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มัทธิว พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชียา
้ ง

มัทธิว

มัทธิว ปาบ แต้ม ชี ม้า มัทธิว อางโต ย่าง ย้า แต้ม ชี. ยาง
ก้อง อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แล่ง แง เลวี แน. ยา พระเยซู ศิษย์
เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ย้า. ยา ยิวชฺา้ ง แน ค้า
แต้ เวอ ยา ภาษี กอฮู เย.
มัทธิว ปาบ นี้ ปาบ แต้ม ชี นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง. พระเยซู พา
จาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ง มาง
ย้า, พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ กาญ่าม
เวอ ลือ มาง แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน. จ้า ล้อแม้เวิม ปาบ
นี้ ปาบ จองไจ นี้ ยา่ พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
ก้อง จองไจ จา ปี่ ง แฮ้งย้า เป.

พระเยซู อางเจ้อ ย้าง
(ลก. 3:23-38)
1 อางเม้ง นี้ อือ ย่า พระเยซู คริสต์ ก่า ซ้าด อางฮื่อ มาง
อางฮู่ อางพี่ อือ อางเม้ง ย่าง เป. พระเยซู ย่า ก่าซ้าด ดาวิด
ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี แน ก่าซ้าด ดาวิด ย่า อับราฮัม ก้อง
อางเจ้อ ซื้บลือ ชี.
2 อับราฮัม อางย่า มาง อางเม้ง อิสอัค, อิสอัค อางย่า มาง
อางเม้ง ยาโคบ, ยาโคบ อางย่า มาง อางเม้ง ยูดาห์ แน ยา
โคบ ก้อง อางย่า ค่าพ่าย่า 11 คู่น จา แล่ แง. ชฺา้ ง 11 คู่น นี้
อือย่า ยูดาห์ ม้องน้าม อือ ย้าเป.
3 ยู ดาห์ ย่า เปเรศ แน เศราห์ เย่ด อางโบ้ ง เย. ยาว เย่ด
อางบา ม้า ทามาร์ เย.
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เปเรศ อางย่า มาง อางเม้ง เฮสโรน, เฮสโรน อางย่า มาง
อางเม้ง ราม แน.
4 ราม ย่า อัมมีนาดับ อางโบ้ง เย.
อัม มี นาดับ ย่า นาโชน อางโบ้ ง เย. ยาว นาโชน สัล โมน
อางโบ้ง เย.
5 สัล โมน ย่า โบอาส อางโบ้ ง เย. ยาว โบอาส อางบา ม้า
ราหับ เย.
ยาว โบอาส ย่า โอเบด อางโบ้ง เย. ยาว โอเบด อางบา ม้า
รู ธ เย.

ยาว โอเบด ย่า เจสซี อางโบ้ง เย.
6 ยาว เจสซี ย่า ดาวิด อิสราเอลชฺา
้ ง อือ ก่าซ้าด มาง อาง
โบ้ง เย.
ยาว ก่าซ้าด ดา วิด ย่า โซโลมอน อาง โบ้ ง เย. ยาว
โซโลมอน อางบา ม้า อุรย
ี าห์ ค่าบา อางอ้าน เย.
7 โซโลมอน

ย่า เรโหโบอัม อางโบ้ง เย.
เรโหโบอัม ย่า อาบียาห์ อางโบ้ง เย.
ยาว อาบียาห์ ย่า อาสา อางโบ้ง เย.
8 อาสา ย่า เยโฮชาฟัท อางโบ้ง เย.
เยโฮชาฟัท ย่า เยโฮรัม อางโบ้ง เย.
เยโฮรัม ย่า อุสซียาห์ อางโบ้ง เย.
9 อุสซียาห์

ย่า โยธาม อางโบ้ง เย.

โยธาม ย่า อาหัส อางโบ้ง เย.
ยาว อาหัส ย่า เฮเซคียาห์ อางโบ้ง เย.
10 เฮเซคียาห์ ย่า มนั สเสห์ อางโบ้ง เย.
มนั สเสห์ ย่า อาโมน อางโบ้ง เย.
อาโมน ย่า โยสิยาห์ อางโบ้ง เย.
11 โยสิ ยาห์ ย่า เยโคนิ ยาห์ อางโบ้ ง เย. ยางก้อง ย่า ช่าง
ม้ องน้า ม จา แล่ แง. แฮ้ญ่าม เมอ, ยิว ชฺา้ ง อือ นา บาบิ โลน
อางเมิง โย้เวอ เชลย ชู เพล่อ แอ ปี่ ชี่ เย.
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12 น่ อง

โย้เวอ บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ เชลย เพล่อ ยาว,
เยโคนิ ยาห์ มือ อางย่า อางเม้ง เชอัลทิ เอล แน กงาบู้ ชีเย.
ยาว เชอัลทิเอล ย่า เศรุ บบาเบล มาง อางโบ้ง เย.
13 เศรุ บบาเบล ย่า อาบียุด อางโบ้ง เย.
อาบียุด ย่า เอลี ยาคิ ม อางโบ้ง เย. แน เอลี ยาคิ ม ย่า อา
ซอร์ อางโบ้ง เย.
14 อาซอร์ ย่า ศาโดก อางโบ้ง เย.
ศาโดก ย่า อาคิม อางโบ้ง เย. แน อาคิม ย่า เอลีอูด อาง
โบ้ง เย.
15 เอลีอูด ย่า เอเลอาซาร์ อางโบ้ง เย.
เอเลอาซาร์ ย่า มัทธาน อางโบ้ ง เย. แน มัทธาน ย่า ยา
โคบ อางโบ้ง เย.
16 ยาโคบ ย่า โยเซฟ อางโบ้ง เย. โยเซฟ ย่า มารีย์ อางบ
ล้อง มาง ย้า. ยาว มารีย์ ย่า พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว,
ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี มาง แน ฮ้าว มาง อางบา มาง
ย้า.
17 อับราฮัม จีน เวอ จาย ก่าซ้าด ดาวิด จีน เวอ เคอ นี้ ยา
่
14 จีน. ยาว ก่าซ้าด ดาวิด จีน เวอ จาย บาบิ โลน อางเมิง
เวอ เชลย เพล่อ แอ ชี นี้ ง มือ 14 จีน. ยาว บาบิโลน อางเมิง
เชลย เพล่อ เมอ จาย พระเยซู คริสต์ จีน เวอ เคอ แฮ้ง มือ
14 จีน เย.
พระเยซู เกิด
้ ลือ ชียา้ ง
(ลก. 2:1-7)
18 พระเยซู คริสต์ มาง เกิด
้ ลือ ชี อางเลิง่ ย่าง นี้ แม้ แน
เป. มารีย์ พระเยซู อางบา ม้า แฮ้ญ่าม เมอ ยา โยเซฟ คู่ น
ซู่ เย. จ้า เย่ด บ่า กงายู้ กาเมอ ย้า มารีย์ มือ แบ ชี, ยา พา
จาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย
อู่ปู่มปู่ม ชี แน. 19 โยเซฟ, มารีย์ คู่นซู่ ม้า ชฺา้ ง อางแม่น เย,
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แน ยา มารีย์ นา ฮาก ล้า ก้า โย้ เวอ บ่า ฮา ซฺ่า จอ แล่ ปี่ ซี่
เย. แฮ้งย้า กย้าบ แน ชา ว่าง แล่ง. 20 โยเซฟ แฮ้แม้แน ชา
ฮา แงแน ยู่ เย้ง จาเมอ, จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เท่ วาด่า มาง มือ
โยเซฟ แมบืน เวอ มย้าง ลือ ปี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “โยเซฟ
ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี มาง เวอ, มารีย์ นา ยู้
แฮ้ง นา บ่า กงา แค คา, ไม้ ยาง ป่องปอง คล้า ว เวอ ย่า แน่
ม้า พาจาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ปาปาย ตอ
ล้า แง. 21 ยาว ยา อางย่า ค่า พ่าย่ า กงาบู้ แง. ยาว ย่า แน่
มางนา เยซู แน อางเม้ง เม้ง โว, ยา ยาง ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ
แฮ้ง ชอ อ่อก ปี่ ง แง” แน. 22 อางเลิง่ นี้ ออ
ื ตอล้า ชี นี้ ยา่ , จี่วี
ดอางซื้ง มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู มาง จี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ตอล้า ปี่
แง.
23 “ค่าบาย่า ค่าพ่าย่า ก้อง บ่ากงายู่ กาซื้ง มางก้ อง อางย่า
ค่าพ่าย่า ดื้ง ชี,
ยาว ชฺา้ ง อือ ยางนา อิมมานูเอล แน ฮ้าว คูแง. ✡
‘พาจาว ม้า กงูก้อง ดื้ง แงแน ฮา แง’ ” แน.
24 โยเซฟ ดู่งทาน ล้ายาว ยางมือ จี่วด
ี อางซื้ง เท่วาด่า แฮ้
มาง ม่า ชี แม้แน ฮาชี, ยาว น่ อง โย้เวอ โยเซฟ มือ มารีย์ นา
ค่า บาลา ฮาย ช่าง ชี. 25 จ้า โยเซฟ มารีย์ อางย่า เกิด
้ เมอ
เคอ ย้าเย่ บ่ายูช
่ า่ ง เย. ยาว โยเซฟ มือ ย่าแน่ มางนา “เยซู”
แน อางเม้ง เม้ง ชี.
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พระเยซู เบธเลเฮม ค่อง ยู เดีย แควน เวอ เกิด
้ ชี. ยาง
เกิด
้ ชี แฮ้ญ่าม เมอ, ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน แฮ้ง ฮูพลา
เย. ยาว จายล้า แล่ยาว, อูก
่ ่ือมอฮู อือ มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ย่อ
จายล้า เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ล้าน คูช.ี 2 ยอ นี้ แม้แน อาง
1

✡
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เมิง ชฺา้ ง อือ นา น้า คูง เย, “อางแบ ล่า ย่า แน่ เกิด
้ ลือ ยิว
ชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี ม้า เกิง้ โย้เวอ แน? กงูยา่ ยาง
อู่ ก่ือ ย่าง มู่ง โย้ เวอ มย้าง คูแอ. นี้ งย้า ลือ ยางนา บอกไว้
ลือ แง” แน.
3 ก่าซ้าด เฮโรด แฮ้แม้ แน กงากย่า ยาว นาบาตา นื งบา
ต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า เย่. ยาว เยรู ซาเล็ม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
คาตา เย นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู. 4 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮ
โรด มือ ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู คาโคลา
โค อือนา ฮ้าว ช้อน ล้า ปี่ โค ยาว นี้ แม้แน น้าน ชี, “พาจาว
มาง ก่าซ้าด แช้ ยู้ เพล่อ ปี่ ชี ม้า ล้อ เกิง้ เวอ เกิด
้ แฮ้ง ซูม
แง?” แน. 5 ยาว ยอง พอ คูง เย นี้ แม้แน, “เบธเลเฮม ค่อง
ยูเดีย แควน เวอ แน, ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ยาว
พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน,
6 ‘เบธเลเฮม ค่องช่าง อือ เวอ, ยูเดีย แควน เวอ ชฺา
้ ง อือ นอง
นา บ่าฮูยา้ ล่าก้าน.
ไม้ นาง ค่อง นู้เวอ ยอคา ปีนแตปีนนา ทื่อม่าง ตอล้า แง.
ยา อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ลือ แง. ชฺา้ ง แกะ อือนา แม่น
แน ฮูยพลา ปอ แม้แน.✡’ ”
7 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มางมือ อู่ ก่ ื อมอฮู อือ นา ค่าว
น้า ล้า ชี, อู่ก่ือ แฮ้ อาล่อม มย้าง แอ แน. 8 ยาว ก่าซ้าด เฮ
โรด มือ อู่ ก่ื อมอฮู อือ นา เบธเลเฮม ค่อง เวอ ตอย แอ ปี่ ชี่
ยาว ม่า เย นี้ แม้ แน, “ย่า แน่ แฮ้ มางนา แม่น แน ซฺ้า ฮู แอ
ยาว ยางนา มย้าง ยาว กงานา คาตา แน ม่าย ล้า ล่าว ยาว
กงาม มือ ยางนา บอกไว้ แอ แน” แน. 9 ก่าซ้าด เฮโรด มาง
ม่า เปิน ยาว, อูก
่ ่ือมอฮู อืมมือ ยอง อูก
่ ่ือ มย้าง ชี มางนา เค่
แอน คูช.ี ยาว อู่ก่ือ มางมือ ย่าเก มาง จา โย้เวอ ซ่าว ชีเย.
✡
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10 อู่ ก่ ื อมอฮู

อือ อู่ก่ือ แฮ้ซ่ือ โย้เวอ ซ่าว ชี แน กงามย้าง คู
ยาว นาบาตา เย่ กย่าง คูแง. 11 แฮ้งย้าเย่ ยองมือ ยูม
้ โย้
เวอ เคอ แล ยาว ซฺ่ื ยกา อ้อง แลน ชี. ยาว ยองมือ ย่า เก
แน มารีย์ ย่า เก อางบา มาง เย่ด นา มย้าง แล ชีเย. ยอง
มือ ย่า เก มางนา ป่า ตู คู บอกไว้ คู ชีเย. ยาว ยอง มือ ค่าม
กํายาน แน มดยอบ ย่าง จอก อ่อกล้า ปี่ ยาว ย่าเก มางนา ปี่
ชีเย. 12 ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาว มาง อูก
่ ่ือมอฮู อือนา แมบืน
คล้าว เวอ ม่า ลือ ชี, ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง บ่าพ่าว แล แล่ โจ
แน. แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ แก้ บ้า ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า ย่อย ยอง
ประเทศ เวอ แอน แล่ คูช.ี
โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืยแอ ย้าง
13 อู่ ก่ ื อมอฮู อือ พ่าว แอน แล่ ยาว, จี่ ว ีด อางซื้ง มาง เท่
วาด่า มาง มือ โยเซฟ แมบืน เวอ ม่า เย นี้ แม้ แน, “ทาน
ล้า ปาว ย่าเก นี้ มาง แน ยาง อางบา มาง เย่ด นา ประเทศ
อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืย ดื้ง แอ ปาโน, กงา ม่าย ล้า แล่ ปี่ เมอ ตื่อเคอ
แน, ไม้ อามือ ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ ง นา ม่าย ย่า เก นี้ มางนา
แซ่ ลือ ปี่ ง” แน. 14 ยาว แฮ้ค่ี ย้าเย่ โยเซฟ มือ ทานล้า ยาว
ย่า เก มางนา แน มารีย์ เย่ด นา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้ เวอ ซฺ่ืย
15
แอ้น ชี. ยองมือ ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ เมอ เคอ ย้า โย้เวอ ดื้ง
ชี. ยาว พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู มาง มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ปี่ ชี่ แม้ แนย้า ตอล้า ชี นี้ แม้ แน, “กงาย่า กงา อางย่า
มางนา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้ ฮ้าว อ่อกล้า ปี่ แอ่” แน.✡
ก่าซ้าด เฮโรด ย่าเก ค่าพ่าย่า นา แซ่ ชียา้ ง
ก่าซ้าด เฮโรด อู่ ก่ื อมอฮู อือ จ้อบ ชี แน แบ ยาว, ยาง
นาบาตา เย นื งบาค่า แง. แฮ้งย้า ยาง ชฺา้ ง อือนา ม่า เบธเล
เฮม ค่อง แน ค่อง ก่องทาง โย้เวอ ย่าเก ค่าพ่าย่า เกิด
้ เมอ
✡ 2:15 2:15 โฮเซยา 11:1
16
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จาย อ่าญู 2 โคบ เวอ เคอ อือนา ม่าย แซ่ ปี่ โค ชี, ไม้ ยางนา
อู่ก่ ือมอฮู อือ อู่ก่ือ มย้าง แอ แน ต่องก่า เวอ ม่า ชี แฮ้ยา่ 2
ปี เคิน ป้าน่ อ. 17 ยาว นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เยเรมีย์ มอ
ยาว, พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แนย้า ตอนล้า ชี นี้ แม้แน,
18 “รามาห์ ค่อง* โย้เวอ อางเซง ทื่อเซง กงากย่า แอ.
อางเซง แฮ้ยา่ ชฺา้ ง นาบาตา แน นื งบาต่อง ลาบ้าบ อูง้
แม้แน
อางเซง นี้ ยา่ ราเชล อางเซง ย่าง. ยาง อางอ่าน อือ อางเลิง่
แฮ้ง ปาปาย อูง้ ย่าง,
ไม้ ยาง อางอ่าน อือ ซฺี้ ปี่ ป้าน่ อ ยาว อ่า ซ่าง มาง บ่า
ปล้อง เย.”✡
โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด ประเทศ อียป
ิ ต์ อ่อก ลือ ย้าง
เฮโรด ซฺี้ คายาว, จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า มาง
มือ โยเซฟ นา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ยาง แมบืน เวอ ม่า ชี
นี้ แม้แน, 20 “ทานล้า ปาว ยาว ย่าเก แน ยาง อางบา มางนา
คาตา แน ประเทศ อิสราเอล โย้ ซฺ่ืย แอน ปาว, ไม้ ชฺา้ ง ย่าเก
นี้ มางนา ชา แซ่ ซี่ง อือ ซฺี้ โค ญา” แน. 21 ยาว แฮ้งย้าเย่ โย
เซฟ มือ ยูท
่ า ล้ายาว ย่าเก มาง แน มารีย์ นา คาตา ประเทศ
อิสราเอล โย้เวอ ซฺ่ืย แอน ชี. 22 จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ ยาว อา
รเคลาอัส ยาง อางย่า มาง ยู เดีย แควน โย้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ แต่น ชีแน แบน ยาว โยเซฟ มือ โย้เวอ แล แฮ้งนา แค
เย. ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า มางมือ โยเซฟ นา แมบืน
เวอ ม่า ชีเย กาลิ ลี แควน โย้ เวอ แลน โว แน. 23 ยาว ยอง
มือ นาซาเร็ธ ค่อง เวอ ดื้ง แล คู ชีเย, ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่
นฮู อือ พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ มาง อางเลิง่ แฮ้ง, มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี
19 ก่าซ้าด

*

2:18 2:18 รามาห์ ค่อง นี้ ยา่ เบธเลเฮม ค่อง เวอ อางแท้ เย่
เยเรมีย์ 11:15

✡

2:18 2:18
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ชีแฮ้ง ม้าม้า แน เพล่อ ปี่ ง แนน่ อ. พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้
แน, “ชฺา้ ง อือย่า ยางนา นาซาเร็ธ บ่า แน ฮ้าว แง” แน.

3

ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง ล่ากาน ย่าง
(มก. 1:1-8; ลก. 3:1-9, 15-17; ยน. 1:19-28)
1 แฮ้ญ่าม เมอ, ยอห์น ล้างตือ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา ปี่ ฮู มาง
ยูเดีย แควน ซ่องก่อง อางเว่อ อือเมอ ม่าอู่บ ป่าวกว่า ชีเย.
2 ยา นี้ แม้ แน ป่ าว เย, “อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา
อางซฺ่ือ เพ่น แล่ โว! ไม้ บ่ามล่าง ยาว พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แง!” แน. 3 ยอห์น อางเลิง่ นี้ ยา่
ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มาง มอ ยาว, พระ
คัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี เป,
“ชฺา้ ง แฮ้ม้า ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้ แม้แน ป่าว แง,
‘จี่ วีด อางซื้ง มาง อามือ ชา ลือ แง. ปีน แตปีน นา แน
ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง นา ล่อ คูโว.
ค่ องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้ บ้า แต่ง ล่อ
แฮ้งแม้แน.’ ” ✡
4 ยอห์น อางก่าอางตูม ตูม แล่ชี่ แฮ้ยา
่ อูฐ อางมื่อ แฮ้ง ไจ
แต่ง ชีเย. ยาง ไซฮาง อางจ่อ ฮีด
่ แล่ชี่ แฮ้ยา่ ซ้าดอางคอ เย.
ยาง จฺ่า เกิง่ แฮ้ ยา่ ญ่ามไป่ แน ปย่า จฺ่ือ เย. 5 แฮ้ญ่าม เมอ,
ชฺา้ ง อางอีบ่า อ่า เย ยู เดีย แควน กู ต่องกู ตี่ อือ ก้อง จายลือ
ชี, ตื่น เยรู ซาเล็ม อางเมิง แน จอร์แดน ล้างบ้า ก่องทาง อือ
ก้อง จายลือ คูง เย, ยอห์น ม่า อู่บ แฮ้ง น้า ลือ คูง เย. 6 ยอ
ยอง อางบล่า บ แฮ้ ออ
ื ม่า จ่า แล่ คูแง. แนยาว ยอห์น มือ
ยองนา จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮาย ปี่
ชี.่
✡

3:3 3:3 อิสยาห์ 40:3
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ฟาริสี มู อือ แน สะดู สี มู อือ อางบย่า เย ยอห์น ก้อง
ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ลือ แล่ ช.ี่ จ้า ยอห์น มือ แฮ้แม้แน
มย้าง ยาว นี้ แม้แน จี่ ชีเย, “นอ อื้อล้าง อางปีด อือ ช้อด ย้า!
นองนา บ้าเจอซ่าง ม่า พาจาว มาง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง แฮ้ง ฮื่น
ปี่ ล่าแง? 8 ฮายฮู ปี่ ล่าวแล นอ อางบล่าบฮา แฮ้ง ว่าง ยาว
นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ คูชี แน. 9 ค่าตอง แอ่ แน บ่าเย่ง จ่า
แล่ คู โจ นอ อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ, แนยาว วีบ
่ ่ากบ่ากงา
ไจ แน, กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า พาจาว ม้า นู้เวอ ลอบาซื่อ นี้ ออ
ื
นา อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า.
10 พาจาว ม้า ชฺา
้ ง มู่ย ท้าม แล่ชี่ มาง ช้อดย้า. ยา ซื่งซื่อล่าง
ซื่อ อางจฺ้ ืง คาโคลาโค อางซื่อ บ่าซื่อ อือนา ชา เตยเลิง แง.
แน กอย บี่ท่อ เวอ ปูม แง” แน.
11 “กงาย่า

ล้าง นี้ ง ไจ พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ล่าแง, ไม้ ฮาย
แบ ปี่ แง นอย่า นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น คูงญา แน, ยาว ชฺา้ ง กงา
น่ อง เวอ ลือ แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง. กงา อางโต นี้
ย่า ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้อ ปี่ เวิม บ่าซูม. ยา นองนา พาจาว
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน บีท
่ ่อ แฮ้ง ไจ พิธบ
ี ัพติศ
12
มา ฮา ปี่ ล่าง. ยาง ล่าปู่ แฮ้ยา่ ปยางวี ท่าม แล่ ยาว, กอ
ล่าว ชีแฮ้ง เซฺิง่ ซฺ้าง แน ปยาง ยาว กอ อางค่าว แน กอ อา
งม้า แฮ้ง เปิ่ งอ่อก ลางกา ปี่ แง. กอ อางม้า แฮ้ยา่ กอโชง
เวอ กอ ชี แง, ยาว กอ อางค่าว แฮ้ บีท
่ ่อบีป
่ ู่ม ซฺู่นืง บ่าจา โย้
เวอ ฮ้าน พี แอ แง” แน.
ยอห์น พระเยซู นา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ชียา้ ง
(มก. 1:9-11; ลก. 3:21-22)
13 แฮ้ญ่ามเมอ, พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ เจิก
่ ล้า ยาว,
จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ แลน ชี, ไม้ ยอห์น นา ป้า ล้างตือพิธี
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บัพติศมา ฮา ปี่ แง แนนอ. 14 ยอห์น มือ บ่าฮา ปี่ ซี่, ยาง จี่
เย นี้ แม้แน, “อ่าจาน เวอ, กงา นางนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา
ฮา ปี่ ล่ายาว บ่าซูม, นาง กงานา ฮา ล่าง แฮ้ง ซูม กาน้าอี”่
แน. 15 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “อามือ ย่า นี้ แม้
แน ฮา ปาว, ไม้ กงูยา่ พาจาว มาง คาม่าย ฮา ปี่ ง แม้แน ฮา
ปาว” แน. แฮ้งเย่ ยอห์น มือ พระเยซู นา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศ
มา ฮา ปี่ ชี.่ 16 พระเยซู ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่เปิน ยาว
ล้าง เวอ อ่ อกล้า เมอ, ซฺ้ อก ย้า มู่ง ท่า ย่าง มือ พอง ล้า ชี.
ยาว พระเยซู มือ มย้าง ชี พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺงิ่ อางซฺ้าง ม้า ฮาย่า อางป่อน แม้แน แต่ง แล่ยาว ยางก้อง
ปย้าม แป่ก ลือ ชีแน. 17 ยาว มู่งท่า โย้เวอ อางเซง จายลือ
เย นี้ แม้แน, “นี้ ม้าย่า กงา อางย่า ลาก มาง ย้า. กงาย่า ยาง
นา นาบาตา ย้า นื งบาจาบ แง” แน.

4
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา นื งบาเจ้อ ย้าง
(มก. 1:12-13; ลก. 4:1-13)
1 พระเยซู ล้างตือ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา แล่ เปิ น ยาว พาจาว
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง พระเยซู นา ซ่องก่อง
อางเว่อ โย้เวอ ซฺ่ืยแอ้น ชีเย. ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา นื
งบาเจ้อฮู ปี่ แงแน. 2 พระเยซู จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง ล้า 40 นื ง 40 คี่ เคิน
ยาว, ยาง มือ นาบาตา เย แบ่ซฺู่ ชี. 3 แฮ้งเย่ ซาตานแด่ยา่ ยอ

คา มาง มือ พระเยซู นา ลาย นื งบาเจ้อ จี่ชา่ ง ล้า ชี นี้ แม้แน,
“จาว่าแน นาง พาจาว อางย่า มาง ม้าม้า แน ยาว ลอบา นี้
อือนา ม่า จฺ่าเกิง่ เพล่อ ปี่ ปาว” แน. 4 จ้า พระเยซู มือ พอ เย
นี้ แม้แน, “พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน,

มัทธิว 4:5

11

มัทธิว 4:11

‘ชฺา้ ง จี่วด
ี ม้าม้า จา แล นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่ จฺ่าต้าง แฮ้ง ปาปาย แอ่
แน บ่าอ่า,
จ้า พาจาว มาง จี่ต่าง โค แน จี่ออ
่ ก ลือ ปี่ ชีแฮ้ง คาตา
แน จี่วด
ี ไจ โย้เวอ กงาไจ แล แง’ ” แน.
5 จายล้า แล่ ยาว, ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา มาง พระเยซู นา
เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เวอ ซฺ่ืยแลน ชีเย. ยาว
โบสถ์อางฮื่อ ตู่ตีน อางมอง เวอ ซฺ่ืย จูง แล ชีเย. 6 ยาว ยาง
มือ พระเยซู นา ตาจ่าง เย นี้ แม้แน, “จาว่าแน นาง พาจาว
อางย่า มาง ม้าม้า แนยาว อางอ่อก โย้เวอ เปิก ลู่งแอ้น โว,
ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน,
‘พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา ม่าย นางนา ฮูพลา ปี่ ล่าแง.
ยาว ยาง เท่ วาด่า อืม นางนา อาม ชี ล่าง นาง ล่า คื่อ
แฮ้งนา ลอบา เวอ บ่าปี่ กงาง แน.’ ”✡
7 จ้า พระเยซู ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา มางนา นี้ แม้ แน จี่ พอ
ชีเย, “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี, ‘พาจาว ค่าตอง จี่วี
ดอางซื้ง มางนา นื งบาบ่าเจอ ฮู โจ’ ” แน.✡ 8 ยาว ทื่อเทอ ม้า
ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา ตาแซ้ นาบาตา มอง
โย้เวอ ซฺ่ืยแลน ชี. ยาว โย้เวอ ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเมิง คา
โคลาโค อางฮื่อ อางจาอางปาง แฮ้ง ต้าว แน ฮู มย้าง อางก
งา. 9 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา ตาจ่าแล่ง เย นี้ แม้แน, “จา
ว่าแน นาง กงานา บอกไว้ ล่ายาว กงาย่า นาง กูเจ้อ แน ฮูม
ย้าง ชี นี้ ออ
ื นาง เฮอ เพล่อ ปี่ ล่าง” แน. 10 ยาว พระเยซู มือ
พอ เย นี้ แม้แน, “ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง เวอ, เว่อ แน แอน
โว, ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี นี้ แม้แน ‘นา จี่วด
ี อางซื้ง นาง
พาจาว มางนา ทื่อม่าง ญา กงาบอกไว้ แง’ ” แน. ✡ 11 ยาว
✡

4:6 4:6 สดุดี 91:11-12
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✡

4:7 4:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16

✡
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แฮ้งเย่ ยาง มือ พระเยซู นา เจิก
่ แอน ชี. แน เท่วาด่า อืม มือ
ยางนา ลือ ฮูพลา ลือ คูช.ี
พระเยซู กาลิลี แควน เวอ ต่องก่าต่าง ล่ากาน ว่า ย้าง
(มก. 1:14-15; ลก. 4:14-15)
12 พระเยซู แบน ชีเย ฮาก ยอห์น นา คอก ชู ล้อง ชี แน
ยาง มือ กาลิลี แควน เวอ พ่าว แอน แล ชี. 13 ยาว ยา นาซา
เร็ธ ค่อง เวอ พ้าง อ่อกแอ คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง
แอ ชี. คาเปอรนาอุม อางเมิง นี้ ยา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี
ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง แง. ลองอองอางฮื่อ กาลิลี นี้ ยา่ เศบูลุน
แควน แน นั ฟทาลี แควน กาคย่า โย้เวอ ดื้ง เย. 14 พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มอ ชี ชี แม้แน เพล่อ ปี่ ง เย.
15 “ยิวชฺา
้ งบ่าอ่า เศบูลุน แควน เวอ ดื้ง อือ, นั ฟทาลี แควน
เวอ ดื้ง อือ, ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ก่องทาง เวอ ดื้ง
อือ, จอร์แดน ล้างบ้า มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า เวอ ดื้ง อือ.”
16 “ชฺา
้ ง อางวื้งอางว้าง เวอ ดื้ง อือ ย้า, จ้า ยองมู นี้ อางแป
ล้นอางซ้า อางฮื่อ แฮ้ง ชา มย้าง แง.”
“แน นองมู ซฺี้ นา แค อือ เวอ, อางแปล้น อางซ้า ย้าง นอง
ก้อง แปล้น ลืน ญา” แน.
17 แฮ้งจายล้า ปี่ ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน ป่ าว ชีเย, “อา
งบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ คูโว, ไม้ พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางญ่าม ย่าง
แท้ ล้าน ญา” แน.
พระเยซู ศิษย์ แช้ยู้ ชียา้ ง
(มก. 1:16-20; ลก. 5:1-11)
18 ทื่อ นื ง จา เย, พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี แปฟาง
โย้เวอ ย่อ จา เมอ, ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มาง แน อัน
ดรู ว์ เย่ด นา มย้าง ชี. อัน ดรู ว์ ซี โมน อางแพ้ เย. แน เย่ด
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ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ ง เย. แน แฮ้ญ่าม เมอ เย่ด ฮอจื้ง จาน จา เย.
19 ยาว พระเยซู มือ เย่ด นา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชี, “กงาก้อง เค่
ล้าน ปาว, แน กงาย่า ไน้ นา ชฺา้ ง นา ซฺ่ืย กงาก้อง ซฺ้า ล้า ล่าง
แฮ้ง ม่าอูบ
่ แบ ปี่ ล่าว่า” แน. 20 ยาว เย่ด มือ ซฺ้อก ย้า ฮอจื้ง
ย่าง วี ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอ้น ชี. 21 ยาว พระเยซู อางอี้
ย่อ แลน แล่ ยาว ม้องน้าม 2 คู่น นา มย้าง แล่ ชีเย. เย่ด อาง
เม้ง ยากอบ แน ยอห์น แน เย, ยาว เย่ด เศเบดี อางย่าย่าค่า
เย. เย่ด อางโบ้ง มางก้อง ล้อง โย้เวอ ฮอจื้ง กู่ จา ชีเย. ยาว
พระเยซู มือ เย่ดนา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี่ เย. 22 ซฺ้อก ย้าเย่ ยากอบ แน
ยอห์น เย่ด มือ อางโบ้ง มางนา ล้อง โย้เวอ ชี ช่ายาว, พระ
เยซู ก้อง เค่ แอ้น ชี.
พระเยซู ค่องช่าง อือนา ยา ย้าง
(ลก. 6:17-19)
23 พระเยซู มือ กาลิลี แควน เวอ ต้าว ย้า กว่า ชี, ไม้ ยิวชฺา
้ ง

โบสถ์ คล้าว อือเมอ ม่าอูบ
่ กว่า เย. ยา อางเลิง่ อางแม่น พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลืง แฮ้ง ป่าว เย,
แน ชฺา้ งด้า อือ นา พ่าญาด กู เจ้อ อือ ยา ปี่ ชี.่ 24 แฮ้งย้าเย่
พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ ซีเรีย แควน เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
อางแบ กงากา. ชฺา้ ง มู อือ พระเยซู ก้อง ลือ ชี, ยองมู ย่าง
ชฺา้ ง อางด้า พ่าญาด เพล่อ ลาบ้า บ อือ, ชฺา้ ง แด่ ยา่ อ้อ ง ชี
อือ, ชฺา้ งมามู อือ แน ชฺา้ ง ต่องแก่ อือนา ซฺ่ืย ยา ลือ ชี. ยาว
พระเยซู มือ ชฺา้ งด้า คาโคลาโค อือนา ยา โปยว ปี่ ชี.่ 25 ยาว
ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา เค่ คูช.ี ทื่อบ่า กาลิลี แควน
เวอ จายลือ ทื่อบ่า เดคาโปลิส แควน เวอ จายลือ แง, ทื่อบ่า
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ จายลือ แง, ทื่อบ่า ยูเดีย แควน เวอ
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จายลือ แง, แน จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อปล่าก ป่ากย่า จายล้า
คูง เย.

5
พระเยซู ค่องช่าง นา ม่าอูบ
่ ย้าง
(ลก. 6:20-23)
1 ชฺา
้ ง อางบย่า เค่ ล้าน ชี แน พระเยซู มย้าง ยาว ยาง มือ
ตาแซ้ท่า เวอ แลน ยาว ดื้ง ลื่อ ชี.่ ยาง ศิษย์ อืม มือ เค่ ซฺ้า
แล ชีเย. 2 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ต่องก่าต่าง ม่าอู่บ ชีเย
นี้ แม้แน,
3 “ชฺา
้ ง พาจาว มางนา กงา ซี้ง แงแน อางแบจ่าแล่ อือ, พา
จาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ป้าน่ อ.
4 ชฺา
้ ง นื งบา ต่อง บ่า ม่อน บ่า ซ่า อือ, พา จาว ม้า ยอง นา
ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ปล้อง นอ.
5 ชฺา
้ ง บ่าอ่อนจ่าแล่ อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง ปี่ แง.
พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี้ แม้แน ม้าม้า แน ฮา ซี้ง อือ, พา
จาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ นอ.
7 ชฺา
้ ง ฮา กนา ลาก ซื่ งก ง่า กย้า อือ, พา จาว ม้า ยอง นา
ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า นอ.
8 ชฺา
้ ง นื งบา เวอ อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง อือ, พาจาว ม้า ยองนา
ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ ยอ พาจาว มางนา กงามย้าง แง.
6 ชฺา
้ ง
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ชฺา้ ง ฮากนา แม่นกาปี่ นา อางซอ อือ, พาจาว ม้า ยองนา
ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางย่า แน ฮ้าว แง.
10 ชฺา
้ ง พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี่ง แม้แน เค่ฮา ยาว ฮาก เค่คาม
โก้นก้าว อือ, พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา,
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ป้าน่ อ.
11 “นองมู กงาชฺา
้ ง เพล่อ ชีแฮ้ง ปาปาย ฮาก ฮูยา้ เค่คาม,
ชฺา้ ง บ่าแม่น แน จี่ ล่าเมอ, พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่อน ปี่
ล่างญา. 12 ม่อนซ้า กย่าง คู ปาว, พาจาว มาง นอง รางวัล
ย่าง มู่ง ท่า โย้ เวอ กอ ชี ล่าง ย้า, ไม้ ค้า แต้ โย้ เวอ, พาจาว
มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา นี้ แม้แนย้า ฮาก คาม ชี” แน.
9

จ่าแม่ แน อางแปล้นอางซ้า ย้าง
(มก. 9:50; ลก. 14:34-35)
13 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นองมู นี้ ย่า ชฺา
้ งอางเมิง
นู้เวอ จ่า แม่ แม้ แนย้า, จ่า แม่ นี้ ย่า ม้างม้า เจ้อ ดอง เมอ
มล่าง แน กอชี อางกงา. จ้า จ่าแม่ แฮ้ง บ่ากาน ยาว ปู่ แง,
อางมล่าง แน บ่ากอชี กงากา. นี้ แม้แนยาว นอย่า อางเลิง่
อางแม่น ฮาย ฮากนา ปล่อง อางบล่า บ บ่า ปี่ ฮา ปี่ โจ. จ่า
แม่ นี้ ยา่ อางอ้าม แฮ้ง โค ยาว ฮา อ้าม แล่ ปี่ บ่ากงา กาน,
แม่น แน แล่มจ่าแล่ว นอง อางโต นี้ ยา่ จ่าแม่ อางอ้าม โค ชี
แม้แน เพล่อ ยาว เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจากาน, วี ยาว ฮากนา
น่าง ปี่ แฮ้งญา.
14 “นองมู นี้ ย่า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้น อางซ้า อือ
ย้า. แน ตาแซ้ โย้เวอ อางเมิง แต่ง ชี ชี แฮ้ง บ่าโชง ชี กงา
กา. 15 ทื่อช่างกานญา ต่องซฺ่ือลาน นี้ ยา่ จฺ่อ ยาว อ่าซ่าง มาง
นื้ งชฺา่ อู่ล่อง บ่าโคบ ชี. จ้า ต่องซฺ่ือลาน จ่อตื้งย้า เวอ จฺ่อ ตื้ง
แง. ชฺา้ ง คาโคลาโค ยูม
้ คล้าว โย้เวอ จา อือนา ท่อ แปล้นซ้า
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ปี่ แง. 16 นองมือ ทื่อช่างกานญา อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง ท่อ
อ่อกแอ ปี่ ว, ไม้ ชฺา้ ง อือนา นอง อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง มย้าง ปี่
นอ, แนยาว ยองมือ พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มางนา
สรรเสริญ ฮา คูแง” แน.
พระเยซู อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “กงา ลือ ชี นี้ ยา่ โมเสส อาง
ลี้บอางล่าว แฮ้ง แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว, พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชีออ
ื ก่างพยา ลือ แงแน บ่า เย่ง คูโจ
เป, จ้า กงา ลือ ชี นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชีแฮ้ง ฮาย
เปิ้ นเซฺิง่ ลือ ปี่ แง. 18 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า มู่ง แน นื้ งชฺา่ นี้ ง
อางจา แน ยาว, อางลี้ บอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางไล่ อืมมือ
ทื่อ โต แนมมือ บ่า โปยว แอ, พระคัมภีร ์ โย้ เวอ กู เจ้อ แต้ม
ชี ชี อือ ม้าม้า แน ตอล้า เมอ เคอ ย้า. 19 ยาว อ่าซ่าง อางลี้
บอางล่า ว เวอ อางเลิง่ อางอี เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ง บ่า ฮาย เค่, แน
ฮากนา ม่าอูบ
่ บ่าปี่ ฮาย เค่ แง, ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มาง อาง
เมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่ากงา เพล่อ. จ้า อ่าซ่าง อาง
ลี้บอางล่าว นา อางน้า แน ฮากนา ม่าอูบ
่ น้า ปี่ ง อือ พาจาว
มาง อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา กงา เพล่อ แง. 20 ไม้
กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าแน, จาว่าแน นอง พาจาว มางนา น้าจ่าง
แฮ้ง อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ, พาจาว
มางนา น้า จ่าง แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน บ่า บย่า ยาว, นอย่า พา
จาว มาง อางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้องแล เป” แน.
17 พระเยซู

นื งบาค่าไล้ อางเลิง่ ย่าง
พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นองมู นี้ ย่า โมเสส ค้า แต้
ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง แฮ้งนา อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน, ‘ชฺา้ ง
นา บ่าแซ่ โจ แน, จ้า อ่าซ่าง ชฺา้ ง นา แซ่ แง, พาจาว ม้า ชฺา้ ง
21
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แฮ้มางนา ต้าดต่อ น วี่บ่า กไจ ปี่ แง.’✡ 22 จ้า กงา ม่า แบ ปี่
ล่า ว่า, อ่า ซ่าง ฮากนา นื งบาค่า ยาว ต้าดต่อ น แง, พาจาว
มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อน แง, แน อ่าซ่าง ฮากนา
จี่ฮูยา้ แง, แฮ้มางนา อางซีต้าดต่อนย่า อางฮื่อ โย้เวอ ต้าด
ต่อ น แง. แน อ่า ซ่าง ฮากนา แซ้ง ว้า น แง แฮ้ ม้า ล่า ลูก บี่
ท่อ เวอ กงากลา แอ แง. 23 นี้ แม้ยาว นอง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
อือ โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ฮ้าน เคอ ล้า เมอ, นาง อ่า ซ่าง นา
บ่าแม่น ฮากาน ยาว, ยา นางนา นื งบาค่า ล่าง แน เย้ง กงา
แล่ยาว, 24 อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง โบยช่ายาว แฮ้มางนา แม่น
ช่าง แอ โว. ยาว อางเกิง่ แฮ้ น่ องเวอ พ่าว ท่าน ล้า โว. 25 จา
ว่าแน นาง อ่าซ่าง นา ซี ช่าง ยาว, นาง ซี ช่าง ชี มาง นางนา
อางซี ยู้ ล่ายาว ต้าดต่อนย่า โย้เวอ ชา ซฺ่ืยแล ล่าเมอ, อาง
ไว่ แน แม่น แน ม่าอูบ
่ ลางกา โว, แฮ้แม้ บ่าฮา ยาว นางนา
ต้าดต่อนฮู มางก้ อง ซฺาแล ปี่ ล่ายาว, ต้าดต่อนฮู มาง นาง
นา คอก ฮูพลา มางนา ม่าย คอก เวอ ซฺ่ืย ล้อง ล่าง. 26 กงา
ม่ายแบ ปี่ ล่าแน นา คอก โย้เวอ บ่ากงา อ่อก เป. พลู้ อือ ปี่
โค เมินญา กงาอ่อก แง” แน.
จู้ อางเลิง่ ย่าง
พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า
นี้ แม้แน, ‘ฮาก อางบีอ
่ างบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ ช่างโจ’ แน.✡
28 จ้า กงา นองนา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า ค่าบาย่า นา ฮู ยาว ยู่ ช่าง
ซี้เค แน เย้ง ยาว, นอง อางโต นี้ ยา่ ค่าบาย่า มางนา นื งบา
เวอ จู้ เพล่อ ญาเป. 29 นี้ แม้ยาว นอง แมนื อ ล่าม่า มาง นอง
นา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่ายาว โค่ง วี แล่ โว, ไม้ แมนื อ ทื่อซื่อ
จา นี้ ยา่ ล่า ลูก เวอ กลา ล่อ บ่า ปา เช แง. 30 จาว่า แน นอง
27
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ล่าปู่ ล่าม่า แฮ้ง นองนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่า ยาว ต่อน
วี โว, ไม้ ล่า ปู่ ทื่อ เบิง จา นี้ ยา่ ล่า ลูก เวอ กลา ล่อ บ่า ปา เช
แง” แน.
ว่างกาแล่ง อางเลิง่ ย่าง
(มธ. 19:9; มก. 10:11-12; ลก. 16:18)
31 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า
นี้ แม้แน, ‘อ่าซ่าง ค่าบา นา ว่าง แง อางพ่า ว่างกาเซฺ่อ แฮ้ง
แต้ม ยาว ค่าบา นา ปี่ โว.’ 32 จ้า กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า จาว่า
แน ค่าบา มาง จู้ จา ยาว, อางบล้อง ม้า ค่าบา มางนา ว่าง
แล่ อางกงา. จ้า ค่าบา มาง จู้ บ่าจา แน อางบล้อง มาง ว่าง
ยาว, ค่าบา มาง อางบล้อง อางซฺ่ือ ยู้ แล่ยาว, ยา ค่าบา มาง
นา ฮา จู้ จา ปี่ ชี่ แน ทื้อ แง. แน ยาง อางบล้อง อางซฺ่ือ มาง
จู้ แน ทื่อช่างกานญา” แน.
ก่ามค่าน ฮา อางเลิง่ ย่าง
พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นองมู นี้ ย่า โมเสส ค้า แต้
ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง แฮ้งนา อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน, ‘ก่าม
ค่าน ฮา ยาว ก่ามค่า น แฮ้ง บ่าซี โจ, ยาว จี่ วีดอางซื้ง มาง
นา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้ง ฮา เค่ โว.’✡ 34 จ้า กงา ม่า ล่าว่า นอง
ก่ามค่าน ฮา เมอ, สาบาน บ่าฮา โจ แน มู่งท่า แฮ้งนา บ่าจี่
อ้าง โจ, ไม้ มู่งท่า นี้ ยา่ พาจาว มาง ต่างอี่ ดื้งย้า ย้าง. 35 ยาว
ชฺา้ งอางเมิง นี้ งนา บ่าจี่อา้ ง โจ, ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ พาจาว
มาง ล่าคื่อ น่างย่า ยาง. แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง แฮ้งนา บ่า
อ่าง โจ, ไม้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นี้ ยา่ พาจาว ก่าซ้าด อางฮื่อ
มาง อางเมิง ย้าง. 36 แน ค่าตอง อางตู่ แฮ้ง บ่าจี่อา้ ง จาแล่
โจ, ไม้ นอ ต้ามคื้ง แฮ้ง ตื่อ เซน แนม บ่า ฮา ป่อน บ่า ฮา ป
33
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ล้าง ปี่ ตอ กา. 37 อางอ้า แน ยาว อางอ้า แน ม่า โว. บ่าอ่า
แน ยาว บ่าอ่า แน ม่า โว. นี้ ล่อ แน จี่ เวิม กงา คางญา, บย่า
แน จี่ ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางก้อง จายล้า แง” แน.
แก้แค้น ฮา อางเลิง่ ย่าง
(ลก. 6:29-30)
38 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า
นี้ แม้ แน, ‘อ่า ซ่าง ล้อ แม้ แน บ่า แม่น ฮา แง แฮ้ มางนา แฮ้
แม้แน ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ แง’ แน.✡ 39 จ้า กงา ม่า ล่าปานา,
ชฺา้ ง นองนา อางซี ฮากาน ล่ายาว แฮ้มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา
โจ. อ่า ซ่าง นองนา ป่า ปา ล่าม่ า โย้ เวอ ทาก ล่า แง, ป่า ปา
ล่าซ่าย แฮ้ง พลาบ ทาก ปี่ โว. 40 จาว่าแน อ่าซ่าง นอง ค่า
ลาว แฮ้ง กงาซี้ ยาว, ยาง ค่าลาว ย่าง แน จี่ ยาว, แน นอง
นา ต้าดต่อนย้า โย้เวอ ซฺ่ืยแลน ล่ายาว, นองมือ นอง ค่าลาว
อางเง้ แฮ้ง คาตา แน ปี่ โว. 41 จาว่าแน ตาฮ้าน อือ นองนา
ทื่อ กิโลเมตร แน อางเกิง่ เค้ ป่า แอ ปี่ ล่า แง, 2 กิโลเมตร
แน ป่า แอ โว. 42 อ่าซ่าง นองนา บ้าเจอ ป้า ล่าแง ปี่ โว. แน
ชฺา้ ง ม้างม้า เจ้อ ป้า ชี่ ล่าง อือ นา แมก่ า บ่า พลาบ ฮื่น โจ”
แน.
ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือนา ลาก โว
(ลก. 6:27-28, 32-36)
43 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้
แม้แน, ‘ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือนา ลาก โว, ยาว ชฺา้ ง นองนา เม้อ
ล่าง อือนา เม้อ โว’ แน. 44 จ้า กงา นองนา ม่า ล่าว่า นองนา
เม้อ ล่าง อือนา ลาก โว, แน ชฺา้ ง นองนา เค่คาม ล่าง อือนา
อธิษฐาน ฮาย ปี่ โว แน. 45 จาว่าแน นอง นี้ แม้ แน ฮา กงา
กา ยาว, นอย่า พาจาว มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง อางย่า กงาเพล่อ
✡
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แง. ยา ชฺา้ ง อางแม่น แน ชฺา้ ง บ่า แม่น อือ นา ทื่อ ช่างกาน
ญา มู่งนื่ ง ท่อ แปล้น ปี่ แง. แน ชฺา้ ง อางกง่า อางเกิง แน
ชฺา้ ง บ่า กง่า บ่า เกิง อือ นามมือ ทื่อ ช่างกานญา มู่ง ฮ่อ แฮ้ง
ปี่ แง. 46 จาว่าแน นอง ชฺา้ ง นองนา ลาก อือนา แอ่ แน ลาก
ยาว, พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย นองนา รางวัล ปี่ ล่าแง? ซ้ามบา
ชฺา้ ง ภาษี กอฮู อืม มือ แฮ้แม้ แน ฮา บ่า อ่า ลา? 47 นอง อาง
ช่าง อือนา แอ่ แน แม่น แน จี่ชา่ ง นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ แม่น
ชี? ซ้ามบา ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อืมมือ ยอง อางช่าง
อือนา แม่น ย้า จี่ ชา่ ง แง. 48 นี้ แม้แนยาว นอง อางโบ้ง มู่ง
ท่า ดื้ง มาง ล้อแม้ แม่น แง, นอง มือ แฮ้แม้แน แม่น ปี่ โว”
แน.

