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มัทธิว 1:11

มัทธิว พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชียา
้ ง

มัทธิว

มัทธิว ปาบ แต้ม ชี ม้า มัทธิว อางโต ย่าง ย้า แต้ม ชี� ยางก้อง อางเม้ง ทื่อเม่ง จา
แล่ง แง เลวี แน� ยา พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ย้า� ยา ยิว
ชฺา้ ง แน ค้าแต้ เวอ ยา ภาษี กอฮู เย�
มัทธิว ปาบ นี้ ปาบ แต้ม ชี นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง� พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ง มาง ย้า� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์
กาญ่าม เวอ ลือ มาง แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน� จ้า ล้อแม้เวิม ปาบ นี้ ปาบ จองไจ นี้ ยา่
พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือก้อง จองไจ จา ปี่ ง แฮ้งย้า เป�
พระเยซู อางเจ้อ ย้าง
(ลก� 3:23-38)
1 อางเม้ง นี้ ออ
ื ย่า พระเยซูคริสต์ ก่า ซ้าด อางฮื่อ มาง อางฮู่ อางพี่ อือ อางเม้ง ย่าง
เป� พระเยซู ย่า ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี แน ก่าซ้าด ดาวิด ย่า อับราฮัม
ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี�
2 อับราฮัม อางย่า มาง อางเม้ง อิสอัค� อิสอัค อางย่า มาง อางเม้ง ยาโคบ� ยาโคบ
อางย่า มาง อางเม้ง ยูดาห์ แน ยาโคบ ก้อง อางย่า ค่าพ่าย่า 11 คู่น จา แล่ แง� ชฺา้ ง
11 คู่น นี้ ออ
ื ย่า ยูดาห์ ม้องน้าม อือ ย้าเป�
3 ยูดาห์ ย่า เปเรศ แน เศราห์ เย่ด อางโบ้ง เย� ยาว เย่ด อางบา ม้า ทามาร์ เย�
เปเรศ อางย่า มาง อางเม้ง เฮสโรน� เฮสโรน อางย่า มาง อางเม้ง ราม แน�
4 ราม ย่า อัมมีนาดับ อางโบ้ง เย�
อัมมีนาดับ ย่า นาโชน อางโบ้ง เย� ยาว นาโชน สัลโมน อางโบ้ง เย�
5 สัลโมน ย่า โบอาส อางโบ้ง เย� ยาว โบอาส อางบา ม้า ราหับ เย�
ยาว โบอาส ย่า โอเบด อางโบ้ง เย� ยาว โอเบด อางบา ม้า รู ธ เย�
ยาว โอเบด ย่า เจสซี อางโบ้ง เย�
6 ยาว เจสซี ย่า ดาวิด อิสราเอลชฺา
้ ง อือ ก่าซ้าด มาง อางโบ้ง เย�
ยาว ก่าซ้าด ดาวิด ย่า โซโลมอน อางโบ้ง เย� ยาว โซโลมอน อางบา ม้า อุรย
ี าห์ ค่า
บา อางอ้าน เย�
7 โซโลมอน ย่า เรโหโบอัม อางโบ้ง เย�
เรโหโบอัม ย่า อาบียาห์ อางโบ้ง เย�
ยาว อาบียาห์ ย่า อาสา อางโบ้ง เย�
8 อาสา ย่า เยโฮชาฟัท อางโบ้ง เย�
เยโฮชาฟัท ย่า เยโฮรัม อางโบ้ง เย�
เยโฮรัม ย่า อุสซียาห์ อางโบ้ง เย�
9 อุสซียาห์ ย่า โยธาม อางโบ้ง เย�
โยธาม ย่า อาหัส อางโบ้ง เย�
ยาว อาหัส ย่า เฮเซคียาห์ อางโบ้ง เย�
10 เฮเซคียาห์ ย่า มนั สเสห์ อางโบ้ง เย�
มนั สเสห์ ย่า อาโมน อางโบ้ง เย�
อาโมน ย่า โยสิยาห์ อางโบ้ง เย�
11 โยสิ ยาห์ ย่า เยโคนิ ยาห์ อางโบ้ ง เย� ยางก้อง ย่า ช่างม้ องน้า ม จา แล่ แง�
แฮ้ญ่าม เมอ� ยิวชฺา้ ง อือนา บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ เชลย ชู เพล่อ แอ ปี่ ชี่ เย�
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12 น่ อง โย้ เวอ บาบิ โลน อางเมิง โย้ เวอ เชลย เพล่อ ยาว� เยโคนิ ยาห์ มือ อางย่า
อางเม้ง เชอัลทิเอล แน กงาบู้ ชีเย� ยาว เชอัลทิเอล ย่า เศรุ บบาเบล มาง อางโบ้ง เย�
13 เศรุ บบาเบล ย่า อาบียุด อางโบ้ง เย�
อาบียุด ย่า เอลียาคิม อางโบ้ง เย� แน เอลียาคิม ย่า อาซอร์ อางโบ้ง เย�
14 อาซอร์ ย่า ศาโดก อางโบ้ง เย�
ศาโดก ย่า อาคิม อางโบ้ง เย� แน อาคิม ย่า เอลีอูด อางโบ้ง เย�
15 เอลีอูด ย่า เอเลอาซาร์ อางโบ้ง เย�
เอเลอาซาร์ ย่า มัทธาน อางโบ้ง เย� แน มัทธาน ย่า ยาโคบ อางโบ้ง เย�
16 ยาโคบ ย่า โยเซฟ อางโบ้ง เย� โยเซฟ ย่า มารีย์ อางบล้อง มาง ย้า� ยาว มารีย์
ย่า พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว� ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี มาง แน ฮ้าว มาง
อางบา มาง ย้า�
17 อับราฮัม จีน เวอ จาย ก่าซ้าด ดาวิด จีน เวอ เคอ นี้ ยา
่ 14 จีน� ยาว ก่าซ้าด ดา
วิด จีน เวอ จาย บาบิโลน อางเมิง เวอ เชลย เพล่อ แอ ชี นี้ ง มือ 14 จีน� ยาว บาบิโลน
อางเมิง เชลย เพล่อ เมอ จาย พระเยซูคริสต์ จีน เวอ เคอ แฮ้ง มือ 14 จีน เย�

พระเยซู เกิด
้ ลือ ชียา้ ง
(ลก� 2:1-7)
18 พระเยซู คริสต์ มาง เกิด
้ ลือ ชี อางเลิง่ ย่าง นี้ แม้แน เป� มารีย์ พระเยซู อางบา
ม้า แฮ้ญ่าม เมอ ยา โยเซฟ คู่นซู่ เย� จ้า เย่ด บ่ากงายู้ กาเมอ ย้า มารีย์ มือ แบ ชี� ยา
พาจาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย อู่ปู่มปู่ม ชี แน� 19 โย
เซฟ� มารีย์ คู่นซู่ ม้า ชฺา้ ง อางแม่น เย� แน ยา มารีย์ นา ฮาก ล้าก้า โย้เวอ บ่าฮา ซฺ่า
จอ แล่ ปี่ ซี่ เย� แฮ้งย้า กย้าบ แน ชา ว่าง แล่ง� 20 โยเซฟ แฮ้แม้ แน ชา ฮา แงแน
ยู่ เย้ง จาเมอ� จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า มาง มือ โยเซฟ แมบืน เวอ มย้าง ลือ ปี่ ยาว
จี่ เย นี้ แม้ แน� “โยเซฟ ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บ ลือ ชี มาง เวอ� มารีย์ นา ยู้
แฮ้งนา บ่ากงา แค คา� ไม้ ยาง ป่องปอง คล้าว เวอ ย่าแน่ ม้า พาจาว อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ปาปาย ตอล้า แง� 21 ยาว ยา อางย่า ค่าพ่าย่า กงาบู้ แง� ยาว
ย่าแน่ มางนา เยซู แน อางเม้ง เม้ง โว� ยา ยาง ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ แฮ้ง ชอ อ่อก ปี่ ง
แง� แน� 22 อางเลิง่ นี้ ออ
ื ตอล้า ชี นี้ ยา่ � จี่ วด
ี อางซื้ง มาง จี่ ต่างจี่แต่นฮู มาง จี่ ชี ชี
แฮ้งแม้แน ตอล้า ปี่ แง�
23 “ค่าบาย่า ค่าพ่าย่า ก้อง บ่ากงายู่ กาซื้ง มางก้อง อางย่า ค่าพ่าย่า ดื้ง ชี�
ยาว ชฺา้ ง อือ ยางนา อิมมานูเอล แน ฮ้าว คูแง� ✡
‘พาจาว ม้า กงูก้อง ดื้ง แงแน ฮา แง� ” แน�
24 โยเซฟ ดู่ง ทาน ล้า ยาว ยางมือ จี่ ว ีด อางซื้ง เท่ วาด่า แฮ้ มาง ม่า ชี แม้ แน ฮาชี�
ยาว น่ อง โย้เวอ โยเซฟ มือ มารีย์ นา ค่าบาลา ฮาย ช่าง ชี� 25 จ้า โยเซฟ มารีย์ อาง
ย่า เกิด
่ า่ ง เย� ยาว โยเซฟ มือ ย่าแน่ มางนา “เยซู� แน อางเม้ง
้ เมอ เคอ ย้าเย่ บ่ายูช
เม้ง ชี�

2

พระเยซู เบธเลเฮม ค่อง ยู เดีย แควน เวอ เกิด
้ ชี� ยาง เกิด
้ ชี แฮ้ญ่าม เมอ�
ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน แฮ้ง ฮูพลา เย� ยาว จายล้า แล่ ยาว� อู่ก่ือมอฮู อือ มู่งนื่
งอ่อกป่ากย่า ย่อ จายล้า เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ล้าน คูช�
ี 2 ยอ นี้ แม้แน อางเมิง ชฺา้ ง
อือนา น้า คูง เย� “อางแบ ล่า ย่าแน่ เกิด
้ ลือ ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี ม้า เกิง้
1

✡ 1:23 1:23 อิสยาห์ 7:1
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โย้เวอ แน� กงูยา่ ยาง อูก
่ ่ ือ ย่าง มู่ง โย้เวอ มย้าง คูแอ� นี้ งย้า ลือ ยางนา บอกไว้ ลือ
แง� แน�
3 ก่าซ้าด เฮโรด แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว นาบาตา นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย่� ยาว
เยรู ซาเล็มชฺา้ ง คาโคลาโค อือ คาตา เย นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� 4 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด
เฮโรด มือ ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้ บอางล่า ว ม่าอู่บฮู คาโคลาโค อือนา ฮ้าว ช้อน ล้า
ปี่ โค ยาว นี้ แม้แน น้าน ชี� “พาจาว มาง ก่าซ้าด แช้ยู้ เพล่อ ปี่ ชีม้า ล้อเกิง้ เวอ เกิด
้
5
แฮ้ง ซูม แง�” แน� ยาว ยอง พอ คูง เย นี้ แม้ แน� “เบธเลเฮม ค่อง ยู เดีย แควน
เวอ แน� ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน�
6 ‘เบธเลเฮม ค่องช่าง อือ เวอ� ยูเดีย แควน เวอ ชฺา
้ ง อือ นองนา บ่าฮูยา้ ล่าก้าน�
ไม้ นาง ค่อง นู้เวอ ยอคา ปีนแตปีนนา ทื่อม่าง ตอล้า แง�
ยา อิส ราเอลชฺา้ ง อือ นา ฮู พลา ลือ แง� ชฺา้ ง แกะ อือ นา แม่น แน ฮูย พลา ปอ แม้
แน�✡’ ”
7 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มางมือ อู่ก่ ือมอฮู อือนา ค่าว น้า ล้า ชี� อู่ก่ ือ แฮ้ อาล่อม
มย้าง แอ แน� 8 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ อูก
่ ่ ือมอฮู อือนา เบธเลเฮม ค่อง เวอ ตอย แอ
ปี่ ชี่ ยาว ม่า เย นี้ แม้แน� “ย่าแน่ แฮ้มางนา แม่นแน ซฺ้า ฮู แอ ยาว ยางนา มย้าง ยาว
กงานา คาตา แน ม่าย ล้า ล่าว ยาว กงาม มือ ยางนา บอกไว้ แอ แน� แน� 9 ก่าซ้าด
เฮโรด มาง ม่า เปิน ยาว� อู่ ก่ ื อมอฮู อืม มือ ยอง อู่ ก่ ือ มย้าง ชี มางนา เค่ แอน คูช�
ี
ยาว อู่ก่ ือ มางมือ ย่าเก มาง จา โย้เวอ ซ่าว ชีเย� 10 อู่ก่ ือมอฮู อือ อู่ก่ ือ แฮ้ซ่ ือ โย้เวอ
ซ่าว ชี แน กงามย้าง คู ยาว นาบาตา เย่ กย่าง คูแง� 11 แฮ้งย้าเย่ ยองมือ ยูม
้ โย้เวอ
เคอ แล ยาว ซฺ่ืยกา อ้อง แลน ชี� ยาว ยองมือ ย่าเก แน มารีย์ ย่าเก อางบา มาง เย่ด
นา มย้าง แล ชีเย� ยอง มือ ย่า เก มางนา ป่า ตู คู บอกไว้ คู ชีเย� ยาว ยอง มือ ค่าม
กํายาน แน มดยอบ ย่าง จอก อ่อกล้า ปี่ ยาว ย่าเก มางนา ปี่ ชีเย� 12 ยาว น่ อง โย้เวอ
พาจาว มาง อู่ก่ ือมอฮู อือนา แมบืน คล้าว เวอ ม่า ลือ ชี� ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง บ่าพ่าว
แล แล่ โจ แน� แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ แก้ บ้า ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า ย่อย ยอง ประเทศ เวอ
แอน แล่ คูช�
ี
โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืยแอ ย้าง

13 อูก
่ ่ ือมอฮู อือ พ่าว แอน แล่ ยาว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า มาง มือ โยเซฟ แมบืน

เวอ ม่า เย นี้ แม้แน� “ทานล้า ปาว ย่าเก นี้ มาง แน ยาง อางบา มาง เย่ด นา ประเทศ
อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืย ดื้ง แอ ปาโน� กงา ม่าย ล้า แล่ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน� ไม้ อามือ ก่าซ้าด
เฮโรด ชฺา้ ง นา ม่าย ย่า เก นี้ มางนา แซ่ ลือ ปี่ ง� แน� 14 ยาว แฮ้ คี่ ย้าเย่ โยเซฟ มือ
ทานล้า ยาว ย่าเก มางนา แน มารีย์ เย่ดนา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ซฺ่ืยแอ้น ชี� 15 ยอง
มือ ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ เมอ เคอ ย้า โย้ เวอ ดื้ง ชี� ยาว พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู มาง มอ
ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ปี่ ชี่ แม้ แนย้า ตอล้า ชี นี้ แม้ แน� “กงาย่า กงา อางย่า มาง
นา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้ ฮ้าว อ่อกล้า ปี่ แอ่� แน�✡
ก่าซ้าด เฮโรด ย่าเก ค่าพ่าย่า นา แซ่ ชียา้ ง
เฮโรด อูก
่ ่ ือมอฮู อือ จ้อบ ชี แน แบ ยาว� ยาง นาบาตา เย นื งบาค่า แง�
แฮ้งย้า ยาง ชฺา้ ง อือ นา ม่า เบธเลเฮม ค่อง แน ค่อง ก่องทาง โย้ เวอ ย่า เก ค่า พ่าย่ า
เกิด
้ เมอ จาย อ่าญู 2 โคบ เวอ เคอ อือนา ม่าย แซ่ ปี่ โค ชี� ไม้ ยางนา อู่ก่ ื อมอฮู อือ
อูก
่ ่ ือ มย้าง แอ แน ต่องก่า เวอ ม่า ชี แฮ้ยา่ 2 ปี เคิน ป้าน่ อ� 17 ยาว นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู เยเรมีย์ มอ ยาว� พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แนย้า ตอนล้า ชี นี้ แม้แน�
16 ก่าซ้าด

✡ 2:6 2:6 มีคาห์ 5:2

✡ 2:15 2:15 โฮเซยา 11:1

มัทธิว 2:18
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มัทธิว 3:9

ค่อง* โย้เวอ อางเซง ทื่อเซง กงากย่า แอ�
อางเซง แฮ้ยา่ ชฺา้ ง นาบาตา แน นื งบาต่อง ลาบ้าบ อูง้ แม้แน
อางเซง นี้ ยา่ ราเชล อางเซง ย่าง� ยาง อางอ่าน อือ อางเลิง่ แฮ้ง ปาปาย อูง้ ย่าง�
ไม้ ยาง อางอ่าน อือ ซฺี้ ปี่ ป้าน่ อ ยาว อ่าซ่าง มาง บ่าปล้อง เย�”✡
18 “รามาห์

โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด ประเทศ อียป
ิ ต์ อ่อก ลือ ย้าง
เฮโรด ซฺี้ คายาว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่ วาด่า มาง มือ โยเซฟ นา ประเทศ
อียป
ิ ต์ โย้เวอ ยาง แมบืน เวอ ม่า ชี นี้ แม้แน� 20 “ทานล้า ปาว ยาว ย่าเก แน ยาง อา
งบา มางนา คาตา แน ประเทศ อิสราเอล โย้ ซฺ่ืย แอน ปาว� ไม้ ชฺา้ ง ย่าเก นี้ มางนา ชา
แซ่ ซี่ง อือ ซฺี้ โค ญา� แน� 21 ยาว แฮ้งย้าเย่ โยเซฟ มือ ยู่ทา ล้า ยาว ย่า เก มาง แน
มารีย์ นา คาตา ประเทศ อิสราเอล โย้เวอ ซฺ่ืย แอน ชี� 22 จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ ยาว อา
รเคลาอัส ยาง อางย่า มาง ยูเดีย แควน โย้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ แต่น ชีแน แบน ยาว โย
เซฟ มือ โย้เวอ แล แฮ้งนา แค เย� ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่ วาด่า มางมือ โยเซฟ นา
แมบืน เวอ ม่า ชีเย กาลิลี แควน โย้เวอ แลน โว แน� 23 ยาว ยอง มือ นาซาเร็ธ ค่อง
เวอ ดื้ง แล คู ชีเย� ไม้ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ ยู้ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ มาง อางเลิง่ แฮ้ง� มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชีแฮ้ง ม้า
ม้า แน เพล่อ ปี่ ง แนน่ อ� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง อือย่า ยางนา นาซาเร็ธ
บ่า แน ฮ้าว แง� แน�
19 ก่าซ้าด

3

ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง ล่ากาน ย่าง
(มก� 1:1-8; ลก� 3:1-9, 15-17; ยน� 1:19-28)
1 แฮ้ญ่าม เมอ� ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง ยูเดีย แควน ซ่องก่อง อาง
เว่อ อือเมอ ม่าอูบ
่ ป่าวกว่า ชีเย� 2 ยา นี้ แม้แน ป่าว เย� “อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว
นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ โว� ไม้ บ่า มล่าง ยาว พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ แง�” แน� 3 ยอห์น อางเลิง่ นี้ ยา่ ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์
มาง มอ ยาว� พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี เป�
“ชฺา้ ง แฮ้ม้า ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้ แม้แน ป่าว แง�
‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง อามือ ชา ลือ แง� ปีนแตปีนนา แน ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง นา ล่อ
คูโว�
ค่องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮ้งแม้แน�’ ” ✡
4 ยอห์น อางก่า อางตูม ตูม แล่ ชี่ แฮ้ยา
่ อูฐ อางมื่อ แฮ้ง ไจ แต่ง ชีเย� ยาง ไซฮาง
อางจ่อ ฮีด
่ แล่ ชี่ แฮ้ ยา่ ซ้าดอางคอ เย� ยาง จฺ่า เกิง่ แฮ้ ยา่ ญ่ามไป่ แน ปย่า จฺ่ ือ เย�
5 แฮ้ญ่าม เมอ� ชฺา
้ ง อางอี บ่า อ่า เย ยู เดีย แควน กู ต่องกู ตี่ อือ ก้อง จายลือ ชี� ตื่น
เยรู ซาเล็ม อางเมิง แน จอร์แดน ล้างบ้า ก่องทาง อือก้อง จายลือ คูง เย� ยอห์น ม่าอู่
บ แฮ้ง น้า ลือ คูง เย� 6 ยอ ยอง อางบล่าบ แฮ้ออ
ื ม่าจ่าแล่ คูแง� แนยาว ยอห์น มือ
ยองนา จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮาย ปี่ ชี�
่
7 ฟาริสี มู อือ แน สะดู สี มู อือ อางบย่า เย ยอห์น ก้อง ล้างตือ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา
ลือ แล่ ช�
ี่ จ้า ยอห์น มือ แฮ้แม้ แน มย้าง ยาว นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “นอ อื้อ ล้าง อางปีด
อือ ช้อด ย้า� นองนา บ้าเจอซ่าง ม่า พาจาว มาง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง แฮ้ง ฮื่น ปี่ ล่าแง�
8 ฮายฮู ปี่ ล่าวแล นอ อางบล่าบฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา อางซฺ่ ือ เพ่น แล่ คูชี แน� 9 ค่า
ตอง แอ่ แน บ่าเย่ง จ่าแล่ คู โจ นอ อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ� แนยาว วีบ
่ ่ากบ่ากงาไจ
*

2:18 2:18 รามาห์ ค่อง นี้ ยา่ เบธเลเฮม ค่อง เวอ อางแท้ เย่
อิสยาห์ 40:3

✡ 2:18 2:18 เยเรมีย์ 11:15

✡ 3:3 3:3

มัทธิว 3:10
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มัทธิว 4:6

แน� กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า พาจาว ม้า นู้เวอ ลอบาซื่อ นี้ ออ
ื นา อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ
ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า� 10 พาจาว ม้า ชฺา้ ง มู่ย ท้าม แล่ชี่ มาง ช้อดย้า� ยา ซื่ง
ซื่อล่างซื่อ อางจฺ้ ืง คาโคลาโค อางซื่อ บ่าซื่อ อือนา ชา เตยเลิง แง� แน กอย บีท
่ ่อ เวอ
ปูม แง� แน�
11 “กงาย่า ล้าง นี้ ง ไจ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา ปี่ ล่า แง� ไม้ ฮายแบ ปี่ แง นอย่า นื งบา
อางซฺ่ือ เพ่น คูงญา แน� ยาว ชฺา้ ง กงา น่ อง เวอ ลือ แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง�
กงา อางโต นี้ ยา่ ยางนา แค้บ ล่า ตื่อ พื้อ ปี่ เวิม บ่าซูม� ยา นองนา พาจาว อางค่ อง
อางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน บี่ ท่อ แฮ้ง ไจ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ ล่าง� 12 ยาง ล่า ปู่ แฮ้
ย่า ปยางวี ท่าม แล่ ยาว� กอล่า ว ชี แฮ้ง เซฺิง่ ซฺ้าง แน ปยาง ยาว กอ อางค่าว แน กอ
อางม้า แฮ้ง เปิ่ งอ่อก ลางกา ปี่ แง� กอ อางม้า แฮ้ยา่ กอโชง เวอ กอ ชี แง� ยาว กอ
อางค่าว แฮ้ บีท
่ ่อบี่ปู่ม ซฺู่นืง บ่าจา โย้เวอ ฮ้าน พี แอ แง� แน�
ยอห์น พระเยซู นา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ชียา้ ง
(มก� 1:9-11; ลก� 3:21-22)
13 แฮ้ญ่ามเมอ� พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ เจิก
่ ล้า ยาว� จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ
แลน ชี� ไม้ ยอห์น นา ป้า ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง แนนอ� 14 ยอห์น มือ บ่าฮา
ปี่ ซี่� ยาง จี่ เย นี้ แม้ แน� “อ่า จาน เวอ� กงา นางนา ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ ล่า
ยาว บ่าซูม� นาง กงานา ฮา ล่าง แฮ้ง ซูม กาน้าอี�
่ แน� 15 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้
แม้แน� “อามือ ย่า นี้ แม้แน ฮา ปาว� ไม้ กงูยา่ พาจาว มาง คาม่าย ฮา ปี่ ง แม้แน ฮา
ปาว� แน� แฮ้งเย่ ยอห์น มือ พระเยซู นา ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ ชี�
่ 16 พระเยซู
ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา แล่ เปิน ยาว ล้าง เวอ อ่ อกล้า เมอ� ซฺ้ อก ย้า มู่ง ท่า ย่าง มือ
พอง ล้า ชี� ยาว พระเยซู มือ มย้าง ชี พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า
ฮาย่า อางป่อน แม้แน แต่ง แล่ ยาว ยางก้อง ปย้าม แป่ก ลือ ชีแน� 17 ยาว มู่งท่า โย้
เวอ อางเซง จายลือ เย นี้ แม้แน� “นี้ ม้าย่า กงา อางย่า ลาก มาง ย้า� กงาย่า ยางนา
นาบาตา ย้า นื งบาจาบ แง� แน�

4

ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา นื งบาเจ้อ ย้าง
(มก� 1:12-13; ลก� 4:1-13)
1 พระเยซู ล้างตือ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา แล่ เปิ น ยาว พาจาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง พระเยซู นา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ซฺ่ืยแอ้น ชีเย� ซาตานแด่ยา่ ยอคา
มางนา นื งบาเจ้อฮู ปี่ แงแน� 2 พระเยซู จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง ล้า 40 นื ง 40 คี่ เคิน ยาว� ยาง มือ
นาบาตา เย แบ่ซฺู่ ชี� 3 แฮ้งเย่ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง มือ พระเยซู นา ลาย นื งบาเจ้อ
จี่ ชา่ ง ล้า ชี นี้ แม้แน� “จาว่าแน นาง พาจาว อางย่า มาง ม้าม้า แน ยาว ลอบา นี้ ออ
ื
นา ม่า จฺ่าเกิง่ เพล่อ ปี่ ปาว� แน� 4 จ้า พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน�
‘ชฺา้ ง จี่วด
ี ม้าม้า จา แล นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่ จฺ่าต้าง แฮ้ง ปาปาย แอ่ แน บ่าอ่า�
จ้า พาจาว มาง จี่ต่าง โค แน จี่อ่อก ลือ ปี่ ชีแฮ้ง คาตา แน จี่วด
ี ไจ โย้เวอ กงาไจ
แล แง� ” แน�
5 จายล้า แล่ ยาว� ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มาง พระเยซู นา เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง เวอ ซฺ่ืย แลน ชีเย� ยาว โบสถ์ อางฮื่อ ตู่ ตีน อางมอง เวอ ซฺ่ืย จูง แล ชีเย�
6 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา ตาจ่าง เย นี้ แม้แน� “จาว่าแน นาง พาจาว อางย่า มาง ม้า
ม้า แนยาว อางอ่อก โย้เวอ เปิก ลู่งแอ้น โว� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน�

มัทธิว 4:7
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‘พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา ม่าย นางนา ฮูพลา ปี่ ล่าแง�
ยาว ยาง เท่วาด่า อืม นางนา อาม ชี ล่าง นาง ล่าคื่อ แฮ้งนา ลอบา เวอ บ่าปี่ กงาง
แน�’ ”✡
7 จ้า พระเยซู ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มางนา นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี� ‘พาจาว ค่าตอง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาบ่าเจอ ฮู โจ� ” แน�✡ 8 ยาว
ทื่อเทอ ม้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา ตาแซ้ นาบาตา มอง โย้เวอ ซฺ่ืยแลน
ชี� ยาว โย้เวอ ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเมิง คาโคลาโค อางฮื่อ อางจาอางปาง แฮ้ง ต้าว
แน ฮู มย้าง อางกงา� 9 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา ตาจ่าแล่ง เย นี้ แม้แน� “จาว่าแน
นาง กงานา บอกไว้ ล่า ยาว กงาย่า นาง กู เจ้อ แน ฮูม ย้าง ชี นี้ อือ นาง เฮอ เพล่อ ปี่
ล่าง� แน� 10 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง เวอ� เว่อ
แน แอน โว� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี นี้ แม้แน ‘นา จี่วด
ี อางซื้ง นาง พาจาว มางนา
ทื่อ ม่าง ญา กงาบอกไว้ แง� ” แน� ✡ 11 ยาว แฮ้งเย่ ยาง มือ พระเยซู นา เจิก
่ แอน
ชี� แน เท่วาด่า อืม มือ ยางนา ลือ ฮูพลา ลือ คูช�
ี
พระเยซู กาลิลี แควน เวอ ต่องก่าต่าง ล่ากาน ว่า ย้าง
(มก� 1:14-15; ลก� 4:14-15)
12 พระเยซู แบน ชีเย ฮาก ยอห์น นา คอก ชู ล้อง ชี แน ยาง มือ กาลิ ลี แควน เวอ
พ่าว แอน แล ชี� 13 ยาว ยา นาซาเร็ธ ค่อง เวอ พ้าง อ่อกแอ คาเปอรนาอุม อางเมิง
โย้เวอ ดื้ง แอ ชี� คาเปอรนาอุม อางเมิง นี้ ยา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี ก่องทาง โย้เวอ
ดื้ง แง� ลองอองอางฮื่อ กาลิลี นี้ ยา่ เศบูลุน แควน แน นั ฟทาลี แควน กาคย่า โย้เวอ
ดื้ง เย� 14 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มอ ชี ชี แม้แน เพล่อ ปี่ ง เย�
15 “ยิวชฺา
้ งบ่าอ่า

เศบูลุน แควน เวอ ดื้ง อือ� นั ฟทาลี แควน เวอ ดื้ง อือ� ลองอองอาง
ฮื่อ กาลิ ลี ก่องทาง เวอ ดื้ง อือ� จอร์แดน ล้างบ้า มู่งนื่ งอ่ อกป่า กย่า เวอ ดื้ง
อือ�”
16 “ชฺา
้ ง อางวืง้ อางว้าง เวอ ดื้ง อือ ย้า� จ้า ยองมู นี้ อางแปล้นอางซ้า อางฮื่อ แฮ้ง ชา
มย้าง แง�”
“แน นองมู ซฺี้ นา แค อือ เวอ� อางแปล้นอางซ้า ย้าง นองก้อง แปล้น ลืน ญา� แน�
แฮ้ง จายล้า ปี่ ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน ป่าว ชีเย� “อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง
ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ คูโว� ไม้ พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
อางญ่าม ย่าง แท้ ล้าน ญา� แน�
17

พระเยซู ศิษย์ แช้ยู้ ชียา้ ง
(มก� 1:16-20; ลก� 5:1-11)
18 ทื่อนื ง จา เย� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิลี แปฟาง โย้เวอ ย่อ จา เมอ� ซีโมน
ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มาง แน อันดรู ว ์ เย่ดนา มย้าง ชี� อันดรู ว ์ ซีโมน อางแพ้ เย� แน
เย่ด ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ ง เย� แน แฮ้ญ่าม เมอ เย่ด ฮอจื้ง จาน จา เย� 19 ยาว พระเยซู มือ
เย่ดนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “กงาก้อง เค่ ล้าน ปาว� แน กงาย่า ไน้ นา ชฺา้ ง นา ซฺ่ืย กงา
ก้อง ซฺ้า ล้า ล่าง แฮ้ง ม่าอู่บ แบ ปี่ ล่าว่า� แน� 20 ยาว เย่ด มือ ซฺ้อก ย้า ฮอจื้ง ย่าง วี
ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอ้น ชี� 21 ยาว พระเยซู อางอี้ ย่อ แลน แล่ ยาว ม้องน้าม 2 คู่น
นา มย้าง แล่ ชีเย� เย่ด อางเม้ง ยากอบ แน ยอห์น แน เย� ยาว เย่ด เศเบดี อางย่า
ย่าค่า เย� เย่ด อางโบ้ง มางก้อง ล้อง โย้เวอ ฮอจื้ง กู่ จา ชีเย� ยาว พระเยซู มือ เย่ด
✡ 4:6 4:6 สดุดี 91:11-12

✡ 4:7 4:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16

✡ 4:10 4:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13

มัทธิว 4:22
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นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี่ เย� 22 ซฺ้อก ย้าเย่ ยากอบ แน ยอห์น เย่ด มือ อางโบ้ง มางนา ล้อง โย้
เวอ ชี ช่ายาว� พระเยซู ก้อง เค่ แอ้น ชี�
พระเยซู ค่องช่าง อือนา ยา ย้าง
(ลก� 6:17-19)
23 พระเยซู มือ กาลิ ลี แควน เวอ ต้าว ย้า กว่า ชี� ไม้ ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ คล้า ว อือ เมอ
ม่า อู่ บ กว่า เย� ยา อางเลิง่ อางแม่น พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ
ลืง แฮ้ง ป่าว เย� แน ชฺา้ งด้า อือนา พ่าญาด กูเจ้อ อือ ยา ปี่ ชี�
่ 24 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู
อางเลิง่ แฮ้ ซีเรีย แควน เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางแบ กงากา� ชฺา้ ง มู อือ พระเยซู
ก้อง ลือ ชี� ยองมู ย่าง ชฺา้ ง อางด้า พ่าญาด เพล่อ ลาบ้าบ อือ� ชฺา้ ง แด่ยา่ อ้อง ชี อือ�
ชฺา้ งมามู อือ แน ชฺา้ ง ต่องแก่ อือนา ซฺ่ืย ยา ลือ ชี� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ งด้า คาโคลา
โค อือนา ยา โปยว ปี่ ชี�
่ 25 ยาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา เค่ คูช�
ี ทื่อบ่า กาลิ
ลี แควน เวอ จายลือ ทื่อบ่า เดคาโปลิส แควน เวอ จายลือ แง� ทื่อบ่า เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง เวอ จายลือ แง� ทื่อบ่า ยูเดีย แควน เวอ จายลือ แง� แน จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อป
ล่าก ป่ากย่า จายล้า คูง เย�

5
พระเยซู ค่องช่าง นา ม่าอูบ
่ ย้าง
(ลก� 6:20-23)
1 ชฺา
้ ง อางบย่า เค่ ล้าน ชี แน พระเยซู มย้าง ยาว ยาง มือ ตาแซ้ท่า เวอ แลน ยาว
ดื้ง ลื่อ ชี�
่ ยาง ศิษย์ อืม มือ เค่ ซฺ้า แล ชีเย� 2 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ต่องก่าต่าง
ม่าอูบ
่ ชีเย นี้ แม้แน�
3 “ชฺา
้ ง

พาจาว มางนา กงา ซี้ง แงแน อางแบจ่าแล่ อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน
ปี่ ญา�
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ป้าน่ อ�

4 ชฺา
้ ง

นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ปล้อง นอ�
5 ชฺา
้ ง บ่าอ่อนจ่าแล่ อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง ปี่ แง�
6 ชฺา
้ ง

พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี้ แม้แน ม้าม้า แน ฮา ซี้ง อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน
ปี่ ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ นอ�
7 ชฺา
้ ง ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า นอ�
8 ชฺา
้ ง นื งบา เวอ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา�
ไม้ ยอ พาจาว มางนา กงามย้าง แง�
9 ชฺา
้ ง ฮากนา แม่นกาปี่ นา อางซอ อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา�
ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางย่า แน ฮ้าว แง�
10 ชฺา
้ ง พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี่ง แม้แน เค่ฮา ยาว ฮาก เค่คาม โก้นก้าว อือ� พาจาว ม้า
ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ญา�
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ป้าน่ อ�
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11 “นองมู

กงาชฺา้ ง เพล่อ ชีแฮ้ง ปาปาย ฮาก ฮูยา้ เค่ คาม� ชฺา้ ง บ่าแม่น แน จี่ ล่า
เมอ� พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่างญา� 12 ม่อนซ้า กย่าง คูปาว� พาจาว มาง
นอง รางวัล ย่าง มู่งท่า โย้เวอ กอ ชี ล่าง ย้า� ไม้ ค้าแต้ โย้เวอ� พาจาว มาง จี่ ต่างจี่
แต่นฮู อือนา นี้ แม้แนย้า ฮาก คาม ชี� แน�
จ่าแม่ แน อางแปล้นอางซ้า ย้าง
(มก� 9:50; ลก� 14:34-35)
13 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “นองมู นี้ ยา
่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จ่าแม่ แม้แนย้า� จ่า
แม่ นี้ ยา่ ม้างม้าเจ้อ ดอง เมอ มล่าง แน กอชี อางกงา� จ้า จ่าแม่ แฮ้ง บ่ากาน ยาว
ปู่ แง� อางมล่าง แน บ่ากอชี กงากา� นี้ แม้แนยาว นอย่า อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ฮา
กนา ปล่อง อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา ปี่ โจ� จ่าแม่ นี้ ยา่ อางอ้าม แฮ้ง โค ยาว ฮา อ้าม แล่
ปี่ บ่ากงา กาน� แม่น แน แล่ มจ่าแล่ ว นอง อางโต นี้ ยา่ จ่าแม่ อางอ้าม โค ชี แม้แน
เพล่อ ยาว เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจากาน� วี ยาว ฮากนา น่าง ปี่ แฮ้งญา�
14 “นองมู นี้ ยา
่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า อือย้า� แน ตาแซ้ โย้เวอ อาง
เมิง แต่ง ชี ชี แฮ้ง บ่าโชง ชี กงากา� 15 ทื่อช่างกานญา ต่องซฺ่ือลาน นี้ ยา่ จฺ่อ ยาว อ่า
ซ่าง มาง นื้ งชฺา่ อูล
่ ่อง บ่าโคบ ชี� จ้า ต่องซฺ่ือลาน จ่อตื้งย้า เวอ จฺ่อ ตื้ง แง� ชฺา้ ง คาโค
ลาโค ยูม
้ คล้าว โย้เวอ จา อือนา ท่อ แปล้นซ้า ปี่ แง� 16 นองมือ ทื่อช่างกานญา อาง
แปล้นอางซ้า แฮ้ง ท่อ อ่อกแอ ปี่ ว� ไม้ ชฺา้ ง อือนา นอง อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง มย้าง ปี่
นอ� แนยาว ยองมือ พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง� แน�
พระเยซู อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “กงา ลือ ชี นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง แน พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว� พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชีออ
ื ก่างพยา ลือ แงแน บ่า
เย่ง คูโจ เป� จ้า กงา ลือ ชี นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชีแฮ้ง ฮาย เปิ้ นเซฺิง่ ลือ ปี่
แง� 18 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า มู่ง แน นื้ งชฺา่ นี้ ง อางจา แน ยาว� อางลี้บอางล่าว ปาบ
โย้เวอ อางไล่ อืม มือ ทื่อ โต แนมมือ บ่า โปยว แอ� พระคัมภีร ์ โย้เวอ กู เจ้อ แต้ม ชี ชี
อือ ม้าม้า แน ตอล้า เมอ เคอ ย้า� 19 ยาว อ่าซ่าง อางลี้ บอางล่าว เวอ อางเลิง่ อางอี
เลิน
่ บ่าปี่ ฮาย เค่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มาง
่ เลิน
่ แฮ้ง บ่าฮาย เค่� แน ฮากนา ม่าอูบ
อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่ากงา เพล่อ� จ้า อ่าซ่าง อางลี้บอางล่าว นา อางน้า
แน ฮากนา ม่าอูบ
่ น้า ปี่ ง อือ พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา กงา เพล่อ
20
แง�
ไม้ กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า แน� จาว่า แน นอง พาจาว มางนา น้า จ่าง แฮ้ง อางลี้
บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ� พาจาว มางนา น้าจ่าง แฮ้ง ล่อบ่าปา แน บ่าบ
ย่า ยาว� นอย่า พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้องแล เป� แน�
17 พระเยซู

นื งบาค่าไล้ อางเลิง่ ย่าง
พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “นองมู นี้ ยา่ โมเสส ค้า แต้ ชฺา้ ง อือ นา จี่ ชา่ ง แฮ้ง นา
อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน� ‘ชฺา้ ง นา บ่าแซ่ โจ แน� จ้า อ่าซ่าง ชฺา้ ง นา แซ่ แง� พา
จาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง�’✡ 22 จ้า กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง
ฮากนา นื งบาค่า ยาว ต้าดต่อน แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อน แง�
แน อ่าซ่าง ฮากนา จี่ ฮูยา้ แง� แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อนย่า อางฮื่อ โย้เวอ ต้าดต่อ น
แง� แน อ่าซ่าง ฮากนา แซ้งว้าน แง แฮ้ม้า ล่าลูกบีท
่ ่อ เวอ กงากลา แอ แง� 23 นี้ แม้
ยาว นอง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ อือ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ฮ้าน เคอ ล้า เมอ� นาง อ่าซ่าง นา
21

✡ 5:21 5:21 อพยพ 20:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17

มัทธิว 5:24
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บ่าแม่น ฮากาน ยาว� ยา นางนา นื งบาค่า ล่าง แน เย้ง กงา แล่ยาว� 24 อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ แฮ้ง โบยช่ายาว แฮ้มางนา แม่นช่าง แอ โว� ยาว อางเกิง่ แฮ้ น่ องเวอ พ่าว ท่าน
ล้า โว� 25 จาว่า แน นาง อ่า ซ่าง นา ซี ช่าง ยาว� นาง ซี ช่าง ชี มาง นางนา อางซี ยู้
ล่ายาว ต้าดต่อนย่า โย้เวอ ชา ซฺ่ืยแล ล่าเมอ� อางไว่ แน แม่น แน ม่าอู่บ ลางกา โว�
แฮ้แม้ บ่าฮา ยาว นางนา ต้าดต่อนฮู มางก้อง ซฺาแล ปี่ ล่ายาว� ต้าดต่อนฮู มาง นาง
นา คอก ฮูพลา มางนา ม่าย คอก เวอ ซฺ่ืย ล้อง ล่าง� 26 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าแน นา คอก
โย้เวอ บ่ากงา อ่อก เป� พลู้ อือ ปี่ โค เมินญา กงาอ่อก แง� แน�
จู้ อางเลิง่ ย่าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน� ‘ฮาก อางบี่อา
งบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ ช่างโจ� แน�✡ 28 จ้า กงา นองนา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า ค่าบาย่า นา
ฮู ยาว ยู่ ช่าง ซี้เค แน เย้ง ยาว� นอง อางโต นี้ ยา่ ค่าบาย่า มางนา นื งบา เวอ จู้ เพล่อ
ญาเป� 29 นี้ แม้ยาว นอง แมนื อ ล่าม่า มาง นองนา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่ายาว โค่ง วี แล่
โว� ไม้ แมนื อ ทื่อซื่อ จา นี้ ยา่ ล่าลูก เวอ กลา ล่อบ่าปา เช แง� 30 จาว่าแน นอง ล่าปู่
ล่าม่า แฮ้ง นองนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่า ยาว ต่อน วี โว� ไม้ ล่าปู่ ทื่อเบิง จา นี้ ยา่
ล่าลูก เวอ กลา ล่อบ่าปา เช แง� แน�
27 พระเยซู

ว่างกาแล่ง อางเลิง่ ย่าง
(มธ� 19:9; มก� 10:11-12; ลก� 16:18)
31 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้ แน� ‘อ่า ซ่าง ค่า บา
นา ว่าง แง อางพ่า ว่างกาเซฺ่อ แฮ้ง แต้ม ยาว ค่า บา นา ปี่ โว�’ 32 จ้า กงา ม่า แบ ปี่
ล่าว่า จาว่าแน ค่าบา มาง จู้ จา ยาว� อางบล้อง ม้า ค่าบา มางนา ว่าง แล่ อางกงา�
จ้า ค่าบา มาง จู้ บ่าจา แน อางบล้อง มาง ว่าง ยาว� ค่าบา มาง อางบล้อง อางซฺ่ือ ยู้
แล่ยาว� ยา ค่าบา มางนา ฮา จู้ จา ปี่ ชี่ แน ทื้อ แง� แน ยาง อางบล้อง อางซฺ่ือ มาง จู้
แน ทื่อช่างกานญา� แน�
ก่ามค่าน ฮา อางเลิง่ ย่าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นองมู นี้ ยา่ โมเสส ค้าแต้ ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง แฮ้งนา อา
งกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน� ‘ก่ามค่าน ฮา ยาว ก่ามค่าน แฮ้ง บ่าซี โจ� ยาว จี่วด
ี อางซื้ง
มางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้ง ฮา เค่ โว�’✡ 34 จ้า กงา ม่า ล่าว่า นอง ก่ามค่าน ฮา เมอ�
สาบาน บ่า ฮา โจ แน มู่ง ท่า แฮ้ง นา บ่า จี่ อา้ ง โจ� ไม้ มู่ง ท่า นี้ ย่า พาจาว มาง ต่างอี่
ดื้งย้า ย้าง� 35 ยาว ชฺา้ งอางเมิง นี้ งนา บ่าจี่อา้ ง โจ� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ พาจาว มาง
ล่าคื่อ น่างย่า ยาง� แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง แฮ้งนา บ่าอ่าง โจ� ไม้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง
นี้ ยา่ พาจาว ก่าซ้าด อางฮื่อ มาง อางเมิง ย้าง� 36 แน ค่าตอง อางตู่ แฮ้ง บ่าจี่อา้ ง จา
แล่ โจ� ไม้ นอ ต้ามคื้ง แฮ้ง ตื่อ เซน แนม บ่า ฮา ป่อน บ่า ฮา ปล้าง ปี่ ตอ กา� 37 อา
งอ้า แน ยาว อางอ้า แน ม่า โว� บ่าอ่า แน ยาว บ่าอ่า แน ม่า โว� นี้ ล่อ แน จี่ เวิม กงา
คางญา� บย่า แน จี่ ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางก้อง จายล้า แง� แน�
33 พระเยซู

แก้แค้น ฮา อางเลิง่ ย่าง
(ลก� 6:29-30)
38 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน� ‘อ่าซ่าง ล้อแม้
แน บ่าแม่น ฮา แง แฮ้มางนา แฮ้แม้แน ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ แง� แน�✡ 39 จ้า กงา ม่า
✡ 5:27 5:27 อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18
21:24; เลวีนิติ 24:20; เฉลยธรรมบัญญัติ 19:21
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ล่า ปานา� ชฺา้ ง นองนา อางซี ฮากาน ล่า ยาว แฮ้ มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา โจ� อ่า ซ่าง
นองนา ป่าปา ล่าม่า โย้เวอ ทาก ล่าแง� ป่าปา ล่าซ่าย แฮ้ง พลาบ ทาก ปี่ โว� 40 จา
ว่า แน อ่า ซ่าง นอง ค่า ลาว แฮ้ง กงาซี้ ยาว� ยาง ค่า ลาว ย่าง แน จี่ ยาว� แน นอง
นา ต้าดต่อนย้า โย้เวอ ซฺ่ืยแลน ล่ายาว� นองมือ นอง ค่าลาว อางเง้ แฮ้ง คาตา แน ปี่
โว� 41 จาว่าแน ตาฮ้าน อือ นองนา ทื่อ กิโลเมตร แน อางเกิง่ เค้ ป่า แอ ปี่ ล่าแง� 2
กิโลเมตร แน ป่า แอ โว� 42 อ่าซ่าง นองนา บ้าเจอ ป้า ล่าแง ปี่ โว� แน ชฺา้ ง ม้างม้า
เจ้อ ป้า ชี่ ล่าง อือนา แมก่า บ่าพลาบ ฮื่น โจ� แน�
ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือนา ลาก โว
(ลก� 6:27-28, 32-36)
43 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นอย่า อางกย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน� ‘ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง
44
อือนา ลาก โว� ยาว ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือนา เม้อ โว� แน� จ้า กงา นองนา ม่า
ล่า ว่า นองนา เม้อ ล่าง อือนา ลาก โว� แน ชฺา้ ง นองนา เค่ คาม ล่าง อือนา อธิษฐาน
ฮาย ปี่ โว แน� 45 จาว่าแน นอง นี้ แม้แน ฮา กงากา ยาว� นอย่า พาจาว มู่งท่า เวอ
ดื้ง มาง อางย่า กงาเพล่อ แง� ยา ชฺา้ ง อางแม่น แน ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา ทื่อช่างกาน
ญา มู่งนื่ ง ท่อ แปล้น ปี่ แง� แน ชฺา้ ง อางกง่าอางเกิง แน ชฺา้ ง บ่ากง่าบ่าเกิง อือ นาม
มือ ทื่อ ช่างกานญา มู่ง ฮ่อ แฮ้ง ปี่ แง� 46 จาว่า แน นอง ชฺา้ ง นองนา ลาก อือ นา แอ่
แน ลาก ยาว� พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย นองนา รางวัล ปี่ ล่าแง� ซ้ามบา ชฺา้ ง ภาษี กอฮู
อืม มือ แฮ้แม้ แน ฮา บ่า อ่า ลา� 47 นอง อางช่าง อือ นา แอ่ แน แม่น แน จี่ ชา่ ง นี้ ยา่
บ้าเจอล้อแม้ แม่น ชี� ซ้ามบา ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อืมมือ ยอง อางช่าง อือนา
แม่น ย้า จี่ชา่ ง แง� 48 นี้ แม้แนยาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง ล้อแม้ แม่น แง� นอง
มือ แฮ้แม้แน แม่น ปี่ โว� แน�
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ปี่ อางเลิง่ ย่าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “แบ ชี คู โว เป ฮากนา มย้าง ปี่ ซี่ ปาปาย แน อางแม่น
บ่าฮา คู โจ� นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ � นอย่า นอง พาจาว มู่งท่า ดื้ง มางก้อง รางวัล บ่ากงาบู้�
2 นอง ชฺา
้ ง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง เมอ� ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ แม้
แน บ่าฮา โจ� ยอย่า ยิวชฺา้ ง โบสถ์ แน ก้าด โย้เวอ ชฺา้ ง ล้า ชี อือนา ฮายฮู ปี่ ยาว� ฮา
กนา โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ง� จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า� 3 แฮ้งย้า ชฺา้ ง อาง
ตู กอางพาน อือ นา ปล่อง เมอ� ปล่อง ชี แน อ่า ซ่าง มางนา บ่า แบ ปี่ เวิม อางกงา�
4 นี้ แม้ แนยาว นอง ชฺา
้ ง อางตู กอางพาน นา ปล่อง เมอ� กย้าบ แน ปล่อง โว� ยาว
พาจาว นอง อางโบ้ง นอง กย้าบ แน ฮา ชี แฮ้งนา อางมย้าง มาง นองนา โญกจ่าญ่อ
ล่าง� แน�
1 พระเยซู

อธิษฐาน ฮา อางเลิง่ ย่าง
(ลก� 11:2-4)
5 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นอง อธิษฐาน ฮา เมอ� นอง มือ ชฺา
้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื
งบาทื่อเจ่อ อือ แม้แน บ่าฮา โจ� ยอย่า ยิวชฺา้ ง โบสถ์ แน ก้าด โย้เวอ ชฺา้ ง ล้า ชี อือนา
ฮายฮู ปี่ ยาว� ฮากนา โญกจ่า ญ่อ จ่า ปี่ ง� จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่า โญกบ่าญ่อ จ่า�
6 จ้า นอง อธิษฐาน ฮา เมอ� อางฮ้อ ง คล้า ว โย้ เวอ อ้อ งแล ล้อ งก้อ พี่ ยาว� พาจาว
นอง อางโบ้ง นอง บ่าฮู มย้าง กา มางนา อธิษฐาน ฮา โว� ยาว พาจาว นอง กย้าบ แน
ฮา แฮ้งนา อางมย้าง มาง นองนา รางวัล ปี่ ล่าแง�

มัทธิว 6:7
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7 “แน

นอง อธิษฐาน ฮา เมอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าแบ กงา กาง อือ แม้แน จี่ต่าง
จองไจ บ่า จา อือ ม้อง แน ต้างต้างจี่ แน บ่า ฮา โจ� ไม้ ยอ เย้ง คูง แง ต้างต้างจี่ แน
อธิษฐาน ฮา ยาว� พาจาว มาง พอ แงแน� 8 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื แม้ แน บ่าฮา คูโจ� ไม้ พา
จาว กงู อางโบ้ง ม้า นอง บ่าป่า ฮู เมอ ย้า อางแบ นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอ บ่าจา แน� 9 นอ
งมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน อธิษฐาน ฮา คู โว�
พาจาวกงูอางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง เวอ�
ชฺา้ ง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ โว�
10 กงู

นางนา ป้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ล่าแง�
มู่งท่า โย้เวอ ล้อแม้ จา แง ชฺา้ งอางเมิง นู้ เวิม นาง เพล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่ โว�

11 มี้นืง
12 กงู

กงูมู นา จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ปี่ ล่าปาว�

อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู ล่า โจ�
ฮาก กงูนา อางบล่าบ ฮา ล่า เมอ กงู ยองนา อางซี บ่ายู แฮ้งแม้แน�

13 ยาว

กงู อางบล่าบ ฮา ซี้ เมอ กงูนา ปล่อง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ล่าโจ�
แน กงูมู นา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่า โว�

14 “ชฺา
้ ง

นองนา บ่าแม่น ฮา ล่าง อือนา อางซี บ่ายู ยาว� พาจาว นอง อางโบ้ง มู่ง
ท่า ดื้ง มาง นองนา คาตา ย้า อางซี บ่ายู ล่า� 15 จ้า นอง ฮากนา อางซี แฮ้ง ยู้ ยาว�
พาจาว นอง อางโบ้ง มาง นอง อางบล่าบ แฮ้งนา อางซี ยู้ ล่าง ทื่อช่างกานญา� แน�
จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง อางเลิง่ ย่าง

จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง เมอ� ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ
อือ แม้ แน แมก่ า บ่า ม่อนบ่า ซ่า แน บ่า จ่างจ่า แล่ โจ� ยอ ฮากนา ฮา ฮู ปี่ แง ยอ จฺ่า
เกิง่ จฺ่ ืง แงแน� ยอย่า ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ง� จ้า พาจาว ม้า ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อ
จ่า� 17 จ้า นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง เมอ� แมตู่ พ่อ แล่ ยาว ตู่ คยา คยา แล่ โว� 18 อ่าซ่าง มาง
บ่า แบ นอ จฺ่า เกิง่ จฺ่ ืง ชี แน� จ้า พาจาวกงู อางโบ้ ง นอง บ่า ฮู มย้าง กามาง ญา นอง
กย้าบ แน ฮา ชีออ
ื มย้าง แง� แน นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง� แน�
16 พระเยซู

พาจาว มางนา ลาก โว
(ลก� 12:33-34; 16:13)
19 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “อางเกิ่ งอางก้อ อางฮู่ อางจา อางบา แน คี้ แม้ ง จฺ่า
อางกงา อือ� แน แล่ ค่าว อือ อ้อง ค่าว แล อางกงา อือ� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่า กอ ชี
บู้ โจ� 20 จ้า อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา คี้แม้ง แน อางบา บ่าจฺ่า กงา กาง อือ� แน
แล่ค่าว บ่าอ่อง ค่าว แล กงา กาง อือ� มู่งท่า โย้เวอ กอยช้อน ชี โว� 21 ไม้ นอง อางเกิ่
งอางก้อ อางฮู่ อางจา อือ ล้อเกิง้ จา แง� นอง นื งบา แฮ้ง โย้เวอ ย้า จา แง� 22 แมนื อ
นี้ ยา่ เพ้ก ลื่อยาว นื งบา แม้แนย้า� นี้ แม้แนยาว แมนื อ นี้ ง แปล้นซ้า ยาว นื งบา แฮ้ง
คาตา ย้า แปล้นซ้า แง� จาว่าแน นอง แมนื อ แฮ้ง แม่น ยาว� นอง นื งบา แฮ้ง คาตา
ย้า แม่น แง� 23 จ้า จาว่าแน นอง แมนื อ แฮ้ง บ่าแม่น ยาว� นอง นื งบา นี้ ยา่ อางวื้
งอางว้าง แฮ้ง ปลื้ง ย้า จา แง� แน นอง นื งบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า อือ อางวืง้ อาง
ว้าง เพล่อ ยาว นาบาตา ย้า วื้งว้าง แง� 24 ย่าเจ่น นี้ ยา่ เจ้านาย 2 คู่น แน ล่ากาน บ่า
ว่า ปี่ กงากา� ไม้ ย่าเจ่น นี้ ม้า เจ้านาย ทื่อม่าง มางนา ลาก ยาว ทื่อม่าง มาง นา เม้อ
แง� บ่าอ่าเวิม ยา เจ้านาย ทื่อม่าง มางนา ซอ ยาว ทื่อม่าง มางนา ฮูยา้ แง� ยาว นี้
งย้า นองมือ พาจาว มางนา แน พลู้ แฮ้งนา ทื่อญ่าม กาแน บ่าลาก กงากา� แน�
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พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ออน ฮาย ปาโน
(ลก� 12:22-34)
พระเยซู จี่ แง นี้ แม้ แน� “นี้ แม้ แนยาว กงา นองนา ม่า ล่า ปานา� จี่ วด
ี นี้ ง นา
บ่าพี่บ่าล่อง โจ� บ้าเจอจฺ่าบ้าเจอต้าง วา แน� บ่าอ่ายาว ม้างม้าเจ้อ ก่าแล่ตูมแล่เซฺ่อ
อางจา ล่า แน� ไม้ จี่ วด
ี นี้ ย่า จฺ่า เกิง่ ล่อ บ่า ปา อางฮู่ จา บ่า อ่า ลา� แน อางโต นี้ ย่า
อางก่าอางตูม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา บ่าอ่า ลา� 26 ฮาย่า ปย้าม กว่า อือนา ฮู ปาว ยอย่า
เจิน
้ เจ้อ บ่าคลา บ่าว่าบ่าบู่ แน กอโชง เวอ อางคลาอางซ้าง บ่ากอ ชี� จ้า พาจาว นอง
อางโบ้ง มู่งท่า โย้เวอ จา ม้า ยองนา ฮูพลา ปอ แง� ยาว นองมู นี้ ยา่ ฮาย่า อือ ล่อบ่า
ปา อ่าลา อางฮู่ จา แง� 27 บ้าเจอฮาย พี้ล้อง แง� พี้ล้อง ยาว นาง จี่วด
ี นี้ ทื่อชัว่ โมง
แต่ มล่าง แล แล่ง ลา� จ้า บ่าอ่า น้ อ�
28 “นี้ แม้ ยาว บ้า เจอฮาย อางก่า อางตูม อางเลิง
่ อือ นา ม่านชู แง� น่า ตูง เวอ แว
ย่า อือนา ฮู คู ปาว ยอ ล้อแม้ แต่ ล้า ชี� ยองมู นี้ ยา่ ล่ากาน บ่าว่า แน อางก่าอางตูม
บ่าแต่ง ตูม แล่� 29 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ก่าซ้าด โซโลมอน นาบาตา จาปาง มาง อา
งก่าอางตูม ก่าตูม แล่ง แฮ้� แวย่า นี้ ออ
ื อางแว ทื่อแว ล่อ แนม บ่ามาง� 30 แวย่า นี้
อือนา ฮู ปาว� บ่ามล่าง ยาว ยอ แฮ่ว กือ ซฺี้ แง� จ้า แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า แวย่า อือ
นา แม่นมาง ย้า แต่ง แง� นี้ แม้แนยาว พาจาว ม้า นองนา แวย่า นี้ ออ
ื ล่อบ่าปา ฮูพลา
31
ล่าง� ท้าว นอ พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี คู แน� นี้ แม้แนยาว บ้าเจอ จฺ่าต้าง แล่วา
แน บ้าเจอ ก่าตูม แล่วา แน บ่าม่านบ่าชู คู โจ� 32 ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กาง
อือ อางเลิง่ นี้ ออ
ื พี้ล้อง คูแง� จ้า พาจาว นอง อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง ม้า อางแบ ย้า
นอ บ้าเจอ อือ กงาไจ แงแน� 33 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา่ พาจาว นอง ก่าซ้าด เพล่อ
ชี มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ออน ฮา ปาโน� นี้ แม้ฮายยาว พาจาว
มางมือ กูยา่ งกูเจ้อ นอง กงาไจ แฮ้ง ปี่ ล่าง�
25

“นี้ แม้ แนยาว มี้นืง ย่า นี้ เซฺ้อ อางเลิง่ แฮ้ง นา บ่า พี่ บ่า ล่อง โจ� ไม้ นี้ เซฺ้อ มือ
อางเลิง่ ม่านชู คาแม้แน ชี อือ อางจา ย้า� ยาว กานื ง กา นี้ ง มือ อางเลิง่ อางตูกอาง
พาน อางบย่า ย้า จา แง� แน�
34

7
ฮากนา ต้าดต่อน ย้าง
(ลก� 6:37-38, 41-42)
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ� ยาว พาจาว มาง นองนา
บ่าต่าดบ่าต่อน ล่า� 2 ไม้ นอง ฮากนา ล้อแม้ ต้าดต่อน แง� พาจาว มางมือ นองนา
แฮ้แม้ยา้ ต้าดต่อน ล่าแง� พาจาว ม้า นอง อางลี้บ ฮากนา ต้าดต่อน ชี่ แฮ้ง นองนา
ต้าดต่อ น ล่า แง� 3 นอย่า บ้า เจอ ฮาก แมนื อ คล้า ว โย้ เวอ แมเจ่ด อือ อางฮู มย้าง
กาแน� จ้า บ้าเจอ ค่าตอง แมนื อ คล้าว โย้เวอ ตู่มบา แฮ้งนา บ่าฮู มย้าง กาแน� 4 บ้า
เจอ นอ ฮากนา นี้ แม้ แน อางม่า แน ‘กงา นาง แมนื อ เวอ แมเจ่ด แฮ้ง ยูอ
้ ่ อก ปี่ ล่า
5
ว่า�’ จ้า ม้าม้า ย่าง นาง แมนื อ โย้เวอ ตู่มบา ย่าง จา แง� ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบา
ทื่อ เจ่อ อือเวอ� ฮากนา แมนื อ เวอ แมเจ่ด ชา ยู้ อ่อก ปี่ เมอ� ค่าตอง แมนื อ คล้าว
เวอ ตู่มบา แฮ้ง ยูอ
้ อ
่ ก แล่ ปาโน�
1 พระเยซู

“คื่อ อือ นา พาจาว มาง อางเกิ่ งอางก้อ อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง แฮ้ง บ่า ปี่ คูโจ� ไม้ ยา
นองนา ปีน แช่ ล่าง� ว่า อือนา ไข่มุก บ่าจาน ปี่ โจ� ไม้ ยา น่าง แง� แน�
6

มัทธิว 7:7
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นอง บ่าจา อือ พาจาว มางนา ป้า โว
(ลก� 11:9-13)
7 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “ป้ า ยาว กงา แง� ซฺ้า ยาว มย้าง แง� ล้อ งก้อ โย้ เวอ
คอก ยาว� ชฺา้ ง อางคล้าว จา มาง ล้องก้อ แฮ้ง พอง ล้า แง� 8 ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค พา
จาว มางนา ป้า คูง อือ กงา คูง แง� ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา ซฺ้า คูง อือ พาจาว
มางนา มย้าง คูแง� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มาง ล้องก้อ แฮ้ง คอก คูง อือ พาจาว
มาง ล้องก้อ แฮ้ง พอง แง�
9 “นองมู โย้ เวอ อ่า ซ่าง จา แง อางย่า อือ ฮ่าง ป้ า เมอ ลอบา แฮ้ง กอ ปี่ แงแน�
10 บ่าอ่า เวิมมือ อางย่า อือ ล่องแต่ ป้ า เมอ อื้อล้าง อางปี ด อางจา แฮ้ง จฺ่า ปี่ แงแน�
11 ซ้ามบา นอง ชฺา
้ ง บ่าแม่น อืม มือ ค่าตอง อางย่า อือนา อางเกิง่ อางก้อ อางแม่น ปี่
นา แบ แง� ท้าว พาจาว กงู อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง ม้า แฮ้ล่อบ่าปา แน ชฺา้ ง ยางนา ป้า อือ
นา บ่าปี่ ลา�” แน�
อางลี้บอางล่าว ปีนแตปีนนา ย่าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “นอ ฮากนา ล้อแม้ นองนา ฮาย ปี่ ล่า ปี่ ซี่ง แง� นอง
มือ ฮากนา แฮ้แม้แน ฮาย ปี่ โว� ไม้ โมเสส อางลี้บอางล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
อือ ม่าอูบ
่ นี้ ยา่ นี้ แม้แน ย้า� แน�
12 พระเยซู

ล้องก้อ อางแท่ง แน ล้องก้อ อางฮื่อ
(ลก� 13:24)
13 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “แม่น แน แล่ม แล โว� นอง มู่งท่า อางแล ซี้ แนยาว
ล้องก้อ อางแท่ง โย้ อ้องแล โว� ไม้ ล้องก้อ อางกลื้อ แน แก้บ้า อางกลื้อ อือ นองนา
ซฺ่ืย ล่าลูก เวอ กลา แอ ปี่ ล่าแง� ยาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ล้องก้อ อางกลื้อ มางก้อง อ้อง
แล คูแง� 14 จ้า ล้องก้อ อางแท่ง แน แก้บ้า บ่าแม่น ย่อแอ่ อางย่าก นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า
ป่ากย่า ซฺ่ืยแล ล่าแง� ยาว ชฺา้ ง อางบย่า แน บ่ากงา ย่อ อ้องแล� แน�
ชฺา้ ง นองนา แบ ล่า กงากาง นี้ ยา่ นอง ฮา แฮ้ง วา ย้า
(ลก� 6:43-44; 13:25-27)
15 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือนา แล่ม แล่ว�
ยอง อางโต แฮ้ แกะอางย่า บ่า โซ่ กบ่า ไล่ อือ แม้ แน นองนา ซฺ้า ล่า คูแง� จ้า นื งบา
แฮ้ยา่ ฮ้อนโจ้ง แม้แน โซ้กไล้ คูแง� 16 ยอง อางเลิง่ ฮา แฮ้ยา่ ฮากนา ฮายแบ ปี่ แง�
ยอง อางโต แฮ้ ยา่ บ้า เจอล้อ แม้ ชฺา้ ง แน� ยาว อ่า ซ่าง มาง จี่ กู่ ปาว เวอ อ่า งูน
่ แน
17
ซื่อไค่มี้ล่อก บ่าชู คู� ทื่อช่างกานญา จฺืงจฺ้ ืง อางแม่น อือ อางซื่อ อางแม่น ซื่อ แง�
ยาว จฺืงจฺ้ืง บ่าแม่น อือ อางซื่อ บ่าแม่น ซื่อ แง� 18 จฺืงจฺ้ ืง อางแม่น อือ อางซื่อ บ่าแม่น
อือ บ่าซื่อ แน จฺืงจฺ้ ืง บ่าแม่น อืมมือ อางซื่อ อางแม่น อือ บ่าซื่อ� 19 จฺืงจฺ้ ืง คาโคลาโค
อางซื่อ อางแม่น บ่าจา อือนา เตอ วี ยาว บี่ท่อ พี แง� 20 นี้ แม้แนยาว พาจาวจี่ต่างจี่
แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือนา ฮู นี้ ยา่ � ยอง อางเลิง่ ฮา โย้เวอ ฮู กาโน�
21 “ชฺา
้ ง

กงานา ‘จี่วด
ี อางซื้ง� แน ฮ้าว ล่าง อือ พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ คาโคลา
โค แน บ่ากงา อ้องแล เป� จ้า ชฺา้ ง พาจาว กงู อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง นื งบาจาบ แม้
แน ฮา เค่ อือ อางกงา อ้องแล เป� 22 ต้าดต่อน นื ง เคอ เมอ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เป กงา
นา นี้ แม้แน ม่า ล่าง� ‘จี่วด
ี อางซื้ง จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่
ป่าว เมอ นาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ� แน แด่ ยา่ ก่า เมอ แน ม้างม้าเจ้อ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮา
ตอกางอือ ฮา เมอ นาง อางเม้ง แฮ้ง จี่ เคอ แง� แน� 23 จ้า กงา ยองนา ม่า แน นี้ แม้
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แน� ‘กงาย่า นองนา บ่า แบล่า กงา กา� ชฺา้ ง อางบล่า บ อือ เวอ เว่อ แน ฮื่น คูโว�’ ”
แน�

ชฺา้ ง อางแอ้น แน ชฺา้ ง อางจ่าง
(ลก� 6:47-49)
24-25 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “ชฺา
้ ง กงา ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้ อือ กย่า ยาว ฮายเค่ อือ
ย่า� ชฺา้ ง อางแอ้ น อือ ยูม
้ แต่ง ดื้ง แม้ แนย้า� มู่ง ฮ่อ ลือ ล้างเจอเจ่อ ฮ้า งม้าน อาง
แล่ง ยูม
้ โย้เวอ พยาง เวิม� ยูม
้ แฮ้ บ่าก่างบ่าพยา� ไม้ ยูม
้ ยื้ง ย่าง ค่ามตู่ ลอบา เวอ
เคอ แน ตู่ แอ ปี่ ชี่ โย้เวอ พูม ป้าน่ อ� 26 จ้า ชฺา้ ง กงา จี่ต่าง นี้ ออ
ื กย่า ยาว บ่าฮายเค่
อือ� ยอ ชฺา้ ง อางจ่าง ซ่าย ท่า โย้เวอ ยูม
้ ชฺอ ชี ชีออ
ื แม้แนย้า� 27 มู่งฮ่อ ลือ ล้างเจอ
เจ่อ ฮ้างม้าน อางแล่ง ยูม
้ โย้เวอ พยาง ยาว� ยูม
้ แฮ้ง ก่างพยา เลิง แง� แน�
28 พระเยซู จี่ เปิ น ยาว ค่องช่าง อืมมือ ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา นาบาตา นื งบาม่าน
29
คูง เย� ไม้ พระเยซู ม่าอูบ
่ นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ ม่าอูบ
่ แฮ้งนา บ่าตู่� จ้า
ยา พาจาว มางก้อง ล่าที่ ม้าม้า จายลือ ชี แฮ้ง ไจ ม่าอูบ
่ แง�

8
พระเยซู ชฺา้ ง คี้ตู้ด มางนา ยา ชียา้ ง
(มก� 1:40-45; ลก� 5:12-16)
1 พระเยซู ตาแซ้ เวอ จาย ลู่ งลือ เมอ ชฺา
้ ง อางบย่า เย ยางก้อง เค่ แอน ชี� 2 ชฺา้ ง
คี้ตู้ด ทื่อม่าง จา แง� พระเยซู ล้าก้า เวอ ล้า ยาว ป่าตูคู จี่ แง นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง
เวอ� จาว่าแน นาง กงานา ปล่อง ลา ซี่ แง แนยาว� กงาม มือ อางโปยว ย้า� แน�
3 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยาง ล่า ปู่ ย่าง กลาง แอ ปี่ ยาว ชฺา
้ ง คี้ ตู้ ด มางนา ว่า แอ ชี
ยาว นี้ แม้ แน จี่ ชี� “โอ่ย กงา นางนา ปล่อง ล่า ซี่ แง� นาง พ่าญาด นี้ ง โปยว โว�”
แน� ยาว ยาง คี้ ตู้ ด ย่าง ซฺ้ อก ย้า โปยว ชี� 4 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน ม่าย ชีเย�
“อ่าซ่าง มางนา บ่าอู่บ น้า ปี่ โจ� จ้า ปุโรหิต มางนา ฮู แอ ปี่ โว� แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
แฮ้ง ท่าน โว� โมเสส ชฺา้ ง คี้ตู้ด เพล่อ ยาว โปยว ชี อือนา ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� ไม้
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ น้ อ� นาง พ่าญ่าด นี้ ยา่ โปยว ญา� แน�
พระเยซู นายร้อย มาง ย่าเจ่น มางนา ยา ชียา้ ง
(ลก� 7:1-10; ยน� 4:43-54)
5 พระเยซู คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ อ้อ งแล เมอ� นายร้อย ทื่อ ม่าง จา เย� ยา
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า� ยา พระเยซู นา ป้า ปล่อง ปี่ ง เย� 6 เจ้านาย เวอ� กงา ย่าเจ่น ม้า กงา
ยูม
้ โย้เวอ� ยา นาบาตา ต่องแก่ เพล่อ ด้า ลาบ้าบ บ่าทา ล้า กงากา�
7 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นายร้อย มางนา ม่า ชี� “กงา ยา แอ ล่าว่า� แน�
8 ยาว นายร้อย มางมือ พระเยซู นา ม่า เย นี้ แม้ แน� “เจ้า นาย เวอ� กงา ชฺา
้ ง บ่า
แม่น กงา ยูม
้ โย้เวอ บ่าอ่อง แล โจ� นาง นู้เวอ จาย จี่ เวิมมือ กงา ย่าเจ่น อางด้า มาง
อางโปยว ย้า� 9 กงา นี้ แม้แน แบ นี้ ยา่ � กงา เมอ เจ้านาย แน ตาฮ้าน จา แง� กงา
ตาฮ้าน มางนา ล้อเกิง้ ม่า แอ ปี่ เวิม แอ แง� แน ม่าย ล้า ปี่ เวิม ล้า แง� ยาว กงา
ย่าเจ่น อือนา นี้ ง ว่า แฮ้ง ว่า แน ม่ายฮา ปี่ เวิม ยอ ว่า แง�”
10 พระเยซู มือ แฮ้ แม้ แน กงากย่า ยาว ยางมือ นาบาตา เย นื งบาม่าน แง� ยาว
ชฺา้ ง เค่ ลือ ชี อือนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า
นี้ แม้แน� กงาย่า อิสราเอลชฺา้ ง อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง มางนา ทื่อม่าง แนม นี้ แม้แน เจ่อ
นา บ่ามย่าง กางซื้ง� 11 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า มู่งนื่ งกลาป่ากย่า แน มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า
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ชฺา้ ง อางบย่า จายล้า ดื้งช้อน กาแง� ยอ อับราฮัม อิสอัค แน ยาโคบ ยองก้อง ทื่งกง่า
แน มู่งท่า โย้เวอ จฺ่าปอต้างปอ ฮา คูง� 12 จ้า อิสราเอลชฺา้ ง ทื่อบ่า� มู่งท่า เวอ กงาดื้ง
แงแน เย้ง อือนา ตี อางวื้งอางว้าง เวอ จาน แอ ปี่ แง� แน ยอ ซ่อเพ่แช่แก่น ย้า บื้ง
ฮ้าว ด้า อูง้ ลาบ้าบ คูแง� แน�
พระเยซู มือ นายร้อย มางนา จี่ชา่ ง แง นี้ แม้แน� “ยูม
้ เวอ พ่าว แอน ปาว�
ยาว นาง เจ่อ ชี แม้แน ย้า ตอล้า แง� แน� ยาว ยาง ย่าเจ่น มาง พ่าญาด ย่าง ซฺ้อก
ย้า โปยว กาชี�
13 ยาว

พระเยซู ชฺา้ ง อางด้า นา อางบย่า ยา ชี
(มก� 1:29-34; ลก� 4:38-41)
14 พระเยซู เปโตร ยูม
้ เวอ อ้องแล เมอ� เปโตร มาง ย่อบา มาง อางม้างกย้า ยู่ป่า
ม เวอ ยู่ จา นา มย้าง ชีเย� 15 ยาว พระเยซู มือ ยาง ล่า ปู่ เวอ ว่า ยาว อางม้า งกย้า
ยาง ซฺ้อก ย้า โปยว ชี� ยาว ยาง มือ ทานล้า ยาว พระเยซู นา ฮูพลา เย� 16 มู่งคี่ล้าก้า
มู่งนื่ ง ชา กลา เมอ ค่องช่าง อือ ชฺา้ ง แด่ยา่ อ้อง ชี อือนา อางบย่า เย่ พระเยซู ก้อง ซฺ่ืย
ซฺ้า ล้า ชี� ยาว พระเยซู มือ แด่ยา่ อือนา จี่ต่าง แฮ้ง ไจ ก่าฮื่น ปี่ ชีเย� แน ยาง มือ ชฺา้
งอางด้าอางกย้าง อือนา โค ย้า พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ชี�
่ 17 นี้ เลิง่ ตอล้า ชี นี้ ยา่ พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มาง จี่ ชี ชี แม้แน ตอล้า ปี่ ง นี้ แม้แน�
“ยา กงู อางด้าอางกย้าง อือ ยา โปยว ล่าง�
แน ยา กงู พ่าญาด อือ ฮ้าน แอน ชี�”✡

พระเยซู นา เค่ ย้าง
(ลก� 9:57-62)
18 พระเยซู ชฺา
้ ง ยางนา แวด จา อือนา มย้าง ยาว� ยางมือ ยาง ศิษย์ อือนา ม่า ลอง
อองอางฮื่อ ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า คาม แอ ปี่ ชี� 19 อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู ทื่อ ม่าง จา
แง� พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ยาว ม่า เย� “อ่าจาน เวอ นา เกิง้ แอ แง กงา คาตา ย้า เค่ แอ
แง� แน� 20 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ เย นี้ แม้แน� “ฮ้อนโจ้ง นี้ ยา่ ดื้งย้า อางจา�
ฮาย่า ปย้าม กว่า อืม มือ อางป่าม ดื้งย้า อางจา� จ้า กงาชฺา้ งอางย่า* นี้ ม้า ยูย
่ า่ ดื้งย้า
บ่าจา� แน�
21 ยาง ศิษย์ ทื่อม่าง จา เย� พระเยซู นา ป้ า เย นี้ แม้แน� “กงานา อ่าโบ้ง นา พ่าว
ซฺ้า แล ปี่ ล่าปาว� ยาว ยาง ซฺี้ เมอ� กงา ยางนา พูม ยาว นางก้อง เค่ แล แน� แน�
22

แน�

แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้ แน� “ชฺา้ งซฺี้ ต่องชฺา้ งซฺี้ แน พูม ลางกา ปี่ ปาว�

พระเยซู ฮ้างม้าน อางแล่ง แฮ้งนา ม่า ว่าง ปี่ ชียา้ ง
(มก� 4:35-41; ลก� 8:22-25)
23 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืมมือ ล้องตา แอน คู ชีเย� 24 ยาว ซฺ้ อก ย้าเย่ ฮ้างม้าน
อางฮื่อ ตอล้า ชี ล้างฮ้าด ย่าง ล้อง เวอ ปลื้ง เย เอิก อ้อง ล้าน ชี� จ้า พระเยซู ยู่ ชีเย�
25 ศิษย์ มู อืม ยางก้อง แท้ แน อ้อง แลน ยาว� ยางนา ฮ้าว ทานล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยางนา
นี้ แม้ แน ฮ้าว ม่า ชีเย� “จี่ ว ีด อางซื้ง เวอ� กงู นา ปล่อง ล่า ปาโน กงู ล้าง ชา นื่ อ แซ่
แล่ คูแง� แน�
✡ 8:17 8:17 อิสยาห์ 53:4
* 8:20 8:20 กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ยา่ พาจาว อางย่า ชฺา้ ง เกิด้ ลือ ชี แน ฮา แง�
พระเยซู ยาง อางโต แฮ้ง ฮ้าว จ่าแล่ง ย้าง�
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พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน อี่ เย� “ชฺา้ ง เจ่อ อางอี อือ เวอ� นอ บ้าเจอฮาย
แค คูแง�” แน� ยาว ยาง มือ ทานล้า ยาว� ฮ้างม้าน แน ล้างฮ้าด ย่าง ม่าย ว่าง ปี่ ชี่
เย� ยาว ล้างม้าน แน ล้างฮ้าด ย่าง มือ กยาบ ชีเย�
27 ยาว ยองมือ นาบาตา เย นื งบาม่าน คูแง แน จี่กาง เย นี้ แม้แน� “ยา อ่าซ่าง ม้า
ม้า เวอ� ซ้ามบ้า ฮ้างม้าน แน ล้างฮ้าด อืม ยางนา น้าจ่าง� แน�
26 ยาว

