่า แง� แน�

28 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �นาง เจ่อ แฮ้
นาบาตา ชมีา บยา่ แง� นาง บ้าเจอ ป้า เวมิ มือ นาง คาป้า
แม้แน เพล่อ ล้า ปาว� แน� ยาว ยาง อางยา่ยา่บี่ มางมือ
ซฺ้อก ยา้ โปยว ช�ี

พระเยซู ชฺา้งอางด้าอางกยา้ง ออืนา ยา ยา้ง
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29 ยาว พระเยซู โยเ้วอ ออ่กล้า ยาว ยาง มือ ลองอองอาง
ฮื่อ อางเม้ง กาลิลี ก่องทาง โยเ้วอ ยอ่ แล ชเีย� ยาว ตาแซ้
ท่า เวอ แล ด้ืง แล ชเีย� 30 ค่องชา่ง อางอบี่าอา่ เย พระเยซู
นา ซฺ้า ล้า ช�ี ยอยา่ ชฺา้ง ล่าปู่ ล่าค่ือ บ่าแม่น ออื� ชฺา้งแม
ปอ� ชฺา้งบ่าจ่ีตอ กางออื แน ชฺา้ง กาบ่ากาเจ้อ พ่าญาด เพ
ล่อ ชีออื นา ซ่ืฺยล้า คูช�ี ยาว พระเยซู ล่าค่ือ โย้เวอ แท้ แน
ซ่ืฺย ชี ล้า ช�ี ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ยา
โปยว ช�ี 31ยาว ชฺา้ง อมืมือ นืงบาม่าน คู ชเีย� ชฺา้งบ่าจ่ีตอ
กาง อมืมือ จ่ีตอ กาช�ี ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง อมืมือ โปยว คู
ช�ี ชฺา้ง ล่าปู่ ล่าค่ือ บ่าแม่น อมืมือ ยอ่ตอ กาช�ี แน ชฺา้งแม
ปอ อมืมือ ฮูมยา้ง กาช�ี ยาว ยอง มือ อสิราเอลชฺา้ง ออื พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูช�ี

พระเยซู ชฺา้ง 4,000 จาน ออืนา ปอ ชยีา้ง
(มก� 8:1-10)

32ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว จ่ีชา่ง
เย น้ีแม้แน� �กงา ชฺา้ง น้ีออืนา ซ่ืงกงา่กยา้ เค� ยอยา่ กงู
ก้องด้ืง ล้า 3 นืง เคิน ญา� ยองนา อางแบ่อางซฺู่ แน บ่าแอ
ป่ี ซ่ี� อา่ซ่า แก้บ้า ออืเมอ ปางปี ฮาน นา วาม ค่า� แน�

33 ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ จ่ี เย น้ีแม้แน� �ซ่องก่องอาง
เวอ่ นู้เวอ ชฺา้งอางบยา่ น้ีออืนา ล้อแม้แน จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ปอ
กงา กาแน�� แน�

34 แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �นองก้อง ค้านู้ม
ป่าง อา้ล่อ ซ่ือ จา แง�� แน� ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ พอ คูง
เย 7 ซ่ือ จา แง แนยาว ล่องแต่ อางอี 2-3 โต จา แง�

35แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออืนา ม่า น้ืงชฺา่ท่า เวอ
ด้ืง ป่ีชี�่ 36 ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง 7 ซ่ือ แฮง้ แน ล่องแต่
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ยา่ง ท่าม แล่ยาว� พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว ค้านู้ม
ป่าง แฮง้ ชดี ช�ี ยาว ศิษย์ ออืนา ป่ี ค่องชา่ง ออืนา เป่ิง ป่ี
ป่ีชี�่

37 ค่องชา่ง อมื ก้อ ยา้ กงาจฺ่า คูช�ี แน ศิษย์ อมื จฺ่าเกิง่
จ้านล้าชี แฮง้ 7 ซ้าล้อง ปล้ืง ยา้ กอ กงา ช�ี 38 จฺ่าเกิง่ ด้ืง
จฺ่า ชี น้ียา่ ค่าพ่าย่า แอ่ แน ดาบ ชีแฮ้ 4,000 คู่น เย� น้ียา่
ค่าบายา่ แน ยา่เก ออืนา คาตา แน บ่ากงา ดาบ เย� 39พระ
เยซู ชฺา้ง ออืนา ซฺาแอ ป่ี โค ยาว� ยาง มือ มากาดาน อาง
เมิง เวอ ล้องตา แอน ชเีย�

16
พระเยซู นา นืงบาเจ้อฮู ชยีา้ง
(มก� 8:11-13; ลก� 12:54-56)

1 ฟารสีิ แน สะดูสี ออื พระเยซู นา นืงบาเจ้อ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ม่า ฮายฮู ป่ี ชเีย� ไม้ ยอพระเยซู นา นืงบา
เจ้อ คู แง� ยา พาจาว มาง ก้อง ม้าม้า ล่า จายลือ แงแน�

2 จ้า พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �มู่งค่ีล้าก้า เวอ มู่ง
แฮง้ เซิฺง่ซฺ้าง แน มยา้ง เมอ� นอยา่ จ่ี กางแง น้ีเซฺ้อ ยา่ น้ืง
ชา้ ชอ่ แงแน� 3 จ้า ซอทา เวอ มู่ง แฮง้ มู่งบู่ดบู่ด เมอ�
นอง มือ ฮา คูง แง ม้ีนืง ยา่ มู่งฮอ่ ชา ลือ แงแน� นอง มู่ง
แฮง้นา มยา้ง เมอ นอ อางแบ คู มู่งฮอ่ ลือ ล่า น้ืงชา้ ชอ่
แงแน� จ้า นอ กงา อางเลิง่ ฮา ชี ออืนา มยา้ง เมอ� นอ
ยา่ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน บ่าแบ คู� 4 ชฺา้ง บ่าแม่น แน ชฺา้ง
จู้จา ออืยา่� ชฺา้ง อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ม่าย ฮา ป่ีง
ออืยา้� จ้า กงา บ่าฮายฮู ป่ี ล่า เป� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
โยนาห์ ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ญา ฮายฮู ป่ี ล่าง�� ยาว
พระเยซู มือ เจิก่ แล ชเีย�
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ฟารสีิ แน สะดูสี
(มก� 8:14-21)

5ยอง ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก ป่ากยา่ แอ เมอ ศิษย์ อมื
ค้านู้มป่าง ยา่ง ลู้ม คูช�ี 6 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า เย
น้ีแม้แน� �ฟารสีิ แน สะดูสี ออื อางเจ้อ แฮง้นา แล่ม แล่
คู โว� แน�

7แฮง้ยา้ ศิษย์ อมื น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �อา่จาน มาง น้ี
แม้แน จ่ี น้ียา่� กงู ค้านู้มป่าง ลู้ม ชี ชา่ชี่ แฮง้ ปาปาย นา
ตู้� แน� 8พระเยซู อางแบ เย ยอ บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ี กางแง
แน แฮง้ ยา้ จ่ี ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอฮาย ค้านู้มป่าง บ่าจา
แฮง้นา จ่ี กางแง� นอง เจ่อ น้ียา่ นาบาตา ยา้ อี แง� 9 นอ
อามืม บ่าแบ คู ล่า� นอยา่ ลู้ม คู แอ ล่า กงา ล้อแม้แน ฮา
ชี แน� ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ ชฺา้ง 5,000 คู่น นา ปอ ชี แฮ�้ นอ
ยา่ จ้านล้า ชแีฮ้ อาล้อ ซ้าล้อง แน กอกงา คู แอ แน� 10แน
กงา ค้านู้มป่าง 7 ซ่ือ จา เมอ ชฺา้ง 4,000 คู่น ออืนา ปอ เมอ�
นอ จ้านล้าชี แฮ้ยา่ อาล้อ ซ้าล้อง กอกงา แอ แน� 11 บ้า
เจอ นอยา่ บ่าแบ คู แน กงายา่ ค้านู้มป่าง อางเลิง่ แฮง้นา
บ่ากงา จ่ีเคอ แน� จ้า กงายา่ ฟารสีิ แน สะดูสี ออื อางเจ้อ
แฮง้ ม่าย แล่ม ป่ี ล่าง เป� แน�

12ยาว พระเยซู ศิษย์ อมืมือ แบ คู ชเีย� พระเยซู ยา ค้านู้
มป่าง อางเจ้อ กาน แฮง้นา บ่ากงา จ่ีเคอ แน� จ้า ฟารสีิ แน
สะดูสี ออื จ่ีต่าง ม่าอูบ่ แฮง้นา ม่า แล่ม แล่ ป่ีง แงแน�

พระเยซู พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ มาง ยา้
(มก� 8:27-30; ลก� 9:18-21)

13 พระเยซู ซีซารยีาฟีลิปปี อางเมิง เวอ เคิน ลือ ยาว�
พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้า เย น้ีแม้แน� �ฮาก กงาชฺา้
งอางยา่ มางนา อา่ซ่าง แน จ่ี เคอ กางแง�� แน�
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14 ยาว ยาง ศิษย์ อมืม่า คูง เย น้ีแม้แน� �ท่ือบ่า ออืยา่
ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง แน� ยาว ท่ือบ่า พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ แน ฮา มาง� ยาว ท่ือบ่า พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เยเรมีย์ แน ฮา แง� บ่าอา่ เวมิ มือ พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู มู โยเ้วอ ท่ือม่าง มางยา้ แน ฮา กาแง��

15 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้า แง น้ีแม้
แน� �นอง เยง้ กานยาว กงา อา่ซ่าง เวอ� แน�

16 ซีโมนเปโตร มาง ฮา เย� �นายา่ พาจาว มาง แช้ยู้
ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ป่ีชี่ แฮ้มาง ยา้� แน นายา่ พาจาว
ซ้ีฺนืง บ่าจา มาง อางยา่ มาง ยา้� แน�

17ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �ซีโมน โยนาห์ อาง
ยา่ มาง เวอ� น้ีเลิง่ นา ม้าม้า ยา้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� กงา
อา่โบ้ง มู่งท่า ด้ืง มาง ม่าแบ ป่ี ล่าแง� ชฺา้ง ออื ม่ายแบ ป่ี
ล่าง บ่าอา่� 18 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่�
เปโตร เวอ นาง อางเม้ง น้ียา่ ลอบา นา ฮา แง� * น้ีแม้แน
ยาว กงายา่ ลอบาซ่ือท่า น้ีซ่ือ ก้องเวอ กงา โบสถ์ แฮง้ แต่ง
แน� ยาว ซ้ีฺ อางเลิง่ เวอ ล่าท่ี แฮ้ยา่ กงา โบสถ์ น้ีงนา บ่า
ก่าจ่า กงากา� 19 กงายา่ พาจาว มาง อางเมิง กูนแจ แฮง้
นางนา ป่ี ล่า แน� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ นอง บ่าป่ี
ฮา ออืยา่ มู่งท่า พาจาว มาง มือ บ่าป่ี ฮา� แน ท่ือชา่งกาน
ญา กูยา่งกูเจ้อ นอง ชฺา้งอางเมิง นู้ ฮา ป่ี อางกงา ออืยา่�
พาจาว มาง มู่งท่า โยเ้วอ อางป้ี ฮา กงากา� แน�

20 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า ช�ี ยา พาจาว
มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ มาง แน ฮากนา บ่าม่า โจ แน�

* 16:18 16:18 อางเม้ง เปโตร น้ียา่ กรกี ต่าง โยเ้วอ ลอบา นา ฮา แง�
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พระเยซู ยาง ซ้ีฺ แฮง้ มอ ยา้ง
(มก� 8:31; 9:1; ลก� 9:22-27)

21 โย้ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า
ชเีย� ยา เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ กงา แอ แง� แน ยวิชฺา้ง
ยอคา� ปุโรหติ ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื ยาง
นา ไลเจ้อ ยา้ ฮาย ลาบ้าบ ป่ี ยาว แซ่ แง� จ้า 3 นืง เคิน ยาว
ยา แต่ล้า แล่ง�

22 เปโตร พระเยซู นา แท้ แน จาก ล้า ป่ี ยาว พระเยซู นา
อี่ เย น้ีแม้แน� �โอ�้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� นางก้อง น้ีแม้
แน บ่าตอล้า กงากา�� แน�

23 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา พลาบ จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน�
�ซาตานแด่ยา่ยอคา แม้แน บ่าจ่ี โจ� นายา่ กงานา เกิด้ ชี
ล่าแง� ไม้ นา พาจาว มาง เยง้ แฮง้แม้แน บ่ากงาเย้ง� จ้า
ชฺา้ง เยง้ แฮง้แม้แน เยง้ แง� แน�

24 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน�
�อา่ซ่าง กงานา เค่ ล่าซ่ีง แง� ค่าตอง นืงบาวา แน ฮา แฮง้
วา่ง ยาว ค่าตอง ไม้กางเขน แฮง้ ป่า แล่ยาว กงาก้อง เค่
ลาน โว� 25 ไม้ ชฺา้ง ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้นา กงานา ล่อบ่าปา
แน ลาก ออื กงาซ้ีฺ แง� จ้า อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซ้ีฺ
แง� ชฺา้ง แฮม้้า จ่ีวดีม้าม้า กงา จา แล แง� 26 จาวา่แน ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ จา ชอีอื อางซ้ืง กงาเพล่อ ยาว�
จ่ีวดีม้าม้า บ่าจา ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง� ไม้ จ่ีวดีม้าม้า
น้ียา่ เจิน้เจ้อ บ่าไคล่ ยู้ กงากา� 27 ไม้ กงาชฺา้งอางยา่ ม้า
อา่โบ้งพาจาว ล่าท่ี แฮง้ จา แง แน เท่วาด่า ออืก้อง ท่ืงกงา่
แน ลือ แง� ยาว กงาชฺา้งอางยา่ น้ีม้า ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน
ลือ แง ยอง ฮา ชีแฮง้ วา แน� 28 กงา อางเลิง่ ม้าม้า นอง
นา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� นองมู นู้เวอ ท่ือบ่า จูง จา ออืยา่� ยอ
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กงาชฺา้งอางยา่ มาง ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮง้นา บ่ากงามยา้ง
เปิน ยอ บ่าซ่ีฺ คู� แน�

17
โมเสส แน เอลียาห์ เยด่ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชยีา้ง
(มก� 9:2-13; ลก� 9:28-36)

1 ยาว 6 นืง จายล้า แล่ยาว� พระเยซู เปโตร ยากอบ แน
ยอหน์ ยากอบ อางแพ้ มาง ซ่ืฺยกา ตาแซ้ อางมอง เวอ แลน
ชเีย� 2ยาว พระเยซู อางโต ยา่ง มือ ยอง ล้าก้า เวอ เพ่น ล้า
ชเีย� ยาง แมก่า แฮ้ยา่ มู่งน่ืง ชอ้ด ยา้ แปล้น ล้า ช�ี ยาว
ยาง อางก่าอางตูม อมืมือ ป่อนล่อนชอ่น แน แปล้น บล่าบบ
ล่าบ ยา้เย�่ 3 ยาว ยองมู แฮง้ โมเสส แน เอลียาห์ พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู มางเยด่ พระเยซู นา จ่ีชา่ง นา มยา้ง ช�ี

4 ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวีด
อางซ้ืง มาง เวอ� นาบาตา ยา้ แม่น แง กงู นู้เวอ กงา ล้า ชี
น้ียา่� จาวา่แน นาง ซ่าวยา่ กงา ซ้ีง แง แนยาว� กงายา่ 3
ลาง ชฺอ ป่ี ล่าวา่� นางนา ท่ือลาง� โมเสส นา ท่ือลาง ยาว
เอลียาห์ นา ท่ือลาง� แน�

5 เปโตร จ่ี จา เมอ มู่งบื่น แปล้นซ้า ยา้ ยองนา โปก โค
ช�ี ยาว มู่งบื่น โยเ้วอ อางเซง จ่ี ลือ ป่ีง น้ีแม้แน� �น้ีม้ายา่
กงา อางยา่ ลาก มาง กงายา่ ยางนา นาบาตา ยา้ นืงบาจาบ
แง� ยางนา น้าจ่า คู โว เป� แน� 6พระเยซู ศิษย์ ออื กงาก
ยา่ คู ยาว ยองมือ นาบาตา เย แค แล่ คูช�ี อางไวอ่างคยา้ง
เย น้ืงชฺา่ เวอ ป่าตูคู แมก่า บอก คูช�ี

7 จ้า พระเยซู ยอ่ ลือ ยาว ยอง อางโต เวอ วา่ ยาว จ่ี เย น้ี
แม้แน� �ทานล้า ปาว บ่ากงา แค คา� แน� 8 จ้า ยอง แมก่
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า แงน ล้า ป่ี ยาว� ยอง มือ พระเยซู นา ท่ือม่าง ญา มยา้ง
คูชี อา่ซ่าง มาง บ่าจา เย�

9 ยาว ยองมู แฮง้ ซ่ืฺยกา ตาแซ้ โย้ เวอ ยอ่ ลู่งแอ แล่
เมอ� พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นอง อางเลิง่
กงามยา้ง ชี น้ีง� กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมาง ซ้ีฺ ยาว แต่
ล้า แล่ เมอ ฮากนา อู่บน้า ป่ี โว� จ้า อามือ อา่ซ่าง มางนา
บ่าอูบ่น้า ป่ี แคน โจ�� แน�

10 ยาว พระเยซู ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา น้า คูง เย น้ีแม้
แน� �บ้าเจอ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออืยา่ อางจ่ี คู แน�
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ ม้า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด
เพล่อ ป่ีชี่ มาง ฮู่ เวอ ลือออน ฮา แงแน� แน�

11 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �อางกงา่ ยา้� เอลียาห์
ก่าซ้าด แฮ้มาง ฮู่ เวอ ลือออน ลือ แง� ไม้ ยา กูยา่งกูเจ้อ
กงาซฺ้า ชี ลางออน ฮา แง� 12 จ้า กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ เอ
ลียาห์ ลือ ญา� จ้า ยอ บ่าแบ คู เอลียาห์ แน� แฮง้ยา้ ยอง
มือ เอลียาห์ นา ยอง นืงบาจาบวา แน ฮา คู ช�ี แน ยองมู น้ี
ยา่ กงาชฺา้งอางยา่ มางนา ฮาย ลาบ้าบ ป่ี แง เอลียาห์ นา ฮา
ชี แม้แนยา้� แน� 13แฮง้เย่ ศิษย์ อมืมือ แบ คูช�ี พระเยซู
ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มางนา จ่ี เคอ แงแน�

พระเยซู ยา่เก ค่าพ่ายา่ อางด้า มางนา ยา ชยีา้ง
(มก� 9:14-29; ลก� 9:37-43)

14 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื ชฺา้ง อางมู จา โย้เวอ เคอ
ลือ ยาว� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา เย พระเยซู ล้าก้า เวอ บอก
ไว้ ลือ ช�ี 15 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน�
�จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� กงา อางยา่ ค่าพ่ายา่ มางนา ซ่ืงกงา่กยา้
ล่าปาว� ยา มามู เพล่อ นาบาตา ยา้ ลาบ้าบ แง� ยา บี่ท่อ
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แน ล้าง เวอ อางเลิง้ ยา้ กลา แล่แง� 16กงายา่ ยางนา นาง
ศิษย์ ออืก้อง เวอ ซ่ืฺย ยา ล้าแอ� จ้า ยอง มือ บ่ายา กงากา�
แน�

17ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ชฺา้ง บ่าเจ่อ ออื เวอ�
กงา นองก้อง อางมล่าง ล่า กงาด้ืง แล แล่แง� กงา นองนา
อางมล่าง ล่า กงาโอด้ แล แล่ ล่าแง� ยา่เก แฮม้างนา กงา
ก้อง ซ่ืฺย ลาน ปาว� แน� 18ยาว พระเยซู มือ แด่ยา่ มางนา
ม่า ออ่กแอ ป่ีชี่ เย� ยาว ยา่เก มาง มือ ซฺ้อก ยา้โปยว ช�ี

19 ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ ยอง แอ่ แน พระเยซู ก้อง ออ้ง
ล้า ยาว น้า เย น้ีแม้แน� �บ้าเจอ กงูยา่ แด่ยา่ แฮ้มางนา
บ่าก่า ออ่ก กงา กาแน�� แน�

20ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �ไม้ นอง เจ่อ
น้ียา่ อางอ�ี กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่�
จาวา่แน นอง เจ่อ แฮ้ยา่ ม่าต่าโก้บ นือ ล่อ แน เจ่อ เวมิ
มือ� นอยา่ นู้เวอ ตาแซ้ น้ีง ม่า โย้เวอ แอ ป่ี เวมิ อางกงา
ยาว ตาแซ้ มาง มือ นอง ม่า แม้แนยา้ ฮายเค่ แง� ยาว ท่ือ
เจ่อ แนม บ่าจา นอง บ่าฮาตอ กาแน� แน� 21 *

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเคอ ยา้ง
(มก� 9:30-32; ลก� 9:43-45)

22 ยาว ยอง กาลิลี อางเมิง เวอ ล้า ชอ้น กาเมอ พระเยซู
มือ ยองนา ม่า เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง
ม้า� ยา กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ี มางนา ชฺา้ง กงานา แซ่
ล่าง ออื ก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� 23แน กงา ซ้ีฺ ยาว วนัท่ี 3 แฮนื้ง
แต่ล้า แล่แง� แน� แฮง้ ยา้ ยาง ศิษย์ ออื นาบาตา แน นื
งบาต่อง เวอ บ่าม่อนบ่าซ่า คู�

* 17:21 17:21 กรกีปาบ ท่ือบ่า ออืก้อง ข้อท่ี 21นู้เวอ น้ีแม้แนแต้ม ชี �แด่ยา่
น้ีออืเจ้อ ยา่ ก่าออ่ก บ่ากงา� จ้า อธษิฐาน ฮาย ฮา่งจ่ืฺง น้ียา่ อางก่า ออ่ก กงา
กาแน��
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พระเยซู ภาษี ตอ อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
24พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ

เคอ ลือ เมอ� ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ภาษี กอ มาง เปโตร
นา น้า เย น้ีแม้แน� �นาง อา่จาน ม้ายา่ ภาษี บ่าตอ ลา��
แน�

25 ยาว เปโตร มือ พอ เย น้ีแม้แน� �อางตอ ยา้� แน�
ยาว เปโตร พระเยซู นา ยูม้ คล้าว โย้เวอ ออ้ง ซฺ้า แล เมอ�
พระเยซู มือ จ่ี ลางออน ฮา เย น้ีแม้แน� �เปโตร เวอ� นา
ล้อแม้แน เยง้ แง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ออืยา่ ค่าตอง
ชฺา้ง ออืก้อง ภาษี อางก้อ ล่า อา้ว ฮากก้อง กอ แง� แน�
26ยาว เปโตร มือ พอ เย น้ีแม้แน� �ฮากก้อง กอ แง� แน�
ยาว แฮง้ยา้ พระเยซู มือ จ่ี แง น้ีแม้แน� �แฮ้แม้แนยาว
ยางชฺา้ง อมืมือ ภาษี บ่ากงา ตอ ลา� 27 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง
ภาษีกอฮู มางนา นืงบา บ่าป่ี ค่า ยาว� นาง มือ ลองอองอาง
ฮื่อ โย้เวอ ยาง จาน แอ โว� อางด่า โย้เวอ ล่องแต่ ท่ือโต
กงา ยาว ล่องแต่ มาง ม่านป่อง แฮง้ อา่ ฮู โว� ยาว นา พลู้
ท่ือเหรยีญ นา มยา้ง แง� ยาว พลู้ แฮง้ ไกง้ ภาษีฮู่ แฮง้ ฮา้น
ตอ แลโว� แน�

18
อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้า อา่ซ่าง
(มก� 9:33-37; ลก� 9:46-48)

1 แฮญ้่าม เวอ พระเยซู ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา น้า ล้า
คูง เย น้ีแม้แน� �พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ อา่ซ่าง ฮื่อ
เลิน่เลิน่ แง�� แน�

2แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยา่เก อางอี ท่ือม่าง ยาง ศิษย์ ออื
ล้าก้า โยเ้วอ ฮา้ว จูง ล้า ป่ี ช�ี 3 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์
ออืนา ม่า เย น้ีแม้แน� �กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่าย
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แบ ป่ี ล่าวา่� จาวา่แน นอง นืงบา แฮง้ ยา่เก อางอี น้ีมาง
แม้แน บ่าเพ่น คูยาว� นอยา่ พาจาวอางเมิง โยเ้วอ บ่ากงา
ออ้งแล� 4 แฮ้แม้แนยาว อา่ซ่าง ยา่เก อางอี น้ีมาง แม้แน
บ่าฮื่อจ่าแล่ แน เพล่อ ยาว� ชฺา้ง แฮม้้ายา่ พาจาว มาง อาง
เมิง โยเ้วอ อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา้�

5 �อา่ซ่าง กงานา ฮูจ่าล่าปาปาย ยา่เก ออืนา แม่นชา่ง
แง� ชฺา้ง แฮม้าง มือ กงานา แม่นชา่ง ล่า ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� 6อา่ซ่าง ยา่เก อางอี กงานา เจ่อ ล่าชี่ น้ีออืนา จ้อบ อา
งบล่าบ ฮา ป่ี แง� ชฺา้ง แฮม้้า วีบ่่ากกงาไจ แง� แน ยางนา
วีบ่่ากกงาไจ น้ียา่ นาบาตา ยา้ ตูกพานลาบ้าบ แง� น้ีแม้แน
ยาว ลอบา อางฮื่อ แฮง้ ยาง น้ืงชฺอื โย้เวอ ล่าต่ือ พือ แป่น
ยาว� ทะเล โยเ้วอ ต่าน คลา แอ ป่ีง แฮง้ยา้ เช แล่แง�

7 �ชฺา้ง น้ียา่ ซ่ืงกงา่กยา้ คาบอล้อ ยา้� ไม้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ม้างม้าเจ้อ อางบยา่ จา แง ยองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา
ป่ีง แน� จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ง ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ีง
มางนา อางซี ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ีง� 8 น้ีแม้แนยาว จาวา่
แน นอง ล่าปู่ บ่าอา่เวมิ นอง ล่าค่ือ แฮง้ นองนา อางบล่าบ
ฮาย ป่ี ล่า ยาว ต่อน วี แล่ว� ไม้ ล่าปู่ แน ล่าค่ือ บ่าจา ยาว จ่ี
วดีม้าม้า จา แล น้ียา่ ล่าปู่ แน ล่าค่ือ 2 เบิง จา ยาว ล่าลูก บี่
ท่อ ซฺู่ นืง บ่าจา โยเ้วอ กลา แอ แฮง้ ล่อบ่าปา เช แล่ง� 9 จา
วา่แน นอง แมนือ ท่ือซ่ือ มาง นองนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ป่ี
ล่ายาว� แมนือ แฮซ่ื้อ โค่ง วี โว� ไม้ แมนือ ท่ือซ่ือ จ้าน ล้า
ยาว จ่ีวีดม้าม้า จา น้ียา่� แมนือ 2 ซ่ือ จา ยาว ล่าลูกบี่ท่อ
เวอ กลา แอ แฮง้ ล่อบ่าปา เช แล่แง��

แกะ โปยว ชี อางเลิง่ ยา่ง
(ลก� 15:3-7)
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10พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �แม่น แน อางโต แล่มแล่
คู โว� กงา ชฺา้ง ยา่เก แม้แน เจ่อ ออืนา ท่ือม่าง นา แนมมือ
บ่าฮูยา้ คู โจ� กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ ยองมู น้ียา่ ค่าตอง อาง
โต เวอ เท่วาด่า ฮูพลาฮู จา แง� เท่วาด่า แฮ้ออืยา่ มู่งท่า
โย้เวอ กงา อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ กูญ่าม ยา้ จา แง��
11 *

12 �นอยา่ น้ีเลิง่ นา ล้อแม้ เยง้ คูแง� จาวา่แน ชฺา้ง ท่ือ
ม่าง มางก้อง แกะ 100 โต จา แง� จ้า ท่ือโต โปยว กา ช�ี
น้ีแม้แน ยาว ยาง แกะ 99 โต ออืนา ตาแซ้ โย้เวอ ชีชา่ยาว
แกะ ท่ือโต มางนา มยา้ง แอ เคอ แน บ่าซฺ่า กวา่ แอ ลา�
13 กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ยาง แกะ
ท่ือโต โปยว ชี มางนา กงายค่ืน แล่ ชี แฮ้ยา่� แกะ 99 โต
บ่าโปยว แฮง้ ล่อบ่าปา เป กยา่ง แง� 14 นอง อางโบ้ง มู่ง
ท่า ด้ืง มาง ท่ือชา่งกานญา� ยา กงา ชฺา้ง ยา่เก แม้แน เจ่อ
ออืนา ท่ือม่าง นา แนมมือ บ่าป่ี โปยว ซ้ีง� แน�

ชฺา้ง กงูนา อางซี ฮา ล่า เมอ
(ลก� 17:3)

15พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �จาวา่แน ชฺา้ง กงานา เจ่อ
ล่าง มาง นางนา อางบล่าบ ฮา ล่ายาว� นาง มือ ยาง อาง
ซี ฮา ชี แฮง้ กยา้บ แน ยางนา ม่ายแบ แล่ ป่ี โว� จาวา่แน
ยาง นางนา อางน้า ล่ายาว� ไน้ มือ แม่น กาแล่ง� 16 จ้า
จาวา่แน ยาง นางนา บ่าน่า ล่ายาว� นางมือ ชฺา้ง ท่ือม่าง
บ่าอา่เวมิมือ 2 คู่น ยางก้อง ซ่ืฺยแล โว� ไม้ ชฺา้ง 2-3 คู่น น้ี
ออืนา แบ ป่ี ยาว พี่ญ่าน เพล่อ ป่ีง นอ� 17 จาวา่แน น้ีแม้
ฮา ยาว ยางมือ บ่าน่า ล่ายาว� นาง มือโบสถ์ คล้าว โย้เวอ
ชฺา้ง กงานา เจ่อ ล่าง ออืนา ม่า แล โว� ยาว จาวา่แน ยาง
* 18:11 18:11 กรกีปาบ ท่ือบ่า ออืก้อง ข้อท่ี 11 นู้เวอ น้ีแม้แน แต้ม กาน ช�ี
�ไม้ ชฺา้งอางยา่ ม้ายา่ ชฺา้ง โปยว ชี ออืนา จ่ีวดีปล่องปูน ป่ี แง��
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ชฺา้ง กงานา เจ่อ ล่าง ออืนา บ่าน่าจ่า ยาว� ยางนา ชฺา้ง กงา
นา บ่าเจ่อ ล่าง ออื แน ภาษีกอฮู ออืนา ฮา แม้แน ฮาย กาน
กาโน�

18�กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน�
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ นอง บ่าป่ี ฮา ออืยา่ มู่งท่า พา
จาว มาง มือ บ่าป่ี ฮา� แน ท่ือชา่งกานญา กูยา่งกูเจ้อ นอง
ชฺา้งอางเมิง นู้ ฮา ป่ี อางกงา ออืยา่� พาจาว มาง มู่งท่า โย้
เวอ อางฮา ป่ี กงากา�

19 �กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� จาวา่
แน ชฺา้ง 2 คู่น กงานา เจ่อ ล่าง มาง เยด่� พาจาว กงา อาง
โบง้ มู่งท่า ด้ืง มางนา ท่ือเจอ กาแน ป้า ยาว� พาจาว มู่งท่า
ด้ืง มาง อางป่ี ล่ายา้� 20 ไม้ ล้อเกิง้ เวอ กงา ชฺา้ง ออื 2-3 คู่น
ล้า ชอ้น ลางกา แง� กงา ยอง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แง��

อางซีอางแล บ่ายู่ ยา้ง
21 เปโตร มือ พระเยซู นา น้า ลา ชี น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง

มาง เวอ� จาวา่แน ฮาก กงานา อางบล่าบ ฮา ล่ายาว� กงา
ยางนา อางซี บ่ายู่ แน อา้ล้อเทอ ซูม แง� 7 เทอ น้ียา่ อาง
ซูม ลา�� แน�

22 แฮง้เย่ พระเยซู มือ พอ แง น้ีแม้แน� �7 เทอ บ่าอา่
จ้า 77 เทอ เป��

23 �น้ีแม้ ปาปาย ยา้� พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ เพ้ก
ล่ือยาว� ก่าซ้าด ท่ือม่าง ยาง ยา่เจ่น อางชี่ ตีด แล่ ชี ออืนา
อางชี่ โค ป่ี ซ่ี แฮง้แม้แน ยา้เป� 24 ปาบ โย้เวอ อางชี่ ก้ืด
เมอ� ยา่เจ่น ก่าซ้าด มางก้อง อางชี่ 50,000,000 เหรยีญ
ตีด แล่ ชี่ มางนา ซ่ืฺย ออ้งล้า แง� 25 จ้า ยา่เจ่น มางมือ พลู้
อางชี่ ไซ้ เซฺ่อ บ่าจา เย� แฮง้ยา้ ก่าซ้าด มางมือ ยาง อางโต
แฮง้� อางเกิง่อางก้อ แน ต่ืน ยาง อางบีอ่างยา่ ค้าจา ออืนา
ก่อง ยาว� พลู้ แฮง้ อางชี่ ยู้ แงแน ม่า ช�ี�
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26�ยา่เจ่น มางมือ ก่าซ้าด มางนา ป่าตูคู ป้า ชี น้ีแม้แน�
�กงานา อางญ่าม ป่ี ล่า ปาโน ยาว กงา อางชี่ คาโคลาโค จา
แฮง้ ไซ้ ล่า วา่� แน� 27ยาว ก่าซ้าด มางมือ ยา่เจ่น มางนา
ซ่ืงกงา่กยา้ ยาว� ยา่เจ่น มาง อางชี่ ยา่ง บ่ายู่ กาน แน ตอ
แอ ป่ี ชเีย�

28 �ยา่เจ่น แฮ้มาง มือ อ่อกแอ ยาว� ยาง ยา่เจ่น อาง
ชา่ง ยางก้อง อางชี่ พลู้ 100 เหรยีญ ตีด แล่ ชี่ มางนา มยา้ง
แอ ยาว� ยางมือ ยาง ยา่เจ่น อางชา่ง มางนา น้ืงชฺอื เวอ
แกบ ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงา นา อางชี่ ไซ้ ล่าว� แน�

29 �ยาว ยา่เจ่น อางชา่ง อางชี่ ตีด แล่ ชี่ มาง มือ ป่าตูคู
ป้า ชี น้ีแม้แน� �กงานา อางญ่าม ป่ี ล่า ปาโน� ยาว กงา
อางชี่ คาโคลาโค จา แฮง้ ไซ้ ล่าวา่� แน� 30 จ้า ยาง มือ บ่า
จู่ เย ยา่เจ่น อางชา่ง มางนา คอก เวอ ชู ล้อง แล ชเีย� ยาง
อางชี่ แฮง้ โค แน ป่ี เมอ ต่ือเคอ�

31�ยาว ยา่เจ่น อางชา่ง ออื มยา้ง ยาว บ่าม่อนบ่าซ่า แม้
แน� อางเลิง่ กงาแบ กงามยา้ง คูชี ยา่ง ก่าซ้าด มางนา อู่
บน้า แล ป่ี ชเีย� 32 แฮง้ยา้เย่ ก่าซ้าด มาง มือ ยา่เจ่น แฮ้
มางนา ฮา้วล้า ป่ี ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �ยา่เจ่น บ่าแม่น มาง
เวอ� กงายา่ นาง กงาก้อง อางชี่ คาโคลาโค ตีด ล่า ชี แฮง้
บ่ายู่ ล่า� ไม้ นาง กงานา ป้า ล่า ชี แฮง้ ปาปาย� 33นาง มือ
นาง ยา่เจ่น อางชา่ง มางนา ซ่ืงกงา่กยา้ แล่ กงา นางนา ซ่ื
งกงา่กยา้ ล่างแม้แน ชา่อา้�� แน� 34 ก่าซ้าด มาง มือ นา
บาตา เย นืงบาค่า แง� แฮง้ยา้เย่ ยาง มือ ยา่เจ่น แฮม้างนา
คอก เวอ ล้อง วีบ่่ากไจ ป่ี ชี ยาง อางชี่ แฮง้ โค เมอ ต่ือเคอ
แน�

35 �จาวา่แน ฮาก นองนา อางบล่าบ อางอี ฮา ล่าชี่ มาง
นา นอง อางซี ยู้ ยาว� กงา อางโบง้ มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง นอง
นา คาโคลาโค แฮง้นา แฮแ้ม้แนยา้ ฮา ล่าง��
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19
วา่งกาง อางเลิง่ ยา่ง
(มก� 10:1-12)

1พระเยซู อางเลิง่ ออื จ่ี เปิน ยาว� ยาง มือ กาลิลี แควน
เวอ จาย ยูเดีย แควน จอรแ์ดน ล้างบ้า ท่ือปล่าก โย้เวอ
แอน ชเีย� 2 ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เย ยางก้อง เค่ แอน ช�ี ยาว
ยาง มือ โยเ้วอ ชฺา้งอางด้าอางกยา้ง ออืนา ยา ชเีย�

3 ฟาริสี อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� พระเยซู นา
อางเลิง่ซฺ่า คูช�ี ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ช�ี
�ค่าพ่าย่า ค่าบา นา วา่ง น้ียา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว เวอ
อางซี ลา�� แน�

4 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �นอยา่ พระ
คัมภีร์ โย้เวอ บ่ากงา อา้น กางซ้ืง ลา� ต่องก่า โย้เวอ พา
จาว ม้า ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง แน ค่าบายา่ ท่ือม่าง แต่ง ชี แน�✡
5 �น้ีงยา้ ค่าพ่าย่า น้ียา่ อางบา อางโบ้ง นา เจิก่ ค่าบา ก้อง
ด้ืง แอ แง� แน เยด่ ชฺา้ง ท่ือม่าง กา แน เพลิน่ ชี แน ท่ือ
ชา่งกานญา� แน�✡ 6 น้ีแม้แนยาว เยด่ ชฺา้ง 2 คู่น บ่าอา่
กาน� จ้า ชฺา้ง ท่ือม่าง กานญา� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน ฮา เพล่อ ป่ี ยาว� อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี ฮา
เจิก่ ออ่ก ป่ี โจ� แน�

7 ยาว ฟารสีิ อมืมือ น้า แล่ ชี น้ีแม้แน� �ท้าว โมเสส ยา่
บ้าเจอ อางม่า แน ค่าพ่าย่า น้ียา่� วา่งกาอางพ่า แฮง้ ค่า
บา ออืนา แต้ม ป่ี ยาว วา่ง กงา คางญ้า�� แน� ✡

8ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �โมเสส นองนา ม่าย
วา่ง ป่ี ล่าง น้ียา่ ไม้ นอง อางล้าน แฮง้ ปาปาย น่อ� จ้า ต่อ
งก่า เวอ พาจาว ม้า น้ีแม้แน บ่าตอล้า ป่ี ซ่ี� 9 กงา ม่ายแบ
✡ 19:4 19:4 ปฐมกาล 1:27; 5:2 ✡ 19:5 19:5 ปฐมกาล 2:24 ✡ 19:7
19:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1
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ป่ี ล่าวา่ อา่ซ่าง เวมิ มือ จาคาป่ีว ค่าตอง ค่าบา นา วา่ง แล่
ยาว� ค่าบา อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ง น้ียา่� จู้ จา ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� จ้า ค่าบา มาง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ยาว
วา่ง แล่ง น้ียา่ เจิน้เจ้อบ่าไล่� แน�

10 ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน�
�ค่าตอง ค่าบา นา วา่ง แล่ง น้ียา่ น้ีเลิง่ แอ่ แน ยาว ค่าบา
บ่ายู่ แฮง้ เชคาไล� แน�

11 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �น้ีเลิง่ ม่าอูบ่จ่ีต่าง
น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ โค แน ลาบกงา กาง บ่าอา่ เป�
จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ฮาย ลาบกงา กา ป่ีง แง�
12 ยาว ค่าพ่าย่า ออื ค่าบา บ่ายู่ น้ียา่� ไม้ ท่ือบ่า ออืนา ชฺา้ง
ออื ฮาย เพล่อ ป่ี ชี�่ ท่ือบ่า ออืยา่ เกิด้ เมอ จายยา้ ค่าบา บ่า
ยู่ ตอ กา� ท่ือบ่า พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี แฮง้ ค่าบา
บ่ายู�่ จ้า อา่ซ่าง ท่ือม่าง แน ด้ืงกงา กาง แง อางแม่น ยา้�
แน�

พระเยซู ยา่เก อางอี ออืนา ก่ามป่อน ป่ี ยา้ง
(มก� 10:13-16; ลก� 18:15-17)

13 ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยา่เก อางอี ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา
ซฺ้า ล้า ช�ี ไม้ ยางนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ป่ี ป่ีง แนนอ� จ้า
ศิษย์ ออืยา่ ยองนา แฮแ้ม้แน บ่าป่ี ฮา แน อี่ คูช�ี

14 จ้า พระเยซู ม่า เย น้ีแม้แน� �ยา่เก ออืนา กงาก้อง
ตอย ออ้งล้า ป่ีว� ยองนา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี โจ� ไม้ ชฺา้ง มู่งท่า
เวอ กงาออ้ง แล คูง ออืยา่ ยา่เก น้ีออื แม้แน กงาเจ่อ แง�
แน� 15พระเยซู ยา่เก ออืนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ป่ี ยาว ยาง
มือ โยเ้วอ เจิก่ ออ่กแอน ชเีย�

ยา่ค่า อางจาอางปาง มาง
(มก� 10:17-31; ลก� 18:18-30)
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16 ยา่ค่า ท่ือม่าง จา เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ยาว น้า เย น้ี
แม้แน� �อา่จาน เวอ� พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวี
ดม้าม้า จา แล น้ียา่� กงา บ้าเจอ อางเลิง่ อางแม่น กงาฮา
แง�� แน�

17พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �นายา่ บ้าเจอฮาย กงา
นา น้า ล่าง นา บ้าเจอ อางเลิง่ อางแม่น กงาฮา แงแน� พา
จาว มาง ญา อางแม่น แน� จาวา่แน นาง พาจาว มาง ก้อง
จ่ีวดีม้าม้า จา แล ซ้ีง แง แนยาว� นาง มือ อางล้ีบอางล่าว
แฮง้ ฮา เค่ โว� แน�

18 ยาว ยา่ค่า มาง มือ น้า เย อางล้ีบอางล่าว ล้อข้อ เวอ
แน�
ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง นา บ่าแซ่ โจ�

ฮาก อางบี่อางบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ โจ� ฮาก อางเกิง่ บ่า
ค่าว โจ� ชฺา้ง แล่จ่อบ บ่าเพล่อ โจ� 19 ค่าตอง อางบา อาง
โบ้ง นา นาบท้ือ โว� ฮากนา ลาก โว ค่าตอง นา ลาก แม้
แน��✡

20 ยาว ยา่ค่า แฮ้มาง มือ พอ เย น้ีแม้แน� �อางล้ีบอาง
ล่าว น้ียา่ กงา ฮา โค ยา่� ยาว บ้าเจอ จา แล่ง แง กงา บ่า
กงา ฮา กาซ้ืง� แน�

21 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �จาวา่แน พาจาว
มาง แม่น ป่ี ซ่ีง แม้แน แม่น ซ่ีง แง แนยาว� นาง อางเกิง่
คาโคลาโค จา ชี แฮง้ ก่อง ยาว� พลู้ แฮง้ ชฺา้ง อางตูกอาง
พาน ออืนา ป่ี แอ โว� ยาว นา มู่งท่า โยเ้วอ อางเกิง่อางก้อ
บยา่ แน จา แง� แน นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์
เพลิน่ ปาว�� แน�

22 ยา่ค่า แฮม้าง มือ แฮแ้ม้แน กงากยา่ ยาว� ยาง มือ นื
งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ยอ่ ออ่กแอน ช�ี ไม้ ยา นาบาตา
เย จาปาง แง� 23พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ี
แม้แน� �กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ชฺา้
✡ 19:19 19:19 อพยพ 20:12-16
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งอางจาอางปาง ออืนา มู่งท่า เวอ ออ้งแล ป่ี น้ียา่ นาบาตา
ยา่ก 24 ท่ือเทอ ม่า ล่าวา่ อูฐ ออืนา ก่องกยา่ว อางฮอ้น เวอ
ออ้งแล ป่ีง น้ียา่� ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืนา พาจาวอางเมิง
เวอ ออ้งแล ป่ีง แฮง้ ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง� แน�

25 ศิษย์ อมื นาบาตา ยา้ นืงบาม่าน คูช�ี แน ยองมู แฮง้
น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ช�ี �ซ้ามบา ชฺา้งอางจาอางปาง
อมื พาจาวอางเมิง เวอ ออ้งแล อางยา่ก� ท้าว น้ีแม้แน
ยาว พาจาวอางเมิง เวอ อา่ซ่าง ออ้งแล กงากา แง�� แน�

26พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว น้ีแม้แน พอ ช�ี �ชฺา้ง น้ียา่
มู่งท่า เวอ ยอง ท่ือม่าง แน บ่าออ่ง แล กงากา� จ้า พาจาว
มาง ปล่อง ยาว อางกงา ยา้� ไม้ พาจาว ม้ายา่ กูยา่งกูเจ้อ
ยา้ ฮาย กงากา แง� แน�

27 ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา น้า เย น้ีแม้แน� �อา่จาน
เวอ ฮูปาว� กงูยา่ กูยา่งกูเจ้อ ออื วี ยา่� ยาว นางก้อง เค่
คูง น้ียา่ กงูยา่ บ้าเจอ กงา แง�� แน�

28 พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �กงา อางเลิง่ ม้าม้า
นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน� พาจาว มาง ชฺา้งอาง
เมิง อางซ่ืฺอ แต่ง ยาว� กงาชฺา้งอางยา่ ม้า ต่างอี่ ก่าซ้าด
ด้ืงยา้ โยเ้วอ ด้ืง แง� ยาว นอง กงานา เค่ ล่า ชี อมืมือ ต่างอี่
ก่าซ้าด ด้ืงยา้ 12 อาน โยเ้วอ กงา ด้ืง คู แง� ยาว อสิราเอล
อางเจ้อ 12 เจ้อ ออืนา กงา ต้าดต่อน แง� 29 ชฺา้ง คาโคลา
โค กงานา เค่ ล่า ปาปาย ค่าตอง ยูม้� อางบา อางโบ้ง� ม้
องน้าม� อางยา่อางคยา้� น่า� ยา้ แน กูยา่งกูเจ้อ ออืนา
วี ชี ออืยา่� ยอง วจีาน ชี แฮง้ ล่อบ่าปา 100 โตบ กงายค่ืน
แล่ง� แน พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงา จา
แล แง� 30 จ้า อามือ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ออืยา่� น่อง เวอ
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ เพล่อ แง� แน อามือ ชฺา้ง ปีนแต
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ปีนนา บ่าอา่ ออืยา่� น่อง เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แง�
แน�

20
อา่งูน่ โซน วา่ฮู ออื อางเลิง่ ยา่ง

1�พาจาว มาง อางเมิง แฮย้า่ อา่งูน่ โซนซ้ืง ท่ือม่าง� ค่า
ตอง ยูม้ เวอ ซอทาด่า แน ทา ออ่กแอ ยาว� ยาง อา่งูน่ โซน
โยเ้วอ ล่ากานวา่ฮู ซฺ้า จ้าง วา่ ป่ีง แม้แน ยา้ เพ้ก แง� 2ยาว
ยาง ล่ากานวา่ฮู่ ยา่ง กานืง กาเหรยีญกา แน จ้าง ชเีย� ยาว
ยาง มือ อา่งูน่ โซน เวอ ล่ากาน ออ้ง วา่ แล ป่ี ชเีย�

3 �ยาว 9 โมง ซอทา เวอ โซนซ้ืง มางมือ ก้าด เวอ แล
ยาว� ชฺา้ง ไล คู่น เจิน้เจ้อ วา่เซฺ่อ บ่าจา แน ก้าด โย้เวอ จูง
จา คูง นา มยา้ง แล ช�ี 4 ยาว ยาง มือ ยองนา ม่า เย น้ีแม้
แน� �จาวา่แน นอง กงา อา่งูน่ โซน โย้เวอ ล่ากาน วา่ แล
ยาว กงามมือ ล่ากานวา่ฮู่ แม่น แน ป่ี ล่าวา่� แน� 5 ยาว
ชฺา้ง แฮอ้มืมือ ล่ากาน วา่ แล คู ชเีย� ยาว โซนซ้ืง มางมือ
12 โมง นืงก้องฮา่งจฺ่าญ่าม แน 3 โมง เวอ ออ่กแอ แล่ ชเีย�
ยาว ยาง มือ อางอา้น ยา่ง แม้แน ฮา ช�ี

6�ยาว 5 โมง มู่งค่ีล้าก้า เวอ โซนซ้ืง มาง มือ ก้าด โยเ้วอ
ท่ือเทอ อ่อกแอน แล่ ช�ี ยาว ยาง มือ ชฺา้ง ท่ือบ่า เจิน้เจ้อ
บ่าวา่ แน จูง จา นา มยา้ง แล ช�ี แฮง้ยา้ ยาง ออ้ง น้า แล
ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอ นอ วา่นคาม แน เจิน้เจ้อ บ่าวา่ แน จูง
คู แง� แน�

7 �ยาว ชฺา้ง แฮอ้มืมือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �กงูนา อา่
ซ่าง มาง ล่ากาน บ่าจ่าง วา่ ป่ี ล่า� แน�
�แฮง้ยา้เย่ อา่งูน่ โซนซ้ืง มาง ล่ากาน ชา่ง วา่ ชี น้ีแม้

แน� �กงา โซน โยเ้วอ ล่ากาน วา่ แล ปาว� แน�
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8�มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว โซนซ้ืง มาง มือ ล่ากานวา่ฮู ยอคา
มางนา ฮา้ว ม่า ชี น้ีแม้แน� �ล่ากานวา่ฮู ออืนา ฮา้วล้า ป่ี
ยาว ล่ากานวา่ฮู่ น้ีง ป่ี โว� จ้า ชฺา้ง น่อง เวอ ล่ากาน ล้า วา่
ชี ออืนา ป่ี ออน ป่ี โว� ชฺา้ง ล่ากาน วา่ ล้าออน ออืนา น่อง
เวอ ป่ี กาโน� แน� 9 ชฺา้ง 5 โมง มู่งค่ีล้าก้า เวอ วา่ ล้า ชี
ออื ล่ากานวา่ฮู่ กามางกา เหรยีญ กงา ชเีย� 10 แฮ้แม้ยาว
ล่ากานวา่ฮู อางด่า เวอ ล้า ชี อมืมือ ล่ากานวา่ฮู่ ยา่ง ล่า แอ
คู ชเีย� ยองมือ เยง้ คูง เย ยอยา่ 5 โมง เวอ ล้า ชี มาง ล่อ
บ่าปา แน ล่ากานวา่ฮู่ กงา แงแน� จ้า ยอ พลู้ กามาง กา
เหรยีญ ญา กงา ช�ี 11 ยาว ยอง มือ ล่ากานวา่ฮู่ ยา่ง กงา
คู ยาว โซนซ้ืง มางนา จ่ีจ่าบ แอ คู ชเีย น้ีแม้แน� 12 �แฮ้
ออืยา่ ล่ากาน 1 ชัว่โมง ญา วา่ คูแง� จ้า นา ยองนา กงู น้ืง
ชา้ อางล้อง เวอ ล่ากาน วา่นคาม แน วา่ ชี ออื ล่อ แน อาง
ป่ี แน��

13 �ยาว โซนซ้ืง มาง มือ ล่ากานวา่ฮู ท่ือม่าง มางนา ม่า
ชเีย น้ีแม้แน� �อางชา่ง เวอ� กงายา่ นางนา บ่ากงาโกง
ล่า เป� ไม้ กงูยา่ ล่ากานวา่ฮู่ กานืง กาเหรยีญ กาแน จ้าง
กาง อา่ลา� 14 นาง ล่ากานวา่ฮู่ แฮง้ ยู้ ยาว แอ ปาว� กงา
ยา่ น่อง เวอ ล้า ชี ออืนา นางนา จ้าง ล่าชี่ แฮง้ล่อ แน ป่ี ซ่ีง
นอ� 15 กงายา่ กงา พลู้ น้ีง กงา วา แน บ่าไจ กงากา ลา�
นายา่ กงา นืงบาอางแม่น น้ีงนา เจอ ลา�� �

16พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �น้ีงยา้เป อามือ ชฺา้ง ปีนแต
ปีนนา ออืยา่� น่อง เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื เพล่อ
แง� แน อามือ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออืยา่� น่อง เวอ
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แง� แน�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ แฮง้ จ่ี เคอ ยา้ง
(มก� 10:32-34; ลก� 18:31-34)
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17 พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แก้บ้า ยอ่ แล เมอ�
ศิษยเ์อก 12 คู่น ออื แอ่ แน ซ่ืฺยกา ออ่กแอ ช�ี ยาว ยาง มือ
ยองนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� 18 �แม่น แน น้า โว� อามือ กงูมู
น้ียา่ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แล คูแง� แน ชฺา้ง กงานา
บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า� กงานา ชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมางนา
ปุโรหติ ยอคา ออื ก้อง� แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื ก้อง
ซฺาแอ ป่ี ล่าง� 19 ยองมู แฮ้ยา่ กงานา ต้าดต่อน ซ้ีฺ ป่ี ล่าง�
แน กงานา โรมชฺา้ง ออื ก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื
มือ กงานา� จ่ีฮูยา้ อื้อกาน� ต่ือชกื ล่าง� ยาว กงานา ไม้
กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด ซ้ีฺ ป่ี ล่าง� จ้า วนัท่ี 3 เคิน ยาว
พาจาว มาง กงานา แต่ล้า แล่ ป่ี ล่าง� แน�

ตําแหน่ง ป้า ยา้ง
(มก� 10:35-45)

20 เศเบดี ค่าบา แน ยาง อางยา่ 2 คู่น ออื ซ่ืฺยกา พระเยซู
ก้อง ล้า ช�ี ยาว เศเบดี ค่าบา มาง มือ พระเยซู นา บอกไว้
ยาว กาบ่ากาเจ้อ ป้า ชเีย� 21 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยางนา
น้า ชี น้ีแม้แน� �บ้าเจอ ฮา แง�� แน�
ยาว ยาง มือ ฮา เย น้ีแม้แน� �นาง ก่าซ้าด กงา เพล่อ

เมอ� กงา อางยา่ มาง เยด่นา นาง ล่าม่า ป่ากยา่ ท่ือม่าง
แน นาง ล่าซ่าย ป่ากยา่ ท่ือม่าง ด้ืง ป่ี โว� แน�

22 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �ไน้ยา่ อางแบ
ล่า บ้าเจอ ป้า คูชี แน� ไน้ กงา ล้างก้อก อางตูกอางพาน
กงาต้าง น้ีง อางต้าง กงา ยา้ลา�� แน� เยด่ 2 คู่น ยา่ง มือ
พอ ชเีย �อางกงา ยา้� แน�

23 ยาว พระเยซู มือ เยด่นา ม่า ชเีย น้ีแม้แน� �ไน้ยา่ ม้า
ม้า ยา้ กงาบู้ แง� จ้า อา่ซ่าง กงา ล่าม่า ล่าซ่าย ป่ากยา่ ด้ืง
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น้ียา่ กงา แช้ ด้ืง ป่ี บ่าอา่� จ้า แช้ ด้ืง ป่ี ม้า อา่โบ้ง เป� ยา
ซฺ้า ชี ญา� แน�

24 ยาว ศิษย์ ท่ือแช่ คู่น ออื น้ีเลิง่ นา แบ คู ยาว� ยองมือ
ม้องน้าม แฮ้ เยด่นา นาบาตา เย นืงบาค่า แง� 25แฮง้ยา้เย่
พระเยซู มือ ยอง คาโคลาโค นา ฮา้วล้า ป่ี ยาว ม่า ชี น้ีแม้
แน� �นอ อางแบ ยา้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ออืยา่ ค่า
ตอง ชฺา้ง ฮูพลา ชี ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง แน� ยาว ชฺา้ง ยอคา
เพล่อ คูชี อมื ค่าตอง ชฺา้ง ฮูพลา ชี ออืนา ล่าท่ี ไจ ชา่ง แน�
26 จ้า นอง อางมู นู้เวอ แฮแ้ม้แน บ่าอา่� อา่ซ่าง อางฮื่อ เพ
ล่อ ซ่ี แง� ยา นองนา ล่ากาน กงาวา่ ป่ี ล่าง� 27แน อา่ซ่าง
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ซ่ี แง� ยา นองมู
คาโคลาโค ออื ยา่เจ่น กงาเพล่อ แง� 28 ไม้ กงาชฺา้งอางยา่
เพล่อ ชี น้ีมาง ลือ ชี น้ียา่ ฮากนา กงา ยา่เจ่น เพล่อ ป่ีง บ่า
อา่� จ้า กงายา่ ฮาก ยา่เจ่น เพล่อ ลือ แอ� แน ค่าตอง จ่ีวดี
วี ลือ แง� ไม้ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา ปล่อง ยา่เจ่น กงาปูน ป่ีง
แนนอ� แน�

พระเยซู ชฺา้งแมปอ 2 คู่น นา ยา ชยีา้ง
(มก� 10:46-52; ลก� 18:35-43)

29 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื เยรโีค อางเมิง เวอ จาย อ่
อกลือ เมอ� ยองนา ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เย ยอ่ เค่ แอน้ คู ช�ี
30 ค่าพ่าย่า แมปอ 2 คู่น จา เย แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ ด้ืง
จา แง� เยด่ มือ พระเยซู ลืน ชี แน กงากยา่ ยาว จ่ี โฮก้ฮา้
ว ป้า เย น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ
ซ้ืบล้า ชี มาง เวอ� ไกงน้า ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว� แน�

31 ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ เยด่นา จ่ีจ้าด ม่า กยาบ ป่ีชี�่ จ้า
ยาง อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ ช�ี แน
ยา น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �พระเยซู ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบ
ล้า ชี มาง เวอ� ไกงน้า ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว�� แน�
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32 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ยอ่ ยา่ง วา่ง ยาว เยด่นา ฮา้วล้า
ป่ี ยาว น้า ชี น้ีแม้แน� �กงานา บ้าเจอ ปล่อง ป่ี ล่าแง��
แน� 33 ยาว เยด่ มือ ม่า เย น้ีแม้แน� �จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
เวอ� ไกงย้า่ ฮู มยา้ง ซ้ีค่า� แน� 34พระเยซู มือ เยด่นา ซ่ื
งกงา่กยา้ เย แฮง้เย่ เยด่ แมนือ เวอ วา่ ช�ี ยาว เยด่ มือ ซฺ้
อก ยา้ ฮูมยา้ง ล้า ช�ี ยาว เยด่ มือ พระเยซู ก้อง เค่ แลน
ชเีย�

21
พระเยซู ก่าซ้าด แม้แน ออ้งแล ยา้ง
(มก� 11:1-11; ลก� 19:28-38; ยน� 12:12-19)

1พระเยซู แน ศิษย์ ออื เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ชา เคอ
แล เมอ� ยองมู แฮง้ เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง โย้เวอ
เคิน แล คูช�ี เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง น้ียา่ มะกอก
เทศ ตาแซ้ ท่า โยเ้วอ ด้ืง แง� ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น
ม่าง เยด่นา ซฺาแล ป่ี ลางออน แล ป่ี ชี�่ 2 แน ม่า ชี น้ีแม้
แน� �ค่อง ล้าก้า โยเ้วอ ออ้งแล โว� ยาว ไน้ มือ ลา อางบา
อางยา่ 2 โต แล่ง จา นา มยา้ง แง� ยาว ลา มาง เยด่ ล่าต่ือ
แฮง้ พื้ย ยาว กงาก้อง ชื้ง ลือ โว� 3 จาวา่แน ฮาก น้า ล่า
ยาว น้ีแม้แน� ไน้ยา่ ลา แฮ้ เยด่ นา เกิง้ ซ่ืฺย แอ แงแน� ไน้
ม่า โว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ไจ ซ้ีง แง แน� ยาว ซฺ้อก ยา้ ยาง มือ
ไน้นา ป่ี ลือ ป่ี ล่าง� แน�

4 น้ีเลิง่ ม้าม้า ยา้ ตอล้า แง� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง
มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน�
5 �ศิโยน อางเมิง ชฺา้ง ออืนา ม่า ปาว ชี น้ีแม้แน� �ฮูปาว

นอง ก่าซ้าด มาง อามือ ล้า แงแน�
ยา บ่าออ่นจ่าแล่� ยา ลา อางยา่ มาง ต่างค่าง โย้เวอ ตา

ช�ี� �✡
✡ 21:5 21:5 เศคารยิาห์ 9:9
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6 แฮง้ยา้ ศิษย์ 2 คู่น มาง เยด่ มือ พระเยซู ม่า ชี แม้แน
ค่อง แฮค่้อง โย้เวอ ออ้งแลน ช�ี 7 ยาว เยด่ มือ ลา อางบา
แน ลา อางยา่ มาง เยด่นา พระเยซู นา ชื้ง ซฺาลือ ช�ี ยาว
เยด่ ค่าลาว ยา่ง ลา มาง เยด่ ต่างค่าง เวอ ค่าง ยาว พระ
เยซู นา ด้ืง ป่ี ชเีย�

8 ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ เย ยอง อางก่าอางตูม ยา่ง แก้บ้า
เวอ ค่าง ช�ี แน ท่ือบ่า จืฺงจ้ืฺงล่างาม ออื เพิด ยาว แก้บ้า เวอ
ค่าง คู ยาว พระเยซู นา ลา ตา ยอ่ แอ ป่ี ช�ี 9 ค่องชา่ง พระ
เยซู ล้าก้า แน น่องน่อง เวอ ยอ่ ชี อมืมือ จ่ีโฮก้ฮา้ว คูง เย
น้ีแม้แน�
โฮซันนา� ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ชี มางนา

สรรเสรญิ ฮา แง�
จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� นาง ซฺาลือ ป่ี ชี่ มางนา ก่ามป่อน ป่ี
ปาว�

�โฮซันนา� พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง
นา สรรเสรญิ ฮา แง��

10 พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ออ้งแล เมอ� อาง
เมิง โย้เวอ ชฺา้ง อมืมือ ซืกซาก น้า กาง เย น้ีแม้แน� �อา่
ซ่าง เวอ�� แน�

11ยาว ชฺา้ง มู อมืมือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ีม้า เยซู
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู นาซาเรธ็ ค่อง กาลิลี แควน เวอ จา
ยลือ ชี มาง ยา้� แน�

พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ เวอ แอ ชยีา้ง
(มก� 11:15-19; ลก� 19:45-48; ยน� 2:13-22)

12พระเยซู มือ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โยเ้วอ ออ้ง แลน ช�ี
แน โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โยเ้วอ ชฺา้ง อางเกิง่ ก่อง ล้า ชี ออื
นา� แน อางเกิง่ วื้อ ล้า ชี ออืนา ก่าแอ ป่ีชี�่ ยา พลู้ เพ่นฮู
ออื แน ฮายา่ อางป่อน ก่องฮู ออื โต แน ต่องก่อน แฮง้ ต่าน
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เลิง ป่ีชี�่ 13 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �พระคัมภีร์
เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �กงา โบสถ์อางฮื่อ น้ียา่ ยู้มอธษิ
ฐานฮายา้ แน ฮา้ว แง��✡ จ้า นอ ค่าโม่ยค่ามโจน ยูม้ ฮาย
เพล่อ ป่ีชี�่� แน�✡

14 ชฺา้งแมปอ แน ชฺา้ง ต่องแก่ พระเยซู นา โบสถ์อางฮื่อ
โยเ้วอ ออ้ง ซฺ้า ล้า ช�ี ยาว พระเยซู มือ ยองนา โปยว ยา้ ยา
ช�ี 15 ปุโรหติ ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื� พระ
เยซู อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื แน ยา่เก ออื น้ีแม้แน โฮก้
ฮา้ว แฮง้นา� �ก่าซ้าด ดาวดิ อางอา่นอางซ้ืฺอ มาง เวอ� อา่
ญูซ้ืง แน จา แล โว� แน� กงากยา่ กงามยา้ง คู เมอ ยอง
มือ นาบาตา เย นืงบาค่า คูแง� 16แฮง้ยา้ ยอง มือ พระเยซู
นา น้า คูชี น้ีแม้แน� �ยา่เก ออื โฮก้ฮา้ว แฮง้นา อางกงาก
ยา่ ยา้ ลา�� แน� ยาว พระเยซู มือ พอ ชเีย� �อางกงาก
ยา่ ยา้ นอยา่ พระคัมภีร์ โยเ้วอ บ่ากงา อา้น กางซ้ืง ล่า น้ีแม้
แน� �พาจาว ม้า ยา่เก แน ยา่แน่ ออืนา สรรเสรญิ เพ่ง ออื
ม่าอูบ่ ยาว นางนา ฮา้ว ป่ี ล่าแง แน ชี่ แฮ�้� � 17 ยาว พระ
เยซู มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ จาย ออ่ก ลือ ยาว เบธานี
ค่อง เวอ ซ่าว แอ ชเีย�

พระเยซู ยาง เจ่อ แฮง้ ฮา มยา้ง ป่ี ชยีา้ง
(มก� 11:12-14, 20-24)

18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ� ยอ่ พ่าว ลือ แล่เมอ ยาง มือ ฮา่งแบ่น ชเีย� 19 ยาว
ยาง มือ ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง ท่ือป่าง แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ
มยา้ง ชเีย� แฮง้ยา้เย่ ยาง มือ ยอ่ ออ้ง ฮู แล ช�ี จ้า อาง
ซ่ือ บ่าจา เย� อางพ่า แอน่ ญาเย่ จา แง� แฮง้ยา้เย่ ยาง
มือ จืฺงจ้ืฺง มางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �อางซ่ือ บ่าซ่ือ แล่ก้าน
✡ 21:13 21:13 อสิยาห์ 56:7 ✡ 21:13 21:13 เยเรมีย์ 7:11
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โจ�� แน� ยาว ซ่ือไค่ม้ีล่อก แฮ้ ป้าง มือ ซฺ้อก ยา้ แฮว่ ซ้ีฺ
กา ช�ี

20ยาง ศิษย์ ออื แฮแ้ม้แน มยา้ง คู ยาว นืงบาม่าน น้า คูง
เย น้ีแม้แน� �บ้าเจอ ซ่ือไค่ม้ีล่อก น้ี ป้าง แฮว่ กือ ซ้ีฺ ไว่ กา
ทืง แง�� แน�

21 ยาว พระเยซู มือ พอ ชเีย น้ีแม้แน� �กงา นองนา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน� จาวา่แน นอง
ม้าม้า แน เจ่อ ยาว� นอง มือ กงา ซ่ือไค่ม้ีล่อก น้ี ป้าง นา
ฮา ชี แม้แน ฮา กงา กางแง� แนยาว นอง มือ ตาแซ้ น้ีมาง
นา �ทะเล โย้เวอ ล่อย กลา แอ โว�� แน อางม่า กงากา�
ยาว แฮแ้ม้ยา้ ตอล้า แง�

22 �จาวา่แน นอง พาจาว มางนา เจ่อ ยาว นอง บ้าเจอ
อธษิฐาน ฮาย ป้า เวมิ แฮแ้ม้แน ยา้ กงา คู แง� แน�

พระเยซู เกิง้ ล่าท่ี กงา ชี
(มก� 11:27-33; ลก� 20:1-8)

23 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ออ้งแล ยาว ม่าอู่บ จา
เมอ� ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา ออ้ง
น้า ล้า ชเีย น้ีแม้แน� �นา อา่ซ่าง� นางนา อา่ซ่าง ล่าท่ี ป่ี
น้ีแม้แน ฮา ป่ี ล่าแง�� แน�

24 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �กงา นองนา น้า
ล่าง น้ีง ม่า ล่าวแล� ยาว กงาม นอง กงานา น้า ล่าง น้ีง ม่า
ล่าวา่� กงา อา่ซ่าง ล่าท่ี แฮง้ ไจ อางเลิง่ น้ีออื ฮา แงแน�
25 กงานา ม่าย ล่าวแล� ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แฮ้
ยา่ ยางนา อา่ซ่าง ล่าท่ี ป่ี ช�ี พาจาว มาง ป่ี ชี ลา� อา้ว
ชฺา้ง ออื ป่ี ช�ี� แน� ยาว ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี ลางกา
ช�ี �กงู ยางนา บ้าเจอล้อแม้แน พอ คูวา� จาวา่แน กงู
ยางนา น้ีแม้แน พอ ยาว� �พาจาว มาง� แน� ยาง กงูนา
น้ีแม้แน น้า ล่า กาน้าอี�่ �ท้าว นอ บ้าเจอฮาย ยอหน์ นา
บ่าเจ่อ คูแน�� แน� 26 จ้า กงู ยางนา น้ีแม้แน พอ ยาว�



มัทธวิ 21:27 xcv มัทธวิ 21:32

�ชฺา้ง ก้อง จายล้า แง� แน� ค่องชา่ง อมื กงูนา นืงบาค่า
ล่า กาน้าอี�่ ไม้ ค่องชา่ง ออืยา่ เจ่อ คูง ยอหน์ พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู� แน�

27 แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน พอ คูช�ี �บ่าแบ
ล้า� แน� แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้ ม่า ช�ี �น้ีแม้
แนยาว กงาม นองนา บ่าม่า ล่า� อา่ซ่าง กงานา ล่าท่ี ป่ี น้ี
แม้ ฮา ป่ี ล่าชี�่ แน�

อางยา่ ยา่ค่า 2 คู่น อางเลิง่ ยา่ง
28 �กงานา ม่า ล่าวแล นายา่ น้ีเลิง่ นา ล้อแม้แน เยง้

แงแน� ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา แง ยางก้อง อางยา่ ยา่ค่า 2 คู่น
จา แง� ยา อางยา่ ซากาว มางนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �ม้ีนืง นา
อา่โบ้ง อา่งูน่ โซน โยเ้วอ ล่ากาน วา่ แล ปาว แน�� 29 ยาว
อางยา่ มาง พอ เย �อา่เฮอ� แน� ยาว จายล้า แล่ยาว ยาง
มือ นืงบาเพ่น ชี อา่งูน่ โซน โย้เวอ ล่ากาน วา่ แล ชเีย�
30 ยาว อางโบ้ง มาง อางยา่ ท่ือม่าง มางนา ม่า แล่ ชเีย�
�ม้ีนืง อา่งูน่ โซน โย้เวอ ล่ากาน วา่ แล ปาว� แน� ยาว
ยาง มือ อางโบง้ มางนา ม่า เย �โอย่� แน� จ้า ยาง มือ บ่า
แล เย�

31 �อางยา่ 2 คู่น น้ีเยด่ ยา่ อา่ซ่าง อางโบ้ง มางนา น้า
จ่าง แง�� ยาว ยวิชฺา้ง ยอคา อมืมือ พอ คูง เย� �อางยา่
ซากาว มาง� แน� ยาว พระเยซู มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� �กงา
อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ชฺา้ง ภาษีกอฮู ออื
แน ค่าบายา่ อางโต ก่อง ออืยา่� พาจาว มาง อางเมิง โย้
เวอ นองนา แล แต่น ล่า คู แง� 32 ยอหน์ ยา่ นองนา ม่าย
แบ ป่ี ล่างญา ล้อแม้แน พาจาว มางก้อง จ่ีวดี กงา่เกิง้ แน
ไจ แงแน� จ้า นอง มือ ยางนา บ่าเจ่อจ่า คู จ้า ชฺา้ง ภาษี
กอฮู ออื แน ค่าบายา่ อางโต ก่อง ออืยา่ ยอหน์ นา อางเจ่อ
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จ่า คู� นอยา่ ยอง น้ีแม้แน ฮา ชี แฮง้นา มยา้ง คู เวมิ มือ�
นอยา่ ยอหน์ นา เจ่อ แงแน นืงบา บ่าเพ่น คู��

ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า บ่าแม่น ออื
(มก� 12:1-2; ลก� 20:9-19)

33พระเยซู จ่ี แง� �อางเลิง่ เพ้ก น้า ป่ี ลาง น้ีง แม่น แน
น้า คู ปาว� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง อา่งูน่ โซน วา่ ช�ี ยาว
ก้ามท้ือ ทือ แวด ช�ี แน อา่งูน่ น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ ตู่ ช�ี ยาว
หอคอย แต่ง ช�ี ยาว ฮากนา วา่พ่าพ้า ป่ีชี�่ ยาว ยาง อาง
โต แฮ้ยา่ ฮาก อางเมิง เวอ แอน ช�ี 34 อา่งูน่ ชู ญ่าม เคิน
ยาว� โซนซ้ืง มาง มือ ยาง ยา่เจ่น ออืนา ม่าย โซนวา่พ่าพ้า
ออืก้อง อา่งูน่ ม่าย ล่า แอ ป่ี ชี�่�

35 �จ้า อา่งูน่ โซนวา่พ่าพ้า ชี ออื ยา่เจ่น ออืนา ชู ชี ช�ี
ท่ือม่าง มางนา แซ่ ช�ี ท่ือม่าง มางนา ต่ือชกื ช�ี ยาว ท่ือ
ม่าง มางนา ลอบา ยา่ง จาน ช�ี 36 แฮง้ยา้เย่ อา่งูน่ โซนซ้ืง
มาง มือ อางอา้น ล่อบ่าปา แน ยา่เจ่น ออืนา ซฺาลือ ป่ี ช�ี
จ้า โซนวา่พ่าพ้า อมืมือ อางอา้น แม้แน ฮา แล่ ช�ี 37 น่อง
เวอ โซนซ้ืง มาง มือ ยาง อางยา่ยา่ค่า มางนา ซฺาลือ ป่ี ชี�่
ยาง มือ เยง้ เย �โซนวา่พ่าพ้า ออื กงา อางยา่ยา่ค่า มางนา
อางน้า จ่า นาตู้� แน�

38 �จ้า โซนวา่พ่าพ้า ออื โซนซ้ืง มาง อางยา่ มาง ลือ นา
มยา้ง คู ยาว� ยอง มือ น้ีแม้แน ม่า ลางกา ช�ี �ฮู ปาว ชฺา้ง
น้ีม้า โซนซ้ืง อางยา่ ยา่ค่า ม่าง ยา้� กงู ยางนา ปล่อง แซ่ กา
เซฺ้อ� อา่งูน่ โซน น้ีง กงูเฮอ เพล่อ คาไล�� แน� 39แฮง้ยา้
ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี อมื ยางนา ชู แซ่ ยาว อา่งูน่ โซน อาง
เง้ โยเ้วอ ลาม วี แอ ช�ี�

40 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นอง เยง้
กาน ยาว โซนซ้ืง ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง��
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41 ยา ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออืนา แซ่ ล้า ยาว� อา่งูน่
โซน แฮง้ ฮากนา วา่พ่าพ้า ป่ีง ลา� ยาว ปุโรหติ ยอคา แน
ยวิชฺา้ง ยอคา อมืมือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �ยา โซนวา่พ่าพ้า
บ่าแม่น ออืนา ม้าม้า ยา้ แซ่ แง� แน โซนซ้ืง มางมือ ชฺา้ง โซ
นวา่พ่าพ้า ยางนา อา่งูน่ เป่ิง ป่ี ชี่ แฮ้มางนา ยาง โซน แฮง้
วา่ แล แล่ ป่ี แง��

42พระเยซู มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� �นอ พระคัมภีร์ น้ีข้อ นา
บ่ากงา อา้น ลา�
�ยูม้ ซ้าล้า ออื ยูม้ยื้ง วี ชี น้ียื้ง น่อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน่

ช�ี
น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ฮาย เพล่อ ป่ีชี�่ กงูนา ฮา มยา้ง
ป่ี ล่าง น้ีเลิง่ นืงบาม่าน คาบอล้อ ยา้� แน�✡

43 �กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่
นองก้อง เวอ เจิก่ แล แง� ยาว ชฺา้ง พาจาว มางนา น้าจ่า
ยาว ฮายเค่ ออืนา โญก ป่ี แง� 44 ชฺา้ง ยูม้ยื้ง น้ียื้ง นา เลิงเง่
ชี ออื ยอง อางกงา่ว แฮ้ เคลิก แง� จ้า ยูม้ยื้ง น้ียื้ง เลิงต่ือ
ยาว ชฺา้ง แฮม้้า บืนยาวล้าว ยาว ยา้��

45 ปุโรหติ ยอคา แน ฟารสีิ มู ออื พระเยซู อางเลิง่ จ่ีเพ้ก
แฮง้ กงากยา่ คู ยาว� ยอง มือ ซฺ้อก ยา้ แบน คูชี พระเยซู
ยองนา ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า บ่าแม่น ออื แน ฮา แงแน� 46ยาว
ยอง มือ พระเยซู นา ชู คู ซ้ีง เย จ้าบ่าชู จอ กาเย� ไม้ ชฺา้ง
น้ีออืยา่ พระเยซู นา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู มาง แน เจ่อ คูง
เย�

22
จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ยา่ง
(ลก� 14:15-24)

✡ 21:42 21:42 สดุดี 118:22-23
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1 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ อู่บเพ้กน้า แล่ ป่ี ชี น้ี
แม้แน� 2 �พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ ก่าซ้าด มาง� ยาง
อางยา่ยา่ค่า มางนา ค่าบาล่า จฺ่าปอต้างปอ ล้าง ป่ี แม้แน
ท่ือชา่งกานญา� 3ยาว ล่ากาน ออื ล้างจ่าเปิน เมอ� ก่าซ้าด
มางมือ ยา่เจ่น ออืนา ม่าย ชฺา้ง ป้า ชี ออืนา ม่ายล้า ป่ี ช�ี จ้า
อา่ซ่าง มาง บ่าล่า เย�

4 �ยาว ก่าซ้าด มางมือ ยา่เจ่น ท่ือบ่า ออืนา ท่ือเทอ ม่า
แอ แล่ ป่ี ยาว ม่า ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้ง ป้ายล้า ป่ี ชี่ ออืนา ม่าย
แอ โว� กงา จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน น้ียา่ ล้างจ่าเปิน ยา่� อา่
มยา่ง อางฮู้ แน อา่มยา่ง อางตู่ง อางแม่น ออื แซ่ เปิน ยา่�
ล้าย กงา คางญา� แน� 5 จ้า อา่ซ่าง มาง บ่าต่ีนบ่าต่อง คู
เย� ยอง ล่ากาน ออื แล วา่ แล คู ช�ี ท่ือบ่า โซน วา่ แล ช�ี
ท่ือบ่า ก่องก้า แล ช�ี 6ยาว ชฺา้ง จ้าน ล้าชี อมืมือ ยา่เจ่น ออื
นา ชู ต่ือ ยาว แซ่ วี ช�ี

7 �ก่าซ้าด มางมือ นาบาตา เย นืงบาค่า แง� แฮง้ยา้เย่
ตาฮา้น ออืนา ม่า ชฺา้ง ยาง ยา่เจ่น ออืนา แซ่ ชอีอื นา แซ่ แอ
ป่ี ช�ี ยาว ยอง อางเมิง ยา่ง พี วี ป่ี ช�ี 8 แฮง้ยา้เย่ ก่าซ้าด
มางมือ ยาง ยา่เจ่น ออืนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �ค่าบาล่า ล่า
กาน น้ียา่ ล้าง ชี เปิน ยา� จ้า ต่องก่า เวอ ชฺา้ง จฺ่าปอต้างปอ
ล่ากาน นู้เวอ ป้าล้า ชี ออืยา่ บ่าซูม คู� แน� 9แก้บ้า ออืเมอ
ออ่กแอ ยาว อา่ซ่าง นา คามยา้ง แง ม่ายล้า ป่ี ปาว� 10ยาว
แฮง้ยา้ ยา่เจ่น อมืมือ แก้บ้า ออืเมอ ออ่กแอ ยาว� ต่ืน ชฺา้ง
อางแม่น แน ชฺา้ง บ่าแม่น ยอง คามยา้ง ออืนา ม่ายล้า ป่ี
ช�ี จฺ่าปอต้างปอ อางฮอ้ง เวอ ปล้ืง ยา้เย�่

11 �ก่าซ้าด มาง จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน โย้เวอ ออ่ก ฮู ลือ
เมอ� ยาง มือ ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง นา มยา้ง ชเีย� ยาง อางก่า
อางตูม ตูม แล่ ชี แฮย้า่ บ่าซูม แน� 12ยาว ก่าซ้าด มาง มือ
น้า เย น้ีแม้แน� �อางชา่ง เวอ� ล้อแม้แน ออ้งล้า กงากา
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แอ ค่าบาล่า ล่ากาน เวอ อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่เซฺ่อ บ่าจา
แน�� จ้า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี เย� 13 ยาว ยาง
มือ ยา่เจ่น ออืนา ม่าย ค่าพ่าย่า มาง ล่าปู่ ล่าค่ือ ยา้ง ชู พือ
ยาว� อางวื้งอางวา้ง ชฺา้ง ด้า อู้งฮา้ว คูง โย้เวอ จาน แอ ป่ี
ชเีย��

14 �ชฺา้ง ป้า ล้า ป่ี ชี ออืยา่ อางบยา่ เย� จ้า ชฺา้ง แช้ยู้ ชี
ออื บ่าบยา่ เย� แน�

ภาษี ฮู่ ป่ี อางเลิง่ น้า ยา้ง
(มก� 12:13-17; ลก� 20:20-26)

15 ยาว ฟารสีิ มู ออืมือ อางเง้ เวอ อ่อกแอ คูยาว� พระ
เยซู จ่ีต่าง แฮง้นา ล้อแม้แน อางเลิง่ อางซี ชู วา แน เยง้
แอ คู ชเีย� 16 แฮง้ยา้ ยอง มือ ยอง ศิษย์ ออืนา แน ชฺา้ง
ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง ออ้ง ออืนา ม่า ยาว� พระเยซู นา น้า แอ
ป่ี ชี น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงู อางแบ ยา้ นา ชฺา้ง อางซื
ออางปลอง� อางกงา่อางเกิง� อา่ซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี�่
17 นา อางเลิง่ ม้าม้า พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ฮา ป่ี ซ่ีง แฮง้
ม่าอู่บ แงแน� กงูนา ม่า ล่าวแล� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา
ภาษี ฮู่ ป่ี น้ียา่ อางกงา่อางเกิง ลา��

18 จ้า พระเยซู ยอง บ่าแม่น แน เยง้ แฮง้นา อางแบ เย�
แฮง้ยา้เย่ ยาง มือ จ่ี ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบา
ท่ือเจ่อ ออื เวอ� นอยา่ กงานา บ้าเจอฮาย นืงบาเจ้อฮู ล่า
คูแง� 19 พลู้ ภาษี ตอ แฮง้ กงานา ท่ือลู่ม ฮู ป่ี ล่าวแล�
แฮง้ยา้เย่ ยอง มือ พระเยซู นา ท่ือเหรยีญ ป่ี ช�ี 20 ยาว
พระเยซู มือ ยองนา น้า เย น้ีแม้แน� �น้ียา่ อา่ซ่าง อางฮูบ
แน อา่ซ่าง อางเม้ง เวอ� แน�

21 ยอง มือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �ก่าซ้าดยอคา ซีซาร�์
แน�
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ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �ซีซาร์ อางเกิง่
น้ียา่ ซีซาร์ นา ป่ี ปาว� พาจาว มาง อางเกิง่ น้ียา่ พาจาว
มางนา ป่ี ปาว� แน�

22 ยอง มือ แฮ้แม้แน กงากยา่ คู ยาว� บล่ืง ยา้เย่ ยาว
ยอง มือ ซ่ืฺยกา ฮื่น คู ชเีย�

สะดูสี ออื พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ยา้ง
(มก� 12:18-27; ลก� 20:27-40)

23 ท่ือนืง กานญา เย สะดูสี มู� ชฺา้งซ้ีฺ ยาว บ่าแต่ล้า แล่
กงากา แน เจ่อ ออื� พระเยซู นา น้า ล้า คู ชเีย น้ีแม้แน�
24�อา่จาน เวอ� โมเสส ยา่ กงูนา ม่า ล่าแง น้ีแม้แน� �ค่า
พ่ายา่ ล้อมาง อางยา่ บ่าจา แน ซ้ีฺ ยาว ยาง อางแพ้ มางมือ
อางอา้ย มาง ค่าบา มางนา ยู้ แง� ยาว อางยา่ กงา ยาว อา
งอา้ย มาง อางเจ้อ แฮง้ ซ้ืบแล ป่ี แง��✡ 25 น้ีเทอ เวอ ม้
องน้าม 7 คู่น จา แง� อางอา้ย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว�
อางยา่ บ่าจา ก้ืง แน ซ้ีฺน ช�ี 26 ยาว ม้องน้าม ท่ี 2 ท่ี 3 เวอ
จาย� ม้องน้าม ท่ี 7 มางก้อง เคอ อมืมือ ท่ือชา่งกานญา
ซ้ีฺ โค ชเีย� 27 น่อง เวอ ค่าบายา่ มาง คาตา เย ซ้ีฺ คา ช�ี
28 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�

29ยาว พระเยซู มือ ยองนา พอ เย น้ีแม้แน� �นอยา่ เยง้
ซี คู ช�ี ไม้ นอ พระคัมภีร์ แฮง้ แม่น แน บ่าแบ คู แน พา
จาว มาง ล่าท่ี แฮง้นา บ่าแบกงากา คู� 30 ชฺา้งซ้ีฺ ออืยา่ แต่
ล้าน แล่เมอ อางบีอ่างบล้อง บ่ายู่ แล่ก้าน� แน อา่ซ่าง มาง
✡ 22:24 22:24 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:5-6
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อางบี่อางบล้อง บ่าเพล่อ กา แล่ก้าน� จ้า ยอ เท่วาด่า แม้
แน เพล่อ แง�

31 �ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ง แฮง้ แบ ซ้ีง แนยาว พาจาว มาง
ม่า ชี ชี แฮง้ อา้น แล่ คู โว น้ีแม้แน� 32 �กงา อบัราฮมั�
อสิอคั แน ยาโคบ ยอง พาจาว บอกไว้ มาง ยา้�� น้ีแม้แน
ยาว พาจาว น้ีม้า ชฺา้งซ้ีฺ ออื พาจาว บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง อางแต่
ออื พาจาว��✡

33 ค่องชา่ง ออื พระเยซู น้ีแม้แน ม่าอู่บ แฮง้นา กงากยา่
คู ยาว ยอง มือ นาบาตา ยา้ นืงบาม่าน คูแง�

อางล้ีบอางล่าว ปีนแตปีนนา ยา่ง
(มก� 12:28-34; ลก� 10:25-28)

34 ฟารสีิ อางมู ออื พระเยซู สะดูสี ออืนา ฮาย บล่ืง ป่ี ชี
แน แบน คู ยาว� ยอง มือ ล้า ชอ้น กายาว น้าท้าม ลางกา
เย� 35 ยองมู เวอ โมเสส อางล้ีบอางล่าว อางแบ เลิน่เลิน่
มางนา พระเยซู นา ล้า นืงบาเจ้อฮู ชเีย น้ีแม้แน� 36 �อา่
จาน เวอ� โมเสส อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค น้ียา่ บ้าเจอ
ล้อข้อ ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ ม้า�� แน�

37 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �พาจาว นอง จ่ีวดี
อางซ้ืง เพล่อ ชี่ น้ีมางนา นืงบา โค� ก่ามกืด โค� แฮง่ โค
แน ลาก โว� ✡ 38 น้ียา่ ม่าอูบ่จ่ีต่าง ต่องก่า มาง แน ปีนแต
ปีนนา เลิน่เลิน่ ยา้งยา้� 39 ยาว ข้อท่ี 2 น้ีง ท่ือชา่งกานญา
น้ีแม้แน� �ค่าตอง นา ลากจ่าแล่ง แฮง้แม้แน ยูม้ต่องยูม้
ทาง ออืนา ลาก โว�� 40 อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค แน พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื แต้ม ชี ชี ออื� อางล้ีบอางล่าว 2 ข้อ
น้ีง วา แน เค่ แง� แน�
✡ 22:32 22:32 อพยพ 3:6 ✡ 22:37 22:37 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5
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พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ มาง
(มก� 12:35-37; ลก� 20:41-44)

41ฟารสีิ ออื ชอ้น น้าท้าม จา กาเมอ พระเยซู มือ ยองนา
น้า เย น้ีแม้แน� 42 �นอยา่ พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มางนา ล้อแม้ แน เยง้ คูง แง�
ยา อา่ซ่าง ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ช�ี� แน�
ยาว ฟารสีิ มู อมืมือ พอ คูง เย� �ยา ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง

อางเจ้อ ซ้ืบลือ ช�ี แน�
43 ยาว พระเยซู มือ น้า แล่ ชเีย น้ีแม้แน� �ท้าว บ้าเจอ

ก่าซ้าด ดาวดิ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ล่าท่ี
แฮง้ ไจ จ่ี ม้า� ยาง อางอา่นอางซ้ืฺอ มางนา �จ่ีวดีอางซ้ืง�
แน อางฮา้ว แน� ยาว น้ีแม้แน อางจ่ี แน�
44 �พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ

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

กงา ล่าปู่ ล่าม่า น้ีกยา้ ด้ืง ล่ือ ปาว�
กงา ชฺา้ง นางนา เม้อ ล่าง ออืนา ฮาย นาง ล่าค่ือโบย้ยา้
เพล่อ ป่ี เมอ ต่ือเคอ แน��✡

45�ซ้ามบ้า ก่าซ้าด ดาวดิ มือ� พาจาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮ้มางนา น้ีแม้แน
ฮา้ว แง� �กงา จ่ีวีดอางซ้ืง มาง� แน� น้ีแม้แนยาว พา
จาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่
แฮม้้า� ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า ช�ี จ้า ยา ก่าซ้าด
ดาวดิ ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�

46อา่ซ่าง มาง พระเยซู นา ท่ือม่าง แนมบ่าพอ ตอ กาเย�
ยาว แฮนื้ง จายล้า ป่ี ยาว อา่ซ่าง มาง ยางนา เจิน้เจ้อ บ่า
น่าจอ กา เย�
✡ 22:44 22:44 สดุดี 110:1
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23
ม่าอูบ่ฮู ยอคา ออืนา แล่ม ยา้ง
(มก� 12:38-40; ลก� 11:37-52; 20:45-47)

1 พระเยซู ชฺา้ง มู ออืนา แน ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง แง
น้ีแม้แน� 2 �อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออื
ยา่� ยอง ล่าท่ี แฮง้ นองนา ม่าอู่บ ล่า อางกงา โมเสส แม้
แน ยา้� 3ยอง ม่าอูบ่ แฮง้ น้าจ่า คู โว� จ้า ยอง ฮา คูง แฮง้
แม้แน บ่าฮาย เค่ คู โจ� ไม้ ยอยา่ ท่ือเจ่อ ม่าอู่บ ยาว ท่ือ
เจ่อ ยา้ ฮา คูแง� 4 ยอยา่ ยอง อางล้ีบ แต่ง ชี แฮง้ ฮากนา
เค้ ฮา ป่ี แง� ฮากนา ตูกพานลาบ้าบ ป่ี กาน แง� จ้า ยอ
ชฺา้ง แฮอ้อืนา เจิน้เจ้อ บ่าปล่อง� 5 ยอง กูเจ้อ ฮา น้ียา่ ชฺา้ง
ออืนา ฮายฮู ป่ี กานแง� ยอ พระคัมภีร์ กานยา้ อางฮื่อ แต่ง
ยาว� ยอง แมค้อง แน ล่าปู่ โย้เวอ พือ แป่น แล่แง� ยาว
พู่ มอง แน ยอง ค่าลาวม่านเงนิ โยเ้วอ พือ ตีด แล่ แง�

6 �ยอยา่ จฺ่าปอต้างปอ ฮา ล่ากาน เวอ แอ เมอ� แน ยวิ
ชฺา้ง โบสถ์ คล้าว โยเ้วอ ออ้ง ไว้ แล เมอ� ยองมู น้ียา่ ด้ืงยา้
ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ เวอ ด้ืง นา อางซอ คู� 7 ก้าด ออืเมอ
ยอ่กวา่ นา อางซอ คู� ไม้ ฮากนา ยองนา ล่าปู่ โญกไว้ ป่ีง
แนนอ� แน ฮากนา ยองนา อา่จาน แน ฮา้ว ป่ี ซ่ี แง�

8 �จ้า กงา นองนา ม่า ล่าวา่ นองมู นู้เวอ อา่ซ่าง มางนา
�อา่จาน� แน บ่าฮา้ว คู โจ� ไม้ นองมู คาโคลาโค น้ียา่ ยา่
ชา่งม้องน้าม กาแอน่ญา� แน นองก้อง อา่จาน ท่ือม่าง
กานญา จา แง��

9 �ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ นอ อา่ซ่าง มางนา �อา่โบ้ง�
แน บ่าฮา้ว คู โจ� ไม้ นองก้อง มู่งท่า โยเ้วอ อางโบง้ ท่ือม่าง
ญา จา แง� 10 อา่ซ่าง มางนา นองนา �ยอคา� แน บ่าฮา่
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ว ป่ี ล่า โจ� ไม้ นอง ยอคา ม้า พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ป่ี ชี่ มาง ญา แน� 11 นองมู เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ม้า
ยา่เจ่น เพล่อ นองนา ล่ากาน วา่ ป่ี ล่าง� 12 ไม้ อา่ซ่าง ฮื่อ
จ่าแล่ง ยางนา อา่ซ่าง มาง บ่านาบบ่าท่ือ� ยาว ชฺา้ง บ่าฮื่อ
จาแล่ ออืนา ฮาก นาบท้ือ คูง�

13�อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออืเวอ� นอง
นา พาจาว มาง ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง� นอยา่ ชฺา้ง แมก่
าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ� นอยา่ ฮากนา มู่งท่า โยเ้วอ บ่าป่ี แล
คู� นอง อางโต น้ียา่ บ่าออ่งแล คู จ้า ฮาก ออ้งแล คู ซ้ีง ออื
นา บ่าป่ี แล แน ฮา คูแง��

14 *
15�นองมู อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู แน ฟารสีิ มู แมก่าท่ือ

เจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ มู ออื เวอ� นองนา พาจาว มาง ต้าดต่อน
วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง� นอ เวอ่ ยา้ ทะเล แน น้ืงชฺา่ตี ออืเมอ แล คู
ยาว� ชฺา้ง ท่ือม่าง ซฺ้า ยาว นอง เจ่อ แม้แน เจ่อ ป่ี แง� จ้า
ยางนา กงา ยาว นอยา่ ยางนา ฮาย นอง ล่อบ่าปา แน บ่า
แม่น ฮา ป่ี แง� แน ยางนา ฮาย ล่าลูก กลา ป่ี แง�

16 �พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ป่ี ล่าง� นอ
ยา่ ชฺา้งแมปอ นา แก้บ้า ม่า คู ช�ี นอยา่ น้ีแม้แน ม่าอู่
บ แง �บ้าเจอซ่าง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา จ่าแล่
แง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� จ้า จาวา่แน นอง โบสถ์อางฮื่อ
คล้าว เวอ ค่าม โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา จ่าแล่ น้ียา่� ก่ามค่า
น ฮา ชี แม้แน กงา ฮา คู แง� แน� 17 ชฺา้งล่าจ่าง แมปอ
* 23:14 23:14 กรกี ปาบ ท่ือบ่า ออื ก้อง ข้อท่ี 14 นู้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี
�อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู แน ฟารสีิ มู ออื เวอ� นอ ยา่ ซฺ่าจอ คาบอล้อ� นองมู
น้ียา่ ค่าบายา่ แมม้าย มาง ยูม้ ยา่ง ยา่ดยู้ ป่ี ยาว มล่าง แน อธษิฐาน ฮา แงแน
จ้างจ่าแล่ แง� ไม้ ฮากนา ฮาย ฮู ป่ี แง� น้ีแม้แนยาวนองมู น้ียา่ วีบ่่าก นาบาตา
บยา่ แน กงาไจ แง เป� มาระโก ปาบ 12:40 แน ลูกา 20:47 โยเ้วอ ฮู กาโน�
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เวอ� โบสถ์อางฮื่อ ค่าม มางนา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี มาง� แน
ค่าม น้ียา่ บ้าเจอ ลออาน เวอ ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ ม้าม้า
ม้า� 18ยาว นอง มือ จ่ีแล่ง แง น้ีแม้แน� �จาวา่แน อา่ซ่าง
อางเกิง่ท่านยา่ โยเ้วอ ก่ามค่าน ป่ี แง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา
แน� จ้า อา่ซ่าง อางเกิง่ท่านเซฺ่อ โย้เวอ ก่ามค่าน ป่ี แง แฮ้
แม้แน ยา้ กงา ฮายเค่ แงแน� แน� 19 นายา่ แมปอ ม้าม้า
ยา้� อางเกิง่ท่านยา่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้นา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง
ป่ี แฮง้� แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ น้ียา่ ล้อมาง เวอ ปีนแตปีนนา
ม้าม้า ม้า� 20 น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง อางเกิง่ท่านยา่ โย้เวอ
ก่ามค่าน ป่ี แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางเกิง่ท่านยา่ โย้เวอ อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ แฮง้ คาตา แน ก่ามค่าน ป่ี ชี แน ท่ือชา่งกานญา�
21ยาว อา่ซ่าง โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ก่ามค่าน ป่ี แง� ชฺา้ง แฮ้
ม้า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ พาจาว มางนา คาตา แน ก่ามค่าน
ป่ี ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 22 ยาว อา่ซ่าง มู่งท่า มางนา ก่าม
ค่าน ฮาชา่ง แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า มู่งท่า เวอ พาจาว ต่างอี่ อาง
ฮื่อ ด้ืง มางนา ก่ามค่าน ป่ี ชี แน ท่ือชา่งกานญา�

23�อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออื เวอ� พา
จาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง� นอยา่ ชฺา้ง แมก่
าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื� นอยา่ คาโคลาโค ท่ือแช่ ปูน แน
จา ออื พาจาว มางนา ท่ือ ปูน ท่าน เวมิ มือ� ฮอมนู้ม พ่า
ฮอมป้อม นือ แน ยีห่รา่ ออื คาตา ยา้ ท่าน คู แง� จ้า นอ
ยา่ พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา ออืนา ลู้ม คูช�ี
อางเลิง่ แฮอ้อืยา่ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื� ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ออื� แน อางเลิง่อางซืออางปลอง ออื� ท่ือแช่ ปูน แน
จา ออื พาจาว มางนา ท่ือ ปูน ท่าน แฮ้ แม่น คางญา� จ้า
ม่าอู่บจ่ีต่าง ปีนแตปีนนา น้ีออื คาตา แน ฮา คูโว� 24 ชฺา้ง
ชฺา้งแมปอ นา แก้บ้า ม่า มาง เวอ� นอยา่ ล้างต้างเซฺ่อ โย้
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เวอ อางบา ออ้ง ชี มาง ยู้ ออ่ก แง� จ้า นอยา่ อูฐ อางโต
อางโต ยา้ นาง ออ้ง แอ ป่ีง แง��

25 �อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู แน ฟารสีิ มู ชฺา้ง แมก่าท่ือ
เจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื เวอ� พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วี่
บ่ากไจ ป่ี ล่าง� นอยา่ ลอค่อลอจา ล้างก้อกแก้ว อางเง้ โย้
เวอ แอ่ แน จอ คูแง� จ้า อางคล้าว โย้เวอ ตานฮา แน ค่า
ตอง อางเลิง่ เยง้ แฮง้ แอ่ ยา้ จา แง� 26 ฟารสีิ แมปอ ออื
เวอ� ลอค่อลอจ้า อางคล้าว ออืเมอ จอ ปาโน� ยาว อางเง้
อมืมือ เซิฺง่ซฺ้าง แง��

27 �พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ป่ี ล่าง� อาง
ล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออื เวอ� นอยา่ ชฺา้ง
แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื� นอยา่ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ อาง
เง้ เวอ ซ้ี อางป่อน แม่นมาง แน ต่า ยาว� อางคล้าว ป่ากยา่
เวอ ชฺา้งซ้ีฺ อางกงา่ว แน ม้างม้าเจ้อ อางโซอางซา ออื ปล้ืง
แน จา ชี ออื ชอ้ด ยา้� 28นองมู น้ียา่ อางเง้ โยเ้วอ ชฺา้ง ออื
ฮู ยาว พาจาวจ่ีต่าง ฮายเค่ ออื แม้แน จา แง� จ้า ม้าม้า
น้ี นองมู น้ียา่ แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ แน นืงบา โย้เวอ
อางเลิง่ บ่าแม่น ออื แอ่ ยา้ จา แง��

29 �พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง� อางล้ี
บอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื แน ฟารสีิ มู ออื เวอ� นอยา่ ชฺา้ง แมก่
าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออื� 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 แม่
นมาง แน แต่ง ป่ี แง� 30 จ้า นอยา่ จ่ี คู แง น้ีแม้แน� �จา
วา่แน กงู อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง จ่ีน เวอ จา อู�้ กงูยา่ ยอง แม้แน
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา บ่าเค่ แซ่� แน��
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31 น้ีงยา้ ฮายแบ ป่ี แง นอยา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา
แซ่ ชี ออื อางอา่นอางซ้ืฺอ ม้าม้า ออื แน� 32 แฮ้แม้แนยาว
นอง อางฮู่ อางพี่ ออื� อางบล่าบ ฮา ชี ชี ออื เปิน แน แอ ฮา
แอ คู ปาว�

33�อื้อล้าง อางปีด ออื เวอ� นอยา่ ล้อแม้แน ล่าลูก แฮง้
กงาปูน แล่ คู แน�

34 �กงา ชฺา้ง กงานา จ่ีแต่นล่าฮู ออื� ชฺา้ง วี่ไซป้านญา
อางจา ออื แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออืนา ซฺาลือ ป่ี เวมิ�
นอง มือ ยองนา ซ่ืฺย แซ่ แล แง� แน ท่ือบ่า นา ไม้กางเขน
ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด แซ่ แล แง� ท่ือบ่า นา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ
ซ่ืฺย ต่ือชกื คูแง� แน ยองนา กูเมิง ยา้ เค่ ซฺ้า คูแง�

35 �น้ีแม้แนยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
ออื ซ่ีฺ แฮย้า่ นองก้อง กลา แง� อาเบล อางกงา่อางเกิง มาง
ซ่ีฺ แฮง้จาย เศคารยิาห์ เบเรคิยาห์ อางยา่ โบสถ์อางฮื่อ อาง
เกิง่ท่านยา่ โย้เวอ� นองมู ยวิชฺา้ง ออื แซ่ ยาว ซ่ีฺ เซฺ่อ ออ่ก
ลือ ชี มาง ซ่ีฺ แฮง้ คาตา ยา้�

36 �กงายา่ อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้
แน� ค้าแต้ ชฺา้ง ออื อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แฮย้า่ อามือ ชฺา้ง
ออื วีบ่่ากกงาไจ คูแง��

พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ง ออืนา ม่า แล่ม ป่ี ยา้ง
(ลก� 13:34-35)

37�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 มาง ยาอางยา่ ออืนา อางต้อง แฮง้ ไจ ค่อด ชี ชอีอื ชอ้ด
แน� จ้า นอ กงานา แฮแ้ม้แน บ่าป่ีฮา ล่า� 38 อามือ ยา่ พา
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จาว ม้า นอง อางเมิง โย้เวอ บ่าด่ืง กาน� 39 นู้จายแล ป่ี น้ี
ยา่ นอยา่ กงานา บ่ากงามยา้ง ล่ากาน� จ้า นอง น้ีแม้แน จ่ี
เมินญา �พาจาว มาง ชฺา้ง ซฺาลือ ป่ี ชี่ มางนา สรรเสรญิ ฮา
แง� � แน�

24
ชฺา้งอางเมิง ลีน ยา้ง
(มก� 13:1-31; ลก� 21:5-33)

1 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ยอ่ ออ่ก เมอ� พระเยซู
ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ตึก ออื ม่าย ฮู
ป่ี ชเีย� 2ยาว ยาง มือ ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ตึก
น้ีออืนา มยา้ง ยา่ อา่ลา� กาญ่าม เวอ ตึก น้ีออื ก่างพยา
แง� ลอบา ตาก ลางกา ชี น้ียา่ เลิง พู่นพ่าน แง� แน�

3 พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ท่ือม่าง แน ด้ืง จา
เมอ� ยาง ศิษย์ อมืมือ ยางนา ซฺ้า ล้า ยาว น้า คูง เย น้ี
แม้แน� �น้ีเลิง่ อาล่อม ตอล้า แง� แน นาง พ่าวลือ แล่ง
อางนืง แฮย้า่ ล้อนืง เวอ แน กงู ล้อแม้ แบตอ กงากา แง��
แน�

4 ยาว พระเยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �อางโต แล่มจ่าแล่
คูโว� อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี จ้อบ ป่ี คู โจ เป� 5 ไม้ ชฺา้งอา
งบยา่ ยา้ กงา อางเม้ง แฮง้ จ่ีอา้ง จ่าแล่ง แง� ยอยา่ พา
จาว มาง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง
แน ฮาจ่าแล่ คูแง� ยาว ชฺา้งอางบยา่ นา ฮาย เจ่อ ป่ีง แง�
6 จาวา่แน นอง ด้ืง โยเ้วอ แท้ แน ฮาก �สงคราม ตอล้า ช�ี
สงคราม ตอล้า ช�ี แน กงากยา่ คู ยาว บ่าแค คูโจ� ไม้ แฮ้
แม้ ม้าม้า ยา้ ตอล้า แง� ยาว น้ีเลิง่ ตอล้าออน เป� จ้า
ชฺา้งอางเมิง ลีน ยา่ง บ่าเคอ กาซ้ืง เป� 7 ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด
ยา้ แซ่ กาแง� อางเมิง ไล เมิง ยา้ แซ่ กาแง� ชฺา้งอางเมิง
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นู้เวอ กูต่องกูต่ี ยา้ ม่ีซ่ีอนื แง แน ฮา่ง จฺ่าเกิง่ เคม แง� 8 น้ี
ยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮนื้ง ชา เคิน ล้า เมอ� ต่อ
งก่าต่าง ตูกพานลาบ้าบ ยา้ง ยา้� ค่าบายา่ ออื อางยา่ ชา
เกิด้ เมอ ด้ากยา้ง แฮง้ ป้าค้า ยา้เป�

9 �นองนา ฮาก ชู แล ฮาย ลาบ้าบ ป่ี ล่ายาว แซ่ ล่าง�
แน กงา ศิษย์ เพล่อ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้ กูเมิง โยเ้วอ ชฺา้ง ออื
นองนา เม้อ ล่าง� 10 แฮญ้่าม เคินล้ายาว ชฺา้ง อางอีบ่าอา่
ยอง เจ่อ แฮง้ วี คูแง� นืงบา บ่าซือบ่าปลอง กาแน บ่าแม่น
ฮา กายาว เม้อ กาแง� 11 ยาว พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า
บ่าอา่ ออื อางบยา่ ยา้ ตอล้า แง� แน ชฺา้ง นา อางบยา่ ยา้
จ้อบ คู แง� 12 อางเลิง่ บ่าแม่น ออื บยา่ เค่ แง แฮง้ยา้ ชฺา้ง
อมืมือ บ่าลาก กา คู� 13 จ้า ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น น้ี ออื ตอ
ล้า ชี แฮง้ เปิน เมอ เคอ แน� โอด้ กงากา ชี ออืยา่ กงาปูน
จ่าแล่ คูแง� 14 ยาว พาจาว มาง อางเมิง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้มือ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ต้าว ยา้ ป่าว แอ ป่ีง แง� ไม้ กูเจ้
อกูจาด ออืนา อางเลิง่ อางแม่น น้ีออื กงากยา่ กงาแบ ป่ีง
นอ� ยาว ชฺา้งอางเมิง ลีน แฮง้มือ เคอ ลือ แง�

15 �ม้างม้าเจ้อ ชา่คาบอล้อ พาจาวจ่ี ต่าง จ่ีแต่นฮู ดา
เนียล มาง มอ ชี ชี แฮ้ยา่ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ กงามยา้ง
คูแง�� (น้ีข้อยา่ อา้นฮู ออื แม่น แน อา้น ยาว แบ ป่ี โว��
16 �แฮญ้่าม เคินยาว ชฺา้ง ยูเดีย แควน โยเ้วอ ด้ืง ออืนา ตา
แซ้ ท่า โยเ้วอ ม่าย ฮื่น แล ป่ีว� 17 ชฺา้ง ยูม้มู้ง อางท่า ด้ืง ชี
ออืนา� ยูม้ คล้าว โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ บ่าป่ี ออ้ง กอ แล
โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ป่ี โว� 18 ชฺา้ง
น่า ยา้ โยเ้วอ จา คูชี ออืนา� ยูม้ คล้าว โยเ้วอ อางก่าอางตูม
บ่าป่ี ออ้ง ยู้ แล โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โยเ้วอ ฮื่น แล
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ป่ี โว� 19 แฮญ้่าม ยา่ ชฺา้งอู่ปู่ม แน ชฺา้ง อางยา่ ออืนา ลอง
แปด ชู่ ป่ีง ออื อางญ่าม แคคาบอล้อ แน ชี่ ยา่ง ยา้� 20พา
จาว มางนา อธษิฐาน ฮา คูปาว� ฮื่น อางนืง แฮนื้ง ยา่ ชอ่
มยา่ แน ลองนืง โย้เวอ บ่าป่ี กลา โจ� 21 ไม้ แฮญ้่าม เวอ
อางตูกอางพาน อางฮื่อ ตอล้า แง� ชฺา้งอางเมิง บ่าจา กา
ซ้ืง เมอ จาย แน อามือ เคอ น้ียา่ น้ีแม้แน บ่าตอล้า กาซ้ืง
เป� แน อางเลิง่ น้ีแม้แน ตอล้า ชี น้ียา่ กาญ่าม เวอ บ่าจา
แล่ก้าน� 22 แน จาวา่แน พาจาว มาง อางญ่าม แฮง้ บ่า
ฮา ก้ืน ป่ี ยาว� อา่ซ่าง มาง ท่ือม่าง แนม จ่ีวดี บ่ากงาปูน
แล่� จ้า ยาง ชฺา้ง แช้ ชี ชี ออืนา ฮูจ่าปาปาย แฮง้ยา้ ยางมือ
อางญ่าม ยา่ง ฮา ก้ืน ป่ี ช�ี

23 �แฮญ้่าม เมอ ชฺา้ง ออื นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่า เมอ�
�แฮ�้ พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮ้ม้า นู้เวอ จาน ญา� แน� บ่าอา่ยาว �โฮก้�
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่
แฮม้้า โยเ้วอ จาน ญา� แน� บ่าเจ่อ จ่า โจ� 24 ไม้ แฮญ้่าม
เมอ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ จา แง� ยอ ฮากนา น้ีแม้แน ม่า แง�
ยอ พาจาว มาง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี
ชี่ แฮม้าง ยา้แน� บ่าอา่ยาว ยอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ
แงแน� จ้า กานแตว บ่าอา่ เป� แน ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา แง� ไม้ ชฺา้ง พาจาว มาง แชยู้้ ชี ออืนา
จ้อบ แนนอ� 25 บ่าลู่ม คูโจ� กงายา่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ม่า ชี
ลางออน ฮาย ล่าแอ�่

26 �ยาว อา่ซ่าง นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่า เมอ� �โฮก้ พระ
เยซู มาง ตี อางกืออางคาก โย้เวอ จา แง� แน ม่า ล่า เมอ
บ่าอ่อกแอ คูโจ� แน �พระเยซู มาง อางฮอ้ง โย้เวอ จา
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แง� แน ม่า ล่าเมอ บ่าเจ่อ คูโจ เป� 27 ไม้ กงาชฺา้งอางยา่
มาง ลือ เมอ� เจ้ง ยา้ กงามยา้ง คู แง� มู่งท่า เวอ มู่งบล่าบ
แม้แน ยา้ ท่ือปล่าก จาย ท่ือปล่าก ป่ากยา่ บล่าบ แอ แง�
28 ท่ือชา่งกานญา นอ ฮายา่ อแีรง้ อางมู ชฺา้งซ้ีฺ อางปู่ จฺ่า ออื
นา มยา้ง เมอ แบ แง ชฺา้งซ้ีฺ ปู่ จา แงแน� ยาว กงา นองนา
อางเลิง่ อู่บน้า ป่ี ล่า ชีแฮง้ ตอล้า เมอ� แบ ชี คู โว เป กงา
พ่าวลือ ญ่าม ยา่ง ชา เคิน ญา�

29 �ซฺ้อก แน ตูกพานลาบ้าบ แฮญ้่าม เปิน เมอ�
�มู่งน่ืง น้ียา่ วื้งวา้ง แง� แน อูล่า แฮ้ บ่าแปล่นบ่าซ่า กาน�
อูก่ื่อ อมืมือ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ แง�
แน กูยา่งกูเจ้อ มู่งท่า โยเ้วอ จา อมืมือ ยกื แง��✡

30 �แฮญ้่าม เมอ มู่งท่า โย้เวอ ฮู ยาว แบ แง� กงาชฺา้
งอางยา่ เพล่อ ชี่ มาง ชา ลือ แงแน� ยาว ชฺา้งอางเมิง โย้
เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค อมืมือ อู้งฮา้ว คูง แง� ยาว ชฺา้ง อมื
กงา มู่งบื่น อางป่อน โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน ลือ นา มยา้ง แง�
แน กงาก้อง ล่าท่ี อางฮื่อ ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว กงา อางโต
โยเ้วอ อางแปล้นอางซ้า ออ่กล้า แง� 31ยาว ซ้าดอางคยา้ว
มี เซง บื้ง แน กงากยา่ แง� แน กงายา่ เท่วาด่า ออืนา พา
จาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ชี ออืนา ซฺ้า ชอ้น กา ป่ี แง� เท่วาด่า ออื
ยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ต้าว ยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออื
นา ซฺ้า กวา่ แง� ชฺา้งอางเมิง ท่ือปล่าก ป่ากยา่ จาย ท่ือปล่า
ก ป่ากยา่ เคอ ยา้�

32�ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป้าง โยเ้วอ ฮู กาโน ล่างาม โยเ้วอ อางพ่า
พลอง ออ่ก ยาว� นอง มือ แบ คู แง ล้องมยา้ ยา่ง ชา เคิน
ลางญาแน� 33 ท่ือชา่งกานญา� นอง อางเลิง่ ตอล้า ชี น้ีออื
กงามยา้ง เมอ� นอง แบ คูโว กงา ท่ือเทอ ลือ แล่ง อางญ่าม
✡ 24:29 24:29 อสิยาห์ 13:10; 34:4-5
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ชา เคอ ชแีน� 34กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อางเลิง่ คาโคลาโค
น้ีออื ตอล้า เมอ� อามือชฺา้ง ออื บ่าซ่ีฺ โค กางซ้ืง แน� 35 มู่ง
ท่า แน ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ โปยว แอ แง� จ้า กงา จ่ีต่าง น้ียา่
โปยว แอ นืง บ่าจา��

พระเยซู ลือ อางญ่าม แฮย้า่ อา่ซ่าง มาง บ่าแบ
(มก� 13:32-37; ลก� 17:26-30, 34-36)

36 พระ เยซู จ่ี แล่ง น้ี แม้ แน� �อา่ ซ่าง มาง บ่า แบ
อางญ่าม แฮ้ยา่ ล้อนืง เคอ ล้า แงแน� ซ้ามบา เท่วาด่า
อมื บ่าแบ� กงา พาจาวอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมาง บ่าแบ� อา่
โบง้พาจาว ญา อางแบ แน�

37 �ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง ยา่ โนอาห์ จีน แฮง้แม้
แน เป� 38 แฮญ้่าม เมอ ชฺา้ง ออื แต่งงาน ฮา จฺ่าต้าง ม่อน
ซ้า คูแง� จ้า โนอาห์ ล้อง คล้าว โย้เวอ ออ้งแล เมอ ซฺ้อก
ยา้ ล้าง ยา่ง ทู้ม ล้า แง� ยาว ยองมู แฮง้ ล้าง น่ือแซ่ แล่ โค
ช�ี 39 ชฺา้ง แฮอ้อืยา่ บ้าเจอ ตอล้า แงแน บ่าแบจ่าแล่ คู เย�
ยอง คาโคลาโค แฮง้นา ล้างทู้ม ปูย แอ ป่ี เมอ เคอ ยา้เย�่
กงา ลือ เมิม แฮแ้ม้ยา้ ตอล้า แง�

40 �แฮญ้่าม เมอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น ยา้ วา่ย จา เมอ� ท่ือ
ม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่งท่า โย้เวอ ซ่ืฺยแล แง� ท่ือ
ม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชชีา่ง แง� 41 ยาว ค่าบายา่
2 คู่น ท่ืงกงา่ แน กอท่อง จา เมอ� ท่ือม่าง กงานา เจ่อ ล่าง
มางนา มู่งท่า โยเ้วอ ซ่ืฺยแล แง� ท่ือม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง
มางนา ชชีา่ง แง�

42 �แฮ้แม้แนยาว แม่น แน ล่อ ฮู คู โว� ไม้ นอง จ่ีวีด
อางซ้ืง ม้า ลอญ่าม เวอ ลือ นามบ่าแบ� 43 นองมู น้ียา่ แบ
ชี คู โว� จาวา่แน ยูม้ซ้ืง มาง แล่ค่าว ออื อา่ล่อม ล้า คู
แงแน แบนลาง ยาว� ยา ท้านยา้ บ่ายู่ แน แล่ค่าว มางนา
ยาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ บ่าป่ี ออ้งล้า� 44 นองมู น้ีง ท่ือชา่ง
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กานญา อางโต แฮง้ แม่น แน แล่ม ล่อ คู โว� ไม้ กงา พ่าว
ลือ เมอ� นอ บ่าแบจ่าแล่ คู แน บ่าเยง่ เคอ กา� กงา อาล่อ
มเมอ พ่าวลือ แง� แน�

ยา่เจ่น อางซืออางปลอง
(ลก� 12:41-48)

