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มาระโก พระเยซู อางเล่ิง แต้ม ชยีา้ง
มาระโก

มาระโก ปาบ แต้ม ชี มาง อางเม้ง แฮย้า่ มาระโก แน เย�
ยา พระเยซู ศิษย์เอก บ่าอา่� จ้า ยา พระเยซู ศิษย์เอก ท่ือ
บ่า ออื ล่ากานวา่ชา่ง� มาระโก ปาบ น้ียา่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
นา แต้ม อา้น ป่ี แง�
มาระโก ปาบ น้ียา่ นาบาตา แน บ่าม่อง แน บ่าก่ืน ลาม

ลาม� แน พระเยซู ล่ากาน วา่ ชีออื แต้ม บยา่ แง� มัทธวิ
แน ลูกา เยด่ ปาบ แฮง้ ฮู เมอ� กงาแบ แง มาระโก พระ
เยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ บยา่ แน บ่าแต้ม ชี แน� จ้า ยา พระ
เยซู ล่ากาน วา่ ชี ออื บยา่ แน แต้ม ช�ี พระเยซู ล่ากาน วา่
ชี ออืยา่ ฮา แบ ป่ี แง� ยา พาจาวอางยา่ แน� มาระโก ชฺา้ง
ออืนา แบ ป่ี ซ้ี แง� พระเยซู พาจาว มาง ล่ากาน ม่า วา่ ป่ี
ชี่ แฮง้ วา่ แงแน� พระเยซู ล่ากาน วา่ แฮ้ยา่ ชฺา้ง ออืนา
ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ีง น้ีง ยา้เป� ยา ไม้กางเขน ท่า เวอ
ซ้ีฺ เมอ ชฺา้ง ออืนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ี แง� แน ยาง ซ้ีฺ
ยาว แต่ล้า แล่ชี่ น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮายแบ ป่ี แง� ยา อา่ซ่าง
แน� แน ยางนา เค่ น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�

ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง ยา่ง
(มธ� 3:1-12; ลก� 3:1-9, 15-17; ยน� 1:19-28)

1 น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ก่าซ้าด อางฮื่อ พาจาวอางยา่ มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ต่องก่าต่าง ยา้ง� 2 ค้าแต้ เวอ พา
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จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อสิยาห*์ มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน
แต้ม ชี ช�ี
�พาจาว ม้า ยาง อางยา่ มางนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี
�แม่น แน น้า ปาว� กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺา้ง ป่าวฮู ท่ือม่าง ซฺา

แอ ป่ีง�
ไม้ ยา นางนา ชฺา้ง นางนา ชา เจ่อ ล่าง ออื ซฺ้า ชี ล่าแง�� ✡
3 ชฺา้ง แฮม้้า ซ่องก่อง อางเวอ่ โยเ้วอ น้ีแม้แน ป่าว แง�

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

ค่องชา่ง ออื ก่าซ้าด มาง ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮง้
แม้แน�� � ✡

4 ยาว ชฺา้ง พาจาว มาง จ่ี เคอ น้ีม้า ยอหน์ เย� ยา ซ่อง
ก่อง อางเวอ่ โยเ้วอ ด้ืง แง� แน ยา ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ม่า
อู่บ แง� �อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น
แล่ โว� ยาว ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คู โว� ยาว พา
จาว มาง นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า��✡ แน� 5 ชฺา้ง
อางอบี่าอา่ ยูเดีย แควน กูต่องกูต่ี ออื ก้อง จายล้า คูช�ี แน
เยรูซาเล็ม อางเมิง แน จอรแ์ดน ล้างบ้า ก่องทาง ออืก้อง
จายล้า คูช�ี ยองมู น้ียา่ ยอหน์ ม่าอูบ่ แฮง้ น้า ล้า คูช�ี แน
ค่าตอง อางบล่าบ ฮา ชี ออื ยอหน์ นา ม่ายแบ ป่ีชี�่ ยาว
ยอหน์ มือ ยองนา จอรแ์ดน ล้างบ้า โย้เวอ ล้างตือพิธีบัพ
ติศมา ฮา ป่ี ช�ี 6 ยอหน์ อางก่าอางตูม ตูม แล่ชี่ แฮ้ยา่ อูฐ
อางม่ือ แฮง้ ไจ แต่ง ช�ี ยาง ไซฮาง อางจ่อ ฮดี แล่ชี่ แฮ้
ยา่ ซ้าดอางคอ�✡ ยาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่ ญ่ามไป่ แน ปยา่จ่ืฺอ�
7 ยอหน์ ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ป่าว ม่า แง� �ชฺา้ง ท่ือม่าง จา
* 1:2 1:2 อสิยาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เป� ยา พาจาว มาง อางเลิง่ กาญ่าม
600 ปี เมอ ตอล้าง แฮง้ แต้ม ชี ช�ี ✡ 1:2 1:2 มาลาคี 3:1 ✡ 1:3 1:3
อสิยาห์ 40:3 ✡ 1:4 1:4 กิจการ 13:24; 19:4 ✡ 1:6 1:6 2 พงศ์กษัตรยิ์
1:8



มาระโก 1:8 iii มาระโก 1:13

แง� ยา กงา น่อง เวอ ลือ แง� ยา กงา ล่อบ่าปา ล่าท่ี ฮื่อ
แง� กงา อางโต น้ียา่ ยางนา แค้บ ล่าต่ือ พื้อ ป่ี เวมิ บ่าซูม�
8กงา นองนา ล้าง แฮง้ ไจ พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ล่าง� จ้า ชฺา้ง
แฮ้ม้า นองนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ไจ พิธี
บัพติศมา ฮา ป่ี ล่าง�� แน�

พระเยซู ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ชี่ ยา้ง
(มธ� 3:13-17; ลก� 3:21-22)

9 แฮญ้่ามเมอ พระเยซู มือ นาซาเรธ็ ค่อง โย้เวอ จาย
จอรแ์ดน ล้างบ้า โย้เวอ แลน ช�ี นาซาเรธ็ ค่อง น้ียา่ กา
ลิลี แควน โยเ้วอ ด้ืง แง� แน พระเยซู มือ ยอหน์ ก้อง ล้าง
ตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ชี�่ 10 พระเยซู ล้าง คล้าว โย้เวอ
ออ่ก ล้า เมอ� ยาง ซฺ้อก ยา้ มู่ง แฮง้ พอง ออ่ก นา มยา้ง ช�ี
แน ยาว พระเยซู มือ มยา้ง ช�ี พาจาว มาง อางค่องอางล้า
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ฮายา่ อางป่อน แม้แน แต่ง แล่ยาว�
ยางก้อง ปยา้ม แป่ก ลือ ชแีน� 11 ยาว พาจาว มาง มู่งท่า
โยเ้วอ จาย น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ค่า เวอ� นา อา่โบง้ อางยา่ ลาก
มาง ยา้� อา่โบง้ นางนา นืงบาจาบ ล่าง�✡ แน�

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

12 พระเยซู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่เปิน ยาว� ซฺ้อก
ยา้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยางนา ซ่องก่อง
อางเวอ่ โยเ้วอ ซ่ืฺย ด้ืง แล ช�ี 13ยาว พระเยซู มือ โยเ้วอ 40
นืง ด้ืง ช�ี แน แฮญ้่ามเมอ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง พระ
เยซู นา นืงบาเจ้อฮู ช�ี แน พระเยซู ด้ืง ชี โย้เวอ ซ่องก่อง
✡ 1:11 1:11 ปฐมกาล 22:2; สดุดี 2:7; อสิยาห์ 42:1; มัทธวิ 3:17; 12:18;
มาระโก 9:7; ลูกา 3:22
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ซ้าด อางโซ้ก คาตา จา แง� จ้า เท่วาด่า อมื พระเยซู นา ฮู
พลา แง�

พระเยซู ต่องก่าต่าง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชยีา้ง
(มธ� 4:12-22; ลก� 4:14-15; 5:1-11)

14ยอหน์ นา คอก ชู ล้อง ยาว� พระเยซู มือ กาลิลี แควน
โย้เวอ แลน ช�ี แน ต่องก่าต่าง พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่าอู่บ ช�ี 15 พระเยซู น้ีแม้แน
จ่ี เย� �พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
อางญ่าม แท้ ล้าน ญ้า� อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ยาว นืงบา
อางซ่ืฺอ เพ่น แล่ โว�✡ แน อางเลิง่ อางแม่น น้ีเลิง่ เจ่อ โว��
แน�

พระเยซู ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ง 4 คู่น ออืนา แชยู้้ ชยีา้ง
16 ท่ือนืง จา แง� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิลี แปฟาง

โย้เวอ ยอ่ จา เมอ� อนัดรูว์ แน ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮา้ว
มางนา มยา้ง ช�ี อนัดรูว์ ซีโมน อางแพ้� แน เยด่ ล่องแต่
ซฺ้าชฺา้ง� แฮญ้่าม เมอ เยด่ ฮอจ้ืง จาน จา แง� 17 ยาว พระ
เยซู มือ เยด่นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงาก้อง เค่ ล้าน ปาว�
แน กงายา่ ไน้นา ชฺา้ง นา ซ่ืฺย กงาก้อง ซฺ้า ล้า ล่าง แฮง้ ม่าอู่
บ แบ ป่ี ล่าวา่� แน� 18 ยาว เยด่ มือ ซฺ้อก ยา้ ฮอจ้ืง วี ยาว
พระเยซู ก้อง เค่ แอน ช�ี

19 พระเยซู อางอี้ ยอ่ แลน แล่ เมอ� ยากอบ แน ยอหน์
เยด่นา มยา้ง แล ช�ี เยด่ เศเบดี อางยา่ยา่ค่า� แนแฮญ้่าม
เมอ เยด่ ล้อง คล้าว โย้เวอ ฮอจ้ืง กู่ ด้ืง ช�ี 20พระเยซู มือ
ซฺ้อก ยา้ เยด่นา ฮา้ว ช�ี ยาว เยด่ มือ อางโบง้ มางนา ล่ากา
นวา่ฮู ออืก้อง ล้อง โยเ้วอ ชี ชา่ ยาว� พระเยซู ก้อง เค่ แอน
ช�ี
✡ 1:15 1:15 มัทธวิ 3:2
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พระเยซู แด่ยา่ ก่า ออ่ก ชยีา้ง
(ลก� 4:31-37)

21 พระเยซู แน ศิษย์ อมื คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ
แอน คูช�ี ลองนืง เคิน ยาว พระเยซู มือ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้
เวอ ออ้ง แลน ช�ี✡ แน ค่องชา่ง ออืนา ม่าอู่บ ช�ี 22 ค่อง
ชา่ง ออื พระเยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ คู เมอ� นาบา
ตา ยา้ นืงบาม่าน คูช�ี ไม้ พระเยซู ม่าอู่บ น้ียา่ อางล้ีบอาง
ล่าว ม่าอู่บฮู ออื ม่าอู่บ แฮง้นา บ่าตู่� จ้า ยา พาจาว มาง
ก้อง ล่าท่ี ม้าม้า จายลือ ชี แฮง้ ไจ ม่าอูบ่ แง�✡ 23 แฮญ้่าม
เมอ ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา แง� ยางนา แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี�่ ยาว
ยาง ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ยอ่ ออ้ง ล้าน ช�ี แน น้ีแม้แน จ่ี
โฮก้ฮา้ว ช�ี 24 �โอ�้ พระเยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง เวอ� นา กงูนา
บ้าเจอ ฮา ล่าแง� นาง นู้เวอ ล้า ชี น้ียา่ กงูนา ก่างพยา ล้า
ล่างลา� กงา อางแบ ยา้ นา อา่ซ่าง แน� นา พาจาว มาง
ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ยา้�� แน�

25 จ้า พระเยซู มือ แด่ยา่ มางนา น้ีแม้แน อี่ ช�ี �กยาบ
ยาว ออ่กแอน โว�� แน� 26 ยาว แด่ยา่ มาง ค่าพ่ายา่ ม่าง
อางโต แฮง้นา ฮา แล่ง แน ยกื ป่ีชี�่ แน ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
โฮก้ฮา้ว ล่าน ช�ี ยาว แด่ยา่ แฮม้าง ออ่ก ช�ี

27 ยาว ค่องชา่ง คาโคลาโค อมื นืงบาม่าน คูช�ี ยองมู
แฮง้ น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ช�ี �บ้าเจอตอนล้าช�ี น้ียา่
ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซ่ืฺอ ลา� ค่าพ่าย่า น้ีม้า ล่าท่ี อางจา ม้าม้า
ยา้� ยา แด่ยา่ ออืนา อางม่า กงา กา� แน แด่ยา่ อมื ยาง
นา น้าจ่าง� แน� 28 บ่ามล่าง ยาว ชฺา้ง กาลิลี แควน กูต่อง
กูต่ี เวอ ด้ืง คูชี อมื พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ แบ โค คูช�ี

✡ 1:21 1:21 อพยพ 20:8-11 ✡ 1:22 1:22 มัทธวิ 7:28-29
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พระเยซู ซีโมน ยอ่บา มางนา พ่าญาด ยา ชยีา้ง
(มธ� 8:14-17; ลก� 4:38-41)

29 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ อ่อก
แอน คูช�ี ต่ืน ยากอบ แน ยอหน์ เยด่ คาตา ยา้� ยาว ยอ
งมู แฮง้ ซฺ้อก ยา้ ซีโมน แน อนัดรูว์ เยด่ ยูม้ โย้เวอ แลน
คูช�ี 30 ซีโมน ยอ่บา ม้า อางม้างกยา้ ยู่ป่าม โย้เวอ ยูน่ ช�ี
พระเยซู เคิน แล เมอ� ค่องชา่ง อมื ซฺ้อก ยา้ ซีโมน ยอ่บา
มาง อางเลิง่ แฮง้ อู่บน้า ป่ีชี�่ 31 ยาว พระเยซู มือ ซีโมน
ยอ่บา มางนา ซฺ้าแล ช�ี แน ยางนา ล่าปู่ ชู ค้อง ทานล้า ป่ี
ชี�่ ยาว ซีโมน ยอ่บา มาง ซฺ้อก ยา้ อางม้างกยา้ แฮง้ โปยว
คาช�ี ยาว ซีโมน ยอ่บา มาง พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออืนา
ฮา่ง จฺ่าเกิง่ ซฺ้า จฺ่าต้าง ป่ีชี�่

พระเยซู ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา พ่าญาด ยา ชยีา้ง
32 มู่งค่ีล้าก้า เคอ มู่งน่ืง กลา เมอ� ค่องชา่ง อมื ชฺา้ง อา

งด้า แน ชฺา้ง แด่ยา่ ออ่ง ชี ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า
คูช�ี 33ยาว ค่องชา่ง คาโคลาโค อมื ซีโมน ยูม้ ล้าก้า โยเ้วอ
ชอ้น ลางกา ช�ี 34แน พระเยซู มือ ชฺา้ง พ่าญาด ต่างไล เพ
ล่อ คูชี ออืนา อางบยา่ ยา้ พ่าญาด ยา โปยว ป่ีชี�่ แน แด่
ยา่ อางบยา่ ยา้ ก่าอ่อก ช�ี จ้า ยา แด่ยา่ แฮ้ออืนา เจิน้เจ้อ
บ่าป่ี จ่ี� ไม้ แด่ยา่ แฮอ้อื อางแบ ยา้ พระเยซู อา่ซ่าง แน�

พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชี
ยา้ง

(ลก� 4:42-44)
35ยาว พระเยซู มือ ซอทา อางด่า บ่าแปล่น ฮู่ เวอ ยู่ ทาน

ล้า ช�ี แน ซีโมน ยูม้ โย้เวอ อ่อกแลน ช�ี ยา ตีอางกยาบ
ชฺา้ง บ่าจา โย้เวอ พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา แล ช�ี 36 นื
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งก้องก้อง ยาว ซีโมน แน ยาง อางชา่ง อมื พระเยซู นา ซฺ้า
กวา่ คูช�ี 37พระเยซู นา ซฺ้า มยา้ง เมอ� ยองมู แฮง้ ยางนา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง คูช�ี �อา่จาน เวอ� ค่องชา่ง คาโคลาโค ออื
นางนา ซฺ้ากวา่ ล่า คูง� แน�

38 จ้า พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �กงา ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ลือ ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ลือ แง� น้ีแม้แน
ยาว กงูนา ฮาก อางเมิง ออืก้อง แอ ป่ี ล่าปาว� กงา โย้เวอ
ค่องชา่ง ออืนา คาตา ยา้ กงา ม่าอู่บ แง� แน� 39 แฮง้ยา้
พระเยซู มือ กาลิลี แควน กูต่องกูต่ี ออืเมอ แอน้ ช�ี แน ยา
ยวิชฺา้ง โบสถ์ ออืเมอ ม่าอู่บ ช�ี แน แด่ยา่ ชฺา้ง นา ออ้ง ชี
ออืนา อางอบี่าอา่ ก่า ออ่ก ช�ี✡

พระเยซู ค่าพ่ายา่ ค้ีตู้ด มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 8:1-4; ลก� 5:12-16)

40 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง� ค้ีตู้ด เพลิน่ ช�ี ยา พระเยซู
นา ซฺ้า ล้า ช�ี แน ยา พระเยซู นา บอกไว้ ยาว ป้า ปล่อง
ป่ีชี�่ แน ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �จาวา่แน นาง กงานา อาง
ปล่อง ล่าซ่ี แนยาว� กงา อางโปยว ม้าม้า ยา้� แน�

41 พระเยซู มือ ชฺา้ง ค้ี ตู้ด แฮ้มางนา ซ่ืงกงา่กยา้ แง�
แฮง้ยา้ ยาง ล่าปู่ ยา่ง กลาง ออ่กแอ ป่ีชี�่ แน ชฺา้ง ค้ีตู้ด แฮ้
มางนา วา่ ช�ี แน น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �โอย่� กงา นางนา อาง
ปล่อง ล่าซ่ี ยา้ โปยว ปาว�� แน� 42ยาว ซฺ้อก ยา้ ค่าพ่ายา่
แฮม้าง ค้ีตู้ด เพล่อ ชี แฮง้ โปยว ช�ี แน ยาง อางซฺ่าอางคอ
อมื แม่นมาง ล้า ช�ี

43 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ค้ีตู้ด มางนา ชา แอ ป่ี เมอ น้ี
แม้แน ม่า ช�ี 44 �อา่ซ่าง มางนา น้ีเลิง่ บ่าอู่บน้า ป่ี โจ� จ้า
ปุโรหติ มางนา ฮู ป่ี โว� แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้ ท่าน โว�
✡ 1:39 1:39 มัทธวิ 4:23; 9:35
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โมเสส ชฺา้ง ค้ีตู้ด เพล่อ ยาว โปยว ชี ออืนา ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้
แม้แน� ✡ ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แบ ป่ีง น้อ� นาง ค้ีตู้ด
น้ียา่ โปยว ญ้า� แน� 45 จ้า ค่าพ่ายา่ น้ีม้า พระเยซู นา เจิก่
ยาว� อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ ฮากนา อูบ่น้า ป่ีชี�่ ฮาก แบ โค
เมอ� ชฺา้ง อางอบี่าอา่ พระเยซู นา เค่ คูช�ี แฮง้ยา้ พระเยซู
มือ ค่อง คล้าว โย้เวอ บ่าออ่ง แล ตอ กาแง� แฮง้ยา้ ยาง
มือ ค่อง อางเง้ อา่ซ่าง มาง บ่าจา โย้เวอ ด้ืง แอ ช�ี แน ค่
องชา่ง อมื กูต่องกูต่ี เวอ จาย ยางนา ซฺ้า ล้า คูช�ี

2
พระเยซู ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 9:1-8; ลก� 5:17-26)

1 2-3 นืง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ คาเปอรนาอุม ค่อง
โย้เวอ พ่าว แลน แล่ชี�่ แน ค่องชา่ง อมื แบ โค ช�ี พระ
เยซู ซีโมน ยูม้ โย้เวอ ด้ืง แงแน� 2 แฮง้ยา้ ค่องชา่ง อมื ซี
โมน ยูม้ โย้เวอ แล ชอน ลางกา ช�ี แน ยองมู น้ียา่ ซีโมน
ยูม้ คล้าว โย้เวอ ปลืงแท่ง ลางกา ช�ี ยูม้ ล้องก้อ ล้าก้า โย้
เวอ ล้อน ออ่ก ลือ แอ เคอ ยา้� พระเยซู มือ ยองนา พาจาว
จ่ีต่าง แฮง้ ป่าว ม่าอู่บ ช�ี 3 แฮญ้่ามเมอ ค่าพ่าย่า 4 คู่น
จา แง� ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง ต่องแก่ ท่ือม่าง นา อา่เพ่น เวอ
ยู่ ป่ี ยาว ปล่อง ลาม ลางกา ช�ี แน พระเยซู ก้อง ซ่ืฺย ล้าน
ช�ี 4 จ้า ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา พระเยซู ก้อง แท้
แน บ่าซ่ืฺย ออ้งแล กงา กา� ไม้ ชฺา้ง นาบาตา บยา่� แฮง้ยา้
ยอง มือ พระเยซู ด้ืง ชี แฮต้้าด เวอ ยูม้มู้ง แฮง้ พอง ออ่ก
ช�ี ยาว ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา อา่เพ่น โย้เวอ ยู่ ป่ี ยาว กล่า
มกล่าม แน พระเยซู ก้อง คลา ลู่ง แอ ป่ีชี�่ 5 พระเยซู มือ
✡ 1:44 1:44 เลวนิีติ 14:1-32
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ยอง เจ่อ คูง แฮง้ กงามยา้ง เมอ� ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา น้ีแม้
แน จ่ีชา่ง ช�ี �อางยา่ เวอ� กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่า
ยู่ ล้าก้าน� แน�

6อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ท่ือบ่า โยเ้วอ ด้ืง จา แง� ยองมู
น้ียา่ นืงบา เวอ น้ีแม้แน เยง้ คูง� 7 �ชฺา้ง น้ีม้า พาจาว มาง
นา จ่ี ฮูยา้ แง� ไม้ ชฺา้ง ออืนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ น้ียา่ พา
จาว มาง ญา ฮา กงา กาแง� แน� 8 จ้า พระเยซู อางแบ ยา้
ยอง นืงบา โยเ้วอ บ้าเจอ เยง้ คูง แน� แฮง้ยา้ ยาง น้ีแม้แน
จ่ี ช�ี �บ้าเจอ นอ น้ีแม้ อางเย้ง คู แน� 9 กงานา ชฺา้ง ต่อง
แก่ น้ีมางนา บ้าเจอล้อแม้ จ่ีชา่ง ป่ี ล่าง� �กงา นางนา อาง
ซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน จ่ี ป่ี ล่าง ลา� อา้ว �ทานล้า
โว� นาง อา่เพ่น แฮง้ กอ ปาว� แน ยอ่ แลน ปาว� แน จ่ีป่ี
ล่าง ลา� บ้าเจอล้อแม้ จ่ี แฮง้ ไง่ แง� 10 จ้า กงา นองนา
ฮา มยา้ง ป่ี ล่าง� ชฺา้งอางยา่ ม้า ล่าท่ี อางจา� ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ เวมิ อางกงา� แน�
ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง ต่องแก่ มางนา จ่ีชา่ง ช�ี 11 �ทานล้า
โว� อา่เพ่น กอ ยาว ยูม้ เวอ พ่าว แลน โว�� แน�

12 ชฺา้ง ต่องแก่ ม่าง ทานล้า ยาว อา่เพ่น กอ ยาว ยอ่ อ่
อกแอน ช�ี ค่องชา่ง ออื มยา้ง ยาว นาบาตา ยา้ นืงบาม่าน
คูช�ี แน ยอง พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูช�ี แน น้ีแม้
แน จ่ี คูช�ี �โอ�้ กงู น้ีแม้ บ่ามยา่ง กางซ้ืง น่อ�� แน�

พระเยซู เลวี นา ฮา้ว ยาง ศิษย์ เพล่อ ป่ีชี่ ยา้ง
13พระเยซู มือ แปฟาง ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โยเ้วอ พ่าว

แลน แล่ชี�่ แน ชฺา้ง อางอบี่าอา่ ยางนา ซฺ้า ล้า ช�ี แน พระ
เยซู มือ ยองนา ม่าอู่บ ช�ี 14 พระเยซู ม่าอู่บ เปิน ยาว ยอ่
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พ่าว แอ แล่ เมอ� ภาษี กอย้า โย้เวอ ชฺา้ง ภาษีกอฮู* ท่ือ
ม่าง นา มยา้ง ช�ี ยาง อางเม้ง เลว�ี แน ยา อลัเฟอสั อาง
ยา่ยา่ค่า� เลวี ก้อง อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แล่ง มัทธวิ แน�
ยาว พระเยซู มือ เลวี นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงาก้อง เค่ ล้าน
โว�� แน� เลวี มือ ทานล้า ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แลน ช�ี

15 มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว พระเยซู มือ เลวี ยูม้ โยเ้วอ ฮา่งจฺ่า
แอ ช�ี ชฺา้ง ภาษีกอฮู† ออื แน ชฺา้ง อางบล่าบ ออื อางอีบ่า
อา่ พระเยซู ก้อง เค่ แอน คูช�ี แน ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง
ท่ือบ่า ออืยา่� พระเยซู แน ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า
ด้ืง คูช�ี 16 อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ท่ือบ่า จา แง� ยองมู น้ี
ยา่ ฟารสีิ ออื อางมู� ฟารสีิ อางมู น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื ศาสนา
แฮง้ ปีนแตปีนนา ยา้ ท้ือ คูแง� แน ยอ พระเยซู นา มยา้ง
ชี ชฺา้ง ภาษีกอฮู ออืก้อง แน ชฺา้ง อางบล่าบ ออืก้อง ท่ืงกงา่
แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง ชี แน� แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู ศิษย์ ออืนา น้ี
แม้แน น้า คูช�ี �พระเยซู ค่ือ แฮอ้อื ก้อง บ้าเจอฮา ท่ืงกงา่
แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง แง�� แน�

17พระเยซู มือ ยอง จ่ี แฮง้ กงากยา่ ยาว ยองนา น้ีแม้แน
พอ ช�ี �ชฺา้ง บ่าด่าบ่ากยา่ง ออืยา่ มอ นา บ่ากงา ซ้ี� จ้า
ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง ออืยา่ มอ นา กงา พ่าญาด ยา แล่ซ่ี
แง� กงา ชฺา้ง ฮาก นาบท้ือ คูชี ออืนา ซฺ้า ลืง บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง
อางบล่าบ ฮาก บ่านาบบ่าท่ือ ออืนา ซฺ้า ลืง แง� ไม้ ยองนา
นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ีง แนนอ� แน�
* 2:14 2:14 ชฺา้ง ภาษีกอฮู น้ียา่ ชฺา้ง บ่ากงา่บ่าเกิง� แฮง้เย่ ฮาก บ่าซอ คูแง�
† 2:15 2:15 ชฺา้ง ภาษีกอฮู น้ียา่ ยวิชฺา้ง เย� ยองมู น้ียา่ โรมชฺา้ง ออืนา ล่ากาน
วา่ ป่ี แง� ยองมู น้ียา่ ยวิชฺา้ง ยอง ท่ือเจ่อท่ือจาด ชฺา้ง ออื ก้อง ภาษี ฮู่ กอ ยาว�
โรมชฺา้ง ออืนา ซฺาแล แง� ยองมู น้ียา่ พลู้� อางเกิง่อางก้อ ออื บยา่ แน ยู้ คูแง�
ยวิชฺา้ง ออื ยองนา นาบาตา เม้อ แง�



มาระโก 2:18 xi มาระโก 2:22

พระเยซู ฮา่ง จฺ่าเกิง่จ่ืฺง อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ชยีา้ง
(มธ� 9:14-17; ลก� 5:33-39)

18 แฮญ้่ามเมอ ยอหน์ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ี มาง
ศิษย์ ออื� แน ฟาริ สี ศิษย์ ออื ฮา่ งจ่ืฺง พาจาว มางนา
อธษิฐาน ฮา คูช�ี ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� พระเยซู นา ซฺ้า
ล้า ช�ี แน ยางนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �บ้าเจอ นาง ศิษย์ ออื
ยา่ ฮา่ง บ่าจ่ืฺง คู แน� ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี มาง
ศิษย์ ออื แน ฟารสีิ ศิษย์ ออื แม้แน�� แน�

19 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �นอยา่ ชฺา้ง� แต่งงาน
ฮา ล่ากาน เวอ ล้า คูชี ออืนา� ฮา่ง จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า แนพ่าว แอ
แล่ ป่ีง ลา� นอ น้ีแม้แน บ่าฮา อา่ลา� เจ้าบ่าว มาง ยอง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� ยองมู น้ียา่ ฮา่ง บ่าจ่ืฺง เป� 20 จ้า
เจ้าบ่าว มางนา ซ่ืฺยแล แฮนื้ง เคิน ล้า เมอ� ยองมู แฮง้ เจ้า
บ่าว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ด้ืง� แน ยองมู แฮง้ ฮา่
งจ่ืฺง คูแง� กงา ศิษย์ อมื ท่ือชา่งกานญา� กงา จา เมอ ยอ
ฮา่ง บ่ากงา จ่ืฺง� จ้า กงา แลน เมอ ยอ ฮา่งจ่ืฺง อธษิฐาน กงา
ฮา คูแง� แน�

21 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ อูบ่ เพก้น้า ป่ีชี�่ ยาง
ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซ่ืฺอ แน� ยา น้ีแม้แน
จ่ี แง� �อา่ซ่าง มาง พ้า อางซ่ืฺอ แฮง้ ค่าลาว อางอา้น เวอ
อางต้อง บ่าต่อ� ไม้ พ้า อางซ่ืฺอ น้ียา่ อี ลู่ง เมอ� ค่าลาว อา
งอา้น แฮง้นา จาก แช ป่ีง� แน อางอา้น ล่อบ่าปา ยา้ อาง
ฮอ้น กล้ือ อ่อกแอ แล่แง� แน� 22 ยาว พระเยซู มือ ยอง
นา อางเลิง่ ท่ือเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า แล่ ป่ีชี�่ ยาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ี
ยา่ อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซ่ืฺอ เวอ กาน
ชี ออื แม้แน ยา้� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่ซ่าง มาง อา่งูน่
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แต่ค่า อางซ่ืฺอ แฮง้� ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอา้น เวอ บ่าท่อ
ก กาน� ไม้ อา่งูน่ แต่ค่า อางซ่ืฺอ น้ียา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อา
งอา้น แฮง้นา ฮา ปล่าก ป่ีง� น้ีแม้แนยาว ต่ืน อา่งูน่ แต่ค่า
แน ซ้าด อางคอ ปาไต่ แฮง้ ก่างพยา แง� ม้าม้า น้ี อา่งูน่
แต่ค่า อางซ่ืฺอ น้ียา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซ่ืฺอ เวอ กงากาน
แง� แน�

พระเยซู ลองนืง อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ชยีา้ง
(มธ� 12:1-8; ลก� 6:1-5)

23 ท่ือนืง จา แง� พระเยซู แน ศิษย์ ออื กอแต่ โย้เวอ
ยอ่ ไก คูช�ี แฮนื้ง ยา่ ลองนืง� ศิษย์ อมื นาบาตา ฮา่งแบ่
คูแง� แฮง้ยา้ ยอง กอน้าม ยา่ง เชอ ชา่จฺ่า คูช�ี✡ 24 ฟาริ
สี ออื แฮ้แม้แน มยา้ง ยาว ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี ช�ี
�ฮู ปาว� อามือ นาง ศิษย์ ออืยา่ ลองนืง อางล้ีบอางล่าว
เวอ ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน บ่าฮา เค่ คู� ไม้ อามือ ยอ ลอง
นืง เวอ ล่ากาน วา่ คูแง� แน�

25 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน พอ ช�ี �นอยา่ พระ
คัมภีร์ เวอ บ่ากงา อา้น กางซ้ืงลา� ก่าซ้าด ดาวดิ แน ยาง
ชฺา้ง ออื แบ่ซฺู่ เมอ� บ้าเจอล้อแม้ ฮา คูชี แน� 26 ยา โบสถ์
พาจาว มาง ด้ืงยา้ โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี แน พาจาว มาง
นา ค้านู้มป่าง ท่าน ชี แฮง้ จฺ่า ช�ี น้ีเลิง่ อาบีอาธาร์ ปุโรหติ
ยอคา เพล่อ เมอ ตอล้า ช�ี กงู ศาสนา อางล้ีบอางล่าว น้ี
ยา่� ปุโรหติ อนื ญา พาจาว มางนา ค้านู้มป่าง ท่าน ชี แฮง้
จฺ่า กงา กาแง�✡ จ้า ก่าซ้าด ดาวดิ ค้านู้มป่าง แฮง้ จฺ่า ช�ี
อา่จ่าม มือ ยาง ชฺา้ง ออืนา คาตา ยา้ เป่ิง จฺ่า ป่ีชี�่✡ แน�
✡ 2:23 2:23 เฉลยธรรมบัญญัติ 23:25 ✡ 2:26 2:26 เลวนิีติ 24:9
✡ 2:26 2:26 1 ซามูเอล 21:1-6
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27 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �พาจาว ม้า
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ลองนืง จา ป่ี แง� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ปล่อง
แนนอ� ชฺา้ง ออืนา ลองนืง ปาปาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ีง บ่า
อา่� 28 น้ีแม้แนยาว กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี่ น้ีม้า� ล่าท่ี
อางจา ลองนืง ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่แง� แน�

3
พระเยซู ค่าพ่ายา่ ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 12:9-14; ลก� 6:6-11)

1 ท่ือนืง จา แง ลองนืง เวอ� พระเยซู ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้
เวอ ม่าอู่บ ด้ืง เมอ� ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ ท่ือม่าง จา
แง� 2 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื แน ฟารสีิ อมื พระเยซู
นา ล่อ ฮู แง� อา่ซ่าง นา ลองนืง เวอ พ่าญาด ยา ป่ี แงแน�
ไม้ ยอ พระเยซู นา อางเลิง่ จ่ี เซฺ่อ ซฺ้า เย� 3พระเยซู มือ ค่า
พ่ายา่ ล่าปู่ อางแล่บ มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ชฺา้ง อางมู
ล้าก้า นู้เวอ จูง ล้า โว�� แน�

4 ยาว พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออืนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �กงา
น้า ล่า ปานา� กงู อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ ลองนืง เวอ บ้าเจอ
ม่า ฮา ป่ีช�ี อางเลิง่ อางแม่น ฮา ล้า� อา้ว อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา แง� ชฺา้ง นา จ่ีวดี ปล่อง ล้า� อา้ว ก่างพยา แง�� แน�
จ้า ยองมู แฮง้ กยาบ คูช�ี 5พระเยซู มือ นืงบาค่า ชี แน