พระเยซู ค่าพ่าย่า 2 คู่น มาง เย่ดนา แด่ยา่ ก่าอ่อก ปี่ ง ย้าง
(มก� 5:1-20; ลก� 8:26-39)
28 พระเยซู ลองอองอางฮื่อ ทื่อ ปล่า ก กาดารา แควน กาคย่า โย้ เวอ คาม เคอ แอ
เมอ� ชฺา้ ง 2 คู่น จา แง� แด่ยา่ อ้อง ปี่ ชี�
่ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ เวอ อ่อกล้า ยาว ยางก้อง ล้า
ชี� เย่ด 2 คู่น นี้ ยา่ นาบาตา โซ้ก� อ่าซ่าง มาง โย้เวอ บ่าย่อ ไก จอ กา เย� 29 เย่ด 2
คู่น ย่าง พระเยซู นา มย้าง ยาว จี่ โฮ้กฮ้าว ชี นี้ แม้แน� “พาจาว อางย่า เวอ� กงูมู นา
บ้าเจอฮาย ตี่ นต้อง ล่าแง� นา พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี ฮู่ นู้เวอ กงู นา ฮาย ลา
บ้าบ ปี่ ล่าง ลา�” แน�
30 โย้เวอ จายแล บ่าเว่อ เย� ว่า อางบย่า เย อางจ้า กลา ไจ่ จา เย� 31 ยาว แด่ ยา
่
แฮ้ออ
ื มือ พระเยซู นา ป้า คูง เย นี้ แม้แน� “จาว่าแน กงูนา ก่าอ่อก ปี่ ล่าง แน ยาว�
ว่า แฮ้ออ
ื ก้อง อ้อง ปี่ ล่าปาว� แน�
32 ยาว พระเยซู มือ แด่ยา
่ แฮ้ออ
ื นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ว่า อือก้อง อ้อง แอ คูโว�”
แน� ยาว แด่ ยา่ แฮ้อม
ื มือ อ่อก ยาว ว่า อือ ก้อง อ้อง ชีเย� ยาว ว่า อืม มือ ตาแซ้พ
ยางพยาง เวอ จาย ฮื่น ลู่ง แอ ลองอองอางฮื่อ โย้เวอ กลา แล่ แซ่ ชีเย�
33 ยาว ว่าปอฮู อืม อางเมิง คล้าว เวอ ฮื่น แล ยาว� อางเลิง
ื
่ คาโคลาโค ตอล้า ชีออ
อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อู่บน้า ปี่ ชี�
่ แน ค่าพ่าย่า แด่ยา่ อ้อง ชี มาง เย่ดก้อง
34
อางเลิง่ ตอล้า ชี ย่าง คาตา อูบ
่ น้า ปี่ ชี�
ยาว ชฺา้ ง อางเมิง คล้าว อืมมือ โค ย้า อ่อก
่
ลือ พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชี� ยาว ป้า เย ยอง ตี นู้เวอ อ่อกแอ ปาว แน�

9
พระเยซู ชฺา้ ง ต่องแก่ นา ยา ชียา้ ง
(มก� 2:1-12; ลก� 5:17-26)
1 พระเยซู ยาง อางเมิง เวอ ล้องตา คาม แอน ชี� 2 ยาว ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อืม ชฺา้ ง ต่องแก่
มางนา อ่าเพ่น เวอ ยู่ ปี่ ยาว พระเยซู ก้อง ซฺ่ืย ล้า ชีเย� พระเยซู มือ ยอง เจ่อ แฮ้งนา
มย้าง ยาว ยางมือ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “อางย่า เวอ� นื งบาจาบื่อ
แน จา ปาว� ไม้ กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน�
3 อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู ทื่อบ่า อืมมือ นื งบา เวอ นี้ แม้แน เย้ง คูง เย� “ชฺา
้ ง นี้ ม้า
พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ แง� ไม้ ชฺา้ ง อือนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ญา
ฮา กงา กาแง� แน�
4 จ้า พระเยซู อางแบ เย ยอง นื งบา โย้เวอ บ้าเจอ เย้ง คูแง แน� แฮ้งเย่ ยางมือ จี่
ชี นี้ แม้แน� “บ้าเจอ นอย่า นื งบา เวอ บ่าแม่น แน อางเย้ง คู แน� 5 กงานา ชฺา้ ง ต่อง
แก่ นี้ มางนา บ้าเจอล้อแม้ จี่ชา่ ง ปี่ ล่าง� ‘กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน�
แน จี่ ปี่ ล่าง ลา� อ้าว ‘ทานล้า โว ย่อ แลน ปาว� แน จี่ ปี่ ล่าง ลา� บ้า เจอล้อ แม้ จี่
แฮ้ง ไง่ แล่แง� 6 กงา นองมู นา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าว่า� กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ม้า ล่าที่ อางจา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางซีอางบล่าบ อือ บ่ายู่ เวิม อางกงา�” ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง ต่อง
แก่ มางนา จี่ชา่ ง ชี� “ทานล้า ปาว ยาว อ่าเพ่น นี้ ง กอ ยาว ยูม
้ เวอ พ่าว แลน ปาว�
แน�
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7 ยาว

ชฺา้ ง ต่องแก่ แฮ้มาง มือ ทานล้า ยาว ยาง ยูม
้ เวอ แลน ชีเย� 8 ค่องช่าง อือ�
ล่าที่ พาจาว มาง พระเยซู นา ปี่ พ่าญาด ยา ปี่ ชี่ แฮ้ง มย้าง เมอ นื งบาม่าน แค คูง เย�
แฮ้งเย่ ยอง มือ ซฺ่ืยกา พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชี�
พระเยซู มัธทิว นา แช้ยู้ ชียา้ ง
(มก� 2:13-17; ลก� 5:27-32)
9 พระเยซู ม่าอู่บ เปิ น ยาว ย่อ พ่าว แอ แล่ เมอ� ภาษี กอย้า โย้เวอ ชฺา
้ ง ภาษี กอฮู
ทื่อ ม่าง อางเม้ง มัทธิว แน ชี่ มางนา มย้าง ชี� ยาว พระเยซู มือ มัทธิว นา นี้ แม้ แน
จี่ชา่ ง ชี� “กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพล่อ ปาว�” แน� มัทธิว มือ ทานล้า ยาว
พระเยซู ก้อง เค่ แลน ชี�
10 พระเยซู มัทธิว ยูม
้ โย้เวอ ฮ่า งจฺ่า เมอ� ชฺา้ ง ภาษี กอฮู แน ชฺา้ งอางบล่า บ อางอี
บ่าอ่า ย้าเย่ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือก้อง ทื่ งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง ชี� 11 ฟาริสี มู อือ
แฮ้แม้แน มย้าง คู ยาว แฮ้งเย่ พระเยซู ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน น้า คูช�
ี “บ้าเจอ นอง อ่า
จาน ม้า คื่อ แฮ้ออ
ื ก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่าง อางจฺ่า ดื้ง แน� แน�
12 พระเยซู มือ ยอง จี่ แฮ้ง กงากย่า ยาว ยาง มือ ยองนา นี้ แม้แน พอ ชี� “ชฺา
้ ง บ่า
ด่าบ่ากย่าง อือย่า มอ นา บ่ากงา ซี้� จ้า ชฺา้ ง อางด้าอางกย้าง อือย่า มอ นา กงา ซี้ ยาว
พ่าญาด ยา แล่ซี่ แง� 13 นองมู นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ นี้ ข้อ เล่นฮูแล บ้าเจอ นา ฮา แงแน�
พาจาว ม้า นี้ แม้ แน จี่ แง� ‘กงา ลากซื่ งกง่า กย้า แฮ้ง นา มย้าง ซี้ แง� อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ อือนา มย้าง ซี้ แง บ่าอ่า� แน� ไม้ กงา ชฺา้ ง ฮาก นาบทื้อ คูชี อือนา ซฺ้า ลือ แง บ่า
อ่า� จ้า ชฺา้ ง อางบล่าบ ฮาก บ่านาบบ่าทื่อ อือนา ซฺ้า ลือ แง� ไม้ ยองนา นื งบาเพ่น อา
งบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ แง แนนอ� แน� ✡
ชฺา้ ง อือ จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง อางเลิง่ แฮ้ง น้า ย้าง
(มก� 2:18-22; ลก� 5:33-39)
14 ยาว ยอห์น ล้างตือ พิธ ีบัพ ติศ มา ฮา มาง ศิษย์ มาง พระเยซู นา น้า ล้า ชี นี้ แม้
แน� “กงูมู แน ฟาริสี มู นี้ ยา่ อางเลิง้ กาย้า ฮ่างจฺ่ ืง อธิษฐาน ฮา แง� จ้า บ้าเจอ นาง
ศิษย์ อือ บ่าฮา คู แน�” แน�
15 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “นอย่า ชฺา
้ ง ค่าบาล่า ล่ากาน เวอ ล้า คูชี อือนา ฮ่าง
จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า แน พ่าว แอ แล่ ปี่ ง ลา� นอ นี้ แม้ แน บ่าฮา อ่าลา� เจ้า บ่าว มาง ยอง
ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� ยองมู นี้ ยา่ ฮ่างบ่าจฺ่ ืง เป� จ้า เจ้าบ่าว มางนา ซฺ่ืยแล แฮ้นืง
เคิน ล้า เมอ� ยองมู แฮ้ง เจ้าบ่าว มางก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ดื้ง� แน ยองมู แฮ้ง ฮ่า
งจฺ่ ืง คูแง� กงา ศิษย์ อืม ทื่อช่างกานญา� กงา จา เมอ ยอ ฮ่าง บ่ากงา จฺ่ ืง� จ้า กงา
แลน เมอ ยอ ฮ่างจฺ่ ืง อธิษฐาน กงาฮา คูแง� แน�
16 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี�
่ ยาง ม่าอู่บ นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ต่าง
่ อูบ
อางซฺ่ือ แน� ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง มาง พ้า อางซฺ่ือ แฮ้ง ค่าลาว อา
งอ้าน เวอ อางต้อง บ่า ต่อ� ไม้ พ้า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ อี ลู่ง เมอ� ค่า ลาว อางอ้าน แฮ้ง นา
จาก แช ปี่ ง� แน อางอ้าน ล่อบ่าปา ย้า อางฮ้อน กลื้อ แง� แน�
17 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี�
่ ยาง ม่าอู่บจี่ ต่าง
่ ทื่อเลิง่ อูบ
นี้ ยา่ อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กาน ชี อือ แม้แน ย้า� ยาว
พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง มาง อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ แฮ้ง ซ้าด อางคอ ปาไต่
อางอ้าน เวอ บ่าท่อก กาน� ไม้ อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอ้าน
✡ 9:13 9:13 โฮเซยา 6:6

มัทธิว 9:18

18

มัทธิว 9:34

แฮ้ง นา ฮาย ปล่า ก ปี่ ง� นี้ แม้ แนยาว ตื่น อ่า งูน
่ แต่ ค่า แน ซ้าด อางคอ ปาไต่ แฮ้ง
ก่างพยา แง� ม้าม้า นี้ อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กงา
กาน แง� แน�
พระเยซู ย่าเก แน ค่าบาย่า ซฺี่ ลู่ง ชี มางนา ยา ชียา้ ง
(มก� 5:21-43; ลก� 8:40-56)
18 พระเยซู นี้ เลิง
่ จี่ เมอ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ ยอคา มาง ยาง ล้าก้า เวอ ล้าย ป่าตูคู จี่
ช่าง ชี นี้ แม้แน� “กงา อางย่าย่าบี่ มาง อ่าแซง ญา ซฺี้ แง� จ้า อ่าจาน เวอ� ปล่อง ล่า
ปาว ย่าเก มาง อางโต โย้เวอ นาง ล่าปู่ โบย แอ ยาว� ย่าเก มาง อางแต่ ล้า แล่ ย้า�
แน�
19 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยางก้อง เค่ แลน ชี แน ยาง ศิษย์ อือ คาตา พระเยซู ก้อง เค่
แลน ชี�
20 แฮ้ญ่าม เมอ� ค่า บาย่า ทื่อ ม่าง จา เย ซฺี่ ลู่ง บ่า ว่าง แน 12 ปี เคิน ชา ลาบ้า บ
ล้าย� ยา พระเยซู น่ องน่ อง เวอ ค่าว เค่ ล้า� ยาว พระเยซู ค่า ลาวม่านเงิน เวอ ว่า
ชีเย� 21 ยา นื งบา เวอ เย้ง เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน มาง ค่าลาว นู้เวอ อางอี้ กงาว่า เวิม
กงา อางโปยว ย้า� แน�
22 พระเยซู ยางนา มย้าง ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน� “อางย่า เวอ� จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จา
ปาว� นาง เจ่อ นี้ ง นางนา ฮาย โปยว ปี่ ล่าง�” ยาว ยาง ซฺี่ ลู่ง ย่าง ซฺ้อก ย้า โปยว ชี�
23 พระเยซู ยิวชฺา
้ เวอ เคิน เมอ� ชฺา้ ง ปีปี เคอ อือ แน
้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มาง ยูม
ชฺา้ ง อางบย่า อูง้ จา นา มย้าง ชี� 24 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา ม่า แง นี้ แม้ แน�
“อางเง้ เวอ อ่อกแอ โค คู ปาโน� ย่าเก นี้ ม้า บ่าซฺี่ กาซื้ง ยา ยู่ กาน ชี� แน� ยาว ยอง
มือ พระเยซู นา อื้อ กาน ชีเย� 25 ชฺา้ ง อือนา ม่า อ่อกแอ ปี่ โค ยาว� ยางมือ ย่าเก มาง
อางฮ้องคล้าว เวอ อ้องแล ยาว ย่าเก มาง ล่าปู่ เวอ ชู ยาว ย่าเก มางมือ ทานล้า ชีเย�
26 ยาว นี้ เลิง
่ มือ นี้ เมิง ก้อง ต้าว ย้าเย่ จี่ กาแง�
พระเยซู ชฺา้ ง ด้า อางบย่า นา ยา ชียา้ ง
โย้เวอ จาย อ่อกล้า เมอ� ค่าพ่าย่า แมปอ 2 คู่น ย่อย เค่ ล้าน ชี� ยาว จี่
โฮ้กฮ้าว ชี นี้ แม้แน� “ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี มาง เวอ� ไกง้นา ซื่งกง่า
กย้า ล่าปาว� แน�
28 พระเยซู ยูม
้ โย้เวอ อ้องแล เมอ ชฺา้ งแมปอ มาง เย่ด มือ อ้อง ซฺ้า แล ชี� ยาว พระ
เยซู มือ น้า ชี นี้ แม้แน� “กงา ไน้ นา ฮาย มย้าง ปี่ ล่า อางกงา ไน้ อางเจ่อ ลา�” แน�
ชฺา้ งแมปอ มางเย่ด พอ ชี “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� อางเจ่อ ย้า� แน�
29 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ชฺา
้ งแมปอ มาง เย่ด แมนื อ เวอ ว่า ชี� ยาว จี่ เย นี้ แม้แน�
“นอง ล้อแม้ เจ่อ แง แฮ้แม้แน เพล่อ ปี่ ปาว� แน� 30 ยาว เย่ด มือ มย้าง ล้า ชี� ยาว
พระเยซู มือ เย่ดนา นี้ แม้แน ม่า เย� “นี้ เลิง่ อ่าซ่าง มางนา บ่าม่า แบ ปี่ โจ เป� แน�
31 จ้า เย่ด อ่อก ลือ ยาว อางเมิง เวอ ต้าว ย้า นี้ เลิง
่ กว่า ชี�
่ อูบ
32 ค่าพ่าย่า แฮ้เย่ด อ่อกแอ เมอ� ค่องช่าง อืมมือ ชฺา
้ ง แด่ยา่ อ่อง ยาว บ่าจี่ตอ กา
33
มางนา พระเยซู ก้อง ซฺ่ืยล้า ชีเย� ยาว พระเยซู แด่ยา่ มางนา ก่าอ่อก ยาว ค่าพ่าย่า
มาง ซฺ้อก ย้า จี่ตอ กา ชีเย� ค่องช่าง อืม นาบาตา เย นื งบาม่าน คูช�
ี ยาว นี้ แม้แน จี่
กาง เย� “ประเทศ อิสราเอล นู้เวอ อางเลิง่ นี้ แม้แน บ่ามย่าง กางซื้ง น่ อ�” แน�
34 จ้า ฟาริสี อือ นี้ แม้ แน จี่ คูง เย� “เยซู ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา มางก้ อง ล่าที่ กงาบู้
ชี� แฮ้งย้า ยา แด่ยา่ ก่าอ่อก กงากา แง� แน�
27 พระเยซู

พระเยซู ค่องช่าง อือนา ซื่งกง่ากย้า ย้าง
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35 พระเยซู

ยิวชฺา้ ง โบสถ์ กูค่อง กูเมิง โย้เวอ ม่าอูบ
่ แล ชี� ยา พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้ง ป่าว เย� แน พ่าญาด กู ยา่ งกู เจ้อ อือ คาตา ยา ชี�
36 พระเยซู ชฺา
้ ง อางบย่า นา มย้าง เมอ ซื่งกง่ากย้า เย� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ อางตู
กอางพาน จา ยาว ปล่อง ฮู บ่าจา� แกะ ชฺา้ ง ปอฮู บ่าจา อือนา อางตู้�
37 ยาว พระเยซู ยองนา ม่า เย นี้ แม้ แน� “ชฺา
้ ง อางบย่า ย้า กงานา เจ่อล่าซี่ง แง�
จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่า วกว่า ฮู นี้ ยา่ อางบย่า แน บ่า จา� 38 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า อาง
คลาอางซ้าง อางซื่อ บย่า แน ซฺ่ืยล้า ยาว ชูญ่าม เคอ ชี อือ ช้อด ย้า� จ้า ชฺา้ ง ล่ากาน
ว่าฮู ชูฮู อือ บ่าบย่า� แฮ้แม้แนยาว พาจาว มางก้อง ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวกว่าฮู
ป้า คูโว�” แน�

10
พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ซฺาแอ ปี่ ชียา้ ง
(มก� 3:13-19; 6:7-13; ลก� 6:12-16; 9:1-6)
1 พระเยซู ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว� แด่ยา
่ ก่า ล่าที่ แน พ่าญาด
2
ยาจ่า อือ ล่าที่ ย่าง โค ย้า ปี่ ชี� นี้ ออ
ื ย่า ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือ อางเม้ง ย้าง นี้ แม้
แน�
ซีโมน บ่าอ่าเวิมมือ ยาง นา เปโตร แน ฮ้าว แง�
อันดรู ว ์ ยาง อางแพ้ มาง�
ยากอบ เศเบดี มาง อางย่า�
ยาว ยอห์น ยาง อางแพ้ มาง�
3 ฟีลิป� แน บารโธโลมิว�
ยาว โธมัส�
แน มัทธิว ชฺา้ ง ภาษี กอฮู มาง�
ยากอบ อัลเฟอัส อางย่า มาง แน ธัดเดอัส
4 ซี โมน อิสราเอล อางเจ้ ออางจาด นา ลาก มาง� แน ยู ดาส อิส คาริโอท น่ อง เวอ
พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา มาง�
5 พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น นี้ ออ
ื นา ซฺาแอ ปี่ ชี�
่ ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้
แน� “ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา บ่าซฺ่า แอ คูโจ� แน สะมาเรียชฺา้ ง อือ อางเมิง โย้เวอ บ่าอ่อง
แล โจ แน� 6 จ้า อิสราเอลชฺา้ ง พาจาว มาง แกะ โปยว ชี อือนา แอ ซฺ้า แอ โว� 7 พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ย้าง ชา เคิน ญา แน ป่าว แล โว� 8 ยาว
ชฺา้ งอางด้า อางกย้าง อือ นา ยา โปยว ปี่ โว� ชฺา้ งซฺี้ อือ นา ฮาย แต่ ล้า ปี่ ว� ชฺา้ ง คี้ ตู้ ด
เพล่อ ชี อือนา ยา โปยว ปี่ ว� ยาว แด่ยา่ ชฺา้ ง อือก้อง อ้อง ชี อือนา ก่าอ่อก โว� นอย่า
พลู้ บ่ากงา ไจ แน พาจาว มางก้อง ก่ามป่อน กงา แง� นี้ แม้แนยาว ฮากก้อง พลู้ บ่า
กงา ป้า ปล่อง ปี่ คา�
9 “นอง แก้บ้า ย่อ แอ คูเมอ ค่าม พลู้ บ่ากงา ฮ้าน แอ คูคา� 10 แพล่อง� อางก่าอาง
ตูม เพ่น แล่เซฺ่อ แน แค้บ เพ่น แล่เซฺ่อ� บ่าอ่า เวิม มือ ล่าไมต้ามท้อ บ่ากงา ฮ้าน แอ
คูคา� ไม้ ชฺา้ ง ล่า กานว่าฮู อือ นา ฮาก ปล่อง ฮู พลา คูแง� ยอง ล่า กาน ว่า ชี่ แฮ้ง นา
ซูม แน�
11 “จาว่าแน นอง อางเมิง ล้อเมิง ก้อง แน ค่อง ล้อค่ อง ก้อง อ้องแล แง� นองมือ
ชฺา้ ง นองนา ยาง ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง ปี่ ล่าซี่ง อือนา ซฺ้า ยาว ยองก้อง ดื้ง คูโว� นอง โย้เวอ
เจิก
้ ล้อลาง ก้อง อ้องแล แง ยองนา นี้ แม้แน ก่ามป่อน
่ แอ เมอ เคอ แน� 12 นอง ยูม
ปี่ โว� จาบื่อดื้งบื้อ แน จา แล โว แน� 13 จาว่าแน ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นองนา แม่น แน ฮูพลา
ล่ายาว� พาจาว มาง ยองนา ก่ามป่อน ปี่ แง� จ้า ยอง นองนา แม่น แน บ่าฮูบ่าพลา
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ล่ายาว� พาจาว มาง ยองนา ก่ามป่อน บ่าปี่ � 14 ยาว จาว่าแน ยูม
้ ล้อยูม
้ แน อางเมิง
ล้อเมิง� นองนา บ่าลาบบ่าต้อน แน นอง จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า ล่าแง� ซฺ้อก แน แฮ้
ยูม
้ แน แฮ้เมิง ก้อง เจิก
่ แอน โว� แน นอง ล่า คื่อ เวอ ค้า ล้า แฮ้ง โค แน ทาก อ่อก
แล่ คูโว� นอง นี้ แม้ ฮา ชีนี้ ฮายแบ ปี่ ง นอง มือ ยองนา บ่าลาบ แน� 15 กงา อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้ง ม่า ล่าว่า ค่อง แฮ้ค่อง เวอ ชฺา้ ง อือย่า� ต้าดต่อน นื ง เคอ เมอ โสโดม อาง
เมิง� แน โกโมราห์ อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� แน�
พระเยซู อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า แง แน ม่า ย้าง
(มก� 13:9-13; ลก� 21:12-17)
16 “แม่น แน น้า คูเป� กงา นองนา ซฺา แอ ปี่ ล่าง นี้ ยา
่ แกะ อือนา ฮ้อนโจ้ง อางมู
โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ง แม้แน ทื่อช่างกานญา� นี้ แม้แนยาว นอย่า อื้อล้าง แม้แน วีไ่ ซป้าน
ญา จา คูโว� จ้า ฮาย่า อางป่อน แม้ แน อางเซิ่งอางไซ่ด่อ แน จา คูโว� 17 แม่น แน
อางโต แฮ้ง แล่ม จ่าแล่ คูโว� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า นองนา ชู ล่ายาว� ยิวชฺา้ ง อือ ต้าดต่อน
ย่า อือเมอ ซฺ่ืยแล ล่าแง� แน นองนา โบสถ์ คล้าว อือเมอ ตื่อชืก ล่า คูแง� 18 ฮากย่า
นองนา ต้าดต่อนฮู มางก้อง แน ก่าซ้าด อือ ล้าก้า โย้เวอ ซฺ่ืยแล ล่า คูแง� ไม้ นอง กงา
ศิษย์ เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย� อางเลิง่ นี้ ง ตอล้า เมอ นองมู นี้ งมือ กงา อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ก่าซ้าด แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อูบ
่ น้า ปี่ คู โว� 19 นองนา ฮาก ต้าดต่อนย่า
โย้เวอ ซฺ่ืยแล ล่าเมอ� บ้าเจอล้อแม้ แน จี่ วา แน บ่าพีบ
่ ่าล่อง คูโจ� ไม้ อางญ่าม เคิน
ยาว พาจาว มาง นองนา ล้อแม้แน จี่ ปี่ ล่าแง แน ม่า ล่าแง� 20 ม้าม้า นี้ ยา่ จี่ฮู ม้าย่า
นอง อางโต แฮ้ง บ่าอ่า� จ้า พาจาว นอง อางโบ้ง มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
นอง อางโต โย้เวอ ล่ากาน ว่า มาง จี่ แง�
21 “กาญ่าม เวอ อางเลิง
ื ตอล้า แง� ม้องน้ามต่องม้องน้าม แน บ่าแม่น ฮา กา
่ นี้ ออ
ยาว ฮากนา ม่า แซ่ ปี่ แง� อางโบ้ง อืมมือ อางย่า นา บ่าแม่น ฮาช่าง ยาว ฮากนา ม่า
แซ่ ปี่ ง แง� อางย่าอางคย้า อืมมือ อางบา อางโบ้ง นา บ่าแม่น ฮาช่าง ยาว ฮากนา ม่า
แซ่ ปี่ แง� 22 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า นอง กงานา เจ่อ ล่า ชีแฮ้ง ปาปาย ย้า� ยองนา
ฮาย นองนา เม้อ ปี่ ล่าง� จ้า จาว่าแน อางญ่าม แฮ้มาง อางนื งลีน แฮ้นืง เวอ เคอ แน
โอ้ด กงากา ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า กงาปูน แล่ แง� 23 จาว่าแน อางเมิง คล้าว ชฺา้ ง อือ
นองนา คาม ล่าคู ยาว อางเมิง ทื่อเมิง อือก้อง พ้าง แอน คู โว� กงา นองนา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า� กงาชฺา้ งอางย่า มาง เคอ ลือ เมอ� นอ ประเทศ อิสราเอล นู้เวอ กงา อางเลิง่
แฮ้ง บ่าป่าว กว่า ต้าว กางซื้ง เป�
24 “ศิษย์ นี้ ย่า คู่ ล่อ แน บ่า ฮื่อ� ย่า เจ่น นี้ ง ค่า ตอง เจ้า นาย อือ ล่อ แน บ่า ฮื่อ�
25 ศิษย์ นี้ ยา
่ คู่ แม้แน เพล่อ คู โว� ย่าเจ่น นี้ ยา่ เจ้านาย แม้แน เพล่อ คูโว� แฮ้แม้
แนยาว จาว่าแน ฮาก กงานา แด่ยา่ ยอคา เบเอลเซบูล* แน ฮ้าว ล่ายาว� ฮาก ย่า กงา
ศิษย์ อือนา ล้อม้อก แน บ่าแม่น อือ จี่กาน คู แง�”
พาจาว มางนา แค คู โว ชฺา้ ง อือนา บ่ากงา แค คู คา
(ลก� 12:2-7)
26 “นี้ แม้ แนยาว บ่า กงา แค คา� ไม้ ชฺา
้ ง อือ ค่าวโชง ชี ชี อือ ย่า กาญ่าม เวอ พา
จาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ง แง� แน อางเลิง่ ฮากนา บ่าปี่ แบ อือ
ย่า อ่อก ล้า ฮากนา กงาแบ ปี่ แง� 27 กงา นองนา ตี ฮาก บ่าจา โย้เวอ อางเลิง่ ม่า ล่า
*

10:25 10:25 เบเอลเซบูล นี้ ยา่ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง อางเม้ง ย่าง�
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ชี อือ� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า แอ โว� กงา นองนา อางเลิง่ ค่าว ม่า ล่า ชี อือ อาง
เซง บื้ง แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า แอ คู โว�”
28 “ชฺา
้ ง นองนา นอง อางโต แฮ้ง แอ่ แน แซ่ ล่า กงากา ยาว� อางค่องอางล้า แฮ้ง
นา บ่าแซ่ ล่ากงา กาง อือนา บ่าแค คู โจ� จ้า พาจาว นอง อางโต แน อางค่องอางล้า
ล่า ลูก โย้ เวอ ก่างพยา ล่า กงา กาง มางนา แค คูโว� 29 ฮาย่า อางอี 2 โต อางฮู่ ทื่อ
บาท แน ก่อง ชี อือย่า� พาจาว นอง อางโบ้ง มาง นื งบาบ่าจาบ ยาว ฮาย่า อือย่า ทื่อ
โต แนม มือ นื้ งชฺา่ ท่า เวอ บ่ากลา ลือ กงากา� 30 ยาว นอง อางตู่ เวอ ต้ามคื้ง อืมมือ
พาจาว ม้าย่า ดาบ ชี โค ญา� 31 บ่ากงา แค คูคา� ไม้ นอย่า ฮาย่า อางอี อางมู อือ ล่อ
บ่าปา อางฮู่ จา คูแง�”
นอง เจ่อ แฮ้ง ฮากนา ม่าแบ ปี่ โว
(ลก� 12:8-9)
32 “ไม้ อ่าซ่าง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง� ยา กงา ชฺา้ ง แน� กงาม
มู่ง ท่า เวอ อ่า โบ้ ง พาจาว ล้า ก้า โย้ เวอ ม่า แง� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า กงา ชฺา้ ง แน� 33 จ้า อ่า
ซ่าง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า เวอ ม่า แง� ยา กงา ชฺา้ ง บ่าอ่า แน� กงามมือ มู่ง
ท่า อ่าโบ้ง พาจาว ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา ชฺา้ ง บ่าอ่า แน�”
34 “กงาย่า ชฺา
ื ฮาน ซฺาลือ แง แน บ่าเย่ง
้ งอางเมิง นู้ ลือ ยาว จาบื่อดื้งบื้อ แน ชี่ออ
คูโจ� จ้า กงา ลือ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ซีแล ลางกา ปี่ แง� 35-36 ไม้
กงา ลือ ชี นี้ ยา่ �
อางย่าย่าค่า มางนา อางโบ้ง นา ซี กา ปี่ ง�
อางย่าย่าบี่ มางนา อางบา นา ซี กา ปี่ ง�
อางยู มางนา ย่อบ่า นา ซี กา ปี่ ง
ไม้ นองนา บ่าแม่น ฮาช่าง อือย่า ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือย้า�✡
37 “ชฺา
้ ง ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก อืมมือ� กงา ศิษย์ เพ
ล่อ คู ยาว บ่าซูม� แน ชฺา้ ง ค่าตอง อางย่าย่าค่า แน อางย่าย่าบี่ อือนา กงานา ล่อบ่า
ปา แน ลาก อืมมือ� กงา ศิษย์ เพล่อ ยาว บ่าซูม� 38 อ่าซ่าง ค่าตอง ไม้กางเขน แฮ้ง
บ่าป่า ล้า� แน กงา ปาปาย อางตูกอางพาน แฮ้ง บ่าโอ่ด กงากา ยาว� ยา กงา ศิษย์
เพล่อ บ่าซูม� 39 ไม้ ชฺา้ ง ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้งนา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก อือ กงาซฺี้ แง�
จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซฺี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล แง�
40 “ชฺา
้ ง นองนา เจ่อ ล่าง อืม มือ กงานา คาตา ย้า เจ่อ ล่าง� แน ชฺา้ ง กงานา เจ่อ
ล่า ชี่ อืมมือ กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่า ชี่ มางนา คาตา ย้า เจ่อ แง� 41 อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่าง
จี่ แต่ นฮู อือนา เจ่อ แง� ไม้ ยอง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แน� ยา
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง ก่ามป่อน กงาบู้ ชี แม้แนย้า กงาบู้ แง� อ่าซ่าง พาจาว มาง
ชฺา้ ง อือนา เจ่อ แง� ไม้ ยอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ แฮ้ง ปาปาย แน� ยา พาจาว มาง
ชฺา้ ง อือ แม้แนย้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง� 42 อ่าซ่าง ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือนา ล้าง
จือ ทื่อกอก ต้าง ปี่ แง� ไม้ ยอง กงา ชฺา้ ง เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แน� กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า ก่ามป่อน ม้าม้า ย้า กงาบู้ แง�”

11
พระเยซู แน ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง เย่ด
(ลก� 7:18-35)
✡ 10:35-36 10:35-36 มีคาห์ 7:6

มัทธิว 11:1

22

มัทธิว 11:19

มือ ยาง ศิษย์ 12 คู่น อือนา ม่า อู่บ เปิน ยาว� ยาง มือ แก้ บ้า ย่อ กาลิ ลี
แควน โย้เวอ อางเมิง อือเมอ ม่าอูบ
่ ป่าว กว่า แล ชีเย�
2 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง คอก ดื้ง เมอ� พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ ฮา
ชีออ
ื กงากย่า ยาว� แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ ยาง ศิษย์ อือนา� 3 ม่า พระเยซู นา น้า แอ ปี่ ชี
นี้ แม้แน� “นา ชฺา้ ง ลือ แฮ้มาง ย้า อ่าลา� อ้าว กงู ชฺา้ ง ทื่อม่าง ชา ลือ แฮ้มางนา กงา
ล่อ แล่ง ลา�” แน�
4 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้ แน� “นอง กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ ออ
ื ยอห์น นา
พ่าว ม่า แล โว นี้ แม้แน� 5 ชฺา้ ง แมปอ อืมมือ ฮูมย้าง กาชี� ชฺา้ ง ต่องแก่ อืมมือ ย่อ ตอ
กาชี� ชฺา้ ง คี้ตู้ด อืมมือ คี้ตู้ด ย่าง โปยว คาชี� ชฺา้ ง น่าป่าง อืมมือ กย่า ล้า ชี� ชฺา้ งซฺี้ ชี
อืมมือ แต่ ลาน ชี� แน อางเลิง่ อางแม่น ย่าง มือ ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ป่าวกย่า
ปี่ ชี� 6 อ่าซ่าง กงานา นื งบาชี ยาว เจ่อ แล แล่ ล่าง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา ม้าม้า
ย้า ก่ามป่อน ปี่ แง�”
7 ยาว ยอห์น ศิษย์ มาง เย่ด พ่าว แลน แล่ ยาว� แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยอห์น มาง
อางเลิง่ ย่าง ค่ องช่าง อือ นา อู่ บน้า ปี่ ชี นี้ แม้ แน� “นองมู นี้ ย่า บ้า เจอฮาย ตี อางกื
ออางคาก ป่ากย่า ฮู แอ คูแง� นอย่า ชฺา้ ง บ่าแก่นบ่าคา แน ไมออ ปาง ฮ้างม้าน ตอ
ล้า เมอ เลิง เค่ แอ แม้แน กงามย้าง แน เย้ง คูลา� 8 จ้า แฮ้แม้บ่าอ่ายาว� น่ อ บ้าเจอ
อ่อก ฮู แล แอ� ชฺา้ ง ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง อือนา ฮู คูง ลา� จ้า บ่า
อ่า ม้าม้า ย้า� ชฺา้ ง ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง นี้ ยา่ ก่าซ้าด ยูม
้ คล้าว ดื้ง
9
กาน แง� แฮ้แม้แนยาว นอย่า บ้าเจอ อ่อก ฮู แอ แง� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ฮู
แอ คูง ลา� กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ
แล่ง� 10 ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ� มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน
แต้ม ชี ชี มาง ย้า เป�
‘แม่น แน น้า ปาว� กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺา้ ง ป่าวฮู ทื่อม่าง ซฺาลือ ปี่ ง�
ไม้ ยา ชฺา้ ง นางนา ชา ล้า เจ่อ ล่าง อือนา ซฺ้า ชี ล่าแง�’✡
11 “กงา นองนา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� ยอห์น ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่
ฮู ม้าย่า� ชฺา้ ง คาโคลาโค ชฺา้ งอางเมิง นู้ เกิด
้ ลือ ชี อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ แง� จ้า
พาจาว มาง อางเมิง เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ ยอห์น ล่อบ่าปา ฮื่อ
แง� 12 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง จีน เวอ จาย อามือ เคอ แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือ� ปีนแตปีนนา ย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ซี้ แง� 13 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู คาโคลา
โค แน โมเสส อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ จาย ยอห์น จีน เวอ ตื่อเคอ นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง
กาญ่าม เวอ บ้าเจอ ตอล้า แง แน� 14 จาว่าแน นอง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา เจ่อ
จ่า ยาว� นอง มือ กงาเจ่อ คูแง� ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ แม้แน ชี่ มาง
อ่ามือ ชา ลือ แงแน� ✡ 15 อ่าซ่าง ก้อง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า ชี คูปาว�
16 “กงา อามือ ชฺา
้ ง อือนา บ้าเจอ ก้อง เพ้ก ลื่อวา� ยอย่า ย่าเก ทื่งกง่า แน บ่อ ยาว
ซีแล กางอือ ป้าค้า ย้า� ยาว โฮ้กฮ้าว อี่ กาง แง นี้ แม้แน�
17 ‘กงู คองมาน มาโย้ง ตื่อบ่อ เมอ นอ บ่าเยน เค่ คู�
กงู ศพ จา ชี แน ฮาย บ่อ เมอ นอง มือ บ่าอูง่ คู�’
18 “ยอห์น ลือ ชี นี้ ยา
่ ยา อ่างูน
่ แต่ค่า บ่าต่าง� แน ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง แง� จ้า นอ ยางนา
19
แด่ยา่ อ่อง ชี แน จี่ กางแง� จ้า กงาชฺา้ งอางย่า มาง ลือ เมอ� กงา อางจฺ่าอางต้าง
ย้า� นองมู นี้ ง นี้ แม้แน จี่ กาง� ‘ชฺา้ ง จฺ่า อางไล้ แน แต่ค่า ต้าง อางคา� อ่าจ่าม ชฺา้ ง
1 พระเยซู

✡ 11:10 11:10 มาลาคี 3:1

✡ 11:14 11:14 มาลาคี 4:5

มัทธิว 11:20

23

มัทธิว 11:30

ภาษี กอฮู บ่าแม่น บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา แน ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา คาตา ซฺ้ามี แง� แน�
จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง ก้อง เค่ อือย่า ยอ พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง
แง�”
ชฺา้ ง พระเยซู นา บ่าเจ่อ อือ
ยาว พระเยซู มือ อางเมิง ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นา จี่ ชีเย� ไม้ ยา ยอง อางเมิง อือ เมอ
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮา ชี� จ้า ยองมู แฮ้ ยา่ อางบล่า บ ฮา แฮ้ง
บ่าว่าง คู� 21 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แง� “โคราซิน อางเมิง ชฺา้ ง เวอ� แน
เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ ง เวอ� กงา นอง อางเมิง คล้าว โย้เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกาง
อือ ไลเจ้อ ย้า ฮาย มย้าง ปี่ ล่าแอ่� จ้า นอง บ่าเจ่อ จ่าล่า แฮ้งย้า พาจาว มาง โคราซิน
อางเมิง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ ง อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี�
่ จาว่าแน กงา ไทระ อางเมิง
แน ไซดอน อางเมิง โย้เวอ นอง อางเมิง โย้เวอ ฮา ชี แม้แน ฮาย ยาว� มล่าง คางญ้า
อางเมิง ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื ย่า อางซี อางแล แบจ่า แล่ คู ยาว นื งบาเพ่น คูแง� ยาว อางก่า
อางตูม ก่าซ่ อบ พ้า อางซา อือ ตูม แล่ คู แง� ยาว บี่ยา่ วค้าล้า อางตู่ โย้เวอ พ่อ แล่
คูแง� นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ยอย่า ม้าม้า ย้า นื งบาเพ่น ชี แน� 22 พาจาว
มาง อางซี อางแล ต้าดต่อ น ฮา แฮ้นืง ย้า� โคราซิน อางเมิง ชฺา้ ง แน เบธไซดา อาง
เมิง ชฺา้ ง นี้ ไทระ อางเมิง ชฺา้ ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ แง�
20

23 “คาเปอรนาอุม

อางเมิง ชฺา้ ง นี้ ง ทื่อช่างกานญา บ่าเย่ง โจ เป พาจาว มาง นอง
นา มู่ง เวอ ซฺ่ืยแล ล่าง แน� แฮ้แม้ บ่าอ่า เป น่ อ ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง เวอ กงา กลา แอ ชา
กอน ย้า� ไม้ กงา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ โสโดม อางเมิง โย้เวอ ฮาย แล่ อู�
้ แฮ้
เมิง อามือ เคอ ย้า จา แง� 24 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อางนื งต้าด
ต่อน แฮ้นืง ย่า� นอย่า โสโดม อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� แน�
พระเยซู พาจาว มางนา อธิฐาน ฮา ย้าง
(ลก� 10:21-22)
พระเยซู มือ จี่ เย นี้ แม้แน� “อ่าโบ้งพาจาว เวอ� นา มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง
อางซื้ง มาง ย้า� กงา นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าแน� ยี่นดี ย้าเป นาง กงา อางเลิง่ นี้ ง
ชฺา้ ง อางแอ้น อางแบ อือนา โชง ชี ชี นี้ ยา่ � จ้า ชฺา้ ง บ่าแบบ่าบู่ ย่าเก ป้าค้า อือนา แบ
ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � 26 อางอ้า ย้า อ่าโบ้ง กงา พาจาว มาง เวอ� นาง เพล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่
ปาว แน�
27 “พาจาว กงา อ่า โบ้ ง ม้า กงานา กู ยา
่ งกู เจ้อ อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ จา ปี่ ล่าแง�
กงานา อ่าซ่าง มาง บ่าแบ ล่า กงากา� พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ญา อางแบ ล่า กงา
กา แน� ยาว พาจาว กงา อ่า โบ้ ง มางนา อ่า ซ่าง มาง บ่า แบ กงากา� กงา แน กงา
ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี่ อืนญา พาจาว กงา อางโบ้ง มางนา อางแบกงา กาแน�”
25 ยาว

พระเยซู ยาง ชฺา้ ง อือนา ซ่าว ปี่ ชียา้ ง
28 “ชฺา
้ ง คาโคลาโค นื งบาต่อง เวอ ตูกพานลาบ้าบ อือย่า กงาก้อง ลาน คู

ปาว� ยาว
กงา นองนา ซ่าว ปี่ ล่าว่า�
ม่าย ฮา ปี่ ล่า ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ คู ปาว แน กงา
ก้อง เล่นแบ แล่ คู ปาว� ไม้ กงาย่า อางเซฺิง่ อางไซ อางด่อ แน บ่าอ่อนจ่าแล� กงานา
ฮูพลา ปี่ ล่าปาว� ยาว กงา นองนา ซ่าว ปี่ ล่า คู แน� 30 ยาว กงา นองนา ล่ากาน ว่า
ปี่ ล่าง แฮ้งมือ บ่าฮ่านบ่าตือ� แน�
29 กงา

มัทธิว 12:1
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พระเยซู นา อางซี จี่กาน ย้าง
(มก� 2:23-28; ลก� 6:1-5)
1 ทื่อนื ง จา ชี� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ กอแต่ โย้เวอ ย่อ ไก ชีเย� แฮ้นืง ย่า ลอง
นื ง เย� ยาว ยาง ศิษย์ อือ นาบาตา ฮ่างแบ่ คู เย แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ กอน้าม ย่าง เชอ
ยาว ช่าจฺ่า คู ชี� 2 ฟาริสี มู อือ แฮ้แม้แน มย้าง ยาว ยอง มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่
เย� “โย้ ฮู ปาว� นาง ศิษย์ อือย่า อามือ ลองนื ง อางลี้บอางล่าว โย้เวอ อางซี ฮา คูช�
ี
แน�
3 ยาว พระเยซู มือ ยองนา พอ ชีเย นี้ แม้ แน� “นอย่า พระคัมภีร ์ เวอ บ่า กงา อ้าน
กางซื้ง ลา� ก่าซ้าด ดาวิด แน ยางชฺา้ ง อือ แบ่ซฺู่ คู เมอ บ้า เจอล้อ แม้ แน ฮา ชี แน�
4 ยา

โบสถ์ พาจาว มาง ดื้งย้า โย้เวอ ย่อ อ้อง แลน ชี� แน พาจาว มางนา ค้านู้มป่าง
ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า ชี� กงู ศาสนา อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่ � ปุโรหิต อืน ญา พาจาว มางนา
ค้านู้มป่าง ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า กงากา แง� จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ค้านู้มป่าง แฮ้ง จฺ่า ชี� อ่าจ่า
ม มือ ยาง ชฺา้ ง อือนา คาตา ย้า เปิ่ ง จฺ่า ปี่ ชี�
่ 5 ยาว นอย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง
บ่า อ่าน กางซื้ง ล่า� กาเทอกา ปุโรหิต โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ล่า กาน ว่า อือ ย่า ลองนื ง
เวอ ล่า กาน ว่า คูแง� จ้า ยอง ก้อง อางซี บ่า จา� 6 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า ชฺา้ ง โบสถ์
อางฮื่อ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ม้า นู้ จาน ย้า� 7 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘กงา
ย่า ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง มย้าง ซี่ค้า� อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้งนา มย้าง ซี้ง บ่าอ่า� แน�
จ้า นอ บ่าแบ คู พระคัมภีร ์ โย้เวอ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ บ้าเจอ นา ฮา แงแน� จาว่า
แน นอง อางแบ แน ยาว นอย่า ชฺา้ ง อางซี บ่าจา อือนา อางซี จา แงแน บ่าจี่ คู� 8 ไม้
กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ ม้า ย่า ล่าที่ อางจา ลองนื ง ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�
พระเยซู ชฺา้ ง ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชียา้ ง
(มก� 3:1-6; ลก� 6:6-11)
9 ยาว พระเยซู มือ ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้อง แลน ชี� 10 ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา
เย� ยาง ล่าปู่ แฮ้ อางแล่บ เย� ยาว อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ ล่อ ฮู
คูง เย� พระเยซู อ่าซ่าง นา ลองนื ง เวอ ยา แงแน� ไม้ ยอ พระเยซู นา อางเลิง่ จี่ เซฺ่อ
ซฺ้า เย�
11 ยาว แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยองนา พอ ชี นี้ แม้แน� “จาว่าแน นองมู โย้เวอ ชฺา
้ งทื่อ
ม่าง จา แง� ยางก้อง แกะ ทื่อโต จา ยาว ลองนื ง โย้เวอ ล้างบ้อ กลา แล่ ยาว� ยา ยาง
แกะ มางนา บ่าปล่อง จาก คื้น ลา ปี่ ลา� 12 ชฺา้ ง นี้ ยา่ แกะ ล่อบ่าปา เป อางฮู่ จาแง�
นี้ แม้แนยาว ลองนื ง เวอ อางแม่น ฮา แฮ้ยา่ อางลี้บอางล่าว เวอ เจิน
้ เจ้อ บ่าซี� แน�
13 ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่ บ มางนา จี่ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน� “ล่าปู่ กลาง
อ่อก ลือ ปี่ โว�” แน� ยาง ฮา เค่ ชีเย� ยาว ยาง ล่าปู่ อางแล่บ ย่าง ยาง ล่าปู่ ล่าซ่าย
แม้แน แม่น ล้า ชีเย� 14 ฟาริสี มู อือ แฮ้แม้แน มย้าง เมอ� ยอง ยิวชฺา้ ง โบสถ์ อางเง้
เวอ อ่อกแอน คูช�
ี แน ยองมู แฮ้ง น้าท้าม ลางกา ชี� พระเยซู นา บ้าเจอล้อแม้ แซ่
แงแน�
พระเยซู ย่า ย่าเจ่น พาจาว มาง แช้ ชี มาง
พระเยซู มือ แบจ่าแล่ ยาว ยาง มือ อ่อกแอน ชี� ยาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยาง
ก้อง เค่ แอน คูช�
ี แน พระเยซู มือ ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง คาโคลาโค อือ พ่าญาด ย่าง
16
ยา โปยว ปี่ ชี�
ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ม่า ชี� “กงา อ่าซ่าง แน ฮากนา บ่า
่
15 จ้า
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ม่า โจ� แน� 17 ไม้ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อิส ยาห์ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี
แฮ้งแม้แน ตอล้า ปี่ ง เย�
18 “นี้ ม้าย่า กงา ย่าเจ่น กงา แช้ ชี ชี มาง�
กงาย่า ยางนา นาบาตา ย้า นื งบาจาบ ลาก แง�
กงาย่า กงา อางค่องอางล้า แฮ้ง ยางนา ปี่ แน�
ยา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แฮ้ง ชฺา้ งกูเจ้อกูจาด อือนา ป่าว แบ ปี่ แง�
19 ยา อ่าซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแล ช่าง�
อ่าซ่าง มาง ยาง อางเซง แฮ้งนา ก้าด อือเมอ บ่ากงากย่า คู�
20 ยาง

อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา ฮาย ก่าจ่า ปี่ เมอ ตื่อเคอ� ยา ชฺา้ งอางด่ออาง
ย่า อือนา บ่าแม่น แน บ่าฮา ช่าง�
ยา ไมออ ปาง จูม ชีออ
ื แม้แน ชี อือนา บ่าเคลิก วี แน ยา กู่มบีท
่ ่อ ชาซฺู่ อือ แม้แน
ชี อือนา บ่าซฺู่�

21 กาญ่าม

โย้เวอ ชฺา้ งกูเจ้อกูจาด อือ ยางนา นื งบาแก่นจ่า คูแง�”✡

พระเยซู ล่าที่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ ย้าง
(มก� 3:20-30; ลก� 11:14-23; 12:10)
22 ชฺา
้ ง ทื่อม่าง จา แง แด่ยา่ อ้อง ปี่ ยาว บ่าฮูมย้าง กา แน บ่าจี่ตอ กาแน เพล่อ ปี่ ชี�
่
ยาว ค่องช่าง อืมมือ ยางนา พระเยซู ก้อง ซฺ่ืยล้า ชีเย� พระเยซู มือ ยาจ่า ชี แฮ้งย้าเย่
ยางมือ ฮูมย้าง ล้า ชี แน จี่ตอ กา ชี� 23 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบาม่าน โค ชีเย� ยาว
ยอง มือ น้า กาง เย นี้ แม้ แน� “ชฺา้ ง นี้ ม้า ย่า ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่า นอางซฺ้ือ มาง ไป้
วา�” แน�
24 จ้า ฟาริสี อือ กงากย่า คู ยาว ยอง มือ จี่ เย นี้ แม้แน� “เยซู ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา
อางเม้ง เบเอลเซบูล ชี่ มางก้อง ล่าที่ กงาบู้ ชี� แฮ้งย้า ยา แด่ยา่ ก่า อ่อก กงา กาแง�
แน�
25 ยาว พระเยซู อางแบ เย� ยอ บ้าเจอ เย้ง แงแน� แฮ้งเย่ นี้ แม้ แน ม่า ชี� “อาง
เมิง ล้อเมิง ชฺา้ ง อือ ซีแล บ่าโลง กาแง แฮ้เมิง ย่า อางเมิง เพล่อ แล แล่ บ่ากงา เป�
ยาว ยูม
้ ชฺา้ ง ล้อยูม
้ ซีแล กาแง ยอ ก่างพยา คูแง� 26 นี้ แม้แน ยาว ซาตานแด่ ยา่ ยอ
คา มาง ทื่อช่างกานญา� ค่าตอง แด่ยา่ ย่าเจ่น อือนา ก่างพยา ยาว ยางมือ ยาง อาง
โต แฮ้ง ก่างพยา แล่ กาน้า อี�
่ ยาว ยา ล้อ แม้ แน แด่ ยา่ ยอคา ก่าซ้าด เพล่อ แล ตอ
กาแน� 27 ท้าว นอง ศิษย์ อือย่า อ่าซ่าง ล่าที่ แฮ้ง ไจ คูแง� ไม้ ยอง ทื่อช่างกานญา
แด่ยา่ นา ก่าอ่อก แง� จาว่าแน นอง ศิษย์ อือ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ แฮ้ง บ่า
กงา ไจ ยาว� กงาม มือ ทื่อช่างกานญา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา ล่าที่ แฮ้ง บ่ากงา ไจ� นี้
แม้ แนยาว นอง ศิษย์ อือ ย้า นองนา อางซี ต้าดต่อ น ล่าง� 28 จ้า กงา พาจาว มาง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ แด่ ยา่ นา ก่าอ่อก แง� นี้ แม้ แนยาว พาจาว
มาง ก่าซ้าด ชา ลือ เพล่อ ลืง ย่าง อางญ่าม ชา เคอ ลือ ญา�
“บ่า อ่า เวิม มือ อ่า ซ่าง ฮาก ยูม
้ เวอ ค่าว อ้อง อางเกิง่ ค่าว ฮื่น นี้ ย่า� จาว่า แน
ยูม
้ ซื้ง อางแก่นอางคา มางนา บ่าชู พือ ชี เปิน ยาว� อ่าซ่าง มาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อาง
เกิง่ แฮ้ง บ่า ค่าว ฮื่น กงากา� จ้า ยูม
้ ซื้ง อางแก่ นอางคา มางนา ชู พือ ชี ยาว� ยูม
้
คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ แฮ้ง อางค่าว ฮื่น กงากา ย้า�
30 “ชฺา
้ ง กงา จี่ ต่าง บ่าฮายเค่ อือย่า ชฺา้ ง กงานา เม้อ ล่าง อือ ย้า� ชฺา้ ง กงานา บ่า
ปล่อง ล่าง อือย่า ชฺา้ ง กงา ล่ากาน แฮ้ง ฮาย ก่างพยา ปี่ อือย้า เป�
29
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31 “กงา

อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่า ล่าว่า� พาจาว ม้า ชฺา้ ง อางบล่าบ กูเจ้อ แน จี่ต่าง
ฮูยา้ กู เจ้อ อือนา อางซี บ่ายู�
่ จ้า พาจาว ม้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา
ฮูยา้ คูชี อือนา อางซีอางบล่าบ ยู้ แง� ตื่น อ่ามือ เวอ จาย แน กาญ่าม เวอ เคอ ย้า�
32 จ้า อ่าซ่าง กงาชฺา
้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ มางนา จี่ ฮูยา้ ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มาง
นา อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ เวิม อางกงา� จ้า อ่า ซ่าง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง
มางนา จี่ ฮูยา้ แง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซีอางบล่าบ ยู้ แง� ตื่น อามือ จีน
จาย จ้างจ้าง จีน เวอ เคอ ย้า� แน�

นาย่า ชฺา้ ง ล้อแม้ อือ
(ลก� 6:43-45)
33 “จาว่า แน จฺืงจฺ้ ืง แฮ้ง นา บ้า เจอ จฺ้ ืง แน แบ ซี้ง แนยาว อางซื่อ โย้ ฮู กาโน� จา
ว่าแน อางจฺ้ืง แฮ้ง อางแม่น แน ยาว� อางซื่อ แฮ้งมือ อางแม่น� จ้า จาว่าแน อางจฺ้ ืง
แฮ้ง บ่าแม่น ยาว� อางซื่อ แฮ้งมือ บ่าแม่น� 34 อื้อล้าง อางปีด อางเจ้อ อือ เวอ นอ
ย่า ชฺา้ ง บ่าแม่น� จี่ต่าง อางแม่น แน อางกง่าอางเกิง อือย่า นอง ม่านป่อง โย้เวอ ล้อ
แม้แน จายล้า ตอกา แน� ไม้ นื งบา โย้เวอ บ้าเจอ ปลืงล้อน จา แง นอง ม่านป่อง มาง
แฮ้แม้ยา้ จี่ อ่อกล้า ปี่ แง� 35 ชฺา้ ง อางแม่น อือ ยอง นื งบา คล้าว เวอ อางแม่น อือ จี่
ล้า ปี่ ง� จ้า ชฺา้ ง บ่าแม่น อือ ยอง นื งบา คล้าว เวอ บ่าแม่น อือ แอ่ ย้า จี่ คูแง� 36 กงา
ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง ย่า� นอง จี่ต่าง กูยา่ งกูเจ้อ บ่าแม่น แน จี่ ชี
อือ กงาลาบ จ่าแล่ คู แง� 37 นอง จี่ต่าง แฮ้งย้า ฮายแบ ปี่ ง� นอย่า อางกง่าอางเกิง
ล่า อางซี แน�”
พระเยซู นา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ม่าย ฮา ปี่ ง ย้าง
(มก� 8:11-12; ลก� 11:29-32)
38 อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ แน ฟาริสี ทื่อ บ่า อือ ย่า พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง
เย� “อ่าจาน เวอ� อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮายฮู ปี่ ล่าปาว� ไม้ กงู แบ ซี้ง แง นา
ย่า พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง ม้าม้า แน อางจา ล่า แน�”
39 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “ชฺา
้ ง บ่าแม่น แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่า
เจ่อ อือย่า� ชฺา้ ง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ม่า ฮา ปี่ ง อือ ย้าเป� จ้า กงาย่า เจิน
้ เจ้อ
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮา ฮู ปี่ ล่า� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โยนาห์ ก้อง อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮ้งญา ฮายฮู ปี่ ล่าง� 40 ยาว กงาชฺา้ งอางย่า มางนา ชฺา้ งอางเมิง ท้ามชฺา้ งซฺี้
ชียา้ นู้เวอ 3 คี่ 3 นื ง ชี แง� โยนาห์ ล่องแต่ อางฮื่อ ป่องปอง เวอ 3 คี่ 3 นื ง ดื้ง ชี แม้
แน�”
41 “อางนื งต้าดต่อน แฮ้นืง นี นะเวห์ อางเมิง ชฺา
้ ง อือย่า� นองมู อามือ ชฺา้ ง อือก้อง
ทื่งกง่า แน ทานล้า แง� ยาว นองนา จี่ ล่า คูแง� ไม้ นี นะเวห์ อางเมิง ชฺา้ ง อือ โยนาห์
ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง กงากย่า คูยาว อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง คู� จ้า กงา โยนาห์ ล่อบ่า
ปา แน ฮื่อ เวิม� กงา ม่าอูบ
่ ล่าเมอ นอ กงานา บ่าน่าจ่า ล่า แน นื งบา บ่าเพ่น คู�
42 “ยาว พาจาว มาง ชฺา
้ ง อางบล่าบ คาโคลาโค อือนา อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง� พระ
ราชินี เชบา อางเมิง โย้เวอ จายล้า ชีมาง พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ นอง อางเลิง่ อางซี
ฮา ชี แฮ้ง อู่บน้า ปี่ แง� ยา อางเว่อ เวอ จายล้า ชี ก่าซ้าด โซโลมอน วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง
น้า ล้า แงแน� จ้า กงา ก่าซ้าด โซโลมอน ล่อบ่าปา แน ฮื่อ เวิมมือ นองมู นี้ ยา่ กงานา
บ่าน่าจ่าล่า คู�”
แด่ยา่ อ่อง แน แด่ยา่ อ่อก ย้าง
(ลก� 11:24-26)
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“แด่ ยา่ มาง ชฺา้ ง อางโต โย้ เวอ อ่อก ยาว� ตี อางกื ออางคาก อือ เมอ ดื้งย้า ซฺ้า
กว่า แอ ชีเย� จ้า บ่า ซฺ่า กงากา เย� 44 ยาว ยาง นี้ แม้ แน จี่ เย� ‘กงา ชฺา้ ง กงา อ้อ
งอ่าน มางก้อง พ่าว อ้อง แล่ง แฮ้ง เชคาไล� แน� ยาว ยาง พ่าวแอ้น น้าว� ยาว ยาง
มย้าง ชีเย� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า ยูม
้ อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ชฺา้ ง บ่า ดื่ง อือ ป้า ค้า ย้า เพล่อ ชี แน�
45 ยาว แฮ้งย้า ยาง มือ แด่ยา
่ ยาง ล่อบ่าปา แน อางโซ้กอางไล้ อือนา 7 แด่ ช่าง ยาว�
ชฺา้ ง แฮ้มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน อ้อง ชีเย� ยาว ชฺา้ ง แฮ้มาง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา เย
ลาบ้าบ เค่ แล่ช�
ี่ อามือ จีน อางไล้ นู้เวอ ชฺา้ ง บ่าแม่น อืมมือ แฮ้แม้ยา้ ชา กงาเพล่อ
คู แง�”
43

พระเยซู ศิษย์ อือย่า ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ย้า
(มก� 3:31-35; ลก� 8:19-21)
46 พระเยซู ค่ องช่าง อือ นา ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ ม่า อู่ บ จา เมอ� พระเยซู อางแพ้ แน
อางบา อือ ยางนา จี่ชา่ ง ซี้ ยาว ยูม
้ อางเง้ โย้เวอ ล่อ ดื้ง คู ชีเย� 47 ยาว ชฺา้ ง พระเยซู
นา นี้ แม้แน ลือ ม่า ลือ ชีเย� “อ่าจาน เวอ� นาง อางบา แน นาง อางแพ้ อือ นางนา
อางเง้ โย ล่อ ล่าง� แน�
48 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยางนา น้า ชี นี้ แม้แน� “กงา อางบา แน กงา อางแพ้ อือ
ย่า อ่าซ่าง�” แน� 49 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือก้อง ล่าปู่ กลาง แอ ยาว จี่ เย นี้
แม้แน� “นอง ย้า กงา อางบา แน กงา ม้องน้าม อือ ย่า� 50 ชฺา้ ง กงา อางโบ้ง มู่งท่า
เวอ ดื้ง มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ อือ ย่า� กงา อางบา แน อางแพ้ อางป่อ ม้า ม้า
อือย้า� แน�

13

พระเยซู กอ ปยา อางเลิง่ แฮ้งนา จี่เคอ ย้าง
(มก� 4:1-9; ลก� 8:4-8)
1 ทื่อนื ง กานญา เย� พระเยซู มือ ยูม
้ เวอ อ่อก ลือยาว ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง เวอ
2
ดื้ง ลือชี� ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยางนา แวด คูช�
ี แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ ล้อง เวอ ตา แอ
ชี� ยาว ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง โย้ จา คู ชี� 3 ยาว พระเยซู มือ ยองนา
อางเลิง่ ม่าอูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี� ยา นี้ แม้แน อูบ
่ เย�
“น่าว่าฮู ทื่อม่าง จา แง� อ่อกแอ กอย่าว ปยา แอ ชี� 4 กอย่าว ปยา เมอ� กอย่าว
ทื่อบ่า อือย่า แก้บ้า ย่อย่า อือเมอ กลาน ชี� ยาว ฮาย่า ดอก จฺ่า โค ชี� 5 กอย่าว ทื่อบ่า
อือย่า ลอบา ท่า เวอ นื้ งชฺา่ จา ชี อือเมอ กลาน ชี� ยาว กอย่าว แฮ้ง อางไว่ ย้า แต่ล้าน
ชี� ไม้ นื้ งชฺา่ บ่าน่า� 6 จ้า นื้ งช้า ช่อ เมอ ล้อง ยาว แฮ่ว กือ ซฺี้น ชี� ไม้ อางเช บ่าน่า�
7 กอย่า ว ทื่อ บ่า อือ ย่า จี่ กู่ แต่ เวอ กลา แอ ยาว จี่ กู่ ปาว ย่าง โปกปาว ฮา ซฺี้ ปี่ ชี่ เย�
8 จ้า กอย่า ว ทื่อ บ่า อือ ย่า นื้ งชฺา
่ อางแม่น อือ เมอ กลาน ชี� แฮ้งย้า แต่ ฮื่อ มอง ล้า
แม่นมาง ชี� แน กอน้าม พลอง อ่อก ล้า กอ กงา ชี 30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ�
9 อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า คูปาว� แน�
บ้าเจอ พระเยซู อางเลิง่ อางเพ้ก แน
(มก� 4:10-12; ลก� 8:9-10)
10 พระเยซู ศิษย์ อืมมือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้า คูง เย� “บ้า เจอ นา อางเลิง
่ เพ้ก
อือ แอ่ แน ค่องช่าง อือนา อางอูบ
่ น้า ปี่ แน� แน�
11 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน ม่า ชี� “นอง ญา เป พาจาวอางเมิง อางเลิ่
งอางโชง แฮ้ง กงาแบ คูงแง� ฮาก ย่า บ่ากงา แบ เป� 12 นอ ชฺา้ ง น้าฮู บ้าเจอล้ออื้อ
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เจ้อ เพล่อ แงแน� ชฺา้ ง กงา ม่าอู่บ ยาว น้า อือ ยอ บย่า แน แบ เค่ แง� จ้า ชฺา้ ง กงา
ม่าอู่บ ยาว บ่าน่า อือ� อางแบ ย้า แน เย้ง จ่าแล่ง อือ� พาจาว ม้า ยาง แบ ชี แฮ้ง ยู้
คื่น แล่แง� 13 นี้ งย้า กงา ยองนา อางเลิง่ เพ้ก น้า ปี่ นี้ ยา่ �
ยองมู นี้ ยา่ ฮู เวิม ฮู แล่ ย้า� จ้า บ่าฮู มย้าง กา�
น้า เวิม น้า แล่ ย้า� จ้า บ่าน่ากลา กา� ไม้ ยอง มย้าง ยาว แบน ยาว�
ยอ พาจาว มางนา พ่าว ซฺ้า ล้า แง� แน พาจาว มาง ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู�
่
14 “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน ตอล้า ชี�
‘นอย่า น้ายาวน้าแล่ เวิม มือ บ่าแบ คู
นอย่า ฮูยาวฮูแล่ เวิม มือ บ่ามย่าง�
15 ไม้ ชฺา
้ ง นี้ มู นื งบา นี้ ยา่ อางล้าน�
ยอง น่าซื่ง นี้ ยา่ บ่าน่า ซี้ แน ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง แมนื อ แฮ้ง วาบ แล่ง�
นี้ แม้ บ่าอ่า แนอู้ ยอ อางกงามย้าง คู� แน ยอง น่าซื่ง แฮ้ง อางกงากย่า คู� แน ยอง
นื งบา แฮ้ง กงาแบ คูแง�
แน กงานา พ่าว ซฺ้า ล้า ล่าง�
กงานา ยอง อางบล่าบ อือ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แน�’ ✡
16 “นองมู น่าซื่ง จา ยาว กงากย่า อือ� แน แมนื อ จา ยาว กงามย้าง อือย่า� พาจาว
มาง ก่ามป่อน แฮ้ง กงาบู้ ญา� 17 กงาย่า อางเลิง่ ม้า ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า นี้
แม้แน� อามือ นอง อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ ยา่ � ค้าแต้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
แน ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ อือย่า� นาบาตา แน กงากย่า กงามย้าง
คู ซี้ เวิม� ยอ บ่ากงากย่า แน บ่ากงามย้าง คู�”
กอย่าว ปยา ชี แฮ้ง จี่ไค้ น้า ปี่ ง ย้าง
(มก� 4:13-20; ลก� 8:11-15)
18 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “แม่น แน น้า คู โว นี้ ยา
่ น่าว่าฮู มาง กอปยา อางเลิง่
เพ้ก แฮ้ง อูบ
่ ไค้ แบ ปี่ ล่าง ย้าง� 19 กอย่าว แก้บ้า อือเมอ กลา ชี อือย่า� ชฺา้ ง พาจาว
มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า คูยาว� บ่าแบ กื้ง แน ชฺา้ ง บ่าแม่น มาง แน บ่าอ่ายาว
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง� ยอง นื งบา คล้าว เวอ พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง อือ ค่าว ฮื่น
ปี่ ชี่ อือย้า� 20 ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว ลอบา ท่า นื้ งชฺา่ จา ชีออ
ื เมอ กลา ชีออ
ื
ช้อด ย้า� ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่าง กงากย่า เมอ� นื งบาต่อ งม่อนซ้า แง� แน ซฺ้ อก
ย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง นื งบา เวอ กอ ชี คูช�
ี 21 จ้า ยอ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา
แน บ่าแบ คู� แฮ้งย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง นื งบา เวอ อางมล่าง แน บ่าดื่ง แง� จา
ว่าแน ยอง พาจาวจี่ต่าง เจ่อ ชี แฮ้ง ปาปาย� แน ฮาก ยองนา คาม ฮาย ตูกพานลาบ้า
บ ปี่ ยาว� ยอ ซฺ้อก ย้า พาจาวจี่ต่าง เจ่อ ชี แฮ้ง ว่าง แง� 22 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว
จี่กู่ปาว กลา ชีออ
ื ช้อด ย้า� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พาจาวจี่ต่าง กงากย่า ชีออ
ื ย้า� จ้า ยอ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แฮ้ง พีล
้ ้อง แง� แน อางเกิง่ อางก้อ ค่าม พลู้ อือนา ลาก แง�
แฮ้งย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง ก้อง จองไจ บ่าจา แง� ยาว นี้ ยา่ ยอง จี่วด
ี โย้เวอ จี่กู่
ปาว ชี ปี่ ชี่ ช้อด แน� 23 จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว นื้ งชฺา่ อางแม่น เวอ กลา ชี อือ
ช้อด ย้า� ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ม้าม้า แน กงากย่า ยาว นื งบา คล้าว กอ ชี ชี�
แน จองไจ ตอล้า ชี 30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ� แน�
กอ แน บู่ก่า อางเลิง่
✡ 13:15 13:15 อิสยาห์ 6:9-10

มัทธิว 13:24

29

มัทธิว 13:41

พระเยซู มือ อางเลิง่ ทื่อเลิง่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “พาจาว มาง อางเมิง
แฮ้ยา่ เพ้ก ลื่อ ยาว� ชฺา้ ง ค่า ตอง น่า คล้า ว โย้เวอ กอย่า ว อางแม่น ปยา ชี มาง แม้
แนย้า� 25 จ้า มู่ง คี่ เวอ ชฺา้ ง อือ ยู่ โค เมอ� ชฺา้ ง ยางนา บ่า ซอ มางมือ ล้า ยาว ยาง
กอปยา ชี โย้เวอ บู่ก่า นื อ ย่าง ค่าว ปยา ยาว ฮื่น ชีเย� 26 กอ อือ แต่ล้า กอปู่ม พลอง
ลา เมอ บู่ก่า อือ คาตา เย แต่ ล้า ชี� 27 ยาว ย่าเจ่น อืมมือ น่า อางซื้ง มางนา น้า คูง
เย นี้ แม้แน� ‘เจ้านาย เวอ� นาย่า กอย่าว อางแม่น อือ ปยา แอ อ่าลา� ท้าว บ้าเจอ
บู่ก่า อือย่า ล้อแม้แน ตอล้า กงากา ชี แน�’
28 “ยาว เจ้านาย มาง มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา พอ ชีเย นี้ แม้แน� ‘ชฺา
้ ง กงานา บ่าซอ
ล่าง มาง ฮา ชี แน� ยาว แฮ้งย้าเย่ ย่า เจ่น อืม มือ น้า คูง แง นี้ แม้ แน� ‘นาย่า กงู นา
กื่น ปี่ ล่าง ลา�’ แน�
29 “ยาว ยาง ย่า เจ่น อือ นา ม่า เย ‘บ่า กงา กื่น คา อ่า ซ่า กอ อางแม่น อือ นา คาตา
กื่น นา� 30 อางญ่าม กอแย่ ญ่าม เมอ เคอ แน ทื่ งกง่า แน ตอ แต่ ล้า ปี่ ปาโน� ยาว
กงา กอแย่ บ่า อือ นา ม่า บู่ ก่า แฮ้ ออ
ื นา แย่ ช้อน ยาว บี่ ท่อ ฮ้าน พี แอ ปี่ ง แน� เปิน
ยาว กอ อางแม่น แฮ้ง กงา กอโชง โย้เวอ ม่า ฮ้าน ชี ล้า ปี่ แน�’ ”
24 ยาว

ม่าต่าโก้บ นื อ แน ผงฟู อางเลิง่ แฮ้ง เพ้ก ย้าง
(มก� 4:30-34; ลก� 13:18-21)
31 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “พาจาว มาง อาง
่ ทื่อเลิง่ อูบ
เมิง แฮ้ยา่ ม่าต่าโก้บ อางนื อ� น่าว่าฮู มาง ยาง ย้า โย้เวอ แล คลา แล ชี แม้แน ย้า�
32 ม่าต่าโก้บ นื อ นี้ ยา
่ กาบ่ากาเจ้อ อางนื อ อือ ล่อบ่าปา เย อี เลิน
่ เลิน
่ แง� จ้า ยาง ฮื่อ
ลา เมอ ซื่อย่าวก่างย่าว กาบ่ากาเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� แน ฮาย่า อืมมือ ล่างาม โย้
เวอ อางป่าม ป่าม เวิม อางกงา�”
33 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “พาจาว มาง ชฺา้
่ ทื่อเลิง่ อูบ
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ลือ นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ลือ แง� ค่าบาย่า ทื่อม่าง ผงฟู
แฮ้ง ไจ ค้านู้มป่าง แต่ง ชี ป้าค้า ย้า� ยา แป้ง 3 ถัง โย้เวอ ผงฟู อางอี ซูน ยาว แป้ง
แฮ้งนา ฮา อูง่ ล้า ปี่ ชี�
่ แน�
34 พระเยซู อางเลิง
ื ค่องช่าง อือนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก
่ คาโคลาโค นี้ ออ
น้า ปี่ อือ แอ่ ย้าเย่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี�
่ อางเลิง่ ทื่อเลิง่ แนม มือ บ่ากงา เพ้ก แน บ่าจา
เย� 35 ยาว นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง จี่ ชี ชี แม้แนย้า ตอล้า ชี�
“กงาย่า อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ อือ ม่าอูบ
่ แง
กงาย่า ชฺา้ งอางเมิง แต่งล้า เมอ จาย
อางเลิง่ โชง ชี ชีออ
ื จี่เคอ แง� แน�
กอ แน บู่ก่า อางเลิง่ ไค้ แบ ปี่ ย้าง
ค่องช่าง อือก้อง เจิก
้ เวอ อ้องแล ยาว� ยาง ศิษย์ อืมมือ เค่
่ ล้า ยาว ยูม
อ้องล้า ยาว นี้ แม้แน ป้า เย� “กงู นา น่า คล้าว เวอ บูก
่ ่า อางเลิง่ เพ้ก แฮ้ง อูบ
่ ไค้ น้า ปี่
37
ล่า ปาว� แน� พระเยซู มือ ยองนา พอ ชีเย นี้ แม้แน� “กอย่าว อางแม่น ปยา ชีม้า
กงาชฺา้ งอางย่า มาง� 38 น่า แฮ้ยา่ ชฺา้ งอางเมิง ย่าง� กอย่าว อางแม่น อือย่า พาจาว
มาง อางเมิง เวอ ชฺา้ ง อือ� ยาว บู่ก่า อือย่า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ชฺา้ ง อือ� 39 ชฺา้ ง
บู่ ก่า ปยา ลา ชี ม้า ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง� ยาว อางญ่าม แย่ ญ่าม แฮ้ ยา่ ชฺา้ งอาง
เมิง อางนื งลีน ย่าง� ยาว ชฺา้ ง กอแย่ อือ เท่วาด่า อือย้า เป�
40 “บู่ก่า อือนา ล้อแม้แน แย่ ยาว บี่ท่อ พี แง� อางนื งลีน เมอ แฮ้แม้แนย้า ตอล้า
แง� 41 กงาชฺา้ งอางย่า ม้า เท่ วาด่า อือนา ซฺาแอ ปี่ ยาว� ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ฮา ปี่
36 พระเยซู
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ชี่ อือนา แน ชฺา้ ง คาโคลาโค บ่าแม่น ฮา ชี อือนา ซฺ้า ช้อน แง� ยาว พาจาว มาง อาง
เมิง อางเง้ โย้เวอ ก่าอ่อก แอ ปี่ แง� 42 ยาว เท่วาด่า อืมมือ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา บีท
่ ่อปู่ม อาง
43
จ่อ ชฺา้ ง ด้า โฮ้กฮ้าว โย้เวอ ฮ้าน วี แอแง� ยาว ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน
ฮายเค่ อือ� ยอง อางโบ้ง มาง อางเมิง โย้เวอ มู่งนื่ ง แม้แนย้า แปล้นซ้า คูแง� อ่าซ่าง
ก้อง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า ชี คูปาว� แน�
อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางคา แน ไข่มุก อางเลิง่ ย้าง

จี่ แล่ง เย่ นี้ แม้แน� “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ น่าตูง เวอ อางเกิ่งอา
งก้อ อางฮู่ อางคา โชง ชีออ
ื แม้แนย้า� ยาว ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล้า มย้าง ล้า เมอ� ยาง มือ
อางอ้าน แม้ แน โชง ชี แง� ยาว กย่าง แฮ้ง ปาปาย ยาง อางเกิ่ งอางก้อ ค้า จา ย่าง
ก่อง ยาว น่าตี แฮ้ง แล วื้อ แล ชี�
45 “แน พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ ยา
่ ไข่มุก วื้อฮู อางแม่น อางมาง ซฺ้า กว่า มาง แม้
46
แนย้า� ยาว ไข่มุก อางฮู่ นาบาตา คา ทื่อซื่อ มย้างจ่า ยาว� ยางมือ ยาง อางเกิง่ อา
งก้อ ค้าจา อือ ก่อง ยาว� ไข่มุก แฮ้ง แล วื้อ แล ชี�”
44 พระเยซู

ฮอจื้ง ล่องแต่ ชู เซฺ่อ อางเลิง่ ย่าง

พระเยซู จี่ แล่ง เย่ นี้ แม้ แน� “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ ยา่ ลองอองอางฮื่อ โย้
เวอ� ฮอจื้ง จาน ยาว ล่องแต่ ไลเจ้อ แน กงาชี แม้แนย้า� 48 ยาว ฮอจื้ง โย้เวอ ล่อง
แต่ อ้อง บย่า ยาว� ฮอจื้ง แฮ้ง จากคื้น ล้า ปี่ ยาว ล่องแต่ อางแม่น อือ แอ่ แน แช้ยู้
ยาว� ค้าตืง เวอ กาน ยาว ล่องแต่ บ่าแม่น อือนา จาน แอ ปี่ ง� 49 อางนื งลีน แฮ้นืง
มือ แฮ้แม้ แน ย้า� เท่ วาด่า อือ ชฺา้ ง อางแม่น อือ แน ชฺา้ ง บ่า แม่น อือ นา เจิก
่ กาปี่ ง
แง� 50 ยาว ชฺา้ ง บ่า แม่น อือ นา บี่ ท่อ ปู่ ม นาบาตา ล้อง ชฺา้ ง ด้า โฮ้ก ฮ้า ว คูง โย้ จาน
แอ ปี่ แง�”
51 “กงา กูยา
่ งกูเจ้อ จี่ ล้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ นอย่า แบ คายา�” ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ พอ คูง
เย นี้ แม้แน� “แบ คู คายา� แน�
47

แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง แง� “อางลี้บอางล่าว
ม่าอูบ
่ ฮู คาโคลาโค พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ง กงาแบ คูชี อือย่า� ชฺา้ ง ทื่อม่าง ยาง ยูม
้
คล้าว โย้เวอ อางเกิ่งอางอ้าน แน อางเกิ่งอางซฺ่ือ จา แม้แนย้า� ไม้ ยอ โมเสส อางลี้
บอางล่าว แน กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อือ ทื่งกง่า แน ม่าอูบ
่ แง�”
52 ยาว

นาซาเร็ธ ค่องช่าง อือ พระเยซู นา บ่าเจ่อ ย้าง
(มก� 6:1-6; ลก� 4:16-30)
53 ยาว พระเยซู อางเลิง
่ เพ้ก น้า ปี่ อือ จี่ เปิน ยาว ยางมือ เจิก
่ อูบ
่ แอน ชีเย� 54 ยาว
ยาง ค่อง ค่อล้า ชี โย้เวอ พ่าว แอน ชีเย� ยาว ยิวชฺา้ ง อือโบสถ์ โย้เวอ ต่องก่าต่าง ม่า
อู่บ ชีเย� ยองมู ย่าง มือ นาบาตา เย นื งบาม่าน คูช�
ี แน น้า กาง เย� ค่าพ่าย่า นี้ ม้า
ยา ล้อเกิง้ วีไ่ ซป้านญา กงา ชี� แน ล้อเกิง้ เวอ ล่าที่ กงา ยาว อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกาง
อือ ฮา ตอ กา ชี� 55 “ยา ล่าไม ซ้าล้า อางย่า มาง อ่าลา� ยาง อางบา มาง อางเม้ง มา
รีย�
์ ยาว ยาง อางแพ้ อือย่า ยากอบ โยเซฟ ซีโมน แน ยูดาส ยอง บ่าอ่า ลา� 56 ยาว
ยาง อางป่อ คาโคลาโค อืมมือ กงูก้อง เวอ ทื่งกง่า แน ดื้ง อ่าลา� ยาว ยา ล้อเกิง้ เวอ
วีไ่ ซป้านญา แน ล่าที่ กงา ล้า ชี�” แน� 57 ยอย่า พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย� จ้า พระ
เยซู มือ ยองนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา กูตี ย้า ฮาก นาบทื้อ
คูแง� จ้า ค่าตอง ค่อง ค่าตอง อางเมิง แน ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ยองนา บ่านาบบ่าทื่อ คู
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แน�” 58 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า แน บ่า
กงาฮา� ไม้ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ยางนา บ่าเจ่อจ่า คู เย�

14
ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู อางเลิง่ กงากย่า ชียา้ ง
(มก� 6:14-29; ลก� 9:7-9)
1 ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มาง พระเยซู อางเลิง
่ ย่าง กงากย่า ยาว� 2 ยาง
มือ ยาง ชฺา้ งน้าย้าท้ามย้า อือนา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “ยา ยอห์น ล้างตือพิธีบัพติศมา
ฮา ปี่ ฮู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง ม้าม้า นาตู้� แฮ้งย้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา
กงา กาแง� แน�
3 ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด นี้ ม้า ยาง ชฺา
้ ง อือนา ม่า ยอห์น นา ชู คอก ล้อง ปี่ ชี่ มาง ย้า� ยาง
นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ ยา เฮโรเดียส นา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ แง� เฮโรเดียส ฟีลิป ค่าบา�
ฟีลิป ก่าซ้าด เฮโรด อางแพ้� จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ค่าตอง อางแพ้ มาง ค่าบา มางนา ยู้
ชี� 4 ยาว ยอห์น ก่าซ้าด เฮโรด นา อางเลิง้ ย้า นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แง� “อางแพ้ ค่าบา นา
5
ยู้ ค่าตอง ค่าบา เพล่อ ปี่ ง นี้ ยา่ อางซี เป� แน� แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยอห์น
นา แซ่ ซี่ง แง� จ้า ค่องช่าง อือนา แค เย� ไม้ ค่องช่าง อือย่า ยอห์น นา พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู แน นาบทื้อ คูง นอ�
6 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด เกิด
้ นื ง ปอ เมอ เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ มาง มือ� อ่อกลือ ก่าซ้าด
เฮโรด แน ยาง ชฺา้ ง ม่าย ล้า ปี่ ชี่ อือนา เยน ฮู ปี่ ชี่ เย� ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ นาบาตา
เย ซอ แง� 7 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มือ ก่ามค่า น ปี่ ชี่ ยาง คาป้า อือ ย้า ปี่ แงแน�
8 แฮ้งเย่ ยาง มือ ยาง อางบา มาง ม่าย ป้ า ปี่ ชี่ แม้ แน ป้ า ชี� “ยอห์น ล้างตือ พิธ ีบัพ
ติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง อางตู่ แฮ้ง ต่อน ยาว� ฮ่างเพิน
่ เวอ กาน ยาว� กงานา นู้เวอ ฮ้าน
ปี่ ล่าว� แน� 9 ก่าซ้าด เฮโรด นาบาตา เย นื งบาชูม
่ แง� จ้า บ้า เจอล้อ แม้ บ่า ฮาตอ
กาเย� ไม้ ยา ชฺา้ ง ป้า ล้า ปี่ ชี่ อือ ล้า ก้า เวอ แฮ้ แม้ แน ก่ามค่า น ปี่ ป้าน่ อ� ยาง มือ
แฮ้งย้าเย่ เฮโรเดียส มาง อางย่าย่าบี่ มาง ป้า ชี แม้แน ฮาย ชี� 10 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด
มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่า ยอห์น อางตู่ แฮ้ง คอก คล้าว เวอ ต่อน แล ปี่ ชี่ เย� 11 แน
ยอห์น อางตู่ แฮ้ง ฮ่างเพิน
่ เวอ กาน เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ มางนา ปี่ ชี� ยาว เฮโรเดีย
ส อางย่า ย่า บี่ แฮ้มาง ยาง อางบา มางนา ฮ้าน ปี่ แอ ชี� 12 ยาว ยอห์น ศิษย์ อืม มือ
ยอห์น อางโต ย่าง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
่ น้า ปี่ ชี�
ี า้ โย้เวอ ฮ้าน ชี แอ ยาว พระเยซู นา อูบ
่

พระเยซู ชฺา้ ง 5,000 จาน นา ปอ ชียา้ ง
(มก� 6:30-44; ลก� 9:10-17; ยน� 6:1-14)
13 พระเยซู ยอห์น อางเลิง
่ ย่าง แบน ยาว� ยาง มือ ยาง ทื่อม่าง แน ตีอางกยาบ โย้
เวอ ล้องตา แอน ชีเย� ยาว อางเมิง อือเมอ ค่ องช่าง อือ แบน คู ยาว� ยองมือ พระ
เยซู ก้อง นื้ งชฺา่ ท่า ป่ากย่า เค่ แอน คู ชีเย� 14 ยาว พระเยซู ล้อง เวอ อ่อกล้า นื้ งชฺา่ ท่า
เวอ เคอ ล้า ยาว� ยาง มือ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า แน ล่อจา นา มย้าง ยาว ซื่งกง่ากย้า เย�
ยาว ยาง มือ โย้เวอ ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา ยา ชีเย�

เคิน ยาว ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่าย ล้า ชี� “อ่าจาน เวอ� นู้
ตี อางกยาบ เจิน
้ บ่าจา� แน อามือ มู่งคี่ล้าก้า ชา เคิน ญ้า�
้ เจ้อ บ่าจา� แน ชฺา้ ง ยูม
ยองนา ม่าย พ่าว แอ แล่ ปี่ ปาว� ยองนา นู้เวอ ค่อง อางแท้ อือ เมอ ม้างม้า เจ้อ ซฺ้า
วื้อ จฺ่า แอ ปี่ ปาว� แน�
15 มู่งคี่ล้าก้า
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พระเยซู ม่า ชี นี้ แม้แน� “ยองนา เกิง้ เกิง้ บ่ากงาม่าย แอ ปี่ คา� นู้เวิม ดื้ง ปี่
ปาว� นอง มือ ยองนา จฺ่าเกิง่ ปอ คูปาว� แน� 17 ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ นี้ แม้แน ม่า
คูง เย� “กงูก้อง ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต ญา จา แง� แน� 18 ยาว พระเยซู
มือ ม่า เย นี้ แม้แน� “นู้เวอ ฮาน ล้า ปี่ ว� แน� 19 ยาว พระเยซู มือ ค่องช่าง คาโคลา
โค อือนา บู่ก่าแต่ เวอ ม่าย ดื้ง ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง มือ ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต
ย่าง ท่าม แล่ ยาว� มู่งท่า ป่ากย่า ฮู แล ปี่ ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชีเย� แน
ยาง มือ ยาง ศิษย์ อือนา ค้านู้มป่าง ย่าง เปิ่ ง ปี่ ชี� ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ ค่องช่าง อือ
นา เปิ่ ง จฺ่า ปี่ ชี�
่ 20 ยาว ค่องช่าง อืม ก้อ ย้า จฺ่า คูช�
ี ยาว ศิษย์ อืม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
ค้านู้ม ป่าง� แน ล่องแต่ จฺ่า จาน ย้าง 12 ซ้า ล้อ ง กอกงา ชี� 21 ชฺา้ ง โย้เวอ จฺ่า เกิง่ จฺ่า
ชีออ
ื ค่าพ่าย่า แอ่ แน 5,000 คู่น เย� จ้า ค่าบาย่า แน ย่าเก อือนา บ่ากงา ดาบ เย�
16 จ้า

พระเยซู ล้างท่า เวอ ย่อ ชียา้ ง
พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ล้อง ม่าย ตา แอออน ฮา ปี่ ชีเย� จ้า ยา ค่อง
ช่าง อือนา ล่อ ซฺา ชีเย� 23 ค่องช่าง อือ แอ โค คู ยาว พระเยซู มือ� ยาง ทื่อม่าง แน
ตาแซ้ ท่า เวอ แล อธิษฐาน ฮา แล ชีเย� มู่งคี่ คี่ เวิม มือ ยา ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ยาง ทื่อ
ม่าง ญาเย่�
24 ยาว ล้อง ย่าง แอ เว่อ กาชา เย� จ้า ล้อง แฮ้ อางย่ากอางกาบ แน ปู้ย แอน ชีเย�
ไม้ ล้างฮ้าด อางคา แน ฮ้างม้าน อางแล่ง แฮ้ง ปาปาย� 25 ซอทา อางด่า เวอ� พระ
เยซู มือ ล้างท่า เวอ ย่อ ยาง ศิษย์ อือ ก้อง แอน ชีเย� 26 ยาว ยาง ศิษย์ อืม มือ ยาง
ล้างท่า เวอ ย่อ นา มย้าง ยาว� ยอง มือ แค แล่ คู ยาว จี่ โฮ้ก ฮ้า ว คูง เย นี้ แม้ แน�
“แด่ยา่ �” แน�
27 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยองนา อางไว่อางคย้าง แน ม่า ชี นี้ แม้แน� “บ่าแค คู โจ�
กงา เยซู เป� นื งบาแก่น คู โว�” แน�✡
28 แฮ้งย้าเย่ เปโตร มือ จี่ แง นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� จาว่าแน นาง ม้าม้า แน
ยาว กงานา ฮ้าว ล้างท่า โย้เวอ ย่อ แอ ปี่ ล่าปาว�” แน�
29 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ จี่ แง นี้ แม้แน� “ย่อ ลืน ปาว�” แน� ยาว เปโตร มือ ล้อง
เวอ อ่อก ล้างท่า เวอ ย่อ พระเยซู นา ซฺ้า แอ ชีเย� 30 จ้า ฮ้างม้าน อางแล่ง พยาง ลาน
ยาว เปโตร มือ แค เย� ยาว ยางมือ ล้าง ชานื่ อ แล่ง เย� แฮ้งเย่ ยาง มือ จี่ โฮ้กฮ้าว
ลาชี นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ ปล่อง ล่า ปาโน�” แน�
31 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยาง อางโต เวอ ซฺ้ อก แน ล่า ปู่ ย่าง กลาง ชู ยาว จี่ แง นี้
แม้แน� “นาง เจ่อ นี้ ยา่ นาบาตา ยา อี แง� บ้าเจอ กงานา บ่าเจ่อ ล่า แน�” แน�
32 ยาว พระเยซู แน เปโตร เย่ด ล้อง เวอ ตา ลาน ยาว ฮ้างม้าน ย่าง มือ ว่าง ชีเย�
33 ยาว ล้อ งตา ชฺา
้ ง อืม มือ พระเยซู นา บอกไว้ ยาว จี่ คูง เย นี้ แม้ แน� “อ่า จาน เวอ
นาย่า พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า ย้า� แน�
22 ยาว

พระเยซู ชฺา้ งอางด้า นา ยา ชียา้ ง
ยาว ยองมือ เยนเนซาเรท ค่อง ก่องทาง เวอ เคอ ลือ เมอ� 35 โย้ เวอ ค่ องช่าง
อือ พระเยซู นา อางแบ กงากา� แฮ้งเย่ แควน อางแท้ อือเมอ ต้าว แน ม่าย ชี� ยาว
ค่องช่าง อืมมือ ชฺา้ ง อางด้า คาโคลาโค อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ลือ คู ชี� 36 ยาว ชฺา้
งอางด้าอางกย้าง อืมมือ พระเยซู นา ป้า คูง เย� ยาง ค่าลาวม่านเงิน โย้ กงาว่า คู เวิม
ยอง มือ ยอง พ่าญาด แฮ้ยา่ อางโปยว ย้า แน� ยาว ชฺา้ ง ยาง ค่าลาวม่านเงิน โย้เวอ
กงาว่า คูชี อืมมือ พ่าญาด ย่าง ม้าม้า ย้าเย่ โปยว คูช�
ี
34
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ชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว ย่าง
(มก� 7:1-23)
1 ฟาริสี แน อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่บฮู อือ� เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ จายลือ พระเยซู
นา ซฺ้า ลือ คูช�
ี ยาว ยองมือ พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้แน� 2 “บ้าเจอ นาง ศิษย์ อือ
ย่า ค้าแต้ เวอ จาย อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ กาลือ ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ คู แน� บ้าเจอ
ยอ ฮ่าง ชา จฺ่า เมอ ยอย่า ล่าปู่ บ่าชี่ แล่ คู แน�” แน�
3 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “ท้าว นอ บ้าเจอ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่าว
แฮ้ง วี คูยาว� นอง อางลี้บอางล่าว แต่ง ล้า ชี แฮ้ง อางฮาย เค่ คู แน� 4 ฮูปาว พาจาว
นองนา นี้ แม้ ม่า ล่าง� ‘ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นาบทื้อ โว�’ ✡ แน ‘ชฺา้ ง ค่าตอง
อางบา อางโบ้ง นา แซ้งว้าน ชี อือนา แซ่ โว�’ แน� ✡ 5 จ้า นองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน ม่าอูบ
่
คูแง� ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นี้ แม้ แน ม่า นี้ ยา่ บ่าไล่� ‘อ่าบา อ่าโบ้ง เวอ� กงา
อางเกิง่ อางก้อ ไน้ นา อางปล่อง ล่า กงากาง อือย่า� พาจาว มางนา ท่าน โค ย้า� แน�
6 นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา
่ นอ ยองนา ม่าอูบ
่ อางบา อางโบ้ง นา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ ปล่อง แน ฮา ชี
แน ทื่อช่างกานญา� นี้ แม้แนยาว นอ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง วี ยาว� ชฺา้ ง
อือ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คูช�
ี 7 ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือเวอ� พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ นอง อางเลิง่ แฮ้ง มอ ยาว� พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน�
8 ‘พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง� ชฺา
ื ย่า กงานา ม่านป่อง
้ ง นี้ ออ
แฮ้งญา นาบทื้อ ล่า คูแง
จ้า ยอง นื งบา แฮ้ยา่ กงานา บ่านาบบ่าทื่อ ล่า�
9 นี้ แม้แนยาว ยอง กงานา สรรเสริญ ฮา ล่าง นี้ ยา
่ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา�
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าม่าบ่าอู่บ คู� จ้า ชฺา้ ง อางลี้บอางล่าว
แต่ง ชีออ
ื ม่าอูบ
่ คูแง� ” แน�
10 ยาว พระเยซู มือ ชฺา
้ ง อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “แม่น แน น้า คูโว�
11
แน แบ ชี คู ปาว� ชฺา้ ง อือ จฺ่าเกิง่ จฺ่า อ้องแล ปี่ ชี่ อือย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าจา ยอง นื งบา
แฮ้ง นา ฮา โซซา ปี่ ชี่ แน� ยอง ม่านป่อง โย้เวอ ม้างม้า เจ้อ จายล้า ชี อืน ญา� ยอง
นื งบา แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ แง� แน�
12 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืมมือ พระเยซู นา ม่า ล้า ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� นา อาง
แบ ล่า นาง แฮ้แม้แน จี่ ชีแ
่ ฮ้� ฟาริสี มู อือ นาบาตา ย้า นื งบาค่า คูแง�” แน�
13 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “จฺืงจฺ้ ืง กูจ้ ฺืง กงา อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง
บ่า กงา คลา อือ ย่า� กู ป้าง ย้า กื่น วี อางเช้ แฮ้ง มือ บ่า ปี่ จ้าน ล้า� 14 บ่า กงาตี่ นบ่า
กงาต้อง คูคา ยอ ชฺา้ งแมปอ นา แก้บ้า ม่า อือ แม้แน ย้า� จาว่าแน แมปอต่องแมปอ
แน แก้บ้า ม่าย ลางกายาว� เย่ด มือ ค่ามตู่ โย้เวอ ซฺ่ืยกา กลา แล่ คูแง� แน�
15 ยาว เปโตร มือ จี่ เย นี้ แม้ แน� “อ่าจาน เวอ นาง อางเลิง
่ จี่ เพ้ก แฮ้ง ม่ายแบ ปี่
ล่าว แล� แน�
16 ยาว พระเยซู มือ จี่ เย นี้ แม้แน� “บ้าเจอ อามืม บ่าแบ กาซื้ง ลา� 17 บ่ามย่าง ล้า
กู ยา่ งกู เจ้อ ชฺา้ ง อือ จฺ่า อ้องแล ปี่ ง อือย่า� ป่องปอง คล้าว เวอ อ้องแล ยาว อือ อ่อก
ลือ ปี่ แงแน� 18 จ้า ม่านป่อง เวอ จี่ อ่อกลือ ปี่ ง อือย่า นื งบา เวอ จายลือ แง� ยาว นี้
งย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา อางโซอางซา แน ฮู นี้ ยา่ � 19 ไม้ นื งบา เวอ จาย อ่อก ลือ
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นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น แน เย้ง อือ แอ่ ย้า� แซ่เตอ กา อางเลิง่ อือ� จู้จา อางเลิง่ อือ�
ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูเจ้อ อือ� ค่าวดา อางเลิง่ อือ� อางเลิง่ จ้อบ กางอือ� อางไล้จี่
กาน กางอือ� 20 อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ โซซา ปี่ ง
อือย้า� จ้า ฮ่าง ชา จฺ่า เมอ ล่าปู่ บ่ากงาชี่ แฮ้ยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าโซบ่าซา�
แน�
พระเยซู ค่าบาย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง ชียา้ ง
(มก� 7:24-30)
21 ยาว พระเยซู มือ กาลิลี อางเมิง เวอ จาย อ่อกล้า ยาว� ไทระ อางเมิง แน ไซดอน
อางเมิง เวอ แลน ชี� 22 ค่าบาย่า คานาอันชฺา้ ง ทื่อม่าง จา เย พระเยซู นา ฮ้าว ป้า เย
นี้ แม้ แน� “จี่ ว ีด อางซื้ง ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่า นอางซฺ้ือ มาง เวอ� กงานา ซื่ งกง่า กย้า
ล่าปาว� กงา อางย่าย่าบี่ มางนา แด่ยา่ อ้อง ปี่ ชี�
่ ยา นาบาตา ย้า ลาบ้าบ แง� แน�
23 พระเยซู มือ ยางนา ทื่อก่าม แนมมือ บ่าพอ เย� ยาว พระเยซู ศิษย์ อืมมือ จี่ คูง
นี้ แม้แน� “ก่า แอ ปี่ ปาว โฮ้กฮ้าว กว่า แง เม้อ คาบอล้อ� แน�
24 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ ชี นี้ แม้แน� “พาจาว มาง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่า ชี่ นี้ �
อิสราเอลชฺา้ ง แกะ แม้แน แก้บ้า ลูง แล่ ชี อือนา ปล่อง ลือ ปี่ ล่าง� แน�
ค่าบาย่า แฮ้มาง มือ พระเยซู นา บอกไว้ ชี� ยาว นี้ แม้แน จี่ เย� “จี่วี
ดอางซื้ง มาง เวอ� กงานา ปล่อง ล่าปาว� แน�
26 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชี� “กงา ยิว ชฺา้ ง จ้า นา ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า�
ยิวชฺา้ ง นี้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา คื่อ อางโซอางซา นา อางตู้ แน จี่ แง� ท้าว กงานา ยิวชฺา้
งบ่าอ่า คื่อ แม้แน เพล่อ คูชี อือนา จฺ่าเกิง่ ปี่ � ปี่ ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ลา� ยิวชฺา้ ง ย่าเก
อือนา ปี่ ออน ฮา แฮ้ง บ่าเช แล่ ลา�” แน�
27 ยาว ค่าบาย่า มาง พอ เย นี้ แม้แน� “อางอ้า ย้า� จ้า คื่อ เวิมมือ ยอง อางซื้ง มาง
ฮ่างจฺ่า ยาว โต อ่อก โย้เวอ จฺ่าเกิง่ จฺ่า กลา ชีออ
ื กงาจฺ่า แง� แน�
25 แฮ้งย้าเย่

แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้ แน� “นาง เจ่อ แฮ้ นาบาตา ชีมา บย่า แง�
นาง บ้าเจอ ป้า เวิม มือ นาง คาป้า แม้แน เพล่อ ล้า ปาว� แน� ยาว ยาง อางย่าย่าบี่
มางมือ ซฺ้อก ย้า โปยว ชี�
28

พระเยซู ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา ยา ย้าง
ยาว พระเยซู โย้ เวอ อ่ อกล้า ยาว ยาง มือ ลองอองอางฮื่อ อางเม้ง กาลิ ลี ก่อง
ทาง โย้เวอ ย่อ แล ชีเย� ยาว ตาแซ้ ท่า เวอ แล ดื้ง แล ชีเย� 30 ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า
เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ยอย่า ชฺา้ ง ล่าปู่ ล่าคื่อ บ่าแม่น อือ� ชฺา้ งแมปอ� ชฺา้ งบ่าจี่
ตอ กางอือ แน ชฺา้ ง กาบ่ากาเจ้อ พ่าญาด เพล่อ ชีออ
ื นา ซฺ่ืยล้า คูช�
ี ยาว พระเยซู ล่า
คื่อ โย้เวอ แท้ แน ซฺ่ืย ชี ล้า ชี� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ยา โปยว ชี�
31 ยาว ชฺา
้ ง อืมมือ นื งบาม่าน คู ชีเย� ชฺา้ งบ่าจี่ตอ กาง อืมมือ จี่ตอ กาชี� ชฺา้ ง อางด้า
อางกย้าง อืมมือ โปยว คู ชี� ชฺา้ ง ล่าปู่ ล่าคื่อ บ่าแม่น อืมมือ ย่อตอ กาชี� แน ชฺา้ งแม
ปอ อืมมือ ฮูมย้าง กาชี� ยาว ยอง มือ อิสราเอลชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา
คูช�
ี
29

พระเยซู ชฺา้ ง 4,000 จาน อือนา ปอ ชียา้ ง
(มก� 8:1-10)
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พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “กงา ชฺา้ ง นี้
อือนา ซื่งกง่ากย้า เค� ยอย่า กงู ก้องดื้ง ล้า 3 นื ง เคิน ญา� ยองนา อางแบ่อางซฺู่ แน
32 ยาว

บ่าแอ ปี่ ซี่� อ่าซ่า แก้บ้า อือเมอ ปางปี ฮาน นา วาม ค่า� แน�
33 ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ จี่ เย นี้ แม้แน� “ซ่องก่องอางเว่อ นู้เวอ ชฺา
ื
้ งอางบย่า นี้ ออ
นา ล้อแม้แน จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ปอ กงา กาแน�” แน�
34 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้ แน น้า ชี� “นองก้อง ค้านู้ มป่ าง อ้า ล่อ ซื่อ จา แง�”
แน� ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ พอ คูง เย 7 ซื่อ จา แง แนยาว ล่องแต่ อางอี 2-3 โต จา
แง�
35 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ค่องช่าง อือนา ม่า นื้ งชฺา
่ ท่า เวอ ดื้ง ปี่ ชี�
่ 36 ยาว ยาง มือ
ค้านู้มป่าง 7 ซื่อ แฮ้ง แน ล่องแต่ ย่าง ท่าม แล่ยาว� พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว
ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ชี� ยาว ศิษย์ อือนา ปี่ ค่องช่าง อือนา เปิ่ ง ปี่ ปี่ ชี�
่
37 ค่องช่าง อืม ก้อ ย้า กงาจฺ่า คูช�
ี แน ศิษย์ อืม จฺ่าเกิง่ จ้านล้าชี แฮ้ง 7 ซ้าล้อง ปลื้ง
ย้า กอ กงา ชี� 38 จฺ่าเกิง่ ดื้ง จฺ่า ชี นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า แอ่ แน ดาบ ชีแฮ้ 4,000 คู่น เย� นี้
ย่า ค่าบาย่า แน ย่าเก อือนา คาตา แน บ่ากงา ดาบ เย� 39 พระเยซู ชฺา้ ง อือนา ซฺาแอ
ปี่ โค ยาว� ยาง มือ มากาดาน อางเมิง เวอ ล้องตา แอน ชีเย�

16

พระเยซู นา นื งบาเจ้อฮู ชียา้ ง
(มก� 8:11-13; ลก� 12:54-56)
1 ฟาริสี แน สะดูสี อือ พระเยซู นา นื งบาเจ้อ อางเลิง
่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ม่า ฮายฮู
ปี่ ชีเย� ไม้ ยอ พระเยซู นา นื งบาเจ้อ คู แง� ยา พาจาว มาง ก้อง ม้า ม้า ล่า จายลือ
แงแน�
2 จ้า พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “มู่งคี่ล้าก้า เวอ มู่ง แฮ้ง เซฺิง
่ ซฺ้าง แน มย้าง เมอ�
3
นอย่า จี่ กางแง นี้ เซฺ้อ ย่า นื้ งช้า ช่อ แงแน� จ้า ซอทา เวอ มู่ง แฮ้ง มู่งบู่ดบู่ด เมอ�
นอง มือ ฮา คูง แง มี้นืง ย่า มู่งฮ่อ ชา ลือ แงแน� นอง มู่ง แฮ้งนา มย้าง เมอ นอ อาง
แบ คู มู่งฮ่อ ลือ ล่า นื้ งช้า ช่อ แงแน� จ้า นอ กงา อางเลิง่ ฮา ชี อือนา มย้าง เมอ� นอ
ย่า บ้าเจอ ตอล้า ชี แน บ่าแบ คู� 4 ชฺา้ ง บ่าแม่น แน ชฺา้ ง จู้จา อือย่า� ชฺา้ ง อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ ม่าย ฮา ปี่ ง อือย้า� จ้า กงา บ่าฮายฮู ปี่ ล่า เป� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
โยนาห์ ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งญา ฮายฮู ปี่ ล่าง�” ยาว พระเยซู มือ เจิก
่ แล ชีเย�
ฟาริสี แน สะดูสี
(มก� 8:14-21)
5 ยอง ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่ ากย่า แอ เมอ ศิษย์ อืม ค้านู้มป่ าง ย่าง ลู้ม คูช�
ี
6 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า เย นี้ แม้แน� “ฟาริสี แน สะดูสี อือ อางเจ้อ แฮ้งนา แล่ม
แล่ คู โว� แน�
7 แฮ้งย้า ศิษย์ อืม นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “อ่าจาน มาง นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา
่ � กงู ค้านู้ม
8
ป่าง ลู้ม ชี ช่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย นาตู้� แน� พระเยซู อางแบ เย ยอ บ้า เจอ อางเลิง่ จี่
กางแง แน แฮ้ง ย้า จี่ ชี นี้ แม้ แน� “บ้า เจอฮาย ค้านู้ม ป่าง บ่า จา แฮ้ง นา จี่ กางแง�
นอง เจ่อ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า อี แง� 9 นอ อามืม บ่าแบ คู ล่า� นอย่า ลู้ม คู แอ ล่า กงา
ล้อ แม้ แน ฮา ชี แน� ค้านู้ มป่าง 5 ซื่อ ชฺา้ ง 5,000 คู่น นา ปอ ชี แฮ้� นอย่า จ้านล้า
ชีแฮ้ อาล้อ ซ้า ล้อ ง แน กอกงา คู แอ แน� 10 แน กงา ค้านู้ม ป่าง 7 ซื่อ จา เมอ ชฺา้ ง
4,000 คู่น อือนา ปอ เมอ� นอ จ้านล้าชี แฮ้ยา่ อาล้อ ซ้าล้อง กอกงา แอ แน� 11 บ้า
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เจอ นอย่า บ่าแบ คู แน กงาย่า ค้านู้มป่าง อางเลิง่ แฮ้งนา บ่ากงา จี่เคอ แน� จ้า กงา
ย่า ฟาริสี แน สะดูสี อือ อางเจ้อ แฮ้ง ม่าย แล่ม ปี่ ล่าง เป� แน�
12 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืมมือ แบ คู ชีเย� พระเยซู ยา ค้านู้มป่ าง อางเจ้อ กาน แฮ้ง
นา บ่ากงา จี่ เคอ แน� จ้า ฟาริสี แน สะดู สี อือ จี่ ต่าง ม่าอู่บ แฮ้งนา ม่า แล่ม แล่ ปี่ ง
แงแน�
พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า
(มก� 8:27-30; ลก� 9:18-21)
13 พระเยซู ซีซารียาฟีลิปปี อางเมิง เวอ เคิน ลือ ยาว� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา
น้า เย นี้ แม้แน� “ฮาก กงาชฺา้ งอางย่า มางนา อ่าซ่าง แน จี่ เคอ กางแง�” แน�
14 ยาว ยาง ศิษย์ อืมม่า คูง เย นี้ แม้แน� “ทื่อบ่า อือย่า ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา
ฮา ปี่ ฮู มาง แน� ยาว ทื่อบ่า พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เอลี ยาห์ แน ฮา มาง� ยาว ทื่อบ่า
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เยเรมีย์ แน ฮา แง� บ่าอ่า เวิม มือ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มู โย้เวอ
ทื่อม่าง มางย้า แน ฮา กาแง�”
15 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา น้า แง นี้ แม้แน� “นอง เย้ง กานยาว กงา
อ่าซ่าง เวอ� แน�
16 ซีโมนเปโตร มาง ฮา เย� “นาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้
มาง ย้า� แน นาย่า พาจาว ซฺี้นืง บ่าจา มาง อางย่า มาง ย้า� แน�
17 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “ซี โมน โยนาห์ อางย่า มาง เวอ� นี้ เลิง
่ นา
ม้า ม้า ย้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง� กงา อ่าโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มาง ม่าแบ ปี่ ล่า แง� ชฺา้ ง อือ
ม่ายแบ ปี่ ล่าง บ่าอ่า� 18 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� เปโตร เวอ นาง
อางเม้ง นี้ ยา่ ลอบา นา ฮา แง� * นี้ แม้แนยาว กงาย่า ลอบาซื่อท่า นี้ ซ่ ือ ก้องเวอ กงา
โบสถ์ แฮ้ง แต่ง แน� ยาว ซฺี้ อางเลิง่ เวอ ล่าที่ แฮ้ยา่ กงา โบสถ์ นี้ งนา บ่าก่าจ่า กงา
กา� 19 กงาย่า พาจาว มาง อางเมิง กูนแจ แฮ้ง นางนา ปี่ ล่า แน� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
กู ยา่ งกู เจ้อ นอง บ่าปี่ ฮา อือย่า มู่งท่า พาจาว มาง มือ บ่าปี่ ฮา� แน ทื่อช่างกานญา
กูยา่ งกูเจ้อ นอง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ฮา ปี่ อางกงา อือย่า� พาจาว มาง มู่งท่า โย้เวอ อางปี้
ฮา กงากา� แน�
20 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ม่า ชี� ยา พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่
มาง แน ฮากนา บ่าม่า โจ แน�
พระเยซู ยาง ซฺี้ แฮ้ง มอ ย้าง
(มก� 8:31; 9:1; ลก� 9:22-27)
21 โย้ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ม่า ชีเย� ยา เยรู ซาเล็ม อางเมิง
เวอ กงา แอ แง� แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา� ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ
ยางนา ไลเจ้อ ย้า ฮาย ลาบ้าบ ปี่ ยาว แซ่ แง� จ้า 3 นื ง เคิน ยาว ยา แต่ล้า แล่ง�
22 เปโตร พระเยซู นา แท้ แน จาก ล้า ปี่ ยาว พระเยซู นา อี่ เย นี้ แม้แน� “โอ้� จี่ว ี
ดอางซื้ง มาง เวอ� นางก้อง นี้ แม้แน บ่าตอล้า กงากา�” แน�
23 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา พลาบ จี่ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน� “ซาตานแด่ยา่ ยอคา แม้แน
บ่าจี่ โจ� นาย่า กงานา เกิด
้ ชี ล่าแง� ไม้ นา พาจาว มาง เย้ง แฮ้งแม้แน บ่ากงาเย้ง�
จ้า ชฺา้ ง เย้ง แฮ้งแม้แน เย้ง แง� แน�
24 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา จี่ ชา
่ ง เย นี้ แม้แน� “อ่าซ่าง กงานา เค่ ล่าซี่ง
แง� ค่า ตอง นื งบาวา แน ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว ค่า ตอง ไม้ กางเขน แฮ้ง ป่า แล่ ยาว กงา
ก้อง เค่ ลาน โว� 25 ไม้ ชฺา้ ง ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้งนา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก อือ กงาซฺี้
*

16:18 16:18 อางเม้ง เปโตร นี้ ยา่ กรีก ต่าง โย้เวอ ลอบา นา ฮา แง�
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แง� จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซฺี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล แง�
26 จาว่าแน ชฺา
ื อางซื้ง กงาเพล่อ ยาว� จี่วด
ี ม้าม้า
้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ จา ชีออ
บ่าจา ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง� ไม้ จี่วด
ี ม้าม้า นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าไคล่ ยู้ กงากา� 27 ไม้
กงาชฺา้ งอางย่า ม้า อ่า โบ้ ง พาจาว ล่า ที่ แฮ้ง จา แง แน เท่ วาด่า อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน
ลือ แง� ยาว กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อน ลือ แง ยอง ฮา ชีแฮ้ง วา แน�
28 กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� นองมู นู้เวอ ทื่อบ่า จูง จา อือย่า� ยอ
กงาชฺา้ งอางย่า มาง ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้งนา บ่ากงามย้าง เปิน ยอ บ่าซฺี่ คู� แน�

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

พระเยซู ย่อ ลือ ยาว ยอง อางโต เวอ ว่า ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “ทานล้า ปาว บ่า
กงา แค คา� แน� 8 จ้า ยอง แมก่า แงน ล้า ปี่ ยาว� ยอง มือ พระเยซู นา ทื่อม่าง ญา
มย้าง คูชี อ่าซ่าง มาง บ่าจา เย�
7 จ้า

9 ยาว

ยองมู แฮ้ง ซฺ่ืยกา ตาแซ้ โย้เวอ ย่อ ลู่งแอ แล่เมอ� พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้
แน ม่า ชี� “นอง อางเลิง่ กงามย้าง ชี นี้ ง� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง ซฺี้ ยาว แต่
ล้า แล่ เมอ ฮากนา อูบ
่ น้า ปี่ โว� จ้า อามือ อ่าซ่าง มางนา บ่าอูบ
่ น้า ปี่ แคน โจ�” แน�
พระเยซู ศิษย์ อืมมือ พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้แน� “บ้าเจอ อางลี้ บอาง
ล่าว ม่าอู่บฮู อือย่า อางจี่ คู แน� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลี ยาห์ ม้า พาจาว มาง แช้ยู้
ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ฮู่ เวอ ลือออน ฮา แงแน� แน�
10 ยาว

มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “อางกง่า ย้า� เอลี ยาห์ ก่าซ้าด แฮ้มาง ฮู่ เวอ ลือ
ออน ลือ แง� ไม้ ยา กูยา่ งกูเจ้อ กงาซฺ้า ชี ลางออน ฮา แง� 12 จ้า กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า
ว่า เอลียาห์ ลือ ญา� จ้า ยอ บ่าแบ คู เอลียาห์ แน� แฮ้งย้า ยอง มือ เอลียาห์ นา ยอง
นื งบาจาบวา แน ฮา คู ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ กงาชฺา้ งอางย่า มางนา ฮาย ลาบ้าบ ปี่ แง
เอลี ยาห์ นา ฮา ชี แม้ แนย้า� แน� 13 แฮ้งเย่ ศิษย์ อืม มือ แบ คูช�
ี พระเยซู ยอห์น
ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มางนา จี่ เคอ แงแน�
11 พระเยซู
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พระเยซู ย่าเก ค่าพ่าย่า อางด้า มางนา ยา ชียา้ ง
(มก� 9:14-29; ลก� 9:37-43)
14 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ ชฺา
้ ง อางมู จา โย้เวอ เคอ ลือ ยาว� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง
จา เย พระเยซู ล้าก้า เวอ บอกไว้ ลือ ชี� 15 ยาว ยาง มือ พระเยซู นา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้
แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� กงา อางย่า ค่าพ่าย่า มางนา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว� ยา มามู เพ
ล่อ นาบาตา ย้า ลาบ้าบ แง� ยา บีท
่ ่อ แน ล้าง เวอ อางเลิง้ ย้า กลา แล่แง� 16 กงาย่า
ยางนา นาง ศิษย์ อือก้อง เวอ ซฺ่ืย ยา ล้าแอ� จ้า ยอง มือ บ่ายา กงากา� แน�
17 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ ชี� “ชฺา
้ ง บ่าเจ่อ อือ เวอ� กงา นองก้อง อางมล่าง
ล่า กงาดื้ง แล แล่ แง� กงา นองนา อางมล่าง ล่า กงาโอ้ด แล แล่ ล่าแง� ย่าเก แฮ้
มางนา กงาก้อง ซฺ่ืย ลาน ปาว� แน� 18 ยาว พระเยซู มือ แด่ ยา่ มางนา ม่า อ่อกแอ
ปี่ ชี่ เย� ยาว ย่าเก มาง มือ ซฺ้อก ย้าโปยว ชี�
19 ยาว ยาง ศิษย์ อืม มือ ยอง แอ่ แน พระเยซู ก้อง อ้อง ล้า ยาว น้า เย นี้ แม้ แน�
“บ้าเจอ กงูยา่ แด่ยา่ แฮ้มางนา บ่าก่า อ่อก กงา กาแน�” แน�
20 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน� “ไม้ นอง เจ่อ นี้ ยา
่ อางอี� กงา อางเลิง่
ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� จาว่าแน นอง เจ่อ แฮ้ยา่ ม่าต่าโก้ บ นื อ ล่อ แน เจ่อ
เวิมมือ� นอย่า นู้เวอ ตาแซ้ นี้ ง ม่า โย้เวอ แอ ปี่ เวิม อางกงา ยาว ตาแซ้ มาง มือ นอง
ม่า แม้แนย้า ฮายเค่ แง� ยาว ทื่อเจ่อ แนม บ่าจา นอง บ่าฮาตอ กาแน� แน� 21 *
พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง
(มก� 9:30-32; ลก� 9:43-45)
22 ยาว ยอง กาลิลี อางเมิง เวอ ล้า ช้อน กาเมอ พระเยซู มือ ยองนา ม่า เย นี้ แม้แน�
“ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า� ยา กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา ชฺา้ ง กงานา
แซ่ ล่าง อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง� 23 แน กงา ซฺี้ ยาว วันที่ 3 แฮ้นืง แต่ล้า แล่แง� แน�
แฮ้ง ย้า ยาง ศิษย์ อือ นาบาตา แน นื งบาต่อง เวอ บ่าม่อนบ่าซ่า คู�
พระเยซู ภาษี ตอ อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
แน ยาง ศิษย์ อือ คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ เคอ ลือ เมอ� ชฺา้ ง โบสถ์
อางฮื่อ โย้เวอ ภาษี กอ มาง เปโตร นา น้า เย นี้ แม้แน� “นาง อ่าจาน ม้าย่า ภาษี บ่า
ตอ ลา�” แน�
25 ยาว เปโตร มือ พอ เย นี้ แม้แน� “อางตอ ย้า� แน� ยาว เปโตร พระเยซู นา ยูม
้
คล้าว โย้เวอ อ้อง ซฺ้า แล เมอ� พระเยซู มือ จี่ ลางออน ฮา เย นี้ แม้แน� “เปโตร เวอ�
นา ล้อแม้แน เย้ง แง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือย่า ค่าตอง ชฺา้ ง อือก้อง ภาษี อา
งก้อ ล่า อ้าว ฮากก้อง กอ แง� แน� 26 ยาว เปโตร มือ พอ เย นี้ แม้แน� “ฮากก้อง กอ
แง� แน� ยาว แฮ้งย้า พระเยซู มือ จี่ แง นี้ แม้ แน� “แฮ้ แม้ แนยาว ยางชฺา้ ง อืม มือ
ภาษี บ่ากงา ตอ ลา� 27 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง ภาษี กอฮู มางนา นื งบา บ่าปี่ ค่า ยาว� นาง
มือ ลองอองอางฮื่อ โย้ เวอ ยาง จาน แอ โว� อางด่า โย้ เวอ ล่องแต่ ทื่อ โต กงา ยาว
ล่องแต่ มาง ม่านป่อง แฮ้ง อ่า ฮู โว� ยาว นา พลู้ ทื่อเหรียญ นา มย้าง แง� ยาว พลู้
แฮ้ง ไกง้ ภาษี ฮู่ แฮ้ง ฮ้าน ตอ แลโว� แน�
24 พระเยซู

18
อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า อ่าซ่าง
(มก� 9:33-37; ลก� 9:46-48)
*

17:21 17:21 กรีกปาบ ทื่อบ่า อือก้อง ข้อที่ 21 นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี “แด่ยา่ นี้ ออ
ื เจ้อ ย่า ก่าอ่อก บ่ากงา� จ้า
อธิษฐาน ฮาย ฮ่างจฺ่ืง นี้ ยา่ อางก่า อ่อก กงา กาแน�”
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แฮ้ญ่าม เวอ พระเยซู ศิษย์ อืม มือ พระเยซู นา น้า ล้า คูง เย นี้ แม้ แน� “พาจาว
มาง อางเมิง โย้เวอ อ่าซ่าง ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ แง�” แน�
2 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ย่าเก อางอี ทื่อม่าง ยาง ศิษย์ อือ ล้าก้า โย้เวอ ฮ้าว จูง ล้า
ปี่ ชี� 3 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ม่า เย นี้ แม้แน� “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นอง
นา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� จาว่า แน นอง นื งบา แฮ้ง ย่า เก อางอี นี้ มาง แม้ แน บ่า เพ่น คู
ยาว� นอย่า พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้องแล� 4 แฮ้แม้แนยาว อ่าซ่าง ย่าเก อา
งอี นี้ มาง แม้แน บ่าฮื่อจ่าแล่ แน เพล่อ ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า พาจาว มาง อางเมิง โย้
เวอ อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า�
5 “อ่าซ่าง กงานา ฮูจ่าล่าปาปาย ย่าเก อือนา แม่นช่าง แง� ชฺา
้ ง แฮ้มาง มือ กงานา
แม่น ช่าง ล่า ชี แน ทื่อ ช่างกานญา� 6 อ่า ซ่าง ย่า เก อางอี กงานา เจ่อ ล่า ชี่ นี้ อือ นา
จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� แน ยางนา วีบ
่ ่ากกงาไจ นี้ ยา่
นาบาตา ย้า ตูก พานลาบ้าบ แง� นี้ แม้ แนยาว ลอบา อางฮื่อ แฮ้ง ยาง นื้ งชฺอ
ื โย้เวอ
ล่าตื่อ พือ แป่น ยาว� ทะเล โย้เวอ ต่าน คลา แอ ปี่ ง แฮ้งย้า เช แล่แง�
7 “ชฺา
้ ง นี้ ยา่ ซื่งกง่ากย้า คาบอล้อ ย้า� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ม้างม้าเจ้อ อางบย่า จา
แง ยองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ง แน� จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา
ปี่ ง มางนา อางซี ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง� 8 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน นอง ล่าปู่ บ่าอ่าเวิม
นอง ล่า คื่อ แฮ้ง นองนา อางบล่า บ ฮาย ปี่ ล่า ยาว ต่อน วี แล่ว� ไม้ ล่า ปู่ แน ล่า คื่อ
บ่าจา ยาว จี่วด
ี ม้าม้า จา แล นี้ ยา่ ล่าปู่ แน ล่าคื่อ 2 เบิง จา ยาว ล่าลูก บี่ท่อ ซฺู่ นื ง บ่า
1

จา โย้เวอ กลา แอ แฮ้ง ล่อบ่าปา เช แล่ง� 9 จาว่าแน นอง แมนื อ ทื่อซื่อ มาง นองนา
ฮาย อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่ายาว� แมนื อ แฮ้ซ่ ือ โค่ง วี โว� ไม้ แมนื อ ทื่อซื่อ จ้าน ล้า ยาว
จี่ ว ีดม้า ม้า จา นี้ ยา่ � แมนื อ 2 ซื่อ จา ยาว ล่า ลูก บี่ ท่อ เวอ กลา แอ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา เช
แล่แง�”
แกะ โปยว ชี อางเลิง่ ย่าง
(ลก� 15:3-7)
10 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “แม่น แน อางโต แล่ ม แล่ คู โว� กงา ชฺา
้ ง ย่าเก แม้
แน เจ่อ อือนา ทื่อม่าง นา แนมมือ บ่าฮูยา้ คู โจ� กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ยองมู นี้ ยา่ ค่า
ตอง อางโต เวอ เท่วาด่า ฮูพลาฮู จา แง� เท่วาด่า แฮ้ออ
ื ย่า มู่งท่า โย้เวอ กงา อางโบ้ง
มาง ล้าก้า โย้เวอ กูญ่าม ย้า จา แง�” 11 *
12 “นอย่า

นี้ เลิง่ นา ล้อแม้ เย้ง คูแง� จาว่าแน ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางก้อง แกะ 100 โต
จา แง� จ้า ทื่อโต โปยว กา ชี� นี้ แม้แน ยาว ยาง แกะ 99 โต อือนา ตาแซ้ โย้เวอ ชีชา่
ยาว แกะ ทื่อโต มางนา มย้าง แอ เคอ แน บ่าซฺ่า กว่า แอ ลา� 13 กงา อางเลิง่ ม้าม้า
นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ยาง แกะ ทื่อโต โปยว ชี มางนา กงายคื่น แล่ ชี แฮ้ยา่ � แกะ
99 โต บ่า โปยว แฮ้ง ล่อ บ่า ปา เป กย่าง แง� 14 นอง อางโบ้ ง มู่ง ท่า ดื้ง มาง ทื่อ ช่าง
กานญา� ยา กงา ชฺา้ ง ย่า เก แม้ แน เจ่อ อือ นา ทื่อ ม่าง นา แนมมือ บ่า ปี่ โปยว ซี้ง�
แน�
ชฺา้ ง กงูนา อางซี ฮา ล่า เมอ
(ลก� 17:3)
15 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “จาว่าแน ชฺา
้ ง กงานา เจ่อ ล่าง มาง นางนา อางบล่าบ
ฮา ล่ายาว� นาง มือ ยาง อางซี ฮา ชี แฮ้ง กย้าบ แน ยางนา ม่ายแบ แล่ ปี่ โว� จาว่า
แน ยาง นางนา อางน้า ล่ายาว� ไน้ มือ แม่น กาแล่ง� 16 จ้า จาว่าแน ยาง นางนา บ่า
*

18:11 18:11 กรีกปาบ ทื่อบ่า อือก้อง ข้อที่ 11 นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม กาน ชี� “ไม้ ชฺา้ งอางย่า ม้าย่า ชฺา้ ง โปยว ชี
อือนา จี่วด
ี ปล่องปูน ปี่ แง�”
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น่า ล่ายาว� นางมือ ชฺา้ ง ทื่อม่าง บ่าอ่าเวิมมือ 2 คู่น ยางก้อง ซฺ่ืยแล โว� ไม้ ชฺา้ ง 2-3
คู่น นี้ ออ
ื นา แบ ปี่ ยาว พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ง นอ� 17 จาว่าแน นี้ แม้ ฮา ยาว ยางมือ บ่าน่า
ล่า ยาว� นาง มือโบสถ์ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง กงานา เจ่อ ล่าง อือนา ม่า แล โว� ยาว จา
ว่าแน ยาง ชฺา้ ง กงานา เจ่อ ล่าง อือนา บ่าน่าจ่า ยาว� ยางนา ชฺา้ ง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง
อือ แน ภาษี กอฮู อือนา ฮา แม้แน ฮาย กาน กาโน�
18 “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ ง
กูเจ้อ นอง บ่าปี่ ฮา อือย่า มู่งท่า พาจาว มาง มือ บ่าปี่ ฮา� แน ทื่อช่างกานญา กูยา่ ง
กู เจ้อ นอง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ฮา ปี่ อางกงา อือ ย่า� พาจาว มาง มู่ง ท่า โย้เวอ อางฮา ปี่
กงากา�
19 “กงา อางเลิง
่ ม้า ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� จาว่า แน ชฺา้ ง 2 คู่น กงานา เจ่อ
ล่าง มาง เย่ด� พาจาว กงา อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง มางนา ทื่อเจอ กาแน ป้า ยาว� พาจาว
มู่ง ท่า ดื้ง มาง อางปี่ ล่า ย้า� 20 ไม้ ล้อ เกิง้ เวอ กงา ชฺา้ ง อือ 2-3 คู่น ล้า ช้อน ลางกา
แง� กงา ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แง�”

อางซีอางแล บ่ายู่ ย้าง
มือ พระเยซู นา น้า ลา ชี นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� จาว่าแน ฮาก
กงานา อางบล่าบ ฮา ล่ายาว� กงา ยางนา อางซี บ่ายู่ แน อ้าล้อเทอ ซูม แง� 7 เทอ
นี้ ยา่ อางซูม ลา�” แน�
22 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ พอ แง นี้ แม้แน� “7 เทอ บ่าอ่า จ้า 77 เทอ เป�”
23 “นี้ แม้ ปาปาย ย้า� พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา
่ เพ้ก ลื่อยาว� ก่าซ้าด ทื่อม่าง ยาง
ย่า เจ่น อางชี่ ตีด แล่ ชี อือ นา อางชี่ โค ปี่ ซี่ แฮ้ง แม้ แน ย้าเป� 24 ปาบ โย้ เวอ อางชี่
กื้ด เมอ� ย่าเจ่น ก่าซ้าด มางก้อง อางชี่ 50,000,000 เหรียญ ตีด แล่ ชี่ มางนา ซฺ่ืย อ้อ
งล้า แง� 25 จ้า ย่า เจ่น มางมือ พลู้ อางชี่ ไซ้ เซฺ่อ บ่า จา เย� แฮ้งย้า ก่าซ้าด มางมือ
ยาง อางโต แฮ้ง� อางเกิ่ งอางก้อ แน ตื่น ยาง อางบี่ อางย่า ค้า จา อือ นา ก่อง ยาว�
พลู้ แฮ้ง อางชี่ ยู้ แงแน ม่า ชี�”
26 “ย่า เจ่น มางมือ ก่าซ้าด มางนา ป่ า ตู คู ป้ า ชี นี้ แม้ แน� ‘กงานา อางญ่าม ปี่ ล่า
ปาโน ยาว กงา อางชี่ คาโคลาโค จา แฮ้ง ไซ้ ล่า ว่า� แน� 27 ยาว ก่าซ้าด มางมือ ย่า
เจ่น มางนา ซื่งกง่ากย้า ยาว� ย่าเจ่น มาง อางชี่ ย่าง บ่ายู่ กาน แน ตอ แอ ปี่ ชีเย�
28 “ย่าเจ่น แฮ้มาง มือ อ่อกแอ ยาว� ยาง ย่าเจ่น อางช่าง ยางก้อง อางชี่ พลู้ 100
เหรียญ ตีด แล่ ชี่ มางนา มย้าง แอ ยาว� ยางมือ ยาง ย่าเจ่น อางช่าง มางนา นื้ งชฺอ
ื
เวอ แกบ ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� ‘กงา นา อางชี่ ไซ้ ล่าว� แน�
29 “ยาว ย่า เจ่น อางช่าง อางชี่ ตีด แล่ ชี่ มาง มือ ป่ า ตู คู ป้ า ชี นี้ แม้ แน� ‘กงานา
อางญ่าม ปี่ ล่า ปาโน� ยาว กงา อางชี่ คาโคลาโค จา แฮ้ง ไซ้ ล่าว่า� แน� 30 จ้า ยาง
มือ บ่าจู่ เย ย่าเจ่น อางช่าง มางนา คอก เวอ ชู ล้อง แล ชีเย� ยาง อางชี่ แฮ้ง โค แน
ปี่ เมอ ตื่อเคอ�
31 “ยาว ย่า เจ่น อาง ช่าง อือ มย้าง ยาว บ่า ม่อน บ่า ซ่า แม้ แน� อางเลิง
่ กงา แบ
กงามย้าง คูชี ย่าง ก่าซ้าด มางนา อู่ บน้า แล ปี่ ชีเย� 32 แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด มาง มือ
ย่า เจ่น แฮ้ มางนา ฮ้า วล้า ปี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน� ‘ย่า เจ่น บ่า แม่น มาง เวอ� กงาย่า
นาง กงาก้อง อางชี่ คาโคลาโค ตีด ล่า ชี แฮ้ง บ่ายู่ ล่า� ไม้ นาง กงานา ป้า ล่า ชี แฮ้ง
ปาปาย� 33 นาง มือ นาง ย่าเจ่น อางช่าง มางนา ซื่งกง่ากย้า แล่ กงา นางนา ซื่งกง่า
กย้า ล่างแม้แน ช่าอ้า�’ แน� 34 ก่าซ้าด มาง มือ นาบาตา เย นื งบาค่า แง� แฮ้งย้าเย่
ยาง มือ ย่าเจ่น แฮ้มางนา คอก เวอ ล้อง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี ยาง อางชี่ แฮ้ง โค เมอ ตื่อเคอ
แน�
21 เปโตร
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35 “จาว่าแน

ฮาก นองนา อางบล่าบ อางอี ฮา ล่าชี่ มางนา นอง อางซี ยู้ ยาว� กงา
อางโบ้ง มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง นองนา คาโคลาโค แฮ้งนา แฮ้แม้แนย้า ฮา ล่าง�”

19
ว่างกาง อางเลิง่ ย่าง
(มก� 10:1-12)
1 พระเยซู อางเลิง
่ อือ จี่ เปิน ยาว� ยาง มือ กาลิ ลี แควน เวอ จาย ยู เดีย แควน
จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อปล่าก โย้เวอ แอน ชีเย� 2 ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยางก้อง เค่ แอน
ชี� ยาว ยาง มือ โย้เวอ ชฺา้ งอางด้าอางกย้าง อือนา ยา ชีเย�
3 ฟาริสี อางมู เวอ ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง� พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ่า คูช�
ี ยองมู นี้ ยา่ พระ
เยซู นา นี้ แม้ แน น้าน ชี� “ค่า พ่าย่ า ค่า บา นา ว่าง นี้ ย่า โมเสส อางลี้ บอางล่า ว เวอ
อางซี ลา�” แน�
4 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้แน� “นอย่า พระคัมภีร ์ โย้เวอ บ่ากงา อ้าน กาง
ซื้ง ลา� ต่องก่า โย้เวอ พาจาว ม้า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง แน ค่าบาย่า ทื่อม่าง แต่ง ชี แน�✡
5 ‘นี้ งย้า ค่า พ่าย่า นี้ ยา
่ อางบา อางโบ้ง นา เจิก
่ ค่าบา ก้อง ดื้ง แอ แง� แน เย่ด ชฺา้ ง
ทื่อม่าง กา แน เพลิน
่ ชี แน ทื่อช่างกานญา� แน�✡ 6 นี้ แม้แนยาว เย่ด ชฺา้ ง 2 คู่น บ่า
อ่า กาน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อม่าง กานญา� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน ฮา เพ
ล่อ ปี่ ยาว� อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ ฮา เจิก
่ อ่อก ปี่ โจ� แน�
7 ยาว ฟาริสี อืมมือ น้า แล่ ชี นี้ แม้แน� “ท้าว โมเสส ย่า บ้าเจอ อางม่า แน ค่าพ่าย่
า นี้ ยา่ � ว่างกาอางพ่า แฮ้ง ค่าบา อือนา แต้ม ปี่ ยาว ว่าง กงา คางญ้า�” แน� ✡
8 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “โมเสส นองนา ม่าย ว่าง ปี่ ล่าง นี้ ยา
่ ไม้ นอง
อางล้าน แฮ้ง ปาปาย น่ อ� จ้า ต่องก่า เวอ พาจาว ม้า นี้ แม้แน บ่าตอล้า ปี่ ซี่� 9 กงา
ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า อ่าซ่าง เวิม มือ จาคาปี่ ว ค่าตอง ค่าบา นา ว่าง แล่ ยาว� ค่าบา อางซฺ่ือ
ยู้ แล่ง นี้ ยา่ � จู้ จา ชี แน ทื่อช่างกานญา� จ้า ค่าบา มาง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบ
ล่าบ ฮา ยาว ว่าง แล่ง นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อบ่าไล่� แน�
10 ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ พระเยซู นา จี่ชา
่ ง เย นี้ แม้แน� “ค่าตอง ค่าบา นา ว่าง แล่ง
นี้ ยา่ นี้ เลิง่ แอ่ แน ยาว ค่าบา บ่ายู่ แฮ้ง เชคาไล� แน�
11 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “นี้ เลิง
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า
่ ม่าอูบ
โค แน ลาบกงา กาง บ่าอ่า เป� จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ฮาย ลาบกงา กา ปี่ ง
แง� 12 ยาว ค่าพ่าย่า อือ ค่าบา บ่ายู่ นี้ ยา่ � ไม้ ทื่อบ่า อือนา ชฺา้ ง อือ ฮาย เพล่อ ปี่ ชี�
่
ทื่อบ่า อือย่า เกิด
้ เมอ จายย้า ค่าบา บ่ายู่ ตอ กา� ทื่อบ่า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่
แฮ้ง ค่าบา บ่ายู�
่ จ้า อ่าซ่าง ทื่อม่าง แน ดื้งกงา กาง แง อางแม่น ย้า� แน�
พระเยซู ย่าเก อางอี อือนา ก่ามป่อน ปี่ ย้าง
(มก� 10:13-16; ลก� 18:15-17)
13 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง� ย่าเก อางอี อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ไม้ ยางนา ล่าปู่
โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ง แนนอ� จ้า ศิษย์ อือย่า ยองนา แฮ้แม้แน บ่าปี่ ฮา แน อี่ คูช�
ี
14 จ้า พระเยซู ม่า เย นี้ แม้ แน� “ย่า เก อือ นา กงาก้อง ตอย อ้อ งล้า ปี่ ว� ยองนา
เจิน
ื แม้แน กงาเจ่อ
้ เจ้อ บ่าจี่ โจ� ไม้ ชฺา้ ง มู่งท่า เวอ กงาอ้อง แล คูง อือย่า ย่าเก นี้ ออ
แง� แน� 15 พระเยซู ย่าเก อือนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ยาว ยาง มือ โย้เวอ เจิก
่ อ่อก
แอน ชีเย�
✡ 19:4 19:4 ปฐมกาล 1:27; 5:2

✡ 19:5 19:5 ปฐมกาล 2:24

✡ 19:7 19:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1

มัทธิว 19:16
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ย่าค่า อางจาอางปาง มาง
(มก� 10:17-31; ลก� 18:18-30)
16 ย่าค่า ทื่อม่าง จา เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ยาว น้า เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� พา
จาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล นี้ ยา่ � กงา บ้าเจอ อางเลิง่ อางแม่น กงา
ฮา แง�” แน�
17 พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “นาย่า บ้า เจอฮาย กงานา น้า ล่าง นา บ้า เจอ
อางเลิง่ อางแม่น กงาฮา แงแน� พาจาว มาง ญา อางแม่น แน� จาว่า แน นาง พา
จาว มาง ก้อง จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ซี้ง แง แนยาว� นาง มือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่
โว� แน�
18 ยาว ย่าค่า มาง มือ น้า เย อางลี้บอางล่าว ล้อข้อ เวอ แน�
ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง นา บ่าแซ่ โจ� ฮาก อางบี่อางบล้อง นา จู้
บ่าเพล่อ โจ� ฮาก อางเกิง่ บ่าค่าว โจ� ชฺา้ ง แล่ จ่อบ บ่าเพล่อ โจ� 19 ค่าตอง อางบา
อางโบ้ง นา นาบทื้อ โว� ฮากนา ลาก โว ค่าตอง นา ลาก แม้แน�”✡
20 ยาว ย่า ค่า แฮ้ มาง มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “อางลี้ บอางล่า ว นี้ ยา
่ กงา ฮา โค ย่า�
ยาว บ้าเจอ จา แล่ง แง กงา บ่ากงา ฮา กาซื้ง� แน�
21 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “จาว่าแน พาจาว มาง แม่น ปี่ ซี่ง แม้แน แม่น
ซี่ง แง แนยาว� นาง อางเกิง่ คาโคลาโค จา ชี แฮ้ง ก่อง ยาว� พลู้ แฮ้ง ชฺา้ ง อางตู
กอางพาน อือนา ปี่ แอ โว� ยาว นา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ บย่า แน จา แง� แน
นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพลิน
่ ปาว�” แน�
22 ย่าค่า แฮ้มาง มือ แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว� ยาง มือ นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน
ย่อ อ่อกแอน ชี� ไม้ ยา นาบาตา เย จาปาง แง� 23 พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง
เย นี้ แม้แน� “กงา อางเลิง่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ งอางจาอางปาง อือนา
มู่งท่า เวอ อ้องแล ปี่ นี้ ยา่ นาบาตา ย่าก 24 ทื่อเทอ ม่า ล่าว่า อูฐ อือนา ก่องกย่าว อาง
ฮ้อน เวอ อ้องแล ปี่ ง นี้ ยา่ � ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือนา พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล ปี่ ง
แฮ้ง ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง� แน�
25 ศิษย์ อืม นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี แน ยองมู แฮ้ง นี้ แม้ แน น้า ท้า ม ลางกา
ชี� “ซ้ามบา ชฺา้ งอางจาอางปาง อืม พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล อางย่าก� ท้าว นี้ แม้
แนยาว พาจาวอางเมิง เวอ อ่าซ่าง อ้องแล กงากา แง�” แน�
26 พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว นี้ แม้ แน พอ ชี� “ชฺา
้ ง นี้ ยา่ มู่ง ท่า เวอ ยอง ทื่อ ม่าง
แน บ่าอ่อง แล กงากา� จ้า พาจาว มาง ปล่อง ยาว อางกงา ย้า� ไม้ พาจาว ม้าย่า กู
ย่างกูเจ้อ ย้า ฮาย กงากา แง� แน�
27 ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา น้า เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ ฮูปาว� กงู ยา
่ กูยา่ งกู
เจ้อ อือ วี ย่า� ยาว นางก้อง เค่ คูง นี้ ยา่ กงูยา่ บ้าเจอ กงา แง�” แน�
28 พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “กงา อางเลิง
่ ม้า ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า นี้
แม้แน� พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง อางซฺ่ือ แต่ง ยาว� กงาชฺา้ งอางย่า ม้า ต่างอี่ ก่าซ้าด
ดื้งย้า โย้เวอ ดื้ง แง� ยาว นอง กงานา เค่ ล่า ชี อืมมือ ต่างอี่ ก่าซ้าด ดื้งย้า 12 อาน โย้
เวอ กงา ดื้ง คู แง� ยาว อิสราเอล อางเจ้อ 12 เจ้อ อือนา กงา ต้าดต่อน แง� 29 ชฺา้ ง
คาโคลาโค กงานา เค่ ล่า ปาปาย ค่า ตอง ยูม
้ � อางบา อางโบ้ ง� ม้ องน้า ม� อางย่า
อางคย้า� น่า� ย้า แน กูยา่ งกูเจ้อ อือนา วี ชี อือย่า� ยอง วีจาน ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา 100
โตบ กงายคื่น แล่ง� แน พาจาว มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ ว ี ดม้า ม้า กงา จา แล แง�
30 จ้า อามือ ชฺา
้ ง ปีน แตปีน นา อือ ย่า� น่ อง เวอ ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา บ่า อ่า เพล่อ แง�
แน อามือ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือย่า� น่ อง เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แง� แน�
✡ 19:19 19:19 อพยพ 20:12-16

มัทธิว 20:1

43

20

มัทธิว 20:18

อ่างูน
่ โซน ว่าฮู อือ อางเลิง่ ย่าง

1 “พาจาว

มาง อางเมิง แฮ้ยา่ อ่างูน
่ โซนซื้ง ทื่อม่าง� ค่าตอง ยูม
้ เวอ ซอทาด่า แน
ทา อ่ อกแอ ยาว� ยาง อ่า งูน
่ โซน โย้ เวอ ล่า กานว่าฮู ซฺ้า จ้าง ว่า ปี่ ง แม้ แน ย้า เพ้ก
แง� 2 ยาว ยาง ล่ากานว่าฮู่ ย่าง กานื ง กาเหรียญ กา แน จ้าง ชีเย� ยาว ยาง มือ อ่า
งูน
่ โซน เวอ ล่ากาน อ้อง ว่า แล ปี่ ชีเย�
3 “ยาว

9 โมง ซอทา เวอ โซนซื้ง มางมือ ก้าด เวอ แล ยาว� ชฺา้ ง ไล คู่น เจิน
้ เจ้อ ว่า
4
เซฺ่อ บ่า จา แน ก้าด โย้เวอ จูง จา คูง นา มย้าง แล ชี� ยาว ยาง มือ ยองนา ม่า เย
นี้ แม้ แน� ‘จาว่า แน นอง กงา อ่า งูน
่ โซน โย้ เวอ ล่า กาน ว่า แล ยาว กงามมือ ล่า กา
นว่าฮู่ แม่น แน ปี่ ล่าว่า� แน� 5 ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ ล่ากาน ว่า แล คู ชีเย� ยาว โซน
ซื้ง มางมือ 12 โมง นื งก้องฮ่างจฺ่าญ่าม แน 3 โมง เวอ อ่อกแอ แล่ ชีเย� ยาว ยาง มือ
อางอ้าน ย่าง แม้แน ฮา ชี�
6 “ยาว 5 โมง มู่งคี่ ล้าก้า เวอ โซนซื้ง มาง มือ ก้าด โย้เวอ ทื่อเทอ อ่อกแอน แล่ ชี�
ยาว ยาง มือ ชฺา้ ง ทื่อบ่า เจิน
้ เจ้อ บ่าว่า แน จูง จา นา มย้าง แล ชี� แฮ้งย้า ยาง อ้อง
น้า แล ชี นี้ แม้แน� ‘บ้าเจอ นอ ว่านคาม แน เจิน
้ เจ้อ บ่าว่า แน จูง คู แง� แน�
7 “ยาว

ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ พอ คูง เย นี้ แม้แน� ‘กงูนา อ่าซ่าง มาง ล่ากาน บ่าจ่าง ว่า ปี่
ล่า� แน�
“แฮ้งย้าเย่ อ่างูน
่ โซนซื้ง มาง ล่ากาน ช่าง ว่า ชี นี้ แม้แน� ‘กงา โซน โย้เวอ ล่ากาน
ว่า แล ปาว� แน�
8 “มู่ง คี่ ล้า ก้า เคิน ยาว โซนซื้ง มาง มือ ล่า กานว่าฮู ยอคา มางนา ฮ้าว ม่า ชี นี้ แม้
แน� ‘ล่ากานว่าฮู อือนา ฮ้าวล้า ปี่ ยาว ล่ากานว่าฮู่ นี้ ง ปี่ โว� จ้า ชฺา้ ง น่ อง เวอ ล่ากาน
ล้า ว่า ชี อือนา ปี่ ออน ปี่ โว� ชฺา้ ง ล่ากาน ว่า ล้าออน อือนา น่ อง เวอ ปี่ กาโน� แน�
9 ชฺา
้ ง 5 โมง มู่งคี่ล้าก้า เวอ ว่า ล้า ชี อือ ล่ากานว่าฮู่ กามางกา เหรียญ กงา ชีเย� 10 แฮ้
แม้ยาว ล่ากานว่าฮู อางด่า เวอ ล้า ชี อืมมือ ล่ากานว่าฮู่ ย่าง ล่า แอ คู ชีเย� ยองมือ
เย้ง คูง เย ยอย่า 5 โมง เวอ ล้า ชี มาง ล่อบ่าปา แน ล่า กานว่าฮู่ กงา แงแน� จ้า ยอ
พลู้ กามาง กาเหรียญ ญา กงา ชี� 11 ยาว ยอง มือ ล่ากานว่าฮู่ ย่าง กงา คู ยาว โซน
ซื้ง มางนา จี่จ่าบ แอ คู ชีเย นี้ แม้แน� 12 ‘แฮ้ออ
ื ย่า ล่ากาน 1 ชัว่ โมง ญา ว่า คูแง� จ้า
นา ยองนา กงู นื้ งช้า อางล้อง เวอ ล่ากาน ว่านคาม แน ว่า ชี อือ ล่อ แน อางปี่ แน�’
“ยาว โซนซื้ง มาง มือ ล่า กานว่าฮู ทื่อ ม่าง มางนา ม่า ชีเย นี้ แม้ แน� ‘อางช่าง
เวอ� กงาย่า นางนา บ่ากงาโกง ล่า เป� ไม้ กงูยา่ ล่ากานว่าฮู่ กานื ง กาเหรียญ กาแน
จ้าง กาง อ่าลา� 14 นาง ล่ากานว่าฮู่ แฮ้ง ยู้ ยาว แอ ปาว� กงาย่า น่ อง เวอ ล้า ชี อือ
นา นางนา จ้าง ล่าชี่ แฮ้งล่อ แน ปี่ ซี่ง นอ� 15 กงาย่า กงา พลู้ นี้ ง กงา วา แน บ่าไจ
กงากา ลา� นาย่า กงา นื งบาอางแม่น นี้ งนา เจอ ลา�’ ”
16 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “นี้ งย้าเป อามือ ชฺา
้ ง ปีน แตปีน นา อือ ย่า� น่ อง เวอ
ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ เพล่อ แง� แน อามือ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือย่า� น่ อง
เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เพล่อ แง� แน�
13

พระเยซู ยาง ซฺี้ แฮ้ง จี่ เคอ ย้าง
(มก� 10:32-34; ลก� 18:31-34)
17 พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แก้บ้า ย่อ แล เมอ� ศิษย์เอก 12 คู่น อือ แอ่ แน
ซฺ่ืยกา อ่อกแอ ชี� ยาว ยาง มือ ยองนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� 18 “แม่น แน น้า โว� อามือ

มัทธิว 20:19
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กงูมู นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แล คูแง� แน ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า�
กงานา ชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา ปุโรหิต ยอคา อือ ก้อง� แน อางลี้ บอางล่าว ม่า
อู่บฮู อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง� 19 ยองมู แฮ้ยา่ กงานา ต้าดต่อน ซฺี้ ปี่ ล่าง� แน กงานา
โรมชฺา้ ง อือ ก้อง ซฺา แอ ปี่ ล่าง� ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ กงานา� จี่ ฮูยา้ อื้อ กาน� ตื่ อชืก
ล่าง� ยาว กงานา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ซฺี้ ปี่ ล่าง� จ้า วันที่ 3 เคิน ยาว พาจาว
มาง กงานา แต่ล้า แล่ ปี่ ล่าง� แน�
ตําแหน่ ง ป้า ย้าง
(มก� 10:35-45)
20 เศเบดี ค่า บา แน ยาง อางย่า 2 คู่น อือ ซฺ่ ื ยกา พระเยซู ก้อง ล้า ชี� ยาว เศเบดี
ค่าบา มาง มือ พระเยซู นา บอกไว้ ยาว กาบ่ากาเจ้อ ป้า ชีเย� 21 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ
ยางนา น้า ชี นี้ แม้แน� “บ้าเจอ ฮา แง�” แน�
ยาว ยาง มือ ฮา เย นี้ แม้แน� “นาง ก่าซ้าด กงา เพล่อ เมอ� กงา อางย่า มาง เย่ด
นา นาง ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน นาง ล่าซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง ดื้ง ปี่ โว� แน�
22 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “ไน้ ยา
่ อางแบ ล่า บ้าเจอ ป้า คูชี แน� ไน้ กงา
ล้างก้อก อางตูกอางพาน กงาต้าง นี้ ง อางต้าง กงา ย้าลา�” แน� เย่ด 2 คู่น ย่าง มือ
พอ ชีเย “อางกงา ย้า� แน�
23 ยาว พระเยซู มือ เย่ด นา ม่า ชีเย นี้ แม้ แน� “ไน้ ยา
่ ม้า ม้า ย้า กงาบู้ แง� จ้า อ่า
ซ่าง กงา ล่าม่า ล่าซ่าย ป่ากย่า ดื้ง นี้ ยา่ กงา แช้ ดื้ง ปี่ บ่าอ่า� จ้า แช้ ดื้ง ปี่ ม้า อ่าโบ้ง
เป� ยา ซฺ้า ชี ญา� แน�
24 ยาว ศิษย์ ทื่อแช่ คู่น อือ นี้ เลิง
่ นา แบ คู ยาว� ยองมือ ม้องน้าม แฮ้ เย่ดนา นาบา
25
ตา เย นื งบาค่า แง� แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยอง คาโคลาโค นา ฮ้าวล้า ปี่ ยาว ม่า ชี
นี้ แม้แน� “นอ อางแบ ย้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือย่า ค่าตอง ชฺา้ ง ฮูพลา ชี อือ
ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง แน� ยาว ชฺา้ ง ยอคา เพล่อ คูชี อืม ค่าตอง ชฺา้ ง ฮูพลา ชี อือนา ล่าที่
ไจ ช่าง แน� 26 จ้า นอง อางมู นู้เวอ แฮ้แม้แน บ่าอ่า� อ่าซ่าง อางฮื่อ เพล่อ ซี่ แง� ยา
นองนา ล่ากาน กงาว่า ปี่ ล่าง� 27 แน อ่าซ่าง ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ
28
ซี่ แง� ยา นองมู คาโคลาโค อือ ย่าเจ่น กงาเพล่อ แง� ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี
นี้ มาง ลือ ชี นี้ ยา่ ฮากนา กงา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ง บ่าอ่า� จ้า กงาย่า ฮาก ย่าเจ่น เพล่อ
ลือ แอ� แน ค่าตอง จี่วด
ี วี ลือ แง� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา ปล่อง ย่าเจ่น กงาปูน ปี่ ง
แนนอ� แน�
พระเยซู ชฺา้ งแมปอ 2 คู่น นา ยา ชียา้ ง
(มก� 10:46-52; ลก� 18:35-43)
29 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ เยรีโค อางเมิง เวอ จาย อ่อกลือ เมอ� ยองนา ชฺา
้ ง อา
30
งอีบ่าอ่า เย ย่อ เค่ แอ้น คู ชี� ค่าพ่าย่า แมปอ 2 คู่น จา เย แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ
ดื้ง จา แง� เย่ด มือ พระเยซู ลืน ชี แน กงากย่า ยาว จี่ โฮ้กฮ้าว ป้า เย นี้ แม้แน� “จี่
วีดอางซื้ง ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี มาง เวอ� ไกง้นา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว�
แน�
31 ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า เย่ดนา จี่จ้าด ม่า กยาบ ปี่ ชี�
่ จ้า ยาง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา
อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ชี� แน ยา นี้ แม้แน จี่ ชี� “พระเยซู ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ
ซื้บล้า ชี มาง เวอ� ไกง้นา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว�” แน�
32 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ย่อ ย่าง ว่าง ยาว เย่ดนา ฮ้าวล้า ปี่ ยาว น้า ชี นี้ แม้แน� “กงา
นา บ้าเจอ ปล่อง ปี่ ล่าแง�” แน� 33 ยาว เย่ด มือ ม่า เย นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง มาง
เวอ� ไกง้ยา่ ฮู มย้าง ซี้ ค่า� แน� 34 พระเยซู มือ เย่ด นา ซื่ งกง่า กย้า เย แฮ้งเย่ เย่ด

มัทธิว 21:1

45

มัทธิว 21:13

แมนื อ เวอ ว่า ชี� ยาว เย่ด มือ ซฺ้อก ย้า ฮูมย้าง ล้า ชี� ยาว เย่ด มือ พระเยซู ก้อง เค่
แลน ชีเย�

21
พระเยซู ก่าซ้าด แม้แน อ้องแล ย้าง
(มก� 11:1-11; ลก� 19:28-38; ยน� 12:12-19)
1 พระเยซู แน ศิษย์ อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ� ยองมู แฮ้ง เบธ
ฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง โย้ เวอ เคิน แล คูช�
ี เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง นี้ ยา่
มะกอกเทศ ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ดื้ง แง� ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ซฺาแล
ปี่ ลางออน แล ปี่ ชี�
่ 2 แน ม่า ชี นี้ แม้แน� “ค่อง ล้าก้า โย้เวอ อ้องแล โว� ยาว ไน้ มือ
ลา อางบา อางย่า 2 โต แล่ง จา นา มย้าง แง� ยาว ลา มาง เย่ด ล่าตื่อ แฮ้ง พื้ย ยาว
กงาก้อง ชื้ง ลือ โว� 3 จาว่า แน ฮาก น้า ล่า ยาว นี้ แม้ แน� ไน้ ยา่ ลา แฮ้ เย่ด นา เกิง้
ซฺ่ืย แอ แงแน� ไน้ ม่า โว จี่วด
ี อางซื้ง มาง ไจ ซี้ง แง แน� ยาว ซฺ้อก ย้า ยาง มือ ไน้ นา
ปี่ ลือ ปี่ ล่าง� แน�
4 นี้ เลิง
่ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม
ชี ชี แม้แน�
5 “ศิ โยน อางเมิง ชฺา
้ ง อือนา ม่า ปาว ชี นี้ แม้แน� ‘ฮูปาว นอง ก่าซ้าด มาง อามือ ล้า
แงแน�
ยา บ่าอ่อนจ่าแล่� ยา ลา อางย่า มาง ต่างค่าง โย้เวอ ตา ชี�’ ”✡
6 แฮ้งย้า ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด มือ พระเยซู ม่า ชี แม้ แน ค่อง แฮ้ค่ อง โย้ เวอ อ้อ ง
แลน ชี� 7 ยาว เย่ด มือ ลา อางบา แน ลา อางย่า มาง เย่ดนา พระเยซู นา ชื้ง ซฺาลือ
ชี� ยาว เย่ด ค่าลาว ย่าง ลา มาง เย่ด ต่างค่าง เวอ ค่าง ยาว พระเยซู นา ดื้ง ปี่ ชีเย�
ค่ องช่าง อางอี บ่า อ่า เย ยอง อางก่า อางตูม ย่าง แก้ บ้า เวอ ค่าง ชี� แน ทื่อ บ่า
จฺืงจฺ้ืงล่างาม อือ เพิด ยาว แก้บ้า เวอ ค่าง คู ยาว พระเยซู นา ลา ตา ย่อ แอ ปี่ ชี� 9 ค่
องช่าง พระเยซู ล้าก้า แน น่ องน่ อง เวอ ย่อ ชี อืมมือ จี่โฮ้กฮ้าว คูง เย นี้ แม้แน�
8