45 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แล่ง� �ยา่เจ่น ยอคา
อางซืออางปลอง แน อางแอ้น ม้า อา่ซ่าง เวอ� กงา ม่าย
แบ ป่ี ล่าวา่ เจ้านาย มาง ฮาก ค่อง เวอ แอน ยาว� ยาง
มือ ยา่เจ่น อางซืออางปลอง มางนา ม่าย ยา่เจ่น ท่ือบ่า ออื
นา ฮูพลา ป่ี แง� 46 เจ้านาย มาง พ่าวลือ แล่เมอ ยาง ยา่
เจ่น มาง� ยาง ล่ากาน ม่ายวา่ ป่ี ชี แฮง้ แม่น แน วา่ ชี แน
มยา้ง เมอ� ยางมือ ยา่เจ่น แฮ้มางนา โญกจ่าญ่อ จ่างแง�
47กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� เจ้านาย มาง ยา่เจ่น แฮม้างนา ยา่
เจ่น ยอคา ต้างแต่ง เพล่อ ป่ี ยาว� ยาง ล่ากาน แน อางเกิ่
งอางก้อ คาโคลาโค แฮง้ ฮูพลา ป่ีง� 48 จ้า จาวา่แน ยา่เจ่น
แฮ้มาง บ่าแม่น แน เยง้ ยาว น้ีแม้แน� �กงา เจ้านาย ม้า
บ่าพ่าว ล้า แล่ง กาซ้ืง� แน� 49 ยาว ยาง มือ ยา่เจ่น อาง
ชา่ง ออืนา ต่ือชกื ยาว� แต่ค่าต้างมู ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน แต่
ค่า ต้าง ช�ี 50 ยาว ยาง เจ้านาย มาง ล้า เมอ� ยา บ่าแบจ่า
แล่ แน อางนืง อางญ่าม แฮง้นา บ่าแบ� 51 ยาว ยาง เจ้า
นาย มางมือ ยางนา ต่ือชกื ก่าออ่ก ยาว� ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ
นืงบาท่ือเจ่อ ออืก้อง แอ ด้ืง ป่ีง แง� โยเ้วอ อูง้ฮา้ว ด้า โฮก้
ฮา้ว อางเซง ออื แอ่ ยา้ จา แง��

25
เจ้าสาว อางชา่ง ท่ือแช่ คู่น อางเลิง่ ยา่ง
(ลก� 12:41-48)

1พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �พาจาว มาง อางเมิง แฮย้า่
เจ้าสาว อางชา่ง ท่ือแช่ คู่น� กู่มบีท่่อ จฺ่อ ท่าม ออ่กลือ ยาว
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เจ้าบ่าว มางนา ลือ ลาบ แม้แน ยา้� 2 ยองมู โย้เวอ ชฺา้ง
อางจ่าง 5 คู่น แน ชฺา้ง อางแอ้น 5 คู่น เย� 3 ยา่บี่ อางจ่าง
5 คู่น ออื กู่มบีท่่อ ยา่ง ฮา้น แอน ช�ี จ้า นามมาน ยา่ง ฮา้น
เพ้อ แน บ่ากงา ฮา้น แอ เย� 4 จ้า ค่าบายา่ อางแอ้น 5 คู่น
ออืยา่ กู่มบี่ท่อ ยา่ง ฮา้น แอน ยาว� นามมาน ยา่ง คาตา
แน ฮา้นเพ้อ แน ฮา้น แอน ช�ี 5 ยาว เจ้าบ่าว มาง ล้า แฮ้
ยา่ อางกล่าม เย� แฮง้เย่ ยา่บี่ คาโคลาโค อมืมือ ยู่ ซ้ี ยาว
ยู่ มู่งน่ืงออ่ง คูช�ี

6 �ยาว 12 โมง มู่งค่ี เคิน เมอ ยองมือ อางเซง ฮา้ว นา
กงากยา่ ชเีย น้ีแม้แน� �เจ้าบ่าว มาง ลืน ชา อางไว่ แน อ่
อกลือ ลาบต้อน คู โว� แน�

7 �ยาว แฮง้ยา้เย่ เจ้าสาว อางชา่ง อมืมือ ทานล้า ยาว กู่
มบี่ท่อ ยา่ง ท่อ คูช�ี 8 ยาว ยา่บี่อางจ่าง อมืมือ ยา่บี่อางแอ้
น ออืนา จ่ีชา่ง คู เย น้ีแม้แน� �นอง นามมาน แฮง้ กงูนา
เป่ิง ป่ี ล่าปาว� กงู กู่มบี่ท่อ ยา่ง นามมาน โค ชี ยาว ชา ซฺู่
แง��

9 �ยาว ยา่บี่อางแอ้น อมืมือ ม่า ชเีย น้ีแม้แน� �บ่ากงา
เป นามมาน น้ียา่ กงู คาโคลาโค น้ียา่ บ่าล่อ กา� นอยา่ ฮาก
นามมาน ก่อง โยเ้วอ ป้า วอื แอ คู ปาว� แน�

10 �ยา่บี่อางจ่าง ออื นามมาน วอื แอ เมอ เจ้าบ่าว มาง
เคอ ลือ ชเีย� ยาว เจ้าสาว อางชา่ง นามมาน อางจา อมื
มือ เจ้าบ่าว มาง ก้อง ค่าบาล่า ล่ากาน โย้เวอ เค่ ออ้ง แลน
ชเีย� ยาว ล้องก้อ ยา่ง พี่ ชเีย� 11ยาว ยา่บีอ่างจ่าง ออื เคอ
ล้าเมอ ยองมือ ฮา้ว คูง เย น้ีแม้แน� �เจ้านาย เวอ� กงูนา
ล้องก้อ น้ีง พอง ป่ี ล่า ปาโน� แน�

12 �จ้า เจ้าบ่าว มาง พอ เย น้ีแม้แน� �กงายา่ นองนา
ม่ายแบ ป่ี ล่าวา� กงา นองนา บ่าแบล่ากงา กา� แน�
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13 �น้ีแม้แนยาว แม่น แน ล่อฮู คูโว� ไม้ นอ บ่าแบ
อางญ่าม แฮ้ ล้อนืง เคอ ล้า แงแน��

ยา่เจ่น 3 คู่น อางเลิง่ ยา่ง
14 พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �บ่าอา่ยาว พาจาว มาง

อางเมิง แฮย้า่ ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง ฮาก อางเมิง โยเ้วอ ชา แอ
ยาว� ยาง ยา่เจ่น ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว� ยาง อางเกิง่ แฮง้
ชี ฮูพลา ป่ี มางนา เพ้ก แง เป� 15 ยา ยา่เจ่น ท่ือม่าง มาง
นา พลู้ 5 เหรยีญ� ยา่เจ่น ท่ือม่าง มางนา 2 เหรยีญ� ยาว
ยา่เจ่น ท่ือม่าง มางนา ท่ือ เหรยีญ ป่ี ช�ี ยอง ฮูพลา กงากา
แฮง้ วา แน ป่ี ฮูพลา ป่ี ช�ี ยาว ยาง มือ แก้บ้า ยอ่ แลน
ชเีย�

16 �ยา่เจ่น พลู้ 5 เหรยีญ กงา ชี ม้า� ซฺ้อก ยา้ พลู้ ยา่ง
ฮา้น ก่องก้า แล ยาว พลู้ 5 เหรยีญ กงา ช�ี 17 ยาว ยา่เจ่น
พลู้ 2 เหรยีญ กงา ชี ม้า พลู้ ยา่ง ฮา้น ก่องก้า ยาว พลู้ 2
เหรยีญ กงา ชเีย� 18 จ้า ยา่เจ่น พลู้ ท่ือ เหรยีญ กงา ชี ม้า
เจ้านาย มาง พลู้ ป่ี ชี ยา่ง ค่ามตู่ ตู่ย พูม ชี ชเีย�

19�เจ้านาย มาง แอ มล่าง ยาว พ่าวล้า แล่เมอ� ยาง มือ
ยาง ยา่เจ่น ออืนา น้า ชเีย พลู้ ยา่ง บ้าเจอล้อแม้ ฮา คู แอ
แน� 20 ยา่เจ่น พลู้ 5 เหรยีญ กงา ชี มางมือ� ยาง เจ้านาย
มางนา พลู้ 5 เหรยีญ ก่องก้า กงา ชียา้ง คาตา ฮา้น ป่ี ล้า
ชเีย� ยาว ยาง มือ ยาง เจ้านาย มางนา ม่า เย น้ีแม้แน�
�เจ้านาย เวอ� นาง กงานา พลู้ 5 เหรยีญ ฮูพลา ป่ี ล่า ชี น้ี
ยา่ กงา กําไร 5 เหรยีญ กงา แล่แอ�่�

21�แฮง้ยา้เย่ เจ้านายมางมือ ยางนา ม่า น้ีแม้แน� �อาง
แม่น ยา้เป นา ยา่เจ่น อางแม่น แน อางซืออางปลอง� นา
ยา่ อางเลิง่ อางอี เวมิ มือ อางซืออางปลอง� กงา นางนา
อางเกิ่งอางก้อ บยา่ แน ฮูพลา ป่ี ล่าแน� กงาก้อง ท่ืงกงา่
แน จฺ่าต้าง ม่อนซ้า ล่าปาว��
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22 �ยาว ยา่เจ่น พลู้ 2 เหรยีญ กงา ชี มางมือ� ยาง เจ้า
นาย มางนา ล้า ซฺ้า ล้า ยาว ม่า เย น้ีแม้แน� �เจ้านาย เวอ
นายา่ กงานา พลู้ 2 เหรยีญ ฮูพลา ป่ี ล่าแง� กงายา่ ก่องก้า
ยาว กําไร 2 เหรยีญ กงา แล่แอ�่ แน�

23 �แฮง้ยา้เย่ เจ้านาย มาง มือ ยางนา ม่า ชี น้ีแม้แน�
�อางแม่น ยา้เป นา ยา่เจ่น อางแม่น แน อางซืออางปลอง�
นายา่ อางเลิง่ อางอี เวมิ มือ อางซืออางปลอง� กงา นาง
นา อางเกิง่อางก้อ บยา่ แน ฮูพลา ป่ี ล่าแน� กงาก้อง ท่ืงก
งา่ แน จฺ่าต้าง ม่อนซ้า ล่าปาว��

24 �ยาว ยา่เจ่น พลู้ ท่ือ เหรยีญ แน กงา ชี มางมือ ล้า
ยม่า ล้า ชเีย น้ีแม้แน� �เจ้านาย เวอ� กงา อางแบ นายา่
ชฺา้ง อางโซ้กอางไล้� แน นายา่ ฮาก ตี เวอ อางคลาอางซ้าง
นาง บ่ากงาคลาบ่ากงาซ้าง ออื ยา่ด ยูบู้้ แง� 25กงา แค ค้า
ยาว แฮง้ยา้ นาง พลู้ ป่ี ล่า ชี่ แฮง้ น้ืงชฺา่ เวอ ค่ามตู่ ตู่ย ยาว
พูม แอ� นู้ จา ญา นาง พลู้ ยา้ง� แน�

26 �แฮง้ยา้เย่ เจ้านาย มาง อี่ ชี น้ีแม้แน� �ยา่เจ่น บ่า
เม่น แน อางคล่ือ เวอ� นายา่ อางแบ กงายา่ ฮาก ตี เวอ�
อางคลาอางซ้าง กงา บ่ากงาคลาบ่ากงาซ้าง ออื ยา่ดยู้ ป่ี
แงแน� 27 ท้าว น้ีแม้แนยาว นายา่ กงา พลู้ แฮง้ ธนาคาร
เวอ บ่าฮา่น ชี แล แน� ไม้ กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ กงา พลู้
แฮง้ แน ค้ีดอก แฮง้ คาตา น่อ กงา แง� แน�

28�ยาว เจ้านาย มาง มือ ยาง พลู้ ยา่ง ยา่เจ่น พลู้ ท่ือแช่
เหรยีญ จา มางนา ป่ี ช�ี 29 ไม้ ชฺา้ง ยอง อางเกิง่ ค้าจา แฮง้
จองไจ ฮา ตอล้า ป่ี ออื� ยอ อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา กงา แล่
แง� จ้า ชฺา้ง ยอง อางเกิง่ ค้าจา แฮง้ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าฮา
ตอล้า ป่ี ยาว� ยอง ค้าจา แฮ้ยา่ โค ยา้ ยู้ ป่ี แง� 30 ยาว
ยาง มือ ยา่เจ่น จองไจ บ่าจา มางนา� ตี อางเง้ อางวื้งอาง
วา้ง ชฺา้ง อูง้ โฮก้ฮา้ว ด้า อางเซง จา โยเ้วอ ลาม วี แอ ช�ี�
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ชฺา้งอางยา่ มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อน ยา้ง
31พระเยซู จ่ี แล่ง น้ีแม้แน� �กงาชฺา้งอางยา่ มาง เท่วา

ด่า คาโคลาโค ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ล่าท่ี ฮื่อ แน ลือ เมอ�
กงา ต่างอี่ อางฮื่อ ล่าท่ี อางจา โย้เวอ ด้ืง ลือ แง� 32 ชฺา้ง
กูเจ้อกูจาด น้ียา่ กงาชฺา้งอางยา่ มาง ล้าก้า โย้เวอ ล้า ชอ้น
ล้า คูแง� ยาว กงา ชฺา้ง ออืนา แช้ ยาว เจิก่ กา ป่ีง แง� แกะ
ปอฮู มาง แกะ แน แพแล ออืนา แช้ ออ่ก กา ป่ีง แม้แน ยา้�
33กงา แกะ ออืนา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ โยเ้วอ แช้ ชี แง�
ยาว แพแล ออืนา กงา ล่าปู่ ล่าซ่าย ป่ากยา่ แช้ ชี แง�

34�ยาว กงายา่ ก่าซ้าด มาง ยา้� กงายา่ ล่าม่า โยเ้วอ ด้ืง
ออืนา จ่ีชา่ง แง น้ีแม้แน� �นองมู อา่โบง้ ก้อง เวอ ก่ามป่อน
กงาบู้ ชี ออื เวอ� ชฺา้งอางเมิง ต่องก่าต่าง แต่ง เมอ จาย�
นองนา อางเมิง ซฺ้า ชี ล่าชี่ แฮง้ ล่าบู ล้า คูโว�� 35 ไม้ กงา
แบ่ซฺู่ เมอ นอยา่ กงานา จฺ่า ป่ี ล่า คูแง� กงา ล้างแบ่ เมอ
นอยา่ กงานา ต้าง ป่ี ล่าแง� นอง กงานา บ่าแบ ล่ากงากา
เวมิ มือ� นอยา่ กงานา เป-ลอ ลาบตอน ล่าแง� 36 กงา อา
งก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา เวมิ มือ� นอง มือ ซฺ้า ตูม ป่ี ล่า
แง� กงา บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ เวมิ มือ นอง มือ กงานา ฮูพลา ล่า
แง� กงา คอก เวอ ด้ืง เมอ นอง มือ กงานา บ่อซฺ้า ล่าแง�

37 �ยาว ชฺา้ง พาจาว มาง นืงบาวา แน ฮา ชี ออื น้ีแม้
แน พอ แง� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ กงูยา่ นาง แบ่ซฺู่ นา อาล่อม
มยา้ง ช�ี แน อาล่อม เวอ นางนา จฺ่าต้าง ป่ี ล่า ช�ี บ่าอา่
ยาว นาง ล้าง แบ่ นา มยา้ง ยาว อาล้อม เวอ ล้าง ต้าง ป่ี ล่า
ช�ี 38 แน กงูยา่ นางนา บ่าแบล่ากงา กาแน อาล้อม มยา้ง
ล่า ช�ี ยาว อาล้อม เวอ ยูม้ คล้าว เวอ เป-ลอ ลาบตอน ออ้ง
ล้า ป่ี ล่า ช�ี แน นาง อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา แน อา
ล้อม เวอ มยา้ง ล่า ช�ี แน อาล้อม เวอ นางนา อางก่าอาง
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ตูม ป่ี ตูม ป่ีล่า ช�ี 39 ยาว กงูยา่ นาง ด้ากยา้ง ชี แน คอก
เวอ จา นา อาล่อม เวอ มยา้ง ล่า ช�ี แน กงูยา่ นางนา อา
ล้อม เวอ บ่อ ซฺ้า ล่า ช�ี แน�

40 �ยาว กงา ยองนา พอ แง น้ีแม้แน� �กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน� กงา ม้องน้าม ชฺา้ง
ปีนแตปีนนา อางอี เลิน่เลิน่ มางนา นอ อาล่อม เวอ ม้างม้า
เจ้อ ฮายกาน แง� นอยา่ กงานา คาตา แน ฮา ล่า ชี แน ท่ือ
ชา่งกานญา��

41 �ยาว กงา ชฺา้ง ล่าซ่าย ป่ากยา่ ด้ืง ออืนา พลาบ อี่ ชเีย
น้ีแม้แน� �ฮื่น โว ชฺา้ง แซ้งวา้น จ่ีต่าง กงาบู้ ชี ออื เวอ�
บี่ท่อ ซฺู่นืง บ่าจา ซาตานแด่ยา่ยอคา� แน ยาง ยา่เจ่น ออื
นา เก้ม ชี ป่ี ชีโย้เวอ กลา แอ คูโว� 42 ไม้ กงา แบ่ซฺู่ เมอ
นอ กงานา เจิน้เจ้อ บ่าจฺ่า ป่ี ล่า� กงา ล้าง แบ่ เมอ นอ กงา
นา เจิน้เจ้อ บ่าต่าง ป่ี ล่า� 43 นอ กงานา บ่าแบ ล่ากงา กา
แฮง้ยา้ นอง กงานา นอง ยูม้ โย้เวอ บ่าป่ี ออ้งแล ล่า� กงา
อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา เวมิมือ นอง มือ อางก่าอาง
ตูม บ่าป่ีก่าบ่าป่ีตูม ล่า� กงา ด้ากยา้ง เมอ แน คอก เวอ จา
เมอ กงานา บ่าบ่อ ซฺ้า ล่า คู��

44 �ยาว ยอง พอ แง น้ีแม้แน� �จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ�
นาง แบ่ซฺู่ เมอ� ล้างแบ่ เมอ แน นางนา บ่าแบล่ากงา กา�
แน นาง อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา� แน นาง ด้ากยา้ง ชี
แน คอก เวอ จา นา มยา้ง เมอ บ่าปล่อง ล่า แน อาล้อม ฮา
ล่า ช�ี แน�

45 �ยาว กงา น้ีแม้แน พอ แง �กงา อางเลิง่ ม้าม้า นอง
นา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ น้ีแม้แน� นองมู ชฺา้ง น้ีมู ก้อง กงา ม้
องน้าม ชฺา้ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน่เลิน่ มางนา เจิน้เจ้อ บ่า
ฮา ป่ี กางซ้ืง� ยาว นอยา่ กงานา คาตา แน เจิน้เจ้อ บ่าฮา
ป่ี กางซ้ืง แน ท่ือชา่งกานญา� แน�
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46 �ยาว ยอง มือ วี่บ่ากกงาไจ แล แง� จ้า ชฺา้ง พาจาว
มาง นืงบาวา แน ฮา ออื พาจาว มาง ก้อง จ่ีวีดม้าม้า กงา
จา แล แง��

26
ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา ชา แซ่ ยา้ง
(มก� 14:1-2; ลก� 22:1-2; ยน� 11:45-53)

1พระเยซู อางเลิง่ น้ีออื จ่ี เปิน ยาว ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า เย
น้ีแม้แน� 2 �นองมือ อางแบ คูยา 2 นืง ยาว ปัสกาป่อยนืง
อางนืง ยา่ง เคอ ญา แน� ยาว กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ มาง
นา ชฺา้ง ออืก้อง ซฺาแอ ป่ี ยาว� ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด
แอ แง��

3แฮญ้่าม เวอ ปุโรหติ ยอคา แน ยวิ โบสถ์ ยอคา อมืมือ�
คายาฟาส ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยูม้ เวอ ลือ
ชอ้น ลางกา ช�ี 4 ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา ล้อแม้ กยา้บ แน
ชู ยาว แซ่ วา แน น้าท้าม กาง เย� 5 จ้า ยอง มือ ม่า กาง เย
น้ีแม้แน� �ปัสกา อางนืง นู้เวอ บ่าฮา แคน คูโจ� ไม้ ค่อง
ชา่ง ออื อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา คู นา วาม คูงเย��

ค่าบายา่ ท่ือม่าง พระเยซู นา น้ําหอม ต่า ป่ีง ยา้ง
(มก� 14:3-9; ยน� 12:1-8)

6 เบธานี ค่อง โยเ้วอ พระเยซู ซีโมน ค้ีตู้ด เพล่อ อา่น มาง
ยูม้ โยเ้วอ จา เมอ� 7 ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา แง� น้ําหอม ป่าง
อางฮูอ่างคา ยา่ง ท่าม ล้า ยาว� พระเยซู ด้ืง เงน้ ฮา่งจฺ่า จา
เมอ น้ําหอม ยา่ง อางตู่ เวอ ต่า ป่ี ชเีย�

8 ศิษย์ ออื มยา้ง คู ยาว ยองมือ นืงบาค่า จ่ี คูงเย น้ีแม้
แน� �อางเกิง่ อางแม่น อางฮู่อางคา น้ียา่ บ้าเจอ นา ค้า
ค้าเล้อเล้อ แน ฮาย บ่อ แง� 9 ก่อง ยาว นาบาตา บยา่ ยา้
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พลู้ กงา แง� ยาว ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา พลู้ แฮง้ ป่ี
เชคาไล� แน�

10พระเยซู กงากยา่ ยาว ยาง ศิษย์ ออืนา ม่า เย น้ีแม้แน�
�นอยา่ ยางนา บ้าเจอฮาย ต่ีนต้อง แง� ยา กงานา อางเลิง่
อางแม่น ฮา ป่ี ล่าง ม้า� 11 ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืยา่ นอง
ก้อง กูญ่าม ยา้ จา แง� จ้า กงายา่ นองก้อง กูญ่าม แน บ่า
กงา ด้ืง แล เป� 12 ยาง กงา อางโต นู้เวอ น้ําหอม ต่า ล่าชี่
น้ียา่ กงา ศพ แฮง้ พูม เมอ เก้ม ชี ล่าแง� 13 กงา ม่ายแบ
ป่ี ล่าวา่� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอล้อเกิง้ อางเลิง่ อางแม่น
น้ีง ป่าว แง� ชฺา้ง อมื ค่าบายา่ น้ีมาง กงานา อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา ป่ี ล่าชี่ น้ีง คาตา ยา้ จ่ี เคอ แง� ไม้ ยางนา ป้ือซฺ้า
แนนอ� แน�

ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา มาง
(มก� 14:10-11; ลก� 22:3-6)

14 ยูดาส อสิคารโิอท พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ�
ศิษย์ ท่ือม่าง มาง ปุโรหติ ยอคา ออืก้อง แอ ชเีย� 15 ยา น้า
แอ ชี น้ีแม้แน� �กงา นองนา ซ่ืฺย พระเยซู นา ชู แล ยาว
นอยา่ กงานา อาล้อ แน ป่ี ล่าแง�� แน� ยาว ยอง มือ ยู
ดาส นา พลู้ 30 เหรยีญ ป่ี ชี เย� 16 ยาว จายล้า แล่ยาว ยู
ดาส มือ พระเยซู นา ยองนา ชู ล้า ป่ี อางญ่าม แฮง้ ซฺ้า เย�

พระเยซู ปัสกาป่อยนืง เวอ ฮา่งจฺ่า ยา้ง
(มก� 14:21-22; ลก� 22:7-14, 21-23; ยน� 13:21-

30)
17 ค้านู้ มป่างอางเจ้อบ่ากานป่อยนืง ต่องก่าต่าง แฮนื้ง

ยา่� พระเยซู ศิษย์ อมืมือ น้า เย น้ีแม้แน� �ปัสกาป่อยนืง
จฺ่าเกิง่ นางนา ซฺ้า ชี ป่ี ล่าง น้ียา่ ล้อเกิง้ ชี ป่ี ล่าแง�� แน�
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18ยาวพระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี น้ีแม้แน� �อางเมิง คล้า
ว โย้เวอ ออ้งแล ยาว ค่าพ่าย่า ท่ือม่างนา ซฺ้าแล โว� ยาว
ยางนา ม่า โว น้ีแม้แน� �กงู อา่จาน มาง ม่า ล่าง� กงา
อางญ่าม ยา่ง ชา เคอ ลือ ชา� กงา นาง ยูม้ นู้เวอ กงา ศิษย์
ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ปัสกาป่อยนืง จฺ่าต้าง แง�� � 19 ยาว
พระเยซู ศิษย์ อมื พระเยซู ม่า ชี แม้แน ฮา คู ช�ี โยเ้วอ ปัส
กาป่อยนืง จฺ่าเกิง่ ยา่ง ซฺ้า ชี คู ชเีย�

20 มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษยเ์อก 12 คู่น
ออืก้อง� ฮา่งเพิน่ ทาง เวอ ท่ืงกงา่ แน ด้ืงเงน้ แน ด้ืง ชเีย�
21แน ยอง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง เมอ พระเยซู มือ น้ีแม้แน
จ่ี ช�ี �กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� นอง อางมู
นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าแง� แน�

22ยาว ศิษย์ อมื นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� ยองมู คาโค
ลาโค แฮง้ กาจาง กามาง กา แน พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน
คูช�ี �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� กงา บ่าอา่ อา่ลา�� แน�

23 แฮง้เย่ พระเยซู มือ ม่า ชี น้ีแม้แน� �ชฺา้ง กงานา บ่า
แม่น ฮาชา่ง ล่าง ม้ายา่� กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน น้ําจิม้ ลอค่อ
ท้ือค่อ กา แน คี ชี มาง ยา้เป� 24 กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี
น้ีม้า กงาซ้ีฺ แง� พระคัมภีร์ เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮง้แม้
แน ยา้� จ้า ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง แฮม้างนา พาจาว
มาง ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ป่ี แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า บ่ากงา เกิ้ดลือ
แฮง้ เชคาไล� แน�

25 ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ชา ฮา มางมือ พระเยซู นา
น้า เย น้ีแม้แน� �อา่จาน เวอ� กงา บ่าอา่ อา่ลา�� แน�
ยาว ยาง มือ พอ เย น้ีแม้แน� �นาง ยา้� แน�
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ค้านู้มป่าง แน อา่งูน่ แต่ค่า ยา้ง
(มก� 14:22-26; ลก� 22:15-20; 1 คธ� 11:23-25)

26 พระเยซู แน ศิษย์ ออื ท่ืงกงา่ แน จฺ่าต้าง ด้ืง คู เมอ�
พระเยซู มือ ค้านู้ มป่าง แฮง้ กอ ท่าม แล่ชี�่ แน พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮง้ ชดี ศิษย์
เอก ออืนา เป่ิง ป่ี ช�ี ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �ยู้ จฺ่า ปาว น้ียา่
กงา อางโต ยา่ง ยา้� แน�

27 ยาว พระเยซู มือ อา่งูน่ แต่ค่า ล้างก้อก แฮง้ กอ ท่าม
แล่ชี�่ แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว ศิษย์ ออื
นา ต้าง ป่ีชี�่ 28 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �น้ียา่ กงา
ซ่ีฺ เซฺ่อ ออ่ก ล้า ป่ีง ยา้ง ยา้� ไม้ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา อางบ
ล่าบ ปล่องปูน ป่ีง แนนอ� แน ซ่ีฺ น้ียา่ พาจาว มาง ก่าม
ค่าน อางซ่ืฺอ โย้เวอ อางชา่ ยา่ง ยา้� 29 กงา อางเลิง่ แฮง้
ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� กงา อา่งูน่ แต่ค่า บ่าต่าง แล่ก้าน� แฮนื้ง
เคิน เมินญา กงู ท่ืงกงา่ แน อา่งูน่ แต่ค่า ท่ือเทอ กงาต้าง
แล่แง� แน แฮนื้ง พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ อางนืง ยา้ง ยา้เป� แน�

30 ยองมู ยา่ง สรรเสรญิ เพ่ง ยา่ง ฮา้ว เปิน คู ยาว� ยอง
มือ มะกอกเทศ ตาแซ้ โยเ้วอ ซ่ืฺยกา แลน ชเีย�

พระเยซู ศิษย์ ออื ยางนา วี แฮง้ ม่า ยา้ง
(มก� 14:27-31; ลก� 22:31-34; ยน� 13:36-38)

31พระเยซู ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ม้ีค่ี นองมู คา
โคลาโค น้ียา่ กงานา วี ล่า คูแง� ไม้ พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้
แน มอ ยาว แต้ม ชี ป้าน่อ�
�พาจาว ม้า แกะ ปอฮู มางนา แซ่ แง�
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แน แกะ ออืยา่ กามางกาต่อง กามางกาต่ี แน ฮื่น แอ
คูแง� แน�✡

32 �จ้า กงา ซ้ีฺ ยาว แต่ล้าน แล่ เมอ� กงา กาลิลี แควน
โยเ้วอ นอง ฮู่ เวอ แล ลางออน ฮา แง� แน�

33 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ฮาก นาง
นา วี ล่าโค เวมิ มือ กงายา่ นางนา บ่าวี ล่า�� แน�

34 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา ม่า เย น้ีแม้แน� �กงา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ ม้ีค่ี ยาพ่า บ่าตานฮู่ เวอ� นา
ยา่ กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน 3 เทอ จ่ี แง� แน�

35 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �อา่จาน
เวอ� กงานา นางก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาซ้ีฺ ป่ี ล่าเวมิ� จ้า กงา
บ่าจ่ี นางนา บ่าแบล่ากงา กา� แน� ยาว ศิษย์ ท่ือบ่า ออื
คาตา ยา้ แฮแ้ม้แน จ่ี คูช�ี

พระเยซู ยาง ท่ือม่าง แน อธษิฐาน ฮา ยา้ง
(มก� 14:32-42; ลก� 22:39-46)

36 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา เกทเสมนี โซน โย้
เวอ ซ่ืฺย แลน ชเีย� ยาว ยองนา ม่า เย น้ีแม้แน� �นอยา่ นู้
จา คู โว เป กงายา่ แฮก้ยา้ อธษิฐาน ฮา แล ปานา� แน�
37 ยาว พระเยซู มือ แลน ช�ี แน ยา เปโตร� ยากอบ แน
ยอหน์ (เยด่ เศเบดี อางยา่ เย�่� ยองนา คาตา แน ซ่ืฺยแลน
ช�ี ยาว พระเยซู มือ นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� แน ยา
นาบาตา ยา้ นืงบาต่องลาบ้าบ ช�ี 38 แฮง้ยา้ ยาง เปโตร�
ยากอบ แน ยอหน์ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงายา่ นืงบา
ต่องลาบ้าบ ชา ซ้ีฺ ยา้ง ญา จา แง� นอง นู้เวอ กงานา ล่อ
ด้ืง ล่าโว� บ่ายู่ คูโจ เป�� แน�
✡ 26:31 26:31 เศคารยิาห์ 13:7



มัทธวิ 26:39 cxxiv มัทธวิ 26:46

39พระเยซู อางอี้ ยอ่ แอน ยาว แมก่า ยา่ง น้ืงชฺา่ เวอ บอก
ยาว อธษิฐาน ฮา ชี น้ีแม้แน� �อา่โบ้ง เวอ� จาวา่แน อาง
เพล่อ กงากา แนยาว ตูกพานลาบ้าบ ล้างก้อก น้ีง กงาก้อง
บ่าจา ป่ี ล่า โจ� จ้า ล้อแม้เวมิ นาง นืงบาจาบวา แน เพล่อ
ป่ี ปาว� กงา นืงบาจาบ น้ีง วา แน บ่าอา่� แน�

40 ยาว พระเยซู มือ ยอ่ พ่าว ล้าน แล่ชี�่ แน ยาง มยา้ง
ชี ยาง ศิษย์ 3 คู่น ออืยา่ ยูน่ ชแีน� แฮง้ยา้ ยาง เปโตร นา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ทานล้า โว� นายา่ ทานล้า ยาว กงานา
ท่ือชัว่โมง อางชา่ง ด้ืง ชา่ง ล่า บ่ากงา ลา� 41แม่น แน อาง
โต แล่ม แล่ คูโว� แน อธษิฐาน ฮา คูโว� ไม้ อา่ซ่าง มาง
นา นองนา บ่าป่ี จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่า แนนอ� นืงบา น้ีง
อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ซ้ี เวมิ� จ้า อางโต น้ียา่ อางด่
ออางยา่� แน�

42ยาว พระเยซู มือ ท่ือเทอ ยอ่ พ่าว แล อธษิฐาน ฮา ชเีย
น้ีแม้แน� �อา่โบ้ง เวอ ตูกพานลาบ้าบ ล้างก้อก น้ีง กงา
ก้อง บ่าปูน ยาว� นาง นืงบาจาบวา แน เพล่อ ป่ี ปาว� แน�
43 ยาว พระเยซู ยอ่ พ่าวล้าน แล่ เมอ มยา้ง ช�ี ยาง ศิษย์
ออื ยูน่ ชแีน� ยองมู น้ียา่ แมนือแมคอ ฮา่น แมนือ บ่าพอง
ล้าตอ กา�

44 ยาว พระ เยซู มือ อา งอา้น แม้ แน ท่ือ เทอ พ่าว
อธษิฐาน ฮา แล ชเีย� น้ีเทอ 3 เทอ เคิน ชาเย� 45ยาว พระ
เยซู มือ ยอ่ พ่าวล้า ศิษย์ ออืนา ฮูน ล้า แล่ชี�่ แน ยาง ยอง
นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นองมู น้ียา่ ยู่ ซ่าวด้ืง แล่ คูง ลา�
กงา คางญ้า� ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง� กงาชฺา้
งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมางนา ชู ยาว� ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา ป่ี
อางญ่าม ยา่ง เคิน ญ้า� 46ทานล้า ปาว เอว้� โฮก้ ชฺา้ง กงา
นา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง เคิน ล้าง ญา� แน�



มัทธวิ 26:47 cxxv มัทธวิ 26:55

พระเยซู นา ชู ชยีา้ง
(มก� 14:43-50; ลก� 22:47-53; ยน� 18:3-12)

47พระเยซู จ่ี ยา้ง บ่าลีน ก้ืง ยูดาส เคิน ล้า ช�ี ยา ศิษย์
เอก 12 คู่น โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� แน ยา ชฺา้ง อางอี
บ่าอา่ ซ่ืฺยล้าน ช�ี ยองมู น้ียา่ มยา แน ตู้ลู้ง ท่าม ล้าน คูช�ี
ชฺา้ง ยองนา ซฺา ล้า ป่ีชี่ ออืยา่ ปุโรหติ ยอคา ออื แน ยวิชฺา้ง
ยอคา ออื ยา้� 48 ยูดาส มือ ยองนา อางด่า เวอ น้ีแม้แน ม่า
ชี ลางออน ม่าย ช�ี �กงา อา่ซ่าง นา ป่าปา น่าม แล แง�
นอง ชฺา้ง แฮม้างนา ชู แอ โว�� แน� 49 ยูดาส มือ ซฺ้อก ยา้
พระเยซู นา ยอ่ ออ้งซฺ้า แล ช�ี แน ยาง พระเยซู นา น้ีแม้
แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่จาน เวอ� แน� ยาว พระเยซู นา ป่าปา
เวอ น่าม ช�ี

50แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ยางนา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �อาง
ชา่ง เวอ บ้าเจอฮาซ้ีเวมิ อางไว่ แน ฮา ปาว� แน� ยาว ชฺา้ง
แฮอ้มืมือ พระเยซู นา ออ้ง ชู ล้า ชเีย� 51 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�ี

52 จ้า พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ มางนา ม่า เย น้ีแม้แน�
�นาง มยาทาง แฮง้ กอย ชี โว� ชฺา้ง มยาทาง ไจ ออื มยา
ทาง แฮง้ ปาปาย ยา้ กงาซ้ีฺ แล่แง� 53 นาง เยง้ กานยาว
กงายา่ อา่โบ้ง นา บ่าป่า ปล่อง ป่ี กงากา ลา� ยา กงานา
ซฺ้อก แน เท่วาด่า 12 มู กงานา ซฺาลือ ป่ี ล่าเวมิ อางกงา�
54 จ้า จาวา่แน กงา แฮแ้ม้แน ฮา ยาว� พระคัมภีร์ เวอ แต้ม
ชี ชี แม้แน บ่าตอล้า เป� แน�

55 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ชฺา้ง แฮ้ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�นอง มยาทาง แน ตู้ลู้ง ท้าม ล้า ยาว กงานา ชู ล้าล่า คูชี
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น้ียา่� ไม้ นอ กงานา ค่าโม่ยค่ามโจน แน เยง้ ล่างลา� นอ
ยา่ กงา โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ม่าอูบ่ ด้ืง นา กูนืง ยา้ มยา้ง ล่า
แง� จ้า นอ กงานา บ่าชู ล่า� 56 จ้า กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้แม้
แน ยา้ กงาเพล่อ แง� แน� ยาว พระเยซู ศิษย์ คาโคลาโค
อมื พระเยซู นา วี คูช�ี ไม้ ยองมู น้ียา่ แค ฮื่น คูช�ี

พระเยซู ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ล้าก้า เวอ จา ยา้ง
(มก� 14:53-65; ลก� 22:54-55, 63-71; ยน� 18:13-

14, 19-24)
57 ชฺา้ง แฮอ้อืยา่ พระเยซู นา ชู ช�ี ยาว ปุโรหติ ยอคา อาง

ฮื่อ เลิน่เลิน่ คายาฟาส มาง ยูม้ โย้เวอ ซ่ืฺยแอน ช�ี ยาว โย้
เวอ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ชอ้น
กา น้าท้าม กาจา เย� 58 เปโตร พระเยซู ก้อง เวอ่เวอ่ แน
เค่แอน ช�ี แน ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ยูม้ กอง
โค้ง โย้เวอ ออ้งแลน ยาว� ยู้มล่อฮู ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
ช�ี ยา บ้าเจอ ตอล้า แง แน ล่อ ฮู เย�

59 ปุโรหติ ยอคา แน สภาแซนฮีดรนิ อางมู คาโคลาโค
ออื� พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอา่ ออืนา ซฺ้า ยาว พระเยซู นา อางซี
จ่ี กาน ป่ี ยาว แซ่ คู เย� 60 จ้า พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอา่ ออื อา
งบยา่ แน จา เวมิ มือ� จ้า ยอง มือ พระเยซู นา อางซี บ่าซฺ่า
แซ่ กงา กาเย� จ้า น่อง เวอ ค่าพ่ายา่ 2 คู่น จ่ี เย น้ีแม้แน�
61 �ค่าพ่าย่า น้ีม้ายา่ จ่ี แง พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ น้ียา่
กงา พยา วี อางกงา� ยาว 3 นืง โย้เวอ อางซ่ืฺอ แต่งล้า แล่
ป่ี แงแน��

62 แฮง้ยา้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ทาจูง ล้า
ช�ี แน พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �ยอ นางนา อางซี ฮา
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ชี แน จ่ี ล่าง� ท้าว นา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี ลา�� แน� 63 จ้า พระ
เยซู มือ กยา้บ ยา้เย�่ แฮง้เย่ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง มือ พระเยซู นา จ่ีชา่ง ชี น้ีแม้แน� �กงา นางนา น้า
ล่า ปานา� พาจาว มาง ล้าก้า นู้เวอ ก่ามค่าน ฮา ฮูแล� นา
อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แงแน� นา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง ลา� นายา่ พาจาว มาง อางยา่
มาง ม้าม้า ยา้ ลา�� แน�

64 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ ชี น้ีแม้แน� �นาง จ่ี น้ียา่
อางกงา่ ยา้� จ้า กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� จ้างจ้าง โย้เวอ นา
ยา่ กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี มาง� พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ โย้เวอ ด้ืง นา กงามยา้ง แง� แน
กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี ม้ายา่ มู่งบื่น อางป่อน โย้เวอ ท่ืงก
งา่ แน ลือ แง� แน� 65 ยาว ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มางมือ นืงบาค่า ชเีย� ยาว ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ
แฮง้ ชดีล่าก แล่ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �ยา พาจาว มางนา ม้า
ม้า ยา้ จ่ีฮูยา้ แง� กงู พี่ญ่าน บ่าซฺ่า กานโจ� ฮู ปาว นอ จ่ี
ต่าง ฮูยา้ แฮง้นา กงากยา่ คูงญา� 66 นอยา่ ล้อแม้แน เยง้
คูแง�� แน� ยาว ยอง มือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �ยาง อาง
ซี น้ียา่ ซ้ีฺ ก้อม้อก ยา้� แน�

67 ชฺา้ง แฮอ้มืมือ พระเยซู แมก่า เวอ ค่านล่าง พี่ด กาน
ยาว ต่ือ ช�ี 68 ยาว ยอง พระเยซู นา น้า คูง เย น้ีแม้แน�
�ก่าซ้าด พาจาว มาง ซฺาลือ ป่ี ชี่ มาง เวอ� ม่า ล่าวแล อา่
ซ่าง นางนา ต่ือ ล่า ชี่ ม้า�� แน�

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จ่ี ยา้ง
(มก� 14:66-72; ลก� 22:56-62; ยน� 18:15-18, 25-

27)
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69 เปโตร ยูม้ กองโค้ง โย้เวอ ด้ืง จา เมอ ยา่บี่ ยา่เจ่น ท่ือ
ม่าง เปโตร นา มยา้ง ยาว น้า เย น้ีแม้แน� �นา เยซู กาลิลี
บ่า มางก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง อา่ลา�� แน�

70 จ้า เปโตร มือ ชฺา้ง อางมู ออื ล้าก้า โยเ้วอ พอ เย น้ีแม้
แน� �กงา บ่าแบ นา บ้าเจอ นา จ่ี เคอ แง� แน�

71ยาว ยาง มือ ก้ามท้ือ ล้องก้อ โยเ้วอ ยอ่ ออ่กแอน ชเีย�
ยาว ยา่บี่ ยา่เจ่น ท่ือม่าง ยางนา มยา้ง แล่ ชี่ มาง มือ� ชฺา้ง
โย้เวอ จา ออืนา จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �ชฺา้ง น้ีม้า เยซู นาซา
เรธ็ชฺา้ง มางก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ด้ืง แง� แน�

72 จ้า เปโตร มือ พอ เย น้ีแม้แน� �กงา สาบาน ฮา เวมิ
อางกงา กงา ค่าพ่ายา่ น้ีมาง นา บ่าแบกงากา� แน�

73ยาว ท่ือซ่าล่ากยาว ชฺา้ง โยเ้วอ จูง จา มาง มือ� เปโตร
นา ยอ่ ออ้ง ซฺ้า ลา ชี ยาว จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �นายา่ ยอง
อางมู ออื ม้าม้า ยา้� ไม้ นาง จ่ีต่าง แฮ้ ยอง จ่ีต่าง อางเซง
แม้แน� แน�

74 จ้า เปโตร มือ สาบาน ฮา ชี แน ก่ามค่าน ฮา ชี น้ีแม้
แน� �กงา ค่าพ่าย่า น้ีมาง นา บ่าแบกงากา� แน� ยาว ซฺ้
อก ยา้ ยาพ่า ต้าน ล้า ช�ี

75 ยาว เปโตร มือ พระเยซู ม่า ชี แฮง้นา เยง้ กงา แล ชี
น้ีแม้แน� �นายา่ ยา บ่าตาน ฮู่ เวอ กงานา บ่าแบ่ล่ากงา
กาแน 3 เทอ จ่ี แง� แน� แฮง้เย่ เปโตร มือ นืงบาชูม่ อาง
เง้ เวอ ออ่กแอ อูง้ แอ ช�ี

27
พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซ่ืฺยแอ ยา้ง
(มก� 15:1; ลก� 23:1-2; ยน� 18:28-32)
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1ซอทาอางด่า โยเ้วอ ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื
ฮา กางเย� พระเยซู ซ้ีฺ แฮง้ ซูม แงแน� 2 แฮง้เย่ ยองมือ
พระเยซู นา พือ ยาว ปีลาต โรม ผู้วา่ มางนา ซ่ืฺย ซฺ้า แล ช�ี

ยูดาส แซ่ แล่ง ยา้ง
(กจ� 1:18-19)

3 ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา ชี มาง พระเยซู นา ซ้ีฺ แอ
เคอ แน ต้าดต่อน ชี แน แบน ยาว� ยางมือ นาบาตา เย นื
งบาชูม่ แง� แฮง้ยา้เย่ ยาง มือ พลู้ 30 เหรยีญ ยา่ง� ปุโรหติ
ยอคา แน ยอคา ยา่ม่าง ออืนา ค่ืน ป่ี แล่ชี�่ 4ยาว ยูดาส มือ
จ่ี เย น้ีแม้แน� �กงายา่ ชฺา้ง อางแม่น เจิน้เจ้อ อางซี บ่าฮา
มางนา บ่าแม่น ฮา กาน แอ� กงา อางบล่าบ ฮา ชา� แน�
จ้า ยอง มือ พอ คูงเย น้ีแม้แน� �แฮย้า่ นาง อางเลิง่ กงู

อางเลิง่ บ่าอา่� แน� 5 ยูดาส มือ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ
พลู้ ยา่ง จานวี ยาว� อางเง้ เวอ ออ่กแอ น้ืงชฺอื แป่น แซ่ แอ
แล่ ชเีย�

6 ปุโรหติ ยอคา อมืมือ พลู้ แฮง้ กอ ยาว จ่ี คูง เย น้ีแม้
แน� �พลู้ น้ีง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ พลู้ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน
กอ ชี น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว เวอ อางซี� ไม้ พลู้ น้ียา่ ไจ ชฺา้ง
นา วื้อ ซ้ีฺ ป่ีชี�่ แน� 7 แฮง้เย่ ยอง มือ พลู้ แฮง้ น้ืงชฺา่อู่ล่อง
แต่งฮู มาง ตี ยา่ง วื้อ แอช�ี ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ศพ พูม ยา้
แต่ง เย� 8แฮง้เย่ ตี แฮง้นา อามือ เคอ แน �ซ่ีฺ ตี� แน ฮา้ว
แง� 9 น้ีเลิง่ ยา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เยเรมีย์ มาง มอ ชี แม้
แน ยา้ ตอล้า ชี น้ีแม้แน�
�ยอยา่ พลู้ 30 เหรยีญ อสิราเอลชฺา้ง ออื� ยาง อางโต อางฮู่

เยง้ ชี ยา้ง�
10 น้ืงชฺา่อูล่่อง แต่งฮู มาง ตี ยา่ง วื้อ แอ ช�ี จ่ีวดีอางซ้ืง มาง

กงานา ม่า ชี ล่า ชี แม้แน� แน�
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ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้า ยา้ง
(มก� 15:2-5; ลก� 23:3-5; ยน� 18:33-38)

11 ยาว ยอง มือ พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต มาง ล้าก้า เวอ
ซ่ืฺย จูง แอ ชเีย� ยาว ผู้วา่ มาง มือ พระเยซู นา น้า เย น้ี
แม้แน� �นายา่ ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด ลา�� แน� ยาว พระ
เยซู มือ พอ เย น้ีแม้แน� �โอย่� อางอา้ ยา้ นาง จ่ี น้ียา่ อา
งกงา่ ยา้เป� แน� 12 ยาว ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา
ออื� พระเยซู นา จ่ี เมอ พระเยซู มือ เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี พอ เย�
13 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต มือ น้า แง น้ีแม้แน� �ฮาก นางนา
อางไล้จ่ีกาน ล่าง แฮง้นา บ่ากยา่ ลา�� แน� 14 จ้า พระ
เยซู มือ ผู้วา่ ปีลาต นา ท่ือก่าม แนม บ่าพอ เย� แฮง้เย่ ผู้
วา่ ปีลาต มือ นืงบาม่าน แง�

ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ตอ ซ้ีง ยา้ง
(มก� 15:6-15; ลก� 23:13-25; ยน� 18:39-19:16)