6
ปี่ อางเลิง่ ย่าง
1 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “แบ ชี คู โว เป ฮากนา มย้าง
ปี่ ซี่ ปาปาย แน อางแม่น บ่าฮา คู โจ. นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ , นอย่า
นอง พาจาว มู่งท่า ดื้ง มางก้อง รางวัล บ่ากงาบู้. 2 นอง ชฺา้ ง
อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง เมอ, ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบา
ทื่อ เจ่อ อือ แม้ แน บ่า ฮา โจ. ยอย่า ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ แน ก้าด
โย้เวอ ชฺา้ ง ล้า ชี อือนา ฮายฮู ปี่ ยาว, ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่า
ปี่ ง. จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า. 3 แฮ้งย้า ชฺา้ ง
อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง เมอ, ปล่อง ชี แน อ่าซ่าง มาง
นา บ่า แบ ปี่ เวิม อางกงา. 4 นี้ แม้ แนยาว นอง ชฺา้ ง อางตู
กอางพาน นา ปล่อง เมอ, กย้าบ แน ปล่อง โว. ยาว พาจาว
นอง อางโบ้ ง นอง กย้าบ แน ฮา ชี แฮ้ง นา อางมย้าง มาง
นองนา โญกจ่าญ่อ ล่าง” แน.
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อธิษฐาน ฮา อางเลิง่ ย่าง
(ลก. 11:2-4)
5 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “นอง อธิษฐาน ฮา เมอ, นอง
มือ ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ แม้แน บ่าฮา โจ. ยอ
ย่า ยิวชฺา้ ง โบสถ์ แน ก้าด โย้เวอ ชฺา้ ง ล้า ชี อือนา ฮายฮู ปี่
ยาว, ฮากนา โญกจ่า ญ่อ จ่า ปี่ ง. จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่า
โญกบ่าญ่อจ่า. 6 จ้า นอง อธิษฐาน ฮา เมอ, อางฮ้อง คล้าว
โย้เวอ อ้องแล ล้องก้อ พี่ ยาว, พาจาว นอง อางโบ้ง นอง บ่า
ฮู มย้าง กา มางนา อธิษฐาน ฮา โว. ยาว พาจาว นอง กย้าบ
แน ฮา แฮ้งนา อางมย้าง มาง นองนา รางวัล ปี่ ล่าแง.
7 “แน นอง อธิษฐาน ฮา เมอ ชฺา
้ ง พาจาว มางนา บ่าแบ
กงา กาง อือ แม้แน จี่ต่าง จองไจ บ่าจา อือ ม้อง แน ต้างต้าง
จี่ แน บ่าฮา โจ, ไม้ ยอ เย้ง คูง แง ต้างต้างจี่ แน อธิษฐาน
ฮา ยาว, พาจาว มาง พอ แงแน. 8 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื แม้แน บ่าฮา
คูโจ, ไม้ พาจาว กงู อางโบ้ ง ม้า นอง บ่า ป่า ฮู เมอ ย้า อาง
แบ นองมู นี้ ย่า บ้า เจอ บ่า จา แน. 9 นองมู นี้ ย่า นี้ แม้ แน
อธิษฐาน ฮา คู โว,
พาจาวกงูอางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง เวอ,
ชฺา้ ง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ โว.
10 กงู นางนา ป้ า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด เพล่อ
ปี่ ล่าแง.
มู่งท่า โย้เวอ ล้อแม้ จา แง ชฺา้ งอางเมิง นู้ เวิม นาง เพ
ล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่ โว.
11 มี้นืง กงูมู นา จฺ่าเกิง
่ จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ปี่ ล่าปาว.
12 กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู ล่า โจ.
ฮาก กงูนา อางบล่าบ ฮา ล่า เมอ กงู ยองนา อางซี บ่า
ยู แฮ้งแม้แน.
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13 ยาว

กงู อางบล่าบ ฮา ซี้ เมอ กงูนา ปล่อง เจิน
้ เจ้อ อางซี
บ่าปี่ ฮา ล่าโจ,
แน กงูมู นา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางก้อง ปล่องปูน ปี่
ล่า โว.
14 “ชฺา
้ ง นองนา บ่า แม่น ฮา ล่าง อือ นา อางซี บ่า ยู ยาว,
พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง นองนา คาตา ย้า อางซี
บ่ายู ล่า. 15 จ้า นอง ฮากนา อางซี แฮ้ง ยู้ ยาว, พาจาว นอง
อางโบ้ ง มาง นอง อางบล่า บ แฮ้ง นา อางซี ยู้ ล่าง ทื่อ ช่าง
กานญา” แน.
จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง อางเลิง่ ย่าง

พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นอง จฺ่า เกิง่ จฺ่ืง เมอ, ชฺา้ ง
แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ แม้แน แมก่า บ่าม่อนบ่าซ่า
แน บ่า จ่างจ่า แล่ โจ. ยอ ฮากนา ฮา ฮู ปี่ แง ยอ จฺ่า เกิง่ จฺ่ืง
แงแน. ยอย่า ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ง. จ้า พาจาว ม้า ยอง
นา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า. 17 จ้า นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง เมอ, แมตู่พ่อ แล่
ยาว ตู่คยา คยา แล่ โว. 18 อ่าซ่าง มาง บ่าแบ นอ จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง
ชี แน, จ้า พาจาวกงู อางโบ้ ง นอง บ่า ฮู มย้าง กามาง ญา
นอง กย้าบ แน ฮา ชีออ
ื มย้าง แง, แน นองนา โญกจ่า ญ่อ
จ่า ล่าง” แน.
16

พาจาว มางนา ลาก โว
(ลก. 12:33-34; 16:13)
19 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “อางเกิง
่ อางก้อ อางฮู่ อางจา
อางบา แน คี้แม้ง จฺ่า อางกงา อือ, แน แล่ค่าว อือ อ้อง ค่าว
แล อางกงา อือ, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่ากอ ชี บู้ โจ. 20 จ้า อาง
เกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา คี้แม้ง แน อางบา บ่าจฺ่า กงา กาง
อือ, แน แล่ค่าว บ่าอ่อง ค่าว แล กงา กาง อือ, มู่งท่า โย้เวอ
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กอยช้อน ชี โว. 21 ไม้ นอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา อือ
ล้อเกิง้ จา แง, นอง นื งบา แฮ้ง โย้เวอ ย้า จา แง. 22 แมนื อ
นี้ ยา่ เพ้ก ลื่อยาว นื งบา แม้แนย้า. นี้ แม้แนยาว แมนื อ นี้ ง
แปล้นซ้า ยาว นื งบา แฮ้ง คาตา ย้า แปล้นซ้า แง. จาว่าแน
นอง แมนื อ แฮ้ง แม่น ยาว, นอง นื งบา แฮ้ง คาตา ย้า แม่น
แง. 23 จ้า จาว่า แน นอง แมนื อ แฮ้ง บ่า แม่น ยาว, นอง นื
งบา นี้ ย่า อางวื้งอางว้าง แฮ้ง ปลื้ง ย้า จา แง, แน นอง นื
งบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า อือ อางวื้งอางว้าง เพล่อ ยาว
นาบาตา ย้า วื้งว้าง แง. 24 ย่าเจ่น นี้ ยา่ เจ้านาย 2 คู่น แน ล่า
กาน บ่าว่า ปี่ กงากา, ไม้ ย่าเจ่น นี้ ม้า เจ้านาย ทื่อม่าง มาง
นา ลาก ยาว ทื่อม่าง มาง นา เม้อ แง, บ่าอ่าเวิม ยา เจ้านาย
ทื่อม่าง มางนา ซอ ยาว ทื่อม่าง มางนา ฮูยา้ แง. ยาว นี้ งย้า
นองมือ พาจาว มางนา แน พลู้ แฮ้งนา ทื่อญ่าม กาแน บ่า
ลาก กงากา” แน.
พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ออน ฮาย ปาโน
(ลก. 12:22-34)
จี่ แง นี้ แม้แน, “นี้ แม้แนยาว กงา นองนา ม่า
ล่า ปานา, จี่ วด
ี นี้ งนา บ่าพี่บ่าล่อง โจ, บ้าเจอจฺ่าบ้าเจอต้าง
วา แน, บ่า อ่า ยาว ม้างม้า เจ้อ ก่า แล่ ตูม แล่ เซฺ่อ อางจา ล่า
แน, ไม้ จี่วด
ี นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา บ่าอ่า ลา? แน
อางโต นี้ ย่า อางก่า อางตูม ล่อ บ่า ปา อางฮู่ จา บ่า อ่า ลา?
26 ฮาย่า ปย้าม กว่า อือนา ฮู ปาว ยอย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าคลา บ่า
ว่า บ่า บู่ แน กอโชง เวอ อางคลาอางซ้าง บ่า กอ ชี. จ้า พา
จาว นอง อางโบ้ ง มู่ง ท่า โย้ เวอ จา ม้า ยองนา ฮู พลา ปอ
แง. ยาว นองมู นี้ ยา่ ฮาย่า อือ ล่อบ่าปา อ่าลา อางฮู่ จา แง?
27 บ้าเจอฮาย พี้ล้อง แง? พี้ล้อง ยาว นาง จี่วด
ี นี้ ทื่อชัว่ โมง
แต่ มล่าง แล แล่ง ลา? จ้า บ่าอ่า น้ อ.
25 พระเยซู
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“นี้ แม้ ยาว บ้า เจอฮาย อางก่า อางตูม อางเลิง่ อือ นา
ม่านชู แง. น่าตูง เวอ แวย่า อือนา ฮู คูปาว ยอ ล้อแม้ แต่ล้า
ชี. ยองมู นี้ ยา่ ล่ากาน บ่าว่า แน อางก่าอางตูม บ่าแต่ง ตูม
แล่. 29 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, ก่าซ้าด โซโลมอน นาบาตา จา
ปาง มาง อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ง แฮ้, แวย่า นี้ ออ
ื อางแว
ทื่อแว ล่อ แนม บ่ามาง. 30 แวย่า นี้ ออ
ื นา ฮู ปาว! บ่ามล่าง
ยาว ยอ แฮ่ว กือ ซฺี้ แง. จ้า แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า แวย่า อือ
นา แม่ นมาง ย้า แต่ง แง, นี้ แม้ แนยาว พาจาว ม้า นองนา
แวย่า นี้ อือ ล่อ บ่า ปา ฮู พลา ล่าง. ท้าว นอ พาจาว มางนา
นื งบาบ่าชี คู แน? 31 นี้ แม้แนยาว บ้าเจอ จฺ่าต้าง แล่ วา แน
บ้า เจอ ก่า ตูม แล่ วา แน บ่า ม่านบ่า ชู คู โจ. 32 ชฺา้ ง พาจาว
มางนา บ่าแบกงา กาง อือ อางเลิง่ นี้ ออ
ื พีล
้ ้อง คูแง. จ้า พา
จาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง ม้า อางแบ ย้า นอ บ้าเจอ
อือ กงาไจ แงแน. 33 นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ยา่ พาจาว นอง
ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง
ซฺ้า ออน ฮา ปาโน, นี้ แม้ฮายยาว พาจาว มางมือ กูยา่ งกูเจ้อ
นอง กงาไจ แฮ้ง ปี่ ล่าง.
34 “นี้ แม้ แนยาว มี้นืง ย่า นี้ เซฺ้อ อางเลิง
่ แฮ้ง นา บ่า พี่ บ่า
ล่อง โจ, ไม้ นี้ เซฺ้อ มือ อางเลิง่ ม่านชู คาแม้แน ชี อือ อางจา
ย้า, ยาว กานื ง กา นี้ ง มือ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อางบย่า
ย้า จา แง” แน.
28

7

ฮากนา ต้าดต่อน ย้าง
(ลก. 6:37-38, 41-42)
1 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “ฮากนา บ่า ต่าดบ่า ต่อ น โจ!
ยาว พาจาว มาง นองนา บ่า ต่าดบ่า ต่อ น ล่า. 2 ไม้ นอง ฮา
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กนา ล้อแม้ ต้าดต่อน แง, พาจาว มางมือ นองนา แฮ้แม้ยา้
ต้าดต่อน ล่าแง. พาจาว ม้า นอง อางลี้บ ฮากนา ต้าดต่อน
ชี่ แฮ้ง นองนา ต้าดต่อน ล่าแง. 3 นอย่า บ้าเจอ ฮาก แมนื อ
คล้าว โย้เวอ แมเจ่ด อือ อางฮู มย้าง กาแน. จ้า บ้าเจอ ค่า
ตอง แมนื อ คล้าว โย้เวอ ตู่มบา แฮ้งนา บ่าฮู มย้าง กาแน?
4 บ้า เจอ นอ ฮากนา นี้ แม้ แน อางม่า แน ‘กงา นาง แมนื อ
เวอ แมเจ่ด แฮ้ง ยูอ
้ อ
่ ก ปี่ ล่าว่า,’ จ้า ม้าม้า ย่าง นาง แมนื อ
โย้เวอ ตู่มบา ย่าง จา แง. 5 ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ
อือเวอ, ฮากนา แมนื อ เวอ แมเจ่ด ชา ยู้ อ่อก ปี่ เมอ, ค่าตอง
แมนื อ คล้าว เวอ ตู่มบา แฮ้ง ยูอ
้ อ
่ ก แล่ ปาโน.
6 “คื่อ อือนา พาจาว มาง อางเกิง
่ อางก้อ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
แฮ้ง บ่าปี่ คูโจ, ไม้ ยา นองนา ปีน แช่ ล่าง. ว่า อือนา ไข่มุก
บ่าจาน ปี่ โจ, ไม้ ยา น่าง แง” แน.
นอง บ่าจา อือ พาจาว มางนา ป้า โว
(ลก. 11:9-13)
7 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “ป้ า ยาว กงา แง, ซฺ้า ยาว
มย้าง แง, ล้องก้อ โย้เวอ คอก ยาว, ชฺา้ ง อางคล้าว จา มาง
ล้องก้อ แฮ้ง พอง ล้า แง. 8 ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มาง
นา ป้า คูง อือ กงา คูง แง, ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา
ซฺ้า คูง อือ พาจาว มางนา มย้าง คูแง, แน ชฺา้ ง คาโคลาโค
พาจาว มาง ล้องก้อ แฮ้ง คอก คูง อือ พาจาว มาง ล้องก้อ
แฮ้ง พอง แง.
9 “นองมู โย้ เวอ อ่า ซ่าง จา แง อางย่า อือ ฮ่าง ป้ า เมอ
ลอบา แฮ้ง กอ ปี่ แงแน? 10 บ่า อ่า เวิม มือ อางย่า อือ ล่อง
แต่ ป้า เมอ อื้อล้าง อางปีด อางจา แฮ้ง จฺ่า ปี่ แงแน? 11 ซ้าม
บา นอง ชฺา้ ง บ่า แม่น อืม มือ ค่า ตอง อางย่า อือ นา อางเกิ่
งอางก้อ อางแม่น ปี่ นา แบ แง, ท้าว พาจาว กงู อางโบ้ง มู่ง
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ท่า ดื้ง ม้า แฮ้ล่อบ่าปา แน ชฺา้ ง ยางนา ป้า อือนา บ่าปี่ ลา?”
แน.
อางลี้บอางล่าว ปีนแตปีนนา ย่าง
พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “นอ ฮากนา ล้อ แม้ นองนา
ฮาย ปี่ ล่า ปี่ ซี่ง แง, นองมือ ฮากนา แฮ้ แม้ แน ฮาย ปี่ โว!
ไม้ โมเสส อางลี้ บอางล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ม่า
อูบ
่ นี้ ยา่ นี้ แม้แน ย้า” แน.
12

ล้องก้อ อางแท่ง แน ล้องก้อ อางฮื่อ
(ลก. 13:24)
13 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “แม่น แน แล่ม แล โว! นอง
มู่งท่า อางแล ซี้ แนยาว ล้องก้อ อางแท่ง โย้ อ้องแล โว! ไม้
ล้องก้อ อางกลื้อ แน แก้บ้า อางกลื้อ อือ นองนา ซฺ่ืย ล่าลูก
เวอ กลา แอ ปี่ ล่าแง. ยาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ล้องก้อ อางกลื้อ
มางก้อง อ้องแล คูแง. 14 จ้า ล้องก้อ อางแท่ง แน แก้บ้า บ่า
แม่น ย่อแอ่ อางย่าก นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า ป่ากย่า ซฺ่ืยแล ล่าแง.
ยาว ชฺา้ ง อางบย่า แน บ่ากงา ย่อ อ้องแล” แน.
ชฺา้ ง นองนา แบ ล่า กงากาง นี้ ยา่ นอง ฮา แฮ้ง วา ย้า
(ลก. 6:43-44; 13:25-27)
15 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ม้า
ม้า บ่าอ่า อือนา แล่ม แล่ว, ยอง อางโต แฮ้ แกะอางย่า บ่า
โซ่ กบ่า ไล่ อือ แม้ แน นองนา ซฺ้า ล่า คูแง. จ้า นื งบา แฮ้ยา่
ฮ้อนโจ้ง แม้ แน โซ้ก ไล้ คูแง. 16 ยอง อางเลิง่ ฮา แฮ้ยา่ ฮา
กนา ฮายแบ ปี่ แง, ยอง อางโต แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ ง แน.
ยาว อ่าซ่าง มาง จี่กู่ ปาว เวอ อ่างูน
่ แน ซื่อไค่มี้ล่อก บ่าชู คู.
17 ทื่อ ช่างกานญา จฺืงจฺ้ ืง อางแม่น อือ อางซื่อ อางแม่น ซื่อ
แง, ยาว จฺืงจฺ้ืง บ่าแม่น อือ อางซื่อ บ่าแม่น ซื่อ แง. 18 จฺืงจฺ้ืง
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อางแม่น อือ อางซื่อ บ่า แม่น อือ บ่า ซื่อ แน จฺืงจฺ้ืง บ่า แม่น
อืมมือ อางซื่อ อางแม่น อือ บ่าซื่อ. 19 จฺืงจฺ้ืง คาโคลาโค อาง
ซื่อ อางแม่น บ่าจา อือนา เตอ วี ยาว บีท
่ ่อ พี แง. 20 นี้ แม้แน
ยาว พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ม้า ม้า บ่า อ่า อือ นา ฮู นี้ ยา่ , ยอง
อางเลิง่ ฮา โย้เวอ ฮู กาโน.
21 “ชฺา
ี อางซื้ง’ แน ฮ้าว ล่าง อือ พาจาว มาง
้ ง กงานา ‘จี่วด

อางเมิง โย้เวอ คาโคลาโค แน บ่ากงา อ้องแล เป. จ้า ชฺา้ ง
พาจาว กงู อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง นื งบาจาบ แม้แน ฮา เค่
อือ อางกงา อ้องแล เป. 22 ต้าดต่อน นื ง เคอ เมอ ชฺา้ ง อางอี
บ่าอ่า เป กงานา นี้ แม้แน ม่า ล่าง, ‘จี่วด
ี อางซื้ง จี่วด
ี อางซื้ง
มาง เวอ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ป่าว เมอ นาง อาง
เม้ง แฮ้ง ไจ, แน แด่ ยา่ ก่า เมอ แน ม้างม้าเจ้อ อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ ฮา เมอ นาง อางเม้ง แฮ้ง จี่ เคอ แง’ แน.
23 จ้า กงา ยองนา ม่า แน นี้ แม้แน, ‘กงาย่า นองนา บ่าแบล่า
กงา กา, ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ เวอ เว่อ แน ฮื่น คูโว!’ ” แน.
ชฺา้ ง อางแอ้น แน ชฺา้ ง อางจ่าง
(ลก. 6:47-49)
24-25 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “ชฺา
้ ง กงา ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้
อือ กย่า ยาว ฮายเค่ อือ ย่า, ชฺา้ ง อางแอ้ น อือ ยูม
้ แต่ง ดื้ง
แม้แนย้า. มู่งฮ่อ ลือ ล้างเจอเจ่อ ฮ้างม้าน อางแล่ง ยูม
้ โย้
เวอ พยาง เวิม, ยูม
้ แฮ้ บ่าก่างบ่าพยา, ไม้ ยูม
้ ยื้ง ย่าง ค่ามตู่
ลอบา เวอ เคอ แน ตู่ แอ ปี่ ชี่ โย้เวอ พูม ป้าน่ อ. 26 จ้า ชฺา้ ง
กงา จี่ ต่าง นี้ อือ กย่า ยาว บ่า ฮายเค่ อือ, ยอ ชฺา้ ง อางจ่าง
ซ่าย ท่า โย้เวอ ยูม
้ ชฺอ ชี ชีออ
ื แม้ แนย้า. 27 มู่ง ฮ่อ ลือ ล้าง
เจอเจ่อ ฮ้า งม้าน อางแล่ง ยูม
้ โย้เวอ พยาง ยาว. ยูม
้ แฮ้ง
ก่างพยา เลิง แง” แน.
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พระเยซู จี่ เปิน ยาว ค่ องช่าง อืมมือ ยาง ม่าอู่บจี่ ต่าง
แฮ้งนา นาบาตา นื งบาม่าน คูง เย, 29 ไม้ พระเยซู ม่าอู่บ นี้
ย่า อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ ม่าอู่บ แฮ้งนา บ่าตู่. จ้า ยา
พาจาว มางก้อง ล่าที่ ม้าม้า จายลือ ชี แฮ้ง ไจ ม่าอูบ
่ แง.

8
พระเยซู ชฺา้ ง คี้ตู้ด มางนา ยา ชียา้ ง
(มก. 1:40-45; ลก. 5:12-16)
1 พระเยซู ตาแซ้ เวอ จาย ลู่งลือ เมอ ชฺา
้ ง อางบย่า เย ยาง
2
ก้อง เค่ แอน ชี. ชฺา้ ง คี้ตู้ด ทื่อม่าง จา แง. พระเยซู ล้าก้า
เวอ ล้า ยาว ป่าตู คู จี่ แง นี้ แม้ แน, “จี่ วด
ี อางซื้ง เวอ, จาว่า
แน นาง กงานา ปล่อง ลา ซี่ แง แนยาว, กงาม มือ อางโปยว
ย้า” แน.
3 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ ย่าง กลาง แอ ปี่ ยาว ชฺา
้ ง
คี้ตู้ด มางนา ว่า แอ ชี ยาว นี้ แม้แน จี่ ชี, “โอ่ย กงา นางนา
ปล่อง ล่า ซี่ แง. นาง พ่าญาด นี้ ง โปยว โว!” แน. ยาว ยาง
คี้ตู้ด ย่าง ซฺ้อก ย้า โปยว ชี. 4 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่าย
ชีเย, “อ่า ซ่าง มางนา บ่า อู่บ น้า ปี่ โจ, จ้า ปุโรหิต มางนา ฮู
แอ ปี่ โว. แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง ท่าน โว, โมเสส ชฺา้ ง คี้ตู้
ด เพล่อ ยาว โปยว ชี อือนา ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน, ไม้ ชฺา้ ง
คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ น้ อ, นาง พ่าญ่าด นี้ ยา่ โปยว ญา”
แน.
พระเยซู นายร้อย มาง ย่าเจ่น มางนา ยา ชียา้ ง
(ลก. 7:1-10; ยน. 4:43-54)
5 พระเยซู คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ อ้อ งแล เมอ, นาย
ร้อย ทื่อ ม่าง จา เย. ยา ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า. ยา พระเยซู นา ป้า
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ปล่อง ปี่ ง เย. 6 เจ้านาย เวอ, กงา ย่าเจ่น ม้า กงา ยูม
้ โย้เวอ,
ยา นาบาตา ต่องแก่ เพล่อ ด้า ลาบ้าบ บ่าทา ล้า กงากา.
7 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นายร้อย มางนา ม่า ชี, “กงา ยา แอ
ล่าว่า” แน.
8 ยาว นายร้อย มางมือ พระเยซู นา ม่า เย นี้ แม้แน, “เจ้า
นาย เวอ, กงา ชฺา้ ง บ่า แม่น กงา ยูม
้ โย้เวอ บ่า อ่อง แล โจ,
นาง นู้เวอ จาย จี่ เวิมมือ กงา ย่าเจ่น อางด้า มาง อางโปยว
ย้า. 9 กงา นี้ แม้แน แบ นี้ ยา่ , กงา เมอ เจ้านาย แน ตาฮ้าน
จา แง. กงา ตาฮ้า น มางนา ล้อ เกิง้ ม่า แอ ปี่ เวิม แอ แง.
แน ม่าย ล้า ปี่ เวิม ล้า แง. ยาว กงา ย่า เจ่น อือ นา นี้ ง ว่า
แฮ้ง ว่า แน ม่ายฮา ปี่ เวิม ยอ ว่า แง.”
10 พระเยซู มือ แฮ้แม้ แน กงากย่า ยาว ยางมือ นาบาตา
เย นื งบาม่าน แง. ยาว ชฺา้ ง เค่ ลือ ชี อือนา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้
แน, “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน,
กงาย่า อิส ราเอลชฺา้ ง อางมู นู้เวอ อ่า ซ่าง มางนา ทื่อ ม่าง
แนม นี้ แม้ แน เจ่อ นา บ่า มย่าง กางซื้ง. 11 กงา ม่ายแบ ปี่
ล่าว่า มู่งนื่ งกลาป่ากย่า แน มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ชฺา้ ง อางบย่า
จายล้า ดื้งช้อน กาแง. ยอ อับราฮัม อิสอัค แน ยาโคบ ยอง
ก้อง ทื่งกง่า แน มู่งท่า โย้เวอ จฺ่าปอต้างปอ ฮา คูง. 12 จ้า อิส
ราเอลชฺา้ ง ทื่อบ่า, มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แงแน เย้ง อือนา ตี อา
งวื้งอางว้าง เวอ จาน แอ ปี่ แง. แน ยอ ซ่อ เพ่ แช่ แก่น ย้า
บื้งฮ้าว ด้า อูง้ ลาบ้าบ คูแง” แน.
13 ยาว พระเยซู มือ นายร้อย มางนา จี่ ชา
่ ง แง นี้ แม้ แน,
“ยูม
้ เวอ พ่าว แอน ปาว, ยาว นาง เจ่อ ชี แม้แน ย้า ตอล้า
แง” แน. ยาว ยาง ย่าเจ่น มาง พ่าญาด ย่าง ซฺ้อก ย้า โปยว
กาชี.
พระเยซู ชฺา้ ง อางด้า นา อางบย่า ยา ชี
(มก. 1:29-34; ลก. 4:38-41)
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พระเยซู เปโตร ยูม
้ เวอ อ้อ งแล เมอ, เปโตร มาง ย่อ
บา มาง อางม้างกย้า ยูป
่ ่าม เวอ ยู่ จา นา มย้าง ชีเย. 15 ยาว
พระเยซู มือ ยาง ล่า ปู่ เวอ ว่า ยาว อางม้า งกย้า ยาง ซฺ้ อก
ย้า โปยว ชี, ยาว ยาง มือ ทานล้า ยาว พระเยซู นา ฮูพลา เย.
16 มู่งคี่ล้าก้า มู่งนื่ ง ชา กลา เมอ ค่องช่าง อือ ชฺา
้ ง แด่ยา่ อ้อ
ง ชี อือนา อางบย่า เย่ พระเยซู ก้อง ซฺ่ืย ซฺ้า ล้า ชี, ยาว พระ
เยซู มือ แด่ ยา่ อือนา จี่ ต่าง แฮ้ง ไจ ก่าฮื่น ปี่ ชีเย, แน ยาง
มือ ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา โค ย้า พ่าญาด ยา โปยว ปี่
ชี.่ 17 นี้ เลิง่ ตอล้า ชี นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มาง
จี่ ชี ชี แม้แน ตอล้า ปี่ ง นี้ แม้แน,
“ยา กงู อางด้าอางกย้าง อือ ยา โปยว ล่าง,
แน ยา กงู พ่าญาด อือ ฮ้าน แอน ชี.”✡
พระเยซู นา เค่ ย้าง
(ลก. 9:57-62)
18 พระเยซู ชฺา
้ ง ยางนา แวด จา อือนา มย้าง ยาว, ยางมือ
ยาง ศิษย์ อือนา ม่า ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่ากย่า คาม
แอ ปี่ ชี. 19 อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อม่าง จา แง. พระเยซู
นา ซฺ้า ล้า ยาว ม่า เย, “อ่าจาน เวอ นา เกิง้ แอ แง กงา คาตา
ย้า เค่ แอ แง” แน. 20 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ เย นี้ แม้
แน, “ฮ้อนโจ้ง นี้ ยา่ ดื้งย้า อางจา, ฮาย่า ปย้าม กว่า อืม มือ
อางป่าม ดื้งย้า อางจา, จ้า กงาชฺา้ งอางย่า* นี้ ม้า ยูย
่ า่ ดื้งย้า
บ่าจา” แน.
21 ยาง ศิษย์ ทื่อม่าง จา เย. พระเยซู นา ป้ า เย นี้ แม้ แน,
“กงานา อ่าโบ้ง นา พ่าว ซฺ้า แล ปี่ ล่าปาว. ยาว ยาง ซฺี้ เมอ,
กงา ยางนา พูม ยาว นางก้อง เค่ แล แน” แน.
8:17 8:17 อิสยาห์ 53:4 * 8:20 8:20 กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ยา่ พาจาว อางย่า
ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี แน ฮา แง. พระเยซู ยาง อางโต แฮ้ง ฮ้าว จ่าแล่ง ย้าง.

✡
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แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้ แน, “ชฺา้ งซฺี้ ต่องชฺา้ งซฺี้
แน พูม ลางกา ปี่ ปาว” แน.
22

พระเยซู ฮ้างม้าน อางแล่ง แฮ้งนา ม่า ว่าง ปี่ ชียา้ ง
(มก. 4:35-41; ลก. 8:22-25)
23 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม มือ ล้อ งตา แอน คู ชีเย.
24 ยาว ซฺ้ อก ย้าเย่ ฮ้า งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชี ล้างฮ้า ด ย่าง
ล้อง เวอ ปลื้ง เย เอิก อ้อง ล้าน ชี. จ้า พระเยซู ยู่ ชีเย. 25 ศิษย์
มู อืม ยางก้อง แท้ แน อ้อง แลน ยาว, ยางนา ฮ้าว ทานล้า
ปี่ ชี.่ ยาว ยางนา นี้ แม้แน ฮ้าว ม่า ชีเย, “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, กงู
นา ปล่อง ล่า ปาโน กงู ล้าง ชา นื่ อ แซ่ แล่ คูแง” แน.
26 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน อี่ เย, “ชฺา
้ ง เจ่อ อางอี

อือ เวอ, นอ บ้าเจอฮาย แค คูแง?” แน. ยาว ยาง มือ ทาน
ล้า ยาว, ฮ้า งม้าน แน ล้างฮ้า ด ย่าง ม่าย ว่าง ปี่ ชี่ เย. ยาว
ล้างม้าน แน ล้างฮ้าด ย่าง มือ กยาบ ชีเย.
27 ยาว ยองมือ นาบาตา เย นื งบาม่าน คูแง แน จี่กาง เย
นี้ แม้แน, “ยา อ่าซ่าง ม้าม้า เวอ? ซ้ามบ้า ฮ้างม้าน แน ล้าง
ฮ้าด อืม ยางนา น้าจ่าง” แน.

พระเยซู ค่า พ่าย่า 2 คู่น มาง เย่ด นา แด่ ยา่ ก่าอ่ อก ปี่ ง
ย้าง
(มก. 5:1-20; ลก. 8:26-39)
28 พระเยซู ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก กาดารา แควน กาค
ย่า โย้ เวอ คาม เคอ แอ เมอ, ชฺา้ ง 2 คู่น จา แง, แด่ ยา่ อ้อ ง
ปี่ ชี.่ ท้ามชฺา้ งซฺี้ ชียา้ เวอ อ่อกล้า ยาว ยางก้อง ล้า ชี, เย่ด 2
คู่น นี้ ยา่ นาบาตา โซ้ก, อ่าซ่าง มาง โย้เวอ บ่าย่อ ไก จอ กา
เย. 29 เย่ด 2 คู่น ย่าง พระเยซู นา มย้าง ยาว จี่ โฮ้ก ฮ้า ว ชี
นี้ แม้แน, “พาจาว อางย่า เวอ, กงูมู นา บ้าเจอฮาย ตี่นต้อง
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ล่าแง? นา พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี ฮู่ นู้เวอ กงูนา ฮาย
ลาบ้าบ ปี่ ล่าง ลา?” แน.
30 โย้เวอ จายแล บ่า เว่อ เย. ว่า อางบย่า เย อางจ้า กลา
ไจ่ จา เย. 31 ยาว แด่ยา่ แฮ้ออ
ื มือ พระเยซู นา ป้า คูง เย นี้
แม้แน, “จาว่าแน กงู นา ก่าอ่อก ปี่ ล่าง แน ยาว, ว่า แฮ้ออ
ื
ก้อง อ้อง ปี่ ล่าปาว” แน.
32 ยาว พระเยซู มือ แด่ยา
่ แฮ้ออ
ื นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย, “ว่า
อือก้อง อ้อง แอ คูโว!” แน. ยาว แด่ยา่ แฮ้อม
ื มือ อ่อก ยาว
ว่า อือก้อง อ้อง ชีเย. ยาว ว่า อืมมือ ตาแซ้พยางพยาง เวอ
จาย ฮื่น ลู่ง แอ ลองอองอางฮื่อ โย้เวอ กลา แล่ แซ่ ชีเย.
33 ยาว ว่าปอฮู อืม อางเมิง คล้าว เวอ ฮื่น แล ยาว, อางเลิง
่

คาโคลาโค ตอล้า ชีออ
ื อางเมิง คล้า ว โย้เวอ ชฺา้ ง อือ นา อู่
บน้า ปี่ ชี.่ แน ค่าพ่าย่า แด่ ยา่ อ้อง ชี มาง เย่ดก้ อง อางเลิง่
ตอล้า ชี ย่าง คาตา อู่ บน้า ปี่ ชี.่ 34 ยาว ชฺา้ ง อางเมิง คล้า ว
อืมมือ โค ย้า อ่อกลือ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชี, ยาว ป้า เย ยอง
ตี นู้เวอ อ่อกแอ ปาว แน.

9
พระเยซู ชฺา้ ง ต่องแก่ นา ยา ชียา้ ง
(มก. 2:1-12; ลก. 5:17-26)
1 พระเยซู ยาง อางเมิง เวอ ล้อ งตา คาม แอน ชี. 2 ยาว
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา อ่าเพ่น เวอ ยู่ ปี่ ยาว พระ
เยซู ก้อง ซฺ่ืย ล้า ชีเย. พระเยซู มือ ยอง เจ่อ แฮ้งนา มย้าง
ยาว ยางมือ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “อางย่า
เวอ, นื งบาจาบื่อ แน จา ปาว, ไม้ กงา นางนา อางซีอางบล่า
บ บ่ายู่ ล้าก้าน” แน.
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อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่บฮู ทื่อ บ่า อืม มือ นื งบา เวอ นี้ แม้
แน เย้ง คูง เย, “ชฺา้ ง นี้ ม้า พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ แง, ไม้ ชฺา้ ง
อือ นา อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ญา ฮา กงา
กาแง” แน.
4 จ้า พระเยซู อางแบ เย ยอง นื งบา โย้ เวอ บ้า เจอ เย้ง
คูแง แน. แฮ้งเย่ ยางมือ จี่ ชี นี้ แม้แน, “บ้าเจอ นอย่า นื งบา
เวอ บ่าแม่น แน อางเย้ง คู แน? 5 กงานา ชฺา้ ง ต่องแก่ นี้ มาง
นา บ้าเจอล้อแม้ จี่ชา่ ง ปี่ ล่าง, ‘กงา นางนา อางซีอางบล่าบ
บ่ายู่ ล้าก้าน’ แน จี่ ปี่ ล่าง ลา. อ้าว ‘ทานล้า โว ย่อ แลน ปาว’
แน จี่ ปี่ ล่าง ลา. บ้าเจอล้อแม้ จี่ แฮ้ง ไง่ แล่ แง? 6 กงา นอ
งมู นา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าว่า, กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ม้า ล่าที่ อางจา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางซี อางบล่า บ อือ บ่า ยู่ เวิม อางกงา.”
ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา จี่ชา่ ง ชี, “ทานล้า ปาว
ยาว อ่าเพ่น นี้ ง กอ ยาว ยูม
้ เวอ พ่าว แลน ปาว” แน.
7 ยาว ชฺา
้ เวอ
้ ง ต่องแก่ แฮ้มาง มือ ทานล้า ยาว ยาง ยูม
แลน ชีเย. 8 ค่ องช่าง อือ, ล่า ที่ พาจาว มาง พระเยซู นา ปี่
พ่าญาด ยา ปี่ ชี่ แฮ้ง มย้าง เมอ นื งบาม่าน แค คูง เย. แฮ้งเย่
ยอง มือ ซฺ่ืยกา พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชี.
พระเยซู มัธทิว นา แช้ยู้ ชียา้ ง
(มก. 2:13-17; ลก. 5:27-32)
9 พระเยซู ม่าอูบ
่ เปิน ยาว ย่อ พ่าว แอ แล่ เมอ, ภาษี กอย้
า โย้เวอ ชฺา้ ง ภาษี กอฮู ทื่อม่าง อางเม้ง มัทธิว แน ชี่ มางนา
มย้าง ชี. ยาว พระเยซู มือ มัทธิว นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี, “กงา
ก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพล่อ ปาว!” แน. มัทธิว มือ
ทานล้า ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แลน ชี.
10 พระเยซู มัทธิว ยูม
้ โย้ เวอ ฮ่า งจฺ่า เมอ, ชฺา้ ง ภาษี กอฮู
แน ชฺา้ งอางบล่าบ อางอีบ่าอ่า ย้าเย่ พระเยซู แน ยาง ศิษย์
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อือก้อง ทื่ งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง ชี. 11 ฟาริสี มู อือ แฮ้แม้แน
มย้าง คู ยาว แฮ้งเย่ พระเยซู ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน น้า คูช,ี
“บ้า เจอ นอง อ่า จาน ม้า คื่อ แฮ้ ออ
ื ก้อง ทื่ งกง่า แน ฮ่าง
อางจฺ่า ดื้ง แน” แน.
12 พระเยซู มือ ยอง จี่ แฮ้ง กงากย่า ยาว ยาง มือ ยองนา
นี้ แม้แน พอ ชี, “ชฺา้ ง บ่าด่าบ่ากย่าง อือย่า มอ นา บ่ากงา ซี้,
จ้า ชฺา้ ง อางด้าอางกย้าง อือย่า มอ นา กงา ซี้ ยาว พ่าญาด
ยา แล่ซี่ แง. 13 นองมู นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ นี้ ข้อ เล่นฮูแล บ้าเจอ
นา ฮา แงแน. พาจาว ม้า นี้ แม้ แน จี่ แง, ‘กงา ลากซื่ งกง่า
กย้า แฮ้ง นา มย้าง ซี้ แง, อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ อือ นา มย้าง ซี้
แง บ่า อ่า’ แน, ไม้ กงา ชฺา้ ง ฮาก นาบทื้อ คูชี อือ นา ซฺ้า ลือ
แง บ่า อ่า, จ้า ชฺา้ ง อางบล่า บ ฮาก บ่า นาบบ่า ทื่อ อือ นา ซฺ้า
ลือ แง, ไม้ ยองนา นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ แง
แนนอ” แน. ✡
ชฺา้ ง อือ จฺ่าเกิง่ จฺ่ืง อางเลิง่ แฮ้ง น้า ย้าง
(มก. 2:18-22; ลก. 5:33-39)
14 ยาว ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา มาง ศิษย์ มาง พระ
เยซู นา น้า ล้า ชี นี้ แม้แน, “กงูมู แน ฟาริสี มู นี้ ยา่ อางเลิง้
กาย้า ฮ่างจฺ่ืง อธิษฐาน ฮา แง. จ้า บ้าเจอ นาง ศิษย์ อือ บ่า
ฮา คู แน?” แน.
15 พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี, “นอย่า ชฺา
้ ง ค่า บาล่า ล่า
กาน เวอ ล้า คูชี อือนา ฮ่าง จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า แน พ่าว แอ แล่ ปี่ ง
ลา? นอ นี้ แม้แน บ่าฮา อ่าลา? เจ้าบ่าว มาง ยองก้อง ทื่ งก
ง่า แน ดื้ง เมอ, ยองมู นี้ ยา่ ฮ่างบ่าจฺ่ืง เป. จ้า เจ้าบ่าว มาง
นา ซฺ่ืยแล แฮ้นืง เคิน ล้า เมอ, ยองมู แฮ้ง เจ้าบ่าว มางก้อง
ทื่ งกง่า แน บ่า กงา ดื้ง, แน ยองมู แฮ้ง ฮ่า งจฺ่ืง คูแง. กงา
✡
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ศิษย์ อืม ทื่อ ช่างกานญา, กงา จา เมอ ยอ ฮ่าง บ่า กงา จฺ่ืง,
จ้า กงา แลน เมอ ยอ ฮ่างจฺ่ืง อธิษฐาน กงาฮา คูแง” แน.

พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี,่ ยาง
ม่าอูบ
่ นี้ ยา่ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซฺ่ือ แน. ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้
แน จี่ ชี, “อ่าซ่าง มาง พ้า อางซฺ่ือ แฮ้ง ค่าลาว อางอ้าน เวอ
อางต้อง บ่า ต่อ, ไม้ พ้า อางซฺ่ือ นี้ ย่า อี ลู่ง เมอ, ค่า ลาว อา
งอ้าน แฮ้งนา จาก แช ปี่ ง. แน อางอ้าน ล่อบ่าปา ย้า อางฮ้อ
น กลื้อ แง” แน.
17 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง
่ เพ้ก น้า
่ ทื่อ เลิง่ อูบ
แล่ ปี่ ชี,่ ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ ซ้าด อาง
คอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กาน ชี อือ แม้แน ย้า. ยาว พระเยซู มือ
นี้ แม้ แน จี่ ชี, “อ่า ซ่าง มาง อ่า งูน
่ แต่ ค่า อางซฺ่ือ แฮ้ง ซ้าด
อางคอ ปาไต่ อางอ้าน เวอ บ่า ท่อ ก กาน, ไม้ อ่า งูน
่ แต่ ค่า
อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอ้าน แฮ้งนา ฮาย ปล่า
ก ปี่ ง. นี้ แม้แนยาว ตื่น อ่างูน
่ แต่ค่า แน ซ้าด อางคอ ปาไต่
แฮ้ง ก่างพยา แง. ม้าม้า นี้ อ่างูน
่ แต่ ค่า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด
อางคอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กงากาน แง” แน.
16 ยาว

พระเยซู ย่าเก แน ค่าบาย่า ซฺี่ ลู่ง ชี มางนา ยา ชียา้ ง
(มก. 5:21-43; ลก. 8:40-56)
18 พระเยซู นี้ เลิง
่ จี่ เมอ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ ยอคา มาง ยาง
ล้า ก้า เวอ ล้าย ป่า ตู คู จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน, “กงา อางย่า ย่า บี่
มาง อ่าแซง ญา ซฺี้ แง. จ้า อ่าจาน เวอ, ปล่อง ล่าปาว ย่าเก
มาง อางโต โย้เวอ นาง ล่า ปู่ โบย แอ ยาว. ย่า เก มาง อาง
แต่ ล้า แล่ ย้า” แน.
19 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยางก้อง เค่ แลน ชี แน ยาง ศิษย์
อือ คาตา พระเยซู ก้อง เค่ แลน ชี.
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20 แฮ้ญ่าม

เมอ, ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา เย ซฺี่ ลู่ง บ่าว่าง แน
12 ปี เคิน ชา ลาบ้า บ ล้าย. ยา พระเยซู น่ องน่ อง เวอ ค่าว
เค่ ล้า, ยาว พระเยซู ค่า ลาวม่านเงิน เวอ ว่า ชีเย. 21 ยา นื
งบา เวอ เย้ง เย นี้ แม้แน, “อ่าจาน มาง ค่าลาว นู้เวอ อางอี้
กงาว่า เวิม กงา อางโปยว ย้า” แน.
22 พระเยซู ยางนา มย้าง ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “อางย่า เวอ,
จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปาว. นาง เจ่อ นี้ ง นางนา ฮาย โปยว ปี่
ล่าง.” ยาว ยาง ซฺี่ ลู่ง ย่าง ซฺ้อก ย้า โปยว ชี.
23 พระเยซู ยิว ชฺา
้ เวอ เคิน
้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มาง ยูม
เมอ, ชฺา้ ง ปีปี เคอ อือ แน ชฺา้ ง อางบย่า อูง้ จา นา มย้าง ชี.
24 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา ม่า แง นี้ แม้แน, “อางเง้ เวอ
อ่ อกแอ โค คู ปาโน, ย่า เก นี้ ม้า บ่า ซฺี่ กาซื้ง ยา ยู่ กาน ชี”
แน. ยาว ยองมือ พระเยซู นา อื้อ กาน ชีเย. 25 ชฺา้ ง อือนา ม่า
อ่อกแอ ปี่ โค ยาว, ยางมือ ย่าเก มาง อางฮ้องคล้าว เวอ อ้อ
งแล ยาว ย่าเก มาง ล่าปู่ เวอ ชู ยาว ย่าเก มางมือ ทานล้า
ชีเย. 26 ยาว นี้ เลิง่ มือ นี้ เมิง ก้อง ต้าว ย้าเย่ จี่ กาแง.
พระเยซู ชฺา้ ง ด้า อางบย่า นา ยา ชียา้ ง
27 พระเยซู โย้เวอ จาย อ่อกล้า เมอ, ค่าพ่าย่า แมปอ 2 คู่น
ย่อย เค่ ล้าน ชี. ยาว จี่ โฮ้กฮ้าว ชี นี้ แม้แน, “ก่าซ้าด ดาวิด
ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี มาง เวอ, ไกง้นา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว”
แน.
28 พระเยซู ยูม
้ โย้ เวอ อ้อ งแล เมอ ชฺา้ งแมปอ มาง เย่ด
มือ อ้อง ซฺ้า แล ชี. ยาว พระเยซู มือ น้า ชี นี้ แม้แน, “กงา ไน้
นา ฮาย มย้าง ปี่ ล่า อางกงา ไน้ อางเจ่อ ลา?” แน. ชฺา้ งแม
ปอ มางเย่ด พอ ชี “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, อางเจ่อ ย้า” แน.
29 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ชฺา
้ งแมปอ มาง เย่ด แมนื อ เวอ ว่า
ชี, ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “นอง ล้อแม้ เจ่อ แง แฮ้แม้แน เพล่อ
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ปี่ ปาว” แน. 30 ยาว เย่ด มือ มย้าง ล้า ชี, ยาว พระเยซู มือ
เย่ดนา นี้ แม้แน ม่า เย, “นี้ เลิง่ อ่าซ่าง มางนา บ่าม่า แบ ปี่
โจ เป” แน. 31 จ้า เย่ด อ่อก ลือ ยาว อางเมิง เวอ ต้าว ย้า นี้
เลิง่ อูบ
่ กว่า ชี.
32 ค่าพ่าย่า แฮ้เย่ด อ่อกแอ เมอ, ค่องช่าง อืมมือ ชฺา
้ ง แด่
ย่า อ่อง ยาว บ่า จี่ ตอ กา มางนา พระเยซู ก้อง ซฺ่ื ยล้า ชีเย.
33 ยาว พระเยซู แด่ยา
่ มางนา ก่าอ่อก ยาว ค่าพ่าย่า มาง ซฺ้
อก ย้า จี่ตอ กา ชีเย. ค่องช่าง อืม นาบาตา เย นื งบาม่าน คูช.ี
ยาว นี้ แม้ แน จี่ กาง เย, “ประเทศ อิสราเอล นู้เวอ อางเลิง่
นี้ แม้แน บ่ามย่าง กางซื้ง น่ อ!” แน.
34 จ้า ฟาริสี อือ นี้ แม้แน จี่ คูง เย, “เยซู ซาตานแด่ยา
่ ยอ
คา มางก้อง ล่าที่ กงาบู้ ชี, แฮ้งย้า ยา แด่ยา่ ก่าอ่อก กงากา
แง” แน.
พระเยซู ค่องช่าง อือนา ซื่งกง่ากย้า ย้าง
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พระเยซู ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ กู ค่ อง กู เมิง โย้ เวอ ม่า อู่ บ แล
ชี. ยา พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้ง
ป่าว เย. แน พ่าญาด กูยา่ งกูเจ้อ อือ คาตา ยา ชี. 36 พระเยซู
ชฺา้ ง อางบย่า นา มย้าง เมอ ซื่งกง่ากย้า เย, ไม้ ยองมู นี้ ยา่
อางเลิง่ อางตู กอางพาน จา ยาว ปล่อง ฮู บ่า จา, แกะ ชฺา้ ง
ปอฮู บ่าจา อือนา อางตู้.
พระเยซู ยองนา ม่า เย นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง อางบย่า ย้า
กงานา เจ่อ ล่า ซี่ ง แง, จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่า วกว่า ฮู
นี้ ยา่ อางบย่า แน บ่า จา. 38 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า อางคลาอางซ้าง
อางซื่อ บย่า แน ซฺ่ื ยล้า ยาว ชูญ่าม เคอ ชี อือ ช้อด ย้า, จ้า
ชฺา้ ง ล่ากาน ว่าฮู ชูฮู อือ บ่าบย่า. แฮ้แม้แนยาว พาจาว มา
งก้อง ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวกว่าฮู ป้า คูโว!” แน.
37 ยาว
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พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ซฺาแอ ปี่ ชียา้ ง
(มก. 3:13-19; 6:7-13; ลก. 6:12-16; 9:1-6)
1 พระเยซู ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว, แด่
ย่า ก่า ล่าที่ แน พ่าญาด ยาจ่า อือ ล่าที่ ย่าง โค ย้า ปี่ ชี. 2 นี้
อือย่า ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือ อางเม้ง ย้าง นี้ แม้แน.
ซีโมน บ่าอ่าเวิมมือ ยาง นา เปโตร แน ฮ้าว แง,
อันดรู ว ์ ยาง อางแพ้ มาง,
ยากอบ เศเบดี มาง อางย่า,
ยาว ยอห์น ยาง อางแพ้ มาง,
3 ฟีลิป, แน บารโธโลมิว,
ยาว โธมัส,
แน มัทธิว ชฺา้ ง ภาษี กอฮู มาง,
ยากอบ อัลเฟอัส อางย่า มาง แน ธัดเดอัส
4 ซี โมน อิสราเอล อางเจ้ ออางจาด นา ลาก มาง, แน ยู
ดาส อิสคาริโอท น่ อง เวอ พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา มาง.
5 พระเยซู ศิษย์ เอก 12 คู่น นี้ ออ
ื นา ซฺา แอ ปี่ ชี,่ ยาว พระ
เยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้ แน, “ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา บ่าซฺ่า
แอ คูโจ. แน สะมาเรียชฺา้ ง อือ อางเมิง โย้เวอ บ่าอ่อง แล โจ
แน. 6 จ้า อิสราเอลชฺา้ ง พาจาว มาง แกะ โปยว ชี อือนา แอ
ซฺ้า แอ โว. 7 พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
ย้าง ชา เคิน ญา แน ป่าว แล โว. 8 ยาว ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง
อือนา ยา โปยว ปี่ โว, ชฺา้ งซฺี้ อือนา ฮาย แต่ ล้า ปี่ ว, ชฺา้ ง คี้ ตู้
ด เพล่อ ชี อือนา ยา โปยว ปี่ ว, ยาว แด่ยา่ ชฺา้ ง อือก้อง อ้อง
ชี อือนา ก่าอ่อก โว. นอย่า พลู้ บ่ากงา ไจ แน พาจาว มางก้
อง ก่ามป่อน กงา แง. นี้ แม้แนยาว ฮากก้อง พลู้ บ่ากงา ป้า
ปล่อง ปี่ คา.
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“นอง แก้ บ้า ย่อ แอ คู เมอ ค่าม พลู้ บ่า กงา ฮ้าน แอ
คูคา, 10 แพล่อง, อางก่าอางตูม เพ่น แล่ เซฺ่อ แน แค้บ เพ่น
แล่ เซฺ่อ, บ่าอ่า เวิม มือ ล่าไมต้ามท้อ บ่ากงา ฮ้าน แอ คูคา,
ไม้ ชฺา้ ง ล่ากานว่าฮู อือนา ฮาก ปล่อง ฮู พลา คูแง, ยอง ล่า
กาน ว่า ชี่ แฮ้งนา ซูม แน.
11 “จาว่า แน นอง อางเมิง ล้อ เมิง ก้อง แน ค่อง ล้อ ค่ อง
ก้อง อ้องแล แง, นองมือ ชฺา้ ง นองนา ยาง ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง ปี่
ล่าซี่ง อือนา ซฺ้า ยาว ยองก้อง ดื้ง คูโว, นอง โย้เวอ เจิก
่ แอ
12
เมอ เคอ แน. นอง ยูม
้ ล้อลาง ก้อง อ้องแล แง ยองนา นี้
แม้แน ก่ามป่อน ปี่ โว, จาบื่อดื้งบื้อ แน จา แล โว แน. 13 จา
ว่า แน ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นองนา แม่น แน ฮู พลา ล่า ยาว, พาจาว
มาง ยองนา ก่ามป่อน ปี่ แง. จ้า ยอง นองนา แม่น แน บ่าฮู
บ่าพลา ล่ายาว, พาจาว มาง ยองนา ก่ามป่อน บ่าปี่ . 14 ยาว
จาว่าแน ยูม
้ ล้อยูม
้ แน อางเมิง ล้อเมิง, นองนา บ่าลาบบ่า
ต้อน แน นอง จี่ ต่าง แฮ้ง นา บ่า น่า จ่า ล่า แง. ซฺ้ อก แน แฮ้
ยูม
้ แน แฮ้เมิง ก้อง เจิก
่ แอน โว. แน นอง ล่าคื่อ เวอ ค้าล้า
แฮ้ง โค แน ทาก อ่อก แล่ คูโว. นอง นี้ แม้ ฮา ชีนี้ ฮายแบ ปี่ ง
นอง มือ ยองนา บ่าลาบ แน. 15 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่า
ล่า ว่า ค่อง แฮ้ค่ อง เวอ ชฺา้ ง อือ ย่า. ต้าดต่อ น นื ง เคอ เมอ
โสโดม อางเมิง, แน โกโมราห์ อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา ย้า
วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง” แน.
9

พระเยซู อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า แง แน ม่า ย้าง
(มก. 13:9-13; ลก. 21:12-17)
16 “แม่น แน น้า คูเป. กงา นองนา ซฺา แอ ปี่ ล่าง นี้ ย่า
แกะ อือนา ฮ้อนโจ้ง อางมู โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ง แม้แน ทื่อช่าง
กานญา. นี้ แม้แนยาว นอย่า อื้อล้าง แม้แน วีไ่ ซป้านญา จา
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คูโว. จ้า ฮาย่า อางป่อน แม้ แน อางเซิ่ งอางไซ่ด่อ แน จา
คูโว. 17 แม่น แน อางโต แฮ้ง แล่ม จ่าแล่ คูโว, ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า
นองนา ชู ล่ายาว, ยิวชฺา้ ง อือ ต้าดต่อนย่า อือเมอ ซฺ่ืยแล ล่า
แง. แน นองนา โบสถ์ คล้าว อือเมอ ตื่อชืก ล่า คูแง. 18 ฮาก
ย่า นองนา ต้าดต่อนฮู มางก้อง แน ก่าซ้าด อือ ล้าก้า โย้เวอ
ซฺ่ืย แล ล่า คูแง, ไม้ นอง กงา ศิษย์ เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย.
อางเลิง่ นี้ ง ตอล้า เมอ นองมู นี้ งมือ กงา อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ก่าซ้าด แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อู่บน้า ปี่ คู โว. 19 นอง
นา ฮาก ต้าดต่อนย่า โย้เวอ ซฺ่ืยแล ล่าเมอ, บ้าเจอล้อแม้ แน
จี่ วา แน บ่า พี่ บ่า ล่อง คูโจ, ไม้ อางญ่าม เคิน ยาว พาจาว
มาง นองนา ล้อแม้แน จี่ ปี่ ล่าแง แน ม่า ล่าแง. 20 ม้าม้า นี้
ย่า จี่ฮู ม้าย่า นอง อางโต แฮ้ง บ่าอ่า, จ้า พาจาว นอง อางโบ้
ง มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นอง อางโต โย้ เวอ
ล่ากาน ว่า มาง จี่ แง.
21 “กาญ่าม เวอ อางเลิง
ื ตอล้า แง, ม้องน้ามต่องม้
่ นี้ ออ
องน้า ม แน บ่า แม่น ฮา กายาว ฮากนา ม่า แซ่ ปี่ แง. อาง
โบ้ ง อืม มือ อางย่า นา บ่า แม่น ฮาช่าง ยาว ฮากนา ม่า แซ่
ปี่ ง แง. อางย่าอางคย้า อืมมือ อางบา อางโบ้ง นา บ่าแม่น
ฮาช่าง ยาว ฮากนา ม่า แซ่ ปี่ แง. 22 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า
นอง กงานา เจ่อ ล่า ชีแฮ้ง ปาปาย ย้า, ยองนา ฮาย นองนา
เม้อ ปี่ ล่าง. จ้า จาว่าแน อางญ่าม แฮ้มาง อางนื งลีน แฮ้นืง
เวอ เคอ แน โอ้ด กงากา ยาว, ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า กงาปูน แล่แง.
23 จาว่า แน อางเมิง คล้า ว ชฺา
้ ง อือ นองนา คาม ล่า คู ยาว
อางเมิง ทื่อ เมิง อือ ก้อง พ้าง แอน คู โว. กงา นองนา ม่าย
แบ ปี่ ล่าว่า, กงาชฺา้ งอางย่า มาง เคอ ลือ เมอ, นอ ประเทศ
อิสราเอล นู้เวอ กงา อางเลิง่ แฮ้ง บ่าป่าว กว่า ต้าว กางซื้ง
เป.
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“ศิษย์ นี้ ย่า คู่ ล่อ แน บ่า ฮื่อ, ย่า เจ่น นี้ ง ค่า ตอง เจ้า
นาย อือล่อ แน บ่าฮื่อ. 25 ศิษย์ นี้ ยา่ คู่ แม้แน เพล่อ คู โว, ย่า
เจ่น นี้ ยา่ เจ้า นาย แม้ แน เพล่อ คูโว. แฮ้ แม้ แนยาว จาว่า
แน ฮาก กงานา แด่ยา่ ยอคา เบเอลเซบูล* แน ฮ้าว ล่ายาว,
ฮาก ย่า กงา ศิษย์ อือนา ล้อม้อก แน บ่าแม่น อือ จี่ กาน คู
แง.”
24

พาจาว มางนา แค คู โว ชฺา้ ง อือนา บ่ากงา แค คู คา
(ลก. 12:2-7)
26 “นี้ แม้แนยาว

บ่ากงา แค คา, ไม้ ชฺา้ ง อือ ค่าวโชง ชี ชี
อือย่า กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย
มย้าง ปี่ ง แง, แน อางเลิง่ ฮากนา บ่า ปี่ แบ อือ ย่า อ่อก ล้า
ฮากนา กงาแบ ปี่ แง. 27 กงา นองนา ตี ฮาก บ่า จา โย้ เวอ
อางเลิง่ ม่า ล่า ชี อือ, ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า แอ โว. กงา
นองนา อางเลิง่ ค่าว ม่า ล่า ชี อือ อางเซง บื้ง แน ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือนา ม่า แอ คู โว.”
“ชฺา้ ง นองนา นอง อางโต แฮ้ง แอ่ แน แซ่ ล่า กงากา
ยาว, อางค่ องอางล้า แฮ้ง นา บ่า แซ่ ล่า กงา กาง อือ นา บ่า
แค คู โจ. จ้า พาจาว นอง อางโต แน อางค่องอางล้า ล่าลูก
โย้เวอ ก่างพยา ล่ากงา กาง มางนา แค คูโว. 29 ฮาย่า อางอี
2 โต อางฮู่ ทื่อบาท แน ก่อง ชี อือย่า, พาจาว นอง อางโบ้ง
มาง นื งบาบ่า จาบ ยาว ฮาย่า อือ ย่า ทื่อ โต แนม มือ นื้ งชฺา่
ท่า เวอ บ่ากลา ลือ กงากา. 30 ยาว นอง อางตู่ เวอ ต้ามคื้ง
อืมมือ พาจาว ม้าย่า ดาบ ชี โค ญา. 31 บ่ากงา แค คูคา, ไม้
นอย่า ฮาย่า อางอี อางมู อือ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา คูแง.”
28

*

10:25 10:25 เบเอลเซบูล นี้ ยา่ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง อางเม้ง ย่าง.
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นอง เจ่อ แฮ้ง ฮากนา ม่าแบ ปี่ โว
(ลก. 12:8-9)
32 “ไม้ อ่าซ่าง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง.

ยา กงา ชฺา้ ง แน, กงาม มู่งท่า เวอ อ่าโบ้ง พาจาว ล้าก้า โย้
เวอ ม่า แง, ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา ชฺา้ ง แน. 33 จ้า อ่าซ่าง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ฮาก ล้า ก้า เวอ ม่า แง, ยา กงา ชฺา้ ง บ่า อ่า แน.
กงามมือ มู่งท่า อ่าโบ้ง พาจาว ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง, ชฺา้ ง แฮ้
ม้า กงา ชฺา้ ง บ่าอ่า แน.”
“กงาย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้ ลือ ยาว จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน ชี่ ออ
ื
ฮาน ซฺาลือ แง แน บ่าเย่ง คูโจ, จ้า กงา ลือ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ซีแล ลางกา ปี่ แง. 35-36 ไม้ กงา
ลือ ชี นี้ ยา่ ,
34

อางย่าย่าค่า มางนา อางโบ้ง นา ซี กา ปี่ ง,
อางย่าย่าบี่ มางนา อางบา นา ซี กา ปี่ ง,
อางยู มางนา ย่อบ่า นา ซี กา ปี่ ง

ไม้ นองนา บ่าแม่น ฮาช่าง อือย่า ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือย้า.✡
37 “ชฺา
้ ง

ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา กงานา ล่อบ่าปา แน
ลาก อืมมือ, กงา ศิษย์ เพล่อ คู ยาว บ่าซูม, แน ชฺา้ ง ค่าตอง
อางย่า ย่า ค่า แน อางย่า ย่า บี่ อือ นา กงานา ล่อ บ่า ปา แน
ลาก อืมมือ, กงา ศิษย์ เพล่อ ยาว บ่าซูม. 38 อ่าซ่าง ค่าตอง
ไม้กางเขน แฮ้ง บ่าป่า ล้า, แน กงา ปาปาย อางตูกอางพาน
แฮ้ง บ่าโอ่ด กงากา ยาว, ยา กงา ศิษย์ เพล่อ บ่าซูม. 39 ไม้
ชฺา้ ง ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้งนา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก อือ กงาซฺี้
แง. จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซฺี้ แง, ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่วี
ดม้าม้า กงา จา แล แง.
✡
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“ชฺา้ ง นองนา เจ่อ ล่าง อืม มือ กงานา คาตา ย้า เจ่อ
ล่าง. แน ชฺา้ ง กงานา เจ่อ ล่า ชี่ อืมมือ กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่า
ชี่ มางนา คาตา ย้า เจ่อ แง. 41 อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
อือ นา เจ่อ แง, ไม้ ยอง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ ชี แฮ้ง
ปาปาย แน, ยา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู มาง ก่ามป่อน กงาบู้
ชี แม้แนย้า กงาบู้ แง. อ่าซ่าง พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา เจ่อ
แง, ไม้ ยอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ แฮ้ง ปาปาย แน, ยา พา
จาว มาง ชฺา้ ง อือ แม้ แนย้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง. 42 อ่า ซ่าง
ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา บ่า อ่า อือ นา ล้างจือ ทื่อ กอก ต้าง ปี่ แง,
ไม้ ยอง กงา ชฺา้ ง เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แน, กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า ก่ามป่อน ม้าม้า
ย้า กงาบู้ แง.”
40

11
พระเยซู แน ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง เย่ด
(ลก. 7:18-35)
1 พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 12 คู่น อือ นา ม่า อู่ บ เปิ น ยาว,
ยาง มือ แก้บ้า ย่อ กาลิลี แควน โย้เวอ อางเมิง อือเมอ ม่าอู่
บ ป่าว กว่า แล ชีเย.
2 ยอห์น ล้างตือ พิธ ีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ ฮู มาง คอก ดื้ง เมอ,
พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ ฮา ชีออ
ื กงากย่า ยาว, แฮ้งย้าเย่ ยาง
3
มือ ยาง ศิษย์ อือนา, ม่า พระเยซู นา น้า แอ ปี่ ชี นี้ แม้แน,
“นา ชฺา้ ง ลือ แฮ้มาง ย้า อ่าลา? อ้าว กงู ชฺา้ ง ทื่อม่าง ชา ลือ
แฮ้มางนา กงา ล่อ แล่ง ลา?” แน.
4 แฮ้งเย่ พระ เยซู มือ พอ ชี นี้ แม้ แน, “นอง กงาก ย่า
กงามย้าง ชี นี้ ออ
ื ยอห์น นา พ่าว ม่า แล โว นี้ แม้แน, 5 ชฺา้ ง
แมปอ อืมมือ ฮูมย้าง กาชี, ชฺา้ ง ต่องแก่ อืมมือ ย่อ ตอ กาชี,
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ชฺา้ ง คี้ ตู้ ด อืมมือ คี้ ตู้ ด ย่าง โปยว คาชี, ชฺา้ ง น่า ป่าง อืม มือ
กย่า ล้า ชี, ชฺา้ งซฺี้ ชี อืมมือ แต่ ลาน ชี, แน อางเลิง่ อางแม่น
ย่าง มือ ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ป่าวกย่า ปี่ ชี. 6 อ่าซ่าง
กงานา นื งบาชี ยาว เจ่อ แล แล่ ล่าง, พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้
มางนา ม้าม้า ย้า ก่ามป่อน ปี่ แง.”
7 ยาว ยอห์น ศิษย์ มาง เย่ด พ่าว แลน แล่ ยาว, แฮ้งย้า
พระเยซู มือ ยอห์น มาง อางเลิง่ ย่าง ค่องช่าง อือนา อู่บน้า
ปี่ ชี นี้ แม้แน, “นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอฮาย ตี อางกืออางคาก ป่า
กย่า ฮู แอ คูแง? นอย่า ชฺา้ ง บ่า แก่น บ่า คา แน ไมออ ปาง
ฮ้า งม้าน ตอล้า เมอ เลิง เค่ แอ แม้ แน กงามย้าง แน เย้ง
คูลา? 8 จ้า แฮ้แม้บ่าอ่ายาว, น่ อ บ้าเจอ อ่อก ฮู แล แอ, ชฺา้ ง
ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง อือนา ฮู คูง ลา? จ้า
บ่าอ่า ม้าม้า ย้า, ชฺา้ ง ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง
นี้ ยา่ ก่าซ้าด ยูม
้ คล้าว ดื้ง กาน แง. 9 แฮ้แม้แนยาว นอย่า
บ้าเจอ อ่อก ฮู แอ แง? พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ฮู แอ คูง
ลา? กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน ยอห์น พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่
นฮู อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง, 10 ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู อือ. มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี มาง
ย้า เป,
‘แม่น แน น้า ปาว! กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺา้ ง ป่าวฮู ทื่อม่าง ซฺาลือ
ปี่ ง,
ไม้ ยา ชฺา้ ง นางนา ชา ล้า เจ่อ ล่าง อือนา ซฺ้า ชี ล่าแง.’✡
11 “กงา นองนา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า, ยอห์น ล้าง
ตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู ม้าย่า, ชฺา้ ง คาโคลาโค ชฺา้ งอางเมิง
นู้ เกิด
้ ลือ ชี อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ แง. จ้า พาจาว มาง
อางเมิง เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ ยอห์น
✡
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ล่อบ่าปา ฮื่อ แง. 12 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง
จีน เวอ จาย อามือ เคอ แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ, ปีนแตปีนนา ย้า
พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ซี้ แง. 13 พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู คา
โคลาโค แน โมเสส อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ จาย ยอห์น จีน
เวอ ตื่อเคอ นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง กาญ่าม เวอ บ้า เจอ ตอล้า
แง แน. 14 จาว่าแน นอง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา เจ่อจ่า
ยาว, นอง มือ กงาเจ่อ คูแง, ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอ
ลี ยาห์ แม้แน ชี่ มาง อ่ามือ ชา ลือ แงแน, ✡ 15 อ่าซ่าง ก้อง
น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า ชี คูปาว.
16 “กงา อามือ ชฺา
้ ง อือนา บ้าเจอ ก้อง เพ้ก ลื่อวา? ยอย่า
ย่าเก ทื่งกง่า แน บ่อ ยาว ซีแล กางอือ ป้าค้า ย้า. ยาว โฮ้ก
ฮ้าว อี่ กาง แง นี้ แม้แน,
17 ‘กงู คองมาน มาโย้ง ตื่อบ่อ เมอ นอ บ่าเยน เค่ คู,
กงู ศพ จา ชี แน ฮาย บ่อ เมอ นอง มือ บ่าอูง่ คู.’
18 “ยอห์น ลือ ชี นี้ ยา
่ ยา อ่างูน
่ แต่ค่า บ่าต่าง, แน ฮ่าง จฺ่า
เกิง่ จฺ่ืง แง, จ้า นอ ยางนา แด่ยา่ อ่อง ชี แน จี่ กางแง. 19 จ้า
กงาชฺา้ งอางย่า มาง ลือ เมอ, กงา อางจฺ่า อางต้าง ย้า. นอ
งมู นี้ ง นี้ แม้แน จี่ กาง, ‘ชฺา้ ง จฺ่า อางไล้ แน แต่ค่า ต้าง อาง
คา. อ่าจ่าม ชฺา้ ง ภาษี กอฮู บ่าแม่น บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา แน
ชฺา้ ง อางบล่า บ อือ นา คาตา ซฺ้า มี แง’ แน. จ้า ชฺา้ ง พาจาว
มาง ก้อง เค่ อือย่า ยอ พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา อางฮื่อ แฮ้ง
กงามย้าง แง.”
ชฺา้ ง พระเยซู นา บ่าเจ่อ อือ
20 ยาว พระเยซู มือ อางเมิง ชฺา
ื นา จี่ ชีเย, ไม้ ยา
้ ง แฮ้ ออ
ยอง อางเมิง อือ เมอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ อางบย่า
ย้า ฮา ชี, จ้า ยองมู แฮ้ ยา่ อางบล่า บ ฮา แฮ้ง บ่า ว่าง คู.
✡
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พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แง, “โคราซิน อางเมิง
ชฺา้ ง เวอ, แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ ง เวอ, กงา นอง อางเมิง
คล้า ว โย้ เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ ไลเจ้อ ย้า ฮาย
มย้าง ปี่ ล่าแอ่. จ้า นอง บ่าเจ่อ จ่าล่า แฮ้งย้า พาจาว มาง
โคราซิน อางเมิง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ ง อือนา วีบ
่ ่ากไจ
ปี่ ชี.่ จาว่าแน กงา ไทระ อางเมิง แน ไซดอน อางเมิง โย้เวอ
นอง อางเมิง โย้ เวอ ฮา ชี แม้ แน ฮาย ยาว, มล่าง คางญ้า
อางเมิง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า อางซีอางแล แบจ่าแล่ คู ยาว นื งบา
เพ่น คูแง. ยาว อางก่า อางตูม ก่าซ่ อบ พ้า อางซา อือ ตูม
แล่ คู แง. ยาว บี่ยา่ วค้าล้า อางตู่ โย้เวอ พ่อ แล่ คูแง. นี้ แม้
ฮา ชี นี้ ยา่ ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ยอย่า ม้าม้า ย้า นื งบาเพ่น ชี
แน. 22 พาจาว มาง อางซีอางแล ต้าดต่อน ฮา แฮ้นืง ย้า, โค
ราซิน อางเมิง ชฺา้ ง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ ง นี้ ไทระ อาง
เมิง ชฺา้ ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ
แง.
23 “คาเปอรนาอุม อางเมิง ชฺา
้ ง นี้ ง ทื่อช่างกานญา บ่าเย่ง
โจ เป พาจาว มาง นองนา มู่ง เวอ ซฺ่ืย แล ล่าง แน. แฮ้แม้
บ่า อ่า เป น่ อ ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง เวอ กงา กลา แอ ชากอน ย้า,
ไม้ กงา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ โสโดม อางเมิง โย้เวอ
ฮาย แล่อู,้ แฮ้เมิง อามือ เคอ ย้า จา แง. 24 กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, อางนื งต้าดต่อน แฮ้นืง ย่า, นอย่า
โสโดม อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ แง” แน.
21 แฮ้งย้าเย่

พระเยซู พาจาว มางนา อธิฐาน ฮา ย้าง
(ลก. 10:21-22)
25 ยาว พระเยซู มือ จี่ เย นี้ แม้ แน, “อ่า โบ้ ง พาจาว เวอ,
นา มู่ง ท่า แน ชฺา้ งอางเมิง อางซื้ง มาง ย้า. กงา นางนา
สรรเสริญ ฮา ล่าแน. ยี่นดี ย้าเป นาง กงา อางเลิง่ นี้ ง ชฺา้ ง
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อางแอ้น อางแบ อือนา โชง ชี ชี นี้ ยา่ , จ้า ชฺา้ ง บ่าแบบ่าบู่ ย่า
เก ป้าค้า อือนา แบ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ . 26 อางอ้า ย้า อ่าโบ้ง กงา พา
จาว มาง เวอ, นาง เพล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่ ปาว แน.
27 “พาจาว กงา อ่า โบ้ ง ม้า กงานา กู ยา
่ งกู เจ้อ อือ ล่อบ่า
ปา แน ล่าที่ จา ปี่ ล่าแง. กงานา อ่าซ่าง มาง บ่าแบ ล่า กงา
กา, พาจาว กงา อางโบ้ ง มาง ญา อางแบ ล่า กงากา แน.
ยาว พาจาว กงา อ่าโบ้ง มางนา อ่าซ่าง มาง บ่าแบ กงากา,
กงา แน กงา ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี่ อืนญา พาจาว กงา อางโบ้ง มาง
นา อางแบกงา กาแน.”
พระเยซู ยาง ชฺา้ ง อือนา ซ่าว ปี่ ชียา้ ง
คาโคลาโค นื งบาต่อง เวอ ตูกพานลาบ้าบ อือย่า
กงาก้อง ลาน คู ปาว, ยาว กงา นองนา ซ่าว ปี่ ล่าว่า. 29 กงา
ม่าย ฮา ปี่ ล่า ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ คู ปาว แน กงาก้อง เล่น
แบ แล่ คู ปาว, ไม้ กงาย่า อางเซฺิง่ อางไซ อางด่อ แน บ่าอ่อน
จ่าแล, กงานา ฮูพลา ปี่ ล่าปาว, ยาว กงา นองนา ซ่าว ปี่ ล่า
คู แน. 30 ยาว กงา นองนา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าง แฮ้งมือ บ่าฮ่า
นบ่าตือ” แน.
28 “ชฺา
้ ง

12

พระเยซู นา อางซี จี่กาน ย้าง
(มก. 2:23-28; ลก. 6:1-5)
1 ทื่อนื ง จา ชี, พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ กอแต่ โย้เวอ ย่อ
ไก ชีเย. แฮ้นืง ย่า ลองนื ง เย. ยาว ยาง ศิษย์ อือ นาบาตา
ฮ่างแบ่ คู เย แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ กอน้าม ย่าง เชอ ยาว ช่าจฺ่า
คู ชี. 2 ฟาริสี มู อือ แฮ้แม้ แน มย้าง ยาว ยอง มือ พระเยซู
นา นี้ แม้ แน จี่ เย, “โย้ ฮู ปาว, นาง ศิษย์ อือ ย่า อามือ ลอง
นื ง อางลี้บอางล่าว โย้เวอ อางซี ฮา คูช”ี แน.
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พระเยซู มือ ยองนา พอ ชีเย นี้ แม้แน, “นอย่า พระ
คัมภีร ์ เวอ บ่ากงา อ้าน กางซื้งลา? ก่าซ้าด ดาวิด แน ยาง
ชฺา้ ง อือ แบ่ซฺู่ คู เมอ บ้าเจอล้อแม้ แน ฮา ชี แน? 4 ยา โบสถ์
พาจาว มาง ดื้งย้า โย้เวอ ย่อ อ้อง แลน ชี. แน พาจาว มาง
นา ค้านู้มป่าง ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า ชี. กงู ศาสนา อางลี้บอางล่าว
นี้ ยา่ , ปุโรหิต อืน ญา พาจาว มางนา ค้านู้มป่าง ท่าน ชี แฮ้ง
จฺ่า กงากา แง. จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ค้านู้มป่าง แฮ้ง จฺ่า ชี. อ่า
จ่าม มือ ยาง ชฺา้ ง อือนา คาตา ย้า เปิ่ ง จฺ่า ปี่ ชี.่ 5 ยาว นอย่า
โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง บ่า อ่าน กางซื้ง ล่า, กาเทอกา
ปุโรหิต โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ล่า กาน ว่า อือ ย่า ลองนื ง เวอ
ล่า กาน ว่า คูแง, จ้า ยอง ก้อง อางซี บ่า จา. 6 กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า ชฺา้ ง โบสถ์ อางฮื่อ ล่อ บ่าปา แน ฮื่อ ม้า นู้ จาน ย้า.
7 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี, ‘กงาย่า ลากซื่ งกง่า
กย้า แฮ้ง มย้าง ซี่ค้า, อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้งนา มย้าง ซี้ง บ่า
อ่า’ แน, จ้า นอ บ่าแบ คู พระคัมภีร ์ โย้เวอ จี่ ต่าง แต้ม ชี ชี
แฮ้ยา่ บ้าเจอ นา ฮา แงแน. จาว่าแน นอง อางแบ แน ยาว
นอย่า ชฺา้ ง อางซี บ่าจา อือนา อางซี จา แงแน บ่าจี่ คู. 8 ไม้
กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ ม้า ย่า ล่าที่ อางจา ลองนื ง ล่อบ่า
ปา ฮื่อ แล่ง” แน.
3 ยาว

พระเยซู ชฺา้ ง ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชียา้ ง
(มก. 3:1-6; ลก. 6:6-11)
9 ยาว พระ เยซู มือ ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ โย้ เวอ อ้อง แลน ชี.
10 ยาว ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง จา เย, ยาง ล่า ปู่ แฮ้ อางแล่ บ เย.
ยาว อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ ล่อ ฮู คูง
เย, พระเยซู อ่า ซ่าง นา ลองนื ง เวอ ยา แงแน, ไม้ ยอ พระ
เยซู นา อางเลิง่ จี่ เซฺ่อ ซฺ้า เย.
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แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยองนา พอ ชี นี้ แม้แน, “จาว่า
แน นองมู โย้เวอ ชฺา้ งทื่อม่าง จา แง, ยางก้อง แกะ ทื่อโต จา
ยาว ลองนื ง โย้เวอ ล้างบ้อ กลา แล่ ยาว, ยา ยาง แกะ มาง
นา บ่าปล่อง จาก คื้น ลา ปี่ ลา? 12 ชฺา้ ง นี้ ยา่ แกะ ล่อบ่าปา
เป อางฮู่ จาแง. นี้ แม้แนยาว ลองนื ง เวอ อางแม่น ฮา แฮ้
ย่า อางลี้บอางล่าว เวอ เจิน
้ เจ้อ บ่าซี” แน.
13 ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา จี่ชา
่ ง
ชี นี้ แม้แน, “ล่าปู่ กลาง อ่อก ลือ ปี่ โว!” แน. ยาง ฮา เค่ ชีเย.
ยาว ยาง ล่าปู่ อางแล่บ ย่าง ยาง ล่าปู่ ล่าซ่าย แม้แน แม่น
ล้า ชีเย. 14 ฟาริสี มู อือ แฮ้ แม้ แน มย้าง เมอ, ยอง ยิว ชฺา้ ง
โบสถ์ อางเง้ เวอ อ่อกแอน คูช.ี แน ยองมู แฮ้ง น้าท้าม ลาง
กา ชี, พระเยซู นา บ้าเจอล้อแม้ แซ่ แงแน.
11 ยาว

พระเยซู ย่า ย่าเจ่น พาจาว มาง แช้ ชี มาง

15 จ้า พระเยซู มือ แบจ่าแล่ ยาว ยาง มือ อ่อกแอน ชี.

ยาว
ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยางก้อง เค่ แอน คูช.ี แน พระเยซู มือ
ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง คาโคลาโค อือ พ่าญาด ย่าง ยา โปยว
ปี่ ชี.่ 16 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ม่า ชี, “กงา อ่า ซ่าง
17
แน ฮากนา บ่า ม่า โจ” แน. ไม้ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อิส
ยาห์ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ตอล้า ปี่ ง
เย.
18 “นี้ ม้าย่า กงา ย่าเจ่น กงา แช้ ชี ชี มาง,
กงาย่า ยางนา นาบาตา ย้า นื งบาจาบ ลาก แง,
กงาย่า กงา อางค่องอางล้า แฮ้ง ยางนา ปี่ แน,
ยา อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แฮ้ง ชฺา้ งกู เจ้ อกู จาด อือ
นา ป่าว แบ ปี่ แง.
19 ยา อ่าซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแล ช่าง,
อ่าซ่าง มาง ยาง อางเซง แฮ้งนา ก้าด อือเมอ บ่ากงาก
ย่า คู.
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ยาง อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แฮ้ง นา ฮาย ก่า จ่า ปี่ เมอ
ตื่อเคอ, ยา ชฺา้ งอางด่ออางย่า อือนา บ่าแม่น แน บ่า
ฮา ช่าง.
ยา ไมออ ปาง จูม ชีออ
ื แม้แน ชี อือนา บ่าเคลิก วี แน
ยา กู่มบี่ท่อ ชาซฺู่ อือ แม้แน ชี อือนา บ่าซฺู่.

21 กาญ่าม

โย้เวอ ชฺา้ งกู เจ้ อกู จาด อือ ยางนา นื งบาแก่นจ่า
คูแง.”✡

พระเยซู ล่าที่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ ย้าง
(มก. 3:20-30; ลก. 11:14-23; 12:10)
22 ชฺา
้ ง ทื่อม่าง จา แง แด่ยา่ อ้อง ปี่ ยาว บ่าฮูมย้าง กา แน
บ่าจี่ตอ กาแน เพล่อ ปี่ ชี.่ ยาว ค่องช่าง อืมมือ ยางนา พระ
เยซู ก้อง ซฺ่ืยล้า ชีเย. พระเยซู มือ ยาจ่า ชี แฮ้งย้าเย่ ยางมือ
ฮูม ย้าง ล้า ชี แน จี่ ตอ กา ชี. 23 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบา
ม่าน โค ชีเย. ยาว ยอง มือ น้า กาง เย นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง นี้ ม้า
ย่า ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่านอางซฺ้ือ มาง ไป้ วา?” แน.
24 จ้า ฟาริสี อือ กงากย่า คู ยาว ยอง มือ จี่ เย นี้ แม้ แน,
“เยซู ซาตานแด่ ยา่ ยอคา อางเม้ง เบเอลเซบู ล ชี่ มางก้ อง
ล่าที่ กงาบู้ ชี. แฮ้งย้า ยา แด่ยา่ ก่า อ่อก กงา กาแง” แน.
25 ยาว พระเยซู อางแบ เย, ยอ บ้าเจอ เย้ง แงแน. แฮ้งเย่
นี้ แม้แน ม่า ชี, “อางเมิง ล้อเมิง ชฺา้ ง อือ ซีแล บ่าโลง กาแง
แฮ้เมิง ย่า อางเมิง เพล่อ แล แล่ บ่ากงา เป. ยาว ยูม
้ ชฺา้ ง ล้อ
ยูม
้ ซีแล กาแง ยอ ก่างพยา คูแง. 26 นี้ แม้ แน ยาว ซาตาน
แด่ ย่า ยอคา มาง ทื่อ ช่างกานญา, ค่า ตอง แด่ ย่า ย่า เจ่น
อือนา ก่างพยา ยาว ยางมือ ยาง อางโต แฮ้ง ก่างพยา แล่
กาน้า อี.่ ยาว ยา ล้อ แม้ แน แด่ ยา่ ยอคา ก่าซ้าด เพล่อ แล
✡
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ตอ กาแน? 27 ท้าว นอง ศิษย์ อือ ย่า อ่า ซ่าง ล่า ที่ แฮ้ง ไจ
คูแง? ไม้ ยอง ทื่อช่างกานญา แด่ยา่ นา ก่าอ่อก แง. จาว่า
แน นอง ศิษย์ อือ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ แฮ้ง บ่ากงา
ไจ ยาว, กงาม มือ ทื่อช่างกานญา ซาตานแด่ยา่ ยอคา ล่าที่
แฮ้ง บ่ากงา ไจ. นี้ แม้แนยาว นอง ศิษย์ อือย้า นองนา อางซี
ต้าดต่อน ล่าง. 28 จ้า กงา พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ไจ แด่ยา่ นา ก่าอ่อก แง, นี้ แม้แนยาว พา
จาว มาง ก่าซ้าด ชา ลือ เพล่อ ลืง ย่าง อางญ่าม ชา เคอ ลือ
ญา.
“บ่าอ่า เวิมมือ อ่าซ่าง ฮาก ยูม
้ เวอ ค่าว อ้อง อางเกิง่
ค่าว ฮื่น นี้ ยา่ , จาว่าแน ยูม
้ ซื้ง อางแก่นอางคา มางนา บ่าชู
พือ ชี เปิน ยาว, อ่าซ่าง มาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ แฮ้ง
บ่าค่าว ฮื่น กงากา. จ้า ยูม
้ ซื้ง อางแก่นอางคา มางนา ชู พือ
ชี ยาว, ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ อางเกิง่ แฮ้ง อางค่าว ฮื่น กงากา
ย้า.
30 “ชฺา
้ ง กงา จี่ต่าง บ่าฮายเค่ อือย่า ชฺา้ ง กงานา เม้อ ล่าง
อือ ย้า. ชฺา้ ง กงานา บ่า ปล่อง ล่าง อือ ย่า ชฺา้ ง กงา ล่า กาน
แฮ้ง ฮาย ก่างพยา ปี่ อือย้า เป.
31 “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า แฮ้ง ม่า ล่าว่า, พาจาว ม้า ชฺา้ ง อา
งบล่าบ กูเจ้อ แน จี่ต่างฮูยา้ กูเจ้อ อือนา อางซี บ่ายู,่ จ้า พา
จาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา ฮูยา้ คูชี อือ
นา อางซีอางบล่าบ ยู้ แง. ตื่น อ่ามือ เวอ จาย แน กาญ่าม
เวอ เคอ ย้า. 32 จ้า อ่าซ่าง กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ มางนา
จี่ ฮูยา้ ล่าแง, พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซีอางบล่าบ บ่า
ยู่ เวิม อางกงา. จ้า อ่าซ่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มางนา จี่ ฮูยา้ แง, พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซีอางบล่า
บ ยู้ แง, ตื่น อามือ จีน จาย จ้างจ้าง จีน เวอ เคอ ย้า” แน.
29
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นาย่า ชฺา้ ง ล้อแม้ อือ
(ลก. 6:43-45)
33 “จาว่าแน จฺืงจฺ้ ืง แฮ้งนา บ้าเจอ จฺ้ ืง แน แบ ซี้ง แนยาว
อางซื่อ โย้ ฮู กาโน, จาว่าแน อางจฺ้ืง แฮ้ง อางแม่น แน ยาว,
อางซื่อ แฮ้งมือ อางแม่น, จ้า จาว่าแน อางจฺ้ืง แฮ้ง บ่าแม่น
ยาว, อางซื่อ แฮ้งมือ บ่าแม่น. 34 อื้อล้าง อางปีด อางเจ้อ อือ
เวอ นอย่า ชฺา้ ง บ่าแม่น, จี่ต่าง อางแม่น แน อางกง่าอางเกิง
อือย่า นอง ม่านป่อง โย้เวอ ล้อแม้แน จายล้า ตอกา แน, ไม้
นื งบา โย้เวอ บ้าเจอ ปลืงล้อน จา แง นอง ม่านป่อง มาง แฮ้
แม้ยา้ จี่ อ่อกล้า ปี่ แง. 35 ชฺา้ ง อางแม่น อือ ยอง นื งบา คล้า
ว เวอ อางแม่น อือ จี่ ล้า ปี่ ง, จ้า ชฺา้ ง บ่า แม่น อือ ยอง นื
งบา คล้าว เวอ บ่าแม่น อือ แอ่ ย้า จี่ คูแง. 36 กงา ม่ายแบ ปี่
ล่าว่า, อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง ย่า, นอง จี่ต่าง กูยา่ งกูเจ้อ บ่า
แม่น แน จี่ ชี อือ กงาลาบ จ่าแล่ คู แง. 37 นอง จี่ต่าง แฮ้งย้า
ฮายแบ ปี่ ง, นอย่า อางกง่าอางเกิง ล่า อางซี แน.”
พระเยซู นา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ม่าย ฮา ปี่ ง ย้าง
(มก. 8:11-12; ลก. 11:29-32)
38 อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี ทื่อบ่า อือย่า พระ
เยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง เย, “อ่า จาน เวอ, อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮา
ตอกางอือ ฮายฮู ปี่ ล่าปาว, ไม้ กงู แบ ซี้ง แง นาย่า พาจาว
มาง ล่าที่ แฮ้ง ม้าม้า แน อางจา ล่า แน.”
39 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี, “ชฺา
้ ง บ่าแม่น แน
ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือย่า, ชฺา้ ง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอ
กางอือ ม่า ฮา ปี่ ง อือ ย้าเป, จ้า กงาย่า เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮา ฮู ปี่ ล่า, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โยนาห์
ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งญา ฮายฮู ปี่ ล่าง. 40 ยาว กงาชฺา้
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งอางย่า มางนา ชฺา้ งอางเมิง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ นู้เวอ 3 คี่ 3 นื ง
ชี แง, โยนาห์ ล่องแต่ อางฮื่อ ป่องปอง เวอ 3 คี่ 3 นื ง ดื้ง ชี
แม้แน.”
41 “อางนื งต้าดต่อ น แฮ้นืง นี นะเวห์ อางเมิง ชฺา
้ ง อือย่า,
นองมู อามือ ชฺา้ ง อือก้อง ทื่งกง่า แน ทานล้า แง. ยาว นอง
นา จี่ ล่า คูแง, ไม้ นี นะเวห์ อางเมิง ชฺา้ ง อือ โยนาห์ ม่า อู่บ
จี่ต่าง ย่าง กงากย่า คูยาว อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง คู, จ้า
กงา โยนาห์ ล่อ บ่า ปา แน ฮื่อ เวิม, กงา ม่า อู่ บ ล่า เมอ นอ
กงานา บ่าน่าจ่า ล่า แน นื งบา บ่าเพ่น คู.
42 “ยาว พาจาว มาง ชฺา
้ ง อางบล่าบ คาโคลาโค อือนา อาง

ซี ต้าดต่อน แฮ้นืง, พระราชินี เชบา อางเมิง โย้เวอ จายล้า ชี
มาง พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ นอง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮ้ง
อู่บน้า ปี่ แง. ยา อางเว่อ เวอ จายล้า ชี ก่าซ้าด โซโลมอน วี่
ไซป้านญา แฮ้ง น้า ล้า แงแน. จ้า กงา ก่าซ้าด โซโลมอน ล่อ
บ่าปา แน ฮื่อ เวิมมือ นองมู นี้ ยา่ กงานา บ่าน่าจ่าล่า คู.”
แด่ยา่ อ่อง แน แด่ยา่ อ่อก ย้าง
(ลก. 11:24-26)
43 “แด่ยา
่ มาง ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ อ่อก ยาว, ตี อางกืออาง
คาก อือ เมอ ดื้งย้า ซฺ้า กว่า แอ ชีเย. จ้า บ่า ซฺ่า กงากา เย.
44 ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่ เย, ‘กงา ชฺา
้ ง กงา อ้องอ่าน มางก้อง
พ่าว อ้อง แล่ง แฮ้ง เชคาไล’ แน. ยาว ยาง พ่าวแอ้น น้าว,
ยาว ยาง มย้าง ชีเย, ชฺา้ ง แฮ้ม้า ยูม
้ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ชฺา้ ง บ่า
ดื่ง อือ ป้า ค้า ย้า เพล่อ ชี แน. 45 ยาว แฮ้งย้า ยาง มือ แด่
ย่า ยาง ล่อบ่าปา แน อางโซ้กอางไล้ อือนา 7 แด่ ช่าง ยาว,
ชฺา้ ง แฮ้มาง ก้อง ทื่งกง่า แน อ้อง ชีเย. ยาว ชฺา้ ง แฮ้มาง อา
งอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา เย ลาบ้าบ เค่ แล่ ช.ี่ อามือ จีน อางไล้
นู้เวอ ชฺา้ ง บ่าแม่น อืมมือ แฮ้แม้ยา้ ชา กงาเพล่อ คู แง.”
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พระเยซู ศิษย์ อือย่า ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ย้า
(มก. 3:31-35; ลก. 8:19-21)
46 พระเยซู ค่ องช่าง อือ นา ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ ม่า อู่ บ จา
เมอ, พระเยซู อางแพ้ แน อางบา อือ ยางนา จี่ ชา่ ง ซี้ ยาว
ยูม
้ อางเง้ โย้เวอ ล่อ ดื้ง คู ชีเย. 47 ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา นี้
แม้ แน ลือ ม่า ลือ ชีเย, “อ่า จาน เวอ, นาง อางบา แน นาง
อางแพ้ อือ นางนา อางเง้ โย ล่อ ล่าง” แน.
48 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยางนา น้า ชี นี้ แม้แน, “กงา อา
งบา แน กงา อางแพ้ อือย่า อ่าซ่าง?” แน. 49 ยาว พระเยซู
มือ ยาง ศิษย์ อือ ก้อง ล่า ปู่ กลาง แอ ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน,
“นอง ย้า กงา อางบา แน กงา ม้องน้าม อือ ย่า. 50 ชฺา้ ง กงา
อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ อือย่า,
กงา อางบา แน อางแพ้ อางป่อ ม้าม้า อือย้า” แน.