โฮซันนา� ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี มางนา สรรเสริญ ฮา แง�
จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว�
“โฮซันนา� พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มู่งท่า เวอ ดื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง�”
10 พระเยซู

เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ อ้องแล เมอ� อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง อืมมือ ซืกซาก
น้า กาง เย นี้ แม้แน� “อ่าซ่าง เวอ�” แน�
11 ยาว ชฺา
้ ง มู อืมมือ พอ คูง เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง นี้ ม้า เยซู พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นา
ซาเร็ธ ค่อง กาลิลี แควน เวอ จายลือ ชี มาง ย้า� แน�
พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ เวอ แอ ชียา้ ง
(มก� 11:15-19; ลก� 19:45-48; ยน� 2:13-22)
12 พระเยซู มือ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ อ้อง แลน ชี� แน โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง
โย้เวอ ชฺา้ ง อางเกิง่ ก่อง ล้า ชี อือนา� แน อางเกิง่ วื้อ ล้า ชี อือนา ก่าแอ ปี่ ชี�
่ ยา พลู้
เพ่นฮู อือ แน ฮาย่า อางป่อน ก่องฮู อือ โต แน ต่องก่อน แฮ้ง ต่านเลิง ปี่ ชี�
่ 13 ยาว
พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘กงา โบสถ์อางฮื่อ นี้
ย่า ยู้ มอธิษ ฐานฮาย้า แน ฮ้าว แง�’✡ จ้า นอ ค่า โม่ ย ค่า มโจน ยูม
้ ฮาย เพล่อ ปี่ ชี�
่ ”
แน�✡
✡ 21:5 21:5 เศคาริยาห์ 9:9

✡ 21:13 21:13 อิสยาห์ 56:7

✡ 21:13 21:13 เยเรมีย์ 7:11
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14 ชฺา
้ งแมปอ

แน ชฺา้ ง ต่องแก่ พระเยซู นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ้อง ซฺ้า ล้า ชี� ยาว
พระเยซู มือ ยองนา โปยว ย้า ยา ชี� 15 ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ�
พระเยซู อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ แน ย่าเก อือ นี้ แม้แน โฮ้กฮ้าว แฮ้งนา� “ก่าซ้าด
ดาวิด อางอ่านอางซฺ้ือ มาง เวอ� อ่าญูซ้ ืง แน จา แล โว� แน� กงากย่า กงามย้าง คู
เมอ ยอง มือ นาบาตา เย นื งบาค่า คูแง� 16 แฮ้งย้า ยอง มือ พระเยซู นา น้า คูชี นี้
แม้แน� “ย่าเก อือ โฮ้กฮ้าว แฮ้งนา อางกงากย่า ย้า ลา�” แน� ยาว พระเยซู มือ พอ
ชีเย� “อางกงากย่า ย้า นอย่า พระคัมภีร ์ โย้เวอ บ่ากงา อ้าน กางซื้ง ล่า นี้ แม้แน� ‘พา
จาว ม้า ย่าเก แน ย่าแน่ อือนา สรรเสริญ เพ่ง อือ ม่าอูบ
่ ยาว นางนา ฮ้าว ปี่ ล่าแง แน
17
ชี่ แฮ้�’ ” ยาว พระเยซู มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จาย อ่อก ลือ ยาว เบธานี ค่อง
เวอ ซ่าว แอ ชีเย�
พระเยซู ยาง เจ่อ แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ ชียา้ ง
(มก� 11:12-14, 20-24)
ซอทา แปล้น ล้า ยาว พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ� ย่อ พ่าว ลือ แล่ เมอ
ยาง มือ ฮ่างแบ่น ชีเย� 19 ยาว ยาง มือ ซื่อไค่ มี้ล่อก ป่าง ทื่อป่าง แก้ บ้า ก่องทาง โย้
เวอ มย้าง ชีเย� แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ ย่อ อ้อง ฮู แล ชี� จ้า อางซื่อ บ่า จา เย� อางพ่า
แอ่น ญาเย่ จา แง� แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ จฺืงจฺ้ ืง มางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “อางซื่อ บ่าซื่อ
แล่ก้าน โจ�” แน� ยาว ซื่อไค่มี้ล่อก แฮ้ ป้าง มือ ซฺ้อก ย้า แฮ่ว ซฺี้ กา ชี�
18

ศิษย์ อือ แฮ้แม้แน มย้าง คู ยาว นื งบาม่าน น้า คูง เย นี้ แม้แน� “บ้าเจอ ซื่อ
ไค่มี้ล่อก นี้ ป้าง แฮ่ว กือ ซฺี้ ไว่ กาทืง แง�” แน�
20 ยาง

พระเยซู มือ พอ ชีเย นี้ แม้แน� “กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า
นี้ แม้แน� จาว่าแน นอง ม้าม้า แน เจ่อ ยาว� นอง มือ กงา ซื่อไค่มี้ล่อก นี้ ป้าง นา ฮา
ชี แม้แน ฮา กงา กางแง� แนยาว นอง มือ ตาแซ้ นี้ มางนา ‘ทะเล โย้เวอ ล่อย กลา แอ
โว�’ แน อางม่า กงากา� ยาว แฮ้แม้ยา้ ตอล้า แง�
22 “จาว่า แน นอง พาจาว มางนา เจ่อ ยาว นอง บ้า เจอ อธิษฐาน ฮาย ป้ า เวิม แฮ้
แม้แน ย้า กงา คู แง� แน�
21 ยาว

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

23 พระเยซู

โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ อ้องแล ยาว ม่าอู่บ จา เมอ� ปุโรหิต ยอคา แน ยิว
ชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา อ้อง น้า ล้า ชีเย นี้ แม้แน� “นา อ่าซ่าง� นางนา อ่าซ่าง ล่า
ที่ ปี่ นี้ แม้แน ฮา ปี่ ล่าแง�” แน�
24 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “กงา นองนา น้า ล่าง นี้ ง ม่า ล่า วแล� ยาว
กงาม นอง กงานา น้า ล่าง นี้ ง ม่า ล่าว่า� กงา อ่าซ่าง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา
แงแน� 25 กงานา ม่าย ล่าวแล� ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แฮ้ยา่ ยางนา อ่าซ่าง
ล่าที่ ปี่ ชี� พาจาว มาง ปี่ ชี ลา� อ้าว ชฺา้ ง อือ ปี่ ชี�” แน� ยาว ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน
จี่ ลางกา ชี� “กงู ยางนา บ้าเจอล้อแม้แน พอ คูวา� จาว่าแน กงู ยางนา นี้ แม้แน พอ
ยาว� ‘พาจาว มาง� แน� ยาง กงู นา นี้ แม้ แน น้า ล่า กาน้า อี�
่ ‘ท้าว นอ บ้า เจอฮาย
ยอห์น นา บ่าเจ่อ คูแน�’ แน� 26 จ้า กงู ยางนา นี้ แม้แน พอ ยาว� ‘ชฺา้ ง ก้อง จายล้า
แง� แน� ค่องช่าง อืม กงูนา นื งบาค่า ล่า กาน้าอี�
่ ไม้ ค่องช่าง อือย่า เจ่อ คูง ยอห์น
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� แน�
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แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา นี้ แม้ แน พอ คูช�
ี “บ่า แบ ล้า� แน� แฮ้งย้า พระเยซู
มือ ยองนา นี้ แม้ ม่า ชี� “นี้ แม้แนยาว กงาม นองนา บ่าม่า ล่า� อ่าซ่าง กงานา ล่าที่ ปี่
นี้ แม้ ฮา ปี่ ล่าชี�
่ แน�
27

อางย่า ย่าค่า 2 คู่น อางเลิง่ ย่าง

28 “กงานา

ม่า ล่าวแล นาย่า นี้ เลิง่ นา ล้อแม้แน เย้ง แงแน� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา
แง ยางก้อง อางย่า ย่า ค่า 2 คู่น จา แง� ยา อางย่า ซากาว มางนา ม่า ชี นี้ แม้ แน�
‘มี้นืง นา อ่าโบ้ง อ่างูน
่ โซน โย้เวอ ล่ากาน ว่า แล ปาว แน�’ 29 ยาว อางย่า มาง พอ เย
‘อ่าเฮอ� แน� ยาว จายล้า แล่ยาว ยาง มือ นื งบาเพ่น ชี อ่างูน
่ โซน โย้เวอ ล่ากาน ว่า
30
แล ชีเย� ยาว อางโบ้ง มาง อางย่า ทื่อม่าง มางนา ม่า แล่ ชีเย� ‘มี้นืง อ่างูน
่ โซน
โย้เวอ ล่ากาน ว่า แล ปาว� แน� ยาว ยาง มือ อางโบ้ง มางนา ม่า เย ‘โอ่ย� แน� จ้า
ยาง มือ บ่าแล เย�
31 “อางย่า 2 คู่น นี้ เย่ด ย่า อ่าซ่าง อางโบ้ง มางนา น้า จ่าง แง�” ยาว ยิวชฺา
้ ง ยอคา
อืมมือ พอ คูง เย� “อางย่า ซากาว มาง� แน� ยาว พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้แน� “กงา
อางเลิง่ ม้า ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ ง ภาษี กอฮู อือ แน ค่า บาย่า อางโต ก่อง
อือย่า� พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ นองนา แล แต่น ล่า คู แง� 32 ยอห์น ย่า นองนา
ม่ายแบ ปี่ ล่างญา ล้อ แม้ แน พาจาว มางก้ อง จี่ วด
ี กง่า เกิง้ แน ไจ แงแน� จ้า นอง
มือ ยางนา บ่าเจ่อจ่า คู จ้า ชฺา้ ง ภาษี กอฮู อือ แน ค่าบาย่า อางโต ก่อง อือย่า ยอห์น นา
อางเจ่อจ่า คู� นอย่า ยอง นี้ แม้แน ฮา ชี แฮ้งนา มย้าง คู เวิม มือ� นอย่า ยอห์น นา
เจ่อ แงแน นื งบา บ่าเพ่น คู�”
ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือ
(มก� 12:1-2; ลก� 20:9-19)
33 พระเยซู จี่ แง� “อางเลิง
่ เพ้ก น้า ปี่ ลาง นี้ ง แม่น แน น้า คู ปาว� ค่าพ่าย่า ทื่อ
ม่าง จา แง อ่างูน
่ โซน ว่า ชี� ยาว ก้ามทื้อ ทือ แวด ชี� แน อ่างูน
่ น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ ตู่
ชี� ยาว หอคอย แต่ง ชี� ยาว ฮากนา ว่าพ่าพ้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง อางโต แฮ้ยา่ ฮาก อาง
เมิง เวอ แอน ชี� 34 อ่างูน
่ ชู ญ่าม เคิน ยาว� โซนซื้ง มาง มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่าย
โซนว่าพ่าพ้า อือก้อง อ่างูน
่ ม่าย ล่า แอ ปี่ ชี�
่ ”
35 “จ้า

อ่างูน
่ โซนว่าพ่าพ้า ชี อือ ย่าเจ่น อือนา ชู ชี ชี� ทื่อม่าง มางนา แซ่ ชี� ทื่อ
ม่าง มางนา ตื่ อชืก ชี� ยาว ทื่อ ม่าง มางนา ลอบา ย่าง จาน ชี� 36 แฮ้งย้าเย่ อ่า งูน
่
โซนซื้ง มาง มือ อางอ้าน ล่อบ่าปา แน ย่าเจ่น อือนา ซฺาลือ ปี่ ชี� จ้า โซนว่าพ่าพ้า อืม
มือ อางอ้าน แม้แน ฮา แล่ ชี� 37 น่ อง เวอ โซนซื้ง มาง มือ ยาง อางย่าย่าค่า มางนา
ซฺาลือ ปี่ ชี�
่ ยาง มือ เย้ง เย ‘โซนว่าพ่าพ้า อือ กงา อางย่าย่าค่า มางนา อางน้า จ่า นา
ตู้� แน�
38 “จ้า โซนว่าพ่าพ้า อือ โซนซื้ง มาง อางย่า มาง ลือ นา มย้าง คู ยาว� ยอง มือ นี้ แม้

แน ม่า ลางกา ชี� ‘ฮู ปาว ชฺา้ ง นี้ ม้า โซนซื้ง อางย่า ย่าค่า ม่าง ย้า� กงู ยางนา ปล่อง
แซ่ กาเซฺ้อ� อ่า งูน
่ โซน นี้ ง กงู เฮอ เพล่อ คาไล�’ แน� 39 แฮ้งย้า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า
คูชี อืม ยางนา ชู แซ่ ยาว อ่างูน
่ โซน อางเง้ โย้เวอ ลาม วี แอ ชี�”
พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี� “นอง เย้ง กาน ยาว โซนซื้ง ม้า บ้า
เจอล้อแม้ ฮา แง�”
41 ยา ชฺา
่ โซน แฮ้ง ฮากนา ว่า พ่าพ้า
้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือ นา แซ่ ล้า ยาว� อ่า งูน
ปี่ ง ลา� ยาว ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา อืม มือ พอ คูง เย นี้ แม้ แน� “ยา โซ
40 ยาว
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นว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือนา ม้าม้า ย้า แซ่ แง� แน โซนซื้ง มางมือ ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า ยาง
นา อ่างูน
่ เปิ่ ง ปี่ ชี่ แฮ้มางนา ยาง โซน แฮ้ง ว่า แล แล่ ปี่ แง�”
42 พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้แน� “นอ พระคัมภีร ์ นี้ ข้อ นา บ่ากงา อ้าน ลา�
‘ยูม
้ ซ้าล้า อือ ยูม
้ ยื้ง วี ชี นี้ ย้งื น่ อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน
่ ชี�
นี้ ยา่ จี่ วีด อางซื้ง มาง ฮาย เพล่อ ปี่ ชี�
่ กงู นา ฮา มย้าง ปี่ ล่าง นี้ เลิง่ นื งบาม่าน
คาบอล้อ ย้า� แน�✡
43 “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ ยา
่ นองก้อง เวอ เจิก
่ แล แง�
ยาว ชฺา้ ง พาจาว มางนา น้าจ่า ยาว ฮายเค่ อือนา โญก ปี่ แง� 44 ชฺา้ ง ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื นา
เลิงเง่ ชี อือ ยอง อางกง่าว แฮ้ เคลิก แง� จ้า ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื เลิงตื่อ ยาว ชฺา้ ง แฮ้ม้า บืน
ยาวล้าว ยาว ย้า�”
45 ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี มู อือ พระเยซู อางเลิง
่ จี่เพ้ก แฮ้ง กงากย่า คู ยาว� ยอง
มือ ซฺ้ อก ย้า แบน คูชี พระเยซู ยองนา ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือ แน ฮา แงแน�
46 ยาว ยอง มือ พระเยซู นา ชู คู ซี้ง เย จ้าบ่าชู จอ กาเย� ไม้ ชฺา
ื ย่า พระเยซู นา
้ ง นี้ ออ
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง แน เจ่อ คูง เย�

22
จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ย่าง
(ลก� 14:15-24)
1 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง
่ เพ้กน้า แล่ ปี่ ชี นี้ แม้แน� 2 “พาจาว มาง อาง
่ อูบ
เมิง แฮ้ยา่ ก่าซ้าด มาง� ยาง อางย่าย่าค่า มางนา ค่าบาล่า จฺ่าปอต้างปอ ล้าง ปี่ แม้
แน ทื่อช่างกานญา� 3 ยาว ล่ากาน อือ ล้างจ่าเปิน เมอ� ก่าซ้าด มางมือ ย่าเจ่น อือนา
ม่าย ชฺา้ ง ป้า ชี อือนา ม่ายล้า ปี่ ชี� จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าล่า เย�
4 “ยาว ก่าซ้าด มางมือ ย่า เจ่น ทื่อ บ่า อือ นา ทื่อ เทอ ม่า แอ แล่ ปี่ ยาว ม่า ชี นี้ แม้
แน� ‘ชฺา้ ง ป้ายล้า ปี่ ชี่ อือนา ม่าย แอ โว� กงา จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน นี้ ยา่ ล้างจ่าเปิน
ย่า� อ่ามย่าง อางฮู้ แน อ่ามย่าง อางตู่ง อางแม่น อือ แซ่ เปิน ย่า� ล้าย กงา คางญา�
แน� 5 จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าตี่ นบ่าต่อง คู เย� ยอง ล่ากาน อือ แล ว่า แล คู ชี� ทื่อบ่า
โซน ว่า แล ชี� ทื่อบ่า ก่องก้า แล ชี� 6 ยาว ชฺา้ ง จ้าน ล้าชี อืมมือ ย่าเจ่น อือนา ชู ตื่อ
ยาว แซ่ วี ชี�
7 “ก่าซ้าด มางมือ นาบาตา เย นื งบาค่า แง� แฮ้งย้าเย่ ตาฮ้าน อือนา ม่า ชฺา
้ ง ยาง
8
ย่าเจ่น อือนา แซ่ ชีออ
ื นา แซ่ แอ ปี่ ชี� ยาว ยอง อางเมิง ย่าง พี วี ปี่ ชี� แฮ้งย้าเย่
ก่าซ้าด มางมือ ยาง ย่าเจ่น อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� ‘ค่าบาล่า ล่ากาน นี้ ยา่ ล้าง ชี เปิน
ยา� จ้า ต่อ งก่า เวอ ชฺา้ ง จฺ่า ปอต้างปอ ล่า กาน นู้เวอ ป้า ล้า ชี อือ ย่า บ่า ซูม คู� แน�
9 แก้ บ้า อือเมอ อ่อกแอ ยาว อ่าซ่าง นา คามย้าง แง ม่ายล้า ปี่ ปาว� 10 ยาว แฮ้งย้า
ย่า เจ่น อืม มือ แก้ บ้า อือ เมอ อ่ อกแอ ยาว� ตื่น ชฺา้ ง อางแม่น แน ชฺา้ ง บ่า แม่น ยอง
คามย้าง อือนา ม่ายล้า ปี่ ชี� จฺ่าปอต้างปอ อางฮ้อง เวอ ปลื้ง ย้าเย่�
11 “ก่าซ้าด มาง จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน โย้เวอ อ่อก ฮู ลือ เมอ� ยาง มือ ค่าพ่าย่า ทื่อ
ม่าง นา มย้าง ชีเย� ยาง อางก่าอางตูม ตูม แล่ ชี แฮ้ยา่ บ่าซูม แน� 12 ยาว ก่าซ้าด
มาง มือ น้า เย นี้ แม้แน� ‘อางช่าง เวอ� ล้อแม้แน อ้องล้า กงากา แอ ค่าบาล่า ล่ากาน
เวอ อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ เซฺ่อ บ่าจา แน�’ จ้า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ เย�
13 ยาว ยาง มือ ย่า เจ่น อือ นา ม่าย ค่า พ่าย่ า มาง ล่า ปู่ ล่า คื่อ ย้าง ชู พือ ยาว� อางวื้
งอางว้าง ชฺา้ ง ด้า อูง้ ฮ้าว คูง โย้เวอ จาน แอ ปี่ ชีเย�”
✡ 21:42 21:42 สดุดี 118:22-23

มัทธิว 22:14

49

14 “ชฺา
้ ง

มัทธิว 22:33

ป้า ล้า ปี่ ชี อือย่า อางบย่า เย� จ้า ชฺา้ ง แช้ยู้ ชีออ
ื บ่าบย่า เย� แน�

ภาษี ฮู่ ปี่ อางเลิง่ น้า ย้าง
(มก� 12:13-17; ลก� 20:20-26)
15 ยาว ฟาริสี มู อือมือ อางเง้ เวอ อ่อกแอ คูยาว� พระเยซู จี่ต่าง แฮ้งนา ล้อแม้แน
อางเลิง่ อางซี ชู วา แน เย้ง แอ คู ชีเย� 16 แฮ้งย้า ยอง มือ ยอง ศิษย์ อือนา แน ชฺา้ ง
ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง อ้อง อือนา ม่า ยาว� พระเยซู นา น้า แอ ปี่ ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน
เวอ� กงู อางแบ ย้า นา ชฺา้ ง อางซืออางปลอง� อางกง่าอางเกิง� อ่าซ่าง มางนา แมก่
า บ่าชี�
่ แงแน� กงู
่ 17 นา อางเลิง่ ม้าม้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ฮา ปี่ ซี่ง แฮ้ง ม่าอูบ
นา ม่า ล่าวแล� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ ปี่ นี้ ยา่ อางกง่าอางเกิง ลา�”
18 จ้า

พระเยซู ยอง บ่าแม่น แน เย้ง แฮ้งนา อางแบ เย� แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ จี่ ชี นี้
แม้ แน� “ชฺา้ ง แมก่ า ทื่อ เจ่อ นื งบาทื่อ เจ่อ อือ เวอ� นอย่า กงานา บ้า เจอฮาย นื งบา
เจ้อฮู ล่า คูแง� 19 พลู้ ภาษี ตอ แฮ้ง กงานา ทื่อลู่ ม ฮู ปี่ ล่าวแล� แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ
พระเยซู นา ทื่อเหรียญ ปี่ ชี� 20 ยาว พระเยซู มือ ยองนา น้า เย นี้ แม้แน� “นี้ ยา่ อ่า
ซ่าง อางฮูบ แน อ่าซ่าง อางเม้ง เวอ� แน�
21 ยอง

มือ พอ คูง เย นี้ แม้แน� “ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์� แน�

ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน� “ซีซาร์ อางเกิง่ นี้ ยา่ ซีซาร์ นา ปี่ ปาว� พา
จาว มาง อางเกิง่ นี้ ยา่ พาจาว มางนา ปี่ ปาว� แน�
22 ยอง มือ แฮ้แม้แน กงากย่า คู ยาว� บลื่ง ย้าเย่ ยาว ยอง มือ ซฺ่ ืยกา ฮื่น คู ชีเย�
สะดูสี อือ พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ย้าง
(มก� 12:18-27; ลก� 20:27-40)
23 ทื่อ นื ง กานญา เย สะดู สี มู� ชฺา
้ งซฺี้ ยาว บ่าแต่ ล้า แล่ กงากา แน เจ่อ อือ� พระ
24
เยซู นา น้า ล้า คู ชีเย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� โมเสส ย่า กงูนา ม่า ล่าแง นี้ แม้แน�
‘ค่า พ่าย่ า ล้อ มาง อางย่า บ่า จา แน ซฺี้ ยาว ยาง อางแพ้ มางมือ อางอ้าย มาง ค่า บา
มางนา ยู้ แง� ยาว อางย่า กงา ยาว อางอ้าย มาง อางเจ้อ แฮ้ง ซื้บแล ปี่ แง�’✡ 25 นี้
เทอ เวอ ม้องน้าม 7 คู่น จา แง� อางอ้าย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว� อางย่า บ่าจา กื้ง
แน ซฺี้น ชี� 26 ยาว ม้องน้าม ที่ 2 ที่ 3 เวอ จาย� ม้องน้าม ที่ 7 มางก้อง เคอ อืมมือ ทื่อ
ช่างกานญา ซฺี้ โค ชีเย� 27 น่ อง เวอ ค่าบาย่า มาง คาตา เย ซฺี้ คา ชี� 28 ยาว ม้องน้าม
7 คู่น นี้ ออ
ื แต่ล้า แล่ แฮ้นืง ค่าบาย่า นี้ ม้า อ่าซ่าง ค่าบา เพล่อ แง� ไม้ ยา ม้องน้าม
7 คู่น คาโคลาโค นี้ ออ
ื ค่าบา เพล่ออ่าน น่ อ� แน�

พระเยซู มือ ยองนา พอ เย นี้ แม้แน� “นอย่า เย้ง ซี คู ชี� ไม้ นอ พระคัมภีร ์
แฮ้ง แม่น แน บ่าแบ คู แน พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา บ่าแบกงากา คู� 30 ชฺา้ งซฺี้ อือย่า
แต่ล้าน แล่เมอ อางบี่อางบล้อง บ่ายู่ แล่ก้าน� แน อ่าซ่าง มาง อางบี่อางบล้อง บ่าเพ
ล่อ กา แล่ก้าน� จ้า ยอ เท่วาด่า แม้แน เพล่อ แง�
31 “ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง แฮ้ง แบ ซี้ง แนยาว พาจาว มาง ม่า ชี ชี แฮ้ง อ้าน แล่ คู โว
นี้ แม้แน� 32 ‘กงา อับราฮัม� อิสอัค แน ยาโคบ ยอง พาจาว บอกไว้ มาง ย้า�’ นี้ แม้
แนยาว พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ งซฺี้ อือ พาจาว บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง อางแต่ อือ พาจาว�”✡
33 ค่ องช่าง อือ พระเยซู นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ แฮ้ง นา กงากย่า คู ยาว ยอง มือ นาบาตา
ย้า นื งบาม่าน คูแง�
29 ยาว

✡ 22:24 22:24 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:5-6

✡ 22:32 22:32 อพยพ 3:6

มัทธิว 22:34
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อางลี้บอางล่าว ปีนแตปีนนา ย่าง
(มก� 12:28-34; ลก� 10:25-28)
34 ฟาริสี อางมู อือ พระเยซู สะดูสี อือนา ฮาย บลื่ง ปี่ ชี แน แบน คู ยาว� ยอง มือ ล้า
ช้อน กายาว น้าท้าม ลางกา เย� 35 ยองมู เวอ โมเสส อางลี้บอางล่าว อางแบ เลิน
่ เลิน
่
มางนา พระเยซู นา ล้า นื งบาเจ้อฮู ชีเย นี้ แม้แน� 36 “อ่าจาน เวอ� โมเสส อางลี้บอาง
ล่าว คาโคลาโค นี้ ยา่ บ้าเจอ ล้อข้อ ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม้า�” แน�
37 ยาว พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “พาจาว นอง จี่ ว ีด อางซื้ง เพล่อ ชี่ นี้ มางนา
นื งบา โค� ก่ามกืด โค� แฮ่ง โค แน ลาก โว� ✡ 38 นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ต่าง ต่องก่า มาง แน
ปีน แตปีน นา เลิน
่ เลิน
่ ย้างย้า� 39 ยาว ข้อ ที่ 2 นี้ ง ทื่อ ช่างกานญา นี้ แม้ แน� ‘ค่า ตอง
นา ลากจ่าแล่ง แฮ้งแม้แน ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือนา ลาก โว�’ 40 อางลี้ บอางล่าว คาโค
ลาโค แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แต้ม ชี ชี อือ� อางลี้บอางล่าว 2 ข้อ นี้ ง วา แน เค่
แง� แน�
พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง
(มก� 12:35-37; ลก� 20:41-44)
41 ฟาริสี อือ ช้อน น้าท้าม จา กาเมอ พระเยซู มือ ยองนา น้า เย นี้ แม้ แน� 42 “นอ
ย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มางนา ล้อแม้ แน เย้ง
คูง แง� ยา อ่าซ่าง ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี�” แน�
ยาว ฟาริสี มู อืมมือ พอ คูง เย� “ยา ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี� แน�
43 ยาว พระเยซู มือ น้า แล่ ชีเย นี้ แม้แน� “ท้าว บ้าเจอ ก่าซ้าด ดาวิด อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ จี่ ม้า� ยาง อางอ่านอางซฺ้ือ มางนา ‘จี่วด
ี อางซื้ง�
แน อางฮ้าว แน� ยาว นี้ แม้แน อางจี่ แน�
44 ‘พาจาว ม้า ยาง ชฺา
้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มางนา� แน
กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี แฮ้มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี�
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาว�
กงา ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือ นา ฮาย นาง ล่า คื่อ โบ้ ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ
แน�’✡
45 “ซ้ามบ้า ก่าซ้าด ดาวิด มือ� พาจาว มาง ชฺา
้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ มางนา นี้ แม้ แน ฮ้าว แง� ‘กงา จี่ ว ีด อางซื้ง มาง� แน� นี้ แม้ แนยาว
พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า� ก่าซ้าด ดาวิด
ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี� จ้า ยา ก่าซ้าด ดาวิด ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�
46 อ่าซ่าง มาง พระเยซู นา ทื่อม่าง แนม บ่าพอ ตอ กาเย� ยาว แฮ้นืง จายล้า ปี่ ยาว
อ่าซ่าง มาง ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าน่าจอ กา เย�

23

ม่าอูบ
่ ฮู ยอคา อือนา แล่ม ย้าง
(มก� 12:38-40; ลก� 11:37-52; 20:45-47)
1 พระเยซู ชฺา
้ ง มู อือนา แน ยาง ศิษย์ อือนา จี่ ชา่ ง แง นี้ แม้แน� 2 “อางลี้ บอางล่า
ว ม่า อู่บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ ย่า� ยอง ล่า ที่ แฮ้ง นองนา ม่า อู่บ ล่า อางกงา โมเสส
แม้ แน ย้า� 3 ยอง ม่า อู่บ แฮ้ง น้า จ่า คู โว� จ้า ยอง ฮา คูง แฮ้งแม้ แน บ่า ฮาย เค่ คู
โจ� ไม้ ยอย่า ทื่อ เจ่อ ม่า อู่ บ ยาว ทื่อ เจ่อ ย้า ฮา คูแง� 4 ยอย่า ยอง อางลี้ บ แต่ง ชี
แฮ้ง ฮากนา เค้ ฮา ปี่ แง� ฮากนา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ กาน แง� จ้า ยอ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา
✡ 22:37 22:37 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5

✡ 22:44 22:44 สดุดี 110:1

มัทธิว 23:5
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เจิน
้ เจ้อ บ่าปล่อง� 5 ยอง กูเจ้อ ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮายฮู ปี่ กานแง� ยอ พระคัมภีร ์
กานย้า อางฮื่อ แต่ง ยาว� ยอง แมค้อง แน ล่าปู่ โย้เวอ พือ แป่น แล่แง� ยาว พู่ มอง
แน ยอง ค่าลาวม่านเงิน โย้เวอ พือ ตีด แล่ แง�
6 “ยอย่า จฺ่าปอต้างปอ ฮา ล่ากาน เวอ แอ เมอ� แน ยิวชฺา
้ ง โบสถ์ คล้าว โย้เวอ อ้อง
ไว้ แล เมอ� ยองมู นี้ ย่า ดื้งย้า ปีน แตปีน นา เลิน
่ เลิน
่ เวอ ดื้ง นา อางซอ คู� 7 ก้าด
อือเมอ ย่อกว่า นา อางซอ คู� ไม้ ฮากนา ยองนา ล่าปู่ โญกไว้ ปี่ ง แนนอ� แน ฮากนา
ยองนา อ่าจาน แน ฮ้าว ปี่ ซี่ แง�
8 “จ้า กงา นองนา ม่า ล่าว่า นองมู นู้เวอ อ่าซ่าง มางนา ‘อ่าจาน� แน บ่าฮ้าว คู โจ�
ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ย่าช่างม้องน้าม กาแอ่นญา� แน นองก้อง อ่าจาน ทื่อม่าง
กานญา จา แง�”
9 “ยาว ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ นอ อ่า ซ่าง มางนา ‘อ่า โบ้ ง� แน บ่า ฮ้า ว คู โจ� ไม้ นอง
ก้อง มู่งท่า โย้เวอ อางโบ้ง ทื่อม่าง ญา จา แง� 10 อ่าซ่าง มางนา นองนา ‘ยอคา� แน
บ่าฮ่าว ปี่ ล่า โจ� ไม้ นอง ยอคา ม้า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ญา แน�
11 นองมู เวอ ชฺา
้ ง ปีนแตปีนนา ม้า ย่าเจ่น เพล่อ นองนา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าง� 12 ไม้ อ่า
ซ่าง ฮื่อจ่าแล่ง ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่านาบบ่าทื่อ� ยาว ชฺา้ ง บ่าฮื่อ จาแล่ อือนา ฮาก
นาบทื้อ คูง�
13 “อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี มู อือเวอ� นองนา พาจาว มาง ต้าดต่อน
วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� นอย่า ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ� นอย่า ฮากนา มู่งท่า โย้เวอ
บ่าปี่ แล คู� นอง อางโต นี้ ยา่ บ่าอ่องแล คู จ้า ฮาก อ้องแล คู ซี้ง อือนา บ่าปี่ แล แน
ฮา คูแง�”
14 *
15 “นองมู อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู แน ฟาริสี มู แมก่ า ทื่อ เจ่อ นื งบาทื่อ เจ่อ มู อือ
เวอ� นองนา พาจาว มาง ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� นอ เว่อ ย้า ทะเล แน นื้ งชฺา่ ตี อือ
เมอ แล คู ยาว� ชฺา้ ง ทื่อม่าง ซฺ้า ยาว นอง เจ่อ แม้แน เจ่อ ปี่ แง� จ้า ยางนา กงา ยาว
นอย่า ยางนา ฮาย นอง ล่อบ่าปา แน บ่าแม่น ฮา ปี่ แง� แน ยางนา ฮาย ล่าลูก กลา
ปี่ แง�
16 “พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� นอย่า ชฺา้ งแมปอ นา แก้บ้า ม่า คู
ชี� นอย่า นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง ‘บ้าเจอซ่าง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา จ่าแล่ แง
เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� จ้า จาว่าแน นอง โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ ค่าม โย้เวอ ก่ามค่า
น ฮา จ่า แล่ นี้ ยา่ � ก่ามค่า น ฮา ชี แม้ แน กงา ฮา คู แง� แน� 17 ชฺา้ งล่า จ่าง แมปอ
เวอ� โบสถ์ อางฮื่อ ค่าม มางนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ มาง� แน ค่าม นี้ ย่า บ้า เจอ ลออาน
เวอ ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม้าม้า ม้า� 18 ยาว นอง มือ จี่แล่ง แง นี้ แม้แน� ‘จาว่าแน
อ่า ซ่าง อางเกิง่ ท่านย่า โย้ เวอ ก่ามค่า น ปี่ แง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่า จา แน� จ้า อ่า ซ่าง
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ โย้เวอ ก่ามค่าน ปี่ แง แฮ้แม้แน ย้า กงา ฮายเค่ แงแน� แน� 19 นา
ย่า แมปอ ม้าม้า ย้า� อางเกิง่ ท่านย่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้งนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แฮ้ง�
แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นี้ ยา่ ล้อมาง เวอ ปีนแตปีนนา ม้าม้า ม้า� 20 นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง
อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ ก่ามค่าน ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ แฮ้ง คาตา แน ก่ามค่า น ปี่ ชี แน ทื่อ ช่างกานญา� 21 ยาว อ่า ซ่าง โบสถ์ อางฮื่อ
*

23:14 23:14 กรีก ปาบ ทื่อบ่า อือ ก้อง ข้อที่ 14 นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี “อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู แน ฟาริสี มู
อือ เวอ� นอ ย่า ซฺ่าจอ คาบอล้อ� นองมู นี้ ยา่ ค่าบาย่า แมม้าย มาง ยูม
้ ย่าง ย่าดยู้ ปี่ ยาว มล่าง แน อธิษฐาน ฮา
แงแน จ้างจ่าแล่ แง� ไม้ ฮากนา ฮาย ฮู ปี่ แง� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา่ วีบ
่ ่าก นาบาตา บย่า แน กงาไจ แง เป�
มาระโก ปาบ 12:40 แน ลูกา 20:47 โย้เวอ ฮู กาโน�
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โย้เวอ ก่ามค่าน ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ พาจาว มางนา คาตา แน ก่าม
ค่าน ปี่ ชี แน ทื่อช่างกานญา� 22 ยาว อ่าซ่าง มู่งท่า มางนา ก่ามค่าน ฮาช่าง แง� ชฺา้ ง
แฮ้ม้า มู่งท่า เวอ พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ดื้ง มางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แน ทื่อช่างกานญา�
23 “อางลี้ บอางล่าว

ม่าอู่บฮู อือ แน ฟาริสี มู อือ เวอ� พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน
วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� นอย่า ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ� นอย่า คาโคลาโค ทื่อแช่
ปูน แน จา อือ พาจาว มางนา ทื่อ ปูน ท่าน เวิม มือ� ฮอมนู้ม พ่า ฮอมป้อม นื อ แน
ยีห
่ ร่า อือ คาตา ย้า ท่าน คู แง� จ้า นอย่า พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา อือ
นา ลู้ม คูช�
ื ย่า อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ� ลากซื่งกง่ากย้า อือ� แน
ี อางเลิง่ แฮ้ออ
อางเลิ่งอางซืออางปลอง อือ� ทื่อแช่ ปูน แน จา อือ พาจาว มางนา ทื่อ ปูน ท่าน แฮ้
แม่น คางญา� จ้า ม่าอู่บจี่ต่าง ปีนแตปีนนา นี้ ออ
ื คาตา แน ฮา คูโว� 24 ชฺา้ ง ชฺา้ งแม
ปอ นา แก้บ้า ม่า มาง เวอ� นอย่า ล้างต้างเซฺ่อ โย้เวอ อางบา อ้อง ชี มาง ยู้ อ่อก แง�
จ้า นอย่า อูฐ อางโต อางโต ย้า นาง อ้อง แอ ปี่ ง แง�”
25 “อางลี้ บอางล่า ว

ม่าอู่บฮู แน ฟาริสี มู ชฺา้ ง แมก่ าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ เวอ�
พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� นอย่า ลอค่อลอจา ล้างก้อกแก้ว อางเง้
โย้เวอ แอ่ แน จอ คูแง� จ้า อางคล้าว โย้เวอ ตานฮา แน ค่าตอง อางเลิง่ เย้ง แฮ้ง แอ่
ย้า จา แง� 26 ฟาริสี แมปอ อือ เวอ� ลอค่อลอจ้า อางคล้าว อือเมอ จอ ปาโน� ยาว
อางเง้ อืมมือ เซฺิง่ ซฺ้าง แง�”
27 “พาจาว

ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน
ฟาริสี มู อือ เวอ� นอย่า ชฺา้ ง แมก่ า ทื่อ เจ่อ นื งบาทื่อ เจ่อ อือ� นอย่า ท้า มชฺา้ งซฺี้ ชี ยา้
อางเง้ เวอ ซี้ อางป่อน แม่นมาง แน ต่า ยาว� อางคล้าว ป่ากย่า เวอ ชฺา้ งซฺี้ อางกง่าว
แน ม้างม้า เจ้อ อางโซอางซา อือ ปลื้ง แน จา ชี อือ ช้อด ย้า� 28 นองมู นี้ ย่า อางเง้
โย้เวอ ชฺา้ ง อือ ฮู ยาว พาจาวจี่ต่าง ฮายเค่ อือ แม้แน จา แง� จ้า ม้าม้า นี้ นองมู นี้ ยา่
แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ แน นื งบา โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ แอ่ ย้า จา แง�”
29 “พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง� อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน
ฟาริสี มู อือ เวอ� นอย่า ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ� ไม้ ค้าแต้ ย่า นอง อางฮู่
อางพี่ อือ พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา แซ่ คู ชี� จ้า อ่ามือ นอย่า นอง อางฮู่ อาง
พี่ อือ แซ่ ชี อือนา ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ แม่นมาง แน แต่ง ปี่ แง� 30 จ้า นอย่า จี่ คู แง นี้ แม้
แน� ‘จาว่าแน กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง จี่น เวอ จา อู�
้ กงูยา่ ยอง แม้แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่
นฮู อือนา บ่าเค่ แซ่� แน�”
31 นี้ งย้า

ฮายแบ ปี่ แง นอย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา แซ่ ชี อือ อางอ่านอางซฺ้ือ
ม้าม้า อือ แน� 32 แฮ้แม้แนยาว นอง อางฮู่ อางพี่ อือ� อางบล่าบ ฮา ชี ชี อือ เปิน แน
แอ ฮา แอ คู ปาว�
33 “อื้อล้าง

อางปีด อือ เวอ� นอย่า ล้อแม้แน ล่าลูก แฮ้ง กงาปูน แล่ คู แน�

“กงา ชฺา้ ง กงานา จี่ แต่ น ล่า ฮู อือ� ชฺา้ ง วี่ไซป้านญา อางจา อือ แน อางลี้ บอาง
ล่าว ม่าอู่บฮู อือนา ซฺาลือ ปี่ เวิม� นอง มือ ยองนา ซฺ่ืย แซ่ แล แง� แน ทื่อบ่า นา ไม้
กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด แซ่ แล แง� ทื่อบ่า นา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ซฺ่ืย ตื่อชืก คูแง�
แน ยองนา กูเมิง ย้า เค่ ซฺ้า คูแง�
34

35 “นี้ แม้แนยาว

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ซฺี่ แฮ้ยา่ นองก้อง กลา
แง� อาเบล อางกง่าอางเกิง มาง ซฺี่ แฮ้งจาย เศคาริยาห์ เบเรคิยาห์ อางย่า โบสถ์อาง
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ฮื่อ อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ� นองมู ยิว ชฺา้ ง อือ แซ่ ยาว ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก ลือ ชี มาง ซฺี่ แฮ้ง
คาตา ย้า�
36 “กงาย่า อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน� ค้าแต้ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่
บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้ยา่ อามือ ชฺา้ ง อือ วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง�”
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ม่า แล่ม ปี่ ย้าง
(ลก� 13:34-35)
37 “เอ้อ เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา
้ ง อือ เวอ� นองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือ
นา ลอบา จาน แซ่ ชี� ยาว ไลเทอ ย้า กงา นอง อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ค่อด ชี ซี้ง แง� ยา
อางบา มาง ยาอางย่า อือนา อางต้อง แฮ้ง ไจ ค่อด ชี ชีออ
ื ช้อด แน� จ้า นอ กงานา
แฮ้แม้แน บ่าปี่ ฮา ล่า� 38 อามือ ย่า พาจาว ม้า นอง อางเมิง โย้เวอ บ่าดื่ง กาน� 39 นู้
จายแล ปี่ นี้ ยา่ นอย่า กงานา บ่ากงามย้าง ล่ากาน� จ้า นอง นี้ แม้แน จี่ เมินญา ‘พา
จาว มาง ชฺา้ ง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา สรรเสริญ ฮา แง� ” แน�

24
ชฺา้ งอางเมิง ลีน ย้าง
(มก� 13:1-31; ลก� 21:5-33)
1 พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ย่อ อ่อก เมอ� พระเยซู ศิษย์ อืม มือ พระเยซู นา
โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ตึก อือ ม่าย ฮู ปี่ ชีเย� 2 ยาว ยาง มือ ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้
แน� “ตึก นี้ ออ
ื นา มย้าง ย่า อ่าลา� กาญ่าม เวอ ตึก นี้ ออ
ื ก่างพยา แง� ลอบา ตาก
ลางกา ชี นี้ ยา่ เลิง พูน
่ พ่าน แง� แน�
3 พระเยซู

มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ทื่อม่าง แน ดื้ง จา เมอ� ยาง ศิษย์ อืมมือ ยาง
นา ซฺ้า ล้า ยาว น้า คูง เย นี้ แม้แน� “นี้ เลิง่ อาล่อม ตอล้า แง� แน นาง พ่าวลือ แล่ง
อางนื ง แฮ้ยา่ ล้อนื ง เวอ แน กงู ล้อแม้ แบตอ กงากา แง�” แน�

พระเยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “อางโต แล่มจ่าแล่ คูโว� อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่
จ้อบ ปี่ คู โจ เป� 5 ไม้ ชฺา้ งอางบย่า ย้า กงา อางเม้ง แฮ้ง จี่อา้ ง จ่าแล่ง แง� ยอย่า พา
จาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง แน ฮาจ่าแล่ คูแง� ยาว
ชฺา้ งอางบย่า นา ฮาย เจ่อ ปี่ ง แง� 6 จาว่าแน นอง ดื้ง โย้เวอ แท้ แน ฮาก ‘สงคราม ตอ
ล้า ชี� สงคราม ตอล้า ชี� แน กงากย่า คู ยาว บ่าแค คูโจ� ไม้ แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า ตอล้า
แง� ยาว นี้ เลิง่ ตอล้าออน เป� จ้า ชฺา้ งอางเมิง ลีน ย่าง บ่าเคอ กาซื้ง เป� 7 ชฺา้ ง ไล
เจ้อไลจาด ย้า แซ่ กาแง� อางเมิง ไล เมิง ย้า แซ่ กาแง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่
ย้า มี่ซี่อน
ื แง แน ฮ่าง จฺ่าเกิง่ เคม แง� 8 นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งลีน แฮ้นืง ชา
เคิน ล้า เมอ� ต่อ งก่า ต่าง ตูก พานลาบ้า บ ย้าง ย้า� ค่า บาย่า อือ อางย่า ชาเกิด
้ เมอ
ด้ากย้าง แฮ้ง ป้าค้า ย้าเป�
9 “นองนา ฮาก ชู แล ฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่ายาว แซ่ ล่าง� แน กงา ศิษย์ เพล่อ ชี แฮ้ง
ปาปาย ย้า กู เมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง อือ นองนา เม้อ ล่าง� 10 แฮ้ญ่าม เคิน ล้า ยาว ชฺา้ ง อา
งอีบ่าอ่า ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูแง� นื งบา บ่าซือบ่าปลอง กาแน บ่าแม่น ฮา กายาว เม้อ
กาแง� 11 ยาว พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ อางบย่า ย้า ตอล้า แง� แน ชฺา้ ง
นา อางบย่า ย้า จ้อบ คู แง� 12 อางเลิง่ บ่าแม่น อือ บย่า เค่ แง แฮ้งย้า ชฺา้ ง อืมมือ บ่า
ลาก กา คู� 13 จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่า แม่น นี้ อือ ตอล้า ชี แฮ้ง เปิน เมอ เคอ แน� โอ้ด
กงากา ชี อือ ย่า กงาปูน จ่า แล่ คูแง� 14 ยาว พาจาว มาง อางเมิง อางเลิง่ อางแม่น
4 ยาว
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แฮ้งมือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว ย้า ป่าว แอ ปี่ ง แง� ไม้ กูเจ้อกูจาด อือนา อางเลิง่ อาง
แม่น นี้ ออ
ื กงากย่า กงาแบ ปี่ ง นอ� ยาว ชฺา้ งอางเมิง ลีน แฮ้งมือ เคอ ลือ แง�
15 “ม้างม้าเจ้อ ช่าคาบอล้อ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ดาเนี ยล มาง มอ ชี ชี แฮ้ยา
่ โบสถ์
อางฮื่อ โย้ เวอ กงามย้าง คูแง�” (นี้ ข้อ ย่า อ้า นฮู อือ แม่น แน อ้าน ยาว แบ ปี่ โว��
16 “แฮ้ญ่าม เคินยาว ชฺา
้ ง ยูเดีย แควน โย้เวอ ดื้ง อือนา ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ม่าย ฮื่น แล
17
ปี่ ว� ชฺา้ ง ยูม
้ มู้ง อางท่า ดื้ง ชี อือนา� ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ บ่าปี่ อ้อง กอ
แล โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว� 18 ชฺา้ ง น่า ย้า โย้เวอ จา คูชี
อือนา� ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางก่าอางตูม บ่าปี่ อ้อง ยู้ แล โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้
โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว� 19 แฮ้ญ่าม ย่า ชฺา้ งอู่ปู่ ม แน ชฺา้ ง อางย่า อือนา ลองแปด ชู่ ปี่ ง
อือ อางญ่าม แคคาบอล้อ แน ชี่ ย่าง ย้า� 20 พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา คูปาว� ฮื่น
อางนื ง แฮ้นืง ย่า ช่อมย่า แน ลองนื ง โย้เวอ บ่าปี่ กลา โจ� 21 ไม้ แฮ้ญ่าม เวอ อางตู
กอางพาน อางฮื่อ ตอล้า แง� ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา กาซื้ง เมอ จาย แน อามือ เคอ นี้ ยา่
นี้ แม้ แน บ่า ตอล้า กาซื้ง เป� แน อางเลิง่ นี้ แม้ แน ตอล้า ชี นี้ ยา่ กาญ่าม เวอ บ่า จา
แล่ ก้าน� 22 แน จาว่าแน พาจาว มาง อางญ่าม แฮ้ง บ่าฮา กื้น ปี่ ยาว� อ่าซ่าง มาง
ทื่อม่าง แนม จี่วด
ี บ่ากงาปูน แล่� จ้า ยาง ชฺา้ ง แช้ ชี ชี อือนา ฮูจ่าปาปาย แฮ้งย้า ยาง
มือ อางญ่าม ย่าง ฮา กื้น ปี่ ชี�
23 “แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา
้ ง อือ นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่า เมอ� ‘แฮ้� พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า นู้เวอ จาน ญา� แน� บ่าอ่ายาว ‘โฮ้ก�
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า โย้เวอ จาน ญา� แน�
บ่า เจ่อ จ่า โจ� 24 ไม้ แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา้ ง อางอีบ่า อ่า จา แง� ยอ ฮากนา นี้ แม้ แน ม่า
แง� ยอ พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มาง ย้าแน� บ่า
อ่ายาว ยอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ แงแน� จ้า กานแตว บ่าอ่า เป� แน ยองมู นี้ ยา่
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง� ไม้ ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา จ้อบ แนนอ�
25 บ่าลู่ม คูโจ� กงาย่า กูยา
่ งกูเจ้อ ย้า ม่า ชี ลางออน ฮาย ล่าแอ่�
26 “ยาว อ่าซ่าง นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่า เมอ� ‘โฮ้ก พระเยซู มาง ตี อางกืออางคาก
โย้ เวอ จา แง� แน ม่า ล่า เมอ บ่า อ่ อกแอ คูโจ� แน ‘พระเยซู มาง อางฮ้อ ง โย้ เวอ
จา แง� แน ม่า ล่า เมอ บ่า เจ่อ คูโจ เป� 27 ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า มาง ลือ เมอ� เจ้ง ย้า
กงามย้าง คู แง� มู่งท่า เวอ มู่งบล่าบ แม้แน ย้า ทื่อปล่าก จาย ทื่อปล่าก ป่ากย่า บล่า
บ แอ แง� 28 ทื่อช่างกานญา นอ ฮาย่า อีแร้ง อางมู ชฺา้ งซฺี้ อางปู่ จฺ่า อือนา มย้าง เมอ
แบ แง ชฺา้ งซฺี้ ปู่ จา แงแน� ยาว กงา นองนา อางเลิง่ อู่บน้า ปี่ ล่า ชีแฮ้ง ตอล้า เมอ�
แบ ชี คู โว เป กงา พ่าวลือ ญ่าม ย่าง ชา เคิน ญา�
29 “ซฺ้อก แน ตูกพานลาบ้าบ แฮ้ญ่าม เปิ น เมอ�
‘มู่งนื่ ง นี้ ยา่ วื้งว้าง แง� แน อูล
่ า แฮ้ บ่าแปล่นบ่าซ่า กาน�
อูก
่ ่ ือ อืมมือ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ แง�
แน กูยา่ งกูเจ้อ มู่งท่า โย้เวอ จา อืมมือ ยืก แง�’✡
30 “แฮ้ญ่าม เมอ มู่งท่า โย้เวอ ฮู ยาว แบ แง� กงาชฺา
้ งอางย่า เพล่อ ชี่ มาง ชา ลือ
แงแน� ยาว ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อืมมือ อู้งฮ้าว คูง แง� ยาว ชฺา้ ง อืม
กงา มู่ งบื่น อางป่อน โย้ เวอ ทื่ งกง่า แน ลือ นา มย้าง แง� แน กงาก้อง ล่า ที่ อางฮื่อ
✡ 24:29 24:29 อิสยาห์ 13:10; 34:4-5
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ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว กงา อางโต โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า อ่อกล้า แง� 31 ยาว ซ้าด
อางคย้าว มี เซง บื้ง แน กงากย่า แง� แน กงาย่า เท่วาด่า อือนา พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้
ยู้ ชี อือนา ซฺ้า ช้อน กา ปี่ แง� เท่วาด่า อือย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว ย้า พาจาว มาง
ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือนา ซฺ้า กว่า แง� ชฺา้ งอางเมิง ทื่อปล่าก ป่ากย่า จาย ทื่อปล่าก ป่ากย่า
เคอ ย้า�
32 “ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก ป้ าง โย้ เวอ ฮู กาโน ล่า งาม โย้ เวอ อางพ่า พลอง อ่อก ยาว� นอง
มือ แบ คู แง ล้องมย้า ย่าง ชา เคิน ลางญา แน� 33 ทื่อช่างกานญา� นอง อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี นี้ ออ
ื กงามย้าง เมอ� นอง แบ คูโว กงา ทื่อเทอ ลือ แล่ง อางญ่าม ชา เคอ ชีแน�
34 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อางเลิง
ื ตอล้า เมอ� อามือชฺา้ ง อือ บ่าซฺี่ โค
่ คาโคลาโค นี้ ออ
กางซื้ง แน� 35 มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ โปยว แอ แง� จ้า กงา จี่ต่าง นี้ ยา่ โปยว
แอ นื ง บ่าจา�”
พระเยซู ลือ อางญ่าม แฮ้ยา่ อ่าซ่าง มาง บ่าแบ
(มก� 13:32-37; ลก� 17:26-30, 34-36)
36 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “อ่า ซ่าง มาง บ่า แบ อางญ่าม แฮ้ ยา
่ ล้อ นื ง เคอ ล้า
แงแน� ซ้ามบา เท่วาด่า อืม บ่าแบ� กงา พาจาวอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง บ่าแบ� อ่าโบ้
งพาจาว ญา อางแบ แน�
37 “ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง ย่า โนอาห์ จีน แฮ้งแม้แน เป� 38 แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา
้ ง
อือ แต่งงาน ฮา จฺ่าต้าง ม่อนซ้า คูแง� จ้า โนอาห์ ล้อง คล้าว โย้เวอ อ้องแล เมอ ซฺ้อก
ย้า ล้าง ย่าง ทู้ม ล้า แง� ยาว ยองมู แฮ้ง ล้าง นื่ อแซ่ แล่ โค ชี� 39 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า บ้า
เจอ ตอล้า แงแน บ่าแบจ่าแล่ คู เย� ยอง คาโคลาโค แฮ้งนา ล้างทู้ม ปูย แอ ปี่ เมอ
เคอ ย้าเย่� กงา ลือ เมิม แฮ้แม้ยา้ ตอล้า แง�
40 “แฮ้ญ่าม เมอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น ย้า ว่าย จา เมอ� ทื่อม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา
มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืยแล แง� ทื่อม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชีชา่ ง แง� 41 ยาว ค่าบา
ย่า 2 คู่น ทื่ งกง่า แน กอท่อง จา เมอ� ทื่อม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่งท่า โย้เวอ
ซฺ่ืยแล แง� ทื่อม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชีชา่ ง แง�
42 “แฮ้ แม้ แนยาว แม่น แน ล่อ ฮู คู โว� ไม้ นอง จี่ ว ีด อางซื้ง ม้า ลอญ่าม เวอ ลือ
นามบ่าแบ� 43 นองมู นี้ ยา่ แบ ชี คู โว� จาว่าแน ยูม
้ ซื้ง มาง แล่ค่าว อือ อ่าล่อม ล้า คู
แงแน แบนลาง ยาว� ยา ท้านย้า บ่ายู่ แน แล่ค่าว มางนา ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ บ่าปี่
44
อ้องล้า�
นองมู นี้ ง ทื่อช่างกานญา อางโต แฮ้ง แม่น แน แล่ม ล่อ คู โว� ไม้ กงา
พ่าวลือ เมอ� นอ บ่า แบจ่า แล่ คู แน บ่า เย่ง เคอ กา� กงา อาล่อ มเมอ พ่าวลือ แง�
แน�
ย่าเจ่น อางซืออางปลอง
(ลก� 12:41-48)
45 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ง� “ย่าเจ่น ยอคา อางซืออางปลอง แน อางแอ้น
ม้า อ่าซ่าง เวอ� กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า เจ้านาย มาง ฮาก ค่อง เวอ แอน ยาว� ยางมือ
ย่า เจ่น อางซื ออางปลอง มางนา ม่าย ย่า เจ่น ทื่อ บ่า อือ นา ฮู พลา ปี่ แง� 46 เจ้า นาย
มาง พ่าวลือ แล่ เมอ ยาง ย่า เจ่น มาง� ยาง ล่า กาน ม่ายว่า ปี่ ชี แฮ้ง แม่น แน ว่า ชี
แน มย้าง เมอ� ยางมือ ย่าเจ่น แฮ้มางนา โญกจ่าญ่อ จ่างแง� 47 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า
ว่า� เจ้านาย มาง ย่าเจ่น แฮ้มางนา ย่าเจ่น ยอคา ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ยาว� ยาง ล่ากาน
แน อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค แฮ้ง ฮูพลา ปี่ ง� 48 จ้า จาว่าแน ย่าเจ่น แฮ้มาง บ่าแม่น
แน เย้ง ยาว นี้ แม้ แน� ‘กงา เจ้า นาย ม้า บ่า พ่าว ล้า แล่ง กาซื้ง� แน� 49 ยาว ยาง
มือ ย่า เจ่น อางช่าง อือ นา ตื่ อชืก ยาว� แต่ ค่า ต้า งมู อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน แต่ ค่า ต้าง
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ชี� 50 ยาว ยาง เจ้านาย มาง ล้า เมอ� ยา บ่าแบจ่าแล่ แน อางนื ง อางญ่าม แฮ้งนา
บ่า แบ� 51 ยาว ยาง เจ้า นาย มางมือ ยางนา ตื่ อชืก ก่าอ่อก ยาว� ชฺา้ ง แมก่ า ทื่อ เจ่อ
นื งบาทื่อเจ่อ อือก้อง แอ ดื้ง ปี่ ง แง� โย้เวอ อูง้ ฮ้าว ด้า โฮ้กฮ้าว อางเซง อือ แอ่ ย้า จา
แง�”

25
เจ้าสาว อางช่าง ทื่อแช่ คู่น อางเลิง่ ย่าง
(ลก� 12:41-48)
1 พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ ยา
่ เจ้า สาว อางช่าง ทื่อ แช่
คู่น� กู่ มบี่ท่อ จฺ่อ ท่าม อ่อกลือ ยาว เจ้าบ่าว มางนา ลือ ลาบ แม้แน ย้า� 2 ยองมู โย้
เวอ ชฺา้ ง อางจ่าง 5 คู่น แน ชฺา้ ง อางแอ้น 5 คู่น เย� 3 ย่าบี่ อางจ่าง 5 คู่น อือ กู่มบี่ท่อ
ย่าง ฮ้าน แอน ชี� จ้า นามมาน ย่าง ฮ้านเพ้อ แน บ่ากงา ฮ้าน แอ เย� 4 จ้า ค่าบาย่า
อางแอ้น 5 คู่น อือย่า กู่มบี่ท่อ ย่าง ฮ้าน แอน ยาว� นามมาน ย่าง คาตา แน ฮ้านเพ้อ
แน ฮ้าน แอน ชี� 5 ยาว เจ้าบ่าว มาง ล้า แฮ้ยา่ อางกล่าม เย� แฮ้งเย่ ย่าบี่ คาโคลา
โค อืมมือ ยู่ ซี้ ยาว ยู่ มู่งนื่ งอ่อง คูช�
ี
6 “ยาว

12 โมง มู่งคี่ เคิน เมอ ยองมือ อางเซง ฮ้าว นา กงากย่า ชีเย นี้ แม้แน� ‘เจ้า
บ่าว มาง ลืน ชา อางไว่ แน อ่อกลือ ลาบต้อน คู โว� แน�
7 “ยาว

แฮ้งย้าเย่ เจ้าสาว อางช่าง อืมมือ ทานล้า ยาว กู่มบี่ท่อ ย่าง ท่อ คูช�
ี 8 ยาว
ย่าบีอ
่ างจ่าง อืมมือ ย่าบีอ
่ างแอ้น อือนา จี่ชา่ ง คู เย นี้ แม้แน� ‘นอง นามมาน แฮ้ง กงู
นา เปิ่ ง ปี่ ล่าปาว� กงู กู่มบีท
่ ่อ ย่าง นามมาน โค ชี ยาว ชา ซฺู่ แง�’
9 “ยาว

ย่าบี่อางแอ้น อืมมือ ม่า ชีเย นี้ แม้แน� ‘บ่ากงา เป นามมาน นี้ ยา่ กงู คาโค
ลาโค นี้ ยา่ บ่าล่อ กา� นอย่า ฮาก นามมาน ก่อง โย้เวอ ป้า วือ แอ คู ปาว� แน�

10 “ย่าบี่อางจ่าง อือ นามมาน วือ แอ เมอ เจ้าบ่าว มาง เคอ ลือ ชีเย� ยาว เจ้าสาว
อางช่าง นามมาน อางจา อืม มือ เจ้า บ่าว มาง ก้อง ค่า บาล่า ล่า กาน โย้ เวอ เค่ อ้อง
แลน ชีเย� ยาว ล้องก้อ ย่าง พี่ ชีเย� 11 ยาว ย่าบีอ
่ างจ่าง อือ เคอ ล้าเมอ ยองมือ ฮ้าว
คูง เย นี้ แม้แน� ‘เจ้านาย เวอ� กงูนา ล้องก้อ นี้ ง พอง ปี่ ล่า ปาโน� แน�
12 “จ้า เจ้า บ่าว มาง พอ เย นี้ แม้ แน� ‘กงาย่า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า วา� กงา นอง
นา บ่าแบล่ากงา กา� แน�
13 “นี้ แม้ แนยาว แม่น แน ล่อ ฮู คูโว� ไม้ นอ บ่า แบ อางญ่าม แฮ้ ล้อ นื ง เคอ ล้า
แงแน�”

ย่าเจ่น 3 คู่น อางเลิง่ ย่าง

พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “บ่า อ่า ยาว พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ ค่า พ่าย่า ทื่อ
ม่าง ฮาก อางเมิง โย้เวอ ชา แอ ยาว� ยาง ย่าเจ่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว� ยาง อางเกิง่
แฮ้ง ชี ฮูพลา ปี่ มางนา เพ้ก แง เป� 15 ยา ย่าเจ่น ทื่อม่าง มางนา พลู้ 5 เหรียญ� ย่า
เจ่น ทื่อม่าง มางนา 2 เหรียญ� ยาว ย่าเจ่น ทื่อม่าง มางนา ทื่อ เหรียญ ปี่ ชี� ยอง ฮู
พลา กงากา แฮ้ง วา แน ปี่ ฮูพลา ปี่ ชี� ยาว ยาง มือ แก้บ้า ย่อ แลน ชีเย�
16 “ย่าเจ่น พลู้ 5 เหรียญ กงา ชี ม้า� ซฺ้ อก ย้า พลู้ ย่าง ฮ้าน ก่องก้า แล ยาว พลู้ 5
เหรียญ กงา ชี� 17 ยาว ย่าเจ่น พลู้ 2 เหรียญ กงา ชี ม้า พลู้ ย่าง ฮ้าน ก่องก้า ยาว พลู้
2 เหรียญ กงา ชีเย� 18 จ้า ย่าเจ่น พลู้ ทื่อ เหรียญ กงา ชี ม้า เจ้านาย มาง พลู้ ปี่ ชี ย่าง
ค่ามตู่ ตู่ย พูม ชี ชีเย�
19 “เจ้านาย มาง แอ มล่าง ยาว พ่าวล้า แล่เมอ� ยาง มือ ยาง ย่าเจ่น อือนา น้า ชีเย
พลู้ ย่าง บ้าเจอล้อแม้ ฮา คู แอ แน� 20 ย่าเจ่น พลู้ 5 เหรียญ กงา ชี มางมือ� ยาง เจ้า
14
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นาย มางนา พลู้ 5 เหรียญ ก่องก้า กงา ชียา้ ง คาตา ฮ้าน ปี่ ล้า ชีเย� ยาว ยาง มือ ยาง
เจ้า นาย มางนา ม่า เย นี้ แม้ แน� ‘เจ้า นาย เวอ� นาง กงานา พลู้ 5 เหรียญ ฮู พลา ปี่
ล่า ชี นี้ ยา่ กงา กําไร 5 เหรียญ กงา แล่แอ่�’
21 “แฮ้งย้าเย่ เจ้านาย มางมือ ยางนา ม่า นี้ แม้แน� ‘อางแม่น ย้าเป นา ย่าเจ่น อาง
แม่น แน อางซืออางปลอง� นาย่า อางเลิง่ อางอี เวิม มือ อางซืออางปลอง� กงา นาง
นา อางเกิ่งอางก้อ บย่า แน ฮูพลา ปี่ ล่าแน� กงาก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ม่อนซ้า ล่า
ปาว�’
22 “ยาว ย่าเจ่น พลู้ 2 เหรียญ กงา ชี มางมือ� ยาง เจ้านาย มางนา ล้า ซฺ้า ล้า ยาว
ม่า เย นี้ แม้ แน� ‘เจ้า นาย เวอ นาย่า กงานา พลู้ 2 เหรียญ ฮู พลา ปี่ ล่า แง� กงาย่า
ก่องก้า ยาว กําไร 2 เหรียญ กงา แล่แอ่� แน�
23 “แฮ้งย้าเย่ เจ้า นาย มาง มือ ยางนา ม่า ชี นี้ แม้ แน� ‘อางแม่น ย้าเป นา ย่า เจ่น
อางแม่น แน อางซืออางปลอง� นาย่า อางเลิง่ อางอี เวิม มือ อางซืออางปลอง� กงา
นางนา อางเกิง่ อางก้อ บย่า แน ฮูพลา ปี่ ล่าแน� กงาก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ม่อนซ้า
ล่าปาว�’
24 “ยาว ย่า เจ่น พลู้ ทื่อ เหรียญ แน กงา ชี มางมือ ล้า ยม่า ล้า ชีเย นี้ แม้ แน� ‘เจ้า
นาย เวอ� กงา อางแบ นาย่า ชฺา้ ง อางโซ้ กอางไล้� แน นาย่า ฮาก ตี เวอ อางคลา
อางซ้าง นาง บ่ากงาคลาบ่ากงาซ้าง อือ ย่าด ยูบ
้ ู้ แง� 25 กงา แค ค้า ยาว แฮ้งย้า นาง
พลู้ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง นื้ งชฺา่ เวอ ค่ามตู่ ตู่ย ยาว พูม แอ� นู้ จา ญา นาง พลู้ ย้าง� แน�
26 “แฮ้งย้าเย่ เจ้านาย มาง อี่ ชี นี้ แม้แน� ‘ย่าเจ่น บ่าเม่น แน อางคลื่อ เวอ� นาย่า
อางแบ กงาย่า ฮาก ตี เวอ� อางคลาอางซ้าง กงา บ่ากงาคลาบ่ากงาซ้าง อือ ย่าดยู้ ปี่
แงแน� 27 ท้าว นี้ แม้แนยาว นาย่า กงา พลู้ แฮ้ง ธนาคาร เวอ บ่าฮ่าน ชี แล แน� ไม้
กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ กงา พลู้ แฮ้ง แน คี้ดอก แฮ้ง คาตา น่ อ กงา แง� แน�
28 “ยาว เจ้านาย มาง มือ ยาง พลู้ ย่าง ย่าเจ่น พลู้ ทื่อแช่ เหรียญ จา มางนา ปี่ ชี�
29 ไม้ ชฺา
้ ง ยอง อางเกิง่ ค้า จา แฮ้ง จองไจ ฮา ตอล้า ปี่ อือ� ยอ อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า
ปา กงา แล่แง� จ้า ชฺา้ ง ยอง อางเกิง่ ค้าจา แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าฮา ตอล้า ปี่ ยาว�
ยอง ค้าจา แฮ้ยา่ โค ย้า ยู้ ปี่ แง� 30 ยาว ยาง มือ ย่าเจ่น จองไจ บ่าจา มางนา� ตี อาง
เง้ อางวืง้ อางว้าง ชฺา้ ง อูง้ โฮ้กฮ้าว ด้า อางเซง จา โย้เวอ ลาม วี แอ ชี�”
ชฺา้ งอางย่า มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน ย้าง
จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “กงาชฺา้ งอางย่า มาง เท่วาด่า คาโคลาโค อือก้อง ทื่งก
ง่า แน ล่าที่ ฮื่อ แน ลือ เมอ� กงา ต่างอี่ อางฮื่อ ล่าที่ อางจา โย้เวอ ดื้ง ลือ แง� 32 ชฺา้ ง
กู เจ้ อกู จาด นี้ ยา่ กงาชฺา้ งอางย่า มาง ล้า ก้า โย้ เวอ ล้า ช้อน ล้า คูแง� ยาว กงา ชฺา้ ง
อือนา แช้ ยาว เจิก
่ กา ปี่ ง แง� แกะปอฮู มาง แกะ แน แพแล อือนา แช้ อ่อก กา ปี่ ง
33
แม้แน ย้า� กงา แกะ อือนา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า โย้เวอ แช้ ชี แง� ยาว แพแล
อือนา กงา ล่าปู่ ล่าซ่าย ป่ากย่า แช้ ชี แง�
34 “ยาว กงาย่า ก่าซ้าด มาง ย้า� กงาย่า ล่าม่า โย้เวอ ดื้ง อือนา จี่ชา
่ ง แง นี้ แม้แน�
‘นองมู อ่าโบ้ง ก้อง เวอ ก่ามป่อน กงาบู้ ชี อือ เวอ� ชฺา้ งอางเมิง ต่องก่าต่าง แต่ง เมอ
จาย� นองนา อางเมิง ซฺ้า ชี ล่าชี่ แฮ้ง ล่าบู ล้า คูโว�’ 35 ไม้ กงา แบ่ซฺู่ เมอ นอย่า กงา
31 พระเยซู

นา จฺ่า ปี่ ล่า คูแง� กงา ล้างแบ่ เมอ นอย่า กงานา ต้าง ปี่ ล่าแง� นอง กงานา บ่าแบ
ล่ากงากา เวิม มือ� นอย่า กงานา เป-ลอ ลาบตอน ล่าแง� 36 กงา อางก่าอางตูม ตูม
เซฺ่อ บ่า จา เวิม มือ� นอง มือ ซฺ้า ตูม ปี่ ล่า แง� กงา บ่า จาบ่า ดื่ งบื้อ เวิม มือ นอง มือ
กงานา ฮูพลา ล่าแง� กงา คอก เวอ ดื้ง เมอ นอง มือ กงานา บ่อซฺ้า ล่าแง�
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37 “ยาว

ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาวา แน ฮา ชี อือ นี้ แม้แน พอ แง� ‘จี่วด
ี อางซื้ง เวอ
กงูยา่ นาง แบ่ซฺู่ นา อาล่อม มย้าง ชี� แน อาล่อม เวอ นางนา จฺ่าต้าง ปี่ ล่า ชี� บ่าอ่า

ยาว นาง ล้าง แบ่ นา มย้าง ยาว อาล้อม เวอ ล้าง ต้าง ปี่ ล่า ชี� 38 แน กงู ยา่ นางนา
บ่าแบล่ากงา กาแน อาล้อม มย้าง ล่า ชี� ยาว อาล้อม เวอ ยูม
้ คล้าว เวอ เป-ลอ ลาบ
ตอน อ้อง ล้า ปี่ ล่า ชี� แน นาง อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา แน อาล้อม เวอ มย้าง ล่า
ชี� แน อาล้อม เวอ นางนา อางก่าอางตูม ปี่ ตูม ปี่ ล่า ชี� 39 ยาว กงูยา่ นาง ด้ากย้าง
ชี แน คอก เวอ จา นา อาล่อม เวอ มย้าง ล่า ชี� แน กงูยา่ นางนา อาล้อม เวอ บ่อ ซฺ้า
ล่า ชี� แน�
40 “ยาว กงา ยองนา พอ แง นี้ แม้แน� ‘กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า
นี้ แม้แน� กงา ม้องน้าม ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มางนา นอ อาล่อม เวอ ม้าง
ม้าเจ้อ ฮายกาน แง� นอย่า กงานา คาตา แน ฮา ล่า ชี แน ทื่อช่างกานญา�’
41 “ยาว กงา ชฺา
้ ง ล่าซ่าย ป่ากย่า ดื้ง อือนา พลาบ อี่ ชีเย นี้ แม้แน� ‘ฮื่น โว ชฺา้ ง แซ้ง
ว้าน จี่ต่าง กงาบู้ ชี อือ เวอ� บีท
่ ่อ ซฺู่นืง บ่าจา ซาตานแด่ยา่ ยอคา� แน ยาง ย่าเจ่น อือ
นา เก้ม ชี ปี่ ชีโย้เวอ กลา แอ คูโว�

42 ไม้

กงา แบ่ซฺู่ เมอ นอ กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่า ปี่

ล่า� กงา ล้าง แบ่ เมอ นอ กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่าต่าง ปี่ ล่า� 43 นอ กงานา บ่าแบ ล่ากงา
กา แฮ้งย้า นอง กงานา นอง ยูม
้ โย้เวอ บ่าปี่ อ้องแล ล่า� กงา อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ
บ่าจา เวิมมือ นอง มือ อางก่าอางตูม บ่าปี่ ก่าบ่าปี่ ตูม ล่า� กงา ด้ากย้าง เมอ แน คอก
เวอ จา เมอ กงานา บ่าบ่อ ซฺ้า ล่า คู�’
44 “ยาว

ยอง พอ แง นี้ แม้แน� ‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� นาง แบ่ซฺู่ เมอ� ล้างแบ่ เมอ
แน นางนา บ่าแบล่ากงา กา� แน นาง อางก่าอางตูม ตูม เซฺ่อ บ่าจา� แน นาง ด้ากย้าง
ชี แน คอก เวอ จา นา มย้าง เมอ บ่าปล่อง ล่า แน อาล้อม ฮา ล่า ชี� แน�
45 “ยาว กงา นี้ แม้แน พอ แง ‘กงา อางเลิง
่ ม้าม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน�
นองมู ชฺา้ ง นี้ มู ก้อง กงา ม้องน้าม ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่า
ฮา ปี่ กางซื้ง� ยาว นอย่า กงานา คาตา แน เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา ปี่ กางซื้ง แน ทื่อช่างกาน
ญา� แน�
46 “ยาว ยอง มือ วีบ
่ ่ากกงาไจ แล แง� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาวา แน ฮา อือ พา
จาว มาง ก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล แง�”

26
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา ชา แซ่ ย้าง
(มก� 14:1-2; ลก� 22:1-2; ยน� 11:45-53)
1 พระเยซู อางเลิง
่ นี้ อือ จี่ เปิน ยาว ยาง ศิษย์ อือ นา ม่า เย นี้ แม้ แน� 2 “นองมือ
อางแบ คูยา 2 นื ง ยาว ปัส กาป่อยนื ง อางนื ง ย่าง เคอ ญา แน� ยาว กงาชฺา้ งอางย่า
เพล่อ ชี่ มางนา ชฺา้ ง อือก้อง ซฺาแอ ปี่ ยาว� ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด แอ แง�”
3 แฮ้ญ่าม เวอ ปุโรหิต ยอคา แน ยิว โบสถ์ ยอคา อืมมือ� คายาฟาส ปุโรหิต ยอคา
อางฮื่อ เลิน
้ เวอ ลือ ช้อน ลางกา ชี� 4 ยองมู นี้ ย่า พระเยซู นา ล้อ แม้
่ เลิน
่ มาง ยูม
กย้าบ แน ชู ยาว แซ่ วา แน น้าท้าม กาง เย� 5 จ้า ยอง มือ ม่า กาง เย นี้ แม้แน� “ปัส
กา อางนื ง นู้เวอ บ่าฮา แคน คูโจ� ไม้ ค่ องช่าง อือ อางเลิง่ อางซื กอางซาก ฮา คู นา
วาม คูงเย�”
ค่าบาย่า ทื่อม่าง พระเยซู นา นํ้าหอม ต่า ปี่ ง ย้าง
(มก� 14:3-9; ยน� 12:1-8)
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6 เบธานี

ค่อง โย้เวอ พระเยซู ซีโมน คี้ตู้ด เพล่อ อ่าน มาง ยูม
้ โย้เวอ จา เมอ� 7 ค่า
บาย่า ทื่อม่าง จา แง� นํ้าหอม ป่าง อางฮู่อางคา ย่าง ท่าม ล้า ยาว� พระเยซู ดื้ง เง้น
ฮ่างจฺ่า จา เมอ นํ้าหอม ย่าง อางตู่ เวอ ต่า ปี่ ชีเย�

8 ศิษย์ อือ มย้าง คู ยาว ยองมือ นื งบาค่า จี่ คูงเย นี้ แม้แน� “อางเกิง
่ อางแม่น อางฮู่

อางคา นี้ ยา่ บ้าเจอ นา ค้าค้าเล้อเล้อ แน ฮาย บ่อ แง� 9 ก่อง ยาว นาบาตา บย่า ย้า
พลู้ กงา แง� ยาว ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา พลู้ แฮ้ง ปี่ เชคาไล� แน�
กงากย่า ยาว ยาง ศิษย์ อือ นา ม่า เย นี้ แม้ แน� “นอย่า ยางนา บ้า เจอ
ฮาย ตี่นต้อง แง� ยา กงานา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ล่าง ม้า� 11 ชฺา้ ง อางตูกอางพาน
อือย่า นองก้อง กูญ่าม ย้า จา แง� จ้า กงาย่า นองก้อง กูญ่าม แน บ่ากงา ดื้ง แล เป�
12 ยาง กงา อางโต นู้เวอ นํ้าหอม ต่า ล่า ชี่ นี้ ยา
่ กงา ศพ แฮ้ง พูม เมอ เก้ม ชี ล่าแง�
13 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอล้อ เกิง้ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว
แง� ชฺา้ ง อืม ค่าบาย่า นี้ มาง กงานา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ ง คาตา ย้า จี่ เคอ
แง� ไม้ ยางนา ปื้ อซฺ้า แนนอ� แน�
10 พระเยซู

ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา มาง
(มก� 14:10-11; ลก� 22:3-6)
14 ยู ดาส อิส คาริโอท พระเยซู ศิษย์ เอก 12 คู่น โย้ เวอ� ศิษย์ ทื่อ ม่าง มาง ปุโรหิต
ยอคา อือก้อง แอ ชีเย� 15 ยา น้า แอ ชี นี้ แม้แน� “กงา นองนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ชู แล
ยาว นอย่า กงานา อาล้อ แน ปี่ ล่าแง�” แน� ยาว ยอง มือ ยูดาส นา พลู้ 30 เหรียญ
ปี่ ชี เย� 16 ยาว จายล้า แล่ยาว ยูดาส มือ พระเยซู นา ยองนา ชู ล้า ปี่ อางญ่าม แฮ้ง
ซฺ้า เย�
พระเยซู ปัสกาป่อยนื ง เวอ ฮ่างจฺ่า ย้าง
(มก� 14:21-22; ลก� 22:7-14, 21-23; ยน� 13:21-30)
17 ค้านู้ มป่ า งอางเจ้ อบ่า กานป่ อยนื ง ต่อ งก่า ต่าง แฮ้นืง ย่า� พระเยซู ศิษย์ อืม มือ
น้า เย นี้ แม้แน� “ปัสกาป่อยนื ง จฺ่าเกิง่ นางนา ซฺ้า ชี ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ล้อเกิง้ ชี ปี่ ล่าแง�”
แน�
18 ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน� “อางเมิง คล้าว โย้เวอ อ้องแล ยาว ค่า
พ่าย่า ทื่อม่างนา ซฺ้าแล โว� ยาว ยางนา ม่า โว นี้ แม้แน� ‘กงู อ่าจาน มาง ม่า ล่าง�
กงา อางญ่าม ย่าง ชา เคอ ลือ ชา� กงา นาง ยูม
้ นู้เวอ กงา ศิษย์ อือก้อง ทื่ งกง่า แน
ปัสกาป่อยนื ง จฺ่าต้าง แง�’ ” 19 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม พระเยซู ม่า ชี แม้แน ฮา คู ชี�
โย้เวอ ปัสกาป่อยนื ง จฺ่าเกิง่ ย่าง ซฺ้า ชี คู ชีเย�
มือ ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือก้อง� ฮ่างเพิน
่ ทาง เวอ
ทื่งกง่า แน ดื้งเง้น แน ดื้ง ชีเย�
ยอง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง เมอ พระเยซู มือ นี้
แม้แน จี่ ชี� “กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง
จา แง� กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าแง� แน�
22 ยาว ศิษย์ อืม นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง กาจาง กามาง
กา แน พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คูช�
ี อางซื้ง เวอ� กงา บ่าอ่า อ่าลา�” แน�
ี “จี่วด
20 มู่งคี่ล้าก้า เคิน ยาว พระเยซู

21 แน

แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้ แน� “ชฺา้ ง กงานา บ่า แม่น ฮาช่าง ล่าง ม้า ย่า�
กงาก้อง ทื่ งกง่า แน นํ้า จิม
้ ลอค่อ ทื้อค่อ กา แน คี ชี มาง ย้าเป� 24 กงาชฺา้ งอางย่า
เพล่อ ชี นี้ ม้า กงาซฺี้ แง� พระคัมภีร ์ เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� จ้า ชฺา้ ง
23
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กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง แฮ้มางนา พาจาว มาง ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า
บ่ากงา เกิด
้ ลือ แฮ้ง เชคาไล� แน�
25 ยูดาส พระเยซู นา บ่าแม่น ชา ฮา มางมือ พระเยซู นา น้า เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน
เวอ� กงา บ่าอ่า อ่าลา�” แน� ยาว ยาง มือ พอ เย นี้ แม้แน� “นาง ย้า� แน�
ค้านู้มป่าง แน อ่างูน
่ แต่ค่า ย้าง
(มก� 14:22-26; ลก� 22:15-20; 1 คธ� 11:23-25)
26 พระเยซู แน ศิษย์ อือ ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ดื้ง คู เมอ� พระเยซู มือ ค้านู้มป่ าง แฮ้ง
กอ ท่าม แล่ช�
ี่ แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์
เอก อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “ยู้ จฺ่า ปาว นี้ ยา่ กงา อางโต ย่าง ย้า� แน�
27 ยาว พระเยซู มือ อ่า งูน
่ แต่ ค่า ล้า งก้ อก แฮ้ง กอ ท่าม แล่ ช�
ี่ แน พาจาว มาง
28
นา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว ศิษย์ อือ นา ต้าง ปี่ ชี�
ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ ชี�
่
“นี้ ยา่ กงา ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก ล้า ปี่ ง ย้าง ย้า� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือ นา อางบล่า บ ปล่องปูน
ปี่ ง แนนอ� แน ซฺี่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้า� 29 กงา
อางเลิง่ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� กงา อ่างูน
่ แต่ค่า บ่าต่าง แล่ก้าน� แฮ้นืง เคิน เมินญา
กงู ทื่งกง่า แน อ่างูน
่ แต่ค่า ทื่อเทอ กงาต้าง แล่แง� แน แฮ้นืง พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางนื ง ย้าง ย้าเป� แน�
30 ยองมู ย่าง สรรเสริญ เพ่ง ย่าง ฮ้าว เปิ น คู ยาว� ยองมือ มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้
เวอ ซฺ่ืยกา แลน ชีเย�
พระเยซู ศิษย์ อือ ยางนา วี แฮ้ง ม่า ย้าง
(มก� 14:27-31; ลก� 22:31-34; ยน� 13:36-38)
31 พระเยซู ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชี� “มี้คี่ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ กงานา วี ล่า
คูแง� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน มอ ยาว แต้ม ชี ป้าน่ อ�
‘พาจาว ม้า แกะ ปอฮู มางนา แซ่ แง�
แน แกะ อือย่า กามางกาต่อง กามางกาตี่ แน ฮื่น แอ คูแง� แน�✡
32 “จ้า กงา ซฺี้ ยาว แต่ ล้าน แล่ เมอ� กงา กาลิ ลี แควน โย้ เวอ นอง ฮู่ เวอ แล ลา
งออน ฮา แง� แน�
33 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “ฮาก นางนา วี ล่าโค เวิม มือ กงาย่า
นางนา บ่าวี ล่า�” แน�
34 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา ม่า เย นี้ แม้แน� “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่ายแบ ปี่ ล่า
ว่า มี้คี่ ยาพ่า บ่าตานฮู่ เวอ� นาย่า กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน 3 เทอ จี่ แง� แน�
35 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “อ่าจาน เวอ� กงานา นางก้อง ทื่งกง่า
แน กงาซฺี้ ปี่ ล่าเวิม� จ้า กงา บ่าจี่ นางนา บ่าแบล่ากงา กา� แน� ยาว ศิษย์ ทื่อบ่า อือ
คาตา ย้า แฮ้แม้แน จี่ คูช�
ี
พระเยซู ยาง ทื่อม่าง แน อธิษฐาน ฮา ย้าง
(มก� 14:32-42; ลก� 22:39-46)
36 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา เกทเสมนี โซน โย้เวอ ซฺ่ ืย แลน ชีเย� ยาว ยอง
นา ม่า เย นี้ แม้แน� “นอย่า นู้จา คู โว เป กงาย่า แฮ้กย้า อธิษฐาน ฮา แล ปานา� แน�
37 ยาว พระเยซู มือ แลน ชี� แน ยา เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น (เย่ด เศเบดี อางย่า
เย่�� ยองนา คาตา แน ซฺ่ืย แลน ชี� ยาว พระเยซู มือ นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า เย�
✡ 26:31 26:31 เศคาริยาห์ 13:7

มัทธิว 26:38

61

มัทธิว 26:54

แน ยา นาบาตา ย้า นื งบาต่องลาบ้าบ ชี� 38 แฮ้งย้า ยาง เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น
ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงาย่า นื งบาต่องลาบ้าบ ชา ซฺี้ ย้าง ญา จา แง� นอง นู้เวอ
กงานา ล่อ ดื้ง ล่าโว� บ่ายู่ คูโจ เป�” แน�
พระเยซู อางอี้ ย่อ แอน ยาว แมก่ า ย่าง นื้ งชฺา่ เวอ บอก ยาว อธิษฐาน ฮา ชี นี้
แม้ แน� “อ่า โบ้ ง เวอ� จาว่า แน อางเพล่อ กงากา แนยาว ตูก พานลาบ้า บ ล้า งก้ อก
นี้ ง กงาก้อง บ่าจา ปี่ ล่า โจ� จ้า ล้อแม้เวิม นาง นื งบาจาบวา แน เพล่อ ปี่ ปาว� กงา
นื งบาจาบ นี้ ง วา แน บ่าอ่า� แน�
40 ยาว พระเยซู มือ ย่อ พ่าว ล้าน แล่ช�
่
ี่ แน ยาง มย้าง ชี ยาง ศิษย์ 3 คู่น อือย่า ยูน
ชีแน� แฮ้งย้า ยาง เปโตร นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “ทานล้า โว� นาย่า ทานล้า ยาว กงา
นา ทื่อชัว่ โมง อางช่าง ดื้ง ช่าง ล่า บ่ากงา ลา� 41 แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� แน
อธิษฐาน ฮา คูโว� ไม้ อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่า แนนอ�
นื งบา นี้ ง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา ซี้ เวิม� จ้า อางโต นี้ ยา่ อางด่ออางย่า� แน�
42 ยาว พระเยซู มือ ทื่อเทอ ย่อ พ่าว แล อธิษฐาน ฮา ชีเย นี้ แม้แน� “อ่าโบ้ง เวอ ตูก
พานลาบ้าบ ล้างก้ อก นี้ ง กงาก้อง บ่าปูน ยาว� นาง นื งบาจาบวา แน เพล่อ ปี่ ปาว�
แน� 43 ยาว พระเยซู ย่อ พ่าวล้าน แล่ เมอ มย้าง ชี� ยาง ศิษย์ อือ ยูน
่ ชีแน� ยองมู
นี้ ยา่ แมนื อแมคอ ฮ่าน แมนื อ บ่าพอง ล้าตอ กา�
44 ยาว พระเยซู มือ อางอ้าน แม้ แน ทื่อ เทอ พ่าว อธิษฐาน ฮา แล ชีเย� นี้ เทอ 3
เทอ เคิน ชาเย� 45 ยาว พระเยซู มือ ย่อ พ่าวล้า ศิษย์ อือ นา ฮูน ล้า แล่ ช�
ี่ แน ยาง
ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นองมู นี้ ยา่ ยู่ ซ่าวดื้ง แล่ คูง ลา� กงา คางญ้า� ชฺา้ ง กงา
นา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา ชู ยาว� ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ
นา ปี่ อางญ่าม ย่าง เคิน ญ้า� 46 ทานล้า ปาว เอ้ว� โฮ้ก ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง
มาง เคิน ล้าง ญา� แน�
39

พระเยซู นา ชู ชียา้ ง
(มก� 14:43-50; ลก� 22:47-53; ยน� 18:3-12)
47 พระเยซู จี่ ย้าง บ่าลีน กื้ง ยูดาส เคิน ล้า ชี� ยา ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ชฺา
้ ง ทื่อ
ม่าง มาง ย้า� แน ยา ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ซฺ่ืยล้าน ชี� ยองมู นี้ ยา่ มยา แน ตู้ลู้ง ท่าม ล้าน
คูช�
ี ชฺา้ ง ยองนา ซฺา ล้า ปี่ ชี่ อือย่า ปุโรหิต ยอคา อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ย้า� 48 ยู
ดาส มือ ยองนา อางด่า เวอ นี้ แม้แน ม่า ชี ลางออน ม่าย ชี� “กงา อ่าซ่าง นา ป่าปา
น่าม แล แง� นอง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ชู แอ โว�” แน� 49 ยูดาส มือ ซฺ้อก ย้า พระเยซู นา
ย่อ อ้องซฺ้า แล ชี� แน ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง ชี� “อ่าจาน เวอ� แน� ยาว
พระเยซู นา ป่าปา เวอ น่าม ชี�

แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยางนา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน� “อางช่าง เวอ บ้า เจอฮาซี้ เวิม
อางไว่ แน ฮา ปาว� แน� ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ พระเยซู นา อ้อง ชู ล้า ชีเย� 51 พระเยซู
อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา แง� ยา ค่า ตอง มยาทาง แฮ้ง ชอด อ่อก ล้า ปี่ ยาว�
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย่าเจ่น ม่าง น่าซื่ง เวอ แจ ชี�
50

จ้า พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ มางนา ม่า เย นี้ แม้ แน� “นาง มยาทาง แฮ้ง กอย ชี
โว� ชฺา้ ง มยาทาง ไจ อือ มยาทาง แฮ้ง ปาปาย ย้า กงาซฺี้ แล่แง� 53 นาง เย้ง กานยาว
กงาย่า อ่าโบ้ง นา บ่าป่า ปล่อง ปี่ กงากา ลา� ยา กงานา ซฺ้อก แน เท่วาด่า 12 มู กงา
นา ซฺาลือ ปี่ ล่าเวิม อางกงา� 54 จ้า จาว่าแน กงา แฮ้แม้แน ฮา ยาว� พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ชี แม้แน บ่าตอล้า เป� แน�
52
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แฮ้งย้า พระเยซู มือ ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี� “นอง มยาทาง แน ตู้ ลู้ง
ท้าม ล้า ยาว กงานา ชู ล้า ล่า คูชี นี้ ยา่ � ไม้ นอ กงานา ค่า โม่ ย ค่า มโจน แน เย้ง ล่าง
ลา� นอย่า กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ม่าอู่บ ดื้ง นา กูนืง ย้า มย้าง ล่าแง� จ้า นอ กงา
นา บ่าชู ล่า� 56 จ้า กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า กงาเพล่อ แง� แน� ยาว พระเยซู ศิษย์ คาโคลาโค อืม พระ
เยซู นา วี คูช�
ี ไม้ ยองมู นี้ ยา่ แค ฮื่น คูช�
ี
55

พระเยซู ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ล้าก้า เวอ จา ย้าง
(มก� 14:53-65; ลก� 22:54-55, 63-71; ยน� 18:13-14, 19-24)
57 ชฺา
ื ย่า พระเยซู นา ชู ชี� ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ ง แฮ้ออ
่ เลิน
่ คายาฟาส
มาง ยูม
้ โย้เวอ ซฺ่ืยแอน ชี� ยาว โย้เวอ อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา
อือ ช้อนกา น้า ท้า ม กาจา เย� 58 เปโตร พระเยซู ก้อง เว่อ เว่อ แน เค่ แอน ชี� แน
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ กองโค้ง โย้เวอ อ้องแลน ยาว� ยูม
้ ล่อฮู อือก้อง
่ เลิน
่ ม่าง ยูม
ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี� ยา บ้าเจอ ตอล้า แง แน ล่อ ฮู เย�
59 ปุโรหิต

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

แน พระเยซู นา นี้ แม้แน
น้าน ชี� “ยอ นางนา อางซี ฮา ชี แน จี่ ล่าง� ท้าว นา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ ลา�” แน� 63 จ้า
พระเยซู มือ กย้าบ ย้าเย่� แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ พระเยซู นา
จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “กงา นางนา น้า ล่า ปานา� พาจาว มาง ล้าก้า นู้เวอ ก่ามค่าน ฮา
ฮูแล� นา อางเลิง่ ม้า ม้า จี่ แงแน� นา พาจาว มาง แช้ ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ลา� นาย่า พาจาว มาง อางย่า มาง ม้าม้า ย้า ลา�” แน�
64 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ ชี นี้ แม้ แน� “นาง จี่ นี้ ย่า อางกง่า ย้า� จ้า กงา
ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� จ้างจ้าง โย้เวอ นาย่า กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี มาง� พาจาว อางฮื่อ
เลิน
่ เลิน
่ มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า โย้เวอ ดื้ง นา กงามย้าง แง� แน กงาชฺา้ งอางย่า เพ
ล่อ ชี ม้าย่า มูง่ บื่น อางป่อน โย้เวอ ทื่งกง่า แน ลือ แง� แน� 65 ยาว ปุโรหิต ยอคา อาง
ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางมือ นื งบาค่า ชีเย� ยาว ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง ชีดล่าก แล่
ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “ยา พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า จี่ ฮูยา้ แง� กงู พี่ญ่าน บ่าซฺ่า กาน
โจ� ฮู ปาว นอ จี่ ต่าง ฮูยา้ แฮ้ง นา กงากย่า คูงญา� 66 นอย่า ล้อ แม้ แน เย้ง คูแง�”
แน� ยาว ยอง มือ พอ คูง เย นี้ แม้แน� “ยาง อางซี นี้ ยา่ ซฺี้ ก้อม้อก ย้า� แน�
ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ พระเยซู แมก่ า เวอ ค่า นล่าง พี่ด กาน ยาว ตื่อ ชี� 68 ยาว ยอง
พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้แน� “ก่าซ้าด พาจาว มาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มาง เวอ� ม่า ล่าว
แล อ่าซ่าง นางนา ตื่อ ล่า ชี่ ม้า�” แน�
67

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ ย้าง
(มก� 14:66-72; ลก� 22:56-62; ยน� 18:15-18, 25-27)
69 เปโตร ยูม
้ กองโค้ง โย้เวอ ดื้ง จา เมอ ย่าบี่ ย่าเจ่น ทื่อม่าง เปโตร นา มย้าง ยาว
น้า เย นี้ แม้แน� “นา เยซู กาลิลีบ่า มางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อ่าลา�” แน�
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เปโตร มือ ชฺา้ ง อางมู อือ ล้าก้า โย้เวอ พอ เย นี้ แม้ แน� “กงา บ่าแบ นา บ้า
เจอ นา จี่ เคอ แง� แน�
71 ยาว ยาง มือ ก้ามทื้อ ล้องก้อ โย้เวอ ย่อ อ่อกแอน ชีเย� ยาว ย่าบี่ ย่าเจ่น ทื่อม่าง
ยางนา มย้าง แล่ ชี่ มาง มือ� ชฺา้ ง โย้เวอ จา อือนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง นี้ ม้า เยซู
นาซาเร็ธชฺา้ ง มางก้อง ทื่งกง่า ย้า ดื้ง แง� แน�
72 จ้า เปโตร มือ พอ เย นี้ แม้ แน� “กงา สาบาน ฮา เวิม อางกงา กงา ค่า พ่าย่ า นี้
มาง นา บ่าแบกงากา� แน�
73 ยาว ทื่อซ่าล่ากยาว ชฺา
้ ง โย้เวอ จูง จา มาง มือ� เปโตร นา ย่อ อ้อง ซฺ้า ลา ชี ยาว
จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “นาย่า ยอง อางมู อือ ม้าม้า ย้า� ไม้ นาง จี่ต่าง แฮ้ ยอง จี่ต่าง อาง
เซง แม้แน� แน�
74 จ้า เปโตร มือ สาบาน ฮา ชี แน ก่ามค่า น ฮา ชี นี้ แม้ แน� “กงา ค่า พ่าย่า นี้ มาง
นา บ่าแบกงากา� แน� ยาว ซฺ้อก ย้า ยาพ่า ต้าน ล้า ชี�
75 ยาว เปโตร มือ พระเยซู ม่า ชี แฮ้งนา เย้ง กงา แล ชี นี้ แม้แน� “นาย่า ยา บ่าตาน
ฮู่ เวอ กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กาแน 3 เทอ จี่ แง� แน� แฮ้งเย่ เปโตร มือ นื งบาชูม
่ อาง
เง้ เวอ อ่อกแอ อูง้ แอ ชี�
70 จ้า

27
พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซฺ่ืยแอ ย้าง
(มก� 15:1; ลก� 23:1-2; ยน� 18:28-32)
1 ซอทาอางด่า โย้ เวอ ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ ฮา กางเย� พระเยซู ซฺี้
2
แฮ้ง ซูม แงแน� แฮ้งเย่ ยองมือ พระเยซู นา พือ ยาว ปีลาต โรม ผูว
้ า่ มางนา ซฺ่ืย ซฺ้า
แล ชี�

ยูดาส แซ่ แล่ง ย้าง
(กจ� 1:18-19)
3 ยู ดาส พระเยซู นา บ่า แม่น ฮา ชี มาง พระเยซู นา ซฺี้ แอเคอ แน ต้าดต่อ น ชี แน
แบน ยาว� ยางมือ นาบาตา เย นื งบาชูม
่ แง� แฮ้งย้าเย่ ยาง มือ พลู้ 30 เหรียญ ย่าง�
ปุโรหิต ยอคา แน ยอคา ย่าม่าง อือนา คื่น ปี่ แล่ ช�
ี่ 4 ยาว ยูดาส มือ จี่ เย นี้ แม้แน�
“กงาย่า ชฺา้ ง อางแม่น เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าฮา มางนา บ่าแม่น ฮา กาน แอ� กงา อางบ
ล่าบ ฮา ชา� แน�
จ้า ยอง มือ พอ คูงเย นี้ แม้แน� “แฮ้ยา่ นาง อางเลิง่ กงู อางเลิง่ บ่าอ่า� แน� 5 ยู
ดาส มือ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ พลู้ ย่าง จานวี ยาว� อางเง้ เวอ อ่อกแอ นื้ งชฺอ
ื แป่น
แซ่ แอ แล่ ชีเย�
6 ปุโรหิต ยอคา อืม มือ พลู้ แฮ้ง กอ ยาว จี่ คูง เย นี้ แม้ แน� “พลู้ นี้ ง โบสถ์ อางฮื่อ
โย้เวอ พลู้ อือก้อง ทื่ งกง่า แน กอ ชี นี้ ยา่ อางลี้ บอางล่าว เวอ อางซี� ไม้ พลู้ นี้ ยา่ ไจ
ชฺา้ ง นา วื้อ ซฺี้ ปี่ ชี�
่ แน� 7 แฮ้งเย่ ยอง มือ พลู้ แฮ้ง นื้ งชฺา่ อู่ล่อง แต่งฮู มาง ตี ย่าง วื้อ
แอชี� ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ศพ พูม ย้า แต่ง เย� 8 แฮ้งเย่ ตี แฮ้งนา อามือ เคอ แน “ซฺี่
ตี� แน ฮ้าว แง� 9 นี้ เลิง่ ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เยเรมีย์ มาง มอ ชี แม้แน ย้า ตอล้า
ชี นี้ แม้แน�
“ยอย่า พลู้ 30 เหรียญ อิสราเอลชฺา้ ง อือ� ยาง อางโต อางฮู่ เย้ง ชี ย้าง�
10 นื้ งชฺา
่ อู่ล่อง แต่ง ฮู มาง ตี ย่าง วื้อ แอ ชี� จี่ วีด อางซื้ง มาง กงานา ม่า ชี ล่า ชี แม้
แน� แน�
ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้า ย้าง
(มก� 15:2-5; ลก� 23:3-5; ยน� 18:33-38)
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11 ยาว

ยอง มือ พระเยซู นา ผู้วา่ ปี ลาต มาง ล้าก้า เวอ ซฺ่ืย จูง แอ ชีเย� ยาว ผู้วา่
มาง มือ พระเยซู นา น้า เย นี้ แม้แน� “นาย่า ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด ลา�” แน� ยาว พระ
เยซู มือ พอ เย นี้ แม้แน� “โอ่ย� อางอ้า ย้า นาง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้าเป� แน� 12 ยาว
ปุโรหิต ยอคา แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ� พระเยซู นา จี่ เมอ พระเยซู มือ เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ พอ
13
เย� แฮ้งเย่ ผูว
้ า่ ปีลาต มือ น้า แง นี้ แม้แน� “ฮาก นางนา อางไล้จี่กาน ล่าง แฮ้งนา
บ่ากย่า ลา�” แน� 14 จ้า พระเยซู มือ ผูว
้ า่ ปีลาต นา ทื่อก่าม แนม บ่าพอ เย� แฮ้งเย่
ผูว
้ า่ ปีลาต มือ นื งบาม่าน แง�
ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ตอ ซี้ง ย้าง
(มก� 15:6-15; ลก� 23:13-25; ยน� 18:39-19:16)
15 ปั สกาป่ อยนื ง โย้เวอ อางลี้ บอางล่าว จา เย� นั กโทษ อือนา กาปี กามาง กา แน
ตอ แงแน� นี้ ยา่ ผูว
้ า่ ปีลาต อางลี้บอางล่าว แต่งล้า ชียา้ ง� นี้ งย้า ผูว
้ า่ ปีลาต มางมือ
ค่องช่าง อือนา ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา ทื่อม่าง แช้ ตอ ปี่ แง� 16 แฮ้ญ่าม เมอ นั กโทษ
บ่าแม่น อางโซ้กอางไล้ ทื่อม่าง จา แง� อางเม้ง บารับบัส แน ยางนา อ่าซ่าง มาง อาง
แบ กงากา แอ่ ย้าเย่� 17 ค่องช่าง อือ ลาน คู ยาว ผู้วา่ ปี ลาต มือ ยองนา น้า คูงเย นี้
แม้ แน� “นอย่า กงานา อ่า ซ่าง นา ตอ ปี่ ล่า แง� บารับ บัส นา ล่า อ้าว พระเยซู ฮาก
พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง แน ฮ้าว มางนา ตอ ปี่ ล่า แง� แน� 18 ยาง
นี้ แม้ จี่ นี้ ยา่ � ไม้ ผูว
้ า่ ปีลาต อางแบ เย ปุโรหิต ยอคา แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ� พระเยซู
นา ซฺ่ืยล้า ชี แฮ้ยา่ พระเยซู นา เจอค้อย แฮ้ง ปาปาย แน�
19 ผู้วา
่ ปี ลาต ต่างอี่ ดื้งย้า โย้เวอ ดื้ง ต้าดต่อน เมอ� ผู้วา่ ปี ลาต ค่าบา มางมือ ย่า
เจ่น ทื่อม่าง นา ม่าย ผู้วา่ ปีลาต นา ม่าย ล้า ปี่ ชีเย นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า เจิน
้ เจ้อ อาง
ซี บ่าจา นี้ มาง นา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา โจ� ไม้ มี้คี่ทาง เวอ กงา ยางนา แมบืน บ่าแม่น แน
บืน มย้าง แอ� กงาย่า ซอทา จาย มู่งคี่ล้าก้า เคอ ยา นื งบาบ่าม่อนบ่าซ่า�”
20 จ้า ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ� ค่ องช่าง อือ นา จี่ ซ้อ ม่า อู่ บ บารับ บัส
นาตอ ปี่ เย� ยาว พระเยซู นา แซ่ โว แน ม่า ชีเย� 21 ผู้วา่ ปี ลาต มือ ค่องช่าง อือนา
น้า เย นี้ แม้แน� “นี้ 2 คู่น นา อ่าซ่าง นา ตอ ปี่ ล่าแง แน�”
ค่องช่าง อือมือ ฮ้าว ม่า เย� “บารับบัส นา ตอ โว� แน� 22 ยาว ผู้วา่ ปี ลาต มือ น้า
แล่ ชีเย นี้ แม้แน� “เยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง ก่าซ้าด แช้ยู้ เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา
ล้อ แม้ ฮายวา� แน� ยาว ยอง คาโคลาโค แฮ้งมือ ฮ้าว ม่า คูงเย นี้ แม้ แน� “ยางนา
ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด โว�” แน�
23 จ้า ผู้วา
่ ปีลาต มือ ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชี� “ยา บ้าเจอ อางซี ฮา ชี�” แน�
จ้า ค่องช่าง อืม อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก คูช�
ี ยอ นี้ แม้แน จี่
โฮ้ก ชี� “ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ โว�” แน�
24 ผูว
้ า่ ปีลาต มือ เจิน
้ เจ้อ บ่าฮาตอ กา เย� แน ชฺา้ ง อือ แกล่ก ลางกา ยาว ยาง มือ
ค่องช่าง อือ ล้าก้า โย้เวอ ล้าง ย่าง ล่าปู่ ชี่ แล่ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า นี้ มาง ซฺี้
นี้ ยา่ กงา บ่าแบ เป� นอง คาฮาแม้แน ฮา คู ปาว� แน�
25 ยาว ค่องช่าง อืมมือ ฮา คูงเย นี้ แม้แน� “ยาง ซฺี้ นี้ ยา
่ กงู อางย่าอางคย้า แน กงูมู
นี้ ง ลาบจ่าแล่ คู แน�”
26 แฮ้งเย่ ผู้วา
่ ปี ลาต มือ บารับบัส นา ตอ ชี� ยาว พระเยซู นา ซ้าด อางคอ ล่าตื่อ
ซฺ้าม กอเล อางแล้ ม ตีด ชี อือ� ตื่ อชืก ปี่ ยาว ตาฮ้า น อือ นา ปี่ ไม้ กางเขน ท่า โย้เวอ
ตื่อตี้ด แซ่ แอ ปี่ ชีเย�
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ผู้วา่ ปีลาต ตาฮ้าน อือ พระเยซู นา จี่ ฮูยา้ ย้าง
(มก� 15:16-20; ยน� 19:2-3)

27 ยาว

ตาฮ้าน อืม พระเยซู นา ศาลปรีโทเรียม โย้เวอ ซฺ่ืยแลน คูช�
ี ศาลปรีโทเรียม
นี้ ยา่ ผู้วา่ ม่าง ยูม
้ กองโค้ง โย้เวอ� ยาว ยองมู แฮ้ง โย้เวอ ตาฮ้าน คาโคลาโค จา อือ
นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ 28 ยอ พระเยซู อางก่าอางตูม อางเง้ ย่าง แล ปี่ ยาว� อางก่าอางตูม
อางแน้ ก่าซ้าด อางก่าอางตูม แม้แน ตูม ปี่ ชีเย� 29 ยอ จี่กู่ ย่าง มงกุฎ แต่ง ยาว พระ
เยซู อางตู่ เวอ ช่อง ปี่ ยาว� ไมออ ป้าง ย่าง ยาง ล่าปู่ ล่าม่ า ป่า กย่า ท่าม ปี่ ชี� ยาว
ยอง มือ ยางนา ป่าตูคู บอกไว้ ชี แน แต่งจ่าแล่ คู ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “ยิวชฺา้ ง ก่าซ้าด
มาง เวอ� จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จา โว� แน� 30 ยาว ยอง มือ พระเยซู นา ค่า นล่าง ย่าง
พี่ด กาน ยาว� ไมออ ปาง ย่าง ยาง อางตู่ เวอ ชืก ชีเย� 31 ตาฮ้าน อือ พระเยซู นา ป่า
ลาลาบ่อ ม่อน ก่อ แล่ คู เมอ� ยอง พระเยซู นา ก่าซ้าด ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง
แล อ่อก ปี่ ชี�
่ ยาว พระเยซู อางก่าอางตูม แฮ้ง ยางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ก่าตูม แล่
ปี่ ชี�
่ ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ืย อ่อก แลน คูช�
ี ไม้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า
โย้เวอ แซ่ แล แง แนนอ�
พระเยซู ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชียา้ ง
(มก� 15:21-32; ลก� 23:26-43; ยน� 19:17-27)

32 ยอง

ย่อ อ่อก ลือ เมอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา มย้าง ชี� ยาง อางเม้ง ซีโมน แน� ยา
ไซรีน อางเมิง เวอ จายลือ ชี� ยาว ยอง มือ ยางนา พระเยซู ไม้กางเขน ย่าง เค้ ป่า ปี่
ชีเย� 33 ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ืย นื้ งชฺา่ ตี กลโกธา โย้เวอ เคิน แล ชี� กลโกธา นี้
ย่า อางตู่ตู่คย่าม ตาแซ้ นา ฮา แง� 34 ยาว ยอง มือ อ่างูน
่ แต่ค่า อางเกิง่ อางค่า ซูน
ชียา้ ง พระเยซู นา ฮ้าน ต้าง ปี่ ชีเย� จ้า พระเยซู มือ บ่าต่าง เย�
35 ยาว

ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี� แน พระเยซู อางก่า
อางตูม แฮ้ง เบอจอก เปิ่ ง ลางกา ชี� 36 ยาว ยองมือ พระเยซู นา ดื้ง ฮู คู ชีเย� 37 ยาว
ยอง มือ พระเยซู อางตู่ อางท่า เวอ ล่าไม แป้น โย้เวอ� อางซี ฮา ชียา้ ง แต้ม ชี นี้ แม้
แน� “นี้ ม้า เยซู ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด มาง� แน� 38 ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น จา แง� ตา
ฮ้าน อือย่า เย่ดนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชี� แน พระเยซู ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง ปี่ ชี�
่
ล่าซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง แน� ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน�
39 ค่ องช่าง ย่อ ไก้ กว่า คูง อืม อางตู่ วืด คูง เย�✡ แน ยอง พระเยซู นา นี้ แม้ แน
จี่ ฮูยา้ คูช�
ี 40 “บ้า เจอล้อ แม้ จา แง� นา โบสถ์ อางฮื่อ แฮ้ง พยา ยาว� 3 นื ง นู้เวอ
อางซฺ่ือ แต่ง แล่ง อ่าลา✡, จาว่าแน นาง พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า แนยาว ค่าตอง อาง
โต นี้ ง ปล่องจ่าแล่ ปาโน� แน ไม้กางเขน ท่า เวอ จาย ลู่งลือ โว�” แน�
41 ยาว ปุโรหิต ยอคา อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู

อือ� แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา
จี่ ฮูยา้ กางเย นี้ แม้แน� 42 “ยา ฮากนา อางปล่อง กงากา จ้า ยา ค่าตอง นา บ่าปล่อง
จ่า แล่ กงากา� จาว่า แน ยา ยิว ชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด ม้า ม้า แน ยาว� ค่า ตอง ไม้ กางเขน
ท่า เวอ จา แฮ้ง ปล่อง จ่าแล่ ยาว� ลู่ง ลือ กงากา ยาว กงูม มือ ยางนา เจ่อจ่า คู แน�
43 ยา พาจาว มางนา นื งบาชี แง� จาว่า แน พาจาว มาง ยางนา บ่า วี ยาว� พาจาว
มางนา อามือ ป้า ปล่อง ปี่ โว� ไม้ ยา จี่ แง นี้ แม้ แน� ‘กงา พาจาว มาง อางย่า� ”
แน�
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ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น ยางก้อง ทื่งกง่า แน� ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชี มาง
เย่ด คาตา พระเยซู นา จี่ ฮูยา้ เย�
44 แน

พระเยซู ซฺี้ ชียา้ ง
(มก� 15:33-41; ลก� 23:44-49; ยน� 19:28-30)
45 ยาว ชฺา
้ งอางเมิง คาโคลาโค โย้เวอ� 12 โมง นื งก้อง เวอ จาย 3 โมง เวอ เคอ นี้
ย่า วื้งว้าง โค ชี� 46 3 โมง มู่งคี่ล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ชี� “เอลี
เอลี ลามา สะบักธานี �” แน� นี้ แม้แน ฮา แง� “พาจาว มาง เวอ� พาจาว มาง เวอ�
บ้าเจอฮาย กงานา วี ล่าแง�” แน�
47 ค่องช่าง แท้ แน จูง ฮู คูชี อือ กงากย่า เมอ� ยอง นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “น้า แล้�
ยา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เอลี ยาห์ นา ฮ้าว แง� แน� 48 ยาว ทื่อ ม่าง จา เย� อางไว่
อางคย้าง ย้า อู่ไต่ ย่าง อ่างูน
่ แต่ค่า เวอ ตือ ยาว� ล่าไม เวอ ชอก ยาว พระเยซู ม่าน
ป่อง เวอ กลาง แล ต้าง ปี่ ชี�
่ 49 จ้า ชฺา้ ง จ้านล้าชี อือ จี่ กาง เย นี้ แม้แน� “บ่าตี่ นบ่า
ต่อง โจ� ล่อ ฮู คู เซฺ้อ ยางนา เอลียาห์ อางลือ ปล่อง ลือ ล่า�” แน�
50 พระเยซู ทื่อเทอ จี่ โฮ้ก ยาว อางซ่า แช ซฺี้ คา ชีเย� 51 แฮ้ญ่ามเมอ โบสถ์ อางฮื่อ
อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ล้องก้อ โย้เวอ� พ้า✡ เทิง ชี ชียา้ ง ซฺ้อก ย้า 2 พื้น แน ชีดอ่อก
ล้า ชี� พ้า ชีด ชี แฮ้ยา่ อางท่า จาย อางอ่อก เคอ แน ชีด ลู่งลืน ชี� ยาว นื้ งชฺา่ อืมมือ
มี่ ซี่ อน
ื ล้า ชี� ลอบา อืม มือ ปล่า ก พล่อยพล่อย เย� 52 ท้า มชฺา้ งซฺี้ ชียา้ อืม พอง อ่อก
ล้า ชี� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ งซฺี้ แอ ชี อืมมือ อางบย่า ย้าเย่ แต่ ลาน ชี� 53 พระเยซู แต่
ลาน แล่ ยาว ยอง มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ เวอ จาย อ่อก ลาน คู ชีเย� ยาว เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เวอ ซฺ่ืย กา แลน ยาว� ค่องช่าง อือนา มย้าง แล ปี่ ชีเย�
54 ตาฮ้าน มู แน ตาฮ้าน นายร้อย ทื่อม่าง พระเยซู นา ล่อ ชีอม
ื � มี่ซี่อน
ื ชี แฮ้ง แน
อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี อือ มย้าง คู ยาว� ยอง มือ นาบาตา เย แค คูแง� แน
ยอง จี่ กางเย นี้ แม้แน� “ยา พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า ชา� แน�
55 ค่า บาย่า ทื่อ มู เว่อ เว่อ แน จูง ฮู จา เย� ยอ พระเยซู นา กาลิ ลี แควน เวอ จาย
ย้าเย่ เค่ ฮู พลา ลา ชี� 56 ยองมู โย้เวอ มารีย์ มัก ดาลาชฺ้ าง มาง� มารีย์ ยากอบ แน
โยเซฟ เย่ด อางบา มาง แน เศเบดี ค่าบา มาง จา เย�
พระเยซู ศพ ย้าง
(ลก� 23:50-56; ยน� 19:38-42)
57 มู่งคี่ล้าก้า โย้เวอ ชฺา
้ งอางจาอางปาง ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง โยเซฟ แน� ยา อาริ
มาเธีย อางเมิง เวอ จายล้า ชี� ยา พระเยซู ศิษย์ เย� 58 โยเซฟ ผู้วา่ ปีลาต ก้อง แลน
ยาว พระเยซู ศพ ย่าง ป้า แล ชีเย� แฮ้งย้าเย่ ปี ลาต มือ ตาฮ้าน อือนา ม่าย พระเยซู
ศพ ย่าง โยเซฟ นา ปี่ ปี่ ชี�
่ 59 โยเซฟ มือ พระเยซู ศพ ย่าง� พ้า อางป่อน อางฮู่ อาง
คา ย่าง ป้าน ยาว ฮ้าน แอน ชี� 60 ยาว ลอบา ตาแซ้� ยาง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ อางซฺ่ือ ม่า
แต่ง ปี่ ชี่ โย้เวอ พระเยซู ศพ ย่าง ฮ้าน ชี แล ชีเย� ยาว ยาง ชา แอ แล่ เมอ ยาง มือ
ท้าม เวอ ลอบาซื่อ อางฮื่อ ย่าง พี่ ชีเย� 61 แฮ้ญ่ามเมอ มารีย์ มักดาลาชฺา้ ง แน มารีย์
ทื่อม่าง มาง เย่ด� ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ ทื่อปล่าก ป่ากย่า โย้เวอ ล่อดื้ง จา เย�
พระเยซู ศพ ชียา้ โย้เวอ ตาฮ้าน อือนา ล่อ ปี่ ย้าง
ซอทา เคอ เมอ ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี อือ ผู้วา่ ปี ลาต ก้อง ลา ชี� แฮ้นืง
ลองนื ง เย� 63 ยาว ยอง มือ ม่า คูงเย นี้ แม้แน� “กงูยา่ อางจาม กงากา ชฺา้ งแล่จ่อบ
62 ยาว
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แฮ้ม้า จี่ แง� ยา ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 แฮ้นืง อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่แง แน� 64 ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้
เวอ ชฺา้ ง อือนา ม่า ล่อ แอ ปี ปาว ว่านที่ 3 นื ง เวอ ตื่อเคอ แน� อ่าซา ยาง ศิษย์ อือ ศพ
แฮ้ง ค่าว ยาว ค่องช่าง อือนา จ้อบ คู นา นี้ แม้แน� ‘ยา แต่ ลาน แล่ง ญา� แน� นี้ เทอ
จ้อบ แล่ยาว ยา ชฺา้ ง อือนา อางอ้าน แฮ้งล่อบ่าปา ยาเป จ้อบ แล่แง� แน� 65 ยาว ผู้
ว่า ปี ลาต มือ ม่า ชี นี้ แม้แน� “ตาฮ้าน อือนา ม่า ล่อ แอ ปี่ ว นอง ล้อม้อก แน ซฺ่ืย แอ
ซี้ง ซฺ่ืย แอ ปาว� แน� 66 แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ ตาฮ้าน อือนา ล่อ
ปี่ ชี� ยาว ท้าม อ้อง ย้า ลอบา พี่ ชี โย้เวอ อางช่า แต่งตีด ชี� อางช่า แฮ้ยา่ อางอ้าน
แม้แน บ่าจา ยาว ฮาก โก้นก้าว ล้า ชี แน ฮาย แบ ปี่ ง�

28
พระเยซู แต่ล้า แล่ ชียา้ ง
(มก� 16:1-8; ลก� 24:1-12; ยน� 20:1-10)
1 ว่านตีด ซอทาอางด่า โย้เวอ มารีย์ มักดาลาชฺ้าง� แน มารีย์ ทื่อม่าง มาง เย่ด มือ
ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ เวอ ล้าน ชี เย�
2 แฮ้ญ่าม

เมอ นาบาตา เย มี่ซี่อน
ื ชี� ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า ทื่อม่าง มู่งท่า
เวอ จาย ลู่งลือ ยาว� ลอบา ท้าม อ้องย้า โย้เวอ พี่ ชี ย่าง ต่าน อ่อก ชีเย� ยาว ลอบา
ท่า เวอ ดื้ง ชีเย� 3 เท่วาด่า มาง อางโต แฮ้ยา่ มู่งบล่าบ ช้อด ย้า แปล้น แง� แน ยาง
ค่า ลาว แฮ้ยา่ อู่ไต่ แม้ แน ป่อน แง� 4 ตาฮ้า น อือ เท่ วาด่า มางนา มย้าง คู ยาว แค
ยืก เลิง แล่ คูช�
ี
5 จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า มาง ค่าบาย่า มาง เย่ดนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “บ่ากงาแค
คา� กงา อางแบ ไน้ ยา่ พระเยซู ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด แซ่ ชี มางก้อง ล้า แงแน�
6 ยา นู้เวอ บ่าจา กาน� ยางนา ชี ชี นู้เวอ ฮู ล้า ปาว� ยาง จี่ ชี ชี แม้แนย้า แต่ล้าน แล่
ชี� 7 ยาง ศิษย์ อือนา อางไว่ แน แอ ม่า แอ ปาว นี้ แม้แน� ‘ยา แต่ล้าน แล่ง ญา� ยาว
อามือ ยา กาลิลี แควน โย้เวอ นองฮู่ ย้า แลน แง� ยาว นอย่า ยางนา โย้เวอ กงามย้าง
แลแง� อางเลิง่ นี้ ยา่ กงา นองนา ลือ ม่า ล่าง ย้างย้า� แน�
8 ค่าบาย่า มาง เย่ด มือ ท้ามชฺา
้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ อางไว่อางคย้าง แน อ่อกแอน ชี� เย่ด
แคมอางแค กย่าง อางกย่าง แน ฮื่น แอ พระเยซู ศิษย์ อือนา ม่า แอ ชีเย�

ทื่อ ชี่ ด ยาว พระเยซู มือ ค่า บาย่า มาง เย่ด ล้า ก้า เวอ จูง ลือ ชีเย� แน จี่ ชา่ ง เย
นี้ แม้แน� “อางจาอางดื้ งบื้อ ลา�” แน� ยาว เย่ด มือ พระเยซู ล่าคื่อ เวอ อ้อง ค่อด
ป่าตูคู บอกไว้ แล ชีเย� 10 ยาว พระเยซู มือ ค่าบาย่า มาง เย่ด นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน�
“บ่า กงาแคคา� กงา ชฺา้ ง อือ นา กาลิ ลี แควน โย้เวอ ม่าย แล ปี่ ปาว� ยอย่า กงานา
โย้เวอ กงามย้าง ล่าแง� แน�
9

ตาฮ้าน อือ ปุโรหิต ยอคา อือนา ม่า ย้าง
11 ค่าบาย่า

มาง เย่ด แก้บ้า ย่อ แอ เมอ� ตาฮ้าน ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ ล่อฮู ทื่อบ่า อืมมือ
อางเมิง คล้าว โย้เวอ อ้องแล ยาว� ปุโรหิต ยอคา อือนา อางเลิง่ ตอล้า ชี อือ อูบ
่ น้า ปี่
12
ชีเย� แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ น้าท้าม ลางกายาว� ตาฮ้าน
อือนา พลู้ บย่า ย้าเย่ ปี่ ชี� 13 ยอย่า ตาฮ้าน อือนา ม่า จี่ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “พระเยซู ศิษย์
อือ ตาฮ้าน ล่อ จา อือ ยู่ เมอ พระเยซู ศพ ย่าง ค่าว แอน ชี แน� 14 ยาว จาว่าแน นี้
เลิง่ ผูว
้ า่ มางก้อง เคิน แล ยาว� นอย่า เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา จี่ คา กงู จี่ กานนา นองนา บ่า
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ฮาย ลาบ้า บ ปี่ ล่า�” 15 ตาฮ้า น อืม มือ พลู้ ย่าง ยู้ ยาว ยอง ม่า ชี แม้ แน ฮาย คู ชี�
แฮ้งย้าเย่ นี้ เลิง่ ย่า ยิวชฺา้ ง อือ อามือเคอ แน อูบ
่ กาแง�
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
(มก� 16:14-18; ลก� 24:36-49; ยน� 20:19-23; กจ� 1:6-8)
16 พระเยซู ศิษย์เอก 11 คู่น อืมมือ กาลิลี แควน โย้เวอ แลน คู ชี� ยาว ตาแซ้ พระ
เยซู ม่ายแล ปี่ ชี่ โย้เวอ แลน คู ชีเย� 17 ยองมู ย่าง พระเยซู นา มย้าง คู ยาว ป่า ตู คู
บอกไว้ ชี� จ้า ทื่อบ่า นื งบา เวอ เย้ง คูง พระเยซู ม้าม้า ย้าล่า แน�
18 พระเยซู มือ ยองก้อง อ้องล้า ยาว จี่ชา
่ ง เย นี้ แม้แน� “พาจาว ม้า กงานา มู่งท่า
แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ล่าที่ คาโคลาโค ย่าง ปี่ ล่างญา� 19 นี้ แม้แนยาว นองมือ� ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา กงา ศิษย์ เพล่อ ล้า ปี่ ปาว� ยองนา ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา ปี่ เมอ� อ่าโบ้งพาจาว� กงา พาจาวอางย่า เพล่อ ชี มาง� อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางเม้ง นี้ ง ไจ ฮา ปี่ โว� 20 นอย่า กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ม่า อู่ บ ล่า ชี
นี้ ง� โค แน ยองนา ม่าอูบ
่ น้าจ่า ปี่ คู โว� ยาว บ่าลู่ม คูโจ กงาย่า นองก้อง กูญ่าม ย้า
จา แงแน� ชฺา้ งอางเมิง อางนื งลีน เมอ เคอ ย้า�” แน�
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มาระโก พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชียา
้ ง

มาระโก

มาระโก ปาบ แต้ม ชี มาง อางเม้ง แฮ้ยา่ มาระโก แน เย� ยา พระเยซู ศิษย์เอก บ่า
อ่า� จ้า ยา พระเยซู ศิษย์เอก ทื่อบ่า อือ ล่ากานว่าช่าง� มาระโก ปาบ นี้ ยา่ ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือนา แต้ม อ้าน ปี่ แง�
มาระโก ปาบ นี้ ยา่ นาบาตา แน บ่าม่อง แน บ่ากื่น ลามลาม� แน พระเยซู ล่ากาน
ว่า ชี ออ
ื แต้ม บย่า แง� มัทธิว แน ลูกา เย่ด ปาบ แฮ้ง ฮู เมอ� กงาแบ แง มาระโก
พระเยซู ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง บย่า แน บ่าแต้ม ชี แน� จ้า ยา พระเยซู ล่ากาน ว่า ชี อือ
บย่า แน แต้ม ชี� พระเยซู ล่ากาน ว่า ชี อือย่า ฮา แบ ปี่ แง� ยา พาจาวอางย่า แน�
มาระโก ชฺา้ ง อือ นา แบ ปี่ ซี้ แง� พระเยซู พาจาว มาง ล่า กาน ม่า ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง ว่า
แงแน� พระเยซู ล่ากาน ว่า แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ ง นี้ ง ย้าเป� ยา
ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ เมอ ชฺา้ ง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ แง� แน ยาง ซฺี้ ยาว แต่
ล้า แล่ชี่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮายแบ ปี่ แง� ยา อ่าซ่าง แน� แน ยางนา เค่ นี้ ยา่ บ้าเจอล้อ
แม้ จา แงแน�
ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
(มธ� 3:1-12; ลก� 3:1-9, 15-17; ยน� 1:19-28)
1 นี้ ยา
่ พระเยซูคริสต์ ก่าซ้าด อางฮื่อ พาจาวอางย่า มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ต่อ
งก่าต่าง ย้าง� 2 ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์* มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ นี้
แม้แน แต้ม ชี ชี�
“พาจาว ม้า ยาง อางย่า มางนา นี้ แม้แน ม่า ชี�
‘แม่น แน น้า ปาว� กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺา้ ง ป่าวฮู ทื่อม่าง ซฺาแอ ปี่ ง�
ไม้ ยา นางนา ชฺา้ ง นางนา ชา เจ่อ ล่าง อือ ซฺ้า ชี ล่าแง�’ ✡
3 ชฺา
้ ง แฮ้ม้า ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้ แม้แน ป่าว แง�
‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง อามือ ชาลือ แง� ปีนแตปีนนา แน ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง นา ล่อ
คูโว�
ค่องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮ้งแม้แน�’ ” ✡
4 ยาว ชฺา
้ ง พาจาว มาง จี่ เคอ นี้ ม้า ยอห์น เย� ยา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ดื้ง แง�
แน ยา ชฺา้ ง อือ นา นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ แง� “อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา อางซฺ่ือ
เพ่น แล่ โว� ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู โว� ยาว พาจาว มาง นองนา อางซี
อางบล่าบ บ่ายู่ ล่า�”✡ แน� 5 ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ยูเดีย แควน กูต่องกูตี่ อือ ก้อง จายล้า
คูช�
ี แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง แน จอร์แดน ล้างบ้า ก่องทาง อือ ก้อง จายล้า คูช�
ี ยอ
งมู นี้ ยา่ ยอห์น ม่าอูบ
่ แฮ้ง น้า ล้า คูช�
ี แน ค่าตอง อางบล่าบ ฮา ชี อือ ยอห์น นา ม่าย
แบ ปี่ ชี�
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ชี�
่ ยาว ยอห์น มือ ยองนา จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ ล้างตือพิธบ
6 ยอห์น อางก่าอางตูม ตูม แล่ชี่ แฮ้ยา
่ อูฐ อางมื่อ แฮ้ง ไจ แต่ง ชี� ยาง ไซฮาง อางจ่อ
ฮีด แล่ ชี่ แฮ้ยา่ ซ้าดอางคอ�✡ ยาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่ ญ่ามไป่ แน ปย่าจฺ่ ือ� 7 ยอห์น ชฺา้ ง
อือนา นี้ แม้แน ป่าว ม่า แง� “ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� ยา กงา น่ อง เวอ ลือ แง� ยา กงา
*

1:2 1:2 อิสยาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เป� ยา พาจาว มาง อางเลิง่ กาญ่าม 600 ปี เมอ ตอล้าง แฮ้ง แต้ม ชี
✡ 1:2 1:2 มาลาคี 3:1 ✡ 1:3 1:3 อิสยาห์ 40:3 ✡ 1:4 1:4 กิจการ 13:24; 19:4 ✡ 1:6 1:6 2
ชี�
พงศ์กษั ตริย์ 1:8
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ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง� กงา อางโต นี้ ยา่ ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้อ ปี่ เวิม บ่าซูม� 8 กงา
นองนา ล้าง แฮ้ง ไจ พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ล่าง� จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า นองนา อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ไจ พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ล่าง�” แน�
พระเยซู ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ชี่ ย้าง
(มธ� 3:13-17; ลก� 3:21-22)
9 แฮ้ญ่ามเมอ พระเยซู มือ นาซาเร็ธ ค่อง โย้เวอ จาย จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ แลน
ชี� นาซาเร็ธ ค่อง นี้ ยา่ กาลิลี แควน โย้เวอ ดื้ง แง� แน พระเยซู มือ ยอห์น ก้อง ล้าง
ตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ช�
ี่ 10 พระเยซู ล้าง คล้าว โย้เวอ อ่อก ล้า เมอ� ยาง ซฺ้อก ย้า
มู่ง แฮ้ง พอง อ่อก นา มย้าง ชี� แน ยาว พระเยซู มือ มย้าง ชี� พาจาว มาง อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ฮาย่า อางป่อน แม้ แน แต่ง แล่ ยาว� ยางก้อง ปย้าม
แป่ก ลือ ชีแน� 11 ยาว พาจาว มาง มู่งท่า โย้เวอ จาย นี้ แม้แน จี่ ชี� “ค่า เวอ� นา อ่า
โบ้ง อางย่า ลาก มาง ย้า� อ่าโบ้ง นางนา นื งบาจาบ ล่าง�✡ แน�
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา นื งบาเจ้อฮู ชียา้ ง
(มธ� 4:1-11; ลก� 4:1-13)
12 พระเยซู ล้างตือ พิธ ีบัพ ติศ มา ฮา แล่ เปิ น ยาว� ซฺ้ อก ย้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ยางนา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ซฺ่ืย ดื้ง แล ชี� 13 ยาว พระเยซู มือ โย้
เวอ 40 นื ง ดื้ง ชี� แน แฮ้ญ่ามเมอ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา นื งบาเจ้อฮู
ชี� แน พระเยซู ดื้ง ชี โย้ เวอ ซ่องก่อง ซ้าด อางโซ้ก คาตา จา แง� จ้า เท่ วาด่า อืม
พระเยซู นา ฮูพลา แง�
พระเยซู ต่องก่าต่าง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชียา้ ง
(มธ� 4:12-22; ลก� 4:14-15; 5:1-11)
14 ยอห์น นา คอก ชู ล้อง ยาว� พระเยซู มือ กาลิ ลี แควน โย้เวอ แลน ชี� แน ต่อ
งก่า ต่าง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือ นา ป่าว ม่า อู่ บ ชี� 15 พระเยซู
นี้ แม้แน จี่ เย� “พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางญ่าม แท้ ล้าน
ญ้า� อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ โว�✡ แน อางเลิง่ อางแม่น
นี้ เลิง่ เจ่อ โว�” แน�
พระเยซู ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ ง 4 คู่น อือนา แช้ยู้ ชียา้ ง

ทื่อ นื ง จา แง� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี แปฟาง โย้เวอ ย่อ จา เมอ� อัน
ดรู ว ์ แน ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา มย้าง ชี� อันดรู ว ์ ซีโมน อางแพ้� แน เย่ด
ล่องแต่ ซฺ้าชฺา้ ง� แฮ้ญ่าม เมอ เย่ด ฮอจื้ง จาน จา แง� 17 ยาว พระเยซู มือ เย่ดนา นี้
แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี� “กงาก้อง เค่ ล้าน ปาว� แน กงาย่า ไน้ นา ชฺา้ ง นา ซฺ่ืย กงาก้อง ซฺ้า
ล้า ล่าง แฮ้ง ม่าอู่บ แบ ปี่ ล่าว่า� แน� 18 ยาว เย่ด มือ ซฺ้อก ย้า ฮอจื้ง วี ยาว พระเยซู
ก้อง เค่ แอน ชี�
19 พระเยซู อางอี้ ย่อ แลน แล่ เมอ� ยากอบ แน ยอห์น เย่ดนา มย้าง แล ชี� เย่ด
เศเบดี อางย่าย่าค่า� แน แฮ้ญ่ามเมอ เย่ด ล้อง คล้าว โย้เวอ ฮอจื้ง กู่ ดื้ง ชี� 20 พระ
เยซู มือ ซฺ้อก ย้า เย่ดนา ฮ้าว ชี� ยาว เย่ด มือ อางโบ้ง มางนา ล่ากานว่าฮู อือก้อง ล้อง
โย้เวอ ชี ช่า ยาว� พระเยซู ก้อง เค่ แอน ชี�
16

✡ 1:11 1:11 ปฐมกาล 22:2; สดุดี 2:7; อิสยาห์ 42:1; มัทธิว 3:17; 12:18; มาระโก 9:7; ลูกา 3:22
1:15 มัทธิว 3:2

✡ 1:15

มาระโก 1:21
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พระเยซู แด่ยา่ ก่า อ่อก ชียา้ ง
(ลก� 4:31-37)
21 พระเยซู แน ศิษย์ อืม คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ แอน คูช�
ี ลองนื ง เคิน ยาว
✡
พระเยซู มือ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้อง แลน ชี� แน ค่ องช่าง อือนา ม่าอู่บ ชี� 22 ค่
องช่าง อือ พระเยซู ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง กงากย่า คู เมอ� นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี
ไม้ พระเยซู ม่า อู่บ นี้ ยา่ อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่บฮู อือ ม่า อู่บ แฮ้ง นา บ่า ตู่� จ้า ยา พา
จาว มาง ก้อง ล่าที่ ม้าม้า จายลือ ชี แฮ้ง ไจ ม่าอูบ
่ แง�✡ 23 แฮ้ญ่ามเมอ ค่าพ่าย่า ทื่อ
ม่าง จา แง� ยางนา แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ย่อ อ้อง ล้าน ชี�
24
แน นี้ แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว ชี� “โอ้� พระเยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง เวอ� นา กงูนา บ้าเจอ ฮา
ล่าแง� นาง นู้เวอ ล้า ชี นี้ ยา่ กงูนา ก่างพยา ล้า ล่างลา� กงา อางแบ ย้า นา อ่าซ่าง
แน� นา พาจาว มาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ย้า�” แน�
25 จ้า พระเยซู มือ แด่ ยา
่ มางนา นี้ แม้ แน อี่ ชี� “กยาบ ยาว อ่อกแอน โว�” แน�
26 ยาว แด่ ยา
่ มาง ค่า พ่าย่ า ม่าง อางโต แฮ้ง นา ฮา แล่ง แน ยืก ปี่ ชี�
่ แน ค่า พ่าย่ า
แฮ้มาง โฮ้กฮ้าว ล่าน ชี� ยาว แด่ยา่ แฮ้มาง อ่อก ชี�
27 ยาว ค่องช่าง คาโคลาโค อืม นื งบาม่าน คูช�
ี ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน น้าท้าม ลางกา
ชี� “บ้าเจอตอนล้าชี� นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ ต่าง อางซฺ่ือ ลา� ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ล่าที่ อางจา ม้า
ม้า ย้า� ยา แด่ยา่ อือนา อางม่า กงา กา� แน แด่ยา่ อืม ยางนา น้าจ่าง� แน� 28 บ่า
มล่าง ยาว ชฺา้ ง กาลิ ลี แควน กู ต่องกู ตี่ เวอ ดื้ง คูชี อืม พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง แบ โค
คูช�
ี
พระเยซู ซีโมน ย่อบา มางนา พ่าญาด ยา ชียา้ ง
(มธ� 8:14-17; ลก� 4:38-41)
29 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ่อกแอน คูช�
ี ตื่น ยากอบ แน
ยอห์น เย่ด คาตา ย้า� ยาว ยองมู แฮ้ง ซฺ้อก ย้า ซีโมน แน อันดรู ว ์ เย่ด ยูม
้ โย้เวอ แลน
30
คูช�
ซี โมน ย่อ บา ม้า อางม้า งกย้า ยู่ ป่า ม โย้ เวอ ยูน
่ ชี� พระเยซู เคิน แล เมอ�
ี
ค่องช่าง อืม ซฺ้อก ย้า ซีโมน ย่อบา มาง อางเลิง่ แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ชี�
่ 31 ยาว พระเยซู มือ
ซีโมน ย่อบา มางนา ซฺ้าแล ชี� แน ยางนา ล่าปู่ ชู ค้อง ทานล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ซีโมน ย่อบา
มาง ซฺ้อก ย้า อางม้างกย้า แฮ้ง โปยว คาชี� ยาว ซีโมน ย่อบา มาง พระเยซู แน ยาง
ศิษย์ อือนา ฮ่าง จฺ่าเกิง่ ซฺ้า จฺ่าต้าง ปี่ ชี�
่
พระเยซู ชฺา้ ง อางบย่า อือนา พ่าญาด ยา ชียา้ ง
เคอ มู่งนื่ ง กลา เมอ� ค่องช่าง อืม ชฺา้ ง อางด้า แน ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง ชี
อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูช�
้ ล้าก้า โย้
ี 33 ยาว ค่องช่าง คาโคลาโค อืม ซีโมน ยูม
เวอ ช้อน ลางกา ชี� 34 แน พระเยซู มือ ชฺา้ ง พ่าญาด ต่างไล เพล่อ คูชี อือนา อางบย่า
ย้า พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ชี�
ื นา
่ แน แด่ยา่ อางบย่า ย้า ก่าอ่อก ชี� จ้า ยา แด่ยา่ แฮ้ออ
เจิน
ื อางแบ ย้า พระเยซู อ่าซ่าง แน�
้ เจ้อ บ่าปี่ จี่� ไม้ แด่ยา่ แฮ้ออ
32 มู่งคี่ล้าก้า

พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชียา้ ง
(ลก� 4:42-44)
35 ยาว พระเยซู มือ ซอทา อางด่า บ่าแปล่น ฮู่ เวอ ยู่ ทานล้า ชี� แน ซี โมน ยูม
้ โย้
เวอ อ่อกแลน ชี� ยา ตี อางกยาบ ชฺา้ ง บ่า จา โย้เวอ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา แล
ชี� 36 นื งก้ องก้อง ยาว ซีโมน แน ยาง อางช่าง อืม พระเยซู นา ซฺ้ากว่า คูช�
ี 37 พระ
✡ 1:21 1:21 อพยพ 20:8-11

✡ 1:22 1:22 มัทธิว 7:28-29

มาระโก 1:38
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เยซู นา ซฺ้า มย้าง เมอ� ยองมู แฮ้ง ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง คูช�
ี “อ่าจาน เวอ� ค่องช่าง
คาโคลาโค อือ นางนา ซฺ้ากว่า ล่า คูง� แน�

พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ลือ ชี นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง อือ
นา ม่าอูบ
่ ลือ แง� นี้ แม้แนยาว กงูนา ฮาก อางเมิง อือก้อง แอ ปี่ ล่าปาว� กงา โย้เวอ
ค่ องช่าง อือนา คาตา ย้า กงา ม่าอู่บ แง� แน� 39 แฮ้งย้า พระเยซู มือ กาลิ ลี แควน
กูต่องกูตี่ อือเมอ แอ้น ชี� แน ยา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ อือเมอ ม่าอู่บ ชี� แน แด่ยา่ ชฺา้ ง นา
อ้อง ชี อือนา อางอีบ่าอ่า ก่า อ่อก ชี�✡
38 จ้า

พระเยซู ค่าพ่าย่า คี้ตู้ด มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 8:1-4; ลก� 5:12-16)
40 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง� คี้ตู้ด เพลิน
่ ชี� ยา พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� แน ยา พระ
เยซู นา บอกไว้ ยาว ป้า ปล่อง ปี่ ชี�
่ แน ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “จาว่าแน นาง กงานา อาง
ปล่อง ล่าซี่ แนยาว� กงา อางโปยว ม้าม้า ย้า� แน�
41 พระเยซู มือ ชฺา
้ ง คี้ ตู้ด แฮ้มางนา ซื่งกง่ากย้า แง� แฮ้งย้า ยาง ล่าปู่ ย่าง กลาง
อ่อกแอ ปี่ ชี�
่ แน ชฺา้ ง คี้ ตู้ ด แฮ้มางนา ว่า ชี� แน นี้ แม้แน จี่ ชี� “โอ่ย� กงา นางนา
อางปล่อง ล่าซี่ ย้า โปยว ปาว�” แน� 42 ยาว ซฺ้อก ย้า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง คี้ตู้ด เพล่อ ชี
แฮ้ง โปยว ชี� แน ยาง อางซฺ่าอางคอ อืม แม่นมาง ล้า ชี�
พระเยซู มือ ชฺา้ ง คี้ตู้ด มางนา ชา แอ ปี่ เมอ นี้ แม้แน ม่า ชี� 44 “อ่าซ่าง มาง
นา นี้ เลิง่ บ่าอู่บน้า ปี่ โจ� จ้า ปุโรหิต มางนา ฮู ปี่ โว� แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง ท่าน
โว� โมเสส ชฺา้ ง คี้ตู้ด เพล่อ ยาว โปยว ชี อือนา ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� ✡ ไม้ ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา แบ ปี่ ง น้ อ� นาง คี้ตู้ด นี้ ยา่ โปยว ญ้า� แน� 45 จ้า ค่าพ่าย่า นี้ ม้า พระ
เยซู นา เจิก
่ ฮาก แบ โค เมอ� ชฺา้ ง
่ ยาว� อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง ฮากนา อู่ บน้า ปี่ ชี�
อางอีบ่าอ่า พระเยซู นา เค่ คูช�
ี แฮ้งย้า พระเยซู มือ ค่อง คล้าว โย้เวอ บ่าอ่อง แล ตอ
กาแง� แฮ้งย้า ยาง มือ ค่อง อางเง้ อ่าซ่าง มาง บ่าจา โย้เวอ ดื้ง แอ ชี� แน ค่องช่าง
อืม กูต่องกูตี่ เวอ จาย ยางนา ซฺ้า ล้า คูช�
ี
43 ยาว

2
พระเยซู ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 9:1-8; ลก� 5:17-26)
1 2-3 นื ง จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ คาเปอรนาอุม ค่อง โย้ เวอ พ่าว แลน แล่ ช�
ี่
2
แน ค่ องช่าง อืม แบ โค ชี� พระเยซู ซี โมน ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง แงแน� แฮ้งย้า ค่ องช่าง
อืม ซีโมน ยูม
้ โย้เวอ แล ชอน ลางกา ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ ซีโมน ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ปลืง
แท่ง ลางกา ชี� ยูม
้ ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ ล้อน อ่อก ลือ แอ เคอ ย้า� พระเยซู มือ ยอง
นา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ม่าอูบ
่ ชี� 3 แฮ้ญ่ามเมอ ค่าพ่าย่า 4 คู่น จา แง� ยองมู นี้ ยา่
ชฺา้ ง ต่องแก่ ทื่อม่าง นา อ่าเพ่น เวอ ยู่ ปี่ ยาว ปล่อง ลาม ลางกา ชี� แน พระเยซู ก้อง
ซฺ่ืย ล้าน ชี� 4 จ้า ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา พระเยซู ก้อง แท้ แน บ่าซฺ่ืย อ้องแล
กงา กา� ไม้ ชฺา้ ง นาบาตา บย่า� แฮ้งย้า ยอง มือ พระเยซู ดื้ง ชี แฮ้ต้าด เวอ ยูม
้ มู้ง
แฮ้ง พอง อ่อก ชี� ยาว ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา อ่าเพ่น โย้เวอ ยู่ ปี่ ยาว กล่ามกล่าม แน
พระเยซู ก้อง คลา ลู่ง แอ ปี่ ชี�
่ 5 พระเยซู มือ ยอง เจ่อ คูง แฮ้ง กงามย้าง เมอ� ชฺา้ ง
✡ 1:39 1:39 มัทธิว 4:23; 9:35

✡ 1:44 1:44 เลวีนิติ 14:1-32

มาระโก 2:6
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ต่องแก่ มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อางย่า เวอ� กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้า
ก้าน� แน�
6 อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู ทื่อบ่า โย้เวอ ดื้ง จา แง� ยองมู นี้ ยา
่ นื งบา เวอ นี้ แม้แน
เย้ง คูง� 7 “ชฺา้ ง นี้ ม้า พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ แง� ไม้ ชฺา้ ง อือนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่
นี้ ยา่ พาจาว มาง ญา ฮา กงา กาแง� แน� 8 จ้า พระเยซู อางแบ ย้า ยอง นื งบา โย้
เวอ บ้าเจอ เย้ง คูง แน� แฮ้งย้า ยาง นี้ แม้แน จี่ ชี� “บ้าเจอ นอ นี้ แม้ อางเย้ง คู แน�
9 กงานา ชฺา
้ ง ต่องแก่ นี้ มางนา บ้าเจอล้อแม้ จี่ ชา่ ง ปี่ ล่าง� ‘กงา นางนา อางซี อางบ
ล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน จี่ ปี่ ล่าง ลา� อ้าว ‘ทานล้า โว� นาง อ่าเพ่น แฮ้ง กอ ปาว� แน
ย่อ แลน ปาว� แน จี่ ปี่ ล่าง ลา� บ้าเจอล้อแม้ จี่ แฮ้ง ไง่ แง� 10 จ้า กงา นองนา ฮา
มย้าง ปี่ ล่าง� ชฺา้ งอางย่า ม้า ล่าที่ อางจา� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางซีอางบ
ล่าบ บ่ายู่ เวิม อางกงา� แน� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา จี่ชา่ ง ชี� 11 “ทาน
ล้า โว� อ่าเพ่น กอ ยาว ยูม
้ เวอ พ่าว แลน โว�” แน�
12 ชฺา
้ ง ต่องแก่ ม่าง ทานล้า ยาว อ่า เพ่น กอ ยาว ย่อ อ่ อกแอน ชี� ค่ องช่าง อือ
มย้าง ยาว นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี แน ยอง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูช�
ี
แน นี้ แม้แน จี่ คูช�
ี “โอ้� กงู นี้ แม้ บ่ามย่าง กางซื้ง น่ อ�” แน�
พระเยซู เลวี นา ฮ้าว ยาง ศิษย์ เพล่อ ปี่ ชี่ ย้าง
มือ แปฟาง ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ พ่าว แลน แล่ช�
ี่ แน ชฺา้ ง อา
งอีบ่าอ่า ยางนา ซฺ้า ล้า ชี� แน พระเยซู มือ ยองนา ม่าอู่บ ชี� 14 พระเยซู ม่าอู่บ เปิน
ยาว ย่อ พ่าว แอ แล่ เมอ� ภาษี กอย้ า โย้ เวอ ชฺา้ ง ภาษี กอฮู* ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชี�
ยาง อางเม้ง เลวี� แน ยา อัลเฟอัส อางย่าย่าค่า� เลวี ก้อง อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แล่ง
มัทธิว แน� ยาว พระเยซู มือ เลวี นา นี้ แม้ แน ม่า ชี� “กงาก้อง เค่ ล้าน โว�” แน�
เลวี มือ ทานล้า ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แลน ชี�
15 มู่ง คี่ ล้า ก้า เคิน ยาว พระเยซู มือ เลวี ยูม
้ โย้เวอ ฮ่า งจฺ่า แอ ชี� ชฺา้ ง ภาษี กอฮู†
อือ แน ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ อางอีบ่าอ่า พระเยซู ก้อง เค่ แอน คูช�
ี แน ยอง อางมู โย้
เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า� พระเยซู แน ศิษย์ อือก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง คูช�
ี 16 อาง
ลี้ บอางล่า ว ม่า อู่บฮู ทื่อ บ่า จา แง� ยองมู นี้ ยา่ ฟาริสี อือ อางมู� ฟาริสี อางมู นี้ ยา่
ยิวชฺา้ ง อือ ศาสนา แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ทื้อ คูแง� แน ยอ พระเยซู นา มย้าง ชี ชฺา้ ง
ภาษี กอฮู อือ ก้อง แน ชฺา้ ง อางบล่า บ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ฮ่า งจฺ่า ดื้ง ชี แน� แฮ้งย้า
ยอง พระเยซู ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน น้า คูช�
ื ก้อง บ้าเจอฮา ทื่งกง่า
ี “พระเยซู คื่อ แฮ้ออ
แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง แง�” แน�
17 พระเยซู มือ ยอง จี่ แฮ้ง กงากย่า ยาว ยองนา นี้ แม้ แน พอ ชี� “ชฺา
้ ง บ่าด่าบ่าก
ย่าง อือย่า มอ นา บ่ากงา ซี้� จ้า ชฺา้ ง อางด้าอางกย้าง อือย่า มอ นา กงา พ่าญาด ยา
แล่ซี่ แง� กงา ชฺา้ ง ฮาก นาบทื้อ คูชี อือนา ซฺ้า ลืง บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง อางบล่าบ ฮาก บ่า
นาบบ่าทื่อ อือนา ซฺ้า ลืง แง� ไม้ ยองนา นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ�
แน�
13 พระเยซู

พระเยซู ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ชียา้ ง
(มธ� 9:14-17; ลก� 5:33-39)
*

† 2:15 2:15 ชฺา้ ง ภาษีกอฮู
2:14 2:14 ชฺา้ ง ภาษี กอฮู นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่ากง่าบ่าเกิง� แฮ้งเย่ ฮาก บ่าซอ คูแง�
นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง เย� ยองมู นี้ ยา่ โรมชฺา้ ง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� ยองมู นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง ยอง ทื่อเจ่อทื่อจาด ชฺา้ ง อือ
ก้อง ภาษี ฮู่ กอ ยาว� โรมชฺา้ ง อือนา ซฺาแล แง� ยองมู นี้ ยา่ พลู้� อางเกิง่ อางก้อ อือ บย่า แน ยู้ คูแง� ยิวชฺา้ ง อือ
ยองนา นาบาตา เม้อ แง�
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18 แฮ้ญ่ามเมอ

ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ มาง ศิษย์ อือ� แน ฟาริสี ศิษย์ อือ
ฮ่างจฺ่ืง พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา คูช�
ี ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� พระเยซู นา ซฺ้า ล้า
ชี� แน ยางนา นี้ แม้แน น้า ชี� “บ้าเจอ นาง ศิษย์ อือย่า ฮ่าง บ่าจฺ่ ืง คู แน� ยอห์น ล้าง
ตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ มาง ศิษย์ อือ แน ฟาริสี ศิษย์ อือ แม้แน�” แน�
19 พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “นอย่า ชฺา
้ ง� แต่งงาน ฮา ล่า กาน เวอ ล้า คูชี อือ
นา� ฮ่าง จฺ่า เกิง่ บ่า จฺ่า แน พ่าว แอ แล่ ปี่ ง ลา� นอ นี้ แม้ แน บ่า ฮา อ่าลา� เจ้า บ่าว
มาง ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� ยองมู นี้ ยา่ ฮ่าง บ่าจฺ่ ืง เป� 20 จ้า เจ้าบ่าว มางนา
ซฺ่ืยแล แฮ้นืง เคิน ล้า เมอ� ยองมู แฮ้ง เจ้าบ่าว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ดื้ง� แน
ยองมู แฮ้ง ฮ่างจฺ่ ืง คูแง� กงา ศิษย์ อืม ทื่อช่างกานญา� กงา จา เมอ ยอ ฮ่าง บ่ากงา
จฺ่ ืง� จ้า กงา แลน เมอ ยอ ฮ่างจฺ่ ืง อธิษฐาน กงาฮา คูแง� แน�
21 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง
่ เพ้กน้า ปี่ ชี�
่ ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่
่ อูบ
ต่าง อางซฺ่ือ แน� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “อ่าซ่าง มาง พ้า อางซฺ่ือ แฮ้ง ค่าลาว อางอ้าน
เวอ อางต้อง บ่าต่อ� ไม้ พ้า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ อี ลู่ง เมอ� ค่าลาว อางอ้าน แฮ้งนา จาก แช
ปี่ ง� แน อางอ้าน ล่อบ่าปา ย้า อางฮ้อน กลื้อ อ่อกแอ แล่ แง� แน� 22 ยาว พระเยซู
มือ ยองนา อางเลิง่ ทื่อ เลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี�
่ แต่ ค่า
่ ยาง ม่า อู่บ จี่ ต่าง นี้ ยา่ อ่า งูน
อางซฺ่ือ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กาน ชี อือ แม้แน ย้า� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “อ่า
ซ่าง มาง อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ แฮ้ง� ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอ้าน เวอ บ่าท่อก กาน� ไม้
อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอ้าน แฮ้งนา ฮา ปล่าก ปี่ ง� นี้ แม้แน
ยาว ตื่น อ่างูน
่ แต่ค่า แน ซ้าด อางคอ ปาไต่ แฮ้ง ก่างพยา แง� ม้าม้า นี้ อ่างูน
่ แต่ค่า
อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กงากาน แง� แน�
พระเยซู ลองนื ง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ชียา้ ง
(มธ� 12:1-8; ลก� 6:1-5)
23 ทื่อนื ง จา แง� พระเยซู แน ศิษย์ อือ กอแต่ โย้เวอ ย่อ ไก คูช�
ี แฮ้นืง ย่า ลองนื ง�
ศิษย์ อืม นาบาตา ฮ่างแบ่ คูแง� แฮ้งย้า ยอง กอน้าม ย่าง เชอ ช่าจฺ่า คูช�
ี ✡ 24 ฟาริสี
อือ แฮ้ แม้ แน มย้าง ยาว ยอง พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ชี� “ฮู ปาว� อามือ นาง ศิษย์
อือย่า ลองนื ง อางลี้ บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ คู� ไม้ อามือ ยอ
ลองนื ง เวอ ล่ากาน ว่า คูแง� แน�
25 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน พอ ชี� “นอย่า พระคัมภีร ์ เวอ บ่า กงา อ้าน
กางซื้งลา� ก่าซ้าด ดาวิด แน ยางชฺา้ ง อือ แบ่ซฺู่ เมอ� บ้าเจอล้อแม้ ฮา คูชี แน� 26 ยา
โบสถ์ พาจาว มาง ดื้งย้า โย้เวอ อ้อง แลน ชี� แน พาจาว มางนา ค้านู้มป่าง ท่าน ชี
แฮ้ง จฺ่า ชี� นี้ เลิง่ อาบี อาธาร์ ปุโรหิต ยอคา เพล่อ เมอ ตอล้า ชี� กงู ศาสนา อาง
ลี้ บอางล่า ว นี้ ย่า� ปุโรหิต อืน ญา พาจาว มางนา ค้านู้ มป่าง ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า กงา
กาแง�✡ จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ค้านู้มป่าง แฮ้ง จฺ่า ชี� อ่าจ่าม มือ ยาง ชฺา้ ง อือนา คาตา
ย้า เปิ่ ง จฺ่า ปี่ ชี�
่ ✡ แน�
27 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “พาจาว ม้า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ลองนื ง
จา ปี่ แง� ไม้ ชฺา้ ง อือนา ปล่อง แนนอ� ชฺา้ ง อือนา ลองนื ง ปาปาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ง
บ่าอ่า� 28 นี้ แม้แนยาว กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ ม้า� ล่าที่ อางจา ลองนื ง ล่อบ่าปา
ฮื่อ แล่แง� แน�
✡ 2:23 2:23 เฉลยธรรมบัญญัติ 23:25