15 ปัสกาป่อยนืง โย้เวอ อางล้ีบอางล่าว จา เย� นักโทษ
ออืนา กาปี กามาง กา แน ตอ แงแน� น้ียา่ ผู้วา่ ปีลาต อาง
ล้ีบอางล่าว แต่งล้า ชียา้ง� น้ีงยา้ ผู้วา่ ปีลาต มางมือ ค่อง
ชา่ง ออืนา ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา ท่ือม่าง แช้ ตอ ป่ี แง�
16 แฮญ้่าม เมอ นักโทษ บ่าแม่น อางโซ้กอางไล้ ท่ือม่าง จา
แง� อางเม้ง บารบับัส แน ยางนา อา่ซ่าง มาง อางแบ กงา
กา แอ่ ยา้เย�่ 17 ค่องชา่ง ออื ลาน คู ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ
ยองนา น้า คูงเย น้ีแม้แน� �นอยา่ กงานา อา่ซ่าง นา ตอ ป่ี
ล่าแง� บารบับัส นา ล่าอา้ว พระเยซู ฮาก พาจาว มาง แชยู้้
ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง แน ฮา้ว มางนา ตอ ป่ี ล่า แง� แน�
18ยาง น้ีแม้ จ่ี น้ียา่� ไม้ ผูว้า่ ปีลาต อางแบ เย ปุโรหติ ยอคา
แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื� พระเยซู นา ซ่ืฺยล้า ชี แฮย้า่ พระเยซู
นา เจอค้อย แฮง้ ปาปาย แน�
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19 ผู้วา่ ปีลาต ต่างอี่ ด้ืงยา้ โย้เวอ ด้ืง ต้าดต่อน เมอ� ผู้
วา่ ปีลาต ค่าบา มางมือ ยา่เจ่น ท่ือม่าง นา ม่าย ผู้วา่ ปีลาต
นา ม่าย ล้า ป่ี ชเีย น้ีแม้แน� �ค่าพ่าย่า เจิน้เจ้อ อางซี บ่า
จา น้ีมาง นา เจิน้เจ้อ บ่าฮา โจ� ไม้ ม้ีค่ีทาง เวอ กงา ยาง
นา แมบืน บ่าแม่น แน บืน มยา้ง แอ� กงายา่ ซอทา จาย
มู่งค่ีล้าก้า เคอ ยา นืงบาบ่าม่อนบ่าซ่า��

20 จ้า ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื� ค่องชา่ง ออื
นา จ่ีซ้อ ม่าอู่บ บารบับัส นาตอ ป่ี เย� ยาว พระเยซู นา แซ่
โว แน ม่า ชเีย� 21 ผู้วา่ ปีลาต มือ ค่องชา่ง ออืนา น้า เย น้ี
แม้แน� �น้ี 2 คู่น นา อา่ซ่าง นา ตอ ป่ี ล่าแง แน��
ค่องชา่ง ออืมือ ฮา้ว ม่า เย� �บารบับัส นา ตอ โว� แน�

22 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ น้า แล่ ชเีย น้ีแม้แน� �เยซู ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ พาจาว มาง ก่าซ้าด แชยู้้ เพล่อ ป่ีชี่ มางนา ล้อแม้
ฮายวา� แน� ยาว ยอง คาโคลาโค แฮ้งมือ ฮา้ว ม่า คูงเย
น้ีแม้แน� �ยางนา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด โว�� แน�

23 จ้า ผู้วา่ ปีลาต มือ ยองนา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �ยา บ้า
เจอ อางซี ฮา ช�ี� แน�
จ้า ค่องชา่ง อมื อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา อางเซง บื้ง แน จ่ี

โฮก้ คูช�ี ยอ น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ ช�ี �ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ แซ่
โว�� แน�

24 ผู้วา่ ปีลาต มือ เจิน้เจ้อ บ่าฮาตอ กา เย� แน ชฺา้ง ออื
แกล่ก ลางกา ยาว ยาง มือ ค่องชา่ง ออื ล้าก้า โย้เวอ ล้าง
ยา่ง ล่าปู่ ชี่ แล่ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �ค่าพ่ายา่ น้ีมาง ซ้ีฺ น้ียา่
กงา บ่าแบ เป� นอง คาฮาแม้แน ฮา คู ปาว� แน�

25 ยาว ค่องชา่ง อมืมือ ฮา คูงเย น้ีแม้แน� �ยาง ซ้ีฺ น้ียา่
กงู อางยา่อางคยา้ แน กงูมู น้ีง ลาบจ่าแล่ คู แน��
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26 แฮง้เย่ ผู้วา่ ปีลาต มือ บารบับัส นา ตอ ช�ี ยาว พระ
เยซู นา ซ้าด อางคอ ล่าต่ือ ซฺ้าม กอเล อางแล้ม ตีด ชี ออื�
ต่ือชกื ป่ี ยาว ตาฮา้น ออืนา ป่ี ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด
แซ่ แอ ป่ี ชเีย�

ผู้วา่ ปีลาต ตาฮา้น ออื พระเยซู นา จ่ี ฮูยา้ ยา้ง
(มก� 15:16-20; ยน� 19:2-3)

27ยาว ตาฮา้น อมื พระเยซู นา ศาลปรโีทเรยีม โยเ้วอ ซ่ืฺย
แลน คูช�ี ศาลปรโีทเรยีม น้ียา่ ผู้วา่ ม่าง ยูม้ กองโค้ง โย้
เวอ� ยาว ยองมู แฮง้ โย้เวอ ตาฮา้น คาโคลาโค จา ออืนา
ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ 28ยอ พระเยซู อางก่าอางตูม อางเง้ ยา่ง แล ป่ี
ยาว� อางก่าอางตูม อางแน้ ก่าซ้าด อางก่าอางตูม แม้แน
ตูม ป่ี ชเีย� 29 ยอ จ่ีกู่ ยา่ง มงกุฎ แต่ง ยาว พระเยซู อาง
ตู่ เวอ ชอ่ง ป่ี ยาว� ไมออ ป้าง ยา่ง ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่
ท่าม ป่ี ช�ี ยาว ยอง มือ ยางนา ป่าตูคู บอกไว้ ชี แน แต่งจ่า
แล่ คู ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน� �ยวิชฺา้ง ก่าซ้าด มาง เวอ� จาบื่อ
ด้ืงบื้อ แน จา โว� แน� 30 ยาว ยอง มือ พระเยซู นา ค่าน
ล่าง ยา่ง พี่ด กาน ยาว� ไมออ ปาง ยา่ง ยาง อางตู่ เวอ ชกื
ชเีย� 31 ตาฮา้น ออื พระเยซู นา ป่าลาลาบ่อ ม่อน ก่อ แล่
คู เมอ� ยอง พระเยซู นา ก่าซ้าด ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ
แฮง้ แล ออ่ก ป่ีชี�่ ยาว พระเยซู อางก่าอางตูม แฮง้ ยางนา
อางอา้น แฮง้แม้แน ก่าตูม แล่ ป่ีชี�่ ยาว ยองมู แฮง้ พระ
เยซู นา ซ่ืฺย ออ่ก แลน คูช�ี ไม้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า
โยเ้วอ แซ่ แล แง แนนอ�

พระเยซู ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชยีา้ง
(มก� 15:21-32; ลก� 23:26-43; ยน� 19:17-27)
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32 ยอง ยอ่ ออ่ก ลือ เมอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง นา มยา้ง ช�ี
ยาง อางเม้ง ซีโมน แน� ยา ไซรนี อางเมิง เวอ จายลือ ช�ี
ยาว ยอง มือ ยางนา พระเยซู ไม้กางเขน ยา่ง เค้ ป่า ป่ี ชเีย�
33 ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ซ่ืฺย น้ืงชฺา่ตี กลโกธา โย้เวอ เคิน
แล ช�ี กลโกธา น้ียา่ อางตู่ ตู่คยา่ม ตาแซ้ นา ฮา แง�
34 ยาว ยอง มือ อา่งูน่ แต่ค่า อางเกิง่ อางค่า ซูน ชยีา้ง พระ
เยซู นา ฮา้น ต้าง ป่ี ชเีย� จ้า พระเยซู มือ บ่าต่าง เย�

35 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือ
ต้ีด ช�ี แน พระเยซู อางก่าอางตูม แฮง้ เบอจอก เป่ิง ลาง
กา ช�ี 36 ยาว ยองมือ พระเยซู นา ด้ืง ฮู คู ชเีย� 37 ยาว
ยอง มือ พระเยซู อางตู่ อางท่า เวอ ล่าไม แป้น โยเ้วอ� อาง
ซี ฮา ชยีา้ง แต้ม ชี น้ีแม้แน� �น้ีม้า เยซู ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด
มาง� แน� 38 ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น จา แง� ตาฮา้น ออืยา่
เยด่นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ช�ี แน พระเยซู ก่องทาง
โย้เวอ ด้ืง ป่ีชี�่ ล่าซ่าย ป่ากยา่ ท่ือม่าง แน� ล่าม่า ป่ากยา่
ท่ือม่าง แน�

39 ค่องชา่ง ยอ่ ไก้ กวา่ คูง อมื อางตู่ วดื คูง เย�✡ แน ยอง
พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี ฮูยา้ คูช�ี 40 �บ้าเจอล้อแม้ จา แง�
นา โบสถ์อางฮื่อ แฮง้ พยา ยาว� 3 นืง นู้เวอ อางซ่ืฺอ แต่ง
แล่ง อา่ลา✡, จาวา่แน นาง พาจาว มาง อางยา่ ม้าม้า แน
ยาว ค่าตอง อางโต น้ีง ปล่องจ่าแล่ ปาโน� แน ไม้กางเขน
ท่า เวอ จาย ลู่งลือ โว�� แน�

41ยาว ปุโรหติ ยอคา อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื� แน ยวิ
ชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู นา จ่ี ฮูยา้ กางเย น้ีแม้แน� 42 �ยา
ฮากนา อางปล่อง กงากา จ้า ยา ค่าตอง นา บ่าปล่อง จ่าแล่
✡ 27:39 27:39 สดุดี 22:7; 109:22 ✡ 27:40 27:40 มาระโก 14:58;
ยอหน์ 2:19
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กงากา� จาวา่แน ยา ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด ม้าม้า แน ยาว�
ค่าตอง ไม้กางเขน ท่า เวอ จา แฮง้ ปล่อง จ่าแล่ ยาว� ลู่ง
ลือ กงากา ยาว กงูม มือ ยางนา เจ่อจ่า คู แน� 43 ยา พา
จาว มางนา นืงบาชี แง� จาวา่แน พาจาว มาง ยางนา บ่าวี
ยาว� พาจาว มางนา อามือ ป้า ปล่อง ป่ี โว� ไม้ ยา จ่ี แง น้ี
แม้แน� �กงา พาจาว มาง อางยา่� � แน�

44 แน ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน� ไม้
กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชี มาง เยด่ คาตา พระเยซู นา จ่ี
ฮูยา้ เย�

พระเยซู ซ้ีฺ ชยีา้ง
(มก� 15:33-41; ลก� 23:44-49; ยน� 19:28-30)

45 ยาว ชฺา้งอางเมิง คาโคลาโค โย้เวอ� 12 โมง นืงก้อง
เวอ จาย 3 โมง เวอ เคอ น้ียา่ วื้งวา้ง โค ช�ี 46 3 โมง มู่งค่ี
ล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ ช�ี �เอลี เอลี
ลามา สะบักธานี�� แน� น้ีแม้แน ฮา แง� �พาจาว มาง
เวอ� พาจาว มาง เวอ� บ้าเจอฮาย กงานา วี ล่าแง�� แน�

47 ค่องชา่ง แท้ แน จูง ฮู คูชี ออื กงากยา่ เมอ� ยอง น้ีแม้
แน จ่ี ลางกา ช�ี �น้า แล้� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์
นา ฮา้ว แง� แน� 48 ยาว ท่ือม่าง จา เย� อางไวอ่างคยา้ง
ยา้ อูไ่ต่ ยา่ง อา่งูน่ แต่ค่า เวอ ตือ ยาว� ล่าไม เวอ ชอก ยาว
พระเยซู ม่านป่อง เวอ กลาง แล ต้าง ป่ีชี�่ 49 จ้า ชฺา้ง จ้าน
ล้าชี ออื จ่ี กาง เย น้ีแม้แน� �บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� ล่อ ฮู คู
เซฺ้อ ยางนา เอลียาห์ อางลือ ปล่อง ลือ ล่า�� แน�

50 พระเยซู ท่ือเทอ จ่ีโฮก้ ยาว อางซ่า แช ซ้ีฺ คา ชเีย�
51 แฮญ้่ามเมอ โบสถ์อางฮื่อ อางฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ล้อ
งก้อ โย้เวอ� พ้า✡ เทิง ชี ชียา้ง ซฺ้อก ยา้ 2 พื้น แน ชีดอ่อก
✡ 27:51 27:51 อพยพ 26:31-33
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ล้า ช�ี พ้า ชดี ชี แฮ้ยา่ อางท่า จาย อางอ่อก เคอ แน ชดี
ลู่งลืน ช�ี ยาว น้ืงชฺา่ อมืมือ ม่ีซ่ีอนื ล้าช�ี ลอบา อมืมือ ป
ล่าก พล่อยพล่อย เย� 52 ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ อมื พอง ออ่ก ล้า
ช�ี ยาว พาจาว มาง ชฺา้งซ้ีฺ แอ ชี อมืมือ อางบยา่ ยา้เย่ แต่
ลาน ช�ี 53พระเยซู แต่ ลาน แล่ ยาว ยอง มือ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชี
ยา้ เวอ จาย ออ่ก ลาน คู ชเีย� ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง เวอ ซ่ืฺย กา แลน ยาว� ค่องชา่ง ออืนา มยา้ง
แล ป่ี ชเีย�

54ตาฮา้น มู แน ตาฮา้น นายรอ้ย ท่ือม่าง พระเยซู นา ล่อ
ชีอมื� ม่ีซ่ีอนื ชี แฮง้ แน อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี ออื
มยา้ง คู ยาว� ยอง มือ นาบาตา เย แค คูแง� แน ยอง จ่ี
กางเย น้ีแม้แน� �ยา พาจาว มาง อางยา่ ม้าม้า ชา� แน�

55 ค่าบายา่ ท่ือมู เวอ่เวอ่ แน จูง ฮู จา เย� ยอ พระเยซู
นา กาลิลี แควน เวอ จาย ยา้เย่ เค่ ฮูพลา ลา ช�ี 56 ยองมู
โย้เวอ มารยี์ มักดาลาชฺ้าง มาง� มารยี์ ยากอบ แน โยเซฟ
เยด่ อางบา มาง แน เศเบดี ค่าบา มาง จา เย�

พระเยซู ศพ ยา้ง
(ลก� 23:50-56; ยน� 19:38-42)

57 มู่งค่ีล้าก้า โย้เวอ ชฺา้งอางจาอางปาง ท่ือม่าง จา แง
อางเม้ง โยเซฟ แน� ยา อารมิาเธยี อางเมิง เวอ จายล้า ช�ี
ยา พระเยซู ศิษย์ เย� 58 โยเซฟ ผู้วา่ ปีลาต ก้อง แลน ยาว
พระเยซู ศพ ยา่ง ป้า แล ชเีย� แฮง้ยา้เย่ ปีลาต มือ ตาฮา้น
ออืนา ม่าย พระเยซู ศพ ยา่ง โยเซฟ นา ป่ี ป่ีชี�่ 59 โยเซฟ
มือ พระเยซู ศพ ยา่ง� พ้า อางป่อน อางฮู่ อางคา ยา่ง ป้าน
ยาว ฮา้น แอน ช�ี 60 ยาว ลอบา ตาแซ้� ยาง ท้ามชฺา้งซ้ีฺชี
ยา้ อางซ่ืฺอ ม่า แต่ง ป่ีชี่ โย้เวอ พระเยซู ศพ ยา่ง ฮา้น ชี แล
ชเีย� ยาว ยาง ชา แอ แล่เมอ ยาง มือ ท้าม เวอ ลอบาซ่ือ
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อางฮื่อ ยา่ง พี่ ชเีย� 61แฮญ้่ามเมอ มารยี์ มักดาลาชฺา้ง แน
มารยี์ ท่ือม่าง มาง เยด่� ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ ท่ือปล่าก ป่ากยา่
โยเ้วอ ล่อด้ืง จา เย�

พระเยซู ศพ ชยีา้ โยเ้วอ ตาฮา้น ออืนา ล่อ ป่ี ยา้ง
62 ยาว ซอทา เคอ เมอ ปุโรหติ ยอคา แน ฟารสีิ ออื ผู้วา่

ปีลาต ก้อง ลา ช�ี แฮนื้ง ลองนืง เย� 63 ยาว ยอง มือ ม่า
คูงเย น้ีแม้แน� �กงูยา่ อางจาม กงากา ชฺา้งแล่จ่อบ แฮม้้า
จ่ี แง� ยา ซ้ีฺ ยาว วา่นท่ี 3 แฮนื้ง อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่แง แน�
64 ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา ม่า ล่อ แอ ปี ปาว วา่น
ท่ี 3 นืง เวอ ต่ือเคอ แน� อา่ซา ยาง ศิษย์ ออื ศพ แฮง้ ค่าว
ยาว ค่องชา่ง ออืนา จ้อบ คู นา น้ีแม้แน� �ยา แต่ ลาน แล่ง
ญา� แน� น้ีเทอ จ้อบ แล่ยาว ยา ชฺา้ง ออืนา อางอา้น แฮง้
ล่อบ่าปา ยาเป จ้อบ แล่แง� แน� 65 ยาว ผู้วา่ ปีลาต มือ
ม่า ชี น้ีแม้แน� �ตาฮา้น ออืนา ม่า ล่อ แอ ป่ีว นอง ล้อม้อก
แน ซ่ืฺย แอ ซ้ีง ซ่ืฺย แอ ปาว� แน� 66แฮง้ยา้เย่ ยอง มือ ท้า
มชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ ตาฮา้น ออืนา ล่อ ป่ี ช�ี ยาว ท้าม ออ้ง
ยา้ ลอบา พี่ ชี โย้เวอ อางชา่ แต่งตีด ช�ี อางชา่ แฮ้ยา่ อา
งอา้น แม้แน บ่าจา ยาว ฮาก โก้นก้าว ล้า ชี แน ฮาย แบ
ป่ีง�

28
พระเยซู แต่ล้า แล่ ชยีา้ง
(มก� 16:1-8; ลก� 24:1-12; ยน� 20:1-10)

1 วา่นตีด ซอทาอางด่า โย้เวอ มารยี์ มักดาลาชฺ้าง� แน
มารยี์ ท่ือม่าง มาง เยด่ มือ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ เวอ ล้าน ชี เย�

2 แฮญ้่าม เมอ นาบาตา เย ม่ีซ่ีอนื ช�ี ยาว จ่ีวีดอางซ้ืง
มาง เท่วาด่า ท่ือม่าง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ ยาว� ลอบา
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ท้าม ออ้งยา้ โยเ้วอ พี่ ชี ยา่ง ต่าน ออ่ก ชเีย� ยาว ลอบาท่า
เวอ ด้ืง ชเีย� 3 เท่วาด่า มาง อางโต แฮย้า่ มู่งบล่าบ ชอ้ด ยา้
แปล้น แง� แน ยาง ค่าลาว แฮ้ยา่ อู่ไต่ แม้แน ป่อน แง�
4 ตาฮา้น ออื เท่วาด่า มางนา มยา้ง คู ยาว แค ยกื เลิง แล่
คูช�ี

5 จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เท่วาด่า มาง ค่าบายา่ มาง เยด่นา จ่ี
ชา่ง เย น้ีแม้แน� �บ่ากงาแคคา� กงา อางแบ ไน้ยา่ พระ
เยซู ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด แซ่ ชี มางก้อง ล้า แงแน�
6 ยา นู้เวอ บ่าจา กาน� ยางนา ชี ชี นู้เวอ ฮู ล้า ปาว� ยาง จ่ี
ชี ชี แม้แนยา้ แต่ล้าน แล่ ช�ี 7 ยาง ศิษย์ ออืนา อางไว่ แน
แอ ม่า แอ ปาว น้ีแม้แน� �ยา แต่ล้าน แล่ง ญา� ยาว อา
มือ ยา กาลิลี แควน โยเ้วอ นองฮู่ ยา้ แลน แง� ยาว นอยา่
ยางนา โย้เวอ กงามยา้ง แลแง� อางเลิง่ น้ียา่ กงา นองนา
ลือ ม่า ล่าง ยา้งยา้� แน�

8 ค่าบายา่ มาง เยด่ มือ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้ เวอ อางไว่
อางคยา้ง แน อ่อกแอน ช�ี เยด่ แคมอางแค กยา่ง อางก
ยา่ง แน ฮื่น แอ พระเยซู ศิษย์ ออืนา ม่า แอ ชเีย�

9 ท่ือชีด่ยาว พระเยซู มือ ค่าบายา่ มาง เยด่ ล้าก้า เวอ จูง
ลือ ชเีย� แน จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน� �อางจาอางด้ืงบื้อ ลา��
แน� ยาว เยด่ มือ พระเยซู ล่าค่ือ เวอ ออ้ง ค่อด ป่าตูคู บอก
ไว้ แล ชเีย� 10ยาว พระเยซู มือ ค่าบายา่ มาง เยด่ นา จ่ีชา่ง
ชี น้ีแม้แน� �บ่ากงาแคคา� กงา ชฺา้ง ออืนา กาลิลี แควน
โย้เวอ ม่าย แล ป่ี ปาว� ยอยา่ กงานา โย้เวอ กงามยา้ง ล่า
แง� แน�

ตาฮา้น ออื ปุโรหติ ยอคา ออืนา ม่า ยา้ง
11 ค่าบายา่ มาง เยด่ แก้บ้า ยอ่ แอ เมอ� ตาฮา้น ท้า

มชฺา้งซ้ีฺชียา้ ล่อฮู ท่ือบ่า อมืมือ อางเมิง คล้าว โย้เวอ ออ้ง
แล ยาว� ปุโรหติ ยอคา ออืนา อางเลิง่ ตอล้า ชี ออื อูบ่น้า ป่ี
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ชเีย� 12 แฮง้เย่ ปุโรหติ ยอคา ออื แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื น้า
ท้าม ลางกายาว� ตาฮา้น ออืนา พลู้ บยา่ ยา้เย่ ป่ี ช�ี 13 ยอ
ยา่ ตาฮา้น ออืนา ม่า จ่ี ป่ีชี่ น้ีแม้แน� �พระเยซู ศิษย์ ออื ตา
ฮา้น ล่อ จา ออื ยู่ เมอ พระเยซู ศพ ยา่ง ค่าว แอน ชี แน�
14 ยาว จาวา่แน น้ีเลิง่ ผู้วา่ มางก้อง เคิน แล ยาว� นอยา่
เจิน้เจ้อ บ่ากงา จ่ี คา กงู จ่ี กานนา นองนา บ่าฮาย ลาบ้าบ
ป่ี ล่า�� 15ตาฮา้น อมืมือ พลู้ ยา่ง ยู้ ยาว ยอง ม่า ชี แม้แน
ฮาย คู ช�ี แฮง้ยา้เย่ น้ีเลิง่ ยา่ ยวิชฺา้ง ออื อามือเคอ แน อูบ่
กาแง�

พระเยซู ยาง ศิษย์ ออืนา จ่ีชา่ง ยา้ง
(มก� 16:14-18; ลก� 24:36-49; ยน� 20:19-23;

กจ� 1:6-8)
16 พระเยซู ศิษย์เอก 11 คู่น อมืมือ กาลิลี แควน โย้เวอ

แลน คู ช�ี ยาว ตาแซ้ พระเยซู ม่ายแล ป่ีชี่ โย้เวอ แลน คู
ชเีย� 17 ยองมู ยา่ง พระเยซู นา มยา้ง คู ยาว ป่าตูคู บอกไว้
ช�ี จ้า ท่ือบ่า นืงบา เวอ เยง้ คูง พระเยซู ม้าม้า ยา้ล่า แน�

18พระเยซู มือ ยองก้อง ออ้งล้า ยาว จ่ีชา่ง เย น้ีแม้แน�
�พาจาว ม้า กงานา มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ล่าท่ี คาโค
ลาโค ยา่ง ป่ี ล่างญา� 19 น้ีแม้แนยาว นองมือ� ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออืนา กงา ศิษย์ เพล่อ ล้า ป่ี ปาว�
ยองนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ี เมอ� อา่โบ้งพาจาว�
กงา พาจาวอางยา่ เพล่อ ชี มาง� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง อางเม้ง น้ีง ไจ ฮา ป่ี โว� 20 นอยา่ กงา กูยา่งกู
เจ้อ ม่าอู่บ ล่า ชี น้ีง� โค แน ยองนา ม่าอู่บ น้าจ่า ป่ี คู โว�
ยาว บ่าลู่ม คูโจ กงายา่ นองก้อง กูญ่าม ยา้ จา แงแน� ชฺา้
งอางเมิง อางนืงลีน เมอ เคอ ยา้�� แน�
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