13

พระเยซู กอ ปยา อางเลิง่ แฮ้งนา จี่เคอ ย้าง
(มก. 4:1-9; ลก. 8:4-8)
1 ทื่อนื ง กานญา เย, พระเยซู มือ ยูม
้ เวอ อ่อก ลือยาว ลอง
อองอางฮื่อ ก่องทาง เวอ ดื้ง ลือชี. 2 ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยาง
นา แวด คูช,ี แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ ล้อง เวอ ตา แอ ชี, ยาว ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง โย้ จา คู ชี. 3 ยาว พระเยซู
มือ ยองนา อางเลิง่ ม่าอูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี. ยา นี้ แม้แน อูบ
่ เย,

“น่าว่าฮู ทื่อม่าง จา แง. อ่อกแอ กอย่าว ปยา แอ ชี. 4 กอ
ย่า ว ปยา เมอ, กอย่า ว ทื่อ บ่า อือ ย่า แก้ บ้า ย่อ ย่า อือ เมอ
กลาน ชี. ยาว ฮาย่า ดอก จฺ่า โค ชี. 5 กอย่า ว ทื่อ บ่า อือ ย่า
ลอบา ท่า เวอ นื้ งชฺา่ จา ชี อือ เมอ กลาน ชี. ยาว กอย่า ว
แฮ้ง อางไว่ ย้า แต่ ล้าน ชี, ไม้ นื้ งชฺา่ บ่า น่า. 6 จ้า นื้ ง ช้า ช่อ

มัทธิว 13:7

55

มัทธิว 13:14

เมอ ล้อง ยาว แฮ่ว กือ ซฺี้น ชี, ไม้ อางเช บ่าน่า. 7 กอย่าว ทื่อ
บ่า อือย่า จี่กู่แต่ เวอ กลา แอ ยาว จี่กู่ปาว ย่าง โปกปาว ฮา
ซฺี้ ปี่ ชี่ เย. 8 จ้า กอย่าว ทื่อบ่า อือย่า นื้ งชฺา่ อางแม่น อือเมอ
กลาน ชี. แฮ้งย้า แต่ ฮื่อ มอง ล้า แม่นมาง ชี. แน กอน้าม
พลอง อ่อก ล้า กอ กงา ชี 30 โตบ, 60 โตบ แน 100 โตบ. 9 อ่า
ซ่าง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า คูปาว” แน.
บ้าเจอ พระเยซู อางเลิง่ อางเพ้ก แน
(มก. 4:10-12; ลก. 8:9-10)
10 พระเยซู ศิษย์ อืม มือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้า คูง เย,
“บ้าเจอ นา อางเลิง่ เพ้ก อือ แอ่ แน ค่องช่าง อือนา อางอูบ
่
น้า ปี่ แน” แน.
11 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน ม่า ชี, “นอง ญา เป
พาจาวอางเมิง อางเลิ่ งอางโชง แฮ้ง กงาแบ คูง แง, ฮาก
ย่า บ่า กงา แบ เป. 12 นอ ชฺา้ ง น้า ฮู บ้า เจอล้อ อื้อ เจ้อ เพล่อ
แงแน. ชฺา้ ง กงา ม่าอู่บ ยาว น้า อือ ยอ บย่า แน แบ เค่ แง.
จ้า ชฺา้ ง กงา ม่า อู่ บ ยาว บ่า น่า อือ, อางแบ ย้า แน เย้ง จ่า
แล่ง อือ, พาจาว ม้า ยาง แบ ชี แฮ้ง ยู้ คื่น แล่ แง. 13 นี้ งย้า
กงา ยองนา อางเลิง่ เพ้ก น้า ปี่ นี้ ยา่ ,
ยองมู นี้ ยา่ ฮู เวิม ฮู แล่ ย้า, จ้า บ่าฮู มย้าง กา,
น้า เวิม น้า แล่ ย้า, จ้า บ่า น่า กลา กา, ไม้ ยอง มย้าง ยาว
แบน ยาว,
ยอ พาจาว มางนา พ่าว ซฺ้า ล้า แง. แน พาจาว มาง ยองนา
อางซีอางบล่าบ บ่ายู.่
14 “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ชี แม้แน ตอล้า ชี,
‘นอย่า น้ายาวน้าแล่ เวิม มือ บ่าแบ คู
นอย่า ฮูยาวฮูแล่ เวิม มือ บ่ามย่าง.
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15 ไม้

ชฺา้ ง นี้ มู นื งบา นี้ ยา่ อางล้าน.
ยอง น่าซื่ง นี้ ยา่ บ่าน่า ซี้ แน ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง แมนื
อ แฮ้ง วาบ แล่ง.
นี้ แม้ บ่าอ่า แนอู้ ยอ อางกงามย้าง คู, แน ยอง น่าซื่ง แฮ้ง
อางกงากย่า คู, แน ยอง นื งบา แฮ้ง กงาแบ คูแง,
แน กงานา พ่าว ซฺ้า ล้า ล่าง.
กงานา ยอง อางบล่าบ อือ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แน.’ ✡
16 “นองมู

น่าซื่ง จา ยาว กงากย่า อือ, แน แมนื อ จา ยาว
กงามย้าง อือ ย่า, พา จาว มาง ก่ามป่อน แฮ้ง กงา บู้ ญา.
17 กงาย่า อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน,
อามือ นอง อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ ย่า, ค้า แต้ พา
จาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู แน ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน
ฮายเค่ อือย่า, นาบาตา แน กงากย่า กงามย้าง คู ซี้ เวิม, ยอ
บ่ากงากย่า แน บ่ากงามย้าง คู.”

กอย่าว ปยา ชี แฮ้ง จี่ไค้ น้า ปี่ ง ย้าง
(มก. 4:13-20; ลก. 8:11-15)
18 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “แม่น แน น้า คู โว นี้ ยา
่ น่า
ว่าฮู มาง กอปยา อางเลิง่ เพ้ก แฮ้ง อูบ
่ ไค้ แบ ปี่ ล่าง ย้าง.
19 กอย่าว แก้บ้า อือเมอ กลา ชี อือย่า, ชฺา
้ ง พาจาว มาง ม่า
อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง กงากย่า คู ยาว, บ่า แบ กื้ง แน ชฺา้ ง บ่า แม่น
มาง แน บ่าอ่ายาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง, ยอง นื งบา คล้า
ว เวอ พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อือ ค่าว ฮื่น ปี่ ชี่ อือย้า. 20 ยาว
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว ลอบา ท่า นื้ งชฺา่ จา ชีออ
ื เมอ กลา
ชี ออ
ื ช้อด ย้า. ยองมู นี้ ย่า พาจาวจี่ ต่าง กงากย่า เมอ, นื
งบาต่องม่อนซ้า แง. แน ซฺ้อก ย้า พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง นื งบา
เวอ กอ ชี คูช.ี 21 จ้า ยอ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน
✡
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บ่า แบ คู. แฮ้งย้า พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ยอง นื งบา เวอ อางม
ล่าง แน บ่าดื่ง แง. จาว่าแน ยอง พาจาวจี่ ต่าง เจ่อ ชี แฮ้ง
ปาปาย, แน ฮาก ยองนา คาม ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ยาว,
ยอ ซฺ้ อก ย้า พาจาวจี่ ต่าง เจ่อ ชี แฮ้ง ว่าง แง. 22 ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือย่า กอย่าว จี่กู่ปาว กลา ชีออ
ื ช้อด ย้า. ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พา
จาวจี่ต่าง กงากย่า ชีออ
ื ย้า. จ้า ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่วด
ี
ไจ จาดื้ ง แฮ้ง พี้ ล้อ ง แง. แน อางเกิ่งอางก้อ ค่าม พลู้ อือ
นา ลาก แง. แฮ้งย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง ก้อง จองไจ บ่า
จา แง. ยาว นี้ ยา่ ยอง จี่วด
ี โย้เวอ จี่กู่ ปาว ชี ปี่ ชี่ ช้อด แน.
23 จ้า ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว นื้ งชฺา่ อางแม่น เวอ กลา ชี
อือ ช้อด ย้า. ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ม้าม้า แน กงาก
ย่า ยาว นื งบา คล้า ว กอ ชี ชี. แน จองไจ ตอล้า ชี 30 โตบ,
60 โตบ แน 100 โตบ” แน.
กอ แน บู่ก่า อางเลิง่
24 ยาว

พระเยซู มือ อางเลิง่ ทื่อเลิง่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ แม้
แน, “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ เพ้ก ลื่อ ยาว, ชฺา้ ง ค่าตอง
น่า คล้า ว โย้ เวอ กอย่า ว อางแม่น ปยา ชี มาง แม้ แนย้า.
25 จ้า มู่งคี่ เวอ ชฺา
้ ง อือ ยู่ โค เมอ, ชฺา้ ง ยางนา บ่าซอ มางมือ
ล้า ยาว ยาง กอปยา ชี โย้เวอ บูก
่ ่า นื อ ย่าง ค่าว ปยา ยาว ฮื่น
26
ชีเย. กอ อือ แต่ ล้า กอปู่ ม พลอง ลา เมอ บู่ก่า อือ คาตา
เย แต่ล้า ชี. 27 ยาว ย่าเจ่น อืมมือ น่า อางซื้ง มางนา น้า คูง
เย นี้ แม้แน, ‘เจ้านาย เวอ, นาย่า กอย่าว อางแม่น อือ ปยา
แอ อ่าลา? ท้าว บ้าเจอ บู่ก่า อือย่า ล้อแม้แน ตอล้า กงากา
ชี แน?’
28 “ยาว เจ้านาย มาง มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา พอ ชีเย นี้ แม้
แน, ‘ชฺา้ ง กงานา บ่า ซอ ล่าง มาง ฮา ชี แน’ ยาว แฮ้งย้าเย่
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ย่า เจ่น อืม มือ น้า คูง แง นี้ แม้ แน, ‘นาย่า กงู นา กื่น ปี่ ล่าง
ลา?’ แน.
29 “ยาว ยาง ย่า เจ่น อือ นา ม่า เย ‘บ่า กงา กื่น คา อ่า ซ่า
กอ อางแม่น อือ นา คาตา กื่น นา. 30 อางญ่าม กอแย่ญ่าม
เมอ เคอ แน ทื่งกง่า แน ตอ แต่ล้า ปี่ ปาโน, ยาว กงา กอแย่
บ่า อือนา ม่า บู่ก่า แฮ้ออ
ื นา แย่ ช้อน ยาว บี่ท่อ ฮ้าน พี แอ
ปี่ ง แน, เปิน ยาว กอ อางแม่น แฮ้ง กงา กอโชง โย้เวอ ม่า
ฮ้าน ชี ล้า ปี่ แน.’ ”
ม่าต่าโก้บ นื อ แน ผงฟู อางเลิง่ แฮ้ง เพ้ก ย้าง
(มก. 4:30-34; ลก. 13:18-21)
31 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่ นี้
่ ทื่อเลิง่ อูบ
แม้แน, “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ ม่าต่าโก้บ อางนื อ, น่า
ว่าฮู มาง ยาง ย้า โย้เวอ แล คลา แล ชี แม้แน ย้า. 32 ม่าต่า
โก้บ นื อ นี้ ยา่ กาบ่ากาเจ้อ อางนื อ อือ ล่อบ่าปา เย อี เลิน
่ เลิน
่
แง. จ้า ยาง ฮื่อ ลา เมอ ซื่อย่าวก่างย่าว กาบ่ากาเจ้อ อือ ล่อ
บ่าปา ฮื่อ แง, แน ฮาย่า อืมมือ ล่างาม โย้เวอ อางป่าม ป่าม
เวิม อางกงา.”
33 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่
่ ทื่อ เลิง่ อูบ
นี้ แม้แน, “พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ
ลือ นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ลือ แง? ค่าบาย่า ทื่อม่าง ผงฟู แฮ้ง
ไจ ค้านู้ม ป่าง แต่ง ชี ป้า ค้า ย้า. ยา แป้ง 3 ถัง โย้เวอ ผงฟู
อางอี ซูน ยาว แป้ง แฮ้งนา ฮา อูง่ ล้า ปี่ ชี”่ แน.
34 พระเยซู อางเลิง
ื ค่องช่าง อือนา อูบ
่ น้า
่ คาโคลาโค นี้ ออ

ปี่ ชี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ อือ แอ่ ย้าเย่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี,่
อางเลิง่ ทื่อเลิง่ แนม มือ บ่ากงา เพ้ก แน บ่าจา เย. 35 ยาว
นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง จี่ ชี ชี แม้แนย้า ตอล้า ชี.
“กงาย่า อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ อือ ม่าอูบ
่ แง
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กงาย่า ชฺา้ งอางเมิง แต่งล้า เมอ จาย
อางเลิง่ โชง ชี ชีออ
ื จี่เคอ แง” แน.
กอ แน บู่ก่า อางเลิง่ ไค้ แบ ปี่ ย้าง
36 พระเยซู ค่ องช่าง อือก้อง เจิ่กล้า ยาว ยูม
้ เวอ อ้องแล
ยาว, ยาง ศิษย์ อืมมือ เค่ อ้องล้า ยาว นี้ แม้แน ป้า เย, “กงู
นา น่า คล้า ว เวอ บู่ ก่า อางเลิง่ เพ้ก แฮ้ง อูบ
่ ไค้ น้า ปี่ ล่า
ปาว” แน. 37 พระเยซู มือ ยองนา พอ ชีเย นี้ แม้แน, “กอย่า
ว อางแม่น ปยา ชีม้า กงาชฺา้ งอางย่า มาง. 38 น่า แฮ้ยา่ ชฺา้
งอางเมิง ย่าง, กอย่าว อางแม่น อือย่า พาจาว มาง อางเมิง
เวอ ชฺา้ ง อือ, ยาว บู่ก่า อือย่า ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง ชฺา้ ง
อือ. 39 ชฺา้ ง บู่ก่า ปยา ลา ชีม้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง, ยาว
อางญ่าม แย่ญ่าม แฮ้ยา่ ชฺา้ งอางเมิง อางนื งลีน ย่าง. ยาว
ชฺา้ ง กอแย่ อือ เท่วาด่า อือย้า เป.
40 “บู่ก่า อือนา ล้อแม้แน แย่ ยาว บี่ท่อ พี แง, อางนื งลีน
เมอ แฮ้แม้แนย้า ตอล้า แง. 41 กงาชฺา้ งอางย่า ม้า เท่ วาด่า
อือนา ซฺาแอ ปี่ ยาว, ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ฮา ปี่ ชี่ อือนา แน
ชฺา้ ง คาโคลาโค บ่า แม่น ฮา ชี อือ นา ซฺ้า ช้อน แง, ยาว พา
จาว มาง อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ก่าอ่อก แอ ปี่ แง. 42 ยาว เท่
วาด่า อืมมือ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา บี่ท่อปู่ม อางจ่อ ชฺา้ ง ด้า โฮ้กฮ้าว
โย้เวอ ฮ้าน วี แอแง. 43 ยาว ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา
แน ฮายเค่ อือ, ยอง อางโบ้ง มาง อางเมิง โย้เวอ มู่งนื่ ง แม้
แนย้า แปล้น ซ้า คูแง, อ่า ซ่าง ก้อง น่า ซื่ง จา แง แม่น แน
น้า ชี คูปาว” แน.
อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางคา แน ไข่มุก อางเลิง่ ย้าง
44 พระเยซู จี่ แล่ง เย่ นี้ แม้แน, “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้
ย่า น่า ตูง เวอ อางเกิ่ งอางก้อ อางฮู่ อางคา โชง ชี ออ
ื แม้
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แนย้า, ยาว ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล้า มย้าง ล้า เมอ, ยาง มือ อางอ้าน
แม้ แน โชง ชี แง. ยาว กย่าง แฮ้ง ปาปาย ยาง อางเกิ่งอา
งก้อ ค้าจา ย่าง ก่อง ยาว น่าตี แฮ้ง แล วื้อ แล ชี.
45 “แน พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ ยา
่ ไข่มุก วื้อฮู อางแม่น
อางมาง ซฺ้า กว่า มาง แม้ แนย้า. 46 ยาว ไข่มุก อางฮู่ นาบา
ตา คา ทื่อซื่อ มย้างจ่า ยาว, ยางมือ ยาง อางเกิง่ อางก้อ ค้า
จา อือ ก่อง ยาว, ไข่มุก แฮ้ง แล วื้อ แล ชี.”
ฮอจื้ง ล่องแต่ ชู เซฺ่อ อางเลิง่ ย่าง
จี่ แล่ง เย่ นี้ แม้แน, “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้
ย่า ลองอองอางฮื่อ โย้ เวอ, ฮอจื้ง จาน ยาว ล่องแต่ ไลเจ้อ
แน กงาชี แม้แนย้า. 48 ยาว ฮอจื้ง โย้เวอ ล่องแต่ อ้อง บย่า
ยาว, ฮอจื้ง แฮ้ง จากคื้น ล้า ปี่ ยาว ล่องแต่ อางแม่น อือแอ่
แน แช้ยู้ ยาว, ค้าตืง เวอ กาน ยาว ล่องแต่ บ่าแม่น อือนา
จาน แอ ปี่ ง. 49 อางนื งลีน แฮ้นืง มือ แฮ้แม้แน ย้า, เท่วาด่า
อือ ชฺา้ ง อางแม่น อือ แน ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา เจิก
่ กาปี่ ง แง.
50 ยาว ชฺา
้ ง บ่า แม่น อือ นา บี่ ท่อ ปู่ ม นาบาตา ล้อง ชฺา้ ง ด้า
โฮ้กฮ้าว คูง โย้ จาน แอ ปี่ แง.”
47 พระเยซู

51 “กงา

กูยา่ งกูเจ้อ จี่ ล้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ นอย่า แบ คายา?” ยาว
ยาง ศิษย์ อืมมือ พอ คูง เย นี้ แม้แน, “แบ คู คายา” แน.
52

ยาว แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน
จี่ชา่ ง แง, “อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู คาโคลาโค พาจาว มาง
อางเมิง แฮ้ง กงาแบ คูชี อือย่า, ชฺา้ ง ทื่อม่าง ยาง ยูม
้ คล้าว
โย้เวอ อางเกิง่ อางอ้าน แน อางเกิง่ อางซฺ่ือ จา แม้แนย้า. ไม้
ยอ โมเสส อางลี้บอางล่าว แน กงา ม่าอู่บจี่ต่าง อือ ทื่งกง่า
แน ม่าอูบ
่ แง.”
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นาซาเร็ธ ค่องช่าง อือ พระเยซู นา บ่าเจ่อ ย้าง
(มก. 6:1-6; ลก. 4:16-30)

53

ยาว พระเยซู อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ อือ จี่ เปิน ยาว
ยางมือ เจิก
่ แอน ชีเย. 54 ยาว ยาง ค่อง ค่อล้า ชี โย้เวอ พ่าว
แอน ชีเย. ยาว ยิว ชฺา้ ง อือ โบสถ์ โย้ เวอ ต่อ งก่า ต่าง ม่า อู่ บ
ชีเย, ยองมู ย่าง มือ นาบาตา เย นื งบาม่าน คูช,ี แน น้า กาง
เย, ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ยา ล้อเกิง้ วีไ่ ซป้านญา กงา ชี, แน ล้อเกิง้
เวอ ล่าที่ กงา ยาว อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ตอ กา ชี.
55 “ยา ล่าไม ซ้าล้า อางย่า มาง อ่าลา? ยาง อางบา มาง อาง
เม้ง มารีย,์ ยาว ยาง อางแพ้ อือ ย่า ยากอบ โยเซฟ ซี โมน
แน ยู ดาส ยอง บ่า อ่า ลา? 56 ยาว ยาง อางป่อ คาโคลาโค
อืม มือ กงู ก้อง เวอ ทื่ งกง่า แน ดื้ง อ่า ลา? ยาว ยา ล้อ เกิง้
เวอ วีไ่ ซป้านญา แน ล่าที่ กงา ล้า ชี?” แน. 57 ยอย่า พระเยซู
นา บ่าเจ่อ คู เย, จ้า พระเยซู มือ ยองนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน,
“พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ นา กูตี ย้า ฮาก นาบทื้อ คูแง, จ้า
ค่า ตอง ค่อง ค่า ตอง อางเมิง แน ค่า ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ยอง
นา บ่านาบบ่าทื่อ คู แน.” 58 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ เจิน
้ เจ้อ
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า แน บ่ากงาฮา, ไม้ ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื ย่า ยางนา บ่าเจ่อจ่า คู เย.

14
ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู อางเลิง่ กงากย่า ชียา้ ง
(มก. 6:14-29; ลก. 9:7-9)

1 ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มาง พระเยซู อางเลิง
่

ย่าง กงากย่า ยาว. 2 ยาง มือ ยาง ชฺา้ งน้าย้าท้ามย้า อือนา จี่
ช่าง เย นี้ แม้แน, “ยา ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู ซฺี้
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ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง ม้าม้า นาตู้. แฮ้งย้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า
ฮาตอกางอือ ฮา กงา กาแง” แน.
3 ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด นี้ ม้า ยาง ชฺา
้ ง อือนา ม่า ยอห์น นา ชู
คอก ล้อง ปี่ ชี่ มาง ย้า. ยาง นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่ , ไม้ ยา เฮโร
เดียส นา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ แง. เฮโรเดียส ฟีลิป ค่าบา. ฟีลิป
ก่าซ้าด เฮโรด อางแพ้. จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ค่า ตอง อางแพ้
มาง ค่าบา มางนา ยู้ ชี. 4 ยาว ยอห์น ก่าซ้าด เฮโรด นา อาง
เลิง้ ย้า นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แง, “อางแพ้ ค่าบา นา ยู้ ค่าตอง ค่า
บา เพล่อ ปี่ ง นี้ ยา่ อางซี เป” แน. 5 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด
มือ ยอห์น นา แซ่ ซี่ง แง. จ้า ค่องช่าง อือนา แค เย, ไม้ ค่อง
ช่าง อือย่า ยอห์น นา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู แน นาบทื้อ คูง
นอ.
6 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด เกิด
้ นื ง ปอ เมอ เฮโรเดียส อางย่าย่า
บี่ มาง มือ, อ่อกลือ ก่าซ้าด เฮโรด แน ยาง ชฺา้ ง ม่าย ล้า ปี่ ชี่
อือนา เยน ฮู ปี่ ชี่ เย, ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ นาบาตา เย ซอ
แง. 7 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มือ ก่ามค่าน ปี่ ชี่ ยาง คาป้า
อือย้า ปี่ แงแน. 8 แฮ้งเย่ ยาง มือ ยาง อางบา มาง ม่าย ป้า
ปี่ ชี่ แม้แน ป้า ชี, “ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง
อางตู่ แฮ้ง ต่อน ยาว, ฮ่างเพิน
่ เวอ กาน ยาว, กงานา นู้เวอ
ฮ้าน ปี่ ล่าว” แน. 9 ก่าซ้าด เฮโรด นาบาตา เย นื งบาชูม
่ แง,
จ้า บ้าเจอล้อแม้ บ่าฮาตอ กาเย, ไม้ ยา ชฺา้ ง ป้า ล้า ปี่ ชี่ อือ
ล้าก้า เวอ แฮ้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ป้าน่ อ, ยาง มือ แฮ้งย้าเย่
เฮโรเดียส มาง อางย่าย่าบี่ มาง ป้า ชี แม้แน ฮาย ชี. 10 ยาว
ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่า ยอห์น อางตู่ แฮ้ง
คอก คล้าว เวอ ต่อน แล ปี่ ชี่ เย. 11 แน ยอห์น อางตู่ แฮ้ง ฮ่า
งเพิน
่ เวอ กาน เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ มางนา ปี่ ชี. ยาว เฮ
โรเดียส อางย่าย่าบี่ แฮ้มาง ยาง อางบา มางนา ฮ้าน ปี่ แอ
ชี. 12 ยาว ยอห์น ศิษย์ อืมมือ ยอห์น อางโต ย่าง ท้ามชฺา้ งซฺี้
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ชียา้ โย้เวอ ฮ้าน ชี แอ ยาว พระเยซู นา อูบ
่ น้า ปี่ ชี.่
พระเยซู ชฺา้ ง 5,000 จาน นา ปอ ชียา้ ง
(มก. 6:30-44; ลก. 9:10-17; ยน. 6:1-14)
13 พระเยซู ยอห์น อางเลิง
่ ย่าง แบน ยาว. ยาง มือ ยาง
ทื่อม่าง แน ตีอางกยาบ โย้เวอ ล้องตา แอน ชีเย. ยาว อาง
เมิง อือเมอ ค่องช่าง อือ แบน คู ยาว, ยองมือ พระเยซู ก้อง
นื้ งชฺา่ ท่า ป่ากย่า เค่ แอน คู ชีเย. 14 ยาว พระเยซู ล้อง เวอ
อ่อกล้า นื้ งชฺา่ ท่า เวอ เคอ ล้า ยาว, ยาง มือ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า
แน ล่อจา นา มย้าง ยาว ซื่งกง่ากย้า เย. ยาว ยาง มือ โย้เวอ
ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา ยา ชีเย.
15 มู่งคี่ล้าก้า เคิน ยาว ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่าย
ล้า ชี, “อ่าจาน เวอ, นู้ ตี อางกยาบ เจิน
้ เจ้อ บ่าจา. แน ชฺา้ ง
ยูม
้ บ่าจา. แน อามือ มู่ง คี่ ล้าก้า ชา เคิน ญ้า. ยองนา ม่าย
พ่าว แอ แล่ ปี่ ปาว. ยองนา นู้เวอ ค่อง อางแท้ อือเมอ ม้าง
ม้าเจ้อ ซฺ้า วื้อ จฺ่า แอ ปี่ ปาว” แน.
16 จ้า พระเยซู ม่า ชี นี้ แม้ แน, “ยองนา เกิง
้ เกิง้ บ่า กงา
ม่าย แอ ปี่ คา, นู้เวิม ดื้ง ปี่ ปาว, นอง มือ ยองนา จฺ่าเกิง่ ปอ
คู ปาว” แน. 17 ยาว ยาง ศิษย์ อืม มือ นี้ แม้ แน ม่า คูง เย,
“กงูก้อง ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต ญา จา แง” แน.
18 ยาว พระเยซู มือ ม่า เย นี้ แม้แน, “นู้เวอ ฮาน ล้า ปี่ ว” แน.
19 ยาว พระเยซู มือ ค่องช่าง คาโคลาโค อือนา บู่ก่าแต่ เวอ
ม่าย ดื้ง ปี่ ชี.่ ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต
ย่าง ท่าม แล่ ยาว, มู่งท่า ป่ากย่า ฮู แล ปี่ ยาว พาจาว มาง
นา ขอบคุณ ฮา ชีเย, แน ยาง มือ ยาง ศิษย์ อือนา ค้านู้มป่าง
ย่าง เปิ่ ง ปี่ ชี. ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ ค่องช่าง อือนา เปิ่ ง จฺ่า
ปี่ ชี.่ 20 ยาว ค่ องช่าง อืม ก้อ ย้า จฺ่า คูช,ี ยาว ศิษย์ อืม ชฺา้ ง
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คาโคลาโค อือ ค้านู้มป่าง, แน ล่องแต่ จฺ่าจาน ย้าง 12 ซ้าล้อ
ง กอกงา ชี. 21 ชฺา้ ง โย้เวอ จฺ่าเกิง่ จฺ่า ชีออ
ื ค่าพ่าย่า แอ่ แน
5,000 คู่น เย, จ้า ค่าบาย่า แน ย่าเก อือนา บ่ากงา ดาบ เย.
พระเยซู ล้างท่า เวอ ย่อ ชียา้ ง
22 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ล้อง ม่าย ตา แอออน
ฮา ปี่ ชีเย, จ้า ยา ค่องช่าง อือนา ล่อ ซฺา ชีเย. 23 ค่องช่าง อือ
แอ โค คู ยาว พระเยซู มือ, ยาง ทื่อม่าง แน ตาแซ้ ท่า เวอ
แล อธิษฐาน ฮา แล ชีเย. มู่งคี่ คี่ เวิม มือ ยา ตาแซ้ ท่า โย้
เวอ ยาง ทื่อม่าง ญาเย่.
24 ยาว ล้อง ย่าง แอ เว่อ กาชา เย, จ้า ล้อง แฮ้ อางย่ากอา
งกาบ แน ปู้ย แอน ชีเย, ไม้ ล้างฮ้า ด อางคา แน ฮ้า งม้าน
อางแล่ง แฮ้ง ปาปาย. 25 ซอทา อางด่า เวอ, พระเยซู มือ
ล้างท่า เวอ ย่อ ยาง ศิษย์ อือ ก้อง แอน ชีเย. 26 ยาว ยาง
ศิษย์ อืมมือ ยาง ล้างท่า เวอ ย่อ นา มย้าง ยาว, ยอง มือ แค
แล่ คู ยาว จี่ โฮ้กฮ้าว คูง เย นี้ แม้แน, “แด่ยา่ !” แน.
27 แฮ้งย้าเย่

พระเยซู มือ ยองนา อางไว่อางคย้าง แน ม่า
ชี นี้ แม้ แน, “บ่า แค คู โจ! กงา เยซู เป! นื งบาแก่น คู โว!”
แน.✡
28 แฮ้งย้าเย่ เปโตร มือ จี่ แง นี้ แม้แน, “จี่ วด
ี อางซื้ง เวอ,
จาว่าแน นาง ม้าม้า แนยาว กงานา ฮ้าว ล้างท่า โย้เวอ ย่อ
แอ ปี่ ล่าปาว!” แน.
29 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ จี่ แง นี้ แม้ แน, “ย่อ ลืน ปาว!”
แน. ยาว เปโตร มือ ล้อง เวอ อ่อก ล้างท่า เวอ ย่อ พระเยซู
นา ซฺ้า แอ ชีเย. 30 จ้า ฮ้างม้าน อางแล่ง พยาง ลาน ยาว เป
โตร มือ แค เย, ยาว ยางมือ ล้าง ชานื่ อ แล่ง เย. แฮ้งเย่ ยาง
✡
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มือ จี่ โฮ้ก ฮ้า ว ลาชี นี้ แม้ แน, “จี่ วี ด อางซื้ง เวอ ปล่อง ล่า
ปาโน!” แน.
31 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยาง อางโต เวอ ซฺ้ อก แน ล่า ปู่
ย่าง กลาง ชู ยาว จี่ แง นี้ แม้ แน, “นาง เจ่อ นี้ ยา่ นาบาตา
ยา อี แง, บ้าเจอ กงานา บ่าเจ่อ ล่า แน?” แน.
32 ยาว พระเยซู แน เปโตร เย่ด ล้อง เวอ ตา ลาน ยาว ฮ้า
งม้าน ย่าง มือ ว่าง ชีเย. 33 ยาว ล้องตา ชฺา้ ง อืมมือ พระเยซู
นา บอกไว้ ยาว จี่ คูง เย นี้ แม้แน, “อ่าจาน เวอ นาย่า พาจาว
มาง อางย่า ม้าม้า ย้า” แน.
พระเยซู ชฺา้ งอางด้า นา ยา ชียา้ ง
ยาว ยองมือ เยนเนซาเรท ค่อง ก่องทาง เวอ เคอ ลือ
เมอ. 35 โย้ เวอ ค่ องช่าง อือ พระเยซู นา อางแบ กงากา,
แฮ้งเย่ แควน อางแท้ อือ เมอ ต้าว แน ม่าย ชี. ยาว ค่ อง
ช่าง อืม มือ ชฺา้ ง อางด้า คาโคลาโค อือ นา ซฺ่ืย พระเยซู นา
ซฺ้า ลือ คู ชี. 36 ยาว ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อืมมือ พระเยซู นา
ป้า คูง เย, ยาง ค่า ลาวม่านเงิน โย้ กงาว่า คู เวิม ยอง มือ
ยอง พ่าญาด แฮ้ยา่ อางโปยว ย้า แน, ยาว ชฺา้ ง ยาง ค่าลาว
ม่านเงิน โย้เวอ กงาว่า คูชี อืมมือ พ่าญาด ย่าง ม้าม้า ย้าเย่
โปยว คูช.ี
34

15
ชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว ย่าง
(มก. 7:1-23)
1 ฟาริสี แน อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ, เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง เวอ จายลือ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ คูช.ี ยาว ยองมือ พระ
เยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้แน, 2 “บ้าเจอ นาง ศิษย์ อือย่า ค้าแต้
เวอ จาย อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บ กาลือ ชี แฮ้งแม้ แน บ่าฮา
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เค่ คู แน, บ้าเจอ ยอ ฮ่าง ชา จฺ่า เมอ ยอย่า ล่าปู่ บ่าชี่ แล่ คู
แน?” แน.
3 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “ท้าว นอ บ้าเจอ พา
จาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง วี คูยาว, นอง อางลี้บอางล่าว
แต่ง ล้า ชี แฮ้ง อางฮาย เค่ คู แน? 4 ฮูปาว พาจาว นองนา นี้
แม้ ม่า ล่าง, ‘ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นาบทื้อ โว!’ ✡ แน
‘ชฺา้ ง ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา แซ้งว้าน ชี อือนา แซ่ โว!’
แน. ✡ 5 จ้า นองมู นี้ ย่า นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ คูแง. ค่า ตอง อา
งบา อางโบ้ง นา นี้ แม้แน ม่า นี้ ยา่ บ่าไล่, ‘อ่าบา อ่าโบ้ง เวอ,
กงา อางเกิง่ อางก้อ ไน้ นา อางปล่อง ล่า กงากาง อือย่า, พา
จาว มางนา ท่าน โค ย้า’ แน. 6 นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ นอ ยองนา
ม่าอูบ
่ อางบา อางโบ้ง นา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ ปล่อง แน ฮา ชี แน
ทื่อ ช่างกานญา. นี้ แม้ แนยาว นอ พาจาว มาง อางลี้ บอาง
ล่าว แฮ้ง วี ยาว, ชฺา้ ง อือ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คูช.ี 7 ชฺา้ ง
แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือเวอ, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิส
ยาห์ นอง อางเลิง่ แฮ้ง มอ ยาว, พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้
แม้แน,
8 ‘พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง, ชฺา
ื ย่า กงานา ม่านป่อง
้ ง นี้ ออ
แฮ้งญา นาบทื้อ ล่า คูแง
จ้า ยอง นื งบา แฮ้ยา่ กงานา บ่านาบบ่าทื่อ ล่า.
9 นี้ แม้แนยาว ยอง กงานา สรรเสริญ ฮา ล่าง นี้ ยา
่ เจิน
้ เจ้อ
จองไจ บ่าจา,
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ กงา อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง บ่า ม่า บ่า อู่ บ
คู, จ้า ชฺา้ ง อางลี้ บอางล่าว แต่ง ชีออ
ื ม่าอู่บ คูแง’ ”
แน.
✡
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10 ยาว

พระเยซู มือ ชฺา้ ง อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้
แน, “แม่น แน น้า คูโว! แน แบ ชี คู ปาว. 11 ชฺา้ ง อือ จฺ่าเกิง่
จฺ่า อ้องแล ปี่ ชี่ อือย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าจา ยอง นื งบา แฮ้งนา ฮา
โซซา ปี่ ชี่ แน. ยอง ม่านป่อง โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จายล้า ชี อืน
ญา, ยอง นื งบา แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ แง” แน.
12

ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม มือ พระเยซู นา ม่า ล้า ชี นี้ แม้
แน, “อ่าจาน เวอ, นา อางแบ ล่า นาง แฮ้แม้แน จี่ ชีแ
่ ฮ้, ฟา
ริสี มู อือ นาบาตา ย้า นื งบาค่า คูแง?” แน.
พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน, “จฺืงจฺ้ืง กูจฺ้ืง กงา อาง
โบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง บ่ากงา คลา อือย่า, กูป้าง ย้า กื่น วี
อางเช้ แฮ้ง มือ บ่าปี่ จ้าน ล้า. 14 บ่ากงาตี่นบ่ากงาต้อง คูคา
ยอ ชฺา้ งแมปอ นา แก้บ้า ม่า อือ แม้แน ย้า, จาว่าแน แมปอ
ต่องแมปอ แน แก้ บ้า ม่าย ลางกายาว, เย่ด มือ ค่า มตู่ โย้
เวอ ซฺ่ืยกา กลา แล่ คูแง” แน.
13 ยาว

15 ยาว เปโตร มือ จี่ เย นี้ แม้แน, “อ่าจาน เวอ นาง อางเลิง
่

จี่เพ้ก แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว แล” แน.
16 ยาว พระเยซู มือ จี่ เย นี้ แม้ แน, “บ้าเจอ อามืม บ่าแบ
กาซื้ง ลา? 17 บ่า มย่าง ล้า กู ยา่ งกู เจ้อ ชฺา้ ง อือ จฺ่า อ้อ งแล
ปี่ ง อือ ย่า, ป่องปอง คล้า ว เวอ อ้อ งแล ยาว อือ อ่อก ลือ ปี่
แงแน. 18 จ้า ม่านป่อง เวอ จี่ อ่อกลือ ปี่ ง อือย่า นื งบา เวอ
จายลือ แง, ยาว นี้ งย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา อางโซอาง
ซา แน ฮู นี้ ยา่ . 19 ไม้ นื งบา เวอ จาย อ่อก ลือ นี้ ยา่ อางเลิง่
บ่า แม่น แน เย้ง อือ แอ่ ย้า, แซ่ เตอ กา อางเลิง่ อือ, จู้ จา
อางเลิง่ อือ, ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูเจ้อ อือ, ค่าวดา อางเลิง่
อือ, อางเลิง่ จ้อบ กางอือ, อางไล้จี่กาน กางอือ. 20 อางเลิง่ นี้
อือ ย่า ชฺา้ ง อือ นา ฮาย พาจาว มาง ล้า ก้า โย้ เวอ โซซา ปี่ ง
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อือย้า. จ้า ฮ่าง ชา จฺ่า เมอ ล่าปู่ บ่ากงาชี่ แฮ้ยา่ พาจาว มาง
ล้าก้า โย้เวอ บ่าโซบ่าซา” แน.
พระเยซู ค่าบาย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง ชียา้ ง
(มก. 7:24-30)
21 ยาว พระเยซู มือ กาลิลี อางเมิง เวอ จาย อ่อกล้า ยาว,
ไทระ อางเมิง แน ไซดอน อางเมิง เวอ แลน ชี. 22 ค่าบาย่า
คานาอัน ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา เย พระเยซู นา ฮ้าว ป้า เย นี้ แม้
แน, “จี่ วีด อางซื้ง ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่า นอางซฺ้ือ มาง เวอ,
กงานา ซื่ งกง่ากย้า ล่าปาว, กงา อางย่าย่าบี่ มางนา แด่ ยา่
อ้อง ปี่ ชี.่ ยา นาบาตา ย้า ลาบ้าบ แง” แน.
23 พระเยซู มือ ยางนา ทื่อ ก่าม แนมมือ บ่า พอ เย, ยาว
พระเยซู ศิษย์ อืมมือ จี่ คูง นี้ แม้แน, “ก่า แอ ปี่ ปาว โฮ้กฮ้าว
กว่า แง เม้อ คาบอล้อ” แน.
24 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ ชี นี้ แม้แน, “พาจาว มาง
กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี่ นี้ , อิส ราเอลชฺา้ ง แกะ แม้ แน แก้ บ้า
ลูง แล่ ชี อือนา ปล่อง ลือ ปี่ ล่าง” แน.
25 แฮ้งย้าเย่ ค่า บาย่า แฮ้ มาง มือ พระเยซู นา บอกไว้ ชี.
ยาว นี้ แม้แน จี่ เย, “จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ, กงานา ปล่อง ล่า
ปาว” แน.
26 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชี, “กงา ยิวชฺา้ ง
จ้า นา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า. ยิวชฺา้ ง นี้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา คื่อ อาง
โซอางซา นา อางตู้ แน จี่ แง. ท้าว กงานา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า คื่อ
แม้ แน เพล่อ คูชี อือนา จฺ่าเกิง่ ปี่ , ปี่ ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ลา?
ยิวชฺา้ ง ย่าเก อือนา ปี่ ออน ฮา แฮ้ง บ่าเช แล่ ลา?” แน.
27 ยาว ค่าบาย่า มาง พอ เย นี้ แม้แน, “อางอ้า ย้า, จ้า คื่อ
เวิมมือ ยอง อางซื้ง มาง ฮ่างจฺ่า ยาว โต อ่อก โย้เวอ จฺ่าเกิง่
จฺ่า กลา ชีออ
ื กงาจฺ่า แง” แน.
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มือ พอ ชี นี้ แม้แน, “นาง เจ่อ แฮ้ นา
บาตา ชีมา บย่า แง, นาง บ้าเจอ ป้า เวิม มือ นาง คาป้า แม้
แน เพล่อ ล้า ปาว” แน. ยาว ยาง อางย่าย่าบี่ มางมือ ซฺ้อก
ย้า โปยว ชี.
28 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู

พระเยซู ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา ยา ย้าง
29 ยาว พระเยซู โย้เวอ อ่อกล้า ยาว ยาง มือ ลองอองอาง
ฮื่อ อางเม้ง กาลิ ลี ก่องทาง โย้เวอ ย่อ แล ชีเย, ยาว ตาแซ้
ท่า เวอ แล ดื้ง แล ชีเย. 30 ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู
นา ซฺ้า ล้า ชี. ยอย่า ชฺา้ ง ล่าปู่ ล่าคื่อ บ่าแม่น อือ, ชฺา้ งแมปอ,
ชฺา้ งบ่าจี่ ตอ กางอือ แน ชฺา้ ง กาบ่ากาเจ้อ พ่าญาด เพล่อ ชี
อือ นา ซฺ่ืยล้า คูช.ี ยาว พระเยซู ล่าคื่อ โย้เวอ แท้ แน ซฺ่ืย ชี
ล้า ชี. ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ยา โปยว ชี.
31 ยาว ชฺา
้ ง อืมมือ นื งบาม่าน คู ชีเย, ชฺา้ งบ่าจี่ตอ กาง อืมมือ
จี่ ตอ กาชี, ชฺา้ ง อางด้าอางกย้าง อืมมือ โปยว คู ชี, ชฺา้ ง ล่า
ปู่ ล่าคื่อ บ่าแม่น อืมมือ ย่อตอ กาชี, แน ชฺา้ งแมปอ อืมมือ
ฮูมย้าง กาชี. ยาว ยอง มือ อิสราเอลชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา
สรรเสริญ ฮา คูช.ี
พระเยซู ชฺา้ ง 4,000 จาน อือนา ปอ ชียา้ ง
(มก. 8:1-10)
32 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว จี่ชา
่ ง
เย นี้ แม้แน, “กงา ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ซื่งกง่ากย้า เค, ยอย่า กงู ก้อ
งดื้ง ล้า 3 นื ง เคิน ญา, ยองนา อางแบ่อางซฺู่ แน บ่าแอ ปี่ ซี่,
อ่าซ่า แก้บ้า อือเมอ ปางปี ฮาน นา วาม ค่า” แน.
33 ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ จี่ เย นี้ แม้แน, “ซ่องก่องอางเว่อ
นู้เวอ ชฺา้ งอางบย่า นี้ อือ นา ล้อ แม้ แน จฺ่า เกิง่ ซฺ้า ปอ กงา
กาแน?” แน.
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แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้ แน น้า ชี, “นองก้อง ค้านู้ ม
ป่าง อ้าล่อ ซื่อ จา แง?” แน. ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ พอ คูง
เย 7 ซื่อ จา แง แนยาว ล่องแต่ อางอี 2-3 โต จา แง.
35 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ค่องช่าง อือนา ม่า นื้ งชฺา
่ ท่า เวอ
36
ดื้ง ปี่ ชี.่
ยาว ยาง มือ ค้านู้ มป่าง 7 ซื่อ แฮ้ง แน ล่องแต่
ย่าง ท่าม แล่ ยาว, พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว ค้านู้ ม
ป่าง แฮ้ง ชีด ชี. ยาว ศิษย์ อือนา ปี่ ค่องช่าง อือนา เปิ่ ง ปี่ ปี่
ชี.่
37 ค่ องช่าง อืม ก้อ ย้า กงาจฺ่า คูช.ี แน ศิษย์ อืม จฺ่า เกิง
่
จ้านล้าชี แฮ้ง 7 ซ้าล้อง ปลื้ง ย้า กอ กงา ชี. 38 จฺ่าเกิง่ ดื้ง จฺ่า
ชี นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า แอ่ แน ดาบ ชีแฮ้ 4,000 คู่น เย, นี้ ยา่ ค่าบา
ย่า แน ย่า เก อือ นา คาตา แน บ่า กงา ดาบ เย. 39 พระเยซู
ชฺา้ ง อือนา ซฺาแอ ปี่ โค ยาว, ยาง มือ มากาดาน อางเมิง เวอ
ล้องตา แอน ชีเย.
34

16

พระเยซู นา นื งบาเจ้อฮู ชียา้ ง
(มก. 8:11-13; ลก. 12:54-56)
1 ฟาริสี แน สะดู สี อือ พระเยซู นา นื งบาเจ้อ อางเลิง
่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ ม่า ฮายฮู ปี่ ชีเย, ไม้ ยอ พระเยซู นา นื งบา
เจ้อ คู แง, ยา พาจาว มาง ก้อง ม้าม้า ล่า จายลือ แงแน.