✡ 2:26 2:26 เลวีนิติ 24:9

✡ 2:26 2:26 1 ซามูเอล 21:1-6
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พระเยซู ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 12:9-14; ลก� 6:6-11)
1 ทื่อนื ง จา แง ลองนื ง เวอ� พระเยซู ยิวชฺา
่ ดื้ง เมอ� ค่าพ่าย่า
้ ง โบสถ์ โย้เวอ ม่าอูบ
2
ล่าปู่ อางแล่บ ทื่อม่าง จา แง� อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ฟาริสี อืม พระเยซู นา
ล่อ ฮู แง� อ่าซ่าง นา ลองนื ง เวอ พ่าญาด ยา ปี่ แงแน� ไม้ ยอ พระเยซู นา อางเลิง่
จี่ เซฺ่อ ซฺ้า เย� 3 พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “ชฺา้ ง
อางมู ล้าก้า นู้เวอ จูง ล้า โว�” แน�
4 ยาว พระเยซู มือ ค่ องช่าง อือ นา นี้ แม้ แน น้า ชี� “กงา น้า ล่า ปานา� กงู อางลี้
บอางล่าว นี้ ยา่ ลองนื ง เวอ บ้าเจอ ม่า ฮา ปี่ ชี� อางเลิง่ อางแม่น ฮา ล้า� อ้าว อางเลิง่
บ่าแม่น ฮา แง� ชฺา้ ง นา จี่วด
ี ปล่อง ล้า� อ้าว ก่างพยา แง�” แน�
จ้า ยองมู แฮ้ง กยาบ คูช�
ี 5 พระเยซู มือ นื งบาค่า ชี แน ก่าคย่าวคย่าว ชี� ยา นื
งบาค่า ยอง แมก่ า เวอ ฮูน ชี� นี้ มางนา ฮู แฮ้มางนา ฮู แน� แน ยา ยอง แฮ้แม้แน
เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ก่าคย่าวคย่าว แง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางล้าน แน บ่ากง่าบ่าเกิง คู�
ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “ล่าปู่ กลาง อ่อก
ล้า ปี่ โว�” แน� ยาว ค่า พ่าย่า แฮ้มาง ยาง ล่า ปู่ อางแล่ บ แฮ้ง กลาง อ่อกแอ ปี่ ชี�
่
6
ยาว ยาง ล่าปู่ แล่บ ชี แฮ้ง โปยว ชี� ฟาริสี อือ แฮ้แม้แน มย้าง เมอ� ยอง ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ อางเง้ เวอ อ่อกแอน คูช�
ี แน ซฺ้ อก ย้า ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ ง อือ นา ซฺ้า แอ คูช�
ี
แน ยองมู แฮ้ง ปล่อง เย่ง ลางกา ชี� พระเยซู นา บ้าเจอล้อแม้ แซ่ แงแน�
ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า พระเยซู นา เค่ ชี
แน ศิษย์ อืม ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ แลน คูช�
ี แน ชฺา้ ง อางอีบ่า
อ่า พระเยซู ก้อง เค่ แลน คูช�
ื อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า� กาลิลี แควน
ี ชฺา้ ง นี้ ออ
แน ยู เดีย แควน เวอ จายล้า คูช�
ี แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง แน เอโดม
แควน เวอ จายล้า คูช�
ี แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ� ค่อง จอร์แดน ล้างบ้า ก่องทาง เวอ ดื้ง ชี
อือเมอ จายล้า คูช�
ี แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ค่อง ไทระ อางเมิง ก่องทาง เวอ� แน ไซดอน
อางเมิง ก่องทาง เวอ ดื้ง ชี อือ เมอ จายล้า คูช�
ี ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา ซฺ้า ล้า
คูชี นี้ ยา่ � ไม้ ยอ ฮาก พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี อือ จี่ กา ชี แฮ้ง กงากย่า คูช�
ี 9 ชฺา้ ง นา
บาตา บย่า แฮ้ง ปาปาย ย้า พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ม่า ล้อง ทื่อล่าม ซฺ้า ยางนา
ปี่ ปี่ ชี�
่ แน ยาง ล้อ งตา ชี� ยาง นี้ แม้ แน ฮา ชี นี้ ย่า� ไม้ ชฺา้ ง อือ นา ยางก้อง บ่า ปี่
ปลืงแท่ง แนนอ� 10 พระเยซู มือ ชฺา้ ง อางด้าอางกย้าง อือนา อางอีบ่าอ่า พ่าญาด ยา
โปยว ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า ชฺา้ ง พ่าญาด เพล่อ คูชี อืม ปลืงแท่ง พระเยซู ก้อง อ้อง ล้าน คูช�
ี
11
✡
ไม้ พระเยซู นา ว่า คูง แนนอ�
แน อ้า ล่อ มเมอ ชฺา้ ง แด่ ยา่ อ่อง ปี่ ชี่ อือ พระเยซู
นา มย้าง แง� ยอง ซฺ้อก ย้า พระเยซู นา บอกไว้ คูแง� แน นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก คูง� “นา
พาจาวอางย่า�” แน� 12 จ้า พระเยซู มือ แด่ ยา่ อือนา ปีนแตปีนนา ย้า นี้ แม้แน ม่า
แง� “กงา อ่าซ่าง แน ฮากนา บ่าม่า โจ�” แน�
7-8 พระเยซู

พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น แช้ยู้ ชียา้ ง
(มธ� 10:1-4; ลก� 6:12-16)
13 ยาว พระเยซู มือ ตาแซ้ ท่า เวอ ตา แลน ชี� แน ชฺา
้ ง ยางนา เค่ ปี่ ซีง อือนา ฮ้าว
14
ล้า ปี่ ชี�
ื ยางนา ซฺ้า ล้า คูช�
ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง 12 คู่น แช้ยู้ ยาง
่ ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ี
✡ 3:10 3:10 มาระโก 4:1; ลูกา 5:1-3
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ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ชี�
่ แน ยาง ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “กงา นองนา แช้ยู้ กงาก้อง
ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ล่าง� แน กงา นองนา ไจ ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ กว่า แอ ปี่ ล่าง� 15 แน
กงา นองนา ล่าที่ จา ปี่ ล่าง� นอง ล่าที่ นี้ ยา่ แด่ยา่ ชฺา้ ง นา อ้อง ชี อือนา ก่า อ่อก อา
งกงา� แน�
16 นี้ ยา
่ ศิษย์เอก 12 คู่น พระเยซู แช้ยู้ ชี อือ อางเม้ง ย้าง เป�
ซีโมน� พระเยซู ยางนา เปโตร แน อางเม้ง อางซฺ่ือ เม้ง ปี่ ชี�
17 ยากอบ แน ยอห์น� เย่ด เศเบดี อางย่าย่าค่า� พระเยซู เย่ดนา โบอาเนอเย แน
ฮ้าว� มู่งเจ่ อางย่า แน ฮา แง�
18 อันดรู ว�
์
ฟีลิป�
บารโธโลมิว�
มัทธิว�
โธมัส�
ยากอบ อัลเฟอัส อางย่าย่าค่า ม่าง�
ธัดเดอัส�
ซีโมน อิสราเอล อางเจ้ออางจาด นา ลาก มาง�
19 แน ยูดาส อิสคาริโอท กาญ่าม เวอ พระเยซู นา บ่าแม่น ฮาช่าง มาง�
พระเยซู แน ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง
(มธ� 12:22-32; ลก� 11:14-23; 12:10)
20 ยาว พระเยซู มือ ยูม
้ เวอ พ่าว แอน แล่ ช�
ี่ ยาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า โย้เวอ จูง ช้อน
ลางกา แล่ ช�
ี่ แฮ้งย้า พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม ฮ่างจฺ่าญ่าม บ่าจา แง� 21 พระเยซู
ยูม
้ ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา ซฺ้าล้า ชี� ไม้ ยอ ฮาก นี้ แม้แน จี่ กาง แฮ้งนา กงากย่า ชี� “เยซู
เปิดบา เพลิน
้ เวอ ชา ซฺ่ืย พ่าว แล คูแง�
่ ชี� แน� แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา ยูม
22 อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อบ่า จา แง� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จายล้า ชี� แน
ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้ แน จี่ คูง� “เยซู นา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา อางเม้ง เบเอลเซบู ล แน ชี่
มาง อ้อง ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า ยาง แด่ยา่ ก่า อ่อก กงา กาแง�✡ แน�
23 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ค่ องช่าง อือ นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ เพ้ กน้า ปี่ ชี�
่ แน อางเลิง่ อูบ
่
ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “ซาตานแด่ยา่ ยอคา นี้ ยา่ ค่าตอง อางมู อือนา อางก่า ฮื่น ปี่ ลา�
24 อางเมิง ล้อเมิง ก้อง ชฺา
้ ง อือ ซีแล บ่าโลง กาแง� แฮ้เมิง อางเมิง เพล่อ แล แล่ บ่า
25
กงา เป� ยาว ยูม
้ ชฺา้ ง ล้อยูม
้ ซีแล กาง� ยอ ก่างพยา แง� 26 นี้ แม้แนยาว ซาตาน
แด่ยา่ ยอคา มาง ทื่อช่างกานญา� จาว่าแน ยาง แด่ยา่ ค่าตอง ย่าเจ่น เพล่อ ชี อือนา
ก่างพยา ยาว� ยา แด่ยา่ ยอคา บ่าเพล่อ แล แล่ ตอ กา� จ้า ยา ก่างพยา แง� 27 ม้า
ม้า นี้ ยา่ ฮาก ยูม
้ เวอ อางเกิง่ ค่าว ฮื่น นี้ ยา่ � จาว่าแน ยูม
้ ซื้ง อางแก่นอางคา มางนา
บ่าชู พือ ชี ยาว� อ่าซ่าง มาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ แฮ้ง บ่าค่าว ฮื่น กงากา� จ้า
จาว่าแน ยูม
้ ซื้ง อางแก่นอางคา มางนา ชู พือ ชี ยาว� ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ แฮ้ง
*
อางค่าว ฮื่น กงากา ย้า�
28 “กงา ม่า แบ ปี่ ล่า ว่า� พาจาว ม้า ชฺา
้ ง อางบล่าบ กู ยา่ งกู เจ้อ ฮา ชี อือนา� แน
ชฺา้ ง คาโคลาโค ฮากนา จี่ ฮูยา้ ชี อือ นา� อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ เวิม อางกงา ย้าแน�
29 จ้า พาจาว ม้า ชฺา
้ ง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา� จี่ ฮูยา้ ชี อือนา อางซี
✡ 3:22 3:22 มัทธิว 9:34; 10:25 * 3:27 3:27 ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ยูม
้ ซื้ง อางแก่นอางคา มาง แน
เพ้ก แง� พระเยซู นา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ค่าว อ่อง อางเกิง่ ค่าว ฮื่น แล ชี มาง แน เพ้ก แง�
ยูม
้ คล้าว อางเกิง่ แฮ้ยา่ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ชฺา้ ง เพล่อ ชี่ อือนา เพ้ก แง� ยาว พระเยซู ซาตานแด่ยา่ ยอคา
มางนา ก่า จ่า ชี่ มาง ย้า� แน ยา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ชฺา้ ง เพล่อ ชี อือนา ปล่อง ชี� ไม้ ยองนา นื งบา อางซฺ่ือ
เพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ�
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อางบล่าบ ยู้ แง� ไม้ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ � ยองนา ฮา ชฺา้ ง อางบล่าบ เพ
ล่อ แล ปี่ แง�✡ แน�
30 พระเยซู นี้ แม้ จี่ นี้ ยา
่ � ไม้ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� ยางนา นี้ แม้แน จี่ ชี� “เยซู นา แด่
ย่า อ่อง ปี่ ชี�
่ แน�

พระเยซู ยูม
้ ชฺา้ ง ม้าม้า อือ
(มธ� 12:46-50; ลก� 8:19-21)
31 ยาว พระเยซู อางบา แน อางแพ้ อืม เคิน ล้า ชี� ยองมู นี้ ยา
่ ยูม
้ อางเง้ โย้ เวอ
จูง ล่อ คูช�
ี แน ชฺา้ ง อือนา ม่า พระเยซู นา ฮ้าว แล ปี่ ชี�
่ 32 แฮ้ญ่ามเมอ ค่องช่าง อืม
พระเยซู นา ดื้ง แวด คูช�
ี แน ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นาง อางบา
แน นาง อางแพ้ อือ นางนา ยูม
้ อางเง้ โย้เวอ ล่อ ล่าง� แน�
33 พระเยซู มือ นี้ แม้แน น้า ชี� “กงา อางบา แน กงา อางแพ้ อือย่า อ่าซ่าง�” แน�
34 ยาว พระเยซู มือ ค่องช่าง ยางนา ดื้ง แวด ชี อือนา ฮู ชี� แน นี้ แม้แน จี่ ชี� “นู้เวอ
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงา อางบา� กงา อางแพ้ อือ ย้า� 35 กงา อางบา� กงา อางแพ้ แน กงา
อางป่อ ม้าม้า อือย่า� ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮาย เค่ อือ ย้าเป� แน�

4
น่าว่าฮู มาง กอย่าว ปยา ชียา้ ง
(มธ� 13:1-9; ลก� 8:4-8)
1 ทื่อ นื ง จา แง� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี ก่องทาง โย้ เวอ ม่า อู่ บ แล แล่ ช�
ี่
✡
ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ยางนา จูง แวด ชี� แฮ้งย้า ยาง ล้อง ท่า เวอ ตา ดื้ง แล ชี� ยาว ค่
องช่าง อืม พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง แปฟาง ท่า อือเมอ จูง น้า ชี� 2 พระเยซู มือ ยอง
นา อางเลิง่ ไล เลิง่ ย้า จี่เพ้ก ม่าอูบ
่ ชี� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� 3 “แม่น แน น้า โว� น่าว่าฮู
ทื่อม่าง จา แง� อ่อกแอ กอย่าว ปยา แอ ชี� 4 กอย่าว ปยา เมอ� กอย่าว ทื่อบ่า อือย่า
แก้บ้า ย่อย่า อือเมอ กลาน ชี� ยาว ฮาย่า ดอก จฺ่า โค ชี� 5 กอย่าว ทื่อบ่า อือย่า ลอบา
ท่า เวอ นื้ งชฺา่ จา ชี อือเมอ กลาน ชี� ยาว กอย่าว แฮ้ง อางไว่ ย้า แต่ล้าน ชี� ไม้ นื้ งชฺา่
บ่าน่า� 6 จ้า นื้ งช้า ช่อ เมอ ล้อง ยาว แฮ่ว กือ ซฺี้น ชี� ไม้ อางเช บ่าน่า� 7 กอย่าว ทื่อ
บ่า อือ ย่า จี่ กู่ แต่ เวอ กลา แอ ยาว� จี่ กู่ ปาว ย่าง โปกปาว ฮา ซฺี้ ปี่ ชีเย� แฮ้งย้า กอ
ป้าง แฮ้ง กอน้าม บ่าอ่อก ล้า แง� 8 จ้า กอย่าว ทื่อบ่า อือย่า นื้ งชฺา่ อางแม่น อือเมอ
กลาน ชี� แฮ้งย้า แต่ ฮื่อ มอง ล้า แม่นมาง ชี� แน กอน้าม พลอง อ่อก ล้า กอ กงา ชี
30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ� แน�
9 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง� แม่น แน น้า คูปาว� แน�
พระเยซู บ้าเจอฮา อางเลิง่ เพ้ก อือ ม่าอูบ
่ แง
(มธ� 13:10-17; ลก� 8:9-10)
10 พระเยซู ทื่อม่าง แน จา เมอ� ศิษย์เอก 12 คู่น แน ชฺา
้ ง ทื่อบ่า พระเยซู ม่าอู่บจี่
ต่าง แฮ้ง กงากย่า คูชี อืม พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� แน ยางนา ป้า อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ
่ ชี
อือ จี่ไค้ ปี่ ชี�
่
11 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน ม่า ชี� “นอง ญา เป พาจาวอางเมิง อางเลิ่
งอางโชง แฮ้ง กงาแบ คูแง� ฮาก บ่ากงา แบ เป� จ้า กงา ฮากนา อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ
่
กาน แง� 12 ไม้ พระคัมภีร ์ โย้ เวอ มอ ชี ชี แฮ้ง แม้ แน เพล่อ ปี่ ง แนนอ� พระคัมภีร ์
โย้เวอ นี้ แม้แน มอ ชี ชี�
✡ 3:29 3:29 ลูกา 12:10

✡ 4:1 4:1 ลูกา 5:1-3
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‘ยองมู นี้ ยา่ ฮู เวิม ฮู แล่ ย้า� จ้า บ่าฮู มย้าง กา�
น้า เวิม น้า แล่ ย้า� จ้า บ่าน่ากลา กา� ไม้ ยอง มย้าง เมอ แบน ยาว�
ยอ พาจาว มางนา พ่าวซฺ้า ล้า แง� แน พาจาว มาง ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู�
่ ”
แน�✡
กอย่าว ปยา ชี แฮ้ง จี่ไค้ น้า ปี่ ง ย้าง
(มธ� 13:18-23; ลก� 8:11-15)
13 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน น้า ชี� “นองมู นี้ ยา
่ อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ นี้ เลิง่
นา บ่าน่ากลา กาซื้ง ลา� ท้าว นอ บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ ทื่อบ่า อือนา น้า
กลา กาแง� 14 น่าว่าช่าง นี้ ม้า พาจาวจี่ต่าง ป่าว ม่าอูบ
่ ฮู แน ทื่อช่างกานญา� 15 ชฺา้ ง
ทื่อ บ่า อือ ย่า กอย่า ว แก้ บ้า ย่อ ย่า กลา ชี อือ ช้ อดย้า� ยอง พาจาวจี่ ต่าง กงากย่า
เมอ� ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ซฺ้อก ย้า ย่าด ฮื่น แง� 16 ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่า
ว ลอบา ท่า นื้ งชฺา่ จา ชี อือเมอ กลา ชี อือ ช้อด ย้า� ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่าง กงาก
ย่า เมอ� นื งบาต่องม่อนซ้า แง� แน ซฺ้อก ย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง นื งบา เวอ กอ ชี คูช�
ี
17 จ้า ยอ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ปี นแตปี นนา แน บ่าแบ คู� แฮ้งย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง
นื งบา เวอ อางมล่าง แน บ่าดื่ง แง� จาว่าแน ยอง พาจาวจี่ต่าง เจ่อ ชี แฮ้ง ปาปาย�
แน ฮาก ยองนา คาม ฮาย ตูก พานลาบ้า บ ปี่ ยาว� ยอ ซฺ้ อก ย้า พาจาวจี่ ต่าง เจ่อ ชี
แฮ้ง ว่าง แง� 18 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว จี่กู่ปาว กลา ชี อือ ช้อด ย้า� 19 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื
พาจาวจี่ ต่าง กงากย่า ชี อือ ย้า� จ้า ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
ี ไจ จาดื้ ง แฮ้ง พี้ ล้อ
ง แง� แน อางเกิ่ งอางก้อ ค่าม พลู้ อือ นา ลาก แง� แน ตานฮา จา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า
กงา ซี้ แง� แฮ้งย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง ก้อง จองไจ บ่าจา แง� ยาว นี้ ยา่ ยอง จี่วด
ี
แฮ้งนา จี่กู่ ปาว ชี ปี่ ชี่ ช้อด ย้าเป� 20 จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว นื้ งชฺา่ อางแม่น เวอ
กลา ชี อือ ช้อด ย้า� ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง กงากย่า ยาว นื งบา คล้าว กอ ชี ชี� แน
จองไจ ตอล้า ชี 30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ� แน�
ต่องซฺ่ือลาน อางเลิง่ ย่าง
(ลก� 8:16-18)
21 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แลน แล่ ช�
ี่ “อ่า ซ่าง จา แง ต่องซฺ่ือ ลาน จฺ่อ ยาว
นื้ งชฺา่ อู่ ล่อง โคบ ชี แงแน� บ่า อ่า ยาว ต่องซฺ่ือ ลาน จฺ่อ ยาว ป้า เซ้อ อ่อก เวอ จ่อ ตื้ง
แงแน� ต่องซฺ่ือลาน นี้ ยา่ จฺ่อ ยาว ต่องซฺ่ือลานตื้งย้า เวอ จ่อตื้ง อ่าลา�✡ 22 ยาว ม้าง
ม้าเจ้อ ชฺา้ ง อือ ค่าวโชง ชี ชี อือย่า� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
ฮา มย้าง ปี่ แง� แน อางเลิง่ ฮากนา บ่าปี่ แบ อือย่า อ่อก ล้า ฮากนา กงาแบ ปี่ แง�✡
23 อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า โว�” แน�
24 พระเยซู มือ นี้ แม้แน คาตา ย้า จี่ แล่ช�
ี่ “นอง จี่ต่าง กงากย่า ชี นี้ ง แม่น แน เย้ง
ฮู ปาว� นอง นี้ ป้าค้า ล้อม้อก ฮา แง� นอง มือ แฮ้ ล่อ ย้า แบ บย่า เค่ แง� แน พาจาว
ม้า นองนา แฮ้ ล่อ บ่า ปา แบ ปี่ ล่าง�✡ 25 นอ ชฺา้ ง น้า ฮู บ้า เจอล้อ อือ เจ้อ เพล่อ แง�
ชฺา้ ง กงา ม่าอู่บ ยาว น้า อือ บย่า แน แบ เค่ แง� จ้า ชฺา้ ง กงา ม่าอู่บ ยาว บ่าน่า อือ�
แน อางแบ ย้า แน เย้ง จ่าแล่ง อือ� พาจาว ม้า ยาง แบ ชี แฮ้ง ยู้ คื่น แล่ แง� แน�✡
กอชาว อางเลิง่ ย่าง
พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แลน แล่ ช�
ี่ “พาจาวอางเมิง นี้ ยา่ กอย่า ว แต่ อ่อก ล้า
มอง ฮื่อ แล แฮ้งแม้แน ย้า� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง� ย้า เวอ กอชาว แอ ชี� 27 ค่า
26

✡ 4:12 4:12 อิสยาห์ 6:9-10 ✡ 4:21 4:21 มัทธิว 5:15; ลูกา 11:33 ✡ 4:22 4:22 มัทธิว 10:26; ลูกา
12:2 ✡ 4:24 4:24 มัทธิว 7:2; ลูกา 6:38 ✡ 4:25 4:25 มัทธิว 13:12; 25:29; ลูกา 19:26

มาระโก 4:28
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พ่าย่า แฮ้ม้า มู่งคี่ เวอ ยู่ แง� แน นื งก้อง เวอ ล่ากาน ว่า แง� แน ยาง กอชาว ชี แฮ้ง
แต่ อ่อก ล้า แง� แน ตื่น มู่งคี่ นื งก้ อง ย้า มอง ฮื่อ แล แง� จ้า ยา บ่าแบ กอซื่อ แฮ้
บ้าเจอล้อแม้ แต่ มอง ฮื่อ แล ชี แน� 28 นื้ งชฺา่ นี้ ยา่ กอย่าว อือนา ฮา แต่ อ่อก ล้า มอง
ฮื่อ ปี่ แง� ต่องก่า เวอ กอย่าว แฮ้ง แต่ อ่อก ล้า อางป้าง อางย่า เพล่อ เปิน แง� ยาว
น่ อง เวอ กอป้าง อางย่า แฮ้ง มอง ฮื่อ แล แง� แน กอน้าม อ่อก ล้า กอซื่อ เพล่อ แง�
* 29 กอซื่อ อือ ซฺ้ือ เมอ ค่าพ่าย่า แฮ้ มาง กี่ว ท่าม อ่อกแอ กอแย่ แอ แง� ไม้ กอแย่
ญ่าม เคิน ป้าน่ อ�✡ แน�
ม่าต่าโก้บ อางนื อ อางเลิง่ ย่าง
(มธ� 13:31-32, 34-35; ลก� 13:18-19)
30 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แลน แล่ ช�
ี่ “กงา พาจาวอางเมิง นี้ งนา บ้าเจอ นา
เพ้ก ลื่อว้า� บ้าเจอ ล้อเลิง่ เพ้ก น้า ปี่ ล่าว้า� 31 ม่าต่าโก้ บ นื อ นา เพ้ก นา�✡ ม่าต่า
โก้ บ นื อ นี้ ย่า นื้ งชฺา่ เวอ คลา เมอ อางนื อ นาบาตา อี� 32 จ้า มอง ฮื่อ ล้าน ยาว ซื่อ
ย่าวก่างย่าว คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา อางป้าง มอง แง� แน ล่างาม อ่อก แง� ฮาย่า
อางป่าม แต่ง ดื้ง อางกงา� แน� 33 พระเยซู ค่องช่าง อือนา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ม่าอูบ
่
เมอ� อางเลิง่ นี้ ป้า ค้า ไลเลิง่ ย้า เพ้ก ม่า อู่บ ชี� ยอง กงากย่า ยาว น้า กลา กาง แฮ้ง
วา ย้า� 34 ยา ค่องช่าง อือนา อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ
่ แง กูเลิง่ ย้า� จ้า ยาง ศิษย์ อือ ยอง
แอ่ แน ดื้ง เมอ� ยา ยาง ฮากนา อางเลิง่ เพ้ก ม่าอูบ
่ ชี อือ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า จี่ไค้ ยองนา
แบ ปี่ แง�
พระเยซู ฮ้างม้าน อางแล่ง แน ล้างฮ้าด อือนา ม่า ว่าง ปี่ ชี่ ย้าง
(มธ� 8:23-27; ลก� 8:22-25)
35 มู่งคี่ล้าก้า แฮ้นืง เวอ� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชี� “กงู ลอง
อองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่ากย่า คาม แอน ปยา� แน� 36 พระเยซู ศิษย์ อืม ค่องช่าง อือ
นา ชี ช่า ยาว� ล้อง พระเยซู ดื้ง จา ชี มาง ก้อง ตา แอ คูช�
ี ยาว ฮาก คาตา ย้า ล้อง
37
ทื่อบ่า อือ ก้อง ตา ยองนา เค่ แอน ชี� ยาว ฮ้างม้าน ตอน ชี นาบาตา ย้า แล่ง แง�
แฮ้งย้า ล้างฮ้า ด เอิก ล้อง คล้า ว โย้เวอ อ้อง ล้าน ชี� ล้อง คล้า ว โย้เวอ ล้าง ป้า ดจา
ปลืง ย้า� 38 แฮ้ญ่าม เมอ พระเยซู ล้อง ต่องซี่ โย้ เวอ ตู่ คู คู ยู่ ชี� แฮ้งย้า ศิษย์ อืม
พระเยซู นา ตาแค ทานล้า ปี่ ชี�
่ แน ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ คูง� “อ่าจาน เวอ� นา กงู
นา บ่าตี่นบ่าต่อง ล้าลา� นา กงู ล้างนื่ อ แซ่ แล่ นา บ่าว่าม ลา�” แน�
39 แฮ้งย้า

พระเยซู มือ ทานล้า ยาว� ฮ้างม้าน แน ล้างฮ้าด อือนา นี้ แม้แน ม่า ชี�
“ว่าง ยาว กยาบ โว�” แน� ยาว ซฺ้อกย้า ฮ้างม้าน อางแล่ง ตอ ชี แฮ้ง ว่าง ยาว กยาบ
ชี� แน ล้างฮ้าด เอิก กว่า แฮ้ง ว่าง ยาว กยาบ ชี�
40 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชี� “บ้าเจอฮา แค คูง� บ้าเจอ
41
กงานา นื งบาบ่าชี่ ล้า แน�” แน� จ้า พระเยซู ศิษย์ อือย่า นาบาตา ย้า แค คูง� ยอ
งมู นี้ ยา่ นี้ แม้ แน น้า กาแง� “ยา อ่าซ่าง ม้า ม้า เวอ� ซ้ามบ้า ฮ้า งม้าน แน ล้างฮ้า ด
อืม ยางนา น้าจ่าง� แน�

5
พระเยซู แด่ยา่ ค่าพ่าย่า มาง ก้อง อ้อง ชี อือนา ก่า อ่อก ชียา้ ง
(มธ� 8:28-34; ลก� 8:26-39)
*

4:28 4:28 กอย่าว นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง แปล่ อ่อกแอ แฮ้งนา เพ้ก แง� กอน้าม นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาวจี่ต่าง อางน้า
✡ 4:29 4:29 โยเอล 3:13 ✡ 4:31 4:31 มัทธิว 13:31
อือนา เพ้ก แง�
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1 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม ลองอองอางฮื่อ กาลิลี ทื่อปล่าก ป่ ากย่า เคิน แล ชี�

แน
โย้เวอ เกราซา อางเมิง ชฺา้ ง อือ ดื้งย้า ย้างเย่� 2 พระเยซู ล้อง โย้เวอ อ่อก ล้า เมอ�
ซฺ้อก ย้า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา มย้าง ชี� ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี�
่ แน ยา
ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ ฮื่น อ่อก ล้า ชี� 3 ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ อือเมอ ดื้ง แง�
ยางนา อ่าซ่าง มาง โซ่ บ่าชู พือ ชี แล่ กงากา� 4 ไม้ ยางนา ล่าปู่ แน ล่าคื่อ โย้เวอ โซ่
พือ ชี ไลเทอ เคิน ญา� จ้า ยาง มือ กูเทอ ย้า โซ่ แฮ้ง จาก วี แง� ค่าพ่าย่า นี้ ม้า นาบา
ตา ย้า แก่นคา แง� อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่าชู ดื้ง กงากา� 5 ยา ตื่น มู่งคี่ นื งก้ อง ย้า
ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ แน ตาแซ้ อือเมอ ย่อ ซ้อดแซ้ด โฮ้กฮ้าว กว่า แง� แน ลอบา แฮ้ง ยาง
อางโต อือเมอ คีด แล่ง�
6 ยาว ยาง พระเยซู นา อางเว่อ เมอ จาย ย้า ฮู มย้าง ชี� แฮ้งย้า ยาง ฮื่น ล้า พระ
เยซู นา ซฺ้าน ล้า ชี� แน พระเยซู นา ป่าตูคู บอกไว้ ชี� 7 แน ยาง มือ นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก
ฮ้าว ชี� “พระเยซู พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ อางย่า มาง เวอ� บ้าเจอฮา กงานา ตี่นต้อง
ล่าง� พาจาว มางนา ก่ามค่า น ปี่ ปาว� นา กงานา บ่า ฮา ด้ากย้าง ลาบ้า บ ปี่ ล่า�”
แน� 8 ค่าพ่าย่า นี้ มาง นี้ แม้แน จี่ ชี นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซู ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “แด่ยา่
บ่าแม่น เวอ� อ่อกแอน โว� ค่าพ่าย่า นี้ มาง อางโต นู้เวอ บ่าดื่ง โจ�” แน�
พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน น้า ชี� “นาง อางเม้ง บ้าเจอล้อแม้�” แน�
แด่ยา่ แฮ้มาง นี้ แม้แน พอ ชี� “กงา อางเม้ง อางมู* แน� ไม้ กงู ค่าพ่าย่า นี้ มาง อาง
โต นู้เวอ ไล โต น่ อ ดื้ง แง� แน� 10 ยาว แด่ยา่ อืม พระเยซู นา ไลเทอ ย้า ป้า ชี� ยอง
นา ตี แฮ้มาง ก้อง บ่าก่า ฮื่น ปี่ โจ แน�
11 แฮ้ญ่ามเมอ ว่า ทื่อ มู จา แง� ว่า ปอฮู อือ ตาแซ้ ก่องทาง อือ เมอ อางจ้า ซฺ้าจฺ่า
กว่า ปี่ ชี�
่ 12 แฮ้งย้า แด่ ยา่ อืม พระเยซู นา นี้ แม้ แน ป้า คูช�
ี “กงู นา ว่า นี้ อือ ก้อง
13
อ้อง ปี่ ล่าปาว� แน� ยาว พระเยซู มือ แด่ยา่ อือ ยางนา ป้า ชี แฮ้งแม้แน ฮา ปี่ ชี�
แฮ้งย้า แด่ยา่ อืม ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ก้อง อ่อก ชี� แน ว่า อือ ก้อง อ้อง แอ ชี� ยาว ว่า
คาโคลาโค 2,000 โต อืม ตาแซ้พ ยางพยาง โย้เวอ ฮื่น แล คูช�
ี แน ลองอองอางฮื่อ
เวอ เปิก กลา แอน คูช�
ี แน ล้าง นื่ อ แซ่ แล่ คูช�
ี
9 แฮ้งย้า

ว่า ปอฮู อืม ฮื่น แล อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง ฮากนา ม่า กว่า แล ชี� ตื่น อางเมิง
คล้าว เวอ ดื้ง อือ แน อางเมิง อางเง้ เวอ จา คูชี อือนา คาตา ย้า� แฮ้งย้า ยอง อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮ้ง อ่อก ฮูน ลือ คูช�
ี 15 ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูช�
ี แน ค่า พ่าย่
า แด่ยา่ ไล โต แน อ้อง ปี่ ชี่ มางนา มย้าง คูช�
ี ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า อางก่าอางตูม ก่าตูม
แล่ ชี่ แน ฮาก แม้แน วีไ่ ซป้านญา จา ล้า ชี� ยาว ยองมู แฮ้ง แคน คูช�
ี 16 ยาว ชฺา้ ง
นี้ เลิง่ กงามย้าง คูชี อืม ค่าพ่าย่า แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี่ มาง ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง� แน
ว่า อือ ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง ยองนา อู่บน้า ปี่ ชี�
่ 17 แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา ป้า
ยอง อางเมิง โย้เวอ อ่อกแอ ปี่ ชี�
่
18 พระเยซู ล้อง คล้าว โย้เวอ ลู่ง ดื้ง แอ เมอ� ค่าพ่าย่า แด่ ยา
่ อ่อง อาน มาง พระ
เยซู นา ป้า เค่ แอน ชี�
14

พระเยซู มือ ยางนา บ่าปี่ เค่ แอ� ยา ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “ยูม
้
เวอ พ่าว แล นาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ซฺ้า แล ปาว� แน ยองนา ม่า แบ ปี่ ว จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า
นางนา บ้า เจอ ฮา ปี่ ล่า ชี�
่ แน ยา นางนา ล้อม้ อก แม่น ช่าง ล่าง� แน� 20 แฮ้งย้า
19 จ้า

*

5:9 5:9 ค้าแต้ เวอ โรม ตาฮ้าน อางมู ทื่อมู นี้ ยา่ ตาฮ้าน 3,000 คู่น เมอ จาย 6,000 คู่น เคอ เย จา แง�
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ค่า พ่าย่ า แฮ้ มาง พระเยซู นา เจิก
่ แอน ชี� แน เดคาโปลิส แควน† อือ เมอ ต้าว ย้า
ฮากนา ซฺ้า ม่า กว่า ชี� พระเยซู ยางนา แด่ยา่ ก่า อ่อก ปี่ ชี่ แน� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค
กงากย่า คูชี อืม นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี
ย่าเก ค่าบาย่า อางซฺี้ มาง แน ค่าบาย่า อางด้า มาง
(มธ� 9:18-26; ลก� 8:40-56)
21 พระเยซู มือ ล้อ งตา ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี ทื่อ ปล่า ก ป่ า กย่า พ่าว แอน แล่ ช�
ี่
ลองอองอางฮื่อ ก่องทาง โย้เวอ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� แน ยองมู นี้ ยา่
พระเยซู นา ดื้ง แวด คูช�
ี 22 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย อางเม้ง ไยรัส แน� ยา ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ โย้เวอ ยอคา เย� ยาว ยาง พระเยซู ล่า คื่อ เวอ บอกไว้ ชี� 23 แน ยา พระเยซู
นา ปีนแตปีนนา ย้า ป้า ยาง อางย่าย่าบี่ มางนา ปล่อง ปี่ ชี�
่ ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “กงา
อางย่าย่าบี่ อางอี มาง อางม้างกย้า ชา ซฺี้ แง� ยางก้อง ล่าปู่โบ่ย แอ ปาว� ไม้ ยาง อา
งม้างกย้า แฮ้ง โปยว คาไล� แน ยางนา จี่วด
ี จา แล แล่ ปี่ เซฺ้อ� แน�
24 ยาว พระเยซู มือ ไยรัส นา เค่ แอน ชี� ชฺา
้ ง อางอีบ่า อ่า พระเยซู นา ย่อ เค่ ชี�
ยองมู นี้ ยา่ ปลืงแท่ง ลางกา ชี� แน พระเยซู ก้อง แน่ ง อ้องแล คูช�
ี
25 ชฺา
้ ง อางมู โย้เวอ ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง� ยา ซฺี่ ลู่ง บ่าตื่อ ว่าง กาแน เพล่อ ล้า
12 ปี เคิน ญา� 26 ค่า บาย่า นี้ ม้า มอ ซฺ้า ค่า ตอง พ่าญาด แฮ้ง ยา แล่ ชี่ ไล คู่น ย้า�
แน ยาง พลู้ แฮ้ง พ่าญาด ยาฮู่ ปี่ โค เวิม ยาง พ่าญาด แฮ้ง บ่า เช ล้า� จ้า อางอ้าน
แฮ้ง ล่อบ่าปา เพล่อ แล่ง เค่ แล่ ช�
ี่ 27 ค่าบาย่า นี้ ม้า พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า
ชี� แฮ้งย้า ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ย่อ วาน อ้องแล� พระเยซู น่ องน่ อง โย้เวอ จูง แล ยาว
ค่าลาว เวอ ว่า ชี� 28 ยา นื งบา เวอ นี้ แม้แน เย้ง แง� “จาว่าแน กงา พระเยซู อางก่า
อางตูม โย้เวอ ว่า ยาว� กงา พ่าญาด นี้ ง อางโปยว ย้า� แน�
29 ค่าบาย่า นี้ มาง พระเยซู ค่าลาว โย้เวอ ว่า ยาว� ยาง ซฺี่ ลู่ง ย้าง ซฺ้อก ย้า ว่าง ชี�
แน ยาง มือ แบ จ่าน แล่ชี่ ยาง พ่าญ่าด นี้ ยา่ โปยว ญา แน� 30 พระเยซู มือ ซฺ้อก ย้า
แบน ชี ยาง อางโต เวอ ล่าที่ นี้ ยา่ อ่อกแอ ชีแน� แฮ้งย้า ยาง มือ ชฺา้ ง อางมู ยางนา
ย่อ เค่ ล้า ชี อือนา พลาบ ฮู กว่า ชี� แน นี้ แม้แน น้าน ชี� “อ่าซ่าง กงา ค่าลาว นู้เวอ
ว่า ชีม้า�” แน�
31 ยาง ศิษย์ อืม นี้ แม้แน พอ คูช�
ี “อ่าจาน เวอ� ฮู ปาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ปลืงแท่ง
ลางกา ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ แน่ ง กา นางก้อง อ้อง ล้าน คูช�
ี ท้าว นา บ้าเจอฮา นี้ แม้
แน น้า แง� ‘อ่าซ่าง กงานา ว่า ล่าชี่ ม้า�’ ” แน�
32 จ้า พระเยซู มือ ยาง ค่าลาว เวอ ว่า ชี มางนา ฮู ซฺ้า กว่า ชี� 33 ค่าบาย่า แฮ้มาง
ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง นา แค ยืก แง� แฮ้งย้า พระเยซู นา ป่า ตู คู บอกไว้ ชี� ยาว
อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ชี�
่ 34 ยาว พระเยซู ค่าบาย่า ม่างนา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้แน�
“อางย่า เวอ� นาง เจ่อ ชีนี้ง ปาปาย ย้า นางนา ฮา บ่าจาบ่าดื่งบื้อ นี้ ง โปยว ปี่ ล่าชี่ นี้
ย่า� จาบื่อดื้งบื้อ แน จี่วด
ี จา แล โว� แน นา บ่าลาบ้าบ แล่ก้าน� แน�
35 พระเยซู จี่ ย้าง บ่าลีน กื้ง กาซื้ง� ชฺา
้ เวอ จายล้า ชี�
้ ง ทื่อม่าง จา แง� ไยรัส ยูม
ไยรัส นา นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “ไยรัส เวอ� นาง อางย่า ม้า ซฺี้น ญ้า� อ่าจาน มางนา บ่า
ฮา พีล
้ ้อง ปี่ กานโจ� แน�
36 พระเยซู มือ เย่ด จี่ กาง แฮ้ง กงากย่า ชี� แฮ้งย้า ไยรัส นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “บ่า
แค โจ� กงานา เจ่อ ล่า กาโน� แน�
† 5:20 5:20 เดคาโปลิส แควน ทศบุร ี แควน นี้ กรีก จี่ต่าง� ทื่อแช่ เมิง แน ฮา แง� กาลิลี ลองอองอางฮื่อ
มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ดื้ง แง�
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พระเยซู ฮากนา บ่า ปี่ เค่ แอ� ยา เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น ยากอบ อางแพ้
มางนา ญา เค่ แอ ปี่ ชี�
้ เคอ แอ คูช�
่ 38 ยาว ยองมู แฮ้ง ไยรัส ยูม
ี ยาว พระเยซู มือ
39
ไยรัส ยูม
้ เวอ ชฺา้ ง อือ อูง้ ซืกซาก นา มย้าง ชี� พระเยซู มือ ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อ้อง
แลน ชี� ยาว ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง อูง้ อือนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอฮา
อูง้ แกล่กแย้ว ซืกซาก คูแง� ย่าเก แฮ้ม้า บ่าซฺี่ กาซื้ง� จ้า ยา ยูน
่ ชี� แน�
40 จ้า ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา อื้อ กาน คูช�
ื นา ม่า
ี แฮ้งย้า พระเยซู มือ ชฺา้ ง แฮ้ออ
อางเง้ อ่อกแอ ปี่ ชี�
่ ยาว ย่าเก มาง อางบา อางโบ้ง� แน ยาง ศิษย์ 3 คู่น อือนา� ซฺ่ืย
อางฮ้อง คล้าว ย่าเก มาง จา โย้เวอ อ้อง แลน ชี� 41 พระเยซู มือ ย่าเก ค่าบาย่า มาง
ล่าปู่ เวอ ชู ชี� แน นี้ แม้ จี่ ชี� “ทาลิธา คูมิ� แน� นี้ แม้แน ฮา แง� “ย่าเก อางอี เวอ�
ทานล้าโว�” แน�
42 ย่า เก ค่า บาย่า มาง ซฺ้ อก ย้า ทานล้า ชี� แน อางฮ้อ ง คล้า ว โย้ เวอ ย่อ กว่า ชี�
(ย่าเก ค่าบาย่า นี้ ม้า อ่าญู 12 ปี�� ชฺา้ ง อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ง กงามย้าง คูชี อืม นื งบา
ม่าน คูช�
ี 43 จ้า พระเยซู มือ ยองนา ปีนแตปีนนา ย้า ม่า ชี� อ่าซ่าง มางนา นี้ เลิง่ บ่า
อูบ
่ น้า ปี่ โจ แน� แน ยา ยองนา ม่า ย่าเก แฮ้มางนา ฮ่าง จฺ่าเกิง่ ซฺ้า จฺ่า ปี่ ชี�
่
37

6

นาซาเร็ธ ค่องช่าง อือ พระเยซู นา บ่าเจ่อ ย้าง
(มธ� 13:53-58; ลก� 4:16-30)
1 พระเยซู มือ ไยรัส ยูม
้ โย้ เวอ เจิก
่ อ่อก แลน ชี� แน นาซาเร็ธ ค่อง ยาง ค่อ ล้า
ชี โย้เวอ พ่าว แลน ชีเย� ยาว ศิษย์ อือ คาตา ย้า เค่ แลน ชี� 2 ลองนื ง เคิน ล้า ยาว
พระเยซู มือ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ม่าอูบ
่ ชี� ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง
กงากย่า ยาว นื งบาม่าน ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้ แน จี่ กาแง� “ยา บ้าเจอล้อเกิง้ วี่
ไซป้านญา นี้ ป้าค้า กงาย ล้า ชี� ยา บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา กงา
กาชี� 3 ยา ล่า ไม ซ้า ล้า กานแอ อ่า ลา� ยา มารีย์ อางย่า ย่า ค่า กานแอ อ่า ลา� แน
ยากอบ� โยเสส� ยูดาส� ซีโมน ยอง อางอ้าย กานแอ อ่าลา� แน ยาง อางป่อ อือย่า
ค่อง นี้ ค่อง ก้องเวอ กงู ก้อง ทื่ งกง่า ย้า ดื้ง คูง อ่าลา�” แน� แฮ้งย้า ยอง พระเยซู
นา บ่าเจ่อ คู�
4 พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ ชา
่ ง ชี� “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ ยา่ บ้าเจอล้อเกิง้
ดื้ง เวิม ฮาก นาบทื้อ แง� ค่า ตอง ค่อง เวอ ค่ องช่าง� แน ย่า ช่างม่องน้า ม� แน ค่า
ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อืน ญา ยางนา บ่านาบบ่าทื่อ แน�✡ แน�
5 แฮ้งย้า พระเยซู มือ โย้เวอ ดื้ง เมอ� อางเลิ่งกาบ่ากาเจ้อ ชฺา
้ งบ่าฮาตอกางอือ บ่า
ฮา แล่แง� ยา ชฺา้ ง อางด้า ทื่อบ่า อือนา ล่าปู่ โบ้ย พ่าญาด ยา ปี่ นี้ งญา ฮา ชี� 6 พระ
เยซู มือ ค่องช่าง อือ ยางนา บ่าเจ่อ แฮ้งนา นื งบาม่าน ชี�
พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น อือนา ซฺาแอ ปี่ ชียา้ ง
(มธ� 10:5-15; ลก� 9:1-6)
ยาว พระเยซู มือ ค่อง อางต่องอางทาง อือเมอ แอน ชี� แน โย้เวอ ค่องช่าง อือนา
ม่าอูบ
่ ชี�
7 พระเยซู มือ ศิษย์ 12 คู่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยองนา อางกู่ แน ซฺาแอ ปี่ ชี�
่
พระเยซู ยองนา แด่ ยา่ อือ ล่อ บ่า ปา แน ล่า ที่ จา ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า ยอง แด่ ยา่ ชฺา้ ง ก้อง
8
อ้อง ชี อือนา ก่า อ่อก กงา กาชี� แน พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “เจิน
้ เจ้อ
✡ 6:4 6:4 ยอห์น 4:44
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บ่า ฮ่า น แอ โจ� ล่า ไมต้ามท้อ นี้ ง แอ่ แน ฮ้าน แอ กาโน� อางจฺ่า อางต้าง� แพล่อง
แน พลู้ อือ นา บ่า กงา ฮ้าน แอ ค้า� 9 แค้ บ ตา แอ อางกงา ย้า� จ้า อางก่า อางตูม
เพ่นแล่เซฺ่อ บ่ากงา ฮ้าน แอ ค้า� 10 ยูม
้ ซื้ง ล้อมาง นองนา ค่าตอง ยูม
้ โย้เวอ ช่าง อ้อง
แล ล่าแง� นอง มือ ยูม
้ แฮ้ ยูม
้ ก้องเวอ ดื้ง โว� นอง ค่อง แฮ้ ค่อง ก้อง เจิก
่ แอ เมอ
11
ตื่อเคอ แน� จ้า บ้าเจอล้อเกิง้ นองนา บ่าลาบบ่าต้อน ล่า� แน นองนา บ่าน่าจ่า ล่า
แง� โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแอน โว� แน นอง ล่าคื่อ เวอ ค้าล้า แฮ้ง ทาก วี แล่ โว� ไม้ นี้ ยา่
ยองนา ม่า แบ ปี่ ง พาจาว ม้า นื งบาบ่าจาบ แน*”✡ แน�
12 ยาว ศิษย์ อืม อ่อกแอ ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ แอ ชี� ไม้ ยองนา นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น
13
อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ�
ยองมู นี้ ยา่ แด่ ยา่ ชฺา้ ง ก้อง อ้อง ชี อือ นา อา
งอีบ่าอ่า ก่า อ่อก ชี� แน ชฺา้ ง อางด้า อือนา อางบย่า ย้า นํ้ามันมะกอก ต่า ปี่ ชี� แน
ยองนา พ่าญาด ยา ปี่ ชี่ โปยว แอเคอ ย้า�✡
ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง ซฺี้ ชียา้ ง
(มธ� 14:1-12; ลก� 9:7-9)
14 ก่าซ้าด เฮโรด† มือ ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ พระเยซู อางเลิง่ จี่ กาง แฮ้ง กงากย่า ชี�
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน จี่� “ยา ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู� ซฺี้ ยาว แต่ล้า
แล่ชี่ แฮ้มาง ม้าม้า นาตู้� แฮ้งย้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา กงา กาแง� แน�
15 ยาว ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ กาง เย� “ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ ซฺี้ ยาว
แต่ล้า แล่ชี่ มาง ย้า� แน� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ยา ค้าแต้ โย้เวอ พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แม้แน ย้า� แน�‡✡
16 ก่าซ้าด เฮโรด อางเลิง
ื กงากย่า เมอ ยาง นี้ แม้แน เย้ง ชี� “ยา ยอห์น กงา
่ นี้ ออ
ตาฮ้าน อือนา ม่า อางตู่ ต่อน ปี่ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง นาตู้� แน� 17 ไม้ ก่าซ้าด เฮ
โรด นี้ ม้า ยาง ชฺา้ ง อือนา ม่า ยอห์น นา ชู คอก ล้อง ปี่ ชี่ มาง ย้า� ยาง นี้ แม้แน ฮา ชี
นี้ ยา่ � ไม้ ยา เฮโรเดียส นา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ แง� เฮโรเดียส ฟีลิป ค่าบา� ฟีลิป ก่าซ้าด
เฮโรด อางแพ้� จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ค่า ตอง อางแพ้ มาง ค่า บา มางนา ยู้ ชี� 18 ยาว
ยอห์น ก่าซ้าด เฮโรด นา อางเลิง้ ย้า นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แง� “อางแพ้ ค่าบา นา ยู้ ค่าตอง
✡
ค่าบา เพล่อ ปี่ ง นี้ ยา่ อางซี เป� แน�
19 แฮ้งย้า เฮโรเดีย ส มือ นื งบาค่า ยอห์น นา แซ่ ซี่ แง� จ้า บ่า ฮา กงา กา� 20 ไม้
ก่าซ้าด เฮโรด ยอห์น นา บ่าแซ่ จอ กา� ยา อางแบ เย่ ยอห์น ย่า ชฺา้ ง อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง�
พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮา เค่ แงแน� แฮ้งย้า ยาง ยอห์น นา ปล่อง แง� ก่าซ้าด
เฮโรด ยอห์น ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า เมอ กูเทอ ย้า นื งบาต่องลาบ้าบ แง� จ้า บ้า
เจอล้อแม้เวิม ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยอห์น ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา ซอ แง�
21 ยาว เฮโรเดียส มือ อางนื ง อางญ่าม ซฺ้า ยอห์น นา แซ่ กงา ชี� แฮ้นืง เมอ ก่าซ้าด
เฮโรด เกิด
้ นื ง ปอ ชี� แฮ้งย้า ก่าซ้าด เฮโรด มือ ยาง ชฺา้ ง อือนา ม่า ก่าซ้าดนาล่ากาน
ปล่องว่าฮู ยศ อางฮื่อ อือนา ป้า ยาง ล่ากาน จฺ่าปอต้างปอ ฮา โย้เวอ ล้า ปี่ ชี�
่ ตาฮ้าน
ยอคา แน กาลิ ลี แควน โย้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อือ คาตา ย้า ก่าซ้าด เฮโรด ล่ากาน
*

6:11 6:11 ล่าคื่อ เวอ ค้าล้า ต่า ชี แฮ้ง ปืก วี แล่ง นี้ ยา่ ม่า แบ ปี่ ง พระเยซู ศิษย์ อือย่า ชฺา้ ง นี้ อือนา บ่าซฺ้าบ่ามี
ช่าง แน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� แน ศิษย์
✡ 6:11 6:11 กิจการ 13:51;
อือย่า ยอง ปาปาย แน วีบ
่ ่าก บ่ากงาไจ� ไม้ ยอ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ม่ายแบ ปี่ ง ญ้า�
ลูกา 10:4-11 ✡ 6:13 6:13 ยากอบ 5:14 † 6:14 6:14 เฮโรด นี้ ม้า เฮโรด แอนติปา มาง ย้า� ยา ก่าซ้าด
เพล่อ กาลิลี แควน แน ปีเรีย แควน แฮ้ง ฮูพลา แง� แน ยา ก่าซ้าด เฮโรด มหาราช อางย่าย่าค่า� ‡ 6:15 6:15
เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย� ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ยางนา แบกงา กาแง� ยาง มู่งท่า เวอ แลน ยาว น่ อง โย้เวอ
✡ 6:15 6:15 มัทธิว 16:14; มาระโก 8:28; ลูกา 9:19 ✡ 6:18
850 ปี ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี�
6:18 ลูกา 3:19-20
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จฺ่าปอต้างปอ ฮา โย้เวอ แลน คูช�
ี 22 ยาว เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ ม่าง อ้อง ล้า ยองนา
เยน ฮู ปี่ ชี�
่ ก่าซ้าด เฮโรด แน ชฺา้ ง ล่ากาน จฺ่าปอต้างปอ ฮา โย้เวอ ล้า ชี อืม นาบาตา
ย้า ซอ แง� แฮ้งย้า ก่าซ้าด เฮโรด มือ เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ แฮ้มางนา นี้ แม้แน ม่า
ชี� “นา บ้าเจอ กงา ซีง� กงานา ป้า ล่าโว� ยาว กงาม นางนา ปี่ ล่าง� แน� § 23 ยาว
ก่าซ้าด เฮโรด มือ นี้ แม้ แน ก่ามค่า น ปี่ ชี� “กงา นาง ป้า แฮ้ง แม้ แน กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า
นางนา ปี่ ล่าง� กงา อางเมิง นี้ ยา่ นางนา ทื่อปล่าก ปี่ ล่าเวิม อางกงา เป� แน�
24 ยาว เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ ม่าง อางเง้ เวอ อ่อกแอ ยาง อางบา มางนา นี้ แม้แน
น้า ชี� “อ่าบา เวอ� กงา บ้าเจอ ป้า ว้า�” แน� อางบา มาง นี้ แม้แน พอ ชี� “ยอห์น
ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง อางตู่ แฮ้ง ป้า โว�” แน�
ยาว เฮโรเดีย ส อางย่า ย่า บี่ ม่าง อางไว่อางคย้าง ย้า ฮื่น อ้อ งแล ก่าซ้าด เฮโรด
นา นี้ แม้ แน ม่า แล ชี� “กงา ยอห์น ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ ฮู มาง อางตู่ ป้า แง�
อามือ ย้า ฮ่างเพิน
่ เวอ กาน ฮ้าน ล้าน โว�” แน�
26 ก่าซ้าด เฮโรด มือ นาบาตา ย้า ม่านชู ชี� จ้า ยา ค่าตอง จี่ ชี แฮ้งแม้แน กงาฮา
แง� ไม้ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้ง กงากย่า ชี� 27 แฮ้งย้า ยาง ชฺา้
งอางตู่ต่อนฮู มางนา ม่า ยอห์น อางตู่ แฮ้ง ต่อน ปี่ ชี�
่ ยาว ชฺา้ งอางตู่ต่อนฮู มาง คอก
28
โย้เวอ แล ยอห์น อางตู่ แฮ้ง ต่อน แล ชี� แน ยอห์น อางตู่ แฮ้ง ฮ่างเพิน
่ เวอ กาน
เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ มางนา ปี่ ชี� ยาว เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ แฮ้มาง ยาง อางบา
มางนา ฮ้าน ปี่ แอ ชี� 29 ยอห์น ศิษย์ อือ แบ เมอ ยอง มือ ยอห์น นา ล่า ล้า ชี� แน
ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ กอย ชี แอ ชี�
25

พระเยซู ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น อือนา ปอ ชียา้ ง
(มธ� 14:13-21; ลก� 9:10-17; ยน� 6:1-14)

30 พระเยซู

ศิษย์เอก ซฺาแอ ปี่ ชี่ อืม พระเยซู นา พ่าว ซฺ้า ล้า ชี� แน ยอง อางเลิง่ คา
โคลาโค ฮา ชี อือ แน ม่าอูบ
่ ชี อือ พระเยซู นา อูบ
่ น้า ปี่ ชี�
่ 31 ยาว พระเยซู มือ ยองนา
นี้ แม้แน ม่า ชี� “เดว� กงู ตี อางกยาบ ฮาก บ่าจา โย้เวอ แล ซ่าวดื้ง แล ปายา� แน�
ไม้ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ฮ่างจฺ่า ญ่าม บ่าจา แอ เคอ ย้า�
32 แฮ้งย้า

ชี�

พระเยซู แน ศิษย์เอก อืม ยอง แอ่ แน ล้องตา ตี อางกยาบ โย้เวอ แลน

จ้า ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า จา แง� ยอ ค่อง ต่างไล แปฟาง ก่องทาง อือ เมอ ดื้ง แง�
ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู แน ศิษย์เอก อือ ล้องตา แล แฮ้งนา มย้าง เมอ� แบน ชี อ่าซ่าง
แน� แฮ้งย้า ยอง แปฟาง ก่องทาง อือ เมอ ฮื่น เค่ แลน ชี� แน ยอ ตี อางกยาบ โย้
เวอ พระเยซู แน ศิษย์เอก อือ ล้าก้า เวอ ย้า ฮื่น เคิน แล ลาง ชี� 34 พระเยซู ล้อง เวอ
อ่อก ล้า เมอ ยาง มย้าง ชี ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ยางนา ล่อ จา แงแน� พระเยซู มือ ยองนา
ซื่ งกง่ากย้า ชี� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ แกะ ชฺา้ งปอฮู บ่าจา อือ ช้อด ย้าเย่� แฮ้งย้า พระเยซู
มือ ต่องก่าต่าง ยองนา ม่าอูบ
่ ชี� แน ยา ยองนา อางเลิง่ ไล เลิง่ ย้า ม่าอูบ
่ ชี� 35 มู่งคี่
ล้าก้า เคิน ยาว ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “อ่าจาน เวอ� นู้ ตี อางกยาบ
เจิน
้ บ่าจา� แน อามือ มู่งคี่ล้าก้า ชา เคิน ญ้า� 36 ยองนา ม่า
้ เจ้อ บ่าจา� แน ชฺา้ ง ยูม
พ่าว แอ แล่ ปี่ ปาว� ยองนา นู้เวอ ค่อง อางแท้ อือ เมอ ม้างม้า เจ้อ ซฺ้า วื้อ จฺ่า แอ ปี่
ปาว� แน�
33

§

6:22 6:22 เฮโรเดียส อางย่าย่าบี่ จา แง� แน ยาง อางย่า ม่าง อางเม้ง นี้ ยา่ เฮโรเดียส แน เย� เย่ด นี้ ยา่
อางเม้ง อางตู้ กาเย�
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จ้า พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “นอง มือ ยองนา จฺ่า เกิง่ ซฺ้า จฺ่า ปี่ ปาว� แน�
ยาว ศิษย์เอก อืม นี้ แม้แน พอ ชี� “ยองนา จฺ่าเกิง่ วื้อ จฺ่า ปี่ ง นี้ ยา่ พลู้ 200 เดนาริอน
ั *
บ่าเคอ ยาว บ่าปอ โกล้ม กา� แน�
38 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน น้า ชี� “ฮู แอ ปาว� นองก้อง ค้านู้มป่ าง อา
ล้อ ซื่อ จา แง�” แน� ศิษย์ อือ ฮู แอ ยาว พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “ค้านู้มป่าง
5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต จา แง� แน�
39 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ อือ นา ม่า ค่ องช่าง คาโคลาโค อือ นา อางมู้ เปิ่ ง อ่อก ปี่
ชี�
่ แน ยองนา บู่ ก่า เคว แน แต่ อ่ อกล้า ชี อือ เมอ อางมู้ แน ดื้ง ช้อน ลางกา ปี่ ชี�
่
40 แฮ้งย้า ค่องช่าง อืม อางมู้ แน ดื้ง ช้อน ลางกา ชี� กามู 100 คู่น แนม อางจา� แน
กามู 50 คู่น แนม อางจา� 41 ยาว พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต แฮ้ง
กอ ท่าม แล่ช�
ี่ ยาว ยาง มู่งท่า โย้เวอ ฮูน ชี� แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว
ยาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์ อือนา แน ค่องช่าง อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี�
่ แน ยาง มือ ล่องแต่
2 โต แฮ้ง คาตา ย้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี� 42 ยาว ค่องช่าง อืม ก้อ ย้า จฺ่า คู
ชี� 43 ยาว ศิษย์ อืม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ค้านู้มป่าง แน ล่องแต่ จฺ่าจาน ย้าง 12 ซ้าล้อง
กอกงา ชี� 44 ชฺา้ ง ค้านู้มป่าง จฺ่า ชี อือ อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า อือนา แอ่ แน นาบ ชี แฮ้
5,000 คู่น นาบ กงา ชี�
37

พระเยซู ล้าง ท่า เวอ ย่อ ชียา้ ง
(มธ� 14:22-33; ยน� 6:15-21)
45 ค่องช่าง อือ ฮ่างจฺ่า กอ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ล้องตา เบธไซดา อาง
เมิง โย้เวอ แล ลางออน ฮา ปี่ ชี�
่ เบธไซดา อางเมิง นี้ ยา่ ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่า
กย่า ดื้ง แง� จ้า พระเยซู ค่องช่าง อือ ก้อง จาน ช่าชี�
้
่ แน ยา ค่องช่าง อือนา ซฺา ยูม
เวอ พ่าว แอ แล่ ปี่ ชี�
้ เวอ พ่าว แอ โค เมอ� พระเยซู มือ ยาง ทื่อ
่ 46 ค่องช่าง อือ ยูม
ม่าง แน ตาแซ้ ท่า โย้เวอ อธิษฐาน ฮาน แล ชี�
47 มู่ง คี่ เคิน ยาว ศิษย์ อืม ล้อ งตา ลองอองอางฮื่อ ก้องนื้ ง โย้ เวอ เคิน แอ คูช�
ี
48
แฮ้ญ่ามเมอ พระเยซู แปฟาง ท่า โย้เวอ ยาง ทื่อม่าง แน ดื้ง ชี� พระเยซู มือ ศิษย์
อือ ล้อ งตา ลาบ้า บ ชี แน มย้าง ชี� ไม้ ฮ้า งม้าน นาบาตา แล่ง ล้อง มางนา บ่า ปี่ ปู้ย
แอ แน� ซอทา อางด่า โย้เวอ พระเยซู มือ ล้าง ท่า โย้เวอ ย่อ ศิษย์ อือนา ซฺ้าน แอ ชี�
แน ยา ยองนา ชา ย่อ ไก แอ ชี� 49 ศิษย์ อือ พระเยซู ล้าง ท่า ย่อ ชี แน มย้าง เมอ�
ยอง แด่ยา่ แน เย้ง คูช�
ี แฮ้งย้า โฮ้กฮ้าว แกล่ กแย้ว คูช�
ี 50 ไม้ ยอ นาบาตา ย้า แค
แล่ ช�
ี่ จ้า พระเยซู มือ ซฺ้ อก ย้า ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี� “บ่า แค คู โจ� กงา เยซู
เป� แน นื งบาแก่น คู โว�” แน� 51 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ อือก้อง ทื่ งกง่า แน ล้อง
ท่า โย้เวอ ตา ดื้ง แล ชี� ยาว ฮ้างม้าน ตอ ย้าง ซฺ้อก ย้า ว่าง ชี� ศิษย์ อืม นาบาตา ย้า
นื งบาม่าน คูช�
ี 52 ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น อือนา ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ ปอ
ชี แฮ้ง กงามย้าง เวิม� จ้า ยอ บ่าแบ พระเยซู อ่าซ่าง ม้าม้า แน�
พระเยซู เยนเนซาเรท อางเมิง เวอ ชฺา้ งอางด้า อือนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 14:34-36)
53 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม ล้อ งตา ลองอองอางฮื่อ แฮ้ง คาม แล เยนเนซาเรท
อางเมิง โย้เวอ เคิน แล คูช�
ี ยาว ศิษย์ อืม ล้อง แฮ้ง พือ ชี คูช�
ี 54 พระเยซู ล้อง โย้
*

6:37 6:37 เดนาริอน
ั นี้ ยา่ ค้าแต้ เวอ พลู้ นา อางเม้ง ฮ้าว ย้าง� ทื่อเดนาริอน
ั นี้ ยา่ ชฺา้ ง ล่ากาน ทื่อนื ง ว่า ยาว�
ล่ากานว่าฮู่ กงาบู้ ย้าง ล่อ อางฮู่ จา แง� 200 เดนาริอน
ั นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน 200 นื ง ว่า ยาว ล่ากานว่าฮู่ กงา
ย้าง ล่อ อางฮู่ จา แง�
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เวอ อ่อก ล้าน ยาว� ค่ องช่าง อือ มย้าง เมอ ยอง ซฺ้ อก ย้า แบน ชี ยา พระเยซู แน�
55 แฮ้งย้า ยอง ฮากนา ม่า แบ โค ปี่ ชี�
่ แน ชฺา้ ง อางด้า อือนา อ่าเพ่น เวอ กาน ลาม
ล้าน คูช�
ี แน พระเยซู นา พ่าญาด ยา ปี่ ชี�
่ 56 นี้ แม้แนยาว พระเยซู บ้าเจอล้อเกิง้ แอ
แง� ค่อง ล่าอ้าว อางเมิง ล่าเวิม� ค่องช่าง อืม ชฺา้ งอางด้า อือนา ก้าด โย้เวอ ซฺ่ืย ชี ล้า
คูแง� แน ค่องช่าง อืม พระเยซู นา ป้า คูแง� ชฺา้ งอางด้า อือนา ยาง ค่าลาวม่านเงิน
โย้เวอ ว่า ปี่ ปาว แน� แน ชฺา้ งอางด้า คาโคลาโค พระเยซู ค่าลาวม่านเงิน แฮ้ง กงา
ว่า คูชี อืม ด้ากย้าง คูชี แฮ้ง โปยว ชี�

7
พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แน ชฺา้ ง อือ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
(มธ� 15:1-20)
1 ทื่อนื ง จา แง� ฟาริสี มู อือ แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อบ่า เยรู ซาเล็ม อางเมิง
2
โย้เวอ จายล้า คูชี อือ ซฺ่ืยกา พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู ศิษย์ ทื่อบ่า
อือ ล่าปู่ บ่าชี่ แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง คูชี แน มย้าง ชี� 3 (ฟาริสี อือ แน ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค นี้
ย่า ล่าปู่ บ่าชี่ แน ฮ่างบ่าจฺ่า คู� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ค้าแต้ เวอ อางลี้ บอางล่าว ยองนา ม่า
ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ แง� 4 ก้าด เวอ จฺ่าเกิง่ วื้อ จายล้า ชี อืม ทื่อช่างกานญา ฮา
แง� ล่าปู่ บ่าชี่ แล่เปิน บ่าจฺ่า เย� อ่าจ่าม ยองมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว กาบ่ากาเจ้อ อือ
อางอีบ่าอ่า ฮา ล้าน แล่ คูช�
ื นี้ ออ
ื ย้าเย่� ลอค่อ จอ อือ� อูล
่ ่อง
ี อางลี้บอางล่าว แฮ้ออ
จอ อือ� ฮ่างเพิน
่ จอ อือ��
5 แฮ้งย้า ฟาริสี อือ แน อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คูช�
ี
“บ้าเจอ นาง ศิษย์ อือ ค้าแต้ เวอ อางลี้บอางล่าว กงูนา ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน บ่า
ฮา เค่ แน� บ้าเจอ ยอ ล่าปู่ บ่าชี่ แน ฮ่าง อางจฺ่า ดื้ง แน�” แน�
6 แฮ้งย้า พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ มอ ยาว แต้ม
ชี ชี แฮ้ยา่ อางกง่าอางเกิง ย้า� ยา มอ ชี นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ
อือ ย้าแน� แน ยา นี้ แม้แน พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี�
‘พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง�
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า กงานา ม่านป่อง แฮ้งญา นาบทื้อ ล่า คูแง
จ้า ยอง นื งบา แฮ้ยา่ กงานา บ่านาบบ่าทื่อ ล่า�
7 นี้ แม้แนยาว ยอง กงานา สรรเสริญ ฮา ล่าง นี้ ยา
่ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา�
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าม่าบ่าอู่บ คู� จ้า ชฺา้ ง อางลี้บอางล่าว
แต่ง ชี อือ ม่าอูบ
่ คูแง� แน� ✡
8 “นองมู นี้ ยา
่ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง วี ยาว� ชฺา้ ง อือ ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง
ฮา เค่ คูช�
ี แน�
9 พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แลน แล่ ช�
ี่ “นองมู นี้ ยา่ แอ้ น แคนแคน ลื้ กล้า น คูแง�
นอ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง วี คูช�
่ จี่ต่าง อือ ฮา เค่ คูง แนนอ�
ี ไม้ ชฺา้ ง ม่าอูบ
10 ฮู ปาว โมเสส* นองนา นี้ แม้ ม่า ล่าง� ‘ค่า ตอง อางบา อางโบ้ ง นา นาบทื้อ โว�’ ✡
แน ‘ชฺา้ ง ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา แซ้งว้าน ชี อือนา แซ่ โว�’ แน� ✡ 11 จ้า นองมู
นี้ ยา่ นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ คูแง� ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นี้ แม้แน ม่า นี้ ยา่ บ่าไล่� ‘อ่าบา
✡ 7:7 7:7 อิสยาห์ 29:13 * 7:10 7:10 โมเสส ยิวชฺา้ ง อือนา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ซฺ่ืย อ่อก ลือ ชี มาง ย้า� ไม้
แฮ้ญ่ามเมอ ยิวชฺา้ ง อือย่า ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ย่าเจ่น น่ อ� แน ยา อางลี้บอางล่าว ทื่อแช่ ข้อ แต้มชี มาง ย้า�
✡ 7:10 7:10 อพยพ 20:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ✡ 7:10 7:10 อพยพ 21:17; เลวีนิติ 20:9
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อ่าโบ้ง เวอ� กงา อางเกิ่งอางก้อ ไน้ นา อางปล่อง ล่ากงา กาง อือย่า� พาจาว มางนา
ท่าน โค ยา� แน� 12 นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ นอ ยองนา ม่าอู่บ อางบา อางโบ้ง นา เจิน
้ เจ้อ
13
บ่าปี่ ปล่อง แน ฮา ชี แน ทื่อช่างกานญา� นี้ แม้แนยาว นอ พาจาว มาง อางลี้บอาง
ล่าว แฮ้ง วี ยาว� ชฺา้ ง อือ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ คูช�
ี แน นอย่า นี้ ป้าค้า ม่าอู่บ คูชี
ไล เลิง่ ย้า�” แน�
ชฺา้ ง อือ นื งบา แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ ชี่ ย้าง

ค่ องช่าง อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว นี้ แม้ แน ม่าอู่บ ชี� “แม่น แน น้า คูโว�
แน แบ ชี คู ปาว� 15 ชฺา้ ง อือ จฺ่าเกิง่ จฺ่า อ้องแล ปี่ ชี่ อือย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าจา ยอง นื งบา
แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ ชี่ แน� ยอง นื งบา โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จายล้า ชี อืน ญา� ยอง นื งบา
แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ แง� 16 อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า โว�” แน�
17 น่ อง โย้เวอ พระเยซู ค่ องช่าง อือนา เจิก
้ คล้าว โย้เวอ อ้อง ล้าน ยาว� ศิษย์
่ ยูม
อืม ยางนา ซฺ้า ล้า คูช�
ี แน ยาง อางเลิง่ เพ้ก ม่าอู่บ ชี แฮ้ง น้าท้าม คูช�
ี 18 พระเยซู
มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ กาซื้ง ลา� ชฺา้ ง อือ จฺ่าเกิง่ จฺ่า อ้องแล
ปี่ ชี่ อือย่า เจิน
้ เจ้อ มาง บ่าจา ยอง นื งบา แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ ชี่ แน� 19 ไม้ จฺ่าเกิง่ แฮ้
อือ ยอง นื งบา คล้าว โย้เวอ บ่ากงา อ้อง แล� จ้า ป่องปอง คล้าว โย้เวอ กลา แอ แง�
ยาว แอ่ง อือ ค่า มตู่ เวอ กลา แอ ปี่ แง� แน� (พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ จฺ่า เกิง่
กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ อางจฺ่า กงากา แอ่น ญา เย��
14 พระเยซู

พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แลน แล่ช�
ี่ “ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ ง อือนา ฮา โซซา ปี่ ง นี้
ย่า ยอง นื งบา โย้เวอ จายล้า ชี อือ ย้าเป� ยาว นี้ งย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา อางโซ
อางซา แน ฮู นี้ ยา่ � 21 ไม้ อางเลิง่ บ่าแม่น นี้ ยา่ นื งบา โย้เวอ จายล้า แง น้ อ� อางเลิง่
บ่า แม่น นี้ ยา่ นี้ ออ
ื ย้าเป� ก่า มกืด บ่า แม่น อือ� ป้อ งก้า อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ ฮา
อือ� ฮาก อางเกิง่ ค่าว อือ� ฮากนา แซ่ อือ� 22 ฮาก อางบี่อางบล้อง นา จู้ เพล่อ อือ�
ตานฮา จา อือ� ฮากนา จ้อบ อือ� ป้อ งก้า ตานฮา จา อือ� ฮากนา เจอค้อย อือ� ฮา
กนา ค่าว จี่ อือ� อ่อนจ่า แล่ง อือ� แน อางเลิง่ อางจ่าง ฮา อือ� 23 อางเลิง่ บ่า แม่น
คาโคลาโค นี้ อือย่า ชฺา้ ง อือ นื งบา คล้าว โย้เวอ จายล้า แง� แน อางเลิง่ บ่าแม่น นี้
อือย่า ชฺา้ ง อือ นื งบา แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ แง� แน�
20 ยาว

พระเยซู ค่าบาย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า มางนา นื งบาเจ้อฮู ชียา้ ง
(มธ� 15:21-28)
24 ยาว พระเยซู มือ โย้เวอ เจิก
่ ไทระ อางเมิง ก่องทาง โย้เวอ ค่อง อือเมอ แลน ชี�
ยาว ยาง มือ ยูม
้ ทื่อ ลาง มาง ก้อง อ้อง ดื้ง แล ชี� ยา อ่า ซ่าง มางนา บ่า แบ ปี่ ซี่ ยา
ล้อเกิง้ ดื้ง แงแน� จ้า ค่องช่าง อืม แบน ชี�
25 ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง� ยาง อางย่าย่าบี่ มางนา แด่ยา
่ อ่อง ปี่ ชี�
่ ยาง มือ พระ
เยซู ล้าน ชี แน แบน ยาว พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� แน พระเยซู ล่า คื่อ โย้ เวอ บอกไว้
ชี� 26 ค่าบาย่า นี้ ม้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า� ยา ฟี นิเซีย แควน ประเทศ ซีเรีย โย้เวอ เกิด
้ ชี�
ยา พระเยซู นา ป้า แง� แด่ยา่ ยาง อางย่าย่าบี่ มางนา อ้อง ชี แฮ้มางนา ก่าอ่อก ปาว
แน�
27 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชี� “กงา ยิว ชฺา้ ง จ้า นา ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า�
ยิวชฺา้ ง นี้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา คื่อ อางโซอางซา นา อางตู้ แน จี่ แง� ท้าว กงานา ยิวชฺา้
งบ่าอ่า คื่อ แม้แน เพล่อ คูชี อือนา จฺ่าเกิง่ ปี่ � ปี่ ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ลา� ยิวชฺา้ ง ย่าเก
อือนา ปี่ ออน ฮา แฮ้ง บ่าเช แล่ ลา�” แน�
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ค่าบาย่า ม่าง นี้ แม้ จี่พอ ชี� “อางอ้า ย้า� จ้า ย่าเก อือ ฮ่างจฺ่า เมอ จฺ่าเกิง่ โต
อ่อก เวอ กลา แอ ชี แฮ้ยา่ คื่อ อือ บ่าจฺ่า กงา กาลา�” แน�
28 จ้า

พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “นาง จี่ นี้ ยา่ นาบาตา แม่น� นาง ยูม
้ เวอ พ่าว
แลน แล่ ปาว� ไม้ กงาย่า แด่ ยา่ นาง อางย่าย่าบี่ มางนา อ้อง ปี่ ชี่ แฮ้มางนา ก่า อ่อก
ย้า� แน�
30 ค่าบาย่า แฮ้มาง ยาง ยูม
้ เวอ พ่าว เคิน แล เมอ� มย้าง ชี ยาง อางย่าย่าบี่ ม้า ยู่
ป่าม โย้เวอ ยูน
่ ชี� แน แด่ยา่ ม่าง อ่อก ชีแน�
29 ยาว

พระเยซู ชฺา้ ง น่าซื่ง น่าป่าง มางนา ยา ชียา้ ง

31 ยาว

พระเยซู มือ ไทระ อางเมิง ก่องทาง โย้เวอ ค่อง อือเมอ เจิก
่ แอน ชี� แน ยา
ไซดอน อางเมิง โย้เวอ ย่อไก ชี� ไม้ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ แล แง แนนอ� ยาว
ยาง เดคาโปลิส† แควน โย้เวอ เคิน แล ชี� 32 ยาว ค่องช่าง อืม ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา
ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ค่าพ่าย่า นี้ ม้า น่าซื่ง น่าป่าง แน อ่าล่อ แน บ่าจี่ท้อบ กา�
ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ป้า ค่าพ่าย่า มาง ก้อง ล่าปู่ โบ้ย ปี่ ชี�
่
33 ยาว พระเยซู

มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา ซฺ่ืย ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ เจิก
่ แอน ชี� ยาว ยาง
ล่าญู่ง แฮ้ง ค่าพ่าย่า แฮ้มาง น่าซื่ง อางฮ้อน 2 ฮ้อน โย้เวอ โค่ง อ้องแล ปี่ ชี�
่ แน ยาง
ล่าญู่ง โย้เวอ ค่านล่าง พี่ด กาน ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ม่านล่า โย้เวอ แดด ชี� 34 ยาว
พระเยซู มือ มู่งท่า โย้เวอ ฮูน ชี� ยาว ยาง อางซ่ากล่างบ้า ฮา ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “เอฟฟาธา� พอง อ่อก โว�” แน ฮา แง� 35 ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้
มาง ซฺ้อก ย้า กงากย่า ชี แน จี่ท้อบ ชี�
36 ยาว

พระเยซู มือ ค่องช่าง อือนา ม่า ชี อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา อ่าซ่าง มางนา บ่าอูบ
่ น้า
ปี่ โจ แน� จ้า พระเยซู ยองนา บ่าปี่ จี่ แน ล้อม้อก ม่า แง� ยองมู แฮ้ง ค้าแจ้ ย้า ฮา
กนา อู่บน้า ปี่ แง� 37 ชฺา้ ง กงากย่า คูชี อืม นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี แน นี้ แม้แน
จี่ ลางกา ชี� “ยา บ้าเจอ ฮา เวิม อางแม่น ม้าม้า ย้า� ยา ชฺา้ ง น่าซื่ง น่าป่าง อือนา ฮา
กงากย่า ปี่ เวิม อางกงา� แน ชฺา้ ง บ่าจี่ตอ กาง อือนา ฮา จี่ ปี่ เวิม อางกงา� แน�

8
พระเยซู ชฺา้ ง 4,000 คู่น อือนา ฮ่าง จฺ่าเกิง่ ปอ ชียา้ ง
(มธ� 15:32-39)
1 ทื่อ เทอ จา แง� ค่ องช่าง อางอี บ่า อ่า พระเยซู ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ชี� ยองมู นี้
ย่า จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา� แฮ้งย้า พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา ฮ้าว นี้ แม้แน ม่า ชี� 2 “กงา
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ซื่งกง่ากย้า เค� ยอย่า กงู ก้อง ดื้ง ล้า 3 นื ง เคิน ญา� 3 ยองนา อางแบ่
อางซฺู่ แน บ่าแอ ปี่ ซี่� อ่าซ่า แก้บ้า อือเมอ ปางปี ฮาน นา วาม ค่า� ไม้ ยองมู เวอ ชฺา้ ง
ทื่อบ่า อือย่า ยูม
้ อางเว่อ�”

ยาง ศิษย์ อืมมือ จี่ ชี นี้ แม้แน� “ซ่องก่องอางเว่อ นู้เวอ ชฺา้ งอางบย่า นี้ ออ
ื นา
ล้อแม้แน จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ปอ กงา กาแน�” แน�
4 ยาว

มือ นี้ แม้แน น้า ชี� “นองก้อง ค้านู้มป่าง อ้าล่อ ซื่อ จา แง�” แน�
ยาว ยาง ศิษย์ อืมมือ พอ คู ชี 7 ซื่อ จา แงแน�
5 แฮ้งเย่ พระเยซู

†

7:31 7:31 เดคาโปลิส แควน นี้ ยา่ กรีก จี่ต่าง เย� อางเมิง ทื่อแช่ เมิง ดื้ง ช้อน ลางกา ชี แน ฮา แง� เดคาโปลิส
แควน นี้ ยา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ดื้ง แง�
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6 แฮ้งย้าเย่

พระเยซู มือ ค่องช่าง อือนา ม่า นื้ งชฺา่ ท่า เวอ ดื้ง ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง มือ ค้านู้
มป่าง 7 ซื่อ แฮ้ง ท่าม พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว� ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ชี� ยาว
ศิษย์ อือ นา ปี่ ค่ องช่าง อือ นา เปิ่ ง ปี่ ชี�
่ 7 ยอง ก้อง ล่องแต่ อางโต อางอี 2-3 โต จา
ชี� พระเยซู มือ ล่องแต่ แฮ้ง ท่าม พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว ศิษย์ อือ นา
ม่า ค่องช่าง อือนา เปิ่ ง ปี่ ปี่ ชี�
่ 8 ค่องช่าง อืม ก้อ ย้า กงาจฺ่า คูช�
ี แน ศิษย์ อืม จฺ่าเกิง่
9
จ้านล้าชี แฮ้ง 7 ซ้าล้อง ปลื้ง ย้า กอ กงา ชี� นี้ เทอ ชฺา้ ง ดาบ กงา ชี แฮ้ยา่ 4,000 คู่น
ล่อซฺ่า� ฮ่างจฺ่า เปิน ยาว พระเยซู มือ ยองนา ม่า ยูม
้ เวอ พ่าว แล แล่ ปี่ ชี�
่ 10 ยาว ซฺ้
อกย้า พระเยซู แน ศิษย์ อืม ล้องตา ดาลมานูธา แควน เวอ แลน คูช�
ี
ฟาริสี อือ พระเยซู นา ม่า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปี่ ชี่ ย้าง
(มธ� 16:1-4)
11 ฟาริสี อางมู เวอ ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง พระเยซู นา จี่เจ้ ล้า ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ พระ
เยซู นา นี้ แม้ แน ตา จ่า คูแง� จาว่า แน ยาง พาจาว มาง ก้อง ม้า ม้า แน จาย ลือ ชี
แน ยาว� อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ยองนา ฮา ฮู ปี่ โว แน�✡ 12 พระเยซู แฮ้แม้แน
กงากย่า เมอ ยาง อางซ่ากล่างบ้า แน จี่ ชี นี้ แม้แน� “อามือ ชฺา้ ง นี้ ยา่ บ้าเจอฮา กงา
นา ยองนา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ฮู ปี่ ล่า ซีง นามบ่าแบ�✡ กงา ม่า แบ ปี่ ล่า
ว่า กงาย่า เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮา ฮู ปี่ � แน� 13 ยาว พระเยซู แน
ศิษย์ อืม ล้อง เวอ พ่าว แอน แล่ช�
ี่ แน ล้องตา ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่ากย่า คาม
แลน คูช�
ี
พระเยซู ศิษย์ อือ ค้านู้มป่าง อางเลิง่ แฮ้ง ม่านชู ย้าง
(มธ� 16:5-12)
14 ศิษย์ อือ ค้านู้ ม ป่ าง บ่า ฮ่า น ลือ แน ลู้ม ชี ช่า คูช�
ี แน ล้อง โย้ เวิม ค้านู้ม ป่าง
15
ทื่อซื่อ ญา จา แง� พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ ชี� “ฟาริสี อือ แน ก่าซ้าด
เฮโรด ชฺา้ ง อือ อางเจ้อ✡* แฮ้ง แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� แน�
16 แฮ้งย้า ศิษย์ อืม นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “อ่าจาน มาง นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา
่ กงู ค้านู้ม
ป่าง ลู้ม ชี ช่าชี่ แฮ้ง ปาปาย นาตู้� แน�
17 พระเยซู อางแบ ย้า ยองมู แฮ้ยา
่ บ้าเจอ จี่ ลางกา ชีแน� แฮ้งย้า ยาง นี้ แม้แน จี่
ชี� “นอ บ้าเจอฮา ค้านู้มป่าง ลู้ม ชี ช่าชี่ อางเลิง่ แฮ้ง จี่ กาแง� นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ บ่า
มย่าง กาซื้ง ลา� นอ นาบาตา อางลื้กอางล้าน คู� 18 แมนื อ จา เวิม บ่าฮู มย้าง กา�
น่าซื่ง จา เวิม บ่ากย่า คู�✡ นอ ลู้ม แอ ลา� 19 กงา ชฺา้ ง 5,000 คู่น อือนา ค้านู้มป่าง
5 ซื่อ ปอ เมอ� นอ ค้านู้มป่าง จ้านล้าชี แฮ้ง อาล้อ ซ้าล้อง กอ กงา แอ�” แน� ศิษย์
อืม นี้ แม้แน พอ คูช�
ี “12 ซ้าล้อง� แน�
20 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน น้า แล่ช�
ี่ “กงา ชฺา้ ง 4,000 คู่น อือนา ค้านู้มป่าง 7 ซื่อ
ปอ เมอ� นอ ค้านู้ม ป่าง จ้านล้า ชี แฮ้ง อาล้อ ซ้า ล้อ ง กอ กงา แอ�” แน� ศิษย์ อืม
นี้ แม้แน พอ คูช�
ี “7 ซ้าล้อง� แน�
21 แฮ้งย้า พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “ซ้ามบา กงา นี้ แม้แน ฮา ฮู ปี่ ล่าเวิม นอ บ่า
แบ กาซื้ง ลา�” แน�
✡ 8:11 8:11 มัทธิว 12:38; ลูกา 11:16

*

✡ 8:12 8:12 มัทธิว 12:39; ลูกา 11:29

✡ 8:15 8:15 ลูกา 12:1

8:15 8:15 อางเจ้อ นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ อางช่า ย่าง� อางเจ้อ นี้ ยา่ ล่าที่ อางบย่า จา แง� อางเจ้อ ล่าที่
นี้ ยา่ กงูนา ฮา ยางนา ฮา เค่ ปี่ ล่าแง� ค้านู้มป่าง อางเจ้อ แฮ้งแม้แน ย้า� อางเจ้อ อางอี้ เวิม คาวแปง แฮ้งนา
ฮาย อูง่ บย่า ล้า ปี่ แง� ✡ 8:18 8:18 เยเรมีย์ 5:21
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พระเยซู เบธไซดา อางเมิง โย้เวอ ค่าพ่าย่า แมปอ มางนา พ่าญาด ยา ชียา้ ง
แน ศิษย์ อือ เบธไซดา อางเมิง โย้เวอ เคิน แล เมอ� ค่องช่าง ทื่อบ่า อืม
ค่าพ่าย่า แมปอ ทื่อม่าง ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูช�
ี แน ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ป้า
ยางนา ล่าปู่ โบ้ย พ่าญาด ยา ปี่ ชี�
่ 23 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า แมปอ แฮ้มางนา
ชื้ง ค่อง อางเง้ เวอ ซฺ่ืย อ่อกแอน ชี� ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า แมปอ แฮ้มาง แมนื อ
2 ซื่อ โย้เวอ ค่านล่าง พี่ด กาน ชี� แน ยาง ล่าปู่ แฮ้ง ค่าพ่าย่า แมปอ แฮ้มาง แมนื อ
โย้เวอ แดด ชี� ยาว ยาง นี้ แม้แน น้าน ชี� “ฮู มย้าง ย้า�” แน�
24 ยาว ค่า พ่าย่ า แมปอ แฮ้ มาง แมก่ า แงน ฮู กว่า ชี� แน นี้ แม้ แน พอ ชี� “พื้อ
แน ฮู มย้าง แง� ชฺา้ ง อือนา จฺืงจฺ้ ืง ย่อ กว่า ชี แม้แน ฮู มย้าง แง� แน�
25 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยาง ล่าปู่ แฮ้ง ค่าพ่าย่า แฮ้มาง แมนื อ โย้เวอ ทื่อเทอ แดด
แล่ช�
ี่ ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้ มาง แมนื อ พอง ฮูน ชี� ยาว ยาง แมนื อ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ ย้า
เจ้ง แน ฮู มย้าง ชี� 26 ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “นาง ยูม
้
โย้เวอ ซฺ้อก แน พ่าว แอน แล่โว� ล้อเกิง้ บ่าแว บ่อ โจ�” แน�
22 พระเยซู

พระเยซู ก่าซ้าด อางฮื่อ มาง ย้า
(มธ� 16:13-20; ลก� 9:18-21)
27 พระเยซู แน ศิษย์ อือ ซี ซารียาฟี ลิ ป ปี อางเมิง โย้ เวอ ค่อง อางแท้ อือ เมอ แลน
คูช�
ี แก้บ้า ย่อ แล เมอ พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน น้า ชี� “ฮาก กงานา อ่าซ่าง
แน จี่ เคอ ล่าง�” แน�
28 ศิษย์ อืม นี้ แม้ แน พอ คูช�
ี “ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า นางนา จี่ เคอ ล่า แง� นา ยอห์น
ชฺา้ ง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แฮ้มาง แน� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นางนา จี่เคอ ล่า
แง� นา ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์† แน ชี่ แฮ้มาง แน� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ
ย่า นางนา จี่เคอ ล่าแง� นา ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง
มาง� แน�✡
29 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน น้า ชี� “ท้าว นอ กงานา อ่า ซ่าง แน เย้ง ล่า
คูแง�” แน� เปโตร มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “นาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด อางฮื่อ‡ เพ
ล่อ ปี่ ชี่ แฮ้มาง ย้า�✡ แน�
30 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา ปี นแตปี นนา แน ม่า ชี� ยา อ่าซ่าง แน ฮากนา
บ่าม่า แบ ปี่ โจ แน�
พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง มอ ย้าง
(มธ� 16:21-28; ลก� 9:22-27)
31 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ ชี� “กงาชฺา
้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ ม้า
ไลย่ างไลเจ้อ ย้า กงาโอ้ ด ตูก พานลาบ้า บ แง� ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ� ปุโรหิต ยอคา อือ
แน อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ กงา จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� แน กงานา ฮาก แซ่ ล่า
แง� จ้า พาจาว ม้า กงา ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 แฮ้นืง เวอ แต่ ล้า ปี่ ล่าง� แน� 32 พระเยซู
ศิษย์ อือ นา ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง เจ้ง ย้า อูบ
่ น้า โค ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า เปโตร มือ พระเยซู
นา ยางก้อง แท้ แน จาก แอ ปี่ ชี�
่ ยาว พระเยซู นา จี่ ชี บ้า เจอฮา แฮ้แม้ จี่ แงแน�
33 พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา พลาบ ฮู ยาว� เปโตร นา นี้ แม้แน อี่ ชี� “ซาตานแด่ยา
่ ยอ
†

8:28 8:28 เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้า� ยา พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
บ่าเกิด
ี แต่จา ชี� น่ อง โย้เวอ 850 ปี จาย ล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง เกิด
่ ฮู่ เมอ จี่วด
้ ลือ ชี� ✡ 8:28 8:28
✡ 8:29
มาระโก 6:14-15; ลูกา 9:7-8 ‡ 8:29 8:29 ก่าซ้าด อางฮื่อ นี้ ยา่ กรีก ต่าง เวอ คริสต์ แน จี่ แง�
8:29 ยอห์น 6:68-69

มาระโก 8:34
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คา แม้แน บ่าจี่ โจ� ไม้ นา พาจาว มาง เย้ง แฮ้งแม้แน บ่ากงา เย้ง� จ้า ชฺา้ ง เย้ง แฮ้ง
แม้แน เย้ง แง� แน�
34 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ อือ นา แน ค่ องช่าง อือ นา ฮ้าว อ้อง ล้า ปี่ ชี�
่ แน ยาง นี้
แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง กงานา เค่ ล่าซี่ง แง� ค่าตอง นื งบาวา แน ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว ค่า
ตอง ไม้กางเขน แฮ้ง ป่า แล่ ยาว กงาก้อง เค่ ลาน โว�✡ 35 ไม้ ชฺา้ ง ค่าตอง จี่ วด
ี แฮ้ง
นา กงานา ล่อบ่าปา แน ลาก อือ กงาซฺี้ แง� จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย� แน
กงา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว กว่า ปาปาย กงาซฺี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา
36
✡
แล แง�
จาว่าแน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี อือ อางซื้ง กงาเพล่อ ยาว�
จี่วด
ี ม้าม้า บ่าจา ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง� 37 ไม้ จี่วด
ี ม้าม้า นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าไคล่ ยู้
38
กงา กา� ชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี่ อางนื ง อางญ่าม นู้เวอ� แน อางบล่าบ
อางนื ง อางญ่าม นู้เวอ อ่าซ่าง กงา ชฺา้ ง เพล่อ แฮ้งนา ซฺ่าจอ แง� แน กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
แฮ้ง ฮา เค่ แฮ้งนา ซฺ่าจอ แง� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พ่าว
ลือ แล่ แฮ้นืง� กงาม ชฺา้ ง แฮ้มางนา กงา ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แฮ้งนา ซฺ่าจอ แง� แน แฮ้นืง
กงาย่า เท่วาด่า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ลือ แง� แฮ้นืง อ่าโบ้งพาจาว ล่า
ที่ อางฮื่อ แฮ้ง ฮา กงา อางโต โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า อ่อก ล้า ปี่ แง� แน�

9

พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า จูง อือย่า� พาจาว มาง ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ� ก่าซ้าด อางฮื่อ เพ
ล่อ ลือ ชี แฮ้ง บ่ากงา มย้าง ยาว บ่าซฺี่� แน�
1 ยาว

โมเสส แน เอลียาห์ เย่ด พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชียา้ ง
(มธ� 17:1-13; ลก� 9:28-36)
2 6 นื ง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น ยองนา ตาแซ้ อางม
อง โย้เวอ ซฺ่ืยแลน ชี� ยาว พระเยซู มือ ยอง ล้าก้า โย้เวอ เพ่น ชี� 3 ยาง อางก่าอาง
ตูม แฮ้ยา่ ป่ อนล่อนช่อน แน แปล้น บล่าบบล่าบ ย้า� ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ
อางก่า อางตูม อางป่อน อือ ล่อ บ่า ปา ป่อน แง� 4 ยาว ยองมู แฮ้ง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่
นฮู โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์* เย่ด พระเยซู นา จี่ชา่ ง นา มย้าง ชี�
5 แฮ้งย้า เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “อ่าจาน เวอ� กงู นู้เวอ ดื้ง ชี นี้ ยา
่
นาบาตา แม่น เป� ไม้ กงู ยา่ ซ่า วย่า 3 ลาง ชอ คูแน� นางนา ทื่อ ลาง ดื้ง ปี่ ล่า แน�
โมเสส นา ทื่อลาง ดื้ง ปี่ แน� เอลียาห์ นา ทื่อลาง ดื้ง ปี่ แน� แน� 6 (เปโตร บ่าแบ เย
ยา บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา แน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นาบาตา ย้า แคแล่ช�
ี่ �
7 ยาว มู่งบื่น อางป่ อน อืม ยองนา โปก โค ชี� แน มู่งบื่น อางป่ อน โย้เวอ นี้ แม้แน จี่
อ่อก ลือ ปี่ ชี�
่ “นี้ ม้า กงา อางย่า ลาก มาง�✡ ยางนา น้าจ่า โว�”✡ แน�
8 แฮ้งย้า ยอง มือ ซฺ้า ฮู กว่า ชี� จ้า อ่าซ่าง มางนา บ่ามย่าง คู� พระเยซู นา มย้าง
ชี แฮ้ง ญา�
9 ยาว ยองมู แฮ้ง ซฺ่ ืย กา ตาแซ้ โย้เวอ ย่อ ลู่ง แอ แล่ เมอ� พระเยซู มือ ยองนา นี้
แม้แน ม่า ชี� “นอง อางเลิง่ กงามย้าง ชี นี้ ง กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง ซฺี้ ยาว แต่
ล้า แล่ เมอ ฮากนา อูบ
่ น้า ปี่ โว� จ้า อามือ อ่าซ่าง มางนา บ่าอูบ
่ น้า ปี่ แคน โจ�” แน�
✡ 8:34 8:34 มัทธิว 10:38; ลูกา 14:27 ✡ 8:35 8:35 มัทธิว 10:39; ลูกา 17:33; ยอห์น 12:25 * 9:4 9:4
โมเสส แน เอลียาห์ เย่ด พระคัมภีร ์ อางอ้าน โย้เวอ ยิวชฺา้ ง ยอคา นาบาตา ปีนแตปีนนา เย� ✡ 9:7 9:7 มัทธิว
3:17; มาระโก 1:11; ลูกา 3:22 ✡ 9:7 9:7 2 เปโตร 1:17-18

มาระโก 9:10
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10 ยาว

ยองมู แฮ้ง พระเยซู ม่า ชี แฮ้งแม้แน ฮา คูช�
ี จ้า ยองมู นี้ ยา่ ยองต่องยอง
แน นี้ แม้ น้าท้าม ลางกา ชี� “ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง แฮ้ บ้าเจอ�” แน�
11 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืมมือ พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้แน� “บ้าเจอ อางลี้บอางล่า
ว ม่าอูบ
่ ฮู อือย่า อางจี่ คู แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ ม้า พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ฮู่ เวอ ลือออน ฮา แงแน�✡ แน�
12 พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “อางกง่า ย้า� เอลี ยาห์ ก่าซ้าด แฮ้ มาง ฮู่ เวอ ลือ
ออน ฮา แง� ไม้ ยา กูยา่ งกูเจ้อ กงาซฺ้า ชี ลางออน ฮา แง� จ้า นอ อางแบ คู ย้าล่า�
บ้าเจอ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน อางแต้ม ชี แน� ‘กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ ม้า นาบา
ตา ย้า กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง� แน ชฺา้ ง อืม กงานา วี ล่าแง� แน� 13 กงา ม่า แบ
ปี่ ล่าว่า� เอลียาห์† ลืน ญา� แน ชฺา้ ง อืม ยอง นื งบาจาบวา ย้า เอลียาห์ นา ฮาช่าง ชี�
่
พระคัมภีร ์ เวอ มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� แน�
พระเยซู ย่าเก แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี่ มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 17:14-20; ลก� 9:37-43)
14 พระเยซู� เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น ยองมู แฮ้ง ศิษย์ ทื่อ บ่า อือ จา โย้ เวอ ย่อ
เคิน แอ เมอ� ยองมู แฮ้ง มย้าง คูชี ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า ศิษย์ แฮ้ออ
ื นา จูง แวด คูชี
แน� แฮ้ญ่ามเมอ อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อบ่า อือย่า ศิษย์ แฮ้ออ
ื นา อางเลิง่ ซฺ้า จี่เจ้
คูแง� 15 ค่ องช่าง อือ พระเยซู นา มย้าง ยาว นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี ยาว ยอง
พระเยซู นา ฮื่น ซฺ้า ล้า คูช�
ี
16 พระเยซู มือ นี้ แม้แน น้า ชี� “บ้าเจอ อางเลิง
่ จี่เจ้ กาแง�” แน�
17 ยาว ค่ องช่าง อือ อางมู โย้ เวอ ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง มาง นี้ แม้ แน พอ ชี� “อ่า จาน
เวอ� กงาย่า ค่าตอง อางย่าย่าค่า มางนา ซฺ่ืย นางก้อง ล้า แอ� ยา บ่าจี่ ตอ กา� ไม้
แด่ ยา่ อ่อง ปี่ ชี�
่ 18 แด่ ยา่ นี้ มาง ย่า เก มางนา อ้อง เมอ กู เทอ ย้า ย่า เก มางนา ฮา
ยืกซ่าน นื้ งชฺา่ ท่า โย้เวอ เลิง แอ ปี่ แง� ย่าเก นี้ มาง อางโต แก่นแล่งแท้ง� ซ่อเพ่ แช่
แก่น� ค่านล่าง เซฺ่อ ย้า� กงาย่า นาง ศิษย์ อือนา ป้า แด่ยา่ ก่า อ่อก ปี่ แอ่� จ้า ยองมู
นี้ ยา่ บ่าฮา กงากา� แน�
19 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ ชี� “ชฺา
้ ง บ่าเจ่อ อือ เวอ� กงา นองก้อง อางมล่าง
ล่า กงาดื้ง แล แล่ แง� กงา นองนา อางมล่าง ล่า กงาโอ้ด แล แล่ ล่าแง� ย่าเก แฮ้
มางนา กงาก้อง ซฺ่ืย ลาน ปาว� แน�
20 ยาว ยอง ย่าเก แฮ้มางนา ซฺ่ ืย ล้าน คูช�
ี แด่ยา่ ย่าเก แฮ้มางนา อ้อง ชี มาง พระ
เยซู นา มย้าง เมอ� ย่าเก แฮ้มางนา ฮา ยืกซ่าน นื้ งชฺา่ ท่า โย้เวอ เลิง แอ ปี่ ชี�
่ ยาว ย่า
เก แฮ้มาง นื้ งชฺา่ ท่า โย้เวอ ค่านล่าง เซฺ้อ ย้า ยู่ ล่าน กว่า ชี�
21 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ย่าเก แฮ้มาง อางโบ้ง มางนา นี้ แม้แน น้า ชี� “ยา นี้ แม้ เพ
ล่อ ล้า มล่าง คางลา�” แน� ยาว ย่าเก แฮ้มาง อางโบ้ง มาง นี้ แม้ แน พอ ชี� “ยาง
ย่าเก อางอี แน ฮา เมอ จาย ย้า� 22 แด่ยา่ นี้ ม้า ยางนา ไลเทอ เคิน ญา ชา แซ่ แง�
กาเทอกา ยางนา ฮา บี่ ท่อ กอง อางจฺ่อ โย้ เวอ กลา แอ ปี่ แง� กาเทอกา ยางนา ฮา
ล้าง โย้เวอ กลา แอ ปี่ แง� อ่าจาน เวอ� นาง อางปล่อง กงากา แน ยาว� กงูนา ซื่งก
ง่ากย้า แน ปล่อง ล่าปาว� แน�
23 แฮ้งย้า พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “บ้า เจอ ‘นาง อางปล่อง กงากา แนยาว�
แน อางจี่ แน� ชฺา้ ง อางเจ่อ อือย่า กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา กงากา แง� แน�
✡ 9:11 9:11 มาลาคี 4:5; มัทธิว 11:14
อางตู้ แน�

†

9:13 9:13 เอลียาห์ นี้ ยา่ พระเยซู จี่ เพ้ก แง เอลียาห์ ยอห์น นา
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ย่าเก แฮ้มาง อางโบ้ง มาง ซฺ้อกย้า นี้ แม้แน จี่ ชี� “กงา อางเจ่อ ย้า� จ้า กงา
เจ่อ นี้ ยา่ บ่าบย่า กาซื้ง� กงานา ปล่อง อางอ้าน นี้ ง ล่อบ่าปา แน ฮา เจ่อ ปี่ ล่าปาว�”
แน�
25 พระเยซู มือ ค่องช่าง อือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา จูง ฮูน ล้า ชีแน มย้าง เมอ� ยาง
มือ แด่ยา่ แฮ้มางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “แด่ยา่ เวอ� นา ชฺา้ ง นา ฮา น่าซื่ง น่าป่าง เพล่อ
ปี่ แง� แน บ่าจี่ ตอ กา แน ฮา ปี่ แง� กงา ม่า ล่าง นี้ ง น้า โว� ย่าเก นี้ มาง ก้อง อ่อก
โว� แน ยางนา บ่าอ่อง แล่ โจ�” แน�
26 ยาว แด่ยา
่ แฮ้มาง โฮ้กฮ้าว แกล่กแย้ว ชี� แน ย่าเก แฮ้มางนา ฮา ยืกซ่าน เลิง
แล่ ปี่ ชี�
่ ยาว แด่ยา่ แฮ้มาง ย่าเก แฮ้มาง ก้อง อ่อก ชี� ยาว ย่าเก แฮ้มาง กย้าบยี้น
ย้า กลาน ชี� ค่ องช่าง อืม นี้ แม้ แน จี่ ลางกา ชี� “ย่า เก นี้ ม้า ซฺี้น ญ้า� แน� 27 จ้า
พระเยซู มือ ย่าเก แฮ้มางนา ล่าปู่ ชู ค้อง ทา จูง ล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ย่าเก แฮ้มาง ทา จูง ล้า
ชี�
28 ยาว พระเยซู มือ ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อ้อง แลน ชี� พระเยซู แน ศิษย์ อือ ยอง แอ่
แน จา เมอ� ศิษย์ อืม ยางนา นี้ แม้แน น้า ชี� “อ่าจาน เวอ� บ้าเจอ กงู แด่ยา่ แฮ้มาง
นา บ่าก่า อ่อก กงากา แน�” แน�
29 แฮ้งย้า พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา นี้ ง ญา แด่ยา
่
นี้ ออ
ื เจ้อ นา ก่า อ่อก กงากา แง� แน�
24 ยาว

พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง ทื่อเทอ มอ แล่ง ย้าง
(มธ� 17:22-23; ลก� 9:43-45)
30 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม แก้บ้า ย่อ แลน แล่ คูช�
ี แน กาลิลี แควน โย้เวอ ย่อ ไก
คูช�
ี พระเยซู อ่าซ่าง มางนา บ่าแบ ปี่ ซี่� ยา บ้าเจอล้อเกิง้ ดื้ง แงแน� 31 ไม้ แฮ้ญ่าม
เมอ ยา ศิษย์ อือนา ม่าอู่บ แง� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮาช่าง ล่าง
ม้า� ยา กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา ชฺา้ ง กงานา แซ่ ล่าง อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง�
แน กงา ซฺี้ ยาว วันที่ 3 แฮ้นืง แต่ล้า แล่แง� แน� 32 จ้า ศิษย์ อือย่า พระเยซู ม่าอู่บจี่
ต่าง แฮ้งนา บ่าน่ากลา กา� แน อ่าซ่าง มาง พระเยซู นา บ่าน่า จอ กา� ยา บ้าเจอ จี่
เคอ แงแน�
อ่าซ่าง ชฺา้ ง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า
(มธ� 18:1-5; ลก� 9:46-48)
33 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้ เวอ เคิน แล คูช�
้
ี แน ยูม
คล้าว โย้เวอ อ้อง แลน ยาว� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน น้า ชี� “แก้บ้า ย่อ
ล้า เมอ นอ บ้า เจอ อางเลิง่ จี่ เจ้ กาแง�” แน� 34 ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง ซฺ่า จอ
กยาบ คูช�
ี ไม้ แก้บ้า ย่อ ล้า เมอ ยอ จี่เจ้ กาแง� ยอง อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง ชฺา้ ง อางฮื่อ
เลิน
่ เลิน
่ ม้า� แน�✡
35 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ดื้ง ลื่อยาว ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง นี้
แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ซี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ชฺา้ ง
ปีนแตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ กงาเพล่อ แง� แน ฮาก ย่าเจ่น กงาเพล่อ แง�✡ แน�
36 ยาว พระเยซู มือ ย่า เก อางอี ทื่อ ม่าง มางนา ซฺ่ ืย ล้า ยอง ล้า ก้า โย้ เวอ จูง ปี่ ชี�
่
ยาว ยาง ล่าลื่ง แฮ้ง ย่าเก แฮ้มาง ป่าฮูม
่ โย้เวอ ค้อง ชี� ยาว ยาง นี้ แม้แน ม่าอู่บ ชี�
37 “อ่าซ่าง กงานา ฮูจ่าล่าปาปาย ย่าเก อางอี นี้ แม้แน ชี่ อือนา แม่นช่าง แง� ชฺา
้ ง แฮ้
ม้า กงานา แม่นช่าง ล่าชี่ แน ทื่อช่างกานญา� แน ชฺา้ ง กงานา แม่นช่าง ล่าชี่ แฮ้ม้า
✡ 9:34 9:34 ลูกา 22:24

✡ 9:35 9:35 มัทธิว 20:26-27; 23:11; มาระโก 10:43-44; ลูกา 22:26
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กงานา แอ่ แน บ่ากงา แม่นช่าง ล่า� จ้า ยา พาจาว กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่าชี่ แฮ้มางนา
คาตา ย้า แม่นช่าง แง�✡ แน�
ชฺา้ ง พระเยซู นา บ่าซีบ่าแล ช่าง อือย่า พระเยซู อางมู
(ลก� 9:49-50)
38 ยอห์น มือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน อู่ บน้า ปี่ ชี�
่ “อ่า จาน เวอ� กงูมู นี้ ยา่ ค่า พ่าย่ า
ทื่อม่าง แด่ยา่ ก่าอ่อก นา มย้าง คูแอ้� ยา นาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ แด่ยา่ ก่า แง� จ้า ยา
กงู อางมู บ่าอ่า แฮ้งย้า กงูม ยางนา ม่า ว่าง ปี่ แอ่� แน�
39 จ้า พระเยซู มือ นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ ชี� “ยางนา บ่า ม่า ว่าง ปี่ โจ� ไม้ ชฺา
้ ง กงา อาง
เม้ง แฮ้ง ไจ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ ฮา อือ ย่า น่ อง เวอ กงานา บ่า จี่ ก่างพยา ปี่
ล่า� 40 ไม้ ชฺา้ ง กงู นา บ่าซีบ่าแล ช่าง ล่าง อือย่า กงู อางมู�✡ 41 กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า
อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ ว� นอง กงา ชฺา้ ง เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แน นองนา ล้างต้าง ปี่ ล่า
ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ก่ามป่อน ม้าม้า ย้า กงาบู้ แง�✡ แน�
ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ง ย้าง
(มธ� 18:6-9; ลก� 17:1-2)
42 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แลน แล่ช�
ี่ “อ่าซ่าง ย่าเก อางอี กงานา เจ่อ ล่าชี่ นี้
อือนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� แน ยาง วีบ
่ ่ากกงาไจ
นี้ ยา่ นาบาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ แง� นี้ แม้แนยาว ลอบา อางฮื่อ แฮ้ง ยาง นื้ งชฺอ
ื โย้
เวอ ล่าตื่อ พือ แป่น ยาว� ทะเล โย้เวอ ต่านคลา แฮ้งย้า เช แล่แง� 43 จาว่าแน นอง
ล่าปู่ ทื่อเบิง มาง นองนา ฮา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่ายาว� ล่าปู่ แฮ้เบิง ต่อน วี โว� ไม้ ล่า
ปู่ ทื่อเบิง มาง กู้ด ยาว� พาจาว มาง ก้อง มู่งท่า โย้เวอ ทื่งกง่า แน จี่วด
ี จา แล นี้ ยา่ �
ล่าปู่ 2 เบิง จา ยาว� ล่าลูก บีท
่ ่อ ซฺู่ นื ง บ่าจา โย้เวอ กลา แอ แฮ้ง ล่อบ่าปา เช แล่แง�
44 ล่า ลูก โย้เวอ แลท่อง ซฺี้ นื ง บ่า จา อือ แน บี่ ท่อ ซู่ นื ง บ่า จา อือ ปลื้ง ย้า จา แง�✡‡
ฺ
45 จาว่าแน

นอง ล่าคื่อ ทื่อคื่อ มาง นองนา ฮา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่ายาว� ล่าคื่อ แฮ้ค้ ือ
ต่อน วี โว� ไม้ ล่าคื่อ ทื่อคื่อ กู้ด ยาว� พาจาว มาง ก้อง มู่งท่า โย้เวอ ทื่งกง่า แน จี่วด
ี
จา แล นี้ ยา่ ล่าคื่อ 2 คื่อ จา ยาว� ล่าลูก เวอ กลา แอ แฮ้ง ล่อบ่าปา เช แล่แง� 46 ล่า
ลูก โย้เวอ แลท่อง ซฺี้ นื ง บ่าจา อือ แน บี่ท่อ ซฺู่ นื ง บ่าจา อือ ปลื้ง ย้า จา แง� 47 จาว่า

แน นอง แมนื อ ทื่อซื่อ มาง นองนา ฮา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่ายาว� แมนื อ แฮ้ซ่ ือ โค่ง วี
โว� ไม้ แมนื อ ทื่อซื่อ จ้าน ล้า ยาว มู่งท่า พาจาวอางเมิง โย้เวอ กงาอ้อง ดื้ง แล นี้ ยา่ �
แมนื อ 2 ซื่อ จา ยาว ล่า ลูก เวอ กลา แอ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา เช แล่ แง�✡ 48 ล่า ลูก โย้เวอ
แลท่อง ซฺี้ นื ง บ่าจา อือ แน บี่ท่อ ซฺู่ นื ง บ่าจา อือ ปลื้ง ย้า จา แง�✡”
49 “ไม้

กงา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า อางตู กอางพาน กงาโอ้ด คูแง� ยองมู นี้ ยา่ ลา
บ้าบ แง� ยองนา บี่ท่อ จฺ่อ ชี ช้อดย้า� ไม้ ยอง เจ่อ แฮ้งนา แก่นคา ปี่ ง แนนอ�”
50 “จ่า แม่ นี้ ย่า อางแม่น� จ้า จาว่า แน จ่า แม่§ แฮ้ง อางอ้าม โคน ยาว� นอ บ้า
เจอล้อ แม้ ฮา อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน อ้าม แล่ ปี่ กงา กาแง�✡ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่
อางเลิง่ อางแม่น ฮา แลน แล่ คูปาว� จ่าแม่ อือ อางอ้าม กอ ชี ชี แฮ้งแม้แน� ไม้ นอง
นา ฮา จาบื่อดื้งบื้อ แน ทื่งกง่า แน ดื้ง ช้อน กา ปี่ ล่า คาไล� แน� *

✡ 9:37 9:37 มัทธิว 10:40; ลูกา 10:16; ยอห์น 13:20 ✡ 9:40 9:40 มัทธิว 12:30; ลูกา 11:23 ✡ 9:41
9:41 มัทธิว 10:42 ✡ 9:44 9:44 มัทธิว 5:30 ‡ 9:44 9:44 กรีก ปาบ น่ อง นู้เวอ แต่ง ชี นี้ ยา่ ปาบ ทื่อบ่า อือ
✡ 9:47 9:47 มัทธิว 5:9 ✡ 9:48 9:48 อิสยาห์
ก้อง ข้อ 44 แน ข้อ 46 จี่ต่าง อือย่า ข้อ 48 เวอ อางตู้ เย�
66:24

§

9:50 9:50 จ่าแม่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง ซฺ้ามี้ อางช่าง เพล่อ ลางกา แฮ้งนา จี่เพ้ก แง�

5:13; ลูกา 14:34-35

*

✡ 9:50 9:50 มัทธิว

9:50 9:50 จ่าแม่ นี้ ยา่ อางแม่น จฺ่าเกิง่ เวอ ซูน ยาว มล่าง แน กอ ชี อางกงา�

มาระโก 10:1
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พระเยซู อางบี่อางบล้อง ว่างกา อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
(มธ� 19:1-12)
1 ยาว พระเยซู มือ แก้บ้า ย่อ กาลิลี แควน โย้เวอ จาย ยูเดีย แควน โย้เวอ อ้อง แลน
ชี� แน จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อปล่าก ป่ากย่า คาม แลน ชี� ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า พระเยซู
นา ซฺ้า ล้า ชี� พระเยซู มือ ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ ชี กูเทอ แม้แน ย้า�
2 ฟาริสี

อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ่า คูช�
ี ยองมู นี้ ยา่ พระ
เยซู นา นี้ แม้ แน น้าน ชี� “ค่า พ่าย่ า ค่า บา นา ว่าง นี้ ย่า โมเสส อางลี้ บอางล่า ว เวอ
อางซี ลา�” แน�
3 พระเยซู มือ นี้ แม้แน น้า ชี� “โมเสส นี้ เลิง
่ นา บ้าเจอล้อแม้ ม่า ฮา ปี่ ชี�” แน�

4 ยอง มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “โมเสส ค่าพ่าย่า อือนา ว่างกาอางพ่า แฮ้ง ค่าบา อือนา
แต้ม ปี่ ปี่ ง� ยาว ว่าง กงา คางญ้า� แน�✡
5 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “โมเสส นองนา นี้ แม้แน อางลี้บอาง
ล่าว แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นอ อางล้าน น้ อ� 6 จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว มาง ต่องก่าต่าง
ชฺา้ งอางเมิง แต่ง เมอ ‘พาจาว ม้าย่า ชฺา้ ง แต่ง ชี� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง แน ค่าบาย่า ทื่อ
ม่าง แน�’ ✡ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 7 ‘นี้ งย้า ค่าพ่าย่า นี้
ย่า อางบา อางโบ้ง นา เจิก
่ ค่าบา ก้อง ดื้ง แอ แง� 8 แน เย่ด ชฺา้ ง ทื่อม่าง กา แน เพ
ลิน
่ ชี แน ทื่อช่างกานญา� แน� ✡ นี้ แม้แนยาว เย่ด ชฺา้ ง 2 คู่น บ่าอ่า กาน� จ้า ชฺา้ ง
ทื่อม่าง กาน ญา� 9 นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน ฮา เพล่อ ปี่ ยาว� อ่า
ซ่าง มางนา บ่าปี่ ฮา เจิก
่ อ่อก ปี่ โจ� แน�
10 พระเยซู แน ศิษย์ อือ ยอง แอ่ แน ยูม
้ คล้าว ดื้ง เมอ� ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ เลิง่
น้า คูช�
ี 11 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “ค่าพ่าย่า ล้อมาง ค่าบา นา ว่าง ยาว ค่าบา
อางซฺ่ือ ยู้ แล่ง� ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า อางบล่าบ ฮา แง� ไม้ ยาง นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ จู้ จาน ชี
แน ทื่อช่างกานญา� 12 แน ค่าบาย่า ล้อมาง อางบล้อง นา ว่าง ยาว อางบล้อง อางซฺ่ือ
ยู้ แล่ง� ค่าบาย่า แฮ้ม้า อางบล่าบ ฮา แง� ไม้ ยาง นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ จู้ จาน ชี แน ทื่อช่าง
กานญา� แน�✡

พระเยซู ย่าเก อางอี อือนา ก่ามป่อน ปี่ ย้าง
(มธ� 19:13-15; ลก� 18:15-17)
13 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง� ย่าเก อางอี อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ไม้ ยางนา ล่า
ปู่ โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ง แนนอ� จ้า ศิษย์ อือย่า ยองนา แฮ้แม้แน บ่าปี่ ฮา แน อี่ คูช�
ี
14 พระเยซู แฮ้แม้แน มย้าง เมอ นื งบาค่า ชี� แฮ้งย้า ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ ชา
่ ง ชี�
“ย่าเก อือนา กงาก้อง ตอย อ้องล้า ปี่ ว� ยองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ โจ� ไม้ ชฺา้ ง พาจาวอาง
เมิง เวอ กงาอ้อง แล คูง อือย่า ย่าเก นี้ ออ
ื แม้แน กงาเจ่อ แง� 15 กงา ม่า แบ ปี่ ล่า
ว่า� อ่าซ่าง พาจาว มางนา ย่าเก นี้ ออ
ื นื งบาชี แฮ้งแม้แน นื งบาบ่าชี่ แง� พาจาวอาง
เมิง เวอ บ่ากงาอ้อง แล� แน�✡ 16 ยาว พระเยซู มือ ย่าเก แฮ้ออ
ื นา ค่อด ชี� แน ยอ
งมู คาโคลาโค แฮ้งนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ชี�
ย่าค่า อางจาอางปาง มาง
(มธ� 19:16-30; ลก� 18:18-30)
✡ 10:4 10:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1-4; มัทธิว 5:31 ✡ 10:6 10:6 ปฐมกาล 1:27; 5:2 ✡ 10:8 10:8
ปฐมกาล 2:24 ✡ 10:12 10:12 มัทธิว 5:32; 1 โครินธ์ 7:10-11 ✡ 10:15 10:15 มัทธิว 18:3

มาระโก 10:17
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แก้บ้า ย่อ จา เมอ� ย่าค่า ทื่อม่าง จา แง� พระเยซู ล้าก้า โย้เวอ ฮื่น ล้า
บอกไว้ ล้า ชี� ยาว นี้ แม้แน น้าน ชี� “อ่าจาน อางแม่น เวอ� พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า
แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล นี้ ยา่ กงา บ้าเจอ กงาฮา แง�” แน�
18 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “นา บ้าเจอฮาย กงานา ชฺา
้ ง อางแม่น แน ฮ้าว ล่าง�
อ่า ซ่าง มาง บ่า แม่น เป� พาจาว มาง ทื่อ ม่าง ญา อางแม่น แน� 19 นาง มือ อางลี้
บอางล่าว แฮ้ง อางแบ ย้า� อางลี้ บอางล่าว เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘ชฺา้ ง นา บ่าแซ่
โจ� ฮาก อางบี่ อางบล้อ ง นา จู้ บ่า เพล่อ โจ� อางเกิง่ บ่า ค่าว โจ� ชฺา้ ง แล่ จ่อ บ บ่า
เพล่อ โจ� อางเลิง่ บ่า กง่า บ่า เกิง บ่า ฮา โจ� แน ค่า ตอง อางบา อางโบ้ ง นา นาบทื้อ
โว�’ ” แน�✡
20 ย่า ค่า แฮ้มาง นี้ แม้ แน พอ ชี� “อ่า จาน เวอ� กงาย่า ย่า เก แน ฮา เมอ จาย ย้า
อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค นี้ ออ
ื ฮาย ล้าน แอ� แน�
21 พระเยซู มือ ย่า ค่า แฮ้ มางนา ลาก ปาปาย ฮูน ชี� แน ยางนา นี้ แม้ แน ม่า ชี�
“จ้า นา ทื่อย่าง กงาฮา แล่ง� นาง อางเกิง่ คาโคลาโค จา ชี แฮ้ง ก่อง ยาว� พลู้ แฮ้ง
ชฺา้ ง อางตู กอางพาน อือนา ปี่ แอ โว� ยาว นา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ บย่า แน
จา แง� แน นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพลิน
่ ปาว�” แน�
22 ย่าค่า แฮ้มาง พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ แฮ้ง กงากย่า ยาว� นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า
เย� แฮ้งย้า ยาง มือ แมก่า บอก ย่อ เจิก
่ แอน ชี� ไม้ ยา ชฺา้ ง นาบาตา อางจาอางปาง
นอ�
23 พระเยซู มือ ยาง ก่องทาง อือเมอ ฮู กว่า ชี� แน ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง
ชี� “ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือ นา พาจาว อางเมิง เวอ อ้อ งแล ปี่ นี้ ย่า นาบาตา ย่าก�
แน�
24 ศิษย์ อืม พระเยซู จี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว บลื่ง คูช�
ี จ้า พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่
แลน แล่ช�
ี่ “อางย่า เวอ� อางแบ ล่า พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล นี้ ยา่ อางย่าก ม้าม้า
แน� 25 อูฐ อือนา ก่องกย่าว อางฮ้อน เวอ อ้องแล ปี่ ง นี้ ยา่ � ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือ
นา พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล ปี่ ง แฮ้ง ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง� แน�
26 ศิษย์ อืม นาบาตา ย้า นื งบาม่าน คูช�
ี แน ยองมู แฮ้ง นี้ แม้ แน น้า ท้า ม ลางกา
ชี� “ซ้ามบา ชฺา้ งอางจาอางปาง อืม พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล อางย่าก� ท้าว นี้ แม้
แนยาว พาจาวอางเมิง เวอ อ่าซ่าง อ้องแล กงากา แง�” แน�
27 พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว นี้ แม้ แน พอ ชี� “ชฺา
้ ง นี้ ยา่ มู่ง ท่า เวอ ยอง ทื่อ ม่าง
แน บ่าอ่อง แล กงา กา� จ้า พาจาว มาง ปล่อง ยาว อางกงา ย้า� ไม้ พาจาว ม้าย่า กู
ย่างกูเจ้อ ย้า ฮา กงากา แง� แน�
28 ยาว เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่าย ชี� “อ่าจาน เวอ ฮูปาว� กงูยา
่ กูยา่ งกู
เจ้อ อือ วี ย่า� ยาว นางก้อง เค่ คูง� แน�
29 แฮ้งย้า พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง ค่าตอง ยูม
้ �
ม้องน้าม� อางบา อางโบ้ง� อางย่า แน น่า ย้า อือนา วี ยาว� กงานา เค่ ล่าง� แน กงา
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว กว่า แง� 30 ชฺา้ ง แฮ้ม้า กาญ่าม เวอ อางเกิ่งอางก้อ บย่า
แน จา แง� ไม้ อามือ อางเกิง่ วี ชี แฮ้ยา่ กาญ่าม เวอ 100 โตบ กงายคื่น แล่ง� ตื่น
ยูม
้ � ม้องน้าม� อางบา อางโบ้ง� อางย่า แน น่า ย้า อือ คาตา ย้า� แน ยองนา ฮาก
ฮูยา้ คาม แง� จ้า กาญ่าม เวอ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วีดม้า ม้า
จา แล แง� 31 ยาว อามือ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อือย่า� น่ อง เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า
อือ เพล่อ แง� แน อามือ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือย่า� น่ อง เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา
เพล่อ แง� แน�✡
✡ 10:19 10:19 อพยพ 20:12-16

✡ 10:31 10:31 มัทธิว 20:16; ลูกา 13:30
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พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง ทื่อเทอ มอ แล่ชี่ ย้าง
พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ย่อ แลน คูช�
ี
พระเยซู ฮาก ล้า ก้า ย่อ ชี� ศิษย์ อืม พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แล แฮ้ง นา นื
งบาม่าน คูง เย� แน ค่องช่าง เค่ ล้า คูชี อืม แค คูช�
ี พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 12 คู่น
อือนา แอ่ แน ซฺ่ืย แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ แอน ชี� แน ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง ยองนา ทื่อ
เทอ อู่บน้า แล่ ปี่ ชี�
่ 33 ยาว ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “แม่น แน น้า โว� อามือ กงูมู
นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แล คูแง� แน ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า� กงา
นา ชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา� ปุโรหิต ยอคา อือ ก้อง แน อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู
อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง� ยองมู แฮ้ยา่ กงานา ต้าดต่อน ซฺี้ ปี่ ล่าง� แน กงานา โรมชฺา้ ง
อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง� 34 โรมชฺา้ ง แฮ้ออ
ื กงานา ฮูยา้ ล่าง� ค่านล่าง พี่ด กาน ล่าง�
กงานา ซฺ้าม ชืก ล่าง� แน กงานา แซ่ ล่าง� จ้า กงา ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 มาง ก้อง แต่ ล้า
แล่แง� แน�
32 แฮ้ญ่ามเมอ

ยากอบ แน ยอห์น เย่ด พระเยซู นา ป้า ชียา้ ง
ยากอบ แน ยอห์น เศเบดี อางย่าย่าค่า มาง เย่ด พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� แน
พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่าจาน เวอ� ไกง้นา ทื่อเลิง่ อางปล่อง ล่า กงากา ย้า
ลา�” แน�
36 พระเยซู มือ นี้ แม้แน น้า ชี� “ไน้ กงานา บ้าเจอฮา ปี่ ล่าง�” แน�
37 เย่ด มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “อ่าจาน เวอ� นาง ก่าซ้าด กงาเพล่อ ยาว� ไกง้นา นาง
ล่าซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง แน ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน ดื้ง ปี่ ล่าปาว� แน�
38 พระเยซู มือ นี้ แม้แน น้า ชี� “ไน้ อางแบ ล่า บ้าเจอ ป้ า แงแน� ไน้ กงา ล้างก้อก
อางตู กอางพาน กงาต้าง นี้ ง อางต้าง กงากา ย้า ลา� กงา อางตู กอางพาน กงาโอ้ ด
ลาบ้าบ แฮ้ยา่ ไน้ อางโอ้ด ลาบ้าบ กงากา ย้าลา�” แน�✡
39 เย่ด มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “อางกงา ย้า� แน� แฮ้งย้า พระเยซู มือ เย่ดนา นี้ แม้
แน ม่า ชี� “ไน้ กงา ล้างก้ อก กงาต้าง นี้ ง ม้าม้า ย้า กงาต้าง แง� แน ไน้ กงา อางตู
กอางพาน กงาโอ้ ด ลาบ้า บ ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า กงาโอ้ ด ลาบ้า บ แง� 40 จ้า ชฺา้ ง แช้ ยู้
กงา ล่าม่า ป่ากย่า แน ล่าซ่าย ป่ากย่า ดื้ง ปี่ ง นี้ ยา่ กงา แช้ยู้ บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง
แช้ยู้ แง� แน�
41 ศิษย์ ทื่อ แช่ คู่น อือ นี้ เลิง
่ แบน เมอ� ยอง มือ ยากอบ แน ยอห์น เย่ดนา นื งบา
42
ค่า ชี�
แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ ยอง คาโคลาโค นา ฮ้า วล้า ปี่ ยาว ม่า ชี นี้ แม้ แน�
“นอ อางแบ ย้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือย่า ค่าตอง ชฺา้ ง ฮูพลา ชี อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ
แล่ง แน� ยาว ชฺา้ ง ยอคา เพล่อ คูชี อืม ค่าตอง ชฺา้ ง ฮูพลา ชี อือนา ล่าที่ ไจ ช่าง แน�
43 จ้า นอง อางมู นู้เวอ แฮ้ แม้ แน บ่า อ่า� ✡ อ่า ซ่าง อางฮื่อ เพล่อ ซี่ แง� ยา นองนา
ล่ากาน กงาว่า ปี่ ล่าง� 44 แน อ่าซ่าง ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ซี่ แง�
45
✡
ยา นองมู คาโคลาโค อือ ย่าเจ่น กงาเพล่อ แง�
ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง
ลือ ชี นี้ ยา่ ฮากนา กงา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ง บ่าอ่า� จ้า กงาย่า ฮาก ย่าเจ่น เพล่อ ลือ แอ�
แน ค่าตอง จี่วด
ี วี ลือ แง� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา ปล่อง ย่าเจ่น กงาปูน ปี่ ง แนนอ�
แน�
35 ยาว

พระเยซู บารทิเมอัส แมปอ นา พ่าญาด ยา ชียา้ ง
(มธ� 20:29-34; ลก� 18:35-43)

✡ 10:38 10:38 ลูกา 12:50
ลูกา 22:26

✡ 10:43 10:43 ลูกา 22:25-26

✡ 10:44 10:44 มัทธิว 23:11; มาระโก 9:35;

มาระโก 10:46
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46 ยาว

พระเยซู แน ศิษย์ อืม เยรีโค อางเมิง โย้เวอ ย่อ เคิน แล คูช�
ี พระเยซู แน
ศิษย์ อือ ค่ องช่าง อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน เยรีโค อางเมิง อางเง้ เวอ แก้ บ้า ย่อ อ่ อกแอ
เมอ� ชฺา้ งแมปอ ทื่อม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง บารทิเมอัส แน� ยา ทิเมอัส อางย่าย่า
ค่า� ยา แก้บ้า ก่องทาง โย้เวอ พลู้ ป้า ดื้ง ชี� 47 ยาว ยาง กงากย่า ชี พระเยซู นาซา
เร็ธชฺา้ ง มาง ล้าน ชี แน� แฮ้งย้า นี้ แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว ชี� “พระเยซู ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง
อางเจ้อ ซื้บล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว�” แน�
48 ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า ยางนา จี่จ้าด ม่า กยาบ ปี่ ชี�
่ จ้า ยาง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา
อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ชี� แน ยา นี้ แม้แน จี่ ชี� “พระเยซู ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ
ซื้บล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว�” แน�
49 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ย่อ ย้าง ว่าง ชี� แน นี้ แม้ จี่ ชี� “ชฺา
้ ง แฮ้มางนา ฮ้าว ล้า ปี่ ว�
แน� ยาว ยองมู แฮ้ง ชฺา้ งแมปอ แฮ้มางนา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ แน ยางนา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง
ชี� “กย่าง กงา คางญ้า ทานล้า ปาว� อ่าจาน ม้า นางนา ฮ้าว ซฺ้า ล้า ปี่ ล่าง ญ้า� แน�
50 แฮ้งย้า ชฺา
้ งแมปอ แฮ้มาง ยาง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง แลอ่อก แล่ยาว วี ชี�
แน เปิก จูง ล้า ชี� แน พระเยซู นา ซฺ้าน แล ชี�
มือ ยางนา นี้ แม้ แน น้า ชี� “กงานา บ้า เจอ ปล่อง ปี่ ล่า ซี่ แง�” แน�
ชฺา้ งแมปอ แฮ้มาง นี้ แม้แน พอ ชี� “อ่าจาน เวอ� กงาย่า ฮู มย้าง ซีค้า� แน�
51 พระเยซู

พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่า ชี� “แอ ปาว� นาง กงานา เจ่อ ล่าชี่ นี้ ยา่ นาง
แมนื อ แมปอ ปอ ชี แฮ้ง ฮา โปยว ปี่ ล่าง ญ้า� แน�
ยาว ชฺา้ งแมปอ แฮ้มาง ซฺ้อก ย้า ฮูมย้าง ล้า ชี� แน ยาง มือ พระเยซู นา ย่อ เค่ แลน
ชี�
52 แฮ้งย้า

11
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด แม้แน อ้องแล ชียา้ ง
(มธ� 21:1-11; ลก� 19:28-40; ยน� 12:12-19)
1 พระเยซู แน ศิษย์ อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ� ยองมู แฮ้ง เบธ
ฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง โย้ เวอ เคิน แล คูช�
ี เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง นี้ ยา่
มะกอกเทศ ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ดื้ง แง� ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ซฺาแล
ปี่ ลางออน ฮา ชี� 2 แน นี้ แม้แน ม่า ชี� “ไน้ ล้าก้า โย้เวอ ค่อง แฮ้ค่อง ก้อง อ้อง แลน
โว� เคิน แล เมอ ลา อางย่า ทื่อ ม่าง ล่า ตื่อ พือ แล่ง จา นา มย้าง แง� ลา นี้ มางนา
อ่าซ่าง มาง บ่าตา กางซื้ง� ล่าตื่อ พือแล่ง ชี แฮ้ง พื้ยอ่อก ยาว กงาก้อง ชื้ง ล้าน โว�
3 จาว่าแน ฮาก นี้ แม้แน น้า ล่า เมอ� ‘ไน้ ลา นี้ มางนา บ้าเจอล้อเกิง
้ ชา ซฺ่ืย แอ แง�’
แน� ไน้ มือ นี้ แม้แน พอ โว� ‘จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ลา นี้ มางนา ไจ ซี้ แง� ไจ เปิน ยาว อาง
ไว่ แน ฮ้าน ซฺาลือ ล่าว่า� ” แน�

4 ยาว ศิษย์ มาง เย่ด แลน ชี� แน เย่ด มือ ลา อางย่า ทื่อม่าง มย้าง ชี� ลา นี้ ม้า แก้
บ้า ก่องทาง ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ พือแล่ง ชี� แฮ้งย้า เย่ด มือ ล่าตื่อ พือแล่ง ชี แฮ้ง
พื้ยอ่อก ชี� 5 ชฺา้ ง ทื่อบ่า โย้เวอ จูง จา อืม เย่ดนา นี้ แม้แน น้าน ชี� “บ้าเจอฮา ล่าตื่อ
พื้ออ่อก แง�” แน� 6 ยาว เย่ด มือ พระเยซู ม่า จี่ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน พอ ชี� แฮ้งย้า ยอง
มือ เย่ดนา ตอย ลา อางย่า แฮ้มางนา ซฺ่ืย แอ ปี่ ชี�
่ 7 ศิษย์ นี้ เย่ด ลา อางย่า แฮ้มางนา
ชื้ง พระเยซู นา ปี่ เมอ� เย่ด มือ ค่าตอง ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง ลา ต่างค่าง โย้
เวอ ค่าง ชี� ยาว พระเยซู มือ ลา แฮ้ มางนา ตา แลน ชี� 8 ค่ องช่าง อางอี บ่า อ่า จา
แง� ยอง ค่าลาว แฮ้ง แก้ บ้า อือเมอ ค่าง ชี� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า ปาล์มพ่า น่า ย้า
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เวอ ต่อน ล้า ชี อือ แก้บ้า อือเมอ ค่าง ชี� 9 ยาว ชฺา้ ง ล้าก้า เวอ ย่อ แล คูชี อืม แน ชฺา้ ง
น่ องน่ อง เวอ ย่อ เค่ แล คูชี อืม นี้ แม้แน จี่โฮ้กฮ้าว คูช�
ี
*
“โฮซันนา�
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง�
จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว�” ✡
10 “ชฺา
้ ง ก่าซ้าด ดาวิด นา ก่าซ้าด เพล่อ แต่น ลือ มางนา สรรเสริญ ฮา แง�”
“โฮซัน นา� พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มู่ง ท่า เวอ ดื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา
แง�” แน�
11 ยาว พระเยซู มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ อ้อง แลน ชี� แน โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ
แลน ชี� แน โบสถ์อางฮื่อ ก่องทาง อือเมอ ต้าว ย้า ย่อ ฮู กว่า ชี� จ้า มู่งคี่ล้าก้า ชา วื้ง
กาชา เย่� แฮ้งย้า พระเยซู แน ศิษย์ 12 คู่น อืม เบธานี ค่อง เวอ พ่าว แอ้น แล่ช�
ี่
พระเยซู ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง มางนา แซ้ง ชียา้ ง
(มธ� 21:18-19)
12 ซอทา แปล้น ล้า ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อือ เบธานี ค่อง โย้เวอ จาย ย่อ อ่อก แล
เมอ� พระเยซู มือ ฮ่างแบ่น ชี� 13 ยาว ยาง อางเว่อ จาย ย้า ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง ทื่อป่าง
มย้าง ชี� อางพ่า ปลื้ง ย้า จา แงแน� แฮ้งย้า ยาง มือ ย่อ อ้อง ฮูน แล ชี� อางซื่อ อาง
จา ล่าแน� จ้า เคิน แล เมอ ซื่อไค่มี้ล่อก ทื่อซื่อ แนม บ่ามย่าง� ยา อางพ่า แฮ้ง แอ่น
ญา มย้าง ชี� ไม้ อางซื่อ ซื่อ ญ่าม บ่าเคอ เย� 14 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง
มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่าซ่าง มาง นาง อางซื่อ นี้ ง บ่ากงา จฺ่า แล่ก้าน�” แน�
ศิษย์ อืม พระเยซู จี่ต่าง แฮ้ง อางกงากย่า ย้า�
พระเยซู อางเกิง่ ก่องฮู อือนา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ก่า ฮื่น ปี่ ชี่ ย้าง
(มธ� 21:12-17; ลก� 19:45-48; ยน� 2:13-22)
15 พระเยซู แน ศิษย์ อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคิน แล เมอ� พระเยซู มือ โบสถ์
อางฮื่อ กองโค้ง โย้ เวอ อ้อง แลน ชี� แน โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้ เวอ ชฺา้ ง อางเกิง่
ก่อง ล้า ชี อือนา แน อางเกิง่ วื้อ ล้า ชี อือนา ก่าแอ ปี่ ชี�
่ ยา พลู้ เพ่นฮู อือ แน ฮาย่า
อางป่อน ก่องฮู อือ โต แน ต่องก่อน แฮ้ง ต่านเลิง ปี่ ชี�
่ 16 ยา อ่า ซ่าง มางนา โบสถ์
อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ บ่าปี่ ป่า พ้าด กว่า� 17 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่าอูบ
่
ชี� “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘กงา โบสถ์ อางฮื่อ นี้ ยา่ ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด อือ
ยูม
้ อธิษฐานฮาย้า แน ฮ้าว แง�’ ✡ จ้า นอ ค่าโม่ยค่ามโจน ยูม
้ ฮา เพล่อ ปี่ ชี�
่ ” แน�✡
18 ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ นี้ เลิง่ แบน เมอ� ยอง อางญ่าม ซฺ้า
พระเยซู นา ชา แซ่ คูช�
ี จ้า ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา แค คูแง� ไม้ ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า
พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา ซอ คูแง�
19 มู่งคี่ล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู แน ศิษย์ อืม เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางเง้ โย้เวอ แอน
คูช�
ี
ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง มาง แฮ่ว กือ ซฺี้ ชียา้ ง
(มธ� 21:20-22)
20 ซอทา แปล้น ลา ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อือ ซื่อไค่มี้ล่อก ป่ าง พระเยซู แซ้ง ชี แฮ้
มาง ก้อง ย่อ ไก เมอ� ศิษย์ อืม มย้าง ชี ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง แฮ้ยา่ แฮ่ว กือ ซฺี้น ชี ตู่ตีน
*

11:9 11:9 โฮซันนา นี้ ยา่ อารเมค ต่าง เวอ อธิษฐาน ฮา พาจาว มางนา ป้า ปล่อง ปี่ ง แน ฮา แง� จ้า นู้เวอ
✡ 11:9 11:9 สดุดี 118:25-26; 148:1
ค่องช่าง อือ พระเยซู นา มย้าง ชี แฮ้ง กย่างม่อนซ้า จี่โฮ้กฮ้าว แง�
✡ 11:17 11:17 อิสยาห์ 56:7 ✡ 11:17 11:17 เยเรมีย์ 7:11
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โย้เวอ จาย อางเช้ เคอ ย้าแน� 21 เปโตร มือ เย้ง กงา แล่ชี่ มีง้ ก้อง พระเยซู ซื่อไค่มล
ี้ ่อ
ก ป่าง นี้ มางนา แซ้ง ชีแน� แฮ้งย้า ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “อ่าจาน เวอ�
โฮก� นาง ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง แซ้ง ชี มางนา ฮู ปาว� แฮ่ว กือ ซฺี้น ชี� แน�
22 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “พาจาว มางนา เจ่อ โว� 23 กงา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� จาว่าแน นอง พาจาว มางนา ก่ามกืด โค แน เจ่อ ยาว�
แน นอง จี่ แฮ้ ม้าม้า ย้า เพล่อ แงแน เจ่อ ยาว� นอ ตาแซ้ แฮ้งนา ม่า ทะเล เวอ ล่อย
กลา แอ ปี่ เวิม อางกงา ย้า�✡ 24 นี้ งย้า กงา นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าแง� พาจาว มาง
นา อธิษฐาน ฮา เมอ� นอ ยางนา บ้าเจอ ป้า แง� จาว่าแน นอง อางกงา ย้า แน เจ่อ
ยาว� นอง แฮ้แม้ ย้า กงา แง� 25 นอง อธิษฐาน ฮา เมอ� จาว่าแน อ่าซ่าง นา นื งบา
ค่า แง� นื งบาค่า แฮ้ง ว่าง ยาว อางเลิง่ บ่า ยู่ โจ� ยาว อ่า โบ้ ง พาจาว มู่ง ท่า เวอ ดื้ง
มาง นอง อางซี ฮา ชี แฮ้งนา อางซี อางบล่าบ บ่ายู่ ล่า� 26 จ้า จาว่าแน นอง ฮากนา
อางเลิง่ ยู่ ยาว� อ่าโบ้งพาจาว มู่งท่า เวอ ดื้ง มาง คาตา ย้า นองนา อางซีอางบล่าบ ยู้
ล่าแง� แน�†✡
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู ล่าที่ อางเลิง่ แฮ้ง น้าท้าม ย้าง
(มธ� 21:23-27; ลก� 20:1-8)
27 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ทื่อเทอ อ้อง แลน แล่ คูช�
ี
พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ย่อ กว่า เมอ� ปุโรหิต ยอคา อือ� อางลี้บอางล่า
ว ม่าอู่บฮู อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม พระเยซู นา ย่อ ซฺ้า ล้า คูช�
ี 28 แน นี้ แม้แน น้าน
ชี� “นา อ่าซ่าง� นางนา อ่าซ่าง ล่าที่ ปี่ นี้ แม้แน ฮา ปี่ ล่าแง�” แน�
29 ยาว พระเยซู มือ จี่ พอ ชี นี้ แม้ แน� “กงา นองนา น้า ล่าง นี้ ง ม่า ล่า วแล� ยาว
กงาม นอง กงานา น้า ล่าง นี้ ง ม่า ล่า ว่า กงา อ่า ซ่าง ล่า ที่ แฮ้ง ไจ อางเลิง่ นี้ อือ ฮา
แงแน� 30 กงานา ม่าย ล่าวแล� ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แฮ้ยา่ ยางนา อ่าซ่าง
ล่าที่ ปี่ ชี�
่ พาจาว มาง ปี่ ชี ลา� อ้าว ชฺา้ ง อือ ปี่ ชี�” แน�
31 ยาว ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “กงู ยางนา บ้าเจอล้อแม้แน พอ คูวา� จา
ว่าแน กงู ยางนา นี้ แม้แน พอ ยาว� ‘พาจาว มาง� แน� ยาง กงู นา นี้ แม้แน น้า ล่า
กาน้าอี�
่ ‘ท้าว นอ บ้าเจอฮาย ยอห์น นา บ่าเจ่อ คูแน�’ แน� 32 จ้า กงู ยางนา นี้ แม้
แน พอ ยาว� ‘ชฺา้ ง ก้อง จายล้า แง� แน� ค่ องช่าง อืม กงู นา นื งบาค่า ล่า กาน้าอี�
่
ไม้ ค่องช่าง อือย่า เจ่อ คูง ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� แน�
33 แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา นี้ แม้ แน พอ คูช�
ี “บ่า แบ ล้า� แน� แฮ้งย้า พระเยซู
มือ ยองนา นี้ แม้ ม่า ชี� “นี้ แม้แนยาว กงาม นองนา บ่าม่า ล่า� อ่าซ่าง กงานา ล่าที่ ปี่
นี้ แม้ ฮา ปี่ ล่าชี�
่ แน�

12

ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือ
(มธ� 21:33-46; ลก� 20:9-19)
1 พระเยซู อางเลิง
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี�
่ ยา นี้ แม้ แน จี่ แง� “ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง
่ อูบ
✡
อ่า งูน
่ โซน ว่า ชี� ยาว ก้ามทื้อ ทือ แวด ชี� แน อ่า งูน
่ น่า งเซฺ่อ ค่า มตู่ ตู่ ชี� ยาว
หอคอย แต่ง ชี� ยาว ฮากนา ว่าพ่าพ้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง อางโต แฮ้ยา่ ฮาก อางเมิง เวอ
แอ้น ชี� 2 อ่างูน
่ ชู ญ่าม เคิน เมอ ยาง มือ ยาง ย่าเจ่น ทื่อม่าง มางนา ไจ อ่างูน
่ แฮ้ง
3
เปิ่ ง ยู้ ล้า ปี่ ชี�
จ้า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือย่า ย่าเจ่น แฮ้มางนา ชู ตื่อ คูช�
่
ี แน ก่า
✡ 11:23 11:23 มัทธิว 17:20; 1 โครินธ์ 13:2
† 11:26 11:26 กรีก ปาบ อางอ้าน ทื่อบ่า อือ ก้อง ข้อ 26
บ่าจา� ✡ 11:26 11:26 มัทธิว 6:14-15 ✡ 12:1 12:1 อิสยาห์ 5:1-2
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พ่าว แอ แล่ ปี่ ชี่ ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ปี่ คู� 4 แฮ้งย้า โซนซื้ง มาง ยาง ย่า เจ่น ทื่อ ม่าง
มางนา อางซฺ่ือ ซฺา ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ จ้า นี้ เทอ ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อืม ย่าเจ่น แฮ้มางนา
ชอน กา ยาง อางตู่ เวอ ตื่อ ชี� แน ยางนา ฮา ซฺ่า จอ แล่ ปี่ ชี�
่ 5 น่ อง โย้เวอ โซนซื้ง
มาง ยาง ย่าเจ่น ทื่อม่าง มางนา อางซฺ่ือ ซฺา ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ จ้า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อืม
ย่า เจ่น แฮ้ มางนา แซ่ คูช�
ี ยาว โซนซื้ง มาง ชฺา้ ง อางซฺ่ือ ซฺา ล้า แล่ ปี่ ชี่ ไลเทอ ย้า�
โซนซื้ง มาง ชฺา้ ง ซฺา ล้า ปี่ ชี่ อือย่า ทื่อบ่า อือนา ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือ ตื่อ ชี� แน
ทื่อบ่า อือนา แซ่ ชี�”
6 “น่ อง โย้เวอ โซนซื้ง มาง ชฺา
้ ง อือย่า ทื่อม่าง ญา จ้านล้า ชี� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ยาง อาง
ย่าย่าค่า ลาก เลิน
่
่ เลิน
่ มาง ย้า� แฮ้งย้า ยาง มือ ยาง อางย่าย่าค่า มางนา ซฺาแอ ปี่ ชี�
โซนซื้ง ม้า นื งบา เวอ นี้ แม้ แน เย้ง แง� ‘โซนว่าพ่าพ้า อือ กงา อางย่า ย่า ค่า มางนา
อางน้า จ่า นาตู้� ” แน�
7 “จ้า ชฺา
้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือย่า ยอง อางมู โย้เวอ นี้ แม้แน ม่า ลางกา ชี� ‘ชฺา้ ง นี้
ม้า โซนซื้ง อางย่าย่าค่า ม่าง ย้า� กงู ยางนา ปล่อง แซ่ กาเซฺ้อ� อ่างูน
่ โซน นี้ ง กงูเฮอ
เพล่อ คาไล�’ แน� 8 แฮ้งย้า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อืม ยางนา ชู แซ่ ยาว อ่างูน
่ โซน
อางเง้ โย้เวอ ลาม วี แอ ชี�”
9 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชี� “นอง เย้ง กาน ยาว โซนซื้ง ม้า บ้าเจอ
ล้อ แม้ ฮา แง� ยา ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือนา ล้าย แซ่ ล้า ยาว อ่างูน
่ โซน แฮ้ง ฮา
10
กนา ว่าพ่าพ้า ปี่ ง ลา� นอ พระคัมภีร ์ นี้ ข้อ นา บ่ากงา อ้าน ลา� พระคัมภีร ์ โย้เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
‘ยูม
้ ซ้าล้า อือ ยูม
้ ยื้ง วี ชี นี้ ย้งื
น่ อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน
่ ชี�
11 นี้ ยา
่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ฮา เพล่อ ปี่ ชี�
่
กงูนา ฮา มย้าง ปี่ ล่าง นี้ เลิง่ นื งบาม่านคาบอล้อ ย้า� ” แน� ✡
12 ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือย่า อางแบ ย้า� พระเยซู ยองนา จี่ เพ้ก แง� ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง โซ
นว่าพ่าพ้า คูชี อือ ย้าแน� แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ชา ชู คูช�
ี จ้า ค่องช่าง
อือนา แค บ่าฮา จอ กา� แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา เจิก
ี
่ แอน คูช�
ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง น้าท้าม ย้าง
(มธ� 22:15-22; ลก� 20:20-26)
13 ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือ ฟาริสี อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา� แน ก่าซ้าด เฮโรด อางมู*
เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา� ไจ พระเยซู นา ซฺ้า แอ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยองนา พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า
14
อางซี ชู ปี่ ง แนนอ� ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คูช�
ี “อ่าจาน เวอ� กงู
อางแบ ย้า นา ชฺา้ ง อางซืออางปลอง� อางกง่าอางเกิง� อ่าซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี�
่
นา อางเลิง่ ม้าม้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ฮา ปี่ ซีง แฮ้ง ม่าอูบ
่ แงแน� กงูนา ม่า ล่าว
แล� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์† นา ภาษี ฮู่ ปี่ นี้ ยา่ อางกง่าอางเกิง ลา�
15 “ปี่ แฮ้ง ซูม ล่า� อ้าว บ่าปี่ แฮ้ง ซูม แง�” แน�
จ้า พระเยซู อางแบ ย้า ยองมู นี้ ยา่ ยางนา จ้อบน้า แงแน� แฮ้งย้า นี้ แม้แน จี่ ชี�
“นอ บ้าเจอฮา กงานา จ้อบ อางซี ชู ล่าแง� กงานา พลู้ ทื่อเหรียญ ปี่ ล่าว แล� แน�
16 ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา พลู้ ทื่อเหรียญ ปี่ ชี� ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน
✡ 12:11 12:11 สดุดี 118:22-23
นา อ้อง อือ�

†

*

12:13 12:13 ก่าซ้าด เฮโรด อางมู นี้ นั กการเมือง ทื่อมู ก่าซ้าด เฮโรด

12:14 12:14 โรมชฺา้ ง อือ ยอง ก่าซ้าดยอคา มางนา ซีซาร์ แน ฮ้าว แง�
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น้าน ชี� “นี้ ยา่ อ่าซ่าง อางฮูบ แน อ่าซ่าง อางเม้ง�” แน� ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน พอ ชี�
“ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์� แน�
17 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “นี้ แม้แนยาว ซีซาร์ อางเกิง
่ นี้ ยา่ ซี
ซาร์ นา ปี่ ปาว� พาจาว มาง อางเกิง่ นี้ ยา่ พาจาว มางนา ปี่ ปาว� แน�
ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู จี่ต่าง แฮ้งนา นื งบาม่าน คูช�
ี
สะดูสี อือ พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ย้าง
(มธ� 22:23-33; ลก� 20:27-40)
18 สะดู สี มู ชฺา
้ งซฺี้ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ กงากา แน เจ่อ อือ� พระเยซู นา น้า ล้า คูชี นี้
19
✡
แม้ แน�
“อ่า จาน เวอ� โมเสส ย่า กงู นา ม่า ล่า แง นี้ แม้ แน� ‘ค่า พ่าย่ า ล้อ มาง
อางย่า บ่าจา แน ซฺี้ ยาว� ยาง อางแพ้ มางมือ อางอ้าย มาง ค่าบา มางนา ยู้ แง� ยาว
อางย่า กงา ยาว อางอ้าย มาง อางเจ้อ แฮ้ง ซื้บแล ปี่ แง�’✡ 20 นี้ เทอ เวอ ม้องน้าม 7
คู่น จา แง� อางอ้าย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว� อางย่า บ่าจา กื้ง แน ซฺี้น ชี� ยาว ยาง
ค่าบา มาง แมม้า ย เพลิน
่ ชี� 21-22 ยาว ชฺา้ งซฺี้ แฮ้มาง อางแพ้ ที่ 1 ม่าง แมม้าย แฮ้
มางนา ยู้ ชี� ยาว ยาง มือ อางย่า บ่าจากื้ง แน ซฺี้น ชี� ยาว อางแพ้ ที่ 2 แน อางแพ้
ทื่อบ่า อืม นี้ แม้แน ย้า ฮา ยาว อางย่า บ่าจากื้ง แน ซฺี้น คูช�
ี ม้องน้าม 7 คู่น คาโคลา
โค นี้ ออ
ื ย่า ค่าบาย่า แฮ้มางนา ยู้ ยาว� อางย่า บ่าจา กื้ง แน ซฺี้น คูช�
ี ยาว น่ อง โย้เวอ
23
ค่าบาย่า แฮ้มาง ซฺี้น ชี� ยาว ม้องน้าม 7 คู่น นี้ ออ
ื แต่ล้า แล่ แฮ้นืง ค่าบาย่า นี้ ม้า
อ่าซ่าง ค่าบา เพล่อ แง� ไม้ ยา ม้องน้าม 7 คู่น คาโคลาโค นี้ ออ
ื ค่าบา เพล่ออ่าน น่ อ�
แน�
24 ยาว พระเยซู มือ ยองนา จี่พอ ชี นี้ แม้แน� “นอย่า เย้ง ซี คูช�
ี ไม้ นอ พระคัมภีร ์
แฮ้ง แม่น แน บ่าแบ คู� แน พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา บ่าแบกงากา คู� 25 ชฺา้ งซฺี้ อือ
ย่า แต่ ล้าน แล่ เมอ อางบี่ อางบล้อ ง บ่า ยู่ แล่ ก้าน� แน อ่า ซ่าง มาง อางบี่ อางบล้อ ง
บ่า เพล่อ กา แล่ ก้าน� จ้า ยอ เท่ วาด่า แม้ แน เพล่อ แง� 26 นอ โมเสส ปาบ โย้ เวอ
จฺืงจฺ้ ืงปาว บี่ท่ออางจฺ่อ✡ อางเลิง่ แต้ม ชี ชี แฮ้งนา บ่ากงา อ้าน ลา� แฮ้ เลิง่ ก้อง เวอ
พาจาว มาง โมเสส นา จี่ ชา่ ง ชี แฮ้ง แต้ม ชี ชี� แน พาจาว ม้า นี้ แม้ แน จี่ ชี� ‘กงา
อับราฮัม� อิสอัค แน ยาโคบ‡✡ ยอง พาจาว บอกไว้ มาง ย้า� แน� นี้ แม้แนยาว อามื
ม ยอง 3 คู่น นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ พาจาว มางนา อางบอกไว้ คูยา้ � 27 พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ งซฺี้
อือ พาจาว บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง อางแต่ อือ พาจาว� นอ นี้ เลิง่ นา โค ย้า เย้งซี ชี� แน�
อางลี้บอางล่าว ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ย่าง
(มธ� 22:34-40; ลก� 10:25-28)
28 อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู ทื่อ ม่าง จา แง� ยอง จี่ กางแฮ้ง จูง น้า ชี� ยาว ยาง
มย้าง ชี พระเยซู สะดูสี อือนา จี่พอ แฮ้ นาบาตา แม่น แน� แฮ้งย้า ยาง มือ พระเยซู
นา นี้ แม้แน อ้อง น้า ล้า ชี� “โมเสส อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค นี้ ยา่ บ้าเจอ ล้อข้อ ปีน
แตปีนนา จา เลิน
่ เลิน
่ แง�” แน�
29 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “อางลี้บอางล่าว ปี นแตปี นนา เลิน
่ เลิน
่ ม้าย่า นี้ แม้
แน เป� ‘อิสราเอลชฺา้ ง เวอ� แม่น แน น้า โว� พาจาว กงู จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี่ นี้ มาง
ญา พาจาว ม้าม้า เพล่อ แง� 30 พาจาว นอง จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี่ นี้ มางนา นื งบา โค�
✡ 12:18 12:18 กิจการ 23:8