ก่าคยา่วคยา่ว ช�ี ยา นืงบาค่า ยอง แมก่า เวอ ฮูน ช�ี น้ี
มางนา ฮู แฮม้างนา ฮู แน� แน ยา ยอง แฮแ้ม้แน เพล่อ ชี
แฮง้ ปาปาย ก่าคยา่วคยา่ว แง� ไม้ ยองมู น้ียา่ อางล้าน แน
บ่ากงา่บ่าเกิง คู� ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่
บ มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ล่าปู่ กลาง ออ่ก ล้า ป่ี โว��
แน� ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ยาง ล่าปู่ อางแล่บ แฮง้ กลาง
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อ่อกแอ ป่ีชี�่ ยาว ยาง ล่าปู่ แล่บ ชี แฮง้ โปยว ช�ี 6ฟารสีิ
ออื แฮ้แม้แน มยา้ง เมอ� ยอง ยวิชฺา้ง โบสถ์ อางเง้ เวอ อ่
อกแอน คูช�ี แน ซฺ้อก ยา้ ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ง ออืนา ซฺ้า แอ
คูช�ี แน ยองมู แฮง้ ปล่อง เยง่ ลางกา ช�ี พระเยซู นา บ้า
เจอล้อแม้ แซ่ แงแน�

ชฺา้ง อางอบี่าอา่ พระเยซู นา เค่ ชี
7-8 พระเยซู แน ศิษย์ อมื ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ

แลน คูช�ี แน ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ พระเยซู ก้อง เค่ แลน คูช�ี
ชฺา้ง น้ีออื อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่� กาลิลี แควน แน
ยูเดีย แควน เวอ จายล้า คูช�ี แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื เยรูซาเล็ม
อางเมิง แน เอโดม แควน เวอ จายล้า คูช�ี แน ชฺา้ง ท่ือบ่า
ออื� ค่อง จอรแ์ดน ล้างบ้า ก่องทาง เวอ ด้ืง ชี ออืเมอ จา
ยล้า คูช�ี แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ค่อง ไทระ อางเมิง ก่องทาง
เวอ� แน ไซดอน อางเมิง ก่องทาง เวอ ด้ืง ชี ออืเมอ จายล้า
คูช�ี ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูชี น้ียา่� ไม้ ยอ
ฮาก พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี ออื จ่ี กา ชี แฮง้ กงากยา่ คูช�ี
9 ชฺา้ง นาบาตา บยา่ แฮง้ ปาปาย ยา้ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์
ออืนา ม่า ล้อง ท่ือล่าม ซฺ้า ยางนา ป่ี ป่ีชี�่ แน ยาง ล้องตา
ช�ี ยาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ยางก้อง บ่าป่ี
ปลืงแท่ง แนนอ� 10พระเยซู มือ ชฺา้ง อางด้าอางกยา้ง ออื
นา อางอบี่าอา่ พ่าญาด ยา โปยว ป่ีชี�่ แฮง้ยา้ ชฺา้ง พ่าญาด
เพล่อ คูชี อมื ปลืงแท่ง พระเยซู ก้อง ออ้ง ล้าน คูช�ี ไม้ พระ
เยซู นา วา่ คูง แนนอ�✡ 11แน อา้ล่อมเมอ ชฺา้ง แด่ยา่ ออ่ง
ป่ีชี่ ออื พระเยซู นา มยา้ง แง� ยอง ซฺ้อก ยา้ พระเยซู นา
บอกไว้ คูแง� แน น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ คูง� �นา พาจาวอาง
✡ 3:10 3:10 มาระโก 4:1; ลูกา 5:1-3
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ยา่�� แน� 12 จ้า พระเยซู มือ แด่ยา่ ออืนา ปีนแตปีนนา
ยา้ น้ีแม้แน ม่า แง� �กงา อา่ซ่าง แน ฮากนา บ่าม่า โจ��
แน�

พระเยซู ศิษยเ์อก 12 คู่น แชยู้้ ชยีา้ง
(มธ� 10:1-4; ลก� 6:12-16)

13 ยาว พระเยซู มือ ตาแซ้ ท่า เวอ ตา แลน ช�ี แน ชฺา้ง
ยางนา เค่ ป่ี ซีง ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื ยางนา
ซฺ้า ล้า คูช�ี 14 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง 12 คู่น แชยู้้ ยาง ศิษย์
เอก เพล่อ ป่ีชี�่ แน ยาง ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงา
นองนา แชยู้้ กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ป่ี ล่าง� แน กงา นอง
นา ไจ ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ กวา่ แอ ป่ี ล่าง� 15 แน กงา นอง
นา ล่าท่ี จา ป่ี ล่าง� นอง ล่าท่ี น้ียา่ แด่ยา่ ชฺา้ง นา ออ้ง ชี
ออืนา ก่า ออ่ก อางกงา� แน�

16 น้ียา่ ศิษยเ์อก 12 คู่น พระเยซู แชยู้้ ชี ออื อางเม้ง ยา้ง
เป�
ซีโมน� พระเยซู ยางนา เปโตร แน อางเม้ง อางซ่ืฺอ เม้ง
ป่ี ช�ี

17 ยากอบ แน ยอหน์� เยด่ เศเบดี อางยา่ยา่ค่า� พระ
เยซู เยด่นา โบอาเนอเย แน ฮา้ว� มู่งเจ่ อางยา่ แน ฮา
แง�

18 อนัดรูว�์
ฟีลิป�
บารโธโลมิว�
มัทธวิ�
โธมัส�
ยากอบ อลัเฟอสั อางยา่ยา่ค่า ม่าง�
ธดัเดอสั�
ซีโมน อสิราเอล อางเจ้ออางจาด นา ลาก มาง�
19 แน ยูดาส อสิคาริโอท กาญ่าม เวอ พระเยซู นา บ่า
แม่น ฮาชา่ง มาง�



มาระโก 3:20 xvi มาระโก 3:27

พระเยซู แน ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง
(มธ� 12:22-32; ลก� 11:14-23; 12:10)

20ยาว พระเยซู มือ ยูม้ เวอ พ่าว แอน แล่ชี�่ ยาว ชฺา้ง อา
งอบี่าอา่ โยเ้วอ จูง ชอ้น ลางกา แล่ชี�่ แฮง้ยา้ พระเยซู แน
ยาง ศิษย์ อมื ฮา่งจฺ่าญ่าม บ่าจา แง� 21 พระเยซู ยูม้ชฺา้ง
ออื พระเยซู นา ซฺ้าล้า ช�ี ไม้ ยอ ฮาก น้ีแม้แน จ่ี กาง แฮง้
นา กงากยา่ ช�ี �เยซู เปิดบา เพลิน่ ช�ี แน� แฮง้ยา้ ยอง
พระเยซู นา ยูม้ เวอ ชา ซ่ืฺย พ่าว แล คูแง�

22อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ท่ือบ่า จา แง� เยรูซาเล็ม อาง
เมิง โยเ้วอ จายล้า ช�ี แน ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง� �เยซู
นา ซาตานแด่ยา่ยอคา อางเม้ง เบเอลเซบูล แน ชี่ มาง ออ้ง
ป่ีชี�่ แฮง้ยา้ ยาง แด่ยา่ ก่า ออ่ก กงา กาแง�✡ แน�

23 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ แน
อางเลิง่ อูบ่ เพก้น้า ป่ีชี�่ ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �ซาตานแด่ยา่
ยอคา น้ียา่ ค่าตอง อางมู ออืนา อางก่า ฮื่น ป่ี ลา� 24 อาง
เมิง ล้อเมิง ก้อง ชฺา้ง ออื ซีแล บ่าโลง กาแง� แฮ้เมิง อาง
เมิง เพล่อ แล แล่ บ่ากงา เป� 25 ยาว ยูม้ชฺา้ง ล้อยูม้ ซีแล
กาง� ยอ ก่างพยา แง� 26 น้ีแม้แนยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง ท่ือชา่งกานญา� จาวา่แน ยาง แด่ยา่ ค่าตอง ยา่เจ่น
เพล่อ ชี ออืนา ก่างพยา ยาว� ยา แด่ยา่ยอคา บ่าเพล่อ แล
แล่ ตอ กา� จ้า ยา ก่างพยา แง� 27 ม้าม้า น้ียา่ ฮาก ยูม้
เวอ อางเกิง่ ค่าว ฮื่น น้ียา่� จาวา่แน ยูม้ซ้ืง อางแก่นอาง
คา มางนา บ่าชู พือ ชี ยาว� อา่ซ่าง มาง ยูม้ คล้าว โย้เวอ
อางเกิง่ แฮง้ บ่าค่าว ฮื่น กงากา� จ้า จาวา่แน ยูม้ซ้ืง อาง

✡ 3:22 3:22 มัทธวิ 9:34; 10:25
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แก่นอางคา มางนา ชู พือ ชี ยาว� ยูม้ คล้าว โยเ้วอ อางเกิง่
แฮง้ อางค่าว ฮื่น กงากา ยา้� *

28 �กงา ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� พาจาว ม้า ชฺา้ง อางบล่าบ กู
ยา่งกูเจ้อ ฮา ชี ออืนา� แน ชฺา้ง คาโคลาโค ฮากนา จ่ี ฮูยา้
ชี ออืนา� อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ เวมิ อางกงา ยา้แน� 29 จ้า
พาจาว ม้า ชฺา้ง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา� จ่ี
ฮูยา้ ชี ออืนา อางซีอางบล่าบ ยู้ แง� ไม้ ชฺา้ง แฮ้ออื อางบ
ล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่� ยองนา ฮา ชฺา้ง อางบล่าบ เพล่อ แล ป่ี
แง�✡ แน�

30พระเยซู น้ีแม้ จ่ี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยางนา
น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �เยซู นา แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี�่ แน�

พระเยซู ยูม้ชฺา้ง ม้าม้า ออื
(มธ� 12:46-50; ลก� 8:19-21)

31 ยาว พระเยซู อางบา แน อางแพ้ อมื เคิน ล้า ช�ี ยอ
งมู น้ียา่ ยูม้ อางเง้ โย้เวอ จูง ล่อ คูช�ี แน ชฺา้ง ออืนา ม่า
พระเยซู นา ฮา้ว แล ป่ีชี�่ 32แฮญ้่ามเมอ ค่องชา่ง อมื พระ
เยซู นา ด้ืง แวด คูช�ี แน ยองมู แฮง้ พระเยซู นา น้ีแม้แน
จ่ีชา่ง ช�ี �นาง อางบา แน นาง อางแพ้ ออื นางนา ยูม้ อาง
เง้ โยเ้วอ ล่อ ล่าง� แน�

33พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �กงา อางบา แน กงา อาง
แพ้ ออืยา่ อา่ซ่าง�� แน� 34ยาว พระเยซู มือ ค่องชา่ง ยาง
* 3:27 3:27 ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ยูม้ซ้ืง อางแก่นอางคา มาง แน เพ้ก
แง� พระเยซู นา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ยูม้ คล้าว โยเ้วอ ค่าว ออ่ง อางเกิง่
ค่าว ฮื่น แล ชี มาง แน เพ้ก แง� ยูม้ คล้าว อางเกิง่ แฮย้า่ ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง ชฺา้ง เพล่อ ชี่ ออืนา เพ้ก แง� ยาว พระเยซู ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ก่า
จ่า ชี่ มาง ยา้� แน ยา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ชฺา้ง เพล่อ ชี ออืนา ปล่อง ช�ี
ไม้ ยองนา นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ีง แนนอ� ✡ 3:29
3:29 ลูกา 12:10
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นา ด้ืง แวด ชี ออืนา ฮู ช�ี แน น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �นู้เวอ ชฺา้ง น้ี
ออื กงา อางบา� กงา อางแพ้ ออื ยา้� 35กงา อางบา� กงา
อางแพ้ แน กงา อางป่อ ม้าม้า ออืยา่� ชฺา้ง พาจาว มาง นื
งบาจาบวา แน ฮาย เค่ ออื ยา้เป� แน�

4
น่าวา่ฮู มาง กอยา่ว ปยา ชยีา้ง
(มธ� 13:1-9; ลก� 8:4-8)

1 ท่ือนืง จา แง� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ก่องทาง
โย้เวอ ม่าอู่บ แล แล่ชี�่ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ยางนา จูง แวด
ช�ี แฮง้ยา้ ยาง ล้อง ท่า เวอ ตา ด้ืง แล ช�ี ✡ ยาว ค่องชา่ง
อมื พระเยซู ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ แปฟาง ท่า ออืเมอ จูง น้า ช�ี
2 พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ ไล เลิง่ ยา้ จ่ีเพ้ก ม่าอู่บ ช�ี
ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� 3 �แม่น แน น้า โว� น่าวา่ฮู ท่ือม่าง จา
แง� อ่อกแอ กอยา่ว ปยา แอ ช�ี 4 กอยา่ว ปยา เมอ� กอ
ยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ แก้บ้า ยอ่ยา่ ออืเมอ กลาน ช�ี ยาว ฮายา่
ดอก จฺ่า โค ช�ี 5 กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ ลอบา ท่า เวอ น้ืงชฺา่
จา ชี ออืเมอ กลาน ช�ี ยาว กอยา่ว แฮง้ อางไว่ ยา้ แต่ล้าน
ช�ี ไม้ น้ืงชฺา่ บ่าน่า� 6 จ้า น้ืงชา้ ชอ่ เมอ ล้อง ยาว แฮว่ กือ
ซ้ีฺน ช�ี ไม้ อางเช บ่าน่า� 7 กอยา่ว ท่ือบ่า ออืยา่ จ่ีกู่แต่ เวอ
กลา แอ ยาว� จ่ีกู่ปาว ยา่ง โปกปาว ฮา ซ้ีฺ ป่ี ชเีย� แฮง้ยา้
กอ ป้าง แฮง้ กอน้าม บ่าอ่อก ล้า แง� 8 จ้า กอยา่ว ท่ือบ่า
ออืยา่ น้ืงชฺา่ อางแม่น ออืเมอ กลาน ช�ี แฮง้ยา้ แต่ ฮื่อ มอง
ล้า แม่นมาง ช�ี แน กอน้าม พลอง ออ่ก ล้า กอ กงา ชี 30
โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ� แน�

9 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง�
แม่น แน น้า คูปาว� แน�
✡ 4:1 4:1 ลูกา 5:1-3
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พระเยซู บ้าเจอฮา อางเลิง่ เพ้ก ออื ม่าอูบ่ แง
(มธ� 13:10-17; ลก� 8:9-10)

10พระเยซู ท่ือม่าง แน จา เมอ� ศิษยเ์อก 12 คู่น แน ชฺา้ง
ท่ือบ่า พระเยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ คูชี อมื พระเยซู
นา ซฺ้า ล้า ช�ี แน ยางนา ป้า อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ่ ชี ออื จ่ีไค้
ป่ีชี�่

11 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นอง ญา
เป พาจาวอางเมิง อางเลิ่งอางโชง แฮง้ กงาแบ คูแง� ฮาก
บ่ากงา แบ เป� จ้า กงา ฮากนา อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ กาน
แง� 12 ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ มอ ชี ชี แฮง้แม้แน เพล่อ ป่ีง
แนนอ� พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน มอ ชี ช�ี
�ยองมู น้ียา่ ฮู เวมิ ฮู แล่ ยา้� จ้า บ่าฮู มยา้ง กา�
น้า เวมิ น้า แล่ ยา้� จ้า บ่าน่ากลา กา� ไม้ ยอง มยา้ง เมอ

แบน ยาว�
ยอ พาจาว มางนา พ่าวซฺ้า ล้า แง� แน พาจาว มาง ยองนา

อางซีอางบล่าบ บ่ายู�่ � แน�✡

กอยา่ว ปยา ชี แฮง้ จ่ีไค้ น้า ป่ีง ยา้ง
(มธ� 13:18-23; ลก� 8:11-15)

13 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �นองมู น้ี
ยา่ อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ่ น้ีเลิง่ นา บ่าน่ากลา กาซ้ืง ลา� ท้าว
นอ บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ ท่ือบ่า ออืนา น้ากลา
กาแง� 14 น่าวา่ชา่ง น้ีม้า พาจาวจ่ีต่าง ป่าว ม่าอูบ่ฮู แน ท่ือ
ชา่งกานญา� 15 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กอยา่ว แก้บ้า ยอ่ยา่ กลา
ชี ออื ช้อดยา้� ยอง พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่ เมอ� ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มาง ซฺ้อก ยา้ ยา่ด ฮื่น แง� 16 ยาว ชฺา้ง ท่ือ
บ่า ออืยา่ กอยา่ว ลอบา ท่า น้ืงชฺา่ จา ชี ออืเมอ กลา ชี ออื
✡ 4:12 4:12 อสิยาห์ 6:9-10
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ชอ้ด ยา้� ยองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่ เมอ� นืงบา
ต่องม่อนซ้า แง� แน ซฺ้อก ยา้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ นืงบา เวอ
กอ ชี คูช�ี 17 จ้า ยอ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ปีนแตปีนนา แน บ่า
แบ คู� แฮง้ยา้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ยอง นืงบา เวอ อางมล่าง
แน บ่าด่ืง แง� จาวา่แน ยอง พาจาวจ่ีต่าง เจ่อ ชี แฮง้ ปา
ปาย� แน ฮาก ยองนา คาม ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ยาว�
ยอ ซฺ้อก ยา้ พาจาวจ่ีต่าง เจ่อ ชี แฮง้ วา่ง แง� 18 ชฺา้ง ท่ือ
บ่า ออืยา่ กอยา่ว จ่ีกู่ปาว กลา ชี ออื ชอ้ด ยา้� 19 ชฺา้ง น้ีออื
พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่ ชี ออื ยา้� จ้า ยอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แฮง้ พีล้้อง แง� แน อางเกิง่อางก้อ ค่าม พลู้
ออืนา ลาก แง� แน ตานฮา จา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ กงา ซ้ี แง�
แฮง้ยา้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ยอง ก้อง จองไจ บ่าจา แง� ยาว
น้ียา่ ยอง จ่ีวดี แฮง้นา จ่ีกู่ ปาว ชี ป่ีชี่ ชอ้ด ยา้เป� 20 จ้า ชฺา้ง
ท่ือบ่า ออืยา่ กอยา่ว น้ืงชฺา่ อางแม่น เวอ กลา ชี ออื ชอ้ด
ยา้� ยองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง กงากยา่ ยาว นืงบา คล้าว กอ
ชี ช�ี แน จองไจ ตอล้า ชี 30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ�
แน�

ต่องซ่ืฺอลาน อางเลิง่ ยา่ง
(ลก� 8:16-18)

21 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �อา่ซ่าง จา
แง ต่องซ่ืฺอลาน จฺ่อ ยาว น้ืงชฺา่อู่ล่อง โคบ ชี แงแน� บ่าอา่
ยาว ต่องซ่ืฺอลาน จฺ่อ ยาว ป้าเซ้อ ออ่ก เวอ จ่อต้ืง แงแน�
ต่องซ่ืฺอลาน น้ียา่ จฺ่อ ยาว ต่องซ่ืฺอลานต้ืงยา้ เวอ จ่อต้ืง อา่
ลา�✡ 22 ยาว ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ง ออื ค่าวโชง ชี ชี ออืยา่�
กาญ่าม เวอ พาจาว มาง� ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮา มยา้ง
✡ 4:21 4:21 มัทธวิ 5:15; ลูกา 11:33
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ป่ี แง� แน อางเลิง่ ฮากนา บ่าป่ี แบ ออืยา่ ออ่ก ล้า ฮากนา
กงาแบ ป่ี แง�✡ 23 อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง แม่น แน น้า โว��
แน�

24 พระเยซู มือ น้ีแม้แน คาตา ยา้ จ่ี แล่ชี�่ �นอง จ่ีต่าง
กงากยา่ ชี น้ีง แม่น แน เยง้ ฮู ปาว� นอง น้ีป้าค้า ล้อม้อก
ฮา แง� นอง มือ แฮ้ ล่อ ยา้ แบ บยา่ เค่ แง� แน พาจาว ม้า
นองนา แฮ้ ล่อบ่าปา แบ ป่ี ล่าง�✡ 25 นอ ชฺา้ง น้าฮู บ้าเจอ
ล้อออืเจ้อ เพล่อ แง� ชฺา้ง กงา ม่าอู่บ ยาว น้า ออื บยา่ แน
แบ เค่ แง� จ้า ชฺา้ง กงา ม่าอูบ่ ยาว บ่าน่า ออื� แน อางแบ
ยา้ แน เยง้ จ่าแล่ง ออื� พาจาว ม้า ยาง แบ ชี แฮง้ ยู้ ค่ืน
แล่ แง� แน�✡

กอชาว อางเลิง่ ยา่ง
26 พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �พาจาวอางเมิง

น้ียา่ กอยา่ว แต่ ออ่ก ล้า มอง ฮื่อ แล แฮง้แม้แน ยา้� ค่า
พ่าย่า ท่ือม่าง จา แง� ยา้ เวอ กอชาว แอ ช�ี 27 ค่าพ่าย่า
แฮม้้า มู่งค่ี เวอ ยู่ แง� แน นืงก้อง เวอ ล่ากาน วา่ แง� แน
ยาง กอชาว ชี แฮง้ แต่ ออ่ก ล้า แง� แน ต่ืน มู่งค่ี นืงก้อง
ยา้ มอง ฮื่อ แล แง� จ้า ยา บ่าแบ กอซ่ือ แฮ้ บ้าเจอล้อแม้
แต่ มอง ฮื่อ แล ชี แน� 28 น้ืงชฺา่ น้ียา่ กอยา่ว ออืนา ฮา แต่
ออ่ก ล้า มอง ฮื่อ ป่ี แง� ต่องก่า เวอ กอยา่ว แฮง้ แต่ ออ่ก
ล้า อางป้าง อางยา่ เพล่อ เปิน แง� ยาว น่อง เวอ กอป้าง
อางยา่ แฮง้ มอง ฮื่อ แล แง� แน กอน้าม ออ่ก ล้า กอซ่ือ
เพล่อ แง� * 29 กอซ่ือ ออื ซ้ืฺอ เมอ ค่าพ่าย่า แฮ้ มาง ก่ีว
ท่าม อ่อกแอ กอแย่ แอ แง� ไม้ กอแย่ญ่าม เคิน ป้าน่อ�✡
แน�
✡ 4:22 4:22 มัทธวิ 10:26; ลูกา 12:2 ✡ 4:24 4:24 มัทธวิ 7:2; ลูกา 6:38
✡ 4:25 4:25 มัทธวิ 13:12; 25:29; ลูกา 19:26 * 4:28 4:28 กอยา่ว น้ียา่
พาจาวจ่ีต่าง แปล่ ออ่กแอ แฮง้นา เพ้ก แง� กอน้าม น้ียา่ ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่าง
อางน้า ออืนา เพ้ก แง� ✡ 4:29 4:29 โยเอล 3:13
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ม่าต่าโก้บ อางนือ อางเลิง่ ยา่ง
(มธ� 13:31-32, 34-35; ลก� 13:18-19)

30 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �กงา พาจา
วอางเมิง น้ีงนา บ้าเจอ นา เพ้ก ล่ือวา้� บ้าเจอ ล้อเลิง่ เพ้ก
น้า ป่ี ล่าวา้� 31 ม่าต่าโก้บ นือ นา เพ้ก นา�✡ ม่าต่าโก้บ นือ
น้ียา่ น้ืงชฺา่ เวอ คลา เมอ อางนือ นาบาตา อ�ี 32 จ้า มอง
ฮื่อ ล้าน ยาว ซ่ือยา่วก่างยา่ว คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา อาง
ป้าง มอง แง� แน ล่างาม ออ่ก แง� ฮายา่ อางป่าม แต่ง
ด้ืง อางกงา� แน� 33พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา พาจาวจ่ีต่าง
แฮง้ ม่าอูบ่ เมอ� อางเลิง่ น้ีป้าค้า ไลเลิง่ ยา้ เพ้ก ม่าอูบ่ ช�ี
ยอง กงากยา่ ยาว น้ากลา กาง แฮง้ วา ยา้� 34 ยา ค่องชา่ง
ออืนา อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ แง กูเลิง่ ยา้� จ้า ยาง ศิษย์ ออื
ยอง แอ่ แน ด้ืง เมอ� ยา ยาง ฮากนา อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ่ ชี
ออื กูยา่งกูเจ้อ ยา้ จ่ีไค้ ยองนา แบ ป่ี แง�

พระเยซู ฮา้งม้าน อางแล่ง แน ล้างฮา้ด ออืนา ม่า วา่ง
ป่ีชี่ ยา้ง

(มธ� 8:23-27; ลก� 8:22-25)
35 มู่งค่ีล้าก้า แฮนื้ง เวอ� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้ี

แม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงู ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก ป่ากยา่ คาม
แอน ปยา� แน� 36พระเยซู ศิษย์ อมื ค่องชา่ง ออืนา ชี ชา่
ยาว� ล้อง พระเยซู ด้ืง จา ชี มาง ก้อง ตา แอ คูช�ี ยาว
ฮาก คาตา ยา้ ล้อง ท่ือบ่า ออื ก้อง ตา ยองนา เค่ แอน ช�ี
37 ยาว ฮา้งม้าน ตอน ชี นาบาตา ยา้ แล่ง แง� แฮง้ยา้ ล้าง
ฮา้ด เอกิ ล้อง คล้าว โย้เวอ ออ้ง ล้าน ช�ี ล้อง คล้าว โย้เวอ
ล้าง ป้าดจา ปลืง ยา้� 38 แฮญ้่าม เมอ พระเยซู ล้อง ต่องซ่ี
โยเ้วอ ตู่คู คู ยู่ ช�ี แฮง้ยา้ ศิษย์ อมื พระเยซู นา ตาแค ทาน
ล้า ป่ีชี�่ แน ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง� �อา่จาน เวอ� นา
✡ 4:31 4:31 มัทธวิ 13:31
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กงูนา บ่าต่ีนบ่าต่อง ล้าลา� นา กงู ล้างน่ือ แซ่ แล่ นา บ่าวา่
ม ลา�� แน�

39แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ทานล้า ยาว� ฮา้งม้าน แน ล้างฮา้
ด ออืนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �วา่ง ยาว กยาบ โว�� แน� ยาว
ซฺ้อกยา้ ฮา้งม้าน อางแล่ง ตอ ชี แฮง้ วา่ง ยาว กยาบ ช�ี แน
ล้างฮา้ด เอกิ กวา่ แฮง้ วา่ง ยาว กยาบ ช�ี

40 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�บ้าเจอฮา แค คูง� บ้าเจอ กงานา นืงบาบ่าชี่ ล้า แน��
แน� 41 จ้า พระเยซู ศิษย์ ออืยา่ นาบาตา ยา้ แค คูง� ยอ
งมู น้ียา่ น้ีแม้แน น้า กาแง� �ยา อา่ซ่าง ม้าม้า เวอ� ซ้าม
บ้า ฮา้งม้าน แน ล้างฮา้ด อมื ยางนา น้าจ่าง� แน�

5
พระเยซู แด่ยา่ ค่าพ่ายา่ มาง ก้อง ออ้ง ชี ออืนา ก่า ออ่ก

ชยีา้ง
(มธ� 8:28-34; ลก� 8:26-39)

1พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อมื ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ท่ือป
ล่าก ป่ากยา่ เคิน แล ช�ี แน โย้เวอ เกราซา อางเมิง ชฺา้ง
ออื ด้ืงยา้ ยา้งเย�่ 2 พระเยซู ล้อง โย้เวอ ออ่ก ล้า เมอ� ซฺ้
อก ยา้ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง นา มยา้ง ช�ี ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา
แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี�่ แน ยา ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ ฮื่น ออ่ก ล้า
ช�ี 3 ค่าพ่าย่า น้ีม้า ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ ออืเมอ ด้ืง แง� ยางนา
อา่ซ่าง มาง โซ่ บ่าชู พือ ชี แล่ กงากา� 4 ไม้ ยางนา ล่าปู่ แน
ล่าค่ือ โย้เวอ โซ่ พือ ชี ไลเทอ เคิน ญา� จ้า ยาง มือ กูเทอ
ยา้ โซ่ แฮง้ จาก วี แง� ค่าพ่ายา่ น้ีม้า นาบาตา ยา้ แก่นคา
แง� อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่าชู ด้ืง กงากา� 5 ยา ต่ืน มู่งค่ี
นืงก้อง ยา้ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ แน ตาแซ้ ออืเมอ ยอ่ ซ้อดแซ้ด
โฮก้ฮา้ว กวา่ แง� แน ลอบา แฮง้ ยาง อางโต ออืเมอ คีด
แล่ง�



มาระโก 5:6 xxiv มาระโก 5:14

6 ยาว ยาง พระเยซู นา อางเวอ่ เมอ จาย ยา้ ฮู มยา้ง ช�ี
แฮง้ยา้ ยาง ฮื่น ล้า พระเยซู นา ซฺ้าน ล้า ช�ี แน พระเยซู
นา ป่าตูคู บอกไว้ ช�ี 7 แน ยาง มือ น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว ช�ี
�พระเยซู พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ อางยา่ มาง เวอ� บ้าเจอ
ฮา กงานา ต่ีนต้อง ล่าง� พาจาว มางนา ก่ามค่าน ป่ี ปาว�
นา กงานา บ่าฮา ด้ากยา้ง ลาบ้าบ ป่ี ล่า�� แน� 8 ค่าพ่าย่
า น้ีมาง น้ีแม้แน จ่ี ชี น้ียา่� ไม้ พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน
ม่า ช�ี �แด่ยา่ บ่าแม่น เวอ� ออ่กแอน โว� ค่าพ่ายา่ น้ีมาง
อางโต นู้เวอ บ่าด่ืง โจ�� แน�

9 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �นาง อาง
เม้ง บ้าเจอล้อแม้�� แน� แด่ยา่ แฮ้มาง น้ีแม้แน พอ ช�ี
�กงา อางเม้ง อางมู* แน� ไม้ กงู ค่าพ่าย่า น้ีมาง อางโต
นู้เวอ ไล โต น่อ ด้ืง แง� แน� 10 ยาว แด่ยา่ อมื พระเยซู
นา ไลเทอ ยา้ ป้า ช�ี ยองนา ตี แฮม้าง ก้อง บ่าก่า ฮื่น ป่ี โจ
แน�

11 แฮญ้่ามเมอ วา่ ท่ือมู จา แง� วา่ปอฮู ออื ตาแซ้ ก่อง
ทาง ออืเมอ อางจ้า ซฺ้าจฺ่า กวา่ ป่ีชี�่ 12 แฮง้ยา้ แด่ยา่ อมื
พระเยซู นา น้ีแม้แน ป้า คูช�ี �กงูนา วา่ น้ีออื ก้อง ออ้ง ป่ี
ล่าปาว� แน� 13 ยาว พระเยซู มือ แด่ยา่ ออื ยางนา ป้า ชี
แฮง้แม้แน ฮา ป่ี ช�ี แฮง้ยา้ แด่ยา่ อมื ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
ก้อง ออ่ก ช�ี แน วา่ ออื ก้อง ออ้ง แอ ช�ี ยาว วา่ คาโคลา
โค 2,000 โต อมื ตาแซ้พยางพยาง โยเ้วอ ฮื่น แล คูช�ี แน
ลองอองอางฮื่อ เวอ เปิก กลา แอน คูช�ี แน ล้าง น่ือ แซ่
แล่ คูช�ี

14 วา่ปอฮู อมื ฮื่น แล อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้ ฮากนา ม่า

* 5:9 5:9 ค้าแต้ เวอ โรม ตาฮา้น อางมู ท่ือมู น้ียา่ ตาฮา้น 3,000 คู่น เมอ จาย
6,000 คู่น เคอ เย จา แง�
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กวา่ แล ช�ี ต่ืน อางเมิง คล้าว เวอ ด้ืง ออื แน อางเมิง อาง
เง้ เวอ จา คูชี ออืนา คาตา ยา้� แฮง้ยา้ ยอง อางเลิง่ ตอล้า
ชี แฮง้ ออ่ก ฮูน ลือ คูช�ี 15 ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ซฺ้า ล้า
คูช�ี แน ค่าพ่าย่า แด่ยา่ ไล โต แน ออ้ง ป่ีชี่ มางนา มยา้ง
คูช�ี ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ชี่ แน ฮาก
แม้แน วี่ไซป้านญา จา ล้า ช�ี ยาว ยองมู แฮง้ แคน คูช�ี
16 ยาว ชฺา้ง น้ีเลิง่ กงามยา้ง คูชี อมื ค่าพ่าย่า แด่ยา่ ออ่ง ป่ี
ชี่ มาง ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้� แน วา่ ออื ก้อง อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮง้ ยองนา อู่บน้า ป่ีชี�่ 17 แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู
นา ป้า ยอง อางเมิง โยเ้วอ ออ่กแอ ป่ีชี�่

18 พระเยซู ล้อง คล้าว โย้เวอ ลู่ง ด้ืง แอ เมอ� ค่าพ่าย่า
แด่ยา่ ออ่ง อาน มาง พระเยซู นา ป้า เค่ แอน ช�ี

19 จ้า พระเยซู มือ ยางนา บ่าป่ี เค่ แอ� ยา ค่าพ่าย่า แฮ้
มางนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ยูม้ เวอ พ่าว แล นาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา
ซฺ้า แล ปาว� แน ยองนา ม่า แบ ป่ีว จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า นางนา
บ้าเจอ ฮา ป่ี ล่าชี�่ แน ยา นางนา ล้อม้อก แม่น ชา่ง ล่าง�
แน� 20 แฮง้ยา้ ค่าพ่ายา่ แฮม้าง พระเยซู นา เจิก่ แอน ช�ี
แน เดคาโปลิส แควน† ออืเมอ ต้าว ยา้ ฮากนา ซฺ้า ม่า กวา่
ช�ี พระเยซู ยางนา แด่ยา่ ก่า ออ่ก ป่ีชี่ แน� แน ชฺา้ง คาโค
ลาโค กงากยา่ คูชี อมื นาบาตา ยา้ นืงบาม่าน คูช�ี

ยา่เก ค่าบายา่ อางซ้ีฺ มาง แน ค่าบายา่ อางด้า มาง
(มธ� 9:18-26; ลก� 8:40-56)