จ้า พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “มู่ง คี่ ล้า ก้า เวอ มู่ง
แฮ้ง เซฺิง่ ซฺ้าง แน มย้าง เมอ, นอย่า จี่ กางแง นี้ เซฺ้อ ย่า นื้ ง
ช้า ช่อ แงแน. 3 จ้า ซอทา เวอ มู่ง แฮ้ง มู่งบู่ดบู่ด เมอ, นอง
มือ ฮา คูง แง มี้นืง ย่า มู่งฮ่อ ชา ลือ แงแน. นอง มู่ง แฮ้งนา
มย้าง เมอ นอ อางแบ คู มู่งฮ่อ ลือ ล่า นื้ งช้า ช่อ แงแน. จ้า
นอ กงา อางเลิง่ ฮา ชี อือนา มย้าง เมอ, นอ ย่า บ้าเจอ ตอ
2
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ล้า ชี แน บ่าแบ คู. 4 ชฺา้ ง บ่าแม่น แน ชฺา้ ง จู้จา อือย่า, ชฺา้ ง
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ม่าย ฮา ปี่ ง อือย้า. จ้า กงา บ่า
ฮายฮู ปี่ ล่า เป. พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู โยนาห์ ก้อง อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮ้งญา ฮายฮู ปี่ ล่าง.” ยาว พระเยซู มือ เจิก
่ แล
ชีเย.
ฟาริสี แน สะดูสี
(มก. 8:14-21)
5 ยอง ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่ ากย่า แอ เมอ ศิษย์ อืม
ค้านู้มป่าง ย่าง ลู้ม คูช.ี 6 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า เย นี้
แม้ แน, “ฟาริสี แน สะดู สี อือ อางเจ้อ แฮ้ง นา แล่ม แล่ คู
โว” แน.
7 แฮ้งย้า ศิษย์ อืม นี้ แม้ แน จี่ ลางกา ชี, “อ่า จาน มาง นี้
แม้แน จี่ นี้ ยา่ , กงู ค้านู้มป่าง ลู้ม ชี ช่าชี่ แฮ้ง ปาปาย นาตู้”
แน. 8 พระเยซู อางแบ เย ยอ บ้าเจอ อางเลิง่ จี่ กางแง แน
แฮ้ง ย้า จี่ ชี นี้ แม้แน, “บ้าเจอฮาย ค้านู้มป่าง บ่าจา แฮ้งนา
จี่ กางแง, นอง เจ่อ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า อี แง. 9 นอ อามืม บ่า
แบ คู ล่า, นอย่า ลู้ม คู แอ ล่า กงา ล้อแม้แน ฮา ชี แน, ค้านู้
มป่าง 5 ซื่อ ชฺา้ ง 5,000 คู่น นา ปอ ชี แฮ้, นอย่า จ้านล้า ชีแฮ้
อาล้อ ซ้าล้อง แน กอกงา คู แอ แน. 10 แน กงา ค้านู้มป่าง
7 ซื่อ จา เมอ ชฺา้ ง 4,000 คู่น อือนา ปอ เมอ, นอ จ้านล้าชี แฮ้
ย่า อาล้อ ซ้าล้อง กอกงา แอ แน. 11 บ้าเจอ นอย่า บ่าแบ คู
แน กงาย่า ค้านู้มป่าง อางเลิง่ แฮ้งนา บ่ากงา จี่เคอ แน. จ้า
กงาย่า ฟาริสี แน สะดูสี อือ อางเจ้อ แฮ้ง ม่าย แล่ม ปี่ ล่าง
เป” แน.
12 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืมมือ แบ คู ชีเย, พระเยซู ยา ค้านู้
มป่าง อางเจ้อ กาน แฮ้งนา บ่ากงา จี่เคอ แน, จ้า ฟาริสี แน
สะดูสี อือ จี่ต่าง ม่าอูบ
่ แฮ้งนา ม่า แล่ม แล่ ปี่ ง แงแน.
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พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า
(มก. 8:27-30; ลก. 9:18-21)
13 พระเยซู ซีซารียาฟีลิปปี อางเมิง เวอ เคิน ลือ ยาว, พระ
เยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา น้า เย นี้ แม้แน, “ฮาก กงาชฺา้ งอาง
ย่า มางนา อ่าซ่าง แน จี่ เคอ กางแง?” แน.
14 ยาว ยาง ศิษย์ อืมม่า คูง เย นี้ แม้ แน, “ทื่อ บ่า อือ ย่า
ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง แน, ยาว ทื่อบ่า พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ แน ฮา มาง, ยาว ทื่อบ่า พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู เยเรมีย์ แน ฮา แง, บ่าอ่า เวิม มือ พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู มู โย้เวอ ทื่อม่าง มางย้า แน ฮา กาแง.”
15 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา น้า แง นี้ แม้แน,

“นอง เย้ง กานยาว กงา อ่าซ่าง เวอ” แน.
16 ซี โม นเป โตร มาง ฮา เย, “นา ย่า พา จาว มาง แช้ ยู้
ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้ มาง ย้า. แน นาย่า พาจาว
ซฺี้นืง บ่าจา มาง อางย่า มาง ย้า” แน.
พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน, “ซีโมน โยนาห์ อาง
ย่า มาง เวอ, นี้ เลิง่ นา ม้า ม้า ย้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง. กงา
อ่า โบ้ ง มู่ง ท่า ดื้ง มาง ม่า แบ ปี่ ล่า แง. ชฺา้ ง อือ ม่ายแบ ปี่
ล่าง บ่าอ่า. 18 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, เป
โตร เวอ นาง อางเม้ง นี้ ยา่ ลอบา นา ฮา แง, * นี้ แม้แนยาว
กงาย่า ลอบาซื่อท่า นี้ ซ่ือ ก้องเวอ กงา โบสถ์ แฮ้ง แต่ง แน.
ยาว ซฺี้ อางเลิง่ เวอ ล่า ที่ แฮ้ ยา่ กงา โบสถ์ นี้ ง นา บ่า ก่า จ่า
กงากา. 19 กงาย่า พาจาว มาง อางเมิง กูนแจ แฮ้ง นางนา
ปี่ ล่า แน. ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ นอง บ่าปี่ ฮา อือย่า
มู่งท่า พาจาว มาง มือ บ่าปี่ ฮา, แน ทื่อช่างกานญา กูยา่ งกู
17 ยาว

*

16:18 16:18 อางเม้ง เปโตร นี้ ยา่ กรีก ต่าง โย้เวอ ลอบา นา ฮา แง.
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เจ้อ นอง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ฮา ปี่ อางกงา อือย่า, พาจาว มาง
มู่งท่า โย้เวอ อางปี้ ฮา กงากา” แน.
20 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา ม่า ชี. ยา พาจาว
มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง แน ฮากนา บ่าม่า โจ แน.
พระเยซู ยาง ซฺี้ แฮ้ง มอ ย้าง
(มก. 8:31; 9:1; ลก. 9:22-27)
21 โย้ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา ม่า
ชีเย, ยา เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ กงา แอ แง. แน ยิว ชฺา้ ง
ยอคา, ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ ยางนา
ไลเจ้อ ย้า ฮาย ลาบ้าบ ปี่ ยาว แซ่ แง. จ้า 3 นื ง เคิน ยาว ยา
แต่ล้า แล่ง.
22 เปโตร พระเยซู นา แท้ แน จาก ล้า ปี่ ยาว พระเยซู นา
อี่ เย นี้ แม้แน, “โอ้! จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ, นางก้อง นี้ แม้แน
บ่าตอล้า กงากา!” แน.
23 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา พลาบ จี่ ชา
่ ง ชี นี้ แม้ แน,
“ซาตานแด่ ยา่ ยอคา แม้ แน บ่า จี่ โจ! นาย่า กงานา เกิด
้ ชี
ล่า แง, ไม้ นา พาจาว มาง เย้ง แฮ้ง แม้ แน บ่า กงาเย้ ง, จ้า
ชฺา้ ง เย้ง แฮ้งแม้แน เย้ง แง” แน.
24

ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้ แน,
“อ่าซ่าง กงานา เค่ ล่าซี่ง แง, ค่าตอง นื งบาวา แน ฮา แฮ้ง
ว่าง ยาว ค่า ตอง ไม้ กางเขน แฮ้ง ป่า แล่ ยาว กงาก้อง เค่
ลาน โว! 25 ไม้ ชฺา้ ง ค่า ตอง จี่ วด
ี แฮ้ง นา กงานา ล่อ บ่า ปา
แน ลาก อือ กงาซฺี้ แง. จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซฺี้
แง, ชฺา้ ง แฮ้ ม้า จี่ วีดม้า ม้า กงา จา แล แง. 26 จาว่า แน ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ จา ชีออ
ื อางซื้ง กงาเพล่อ ยาว,
จี่วด
ี ม้าม้า บ่าจา ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง? ไม้ จี่วด
ี ม้าม้า
27
นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าไคล่ ยู้ กงากา. ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า ม้า อ่า
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โบ้ ง พาจาว ล่า ที่ แฮ้ง จา แง แน เท่ วาด่า อือ ก้อง ทื่ งกง่า
แน ลือ แง, ยาว กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อ น
ลือ แง ยอง ฮา ชี แฮ้ง วา แน. 28 กงา อางเลิง่ ม้า ม้า นอง
นา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า, นองมู นู้เวอ ทื่อ บ่า จูง จา อือ ย่า, ยอ
กงาชฺา้ งอางย่า มาง ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้งนา บ่ากงามย้าง
เปิน ยอ บ่าซฺี่ คู” แน.

17
โมเสส แน เอลียาห์ เย่ด พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชียา้ ง
(มก. 9:2-13; ลก. 9:28-36)
1 ยาว 6 นื ง จายล้า แล่ ยาว, พระเยซู เปโตร ยากอบ แน
ยอห์น ยากอบ อางแพ้ มาง ซฺ่ืยกา ตาแซ้ อางมอง เวอ แลน
ชีเย. 2 ยาว พระเยซู อางโต ย่าง มือ ยอง ล้าก้า เวอ เพ่น ล้า
ชีเย, ยาง แมก่า แฮ้ยา่ มู่งนื่ ง ช้อด ย้า แปล้น ล้า ชี, ยาว ยาง
อางก่าอางตูม อืมมือ ป่อนล่อนช่อน แน แปล้น บล่าบบล่าบ
ย้าเย่. 3 ยาว ยองมู แฮ้ง โมเสส แน เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่
แต่นฮู มางเย่ด พระเยซู นา จี่ชา่ ง นา มย้าง ชี.
ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน, “จี่ วี ด
อางซื้ง มาง เวอ, นาบาตา ย้า แม่น แง กงู นู้เวอ กงา ล้า ชี
นี้ ย่า, จาว่า แน นาง ซ่า วย่า กงา ซี้ง แง แนยาว, กงาย่า 3
ลาง ชฺอ ปี่ ล่าว่า, นางนา ทื่อลาง, โมเสส นา ทื่อลาง ยาว เอ
ลียาห์ นา ทื่อลาง” แน.
5 เปโตร จี่ จา เมอ มู่ งบื่น แปล้น ซ้า ย้า ยองนา โปก โค
ชี. ยาว มู่ งบื่น โย้ เวอ อางเซง จี่ ลือ ปี่ ง นี้ แม้ แน, “นี้ ม้า ย่า
กงา อางย่า ลาก มาง กงาย่า ยางนา นาบาตา ย้า นื งบาจาบ
แง, ยางนา น้าจ่า คู โว เป” แน. 6 พระเยซู ศิษย์ อือ กงากย่า
4
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คู ยาว ยองมือ นาบาตา เย แค แล่ คูช,ี อางไว่อางคย้าง เย
นื้ งชฺา่ เวอ ป่าตูคู แมก่า บอก คูช.ี
7 จ้า

พระเยซู ย่อ ลือ ยาว ยอง อางโต เวอ ว่า ยาว จี่ เย นี้
แม้แน, “ทานล้า ปาว บ่ากงา แค คา” แน. 8 จ้า ยอง แมก่า
แงน ล้า ปี่ ยาว, ยอง มือ พระเยซู นา ทื่อม่าง ญา มย้าง คูชี
อ่าซ่าง มาง บ่าจา เย.
9 ยาว ยองมู แฮ้ง ซฺ่ ืยกา ตาแซ้ โย้เวอ ย่อ ลู่ งแอ แล่ เมอ,
พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี, “นอง อางเลิง่ กงามย้าง
ชี นี้ ง, กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ เมอ
ฮากนา อู่ บน้า ปี่ โว! จ้า อามือ อ่า ซ่าง มางนา บ่า อู่ บน้า ปี่
แคน โจ!” แน.
10 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืมมือ พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้
แน, “บ้าเจอ อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือย่า อางจี่ คู แน, พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ ม้า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ปี่ ชี่ มาง ฮู่ เวอ ลือออน ฮา แงแน” แน.
พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี, “อางกง่า ย้า, เอลี ยาห์
ก่าซ้าด แฮ้ มาง ฮู่ เวอ ลือ ออน ลือ แง, ไม้ ยา กู ยา่ งกู เจ้อ
กงาซฺ้า ชี ลางออน ฮา แง. 12 จ้า กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า เอลี
ยาห์ ลือ ญา, จ้า ยอ บ่าแบ คู เอลียาห์ แน, แฮ้งย้า ยอง มือ
เอลี ยาห์ นา ยอง นื งบาจาบวา แน ฮา คู ชี, แน ยองมู นี้ ยา่
กงาชฺา้ งอางย่า มางนา ฮาย ลาบ้า บ ปี่ แง เอลี ยาห์ นา ฮา
ชี แม้ แนย้า” แน. 13 แฮ้งเย่ ศิษย์ อืม มือ แบ คูช.ี พระเยซู
ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มางนา จี่ เคอ แงแน.
11

พระเยซู ย่าเก ค่าพ่าย่า อางด้า มางนา ยา ชียา้ ง
(มก. 9:14-29; ลก. 9:37-43)
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14

พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ ชฺา้ ง อางมู จา โย้ เวอ เคอ
ลือ ยาว, ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย พระเยซู ล้าก้า เวอ บอกไว้
ลือ ชี. 15 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้ แน, “จี่ วี
ดอางซื้ง เวอ, กงา อางย่า ค่าพ่าย่า มางนา ซื่ งกง่ากย้า ล่า
ปาว, ยา มามู เพล่อ นาบาตา ย้า ลาบ้า บ แง, ยา บี่ ท่อ แน
ล้าง เวอ อางเลิง้ ย้า กลา แล่แง. 16 กงาย่า ยางนา นาง ศิษย์
อือก้อง เวอ ซฺ่ืย ยา ล้าแอ, จ้า ยอง มือ บ่ายา กงากา” แน.
17 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ ชี, “ชฺา
้ ง บ่า เจ่อ อือ เวอ,
กงา นองก้อง อางมล่าง ล่า กงาดื้ง แล แล่แง? กงา นองนา
อางมล่าง ล่า กงาโอ้ด แล แล่ ล่าแง? ย่าเก แฮ้มางนา กงา
ก้อง ซฺ่ืย ลาน ปาว” แน. 18 ยาว พระเยซู มือ แด่ ยา่ มางนา
ม่า อ่อกแอ ปี่ ชี่ เย, ยาว ย่าเก มาง มือ ซฺ้อก ย้าโปยว ชี.
19 ยาว ยาง ศิษย์ อืม มือ ยอง แอ่ แน พระเยซู ก้อง อ้อง
ล้า ยาว น้า เย นี้ แม้แน, “บ้าเจอ กงูยา่ แด่ยา่ แฮ้มางนา บ่า
ก่า อ่อก กงา กาแน?” แน.
20 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน, “ไม้ นอง เจ่อ
นี้ ยา่ อางอี, กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, จา
ว่า แน นอง เจ่อ แฮ้ ยา่ ม่าต่า โก้ บ นื อ ล่อ แน เจ่อ เวิม มือ,
นอย่า นู้เวอ ตาแซ้ นี้ ง ม่า โย้ เวอ แอ ปี่ เวิม อางกงา ยาว
ตาแซ้ มาง มือ นอง ม่า แม้ แนย้า ฮายเค่ แง. ยาว ทื่อ เจ่อ
แนม บ่าจา นอง บ่าฮาตอ กาแน” แน. 21 *
พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง
(มก. 9:30-32; ลก. 9:43-45)
22 ยาว ยอง กาลิ ลี อางเมิง เวอ ล้า ช้อน กาเมอ พระเยซู
มือ ยองนา ม่า เย นี้ แม้ แน, “ชฺา้ ง กงานา บ่า แม่น ฮา ล่าง
*

17:21 17:21 กรีกปาบ ทื่อบ่า อือก้อง ข้อที่ 21 นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี “แด่ยา่
นี้ ออ
ื เจ้อ ย่า ก่าอ่อก บ่ากงา, จ้า อธิษฐาน ฮาย ฮ่างจฺ่ืง นี้ ยา่ อางก่า อ่อก กงา
กาแน.”
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ม้า, ยา กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา ชฺา้ ง กงานา แซ่
ล่าง อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง. 23 แน กงา ซฺี้ ยาว วันที่ 3 แฮ้นืง
แต่ ล้า แล่ แง” แน. แฮ้ง ย้า ยาง ศิษย์ อือ นาบาตา แน นื
งบาต่อง เวอ บ่าม่อนบ่าซ่า คู.
พระเยซู ภาษี ตอ อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
แน ยาง ศิษย์ อือ คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ
เคอ ลือ เมอ, ชฺา้ ง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ภาษี กอ มาง เปโตร
นา น้า เย นี้ แม้ แน, “นาง อ่า จาน ม้า ย่า ภาษี บ่า ตอ ลา?”
แน.
25 ยาว เปโตร มือ พอ เย นี้ แม้แน, “อางตอ ย้า” แน. ยาว
เปโตร พระเยซู นา ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อ้อง ซฺ้า แล เมอ, พระ
เยซู มือ จี่ ลางออน ฮา เย นี้ แม้แน, “เปโตร เวอ, นา ล้อแม้
แน เย้ง แง, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือย่า ค่าตอง ชฺา้ ง อือ
ก้อง ภาษี อางก้อ ล่า อ้าว ฮากก้ อง กอ แง” แน. 26 ยาว เป
โตร มือ พอ เย นี้ แม้แน, “ฮากก้อง กอ แง” แน. ยาว แฮ้งย้า
พระเยซู มือ จี่ แง นี้ แม้แน, “แฮ้แม้แนยาว ยางชฺา้ ง อืมมือ
ภาษี บ่ากงา ตอ ลา? 27 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง ภาษีกอฮู มางนา นื
งบา บ่าปี่ ค่า ยาว, นาง มือ ลองอองอางฮื่อ โย้เวอ ยาง จาน
แอ โว, อางด่า โย้เวอ ล่องแต่ ทื่อโต กงา ยาว ล่องแต่ มาง
ม่านป่อง แฮ้ง อ่า ฮู โว, ยาว นา พลู้ ทื่อเหรียญ นา มย้าง แง,
ยาว พลู้ แฮ้ง ไกง้ ภาษี ฮู่ แฮ้ง ฮ้าน ตอ แลโว” แน.
24 พระเยซู

18

อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า อ่าซ่าง
(มก. 9:33-37; ลก. 9:46-48)
1 แฮ้ญ่าม เวอ พระเยซู ศิษย์ อืม มือ พระเยซู นา น้า ล้า
คูง เย นี้ แม้ แน, “พาจาว มาง อางเมิง โย้ เวอ อ่า ซ่าง ฮื่อ
เลิน
่ เลิน
่ แง?” แน.
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2 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู

มือ ย่าเก อางอี ทื่อม่าง ยาง ศิษย์ อือ
ล้าก้า โย้เวอ ฮ้าว จูง ล้า ปี่ ชี. 3 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์
อือนา ม่า เย นี้ แม้แน, “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า, จาว่าแน นอง นื งบา แฮ้ง ย่าเก อางอี นี้ มาง แม้แน
บ่าเพ่น คูยาว, นอย่า พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้องแล.
4 แฮ้ แม้ แนยาว อ่า ซ่าง ย่า เก อางอี นี้ มาง แม้ แน บ่า ฮื่อ จ่า
แล่ แน เพล่อ ยาว, ชฺา้ ง แฮ้ ม้า ย่า พาจาว มาง อางเมิง โย้
เวอ อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า.
5 “อ่า ซ่าง กงานา ฮู จ่า ล่า ปาปาย ย่า เก อือ นา แม่น ช่าง
แง, ชฺา้ ง แฮ้มาง มือ กงานา แม่นช่าง ล่า ชี แน ทื่อช่างกาน
ญา. 6 อ่าซ่าง ย่าเก อางอี กงานา เจ่อ ล่าชี่ นี้ ออ
ื นา จ้อบ อา
งบล่า บ ฮา ปี่ แง. ชฺา้ ง แฮ้ม้า วี่บ่ากกงาไจ แง. แน ยางนา
วีบ
่ ่ากกงาไจ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ แง. นี้ แม้แน
ยาว ลอบา อางฮื่อ แฮ้ง ยาง นื้ งชฺอ
ื โย้ เวอ ล่า ตื่อ พือ แป่น
ยาว, ทะเล โย้เวอ ต่าน คลา แอ ปี่ ง แฮ้งย้า เช แล่แง.
7 “ชฺา
้ ง นี้ ย่า ซื่ งกง่า กย้า คาบอล้อ ย้า, ไม้ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ม้างม้าเจ้อ อางบย่า จา แง ยองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา
ปี่ ง แน. จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ง
มางนา อางซี ต้าดต่อ น วี่บ่า กไจ ปี่ ง. 8 นี้ แม้ แนยาว จาว่า
แน นอง ล่าปู่ บ่าอ่าเวิม นอง ล่าคื่อ แฮ้ง นองนา อางบล่าบ
ฮาย ปี่ ล่า ยาว ต่อน วี แล่ว, ไม้ ล่าปู่ แน ล่าคื่อ บ่าจา ยาว จี่
วีดม้าม้า จา แล นี้ ยา่ ล่าปู่ แน ล่าคื่อ 2 เบิง จา ยาว ล่าลูก บี่
ท่อ ซฺู่ นื ง บ่าจา โย้เวอ กลา แอ แฮ้ง ล่อบ่าปา เช แล่ง. 9 จา
ว่าแน นอง แมนื อ ทื่อซื่อ มาง นองนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ปี่
ล่า ยาว, แมนื อ แฮ้ซ่ือ โค่ง วี โว! ไม้ แมนื อ ทื่อ ซื่อ จ้าน ล้า
ยาว จี่วด
ี ม้าม้า จา นี้ ยา่ , แมนื อ 2 ซื่อ จา ยาว ล่าลูกบีท
่ ่อ เวอ
กลา แอ แฮ้ง ล่อบ่าปา เช แล่แง.”

มัทธิว 18:10

79

มัทธิว 18:17

แกะ โปยว ชี อางเลิง่ ย่าง
(ลก. 15:3-7)
10 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “แม่น แน อางโต แล่มแล่ คู
โว, กงา ชฺา้ ง ย่าเก แม้แน เจ่อ อือนา ทื่อม่าง นา แนมมือ บ่า
ฮูยา้ คู โจ, กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางโต
เวอ เท่วาด่า ฮูพลาฮู จา แง, เท่วาด่า แฮ้ออ
ื ย่า มู่งท่า โย้เวอ
กงา อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ กูญ่าม ย้า จา แง.” 11 *
12 “นอย่า นี้ เลิง
่ นา ล้อ แม้ เย้ง คูแง? จาว่า แน ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง มางก้ อง แกะ 100 โต จา แง, จ้า ทื่อโต โปยว กา ชี. นี้
แม้ แน ยาว ยาง แกะ 99 โต อือ นา ตาแซ้ โย้ เวอ ชี ชา่ ยาว
แกะ ทื่อ โต มางนา มย้าง แอ เคอ แน บ่า ซฺ่า กว่า แอ ลา?
13 กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, ยาง แกะ ทื่อ
โต โปยว ชี มางนา กงายคื่น แล่ ชี แฮ้ ยา่ , แกะ 99 โต บ่า
โปยว แฮ้ง ล่อบ่าปา เป กย่าง แง. 14 นอง อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง
มาง ทื่อ ช่างกานญา, ยา กงา ชฺา้ ง ย่า เก แม้ แน เจ่อ อือ นา
ทื่อม่าง นา แนมมือ บ่าปี่ โปยว ซี้ง” แน.
ชฺา้ ง กงูนา อางซี ฮา ล่า เมอ
(ลก. 17:3)
15 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “จาว่า แน ชฺา
้ ง กงานา เจ่อ
ล่าง มาง นางนา อางบล่าบ ฮา ล่ายาว, นาง มือ ยาง อางซี
ฮา ชี แฮ้ง กย้าบ แน ยางนา ม่ายแบ แล่ ปี่ โว, จาว่าแน ยาง
นางนา อางน้า ล่ายาว, ไน้ มือ แม่น กาแล่ง. 16 จ้า จาว่าแน
ยาง นางนา บ่าน่า ล่ายาว, นางมือ ชฺา้ ง ทื่อม่าง บ่าอ่าเวิมมือ
2 คู่น ยางก้อง ซฺ่ืยแล โว, ไม้ ชฺา้ ง 2-3 คู่น นี้ ออ
ื นา แบ ปี่ ยาว
17
พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ง นอ. จาว่าแน นี้ แม้ ฮา ยาว ยางมือ บ่า
*

18:11 18:11 กรีกปาบ ทื่อบ่า อือก้อง ข้อที่ 11 นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม กาน ชี, “ไม้
ชฺา้ งอางย่า ม้าย่า ชฺา้ ง โปยว ชี อือนา จี่วด
ี ปล่องปูน ปี่ แง.”
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น่า ล่ายาว, นาง มือโบสถ์ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง กงานา เจ่อ ล่าง
อือ นา ม่า แล โว, ยาว จาว่า แน ยาง ชฺา้ ง กงานา เจ่อ ล่าง
อือนา บ่าน่าจ่า ยาว, ยางนา ชฺา้ ง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง อือ แน
ภาษี กอฮู อือนา ฮา แม้แน ฮาย กาน กาโน.
18 “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน,
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ นอง บ่าปี่ ฮา อือย่า มู่งท่า พา
จาว มาง มือ บ่าปี่ ฮา, แน ทื่อช่างกานญา กูยา่ งกูเจ้อ นอง
ชฺา้ งอางเมิง นู้ ฮา ปี่ อางกงา อือย่า, พาจาว มาง มู่งท่า โย้
เวอ อางฮา ปี่ กงากา.
19 “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, จาว่าแน
ชฺา้ ง 2 คู่น กงานา เจ่อ ล่าง มาง เย่ด, พาจาว กงา อางโบ้ ง
มู่งท่า ดื้ง มางนา ทื่อเจอ กาแน ป้า ยาว, พาจาว มู่งท่า ดื้ง
มาง อางปี่ ล่าย้า, 20 ไม้ ล้อเกิง้ เวอ กงา ชฺา้ ง อือ 2-3 คู่น ล้า
ช้อน ลางกา แง, กงา ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แง.”
อางซีอางแล บ่ายู่ ย้าง
21 เปโตร มือ พระเยซู นา น้า ลา ชี นี้ แม้แน, “จี่วด
ี อางซื้ง
มาง เวอ, จาว่า แน ฮาก กงานา อางบล่า บ ฮา ล่า ยาว, กงา
ยางนา อางซี บ่ายู่ แน อ้าล้อ เทอ ซูม แง? 7 เทอ นี้ ยา่ อาง
ซูม ลา?” แน.
22 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ พอ แง นี้ แม้แน, “7 เทอ บ่าอ่า จ้า
77 เทอ เป.”
23 “นี้ แม้ ปาปาย ย้า, พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา
่ เพ้ก ลื่อ
ยาว, ก่าซ้าด ทื่อม่าง ยาง ย่าเจ่น อางชี่ ตีด แล่ ชี อือนา อาง
ชี่ โค ปี่ ซี่ แฮ้ง แม้ แน ย้าเป, 24 ปาบ โย้ เวอ อางชี่ กื้ด เมอ,
ย่าเจ่น ก่าซ้าด มางก้อง อางชี่ 50,000,000 เหรียญ ตีด แล่ ชี่
มางนา ซฺ่ืย อ้อ งล้า แง. 25 จ้า ย่า เจ่น มางมือ พลู้ อางชี่ ไซ้
เซฺ่อ บ่าจา เย, แฮ้งย้า ก่าซ้าด มางมือ ยาง อางโต แฮ้ง, อาง
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เกิง่ อางก้อ แน ตื่น ยาง อางบีอ
่ างย่า ค้าจา อือนา ก่อง ยาว,
พลู้ แฮ้ง อางชี่ ยู้ แงแน ม่า ชี.”
26 “ย่าเจ่น

มางมือ ก่าซ้าด มางนา ป่าตูคู ป้า ชี นี้ แม้แน,
‘กงานา อางญ่าม ปี่ ล่า ปาโน ยาว กงา อางชี่ คาโคลาโค จา
แฮ้ง ไซ้ ล่า ว่า’ แน. 27 ยาว ก่าซ้าด มางมือ ย่าเจ่น มางนา ซื่
งกง่ากย้า ยาว, ย่าเจ่น มาง อางชี่ ย่าง บ่ายู่ กาน แน ตอ แอ
ปี่ ชีเย.
28 “ย่าเจ่น แฮ้มาง มือ อ่อกแอ ยาว, ยาง ย่าเจ่น อางช่าง
ยางก้อง อางชี่ พลู้ 100 เหรียญ ตีด แล่ ชี่ มางนา มย้าง แอ
ยาว, ยางมือ ยาง ย่า เจ่น อางช่าง มางนา นื้ งชฺอ
ื เวอ แกบ
ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, ‘กงา นา อางชี่ ไซ้ ล่าว’ แน.
“ยาว ย่าเจ่น อางช่าง อางชี่ ตีด แล่ ชี่ มาง มือ ป่า ตู คู
ป้า ชี นี้ แม้แน, ‘กงานา อางญ่าม ปี่ ล่า ปาโน, ยาว กงา อาง
ชี่ คาโคลาโค จา แฮ้ง ไซ้ ล่าว่า’ แน. 30 จ้า ยาง มือ บ่าจู่ เย
ย่าเจ่น อางช่าง มางนา คอก เวอ ชู ล้อง แล ชีเย, ยาง อางชี่
แฮ้ง โค แน ปี่ เมอ ตื่อเคอ.
31 “ยาว ย่าเจ่น อางช่าง อือ มย้าง ยาว บ่าม่อนบ่าซ่า แม้
แน, อางเลิง่ กงาแบ กงามย้าง คูชี ย่าง ก่าซ้าด มางนา อู่
บน้า แล ปี่ ชีเย. 32 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด มาง มือ ย่า เจ่น แฮ้
มางนา ฮ้าวล้า ปี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน, ‘ย่าเจ่น บ่าแม่น มาง
เวอ, กงาย่า นาง กงาก้อง อางชี่ คาโคลาโค ตีด ล่า ชี แฮ้ง
บ่า ยู่ ล่า, ไม้ นาง กงานา ป้า ล่า ชี แฮ้ง ปาปาย, 33 นาง มือ
นาง ย่าเจ่น อางช่าง มางนา ซื่งกง่ากย้า แล่ กงา นางนา ซื่
งกง่า กย้า ล่างแม้ แน ช่า อ้า?’ แน. 34 ก่าซ้าด มาง มือ นา
บาตา เย นื งบาค่า แง, แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ ย่าเจ่น แฮ้มางนา
คอก เวอ ล้อง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี ยาง อางชี่ แฮ้ง โค เมอ ตื่อเคอ
แน.
29
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“จาว่า แน ฮาก นองนา อางบล่า บ อางอี ฮา ล่า ชี่ มาง
นา นอง อางซี ยู้ ยาว. กงา อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง นอง
นา คาโคลาโค แฮ้งนา แฮ้แม้แนย้า ฮา ล่าง.”
35

19
ว่างกาง อางเลิง่ ย่าง
(มก. 10:1-12)
1 พระเยซู

อางเลิง่ อือ จี่ เปิน ยาว, ยาง มือ กาลิ ลี แควน
เวอ จาย ยู เดีย แควน จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อ ปล่า ก โย้ เวอ
แอน ชีเย. 2 ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า เย ยางก้อง เค่ แอน ชี, ยาว
ยาง มือ โย้เวอ ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา ยา ชีเย.
3

ฟา ริ สี อา งมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง. พระ เยซู นา
อางเลิง่ ซฺ่า คูช.ี ยองมู นี้ ย่า พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้าน ชี,
“ค่า พ่าย่ า ค่า บา นา ว่าง นี้ ย่า โมเสส อางลี้ บอางล่า ว เวอ
อางซี ลา?” แน.

4 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้แน, “นอย่า พระคัมภีร ์

โย้ เวอ บ่า กงา อ้าน กางซื้ง ลา? ต่อ งก่า โย้ เวอ พาจาว ม้า
ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง แน ค่า บาย่า ทื่อ ม่าง แต่ง ชี แน.✡ 5 ‘นี้
งย้า ค่า พ่าย่า นี้ ยา่ อางบา อางโบ้ ง นา เจิก
่ ค่า บา ก้อง ดื้ง
แอ แง. แน เย่ด ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง กา แน เพลิน
่ ชี แน ทื่อ ช่าง
6
กานญา’ แน.✡ นี้ แม้แนยาว เย่ด ชฺา้ ง 2 คู่น บ่าอ่า กาน, จ้า
ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง กานญา. นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ
เจ่อ แน ฮา เพล่อ ปี่ ยาว, อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ ฮา เจิก
่ อ่อก
ปี่ โจ” แน.
✡

19:4 19:4 ปฐมกาล 1:27; 5:2

✡
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ยาว ฟาริสี อืม มือ น้า แล่ ชี นี้ แม้ แน, “ท้าว โมเสส ย่า
บ้าเจอ อางม่า แน ค่าพ่าย่า นี้ ยา่ , ว่างกาอางพ่า แฮ้ง ค่าบา
อือนา แต้ม ปี่ ยาว ว่าง กงา คางญ้า?” แน. ✡
7

พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน, “โมเสส นองนา ม่าย
ว่าง ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ไม้ นอง อางล้าน แฮ้ง ปาปาย น่ อ, จ้า ต่อ
งก่า เวอ พาจาว ม้า นี้ แม้แน บ่าตอล้า ปี่ ซี่. 9 กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า อ่าซ่าง เวิม มือ จาคาปี่ ว ค่าตอง ค่าบา นา ว่าง แล่
ยาว, ค่าบา อางซฺ่ือ ยู้ แล่ง นี้ ยา่ , จู้ จา ชี แน ทื่อช่างกานญา,
จ้า ค่าบา มาง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ยาว ว่าง
แล่ง นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อบ่าไล่” แน.
10 ยาว ยาง ศิษย์ อืม มือ พระเยซู นา จี่ ชา
่ ง เย นี้ แม้ แน,
“ค่าตอง ค่าบา นา ว่าง แล่ง นี้ ยา่ นี้ เลิง่ แอ่ แน ยาว ค่าบา
บ่ายู่ แฮ้ง เชคาไล” แน.
11 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “นี้ เลิง
่ ม่า อู่บ จี่ ต่าง
นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า โค แน ลาบกงา กาง บ่าอ่า เป.
จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ นา ฮาย ลาบกงา กา ปี่ ง แง.
12 ยาว ค่า พ่าย่ า อือ ค่า บา บ่า ยู่ นี้ ยา
่ , ไม้ ทื่อ บ่า อือ นา ชฺา้ ง
อือ ฮาย เพล่อ ปี่ ชี,่ ทื่อบ่า อือย่า เกิด
้ เมอ จายย้า ค่าบา บ่า
ยู่ ตอ กา. ทื่อบ่า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แฮ้ง ค่าบา บ่า
ยู,่ จ้า อ่าซ่าง ทื่อม่าง แน ดื้งกงา กาง แง อางแม่น ย้า” แน.
8 ยาว

พระเยซู ย่าเก อางอี อือนา ก่ามป่อน ปี่ ย้าง
(มก. 10:13-16; ลก. 18:15-17)
13 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง. ย่าเก อางอี อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา
ซฺ้า ล้า ชี, ไม้ ยางนา ล่า ปู่ โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ง แนนอ. จ้า
ศิษย์ อือย่า ยองนา แฮ้แม้แน บ่าปี่ ฮา แน อี่ คูช.ี
✡
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14 จ้า พระเยซู ม่า เย นี้ แม้แน, “ย่าเก อือนา กงาก้อง ตอย

อ้อ งล้า ปี่ ว. ยองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ โจ, ไม้ ชฺา้ ง มู่ง ท่า เวอ
กงาอ้อง แล คูง อือย่า ย่าเก นี้ ออ
ื แม้แน กงาเจ่อ แง” แน.
15 พระเยซู ย่า เก อือ นา ล่า ปู่ โบ่ย ก่ามป่ อน ปี่ ยาว ยาง มือ
โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแอน ชีเย.
ย่าค่า อางจาอางปาง มาง
(มก. 10:17-31; ลก. 18:18-30)
16 ย่า ค่า ทื่อ ม่าง จา เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ยาว น้า เย นี้
แม้แน, “อ่าจาน เวอ, พาจาว มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วด
ี ม้า
ม้า จา แล นี้ ยา่ , กงา บ้าเจอ อางเลิง่ อางแม่น กงาฮา แง?”
แน.
17 พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน, “นาย่า บ้าเจอฮาย กงานา
น้า ล่าง นา บ้าเจอ อางเลิง่ อางแม่น กงาฮา แงแน? พาจาว
มาง ญา อางแม่น แน. จาว่าแน นาง พาจาว มาง ก้อง จี่ วี
ดม้าม้า จา แล ซี้ง แง แนยาว, นาง มือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง
ฮา เค่ โว” แน.
18 ยาว ย่า ค่า มาง มือ น้า เย อางลี้ บอางล่า ว ล้อ ข้อ เวอ
แน.
ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง นา บ่าแซ่ โจ, ฮาก
อางบี่อางบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ โจ, ฮาก อางเกิง่ บ่าค่าว โจ,
ชฺา้ ง แล่ จ่อบ บ่าเพล่อ โจ, 19 ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นา
บทื้อ โว, ฮากนา ลาก โว ค่าตอง นา ลาก แม้แน.”✡
20 ยาว ย่าค่า แฮ้มาง มือ พอ เย นี้ แม้แน, “อางลี้บอางล่า
ว นี้ ยา่ กงา ฮา โค ย่า, ยาว บ้าเจอ จา แล่ง แง กงา บ่ากงา
ฮา กาซื้ง” แน.
21 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “จาว่า แน พาจาว
มาง แม่น ปี่ ซี่ง แม้ แน แม่น ซี่ง แง แนยาว, นาง อางเกิง่
✡
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คาโคลาโค จา ชี แฮ้ง ก่อง ยาว, พลู้ แฮ้ง ชฺา้ ง อางตู กอาง
พาน อือนา ปี่ แอ โว! ยาว นา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ
บย่า แน จา แง. แน นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพ
ลิน
่ ปาว!” แน.
22 ย่า ค่า แฮ้มาง มือ แฮ้แม้ แน กงากย่า ยาว, ยาง มือ นื
งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ย่อ อ่อกแอน ชี, ไม้ ยา นาบาตา
เย จาปาง แง. 23 พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้
แน, “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, ชฺา้ งอาง
จาอางปาง อือนา มู่งท่า เวอ อ้องแล ปี่ นี้ ยา่ นาบาตา ย่าก
24 ทื่อเทอ ม่า ล่าว่า อูฐ อือนา ก่องกย่าว อางฮ้อน เวอ อ้อง
แล ปี่ ง นี้ ยา่ , ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือนา พาจาวอางเมิง เวอ
อ้องแล ปี่ ง แฮ้ง ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง” แน.
25 ศิษย์ อืม นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช.ี แน ยองมู แฮ้ง
นี้ แม้แน น้าท้าม ลางกา ชี, “ซ้ามบา ชฺา้ งอางจาอางปาง อืม
พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล อางย่าก. ท้าว นี้ แม้แนยาว พา
จาวอางเมิง เวอ อ่าซ่าง อ้องแล กงากา แง?” แน.
26 พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว นี้ แม้ แน พอ ชี, “ชฺา
้ ง นี้ ยา่
มู่งท่า เวอ ยอง ทื่อม่าง แน บ่าอ่อง แล กงากา, จ้า พาจาว
มาง ปล่อง ยาว อางกงา ย้า, ไม้ พาจาว ม้า ย่า กู ยา่ งกู เจ้อ
ย้า ฮาย กงากา แง” แน.
27 ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา น้า เย นี้ แม้ แน, “อ่า จาน
เวอ ฮูปาว, กงูยา่ กูยา่ งกูเจ้อ อือ วี ย่า, ยาว นางก้อง เค่ คูง
นี้ ยา่ กงูยา่ บ้าเจอ กงา แง?” แน.
มือ พอ เย นี้ แม้แน, “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นอง
นา ม่าย แบ ปี่ ล่า ว่า นี้ แม้ แน, พา จาว มาง ชฺา้ งอาง เมิง
อางซฺ่ือ แต่ง ยาว, กงาชฺา้ งอางย่า ม้า ต่างอี่ ก่าซ้าด ดื้งย้า โย้
เวอ ดื้ง แง, ยาว นอง กงานา เค่ ล่า ชี อืมมือ ต่างอี่ ก่าซ้าด
28 พระเยซู
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ดื้งย้า 12 อาน โย้เวอ กงา ดื้ง คู แง. ยาว อิสราเอล อางเจ้อ
12 เจ้อ อือนา กงา ต้าดต่อน แง. 29 ชฺา้ ง คาโคลาโค กงานา
เค่ ล่า ปาปาย ค่า ตอง ยูม
้ , อางบา อางโบ้ ง, ม้ องน้า ม, อาง
ย่า อางคย้า, น่า, ย้า แน กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา วี ชี อือ ย่า, ยอง
วีจาน ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา 100 โตบ กงายคื่น แล่ง, แน พาจาว
มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล แง. 30 จ้า อามือ
ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อือย่า, น่ อง เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า
เพล่อ แง. แน อามือ ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา บ่า อ่า อือ ย่า, น่ อง
เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แง” แน.

20
อ่างูน
่ โซน ว่าฮู อือ อางเลิง่ ย่าง

1 “พาจาว

มาง อางเมิง แฮ้ยา่ อ่างูน
่ โซนซื้ง ทื่อม่าง, ค่า
ตอง ยูม
้ เวอ ซอทาด่า แน ทา อ่อกแอ ยาว, ยาง อ่างูน
่ โซน
โย้เวอ ล่ากานว่าฮู ซฺ้า จ้าง ว่า ปี่ ง แม้แน ย้า เพ้ก แง. 2 ยาว
ยาง ล่ากานว่าฮู่ ย่าง กานื ง กาเหรียญ กา แน จ้าง ชีเย, ยาว
ยาง มือ อ่างูน
่ โซน เวอ ล่ากาน อ้อง ว่า แล ปี่ ชีเย.

3 “ยาว 9 โมง ซอทา เวอ โซนซื้ง มางมือ ก้าด เวอ แล ยาว,

ชฺา้ ง ไล คู่น เจิน
้ เจ้อ ว่าเซฺ่อ บ่าจา แน ก้าด โย้เวอ จูง จา คูง
นา มย้าง แล ชี. 4 ยาว ยาง มือ ยองนา ม่า เย นี้ แม้แน, ‘จา
ว่าแน นอง กงา อ่างูน
่ โซน โย้เวอ ล่ากาน ว่า แล ยาว กงาม
มือ ล่ากานว่าฮู่ แม่น แน ปี่ ล่าว่า’ แน. 5 ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ
ล่ากาน ว่า แล คู ชีเย. ยาว โซนซื้ง มางมือ 12 โมง นื งก้ อง
ฮ่า งจฺ่าญ่าม แน 3 โมง เวอ อ่ อกแอ แล่ ชีเย. ยาว ยาง มือ
อางอ้าน ย่าง แม้แน ฮา ชี.
6 “ยาว 5 โมง มู่งคี่ล้าก้า เวอ โซนซื้ง มาง มือ ก้าด โย้เวอ
ทื่อ เทอ อ่ อกแอน แล่ ชี. ยาว ยาง มือ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า เจิน
้ เจ้อ
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บ่าว่า แน จูง จา นา มย้าง แล ชี. แฮ้งย้า ยาง อ้อง น้า แล ชี
นี้ แม้แน, ‘บ้าเจอ นอ ว่านคาม แน เจิน
้ เจ้อ บ่าว่า แน จูง คู
แง’ แน.
7 “ยาว ชฺา
ื มือ พอ คูง เย นี้ แม้แน, ‘กงู นา อ่าซ่าง
้ ง แฮ้อม
มาง ล่ากาน บ่าจ่าง ว่า ปี่ ล่า’ แน.
“แฮ้งย้าเย่ อ่างูน
่ โซนซื้ง มาง ล่ากาน ช่าง ว่า ชี นี้ แม้แน,
‘กงา โซน โย้เวอ ล่ากาน ว่า แล ปาว’ แน.
8 “มู่งคี่ล้าก้า เคิน ยาว โซนซื้ง มาง มือ ล่ากานว่าฮู ยอคา
มางนา ฮ้าว ม่า ชี นี้ แม้แน, ‘ล่ากานว่าฮู อือนา ฮ้าวล้า ปี่ ยาว
ล่ากานว่าฮู่ นี้ ง ปี่ โว. จ้า ชฺา้ ง น่ อง เวอ ล่ากาน ล้า ว่า ชี อือ
นา ปี่ ออน ปี่ โว, ชฺา้ ง ล่ากาน ว่า ล้าออน อือนา น่ อง เวอ ปี่
กาโน’ แน. 9 ชฺา้ ง 5 โมง มู่ง คี่ ล้า ก้า เวอ ว่า ล้า ชี อือ ล่า กา
นว่าฮู่ กามางกา เหรียญ กงา ชีเย. 10 แฮ้แม้ยาว ล่ากานว่าฮู
อางด่า เวอ ล้า ชี อืมมือ ล่ากานว่าฮู่ ย่าง ล่า แอ คู ชีเย. ยอง
มือ เย้ง คูง เย ยอย่า 5 โมง เวอ ล้า ชี มาง ล่อบ่าปา แน ล่า
กานว่าฮู่ กงา แงแน, จ้า ยอ พลู้ กามาง กาเหรียญ ญา กงา
ชี. 11 ยาว ยอง มือ ล่ากานว่าฮู่ ย่าง กงา คู ยาว โซนซื้ง มาง
นา จี่จ่าบ แอ คู ชีเย นี้ แม้แน, 12 ‘แฮ้ออ
ื ย่า ล่ากาน 1 ชัว่ โมง
ญา ว่า คูแง, จ้า นา ยองนา กงู นื้ งช้า อางล้อง เวอ ล่ากาน
ว่านคาม แน ว่า ชี อือ ล่อ แน อางปี่ แน.’
13 “ยาว โซนซื้ง มาง มือ ล่า กานว่าฮู ทื่อ ม่าง มางนา ม่า
ชีเย นี้ แม้ แน, ‘อางช่าง เวอ, กงาย่า นางนา บ่า กงาโกง ล่า
เป, ไม้ กงู ยา่ ล่า กานว่าฮู่ กานื ง กาเหรียญ กาแน จ้าง กาง
อ่าลา? 14 นาง ล่ากานว่าฮู่ แฮ้ง ยู้ ยาว แอ ปาว. กงาย่า น่ อง
เวอ ล้า ชี อือ นา นางนา จ้าง ล่า ชี่ แฮ้ง ล่อ แน ปี่ ซี่ง นอ.
15 กงาย่า กงา พลู้ นี้ ง กงา วา แน บ่า ไจ กงากา ลา? นาย่า
กงา นื งบาอางแม่น นี้ งนา เจอ ลา?’ ”
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จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “นี้ งย้าเป อามือ ชฺา้ ง ปีนแต
ปีน นา อือ ย่า, น่ อง เวอ ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา บ่า อ่า อือ เพล่อ
แง. แน อามือ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือย่า, น่ อง เวอ ชฺา้ ง
ปีนแตปีนนา เพล่อ แง” แน.
16 พระเยซู

พระเยซู ยาง ซฺี้ แฮ้ง จี่ เคอ ย้าง
(มก. 10:32-34; ลก. 18:31-34)
17 พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แก้ บ้า ย่อ แล เมอ,
ศิษย์เอก 12 คู่น อือ แอ่ แน ซฺ่ืยกา อ่อกแอ ชี. ยาว ยาง มือ
ยองนา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน, 18 “แม่น แน น้า โว! อามือ กงูมู
นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แล คูแง. แน ชฺา้ ง กงานา
บ่า แม่น ฮา ล่าง ม้า, กงานา ชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา
ปุโรหิต ยอคา อือ ก้อง, แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ ก้อง
ซฺาแอ ปี่ ล่าง. 19 ยองมู แฮ้ยา่ กงานา ต้าดต่อน ซฺี้ ปี่ ล่าง. แน
กงานา โรมชฺา้ ง อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง. ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ
กงานา, จี่ ฮูยา้ อื้อกาน, ตื่ อชืก ล่าง. ยาว กงานา ไม้กางเขน
ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ซฺี้ ปี่ ล่าง. จ้า วันที่ 3 เคิน ยาว พาจาว มาง
กงานา แต่ล้า แล่ ปี่ ล่าง” แน.
ตําแหน่ ง ป้า ย้าง
(มก. 10:35-45)
20 เศเบดี ค่าบา แน ยาง อางย่า 2 คู่น อือ ซฺ่ ืยกา พระเยซู
ก้อง ล้า ชี. ยาว เศเบดี ค่า บา มาง มือ พระเยซู นา บอกไว้
ยาว กาบ่ากาเจ้อ ป้า ชีเย. 21 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยางนา น้า
ชี นี้ แม้แน, “บ้าเจอ ฮา แง?” แน.
ยาว ยาง มือ ฮา เย นี้ แม้ แน, “นาง ก่าซ้าด กงา เพล่อ
เมอ, กงา อางย่า มาง เย่ดนา นาง ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน
นาง ล่าซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง ดื้ง ปี่ โว” แน.
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มือ พอ เย นี้ แม้แน, “ไน้ ยา่ อางแบ ล่า บ้า
เจอ ป้า คูชี แน. ไน้ กงา ล้างก้อก อางตูกอางพาน กงาต้าง
นี้ ง อางต้าง กงา ย้า ลา?” แน. เย่ด 2 คู่น ย่าง มือ พอ ชีเย
“อางกงา ย้า” แน.
23 ยาว พระเยซู มือ เย่ด นา ม่า ชีเย นี้ แม้ แน, “ไน้ ยา
่ ม้า
ม้า ย้า กงาบู้ แง, จ้า อ่าซ่าง กงา ล่าม่า ล่าซ่าย ป่ากย่า ดื้ง
นี้ ยา่ กงา แช้ ดื้ง ปี่ บ่าอ่า, จ้า แช้ ดื้ง ปี่ ม้า อ่าโบ้ง เป, ยา ซฺ้า
ชี ญา” แน.
22 ยาว พระเยซู

24 ยาว

ศิษย์ ทื่อแช่ คู่น อือ นี้ เลิง่ นา แบ คู ยาว, ยองมือ
ม้องน้าม แฮ้ เย่ดนา นาบาตา เย นื งบาค่า แง. 25 แฮ้งย้าเย่
พระเยซู มือ ยอง คาโคลาโค นา ฮ้าวล้า ปี่ ยาว ม่า ชี นี้ แม้
แน, “นอ อางแบ ย้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือ ย่า ค่า
ตอง ชฺา้ ง ฮูพลา ชี อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง แน. ยาว ชฺา้ ง ยอคา
เพล่อ คูชี อืม ค่าตอง ชฺา้ ง ฮูพลา ชี อือนา ล่าที่ ไจ ช่าง แน.
26 จ้า นอง อางมู นู้เวอ แฮ้แม้ แน บ่า อ่า, อ่า ซ่าง อางฮื่อ เพ
ล่อ ซี่ แง. ยา นองนา ล่ากาน กงาว่า ปี่ ล่าง. 27 แน อ่าซ่าง
ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ซี่ แง. ยา นองมู
คาโคลาโค อือ ย่า เจ่น กงาเพล่อ แง. 28 ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า
เพล่อ ชี นี้ มาง ลือ ชี นี้ ยา่ ฮากนา กงา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ง บ่า
อ่า, จ้า กงาย่า ฮาก ย่าเจ่น เพล่อ ลือ แอ. แน ค่าตอง จี่ วด
ี
วี ลือ แง, ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา ปล่อง ย่าเจ่น กงาปูน ปี่ ง
แนนอ” แน.
พระเยซู ชฺา้ งแมปอ 2 คู่น นา ยา ชียา้ ง
(มก. 10:46-52; ลก. 18:35-43)
29 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ เยรีโค อางเมิง เวอ จาย อ่อก
ลือ เมอ, ยองนา ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ย่อ เค่ แอ้น คู ชี. 30 ค่า
พ่าย่า แมปอ 2 คู่น จา เย แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง จา แง,
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เย่ด มือ พระเยซู ลืน ชี แน กงากย่า ยาว จี่ โฮ้กฮ้าว ป้า เย
นี้ แม้แน, “จี่วด
ี อางซื้ง ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี
มาง เวอ, ไกง้นา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว” แน.
ค่ องช่าง อางอี บ่า อ่า เย่ด นา จี่ จ้า ด ม่า กยาบ ปี่ ชี.่ จ้า
ยาง อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ชี. แน
ยา นี้ แม้แน จี่ ชี, “พระเยซู ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บ
ล้า ชี มาง เวอ, ไกง้นา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว!” แน.
31

32 แฮ้งเย่

พระเยซู มือ ย่อ ย่าง ว่าง ยาว เย่ดนา ฮ้าวล้า ปี่
ยาว น้า ชี นี้ แม้ แน, “กงานา บ้า เจอ ปล่อง ปี่ ล่า แง?” แน.
33 ยาว เย่ด มือ ม่า เย นี้ แม้ แน, “จี่ ว ด
ี อางซื้ง มาง เวอ, ไกง้
34
ย่า ฮู มย้าง ซี้ค่า” แน. พระเยซู มือ เย่ดนา ซื่งกง่ากย้า เย
แฮ้งเย่ เย่ด แมนื อ เวอ ว่า ชี. ยาว เย่ด มือ ซฺ้อก ย้า ฮูมย้าง
ล้า ชี. ยาว เย่ด มือ พระเยซู ก้อง เค่ แลน ชีเย.

21
พระเยซู ก่าซ้าด แม้แน อ้องแล ย้าง
(มก. 11:1-11; ลก. 19:28-38; ยน. 12:12-19)

1 พระเยซู

แน ศิษย์ อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ
แล เมอ, ยองมู แฮ้ง เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง โย้เวอ
เคิน แล คูช.ี เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง นี้ ย่า มะกอก
เทศ ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ดื้ง แง. ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น
ม่าง เย่ดนา ซฺาแล ปี่ ลางออน แล ปี่ ชี.่ 2 แน ม่า ชี นี้ แม้แน,
“ค่อง ล้า ก้า โย้เวอ อ้อ งแล โว, ยาว ไน้ มือ ลา อางบา อาง
ย่า 2 โต แล่ง จา นา มย้าง แง, ยาว ลา มาง เย่ด ล่าตื่อ แฮ้ง
พื้ย ยาว กงาก้อง ชื้ง ลือ โว. 3 จาว่าแน ฮาก น้า ล่ายาว นี้ แม้
แน, ไน้ ยา่ ลา แฮ้ เย่ด นา เกิง้ ซฺ่ืย แอ แงแน, ไน้ ม่า โว จี่ วี
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ดอางซื้ง มาง ไจ ซี้ง แง แน, ยาว ซฺ้อก ย้า ยาง มือ ไน้ นา ปี่
ลือ ปี่ ล่าง” แน.
4 นี้ เลิง
่ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ
ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน,
5 “ศิโยน อางเมิง ชฺา
้ ง อือนา ม่า ปาว ชี นี้ แม้แน, ‘ฮูปาว นอง
ก่าซ้าด มาง อามือ ล้า แงแน.
ยา บ่า อ่อนจ่า แล่, ยา ลา อางย่า มาง ต่างค่าง โย้ เวอ ตา
ชี.’ ”✡
6 แฮ้งย้า ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด มือ พระเยซู ม่า ชี แม้ แน
ค่อง แฮ้ค่อง โย้เวอ อ้องแลน ชี. 7 ยาว เย่ด มือ ลา อางบา
แน ลา อางย่า มาง เย่ด นา พระเยซู นา ชื้ง ซฺา ลือ ชี. ยาว
เย่ด ค่า ลาว ย่าง ลา มาง เย่ด ต่างค่าง เวอ ค่าง ยาว พระ
เยซู นา ดื้ง ปี่ ชีเย.
8 ค่ องช่าง อางอีบ่าอ่า เย ยอง อางก่าอางตูม ย่าง แก้ บ้า
เวอ ค่าง ชี, แน ทื่อบ่า จฺืงจฺ้ืงล่างาม อือ เพิด ยาว แก้บ้า เวอ
ค่าง คู ยาว พระเยซู นา ลา ตา ย่อ แอ ปี่ ชี. 9 ค่องช่าง พระ
เยซู ล้า ก้า แน น่ องน่ อง เวอ ย่อ ชี อืมมือ จี่ โฮ้กฮ้าว คูง เย
นี้ แม้แน,
โฮ ซัน นา! ก่าซ้าด ดา วิด ก้อง อาง เจ้อ ซื้บ ลือ ชี มาง นา
สรรเสริญ ฮา แง.
จี่ ว ีด อางซื้ง เวอ, นาง ซฺา ลือ ปี่ ชี่ มางนา ก่ามป่อน ปี่
ปาว.
“โฮซันนา! พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง
นา สรรเสริญ ฮา แง!”
10 พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ อ้องแล เมอ, อางเมิง
โย้ เวอ ชฺา้ ง อืม มือ ซืก ซาก น้า กาง เย นี้ แม้ แน, “อ่า ซ่าง
เวอ?” แน.
✡
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ชฺา้ ง มู อืมมือ พอ คูง เย นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง นี้ ม้า เยซู
พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู นาซาเร็ธ ค่อง กาลิ ลี แควน เวอ จา
ยลือ ชี มาง ย้า” แน.
11 ยาว

พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ เวอ แอ ชียา้ ง
(มก. 11:15-19; ลก. 19:45-48; ยน. 2:13-22)
12 พระเยซู มือ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ อ้อง แลน ชี.
แน โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ชฺา้ ง อางเกิง่ ก่อง ล้า ชี อือ
นา, แน อางเกิง่ วื้อ ล้า ชี อือ นา ก่า แอ ปี่ ชี.่ ยา พลู้ เพ่นฮู
อือ แน ฮาย่า อางป่อน ก่องฮู อือ โต แน ต่องก่อน แฮ้ง ต่าน
เลิง ปี่ ชี.่ 13 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี, “พระคัมภีร ์ เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี, ‘กงา โบสถ์ อางฮื่อ นี้ ยา่ ยู้มอธิษฐานฮา
ย้า แน ฮ้าว แง.’✡ จ้า นอ ค่าโม่ยค่ามโจน ยูม
้ ฮาย เพล่อ ปี่
ชี!่ ” แน.✡
14 ชฺา
้ งแมปอ แน ชฺา้ ง ต่องแก่ พระเยซู นา โบสถ์ อางฮื่อ
โย้เวอ อ้อง ซฺ้า ล้า ชี. ยาว พระเยซู มือ ยองนา โปยว ย้า ยา
ชี. 15 ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ, พระเยซู
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ แน ย่า เก อือ นี้ แม้ แน โฮ้ก ฮ้า
ว แฮ้งนา, “ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่านอางซฺ้ือ มาง เวอ, อ่าญูซ้ืง
แน จา แล โว” แน, กงากย่า กงามย้าง คู เมอ ยอง มือ นาบา
ตา เย นื งบาค่า คูแง. 16 แฮ้งย้า ยอง มือ พระเยซู นา น้า คูชี
นี้ แม้แน, “ย่าเก อือ โฮ้กฮ้าว แฮ้งนา อางกงากย่า ย้า ลา?”
แน. ยาว พระเยซู มือ พอ ชีเย, “อางกงากย่า ย้า นอย่า พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ บ่ากงา อ้าน กางซื้ง ล่า นี้ แม้แน, ‘พาจาว ม้า
ย่า เก แน ย่า แน่ อือ นา สรรเสริญ เพ่ง อือ ม่า อู่บ ยาว นาง
นา ฮ้าว ปี่ ล่าแง แน ชี่ แฮ้.’ ” 17 ยาว พระเยซู มือ เยรู ซาเล็ม
✡
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อางเมิง โย้เวอ จาย อ่อก ลือ ยาว เบธานี ค่อง เวอ ซ่าว แอ
ชีเย.
พระเยซู ยาง เจ่อ แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ ชียา้ ง
(มก. 11:12-14, 20-24)
18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ, ย่อ พ่าว ลือ แล่เมอ ยาง มือ ฮ่างแบ่น ชีเย. 19 ยาว ยาง
มือ ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก ป่าง ทื่อ ป่าง แก้ บ้า ก่องทาง โย้ เวอ มย้าง
ชีเย, แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ ย่อ อ้อง ฮู แล ชี, จ้า อางซื่อ บ่า จา
เย. อางพ่า แอ่น ญาเย่ จา แง, แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ จฺืงจฺ้ืง มาง
นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “อางซื่อ บ่าซื่อ แล่ก้าน โจ!” แน. ยาว
ซื่อไค่มี้ล่อก แฮ้ ป้าง มือ ซฺ้อก ย้า แฮ่ว ซฺี้ กา ชี.
20 ยาง ศิษย์ อือ แฮ้แม้แน มย้าง คู ยาว นื งบาม่าน น้า คูง
เย นี้ แม้แน, “บ้าเจอ ซื่อไค่มล
ี้ ่อก นี้ ป้าง แฮ่ว กือ ซฺี้ ไว่ กาทืง
แง?” แน.
21 ยาว พระ เยซู มือ พอ ชีเย นี้ แม้ แน, “กงา นอง นา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน, จาว่าแน นอง ม้า
ม้า แน เจ่อ ยาว, นอง มือ กงา ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก นี้ ป้าง นา ฮา
ชี แม้แน ฮา กงา กางแง, แนยาว นอง มือ ตาแซ้ นี้ มางนา
‘ทะเล โย้เวอ ล่อย กลา แอ โว.’ แน อางม่า กงากา. ยาว แฮ้
แม้ยา้ ตอล้า แง.
22 “จาว่า แน นอง พาจาว มางนา เจ่อ ยาว นอง บ้า เจอ
อธิษฐาน ฮาย ป้า เวิม แฮ้แม้แน ย้า กงา คู แง” แน.
พระเยซู เกิง้ ล่าที่ กงา ชี
(มก. 11:27-33; ลก. 20:1-8)
23 พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ อ้อ งแล ยาว ม่า อู่ บ จา
เมอ, ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา อ้อง
น้า ล้า ชีเย นี้ แม้แน, “นา อ่าซ่าง? นางนา อ่าซ่าง ล่าที่ ปี่ นี้
แม้แน ฮา ปี่ ล่าแง?” แน.
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มือ พอ เย นี้ แม้แน, “กงา นองนา น้า ล่าง
นี้ ง ม่า ล่า วแล, ยาว กงาม นอง กงานา น้า ล่าง นี้ ง ม่า ล่า
ว่า, กงา อ่าซ่าง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา แงแน. 25 กงา
นา ม่าย ล่าวแล, ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แฮ้ยา่ ยาง
นา อ่า ซ่าง ล่า ที่ ปี่ ชี. พาจาว มาง ปี่ ชี ลา, อ้าว ชฺา้ ง อือ ปี่
ชี?” แน. ยาว ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี, “กงู ยางนา
บ้าเจอล้อแม้แน พอ คูวา? จาว่าแน กงู ยางนา นี้ แม้แน พอ
ยาว, ‘พาจาว มาง’ แน. ยาง กงู นา นี้ แม้แน น้า ล่า กาน้าอี,่
‘ท้าว นอ บ้าเจอฮาย ยอห์น นา บ่าเจ่อ คูแน?’ แน. 26 จ้า กงู
ยางนา นี้ แม้ แน พอ ยาว, ‘ชฺา้ ง ก้อง จายล้า แง’ แน. ค่ อง
ช่าง อืม กงู นา นื งบาค่า ล่า กาน้าอี,่ ไม้ ค่องช่าง อือย่า เจ่อ
คูง ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู” แน.
24 ยาว พระเยซู

ยอง พระเยซู นา นี้ แม้แน พอ คูช,ี “บ่าแบ ล้า”
แน. แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ ม่า ชี, “นี้ แม้แนยาว
กงาม นองนา บ่าม่า ล่า, อ่าซ่าง กงานา ล่าที่ ปี่ นี้ แม้ ฮา ปี่
ล่าชี”่ แน.
27 แฮ้งย้า

อางย่า ย่าค่า 2 คู่น อางเลิง่ ย่าง

“กงานา ม่า ล่า วแล นาย่า นี้ เลิง่ นา ล้อ แม้ แน เย้ง
แงแน, ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง จา แง ยางก้อง อางย่า ย่า ค่า 2
คู่น จา แง. ยา อางย่า ซากาว มางนา ม่า ชี นี้ แม้แน, ‘มี้นืง
นา อ่าโบ้ง อ่างูน
่ โซน โย้เวอ ล่ากาน ว่า แล ปาว แน.’ 29 ยาว
อางย่า มาง พอ เย ‘อ่าเฮอ’ แน. ยาว จายล้า แล่ยาว ยาง มือ
นื งบาเพ่น ชี อ่างูน
่ โซน โย้เวอ ล่า กาน ว่า แล ชีเย. 30 ยาว
อางโบ้ ง มาง อางย่า ทื่อ ม่าง มางนา ม่า แล่ ชีเย, ‘มี้นืง อ่า
งูน
่ โซน โย้เวอ ล่ากาน ว่า แล ปาว’ แน, ยาว ยาง มือ อางโบ้
ง มางนา ม่า เย ‘โอ่ย’ แน. จ้า ยาง มือ บ่าแล เย.
28
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31 “อางย่า

2 คู่น นี้ เย่ด ย่า อ่าซ่าง อางโบ้ง มางนา น้า จ่าง
แง?” ยาว ยิวชฺา้ ง ยอคา อืมมือ พอ คูง เย, “อางย่า ซากาว
มาง” แน. ยาว พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้ แน, “กงา อางเลิง่
ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, ชฺา้ ง ภาษี กอฮู อือ แน ค่าบา
ย่า อางโต ก่อง อือย่า, พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ นองนา
แล แต่น ล่า คู แง. 32 ยอห์น ย่า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่างญา
ล้อแม้แน พาจาว มางก้ อง จี่ วด
ี กง่าเกิง้ แน ไจ แงแน, จ้า
นอง มือ ยางนา บ่าเจ่อจ่า คู จ้า ชฺา้ ง ภาษี กอฮู อือ แน ค่าบา
ย่า อางโต ก่อง อือย่า ยอห์น นา อางเจ่อจ่า คู. นอย่า ยอง นี้
แม้แน ฮา ชี แฮ้งนา มย้าง คู เวิม มือ, นอย่า ยอห์น นา เจ่อ
แงแน นื งบา บ่าเพ่น คู.”
ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือ
(มก. 12:1-2; ลก. 20:9-19)
33 พระเยซู จี่ แง, “อางเลิง
่ เพ้ก น้า ปี่ ลาง นี้ ง แม่น แน น้า
คู ปาว. ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง อ่างูน
่ โซน ว่า ชี, ยาว ก้าม
ทื้อ ทือ แวด ชี. แน อ่างูน
่ น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ ตู่ ชี. ยาว หอคอย
แต่ง ชี. ยาว ฮากนา ว่า พ่าพ้า ปี่ ชี.่ ยาว ยาง อางโต แฮ้ ยา่
ฮาก อางเมิง เวอ แอน ชี. 34 อ่างูน
่ ชู ญ่าม เคิน ยาว, โซนซื้ง
มาง มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่าย โซนว่าพ่าพ้า อือก้อง อ่างูน
่
ม่าย ล่า แอ ปี่ ชี.่ ”
35 “จ้า อ่างูน
่ โซนว่าพ่าพ้า ชี อือ ย่าเจ่น อือนา ชู ชี ชี. ทื่อ
ม่าง มางนา แซ่ ชี, ทื่อ ม่าง มางนา ตื่ อชืก ชี. ยาว ทื่อ ม่าง
มางนา ลอบา ย่าง จาน ชี. 36 แฮ้งย้าเย่ อ่า งูน
่ โซนซื้ง มาง
มือ อางอ้าน ล่อบ่าปา แน ย่าเจ่น อือนา ซฺาลือ ปี่ ชี. จ้า โซ
นว่าพ่าพ้า อืมมือ อางอ้าน แม้แน ฮา แล่ ชี. 37 น่ อง เวอ โซน
ซื้ง มาง มือ ยาง อางย่าย่าค่า มางนา ซฺาลือ ปี่ ชี,่ ยาง มือ เย้ง
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เย ‘โซนว่าพ่าพ้า อือ กงา อางย่าย่าค่า มางนา อางน้า จ่า นา
ตู้’ แน.
38 “จ้า โซนว่าพ่าพ้า อือ โซนซื้ง มาง อางย่า มาง ลือ นา
มย้าง คู ยาว, ยอง มือ นี้ แม้แน ม่า ลางกา ชี, ‘ฮู ปาว ชฺา้ ง นี้
ม้า โซนซื้ง อางย่า ย่าค่า ม่าง ย้า. กงู ยางนา ปล่อง แซ่ กา
เซฺ้อ, อ่างูน
่ โซน นี้ ง กงูเฮอ เพล่อ คาไล!’ แน. 39 แฮ้งย้า ชฺา้ ง
โซนว่าพ่าพ้า คูชี อืม ยางนา ชู แซ่ ยาว อ่างูน
่ โซน อางเง้ โย้
เวอ ลาม วี แอ ชี.”
40 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชี, “นอง เย้ง
กาน ยาว โซนซื้ง ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง?”
41 ยา ชฺา
่ โซน
้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือนา แซ่ ล้า ยาว, อ่างูน
แฮ้ง ฮากนา ว่า พ่าพ้า ปี่ ง ลา? ยาว ปุโรหิต ยอคา แน ยิว
ชฺา้ ง ยอคา อืมมือ พอ คูง เย นี้ แม้แน, “ยา โซนว่าพ่าพ้า บ่า
แม่น อือ นา ม้า ม้า ย้า แซ่ แง, แน โซนซื้ง มางมือ ชฺา้ ง โซ
นว่าพ่าพ้า ยางนา อ่างูน
่ เปิ่ ง ปี่ ชี่ แฮ้มางนา ยาง โซน แฮ้ง
ว่า แล แล่ ปี่ แง.”
42 พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้ แน, “นอ พระคัมภีร ์ นี้ ข้อ นา
บ่ากงา อ้าน ลา?
‘ยูม
้ ซ้าล้า อือ ยูม
้ ยื้ง วี ชี นี้ ย้งื น่ อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน
่ ชี.
นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ฮาย เพล่อ ปี่ ชี.่ กงู นา ฮา มย้าง
ปี่ ล่าง นี้ เลิง่ นื งบาม่าน คาบอล้อ ย้า’ แน.✡
43 “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา
่ นอง
ก้อง เวอ เจิก
่ แล แง, ยาว ชฺา้ ง พาจาว มางนา น้า จ่า ยาว
ฮายเค่ อือนา โญก ปี่ แง. 44 ชฺา้ ง ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื นา เลิงเง่ ชี อือ
ยอง อางกง่าว แฮ้ เคลิก แง. จ้า ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื เลิงตื่อ ยาว ชฺา้ ง
แฮ้ม้า บืนยาวล้าว ยาว ย้า.”
✡
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45 ปุโรหิต

ยอคา แน ฟาริสี มู อือ พระเยซู อางเลิง่ จี่เพ้ก
แฮ้ง กงากย่า คู ยาว, ยอง มือ ซฺ้ อก ย้า แบน คูชี พระเยซู
ยองนา ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือ แน ฮา แงแน. 46 ยาว
ยอง มือ พระเยซู นา ชู คู ซี้ง เย จ้าบ่าชู จอ กาเย, ไม้ ชฺา้ ง นี้
อือย่า พระเยซู นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง แน เจ่อ คูง เย.

22
จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ย่าง
(ลก. 14:15-24)
1 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง
่ อู่บเพ้กน้า แล่ ปี่ ชี นี้
2
แม้แน, “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ ก่าซ้าด มาง, ยาง อาง
ย่า ย่า ค่า มางนา ค่า บาล่า จฺ่า ปอต้างปอ ล้าง ปี่ แม้ แน ทื่อ
ช่างกานญา. 3 ยาว ล่ากาน อือ ล้างจ่าเปิน เมอ, ก่าซ้าด มา
งมือ ย่าเจ่น อือนา ม่าย ชฺา้ ง ป้า ชี อือนา ม่ายล้า ปี่ ชี. จ้า อ่า
ซ่าง มาง บ่าล่า เย.
4 “ยาว ก่าซ้าด มางมือ ย่า เจ่น ทื่อ บ่า อือ นา ทื่อ เทอ ม่า
แอ แล่ ปี่ ยาว ม่า ชี นี้ แม้แน, ‘ชฺา้ ง ป้ายล้า ปี่ ชี่ อือนา ม่าย
แอ โว, กงา จฺ่า ปอต้างปอ ล่า กาน นี้ ยา่ ล้างจ่า เปิน ย่า. อ่า
มย่าง อางฮู้ แน อ่ามย่าง อางตู่ง อางแม่น อือ แซ่ เปิน ย่า,
ล้าย กงา คางญา’ แน. 5 จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าตี่นบ่าต่อง คู เย,
ยอง ล่ากาน อือ แล ว่า แล คู ชี. ทื่อบ่า โซน ว่า แล ชี, ทื่อบ่า
ก่อ งก้า แล ชี, 6 ยาว ชฺา้ ง จ้าน ล้า ชี อืม มือ ย่า เจ่น อือ นา ชู
ตื่อ ยาว แซ่ วี ชี.
7 “ก่าซ้าด มางมือ นาบาตา เย นื งบาค่า แง, แฮ้งย้าเย่ ตา
ฮ้าน อือนา ม่า ชฺา้ ง ยาง ย่าเจ่น อือนา แซ่ ชีออ
ื นา แซ่ แอ
8
ปี่ ชี, ยาว ยอง อางเมิง ย่าง พี วี ปี่ ชี. แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด มา
งมือ ยาง ย่าเจ่น อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, ‘ค่าบาล่า ล่ากาน
นี้ ยา่ ล้าง ชี เปิน ยา, จ้า ต่อ งก่า เวอ ชฺา้ ง จฺ่า ปอต้างปอ ล่า
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กาน นู้เวอ ป้า ล้า ชี อือย่า บ่า ซูม คู’ แน. 9 แก้ บ้า อือ เมอ อ่
อกแอ ยาว อ่า ซ่าง นา คามย้าง แง ม่ายล้า ปี่ ปาว. 10 ยาว
แฮ้งย้า ย่าเจ่น อืมมือ แก้ บ้า อือเมอ อ่อกแอ ยาว, ตื่น ชฺา้ ง
อางแม่น แน ชฺา้ ง บ่าแม่น ยอง คามย้าง อือนา ม่ายล้า ปี่ ชี,
จฺ่าปอต้างปอ อางฮ้อง เวอ ปลื้ง ย้าเย่.
“ก่าซ้าด มาง จฺ่า ปอต้างปอ ล่า กาน โย้ เวอ อ่อก ฮู ลือ
เมอ, ยาง มือ ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชีเย, ยาง อางก่า
อางตูม ตูม แล่ ชี แฮ้ยา่ บ่าซูม แน. 12 ยาว ก่าซ้าด มาง มือ
น้า เย นี้ แม้แน, ‘อางช่าง เวอ, ล้อแม้แน อ้องล้า กงากา แอ
ค่า บาล่า ล่า กาน เวอ อางก่า อางตูม ก่า ตูม แล่ เซฺ่อ บ่า จา
แน.’ จ้า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ เย. 13 ยาว ยาง มือ
ย่าเจ่น อือนา ม่าย ค่าพ่าย่า มาง ล่าปู่ ล่าคื่อ ย้าง ชู พือ ยาว,
อางวืง้ อางว้าง ชฺา้ ง ด้า อูง้ ฮ้าว คูง โย้เวอ จาน แอ ปี่ ชีเย.”
11

14 “ชฺา
้ ง

ป้า ล้า ปี่ ชี อือย่า อางบย่า เย. จ้า ชฺา้ ง แช้ยู้ ชีออ
ื
บ่าบย่า เย” แน.
ภาษี ฮู่ ปี่ อางเลิง่ น้า ย้าง
(มก. 12:13-17; ลก. 20:20-26)
15 ยาว ฟาริสี มู อือมือ อางเง้ เวอ อ่อกแอ คูยาว, พระเยซู
จี่ต่าง แฮ้งนา ล้อแม้แน อางเลิง่ อางซี ชู วา แน เย้ง แอ คู
ชีเย. 16 แฮ้งย้า ยอง มือ ยอง ศิษย์ อือนา แน ชฺา้ ง ก่าซ้าด เฮ
โรด ก้อง อ้อง อือนา ม่า ยาว, พระเยซู นา น้า แอ ปี่ ชี นี้ แม้
แน, “อ่าจาน เวอ, กงู อางแบ ย้า นา ชฺา้ ง อางซืออางปลอง,
อางกง่า อางเกิง, อ่า ซ่าง มางนา แมก่ า บ่า ชี,่ 17 นา อางเลิง่
ม้าม้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ฮา ปี่ ซี่ง แฮ้ง ม่าอู่บ แงแน.
กงูนา ม่า ล่าวแล, ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ ปี่ นี้ ยา่ อา
งกง่าอางเกิง ลา?”
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18

จ้า พระเยซู ยอง บ่า แม่น แน เย้ง แฮ้ง นา อางแบ เย.
แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ จี่ ชี นี้ แม้แน, “ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อ
เจ่อ อือ เวอ, นอย่า กงานา บ้าเจอฮาย นื งบาเจ้อฮู ล่า คูแง?
19 พลู้ ภาษี ตอ แฮ้ง กงานา ทื่อ ลู่ ม ฮู ปี่ ล่า วแล” แฮ้งย้าเย่
ยอง มือ พระเยซู นา ทื่อ เหรียญ ปี่ ชี. 20 ยาว พระเยซู มือ
ยองนา น้า เย นี้ แม้ แน, “นี้ ย่า อ่า ซ่าง อางฮูบ แน อ่า ซ่าง
อางเม้ง เวอ” แน.
21 ยอง มือ พอ คูง เย นี้ แม้แน, “ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์” แน.
ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน, “ซีซาร์ อางเกิง่
นี้ ยา่ ซีซาร์ นา ปี่ ปาว, พาจาว มาง อางเกิง่ นี้ ยา่ พาจาว มาง
นา ปี่ ปาว” แน.
22 ยอง มือ แฮ้แม้แน กงากย่า คู ยาว, บลื่ง ย้าเย่ ยาว ยอง
มือ ซฺ่ืยกา ฮื่น คู ชีเย.
สะดูสี อือ พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ย้าง
(มก. 12:18-27; ลก. 20:27-40)
23 ทื่อนื ง กานญา เย สะดูสี มู, ชฺา
้ งซฺี้ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ กงา
กา แน เจ่อ อือ, พระเยซู นา น้า ล้า คู ชีเย นี้ แม้แน, 24 “อ่า
จาน เวอ, โมเสส ย่า กงูนา ม่า ล่าแง นี้ แม้แน, ‘ค่าพ่าย่า ล้อ
มาง อางย่า บ่าจา แน ซฺี้ ยาว ยาง อางแพ้ มางมือ อางอ้าย
มาง ค่าบา มางนา ยู้ แง. ยาว อางย่า กงา ยาว อางอ้าย มาง
อางเจ้อ แฮ้ง ซื้บ แล ปี่ แง.’✡ 25 นี้ เทอ เวอ ม้ องน้า ม 7 คู่น
จา แง. อางอ้าย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว, อางย่า บ่าจา กื้ง
แน ซฺี้น ชี. 26 ยาว ม้องน้าม ที่ 2 ที่ 3 เวอ จาย, ม้องน้าม ที่ 7
มางก้อง เคอ อืมมือ ทื่อช่างกานญา ซฺี้ โค ชีเย. 27 น่ อง เวอ
ค่าบาย่า มาง คาตา เย ซฺี้ คา ชี. 28 ยาว ม้องน้าม 7 คู่น นี้ ออ
ื
✡
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แต่ล้า แล่ แฮ้นืง ค่าบาย่า นี้ ม้า อ่าซ่าง ค่าบา เพล่อ แง? ไม้
ยา ม้ องน้า ม 7 คู่น คาโคลาโค นี้ ออ
ื ค่า บา เพล่อ อ่าน น่ อ”
แน.
29 ยาว พระเยซู มือ ยองนา พอ เย นี้ แม้ แน, “นอย่า เย้ง
ซี คู ชี, ไม้ นอ พระคัมภีร ์ แฮ้ง แม่น แน บ่าแบ คู แน พาจาว
มาง ล่า ที่ แฮ้ง นา บ่า แบกงากา คู. 30 ชฺา้ งซฺี้ อือ ย่า แต่ ล้าน
แล่ เมอ อางบี่ อางบล้อ ง บ่า ยู่ แล่ ก้าน. แน อ่า ซ่าง มาง อา
งบี่อางบล้อ ง บ่าเพล่อ กา แล่ ก้าน. จ้า ยอ เท่ วาด่า แม้ แน
เพล่อ แง.
31 “ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ง แฮ้ง แบ ซี้ง แนยาว พาจาว มาง
ม่า ชี ชี แฮ้ง อ้าน แล่ คู โว นี้ แม้ แน, 32 ‘กงา อับ ราฮัม, อิส
อัค แน ยาโคบ ยอง พาจาว บอกไว้ มาง ย้า.’ นี้ แม้ แนยาว
พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ งซฺี้ อือ พาจาว บ่าอ่า, จ้า ชฺา้ ง อางแต่ อือ พา
จาว.”✡
33 ค่ องช่าง อือ พระเยซู นี้ แม้แน ม่าอู่บ แฮ้งนา กงากย่า
คู ยาว ยอง มือ นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูแง.
อางลี้บอางล่าว ปีนแตปีนนา ย่าง
(มก. 12:28-34; ลก. 10:25-28)
34 ฟาริสี อางมู อือ พระเยซู สะดู สี อือ นา ฮาย บลื่ง ปี่ ชี
แน แบน คู ยาว, ยอง มือ ล้า ช้อน กายาว น้า ท้า ม ลางกา
เย. 35 ยองมู เวอ โมเสส อางลี้ บอางล่า ว อางแบ เลิน
่ เลิน
่
มางนา พระเยซู นา ล้า นื งบาเจ้อฮู ชีเย นี้ แม้แน, 36 “อ่าจาน
เวอ, โมเสส อางลี้ บอางล่าว คาโคลาโค นี้ ยา่ บ้าเจอ ล้อข้อ
ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม้า?” แน.
37 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “พาจาว นอง จี่ ว ีด
อางซื้ง เพล่อ ชี่ นี้ มางนา นื งบา โค, ก่ามกืด โค, แฮ่ง โค แน
✡
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ลาก โว! ✡ 38 นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ ต่าง ต่องก่า มาง แน ปีนแตปีน
นา เลิน
่ เลิน
่ ย้างย้า, 39 ยาว ข้อที่ 2 นี้ ง ทื่อช่างกานญา นี้ แม้
แน, ‘ค่าตอง นา ลากจ่าแล่ง แฮ้งแม้แน ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือ
นา ลาก โว!’ 40 อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค แน พาจาวจี่ต่าง
จี่ แต่ นฮู อือ แต้ม ชี ชี อือ, อางลี้ บอางล่าว 2 ข้อ นี้ ง วา แน
เค่ แง” แน.
พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง
(มก. 12:35-37; ลก. 20:41-44)
41 ฟาริสี อือ ช้อน น้า ท้า ม จา กาเมอ พระเยซู มือ ยอง
นา น้า เย นี้ แม้แน, 42 “นอย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มางนา ล้อแม้ แน เย้ง คูง แง?
ยา อ่าซ่าง ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี?” แน.
ยาว ฟาริสี มู อืม มือ พอ คูง เย, “ยา ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง
อางเจ้อ ซื้บลือ ชี” แน.
43 ยาว พระเยซู มือ น้า แล่ ชีเย นี้ แม้ แน, “ท้าว บ้า เจอ
ก่าซ้าด ดาวิด อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ล่า ที่
แฮ้ง ไจ จี่ ม้า, ยาง อางอ่านอางซฺ้ือ มางนา ‘จี่วด
ี อางซื้ง’ แน
อางฮ้าว แน. ยาว นี้ แม้แน อางจี่ แน,
44 ‘พาจาว ม้า ยาง ชฺา
้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มางนา, แน กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี
แฮ้มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี,
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาว.
กงา ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือนา ฮาย นาง ล่าคื่อโบ้ยย้า
เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน.’✡
45 “ซ้ามบ้า ก่าซ้าด ดาวิด มือ, พาจาว มาง ชฺา
้ ง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ มางนา นี้ แม้ แน
✡
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ฮ้าว แง, ‘กงา จี่ วีด อางซื้ง มาง’ แน. นี้ แม้ แนยาว พาจาว
มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้
ม้า, ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี. จ้า ยา ก่าซ้าด ดา
วิด ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง” แน.
46 อ่าซ่าง มาง พระเยซู นา ทื่อม่าง แนม บ่าพอ ตอ กาเย,
ยาว แฮ้นืง จายล้า ปี่ ยาว อ่า ซ่าง มาง ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่า
น่าจอ กา เย.

23

ม่าอูบ
่ ฮู ยอคา อือนา แล่ม ย้าง
(มก. 12:38-40; ลก. 11:37-52; 20:45-47)
1 พระเยซู ชฺา
้ ง มู อือนา แน ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง แง นี้
แม้ แน, 2 “อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ ย่า,
ยอง ล่าที่ แฮ้ง นองนา ม่าอูบ
่ ล่า อางกงา โมเสส แม้แน ย้า.
3 ยอง ม่าอูบ
่ แฮ้ง น้าจ่า คู โว, จ้า ยอง ฮา คูง แฮ้งแม้แน บ่า
ฮาย เค่ คู โจ. ไม้ ยอย่า ทื่อ เจ่อ ม่า อู่ บ ยาว ทื่อ เจ่อ ย้า ฮา
คูแง. 4 ยอย่า ยอง อางลี้บ แต่ง ชี แฮ้ง ฮากนา เค้ ฮา ปี่ แง.
ฮากนา ตูก พานลาบ้า บ ปี่ กาน แง. จ้า ยอ ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นา
เจิน
้ เจ้อ บ่าปล่อง. 5 ยอง กูเจ้อ ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮายฮู ปี่
กานแง. ยอ พระคัมภีร ์ กานย้า อางฮื่อ แต่ง ยาว, ยอง แม
ค้อง แน ล่าปู่ โย้เวอ พือ แป่น แล่แง. ยาว พู่ มอง แน ยอง
ค่าลาวม่านเงิน โย้เวอ พือ ตีด แล่ แง.
6 “ยอย่า จฺ่า ปอต้างปอ ฮา ล่า กาน เวอ แอ เมอ, แน ยิว
ชฺา้ ง โบสถ์ คล้าว โย้เวอ อ้อง ไว้ แล เมอ, ยองมู นี้ ยา่ ดื้งย้า
ปีนแตปีน นา เลิน
่ เลิน
่ เวอ ดื้ง นา อางซอ คู. 7 ก้าด อือเมอ
ย่อ กว่า นา อางซอ คู, ไม้ ฮากนา ยองนา ล่า ปู่ โญกไว้ ปี่ ง
แนนอ. แน ฮากนา ยองนา อ่าจาน แน ฮ้าว ปี่ ซี่ แง.
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“จ้า กงา นองนา ม่า ล่าว่า นองมู นู้เวอ อ่าซ่าง มางนา
‘อ่าจาน’ แน บ่าฮ้าว คู โจ, ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ย่าช่าง
ม้องน้าม กาแอ่นญา. แน นองก้อง อ่าจาน ทื่อม่าง กานญา
จา แง.”
9 “ยาว ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ นอ อ่าซ่าง มางนา ‘อ่าโบ้ง’ แน
บ่าฮ้าว คู โจ, ไม้ นองก้อง มู่งท่า โย้เวอ อางโบ้ง ทื่อม่าง ญา
จา แง. 10 อ่า ซ่าง มางนา นองนา ‘ยอคา’ แน บ่า ฮ่า ว ปี่ ล่า
โจ, ไม้ นอง ยอคา ม้า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่
มาง ญา แน. 11 นองมู เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา ม้า ย่าเจ่น เพ
ล่อ นองนา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าง. 12 ไม้ อ่าซ่าง ฮื่อจ่าแล่ง ยาง
นา อ่าซ่าง มาง บ่านาบบ่าทื่อ. ยาว ชฺา้ ง บ่าฮื่อจาแล่ อือนา
ฮาก นาบทื้อ คูง.
8

13 “อางลี้ บอางล่าว

ม่าอู่บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือเวอ, นอง
นา พาจาว มาง ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง. นอย่า ชฺา้ ง แมก่
าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ. นอย่า ฮากนา มู่งท่า โย้เวอ บ่าปี่ แล
คู. นอง อางโต นี้ ยา่ บ่าอ่องแล คู จ้า ฮาก อ้องแล คู ซี้ง อือ
นา บ่าปี่ แล แน ฮา คูแง.”
14 *
15 “นองมู อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู แน ฟาริสี มู แมก่าทื่อ
เจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ มู อือ เวอ, นองนา พาจาว มาง ต้าดต่อน
วี่บ่า กไจ ปี่ ล่าง. นอ เว่อ ย้า ทะเล แน นื้ งชฺา่ ตี อือ เมอ แล
คู ยาว, ชฺา้ ง ทื่อม่าง ซฺ้า ยาว นอง เจ่อ แม้แน เจ่อ ปี่ แง. จ้า
*

23:14 23:14 กรีก ปาบ ทื่อบ่า อือ ก้อง ข้อที่ 14 นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี
“อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู แน ฟาริสี มู อือ เวอ, นอ ย่า ซฺ่าจอ คาบอล้อ. นองมู
นี้ ยา่ ค่าบาย่า แมม้าย มาง ยูม
้ ย่าง ย่าดยู้ ปี่ ยาว มล่าง แน อธิษฐาน ฮา แงแน
จ้างจ่าแล่ แง, ไม้ ฮากนา ฮาย ฮู ปี่ แง. นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา่ วีบ
่ ่าก นาบาตา
บย่า แน กงาไจ แง เป” มาระโก ปาบ 12:40 แน ลูกา 20:47 โย้เวอ ฮู กาโน.
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ยางนา กงา ยาว นอย่า ยางนา ฮาย นอง ล่อ บ่า ปา แน บ่า
แม่น ฮา ปี่ แง, แน ยางนา ฮาย ล่าลูก กลา ปี่ แง.
“พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าง. นอย่า
ชฺา้ งแมปอ นา แก้บ้า ม่า คู ชี. นอย่า นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แง ‘บ้า
เจอซ่าง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา จ่าแล่ แง เจิน
้ เจ้อ
จองไจ บ่าจา, จ้า จาว่าแน นอง โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ ค่าม
โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา จ่าแล่ นี้ ยา่ , ก่ามค่าน ฮา ชี แม้แน กงา
ฮา คู แง’ แน. 17 ชฺา้ งล่าจ่าง แมปอ เวอ, โบสถ์ อางฮื่อ ค่าม
มางนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ มาง, แน ค่าม นี้ ยา่ บ้า เจอ ลออาน
เวอ ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม้าม้า ม้า. 18 ยาว นอง มือ จี่แล่ง
แง นี้ แม้ แน, ‘จาว่า แน อ่า ซ่าง อางเกิง่ ท่านย่า โย้ เวอ ก่าม
ค่าน ปี่ แง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา แน, จ้า อ่าซ่าง อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ โย้เวอ ก่ามค่าน ปี่ แง แฮ้แม้แน ย้า กงา ฮายเค่ แงแน’
แน. 19 นาย่า แมปอ ม้าม้า ย้า. อางเกิง่ ท่านย่า อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ แฮ้งนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แฮ้ง, แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นี้ ยา่
ล้อมาง เวอ ปีนแตปีนนา ม้าม้า ม้า. 20 นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง
อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ ก่ามค่า น ปี่ แง, ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางเกิง่
ท่านย่า โย้เวอ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง คาตา แน ก่ามค่าน ปี่
ชี แน ทื่อ ช่างกานญา. 21 ยาว อ่า ซ่าง โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ
ก่ามค่าน ปี่ แง, ชฺา้ ง แฮ้ม้า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ พาจาว มาง
นา คาตา แน ก่ามค่าน ปี่ ชี แน ทื่อช่างกานญา. 22 ยาว อ่า
ซ่าง มู่ง ท่า มางนา ก่ามค่า น ฮาช่าง แง, ชฺา้ ง แฮ้ ม้า มู่ง ท่า
เวอ พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ดื้ง มางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แน ทื่อ
ช่างกานญา.
16

23 “อางลี้ บอางล่าว

ม่าอู่บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ เวอ, พา
จาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง, นอย่า ชฺา้ ง แมก่า
ทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ, นอย่า คาโคลาโค ทื่อแช่ ปูน แน จา
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อือ พาจาว มางนา ทื่อ ปูน ท่าน เวิม มือ, ฮอมนู้ม พ่า ฮอม
ป้อม นื อ แน ยีห
่ ร่า อือ คาตา ย้า ท่าน คู แง, จ้า นอย่า พระ
คัมภีร ์ โย้ เวอ อางเลิง่ ปีน แตปีน นา อือ นา ลู้ม คูช,ี อางเลิง่
แฮ้ออ
ื ย่า อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ, ลากซื่งกง่ากย้า อือ,
แน อางเลิ่งอางซืออางปลอง อือ. ทื่อแช่ ปูน แน จา อือ พา
จาว มางนา ทื่อ ปูน ท่าน แฮ้ แม่น คางญา, จ้า ม่าอู่บจี่ต่าง
ปีนแตปีนนา นี้ ออ
ื คาตา แน ฮา คูโว. 24 ชฺา้ ง ชฺา้ งแมปอ นา
แก้ บ้า ม่า มาง เวอ, นอย่า ล้างต้างเซฺ่อ โย้เวอ อางบา อ้อง
ชี มาง ยู้ อ่อก แง, จ้า นอย่า อูฐ อางโต อางโต ย้า นาง อ้อง
แอ ปี่ ง แง.”
25 “อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู แน ฟาริสี มู ชฺา
้ ง แมก่ า ทื่อ
เจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ เวอ, พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่า
กไจ ปี่ ล่าง, นอย่า ลอค่อลอจา ล้างก้ อกแก้ว อางเง้ โย้เวอ
แอ่ แน จอ คูแง, จ้า อางคล้า ว โย้ เวอ ตานฮา แน ค่า ตอง
อางเลิง่ เย้ง แฮ้ง แอ่ ย้า จา แง. 26 ฟาริสี แมปอ อือ เวอ,
ลอค่อลอจ้า อางคล้าว อือเมอ จอ ปาโน. ยาว อางเง้ อืมมือ
เซฺิง่ ซฺ้าง แง.”