21 พระเยซู มือ ล้องตา ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ท่ือปล่าก
ป่ากยา่ พ่าว แอน แล่ชี�่ ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง โย้เวอ
† 5:20 5:20 เดคาโปลิส แควน ทศบุรี แควน น้ี กรกี จ่ีต่าง� ท่ือแช่ เมิง แน
ฮา แง� กาลิลี ลองอองอางฮื่อ มู่งน่ืงออ่กป่ากยา่ ด้ืง แง�
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ชฺา้ง อางอบี่าอา่ พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี แน ยองมู น้ียา่ พระ
เยซู นา ด้ืง แวด คูช�ี 22 ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา เย อางเม้ง ไย
รสั แน� ยา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา เย� ยาว ยาง พระ
เยซู ล่าค่ือ เวอ บอกไว้ ช�ี 23แน ยา พระเยซู นา ปีนแตปีน
นา ยา้ ป้า ยาง อางยา่ยา่บี่ มางนา ปล่อง ป่ีชี�่ ยา น้ีแม้แน
จ่ี แง� �กงา อางยา่ยา่บี่ อางอี มาง อางม้างกยา้ ชา ซ้ีฺ แง�
ยางก้อง ล่าปู่โบ่ย แอ ปาว� ไม้ ยาง อางม้างกยา้ แฮง้ โปยว
คาไล� แน ยางนา จ่ีวดี จา แล แล่ ป่ี เซฺ้อ� แน�

24 ยาว พระเยซู มือ ไยรสั นา เค่ แอน ช�ี ชฺา้ง อางอีบ่า
อา่ พระเยซู นา ยอ่ เค่ ช�ี ยองมู น้ียา่ ปลืงแท่ง ลางกา ช�ี
แน พระเยซู ก้อง แน่ง ออ้งแล คูช�ี

25 ชฺา้ง อางมู โย้เวอ ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา แง� ยา ซ่ีฺ ลู่ง
บ่าต่ือ วา่ง กาแน เพล่อ ล้า 12 ปี เคิน ญา� 26 ค่าบายา่ น้ีม้า
มอ ซฺ้า ค่าตอง พ่าญาด แฮง้ ยา แล่ชี่ ไล คู่น ยา้� แน ยาง
พลู้ แฮง้ พ่าญาด ยาฮู่ ป่ี โค เวมิ ยาง พ่าญาด แฮง้ บ่าเช
ล้า� จ้า อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา เพล่อ แล่ง เค่ แล่ชี�่ 27 ค่า
บายา่ น้ีม้า พระเยซู อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ ช�ี แฮง้ยา้ ชฺา้ง
อางมู โยเ้วอ ยอ่ วาน ออ้งแล� พระเยซู น่องน่อง โยเ้วอ จูง
แล ยาว ค่าลาว เวอ วา่ ช�ี 28 ยา นืงบา เวอ น้ีแม้แน เยง้
แง� �จาวา่แน กงา พระเยซู อางก่าอางตูม โยเ้วอ วา่ ยาว�
กงา พ่าญาด น้ีง อางโปยว ยา้� แน�

29 ค่าบายา่ น้ีมาง พระเยซู ค่าลาว โย้เวอ วา่ ยาว� ยาง
ซ่ีฺ ลู่ง ยา้ง ซฺ้อก ยา้ วา่ง ช�ี แน ยาง มือ แบ จ่าน แล่ชี่ ยาง
พ่าญ่าด น้ียา่ โปยว ญา แน� 30พระเยซู มือ ซฺ้อก ยา้ แบน
ชี ยาง อางโต เวอ ล่าท่ี น้ียา่ ออ่กแอ ชแีน� แฮง้ยา้ ยาง มือ
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ชฺา้ง อางมู ยางนา ยอ่ เค่ ล้า ชี ออืนา พลาบ ฮู กวา่ ช�ี แน น้ี
แม้แน น้าน ช�ี �อา่ซ่าง กงา ค่าลาว นู้เวอ วา่ ชม้ีา�� แน�

31 ยาง ศิษย์ อมื น้ีแม้แน พอ คูช�ี �อา่จาน เวอ� ฮู ปาว
ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ปลืงแท่ง ลางกา ช�ี แน ยองมู น้ียา่ แน่ง
กา นางก้อง ออ้ง ล้าน คูช�ี ท้าว นา บ้าเจอฮา น้ีแม้แน น้า
แง� �อา่ซ่าง กงานา วา่ ล่าชี่ ม้า�� � แน�

32 จ้า พระเยซู มือ ยาง ค่าลาว เวอ วา่ ชี มางนา ฮู ซฺ้า กวา่
ช�ี 33 ค่าบายา่ แฮ้มาง ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา แค ยกื
แง� แฮง้ยา้ พระเยซู นา ป่าตูคู บอกไว้ ช�ี ยาว อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮง้ อูบ่ น้า ป่ีชี�่ 34ยาว พระเยซู ค่าบายา่ ม่างนา จ่ีชา่ง
ชี น้ีแม้แน� �อางยา่ เวอ� นาง เจ่อ ชน้ีีง ปาปาย ยา้ นางนา
ฮา บ่าจาบ่าด่ืงบื้อ น้ีง โปยว ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� จาบื่อด้ืงบื้อ แน
จ่ีวดี จา แล โว� แน นา บ่าลาบ้าบ แล่ก้าน� แน�

35พระเยซู จ่ี ยา้ง บ่าลีน ก้ืง กาซ้ืง� ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง�
ไยรสั ยูม้ เวอ จายล้า ช�ี ไยรสั นา น้ีแม้แน ม่า ล้า ช�ี �ไย
รสั เวอ� นาง อางยา่ ม้า ซ้ีฺน ญ้า� อา่จาน มางนา บ่าฮา พี้
ล้อง ป่ี กานโจ� แน�

36 พระเยซู มือ เยด่ จ่ี กาง แฮง้ กงากยา่ ช�ี แฮง้ยา้ ไย
รสั นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �บ่าแค โจ� กงานา เจ่อ ล่า กาโน�
แน�

37พระเยซู ฮากนา บ่าป่ี เค่ แอ� ยา เปโตร� ยากอบ แน
ยอหน์ ยากอบ อางแพ้ มางนา ญา เค่ แอ ป่ีชี�่ 38 ยาว ยอ
งมู แฮง้ ไยรสั ยูม้ เคอ แอ คูช�ี ยาว พระเยซู มือ ไยรสั ยูม้
เวอ ชฺา้ง ออื อูง้ ซืกซาก นา มยา้ง ช�ี 39 พระเยซู มือ ยูม้
คล้าว โยเ้วอ ออ้ง แลน ช�ี ยาว ยูม้ คล้าว โยเ้วอ ชฺา้ง อูง้ ออื
นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นองมู น้ียา่ บ้าเจอฮา อูง้ แกล่กแย้ว
ซืกซาก คูแง� ยา่เก แฮม้้า บ่าซ่ีฺ กาซ้ืง� จ้า ยา ยูน่ ช�ี แน�
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40 จ้า ยองมู แฮง้ พระเยซู นา อื้อ กาน คูช�ี แฮง้ยา้ พระ
เยซู มือ ชฺา้ง แฮ้ออืนา ม่า อางเง้ อ่อกแอ ป่ีชี�่ ยาว ยา่เก
มาง อางบา อางโบ้ง� แน ยาง ศิษย์ 3 คู่น ออืนา� ซ่ืฺย อาง
ฮอ้ง คล้าว ยา่เก มาง จา โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี 41 พระเยซู
มือ ยา่เก ค่าบายา่ มาง ล่าปู่ เวอ ชู ช�ี แน น้ีแม้ จ่ี ช�ี �ทา
ลิธา คูมิ� แน� น้ีแม้แน ฮา แง� �ยา่เก อางอี เวอ� ทาน
ล้าโว�� แน�

42 ยา่เก ค่าบายา่ มาง ซฺ้อก ยา้ ทานล้า ช�ี แน อางฮอ้ง
คล้าว โยเ้วอ ยอ่ กวา่ ช�ี (ยา่เก ค่าบายา่ น้ีม้า อา่ญู 12 ปี��
ชฺา้ง อางเลิง่ ตอล้า ชี น้ีง กงามยา้ง คูชี อมื นืงบาม่าน คูช�ี
43 จ้า พระเยซู มือ ยองนา ปีนแตปีนนา ยา้ ม่า ช�ี อา่ซ่าง
มางนา น้ีเลิง่ บ่าอู่บน้า ป่ี โจ แน� แน ยา ยองนา ม่า ยา่เก
แฮม้างนา ฮา่ง จฺ่าเกิง่ ซฺ้า จฺ่า ป่ีชี�่

6
นาซาเรธ็ ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา บ่าเจ่อ ยา้ง
(มธ� 13:53-58; ลก� 4:16-30)

1พระเยซู มือ ไยรสั ยูม้ โยเ้วอ เจิก่ ออ่ก แลน ช�ี แน นา
ซาเรธ็ ค่อง ยาง ค่อล้า ชี โย้เวอ พ่าว แลน ชเีย� ยาว ศิษย์
ออื คาตา ยา้ เค่ แลน ช�ี 2 ลองนืง เคิน ล้า ยาว พระเยซู
มือ ยวิชฺา้ง โบสถ์ โยเ้วอ ม่าอูบ่ ช�ี ชฺา้ง อางอบี่าอา่ พระเยซู
ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ ยาว นืงบาม่าน ช�ี แน ยองมู น้ี
ยา่ น้ีแม้แน จ่ี กาแง� �ยา บ้าเจอล้อเกิง้ วีไ่ซป้านญา น้ีป้า
ค้า กงาย ล้า ช�ี ยา บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกาง
ออื ฮา กงา กาช�ี 3 ยา ล่าไม ซ้าล้า กานแอ อา่ลา� ยา มา
รยี์ อางยา่ยา่ค่า กานแอ อา่ลา� แน ยากอบ� โยเสส� ยู
ดาส� ซีโมน ยอง อางอา้ย กานแอ อา่ลา� แน ยาง อางป่อ
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ออืยา่ ค่อง น้ี ค่อง ก้องเวอ กงู ก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ด้ืง คูง อา่
ลา�� แน� แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู�

4 พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู น้ียา่ บ้าเจอล้อเกิง้ ด้ืง เวมิ ฮาก นาบท้ือ แง� ค่า
ตอง ค่อง เวอ ค่องชา่ง� แน ยา่ชา่งม่องน้าม� แน ค่าตอง
ยูม้ชฺา้ง อนื ญา ยางนา บ่านาบบ่าท่ือ แน�✡ แน�

5 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ โย้เวอ ด้ืง เมอ� อางเลิ่งกาบ่ากา
เจ้อ ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื บ่าฮา แล่แง� ยา ชฺา้ง อางด้า ท่ือ
บ่า ออืนา ล่าปู่ โบ้ย พ่าญาด ยา ป่ี น้ีงญา ฮา ช�ี 6พระเยซู
มือ ค่องชา่ง ออื ยางนา บ่าเจ่อ แฮง้นา นืงบาม่าน ช�ี

พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น ออืนา ซฺาแอ ป่ี ชยีา้ง
(มธ� 10:5-15; ลก� 9:1-6)
ยาว พระเยซู มือ ค่อง อางต่องอางทาง ออืเมอ แอน ช�ี

แน โยเ้วอ ค่องชา่ง ออืนา ม่าอูบ่ ช�ี
7พระเยซู มือ ศิษย์ 12 คู่น ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ ยาว ยอง

นา อางกู่ แน ซฺาแอ ป่ีชี�่ พระเยซู ยองนา แด่ยา่ ออื ล่อบ่า
ปา แน ล่าท่ี จา ป่ีชี�่ แฮง้ยา้ ยอง แด่ยา่ ชฺา้ง ก้อง ออ้ง ชี
ออืนา ก่า ออ่ก กงา กาช�ี 8 แน พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้
แน ม่า ช�ี �เจิน้เจ้อ บ่าฮา่น แอ โจ� ล่าไมต้ามท้อ น้ีง แอ่
แน ฮา้น แอ กาโน� อางจฺ่าอางต้าง� แพล่อง แน พลู้ ออื
นา บ่ากงา ฮา้น แอ ค้า� 9 แค้บตา แอ อางกงา ยา้� จ้า อา
งก่าอางตูม เพ่นแล่เซฺ่อ บ่ากงา ฮา้น แอ ค้า� 10 ยูม้ซ้ืง ล้อ
มาง นองนา ค่าตอง ยูม้ โย้เวอ ชา่ง ออ้งแล ล่าแง� นอง
มือ ยูม้ แฮ้ ยูม้ ก้องเวอ ด้ืง โว� นอง ค่อง แฮ้ ค่อง ก้อง เจิก่
แอ เมอ ต่ือเคอ แน� 11 จ้า บ้าเจอล้อเกิง้ นองนา บ่าลาบบ่า
ต้อน ล่า� แน นองนา บ่าน่าจ่า ล่าแง� โยเ้วอ เจิก่ ออ่กแอน
✡ 6:4 6:4 ยอหน์ 4:44
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โว� แน นอง ล่าค่ือ เวอ ค้าล้า แฮง้ ทาก วี แล่ โว� ไม้ น้ียา่
ยองนา ม่า แบ ป่ีง พาจาว ม้า นืงบาบ่าจาบ แน*�✡ แน�

12 ยาว ศิษย์ อมื อ่อกแอ ค่องชา่ง ออืนา ม่าอู่บ แอ ช�ี
ไม้ ยองนา นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ีง
แนนอ� 13 ยองมู น้ียา่ แด่ยา่ ชฺา้ง ก้อง ออ้ง ชี ออืนา อางอี
บ่าอา่ ก่า ออ่ก ช�ี แน ชฺา้ง อางด้า ออืนา อางบยา่ ยา้ น้ํามัน
มะกอก ต่า ป่ี ช�ี แน ยองนา พ่าญาด ยา ป่ีชี่ โปยว แอเคอ
ยา้�✡

ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง ซ้ีฺ ชยีา้ง
(มธ� 14:1-12; ลก� 9:7-9)

14 ก่าซ้าด เฮ โรด† มือ ชฺา้ง คา โคลา โค ออื พระ เยซู
อางเลิง่ จ่ี กาง แฮง้ กงากยา่ ช�ี ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้
แน จ่ี� �ยา ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู� ซ้ีฺ ยาว แต่
ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง ม้าม้า นาตู้� แฮง้ยา้ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอ
กางออื ฮา กงา กาแง� แน�

15 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี กาง เย� �ยา พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ มาง ยา้� แน� ชฺา้ง
ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน จ่ี คูง เย� �ยา ค้าแต้ โยเ้วอ พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู ออื แม้แน ยา้� แน�‡✡

* 6:11 6:11 ล่าค่ือ เวอ ค้าล้า ต่า ชี แฮง้ ปืก วี แล่ง น้ียา่ ม่า แบ ป่ีง พระเยซู
ศิษย์ ออืยา่ ชฺา้ง น้ี ออืนา บ่าซฺ้าบ่ามี ชา่ง แน� ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง
ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� ชฺา้ง น้ีออืยา่ วีบ่่ากกงาไจ คูแง� แน ศิษย์
ออืยา่ ยอง ปาปาย แน วีบ่่าก บ่ากงาไจ� ไม้ ยอ ชฺา้ง แฮอ้อืนา ม่ายแบ ป่ีง ญ้า�

✡ 6:11 6:11 กิจการ 13:51; ลูกา 10:4-11 ✡ 6:13 6:13 ยากอบ
5:14 † 6:14 6:14 เฮโรด น้ีม้า เฮโรด แอนติปา มาง ยา้� ยา ก่าซ้าด
เพล่อ กาลิลี แควน แน ปีเรยี แควน แฮง้ ฮูพลา แง� แน ยา ก่าซ้าด เฮโรด
มหาราช อางยา่ยา่ค่า� ‡ 6:15 6:15 เอลียาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เย� ชฺา้ง
อางอบี่าอา่ ยางนา แบกงา กาแง� ยาง มู่งท่า เวอ แลน ยาว น่อง โยเ้วอ 850
ปี ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี ✡ 6:15 6:15 มัทธวิ 16:14; มาระโก
8:28; ลูกา 9:19
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16 ก่าซ้าด เฮโรด อางเลิง่ น้ีออื กงากยา่ เมอ ยาง น้ีแม้
แน เยง้ ช�ี �ยา ยอหน์ กงา ตาฮา้น ออืนา ม่า อางตู่ ต่อน ป่ี
ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮม้าง นาตู้� แน� 17 ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด น้ี
ม้า ยาง ชฺา้ง ออืนา ม่า ยอหน์ นา ชู คอก ล้อง ป่ีชี่ มาง ยา้�
ยาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา เฮโรเดียส นา นืงบาจาบ
ป่ีซ่ี แง� เฮโรเดียส ฟีลิป ค่าบา� ฟีลิป ก่าซ้าด เฮโรด อาง
แพ้� จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ค่าตอง อางแพ้ มาง ค่าบา มางนา
ยู้ ช�ี 18 ยาว ยอหน์ ก่าซ้าด เฮโรด นา อางเลิง้ ยา้ น้ีแม้แน
ม่าอูบ่ แง� �อางแพ้ ค่าบา นา ยู้ ค่าตอง ค่าบา เพล่อ ป่ีง น้ี
ยา่ อางซี เป�✡ แน�

19 แฮง้ยา้ เฮโรเดียส มือ นืงบาค่า ยอหน์ นา แซ่ ซ่ี แง�
จ้า บ่าฮา กงา กา� 20 ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด ยอหน์ นา บ่าแซ่ จอ
กา� ยา อางแบ เย่ ยอหน์ ยา่ ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง� พาจาว
มาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ แงแน� แฮง้ยา้ ยาง ยอหน์ นา
ปล่อง แง� ก่าซ้าด เฮโรด ยอหน์ ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่
เมอ กูเทอ ยา้ นืงบาต่องลาบ้าบ แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ
ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยอหน์ ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา ซอ แง�

21 ยาว เฮโรเดียส มือ อางนืง อางญ่าม ซฺ้า ยอหน์ นา แซ่
กงา ช�ี แฮนื้ง เมอ ก่าซ้าด เฮโรด เกิด้นืง ปอ ช�ี แฮง้ยา้
ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยาง ชฺา้ง ออืนา ม่า ก่าซ้าดนาล่ากาน
ปล่องวา่ฮู ยศ อางฮื่อ ออืนา ป้า ยาง ล่ากาน จฺ่าปอต้างปอ
ฮา โย้เวอ ล้า ป่ีชี�่ ตาฮา้น ยอคา แน กาลิลี แควน โย้เวอ
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ออื คาตา ยา้ ก่าซ้าด เฮโรด ล่ากาน จฺ่าปอ
ต้างปอ ฮา โย้เวอ แลน คูช�ี 22 ยาว เฮโรเดียส อางยา่ยา่
บี่ ม่าง ออ้ง ล้า ยองนา เยน ฮู ป่ีชี�่ ก่าซ้าด เฮโรด แน ชฺา้ง
ล่ากาน จฺ่าปอต้างปอ ฮา โย้เวอ ล้า ชี อมื นาบาตา ยา้ ซอ
แง� แฮง้ยา้ ก่าซ้าด เฮโรด มือ เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ แฮ้
✡ 6:18 6:18 ลูกา 3:19-20
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มางนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นา บ้าเจอ กงา ซีง� กงานา ป้า ล่า
โว� ยาว กงาม นางนา ป่ี ล่าง� แน� § 23 ยาว ก่าซ้าด เฮ
โรด มือ น้ีแม้แน ก่ามค่าน ป่ี ช�ี �กงา นาง ป้า แฮง้แม้แน
กูยา่งกูเจ้อ ยา้ นางนา ป่ี ล่าง� กงา อางเมิง น้ียา่ นางนา
ท่ือปล่าก ป่ี ล่าเวมิ อางกงา เป� แน�

24 ยาว เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ ม่าง อางเง้ เวอ อ่อกแอ
ยาง อางบา มางนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �อา่บา เวอ� กงา บ้า
เจอ ป้า วา้�� แน� อางบา มาง น้ีแม้แน พอ ช�ี �ยอหน์
ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง อางตู่ แฮง้ ป้า โว�� แน�

25ยาว เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ ม่าง อางไวอ่างคยา้ง ยา้ ฮื่น
ออ้งแล ก่าซ้าด เฮโรด นา น้ีแม้แน ม่า แล ช�ี �กงา ยอหน์
ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ีฮู มาง อางตู่ ป้า แง� อามือ ยา้
ฮา่งเพิน่ เวอ กาน ฮา้น ล้าน โว�� แน�

26 ก่าซ้าด เฮโรด มือ นาบาตา ยา้ ม่านชู ช�ี จ้า ยา ค่า
ตอง จ่ี ชี แฮง้แม้แน กงาฮา แง� ไม้ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ เย
ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้ กงากยา่ ช�ี 27 แฮง้ยา้ ยาง ชฺา้
งอางตู่ต่อนฮู มางนา ม่า ยอหน์ อางตู่ แฮง้ ต่อน ป่ีชี�่ ยาว
ชฺา้งอางตู่ต่อนฮู มาง คอก โยเ้วอ แล ยอหน์ อางตู่ แฮง้ ต่อน
แล ช�ี 28แน ยอหน์ อางตู่ แฮง้ ฮา่งเพิน่ เวอ กาน เฮโรเดีย
ส อางยา่ยา่บี่ มางนา ป่ี ช�ี ยาว เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ แฮ้
มาง ยาง อางบา มางนา ฮา้น ป่ี แอ ช�ี 29 ยอหน์ ศิษย์ ออื
แบ เมอ ยอง มือ ยอหน์ นา ล่า ล้า ช�ี แน ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โย้
เวอ กอย ชี แอ ช�ี

พระเยซู ค่าพ่ายา่ 5,000 คู่น ออืนา ปอ ชยีา้ง
(มธ� 14:13-21; ลก� 9:10-17; ยน� 6:1-14)

§ 6:22 6:22 เฮโรเดียส อางยา่ยา่บี่ จา แง� แน ยาง อางยา่ ม่าง อางเม้ง น้ียา่
เฮโรเดียส แน เย� เยด่ น้ียา่ อางเม้ง อางตู้ กาเย�



มาระโก 6:30 xxxiii มาระโก 6:37

30 พระเยซู ศิษย์เอก ซฺาแอ ป่ีชี่ อมื พระเยซู นา พ่าว ซฺ้า
ล้า ช�ี แน ยอง อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี ออื แน ม่าอู่บ ชี
ออื พระเยซู นา อู่บน้า ป่ีชี�่ 31 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ี
แม้แน ม่า ช�ี �เดว� กงู ตี อางกยาบ ฮาก บ่าจา โยเ้วอ แล
ซ่าวด้ืง แล ปายา� แน� ไม้ ชฺา้ง อางอบี่าอา่ พระเยซู นา ซฺ้า
ล้า ช�ี ฮา่งจฺ่า ญ่าม บ่าจา แอ เคอ ยา้�

32แฮง้ยา้ พระเยซู แน ศิษยเ์อก อมื ยอง แอ่ แน ล้องตา
ตี อางกยาบ โยเ้วอ แลน ช�ี

33 จ้า ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ จา แง� ยอ ค่อง ต่างไล แปฟาง
ก่องทาง ออืเมอ ด้ืง แง� ยองมู น้ียา่ พระเยซู แน ศิษยเ์อก
ออื ล้องตา แล แฮง้นา มยา้ง เมอ� แบน ชี อา่ซ่าง แน�
แฮง้ยา้ ยอง แปฟาง ก่องทาง ออืเมอ ฮื่น เค่ แลน ช�ี แน
ยอ ตี อางกยาบ โยเ้วอ พระเยซู แน ศิษยเ์อก ออื ล้าก้า เวอ
ยา้ ฮื่น เคิน แล ลาง ช�ี 34 พระเยซู ล้อง เวอ ออ่ก ล้า เมอ
ยาง มยา้ง ชี ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ยางนา ล่อ จา แงแน� พระ
เยซู มือ ยองนา ซ่ืงกงา่กยา้ ช�ี ไม้ ยองมู น้ียา่ แกะ ชฺา้งปอฮู
บ่าจา ออื ชอ้ด ยา้เย�่ แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ต่องก่าต่าง ยอง
นา ม่าอู่บ ช�ี แน ยา ยองนา อางเลิง่ ไล เลิง่ ยา้ ม่าอู่บ ช�ี
35 มู่งค่ีล้าก้า เคิน ยาว ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ล้า
ช�ี �อา่จาน เวอ� นู้ ตี อางกยาบ เจิน้เจ้อ บ่าจา� แน ชฺา้ง
ยูม้ บ่าจา� แน อามือ มู่งค่ีล้าก้า ชา เคิน ญ้า� 36 ยองนา
ม่า พ่าว แอ แล่ ป่ี ปาว� ยองนา นู้เวอ ค่อง อางแท้ ออืเมอ
ม้างม้าเจ้อ ซฺ้า วื้อ จฺ่า แอ ป่ี ปาว� แน�

37 จ้า พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �นอง มือ ยองนา จฺ่า
เกิง่ ซฺ้า จฺ่า ป่ี ปาว� แน� ยาว ศิษยเ์อก อมื น้ีแม้แน พอ ช�ี
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�ยองนา จฺ่าเกิง่ วื้อ จฺ่า ป่ีง น้ียา่ พลู้ 200 เดนารอินั* บ่าเคอ
ยาว บ่าปอ โกล้ม กา� แน�

38 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �ฮู แอ
ปาว� นองก้อง ค้านู้มป่าง อาล้อ ซ่ือ จา แง�� แน� ศิษย์
ออื ฮู แอ ยาว พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ล้า ช�ี �ค้านู้มป่าง
5 ซ่ือ แน ล่องแต่ 2 โต จา แง� แน�

39 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา ม่า ค่องชา่ง คาโคลาโค
ออืนา อางมู้ เป่ิง ออ่ก ป่ีชี�่ แน ยองนา บู่ก่า เคว แน แต่ อ่
อกล้า ชี ออืเมอ อางมู้ แน ด้ืง ชอ้น ลางกา ป่ีชี�่ 40แฮง้ยา้ ค่
องชา่ง อมื อางมู้ แน ด้ืง ชอ้น ลางกา ช�ี กามู 100 คู่น แนม
อางจา� แน กามู 50 คู่น แนม อางจา� 41ยาว พระเยซู มือ
ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ แน ล่องแต่ 2 โต แฮง้ กอ ท่าม แล่ชี�่ ยาว
ยาง มู่งท่า โย้เวอ ฮูน ช�ี แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา
ช�ี ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮง้ ชดี ศิษย์ ออืนา แน ค่องชา่ง
ออืนา เป่ิง ป่ีชี�่ แน ยาง มือ ล่องแต่ 2 โต แฮง้ คาตา ยา้
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา เป่ิง ป่ี ช�ี 42 ยาว ค่องชา่ง อมื ก้อ
ยา้ จฺ่า คู ช�ี 43 ยาว ศิษย์ อมื ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ค้านู้มป่าง
แน ล่องแต่ จฺ่าจาน ยา้ง 12 ซ้าล้อง กอกงา ช�ี 44 ชฺา้ง ค้านู้
มป่าง จฺ่า ชี ออื อางมู โยเ้วอ ค่าพ่ายา่ ออืนา แอ่ แน นาบ ชี
แฮ้ 5,000 คู่น นาบ กงา ช�ี

พระเยซู ล้าง ท่า เวอ ยอ่ ชยีา้ง
(มธ� 14:22-33; ยน� 6:15-21)

* 6:37 6:37 เดนารอินั น้ียา่ ค้าแต้ เวอ พลู้ นา อางเม้ง ฮา้ว ยา้ง�
ท่ือเดนารอินั น้ียา่ ชฺา้ง ล่ากาน ท่ือนืง วา่ ยาว� ล่ากานวา่ฮู่ กงาบู้ ยา้ง ล่อ อางฮู่
จา แง� 200 เดนารอินั น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน 200 นืง วา่ ยาว ล่ากานวา่ฮู่
กงา ยา้ง ล่อ อางฮู่ จา แง�



มาระโก 6:45 xxxv มาระโก 6:52

45 ค่องชา่ง ออื ฮา่งจฺ่า กอ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ ออื
นา ล้องตา เบธไซดา อางเมิง โย้เวอ แล ลางออน ฮา ป่ีชี�่
เบธไซดา อางเมิง น้ียา่ ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก ป่ากยา่ ด้ืง
แง� จ้า พระเยซู ค่องชา่ง ออื ก้อง จาน ชา่ชี�่ แน ยา ค่อง
ชา่ง ออืนา ซฺา ยูม้ เวอ พ่าว แอ แล่ ป่ีชี�่ 46 ค่องชา่ง ออื ยูม้
เวอ พ่าว แอ โค เมอ� พระเยซู มือ ยาง ท่ือม่าง แน ตาแซ้
ท่า โยเ้วอ อธษิฐาน ฮาน แล ช�ี

47 มู่งค่ี เคิน ยาว ศิษย์ อมื ล้องตา ลองอองอางฮื่อ ก้อง
น้ืง โย้เวอ เคิน แอ คูช�ี แฮญ้่ามเมอ พระเยซู แปฟาง ท่า
โยเ้วอ ยาง ท่ือม่าง แน ด้ืง ช�ี 48พระเยซู มือ ศิษย์ ออื ล้อง
ตา ลาบ้าบ ชี แน มยา้ง ช�ี ไม้ ฮา้งม้าน นาบาตา แล่ง ล้อง
มางนา บ่าป่ี ปู้ย แอ แน� ซอทา อางด่า โยเ้วอ พระเยซู มือ
ล้าง ท่า โย้เวอ ยอ่ ศิษย์ ออืนา ซฺ้าน แอ ช�ี แน ยา ยองนา
ชา ยอ่ ไก แอ ช�ี 49 ศิษย์ ออื พระเยซู ล้าง ท่า ยอ่ ชี แน
มยา้ง เมอ� ยอง แด่ยา่ แน เยง้ คูช�ี แฮง้ยา้ โฮก้ฮา้ว แกล่
กแย้ว คูช�ี 50 ไม้ ยอ นาบาตา ยา้ แค แล่ชี�่ จ้า พระเยซู
มือ ซฺ้อก ยา้ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �บ่าแค คู โจ� กงา
เยซู เป� แน นืงบาแก่น คู โว�� แน� 51 ยาว พระเยซู มือ
ศิษย์ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ล้อง ท่า โยเ้วอ ตา ด้ืง แล ช�ี ยาว
ฮา้งม้าน ตอ ยา้ง ซฺ้อก ยา้ วา่ง ช�ี ศิษย์ อมื นาบาตา ยา้ นื
งบาม่าน คูช�ี 52 ยองมู น้ียา่ พระเยซู ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น
ออืนา ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ ปอ ชี แฮง้ กงามยา้ง เวมิ� จ้า ยอ
บ่าแบ พระเยซู อา่ซ่าง ม้าม้า แน�

พระเยซู เยนเนซาเรท อางเมิง เวอ ชฺา้งอางด้า ออืนา ยา
ชยีา้ง

(มธ� 14:34-36)
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53ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื ล้องตา ลองอองอางฮื่อ แฮง้
คาม แล เยนเนซาเรท อางเมิง โย้เวอ เคิน แล คูช�ี ยาว
ศิษย์ อมื ล้อง แฮง้ พือ ชี คูช�ี 54พระเยซู ล้อง โย้เวอ ออ่ก
ล้าน ยาว� ค่องชา่ง ออื มยา้ง เมอ ยอง ซฺ้อก ยา้ แบน ชี ยา
พระเยซู แน� 55 แฮง้ยา้ ยอง ฮากนา ม่า แบ โค ป่ีชี�่ แน
ชฺา้ง อางด้า ออืนา อา่เพ่น เวอ กาน ลาม ล้าน คูช�ี แน พระ
เยซู นา พ่าญาด ยา ป่ีชี�่ 56 น้ีแม้แนยาว พระเยซู บ้าเจอล้อ
เกิง้ แอ แง� ค่อง ล่าอา้ว อางเมิง ล่าเวมิ� ค่องชา่ง อมื ชฺา้
งอางด้า ออืนา ก้าด โยเ้วอ ซ่ืฺย ชี ล้า คูแง� แน ค่องชา่ง อมื
พระเยซู นา ป้า คูแง� ชฺา้งอางด้า ออืนา ยาง ค่าลาวม่าน
เงนิ โย้เวอ วา่ ป่ี ปาว แน� แน ชฺา้งอางด้า คาโคลาโค พระ
เยซู ค่าลาวม่านเงนิ แฮง้ กงา วา่ คูชี อมื ด้ากยา้ง คูชี แฮง้
โปยว ช�ี

7
พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แน ชฺา้ง ออื ม่าอู่บจ่ีต่าง

ยา่ง
(มธ� 15:1-20)

1 ท่ือนืง จา แง� ฟารสีิ มู ออื แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู
ท่ือบ่า เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ จายล้า คูชี ออื ซ่ืฺยกา พระ
เยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี 2 ยองมู น้ียา่ พระเยซู ศิษย์ ท่ือบ่า ออื
ล่าปู่ บ่าชี่ แน ฮา่งจฺ่า ด้ืง คูชี แน มยา้ง ช�ี 3 (ฟารสีิ ออื แน
ยวิชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ ล่าปู่ บ่าชี่ แน ฮา่งบ่าจฺ่า คู� ไม้ ยอ
งมู น้ียา่ ค้าแต้ เวอ อางล้ีบอางล่าว ยองนา ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้
แม้แน ฮา เค่ แง� 4 ก้าด เวอ จฺ่าเกิง่ วื้อ จายล้า ชี อมื ท่ือ
ชา่งกานญา ฮา แง� ล่าปู่ บ่าชี่ แล่เปิน บ่าจฺ่า เย� อา่จ่าม
ยองมู น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว กาบ่ากาเจ้อ ออื อางอีบ่าอา่ ฮา
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ล้าน แล่ คูช�ี อางล้ีบอางล่าว แฮอ้อื น้ีออื ยา้เย�่ ลอค่อ จอ
ออื� อูล่่อง จอ ออื� ฮา่งเพิน่ จอ ออื��

5 แฮง้ยา้ ฟารสีิ ออื แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู อมื พระ
เยซู นา น้ีแม้แน น้าน คูช�ี �บ้าเจอ นาง ศิษย์ ออื ค้าแต้
เวอ อางล้ีบอางล่าว กงูนา ม่า ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน บ่าฮา
เค่ แน� บ้าเจอ ยอ ล่าปู่ บ่าชี่ แน ฮา่ง อางจฺ่า ด้ืง แน��
แน�

6 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �พาจาวจ่ีต่างจ่ี
แต่นฮู อสิยาห์ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ อางกงา่อางเกิง
ยา้� ยา มอ ชี นองมู น้ียา่ ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ
ออื ยา้แน� แน ยา น้ีแม้แน พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ช�ี
�พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง�
ชฺา้ง น้ีออืยา่ กงานา ม่านป่อง แฮง้ญา นาบท้ือ ล่า คูแง