27 “พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อ น วี่บ่า กไจ ปี่ ล่าง. อางลี้
บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ เวอ, นอย่า ชฺา้ ง แมก่า
ทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ, นอย่า ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ อางเง้ เวอ ซี้
อางป่อน แม่นมาง แน ต่า ยาว, อางคล้าว ป่ากย่า เวอ ชฺา้ งซฺี้
อางกง่า ว แน ม้างม้า เจ้อ อางโซอางซา อือ ปลื้ง แน จา ชี
อือ ช้อด ย้า. 28 นองมู นี้ ยา่ อางเง้ โย้เวอ ชฺา้ ง อือ ฮู ยาว พา
จาวจี่ ต่าง ฮายเค่ อือ แม้ แน จา แง, จ้า ม้า ม้า นี้ นองมู นี้
ย่า แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ แน นื งบา โย้เวอ อางเลิง่ บ่า
แม่น อือ แอ่ ย้า จา แง.”
29 “พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อ น วี่บ่า กไจ ปี่ ล่าง. อางลี้
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บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ เวอ, นอย่า ชฺา้ ง แมก่
าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ, ไม้ ค้าแต้ ย่า นอง อางฮู่ อางพี่ อือ
พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา แซ่ คู ชี. จ้า อ่ามือ นอย่า
นอง อางฮู่ อางพี่ อือ แซ่ ชี อือนา ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ แม่นมาง
แน แต่ง ปี่ แง. 30 จ้า นอย่า จี่ คู แง นี้ แม้แน, ‘จาว่าแน กงู
อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง จี่น เวอ จา อู,้ กงูยา่ ยอง แม้แน พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู อือนา บ่าเค่ แซ่’ แน.”
31 นี้ งย้า ฮายแบ ปี่ แง นอย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา
แซ่ ชี อือ อางอ่า นอางซฺ้ือ ม้า ม้า อือ แน. 32 แฮ้ แม้ แนยาว
นอง อางฮู่ อางพี่ อือ, อางบล่าบ ฮา ชี ชี อือ เปิน แน แอ ฮา
แอ คู ปาว.
33 “อื้อ ล้าง อางปี ด อือ เวอ, นอย่า ล้อ แม้ แน ล่า ลูก แฮ้ง
กงาปูน แล่ คู แน.
34 “กงา ชฺา
้ ง กงานา จี่แต่นล่าฮู อือ, ชฺา้ ง วีไ่ ซป้านญา อาง
จา อือ แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือนา ซฺาลือ ปี่ เวิม, นอง
มือ ยองนา ซฺ่ืย แซ่ แล แง, แน ทื่อบ่า นา ไม้กางเขน ท่า โย้
เวอ ตื่อตี้ด แซ่ แล แง, ทื่อบ่า นา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ซฺ่ืย ตื่
อชืก คูแง. แน ยองนา กูเมิง ย้า เค่ ซฺ้า คูแง.
35 “นี้ แม้ แนยาว ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
อือ ซฺี่ แฮ้ยา่ นองก้อง กลา แง, อาเบล อางกง่าอางเกิง มาง
ซฺี่ แฮ้งจาย เศคาริยาห์ เบเรคิยาห์ อางย่า โบสถ์อางฮื่อ อาง
เกิง่ ท่านย่า โย้ เวอ, นองมู ยิว ชฺา้ ง อือ แซ่ ยาว ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก
ลือ ชี มาง ซฺี่ แฮ้ง คาตา ย้า.
36 “กงาย่า อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้
แน, ค้าแต้ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้ยา่ อามือ ชฺา้ ง
อือ วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง.”

มัทธิว 23:37

107

มัทธิว 24:5

พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ม่า แล่ม ปี่ ย้าง
(ลก. 13:34-35)
37 “เอ้อ เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา
้ ง อือ เวอ, นองมู นี้ ยา่ พา
จาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ลอบา จาน แซ่ ชี. ยาว ไลเทอ
ย้า กงา นอง อางเมิง ชฺา้ ง อือ นา ค่อด ชี ซี้ง แง, ยาอางบา
มาง ยาอางย่า อือนา อางต้อง แฮ้ง ไจ ค่อด ชี ชีออ
ื ช้อด แน,
จ้า นอ กงานา แฮ้แม้แน บ่าปี่ ฮา ล่า. 38 อามือ ย่า พาจาว ม้า
นอง อางเมิง โย้เวอ บ่าดื่ง กาน. 39 นู้จายแล ปี่ นี้ ยา่ นอย่า
กงานา บ่า กงามย้าง ล่า กาน, จ้า นอง นี้ แม้ แน จี่ เมิน ญา
‘พาจาว มาง ชฺา้ ง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา สรรเสริญ ฮา แง’ ” แน.

24

ชฺา้ งอางเมิง ลีน ย้าง
(มก. 13:1-31; ลก. 21:5-33)
1 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ย่อ อ่อก เมอ, พระเยซู ศิษย์
อืมมือ พระเยซู นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ตึก อือ ม่าย ฮู ปี่ ชีเย.
2 ยาว ยาง มือ ศิษย์ อือ นา จี่ ชา
ื นา
่ ง เย นี้ แม้ แน, “ตึก นี้ ออ
มย้าง ย่า อ่าลา? กาญ่าม เวอ ตึก นี้ ออ
ื ก่างพยา แง. ลอบา
ตาก ลางกา ชี นี้ ยา่ เลิง พู่นพ่าน แง” แน.
3 พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้ เวอ ทื่อ ม่าง แน ดื้ง จา
เมอ, ยาง ศิษย์ อืม มือ ยางนา ซฺ้า ล้า ยาว น้า คูง เย นี้ แม้
แน, “นี้ เลิง่ อาล่อม ตอล้า แง? แน นาง พ่าวลือ แล่ง อางนื ง
แฮ้ยา่ ล้อนื ง เวอ แน กงู ล้อแม้ แบตอ กงากา แง?” แน.
4 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน, “อางโต แล่ ม จ่า แล่
คูโว! อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ จ้อบ ปี่ คู โจ เป, 5 ไม้ ชฺา้ งอางบย่า
ย้า กงา อางเม้ง แฮ้ง จี่อา้ ง จ่าแล่ง แง, ยอย่า พาจาว มาง
แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง แน ฮา
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จ่า แล่ คูแง, ยาว ชฺา้ งอางบย่า นา ฮาย เจ่อ ปี่ ง แง. 6 จาว่า
แน นอง ดื้ง โย้เวอ แท้ แน ฮาก ‘สงคราม ตอล้า ชี, สงคราม
ตอล้า ชี’ แน กงากย่า คู ยาว บ่า แค คูโจ, ไม้ แฮ้แม้ ม้า ม้า
ย้า ตอล้า แง. ยาว นี้ เลิง่ ตอล้าออน เป. จ้า ชฺา้ งอางเมิง ลีน
ย่าง บ่าเคอ กาซื้ง เป. 7 ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด ย้า แซ่ กาแง. อาง
เมิง ไล เมิง ย้า แซ่ กาแง. ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่ ย้า มี่
ซี่อน
ื แง แน ฮ่าง จฺ่าเกิง่ เคม แง. 8 นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
อางนื ง ลีน แฮ้นืง ชา เคิน ล้า เมอ, ต่อ งก่า ต่าง ตูก พานลา
บ้าบ ย้าง ย้า, ค่าบาย่า อือ อางย่า ชาเกิด
้ เมอ ด้ากย้าง แฮ้ง
ป้าค้า ย้าเป.
9 “นองนา

ฮาก ชู แล ฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่ายาว แซ่ ล่าง, แน
กงา ศิษย์ เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า กู เมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง อือ
นองนา เม้อ ล่าง. 10 แฮ้ญ่าม เคิน ล้า ยาว ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า
ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูแง. นื งบา บ่าซือบ่าปลอง กาแน บ่าแม่น
ฮา กายาว เม้อ กาแง. 11 ยาว พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ม้า ม้า
บ่า อ่า อือ อางบย่า ย้า ตอล้า แง, แน ชฺา้ ง นา อางบย่า ย้า
จ้อบ คู แง. 12 อางเลิง่ บ่าแม่น อือ บย่า เค่ แง แฮ้งย้า ชฺา้ ง
อืมมือ บ่าลาก กา คู. 13 จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น นี้ อือ ตอล้า
ชี แฮ้ง เปิน เมอ เคอ แน, โอ้ด กงากา ชี อือ ย่า กงาปูน จ่า
แล่ คูแง. 14 ยาว พาจาว มาง อางเมิง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้
งมือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว ย้า ป่าว แอ ปี่ ง แง, ไม้ กูเจ้อกู
จาด อือนา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ออ
ื กงากย่า กงาแบ ปี่ ง นอ,
ยาว ชฺา้ งอางเมิง ลีน แฮ้งมือ เคอ ลือ แง.
15 “ม้างม้าเจ้อ ช่าคาบอล้อ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู

ดาเนี ยล
มาง มอ ชี ชี แฮ้ยา่ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ กงามย้าง คูแง.” (นี้
ข้อย่า อ้านฮู อือ แม่น แน อ้าน ยาว แบ ปี่ โว.) 16 “แฮ้ญ่าม
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เคินยาว ชฺา้ ง ยูเดีย แควน โย้เวอ ดื้ง อือนา ตาแซ้ ท่า โย้เวอ
ม่าย ฮื่น แล ปี่ ว. 17 ชฺา้ ง ยูม
้ มู้ง อางท่า ดื้ง ชี อือนา, ยูม
้ คล้า
ว โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ บ่าปี่ อ้อง กอ แล โจ. ยองนา อางไว่
แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว! 18 ชฺา้ ง น่า ย้า โย้เวอ จา คูชี
อือนา, ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางก่าอางตูม บ่าปี่ อ้อง ยู้ แล โจ.
ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว! 19 แฮ้ญ่าม ย่า
ชฺา้ งอูป
่ ู่ม แน ชฺา้ ง อางย่า อือนา ลองแปด ชู่ ปี่ ง อือ อางญ่าม
แคคาบอล้อ แน ชี่ ย่าง ย้า. 20 พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา
คูปาว, ฮื่น อางนื ง แฮ้นืง ย่า ช่อมย่า แน ลองนื ง โย้เวอ บ่าปี่
กลา โจ. 21 ไม้ แฮ้ญ่าม เวอ อางตู กอางพาน อางฮื่อ ตอล้า
แง. ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา กาซื้ง เมอ จาย แน อามือ เคอ นี้ ยา่
นี้ แม้แน บ่าตอล้า กาซื้ง เป. แน อางเลิง่ นี้ แม้แน ตอล้า ชี นี้
ย่า กาญ่าม เวอ บ่าจา แล่ก้าน. 22 แน จาว่าแน พาจาว มาง
อางญ่าม แฮ้ง บ่าฮา กื้น ปี่ ยาว, อ่าซ่าง มาง ทื่อม่าง แนม
จี่วด
ี บ่ากงาปูน แล่. จ้า ยาง ชฺา้ ง แช้ ชี ชี อือนา ฮูจ่าปาปาย
แฮ้งย้า ยางมือ อางญ่าม ย่าง ฮา กื้น ปี่ ชี.
“แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา้ ง อือ นองนา นี้ แม้ แน ม่า ล่า เมอ,
‘แฮ้! พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ
ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า นู้เวอ จาน ญา’ แน. บ่าอ่ายาว ‘โฮ้ก! พาจาว
มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า โย้
เวอ จาน ญา’ แน. บ่าเจ่อ จ่า โจ. 24 ไม้ แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา้ ง อา
งอีบ่าอ่า จา แง, ยอ ฮากนา นี้ แม้แน ม่า แง, ยอ พาจาว มาง
แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มาง ย้าแน,
บ่า อ่า ยาว ยอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ แงแน. จ้า กาน
แตว บ่าอ่า เป. แน ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ
ฮา แง, ไม้ ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา จ้อบ แนนอ. 25 บ่า
23
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ลู่ม คูโจ! กงาย่า กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ม่า ชี ลางออน ฮาย ล่าแอ่.
26 “ยาว อ่า ซ่าง นองนา นี้ แม้ แน ม่า ล่า เมอ, ‘โฮ้ก พระ
เยซู มาง ตี อางกื ออางคาก โย้ เวอ จา แง’ แน ม่า ล่า เมอ
บ่า อ่อกแอ คูโจ. แน ‘พระเยซู มาง อางฮ้อ ง โย้เวอ จา แง’
แน ม่า ล่าเมอ บ่าเจ่อ คูโจ เป. 27 ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า มาง ลือ
เมอ, เจ้ง ย้า กงามย้าง คู แง, มู่งท่า เวอ มู่งบล่าบ แม้แน ย้า
ทื่อ ปล่า ก จาย ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า บล่า บ แอ แง. 28 ทื่อ ช่าง
กานญา นอ ฮาย่า อีแร้ง อางมู ชฺา้ งซฺี้ อางปู่ จฺ่า อือนา มย้าง
เมอ แบ แง ชฺา้ งซฺี้ ปู่ จา แงแน. ยาว กงา นองนา อางเลิง่
อู่ บน้า ปี่ ล่า ชี แฮ้ง ตอล้า เมอ, แบ ชี คู โว เป กงา พ่าวลือ
ญ่าม ย่าง ชา เคิน ญา.
29 “ซฺ้อก แน ตูกพานลาบ้าบ แฮ้ญ่าม เปิ น เมอ,
‘มู่งนื่ ง นี้ ยา่ วื้งว้าง แง, แน อูล
่ า แฮ้ บ่าแปล่นบ่าซ่า กาน.
อูก
่ ่ือ อืมมือ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ แง.
แน กูยา่ งกูเจ้อ มู่งท่า โย้เวอ จา อืมมือ ยืก แง.’✡
30 “แฮ้ญ่าม เมอ มู่งท่า โย้เวอ ฮู ยาว แบ แง. กงาชฺา
้ งอาง
ย่า เพล่อ ชี่ มาง ชา ลือ แงแน. ยาว ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง
คาโคลาโค อืมมือ อู้งฮ้าว คูง แง. ยาว ชฺา้ ง อืม กงา มู่งบื่น
อางป่อน โย้เวอ ทื่ งกง่า แน ลือ นา มย้าง แง, แน กงาก้อง
ล่าที่ อางฮื่อ ปลื้ง ย้า จา แง. ยาว กงา อางโต โย้เวอ อางแป
ล้นอางซ้า อ่อกล้า แง. 31 ยาว ซ้าดอางคย้าว มี เซง บื้ง แน
กงากย่า แง, แน กงาย่า เท่วาด่า อือนา พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้
ยู้ ชี อือ นา ซฺ้า ช้อน กา ปี่ แง. เท่ วาด่า อือ ย่า ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ต้าว ย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ ยู้ ชี อือ นา ซฺ้า กว่า แง,
ชฺา้ งอางเมิง ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า จาย ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า เคอ
ย้า.
✡
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32 “ซื่อไค่มี้ล่อก

ป้าง โย้เวอ ฮู กาโน ล่างาม โย้เวอ อางพ่า
พลอง อ่อก ยาว, นอง มือ แบ คู แง ล้อ งมย้า ย่าง ชา เคิน
ลางญา แน. 33 ทื่อช่างกานญา, นอง อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ออ
ื
กงามย้าง เมอ, นอง แบ คูโว กงา ทื่อเทอ ลือ แล่ง อางญ่าม
ชา เคอ ชีแน. 34 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า, อางเลิง่ คาโคลาโค
นี้ ออ
ื ตอล้า เมอ, อามือ ชฺา้ ง อือ บ่า ซฺี่ โค กางซื้ง แน. 35 มู่ง
ท่า แน ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ โปยว แอ แง. จ้า กงา จี่ต่าง นี้ ยา่
โปยว แอ นื ง บ่าจา.”
พระเยซู ลือ อางญ่าม แฮ้ยา่ อ่าซ่าง มาง บ่าแบ
(มก. 13:32-37; ลก. 17:26-30, 34-36)

จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “อ่าซ่าง มาง บ่าแบ อางญ่าม
แฮ้ ยา่ ล้อ นื ง เคอ ล้า แงแน. ซ้ามบา เท่ วาด่า อืม บ่า แบ.
กงา พาจาวอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง บ่าแบ. อ่าโบ้งพาจาว ญา
อางแบ แน.
37 “ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง ย่า โนอาห์ จีน แฮ้ง แม้
แน เป. 38 แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา้ ง อือ แต่งงาน ฮา จฺ่าต้าง ม่อน
ซ้า คูแง. จ้า โนอาห์ ล้อง คล้าว โย้เวอ อ้องแล เมอ ซฺ้อก ย้า
ล้าง ย่าง ทู้ม ล้า แง, ยาว ยองมู แฮ้ง ล้าง นื่ อแซ่ แล่ โค ชี.
39 ชฺา
ื ย่า บ้าเจอ ตอล้า แงแน บ่าแบจ่าแล่ คู เย. ยอง
้ ง แฮ้ออ
คาโคลาโค แฮ้ง นา ล้างทู้ ม ปูย แอ ปี่ เมอ เคอ ย้าเย่. กงา
ลือ เมิม แฮ้แม้ยา้ ตอล้า แง.
40 “แฮ้ญ่าม เมอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น ย้า ว่าย จา เมอ, ทื่อม่าง
กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่ง ท่า โย้ เวอ ซฺ่ืย แล แง. ทื่อ ม่าง
กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชีชา่ ง แง. 41 ยาว ค่าบาย่า 2 คู่น
ทื่งกง่า แน กอท่อง จา เมอ, ทื่อม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา
มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืยแล แง. ทื่อม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา
ชีชา่ ง แง.
36 พระเยซู
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42 “แฮ้แม้แนยาว แม่น แน ล่อ ฮู คู โว, ไม้ นอง จี่วด
ี อางซื้ง

ม้า ลอญ่าม เวอ ลือ นามบ่าแบ. 43 นองมู นี้ ยา่ แบ ชี คู โว!
จาว่าแน ยูม
้ ซื้ง มาง แล่ ค่าว อือ อ่าล่อม ล้า คู แงแน แบน
ลาง ยาว, ยา ท้านย้า บ่ายู่ แน แล่ค่าว มางนา ยาง ยูม
้ คล้าว
44
โย้เวอ บ่าปี่ อ้องล้า. นองมู นี้ ง ทื่อช่างกานญา อางโต แฮ้ง
แม่น แน แล่ม ล่อ คู โว! ไม้ กงา พ่าวลือ เมอ, นอ บ่าแบจ่า
แล่ คู แน บ่าเย่ง เคอ กา, กงา อาล่อมเมอ พ่าวลือ แง” แน.
ย่าเจ่น อางซืออางปลอง
(ลก. 12:41-48)
พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ง, “ย่าเจ่น ยอคา อางซื
ออางปลอง แน อางแอ้ น ม้า อ่า ซ่าง เวอ? กงา ม่ายแบ ปี่
ล่าว่า เจ้านาย มาง ฮาก ค่อง เวอ แอน ยาว, ยางมือ ย่าเจ่น
อางซืออางปลอง มางนา ม่าย ย่าเจ่น ทื่อบ่า อือนา ฮูพลา ปี่
แง. 46 เจ้า นาย มาง พ่าวลือ แล่ เมอ ยาง ย่า เจ่น มาง, ยาง
ล่ากาน ม่ายว่า ปี่ ชี แฮ้ง แม่น แน ว่า ชี แน มย้าง เมอ, ยาง
มือ ย่า เจ่น แฮ้ มางนา โญกจ่า ญ่อ จ่างแง. 47 กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า, เจ้านาย มาง ย่าเจ่น แฮ้มางนา ย่าเจ่น ยอคา ต้าง
แต่ง เพล่อ ปี่ ยาว, ยาง ล่ากาน แน อางเกิง่ อางก้อ คาโคลา
โค แฮ้ง ฮู พลา ปี่ ง. 48 จ้า จาว่า แน ย่า เจ่น แฮ้มาง บ่า แม่น
แน เย้ง ยาว นี้ แม้แน, ‘กงา เจ้านาย ม้า บ่าพ่าว ล้า แล่ง กา
ซื้ง’ แน. 49 ยาว ยาง มือ ย่าเจ่น อางช่าง อือนา ตื่อชืก ยาว,
แต่ ค่าต้างมู อือก้อง ทื่ งกง่า แน แต่ ค่า ต้าง ชี. 50 ยาว ยาง
เจ้านาย มาง ล้า เมอ, ยา บ่าแบจ่าแล่ แน อางนื ง อางญ่าม
แฮ้ง นา บ่า แบ. 51 ยาว ยาง เจ้า นาย มางมือ ยางนา ตื่ อชืก
ก่าอ่อก ยาว, ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือก้อง แอ ดื้ง
ปี่ ง แง, โย้ เวอ อู้ ง ฮ้า ว ด้า โฮ้ก ฮ้า ว อางเซง อือ แอ่ ย้า จา
แง.”
45 ยาว
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เจ้าสาว อางช่าง ทื่อแช่ คู่น อางเลิง่ ย่าง
(ลก. 12:41-48)
1 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ ยา
่
เจ้าสาว อางช่าง ทื่อแช่ คู่น, กู่มบี่ท่อ จฺ่อ ท่าม อ่อกลือ ยาว
เจ้าบ่าว มางนา ลือ ลาบ แม้แน ย้า. 2 ยองมู โย้เวอ ชฺา้ ง อาง
จ่าง 5 คู่น แน ชฺา้ ง อางแอ้น 5 คู่น เย. 3 ย่าบี่ อางจ่าง 5 คู่น
อือ กู่ มบี่ ท่อ ย่าง ฮ้าน แอน ชี, จ้า นามมาน ย่าง ฮ้า นเพ้อ
แน บ่ากงา ฮ้าน แอ เย, 4 จ้า ค่าบาย่า อางแอ้น 5 คู่น อือย่า
กู่มบี่ท่อ ย่าง ฮ้าน แอน ยาว, นามมาน ย่าง คาตา แน ฮ้าน
เพ้อ แน ฮ้าน แอน ชี. 5 ยาว เจ้า บ่าว มาง ล้า แฮ้ ยา่ อางก
ล่าม เย. แฮ้งเย่ ย่าบี่ คาโคลาโค อืมมือ ยู่ ซี้ ยาว ยู่ มู่งนื่ งอ่
อง คูช.ี
6 “ยาว 12 โมง มู่ง คี่ เคิน เมอ ยองมือ อางเซง ฮ้าว นา
กงากย่า ชีเย นี้ แม้แน, ‘เจ้าบ่าว มาง ลืน ชา อางไว่ แน อ่อก
ลือ ลาบต้อน คู โว’ แน.
7 “ยาว แฮ้งย้าเย่ เจ้าสาว อางช่าง อืมมือ ทานล้า ยาว กู่
มบีท
่ ่อ ย่าง ท่อ คูช.ี 8 ยาว ย่าบีอ
่ างจ่าง อืมมือ ย่าบีอ
่ างแอ้น
อือนา จี่ ชา่ ง คู เย นี้ แม้แน, ‘นอง นามมาน แฮ้ง กงู นา เปิ่ ง
ปี่ ล่าปาว, กงู กู่มบี่ท่อ ย่าง นามมาน โค ชี ยาว ชา ซฺู่ แง.’
9 “ยาว

ย่าบี่อางแอ้น อืมมือ ม่า ชีเย นี้ แม้แน, ‘บ่ากงา เป
นามมาน นี้ ย่า กงู คาโคลาโค นี้ ย่า บ่า ล่อ กา, นอย่า ฮาก
นามมาน ก่อง โย้เวอ ป้า วือ แอ คู ปาว’ แน.
10 “ย่า บี่ อางจ่าง อือ นามมาน วือ แอ เมอ เจ้า บ่าว มาง
เคอ ลือ ชีเย, ยาว เจ้าสาว อางช่าง นามมาน อางจา อืมมือ
เจ้าบ่าว มาง ก้อง ค่าบาล่า ล่ากาน โย้เวอ เค่ อ้อง แลน ชีเย.
ยาว ล้องก้อ ย่าง พี่ ชีเย. 11 ยาว ย่าบีอ
่ างจ่าง อือ เคอ ล้าเมอ
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ยองมือ ฮ้าว คูง เย นี้ แม้แน, ‘เจ้านาย เวอ, กงูนา ล้องก้อ นี้ ง
พอง ปี่ ล่า ปาโน’ แน.
12 “จ้า เจ้าบ่าว มาง พอ เย นี้ แม้แน, ‘กงาย่า นองนา ม่าย
แบ ปี่ ล่าวา, กงา นองนา บ่าแบล่ากงา กา’ แน.
13 “นี้ แม้ แน ยาว แม่น แน ล่อ ฮู คูโว! ไม้ นอ บ่า แบ
อางญ่าม แฮ้ ล้อนื ง เคอ ล้า แงแน.”
ย่าเจ่น 3 คู่น อางเลิง่ ย่าง

จี่ แล่ง นี้ แม้แน, “บ่าอ่ายาว พาจาว มาง อาง
เมิง แฮ้ยา่ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง ฮาก อางเมิง โย้เวอ ชา แอ ยาว,
ยาง ย่าเจ่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว, ยาง อางเกิง่ แฮ้ง ชี ฮูพลา
ปี่ มางนา เพ้ก แง เป. 15 ยา ย่า เจ่น ทื่อ ม่าง มางนา พลู้ 5
เหรียญ, ย่า เจ่น ทื่อ ม่าง มางนา 2 เหรียญ, ยาว ย่า เจ่น ทื่อ
ม่าง มางนา ทื่อ เหรียญ ปี่ ชี, ยอง ฮูพลา กงากา แฮ้ง วา แน
ปี่ ฮูพลา ปี่ ชี. ยาว ยาง มือ แก้บ้า ย่อ แลน ชีเย.
16 “ย่าเจ่น พลู้ 5 เหรียญ กงา ชี ม้า, ซฺ้อก ย้า พลู้ ย่าง ฮ้าน
ก่องก้า แล ยาว พลู้ 5 เหรียญ กงา ชี. 17 ยาว ย่าเจ่น พลู้ 2
เหรียญ กงา ชี ม้า พลู้ ย่าง ฮ้าน ก่องก้า ยาว พลู้ 2 เหรียญ
กงา ชีเย. 18 จ้า ย่า เจ่น พลู้ ทื่อ เหรียญ กงา ชี ม้า เจ้า นาย
มาง พลู้ ปี่ ชี ย่าง ค่ามตู่ ตู่ย พูม ชี ชีเย.
19 “เจ้านาย มาง แอ มล่าง ยาว พ่าวล้า แล่ เมอ. ยาง มือ
ยาง ย่าเจ่น อือนา น้า ชีเย พลู้ ย่าง บ้าเจอล้อแม้ ฮา คู แอ
แน. 20 ย่า เจ่น พลู้ 5 เหรียญ กงา ชี มางมือ, ยาง เจ้า นาย
มางนา พลู้ 5 เหรียญ ก่อ งก้า กงา ชี ยา้ ง คาตา ฮ้าน ปี่ ล้า
ชีเย. ยาว ยาง มือ ยาง เจ้านาย มางนา ม่า เย นี้ แม้แน, ‘เจ้า
นาย เวอ, นาง กงานา พลู้ 5 เหรียญ ฮูพลา ปี่ ล่า ชี นี้ ยา่ กงา
กําไร 5 เหรียญ กงา แล่แอ่.’
14 พระเยซู
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“แฮ้งย้าเย่ เจ้า นาย มางมือ ยางนา ม่า นี้ แม้ แน, ‘อาง
แม่น ย้าเป นา ย่าเจ่น อางแม่น แน อางซืออางปลอง. นาย่า
อางเลิง่ อางอี เวิม มือ อางซื ออางปลอง. กงา นางนา อาง
เกิ่งอางก้อ บย่า แน ฮู พลา ปี่ ล่า แน. กงาก้อง ทื่ งกง่า แน
จฺ่าต้าง ม่อนซ้า ล่าปาว.’
22 “ยาว ย่าเจ่น พลู้ 2 เหรียญ กงา ชี มางมือ, ยาง เจ้านาย
มางนา ล้า ซฺ้า ล้า ยาว ม่า เย นี้ แม้แน, ‘เจ้านาย เวอ นาย่า
กงานา พลู้ 2 เหรียญ ฮู พลา ปี่ ล่า แง. กงาย่า ก่อ งก้า ยาว
กําไร 2 เหรียญ กงา แล่แอ่’ แน.
23 “แฮ้งย้าเย่ เจ้านาย มาง มือ ยางนา ม่า ชี นี้ แม้แน, ‘อาง
แม่น ย้าเป นา ย่าเจ่น อางแม่น แน อางซืออางปลอง. นาย่า
อางเลิง่ อางอี เวิม มือ อางซื ออางปลอง. กงา นางนา อาง
เกิ่งอางก้อ บย่า แน ฮู พลา ปี่ ล่า แน. กงาก้อง ทื่ งกง่า แน
จฺ่าต้าง ม่อนซ้า ล่าปาว.’
24 “ยาว ย่าเจ่น พลู้ ทื่อ เหรียญ แน กงา ชี มางมือ ล้ายม่า
ล้า ชีเย นี้ แม้แน, ‘เจ้านาย เวอ, กงา อางแบ นาย่า ชฺา้ ง อาง
โซ้กอางไล้, แน นาย่า ฮาก ตี เวอ อางคลาอางซ้าง นาง บ่า
กงาคลาบ่า กงาซ้าง อือ ย่าด ยู้ บู้ แง. 25 กงา แค ค้า ยาว
แฮ้งย้า นาง พลู้ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง นื้ งชฺา่ เวอ ค่ามตู่ ตู่ย ยาว พูม
แอ, นู้ จา ญา นาง พลู้ ย้าง’ แน.
26 “แฮ้งย้าเย่ เจ้านาย มาง อี่ ชี นี้ แม้แน, ‘ย่าเจ่น บ่าเม่น
แน อางคลื่อ เวอ, นาย่า อางแบ กงาย่า ฮาก ตี เวอ, อาง
คลาอางซ้าง กงา บ่ากงาคลาบ่ากงาซ้าง อือ ย่าดยู้ ปี่ แงแน,
27 ท้าว นี้ แม้แนยาว นาย่า กงา พลู้ แฮ้ง ธนาคาร เวอ บ่าฮ่า
น ชี แล แน, ไม้ กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ กงา พลู้ แฮ้ง แน คี้
ดอก แฮ้ง คาตา น่ อ กงา แง’ แน.
28 “ยาว เจ้านาย มาง มือ ยาง พลู้ ย่าง ย่าเจ่น พลู้ ทื่อแช่
เหรียญ จา มางนา ปี่ ชี. 29 ไม้ ชฺา้ ง ยอง อางเกิง่ ค้าจา แฮ้ง
21
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จองไจ ฮา ตอล้า ปี่ อือ, ยอ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา กงา แล่
แง. จ้า ชฺา้ ง ยอง อางเกิง่ ค้าจา แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าฮา
ตอล้า ปี่ ยาว, ยอง ค้าจา แฮ้ยา่ โค ย้า ยู้ ปี่ แง. 30 ยาว ยาง
มือ ย่า เจ่น จองไจ บ่า จา มางนา, ตี อางเง้ อางวื้งอางว้าง
ชฺา้ ง อูง้ โฮ้กฮ้าว ด้า อางเซง จา โย้เวอ ลาม วี แอ ชี.”
ชฺา้ งอางย่า มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน ย้าง
31 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน, “กงาชฺา
้ งอางย่า มาง เท่ วา
ด่า คาโคลาโค อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ล่า ที่ ฮื่อ แน ลือ เมอ,
กงา ต่างอี่ อางฮื่อ ล่าที่ อางจา โย้เวอ ดื้ง ลือ แง. 32 ชฺา้ ง กู
เจ้ อกู จาด นี้ ย่า กงาชฺา้ งอางย่า มาง ล้า ก้า โย้ เวอ ล้า ช้อน
ล้า คูแง. ยาว กงา ชฺา้ ง อือนา แช้ ยาว เจิก
่ กา ปี่ ง แง, แกะ
ปอฮู มาง แกะ แน แพแล อือนา แช้ อ่อก กา ปี่ ง แม้แน ย้า.
33 กงา แกะ อือนา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ ากย่า โย้เวอ แช้ ชี แง.
ยาว แพแล อือนา กงา ล่าปู่ ล่าซ่าย ป่ากย่า แช้ ชี แง.
34 “ยาว กงาย่า ก่าซ้าด มาง ย้า, กงาย่า ล่าม่า โย้เวอ ดื้ง
อือนา จี่ชา่ ง แง นี้ แม้แน, ‘นองมู อ่าโบ้ง ก้อง เวอ ก่ามป่อน
กงาบู้ ชี อือ เวอ, ชฺา้ งอางเมิง ต่อ งก่า ต่าง แต่ง เมอ จาย,
นองนา อางเมิง ซฺ้า ชี ล่า ชี่ แฮ้ง ล่า บู ล้า คูโว.’ 35 ไม้ กงา
แบ่ซฺู่ เมอ นอย่า กงานา จฺ่า ปี่ ล่า คูแง, กงา ล้างแบ่ เมอ นอ

ย่า กงานา ต้าง ปี่ ล่าแง. นอง กงานา บ่าแบ ล่ากงากา เวิม
มือ, นอย่า กงานา เป-ลอ ลาบตอน ล่าแง. 36 กงา อางก่าอาง
ตูม ตูม เซฺ่อ บ่า จา เวิม มือ, นอง มือ ซฺ้า ตูม ปี่ ล่า แง, กงา
บ่า จาบ่า ดื่ งบื้อ เวิม มือ นอง มือ กงานา ฮู พลา ล่า แง, กงา
คอก เวอ ดื้ง เมอ นอง มือ กงานา บ่อซฺ้า ล่าแง.
37 “ยาว ชฺา
้ ง พาจาว มาง นื งบาวา แน ฮา ชี อือ นี้ แม้แน
พอ แง, ‘จี่วด
ี อางซื้ง เวอ กงูยา่ นาง แบ่ซฺู่ นา อาล่อม มย้าง
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ชี. แน อาล่อ ม เวอ นางนา จฺ่าต้าง ปี่ ล่า ชี, บ่า อ่า ยาว นาง
ล้าง แบ่ นา มย้าง ยาว อาล้อม เวอ ล้าง ต้าง ปี่ ล่า ชี. 38 แน
กงูยา่ นางนา บ่าแบล่ากงา กาแน อาล้อม มย้าง ล่า ชี. ยาว
อาล้อม เวอ ยูม
้ คล้าว เวอ เป-ลอ ลาบตอน อ้อง ล้า ปี่ ล่า ชี,
แน นาง อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา แน อาล้อม เวอ มย้าง
ล่า ชี. แน อาล้อม เวอ นางนา อางก่าอางตูม ปี่ ตูม ปี่ ล่า ชี.
39 ยาว กงู ยา
่ นาง ด้ากย้าง ชี แน คอก เวอ จา นา อาล่อ ม
เวอ มย้าง ล่า ชี, แน กงูยา่ นางนา อาล้อม เวอ บ่อ ซฺ้า ล่า ชี’
แน.
40 “ยาว กงา ยองนา พอ แง นี้ แม้แน, ‘กงา อางเลิง
่ ม้าม้า
นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน, กงา ม้องน้าม ชฺา้ ง ปีนแต
ปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มางนา นอ อาล่อม เวอ ม้างม้าเจ้อ ฮา
ยกาน แง. นอย่า กงานา คาตา แน ฮา ล่า ชี แน ทื่อช่างกาน
ญา.’
41 “ยาว กงา ชฺา
้ ง ล่าซ่าย ป่ากย่า ดื้ง อือนา พลาบ อี่ ชีเย
นี้ แม้แน, ‘ฮื่น โว ชฺา้ ง แซ้งว้าน จี่ต่าง กงาบู้ ชี อือ เวอ, บี่ท่อ
ซฺู่นืง บ่าจา ซาตานแด่ยา่ ยอคา, แน ยาง ย่าเจ่น อือนา เก้ม
ชี ปี่ ชีโย้เวอ กลา แอ คูโว.

42 ไม้

กงา แบ่ซฺู่ เมอ นอ กงานา

เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่า ปี่ ล่า, กงา ล้าง แบ่ เมอ นอ กงานา เจิน
้ เจ้อ
บ่าต่าง ปี่ ล่า. 43 นอ กงานา บ่าแบ ล่ากงา กา แฮ้งย้า นอง
กงานา นอง ยูม
้ โย้เวอ บ่าปี่ อ้องแล ล่า, กงา อางก่าอางตูม
ตูม เซฺ่อ บ่าจา เวิมมือ นอง มือ อางก่าอางตูม บ่าปี่ ก่าบ่าปี่
ตูม ล่า, กงา ด้ากย้าง เมอ แน คอก เวอ จา เมอ กงานา บ่า
บ่อ ซฺ้า ล่า คู.’
44 “ยาว ยอง พอ แง นี้ แม้แน, ‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ, นาง
แบ่ซฺู่ เมอ, ล้างแบ่ เมอ แน นางนา บ่าแบล่ากงา กา, แน นาง
อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา, แน นาง ด้ากย้าง ชี แน คอก
เวอ จา นา มย้าง เมอ บ่าปล่อง ล่า แน อาล้อม ฮา ล่า ชี’ แน.

มัทธิว 25:45

118

มัทธิว 26:7

45 “ยาว

กงา นี้ แม้แน พอ แง ‘กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา
ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน, นองมู ชฺา้ ง นี้ มู ก้อง กงา ม้องน้า
ม ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา ปี่
กางซื้ง, ยาว นอย่า กงานา คาตา แน เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา ปี่ กาง
ซื้ง แน ทื่อช่างกานญา’ แน.
46 “ยาว ยอง มือ วีบ
่ ่ากกงาไจ แล แง, จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง
นื งบาวา แน ฮา อือ พาจาว มาง ก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล
แง.”

26

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา ชา แซ่ ย้าง
(มก. 14:1-2; ลก. 22:1-2; ยน. 11:45-53)
1 พระเยซู อางเลิง
ื จี่ เปิน ยาว ยาง ศิษย์ อือนา ม่า
่ นี้ ออ
2
เย นี้ แม้แน, “นองมือ อางแบ คูยา 2 นื ง ยาว ปัสกาป่อยนื ง
อางนื ง ย่าง เคอ ญา แน, ยาว กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ มาง
นา ชฺา้ ง อือก้อง ซฺาแอ ปี่ ยาว, ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด
แอ แง.”
3 แฮ้ญ่าม เวอ ปุโรหิต ยอคา แน ยิว โบสถ์ ยอคา อืมมือ,
คายาฟาส ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ เวอ ลือ
่ เลิน
่ มาง ยูม
4
ช้อน ลางกา ชี. ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา ล้อแม้ กย้าบ แน
ชู ยาว แซ่ วา แน น้าท้าม กาง เย. 5 จ้า ยอง มือ ม่า กาง เย
นี้ แม้แน, “ปัสกา อางนื ง นู้เวอ บ่าฮา แคน คูโจ, ไม้ ค่องช่าง
อือ อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา คู นา วาม คูงเย.”
ค่าบาย่า ทื่อม่าง พระเยซู นา นํ้าหอม ต่า ปี่ ง ย้าง
(มก. 14:3-9; ยน. 12:1-8)
6 เบธานี ค่อง โย้เวอ พระเยซู ซีโมน คี้ตู้ด เพล่อ อ่าน มาง
ยูม
้ โย้เวอ จา เมอ. 7 ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง. นํ้าหอม ป่าง
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อางฮู่อางคา ย่าง ท่าม ล้า ยาว, พระเยซู ดื้ง เง้น ฮ่างจฺ่า จา
เมอ นํ้าหอม ย่าง อางตู่ เวอ ต่า ปี่ ชีเย.
8

ศิษย์ อือ มย้าง คู ยาว ยองมือ นื งบาค่า จี่ คูงเย นี้ แม้
แน, “อางเกิง่ อางแม่น อางฮู่อางคา นี้ ยา่ บ้าเจอ นา ค้าค้า
เล้อเล้อ แน ฮาย บ่อ แง. 9 ก่อง ยาว นาบาตา บย่า ย้า พลู้
กงา แง. ยาว ชฺา้ ง อางตู กอางพาน อือ นา พลู้ แฮ้ง ปี่ เช
คาไล” แน.
10 พระเยซู

กงากย่า ยาว ยาง ศิษย์ อือนา ม่า เย นี้ แม้แน,
“นอย่า ยางนา บ้าเจอฮาย ตี่ นต้อง แง, ยา กงานา อางเลิง่
อางแม่น ฮา ปี่ ล่าง ม้า. 11 ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือย่า นอง
ก้อง กูญ่าม ย้า จา แง, จ้า กงาย่า นองก้อง กูญ่าม แน บ่า
กงา ดื้ง แล เป. 12 ยาง กงา อางโต นู้เวอ นํ้าหอม ต่า ล่าชี่ นี้
ย่า กงา ศพ แฮ้ง พูม เมอ เก้ม ชี ล่า แง. 13 กงา ม่ายแบ ปี่
ล่าว่า, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอล้อเกิง้ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง
ป่าว แง, ชฺา้ ง อืม ค่าบาย่า นี้ มาง กงานา อางเลิง่ อางแม่น
ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ ง คาตา ย้า จี่ เคอ แง, ไม้ ยางนา ปื้ อซฺ้า แนนอ”
แน.
ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา มาง
(มก. 14:10-11; ลก. 22:3-6)

ยู ดาส อิส คาริ โอท พระเยซู ศิษย์ เอก 12 คู่น โย้ เวอ,
ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ปุโรหิต ยอคา อือก้อง แอ ชีเย. 15 ยา น้า
แอ ชี นี้ แม้แน, “กงา นองนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ชู แล ยาว นอ
ย่า กงานา อาล้อ แน ปี่ ล่า แง?” แน. ยาว ยอง มือ ยู ดาส
นา พลู้ 30 เหรียญ ปี่ ชี เย. 16 ยาว จายล้า แล่ยาว ยูดาส มือ
พระเยซู นา ยองนา ชู ล้า ปี่ อางญ่าม แฮ้ง ซฺ้า เย.
14

มัทธิว 26:17

120

มัทธิว 26:24

พระเยซู ปัสกาป่อยนื ง เวอ ฮ่างจฺ่า ย้าง
(มก. 14:21-22; ลก. 22:7-14, 21-23; ยน. 13:21-30)
17 ค้านู้ มป่ า งอางเจ้ อบ่า กานป่ อยนื ง ต่อ งก่า ต่าง แฮ้นืง
ย่า, พระเยซู ศิษย์ อืมมือ น้า เย นี้ แม้แน, “ปัสกาป่อยนื ง จฺ่า
เกิง่ นางนา ซฺ้า ชี ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ล้อเกิง้ ชี ปี่ ล่าแง?” แน.
18 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน, “อางเมิง คล้าว

โย้เวอ อ้องแล ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่างนา ซฺ้าแล โว. ยาว ยาง
นา ม่า โว นี้ แม้แน, ‘กงู อ่าจาน มาง ม่า ล่าง, กงา อางญ่าม
ย่าง ชา เคอ ลือ ชา, กงา นาง ยูม
้ นู้เวอ กงา ศิษย์ อือก้อง ทื่
งกง่า แน ปัสกาป่อยนื ง จฺ่าต้าง แง.’ ” 19 ยาว พระเยซู ศิษย์
อืม พระเยซู ม่า ชี แม้แน ฮา คู ชี. โย้เวอ ปัสกาป่อยนื ง จฺ่า
เกิง่ ย่าง ซฺ้า ชี คู ชีเย.
เคิน ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น
อือก้อง, ฮ่างเพิน
่ ทาง เวอ ทื่ งกง่า แน ดื้งเง้น แน ดื้ง ชีเย.
21 แน ยอง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง เมอ พระเยซู มือ นี้ แม้แน
จี่ ชี, “กงา อางเลิง่ ม้า ม้า แฮ้ง ม่า แบ ปี่ ล่า ว่า, นอง อางมู
นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง, กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าแง” แน.
20 มู่งคี่ ล้าก้า

ศิษย์ อืม นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู. ยองมู คาโค
ลาโค แฮ้ง กาจาง กามาง กา แน พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน
คูช,ี “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, กงา บ่าอ่า อ่าลา?” แน.
22 ยาว

แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้ แน, “ชฺา้ ง กงานา บ่า
แม่น ฮาช่าง ล่าง ม้าย่า, กงาก้อง ทื่ งกง่า แน นํ้าจิม
้ ลอค่อ
24
ทื้อค่อ กา แน คี ชี มาง ย้าเป. กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้
ม้า กงาซฺี้ แง, พระคัมภีร ์ เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน
ย้า. จ้า ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง แฮ้มางนา พาจาว มาง
23
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ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง. ชฺา้ ง แฮ้ม้า บ่ากงา เกิด
้ ลือ แฮ้ง เช
คาไล” แน.
25 ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ชา ฮา มางมือ พระเยซู นา
น้า เย นี้ แม้แน, “อ่าจาน เวอ, กงา บ่าอ่า อ่าลา?” แน. ยาว
ยาง มือ พอ เย นี้ แม้แน, “นาง ย้า” แน.
ค้านู้มป่าง แน อ่างูน
่ แต่ค่า ย้าง
(มก. 14:22-26; ลก. 22:15-20; 1 คธ. 11:23-25)
26 พระเยซู แน ศิษย์ อือ ทื่ งกง่า แน จฺ่าต้าง ดื้ง คู เมอ,
พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง แฮ้ง กอ ท่าม แล่ช.ี่ แน พาจาว มาง
นา ขอบคุณ ฮา ชี. ยาว ยาง ค้านู้ มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์ เอก
อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี. ยา นี้ แม้แน จี่ แง, “ยู้ จฺ่า ปาว นี้ ยา่ กงา อาง
โต ย่าง ย้า” แน.
27 ยาว พระเยซู มือ อ่างูน
่ แต่ ค่า ล้างก้ อก แฮ้ง กอ ท่าม
แล่ ช.ี่ แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี. ยาว ศิษย์ อือ นา
ต้าง ปี่ ชี.่ 28 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี, “นี้ ยา่ กงา ซฺี่ เซฺ่อ
อ่อก ล้า ปี่ ง ย้าง ย้า, ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา อางบล่าบ ปล่อง
ปูน ปี่ ง แนนอ. แน ซฺี่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ โย้
เวอ อางช่า ย่าง ย้า. 29 กงา อางเลิง่ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า,
กงา อ่า งูน
่ แต่ ค่า บ่า ต่าง แล่ ก้าน. แฮ้นืง เคิน เมิน ญา กงู
ทื่งกง่า แน อ่างูน
่ แต่ค่า ทื่อเทอ กงาต้าง แล่แง. แน แฮ้นืง
พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางนื ง ย้าง
ย้าเป” แน.
30 ยองมู ย่าง สรรเสริญ เพ่ง ย่าง ฮ้าว เปิ น คู ยาว, ยอง
มือ มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ซฺ่ืยกา แลน ชีเย.
พระเยซู ศิษย์ อือ ยางนา วี แฮ้ง ม่า ย้าง
(มก. 14:27-31; ลก. 22:31-34; ยน. 13:36-38)
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ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี, “มี้คี่ นองมู คา
โคลาโค นี้ ยา่ กงานา วี ล่า คูแง, ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน
มอ ยาว แต้ม ชี ป้าน่ อ,
‘พาจาว ม้า แกะ ปอฮู มางนา แซ่ แง.
แน แกะ อือย่า กามางกาต่อง กามางกาตี่ แน ฮื่น แอ
คูแง’ แน.✡
32 “จ้า กงา ซฺี้ ยาว แต่ล้าน แล่ เมอ, กงา กาลิลี แควน โย้
เวอ นอง ฮู่ เวอ แล ลางออน ฮา แง” แน.
33 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี, “ฮาก นางนา
วี ล่าโค เวิม มือ กงาย่า นางนา บ่าวี ล่า!” แน.
34 ยาว พระ เยซู มือ เป โตร นา ม่า เย นี้ แม้ แน, “กงา
อางเลิง่ ม้า ม้า ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า มี้ คี่ ยาพ่า บ่า ตานฮู่ เวอ,
นาย่า กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน 3 เทอ จี่ แง” แน.
35 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี, “อ่าจาน เวอ,
กงานา นางก้อง ทื่ งกง่า แน กงาซฺี้ ปี่ ล่า เวิม, จ้า กงา บ่า จี่
นางนา บ่าแบล่ากงา กา” แน. ยาว ศิษย์ ทื่อบ่า อือ คาตา ย้า
แฮ้แม้แน จี่ คูช.ี
31 พระเยซู

พระเยซู ยาง ทื่อม่าง แน อธิษฐาน ฮา ย้าง
(มก. 14:32-42; ลก. 22:39-46)
36 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา เกทเสมนี โซน โย้
เวอ ซฺ่ืย แลน ชีเย, ยาว ยองนา ม่า เย นี้ แม้แน, “นอย่า นู้จา
คู โว เป กงาย่า แฮ้กย้า อธิษฐาน ฮา แล ปานา” แน. 37 ยาว
พระเยซู มือ แลน ชี. แน ยา เปโตร, ยากอบ แน ยอห์น (เย่ด
เศเบดี อางย่า เย่.) ยองนา คาตา แน ซฺ่ืยแลน ชี. ยาว พระ
เยซู มือ นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย. แน ยา นาบาตา ย้า นื
งบาต่องลาบ้าบ ชี. 38 แฮ้งย้า ยาง เปโตร, ยากอบ แน ยอห์น
✡
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ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี, “กงาย่า นื งบาต่องลาบ้าบ ชา ซฺี้ ย้าง
ญา จา แง. นอง นู้เวอ กงานา ล่อ ดื้ง ล่าโว! บ่ายู่ คูโจ เป!”
แน.
39 พระเยซู อางอี้ ย่อ แอน ยาว แมก่า ย่าง นื้ งชฺา
่ เวอ บอก
ยาว อธิษฐาน ฮา ชี นี้ แม้แน, “อ่าโบ้ง เวอ, จาว่าแน อางเพ
ล่อ กงากา แนยาว ตูกพานลาบ้าบ ล้างก้อก นี้ ง กงาก้อง บ่า
จา ปี่ ล่า โจ, จ้า ล้อ แม้ เวิม นาง นื งบาจาบวา แน เพล่อ ปี่
ปาว, กงา นื งบาจาบ นี้ ง วา แน บ่าอ่า” แน.

พระเยซู มือ ย่อ พ่าว ล้าน แล่ช.ี่ แน ยาง มย้าง ชี
ยาง ศิษย์ 3 คู่น อือ ย่า ยูน
่ ชีแน. แฮ้งย้า ยาง เปโตร นา นี้
แม้แน จี่ชา่ ง ชี, “ทานล้า โว! นาย่า ทานล้า ยาว กงานา ทื่อ
ชัว่ โมง อางช่าง ดื้ง ช่าง ล่า บ่ากงา ลา? 41 แม่น แน อางโต
แล่ม แล่ คูโว! แน อธิษฐาน ฮา คูโว! ไม้ อ่าซ่าง มางนา นอง
นา บ่าปี่ จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่า แนนอ. นื งบา นี้ ง อางเลิง่
อางกง่าอางเกิง ฮา ซี้ เวิม, จ้า อางโต นี้ ยา่ อางด่ ออางย่า”
แน.
42 ยาว พระเยซู มือ ทื่อเทอ ย่อ พ่าว แล อธิษฐาน ฮา ชีเย
นี้ แม้แน, “อ่าโบ้ง เวอ ตูกพานลาบ้าบ ล้างก้อก นี้ ง กงาก้อง
บ่าปูน ยาว, นาง นื งบาจาบวา แน เพล่อ ปี่ ปาว” แน. 43 ยาว
พระเยซู ย่อ พ่าวล้าน แล่ เมอ มย้าง ชี, ยาง ศิษย์ อือ ยูน
่
ชีแน. ยองมู นี้ ยา่ แมนื อแมคอ ฮ่าน แมนื อ บ่าพอง ล้าตอ
กา.
44 ยาว พระเยซู มือ อางอ้าน แม้แน ทื่อเทอ พ่าว อธิษฐาน
ฮา แล ชีเย, นี้ เทอ 3 เทอ เคิน ชาเย. 45 ยาว พระเยซู มือ ย่อ
พ่าวล้า ศิษย์ อือนา ฮูน ล้า แล่ช.ี่ แน ยาง ยองนา นี้ แม้แน จี่
ช่าง ชี, “นองมู นี้ ยา่ ยู่ ซ่าวดื้ง แล่ คูง ลา? กงา คางญ้า! ชฺา้ ง
กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง, กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง
40 ยาว
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นา ชู ยาว, ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา ปี่ อางญ่าม ย่าง เคิน ญ้า.
46 ทานล้า ปาว เอ้ว! โฮ้ก ชฺา
้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง
เคิน ล้าง ญา” แน.
พระเยซู นา ชู ชียา้ ง
(มก. 14:43-50; ลก. 22:47-53; ยน. 18:3-12)
47 พระเยซู จี่ ย้าง บ่า ลีน กื้ง ยู ดาส เคิน ล้า ชี. ยา ศิษย์
เอก 12 คู่น โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง ย้า. แน ยา ชฺา้ ง อางอี
บ่า อ่า ซฺ่ื ยล้าน ชี. ยองมู นี้ ยา่ มยา แน ตู้ ลู้ง ท่าม ล้าน คูช.ี
ชฺา้ ง ยองนา ซฺา ล้า ปี่ ชี่ อือย่า ปุโรหิต ยอคา อือ แน ยิวชฺา้ ง
ยอคา อือ ย้า. 48 ยูดาส มือ ยองนา อางด่า เวอ นี้ แม้แน ม่า
ชี ลางออน ม่าย ชี, “กงา อ่าซ่าง นา ป่าปา น่าม แล แง, นอง
ชฺา้ ง แฮ้ มางนา ชู แอ โว!” แน. 49 ยู ดาส มือ ซฺ้ อก ย้า พระ
เยซู นา ย่อ อ้องซฺ้า แล ชี. แน ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่
ช่าง ชี, “อ่าจาน เวอ” แน. ยาว พระเยซู นา ป่าปา เวอ น่าม
ชี.
50 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยางนา จี่ ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน, “อาง
ช่าง เวอ บ้าเจอฮาซี้เวิม อางไว่ แน ฮา ปาว” แน. ยาว ชฺา้ ง
แฮ้อม
ื มือ พระเยซู นา อ้อง ชู ล้า ชีเย. 51 พระเยซู อางมู โย้
เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง. ยา ค่าตอง มยาทาง แฮ้ง ชอด อ่อก
ล้า ปี่ ยาว, ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย่าเจ่น ม่าง
น่าซื่ง เวอ แจ ชี.
52 จ้า พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ มางนา ม่า เย นี้ แม้แน, “นาง
มยาทาง แฮ้ง กอย ชี โว! ชฺา้ ง มยาทาง ไจ อือ มยาทาง แฮ้ง
ปาปาย ย้า กงาซฺี้ แล่แง. 53 นาง เย้ง กานยาว กงาย่า อ่าโบ้ง
นา บ่าป่า ปล่อง ปี่ กงากา ลา? ยา กงานา ซฺ้อก แน เท่วาด่า
12 มู กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่า เวิม อางกงา. 54 จ้า จาว่า แน กงา
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แฮ้แม้ แน ฮา ยาว, พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้ แน บ่าตอ
ล้า เป” แน.
55 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ชฺา
ื นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี,
้ ง แฮ้ ออ
“นอง มยาทาง แน ตู้ลู้ง ท้าม ล้า ยาว กงานา ชู ล้าล่า คูชี นี้
ย่า, ไม้ นอ กงานา ค่าโม่ยค่ามโจน แน เย้ง ล่างลา? นอย่า
กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ม่าอูบ
่ ดื้ง นา กูนืง ย้า มย้าง ล่าแง,
56
จ้า นอ กงานา บ่าชู ล่า. จ้า กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง
จี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน
ย้า กงาเพล่อ แง” แน. ยาว พระเยซู ศิษย์ คาโคลาโค อืม
พระเยซู นา วี คูช,ี ไม้ ยองมู นี้ ยา่ แค ฮื่น คูช.ี
พระเยซู ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ล้าก้า เวอ จา ย้าง
(มก. 14:53-65; ลก. 22:54-55, 63-71; ยน. 18:13-14, 19-24)
57 ชฺา
ื ย่า พระเยซู นา ชู ชี. ยาว ปุโรหิต ยอคา อาง
้ ง แฮ้ออ
ฮื่อ เลิน
้ โย้เวอ ซฺ่ืย แอน ชี. ยาว โย้
่ เลิน
่ คายาฟาส มาง ยูม
เวอ อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ช้อน
กา น้าท้าม กาจา เย. 58 เปโตร พระเยซู ก้อง เว่อเว่อ แน เค่
แอน ชี. แน ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ กองโค้ง
่ เลิน
่ ม่าง ยูม
โย้เวอ อ้องแลน ยาว, ยูม
้ ล่อฮู อือก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี. ยา
บ้าเจอ ตอล้า แง แน ล่อ ฮู เย.
59 ปุโรหิต ยอคา แน สภาแซนฮีดริน อางมู คาโคลาโค อือ,

พีญ
่ ่าน ม้าม้า บ่าอ่า อือนา ซฺ้า ยาว พระเยซู นา อางซี จี่ กาน
ปี่ ยาว แซ่ คู เย. 60 จ้า พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอ่า อือ อางบย่า แน
จา เวิม มือ, จ้า ยอง มือ พระเยซู นา อางซี บ่า ซฺ่า แซ่ กงา
กาเย. จ้า น่ อง เวอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น จี่ เย นี้ แม้แน, 61 “ค่าพ่าย่
า นี้ ม้าย่า จี่ แง พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ นี้ ยา่ กงา พยา วี
อางกงา, ยาว 3 นื ง โย้เวอ อางซฺ่ือ แต่งล้า แล่ ปี่ แงแน.”
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62 แฮ้งย้า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ทาจูง ล้า ชี.

แน พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชี, “ยอ นางนา อางซี ฮา ชี แน
จี่ ล่าง. ท้าว นา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ ลา?” แน. 63 จ้า พระเยซู มือ
กย้าบ ย้าเย่, แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ
พระเยซู นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน, “กงา นางนา น้า ล่า ปานา, พา
จาว มาง ล้าก้า นู้เวอ ก่ามค่าน ฮา ฮูแล, นา อางเลิง่ ม้าม้า
จี่ แงแน. นา พาจาว มาง แช้ ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ลา? นาย่า พาจาว มาง อางย่า มาง ม้าม้า ย้า
ลา?” แน.
พระเยซู มือ ยางนา พอ ชี นี้ แม้แน, “นาง จี่ นี้ ยา่
อางกง่า ย้า, จ้า กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, จ้างจ้าง โย้เวอ นาย่า
กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี มาง, พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า โย้เวอ ดื้ง นา กงามย้าง แง. แน กงาชฺา้
งอางย่า เพล่อ ชี ม้าย่า มู่ งบื่น อางป่อน โย้เวอ ทื่ งกง่า แน
ลือ แง” แน. 65 ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางมือ นื
งบาค่า ชีเย, ยาว ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง ชีดล่าก
แล่ ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “ยา พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า จี่ฮูยา้
แง, กงู พี่ ญ่าน บ่า ซฺ่า กานโจ. ฮู ปาว นอ จี่ ต่าง ฮูยา้ แฮ้ง
นา กงากย่า คูงญา, 66 นอย่า ล้อแม้แน เย้ง คูแง?” แน. ยาว
ยอง มือ พอ คูง เย นี้ แม้แน, “ยาง อางซี นี้ ยา่ ซฺี้ ก้อม้อก ย้า”
แน.
64 ยาว

67

ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ พระเยซู แมก่ า เวอ ค่า นล่าง พี่ด กาน
68
ยาว ตื่อ ชี.
ยาว ยอง พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้ แน,
“ก่าซ้าด พาจาว มาง ซฺา ลือ ปี่ ชี่ มาง เวอ, ม่า ล่า วแล อ่า
ซ่าง นางนา ตื่อ ล่า ชี่ ม้า?” แน.
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เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ ย้าง
(มก. 14:66-72; ลก. 22:56-62; ยน. 18:15-18, 25-27)
69 เปโตร ยูม
้ กองโค้ง โย้เวอ ดื้ง จา เมอ ย่าบี่ ย่าเจ่น ทื่อ
ม่าง เปโตร นา มย้าง ยาว น้า เย นี้ แม้ แน, “นา เยซู กาลิ ลี
บ่า มางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อ่าลา?” แน.
70 จ้า เปโตร มือ ชฺา
้ ง อางมู อือ ล้าก้า โย้เวอ พอ เย นี้ แม้
แน, “กงา บ่าแบ นา บ้าเจอ นา จี่ เคอ แง” แน.
71 ยาว ยาง มือ ก้ามทื้อ ล้องก้อ โย้เวอ ย่อ อ่อกแอน ชีเย.
ยาว ย่าบี่ ย่าเจ่น ทื่อม่าง ยางนา มย้าง แล่ ชี่ มาง มือ, ชฺา้ ง
โย้ เวอ จา อือ นา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้ แน, “ชฺา้ ง นี้ ม้า เยซู นาซา
เร็ธชฺา้ ง มางก้อง ทื่งกง่า ย้า ดื้ง แง” แน.
72 จ้า เปโตร มือ พอ เย นี้ แม้แน, “กงา สาบาน ฮา เวิม อา
งกงา กงา ค่าพ่าย่า นี้ มาง นา บ่าแบกงากา” แน.
73 ยาว ทื่อซ่าล่ากยาว ชฺา
้ ง โย้เวอ จูง จา มาง มือ, เปโตร
นา ย่อ อ้อง ซฺ้า ลา ชี ยาว จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน, “นาย่า ยอง อา
งมู อือ ม้าม้า ย้า, ไม้ นาง จี่ต่าง แฮ้ ยอง จี่ต่าง อางเซง แม้
แน” แน.
74 จ้า เปโตร มือ สาบาน ฮา ชี แน ก่ามค่า น ฮา ชี นี้ แม้
แน, “กงา ค่าพ่าย่า นี้ มาง นา บ่าแบกงากา” แน. ยาว ซฺ้อก
ย้า ยาพ่า ต้าน ล้า ชี.
75 ยาว เปโตร มือ พระเยซู ม่า ชี แฮ้งนา เย้ง กงา แล ชี นี้
แม้แน, “นาย่า ยา บ่าตาน ฮู่ เวอ กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กาแน
3 เทอ จี่ แง” แน, แฮ้งเย่ เปโตร มือ นื งบาชูม
่ อางเง้ เวอ อ่
อกแอ อูง้ แอ ชี.

27

พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซฺ่ืยแอ ย้าง
(มก. 15:1; ลก. 23:1-2; ยน. 18:28-32)
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1 ซอทาอางด่า

โย้เวอ ปุโรหิต ยอคา แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ
ฮา กางเย, พระเยซู ซฺี้ แฮ้ง ซูม แงแน. 2 แฮ้งเย่ ยองมือ พระ
เยซู นา พือ ยาว ปีลาต โรม ผู้วา่ มางนา ซฺ่ืย ซฺ้า แล ชี.
ยูดาส แซ่ แล่ง ย้าง
(กจ. 1:18-19)
3 ยูดาส

พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา ชี มาง พระเยซู นา ซฺี้ แอ
เคอ แน ต้าดต่อ น ชี แน แบน ยาว, ยางมือ นาบาตา เย นื
งบาชูม
่ แง, แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ พลู้ 30 เหรียญ ย่าง, ปุโรหิต
ยอคา แน ยอคา ย่าม่าง อือนา คื่น ปี่ แล่ช.ี่ 4 ยาว ยูดาส มือ
จี่ เย นี้ แม้แน, “กงาย่า ชฺา้ ง อางแม่น เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าฮา
มางนา บ่าแม่น ฮา กาน แอ, กงา อางบล่าบ ฮา ชา” แน.

จ้า ยอง มือ พอ คูงเย นี้ แม้ แน, “แฮ้ยา่ นาง อางเลิง่ กงู
อางเลิง่ บ่าอ่า” แน. 5 ยูดาส มือ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ พลู้
ย่าง จานวี ยาว, อางเง้ เวอ อ่อกแอ นื้ งชฺอ
ื แป่น แซ่ แอ แล่
ชีเย.
6 ปุโรหิต ยอคา อืมมือ พลู้ แฮ้ง กอ ยาว จี่ คูง เย นี้ แม้แน,
“พลู้ นี้ ง โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ พลู้ อือก้อง ทื่ งกง่า แน กอ ชี
นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี, ไม้ พลู้ นี้ ยา่ ไจ ชฺา้ ง นา วื้อ
ซฺี้ ปี่ ชี”่ แน. 7 แฮ้งเย่ ยอง มือ พลู้ แฮ้ง นื้ งชฺา่ อู่ ล่อง แต่ง ฮู
มาง ตี ย่าง วื้อ แอชี, ไม้ ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ ศพ พูม ย้า แต่ง
เย. 8 แฮ้งเย่ ตี แฮ้งนา อามือ เคอ แน “ซฺี่ ตี” แน ฮ้าว แง. 9 นี้
เลิง่ ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เยเรมีย์ มาง มอ ชี แม้แน ย้า
ตอล้า ชี นี้ แม้แน,

“ยอย่า พลู้ 30 เหรียญ อิสราเอลชฺา้ ง อือ, ยาง อางโต อางฮู่
เย้ง ชี ย้าง,
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แต่งฮู มาง ตี ย่าง วื้อ แอ ชี, จี่วด
ี อางซื้ง มาง
กงานา ม่า ชี ล่า ชี แม้แน” แน.

10 นื้ งชฺา
่ อู่ล่อง

ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้า ย้าง
(มก. 15:2-5; ลก. 23:3-5; ยน. 18:33-38)
11 ยาว ยอง มือ พระเยซู นา ผูว
้ า่ ปีลาต มาง ล้าก้า เวอ ซฺ่ืย
จูง แอ ชีเย. ยาว ผู้วา่ มาง มือ พระเยซู นา น้า เย นี้ แม้แน,
“นาย่า ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด ลา?” แน. ยาว พระเยซู มือ พอ เย
นี้ แม้แน, “โอ่ย! อางอ้า ย้า นาง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้าเป” แน.
12 ยาว ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ, พระเยซู นา จี่
เมอ พระเยซู มือ เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ พอ เย. 13 แฮ้งเย่ ผู้วา่ ปีลาต
มือ น้า แง นี้ แม้แน, “ฮาก นางนา อางไล้จี่กาน ล่าง แฮ้งนา
บ่ากย่า ลา?” แน. 14 จ้า พระเยซู มือ ผู้วา่ ปีลาต นา ทื่อก่าม
แนม บ่าพอ เย, แฮ้งเย่ ผู้วา่ ปีลาต มือ นื งบาม่าน แง.
ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ตอ ซี้ง ย้าง
(มก. 15:6-15; ลก. 23:13-25; ยน. 18:39-19:16)
15 ปั ส กาป่ อยนื ง โย้ เวอ อางลี้ บอางล่า ว จา เย. นั กโทษ
อือนา กาปี กามาง กา แน ตอ แงแน. นี้ ยา่ ผู้วา่ ปี ลาต อาง
ลี้ บอางล่า ว แต่ง ล้า ชี ยา้ ง. นี้ งย้า ผู้ วา่ ปี ลาต มางมือ ค่ อง
ช่าง อือ นา ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือ นา ทื่อ ม่าง แช้ ตอ ปี่ แง.
16 แฮ้ญ่าม เมอ นั กโทษ บ่าแม่น อางโซ้ กอางไล้ ทื่อม่าง จา
แง, อางเม้ง บารับบัส แน ยางนา อ่าซ่าง มาง อางแบ กงา
กา แอ่ ย้าเย่. 17 ค่ องช่าง อือ ลาน คู ยาว ผู้ วา่ ปี ลาต มือ
ยองนา น้า คูงเย นี้ แม้แน, “นอย่า กงานา อ่าซ่าง นา ตอ ปี่
ล่าแง, บารับบัส นา ล่าอ้าว พระเยซู ฮาก พาจาว มาง แช้ยู้
ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง แน ฮ้าว มางนา ตอ ปี่ ล่า แง” แน.
18 ยาง นี้ แม้ จี่ นี้ ยา
่ , ไม้ ผูว
้ า่ ปีลาต อางแบ เย ปุโรหิต ยอคา
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แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ, พระเยซู นา ซฺ่ืยล้า ชี แฮ้ยา่ พระเยซู
นา เจอค้อย แฮ้ง ปาปาย แน.
19

ผู้ วา่ ปี ลาต ต่างอี่ ดื้งย้า โย้ เวอ ดื้ง ต้าดต่อ น เมอ, ผู้
ว่า ปีลาต ค่าบา มางมือ ย่าเจ่น ทื่อม่าง นา ม่าย ผู้วา่ ปีลาต
นา ม่าย ล้า ปี่ ชีเย นี้ แม้ แน, “ค่า พ่าย่ า เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่า
จา นี้ มาง นา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา โจ. ไม้ มี้คี่ทาง เวอ กงา ยางนา
แมบืน บ่าแม่น แน บืน มย้าง แอ. กงาย่า ซอทา จาย มู่งคี่
ล้าก้า เคอ ยา นื งบาบ่าม่อนบ่าซ่า.”
ปุโรหิต ยอคา แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ, ค่องช่าง อือนา
จี่ ซ้อ ม่า อู่บ บารับ บัส นาตอ ปี่ เย. ยาว พระเยซู นา แซ่ โว
แน ม่า ชีเย. 21 ผู้วา่ ปี ลาต มือ ค่ องช่าง อือนา น้า เย นี้ แม้
แน, “นี้ 2 คู่น นา อ่าซ่าง นา ตอ ปี่ ล่าแง แน.”
20 จ้า

ค่ องช่าง อือ มือ ฮ้าว ม่า เย, “บารับ บัส นา ตอ โว” แน.
ผู้ วา่ ปี ลาต มือ น้า แล่ ชีเย นี้ แม้ แน, “เยซู ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ พาจาว มาง ก่าซ้าด แช้ ยู้ เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา ล้อ
แม้ฮายวา” แน. ยาว ยอง คาโคลาโค แฮ้งมือ ฮ้าว ม่า คูงเย
นี้ แม้แน, “ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด โว!” แน.
22 ยาว

ผูว
้ า่ ปีลาต มือ ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชี, “ยา บ้าเจอ
อางซี ฮา ชี?” แน.
23 จ้า

จ้า ค่ องช่าง อืม อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา อางเซง บื้ง แน
จี่ โฮ้ก คูช.ี ยอ นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ชี, “ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่
โว!” แน.
24

ผู้ วา่ ปี ลาต มือ เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮาตอ กา เย. แน ชฺา้ ง อือ
แกล่ ก ลางกา ยาว ยาง มือ ค่ องช่าง อือ ล้า ก้า โย้เวอ ล้าง
ย่าง ล่าปู่ ชี่ แล่ ยาว จี่ เย นี้ แม้แน, “ค่าพ่าย่า นี้ มาง ซฺี้ นี้ ยา่
กงา บ่าแบ เป, นอง คาฮาแม้แน ฮา คู ปาว” แน.
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25 ยาว ค่องช่าง อืมมือ ฮา คูงเย นี้ แม้แน, “ยาง ซฺี้ นี้ ยา
่ กงู

อางย่าอางคย้า แน กงูมู นี้ ง ลาบจ่าแล่ คู แน.”
26 แฮ้งเย่ ผูว
้ า่ ปีลาต มือ บารับบัส นา ตอ ชี. ยาว พระเยซู
นา ซ้าด อางคอ ล่าตื่อ ซฺ้าม กอเล อางแล้ม ตีด ชี อือ, ตื่อชืก
ปี่ ยาว ตาฮ้าน อือนา ปี่ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด แซ่ แอ
ปี่ ชีเย.
ผู้วา่ ปีลาต ตาฮ้าน อือ พระเยซู นา จี่ ฮูยา้ ย้าง
(มก. 15:16-20; ยน. 19:2-3)
27 ยาว ตาฮ้าน อืม พระเยซู นา ศาลปรีโทเรียม โย้เวอ ซฺ่ ืย
แลน คูช.ี ศาลปรีโทเรียม นี้ ยา่ ผูว
้ า่ ม่าง ยูม
้ กองโค้ง โย้เวอ.
ยาว ยองมู แฮ้ง โย้เวอ ตาฮ้าน คาโคลาโค จา อือนา ฮ้าว ล้า
ปี่ ชี.่ 28 ยอ พระเยซู อางก่า อางตูม อางเง้ ย่าง แล ปี่ ยาว,
อางก่าอางตูม อางแน้ ก่าซ้าด อางก่าอางตูม แม้แน ตูม ปี่
ชีเย. 29 ยอ จี่กู่ ย่าง มงกุฎ แต่ง ยาว พระเยซู อางตู่ เวอ ช่อง
ปี่ ยาว, ไมออ ป้าง ย่าง ยาง ล่า ปู่ ล่าม่ า ป่า กย่า ท่าม ปี่ ชี,
ยาว ยอง มือ ยางนา ป่าตูคู บอกไว้ ชี แน แต่งจ่าแล่ คู ยาว
จี่ เย นี้ แม้แน, “ยิวชฺา้ ง ก่าซ้าด มาง เวอ, จาบื่อดื้งบื้อ แน จา
โว” แน. 30 ยาว ยอง มือ พระเยซู นา ค่านล่าง ย่าง พี่ด กาน
ยาว, ไมออ ปาง ย่าง ยาง อางตู่ เวอ ชืก ชีเย. 31 ตาฮ้าน อือ
พระเยซู นา ป่าลาลาบ่อ ม่อน ก่อ แล่ คู เมอ, ยอง พระเยซู
นา ก่าซ้าด ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง แล อ่อก ปี่ ชี.่ ยาว
พระเยซู อางก่าอางตูม แฮ้ง ยางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ก่า
ตูม แล่ ปี่ ชี.่ ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ืย อ่อก แลน คูช,ี
ไม้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ แล แง แนนอ.
พระเยซู ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชียา้ ง
(มก. 15:21-32; ลก. 23:26-43; ยน. 19:17-27)
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ยอง ย่อ อ่อก ลือ เมอ ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชี.
ยาง อางเม้ง ซี โมน แน, ยา ไซรีน อางเมิง เวอ จายลือ ชี.
ยาว ยอง มือ ยางนา พระเยซู ไม้กางเขน ย่าง เค้ ป่า ปี่ ชีเย.
33 ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ ืย นื้ งชฺา
่ ตี กลโกธา โย้เวอ เคิน
แล ชี. กลโกธา นี้ ยา่ อางตู่ตู่คย่าม ตาแซ้ นา ฮา แง. 34 ยาว
ยอง มือ อ่างูน
่ แต่ค่า อางเกิง่ อางค่า ซูน ชียา้ ง พระเยซู นา
ฮ้าน ต้าง ปี่ ชีเย. จ้า พระเยซู มือ บ่าต่าง เย.
32

35 ยาว

ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อ
ตี้ด ชี. แน พระเยซู อางก่า อางตูม แฮ้ง เบอจอก เปิ่ ง ลาง
กา ชี. 36 ยาว ยองมือ พระเยซู นา ดื้ง ฮู คู ชีเย. 37 ยาว ยอง
มือ พระเยซู อางตู่ อางท่า เวอ ล่าไม แป้น โย้เวอ, อางซี ฮา
ชียา้ ง แต้ม ชี นี้ แม้แน, “นี้ ม้า เยซู ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด มาง”
แน. 38 ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น จา แง. ตาฮ้าน อือย่า เย่ดนา
ไม้ กางเขน ท่า เวอ ตื่อ ตี้ด ชี. แน พระเยซู ก่องทาง โย้ เวอ
ดื้ง ปี่ ชี,่ ล่า ซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง แน, ล่าม่ า ป่า กย่า ทื่อ ม่าง
แน.
39 ค่องช่าง ย่อ ไก้ กว่า คูง อืม อางตู่ วืด คูง เย.✡ แน ยอง
พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ ฮูยา้ คูช,ี 40 “บ้าเจอล้อแม้ จา แง. นา
โบสถ์ อางฮื่อ แฮ้ง พยา ยาว, 3 นื ง นู้เวอ อางซฺ่ือ แต่ง แล่ง
อ่าลา✡, จาว่าแน นาง พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า แนยาว ค่า
ตอง อางโต นี้ ง ปล่องจ่าแล่ ปาโน. แน ไม้ กางเขน ท่า เวอ
จาย ลู่งลือ โว!” แน.
ปุโรหิต ยอคา อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ, แน ยิว
ชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา จี่ ฮูยา้ กางเย นี้ แม้ แน, 42 “ยา
ฮากนา อางปล่อง กงากา จ้า ยา ค่าตอง นา บ่าปล่อง จ่าแล่
41 ยาว

✡
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กงากา, จาว่าแน ยา ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด ม้าม้า แน ยาว, ค่า
ตอง ไม้ กางเขน ท่า เวอ จา แฮ้ง ปล่อง จ่า แล่ ยาว, ลู่ง ลือ
กงากา ยาว กงูม มือ ยางนา เจ่อจ่า คู แน, 43 ยา พาจาว มาง
นา นื งบาชี แง. จาว่าแน พาจาว มาง ยางนา บ่าวี ยาว, พา
จาว มางนา อามือ ป้า ปล่อง ปี่ โว, ไม้ ยา จี่ แง นี้ แม้ แน,
‘กงา พาจาว มาง อางย่า’ ” แน.
44 แน ค่า โม่ ย ค่า มโจน 2 คู่น ยางก้อง ทื่ งกง่า แน, ไม้
กางเขน ท่า เวอ ตื่อ ตี้ด ชี มาง เย่ด คาตา พระเยซู นา จี่
ฮูยา้ เย.
พระเยซู ซฺี้ ชียา้ ง
(มก. 15:33-41; ลก. 23:44-49; ยน. 19:28-30)
45 ยาว ชฺา
้ งอางเมิง คาโคลาโค โย้เวอ, 12 โมง นื งก้อง เวอ
จาย 3 โมง เวอ เคอ นี้ ยา่ วื้ง ว้าง โค ชี. 46 3 โมง มู่ง คี่ ล้า ก้า
เคิน เมอ พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ โฮ้ก ชี, “เอลี เอลี ลามา
สะบักธานี !” แน. นี้ แม้แน ฮา แง, “พาจาว มาง เวอ, พาจาว
มาง เวอ, บ้าเจอฮาย กงานา วี ล่าแง?” แน.
47 ค่องช่าง แท้ แน จูง ฮู คูชี อือ กงากย่า เมอ, ยอง นี้ แม้
แน จี่ ลางกา ชี, “น้า แล้, ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลี ยาห์
นา ฮ้าว แง” แน. 48 ยาว ทื่อม่าง จา เย, อางไว่อางคย้าง ย้า
อูไ่ ต่ ย่าง อ่างูน
่ แต่ค่า เวอ ตือ ยาว, ล่าไม เวอ ชอก ยาว พระ
เยซู ม่านป่อง เวอ กลาง แล ต้าง ปี่ ชี.่ 49 จ้า ชฺา้ ง จ้านล้าชี อือ
จี่ กาง เย นี้ แม้ แน, “บ่าตี่ นบ่าต่อง โจ, ล่อ ฮู คู เซฺ้อ ยางนา
เอลียาห์ อางลือ ปล่อง ลือ ล่า!” แน.
50 พระ เยซู ทื่อ เทอ จี่ โฮ้ก ยาว อาง ซ่า แช ซฺี้ คา ชีเย.
51 แฮ้ญ่ามเมอ โบสถ์ อางฮื่อ อางฮ้อ ง อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ล้อ
งก้อ โย้เวอ, พ้า✡ เทิง ชี ชียา้ ง ซฺ้อก ย้า 2 พื้น แน ชีดอ่อก ล้า
✡
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ชี. พ้า ชีด ชี แฮ้ยา่ อางท่า จาย อางอ่อก เคอ แน ชีด ลู่งลืน
ชี. ยาว นื้ งชฺา่ อืมมือ มีซ
่ ี่อน
ื ล้าชี. ลอบา อืมมือ ปล่าก พล่อย
พล่อย เย. 52 ท้ามชฺา้ งซฺช
ี้ ย
ี า้ อืม พอง อ่อก ล้า ชี. ยาว พาจาว
มาง ชฺา้ งซฺี้ แอ ชี อืม มือ อางบย่า ย้าเย่ แต่ ลาน ชี. 53 พระ
เยซู แต่ ลาน แล่ ยาว ยอง มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ เวอ จาย อ่อก
ลาน คู ชีเย, ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง เวอ
ซฺ่ืย กา แลน ยาว, ค่องช่าง อือนา มย้าง แล ปี่ ชีเย.
54

ตาฮ้า น มู แน ตาฮ้า น นายร้อย ทื่อ ม่าง พระเยซู นา
ล่อ ชีอม
ื , มี่ซี่อน
ื ชี แฮ้ง แน อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี อือ
มย้าง คู ยาว, ยอง มือ นาบาตา เย แค คูแง. แน ยอง จี่ กาง
เย นี้ แม้แน, “ยา พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า ชา” แน.
55 ค่าบาย่า ทื่อมู เว่อเว่อ แน จูง ฮู จา เย. ยอ พระเยซู นา
กาลิลี แควน เวอ จาย ย้าเย่ เค่ ฮูพลา ลา ชี. 56 ยองมู โย้เวอ
มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มาง, มารีย์ ยากอบ แน โยเซฟ เย่ด อา
งบา มาง แน เศเบดี ค่าบา มาง จา เย.
พระเยซู ศพ ย้าง
(ลก. 23:50-56; ยน. 19:38-42)
57 มู่ง คี่ ล้า ก้า โย้ เวอ ชฺา
้ งอางจาอางปาง ทื่อ ม่าง จา แง
อางเม้ง โยเซฟ แน. ยา อาริมาเธีย อางเมิง เวอ จายล้า ชี,
ยา พระเยซู ศิษย์ เย. 58 โยเซฟ ผู้ วา่ ปี ลาต ก้อง แลน ยาว
พระเยซู ศพ ย่าง ป้า แล ชีเย, แฮ้งย้าเย่ ปี ลาต มือ ตาฮ้าน
อือ นา ม่าย พระเยซู ศพ ย่าง โยเซฟ นา ปี่ ปี่ ชี.่ 59 โยเซฟ
มือ พระเยซู ศพ ย่าง, พ้า อางป่อน อางฮู่ อางคา ย่าง ป้าน
ยาว ฮ้าน แอน ชี. 60 ยาว ลอบา ตาแซ้, ยาง ท้ามชฺา้ งซฺี้ ชียา้
อางซฺ่ือ ม่า แต่ง ปี่ ชี่ โย้เวอ พระเยซู ศพ ย่าง ฮ้าน ชี แล ชีเย.
ยาว ยาง ชา แอ แล่เมอ ยาง มือ ท้าม เวอ ลอบาซื่อ อางฮื่อ
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ย่าง พี่ ชีเย. 61 แฮ้ญ่ามเมอ มารีย์ มัก ดาลาชฺ้ าง แน มารีย์
ทื่อ ม่าง มาง เย่ด, ท้า มชฺา้ งซฺี้ ชี ยา้ ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า โย้ เวอ
ล่อดื้ง จา เย.
พระเยซู ศพ ชียา้ โย้เวอ ตาฮ้าน อือนา ล่อ ปี่ ย้าง

62 ยาว ซอทา เคอ เมอ ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี อือ ผูว
้ า่ ปี

ลาต ก้อง ลา ชี. แฮ้นืง ลองนื ง เย. 63 ยาว ยอง มือ ม่า คูงเย
นี้ แม้แน, “กงู ยา่ อางจาม กงากา ชฺา้ งแล่ จ่อบ แฮ้ม้า จี่ แง,
ยา ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 แฮ้นืง อางซฺ่ือ แต่ ล้า แล่ แง แน. 64 ท้า
มชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา ม่า ล่อ แอ ปี ปาว ว่านที่ 3 นื ง
เวอ ตื่อเคอ แน, อ่า ซา ยาง ศิษย์ อือ ศพ แฮ้ง ค่าว ยาว ค่
องช่าง อือ นา จ้อบ คู นา นี้ แม้ แน, ‘ยา แต่ ลาน แล่ง ญา’
แน, นี้ เทอ จ้อบ แล่ ยาว ยา ชฺา้ ง อือนา อางอ้าน แฮ้งล่อบ่า
ปา ยาเป จ้อบ แล่ แง” แน. 65 ยาว ผู้ วา่ ปี ลาต มือ ม่า ชี นี้
แม้แน, “ตาฮ้าน อือนา ม่า ล่อ แอ ปี่ ว นอง ล้อม้อก แน ซฺ่ืย
แอ ซี้ง ซฺ่ืย แอ ปาว” แน. 66 แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชี
ย้า โย้เวอ ตาฮ้าน อือนา ล่อ ปี่ ชี. ยาว ท้าม อ้อง ย้า ลอบา
พี่ ชี โย้เวอ อางช่า แต่งตีด ชี. อางช่า แฮ้ยา่ อางอ้าน แม้แน
บ่าจา ยาว ฮาก โก้นก้าว ล้า ชี แน ฮาย แบ ปี่ ง.

28

พระเยซู แต่ล้า แล่ ชียา้ ง
(มก. 16:1-8; ลก. 24:1-12; ยน. 20:1-10)
1 ว่านตีด ซอทาอางด่า โย้เวอ มารีย์ มักดาลาชฺา
้ ง, แน มา
รีย์ ทื่อม่าง มาง เย่ด มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ เวอ ล้าน ชี เย.
2 แฮ้ญ่าม เมอ นาบาตา เย มีซ
่ ี่อน
ื ชี, ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง
เท่วาด่า ทื่อม่าง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ ยาว, ลอบา ท้าม อ้อ
งย้า โย้เวอ พี่ ชี ย่าง ต่าน อ่อก ชีเย. ยาว ลอบาท่า เวอ ดื้ง
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ชีเย. 3 เท่วาด่า มาง อางโต แฮ้ยา่ มู่งบล่าบ ช้อด ย้า แปล้น
แง. แน ยาง ค่าลาว แฮ้ยา่ อู่ไต่ แม้แน ป่อน แง. 4 ตาฮ้าน
อือ เท่วาด่า มางนา มย้าง คู ยาว แค ยืก เลิง แล่ คูช.ี
5 จี่ ว ีด อางซื้ง มาง เท่ วาด่า มาง ค่า บาย่า มาง เย่ด นา จี่
ช่าง เย นี้ แม้แน, “บ่ากงาแคคา, กงา อางแบ ไน้ ยา่ พระเยซู
ไม้ กางเขน ท่า เวอ ตื่อ ตี้ด แซ่ ชี มางก้ อง ล้า แงแน, 6 ยา
นู้เวอ บ่า จา กาน, ยางนา ชี ชี นู้เวอ ฮู ล้า ปาว, ยาง จี่ ชี ชี
แม้ แนย้า แต่ ล้าน แล่ ชี. 7 ยาง ศิษย์ อือ นา อางไว่ แน แอ
ม่า แอ ปาว นี้ แม้แน, ‘ยา แต่ ล้าน แล่ง ญา, ยาว อามือ ยา
กาลิลี แควน โย้เวอ นองฮู่ ย้า แลน แง. ยาว นอย่า ยางนา
โย้ เวอ กงามย้าง แลแง’ อางเลิง่ นี้ ย่า กงา นองนา ลือ ม่า
ล่าง ย้างย้า” แน.
8 ค่า บา ย่า มาง เย่ด มือ ท้า มชฺา
้ งซฺี้ ชี ย้า โย้ เวอ อาง ไว่
อางคย้าง แน อ่ อกแอน ชี, เย่ด แคมอางแค กย่าง อางก
ย่าง แน ฮื่น แอ พระเยซู ศิษย์ อือนา ม่า แอ ชีเย.
9 ทื่อชีด
่ ยาว พระเยซู มือ ค่าบาย่า มาง เย่ด ล้าก้า เวอ จูง
ลือ ชีเย. แน จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน, “อางจาอางดื้งบื้อ ลา?” แน.
ยาว เย่ด มือ พระเยซู ล่า คื่อ เวอ อ้อง ค่อด ป่า ตู คู บอกไว้
แล ชีเย. 10 ยาว พระเยซู มือ ค่า บาย่า มาง เย่ด นา จี่ ชา่ ง
ชี นี้ แม้แน, “บ่ากงาแคคา, กงา ชฺา้ ง อือนา กาลิลี แควน โย้
เวอ ม่าย แล ปี่ ปาว, ยอย่า กงานา โย้เวอ กงามย้าง ล่าแง”
แน.
ตาฮ้าน อือ ปุโรหิต ยอคา อือนา ม่า ย้าง

11 ค่าบาย่า มาง เย่ด แก้บ้า ย่อ แอ เมอ, ตาฮ้าน ท้ามชฺา
้ งซฺี้

ชียา้ ล่อฮู ทื่อบ่า อืมมือ อางเมิง คล้าว โย้เวอ อ้องแล ยาว,
ปุโรหิต ยอคา อือ นา อางเลิง่ ตอ ล้า ชี อือ อู่ บน้า ปี่ ชีเย.
12 แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา อือ แน ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ น้า ท้า ม
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ลางกายาว, ตาฮ้าน อือนา พลู้ บย่า ย้าเย่ ปี่ ชี. 13 ยอย่า ตา
ฮ้า น อือ นา ม่า จี่ ปี่ ชี่ นี้ แม้ แน, “พระเยซู ศิษย์ อือ ตาฮ้า น
ล่อ จา อือ ยู่ เมอ พระเยซู ศพ ย่าง ค่าว แอน ชี แน. 14 ยาว
จาว่าแน นี้ เลิง่ ผู้วา่ มางก้ อง เคิน แล ยาว, นอย่า เจิน
้ เจ้อ
บ่า กงา จี่ คา กงู จี่ กานนา นองนา บ่า ฮาย ลาบ้า บ ปี่ ล่า.”
15 ตาฮ้าน อืมมือ พลู้ ย่าง ยู้ ยาว ยอง ม่า ชี แม้แน ฮาย คู ชี,
แฮ้งย้าเย่ นี้ เลิง่ ย่า ยิวชฺา้ ง อือ อามือเคอ แน อูบ
่ กาแง.
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
(มก. 16:14-18; ลก. 24:36-49; ยน. 20:19-23; กจ. 1:6-8)
16 พระเยซู ศิษย์ เอก 11 คู่น อืม มือ กาลิ ลี แควน โย้ เวอ
แลน คู ชี. ยาว ตาแซ้ พระเยซู ม่ายแล ปี่ ชี่ โย้ เวอ แลน คู
ชีเย. 17 ยองมู ย่าง พระเยซู นา มย้าง คู ยาว ป่าตูคู บอกไว้
ชี. จ้า ทื่อบ่า นื งบา เวอ เย้ง คูง พระเยซู ม้าม้า ย้าล่า แน.
18 พระเยซู มือ ยองก้อง อ้อ งล้า ยาว จี่ ชา
่ ง เย นี้ แม้ แน,
“พาจาว ม้า กงานา มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ล่าที่ คาโค
ลาโค ย่าง ปี่ ล่างญา. 19 นี้ แม้ แนยาว นองมือ, ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด อือ นา กงา ศิษย์ เพล่อ ล้า ปี่ ปาว,
ยองนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ เมอ, อ่าโบ้งพาจาว, กงา
พาจาวอางย่า เพล่อ ชี มาง, อางค่องอางล้า อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง
อางเม้ง นี้ ง ไจ ฮา ปี่ โว. 20 นอย่า กงา กูยา่ งกูเจ้อ ม่าอูบ
่ ล่า
ชี นี้ ง, โค แน ยองนา ม่าอู่บ น้าจ่า ปี่ คู โว! ยาว บ่าลู่ ม คูโจ
กงาย่า นองก้อง กูญ่าม ย้า จา แงแน, ชฺา้ งอางเมิง อางนื ง
ลีน เมอ เคอ ย้า!” แน.

138
จี่วด
ี ม้าม้า พระคัมภีร ์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Bisu: จี่วด
ี ม้าม้า พระคัมภีร ์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bisu
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.
All rights reserved.
2020-11-16

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 14 Jun 2022 from source files dated 13 Jun
2022
995d815b-1966-5aad-829b-7dcdf74b5bad