จ้า ยอง นืงบา แฮย้า่ กงานา บ่านาบบ่าท่ือ ล่า�
7 น้ีแม้แนยาว ยอง กงานา สรรเสรญิ ฮา ล่าง น้ียา่ เจิน้เจ้อ

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

8 �นองมู น้ียา่ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ วี ยาว�
ชฺา้ง ออื ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ คูช�ี แน�

9พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �นองมู น้ียา่ แอ้น
แคนแคน ล้ืกล้าน คูแง� นอ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว
แฮง้ วี คูช�ี ไม้ ชฺา้ง ม่าอูบ่จ่ีต่าง ออื ฮา เค่ คูง แนนอ� 10 ฮู

✡ 7:7 7:7 อสิยาห์ 29:13
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ปาว โมเสส* นองนา น้ีแม้ ม่า ล่าง� �ค่าตอง อางบา อาง
โบ้ง นา นาบท้ือ โว�� ✡ แน �ชฺา้ง ค่าตอง อางบา อางโบ้ง
นา แซ้งวา้น ชี ออืนา แซ่ โว�� แน� ✡ 11 จ้า นองมู น้ียา่
น้ีแม้แน ม่าอู่บ คูแง� ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา น้ีแม้แน
ม่า น้ียา่ บ่าไล่� �อา่บา อา่โบง้ เวอ� กงา อางเกิง่อางก้อ ไน้
นา อางปล่อง ล่ากงา กาง ออืยา่� พาจาว มางนา ท่าน โค
ยา� แน� 12 น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ นอ ยองนา ม่าอู่บ อางบา
อางโบ้ง นา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี ปล่อง แน ฮา ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� 13 น้ีแม้แนยาว นอ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้
วี ยาว� ชฺา้ง ออื ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ คูช�ี แน นอยา่ น้ี
ป้าค้า ม่าอูบ่ คูชี ไล เลิง่ ยา้�� แน�

ชฺา้ง ออื นืงบา แฮง้นา ฮา โซซา ป่ีชี่ ยา้ง
14 พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว น้ีแม้แน ม่าอู่

บ ช�ี �แม่น แน น้า คูโว� แน แบ ชี คู ปาว� 15 ชฺา้ง ออื จฺ่า
เกิง่ จฺ่า ออ้งแล ป่ีชี่ ออืยา่ เจิน้เจ้อ บ่าจา ยอง นืงบา แฮง้นา
ฮา โซซา ป่ีชี่ แน� ยอง นืงบา โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จายล้า ชี
อนื ญา� ยอง นืงบา แฮง้นา ฮา โซซา ป่ี แง� 16 อา่ซ่าง น่า
ซ่ืง จา แง แม่น แน น้า โว�� แน�

17 น่อง โย้เวอ พระเยซู ค่องชา่ง ออืนา เจิก่ ยูม้ คล้าว โย้
เวอ ออ้ง ล้าน ยาว� ศิษย์ อมื ยางนา ซฺ้า ล้า คูช�ี แน ยาง
อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ ชี แฮง้ น้าท้าม คูช�ี 18 พระเยซู มือ
ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นองมู น้ียา่ บ่าแบ กาซ้ืง ลา� ชฺา้ง
ออื จฺ่าเกิง่ จฺ่า ออ้งแล ป่ีชี่ ออืยา่ เจิน้เจ้อ มาง บ่าจา ยอง นื
* 7:10 7:10 โมเสส ยวิชฺา้ง ออืนา ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ ซ่ืฺย ออ่ก ลือ ชี มาง
ยา้� ไม้ แฮญ้่ามเมอ ยวิชฺา้ง ออืยา่ ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ ยา่เจ่น น่อ� แน ยา
อางล้ีบอางล่าว ท่ือแช่ ข้อ แต้มชี มาง ยา้� ✡ 7:10 7:10 อพยพ 20:12;
เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ✡ 7:10 7:10 อพยพ 21:17; เลวนิีติ 20:9
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งบา แฮง้นา ฮา โซซา ป่ีชี่ แน� 19 ไม้ จฺ่าเกิง่ แฮ้ออื ยอง นื
งบา คล้าว โย้เวอ บ่ากงา ออ้ง แล� จ้า ป่องปอง คล้าว โย้
เวอ กลา แอ แง� ยาว แอง่ออื ค่ามตู่ เวอ กลา แอ ป่ี แง�
แน� (พระเยซู น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่
อางจฺ่า กงากา แอน่ ญา เย��

20 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �ม้างม้าเจ้อ
ชฺา้ง ออืนา ฮา โซซา ป่ีง น้ียา่ ยอง นืงบา โย้เวอ จายล้า ชี
ออื ยา้เป� ยาว น้ีงยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา อางโซอางซา
แน ฮู น้ียา่� 21 ไม้ อางเลิง่ บ่าแม่น น้ียา่ นืงบา โย้เวอ จา
ยล้า แง น้อ� อางเลิง่ บ่าแม่น น้ียา่ น้ีออื ยา้เป� ก่ามกืด
บ่าแม่น ออื� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ออื� ฮาก
อางเกิง่ ค่าว ออื� ฮากนา แซ่ ออื� 22 ฮาก อางบี่อางบล้อง
นา จู้ เพล่อ ออื� ตานฮา จา ออื� ฮากนา จ้อบ ออื� ป้องก้า
ตานฮา จา ออื� ฮากนา เจอค้อย ออื� ฮากนา ค่าว จ่ี ออื�
ออ่นจ่าแล่ง ออื� แน อางเลิง่ อางจ่าง ฮา ออื� 23 อางเลิง่
บ่าแม่น คาโคลาโค น้ี ออืยา่ ชฺา้ง ออื นืงบา คล้าว โยเ้วอ จา
ยล้า แง� แน อางเลิง่ บ่าแม่น น้ี ออืยา่ ชฺา้ง ออื นืงบา แฮง้
นา ฮา โซซา ป่ี แง� แน�

พระเยซู ค่าบายา่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ มางนา นืงบาเจ้อฮู ชยีา้ง
(มธ� 15:21-28)

24ยาว พระเยซู มือ โยเ้วอ เจิก่ ไทระ อางเมิง ก่องทาง โย้
เวอ ค่อง ออืเมอ แลน ช�ี ยาว ยาง มือ ยูม้ ท่ือลาง มาง ก้อง
ออ้ง ด้ืง แล ช�ี ยา อา่ซ่าง มางนา บ่าแบ ป่ีซ่ี ยา ล้อเกิง้ ด้ืง
แงแน� จ้า ค่องชา่ง อมื แบน ช�ี

25 ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา แง� ยาง อางยา่ยา่บี่ มางนา แด่
ยา่ ออ่ง ป่ีชี�่ ยาง มือ พระเยซู ล้าน ชี แน แบน ยาว พระ
เยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี แน พระเยซู ล่าค่ือ โย้เวอ บอกไว้ ช�ี
26 ค่าบายา่ น้ีม้า ยวิชฺา้งบ่าอา่� ยา ฟีนิเซีย แควน ประเทศ
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ซีเรยี โย้เวอ เกิด้ ช�ี ยา พระเยซู นา ป้า แง� แด่ยา่ ยาง
อางยา่ยา่บี่ มางนา ออ้ง ชี แฮม้างนา ก่าออ่ก ปาว แน�

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

28 จ้า ค่าบายา่ ม่าง น้ีแม้ จ่ีพอ ช�ี �อางอา้ ยา้� จ้า ยา่เก
ออื ฮา่งจฺ่า เมอ จฺ่าเกิง่ โต ออ่ก เวอ กลา แอ ชี แฮย้า่ ค่ือ ออื
บ่าจฺ่า กงา กาลา�� แน�

29 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �นาง จ่ี น้ียา่ นาบาตา
แม่น� นาง ยูม้ เวอ พ่าว แลน แล่ปาว� ไม้ กงายา่ แด่ยา่
นาง อางยา่ยา่บี่ มางนา ออ้ง ป่ีชี่ แฮ้มางนา ก่า ออ่ก ยา้�
แน�

30 ค่าบายา่ แฮม้าง ยาง ยูม้ เวอ พ่าว เคิน แล เมอ� มยา้ง
ชี ยาง อางยา่ยา่บี่ ม้า ยู่ป่าม โย้เวอ ยูน่ ช�ี แน แด่ยา่ ม่าง
ออ่ก ชแีน�

พระเยซู ชฺา้ง น่าซ่ืง น่าป่าง มางนา ยา ชยีา้ง
31 ยาว พระเยซู มือ ไทระ อางเมิง ก่องทาง โย้เวอ ค่อง

ออืเมอ เจิก่ แอน ช�ี แน ยา ไซดอน อางเมิง โย้เวอ ยอ่ไก
ช�ี ไม้ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ แล แง แนนอ� ยาว
ยาง เดคาโปลิส† แควน โยเ้วอ เคิน แล ช�ี 32 ยาว ค่องชา่ง
อมื ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง นา ซ่ืฺย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี ค่าพ่าย่
† 7:31 7:31 เดคาโปลิส แควน น้ียา่ กรกี จ่ีต่าง เย� อางเมิง ท่ือแช่ เมิง
ด้ืง ชอ้น ลางกา ชี แน ฮา แง� เดคาโปลิส แควน น้ียา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี
มู่งน่ืงออ่กป่ากยา่ ด้ืง แง�
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า น้ีม้า น่าซ่ืง น่าป่าง แน อา่ล่อ แน บ่าจ่ีท้อบ กา� ยาว ยอ
งมู แฮง้ พระเยซู นา ป้า ค่าพ่ายา่ มาง ก้อง ล่าปู่ โบ้ย ป่ีชี�่

33ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่ายา่ แฮม้างนา ซ่ืฺย ชฺา้ง อางมู โย้
เวอ เจิก่ แอน ช�ี ยาว ยาง ล่าญู่ง แฮง้ ค่าพ่ายา่ แฮม้าง น่า
ซ่ืง อางฮอ้น 2 ฮอ้น โยเ้วอ โค่ง ออ้งแล ป่ีชี�่ แน ยาง ล่าญู่ง
โย้เวอ ค่านล่าง พี่ด กาน ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ม่านล่า โย้
เวอ แดด ช�ี 34 ยาว พระเยซู มือ มู่งท่า โยเ้วอ ฮูน ช�ี ยาว
ยาง อางซ่ากล่างบ้า ฮา ยาว ค่าพ่ายา่ แฮม้างนา น้ีแม้แน จ่ี
ชา่ง ช�ี �เอฟฟาธา� พอง ออ่ก โว�� แน ฮา แง� 35 ยาว
ค่าพ่ายา่ แฮม้าง ซฺ้อก ยา้ กงากยา่ ชี แน จ่ีท้อบ ช�ี

36 ยาว พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออืนา ม่า ชี อางเลิง่ น้ีเลิง่
นา อา่ซ่าง มางนา บ่าอูบ่ น้า ป่ี โจ แน� จ้า พระเยซู ยองนา
บ่าป่ี จ่ี แน ล้อม้อก ม่า แง� ยองมู แฮง้ ค้าแจ้ ยา้ ฮากนา
อู่บน้า ป่ี แง� 37 ชฺา้ง กงากยา่ คูชี อมื นาบาตา ยา้ นืงบา
ม่าน คูช�ี แน น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �ยา บ้าเจอ ฮา เวมิ
อางแม่น ม้าม้า ยา้� ยา ชฺา้ง น่าซ่ืง น่าป่าง ออืนา ฮา กงาก
ยา่ ป่ี เวมิ อางกงา� แน ชฺา้ง บ่าจ่ีตอ กาง ออืนา ฮา จ่ี ป่ี เวมิ
อางกงา� แน�

8
พระเยซู ชฺา้ง 4,000 คู่น ออืนา ฮา่ง จฺ่าเกิง่ ปอ ชยีา้ง
(มธ� 15:32-39)

1 ท่ือเทอ จา แง� ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ พระเยซู ก้อง ท่ื
งกงา่ แน ด้ืง ช�ี ยองมู น้ียา่ จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา� แฮง้ยา้
พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา ฮา้ว น้ีแม้แน ม่า ช�ี 2�กงา ชฺา้ง น้ี
ออืนา ซ่ืงกงา่กยา้ เค� ยอยา่ กงู ก้อง ด้ืง ล้า 3 นืง เคิน ญา�
3 ยองนา อางแบอ่างซฺู่ แน บ่าแอ ป่ี ซ่ี� อา่ซ่า แก้บ้า ออืเมอ
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ปางปี ฮาน นา วาม ค่า� ไม้ ยองมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ ยูม้
อางเวอ่��

4 ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ จ่ี ชี น้ีแม้แน� �ซ่องก่องอางเวอ่
นู้เวอ ชฺา้งอางบยา่ น้ีออืนา ล้อแม้แน จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ปอ กงา
กาแน�� แน�

5 แฮง้เย่ พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �นองก้อง ค้านู้ม
ป่าง อา้ล่อ ซ่ือ จา แง�� แน� ยาว ยาง ศิษย์ อมืมือ พอ คู
ชี 7 ซ่ือ จา แงแน�

6 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออืนา ม่า น้ืงชฺา่ท่า เวอ
ด้ืง ป่ีชี�่ ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง 7 ซ่ือ แฮง้ ท่าม พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว� ค้านู้มป่าง แฮง้ ชดี ช�ี ยาว ศิษย์
ออืนา ป่ี ค่องชา่ง ออืนา เป่ิง ป่ีชี�่ 7ยอง ก้อง ล่องแต่ อางโต
อางอี 2-3 โต จา ช�ี พระเยซู มือ ล่องแต่ แฮง้ ท่าม พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว ศิษย์ ออืนา ม่า ค่องชา่ง ออืนา
เป่ิง ป่ี ป่ีชี�่ 8 ค่องชา่ง อมื ก้อ ยา้ กงาจฺ่า คูช�ี แน ศิษย์ อมื
จฺ่าเกิง่ จ้านล้าชี แฮง้ 7 ซ้าล้อง ปล้ืง ยา้ กอ กงา ช�ี 9 น้ีเทอ
ชฺา้ง ดาบ กงา ชี แฮ้ยา่ 4,000 คู่น ล่อซฺ่า� ฮา่งจฺ่า เปิน ยาว
พระเยซู มือ ยองนา ม่า ยูม้ เวอ พ่าว แล แล่ ป่ีชี�่ 10 ยาว ซฺ้
อกยา้ พระเยซู แน ศิษย์ อมื ล้องตา ดาลมานธูา แควน เวอ
แลน คูช�ี

ฟารสีิ ออื พระเยซู นา ม่า อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื
ฮา ป่ีชี่ ยา้ง

(มธ� 16:1-4)
11 ฟารสีิ อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง พระเยซู นา จ่ีเจ้

ล้า ช�ี แน ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา น้ีแม้แน ตา จ่า คูแง�
จาวา่แน ยาง พาจาว มาง ก้อง ม้าม้า แน จาย ลือ ชี แน
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ยาว� อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ยองนา ฮา ฮู ป่ี โว แน�✡
12พระเยซู แฮแ้ม้แน กงากยา่ เมอ ยาง อางซ่ากล่างบ้า แน
จ่ี ชี น้ีแม้แน� �อามือ ชฺา้ง น้ียา่ บ้าเจอฮา กงานา ยองนา
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ฮู ป่ี ล่า ซีง นามบ่าแบ�✡
กงา ม่า แบ ป่ี ล่าวา่ กงายา่ เจิน้เจ้อ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอ
กางออื บ่าฮา ฮู ป่ี� แน� 13 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื ล้อง
เวอ พ่าว แอน แล่ชี�่ แน ล้องตา ลองอองอางฮื่อ ท่ือปล่าก
ป่ากยา่ คาม แลน คูช�ี

พระเยซู ศิษย์ ออื ค้านู้มป่าง อางเลิง่ แฮง้ ม่านชู ยา้ง
(มธ� 16:5-12)

14 ศิษย์ ออื ค้านู้มป่าง บ่าฮา่น ลือ แน ลู้ม ชี ชา่ คูช�ี แน
ล้อง โย้ เวมิ ค้านู้มป่าง ท่ือซ่ือ ญา จา แง� 15 พระเยซู มือ
ยองนา น้ีแม้แน ม่าอู่บ ช�ี �ฟารสีิ ออื แน ก่าซ้าด เฮโรด
ชฺา้ง ออื อางเจ้อ✡* แฮง้ แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว�
แน�

16 แฮง้ยา้ ศิษย์ อมื น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �อา่จาน มาง
น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ กงู ค้านู้มป่าง ลู้ม ชี ชา่ชี่ แฮง้ ปาปาย นา
ตู้� แน�

17 พระเยซู อางแบ ยา้ ยองมู แฮ้ยา่ บ้าเจอ จ่ี ลางกา
ชแีน� แฮง้ยา้ ยาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �นอ บ้าเจอฮา ค้านู้มป่าง
ลู้ม ชี ชา่ชี่ อางเลิง่ แฮง้ จ่ี กาแง� นองมู น้ียา่ บ่าแบ บ่าม
ยา่ง กาซ้ืง ลา� นอ นาบาตา อางล้ืกอางล้าน คู� 18 แมนือ
✡ 8:11 8:11 มัทธวิ 12:38; ลูกา 11:16 ✡ 8:12 8:12 มัทธวิ 12:39; ลูกา
11:29 ✡ 8:15 8:15 ลูกา 12:1 * 8:15 8:15 อางเจ้อ น้ียา่ อางเลิง่
บ่าแม่น ออื อางชา่ ยา่ง� อางเจ้อ น้ียา่ ล่าท่ี อางบยา่ จา แง� อางเจ้อ ล่าท่ี
น้ียา่ กงูนา ฮา ยางนา ฮา เค่ ป่ี ล่าแง� ค้านู้มป่าง อางเจ้อ แฮง้แม้แน ยา้�
อางเจ้อ อางอี้ เวมิ คาวแปง แฮง้นา ฮาย อูง่ บยา่ ล้า ป่ี แง�
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จา เวมิ บ่าฮู มยา้ง กา� น่าซ่ืง จา เวมิ บ่ากยา่ คู�✡ นอ ลู้ม
แอ ลา� 19 กงา ชฺา้ง 5,000 คู่น ออืนา ค้านู้มป่าง 5 ซ่ือ ปอ
เมอ� นอ ค้านู้มป่าง จ้านล้าชี แฮง้ อาล้อ ซ้าล้อง กอ กงา
แอ�� แน� ศิษย์ อมื น้ีแม้แน พอ คูช�ี �12 ซ้าล้อง� แน�

20 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า แล่ชี�่ �กงา ชฺา้ง 4,000
คู่น ออืนา ค้านู้มป่าง 7 ซ่ือ ปอ เมอ� นอ ค้านู้มป่าง จ้านล้า
ชี แฮง้ อาล้อ ซ้าล้อง กอ กงา แอ�� แน� ศิษย์ อมื น้ีแม้
แน พอ คูช�ี �7 ซ้าล้อง� แน�

21แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ซ้ามบา กงา น้ีแม้
แน ฮา ฮู ป่ี ล่าเวมิ นอ บ่าแบ กาซ้ืง ลา�� แน�

พระเยซู เบธไซดา อางเมิง โย้เวอ ค่าพ่าย่า แมปอ มาง
นา พ่าญาด ยา ชยีา้ง

22พระเยซู แน ศิษย์ ออื เบธไซดา อางเมิง โยเ้วอ เคิน แล
เมอ� ค่องชา่ง ท่ือบ่า อมื ค่าพ่าย่า แมปอ ท่ือม่าง ซ่ืฺย พระ
เยซู นา ซฺ้า ล้า คูช�ี แน ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ป้า ยางนา
ล่าปู่ โบ้ย พ่าญาด ยา ป่ีชี�่ 23แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ค่าพ่ายา่
แมปอ แฮม้างนา ชื้ง ค่อง อางเง้ เวอ ซ่ืฺย ออ่กแอน ช�ี ยาว
พระเยซู มือ ค่าพ่ายา่ แมปอ แฮม้าง แมนือ 2 ซ่ือ โยเ้วอ ค่า
นล่าง พี่ด กาน ช�ี แน ยาง ล่าปู่ แฮง้ ค่าพ่าย่า แมปอ แฮ้
มาง แมนือ โย้เวอ แดด ช�ี ยาว ยาง น้ีแม้แน น้าน ช�ี �ฮู
มยา้ง ยา้�� แน�

24ยาว ค่าพ่ายา่ แมปอแฮ้ มาง แมก่า แงน ฮู กวา่ ช�ี แน
น้ีแม้แน พอ ช�ี �พื้อ แน ฮู มยา้ง แง� ชฺา้ง ออืนา จืฺงจ้ืฺง ยอ่
กวา่ ชี แม้แน ฮู มยา้ง แง� แน�
✡ 8:18 8:18 เยเรมีย์ 5:21
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25 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ แฮง้ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
แมนือ โย้เวอ ท่ือเทอ แดด แล่ชี�่ ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้ มาง
แมนือ พอง ฮูน ช�ี ยาว ยาง แมนือ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ ยา้
เจ้ง แน ฮู มยา้ง ช�ี 26 ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นาง ยูม้ โยเ้วอ ซฺ้อก แน พ่าว แอน แล่
โว� ล้อเกิง้ บ่าแว บ่อ โจ�� แน�

พระเยซู ก่าซ้าด อางฮื่อ มาง ยา้
(มธ� 16:13-20; ลก� 9:18-21)

27 พระเยซู แน ศิษย์ ออื ซีซารยีาฟีลิปปี อางเมิง โย้เวอ
ค่อง อางแท้ ออืเมอ แลน คูช�ี แก้บ้า ยอ่ แล เมอ พระเยซู
มือ ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �ฮาก กงานา อา่ซ่าง แน จ่ี
เคอ ล่าง�� แน�

28 ศิษย์ อมื น้ีแม้แน พอ คูช�ี �ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ นาง
นา จ่ีเคอ ล่าแง� นา ยอหน์ ชฺา้ง ออืนา ล้างตือพิธบีัพติศมา
ฮา ป่ี แฮ้มาง แน� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ นางนา จ่ีเคอ ล่าแง�
นา ค้าแต้ เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห†์ แน ชี่ แฮม้าง
แน� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ นางนา จ่ีเคอ ล่าแง� นา ค้าแต้ เวอ
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง� แน�✡

29 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �ท้าว นอ
กงานา อา่ซ่าง แน เยง้ ล่า คูแง�� แน� เปโตร มือ น้ีแม้
แน พอ ช�ี �นายา่ พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด อางฮื่อ‡ เพล่อ
ป่ีชี่ แฮม้าง ยา้�✡ แน�
† 8:28 8:28 เอลียาห์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้�
ยา พระเยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง บ่าเกิด่ ฮู่ เมอ จ่ีวดีแต่จา ช�ี น่อง โยเ้วอ
850 ปี จาย ล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี ✡ 8:28 8:28 มาระโก
6:14-15; ลูกา 9:7-8 ‡ 8:29 8:29 ก่าซ้าด อางฮื่อ น้ียา่ กรกี ต่าง เวอ ครสิต์
แน จ่ี แง� ✡ 8:29 8:29 ยอหน์ 6:68-69
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30 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา ปีนแตปีนนา แน ม่า
ช�ี ยา อา่ซ่าง แน ฮากนา บ่าม่า แบ ป่ี โจ แน�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ มอ ยา้ง
(มธ� 16:21-28; ลก� 9:22-27)

31 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน ม่า อู่บ ช�ี
�กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีม้า ไลยา่งไลเจ้อ ยา้ กงาโอด้ ตูก
พานลาบ้าบ แง� ยวิชฺา้ง ยอคา ออื� ปุโรหติ ยอคา ออื แน
อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื กงา จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ คู�
แน กงานา ฮาก แซ่ ล่าแง� จ้า พาจาว ม้า กงา ซ้ีฺ ยาว วา่น
ท่ี 3 แฮนื้ง เวอ แต่ล้า ป่ี ล่าง� แน� 32พระเยซู ศิษย์ ออืนา
ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ เจ้ง ยา้ อูบ่ น้า โค ป่ีชี�่ แฮง้ยา้ เปโตร
มือ พระเยซู นา ยางก้อง แท้ แน จาก แอ ป่ีชี�่ ยาว พระเยซู
นา จ่ี ชี บ้าเจอฮา แฮแ้ม้ จ่ี แงแน� 33พระเยซู มือ ศิษย์ ออื
นา พลาบ ฮู ยาว� เปโตร นา น้ีแม้แน อี่ ช�ี �ซาตานแด่ยา่
ยอคา แม้แน บ่าจ่ี โจ� ไม้ นา พาจาว มาง เยง้ แฮง้แม้แน
บ่ากงา เยง้� จ้า ชฺา้ง เยง้ แฮง้แม้แน เยง้ แง� แน�

34 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา แน ค่องชา่ง ออืนา ฮา้ว
ออ้ง ล้า ป่ีชี�่ แน ยาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �อา่ซ่าง กงานา เค่ ล่า
ซ่ีง แง� ค่าตอง นืงบาวา แน ฮา แฮง้ วา่ง ยาว ค่าตอง ไม้
กางเขน แฮง้ ป่า แล่ยาว กงาก้อง เค่ ลาน โว�✡ 35 ไม้ ชฺา้ง
ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้นา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก ออื กงาซ้ีฺ
แง� จ้า อา่ซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย� แน กงา อางเลิง่
อางแม่น น้ีง ป่าว กวา่ ปาปาย กงาซ้ีฺ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า จ่ีวี
ดม้าม้า กงาจา แล แง�✡ 36 จาวา่แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กู
ยา่งกูเจ้อ จา ชี ออื อางซ้ืง กงาเพล่อ ยาว� จ่ีวีดม้าม้า บ่า
✡ 8:34 8:34 มัทธวิ 10:38; ลูกา 14:27 ✡ 8:35 8:35 มัทธวิ 10:39; ลูกา
17:33; ยอหน์ 12:25
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จา ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง� 37 ไม้ จ่ีวีดม้าม้า น้ียา่ เจิน้
เจ้อ บ่าไคล่ ยู้ กงา กา� 38 ชฺา้ง ออื พาจาว มางนา นืงบาบ่า
ชี่ อางนืง อางญ่าม นู้เวอ� แน อางบล่าบ อางนืง อางญ่าม
นู้เวอ อา่ซ่าง กงา ชฺา้ง เพล่อ แฮง้นา ซฺ่าจอ แง� แน กงา ม่า
อู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ แฮง้นา ซฺ่าจอ แง� กงาชฺา้งอางยา่ เพ
ล่อ ชี น้ีมาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ พ่าว ลือ แล่ แฮนื้ง� กงาม
ชฺา้ง แฮ้มางนา กงา ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แฮง้นา ซฺ่าจอ แง� แน
แฮนื้ง กงายา่ เท่วาด่า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน
ลือ แง� แฮนื้ง อา่โบง้พาจาว ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ ฮา กงา อาง
โต โยเ้วอ อางแปล้นอางซ้า ออ่ก ล้า ป่ี แง� แน�

9
1 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �กงา ม่า

แบ ป่ี ล่าวา่� นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จูง ออืยา่� พาจาว มาง ยาง
ล่าท่ี แฮง้ ไจ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ� ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ลือ
ชี แฮง้ บ่ากงา มยา้ง ยาว บ่าซ่ีฺ� แน�

โมเสส แน เอลียาห์ เยด่ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชยีา้ง
(มธ� 17:1-13; ลก� 9:28-36)

2 6 นืง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ เปโตร� ยากอบ แน
ยอหน์ ยองนา ตาแซ้ อางมอง โยเ้วอ ซ่ืฺยแลน ช�ี ยาว พระ
เยซู มือ ยอง ล้าก้า โย้เวอ เพ่น ช�ี 3 ยาง อางก่าอางตูม
แฮ้ยา่ ป่อนล่อนชอ่น แน แปล้น บล่าบบล่าบ ยา้� ยาว ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื อางก่าอางตูม อางป่อน ออื ล่อบ่า
ปา ป่อน แง� 4ยาว ยองมู แฮง้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู โมเสส
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แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห*์ เยด่ พระเยซู นา จ่ีชา่ง
นา มยา้ง ช�ี

5แฮง้ยา้ เปโตร มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �อา่จาน
เวอ� กงู นู้เวอ ด้ืง ชี น้ียา่ นาบาตา แม่น เป� ไม้ กงูยา่ ซ่าว
ยา่ 3 ลาง ชอ คูแน� นางนา ท่ือลาง ด้ืง ป่ี ล่าแน� โมเสส
นา ท่ือลาง ด้ืง ป่ี แน� เอลียาห์ นา ท่ือลาง ด้ืง ป่ี แน� แน�
6 (เปโตร บ่าแบ เย ยา บ้าเจอล้อแม้ จ่ี วา แน� ไม้ ยองมู น้ี
ยา่ นาบาตา ยา้ แคแล่ชี�่�

7 ยาว มู่งบื่น อางป่อน อมื ยองนา โปก โค ช�ี แน มู่งบื่น
อางป่อน โยเ้วอ น้ีแม้แน จ่ี ออ่ก ลือ ป่ีชี�่ �น้ีม้า กงา อางยา่
ลาก มาง�✡ ยางนา น้าจ่า โว��✡ แน�

8 แฮง้ยา้ ยอง มือ ซฺ้า ฮู กวา่ ช�ี จ้า อา่ซ่าง มางนา บ่าม
ยา่ง คู� พระเยซู นา มยา้ง ชี แฮง้ ญา�

9 ยาว ยองมู แฮง้ ซ่ืฺย กา ตาแซ้ โย้เวอ ยอ่ ลู่ง แอ แล่
เมอ� พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นอง อางเลิง่
กงามยา้ง ชี น้ีง กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมาง ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า
แล่ เมอ ฮากนา อูบ่น้า ป่ี โว� จ้า อามือ อา่ซ่าง มางนา บ่าอู่
บน้า ป่ี แคน โจ�� แน�

10 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู ม่า ชี แฮง้แม้แน ฮา คูช�ี จ้า
ยองมู น้ียา่ ยองต่องยอง แน น้ีแม้ น้าท้าม ลางกา ช�ี �ซ้ีฺ
ยาว แต่ล้า แล่ง แฮ้ บ้าเจอ�� แน�

11 ยาว พระเยซู ศิษย์ อมืมือ พระเยซู นา น้า คูง เย น้ีแม้
แน� �บ้าเจอ อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออืยา่ อางจ่ี คู แน พา

* 9:4 9:4 โมเสส แน เอลียาห์ เยด่ พระคัมภีร์ อางอา้น โยเ้วอ ยวิชฺา้ง ยอคา
นาบาตา ปีนแตปีนนา เย� ✡ 9:7 9:7 มัทธวิ 3:17; มาระโก 1:11; ลูกา 3:22
✡ 9:7 9:7 2 เปโตร 1:17-18
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จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ ม้า พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ป่ี ชี่ มาง ฮู่ เวอ ลือออน ฮา แงแน�✡ แน�

12 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �อางกงา่ ยา้� เอลียาห์
ก่าซ้าด แฮ้มาง ฮู่ เวอ ลือออน ฮา แง� ไม้ ยา กูยา่งกูเจ้อ
กงาซฺ้า ชี ลางออน ฮา แง� จ้า นอ อางแบ คู ยา้ล่า� บ้าเจอ
พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน อางแต้ม ชี แน� �กงาชฺา้งอางยา่
เพล่อ ชี น้ีม้า นาบาตา ยา้ กงาโอด้ ตูกพานลาบ้าบ แง� แน
ชฺา้ง อมื กงานา วี ล่าแง� แน� 13 กงา ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� เอ
ลียาห†์ ลืน ญา� แน ชฺา้ง อมื ยอง นืงบาจาบวา ยา้ เอลียาห์
นา ฮาชา่ง ชี�่ พระคัมภีร์ เวอ มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� แน�

พระเยซู ยา่เก แด่ยา่ ออ่ง ป่ีชี่ มางนา ยา ชยีา้ง
(มธ� 17:14-20; ลก� 9:37-43)

14พระเยซู� เปโตร� ยากอบ แน ยอหน์ ยองมู แฮง้ ศิษย์
ท่ือบ่า ออื จา โย้เวอ ยอ่ เคิน แอ เมอ� ยองมู แฮง้ มยา้ง
คูชี ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ ศิษย์ แฮ้ออืนา จูง แวด คูชี แน�
แฮญ้่ามเมอ อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ท่ือบ่า ออืยา่ ศิษย์ แฮ้
ออืนา อางเลิง่ ซฺ้า จ่ีเจ้ คูแง� 15 ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา
มยา้ง ยาว นาบาตา ยา้ นืงบาม่าน คูช�ี ยาว ยอง พระเยซู
นา ฮื่น ซฺ้า ล้า คูช�ี

16 พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ี เจ้
กาแง�� แน�

17 ยาว ค่องชา่ง ออื อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง มาง
น้ีแม้แน พอ ช�ี �อา่จาน เวอ� กงายา่ ค่าตอง อางยา่ยา่
ค่า มางนา ซ่ืฺย นางก้อง ล้า แอ� ยา บ่าจ่ี ตอ กา� ไม้ แด่ยา่
ออ่ง ป่ีชี�่ 18 แด่ยา่ น้ีมาง ยา่เก มางนา ออ้ง เมอ กูเทอ ยา้
✡ 9:11 9:11มาลาคี 4:5; มัทธวิ 11:14 † 9:13 9:13 เอลียาห์ น้ียา่ พระเยซู
จ่ี เพ้ก แง เอลียาห์ ยอหน์ นา อางตู้ แน�
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ยา่เก มางนา ฮา ยกืซ่าน น้ืงชฺา่ท่า โยเ้วอ เลิง แอ ป่ี แง� ยา่
เก น้ีมาง อางโต แก่นแล่งแท้ง� ซ่อเพ่ แช่ แก่น� ค่านล่าง
เซฺ่อ ยา้� กงายา่ นาง ศิษย์ ออืนา ป้า แด่ยา่ ก่า ออ่ก ป่ี แอ�่
จ้า ยองมู น้ียา่ บ่าฮา กงากา� แน�

19ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ชฺา้ง บ่าเจ่อ ออื เวอ�
กงา นองก้อง อางมล่าง ล่า กงาด้ืง แล แล่แง� กงา นอง
นา อางมล่าง ล่า กงาโอ้ด แล แล่ ล่าแง� ยา่เก แฮ้มางนา
กงาก้อง ซ่ืฺย ลาน ปาว� แน�

20 ยาว ยอง ยา่เก แฮ้มางนา ซ่ืฺย ล้าน คูช�ี แด่ยา่ ยา่เก
แฮ้มางนา ออ้ง ชี มาง พระเยซู นา มยา้ง เมอ� ยา่เก แฮ้
มางนา ฮา ยกืซ่าน น้ืงชฺา่ท่า โยเ้วอ เลิง แอ ป่ีชี�่ ยาว ยา่เก
แฮม้าง น้ืงชฺา่ท่า โยเ้วอ ค่านล่าง เซฺ้อ ยา้ ยู่ ล่าน กวา่ ช�ี

21 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยา่เก แฮ้มาง อางโบ้ง มางนา น้ี
แม้แน น้า ช�ี �ยา น้ีแม้ เพล่อ ล้า มล่าง คางลา�� แน�
ยาว ยา่เก แฮ้มาง อางโบ้ง มาง น้ีแม้แน พอ ช�ี �ยาง ยา่
เก อางอี แน ฮา เมอ จาย ยา้� 22แด่ยา่ น้ีม้า ยางนา ไลเทอ
เคิน ญา ชา แซ่ แง� กาเทอกา ยางนา ฮา บีท่่อ กอง อางจฺ่อ
โยเ้วอ กลา แอ ป่ี แง� กาเทอกา ยางนา ฮา ล้าง โยเ้วอ กลา
แอ ป่ี แง� อา่จาน เวอ� นาง อางปล่อง กงากา แน ยาว�
กงูนา ซ่ืงกงา่กยา้ แน ปล่อง ล่าปาว� แน�

23 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �บ้าเจอ �นาง
อางปล่อง กงากา แนยาว� แน อางจ่ี แน� ชฺา้ง อางเจ่อ ออื
ยา่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา กงากา แง� แน�

24 ยาว ยา่เก แฮม้าง อางโบง้ มาง ซฺ้อกยา้ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี
�กงา อางเจ่อ ยา้� จ้า กงา เจ่อ น้ียา่ บ่าบยา่ กาซ้ืง� กงานา
ปล่อง อางอา้น น้ีง ล่อบ่าปา แน ฮา เจ่อ ป่ี ล่าปาว�� แน�
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25พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออื อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา จูง ฮูน
ล้า ชแีน มยา้ง เมอ� ยาง มือ แด่ยา่ แฮม้างนา น้ีแม้แน ม่า
ช�ี �แด่ยา่ เวอ� นา ชฺา้ง นา ฮา น่าซ่ืง น่าป่าง เพล่อ ป่ี แง�
แน บ่าจ่ี ตอ กา แน ฮา ป่ี แง� กงา ม่า ล่าง น้ีง น้า โว� ยา่
เก น้ีมาง ก้อง ออ่ก โว� แน ยางนา บ่าออ่ง แล่ โจ�� แน�

26 ยาว แด่ยา่ แฮ้มาง โฮก้ฮา้ว แกล่กแย้ว ช�ี แน ยา่เก
แฮ้มางนา ฮา ยกืซ่าน เลิง แล่ ป่ีชี�่ ยาว แด่ยา่ แฮ้มาง ยา่
เก แฮ้มาง ก้อง ออ่ก ช�ี ยาว ยา่เก แฮ้มาง กยา้บยี้น ยา้
กลาน ช�ี ค่องชา่ง อมื น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �ยา่เก น้ีม้า
ซ้ีฺน ญ้า� แน� 27 จ้า พระเยซู มือ ยา่เก แฮ้มางนา ล่าปู่ ชู
ค้อง ทา จูง ล้า ป่ีชี�่ ยาว ยา่เก แฮม้าง ทา จูง ล้า ช�ี

28 ยาว พระเยซู มือ ยูม้ คล้าว โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี พระ
เยซู แน ศิษย์ ออื ยอง แอ่ แน จา เมอ� ศิษย์ อมื ยางนา น้ี
แม้แน น้า ช�ี �อา่จาน เวอ� บ้าเจอ กงู แด่ยา่ แฮ้มางนา
บ่าก่า ออ่ก กงากา แน�� แน�

29 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �พาจาว มางนา
อธษิฐาน ฮา น้ีงญา แด่ยา่ น้ีออืเจ้อ นา ก่า ออ่ก กงากา แง�
แน�

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ ท่ือเทอ มอ แล่ง ยา้ง
(มธ� 17:22-23; ลก� 9:43-45)

30 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื แก้บ้า ยอ่ แลน แล่ คูช�ี
แน กาลิลี แควน โยเ้วอ ยอ่ ไก คูช�ี พระเยซู อา่ซ่าง มางนา
บ่าแบ ป่ีซ่ี� ยา บ้าเจอล้อเกิง้ ด้ืง แงแน� 31 ไม้ แฮญ้่ามเมอ
ยา ศิษย์ ออืนา ม่าอูบ่ แง� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �ชฺา้ง กงานา
บ่าแม่น ฮาชา่ง ล่าง ม้า� ยา กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ี มาง
นา ชฺา้ง กงานา แซ่ ล่าง ออื ก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� แน กงา
ซ้ีฺ ยาว วนัท่ี 3 แฮนื้ง แต่ล้า แล่แง� แน� 32 จ้า ศิษย์ ออื
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ยา่ พระเยซู ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่ากลา กา� แน อา่ซ่าง
มาง พระเยซู นา บ่าน่า จอ กา� ยา บ้าเจอ จ่ี เคอ แงแน�

อา่ซ่าง ชฺา้ง อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้า
(มธ� 18:1-5; ลก� 9:46-48)

33 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้
เวอ เคิน แล คูช�ี แน ยูม้ คล้าว โยเ้วอ ออ้ง แลน ยาว� พระ
เยซู มือ ยาง ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �แก้บ้า ยอ่ ล้า เมอ
นอ บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ีเจ้ กาแง�� แน� 34 ยาว ยองมู คาโค
ลาโค แฮง้ ซฺ่าจอ กยาบ คูช�ี ไม้ แก้บ้า ยอ่ ล้า เมอ ยอ จ่ีเจ้
กาแง� ยอง อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง ชฺา้ง อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้า�
แน�✡

35แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ด้ืง ล่ือยาว ศิษยเ์อก 12 คู่น ออืนา
ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ ยาว ยาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �อา่ซ่าง ชฺา้ง ปีนแต
ปีนนา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ซ่ี แง� ชฺา้ง แฮม้้า ชฺา้ง ปีนแต
ปีนนา อางอี เลิน่เลิน่ กงาเพล่อ แง� แน ฮาก ยา่เจ่น กงา
เพล่อ แง�✡ แน�

36 ยาว พระเยซู มือ ยา่เก อางอี ท่ือม่าง มางนา ซ่ืฺย ล้า
ยอง ล้าก้า โย้เวอ จูง ป่ีชี�่ ยาว ยาง ล่าล่ืง แฮง้ ยา่เก แฮ้
มาง ป่าฮูม่ โย้เวอ ค้อง ช�ี ยาว ยาง น้ีแม้แน ม่าอู่บ ช�ี
37 �อา่ซ่าง กงานา ฮูจ่าล่าปาปาย ยา่เก อางอี น้ีแม้แน ชี่
ออืนา แม่นชา่ง แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า กงานา แม่นชา่ง ล่าชี่ แน
ท่ือชา่งกานญา� แน ชฺา้ง กงานา แม่นชา่ง ล่าชี่ แฮม้้า กงา
นา แอ่ แน บ่ากงา แม่นชา่ง ล่า� จ้า ยา พาจาว กงานา ซฺา
ลือ ป่ี ล่าชี่ แฮม้างนา คาตา ยา้ แม่นชา่ง แง�✡ แน�
✡ 9:34 9:34 ลูกา 22:24 ✡ 9:35 9:35 มัทธวิ 20:26-27; 23:11; มาระโก
10:43-44; ลูกา 22:26 ✡ 9:37 9:37 มัทธวิ 10:40; ลูกา 10:16; ยอหน์
13:20
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ชฺา้ง พระเยซู นา บ่าซีบ่าแล ชา่ง ออืยา่ พระเยซู อางมู
(ลก� 9:49-50)

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

39 จ้า พระเยซู มือ น้ีแม้แน ม่าอูบ่ ช�ี �ยางนา บ่าม่า วา่ง
ป่ี โจ� ไม้ ชฺา้ง กงา อางเม้ง แฮง้ ไจ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกาง
ออื ฮา ออืยา่ น่อง เวอ กงานา บ่าจ่ี ก่างพยา ป่ี ล่า� 40 ไม้
ชฺา้ง กงูนา บ่าซีบ่าแล ชา่ง ล่าง ออืยา่ กงู อางมู�✡ 41 กงา
ม่า แบ ป่ี ล่าวา่ อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ีว� นอง กงา ชฺา้ง เพล่อ
ชี แฮง้ ปาปาย แน นองนา ล้างต้าง ป่ี ล่ายาว� ชฺา้ง แฮ้ม้า
ก่ามป่อน ม้าม้า ยา้ กงาบู้ แง�✡ แน�

ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ีง ยา้ง
(มธ� 18:6-9; ลก� 17:1-2)

42 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �อา่ซ่าง ยา่
เก อางอี กงานา เจ่อ ล่าชี่ น้ีออืนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี แง�
ชฺา้ง แฮม้้า วีบ่่ากกงาไจ แง� แน ยาง วีบ่่ากกงาไจ น้ียา่ นา
บาตา ยา้ ตูกพานลาบ้าบ แง� น้ีแม้แนยาว ลอบา อางฮื่อ
แฮง้ ยาง น้ืงชฺอื โย้เวอ ล่าต่ือ พือ แป่น ยาว� ทะเล โย้เวอ
ต่านคลา แฮง้ยา้ เช แล่แง� 43 จาวา่แน นอง ล่าปู่ ท่ือเบิง
มาง นองนา ฮา อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่ายาว� ล่าปู่ แฮเ้บิง ต่อน
วี โว� ไม้ ล่าปู่ ท่ือเบิง มาง กู้ด ยาว� พาจาว มาง ก้อง มู่งท่า
โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี จา แล น้ียา่� ล่าปู่ 2 เบิง จา ยาว�
ล่าลูก บีท่่อ ซฺู่ นืง บ่าจา โยเ้วอ กลา แอ แฮง้ ล่อบ่าปา เช แล่

✡ 9:40 9:40 มัทธวิ 12:30; ลูกา 11:23 ✡ 9:41 9:41 มัทธวิ 10:42
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แง� 44 ล่าลูก โยเ้วอ แลท่อง ซ้ีฺ นืง บ่าจา ออื แน บีท่่อ ซฺู่ นืง
บ่าจา ออื ปล้ืง ยา้ จา แง�✡‡ 45 จาวา่แน นอง ล่าค่ือ ท่ือค่ือ
มาง นองนา ฮา อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่ายาว� ล่าค่ือ แฮค้ื้อ ต่อน
วี โว� ไม้ ล่าค่ือ ท่ือค่ือ กู้ด ยาว� พาจาว มาง ก้อง มู่งท่า โย้
เวอ ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี จา แล น้ียา่ ล่าค่ือ 2 ค่ือ จา ยาว� ล่า
ลูก เวอ กลา แอ แฮง้ ล่อบ่าปา เช แล่แง� 46 ล่าลูก โย้เวอ
แลท่อง ซ้ีฺ นืง บ่าจา ออื แน บีท่่อ ซฺู่ นืง บ่าจา ออื ปล้ืง ยา้ จา
แง� 47 จาวา่แน นอง แมนือ ท่ือซ่ือ มาง นองนา ฮา อางบ
ล่าบ ฮา ป่ี ล่ายาว� แมนือ แฮ้ซ่ือ โค่ง วี โว� ไม้ แมนือ ท่ือ
ซ่ือ จ้าน ล้า ยาว มู่งท่า พาจาวอางเมิง โย้เวอ กงาออ้ง ด้ืง
แล น้ียา่� แมนือ 2 ซ่ือ จา ยาว ล่าลูก เวอ กลา แอ แฮง้ ล่อ
บ่าปา เช แล่แง�✡ 48 ล่าลูก โย้เวอ แลท่อง ซ้ีฺ นืง บ่าจา ออื
แน บี่ท่อ ซฺู่ นืง บ่าจา ออื ปล้ืง ยา้ จา แง�✡�

49 �ไม้ กงา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ อางตูกอางพาน กงา
โอด้ คูแง� ยองมู น้ียา่ ลาบ้าบ แง� ยองนา บีท่่อ จฺ่อ ชี ชอ้ด
ยา้� ไม้ ยอง เจ่อ แฮง้นา แก่นคา ป่ีง แนนอ��

50 �จ่าแม่ น้ียา่ อางแม่น� จ้า จาวา่แน จ่าแม่§ แฮง้ อา
งอา้ม โคน ยาว� นอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา อางอา้น แฮง้แม้แน
อา้ม แล่ ป่ี กงา กาแง�✡ นองมู คาโคลาโค น้ียา่ อางเลิง่
อางแม่น ฮา แลน แล่ คูปาว� จ่าแม่ ออื อางอา้ม กอ ชี ชี
แฮง้แม้แน� ไม้ นองนา ฮา จาบื่อด้ืงบื้อ แน ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
ชอ้น กา ป่ีล่า คาไล� แน� *
✡ 9:44 9:44 มัทธวิ 5:30 ‡ 9:44 9:44 กรกี ปาบ น่อง นู้เวอ แต่ง ชี น้ียา่
ปาบ ท่ือบ่า ออื ก้อง ข้อ 44 แน ข้อ 46 จ่ีต่าง ออืยา่ ข้อ 48 เวอ อางตู้ เย�
✡ 9:47 9:47 มัทธวิ 5:9 ✡ 9:48 9:48 อสิยาห์ 66:24 § 9:50 9:50
จ่าแม่ น้ียา่ ชฺา้ง ซฺ้าม้ี อางชา่ง เพล่อ ลางกา แฮง้นา จ่ีเพ้ก แง� ✡ 9:50
9:50 มัทธวิ 5:13; ลูกา 14:34-35 * 9:50 9:50 จ่าแม่ น้ียา่ อางแม่น จฺ่าเกิง่
เวอ ซูน ยาว มล่าง แน กอ ชี อางกงา�
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10
พระเยซู อางบีอ่างบล้อง วา่งกา อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
(มธ� 19:1-12)

1 ยาว พระเยซู มือ แก้บ้า ยอ่ กาลิลี แควน โย้เวอ จาย ยู
เดีย แควน โย้เวอ ออ้ง แลน ช�ี แน จอรแ์ดน ล้างบ้า ท่ือป
ล่าก ป่ากยา่ คาม แลน ช�ี ค่องชา่ง อางอบี่าอา่ พระเยซู นา
ซฺ้า ล้า ช�ี พระเยซู มือ ค่องชา่ง ออืนา ม่าอู่บ ชี กูเทอ แม้
แน ยา้�

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

3 พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �โมเสส น้ีเลิง่ นา บ้าเจอ
ล้อแม้ ม่า ฮา ป่ี ช�ี� แน�

4 ยอง มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �โมเสส ค่าพ่าย่า ออืนา วา่ง
กาอางพ่า แฮง้ ค่าบา ออืนา แต้ม ป่ี ป่ีง� ยาว วา่ง กงา คาง
ญ้า� แน�✡

5 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �โมเสส
นองนา น้ีแม้แน อางล้ีบอางล่าว แต้ม ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ นอ
อางล้าน น้อ� 6 จ้า ม้าม้า น้ียา่ พาจาว มาง ต่องก่าต่าง ชฺา้
งอางเมิง แต่ง เมอ �พาจาว ม้ายา่ ชฺา้ง แต่ง ช�ี ค่าพ่าย่า
ท่ือม่าง แน ค่าบายา่ ท่ือม่าง แน�� ✡ พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� 7 �น้ีงยา้ ค่าพ่าย่า น้ียา่ อา
งบา อางโบง้ นา เจิก่ ค่าบา ก้อง ด้ืง แอ แง� 8แน เยด่ ชฺา้ง
ท่ือม่าง กา แน เพลิน่ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� แน� ✡ น้ีแม้
แนยาว เยด่ ชฺา้ง 2 คู่น บ่าอา่ กาน� จ้า ชฺา้ง ท่ือม่าง กาน
✡ 10:4 10:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1-4; มัทธวิ 5:31 ✡ 10:6 10:6
ปฐมกาล 1:27; 5:2 ✡ 10:8 10:8 ปฐมกาล 2:24
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ญา� 9 น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน ฮา เพ
ล่อ ป่ี ยาว� อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี ฮา เจิก่ ออ่ก ป่ี โจ� แน�

10พระเยซู แน ศิษย์ ออื ยอง แอ่ แน ยูม้ คล้าว ด้ืง เมอ�
ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้ีเลิง่ น้า คูช�ี 11พระเยซู มือ น้ีแม้แน
พอ ช�ี �ค่าพ่ายา่ ล้อมาง ค่าบา นา วา่ง ยาว ค่าบา อางซ่ืฺอ
ยู้ แล่ง� ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า อางบล่าบ ฮา แง� ไม้ ยาง น้ีแม้
ฮา ชี น้ียา่ จู้ จาน ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 12 แน ค่าบายา่
ล้อมาง อางบล้อง นา วา่ง ยาว อางบล้อง อางซ่ืฺอ ยู้ แล่ง�
ค่าบายา่ แฮ้ม้า อางบล่าบ ฮา แง� ไม้ ยาง น้ีแม้ ฮา น้ียา่ จู้
จาน ชี แน ท่ือชา่งกานญา� แน�✡

พระเยซู ยา่เก อางอี ออืนา ก่ามป่อน ป่ี ยา้ง
(มธ� 19:13-15; ลก� 18:15-17)

13 ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยา่เก อางอี ออืนา ซ่ืฺย พระเยซู นา
ซฺ้า ล้า ช�ี ไม้ ยางนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ป่ี ป่ีง แนนอ� จ้า
ศิษย์ ออืยา่ ยองนา แฮ้แม้แน บ่าป่ี ฮา แน อี่ คูช�ี 14 พระ
เยซู แฮ้แม้แน มยา้ง เมอ นืงบาค่า ช�ี แฮง้ยา้ ศิษย์ ออืนา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ยา่เก ออืนา กงาก้อง ตอย ออ้งล้า ป่ีว�
ยองนา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี โจ� ไม้ ชฺา้ง พาจาวอางเมิง เวอ กงา
ออ้ง แล คูง ออืยา่ ยา่เก น้ีออื แม้แน กงาเจ่อ แง� 15 กงา
ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� อา่ซ่าง พาจาว มางนา ยา่เก น้ีออื นืงบาชี
แฮง้แม้แน นืงบาบ่าชี่ แง� พาจาวอางเมิง เวอ บ่ากงาออ้
ง แล� แน�✡ 16 ยาว พระเยซู มือ ยา่เก แฮ้ออืนา ค่อด ช�ี
แน ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ป่ี ช�ี

ยา่ค่า อางจาอางปาง มาง
(มธ� 19:16-30; ลก� 18:18-30)

✡ 10:12 10:12 มัทธวิ 5:32; 1 โครนิธ์ 7:10-11 ✡ 10:15 10:15 มัทธวิ
18:3
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17 พระเยซู แก้บ้า ยอ่ จา เมอ� ยา่ค่า ท่ือม่าง จา แง�
พระเยซู ล้าก้า โย้เวอ ฮื่น ล้า บอกไว้ ล้า ช�ี ยาว น้ีแม้แน
น้าน ช�ี �อา่จาน อางแม่น เวอ� พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่
แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล น้ียา่ กงา บ้าเจอ กงาฮา แง�� แน�

18 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �นา บ้าเจอฮาย กงานา
ชฺา้ง อางแม่น แน ฮา้ว ล่าง� อา่ซ่าง มาง บ่าแม่น เป� พา
จาว มาง ท่ือม่าง ญา อางแม่น แน� 19นาง มือ อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ อางแบ ยา้� อางล้ีบอางล่าว เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี
ช�ี �ชฺา้ง นา บ่าแซ่ โจ� ฮาก อางบีอ่างบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ
โจ� อางเกิง่ บ่าค่าว โจ� ชฺา้ง แล่จ่อบ บ่าเพล่อ โจ� อางเลิง่
บ่ากงา่บ่าเกิง บ่าฮา โจ� แน ค่าตอง อางบา อางโบง้ นา นา
บท้ือ โว�� � แน�✡

20 ยา่ค่า แฮ้มาง น้ีแม้แน พอ ช�ี �อา่จาน เวอ� กงายา่
ยา่เก แน ฮา เมอ จาย ยา้ อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค น้ีออื
ฮาย ล้าน แอ� แน�

21พระเยซู มือ ยา่ค่า แฮม้างนา ลาก ปาปาย ฮูน ช�ี แน
ยางนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �จ้า นา ท่ือยา่ง กงาฮา แล่ง� นาง
อางเกิง่ คาโคลาโค จา ชี แฮง้ ก่อง ยาว� พลู้ แฮง้ ชฺา้ง อาง
ตูกอางพาน ออืนา ป่ี แอ โว� ยาว นา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่
งอางก้อ บยา่ แน จา แง� แน นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา
ศิษย์ เพลิน่ ปาว�� แน�

22ยา่ค่า แฮม้าง พระเยซู แฮแ้ม้แน จ่ี แฮง้ กงากยา่ ยาว�
นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� แฮง้ยา้ ยาง มือ แมก่า บอก ยอ่
เจิก่ แอน ช�ี ไม้ ยา ชฺา้ง นาบาตา อางจาอางปาง นอ�

23พระเยซู มือ ยาง ก่องทาง ออืเมอ ฮู กวา่ ช�ี แน ยาง
ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืนา
พาจาว อางเมิง เวอ ออ้งแล ป่ี น้ียา่ นาบาตา ยา่ก� แน�
✡ 10:19 10:19 อพยพ 20:12-16
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24 ศิษย์ อมื พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ ยาว บล่ืง คูช�ี
จ้า พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แลน แล่ชี�่ �อางยา่ เวอ� อาง
แบ ล่า พาจาวอางเมิง เวอ ออ้งแล น้ียา่ อางยา่ก ม้าม้า แน�
25 อูฐ ออืนา ก่องกยา่ว อางฮอ้น เวอ ออ้งแล ป่ีง น้ียา่� ชฺา้ง
อางจาอางปาง ออืนา พาจาวอางเมิง เวอ ออ้งแล ป่ีง แฮง้
ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง� แน�

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

27พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว น้ีแม้แน พอ ช�ี �ชฺา้ง น้ียา่
มู่งท่า เวอ ยอง ท่ือม่าง แน บ่าออ่ง แล กงา กา� จ้า พาจาว
มาง ปล่อง ยาว อางกงา ยา้� ไม้ พาจาว ม้ายา่ กูยา่งกูเจ้อ
ยา้ ฮา กงากา แง� แน�

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

29 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �กงา ม่ายแบ ป่ี
ล่าวา่� อา่ซ่าง ค่าตอง ยูม้� ม้องน้าม� อางบา อางโบ้ง�
อางยา่ แน น่า ยา้ ออืนา วี ยาว� กงานา เค่ ล่าง� แน กงา
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว กวา่ แง� 30 ชฺา้ง แฮม้้า กาญ่าม
เวอ อางเกิง่อางก้อ บยา่ แน จา แง� ไม้ อามือ อางเกิง่ วี ชี
แฮย้า่ กาญ่าม เวอ 100 โตบ กงายค่ืน แล่ง� ต่ืน ยูม้� ม้อง
น้าม� อางบา อางโบ้ง� อางยา่ แน น่า ยา้ ออื คาตา ยา้�
แน ยองนา ฮาก ฮูยา้ คาม แง� จ้า กาญ่าม เวอ ยองมู น้ียา่
พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล แง� 31 ยาว
อามือ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา ออืยา่� น่อง เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา
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บ่าอา่ ออื เพล่อ แง� แน อามือ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื
ยา่� น่อง เวอ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แง� แน�✡

พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ ท่ือเทอ มอ แล่ชี่ ยา้ง
32แฮญ้่ามเมอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อมื เยรูซาเล็ม อาง

เมิง โย้เวอ ยอ่ แลน คูช�ี พระเยซู ฮาก ล้าก้า ยอ่ ช�ี ศิษย์
อมื พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แล แฮง้นา นืงบาม่าน
คูง เย� แน ค่องชา่ง เค่ ล้า คูชี อมื แค คูช�ี พระเยซู มือ
ยาง ศิษย์ 12 คู่น ออืนา แอ่ แน ซ่ืฺย แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ
แอน ช�ี แน ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้ ยองนา ท่ือเทอ อูบ่น้า แล่
ป่ีชี�่ 33 ยาว ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �แม่น แน น้า โว�
อามือ กงูมู น้ียา่ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แล คูแง� แน
ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า� กงานา ชฺา้งอางยา่ เพล่อ
ชี น้ีมางนา� ปุโรหติ ยอคา ออื ก้อง แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่
บฮู ออื ก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� ยองมู แฮย้า่ กงานา ต้าดต่อน ซ้ีฺ
ป่ี ล่าง� แน กงานา โรมชฺา้ง ออื ก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� 34 โรม
ชฺา้ง แฮอ้อื กงานา ฮูยา้ ล่าง� ค่านล่าง พี่ด กาน ล่าง� กงา
นา ซฺ้าม ชกื ล่าง� แน กงานา แซ่ ล่าง� จ้า กงา ซ้ีฺ ยาว วา่น
ท่ี 3 มาง ก้อง แต่ล้า แล่แง� แน�

ยากอบ แน ยอหน์ เยด่ พระเยซู นา ป้า ชยีา้ง
35 ยาว ยากอบ แน ยอหน์ เศเบดี อางยา่ยา่ค่า มาง เยด่

พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี แน พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�อา่จาน เวอ� ไกงน้า ท่ือเลิง่ อางปล่อง ล่า กงากา ยา้ลา��
แน�

36 พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �ไน้ กงานา บ้าเจอฮา ป่ี
ล่าง�� แน�
✡ 10:31 10:31 มัทธวิ 20:16; ลูกา 13:30
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37 เยด่ มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �อา่จาน เวอ� นาง ก่าซ้าด
กงาเพล่อ ยาว� ไกง้นา นาง ล่าซ่าย ป่ากยา่ ท่ือม่าง แน
ล่าม่า ป่ากยา่ ท่ือม่าง แน ด้ืง ป่ี ล่าปาว� แน�

38 พระเยซู มือ น้ีแม้แน น้า ช�ี �ไน้ อางแบ ล่า บ้าเจอ
ป้า แงแน� ไน้ กงา ล้างก้อก อางตูกอางพาน กงาต้าง น้ีง
อางต้าง กงากา ยา้ลา� กงา อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลา
บ้าบ แฮย้า่ ไน้ อางโอด้ ลาบ้าบ กงากา ยา้ลา�� แน�✡

39 เยด่ มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �อางกงา ยา้� แน� แฮง้ยา้
พระเยซู มือ เยด่นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ไน้ กงา ล้างก้อก
กงาต้าง น้ีง ม้าม้า ยา้ กงาต้าง แง� แน ไน้ กงา อางตูกอาง
พาน กงาโอด้ ลาบ้าบ ชี แฮง้แม้แน ยา้ กงาโอด้ ลาบ้าบ แง�
40 จ้า ชฺา้ง แช้ยู้ กงา ล่าม่า ป่ากยา่ แน ล่าซ่าย ป่ากยา่ ด้ืง
ป่ีง น้ียา่ กงา แชยู้้ บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง แชยู้้ แง� แน�

41 ศิษย์ ท่ือแช่ คู่น ออื น้ีเลิง่ แบน เมอ� ยอง มือ ยากอบ
แน ยอหน์ เยด่นา นืงบาค่า ช�ี 42 แฮง้ยา้เย่ พระเยซู มือ
ยอง คาโคลาโค นา ฮา้วล้า ป่ี ยาว ม่า ชี น้ีแม้แน� �นอ อาง
แบ ยา้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ออืยา่ ค่าตอง ชฺา้ง ฮูพลา
ชี ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง แน� ยาว ชฺา้ง ยอคา เพล่อ คูชี อมื
ค่าตอง ชฺา้ง ฮูพลา ชี ออืนา ล่าท่ี ไจ ชา่ง แน� 43 จ้า นอง อา
งมู นู้เวอ แฮ้แม้แน บ่าอา่� ✡ อา่ซ่าง อางฮื่อ เพล่อ ซ่ี แง�
ยา นองนา ล่ากาน กงาวา่ ป่ี ล่าง� 44 แน อา่ซ่าง ชฺา้ง ปีน
แตปีนนา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ซ่ี แง� ยา นองมู คาโคลา
โค ออื ยา่เจ่น กงาเพล่อ แง�✡ 45 ไม้ กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ
ชี น้ีมาง ลือ ชี น้ียา่ ฮากนา กงา ยา่เจ่น เพล่อ ป่ีง บ่าอา่�
จ้า กงายา่ ฮาก ยา่เจ่น เพล่อ ลือ แอ� แน ค่าตอง จ่ีวดี วี
✡ 10:38 10:38 ลูกา 12:50 ✡ 10:43 10:43 ลูกา 22:25-26 ✡ 10:44
10:44 มัทธวิ 23:11; มาระโก 9:35; ลูกา 22:26
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ลือ แง� ไม้ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา ปล่อง ยา่เจ่น กงาปูน ป่ีง
แนนอ� แน�

พระเยซู บารทิเมอสั แมปอ นา พ่าญาด ยา ชยีา้ง
(มธ� 20:29-34; ลก� 18:35-43)

46 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื เยรโีค อางเมิง โย้เวอ ยอ่
เคิน แล คูช�ี พระเยซู แน ศิษย์ ออื ค่องชา่ง ออื ก้อง ท่ืงก
งา่ แน เยรโีค อางเมิง อางเง้ เวอ แก้บ้า ยอ่ อ่อกแอ เมอ�
ชฺา้งแมปอ ท่ือม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง บารทิเมอสั แน�
ยา ทิเมอสั อางยา่ยา่ค่า� ยา แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ พลู้
ป้า ด้ืง ช�ี 47 ยาว ยาง กงากยา่ ชี พระเยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง
มาง ล้าน ชี แน� แฮง้ยา้ น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ฮา้ว ช�ี �พระเยซู
ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซ่ืงก
งา่กยา้ ล่าปาว�� แน�

48 ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่ ยางนา จ่ีจ้าด ม่า กยาบ ป่ีชี�่ จ้า
ยาง อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ ช�ี แน
ยา น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �พระเยซู ก่าซ้าด ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบ
ล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว�� แน�

49 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยอ่ ยา้ง วา่ง ช�ี แน น้ีแม้ จ่ี ช�ี
�ชฺา้ง แฮม้างนา ฮา้ว ล้า ป่ีว� แน� ยาว ยองมู แฮง้ ชฺา้งแม
ปอ แฮ้มางนา ฮา้ว ล้า ป่ีชี�่ แน ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�กยา่ง กงา คางญ้า ทานล้า ปาว� อา่จาน ม้า นางนา ฮา้ว
ซฺ้า ล้า ป่ี ล่าง ญ้า� แน� 50 แฮง้ยา้ ชฺา้งแมปอ แฮม้าง ยาง
ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ แฮง้ แลออ่ก แล่ยาว วี ช�ี แน เปิก
จูง ล้า ช�ี แน พระเยซู นา ซฺ้าน แล ช�ี

51 พระเยซู มือ ยางนา น้ีแม้แน น้า ช�ี �กงานา บ้าเจอ
ปล่อง ป่ี ล่า ซ่ี แง�� แน� ชฺา้งแมปอ แฮ้มาง น้ีแม้แน พอ
ช�ี �อา่จาน เวอ� กงายา่ ฮู มยา้ง ซีค้า� แน�
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52 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน ม่า ช�ี �แอ ปาว� นาง
กงานา เจ่อ ล่าชี่ น้ียา่ นาง แมนือ แมปอ ปอ ชี แฮง้ ฮา โปยว
ป่ี ล่าง ญ้า� แน�
ยาว ชฺา้งแมปอ แฮ้มาง ซฺ้อก ยา้ ฮูมยา้ง ล้า ช�ี แน ยาง

มือ พระเยซู นา ยอ่ เค่ แลน ช�ี

11
พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด แม้แน ออ้ง

แล ชยีา้ง
(มธ� 21:1-11; ลก� 19:28-40; ยน� 12:12-19)

1พระเยซู แน ศิษย์ ออื เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ ชา เคอ
แล เมอ� ยองมู แฮง้ เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง โย้เวอ
เคิน แล คูช�ี เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง น้ียา่ มะกอก
เทศ ตาแซ้ ท่า โยเ้วอ ด้ืง แง� ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น
ม่าง เยด่นา ซฺาแล ป่ี ลางออน ฮา ช�ี 2 แน น้ีแม้แน ม่า ช�ี
�ไน้ ล้าก้า โยเ้วอ ค่อง แฮค่้อง ก้อง ออ้ง แลน โว� เคิน แล
เมอ ลา อางยา่ ท่ือม่าง ล่าต่ือ พือแล่ง จา นา มยา้ง แง� ลา
น้ีมางนา อา่ซ่าง มาง บ่าตา กางซ้ืง� ล่าต่ือ พือแล่ง ชี แฮง้
พื้ยอ่อก ยาว กงาก้อง ชื้ง ล้าน โว� 3 จาวา่แน ฮาก น้ีแม้
แน น้า ล่า เมอ� �ไน้ ลา น้ีมางนา บ้าเจอล้อเกิง้ ชา ซ่ืฺย แอ
แง�� แน� ไน้ มือ น้ีแม้แน พอ โว� �จ่ีวีดอางซ้ืง ม้า ลา
น้ีมางนา ไจ ซ้ี แง� ไจ เปิน ยาว อางไว่ แน ฮา้น ซฺาลือ ล่า
วา่� � แน�

4ยาว ศิษย์ มาง เยด่ แลน ช�ี แน เยด่ มือ ลา อางยา่ ท่ือ
ม่าง มยา้ง ช�ี ลา น้ีม้า แก้บ้า ก่องทาง ล้องก้อ ล้าก้า โยเ้วอ
พือแล่ง ช�ี แฮง้ยา้ เยด่ มือ ล่าต่ือ พือแล่ง ชี แฮง้ พื้ยอ่อก
ช�ี 5 ชฺา้ง ท่ือบ่า โย้เวอ จูง จา อมื เยด่นา น้ีแม้แน น้าน ช�ี
�บ้าเจอฮา ล่าต่ือ พื้ออ่อก แง�� แน� 6 ยาว เยด่ มือ พระ
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เยซู ม่า จ่ี ป่ีชี่ แฮง้แม้แน พอ ช�ี แฮง้ยา้ ยอง มือ เยด่นา
ตอย ลา อางยา่ แฮ้มางนา ซ่ืฺย แอ ป่ีชี�่ 7 ศิษย์ น้ีเยด่ ลา
อางยา่ แฮ้มางนา ชื้ง พระเยซู นา ป่ี เมอ� เยด่ มือ ค่าตอง
ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮง้ ลา ต่างค่าง โย้เวอ ค่าง ช�ี
ยาว พระเยซู มือ ลา แฮ้มางนา ตา แลน ช�ี 8 ค่องชา่ง อา
งอีบ่าอา่ จา แง� ยอง ค่าลาว แฮง้ แก้บ้า ออืเมอ ค่าง ช�ี
แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ ปาล์มพ่า น่า ยา้ เวอ ต่อน ล้า ชี ออื
แก้บ้า ออืเมอ ค่าง ช�ี 9 ยาว ชฺา้ง ล้าก้า เวอ ยอ่ แล คูชี อมื
แน ชฺา้ง น่องน่อง เวอ ยอ่ เค่ แล คูชี อมื น้ีแม้แน จ่ีโฮก้ฮา้ว
คูช�ี
�โฮซันนา�*

พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา แง�
จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� นาง ซฺาลือ ป่ีชี่ มางนา ก่ามป่อน
ป่ี ปาว�� ✡

10 �ชฺา้ง ก่าซ้าด ดาวดิ นา ก่าซ้าด เพล่อ แต่น ลือ มางนา
สรรเสรญิ ฮา แง��
�โฮซันนา� พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มู่งท่า เวอ
ด้ืง มางนา สรรเสรญิ ฮา แง�� แน�

11 ยาว พระเยซู มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ออ้ง แลน
ช�ี แน โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ แลน ช�ี แน โบสถ์อางฮื่อ ก่อง
ทาง ออืเมอ ต้าว ยา้ ยอ่ ฮู กวา่ ช�ี จ้า มู่งค่ีล้าก้า ชา วื้ง กาชา
เย�่ แฮง้ยา้ พระเยซู แน ศิษย์ 12 คู่น อมื เบธานี ค่อง เวอ
พ่าว แอน้ แล่ชี�่

พระเยซู ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง มางนา แซ้ง ชยีา้ง
(มธ� 21:18-19)

* 11:9 11:9 โฮซันนา น้ียา่ อารเมค ต่าง เวอ อธษิฐาน ฮา พาจาว มางนา
ป้า ปล่อง ป่ีง แน ฮา แง� จ้า นู้เวอ ค่องชา่ง ออื พระเยซู นา มยา้ง ชี แฮง้
กยา่งม่อนซ้า จ่ีโฮก้ฮา้ว แง� ✡ 11:9 11:9 สดุดี 118:25-26; 148:1
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12 ซอทา แปล้น ล้า ยาว พระเยซู แน ศิษย์ ออื เบธานี
ค่อง โย้เวอ จาย ยอ่ ออ่ก แล เมอ� พระเยซู มือ ฮา่งแบ่น
ช�ี 13 ยาว ยาง อางเวอ่ จาย ยา้ ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง ท่ือป่าง
มยา้ง ช�ี อางพ่า ปล้ืง ยา้ จา แงแน� แฮง้ยา้ ยาง มือ ยอ่
ออ้ง ฮูน แล ช�ี อางซ่ือ อางจา ล่าแน� จ้า เคิน แล เมอ ซ่ือ
ไค่ม้ีล่อก ท่ือซ่ือ แนม บ่ามยา่ง� ยา อางพ่า แฮง้ แอน่ ญา
มยา้ง ช�ี ไม้ อางซ่ือ ซ่ือ ญ่าม บ่าเคอ เย� 14 แฮง้ยา้ พระ
เยซู มือ ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่
ซ่าง มาง นาง อางซ่ือ น้ีง บ่ากงา จฺ่า แล่ก้าน�� แน�
ศิษย์ อมื พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้ อางกงากยา่ ยา้�

พระเยซู อางเกิง่ ก่องฮู ออืนา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ก่า
ฮื่น ป่ีชี่ ยา้ง

(มธ� 21:12-17; ลก� 19:45-48; ยน� 2:13-22)
15 พระเยซู แน ศิษย์ ออื เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคิน

แล เมอ� พระเยซู มือ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ออ้ง
แลน ช�ี แน โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โยเ้วอ ชฺา้ง อางเกิง่ ก่อง
ล้า ชี ออืนา แน อางเกิง่ วื้อ ล้า ชี ออืนา ก่าแอ ป่ีชี�่ ยา พลู้
เพ่นฮู ออื แน ฮายา่ อางป่อน ก่องฮู ออื โต แน ต่องก่อน
แฮง้ ต่านเลิง ป่ีชี�่ 16 ยา อา่ซ่าง มางนา โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ อางเกิง่อางก้อ บ่าป่ี ป่า พ้าด กวา่� 17ยาว พระเยซู มือ
น้ีแม้แน ม่าอู่บ ช�ี �พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�กงา โบสถ์อางฮื่อ น้ียา่ ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออื ยูม้อธษิฐานฮา
ยา้ แน ฮา้ว แง�� ✡ จ้า นอ ค่าโม่ยค่ามโจน ยูม้ ฮา เพล่อ
ป่ีชี�่� แน�✡
✡ 11:17 11:17 อสิยาห์ 56:7 ✡ 11:17 11:17 เยเรมีย์ 7:11
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18 ปุโรหติ ยอคา แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื น้ีเลิง่
แบน เมอ� ยอง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู นา ชา แซ่ คูช�ี จ้า
ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา แค คูแง� ไม้ ค่องชา่ง อางอีบ่าอา่
พระเยซู ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา ซอ คูแง�

19 มู่งค่ีล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู แน ศิษย์ อมื เยรูซาเล็ม
อางเมิง อางเง้ โยเ้วอ แอน คูช�ี

ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง มาง แฮว่ กือ ซ้ีฺ ชยีา้ง
(มธ� 21:20-22)

20 ซอทา แปล้น ลา ยาว พระเยซู แน ศิษย์ ออื ซ่ือไค่ม้ีล่อ
ก ป่าง พระเยซู แซ้ง ชี แฮ้มาง ก้อง ยอ่ ไก เมอ� ศิษย์ อมื
มยา้ง ชี ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง แฮ้ยา่ แฮว่ กือ ซ้ีฺน ชี ตู่ตีน โย้เวอ
จาย อางเช้ เคอ ยา้แน� 21 เปโตร มือ เยง้ กงา แล่ชี่ ม้ีงก้อง
พระเยซู ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง น้ีมางนา แซ้ง ชแีน� แฮง้ยา้ ยาง
พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �อา่จาน เวอ� โฮก� นาง ซ่ือ
ไค่ม้ีล่อก ป่าง แซ้ง ชี มางนา ฮู ปาว� แฮว่ กือ ซ้ีฺน ช�ี แน�

22 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �พา
จาว มางนา เจ่อ โว� 23 กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่า
วา่� จาวา่แน นอง พาจาว มางนา ก่ามกืด โค แน เจ่อ ยาว�
แน นอง จ่ี แฮ้ ม้าม้า ยา้ เพล่อ แงแน เจ่อ ยาว� นอ ตาแซ้
แฮง้นา ม่า ทะเล เวอ ล่อย กลา แอ ป่ี เวมิ อางกงา ยา้�✡
24 น้ีงยา้ กงา นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่าแง� พาจาว มางนา
อธษิฐาน ฮา เมอ� นอ ยางนา บ้าเจอ ป้า แง� จาวา่แน
นอง อางกงา ยา้ แน เจ่อ ยาว� นอง แฮ้แม้ ยา้ กงา แง�
25 นอง อธษิฐาน ฮา เมอ� จาวา่แน อา่ซ่าง นา นืงบาค่า
แง� นืงบาค่า แฮง้ วา่ง ยาว อางเลิง่ บ่ายู่ โจ� ยาว อา่โบ้
งพาจาว มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง นอง อางซี ฮา ชี แฮง้นา อาง
✡ 11:23 11:23 มัทธวิ 17:20; 1 โครนิธ์ 13:2
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ซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า� 26 จ้า จาวา่แน นอง ฮากนา อางเลิง่
ยู่ ยาว� อา่โบ้งพาจาว มู่งท่า เวอ ด้ืง มาง คาตา ยา้ นองนา
อางซีอางบล่าบ ยู้ ล่าแง� แน�†✡

ยวิชฺา้ง ยอคา ออื พระเยซู ล่าท่ี อางเลิง่ แฮง้ น้าท้าม
ยา้ง

(มธ� 21:23-27; ลก� 20:1-8)
27 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ

ท่ือเทอ ออ้ง แลน แล่ คูช�ี พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง
โยเ้วอ ยอ่ กวา่ เมอ� ปุโรหติ ยอคา ออื� อางล้ีบอางล่าว ม่า
อู่บฮู ออื แน ยวิชฺา้ง ยอคา อมื พระเยซู นา ยอ่ ซฺ้า ล้า คูช�ี
28 แน น้ีแม้แน น้าน ช�ี �นา อา่ซ่าง� นางนา อา่ซ่าง ล่าท่ี
ป่ี น้ีแม้แน ฮา ป่ี ล่าแง�� แน�

29 ยาว พระเยซู มือ จ่ีพอ ชี น้ีแม้แน� �กงา นองนา น้า
ล่าง น้ีง ม่า ล่าวแล� ยาว กงาม นอง กงานา น้า ล่าง น้ีง
ม่า ล่าวา่ กงา อา่ซ่าง ล่าท่ี แฮง้ ไจ อางเลิง่ น้ีออื ฮา แงแน�
30 กงานา ม่าย ล่าวแล� ยอหน์ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แฮ้
ยา่ ยางนา อา่ซ่าง ล่าท่ี ป่ีชี�่ พาจาว มาง ป่ี ชี ลา� อา้ว ชฺา้ง
ออื ป่ี ช�ี� แน�

31 ยาว ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �กงู ยางนา
บ้าเจอล้อแม้แน พอ คูวา� จาวา่แน กงู ยางนา น้ีแม้แน
พอ ยาว� �พาจาว มาง� แน� ยาง กงูนา น้ีแม้แน น้า ล่า
กาน้าอี�่ �ท้าว นอ บ้าเจอฮาย ยอหน์ นา บ่าเจ่อ คูแน��
แน� 32 จ้า กงู ยางนา น้ีแม้แน พอ ยาว� �ชฺา้ง ก้อง จา
ยล้า แง� แน� ค่องชา่ง อมื กงูนา นืงบาค่า ล่า กาน้าอี�่ ไม้
ค่องชา่ง ออืยา่ เจ่อ คูง ยอหน์ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู� แน�
† 11:26 11:26 กรกี ปาบ อางอา้น ท่ือบ่า ออื ก้อง ข้อ 26 บ่าจา� ✡ 11:26
11:26 มัทธวิ 6:14-15
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33 แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน พอ คูช�ี �บ่าแบ
ล้า� แน� แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้ ม่า ช�ี �น้ีแม้
แนยาว กงาม นองนา บ่าม่า ล่า� อา่ซ่าง กงานา ล่าท่ี ป่ี น้ี
แม้ ฮา ป่ี ล่าชี�่ แน�

12
ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า บ่าแม่น ออื
(มธ� 21:33-46; ลก� 20:9-19)

1 พระเยซู อางเลิง่ อูบ่ เพ้ก น้า ป่ีชี�่ ยา น้ีแม้แน จ่ี แง�
�ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง อา่งูน่ โซน วา่ ช�ี✡ ยาว ก้ามท้ือ
ทือ แวด ช�ี แน อา่งูน่ น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ ตู่ ช�ี ยาว หอคอย
แต่ง ช�ี ยาว ฮากนา วา่พ่าพ้า ป่ีชี�่ ยาว ยาง อางโต แฮย้า่
ฮาก อางเมิง เวอ แอน้ ช�ี 2 อา่งูน่ ชู ญ่าม เคิน เมอ ยาง
มือ ยาง ยา่เจ่น ท่ือม่าง มางนา ไจ อา่งูน่ แฮง้ เป่ิง ยู้ ล้า ป่ี
ชี�่ 3 จ้า ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออืยา่ ยา่เจ่น แฮ้มางนา ชู
ต่ือ คูช�ี แน ก่า พ่าว แอ แล่ ป่ีชี่ ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าป่ี คู�
4แฮง้ยา้ โซนซ้ืง มาง ยาง ยา่เจ่น ท่ือม่าง มางนา อางซ่ืฺอ ซฺา
ล้า แล่ ป่ีชี�่ จ้า น้ีเทอ ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี อมื ยา่เจ่น แฮ้
มางนา ชอน กา ยาง อางตู่ เวอ ต่ือ ช�ี แน ยางนา ฮา ซฺ่าจอ
แล่ ป่ีชี�่ 5 น่อง โยเ้วอ โซนซ้ืง มาง ยาง ยา่เจ่น ท่ือม่าง มาง
นา อางซ่ืฺอ ซฺา ล้า แล่ ป่ีชี�่ จ้า ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี อมื ยา่
เจ่น แฮ้มางนา แซ่ คูช�ี ยาว โซนซ้ืง มาง ชฺา้ง อางซ่ืฺอ ซฺา
ล้า แล่ ป่ีชี่ ไลเทอ ยา้� โซนซ้ืง มาง ชฺา้ง ซฺา ล้า ป่ีชี่ ออืยา่
ท่ือบ่า ออืนา ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออื ต่ือ ช�ี แน ท่ือบ่า ออื
นา แซ่ ช�ี�
✡ 12:1 12:1 อสิยาห์ 5:1-2
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6 �น่อง โย้เวอ โซนซ้ืง มาง ชฺา้ง ออืยา่ ท่ือม่าง ญา จ้าน
ล้า ช�ี ชฺา้ง แฮม้้า ยาง อางยา่ยา่ค่า ลาก เลิน่เลิน่ มาง ยา้�
แฮง้ยา้ ยาง มือ ยาง อางยา่ยา่ค่า มางนา ซฺาแอ ป่ีชี�่ โซน
ซ้ืง ม้า นืงบา เวอ น้ีแม้แน เยง้ แง� �โซนวา่พ่าพ้า ออื กงา
อางยา่ยา่ค่า มางนา อางน้า จ่า นาตู้� � แน�

7�จ้า ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออืยา่ ยอง อางมู โยเ้วอ น้ีแม้
แน ม่า ลางกา ช�ี �ชฺา้ง น้ีม้า โซนซ้ืง อางยา่ยา่ค่า ม่าง ยา้�
กงู ยางนา ปล่อง แซ่ กาเซฺ้อ� อา่งูน่ โซน น้ีง กงูเฮอ เพล่อ
คาไล�� แน� 8 แฮง้ยา้ ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี อมื ยางนา ชู
แซ่ ยาว อา่งูน่ โซน อางเง้ โยเ้วอ ลาม วี แอ ช�ี�

9 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นอง เยง้
กาน ยาว โซนซ้ืง ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง� ยา ชฺา้ง โซ
นวา่พ่าพ้า คูชี ออืนา ล้าย แซ่ ล้า ยาว อา่งูน่ โซน แฮง้ ฮา
กนา วา่พ่าพ้า ป่ีง ลา� 10 นอ พระคัมภีร์ น้ีข้อ นา บ่ากงา
อา้น ลา� พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ยูม้ ซ้าล้า ออื ยูม้ยื้ง วี ชี น้ียื้ง

น่อง โยเ้วอ เสาเอก เพลิน่ ช�ี
11 น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ฮา เพล่อ ป่ีชี�่

กงูนา ฮา มยา้ง ป่ี ล่าง น้ีเลิง่ นืงบาม่านคาบอล้อ ยา้� �
แน� ✡

12 ยวิชฺา้ง ยอคา ออืยา่ อางแบ ยา้� พระเยซู ยองนา จ่ี
เพ้ก แง� ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง โซนวา่พ่าพ้า คูชี ออื ยา้แน�
แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ชา ชู คูช�ี จ้า ค่อง
ชา่ง ออืนา แค บ่าฮา จอ กา� แฮง้ยา้ ยอง พระเยซู นา เจิก่
แอน คูช�ี
✡ 12:11 12:11 สดุดี 118:22-23
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ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ ป่ี อางเลิง่ แฮง้ น้าท้าม
ยา้ง

(มธ� 22:15-22; ลก� 20:20-26)
13 ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ฟารสีิ อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา�

แน ก่าซ้าด เฮโรด อางมู* เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา� ไจ พระ
เยซู นา ซฺ้า แอ ป่ีชี�่ ไม้ ยองนาพระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า อางซี
ชู ป่ีง แนนอ� 14ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน คูช�ี
�อา่จาน เวอ� กงู อางแบ ยา้ นา ชฺา้ง อางซืออางปลอง� อา
งกงา่อางเกิง� อา่ซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี�่ นา อางเลิง่ ม้า
ม้า พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ฮา ป่ี ซีง แฮง้ ม่าอูบ่ แงแน� กงู
นา ม่า ล่าว แล� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร†์ นา ภาษี ฮู่ ป่ี น้ียา่ อา
งกงา่อางเกิง ลา�

15 �ป่ี แฮง้ ซูม ล่า� อา้ว บ่าป่ี แฮง้ ซูม แง�� แน�
จ้า พระ เยซู อางแบ ยา้ ยองมู น้ี ยา่ ยางนา จ้อบน้า

แงแน� แฮง้ยา้ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �นอ บ้าเจอฮา กงานา จ้อบ
อางซี ชู ล่าแง� กงานา พลู้ ท่ือเหรยีญ ป่ี ล่าว แล� แน�
16 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา พลู้ ท่ือเหรยีญ ป่ี ช�ี ยาว
พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �น้ียา่ อา่ซ่าง อางฮูบ
แน อา่ซ่าง อางเม้ง�� แน� ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน พอ ช�ี
�ก่าซ้าดยอคา ซีซาร�์ แน�

17แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �น้ีแม้แน
ยาว ซีซาร์ อางเกิง่ น้ียา่ ซีซาร์ นา ป่ี ปาว� พาจาว มาง อาง
เกิง่ น้ียา่ พาจาว มางนา ป่ี ปาว� แน�
ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู จ่ีต่าง แฮง้นา นืงบาม่าน คูช�ี

* 12:13 12:13 ก่าซ้าด เฮโรด อางมู น้ี นักการเมือง ท่ือมู ก่าซ้าด เฮโรด นา
ออ้ง ออื� † 12:14 12:14 โรมชฺา้ง ออื ยอง ก่าซ้าดยอคา มางนา ซีซาร์ แน
ฮา้ว แง�
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สะดูสี ออื พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ยา้ง
(มธ� 22:23-33; ลก� 20:27-40)

18 สะดูสี มู ชฺา้งซ้ีฺ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ กงากา แน เจ่อ ออื�
พระเยซู นา น้า ล้า คูชี น้ีแม้แน� ✡ 19�อา่จาน เวอ� โมเสส
ยา่ กงูนา ม่า ล่าแง น้ีแม้แน� �ค่าพ่ายา่ ล้อมาง อางยา่ บ่า
จา แน ซ้ีฺ ยาว� ยาง อางแพ้ มางมือ อางอา้ย มาง ค่าบา
มางนา ยู้ แง� ยาว อางยา่ กงา ยาว อางอา้ย มาง อางเจ้อ
แฮง้ ซ้ืบแล ป่ี แง��✡ 20 น้ีเทอ เวอ ม้องน้าม 7 คู่น จา แง�
อางอา้ย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว� อางยา่ บ่าจา ก้ืง แน ซ้ีฺน
ช�ี ยาว ยาง ค่าบา มาง แมม้าย เพลิน่ ช�ี 21-22 ยาว ชฺา้งซ้ีฺ
แฮม้าง อางแพ้ ท่ี 1 ม่าง แมม้าย แฮม้างนา ยู้ ช�ี ยาว ยาง
มือ อางยา่ บ่าจาก้ืง แน ซ้ีฺน ช�ี ยาว อางแพ้ ท่ี 2 แน อาง
แพ้ ท่ือบ่า อมื น้ีแม้แน ยา้ ฮา ยาว อางยา่ บ่าจาก้ืง แน ซ้ีฺน
คูช�ี ม้องน้าม 7 คู่น คาโคลาโค น้ีออืยา่ ค่าบายา่ แฮ้มาง
นา ยู้ ยาว� อางยา่ บ่าจา ก้ืง แน ซ้ีฺน คูช�ี ยาว น่อง โย้เวอ
ค่าบายา่ แฮม้าง ซ้ีฺน ช�ี 23 ยาว ม้องน้าม 7 คู่น น้ีออื แต่ล้า
แล่ แฮนื้ง ค่าบายา่ น้ีม้า อา่ซ่าง ค่าบา เพล่อ แง� ไม้ ยา ม้
องน้าม 7 คู่น คาโคลาโค น้ีออื ค่าบา เพล่ออา่น น่อ� แน�

24 ยาว พระเยซู มือ ยองนา จ่ีพอ ชี น้ีแม้แน� �นอยา่
เยง้ ซี คูช�ี ไม้ นอ พระคัมภีร์ แฮง้ แม่น แน บ่าแบ คู� แน
พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้นา บ่าแบกงากา คู� 25 ชฺา้งซ้ีฺ ออืยา่
แต่ล้าน แล่เมอ อางบี่อางบล้อง บ่ายู่ แล่ก้าน� แน อา่ซ่าง
มาง อางบี่อางบล้อง บ่าเพล่อ กา แล่ก้าน� จ้า ยอ เท่วาด่า
แม้แน เพล่อ แง� 26 นอ โมเสส ปาบ โย้เวอ จืฺงจ้ืฺงปาว บี่

✡ 12:18 12:18 กิจการ 23:8 ✡ 12:19 12:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:5
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ท่ออางจฺ่อ✡ อางเลิง่ แต้ม ชี ชี แฮง้นา บ่ากงา อา้น ลา� แฮ้
เลิง่ ก้อง เวอ พาจาว มาง โมเสส นา จ่ีชา่ง ชี แฮง้ แต้ม ชี
ช�ี แน พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �กงา อบัราฮมั� อสิอคั
แน ยาโคบ‡✡ ยอง พาจาว บอกไว้ มาง ยา้� แน� น้ีแม้แน
ยาว อามืม ยอง 3 คู่น น้ียา่ มู่งท่า โยเ้วอ พาจาว มางนา อา
งบอกไว้ คูยา้� 27พาจาว น้ีม้า ชฺา้งซ้ีฺ ออื พาจาว บ่าอา่� จ้า
ชฺา้ง อางแต่ ออื พาจาว� นอ น้ีเลิง่ นา โค ยา้ เยง้ซี ช�ี แน�

อางล้ีบอางล่าว ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ ยา่ง
(มธ� 22:34-40; ลก� 10:25-28)

28 อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ท่ือม่าง จา แง� ยอง จ่ีกาง
แฮง้ จูง น้า ช�ี ยาว ยาง มยา้ง ชี พระเยซู สะดูสี ออืนา จ่ี
พอ แฮ้ นาบาตา แม่น แน� แฮง้ยา้ ยาง มือ พระเยซู นา น้ี
แม้แน ออ้ง น้า ล้า ช�ี �โมเสส อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค
น้ียา่ บ้าเจอ ล้อข้อ ปีนแตปีนนา จา เลิน่เลิน่ แง�� แน�

29พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �อางล้ีบอางล่าว ปีนแต
ปีนนา เลิน่เลิน่ ม้ายา่ น้ีแม้แน เป� �อสิราเอลชฺา้ง เวอ�
แม่น แน น้า โว� พาจาว กงู จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี่ น้ีมาง ญา
พาจาว ม้าม้า เพล่อ แง� 30พาจาว นอง จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ
ชี่ น้ีมางนา นืงบา โค� ก่ามกืด โค� แฮง่ โค แน ลาก โว��
✡ 31 ยาว อางล้ีบอางล่าว ปีนแตปีนนา ท่ี 2 ม้ายา่ น้ีแม้แน
เป� �ค่าตอง นา ลากจ่าแล่ง แฮง้แม้แน ยูม้ต่องยูม้ทาง ออื

✡ 12:26 12:26 อพยพ 3:1-12 ‡ 12:26 12:26 อบัราฮมั� อสิอคั แน
ยาโคบ ยองมู น้ียา่ พระคัมภีร์ อางอา้น เวอ ยวิชฺา้ง ยอคา นาบาตา ปีนแตปีนนา
ออื ยา้เป� พาจาว มาง โมเสส นา จ่ี ชา่ง ชี่ แฮญ้่ามเมอ ชฺา้ง 3 คู่น น้ี ออื ซ้ีฺ แอ
มล่าง คางญ้า� น้ียา่ ฮาย มยา้ง ป่ีง ยองมู น้ียา่ แต่ล้า แล่ชี่ แน� ✡ 12:26
12:26 อพยพ 3:6 ✡ 12:30 12:30 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5
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นา ลาก โว�� ✡ อางล้ีบอางล่าว 2 ข้อ น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว
ท่ือบ่า ออื ล่อบ่าปา ปีนแตปีนนา ฮา แง� แน� ✡

32 ยาว อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู น้ีมาง พระเยซู นา น้ีแม้
แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่จาน เวอ� พาจาว น้ียา่ ท่ือม่าง ญา จา
แงแน นาง จ่ี น้ียา่ อางกงา่ ยา้� พาจาว ม้าม้า น้ียา่ พาจาว
น้ีมาง ญา จา แง� พาจาว กาบ่ากาเจ้อ บ่าจา แล่ก้าน�✡
33พาจาว มางนา นืงบา โค� ก่ามกืด โค� แฮง่ โค แน ลาก
น้ียา่� แน ค่าตองนา ลากจ่าแล่ง แฮง้แม้แน ยูม้ต่องยูม้ทาง
ออืนา ลาก น้ียา่� อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่า อางเกิง่ท่านเซฺ่อ�
แน อางเกิง่พีท่านเซฺ่อ ท่าน ป่ีชี่ แฮง้ ล่อบ่าปา ปีนแตปีนนา
ฮา แล่แง� แน�✡

34พระเยซู มือ อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู แฮม้าง จ่ีพอ น้ียา่
วีไ่ซป้านญา อางจา แน มยา้ง เมอ� ยาง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �บ่า
มล่าง ยาว นา พาจาว มาง ชฺา้ง อางกงาเพล่อ นาตู้� แน�
แฮ้เมอ จายล้า แล่ยาว อา่ซ่าง มาง พระเยซู นา บ่าน่า จอ
แล่�✡

พาจาว มาง แชยู้้ ก่าซ้าด เพล่อ ป่ี ชี่ ม้า อา่ซ่าง
(มธ� 22:41-46; ลก� 20:41-44)

35พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ม่าอู่บ จา เมอ�
ยาง มือ ค่องชา่ง ออืนา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �อางล้ีบอางล่าว
ม่าอู่บฮู ออืยา่ น้ีแม้แน ม่าอู่บ คูแง� �พาจาว มาง ชฺา้ง แช้
ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮ้ม้า� ก่าซ้าด
ดาวดิ ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า ช�ี แน� ท้าว ยอง ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ี
ยา่ บ้าเจอล้อแม้ เพล่อ กงากา แง� 36 ไม้ ก่าซ้าด ดาวดิ มือ
✡ 12:31 12:31 เลวนิีติ 19:18 ✡ 12:31 12:31 เลวนิีติ 19:18 ✡ 12:32
12:32 เฉลยธรรมบัญญัติ 4:35 ✡ 12:33 12:33 โฮเซยา 6:6 ✡ 12:34
12:34 ลูกา 10:25-28
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อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ยางนา ม่า จ่ี ป่ีชี่ แฮง้
แม้แน จ่ี แง� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง�
�พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ

ลือ ป่ีชี่ แฮม้างนา แน
กงา จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี แฮม้างนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
กงา ล่าปู่ ล่าม่า น้ีกยา้ ด้ืง ล่ือ ปาว�

กงา ชฺา้ง นางนา เม้อ ล่าง ออืนา ฮาย นาง ล่าค่ือโบย้ยา้
เพล่อ ป่ี เมอ ต่ือเคอ แน��✡

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

ยองมู น้ียา่ กยา่งม่อนซ้า นืงบาจาบื่อ ยา้ ด้ืงน้า คูช�ี
38พระเยซู มือ น้ีแม้แน ม่าอูบ่ ช�ี �อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่

บฮู น้ีออืนา แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ยองมู น้ียา่ คู่ ค่า
ลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ ออื ตูม แล่ ยาว� ก้าด ออืเมอ ยอ่กวา่
นา อางซอ คู� ไม้ ฮากนา ยองนา ล่าปู่ โญกไว้ ป่ีง แนนอ�
39 จฺ่าปอต้างปอ ฮา ล่ากาน เวอ แอ เมอ� แน ยวิชฺา้ง โบสถ์
คล้าว โยเ้วอ ออ้ง ไว้ แล เมอ� ยองมู น้ียา่ ด้ืงยา้ ปีนแตปีน
นา เลิน่เลิน่ เวอ ด้ืง นา อางซอ คู� 40 จ้า ยองมู น้ียา่ แมม้า
ย ออื ยูม้ แฮง้ จ้อบ ยู้ คูช�ี แน ยอ ป่องฮา่น ยา้ มล่าง แน
อธษิฐาน ฮา คูแง� ไม้ ยอ ชฺา้ง อางแม่น แน ฮากนา เยง้ ป่ีง
แนนอ� ชฺา้ง น้ีออื นาบาตา ยา้ วีบ่่ากกงาไจ คูแง� แน�
✡ 12:36 12:36 สดุดี 110:1
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พลู้ แมม้าย มาง ท่าน ชยีา้ง
(ลก� 21:1-4)

41 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ อางคล้าว โย้เวอ จา เมอ� ยาง
มือ อางฮีบ้ พลู้ กานท่านยา่ ล้าก้า โยเ้วอ ด้ืง ช�ี แน ยา ชฺา้ง
ออื อางฮีบ้ โย้เวอ พลู้ กาน แฮง้นา ด้ืง ฮูน ช�ี ชฺา้ง อางจา
อางปาง ออืยา่ พลู้ บยา่ แน กาน แง� 42 แมม้าย อางตู
กอางพาน ท่ือม่าง จา แง� พลู้ 2 สลึงค์§ กาน ช�ี

43 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา ฮา้ว ออ้งล้า ป่ี ยาว น้ี
แม้แน ม่า ช�ี �กงา ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� แมม้าย น้ีม้า ฮาก ล่อ
บ่าปา พลู้ ท่าน แอ่ บยา่ แงแน� 44 ไม้ ฮาก พลู้ ท่าน ชี น้ียา่
ยอง พลู้ ไจ จ้านล้า ชยีา้ง เป� จ้า แมม้าย น้ีม้า นาบาตา ตูก
เวมิ� ยาง พลู้ คาโคลาโค ฮา่ง จฺ่าเกิง่ วื้อ จฺ่าเซฺ่อ จา ชียา้ง
ท่าน ช�ี แน�

13
พระเยซู กาญ่าม เวอ โบสถ์อางฮื่อ ก่างพยา แฮง้ มอ

ยา้ง
(มธ� 24:1-44; ลก� 21:5-33)

1พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ยอ่ ออ่ก ลือ เมอ� ศิษย์ ท่ือ
ม่าง มาง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �อา่จาน เวอ โบสถ์
อางฮื่อ น้ีออืนา ฮูปาว� อางมาง ม้าม้า ยา้� ลอบา อางฮื่อ
แอย่า้ ไจ แต่ง ช�ี แน�
§ 12:42 12:42 พลู้ 2 สลึงค์ น้ียา่ ทองแดง อางอี 2 เหรยีญ แฮง้ยา้ เป�
กรกี ต่าง น้ียา่ �เล็บตรอน� แน ฮา้ว แง� ท่ือเล็บตรอน น้ียา่ 1/123 เดนารอินั
น้ีงล่อ ยา้ อางฮู่ จา แง� ท่ือเดนารอินั น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง ล่ากาน ท่ือนืง วา่ ยาว
ล่ากานวา่ฮู่ กงา แฮง้ ล่อ ยา้ อางฮู่ จา แง�
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2 พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �โบสถ์อางฮื่อ น้ีออืนา
มยา้ง ยา่ อา่ลา� กาญ่าม เวอ โบสถ์อางฮื่อ น้ีออื ก่างพยา
แง� ลอบา ตาก ลางกา ชี น้ียา่ เลิง พู่นพ่าน แง� แน� *

3 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ
แลน คูช�ี มะกอกเทศ ตาแซ้ น้ียา่ โบสถ์อางฮื่อ ล้าก้า ป่าก
ยา่ ด้ืง แง� พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้† โยเ้วอ ด้ืง จา เมอ�
เปโตร� ยากอบ� ยอหน์ แน อนัดรูว์ ยองมู แฮง้ แอ่ แน�
พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน ล้า คูช�ี 4 �อางเลิง่ น้ีออื อาล้อม
เมอ ตอล้า แง� อางเลิง่ น้ีออื ตอล้า อางญ่าม แฮง้ ชา เคิน
เมอ� กงู บ้าเจอ กงามยา้ง ลางออน ฮา แง�� แน�

5 ยาว พระเยซู มือ พอ ชี น้ีแม้แน� �อางโต แล่มจ่าแล่
คูโว� อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี จ้อบ โจ เป� 6 ไม้ ชฺา้งอางบยา่
ยา้ กงา อางเม้ง แฮง้ จ่ีอา้ง จ่าแล่ง แง� ยอยา่ พาจาว มาง
แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง แน ฮา
จ่าแล่ คูแง� ยาว ชฺา้งอางบยา่ ยา้ เจ่อ แง� 7 จาวา่แน นอง
สงคราม อางเซง กงากยา่ เมอ� บ่าอา่ยาว สงคราม ตอล้า
ชี แน กงากยา่ เมอ บ่าแค คูโจ� ไม้ แฮแ้ม้ ม้าม้า ยา้ ตอล้า
แง� จ้า น้ีเลิง่ ตอล้า เมอ ชฺา้งอางเมิง ลีน ยา่ง บ่าอา่ เป�
8 ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ยา้ แซ่ กาแง� อางเมิง ไล เมิง ยา้ แซ่
กาแง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูต่ี ยา้ ม่ีซ่ีอนื แง� แน ฮา่ง
จฺ่าเกิง่ เคม แง� น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮนื้ง
ชา เคิน ล้า เมอ ต่องก่าต่าง ตูกพานลาบ้าบ ยา้ง ยา้� ค่าบา
ยา่ ออื อางยา่ ชาเกิด้ เมอ ด้ากยา้ง แฮง้ ป้าค้า ยา้เป� แน�
* 13:2 13:2 น้ีเลิง่ อูบ่ ชี่ น้ี ค� ศ� 70 เวอ เย ยาว ม้าม้า ยา ตอล้า ช�ี

† 13:3 13:3 มะกอกเทศ ตาแซ้ น้ี เยรูซาเล็ม อางเมิง มู่งน่ืงออ่กป่ากยา่
ตาแซ้ ยา้ง� ตี ชฺา้ง ออื ฮู ลู่ง ลือ ป่ี เมอ โบสถ์อางฮื่อ ตี นา มยา้ง แง�
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9 �แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� นองนา อางซีต้าด
ต่อนยา่ เวอ ชู แล ล่าง� นองนา ยวิชฺา้ง โบสถ์ โย้เวอ ต่ื
อชกื ล่าง� แน นองมู น้ียา่ กงา ปาปาย ยา้ ผู้วา่ ออื� แน
ก่าซ้าด ออื ล้าก้า โย้เวอ กงาจูง แล คูแง� ไม้ กงา อางเลิง่
อางแม่น น้ีง ยองนา ม่า แบ ป่ีง แนนอ� 10 จ้า ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ อางนืงลีน แฮง้ ชา เคอ ล้า เมอ� นอ อางเลิง่ อางแม่น
น้ีง ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออืนา กงาป่าว ม่า แง� 11นองนา อาง
ซีต้าดต่อนยา่ เวอ ชู แล ล่า เมอ� บ้าเจอล้อแม้ แน จ่ี วา
แน บ่าพี่บ่าล่อง คูโจ� ไม้ อางญ่าม เคิน ยาว พาจาว มาง
นองนา ล้อแม้แน จ่ี ป่ี ล่าแง แน ม่า ล่าแง� ม้าม้า น้ียา่ จ่ี
ฮู ม้ายา่ นอง อางโต แฮง้ บ่าอา่� จ้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง นอง อางโต โยเ้วอ ล่ากาน วา่ มาง จ่ี แง�� ✡

12�กาญ่าม เวอ อางเลิง่ น้ีออื ตอล้า แง� ม้องน้ามต่องม้
องน้าม แน บ่าแม่น ฮา กายาว ฮากนา ม่า แซ่ ป่ี แง� อาง
โบ้ง อมืมือ อางยา่ นา บ่าแม่น ฮาชา่ง ยาว ฮากนา ม่า แซ่
ป่ี แง� อางยา่อางคยา้ อมืมือ อางบา อางโบ้ง นา บ่าแม่น
ฮาชา่ง ยาว ฮากนา ม่า แซ่ ป่ี แง� 13 ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
ยา่ นอง กงานา เจ่อ ล่า ชแีฮง้ ปาปาย ยา้ นองนา เม้อ ล่าง�
จ้า จาวา่แน อา่ซ่าง อางนืงลีน แฮนื้ง เวอ เคอ แน โอด้ กงา
กาแง� ชฺา้ง แฮม้้า กงาปูน แล่แง��✡

อางเลิง่ แคคาบอล้อ แน ชีย่า้ง
14 �นอง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ชฺา้ง ออื� อางเลิง่ ชา่คาบอ

ล้อ� ✡ แคคาบอล้อ แน ชี่ ออื ฮา นา มยา้ง เมอ�✡ (น้ีข้อ อา้
นฮู ออืยา่ แม่น แน อา้น ยาว แบ ป่ี โว�� ชฺา้ง ยูเดีย แควน
✡ 13:11 13:11 มัทธวิ 10:17-20; ลูกา 12:11-12 ✡ 13:13 13:13 มัทธวิ
10:12 ✡ 13:14 13:14 ดาเนียล 9:27; 11:13; 12:11 ✡ 13:14 13:14
ดาเนียล 9:27; 11:31; 12:11
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โย้เวอ ด้ืง คูชี ออืนา ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ป่ี โว� 15 ชฺา้ง
ยูม้มู้ง อางท่า ด้ืง ชี ออืนา ยูม้ คล้าว โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ
บ่าป่ี ออ้ง กอ แล โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น
แล ป่ี โว� 16 ชฺา้ง น่า ยา้ โยเ้วอ จา คูชี ออืนา� ยูม้ คล้าว โย้
เวอ อางก่าอางตูม บ่าป่ี ออ้ง ยู้ แล โจ� ยองนา อางไว่ แน
ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ป่ี โว�✡ 17 อางญ่าม แฮญ้่าม ยา่ ชฺา้
งอู่ปู่ม แน ชฺา้ง อางยา่ ออืนา ลองแปด ชู่ ป่ีง ออื อางญ่าม
แคคาบอล้อ แน ชี่ ยา่งยา้� 18พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา
คูปาว� อางเลิง่ แคคาบอล้อ น้ีงนา ชอ่มยา่ เวอ บ่าป่ี ตอ
ล้า โจ แน� 19 ไม้ แฮญ้่าม เวอ อางตูกอางพาน อางฮื่อ ตอ
ล้า แง� ชฺา้งอางเมิง บ่าจา กาซ้ืง เมอ จาย อามือ เคอ น้ี
ยา่✡ น้ีแม้แน บ่าตอล้า กาซ้ืง เป� แน อางเลิง่ น้ีแม้แน ตอ
ล้า ชี น้ียา่ กาญ่าม เวอ บ่าจา แล่ก้าน� 20 จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
อางญ่าม แฮง้ บ่าฮา ก้ืน ป่ี ยาว� อา่ซ่าง มาง จ่ีวดี บ่ากงา
ปูน แล่� จ้า ยาง ชฺา้ง แช้ ชี ชี ออืนา ฮูจ่าปาปาย� แฮง้ยา้
ยางมือ อางญ่าม ยา่ง ฮา ก้ืน ป่ีชี�่ 21 แฮญ้่าม เมอ ชฺา้ง ออื
นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่า เมอ� �แฮ�้ พาจาว มาง ชฺา้ง แช้
ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮม้้า นู้เวอ จาน
ญา� แน� บ่าอา่ยาว �โฮก้� พาจาว มาง แชยู้้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮ้ม้า โย้เวอ จาน ญา� แน�
บ่าเจ่อ จ่า โจ� 22 ไม้ แฮญ้่าม เมอ ชฺา้ง อางอบี่าอา่ จา แง�
ยอ ฮากนา น้ีแม้แน ม่า แง� ยอ พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ป่ีชี่ แฮ้มาง ยา้แน� บ่าอา่ยาว
ยอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ แงแน� จ้า กานแตว บ่าอา่

✡ 13:16 13:16 ลูกา 17:31 ✡ 13:19 13:19 ดาเนียล 12:1; ววิรณ์ 7:14
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เป� แน ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา แง� ไม้
ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออืนา จ้อบ แนนอ� 23 แม่น แน
อางโต แล่ม แล่ คูโว� ไม้ กงายา่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ม่า ชี ลา
งออน ฮาย ล่าแอ�่�

ชฺา้งอางยา่ ม่าง ลือ นืง ยา้ง
24�น่อง โยเ้วอ ตูกพานลาบ้าบ แฮญ้่าม เปิน เมอ� มู่งน่ืง

น้ียา่ วื้งวา้ง ยา้�✡ แน อูล่า แฮ้ บ่าแปล่นบ่าซ่า กาน�✡ 25 อู่
ก่ือ อมืมือ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ แง�✡ แน กูยา่งกูเจ้อ มู่ง
ท่า โยเ้วอ จา อมืมือ ยกื แง� ✡ 26ยาว ชฺา้ง อมื กงาชฺา้งอาง
ยา่ เพล่อ ชี่ มางนา มยา้ง แง� กงา มู่งบื่น อางป่อน โย้เวอ
ท่ืงกงา่ แน ลือ แง�✡ แน กงาก้อง ล่าท่ี อางฮื่อ ปล้ืง ยา้ จา
แง� ยาว กงา อางโต โยเ้วอ อางแปล้นอางซ้า ออ่กล้า แง�
27 ยาว กงายา่ เท่วาด่า ออืนา พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออื
นา ซฺ้า ชอ้น ป่ี แง� เท่วาด่า ออืยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ต้าว
ยา้� พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออืนา ซฺ้า กวา่ แง� ชฺา้งอาง
เมิง ท่ือปล่าก ป่ากยา่ จาย ท่ือปล่าก ป่ากยา่ เคอ ยา้��

ซ่ือไค่ม้ีล่อก ป่าง แฮง้นา ฮูปาว
28 �ซ่ือไค่ ม้ี ล่อก ป้าง โย้ เวอ ฮู กาโน� ล่างาม โย้ เวอ

อางพ่า พลอง ออ่ก ยาว� นอง มือ แบ คู แง ล้องมยา้ ชา
เคิน ญา แน� 29 ท่ือชา่งกานญา� นอง อางเลิง่ ตอล้า ชี น้ี
ออืนา กงามยา้ง เมอ� นอง แบ คูโว กงา ท่ือเทอ ลือ แล่ง
อางญ่าม ชา เคอ ชแีน� 30 กงา ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� อางเลิง่
คาโคลาโค น้ีออื ตอล้า เมอ� อามือชฺา้ง ออื บ่าซ่ีฺ โค กางซ้ืง
✡ 13:24 13:24 อสิยาห์ 13:10; โยเอล 2:10, 31; 3:15; ววิรณ์ 6:12
✡ 13:24 13:24 อสิยาห์ 13:10; โยเอล 2:10; 3:15 ✡ 13:25 13:25 อสิยาห์
34:14; ววิรณ์ 6:13 ✡ 13:25 13:25 อสิยาห์ 13:10; 34:4; โยเอล 2:10
✡ 13:26 13:26 ดาเนียล 7:13; ววิรณ์ 1:7
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แน� 31 มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ โปยว แอ แง� จ้า กงา
จ่ีต่าง น้ียา่ โปยว แอ นืง บ่าจา��

พาจาว มาง ญา อางแบ แน อางญ่าม แฮ้ อาล้อม เคอ
ล้า แงแน

32 �อา่ซ่าง มาง บ่าแบ อางญ่าม แฮ้ยา่ ล้อนืง เคอ ล้า
แงแน� ซ้ามบา เท่วาด่า อมื บ่าแบ� กงา พาจาวอางยา่ เพ
ล่อ ชี น้ีมาง บ่าแบ� อา่โบ้งพาจาว ญา อางแบ แน�✡ 33 น้ี
แม้แนยาว แม่น แน ล่อ ฮู คูโว� ไม้ นอ บ่าแบ อางญ่าม แฮ้
ล้อนืง เคอ ล้า แงแน� 34กงา อางเลิง่ อูบ่ เพก้น้า ป่ี ล่าวา่�
ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง� ยาง ยา่เจ่น ออืนา ล่ากาน ม่า วา่
ป่ีชี�่ แน ยา ชฺา้ง ยูม้ ล่อ ฮู มางนา ม่า ชี ยูม้ แม่น แน ล่อ
โว แน� ยาว ยาง มือ ค่าตอง ยูม้ แฮง้ ชี ชา่ ยาว ฮาก อาง
เมิง เวอ แอน ช�ี ✡ 35 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง แม่น แน ล่อ
ฮู คูโว� ไม้ ยูม้ซ้ืง ม้า อาล้อม พ่าว ล้า แล่ นามบ่าแบ� กา
เทอกา มู่งค่ีล้าก้า เวอ พ่าว ล้า แง� กาเทอกา 12 โมง มู่งค่ี
เวอ� กาเทอกา ซอทาอางวื้ง ยาต้าน เมอ� กาเทอกา นืงก้
อง ก้อง แน พ่าว ล้า แง� 36 ยูม้ซ้ืง มาง ซฺ้อก แน พ่าว ล้า
แล่ เมอ� ยางนา บ่าป่ี มยา้ง โจ นอ ยูน่ ชแีน� 37 ยาว กงา
นองนา อางเลิง่ ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงา ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา คาตา ยา้ น้ีแม้แน ม่า แอ� �แม่น แน อางโต แล่ม
ล่อ คูโว�� � แน�

14
ยอคา ออื พระเยซู นา ชา แซ่ ยา้ง
(มธ� 26:1-5; ลก� 22:1-2; ยน� 11:45-53)

✡ 13:32 13:32 มัทธวิ 24:36 ✡ 13:34 13:34 ลูกา 12:36-38
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1 ปัสกาป่อยนืง*✡ แน ค้านู้มป่างอางเจ้อบ่ากานป่อยนืง
บ่าเคอ กาซ้ืง แน 2 นืง จา แล่ชี่ เย� ปุโรหติ ยอคา แน อาง
ล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู อมื� อางนืง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู นา
ค่าว ชู แซ่ คูช�ี 2ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �ป่อยนืง
ฮา น้ีญ่าม พระเยซู นา บ่าแซ่ โจ� ไม้ อา่ซ่า ค่องชา่ง ออื
อางเลิง่ อางซ่ืกอางซ่าก ฮา ตอล้า ป่ี นา� แน�

ค่าบายา่ ท่ือม่าง พระเยซู นา น้ําหอม ต่า ชยีา้ง
(มธ� 26:6-13; ยน� 12:1-8)

3 ซีโมน เบธานี ค่อง เวอ ด้ืง แง� ยา ค้ีตู้ด เพล่ออา่น
เย� พระเยซู ซีโมน ยูม้ โย้เวอ ฮา่งจฺ่า ด้ืง เมอ� ค่าบายา่
ท่ือม่าง จา แง� น้ําหอม นาระดา† ท่ือป่าง‡ ท่าม แล่ ยาว�
พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ช�ี น้ําหอม นาระดา น้ียา่ อางฮู่ นาบา
ตา คา� ยาว ยาง มือ ป่าง ม่านป่อง แฮง้ ตู ปล่าก ยาว�
น้ําหอม แฮง้ พระเยซู อางตู่ โยเ้วอ ต่า ช✡ี.

4 ชฺา้ง ท่ือบ่า โย้เวอ จา ชี ออื นืงบาบ่าจาบ เย� แฮง้ยา้
ค่าบายา่ แฮม้างนา น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �บ้าเจอฮา น้ําหอม อางฮู่
นาบาตา คา น้ีงนา ค้าค้าเล้อเล้อ แน ต่า บ่อ แง� 5 จาวา่
แน น้ําหอม น้ีง ฮา้น ก่อง แอ ยาว� กาเทอกา พลู้ 300 เดน
ารอินั อางกงา นามบ่าแบ� ยาว พลู้ แฮง้ ชฺา้ง อางตูกอาง
พาน ออืนา ป่ี เวมิ อางกงา ยา้� แน� ยาว ยองมู แฮง้ ค่า
บายา่ แฮม้างนา นาบาตา ยา้ จ่ี คูช�ี

* 14:1 14:1 ปัสกาป่อยนืง น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื จฺ่าปอต้างปอ ฮา กาแง� ไม้ พาจาว
มาง ยองนา ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ ยา่เจ่น ปล่องปูน ป่ีชี่ แฮง้นา ป้ือซฺ้า แนนอ�
✡ 14:1 14:1 อพยพ 12:1-27 † 14:3 14:3 น้ําหอม นาระดา น้ียา่ อางฮู่
นาบาตา คา� แน นาระดา จ้ืฺง อางเช้ แฮง้ ไจ แต่ง ช�ี ‡ 14:3 14:3 ป่าง
น้ียา่ ลอบา นาบาตา อางมาง ออื ไจ แต่ง ช�ี ✡ 14:3 14:3 ลูกา 7:37-38
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6 จ้า พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ยางนา บ่าจ่ี
โจ� ยางนา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� ยาง กงานา อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา ป่ี ล่าชี่ น้ียา่ อางซูม ยา้� 7 ชฺา้ง อางตูกอางพาน น้ี
ยา่ กูญ่าม ยา้ นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แล แง✡. แน นอ ยอง
นา อาล้อม ปล่อง เวมิ อางกงา ยา้� จ้า กงา นองก้อง ท่ืงก
งา่ แน กูญ่าม แน บ่าด่ืง แล เป� 8แน น้ีเลิง่ ญา ค่าบายา่ น้ี
ม้า กงานา ฮา ป่ี ล่ากงา กาแง� ยา กงา อางตู่ นู้เวอ น้ําหอม
ต่า ล่าแง� ไม้ กงา ซ้ีฺ ยาว ศพ แฮง้ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ บ่า
กอ ชี ฮู่ เวอ� น้ําหอม ต่า ชี ลางออน ฮา แนนอ� 9 กงา ม่า
แบ ป่ี ล่าวา่� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอล้อเกิง้ อางเลิง่ อาง
แม่น น้ีง ป่าว แง� ชฺา้ง อมื ค่าบายา่ น้ีมาง กงานา อางเลิง่
อางแม่น ฮา ป่ี ล่าชี่ น้ีง คาตา ยา้ จ่ี เคอ แง� ไม้ ยางนา ป้ือ
ซฺ้า แนนอ� แน�

ยูดาส อางนืง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู นา ชู ยา้ง
(มธ� 26:14-16; ลก� 22:3-6)

10 ยาว ยูดาส อสิคารโิอท พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้
เวอ ศิษย์ ท่ือม่าง มาง� ปุโรหติ ยอคา ออืนา ซฺ้า แอ ช�ี ไม้
พระเยซู นา ปล่อง ชู แนนอ� 11 ปุโรหติ ยอคา อมื แฮ้แม้
แน กงากยา่ ยาว นาบาตา ยา้ กยา่ง คูแง� แน ยองมู แฮง้
ยูดาส นา ก่ามค่าน ป่ี ชี พลู้ ป่ี แงแน� แฮง้ยา้ ยูดาส มือ
อางนืง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู นา ชู ปุโรหติ ยอคา ออืนา ป่ี
ช�ี

พระเยซู ชา ซ้ีฺ เมอ ยาง ศิษย์ ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า
ยา้ง

(มธ� 26:17-25; ลก� 22:7-14, 21-23; ยน� 13:21-
30)
✡ 14:7 14:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11
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12 ค้านู้ ม ป่างอาง เจ้อบ่ากาน ป่อยนืง เวอ ต่องก่า ต่าง
แฮนื้ง ยวิชฺา้ง ออืยา่ แกะอางยา่§ แซ่ แง� ไม้ พาจาว มาง
นา ท่าน แง� แน ปัสกาป่อยนืง เวอ จฺ่าเกิง่ แต่ง ปอ กาง
แนนอ� ศิษย์ อมื พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า ช�ี �อา่จาน
เวอ� นาง ปัสกาป่อยนืง ฮา่ง จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ น้ียา่ กงูนา บ้า
เจอล้อเกิง้ ซฺ้า ชี ป่ี ล่าแง�� แน�

13 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เยด่นา ซฺาแอ ป่ี
ชี�่ ยา เยด่นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ไน้ อางเมิง คล้าว โยเ้วอ ออ้
งแอน เมอ� ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง นา มยา้ง แง� ยา อู่ล่องม่อ
น้าม ป่า แล่แง� ยาว ยางนา เค่ แอน โว� 14 แน ค่าพ่าย่า
แฮม้างนา เค่ ยูม้ คล้าว โยเ้วอ ออ้งแอน โว� แน ยูม้ซ้ืง มาง
นา น้ีแม้แน น้า โว� อา่จาน น้ีแม้แน ม่า น้า ป่ี ล่าง� �ปัส
กาป่อยนืง เวอ นา กงานา แน ศิษย์ ออืนา บ้าเจอล้อเกิง้ ฮา่
งจฺ่า ด้ืง ป่ี ล่าแง�� แน� 15 ยาว ยาง ไน้นา อางฮอ้ง ซฺ้า ชี
ล่าชี่ แฮง้ ซ่ืฺยฮู แล ล่าง� อางฮอ้ง แฮ้ฮอ้ง อางฮื่อ แน อาง
ท่า ด้ืง แง� ยาว ไน้ มือ โย้เวอ กงูนา จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ชี ล่าโว��
แน�

16 ยาว ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เยด่ อางเมิง คล้าว โย้เวอ ออ้ง
แอน ช�ี ยาว เยด่ มือ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ มยา้ง ช�ี พระเยซู ม่า
ชี แฮง้แม้แน� แฮง้ยา้ เยด่ มือ ปัสกาป่อยนืง เวอ ฮา่ง จฺ่า
เกิง่ จฺ่าเซฺ่อ แฮง้ โยเ้วอ ซฺ้า ชี ช�ี

17 มู่งค่ีล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู แน ศิษย์เอก 12 คู่น อมื
ยูม้ แฮ้ลาง ก้อง เคิน แอ คูช�ี 18 แน ยอง ท่ืงกงา่ แน ฮา่
งจฺ่า ด้ืง เมอ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �กงา อางเลิง่ ม้า

§ 14:12 14:12 แกะอางยา่ น้ี ปัสกา นืง เวอ พาจาว มางนา ท่าน แง� ปัสกา
นืง เวอ ปอ กาแง� แกะอางยา่ นา แซ่ ยาว พาจาว มางนา ท่าน แง� อพยพ
ปาบ 12:3-9 เวอ ฮู โว�
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ม้า แฮง้ ม่าแบ ป่ี ล่าวา่� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา
แง� กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าแง� แน ชฺา้ง แฮ้ม้า กงาก้อง ท่ื
งกงา่ ยา้ ฮา่งจฺ่า ด้ืง ช�ี แน�✡

19ยาว ศิษย์ อมื นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� ยองมู คาโค
ลาโค แฮง้ กาจาง กามาง กา แน พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน
คูช�ี �กงา บ่าอา่ อา่ลา�� แน�

20แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน พอ ช�ี �นอง อา
งมู 12 คู่น นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� ชฺา้ง แฮ้ม้า กงา น้ํา
จิม้ ลอค่อ ค้านู้มป่าง คี จฺ่า ชี แฮ้มาง ก้อง ค้านู้มป่าง คี จฺ่า
แง� 21 กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีม้า กงาซ้ีฺ แง� พระคัมภีร์
เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� จ้า ชฺา้ง กงานา บ่า
แม่น ฮา ล่าง แฮ้มางนา พาจาว มาง ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ป่ี
แง� ชฺา้ง แฮม้้า บ่ากงา เกิด้ลือ แฮง้ เชคาไล� แน�

อา่งูน่ แต่ค่า ต้าง ค้านู้มป่าง จฺ่า พระเยซู นา ปือซฺ้า ยา้ง
(มธ� 26:26-30; ลก� 22:15-20; 1 คธ� 11:23-25)

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

23 ยาว พระเยซู มือ อา่งูน่ แต่ค่า ล้างก้อก แฮง้ กอ ท่าม
แล่ชี�่ แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว ศิษย์ ออืนา
ป่ี ต้าง ป่ีชี�่ ยาว ศิษย์ คาโคลาโค อมื ล้างก้อก โยเ้วอ อา่งูน่
แต่ค่า อางแน้ แฮง้ ต้าง คูช�ี
✡ 14:18 14:18 สดุดี 41:9
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24ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �น้ียา่ กงา ซ่ีฺ เซฺ่อ ออ่ก
ล้า ป่ีง ยา้ง ยา้� ไม้ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน
ป่ีง แนนอ� แน ซ่ีฺ✡ น้ียา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ ✡ โย้
เวอ อางชา่ ยา่ง ยา้� 25 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ม่า แบ ป่ี
ล่าวา่� กงา อา่งูน่ แต่ค่า บ่าต่าง แล่ก้าน� แฮนื้ง เคิน เมิน
ญา กงา อา่งูน่ แต่ค่า ท่ือเทอ ต้าง แล่แง� แน แฮนื้ง พา
จาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางนืง ยา้ง
ยา้เป� แน�

26 ยาว ยองมู น้ีง สรรเสรญิ เพ่ง ยา่ง ฮา้ว เปิน คู เมอ�
มะกอกเทศ ตาแซ้ โยเ้วอ ซ่ืฺยกา แลน ชเีย�

พระเยซู มอ ชี เปโตร ยางนา วี แงแน
(มธ� 26:31-35; ลก� 22:31-34; ยน� 13:36-38)

27พระเยซู ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นองมู คาโค
ลาโค น้ียา่ กงานา วี ล่า คูแง� ไม้ พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน
มอ ยาว แต้ม ชี ป้าน่อ�
�พาจาว ม้า แกะ ปอฮู มางนา แซ่ แง�
แน แกะ ออืยา่ กามางกาต่อง กามางกาต่ี แน ฮื่น แอ คูแง�

แน� ✡
28 �จ้า กงา ซ้ีฺ ยาว แต่ล้าน แล่ เมอ� กงา นอง ฮู่ เวอ กา

ลิลี แควน โยเ้วอ แล ลางออน ฮา แง� แน�✡
29 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �ฮาก นาง

นา วี ล่าโค เวมิ มือ กงายา่ นางนา บ่าวี ล่า��
30 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา ม่า ชี น้ีแม้แน� �กงา

อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ป่ี ล่าวา่� ม้ีค่ี ยาพ่า ครัง้ท่ี 2 บ่าตานฮู่
เวอ นายา่ กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน 3 เทอ จ่ี แง� แน�
✡ 14:24 14:24 อพยพ 24:8 ✡ 14:24 14:24 เยเรมีย์ 31:31-34
✡ 14:27 14:27 เศคารยิาห์ 13:7 ✡ 14:28 14:28 มัทธวิ 28:16
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31 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา ปีนแตปีนนา ยา้ น้ีแม้แน
ม่า ช�ี �อา่จาน เวอ� กงานา นางก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาซ้ีฺ ป่ี
ล่าเวมิ� จ้า กงา บ่าจ่ี นางนา บ่าแบล่ากงา กา� แน� ยาว
ศิษย์ ท่ือบ่า ออื คาตา ยา้ แฮแ้ม้แน จ่ี คูช�ี

พระเยซู ท่ือม่าง แน อธษิฐาน ฮา ชยีา้ง
(มธ� 26:36-46; ลก� 22:39-46)

32 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อมื เกทเสมนี โซน โย้เวอ เคิน
แล คูช�ี พระเยซู มือ ศิษย์ ออืนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �นอ นู้
จา คู โว เป กงายา่ แฮก้ยา้ อธษิฐาน ฮา แล ปานา� แน�
33 ยาว พระเยซู มือ แลน ช�ี แน ยา เปโตร� ยากอบ แน
ยอหน์ ยองนา คาตา แน ซ่ืฺยแลน ช�ี ยาว พระเยซู มือ นื
งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� แน ยา นาบาตา ยา้ นืงบาต่อง
ลาบ้าบ ช�ี 34 แฮง้ยา้ ยาง เปโตร� ยากอบ แน ยอหน์ ยอง
นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงายา่ นืงบาต่องลาบ้าบ ชา ซ้ีฺ ยา้ง ญา
จา แง� นอง นู้เวอ กงานา ล่อ ด้ืง ล่าโว� บ่ายู่ คูโจ เป��
แน�

35ยาว พระเยซู มือ อา่ล่อ อางอี้ เวอ่ แน ยอ่ ออ่ก แลน ช�ี
ยาว ยาง มือ อางตู่ บอก ด้ืง ช�ี ยาง แมก่า แฮง้ น้ืงชฺา่ โย้
เวอ คี แอ เคอ ยา้� ยาว ยาง น้ีแม้แน อธษิฐาน ฮา ช�ี อาง
เพล่อ กงา กาแน ยาว� ยางนา อางตูกอางพาน อางญ่าม
น้ีง กงาปูน ป่ี ปาว แน� 36 ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �อา่โบ้งพา
จาว เวอ� นา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา เพล่อ ป่ี กงากา แง� อางตู
กอางพาน ล้างก้อก* น้ีง กงาก้อง ยู้ แลน ปาว� จ้า บ้าเจอ
ล้อแม้เวมิ กงา นืงบาจาบวา แน บ่าป่ี เพล่อ โจ� จ้า นาง นื
งบาจาบวา แน เพล่อ ป่ี ปาว� แน�
* 14:36 14:36 ล้างก้อก น้ียา่ พระเยซู ยาง ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้นา จ่ี เคอ แง� ยา
กงาซ้ีฺ แง ล้าง นาบาตา อางค่า ออื ต้าง ชี ชอ้ดยา้ แน�
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37ยาว พระเยซู มือ ยอ่ พ่าว ล้าน แล่ชี�่ แน ยาง มยา้ง ชี
ยาง ศิษย์ 3 คู่น ออืยา่ ยูน่ ชแีน� แฮง้ยา้ ยาง เปโตร นา น้ี
แม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �เปโตร เวอ� ยู่ แล่ง ลา� ทานล้า โว� นา
ยา่ ทานล้า ยาว กงานา ท่ือชัว่โมง อางชา่ง ด้ืง ชา่ง ล่า บ่า
กงา ลา� 38แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� แน อธษิฐาน ฮา
โว� ไม้ อา่ซ่าง มางนา นางนา บ่าป่ี จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่า
แนนอ� นืงบา น้ีง อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ซ้ี เวมิ� จ้า
อางโต น้ียา่ อางด่ออางยา่� แน�

39 ยาว พระเยซู มือ ยอ่ แล ท่ือเทอ อธษิฐาน ฮา แล แล่
ชี�่ แน ยาง อางอา้น แฮง้แม้แน ยา้ จ่ี แล่ชี�่ 40 ยาว พระ
เยซู ยอ่ พ่าวล้าน แล่ เมอ มยา้ง ช�ี ยาง ศิษย์ ออื ยูน่ ชแีน�
ยองมู น้ียา่ แมนือแมคอ ฮา่น แมนือ บ่าพอง ล้าตอ กา� แน
ยอ บ่าแบ เย พระเยซู นา บ้าเจอ จ่ีชา่ง วา แน�

41 ยาว พระเยซู มือ ครัง้ท่ี 3 ยอ่ พ่าวล้า ศิษย์ ออืนา ฮูน
ล้า แล่ชี�่ แน ยาง ยองนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นองมู น้ียา่ ยู่
ซ่าวด้ืง แล่ คูง ลา� กงา คางญ้า� ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น ฮา
ล่าง มาง� กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ีมางนา� ชู ชฺา้ง อางบ
ล่าบ ออืนา ป่ี ยา้ง อางญ่าม เคิน ญ้า� 42ทานล้า ปาว เอว้�
โฮก� ชฺา้ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง เคิน ล้าง ญา� แน�

พระเยซู นา ชู ชยีา้ง
(มธ� 26:47-56; ลก� 22:47-53; ยน� 18:3-12)

43พระเยซู จ่ี ยา้ง บ่าลีน ก้ืง ยูดาส เคิน ล้า ช�ี ยา ศิษย์
เอก 12 คู่น โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� แน ยา ชฺา้ง อางอี
บ่าอา่ ซ่ืฺยล้าน ช�ี ยองมู น้ียา่ มยา แน ตู้ลู้ง ท่าม ล้าน คูช�ี
ชฺา้ง ยองนา ซฺา ล้า ป่ีชี่ ออืยา่ ปุโรหติ ยอคา ออื� อางล้ีบอาง
ล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื ยา้�
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44 ยูดาส มือ ยองนา อางด่า เวอ น้ีแม้แน ม่า ชี ลางออน
ฮา ช�ี �กงา อา่ซ่าง นา ป่าปา น่าม แล แง� นอง ชฺา้ง แฮ้
มางนา ชู แอน โว�� แน� 45 ยูดาส เคิน ล้า เมอ ยาง พระ
เยซู นา ยอ่ ออ้ง ซฺ้า แล ช�ี แน ยาง พระเยซู นา น้ีแม้แน
จ่ีชา่ง ช�ี �อา่จาน เวอ� แน� ยาว พระเยซู นา ป่าปา เวอ
น่าม ช�ี 46 ยาว ชฺา้ง แฮอ้มื พระเยซู นา ออ้ง ชู ล้า คูช�ี
47 พระเยซู อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง� ยา พระเยซู
ก้อง แท้ แน จูง ช�ี ยา ค่าตอง มยาทาง แฮง้ ชอด ออ่ก ล้า
ป่ี ยาว� ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ยา่เจ่น ม่าง น่า
ซ่ืง เวอ แจ ช�ี

48 แฮง้ยา้ พระเยซู มือ ชฺา้ง แฮ้ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�นอง มยาทาง แน ตู้ลู้ง ท้าม ล้า ยาว กงานา ชู ล้าล่า คูชี น้ี
ยา่� ไม้ นอ กงานา ค่าโม่ยค่ามโจน แน เยง้ ล่างลา� 49นอ
ยา่ กงา โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ม่าอูบ่ ด้ืง นา กูนืง ยา้ มยา้ง ล่า
แง�✡ จ้า นอ กงานา บ่าชู ล่า� จ้า กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว� พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้
แม้แน ยา้ กงาเพล่อ แง� แน�

50 ยาว พระเยซู ศิษย์ คาโคลาโค อมื พระเยซู นา วี คูช�ี
ไม้ ยองมู น้ียา่ แค ฮื่น คูช�ี

51 ยา่ค่า ท่ือม่าง จา แง� พระเยซู ก้อง เค่ ล้าน ช�ี ยา
พ้าต้อง ท่ือพื่น ญา ป้าน แล่ชี�่ ชฺา้ง แฮอ้มื ยางนา ชา ชู
คูช�ี 52 จ้า ยอ ยางนา บ่าชู กงากา� ยอ ยาง พ้าต้อง แฮง้
นา แอน่ ญา ชู กงา ช�ี ยาว ยาง ต่องจ่อนซฺ่าง ยา้ ฮื่น แลน
ช�ี
✡ 14:49 14:49 ลูกา 19:47; 21:37
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ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง พระเยซู นา ต้าดต่อ
น ชยีา้ง

(มธ� 26:57-68; ลก� 22:54-55, 63-71; ยน� 18:13-
14, 19-24)

53 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ซ่ืฺย ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ
เลิน่เลิน่ มางนา ซฺ้าแอ ช�ี แฮญ้่ามเมอ ปุโรหติ ยอคา ออื�
ยวิชฺา้ง ยอคา ออื� แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออื� ปุโรหติ
ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยูม้ โยเ้วอ ชอ้น ลางกา ช�ี 54 เป
โตร พระเยซู ก้อง เวอ่เวอ่ แน เค่แอน ช�ี แน ปุโรหติ ยอคา
อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ยูม้ กองโค้ง โย้เวอ ออ้งแลน ช�ี แน
ชฺา้งยู้มล่อฮู ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน บี่ท่อ ปยา่ว ด้ืง แอ ช�ี ไม้
ยาง อางโต แฮง้นา บ่าป่ี ชอ่จือ แนนอ�

55 ปุโรหติ ยอคา ออื แน สภาแซนฮีดรนิ อางมู คาโคลา
โค อมื� ปีนแตปีนนา ยา้ พีญ่่าน ซฺ้า พระเยซู นา จ่ี ป่ีชี่ อางซี
ฮา ชี แน� ไม้ อางเลิง่ ซฺ้า พระเยซู นา แซ่ แนนอ� จ้า อาง
ซี บ่าซฺ่า กงากา� 56 ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ พี่ญ่าน เพล่อ ช�ี จ้า
ยองมู น้ียา่ พี่ญ่านม้าม้าบ่าอา่ แน ยอง จ่ี น้ียา่ บ่าตู่ กา�

57 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ทา จูง ล้า ยาว พี่ญ่าน เพล่อ
อางเลิง่ ม้าม้าบ่าอา่ ออื จ่ี ช�ี ยอ พระเยซู อางซี ฮา ชี แน
จ่ี แง� แน น้ีแม้แน จ่ี ช�ี 58 �กงู พระเยซู จ่ี แฮง้ กงากยา่
แอ� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา โบสถ์อางฮื่อ ชฺา้ง แต่ง ชี แฮง้
พยา แง� ยาว กงา 3 นืง นู้เวอ โบสถ์อางฮื่อ อางซ่ืฺอ แต่ง
แล่ง� โบสถ์อางฮื่อ อางซ่ืฺอ น้ียา่ ชฺา้ง บ่ากงา แต่ง เป� �
แน� 59 จ้า พี่ญ่าน ออื น้ีเลิง่ จ่ี น้ียา่ บ่าตู่ กา�✡

✡ 14:59 14:59 ยอหน์ 2:19
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60 แฮง้ยา้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ชฺา้ง อางบ
ยา่ ล้าก้า โยเ้วอ ทาจูง ล้า ช�ี แน พระเยซู นา น้ีแม้แน น้าน
ช�ี �ยอ นางนา อางซี ฮา ชี แน จ่ี ล่าง� ท้าว นา เจิน้เจ้อ บ่า
จ่ี ลา�� แน� 61 จ้า พระเยซู มือ กยาบ ช�ี ยา เจิน้เจ้อ บ่า
จ่ี� แฮง้ยา้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง พระเยซู นา
น้ีแม้แน น้าน ช�ี �นา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ป่ีชี่ มาง ลา� แน นา พาจาว กงู สรรเสรญิ ฮา
แฮม้าง อางยา่ ลา�� แน�

62แฮง้ยา้ พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �โอย่ อางอา้ ยา้�
แน จ้างจ้าง โย้เวอ นองมู น้ียา่ กงาชฺา้งอางยา่ เพล่อ ชี น้ี
มางนา กงามยา้ง ล่าแง� กงายา่ พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่
มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง แง� แน มู่งท่า เวอ มู่งบื่น
อางป่อน ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ลือ แง� แน�✡

63 ยาว ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มางมือ นืงบาค่า
ชเีย� ยาว ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮง้ ชีดล่าก แล่
ยาว จ่ี ชี น้ีแม้แน� �ยา พาจาว มางนา ม้าม้า ยา้ จ่ีฮูยา้ แง�
กงู พี่ญ่าน บ่าซฺ่า กานโจ� 64 ฮู ปาว นอ จ่ีต่าง ฮูยา้ แฮง้นา
กงากยา่ คูงญา� นอยา่ ล้อแม้แน เยง้ คูแง�� แน� ยาว
ยอง มือ พอ คูง เย น้ีแม้แน� �ยาง อางซี น้ียา่ ซ้ีฺ ก้อม้อก
ยา้� แน�✡ 65 ยาว ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื พระเยซู นา ค่านล่าง พี่ด
กาน ช�ี แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ พระเยซู แมนือ โย้เวอ พ้า
ฮีด่ ช�ี แน พระเยซู นา ต่ือ ช�ี ยาว ยอง พระเยซู นา น้ีแม้
แน จ่ี ฮูยา้ น้า คูช�ี �ม่าล่าว แล นางนา อา่ซ่าง ต่ือ ล่าชี�่
แน� ยาว ตาฮา้น โบสถ์ล่อฮู อมื พระเยซู นา ซ่ืฺย ต่ืย แอ ช�ี

✡ 14:62 14:62 ดาเนียล 7:13 ✡ 14:64 14:64 เลวนิีติ 24:16
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เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จ่ี ยา้ง
(มธ� 26:69-75; ลก� 22:56-62; ยน� 18:15-18, 25-

27)
66 เปโตร ยูม้ กองโค้ง โยเ้วอ จา เมอ� ปุโรหติ ยอคา อาง

ฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง ยา่บี่ยา่เจ่น ท่ือม่าง มาง ยอ่ ไก้ ล้าน ช�ี
67 ยาว ยาง เปโตร บี่ท่อ ปยา่ว ด้ืง จา นา มยา้ง ช�ี แฮง้ยา้
แท้ แน ออ้ง ฮูน แล ช�ี แน ยาง เปโตร นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
ช�ี �นา เยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง มาง ก้อง ท่ืงกงา่ ด้ืง แง� แน�

68 จ้า เปโตร มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �กงา บ่าแบ นอ� นา
บ้าเจอ อางเลิง่ จ่ี แง� แน� ยาว เปโตร มือ ล้องก้อ ยูม้ ออ้
งแล ป่ากยา่ ยอ่ แลน ช�ี ยาว ยาต้าน ล้า ช�ี

69ยาว ยา่บีย่า่เจ่น แฮม้าง เปโตร นา มยา้ง แล่ เมอ� ยาง
มือ ชฺา้ง ยางก้อง แท้ แน จูง ชี ออืนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �ยา
เยซู อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� แน� 70 เปโตร มือ ม่า
ช�ี ยา พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน� ท่ือชี่ด ยาว ชฺา้ง โย้
เวอ จูง จา อมื เปโตร นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี �นา เยซู อางมู
โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ม้าม้า ยา้� ไม้ นา กาลิลี แควน เวอ
จายล้า แง พระเยซู อางมู ออื แม้แน ยา้� แน�

71 ยาว เปโตร มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �กงา สาบาน ฮา เวมิ
อางกงา ยา้ กงา จ่ี น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� จาวา่แน กงา
จ่ี น้ีง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่ยาว� พาจาว มางนา กงานา วีบ่่า
กไจ ป่ี ล่าว� กงายา่ ชฺา้ง นอง จ่ี เคอ แฮ้มางนา บ่าแบกงา
กา�� แน�

72 แฮญ้่ามเมอ ยา ครัง้ท่ี 2 ต้าน ช�ี ยาว เปโตร มือ พระ
เยซู จ่ีต่าง แฮง้นา ป้ือซฺ้า ช�ี พระเยซู ยางนา น้ีแม้แน ม่า
ช�ี �ยาพ่า ครัง้ท่ี 2 ชา ต้าน เมอ� นา 3 เทอ จ่ี แง� กงานา
บ่าแบล่ากงา กา� แน� ยาว เปโตร มือ นืงบาชูม่ อูง้ ช�ี
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15
ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้าท้าม ชยีา้ง
(มธ� 27:1-2, 11-14; ลก� 23:1-5; ยน� 18:28-38)

1 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ปุโรหติ ยอคา ออื� ยวิชฺา้ง ยอคา
ออื� อางล้ีบอางล่าว ม่าอู่บฮู ออื� แน สภาแซนฮีดรนิ ชฺา้ง
อมื ปล่องเยง่ ลางกา ช�ี พระเยซู นา บ้า เจอล้อแม้ ฮา
แงแน� ยองมู น้ียา่ พระเยซู นา พือ ยาว ผู้วา่ ปีลาต* ก้อง
ซ่ืฺยแลน ช�ี

2 ผูว้า่ ปีลาต มือ พระเยซู นา น้ีแม้แน น้า ช�ี �นา ยวิชฺา้ง
ออื ก่าซ้าด ลา�� แน�
พระเยซู มือ น้ีแม้แน พอ ช�ี �โอย่� อางอา้ ยา้ นาง จ่ี น้ี

ยา่ อางกงา่ ยา้เป� แน�
3 ปุโรหติ ยอคา ออืยา่ จ่ี คูง� พระเยซู อางเลิง่ อางซี ไล

เลิง่ ยา้ ฮา ชแีน� 4 แฮง้ยา้ ผู้วา่ ปีลาต มือ พระเยซู นา น้ี
แม้แน น้าน แล่ชี�่ �นา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี ลา� นาง อางมยา้ง
ยา้ อา่ลา� ยองมู น้ียา่ จ่ี คูง นา อางเลิง่ อางซี ไลเลิง่ ยา้ ฮา
ช�ี� แน�

5 จ้า พระเยซู มือ กยาบ ช�ี ยา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี แล่� ยาวน้ี
ยา่ ผู้วา่ ปีลาต นา ฮา นาบาตา ยา้ นืงบาม่าน ป่ีชี�่

ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ต้าดต่อน แซ่ ชยีา้ง
(มธ� 27:15-31; ลก� 23:13-25; ยน� 18:39-19:16)

6 ปัสกาป่อยนืง โย้เวอ อางล้ีบอางล่าว จา เย� นักโทษ
ออืนา กาปี กามาง กา แน ตอ แงแน� น้ียา่ ผู้วา่ ปีลาต อาง
ล้ีบอางล่าว แต่งล้า ชียา้ง� น้ีงยา้ ผู้วา่ ปีลาต ค่องชา่ง ออื
* 15:1 15:1 ปีลาต อางเม้ง ท่ือเม่ง จา แล่ง ปอนตัส แน� โรมชฺา้ง รฐับาล
ออืยา่ ปีลาต นา ต้าง ผู้วา่ราชการ เพล่อ ป่ีชี�่ ยาว ยูเดีย แควน โยเ้วอ ยวิชฺา้ง
ออืนา ฮูพลา ป่ีชี�่ ปี ค� ศ� 26 โยเ้วอ จาย ปี ค� ศ� 36 เวอ ต่ือเคอ เย� (พ�
ศ� 569-579)
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นา ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา ท่ือม่าง แช้ ตอ ป่ีชี�่ 7 แฮญ้่าม
เมอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง บารบับัส แน�
ยางนา ชฺา้ง อางเมิง โย้เวอ อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอ
ล้า ป่ีชี่ ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน คอก ล้อง ช�ี ไม้ ยองมู น้ียา่
ยอง อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอ ล้า ป่ี เมอ ชฺา้ง ออืนา
แซ่ คูช�ี 8 แฮง้ยา้ ค่องชา่ง อมื ผู้วา่ ปีลาต นา ซฺ้า ล้า คูช�ี
แน ยางนา ป้า นักโทษ ท่ือม่าง ตอ ป่ีชี�่ ยอง ฮา ล้า คูชี แฮง้
แม้แน�

9 ผู้วา่ ปีลาต มือ ค่องชา่ง ออืนา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �นอ
งมู น้ียา่ กงานา ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มางนา อางตอ ป่ีล่าซ่ี
ลา�� แน� 10 ยาง น้ีแม้ จ่ี น้ียา่� ไม้ ผู้วา่ ปีลาต อางแบ
เย� ปุโรหติ ยอคา แน ยวิชฺา้ง ยอคา ออื� พระเยซู นา ซ่ืฺ
ยล้า ชี แฮย้า่� พระเยซู นา เจอค้อย แฮง้ ปาปาย แน� 11 จ้า
ปุโรหติ ยอคา อมื ค่องชา่ง ออืนา น้ีแม้แน จ่ีซ้อ คูช�ี ผู้วา่ ปี
ลาต นา ป้า บารบับัส นา ตอ ป่ีว แน�

12แฮง้ยา้ ผู้วา่ ปีลาต มือ ค่องชา่ง ออืนา ท่ือเทอ น้ีแม้แน
น้า แล่ชี�่ �น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ กงานา นอง ยวิชฺา้ง ออื
ก่าซ้าด แน ฮา้ว น้ีมางนา บ้าเจอล้อแม้ ฮา ป่ี ล่าแง�� แน�

13 ค่องชา่ง อมื น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ คูช�ี �ไม้กางเขน ท่า โย้
เวอ แซ่ โว�� แน�

14 จ้า ผู้วา่ ปีลาต มือ ยองนา น้ีแม้แน น้าน ช�ี �ยา บ้า
เจอ อางซี ฮา ช�ี� แน� จ้า ค่องชา่ง อมื อางอา้น แฮง้ ล่อ
บ่าปา อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ คูช�ี ยอ น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ ช�ี
�ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ แซ่ โว�� แน�

15 ผูว้า่ ปีลาต ค่องชา่ง ออืนา นืงบาจาบ ป่ี ซ่ีง เย� แฮง้ยา้
ยาง มือ บารบับัส นา ตอ ช�ี แน ยาง ตาฮา้น ออืนา ม่า ซ้าด
อางคอล่าต่ือ ซฺ้าม กอเล อางแล้ม ตีด ชี แฮง้ ไจ พระเยซู นา
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ชกื ป่ีชี�่ ต่ือชกื เปิน ยาว น่อง โย้เวอ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ
แซ่ เย�

ตาฮา้น ออื พระเยซู นา ป่าลาลาบ่อ ยา้ง
(มธ� 27:27-31)

16ยาว ตาฮา้น อมื พระเยซู นา ศาลปรโีทเรยีม โยเ้วอ ซ่ืฺย
แลน คูช�ี ศาลปรโีทเรยีม น้ียา่ ผู้วา่ ม่าง ยูม้ กองโค้ง โย้
เวอ จา แง� ยาว ยองมู แฮง้ โย้เวอ ตาฮา้น คาโคลาโค จา
ออืนา ฮา้วล้า ป่ีชี�่ 17 ยาว ยองมู แฮง้ ก่าซ้าด ค่าลาวอาง
เงโ้ลบแล่เซฺ่อ สีม่วง แฮง้ พระเยซู นา ตูม ป่ีชี�่ แน ล่างาม
จ่ีกู่ อางจา แฮง้ มงกุฎ เจ่อ ยาว พระเยซู อางตู่ โย้เวอ ชอ่ง
ป่ีชี�่ 18 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ป่าลาลาบ่อ คูช�ี ยอ
งมู น้ียา่ พระเยซู นา อางตู่ บอก ป่ี คูช�ี แน น้ีแม้แน จ่ี คูช�ี
�ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด มาง เวอ� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จาด้ืง แล
โว�� แน� 19ยาว ยองมู แฮง้ ไมออ แฮง้ พระเยซู อางตู่ โย้
เวอ ต่ือ ช�ี แน พระเยซู นา ค่านล่าง พี่ด กาน ป่าตูคู บอก
ไว้ ช�ี 20 ตาฮา้น ออื พระเยซู นา ป่าลาลาบ่อ ม่อน ก่อ แล่
คู เมอ� ยอง พระเยซู นา ก่าซ้าด ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ
สีม่วง แฮง้ แล ออ่ก ป่ีชี�่ ยาว พระเยซู อางก่าอางตูม แฮง้
ยางนา อางอา้น แฮง้แม้แน ก่าตูม แล่ ป่ีชี�่ ยาว ยองมู แฮง้
พระเยซู นา ซ่ืฺย ออ่ก แลน คูช�ี ไม้ พระเยซู นา ไม้กางเขน
ท่า โยเ้วอ แซ่ แล แง แนนอ� †

ตาฮา้น ออื พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ชยีา้ง
(มธ� 27:32-44; ลก� 23:26-43; ยน� 19:17-27)

† 15:20 15:20 ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด น้ียา่ นักโทษ อางเลิง่ บ่าแม่น
นาบาตา อางซี ฮา ชี ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� ไม้ ยองนา ฮาย ด้า ป่ี ยาว กล่าม
กล่าม แน ซ้ีฺ ป่ี แง แนนอ� แน โรมชฺา้ง บ่าอา่ ออืนา ญา ฮา แง�
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21ตาฮา้น ออื พระเยซู นา แก้บ้า ยอ่ ซ่ืฺยแล เมอ� ค่าพ่าย่
า ท่ือม่าง นา มยา้ง ช�ี ยาง อางเม้ง ซีโมน แน� ยา ไซรนี
อางเมิง ชฺา้ง� ยา อเล็กซานเดอร์ แน รูฟัส เยด่ อางโบ้ง✡.
แฮญ้่าม เมอ ยา อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชา ยอ่ ออ้งแล แง�
แฮง้ยา้ ตาฮา้น อมื ยางนา เค้ พระเยซู ไม้กางเขน แฮง้ ป่า
ป่ีชี�่ 22 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ซ่ืฺย น้ืงชฺา่ตี กลโกธา
โย้เวอ เคิน แล ช�ี กลโกธา น้ียา่ อางตู่ตู่คยา่ม ตาแซ้ นา
ฮา แง� 23 ยาว ตาฮา้น อมื อา่งูน่ แต่ค่า แฮง้ มดยอบ ซูน
ยาว� พระเยซู นา ต้าง ป่ีชี�่ จ้า พระเยซู มือ บ่าต่าง� ‡
24 ยาว ยองมู แฮง้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ต่ือต้ีด
ช�ี แน พระเยซู อางก่าอางตูม แฮง้ เบอจอก เป่ิง ลางกา
ช✡ี.

25ตาฮา้น ออื พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด เมอ�
ซอทา 9 โมง เย� 26พระเยซู อางซี แฮ้ ล่าไม แป้น น้ีแม้แน
แต้ม ชี ช�ี �ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด� แน� ยาว ล่าไม แป้น แฮง้
ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือตีด ช�ี 27 ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น
จา แง� ตาฮา้น ออืยา่ เยด่นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด
ช�ี แน พระเยซู ก่องทาง โย้เวอ ด้ืง ป่ีชี�่ ล่าซ่าย ป่ากยา่
ท่ือม่าง แน� ล่าม่า ป่ากยา่ ท่ือม่าง แน� 28 ยาว น้ียา่ พระ
คัมภีร์ เวอ มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ม้าม้า ยา้ เพลิน่ ช�ี พระ
คัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน มอ ชี ช�ี �ยองมู น้ียา่ จ่ีวีดอางซ้ืง
มางนา ชู ค่าโม่ยค่ามโจน ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ป่ีชี�่ แน�
✡ 29 ค่องชา่ง ยอ่ ไก้ กวา่ คูง อมื อางตู่ วดื พล่อย ยา้✡. แน

✡ 15:21 15:21 โรม 16:13 ‡ 15:23 15:23 อา่งูน่ แต่ค่า แน มดยอบ น้ียา่
ซูน ลางกา ยาว จ่ีก่า เพล่อ แง� ชฺา้ง อางด้า ออืนา ฮาย นาบาตา แน บ่าป่ี ด้า
เย� ✡ 15:24 15:24 สดุดี 22:18 ✡ 15:28 15:28 อสิยาห์ 53:12
✡ 15:29 15:29 สดุดี 22:7; 109:22
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ยอง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี ฮูยา้ คูช�ี �ฮื้อ� บ้าเจอล้อแม้
จา แง� นา โบสถ์อางฮื่อ แฮง้ พยา ยาว� 3 นืง นู้เวอ อางซ่ืฺอ
แต่ง แล่ง อา่ลา✡. 30 อาม้ือ ค่าตอง นา ปล่อง จ่าแล่ ปาโน�
แน ไม้กางเขน ท่า เวอ จาย ลู่งลือ โว�� แน�

31 ปุโรหติ ยอคา ออื แน อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู อมื พระ
เยซู นา อื้อ ฮูยา้ คูช�ี ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน จ่ี กาแง� �ยา ฮา
กนา อางปล่อง กงา กา� จ้า ค่าตอง นา บ่าปล่อง จ่าแล่ กงา
กา� 32จาวา่แน ยา พาจาว มาง แชยู้้ ยวิชฺา้ง ออื ก่าซ้าด เพ
ล่อ ป่ี ชี่ มาง ม้าม้า แนยาว� ค่าตอง ไม้กางเขน ท่า เวอ จา
แฮง้ ปล่อง แล่ยาว� ลู่งลือ กงา ยาว กงูม มือ ยางนา เจ่อ
จ่า คูแน� แน� ค่าโม่ยค่ามโจน พระเยซู ก่องทาง เวอ ไม้
กางเขน ท่า ต่ือต้ีด ชี แฮ้ เยด่ คาตา ยา้ พระเยซู นา จ่ี ฮูยา้
ช�ี

พระเยซู ซ้ีฺ ชยีา้ง
(มธ� 27:45-56; ลก� 23:44-49; ยน� 19:28-30)

33 ยาว ชฺา้งอางเมิง คาโคลาโค โย้เวอ 12 โมง นืงก้อง
เวอ จาย 3 โมง เวอ เคอ น้ียา่ วื้งวา้ง โค ช�ี 34 3 โมง มู่งค่ี
ล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี โฮก้ ช�ี �เอโลอี เอ
โลอี ลามา สะบักธานี�� แน� น้ีแม้แน แปล แง� �พาจาว
เวอ� พาจาว เวอ� บ้าเจอฮาย กงานา วี ล่าแง�� แน� ✡

35 ค่องชา่ง แท้ แน จูง ฮู คูชี ออื กงากยา่ เมอ� ยอง น้ี
แม้แน จ่ี ลางกา ช�ี �น้า แล้� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอ
ลียาห์ นา ฮา้ว แง� แน�

36 ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง จา แง� ฮื่น แอ อูไ่ต่ แฮง้ ล่าไม ตู่ตีน
โย้เวอ ชอก ยาว� อา่งูน่ แต่ค่า อางเชน้ โย้เวอ ตือ ยาว�
พระเยซู นา ต้าง ป่ีชี✡่. ยาว ยาง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี
✡ 15:29 15:29 มาระโก 14:58; ยอหน์ 2:19 ✡ 15:34 15:34 สดุดี 22:1
✡ 15:36 15:36 สดุดี 69:21
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ฮูยา้ ช�ี �กงา ล่อ ฮู แน เอลียาห์ เยซู นา ไม้กางเขน อางซ่ืฺย
ลู่ง ลือ ล่า�� แน�

37พระเยซู มือ จ่ีโฮก้ ยาว อางซ่า แช ซ้ีฺน ช�ี
38แฮญ้่ามเมอ โบสถ์อางฮื่อ อางฮอ้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง ล้อ

งก้อ โย้เวอ พ้า✡ เทิง ชี ชียา้ง 2 พื้น แน ชีดอ่อก ล้า ช�ี พ้า
ชดี ชี แฮ้ยา่ อางท่า จาย อางอ่อก เคอ แน ชดี ลู่งลืน ช�ี
39 ตาฮา้น นายรอ้ย ท่ือม่าง พระเยซู ก้อง แท้ แน จูง ฮู ชี
มาง พระเยซู ซ้ีฺ ชี แฮง้นา กงามยา้ง เมอ� ยาง น้ีแม้แน จ่ี
ช�ี �ค่าพ่ายา่ น้ีม้า พาจาวอางยา่ ม้าม้า ยา้� แน�

40 ค่าบายา่ ท่ือมู จา แง� เวอ่ แน จูง ฮูน คูช�ี ค่าบา
ยา่ อางมู โย้เวอ มารยี์ มักดาลาชฺ้าง มาง� สะโลเม� มารยี์
ยากอบ อางอี แน โยเสส เยด่ อางบา มาง คาตา ยา้ จา แง�
41 ค่าบายา่ น้ีออื พระเยซู นา เค่ ฮูพลา ล่ากาน ปล่อง วา่
คูแง✡, พระเยซู กาลิลี แควน โยเ้วอ จา เมอ ยา้� แน ค่าบา
ยา่ อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า พระเยซู นา เค่ เยรูซาเล็ม อาง
เมิง เวอ แล คูชี ออื คาตา ยา้ จา แง�

โยเซฟ พระเยซู อางโต ซ้ีฺ ชี มางนา ท้าม คล้าว กอ ชี ชี
ยา้ง

(มธ� 27:57-61; ลก� 23:50-56; ยน� 19:38-42)
42-43 โยเซฟ อาริมาเธยี ชฺา้ง� ยา สภาแซนฮีดรนิ ชฺา้ง

ออื อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� แน ยางนา ค่องชา่ง
นาบท้ือ แง� ยา พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ แฮนื้ง นา ล่อ แง� ยา ผู้วา่ ปีลาต นา ซฺ้า แลง แฮง้
นา บ่าแค� มู่งค่ีล้าก้า โย้เวอ โยเซฟ มือ ผู้วา่ ปีลาต ก้อง
แล พระเยซู ศพ ยา่ง ป้า แล ช�ี ไม้ น้ีเซฺ้อ ยวิชฺา้ง ออื ลองนืง
✡ 15:38 15:38 อพยพ 26:31-33 ✡ 15:41 15:41 ลูกา 8:2-3
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นอ� 44 ผู้วา่ ปีลาต มือ พระเยซู ซ้ีฺน ชี แน แบ ยาว นืงบา
ม่าน ช�ี พระเยซู บ้าเจอฮาย ซ้ีฺ ไว่ กาทืง แงแน� แฮง้ยา้
ตาฮา้น นายรอ้ย มางนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว น้าน ชี พระเยซู ซ้ีฺ
มล่าง กาชา ล่าแน� 45 ยาว ตาฮา้น นายรอ้ย มาง มือ พระ
เยซู ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ แฮง้ ผู้วา่ ปีลาต นา อูบ่น้า ป่ีชี�่ แฮง้ยา้ ผู้
วา่ ปีลาต มือ โยเซฟ นา พระเยซู ศพ ยา่ง ป่ี ช�ี 46 ยาว โย
เซฟ มือ พ้า อางป่อน อางฮู่ อางคา ออื วื้อ แอ ช�ี แน ไม้
กางเขน ท่า เวอ พระเยซู ศพ แฮง้ ยู้ ออ่ก ยาว พ้า อางป่อน
แฮง้ ป้าน ช�ี ยาว ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ กอย ชี ช�ี ยาว
ท้าม ออ้งยา้ โยเ้วอ ลอบา อางฮื่อ ยา่ง พี่ ชี ช�ี 47ยาว มารยี์
มักดาลาชฺ้าง แน มารยี์ โยเสส อางบา มาง เยด่ กงามยา้ง
ช�ี โยเซฟ พระเยซู ศพ แฮ้ บ้าเจอล้อเกิง้ ชี ชแีน�

16
พระเยซู แต่ล้า แล่ชี่ ยา้ง
(มธ� 28:1-8; ลก� 24:1-12; ยน� 20:1-10)

1 น่อง โยเ้วอ ยวิชฺา้ง ออื ลองนืง ยา้ง ปูน ยาว� มารยี์ มัก
ดาลาชฺา้ง� สะโลเม แน มารยี์ ยากอบ อางบา มาง� อางเกิ่
งอางฮอ้ม ยา้ง วื้อ คูช�ี ไม้ พระเยซู อางโต โย้เวอ พ่อ แง
แนนอ� 2 วา่นตีด ซอทา เวอ มู่งน่ืง มาง ออ่ก ล้าน ยาว�
ยองมู แฮง้ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชยีา้ โยเ้วอ แลน คูช�ี 3 แก้บ้า ยอ่แล
เมอ ยองมู แฮง้ น้ีแม้แน น้าท้าม ลางกา ช�ี �ท้าม ออ้งยา้
โยเ้วอ ลอบา อางฮื่อ พี่ ชี ชี แฮย้า่ กงูนา อา่ซ่าง ปล่อง ต่าน
ออ่ก ล่าง�� แน�

4 ท้าม โยเ้วอ เคิน แล เมอ� ยอง มยา้ง คูชี ลอบา อางฮื่อ
แฮ้ยา่ ท้าม ออ้งยา้ โย้เวอ ล่าน ออ่ก ชแีน� 5 แฮง้ยา้ ยอง
มือ ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ โย้เวอ ออ้ง แลน คูช�ี ยาว ยอง ยา่ค่า
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ท่ือม่าง นา มยา้ง ช�ี ยา่ค่า น้ีม้า เท่วาด่า เย� ยา ค่าลา
วอางเง้โลบแล่เซฺ่อ อางป่อน ตูม แล่ชี�่ แน ล่าม่า ป่ากยา่
ด้ืง ช�ี ยองมู แฮง้ นาบาตา ยา้ แคแล่ชี�่

6ยาว เท่วาด่า แฮม้าง น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �บ่าแค โจ นองมู น้ี
ยา่ พระเยซู นาซาเรธ็ชฺา้ง� ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี แฮ้มาง
นา ซฺ้า ล้า คูง ลา� ยา นู้เวอ บ่าด่ืง เป� ยา ซ้ีฺ ยาว แต่ล้าน
แล่ง ญ้า� พระเยซู ศพ ชี ชี นู้เวอ ฮู ปาว� 7 เปโตร แน พระ
เยซู ศิษย์ ท่ือบ่า ออืนา น้ีแม้แน ม่า แอ โว� �พระเยซู กาลิ
ลี แควน โยเ้วอ นอง ฮู่ แลน ล้าง ญ้า�✡ นองมู น้ียา่ ยางนา
โย้เวอ กงามยา้ง คูแง� ยาง นองนา ม่า ชี ล่าชี่ แฮง้แม้แน
ยา้� � แน�

8 จ้า ยองมู น้ียา่ บล่ืงบล้าง แค ยกื คูช�ี แฮง้ยา้ อางไว่
แน ท้าม อางเง้ โยเ้วอ ฮื่น ออ่กแอน คูช�ี ยองมู น้ียา่ นาบา
ตา ยา้ แค คูง อา่ซ่าง มางนา บ่าอู่บ น้า ป่ี จอ กา แอ เคอ
ยา้� *

พระเยซู มารยี์ มักดาลาชฺา้ง มางนา มยา้ง ป่ีชี่ ยา้ง
(มธ� 28:9-10; ยน� 20:11-18; ลก� 24:13-35)

9 วา่นตีด ซอทา อางด่า แฮนื้ง เวอ พระเยซู แต่ล้าน แล่
ยาว� ยาง มารยี์ มักดาลาชฺ้าง มางนา ฮากฮู่ เวอ มยา้ง ป่ี
ชี�่ มารยี์ น้ีม้า พระเยซู แด่ยา่ 7 โต ก่าอ่อก ป่ีชี่ มาง ยา้�
10 ยาว มารยี์ มือ พระเยซู ศิษย์ ออืนา ม่า แล ช�ี แฮญ้่าม
เมอ ยองมู น้ียา่ นืงบาต่อง ตูกพาน อู้งฮา้ว คูช�ี 11 มารยี์
ยองนา น้ีแม้แน ม่า ช�ี พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้าน แล่ง ญา�

✡ 16:7 16:7 มัทธวิ 26:32; มาระโก 14:28 * 16:8 16:8กรกี ปาบ อางอา้น
โยเ้วอ มาระโก ปาบ เวอ บทท่ี 16 น้ียา่ ข้อ 8 นู้เวอ เคิน ญา แต้ม ช�ี จ้า ข้อ 9
เวอ จาย ข้อ 20 เวอ เคอ น้ียา่ ปาบ อางซ่ืฺอ เวอ จายล้า แง�
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แน ยา พระเยซู นา กงามยา้ง ญา แน� จ้า ยองมู น้ียา่ มา
รยี์ นา บ่าเจ่อ คู�

พระเยซู ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เยด่นา มยา้ง ป่ีชี่ ยา้ง
12 ยาว น่อง โยเ้วอ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เยด่

นา มยา้ง ป่ีชี�่ แฮญ้่ามเมอ เยด่ อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ยอ่
ออ่กแอ แง� 13ยาว เยด่ อางไว่ ยา้ พ่าว แล ศิษย์ ท่ือบ่า ออื
นา ม่า แล ช�ี จ้า ยอ เยด่นา บ่าเจ่อ คู�

พระเยซู ยาง ศิษย์ 11 คู่น ออืนา มยา้ง ป่ีชี่ ยา้ง
(มธ� 28:16-20; ลก� 24:36-49; ยน� 20:19-23;

กจ� 1:6-8)
14 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 11 คู่น ออืนา มยา้ง ป่ีชี�่

แฮญ้่าม เมอ ยองมู น้ียา่ ฮา่งจฺ่า ด้ืง คูแง� ยาว พระเยซู มือ
ยองนา ชฺา้ง อางล้าน แน จ่ี ช�ี ไม้ ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง แฮอ้อื จ่ี
ต่าง แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� ชฺา้ง แฮ้ออื พระเยซู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า
แล่ เมอ� ยางนา กงามยา้ง คูชี ออื ยา้เป�

15 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้ีแม้แน ม่าอูบ่ ช�ี �ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ต้าว แน ออ่กแอน โว� แน ชฺา้ง คาโคลาโค กูต่อง
กูต่ี เวอ ด้ืง คูชี ออืนา อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ป่าว ม่า โว�✡
16 ชฺา้ง คาโคลาโค เจ่อ ยาว ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คูชี
ออืยา่ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� จ้า พาจาว ม้า ต้าดต่อ
น ชฺา้ง คาโคลาโค บ่าเจ่อ ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� 17 ชฺา้ง เจ่อ
คูชี ออืยา่ ล่าท่ี จา แง� ยอง ล่าท่ี แฮ้ยา่ กงา อางเม้ง น้ีง จ่ี
เคอ เมอ� แด่ยา่ อางก่า ออ่ก กงา กา� แน จ่ีต่างบ่ากยา่
กางซ้ืง ออื อางจ่ี กงา กา� แน ยอ ล่าปู่ อางแอ่ แฮง้ ไจ อื้อ
ล้าง นา อางชู กงากา� 18แน ยอ จ่ีก่า อางปีด อางจา ออื จฺ่า
✡ 16:15 16:15 กิจการ 1:8
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เมอ� เจิน้เจ้อ บ่าไล่� แน ยอ ชฺา้ง อางด้า ออืนา ล่าปู่ โบ้ย
พ่าญาด อางยา โปยว ป่ี กงา กา� แน�

พระเยซู มู่งท่า แล ยา้ง
(ลก� 24:50-53; กจ� 1:9-11)

19 น่อง โยเ้วอ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยาง ศิษย์ ออื
นา ม่าอู่บ เปิน ยาว� พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า โยเ้วอ
แล ป่ี ชเีย�✡ แน พระเยซู มือ พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่าก
ยา่ ด้ืง ช�ี † 20 แฮเ้มอ จาย ล้า ยาว พระเยซู ศิษย์ อมื ออ่ก
แอ พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กูต่องกูต่ี ยา้ ป่าว กวา่
แอ คูช�ี จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน ล่ากาน วา่
แง� ยา ยองนา ล่าท่ี ป่ี อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา ป่ี
ชี�่ ไม้ ค่องชา่ง ออืนา กงามยา้ง ป่ีง ยอง จ่ี แฮ้ยา่ อางเลิง่
ม้าม้า แน�

✡ 16:19 16:19 กิจการ 1:9-11 † 16:19 16:19 พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า
ป่ากยา่ ด้ืง น้ียา่ นาบาตา อางเลิง่ อางแม่น เย�
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