‡

✡ 12:19 12:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:5

✡ 12:26 12:26 อพยพ

3:1-12
12:26 12:26 อับราฮัม� อิสอัค แน ยาโคบ ยองมู นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ อางอ้าน เวอ ยิวชฺา้ ง ยอคา นาบาตา
ปีนแตปีนนา อือ ย้าเป� พาจาว มาง โมเสส นา จี่ ช่าง ชี่ แฮ้ญ่ามเมอ ชฺา้ ง 3 คู่น นี้ อือ ซฺี้ แอ มล่าง คางญ้า� นี้ ยา่
✡ 12:26 12:26 อพยพ 3:6
ฮาย มย้าง ปี่ ง ยองมู นี้ ยา่ แต่ล้า แล่ชี่ แน�
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ก่ามกืด โค� แฮ่ง โค แน ลาก โว�’ ✡ 31 ยาว อางลี้บอางล่าว ปีนแตปีนนา ที่ 2 ม้าย่า
นี้ แม้ แน เป� ‘ค่า ตอง นา ลากจ่า แล่ง แฮ้ง แม้ แน ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือ นา ลาก โว�’ ✡
อางลี้ บอางล่าว 2 ข้อ นี้ ยา่ อางลี้ บอางล่า ว ทื่อบ่า อือ ล่อ บ่าปา ปีน แตปีน นา ฮา แง�
แน� ✡
32 ยาว อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู นี้ มาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่าจาน เวอ�
พาจาว นี้ ยา่ ทื่อม่าง ญา จา แงแน นาง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้า� พาจาว ม้าม้า นี้ ยา่ พา
จาว นี้ มาง ญา จา แง� พาจาว กาบ่ากาเจ้อ บ่าจา แล่ก้าน�✡ 33 พาจาว มางนา นื งบา
โค� ก่า มกืด โค� แฮ่ง โค แน ลาก นี้ ยา่ � แน ค่า ตองนา ลากจ่า แล่ง แฮ้ง แม้ แน ยูม
้
ต่องยูม
้ ทาง อือนา ลาก นี้ ยา่ � อางลี้ บอางล่าว เวอ ม่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ� แน อางเกิง่
พีท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา ปีนแตปีนนา ฮา แล่แง� แน�✡
34 พระเยซู มือ อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู แฮ้ มาง จี่ พอ นี้ ยา
่ วีไ่ ซป้านญา อางจา แน
มย้าง เมอ� ยาง นี้ แม้แน จี่ ชี� “บ่ามล่าง ยาว นา พาจาว มาง ชฺา้ ง อางกงาเพล่อ นา
ตู้� แน� แฮ้เมอ จายล้า แล่ยาว อ่าซ่าง มาง พระเยซู นา บ่าน่า จอ แล่�✡
พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ ม้า อ่าซ่าง
(มธ� 22:41-46; ลก� 20:41-44)
35 พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ม่าอู่บ จา เมอ� ยาง มือ ค่องช่าง อือนา นี้
แม้ แน น้าน ชี� “อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่ บฮู อือ ย่า นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ คูแง� ‘พาจาว มาง
ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า� ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ
ซื้บ ล้า ชี� แน� ท้าว ยอง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ เพล่อ กงากา แง� 36 ไม้
ก่าซ้าด ดาวิด มือ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยางนา ม่า จี่ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน จี่
แง� ยา นี้ แม้แน จี่ แง�
‘พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มางนา แน
กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี แฮ้มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี�
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาว�
กงา ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือ นา ฮาย นาง ล่า คื่อ โบ้ ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ
แน�’✡
37 “ซ้ามบ้า ก่าซ้าด ดาวิด มือ� พาจาว มาง ชฺา
้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ มางนา นี้ แม้ แน ฮ้าว แง� ‘กงา จี่ วีด อางซื้ง มาง� แน� นี้ แม้ แนยาว
พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า� ก่าซ้าด ดาวิด
ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี� จ้า ยา ก่าซ้าด ดาวิด ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�
ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า พระเยซู ม่าอู่บ แฮ้ง ดื้งน้า คูช�
ี แน ยองมู นี้ ยา่ กย่างม่อนซ้า
นื งบาจาบื่อ ย้า ดื้งน้า คูช�
ี
38 พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่าอู่บ ชี� “อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู นี้ ออ
ื นา แม่น แน อาง
โต แล่ม แล่ โว� ยองมู นี้ ยา่ คู่ ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ อือ ตูม แล่ ยาว� ก้าด อือเมอ
ย่อ กว่า นา อางซอ คู� ไม้ ฮากนา ยองนา ล่า ปู่ โญกไว้ ปี่ ง แนนอ� 39 จฺ่า ปอต้างปอ
ฮา ล่ากาน เวอ แอ เมอ� แน ยิวชฺา้ ง โบสถ์ คล้าว โย้เวอ อ้อง ไว้ แล เมอ� ยองมู นี้ ยา่
ดื้งย้า ปีนแตปีนนา เลิน
้
่ เลิน
่ เวอ ดื้ง นา อางซอ คู� 40 จ้า ยองมู นี้ ยา่ แมม้าย อือ ยูม
แฮ้ง จ้อบ ยู้ คูช�
ี แน ยอ ป่องฮ่าน ย้า มล่าง แน อธิษฐาน ฮา คูแง� ไม้ ยอ ชฺา้ ง อาง
แม่น แน ฮากนา เย้ง ปี่ ง แนนอ� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นาบาตา ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� แน�
✡ 12:30 12:30 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5
✡ 12:32 12:32 เฉลยธรรมบัญญัติ 4:35
✡ 12:36 12:36 สดุดี 110:1

✡ 12:31 12:31 เลวีนิติ 19:18 ✡ 12:31 12:31 เลวีนิติ 19:18
✡ 12:33 12:33 โฮเซยา 6:6 ✡ 12:34 12:34 ลูกา 10:25-28
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พลู้ แมม้าย มาง ท่าน ชียา้ ง
(ลก� 21:1-4)
41 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ อางคล้าว โย้เวอ จา เมอ� ยาง มือ อางฮีบ
้ พลู้ กานท่านย่า
ล้า ก้า โย้เวอ ดื้ง ชี� แน ยา ชฺา้ ง อือ อางฮีบ
้ โย้เวอ พลู้ กาน แฮ้ง นา ดื้ง ฮูน ชี� ชฺา้ ง
อางจาอางปาง อือย่า พลู้ บย่า แน กาน แง� 42 แมม้าย อางตู กอางพาน ทื่อม่าง จา
แง� พลู้ 2 สลึงค์§ กาน ชี�
43 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ยาว นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงา ม่าแบ
ปี่ ล่าว่า� แมม้าย นี้ ม้า ฮาก ล่อบ่าปา พลู้ ท่าน แอ่ บย่า แงแน� 44 ไม้ ฮาก พลู้ ท่าน ชี
นี้ ยา่ ยอง พลู้ ไจ จ้านล้า ชียา้ ง เป� จ้า แมม้าย นี้ ม้า นาบาตา ตูก เวิม� ยาง พลู้ คาโค
ลาโค ฮ่าง จฺ่าเกิง่ วื้อ จฺ่าเซฺ่อ จา ชียา้ ง ท่าน ชี� แน�

13
พระเยซู กาญ่าม เวอ โบสถ์อางฮื่อ ก่างพยา แฮ้ง มอ ย้าง
(มธ� 24:1-44; ลก� 21:5-33)
1 พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ ย่อ อ่อก ลือ เมอ� ศิษย์ ทื่อม่าง มาง พระเยซู นา นี้
แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่าจาน เวอ โบสถ์อางฮื่อ นี้ ออ
ื นา ฮูปาว� อางมาง ม้าม้า ย้า� ลอบา
อางฮื่อ แอ่ยา้ ไจ แต่ง ชี� แน�
2 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “โบสถ์อางฮื่อ นี้ ออ
ื นา มย้าง ย่า อ่าลา� กาญ่าม เวอ
โบสถ์อางฮื่อ นี้ ออ
ื ก่างพยา แง� ลอบา ตาก ลางกา ชี นี้ ยา่ เลิง พู่นพ่าน แง� แน� *
3 ยาว

พระเยซู แน ศิษย์ อืม มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ แลน คูช�
ี มะกอกเทศ ตาแซ้
นี้ ยา่ โบสถ์ อางฮื่อ ล้าก้า ป่ากย่า ดื้ง แง� พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้† โย้เวอ ดื้ง จา
เมอ� เปโตร� ยากอบ� ยอห์น แน อันดรู ว ์ ยองมู แฮ้ง แอ่ แน� พระเยซู นา นี้ แม้แน
น้าน ล้า คูช�
ื อาล้อม เมอ ตอล้า แง� อางเลิง่ นี้ ออ
ื ตอล้า อางญ่าม
ี 4 “อางเลิง่ นี้ ออ
แฮ้ง ชา เคิน เมอ� กงู บ้าเจอ กงามย้าง ลางออน ฮา แง�” แน�
5 ยาว พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้ แน� “อางโต แล่ ม จ่า แล่ คูโว� อ่า ซ่าง มางนา บ่า
ปี่ จ้อบ โจ เป� 6 ไม้ ชฺา้ งอางบย่า ย้า กงา อางเม้ง แฮ้ง จี่ อา้ ง จ่า แล่ง แง� ยอย่า พา
จาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง แน ฮาจ่าแล่ คูแง� ยาว
ชฺา้ งอางบย่า ย้า เจ่อ แง� 7 จาว่าแน นอง สงคราม อางเซง กงากย่า เมอ� บ่าอ่ายาว
สงคราม ตอล้า ชี แน กงากย่า เมอ บ่าแค คูโจ� ไม้ แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง� จ้า
นี้ เลิง่ ตอล้า เมอ ชฺา้ งอางเมิง ลีน ย่าง บ่าอ่า เป� 8 ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด ย้า แซ่ กาแง�
อางเมิง ไล เมิง ย้า แซ่ กาแง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กู ต่องกู ตี่ ย้า มี่ซี่อน
ื แง� แน ฮ่าง
จฺ่าเกิง่ เคม แง� นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งลีน แฮ้นืง ชา เคิน ล้า เมอ ต่องก่าต่าง
ตูกพานลาบ้าบ ย้าง ย้า� ค่าบาย่า อือ อางย่า ชาเกิด
้ เมอ ด้ากย้าง แฮ้ง ป้าค้า ย้าเป�
แน�
9 “แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� นองนา อางซีต้าดต่อนย่า เวอ ชู แล ล่าง� นอง
นา ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ โย้ เวอ ตื่ อชืก ล่าง� แน นองมู นี้ ยา่ กงา ปาปาย ย้า ผู้ วา่ อือ� แน
ก่าซ้าด อือ ล้าก้า โย้เวอ กงาจูง แล คูแง� ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ยองนา ม่า แบ
§

12:42 12:42 พลู้ 2 สลึงค์ นี้ ยา่ ทองแดง อางอี 2 เหรียญ แฮ้งย้า เป� กรีก ต่าง นี้ ยา่ “เล็บตรอน� แน ฮ้าว
แง� ทื่อเล็บตรอน นี้ ยา่ 1/123 เดนาริอน
ั นี้ งล่อ ย้า อางฮู่ จา แง� ทื่อเดนาริอน
ั นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน ทื่อนื ง
ว่า ยาว ล่ากานว่าฮู่ กงา แฮ้ง ล่อ ย้า อางฮู่ จา แง�

*

13:2 13:2 นี้ เลิง่ อูบ
่ ชี่ นี้ ค� ศ� 70 เวอ เย ยาว ม้าม้า

† 13:3 13:3 มะกอกเทศ ตาแซ้ นี้ เยรูซาเล็ม อางเมิง มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ตาแซ้ ย้าง� ตี ชฺา้ ง อือ
ยา ตอล้า ชี�
ฮู ลู่ง ลือ ปี่ เมอ โบสถ์อางฮื่อ ตี นา มย้าง แง�
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ปี่ ง แนนอ� 10 จ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งลีน แฮ้ง ชา เคอ ล้า เมอ� นอ อางเลิง่ อาง
แม่น นี้ ง ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา กงาป่าว ม่า แง� 11 นองนา อางซีต้าดต่อนย่า เวอ ชู
แล ล่า เมอ� บ้าเจอล้อแม้ แน จี่ วา แน บ่าพี่บ่าล่อง คูโจ� ไม้ อางญ่าม เคิน ยาว พา
จาว มาง นองนา ล้อแม้แน จี่ ปี่ ล่าแง แน ม่า ล่าแง� ม้าม้า นี้ ยา่ จี่ฮู ม้าย่า นอง อาง
โต แฮ้ง บ่าอ่า� จ้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นอง อางโต โย้เวอ ล่ากาน ว่า มาง
จี่ แง�” ✡
12 “กาญ่าม เวอ อางเลิง
ื ตอล้า แง� ม้องน้ามต่องม้องน้าม แน บ่าแม่น ฮา กา
่ นี้ ออ
ยาว ฮากนา ม่า แซ่ ปี่ แง� อางโบ้ง อืมมือ อางย่า นา บ่าแม่น ฮาช่าง ยาว ฮากนา ม่า
แซ่ ปี่ แง� อางย่าอางคย้า อืมมือ อางบา อางโบ้ง นา บ่าแม่น ฮาช่าง ยาว ฮากนา ม่า
แซ่ ปี่ แง� 13 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า นอง กงานา เจ่อ ล่า ชีแฮ้ง ปาปาย ย้า นองนา เม้อ
ล่าง� จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง อางนื งลีน แฮ้นืง เวอ เคอ แน โอ้ด กงา กาแง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า
กงาปูน แล่แง�”✡
อางเลิง่ แคคาบอล้อ แน ชีย
่ า้ ง
โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ ชฺา้ ง อือ� อางเลิง่ ช่าคาบอล้อ� ✡ แคคาบอล้อ แน ชี่
อือ ฮา นา มย้าง เมอ�✡ (นี้ ข้อ อ้านฮู อือย่า แม่น แน อ้าน ยาว แบ ปี่ โว�� ชฺา้ ง ยูเดีย
แควน โย้เวอ ดื้ง คูชี อือนา ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว� 15 ชฺา้ ง ยูม
้ มู้ง อางท่า ดื้ง ชี อือ
นา ยูม
้ คล้า ว โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ บ่า ปี่ อ้อง กอ แล โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้
โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว� 16 ชฺา้ ง น่า ย้า โย้เวอ จา คูชี อือนา� ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางก่าอาง
ตูม บ่าปี่ อ้อง ยู้ แล โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว�✡ 17 อางญ่าม
แฮ้ญ่าม ย่า ชฺา้ งอู่ ปู่ ม แน ชฺา้ ง อางย่า อือ นา ลองแปด ชู่ ปี่ ง อือ อางญ่าม แคคาบอ
ล้อ แน ชี่ ย่างย้า� 18 พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา คูปาว� อางเลิง่ แคคาบอล้อ นี้ งนา
ช่อ มย่า เวอ บ่า ปี่ ตอล้า โจ แน� 19 ไม้ แฮ้ญ่าม เวอ อางตู กอางพาน อางฮื่อ ตอล้า
แง� ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา กาซื้ง เมอ จาย อามือ เคอ นี้ ยา่ ✡ นี้ แม้แน บ่าตอล้า กาซื้ง เป�
แน อางเลิง่ นี้ แม้ แน ตอล้า ชี นี้ ยา่ กาญ่าม เวอ บ่า จา แล่ ก้าน� 20 จี่ วีด อางซื้ง มาง
อางญ่าม แฮ้ง บ่า ฮา กื้น ปี่ ยาว� อ่า ซ่าง มาง จี่ วด
ี บ่า กงาปูน แล่� จ้า ยาง ชฺา้ ง แช้
ชี ชี อือ นา ฮู จ่า ปาปาย� แฮ้งย้า ยางมือ อางญ่าม ย่าง ฮา กื้น ปี่ ชี�
่ 21 แฮ้ญ่าม เมอ
ชฺา้ ง อือ นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่า เมอ� ‘แฮ้� พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า นู้เวอ จาน ญา� แน� บ่าอ่ายาว ‘โฮ้ก� พาจาว มาง แช้ยู้
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า โย้เวอ จาน ญา� แน� บ่าเจ่อ จ่า โจ�
22 ไม้ แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา
้ ง อางอีบ่าอ่า จา แง� ยอ ฮากนา นี้ แม้แน ม่า แง� ยอ พาจาว
มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มาง ย้าแน� บ่า อ่ายาว ยอ พา
จาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ แงแน� จ้า กานแตว บ่าอ่า เป� แน ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง� ไม้ ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา จ้อบ แนนอ� 23 แม่น แน
อางโต แล่ม แล่ คูโว� ไม้ กงาย่า กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ม่า ชี ลางออน ฮาย ล่าแอ่�”
14 “นอง

ชฺา้ งอางย่า ม่าง ลือ นื ง ย้าง
✡ 13:11 13:11 มัทธิว 10:17-20; ลูกา 12:11-12 ✡ 13:13 13:13 มัทธิว 10:12 ✡ 13:14 13:14 ดาเนี ยล
9:27; 11:13; 12:11 ✡ 13:14 13:14 ดาเนี ยล 9:27; 11:31; 12:11 ✡ 13:16 13:16 ลูกา 17:31 ✡ 13:19
13:19 ดาเนี ยล 12:1; วิวรณ์ 7:14

มาระโก 13:24

106

มาระโก 14:2

“น่ อง โย้ เวอ ตูก พานลาบ้า บ แฮ้ญ่าม เปิน เมอ� มู่งนื่ ง นี้ ย่า วื้ง ว้าง ย้า�✡ แน
อู่ลา แฮ้ บ่าแปล่นบ่าซ่า กาน�✡ 25 อู่ก่ ือ อืมมือ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ แง�✡ แน กู
ย่างกูเจ้อ มู่งท่า โย้เวอ จา อืมมือ ยืก แง� ✡ 26 ยาว ชฺา้ ง อืม กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่
มางนา มย้าง แง� กงา มู่งบื่น อางป่อน โย้เวอ ทื่งกง่า แน ลือ แง�✡ แน กงาก้อง ล่าที่
อางฮื่อ ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว กงา อางโต โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า อ่อกล้า แง� 27 ยาว
กงาย่า เท่วาด่า อือนา พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือนา ซฺ้า ช้อน ปี่ แง� เท่วาด่า อือย่า
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว ย้า� พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือนา ซฺ้า กว่า แง� ชฺา้ งอางเมิง
ทื่อปล่าก ป่ากย่า จาย ทื่อปล่าก ป่ากย่า เคอ ย้า�”
24

ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง แฮ้งนา ฮูปาว
ป้าง โย้เวอ ฮู กาโน� ล่างาม โย้เวอ อางพ่า พลอง อ่อก ยาว� นอง
มือ แบ คู แง ล้อ งมย้า ชา เคิน ญา แน� 29 ทื่อ ช่างกานญา� นอง อางเลิง่ ตอล้า ชี
นี้ ออ
ื นา กงามย้าง เมอ� นอง แบ คูโว กงา ทื่อ เทอ ลือ แล่ง อางญ่าม ชา เคอ ชีแน�
30 กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� อางเลิง
ื ตอล้า เมอ� อามือชฺา้ ง อือ บ่าซฺี่ โค
่ คาโคลาโค นี้ ออ
31
กางซื้ง แน� มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ โปยว แอ แง� จ้า กงา จี่ ต่าง นี้ ยา่ โปยว
แอ นื ง บ่าจา�”
พาจาว มาง ญา อางแบ แน อางญ่าม แฮ้ อาล้อม เคอ ล้า แงแน
32 “อ่าซ่าง มาง บ่าแบ อางญ่าม แฮ้ยา
่ ล้อนื ง เคอ ล้า แงแน� ซ้ามบา เท่วาด่า อืม
บ่าแบ� กงา พาจาวอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง บ่าแบ� อ่าโบ้งพาจาว ญา อางแบ แน�✡
33 นี้ แม้แนยาว แม่น แน ล่อ ฮู คูโว� ไม้ นอ บ่าแบ อางญ่าม แฮ้ ล้อนื ง เคอ ล้า แงแน�
34 กงา อางเลิง
่ เพ้กน้า ปี่ ล่าว่า� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง� ยาง ย่าเจ่น อือนา ล่า
่ อูบ
กาน ม่า ว่า ปี่ ชี�
้ ล่อ ฮู มางนา ม่า ชี ยูม
้ แม่น แน ล่อ โว แน� ยาว
่ แน ยา ชฺา้ ง ยูม
ยาง มือ ค่าตอง ยูม
้ แฮ้ง ชี ช่า ยาว ฮาก อางเมิง เวอ แอน ชี� ✡ 35 นี้ แม้แนยาว นอ
งมู นี้ ง แม่น แน ล่อ ฮู คูโว� ไม้ ยูม
้ ซื้ง ม้า อาล้อม พ่าว ล้า แล่ นามบ่าแบ� กาเทอกา
มู่งคี่ล้าก้า เวอ พ่าว ล้า แง� กาเทอกา 12 โมง มู่งคี่ เวอ� กาเทอกา ซอทาอางวื้ง ยา
ต้าน เมอ� กาเทอกา นื งก้ อง ก้อง แน พ่าว ล้า แง� 36 ยูม
้ ซื้ง มาง ซฺ้ อก แน พ่าว ล้า
37
แล่ เมอ� ยางนา บ่าปี่ มย้าง โจ นอ ยูน
่ ชีแน� ยาว กงา นองนา อางเลิง่ ม่ายฮา ปี่
ล่า ชี่ นี้ ยา่ � กงา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า นี้ แม้ แน ม่า แอ� ‘แม่น แน อางโต
แล่ม ล่อ คูโว�’ ” แน�
28 “ซื่อไค่มี้ล่อก

14

ยอคา อือ พระเยซู นา ชา แซ่ ย้าง
(มธ� 26:1-5; ลก� 22:1-2; ยน� 11:45-53)
1 ปั สกาป่ อยนื ง*✡ แน ค้านู้มป่ างอางเจ้อบ่ากานป่ อยนื ง บ่าเคอ กาซื้ง แน 2 นื ง จา
แล่ชี่ เย� ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อืม� อางนื ง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู
2
นา ค่าว ชู แซ่ คูช�
ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “ป่อยนื ง ฮา นี้ ญ่าม พระเยซู
ี
นา บ่าแซ่ โจ� ไม้ อ่าซ่า ค่องช่าง อือ อางเลิง่ อางซื่กอางซ่าก ฮา ตอล้า ปี่ นา� แน�
✡ 13:24 13:24 อิสยาห์ 13:10; โยเอล 2:10, 31; 3:15; วิวรณ์ 6:12 ✡ 13:24 13:24 อิสยาห์ 13:10; โยเอล
✡ 13:25 13:25 อิสยาห์ 34:14; วิวรณ์ 6:13
✡ 13:25 13:25 อิสยาห์ 13:10; 34:4; โยเอล
2:10; 3:15
2:10 ✡ 13:26 13:26 ดาเนี ยล 7:13; วิวรณ์ 1:7 ✡ 13:32 13:32 มัทธิว 24:36 ✡ 13:34 13:34 ลูกา
12:36-38 * 14:1 14:1 ปัสกาป่อยนื ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ จฺ่าปอต้างปอ ฮา กาแง� ไม้ พาจาว มาง ยองนา ประเทศ
อียป
ิ ต์ โย้เวอ ย่าเจ่น ปล่องปูน ปี่ ชี่ แฮ้งนา ปื้ อซฺ้า แนนอ� ✡ 14:1 14:1 อพยพ 12:1-27
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ค่าบาย่า ทื่อม่าง พระเยซู นา นํ้าหอม ต่า ชียา้ ง
(มธ� 26:6-13; ยน� 12:1-8)
3 ซีโมน เบธานี ค่อง เวอ ดื้ง แง� ยา คี้ตู้ด เพล่ออ่าน เย� พระเยซู ซีโมน ยูม
้ โย้เวอ
ฮ่างจฺ่า ดื้ง เมอ� ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง� นํ้าหอม นาระดา† ทื่อป่าง‡ ท่าม แล่ ยาว�
พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� นํ้าหอม นาระดา นี้ ยา่ อางฮู่ นาบาตา คา� ยาว ยาง มือ ป่าง
ม่านป่อง แฮ้ง ตู ปล่าก ยาว� นํ้าหอม แฮ้ง พระเยซู อางตู่ โย้เวอ ต่า ชี✡.
4 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า โย้เวอ จา ชี อือ นื งบาบ่าจาบ เย� แฮ้งย้า ค่าบาย่า แฮ้มางนา นี้ แม้แน
จี่ ชี� “บ้าเจอฮา นํ้าหอม อางฮู่ นาบาตา คา นี้ งนา ค้าค้าเล้อเล้อ แน ต่า บ่อ แง� 5 จา
ว่าแน นํ้าหอม นี้ ง ฮ้าน ก่อง แอ ยาว� กาเทอกา พลู้ 300 เดนาริอน
ั อางกงา นามบ่า
แบ� ยาว พลู้ แฮ้ง ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ปี่ เวิม อางกงา ย้า� แน� ยาว ยองมู
แฮ้ง ค่าบาย่า แฮ้มางนา นาบาตา ย้า จี่ คูช�
ี
6 จ้า พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน ม่า ชี� “ยางนา บ่า จี่ โจ� ยางนา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง
โจ� ยาง กงานา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ อางซูม ย้า� 7 ชฺา้ ง อางตูกอางพาน
นี้ ยา่ กูญ่าม ย้า นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แล แง✡. แน นอ ยองนา อาล้อม ปล่อง เวิม
อางกงา ย้า� จ้า กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน กูญ่าม แน บ่าดื่ง แล เป� 8 แน นี้ เลิง่ ญา
ค่าบาย่า นี้ ม้า กงานา ฮา ปี่ ล่ากงา กาแง� ยา กงา อางตู่ นู้เวอ นํ้าหอม ต่า ล่าแง� ไม้
กงา ซฺี้ ยาว ศพ แฮ้ง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ บ่ากอ ชี ฮู่ เวอ� นํ้าหอม ต่า ชี ลางออน ฮา
9
แนนอ� กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอล้อเกิง้ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง
ป่าว แง� ชฺา้ ง อืม ค่าบาย่า นี้ มาง กงานา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ ง คาตา ย้า จี่
เคอ แง� ไม้ ยางนา ปื้ อซฺ้า แนนอ� แน�
ยูดาส อางนื ง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู นา ชู ย้าง
(มธ� 26:14-16; ลก� 22:3-6)
10 ยาว ยู ดาส อิส คาริ โอท พระเยซู ศิษย์ เอก 12 คู่น โย้ เวอ ศิษย์ ทื่อ ม่าง มาง�
ปุโรหิต ยอคา อือนา ซฺ้า แอ ชี� ไม้ พระเยซู นา ปล่อง ชู แนนอ� 11 ปุโรหิต ยอคา อืม
แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว นาบาตา ย้า กย่าง คูแง� แน ยองมู แฮ้ง ยูดาส นา ก่ามค่าน
ปี่ ชี พลู้ ปี่ แงแน� แฮ้งย้า ยูดาส มือ อางนื ง อางญ่าม ซฺ้า พระเยซู นา ชู ปุโรหิต ยอคา
อือนา ปี่ ชี�
พระเยซู ชา ซฺี้ เมอ ยาง ศิษย์ อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ย้าง
(มธ� 26:17-25; ลก� 22:7-14, 21-23; ยน� 13:21-30)
12 ค้านู้ม ป่ า งอางเจ้ อบ่า กานป่ อยนื ง เวอ ต่อ งก่า ต่าง แฮ้นืง ยิว ชฺา
้ ง อือย่า แกะอาง
§
ย่า แซ่ แง� ไม้ พาจาว มางนา ท่าน แง� แน ปัสกาป่อยนื ง เวอ จฺ่าเกิง่ แต่ง ปอ กาง
แนนอ� ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน น้า ชี� “อ่าจาน เวอ� นาง ปัสกาป่อยนื ง ฮ่าง
จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ นี้ ยา่ กงูนา บ้าเจอล้อเกิง้ ซฺ้า ชี ปี่ ล่าแง�” แน�
13 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ซฺาแอ ปี่ ชี�
่ ยา เย่ดนา นี้ แม้แน ม่า
ชี� “ไน้ อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ อ้อ งแอน เมอ� ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง นา มย้าง แง� ยา อู่
ล่องม่อน้าม ป่า แล่ แง� ยาว ยางนา เค่ แอน โว� 14 แน ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา เค่ ยูม
้
†

‡ 14:3 14:3
14:3 14:3 นํ้าหอม นาระดา นี้ ยา่ อางฮู่ นาบาตา คา� แน นาระดา จฺ้ืง อางเช้ แฮ้ง ไจ แต่ง ชี�
✡
✡
ป่าง นี้ ยา่ ลอบา นาบาตา อางมาง อือ ไจ แต่ง ชี�
14:3 14:3 ลูกา 7:37-38
14:7 14:7 เฉลยธรรมบัญญัติ
§ 14:12 14:12 แกะอางย่า นี้ ปัสกา นื ง เวอ พาจาว มางนา ท่าน แง� ปัสกา นื ง เวอ ปอ กาแง�
15:11
แกะอางย่า นา แซ่ ยาว พาจาว มางนา ท่าน แง� อพยพ ปาบ 12:3-9 เวอ ฮู โว�
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คล้าว โย้เวอ อ้องแอน โว� แน ยูม
้ ซื้ง มางนา นี้ แม้แน น้า โว� อ่าจาน นี้ แม้แน ม่า น้า
ปี่ ล่าง� ‘ปัสกาป่อยนื ง เวอ นา กงานา แน ศิษย์ อือนา บ้าเจอล้อเกิง้ ฮ่างจฺ่า ดื้ง ปี่ ล่า
แง�’ แน� 15 ยาว ยาง ไน้ นา อางฮ้อง ซฺ้า ชี ล่าชี่ แฮ้ง ซฺ่ืยฮู แล ล่าง� อางฮ้อง แฮ้ฮอ
้ ง
อางฮื่อ แน อางท่า ดื้ง แง� ยาว ไน้ มือ โย้เวอ กงูนา จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ชี ล่าโว�” แน�
16 ยาว ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เย่ด อางเมิง คล้าว โย้เวอ อ้องแอน ชี� ยาว เย่ด มือ กูยา
่ งกู
เจ้อ ย้า มย้าง ชี� พระเยซู ม่า ชี แฮ้งแม้แน� แฮ้งย้า เย่ด มือ ปัสกาป่อยนื ง เวอ ฮ่าง
จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ แฮ้ง โย้เวอ ซฺ้า ชี ชี�
17 มู่ง คี่ ล้า ก้า เคิน เมอ พระเยซู แน ศิษย์ เอก 12 คู่น อืม ยูม
้ แฮ้ลาง ก้อง เคิน แอ
18
คูช�
แน ยอง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง เมอ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “กงา อางเลิง่
ี
ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� กงานา บ่าแม่น ฮา
ล่าแง� แน ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงาก้อง ทื่งกง่า ย้า ฮ่างจฺ่า ดื้ง ชี� แน�✡
19 ยาว ศิษย์ อืม นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง กาจาง กามาง
กา แน พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คูช�
ี “กงา บ่าอ่า อ่าลา�” แน�

พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน พอ ชี� “นอง อางมู 12 คู่น นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง มาง ย้า� ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา นํ้าจิม
้ ลอค่อ ค้านู้มป่าง คี จฺ่า ชี แฮ้มาง ก้อง ค้านู้มป่าง
21
คี จฺ่า แง� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ ม้า กงาซฺี้ แง� พระคัมภีร ์ เวอ มอ ยาว แต้ม ชี
ชี แฮ้งแม้แน ย้า� จ้า ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง แฮ้มางนา พาจาว มาง ต้าดต่อน
วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า บ่ากงา เกิด
้ ลือ แฮ้ง เชคาไล� แน�
20 แฮ้งย้า

อ่างูน
่ แต่ค่า ต้าง ค้านู้มป่าง จฺ่า พระเยซู นา ปือซฺ้า ย้าง
(มธ� 26:26-30; ลก� 22:15-20; 1 คธ� 11:23-25)
22 พระเยซู แน ศิษย์ อือ ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ดื้ง คู เมอ� พระเยซู มือ ค้านู้มป่ าง แฮ้ง
กอ ท่าม แล่ช�
ี่ แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์
เอก อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “ยู้ จฺ่า ปาว นี้ ยา่ กงา อางโต ย่าง ย้า� แน�
23 ยาว

พระเยซู มือ อ่างูน
่ แต่ค่า ล้างก้อก แฮ้ง กอ ท่าม แล่ช�
ี่ แน พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว ศิษย์ อือนา ปี่ ต้าง ปี่ ชี�
่ ยาว ศิษย์ คาโคลาโค อืม ล้า งก้ อก โย้
เวอ อ่างูน
่ แต่ค่า อางแน้ แฮ้ง ต้าง คูช�
ี
พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “นี้ ยา่ กงา ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก ล้า ปี่ ง ย้าง ย้า� ไม้ ชฺา้ ง
อางบย่า อือ นา อางบล่า บ ปล่องปูน ปี่ ง แนนอ� แน ซฺี่✡ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่า น
อางซฺ่ือ ✡ โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้า� 25 กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� กงา อ่า
งูน
่ แต่ค่า บ่าต่าง แล่ก้าน� แฮ้นืง เคิน เมินญา กงา อ่างูน
่ แต่ค่า ทื่อเทอ ต้าง แล่แง�
แน แฮ้นืง พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางนื ง ย้าง ย้าเป� แน�
24 ยาว

26 ยาว

ยองมู นี้ ง สรรเสริญ เพ่ง ย่าง ฮ้าว เปิน คู เมอ� มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ซฺ่ื
ยกา แลน ชีเย�

พระเยซู มอ ชี เปโตร ยางนา วี แงแน
(มธ� 26:31-35; ลก� 22:31-34; ยน� 13:36-38)
27 พระเยซู ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชี� “นองมู คาโคลาโค นี้ ย่า กงานา วี ล่า
คูแง� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน มอ ยาว แต้ม ชี ป้าน่ อ�
‘พาจาว ม้า แกะ ปอฮู มางนา แซ่ แง�
✡ 14:18 14:18 สดุดี 41:9

✡ 14:24 14:24 อพยพ 24:8

✡ 14:24 14:24 เยเรมีย์ 31:31-34
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แน แกะ อือย่า กามางกาต่อง กามางกาตี่ แน ฮื่น แอ คูแง� แน�
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✡

28 “จ้า กงา ซฺี้ ยาว แต่ ล้าน แล่ เมอ� กงา นอง ฮู่ เวอ กาลิ ลี แควน โย้ เวอ แล ลา
งออน ฮา แง� แน�✡
29 จ้า เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “ฮาก นางนา วี ล่าโค เวิม มือ กงาย่า
นางนา บ่าวี ล่า�”
30 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา ม่า ชี นี้ แม้แน� “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า�
มีค
้ ี่ ยาพ่า ครัง้ ที่ 2 บ่าตานฮู่ เวอ นาย่า กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน 3 เทอ จี่ แง� แน�

เปโตร มือ พระเยซู นา ปีนแตปีนนา ย้า นี้ แม้ แน ม่า ชี� “อ่าจาน เวอ� กงา
นา นางก้อง ทื่งกง่า แน กงาซฺี้ ปี่ ล่าเวิม� จ้า กงา บ่าจี่ นางนา บ่าแบล่ากงา กา� แน�
ยาว ศิษย์ ทื่อบ่า อือ คาตา ย้า แฮ้แม้แน จี่ คูช�
ี
31 จ้า

พระเยซู ทื่อม่าง แน อธิษฐาน ฮา ชียา้ ง
(มธ� 26:36-46; ลก� 22:39-46)
32 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม เกทเสมนี โซน โย้เวอ เคิน แล คูช�
ี พระเยซู มือ ศิษย์
อือนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “นอ นู้จา คู โว เป กงาย่า แฮ้กย้า อธิษฐาน ฮา แล ปานา� แน�
33 ยาว พระเยซู มือ แลน ชี� แน ยา เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น ยองนา คาตา แน ซฺ่ ืย
แลน ชี� ยาว พระเยซู มือ นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� แน ยา นาบาตา ย้า นื งบาต่อง
ลาบ้าบ ชี� 34 แฮ้งย้า ยาง เปโตร� ยากอบ แน ยอห์น ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงาย่า
นื งบาต่องลาบ้าบ ชา ซฺี้ ย้าง ญา จา แง� นอง นู้เวอ กงานา ล่อ ดื้ง ล่าโว� บ่ายู่ คูโจ
เป�” แน�
35 ยาว พระเยซู มือ อ่าล่อ อางอี้ เว่อ แน ย่อ อ่อก แลน ชี� ยาว ยาง มือ อางตู่ บอก
ดื้ง ชี� ยาง แมก่ า แฮ้ง นื้ งชฺา่ โย้เวอ คี แอ เคอ ย้า� ยาว ยาง นี้ แม้แน อธิษฐาน ฮา
ชี� อางเพล่อ กงา กาแน ยาว� ยางนา อางตู กอางพาน อางญ่าม นี้ ง กงาปูน ปี่ ปาว
แน� 36 ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “อ่าโบ้งพาจาว เวอ� นา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา เพล่อ ปี่ กงา
กา แง� อางตู กอางพาน ล้า งก้ อก* นี้ ง กงาก้อง ยู้ แลน ปาว� จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม
กงา นื งบาจาบวา แน บ่าปี่ เพล่อ โจ� จ้า นาง นื งบาจาบวา แน เพล่อ ปี่ ปาว� แน�
37 ยาว พระเยซู มือ ย่อ พ่าว ล้าน แล่ช�
่
ี่ แน ยาง มย้าง ชี ยาง ศิษย์ 3 คู่น อือย่า ยูน
ชีแน� แฮ้งย้า ยาง เปโตร นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี� “เปโตร เวอ� ยู่ แล่ง ลา� ทานล้า
โว� นาย่า ทานล้า ยาว กงานา ทื่อชัว่ โมง อางช่าง ดื้ง ช่าง ล่า บ่ากงา ลา� 38 แม่น แน
อางโต แล่ม แล่ โว� แน อธิษฐาน ฮา โว� ไม้ อ่าซ่าง มางนา นางนา บ่าปี่ จ้อบ อางบ
ล่าบ ฮา ปี่ ล่า แนนอ� นื งบา นี้ ง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา ซี้ เวิม� จ้า อางโต นี้ ยา่
อางด่ออางย่า� แน�
39 ยาว พระเยซู มือ ย่อ แล ทื่อเทอ อธิษฐาน ฮา แล แล่ ช�
ี่ แน ยาง อางอ้าน แฮ้ง
40
แม้แน ย้า จี่ แล่ช�
ยาว พระเยซู ย่อ พ่าวล้าน แล่ เมอ มย้าง ชี� ยาง ศิษย์ อือ ยูน
่
ี่
ชีแน� ยองมู นี้ ยา่ แมนื อแมคอ ฮ่าน แมนื อ บ่าพอง ล้าตอ กา� แน ยอ บ่าแบ เย พระ
เยซู นา บ้าเจอ จี่ชา่ ง วา แน�
พระเยซู มือ ครัง้ ที่ 3 ย่อ พ่าวล้า ศิษย์ อือนา ฮูน ล้า แล่ช�
ี่ แน ยาง ยองนา
นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นองมู นี้ ยา่ ยู่ ซ่าวดื้ง แล่ คูง ลา� กงา คางญ้า� ชฺา้ ง กงานา บ่า
แม่น ฮา ล่าง มาง� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา� ชู ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา ปี่ ย้าง
41 ยาว

✡ 14:27 14:27 เศคาริยาห์ 13:7 ✡ 14:28 14:28 มัทธิว 28:16 * 14:36 14:36 ล้างก้อก นี้ ยา่ พระเยซู
ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้งนา จี่ เคอ แง� ยา กงาซฺี้ แง ล้าง นาบาตา อางค่า อือ ต้าง ชี ช้อดย้า แน�
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อางญ่าม เคิน ญ้า�
ล้าง ญา� แน�
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ปาว เอ้ว� โฮก� ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง มาง เคิน

พระเยซู นา ชู ชียา้ ง
(มธ� 26:47-56; ลก� 22:47-53; ยน� 18:3-12)
43 พระเยซู จี่ ย้าง บ่าลีน กื้ง ยูดาส เคิน ล้า ชี� ยา ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ชฺา
้ ง ทื่อ
ม่าง มาง ย้า� แน ยา ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ซฺ่ืยล้าน ชี� ยองมู นี้ ยา่ มยา แน ตู้ลู้ง ท่าม ล้าน
คูช�
่ ฮู อือ แน
ี ชฺา้ ง ยองนา ซฺา ล้า ปี่ ชี่ อือย่า ปุโรหิต ยอคา อือ� อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ย้า�
44 ยูดาส มือ ยองนา อางด่า เวอ นี้ แม้แน ม่า ชี ลางออน ฮา ชี� “กงา อ่าซ่าง นา ป่ า
ปา น่าม แล แง� นอง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ชู แอน โว�” แน� 45 ยูดาส เคิน ล้า เมอ ยาง
พระเยซู นา ย่อ อ้อง ซฺ้า แล ชี� แน ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่าจาน เวอ�
แน� ยาว พระเยซู นา ป่าปา เวอ น่าม ชี� 46 ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื พระเยซู นา อ้อง ชู ล้า
47
คูช�
พระเยซู อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา แง� ยา พระเยซู ก้อง แท้ แน จูง ชี�
ี
ยา ค่าตอง มยาทาง แฮ้ง ชอด อ่อก ล้า ปี่ ยาว� ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย่า
เจ่น ม่าง น่าซื่ง เวอ แจ ชี�
48 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ชฺา
ื นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี� “นอง มยาทาง แน ตู้ ลู้ง
้ ง แฮ้ ออ
ท้าม ล้า ยาว กงานา ชู ล้า ล่า คูชี นี้ ยา่ � ไม้ นอ กงานา ค่า โม่ ย ค่า มโจน แน เย้ง ล่าง
ลา� 49 นอย่า กงา โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ ม่าอู่บ ดื้ง นา กูนืง ย้า มย้าง ล่าแง�✡ จ้า นอ
กงานา บ่า ชู ล่า� จ้า กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว� พระคัมภีร ์
เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า กงาเพล่อ แง� แน�
50 ยาว พระเยซู ศิษย์ คาโคลาโค อืม พระเยซู นา วี คูช�
ี ไม้ ยองมู นี้ ยา่ แค ฮื่น คูช�
ี
51 ย่าค่า ทื่อม่าง จา แง� พระเยซู ก้อง เค่ ล้าน ชี� ยา พ้าต้อง ทื่อพื่น ญา ป้ าน แล่
ชี�
ื ยางนา ชา ชู คูช�
่ ชฺา้ ง แฮ้อม
ี 52 จ้า ยอ ยางนา บ่าชู กงากา� ยอ ยาง พ้าต้อง แฮ้ง
นา แอ่น ญา ชู กงา ชี� ยาว ยาง ต่องจ่อนซฺ่าง ย้า ฮื่น แลน ชี�
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง พระเยซู นา ต้าดต่อน ชียา้ ง
(มธ� 26:57-68; ลก� 22:54-55, 63-71; ยน� 18:13-14, 19-24)
53 ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ ืย ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา ซฺ้าแอ ชี�
แฮ้ญ่ามเมอ ปุโรหิต ยอคา อือ� ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ� แน อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ�
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ โย้เวอ ช้อน ลางกา ชี� 54 เปโตร พระเยซู ก้อง
่ เลิน
่ มาง ยูม
เว่อเว่อ แน เค่แอน ชี� แน ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ กองโค้ง โย้เวอ อ้อ
่ เลิน
่ ม่าง ยูม
งแลน ชี� แน ชฺา้ งยู้มล่อฮู อือก้อง ทื่ งกง่า แน บี่ท่อ ปย่าว ดื้ง แอ ชี� ไม้ ยาง อางโต
แฮ้งนา บ่าปี่ ช่อจือ แนนอ�
55 ปุโรหิต ยอคา อือ แน สภาแซนฮีดริน อางมู คาโคลาโค อืม� ปี นแตปี นนา ย้า พี่
ญ่าน ซฺ้า พระเยซู นา จี่ ปี่ ชี่ อางซี ฮา ชี แน� ไม้ อางเลิง่ ซฺ้า พระเยซู นา แซ่ แนนอ�
จ้า อางซี บ่า ซฺ่า กงากา� 56 ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า พี่ ญ่าน เพล่อ ชี� จ้า ยองมู นี้ ย่า พี่ ญ่า
นม้าม้าบ่าอ่า แน ยอง จี่ นี้ ยา่ บ่าตู่ กา�
57 ยาว ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง� ทา จูง ล้า ยาว พี่ญ่าน เพล่อ อางเลิง่ ม้าม้าบ่าอ่า อือ จี่
ชี� ยอ พระเยซู อางซี ฮา ชี แน จี่ แง� แน นี้ แม้แน จี่ ชี� 58 “กงู พระเยซู จี่ แฮ้ง กงาก
ย่า แอ� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� ‘กงา โบสถ์อางฮื่อ ชฺา้ ง แต่ง ชี แฮ้ง พยา แง� ยาว กงา 3
✡ 14:49 14:49 ลูกา 19:47; 21:37

มาระโก 14:59
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นื ง นู้เวอ โบสถ์อางฮื่อ อางซฺ่ือ แต่ง แล่ง� โบสถ์อางฮื่อ อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่ากงา แต่ง
เป� ” แน� 59 จ้า พีญ
่ ่าน อือ นี้ เลิง่ จี่ นี้ ยา่ บ่าตู่ กา�✡
60 แฮ้งย้า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ชฺา้ ง อางบย่า ล้าก้า โย้เวอ ทาจูง ล้า
ชี� แน พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชี� “ยอ นางนา อางซี ฮา ชี แน จี่ ล่าง� ท้าว นา เจิน
้
เจ้อ บ่าจี่ ลา�” แน� 61 จ้า พระเยซู มือ กยาบ ชี� ยา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่� แฮ้งย้า ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้าน ชี� “นา พาจาว มาง แช้ ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ลา� แน นา พาจาว กงู สรรเสริญ ฮา แฮ้มาง
อางย่า ลา�” แน�
62 แฮ้งย้า พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “โอ่ย อางอ้า ย้า� แน จ้างจ้าง โย้ เวอ นอ
งมู นี้ ยา่ กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มางนา กงามย้าง ล่า แง� กงาย่า พาจาว อางฮื่อ
เลิน
่ เลิน
่ มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แง� แน มู่งท่า เวอ มู่งบื่น อางป่อน อือก้อง ทื่งก
ง่า แน ลือ แง� แน�✡
63 ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางมือ นื งบาค่า ชีเย� ยาว ยาง ค่าลาวอาง
เง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง ชีดล่าก แล่ยาว จี่ ชี นี้ แม้แน� “ยา พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า จี่ฮูยา้
แง� กงู พี่ญ่าน บ่าซฺ่า กานโจ� 64 ฮู ปาว นอ จี่ต่าง ฮูยา้ แฮ้งนา กงากย่า คูงญา� นอ
ย่า ล้อ แม้ แน เย้ง คูแง�” แน� ยาว ยอง มือ พอ คูง เย นี้ แม้ แน� “ยาง อางซี นี้ ยา่
ซฺี้ ก้อม้ อก ย้า� แน�✡ 65 ยาว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อืม พระเยซู นา ค่า นล่าง พี่ด กาน ชี� แน
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า พระเยซู แมนื อ โย้เวอ พ้า ฮีด
่ ชี� แน พระเยซู นา ตื่อ ชี� ยาว ยอง
พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ ฮูยา้ น้า คูช�
ี “ม่าล่าว แล นางนา อ่าซ่าง ตื่อ ล่าชี�
่ แน� ยาว
ตาฮ้าน โบสถ์ล่อฮู อืม พระเยซู นา ซฺ่ืย ตื่ย แอ ชี�
เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ ย้าง
(มธ� 26:69-75; ลก� 22:56-62; ยน� 18:15-18, 25-27)
66 เปโตร ยูม
้ กองโค้ง โย้เวอ จา เมอ� ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย่าบี่ ยา่
67
เจ่น ทื่อม่าง มาง ย่อ ไก้ ล้าน ชี� ยาว ยาง เปโตร บี่ท่อ ปย่าว ดื้ง จา นา มย้าง ชี�
แฮ้งย้า แท้ แน อ้อง ฮูน แล ชี� แน ยาง เปโตร นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นา เยซู นาซา
เร็ธชฺา้ ง มาง ก้อง ทื่งกง่า ดื้ง แง� แน�
68 จ้า เปโตร มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “กงา บ่าแบ นอ� นา บ้าเจอ อางเลิง
่ จี่ แง� แน�
ยาว เปโตร มือ ล้องก้อ ยูม
้ อ้องแล ป่ากย่า ย่อ แลน ชี� ยาว ยาต้าน ล้า ชี�
69 ยาว ย่าบีย
่ า่ เจ่น แฮ้มาง เปโตร นา มย้าง แล่ เมอ� ยาง มือ ชฺา้ ง ยางก้อง แท้ แน
จูง ชี อือนา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง ชี� “ยา เยซู อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้า� แน� 70 เป
โตร มือ ม่า ชี� ยา พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน� ทื่อชี่ด ยาว ชฺา้ ง โย้เวอ จูง จา อืม
เปโตร นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นา เยซู อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ม้าม้า ย้า� ไม้ นา
กาลิลี แควน เวอ จายล้า แง พระเยซู อางมู อือ แม้แน ย้า� แน�
71 ยาว เปโตร มือ นี้ แม้ แน จี่ ชี� “กงา สาบาน ฮา เวิม อางกงา ย้า กงา จี่ นี้ ย่า
อางเลิง่ ม้าม้า แน� จาว่าแน กงา จี่ นี้ ง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่ายาว� พาจาว มางนา กงา
นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าว� กงาย่า ชฺา้ ง นอง จี่ เคอ แฮ้มางนา บ่าแบกงา กา�” แน�
72 แฮ้ญ่ามเมอ ยา ครัง
้ ที่ 2 ต้าน ชี� ยาว เปโตร มือ พระเยซู จี่ ต่าง แฮ้งนา ปื้ อซฺ้า
ชี� พระเยซู ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “ยาพ่า ครัง้ ที่ 2 ชา ต้าน เมอ� นา 3 เทอ จี่ แง�
กงานา บ่าแบล่ากงา กา� แน� ยาว เปโตร มือ นื งบาชูม
่ อูง้ ชี�
✡ 14:59 14:59 ยอห์น 2:19

✡ 14:62 14:62 ดาเนี ยล 7:13

✡ 14:64 14:64 เลวีนิติ 24:16

มาระโก 15:1
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ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้าท้าม ชียา้ ง
(มธ� 27:1-2, 11-14; ลก� 23:1-5; ยน� 18:28-38)
1 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ปุโรหิต ยอคา อือ� ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือ� อางลี้บอางล่าว ม่าอู่
บฮู อือ� แน สภาแซนฮีดริน ชฺา้ ง อืม ปล่องเย่ง ลางกา ชี� พระเยซู นา บ้าเจอล้อแม้
ฮา แงแน� ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา พือ ยาว ผู้วา่ ปีลาต* ก้อง ซฺ่ืยแลน ชี�
2 ผู้วา
่

ปีลาต มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้า ชี� “นา ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด ลา�” แน�

พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “โอ่ย� อางอ้า ย้า นาง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้าเป� แน�
3 ปุโรหิต

ยอคา อือย่า จี่ คูง� พระเยซู อางเลิง่ อางซี ไล เลิง่ ย้า ฮา ชีแน� 4 แฮ้งย้า
ผูว
้ า่ ปีลาต มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน แล่ช�
ี่ “นา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ ลา� นาง อางมย้าง
ย้า อ่าลา� ยองมู นี้ ยา่ จี่ คูง นา อางเลิง่ อางซี ไลเลิง่ ย้า ฮา ชี�” แน�
5 จ้า

พระเยซู มือ กยาบ ชี� ยา เจิน
้ า่ ปีลาต นา ฮา นาบา
้ เจ้อ บ่าจี่ แล่� ยาวนี้ ยา่ ผูว
ตา ย้า นื งบาม่าน ปี่ ชี�
่

ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ต้าดต่อน แซ่ ชียา้ ง
(มธ� 27:15-31; ลก� 23:13-25; ยน� 18:39-19:16)
6 ปั ส กาป่ อยนื ง โย้ เวอ อางลี้ บอางล่า ว จา เย� นั กโทษ อือ นา กาปี กามาง กา แน
ตอ แงแน� นี้ ยา่ ผู้วา่ ปี ลาต อางลี้ บอางล่าว แต่งล้า ชียา้ ง� นี้ งย้า ผู้วา่ ปี ลาต ค่ อง
ช่าง อือนา ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา ทื่อม่าง แช้ ตอ ปี่ ชี�
่ 7 แฮ้ญ่ามเมอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง
จา แง� ยาง อางเม้ง บารับบัส แน� ยางนา ชฺา้ ง อางเมิง โย้เวอ อางเลิง่ อางซืกอาง
ซาก ฮา ตอ ล้า ปี่ ชี่ อือ ก้อง ทื่งกง่า แน คอก ล้อง ชี� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ยอง อางเลิง่ อางซื
กอางซาก ฮา ตอ ล้า ปี่ เมอ ชฺา้ ง อือนา แซ่ คูช�
ี 8 แฮ้งย้า ค่องช่าง อืม ผู้วา่ ปีลาต นา
ซฺ้า ล้า คูช�
ี แน ยางนา ป้า นั กโทษ ทื่อม่าง ตอ ปี่ ชี�
่ ยอง ฮา ล้า คูชี แฮ้งแม้แน�

ปี ลาต มือ ค่ องช่าง อือนา นี้ แม้แน น้าน ชี� “นองมู นี้ ยา่ กงานา ยิวชฺา้ ง อือ
ก่าซ้าด มางนา อางตอ ปี่ ล่าซี่ ลา�” แน� 10 ยาง นี้ แม้ จี่ นี้ ยา่ � ไม้ ผูว
้ า่ ปีลาต อางแบ
เย� ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ� พระเยซู นา ซฺ่ื ยล้า ชี แฮ้ ยา่ � พระเยซู นา
เจอค้อย แฮ้ง ปาปาย แน� 11 จ้า ปุโรหิต ยอคา อืม ค่องช่าง อือนา นี้ แม้แน จี่ซ้อ คูช�
ี
ผูว
้ า่ ปีลาต นา ป้า บารับบัส นา ตอ ปี่ ว แน�
9 ผู้ วา
่

ผู้วา่ ปี ลาต มือ ค่องช่าง อือนา ทื่อเทอ นี้ แม้แน น้า แล่ช�
ี่ “นี้ แม้แนยาว
นองมู นี้ ยา่ กงานา นอง ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด แน ฮ้าว นี้ มางนา บ้าเจอล้อแม้ ฮา ปี่ ล่า
แง�” แน�
13 ค่องช่าง อืม นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก คูช�
ี “ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ โว�” แน�
12 แฮ้งย้า

ผู้วา่ ปี ลาต มือ ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชี� “ยา บ้าเจอ อางซี ฮา ชี�” แน� จ้า
ค่ องช่าง อืม อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก คูช�
ี ยอ นี้ แม้ แน จี่ โฮ้ก
ชี� “ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ โว�” แน�
15 ผูว
้ า่ ปีลาต ค่องช่าง อือนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ง เย� แฮ้งย้า ยาง มือ บารับบัส นา ตอ
ชี� แน ยาง ตาฮ้า น อือ นา ม่า ซ้าดอางคอล่า ตื่อ ซฺ้าม กอเล อางแล้ ม ตีด ชี แฮ้ง ไจ
พระเยซู นา ชืก ปี่ ชี�
่ ตื่อชืก เปิน ยาว น่ อง โย้เวอ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ เย�
14 จ้า

*

15:1 15:1 ปีลาต อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แล่ง ปอนตัส แน� โรมชฺา้ ง รัฐบาล อือย่า ปีลาต นา ต้าง ผู้วา่ ราชการ
เพล่อ ปี่ ชี�
่ ยาว ยูเดีย แควน โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ ชี�
่ ปี ค� ศ� 26 โย้เวอ จาย ปี ค� ศ� 36 เวอ ตื่อเคอ
เย� (พ� ศ� 569-579)

มาระโก 15:16
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มาระโก 15:30

ตาฮ้าน อือ พระเยซู นา ป่าลาลาบ่อ ย้าง
(มธ� 27:27-31)
16 ยาว ตาฮ้าน อืม พระเยซู นา ศาลปรีโทเรียม โย้เวอ ซฺ่ ืยแลน คูช�
ี ศาลปรีโทเรียม
นี้ ยา่ ผู้วา่ ม่าง ยูม
้ กองโค้ง โย้เวอ จา แง� ยาว ยองมู แฮ้ง โย้เวอ ตาฮ้าน คาโคลาโค
จา อือนา ฮ้าวล้า ปี่ ชี�
่ 17 ยาว ยองมู แฮ้ง ก่าซ้าด ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ สีม่วง แฮ้ง
พระเยซู นา ตูม ปี่ ชี�
่ แน ล่างาม จี่กู่ อางจา แฮ้ง มงกุฎ เจ่อ ยาว พระเยซู อางตู่ โย้เวอ
ช่อง ปี่ ชี�
่ 18 ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ป่า ลาลาบ่อ คูช�
ี ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา
อางตู่ บอก ปี่ คูช�
ี แน นี้ แม้แน จี่ คูช�
ี “ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด มาง เวอ� จาบื่อดื้งบื้อ แน
จาดื้ง แล โว�” แน� 19 ยาว ยองมู แฮ้ง ไมออ แฮ้ง พระเยซู อางตู่ โย้เวอ ตื่อ ชี� แน
พระเยซู นา ค่านล่าง พี่ด กาน ป่าตูคู บอกไว้ ชี� 20 ตาฮ้าน อือ พระเยซู นา ป่าลาลา
บ่อ ม่อน ก่อ แล่ คู เมอ� ยอง พระเยซู นา ก่าซ้าด ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ สีม่วง แฮ้ง
แล อ่อก ปี่ ชี�
่ ยาว พระเยซู อางก่าอางตูม แฮ้ง ยางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ก่าตูม แล่
ปี่ ชี�
่ ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ืย อ่อก แลน คูช�
ี ไม้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า
โย้เวอ แซ่ แล แง แนนอ� †
ตาฮ้าน อือ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชียา้ ง
(มธ� 27:32-44; ลก� 23:26-43; ยน� 19:17-27)
21 ตาฮ้า น อือ พระเยซู นา แก้ บ้า ย่อ ซฺ่ ืย แล เมอ� ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชี�
ยาง อางเม้ง ซีโมน แน� ยา ไซรีน อางเมิง ชฺา้ ง� ยา อเล็กซานเดอร์ แน รูฟัส เย่ด อาง
โบ้ง✡. แฮ้ญ่าม เมอ ยา อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชา ย่อ อ้องแล แง� แฮ้งย้า ตาฮ้าน อืม
ยางนา เค้ พระเยซู ไม้กางเขน แฮ้ง ป่า ปี่ ชี�
่ 22 ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ซฺ่ืย นื้ งชฺา่
ตี กลโกธา โย้เวอ เคิน แล ชี� กลโกธา นี้ ยา่ อางตู่ตู่คย่าม ตาแซ้ นา ฮา แง� 23 ยาว
ตาฮ้า น อืม อ่า งูน
่ แต่ ค่า แฮ้ง มดยอบ ซูน ยาว� พระเยซู นา ต้าง ปี่ ชี�
่ จ้า พระเยซู
24
มือ บ่า ต่าง� ‡
ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ไม้ กางเขน ท่า โย้ เวอ ตื่อ ตี้ด ชี� แน
พระเยซู อางก่าอางตูม แฮ้ง เบอจอก เปิ่ ง ลางกา ชี✡.
อือ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด เมอ� ซอทา 9 โมง เย� 26 พระ
เยซู อางซี แฮ้ ล่าไม แป้น นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� “ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด� แน� ยาว ล่าไม
แป้น แฮ้ง ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตีด ชี� 27 ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น จา แง� ตาฮ้าน
อือย่า เย่ดนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชี� แน พระเยซู ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง ปี่ ชี�
่ ล่า
28
ซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง แน� ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน� ยาว นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ เวอ มอ
ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า เพลิน
่ ชี� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน มอ ชี ชี� “ยองมู นี้ ยา่
จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ชู ค่าโม่ยค่ามโจน อือก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ชี�
่ แน� ✡ 29 ค่องช่าง
✡
ย่อ ไก้ กว่า คูง อืม อางตู่ วืด พล่อย ย้า . แน ยอง พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ฮูยา้ คูช�
ี
“ฮื้อ� บ้าเจอล้อแม้ จา แง� นา โบสถ์อางฮื่อ แฮ้ง พยา ยาว� 3 นื ง นู้เวอ อางซฺ่ือ แต่ง
แล่ง อ่าลา✡. 30 อามื้อ ค่าตอง นา ปล่อง จ่าแล่ ปาโน� แน ไม้กางเขน ท่า เวอ จาย ลู่ง
ลือ โว�” แน�
25 ตาฮ้าน

†

15:20 15:20 ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด นี้ ยา่ นั กโทษ อางเลิง่ บ่าแม่น นาบาตา อางซี ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่
แง� ไม้ ยองนา ฮาย ด้า ปี่ ยาว กล่าม กล่าม แน ซฺี้ ปี่ แง แนนอ� แน โรมชฺา้ ง บ่าอ่า อือนา ญา ฮา แง� ✡ 15:21

15:21 โรม 16:13 ‡ 15:23 15:23 อ่างูน
่ แต่ค่า แน มดยอบ นี้ ยา่ ซูน ลางกา ยาว จี่ก่า เพล่อ แง� ชฺา้ ง อางด้า
✡ 15:24 15:24 สดุดี 22:18
✡ 15:28 15:28 อิสยาห์ 53:12
อือนา ฮาย นาบาตา แน บ่าปี่ ด้า เย�
✡ 15:29 15:29 สดุดี 22:7; 109:22 ✡ 15:29 15:29 มาระโก 14:58; ยอห์น 2:19

มาระโก 15:31
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มาระโก 15:46

31 ปุโรหิต

ยอคา อือ แน อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อืม พระเยซู นา อื้อ ฮูยา้ คูช�
ี ยอ
งมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ กาแง� “ยา ฮากนา อางปล่อง กงา กา� จ้า ค่าตอง นา บ่าปล่อง
จ่าแล่ กงา กา� 32 จาว่าแน ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง
ม้า ม้า แนยาว� ค่า ตอง ไม้ กางเขน ท่า เวอ จา แฮ้ง ปล่อง แล่ ยาว� ลู่ ง ลือ กงา ยาว
กงูม มือ ยางนา เจ่อจ่า คูแน� แน� ค่าโม่ยค่ามโจน พระเยซู ก่องทาง เวอ ไม้กางเขน
ท่า ตื่อตี้ด ชี แฮ้ เย่ด คาตา ย้า พระเยซู นา จี่ ฮูยา้ ชี�
พระเยซู ซฺี้ ชียา้ ง
(มธ� 27:45-56; ลก� 23:44-49; ยน� 19:28-30)
33 ยาว ชฺา
้ งอางเมิง คาโคลาโค โย้เวอ 12 โมง นื งก้อง เวอ จาย 3 โมง เวอ เคอ นี้ ยา่
วื้งว้าง โค ชี� 34 3 โมง มู่งคี่ ล้าก้า เคิน เมอ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ชี� “เอโลอี
เอโลอี ลามา สะบักธานี �” แน� นี้ แม้แน แปล แง� “พาจาว เวอ� พาจาว เวอ� บ้า
เจอฮาย กงานา วี ล่าแง�” แน� ✡
35 ค่องช่าง แท้ แน จูง ฮู คูชี อือ กงากย่า เมอ� ยอง นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “น้า แล้�
ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ นา ฮ้าว แง� แน�
36 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง� ฮื่น แอ อู่ไต่ แฮ้ง ล่าไม ตู่ ตีน โย้เวอ ชอก ยาว� อ่างูน
่
✡
แต่ค่า อางเช้น โย้เวอ ตือ ยาว� พระเยซู นา ต้าง ปี่ ชี่ . ยาว ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน
จี่ ฮูยา้ ชี� “กงา ล่อ ฮู แน เอลียาห์ เยซู นา ไม้กางเขน อางซฺ่ืย ลู่ง ลือ ล่า�” แน�
37 พระเยซู มือ จี่โฮ้ก ยาว อางซ่า แช ซฺี้น ชี�
38 แฮ้ญ่ามเมอ โบสถ์ อางฮื่อ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ล้องก้อ โย้เวอ พ้า✡ เทิง ชี ชี
ย้าง 2 พื้น แน ชีดอ่อก ล้า ชี� พ้า ชีด ชี แฮ้ยา่ อางท่า จาย อางอ่อก เคอ แน ชีด ลู่งลืน
ชี� 39 ตาฮ้าน นายร้อย ทื่อม่าง พระเยซู ก้อง แท้ แน จูง ฮู ชี มาง พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้งนา
กงามย้าง เมอ� ยาง นี้ แม้แน จี่ ชี� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า พาจาวอางย่า ม้าม้า ย้า� แน�
40 ค่า บาย่า ทื่อ มู จา แง� เว่อ แน จูง ฮูน คูช�
ี ค่า บาย่า อางมู โย้ เวอ มารีย์ มัก
ดาลาชฺ้าง มาง� สะโลเม� มารีย์ ยากอบ อางอี แน โยเสส เย่ด อางบา มาง คาตา ย้า
จา แง� 41 ค่าบาย่า นี้ ออ
ื พระเยซู นา เค่ ฮูพลา ล่ากาน ปล่อง ว่า คูแง✡, พระเยซู กา
ลิ ลี แควน โย้เวอ จา เมอ ย้า� แน ค่า บาย่า อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า พระเยซู นา เค่
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แล คูชี อือ คาตา ย้า จา แง�
โยเซฟ พระเยซู อางโต ซฺี้ ชี มางนา ท้าม คล้าว กอ ชี ชียา้ ง
(มธ� 27:57-61; ลก� 23:50-56; ยน� 19:38-42)
42-43 โยเซฟ อาริมาเธีย ชฺา
้ ง� ยา สภาแซนฮี ดริน ชฺา้ ง อือ อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง
มาง ย้า� แน ยางนา ค่องช่าง นาบทื้อ แง� ยา พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ แฮ้นืง นา ล่อ แง� ยา ผู้ วา่ ปี ลาต นา ซฺ้า แลง แฮ้ง นา บ่า แค� มู่ง คี่ ล้า ก้า
โย้เวอ โยเซฟ มือ ผู้ วา่ ปี ลาต ก้อง แล พระเยซู ศพ ย่าง ป้า แล ชี� ไม้ นี้ เซฺ้อ ยิวชฺา้ ง
อือ ลองนื ง นอ� 44 ผูว
้ า่ ปีลาต มือ พระเยซู ซฺี้น ชี แน แบ ยาว นื งบาม่าน ชี� พระเยซู
บ้าเจอฮาย ซฺี้ ไว่ กาทืง แงแน� แฮ้งย้า ตาฮ้าน นายร้อย มางนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว น้าน ชี
พระเยซู ซฺี้ มล่าง กาชา ล่าแน� 45 ยาว ตาฮ้าน นายร้อย มาง มือ พระเยซู ซฺี้ ชี อางเลิง่
แฮ้ง ผู้วา่ ปี ลาต นา อู่บน้า ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า ผู้วา่ ปี ลาต มือ โยเซฟ นา พระเยซู ศพ ย่าง
46
ปี่ ชี� ยาว โยเซฟ มือ พ้า อางป่อน อางฮู่ อางคา อือ วื้อ แอ ชี� แน ไม้กางเขน ท่า
✡ 15:34 15:34 สดุดี 22:1
15:41 ลูกา 8:2-3

✡ 15:36 15:36 สดุดี 69:21

✡ 15:38 15:38 อพยพ 26:31-33

✡ 15:41

มาระโก 15:47
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เวอ พระเยซู ศพ แฮ้ง ยู้ อ่อก ยาว พ้า อางป่อน แฮ้ง ป้าน ชี� ยาว ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้
เวอ กอย ชี ชี� ยาว ท้าม อ้องย้า โย้เวอ ลอบา อางฮื่อ ย่าง พี่ ชี ชี� 47 ยาว มารีย์ มัก
ดาลาชฺา้ ง แน มารีย์ โยเสส อางบา มาง เย่ด กงามย้าง ชี� โยเซฟ พระเยซู ศพ แฮ้ บ้า
เจอล้อเกิง้ ชี ชีแน�

16

พระเยซู แต่ล้า แล่ชี่ ย้าง
(มธ� 28:1-8; ลก� 24:1-12; ยน� 20:1-10)
1 น่ อง โย้เวอ ยิวชฺา
้ ง อือ ลองนื ง ย้าง ปูน ยาว� มารีย์ มักดาลาชฺา้ ง� สะโลเม แน มา
รีย์ ยากอบ อางบา มาง� อางเกิง่ อางฮ้อม ย้าง วื้อ คูช�
ี ไม้ พระเยซู อางโต โย้เวอ พ่อ
2
แง แนนอ� ว่านตีด ซอทา เวอ มู่งนื่ ง มาง อ่อก ล้าน ยาว� ยองมู แฮ้ง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชี
ย้า โย้เวอ แลน คูช�
ี 3 แก้บ้า ย่อแล เมอ ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน น้าท้าม ลางกา ชี� “ท้าม
อ้องย้า โย้เวอ ลอบา อางฮื่อ พี่ ชี ชี แฮ้ยา่ กงูนา อ่าซ่าง ปล่อง ต่าน อ่อก ล่าง�” แน�
4 ท้าม โย้เวอ เคิน แล เมอ� ยอง มย้าง คูชี ลอบา อางฮื่อ แฮ้ยา
่ ท้าม อ้องย้า โย้เวอ
ล่าน อ่อก ชีแน� 5 แฮ้งย้า ยอง มือ ท้า มชฺา้ งซฺี้ ชี ยา้ โย้ เวอ อ้อง แลน คูช�
ี ยาว ยอง
ย่า ค่า ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชี� ย่า ค่า นี้ ม้า เท่ วาด่า เย� ยา ค่า ลาวอางเง้ โลบแล่ เซฺ่อ
อางป่อน ตูม แล่ช�
ี่ แน ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ชี� ยองมู แฮ้ง นาบาตา ย้า แคแล่ช�
ี่
6 ยาว เท่วาด่า แฮ้มาง นี้ แม้แน จี่ ชี� “บ่าแค โจ นองมู นี้ ยา
่ พระเยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง�
ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้มางนา ซฺ้า ล้า คูง ลา� ยา นู้เวอ บ่าดื่ง เป� ยา ซฺี้ ยาว แต่
ล้าน แล่ง ญ้า� พระเยซู ศพ ชี ชี นู้เวอ ฮู ปาว� 7 เปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ทื่อบ่า อือ
นา นี้ แม้แน ม่า แอ โว� ‘พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ นอง ฮู่ แลน ล้าง ญ้า�✡ นองมู
นี้ ยา่ ยางนา โย้เวอ กงามย้าง คูแง� ยาง นองนา ม่า ชี ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� ” แน�
8 จ้า ยองมู นี้ ยา
่ บลื่ งบล้าง แค ยืก คูช�
ี แฮ้งย้า อางไว่ แน ท้าม อางเง้ โย้เวอ ฮื่น
อ่อกแอน คูช�
ี ยองมู นี้ ยา่ นาบาตา ย้า แค คูง อ่าซ่าง มางนา บ่าอู่บ น้า ปี่ จอ กา แอ
เคอ ย้า� *
พระเยซู มารีย์ มักดาลาชฺา้ ง มางนา มย้าง ปี่ ชี่ ย้าง
(มธ� 28:9-10; ยน� 20:11-18; ลก� 24:13-35)
9 ว่านตีด ซอทา อางด่า แฮ้นืง เวอ พระเยซู แต่ล้าน แล่ ยาว� ยาง มารีย์ มักดาลาชฺ้
าง มางนา ฮากฮู่ เวอ มย้าง ปี่ ชี�
่ มารีย์ นี้ ม้า พระเยซู แด่ยา่ 7 โต ก่าอ่อก ปี่ ชี่ มาง ย้า�
10 ยาว มารีย์ มือ พระเยซู ศิษย์ อือนา ม่า แล ชี� แฮ้ญ่ามเมอ ยองมู นี้ ยา
่ นื งบาต่อง
11
ตูกพาน อู้งฮ้าว คูช�
มารีย์ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ ล้าน แล่ง
ี
ญา� แน ยา พระเยซู นา กงามย้าง ญา แน� จ้า ยองมู นี้ ยา่ มารีย์ นา บ่าเจ่อ คู�
พระเยซู ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ดนา มย้าง ปี่ ชี่ ย้าง
ยาว น่ อง โย้ เวอ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด นา มย้าง ปี่ ชี�
่ แฮ้ญ่าม
13
เมอ เย่ด อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ย่อ อ่อกแอ แง� ยาว เย่ด อางไว่ ย้า พ่าว แล ศิษย์
ทื่อบ่า อือนา ม่า แล ชี� จ้า ยอ เย่ดนา บ่าเจ่อ คู�
12

พระเยซู ยาง ศิษย์ 11 คู่น อือนา มย้าง ปี่ ชี่ ย้าง
(มธ� 28:16-20; ลก� 24:36-49; ยน� 20:19-23; กจ� 1:6-8)
✡ 16:7 16:7 มัทธิว 26:32; มาระโก 14:28 * 16:8 16:8 กรีก ปาบ อางอ้าน โย้เวอ มาระโก ปาบ เวอ บทที่
16 นี้ ยา่ ข้อ 8 นู้เวอ เคิน ญา แต้ม ชี� จ้า ข้อ 9 เวอ จาย ข้อ 20 เวอ เคอ นี้ ยา่ ปาบ อางซฺ่ือ เวอ จายล้า แง�

มาระโก 16:14
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ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 11 คู่น อือ นา มย้าง ปี่ ชี�
่ แฮ้ญ่าม เมอ ยองมู นี้ ยา่
ฮ่างจฺ่า ดื้ง คูแง� ยาว พระเยซู มือ ยองนา ชฺา้ ง อางล้าน แน จี่ ชี� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื จี่ ต่าง แฮ้ง นา บ่า เจ่อ คู� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ เมอ� ยางนา
กงามย้าง คูชี อือ ย้าเป�
15 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ ชี� “ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว แน อ่ อก
แอน โว� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค กู ต่องกู ตี่ เวอ ดื้ง คูชี อือนา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว
ม่า โว�✡ 16 ชฺา้ ง คาโคลาโค เจ่อ ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูชี อือย่า อางบล่าบ
กงาปูน แล่ คูแง� จ้า พาจาว ม้า ต้าดต่อน ชฺา้ ง คาโคลาโค บ่าเจ่อ อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่
17
แง� ชฺา้ ง เจ่อ คูชี อือย่า ล่าที่ จา แง� ยอง ล่าที่ แฮ้ยา่ กงา อางเม้ง นี้ ง จี่ เคอ เมอ�
แด่ยา่ อางก่า อ่อก กงา กา� แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือ อางจี่ กงา กา� แน ยอ ล่าปู่
อางแอ่ แฮ้ง ไจ อื้อล้าง นา อางชู กงากา� 18 แน ยอ จี่ก่า อางปีด อางจา อือ จฺ่า เมอ�
เจิน
้ เจ้อ บ่าไล่� แน ยอ ชฺา้ ง อางด้า อือนา ล่าปู่ โบ้ย พ่าญาด อางยา โปยว ปี่ กงา กา�
แน�
พระเยซู มู่งท่า แล ย้าง
(ลก� 24:50-53; กจ� 1:9-11)
19 น่ อง โย้เวอ พระเยซู กงู จี่ ว ด
ี อางซื้ง มาง ยาง ศิษย์ อือนา ม่าอู่บ เปิน ยาว� พา
จาว มาง พระเยซู นา มู่ง ท่า โย้ เวอ แล ปี่ ชีเย�✡ แน พระเยซู มือ พาจาว มาง ล่า ปู่
ล่าม่ า ป่า กย่า ดื้ง ชี� † 20 แฮ้ เมอ จาย ล้า ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม อ่ อกแอ พระเยซู
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กูต่องกูตี่ ย้า ป่าว กว่า แอ คูช�
ี อางซื้ง มาง ยองก้อง ทื่งก
ี จี่วด
ง่า แน ล่ากาน ว่า แง� ยา ยองนา ล่าที่ ปี่ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปี่ ชี�
่ ไม้ ค่
องช่าง อือนา กงามย้าง ปี่ ง ยอง จี่ แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
14

✡ 16:15 16:15 กิจการ 1:8
✡ 16:19 16:19 กิจการ 1:9-11
ป่ากย่า ดื้ง นี้ ยา่ นาบาตา อางเลิง่ อางแม่น เย�

†

16:19 16:19 พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า

ลูกา 1:1
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ลูกา 1:16

มอ ลูกา พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชียา
้ ง

ลูกา

มอ ลูกา ปาบ คาโคลาโค แต้ม ชี นี้ ยา่ 2 เล่ม เย� ยาง ปาบ แต้ม ชี นี้ ยา่ ลูกา ปาบ
แน กิจการ ปาบ แฮ้งย้า� ลูกา ปาบ นู้เวอ อางเลิง่ ทื่อบ่า อือ� มาระโก ปาบ แน มัทธิว
ปาบ อางเลิง่ ทื่อบ่า อือนา อางตู้� ยาว มอ ลูกา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อ้าน ยาว แบ อางไง่
อือ แช้ แต้ม ชี� มอ ลูกา ยา ชฺา้ ง อือนา แต้ม แบ ปี่ ง พระเยซู ชฺา้ ง อือนา ลาก แงแน�
แน พระเยซู กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง� ยาว ยา ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่
อก ยาว มู่งท่า ดื้ง แล ปี่ อางกงา�
มอ ลูกา พระเยซู อางเลิง่ แต้ม ชียา้ ง
เวอ� ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า พระเยซู อางเลิง่ พาจาว มาง กงูนา ฮาย มย้าง ปี่
ล่า ชีอ
ื แต้ม ชี ชี� 2 ยอง แต้ม ชี นี้ ยา่ พระเยซู อางเลิง่ � ยอง ต่องก่า เมอ จาย กงาก
่ อ
ย่า กงามย้าง ชี อือ ย้า� 3 แฮ้งย้า กงาม ยอง พระเยซู อางเลิง่ แต้ม ชี อือ แม่น ย้า ฮู
แอ� แน ชฺา้ ง พระเยซู อางเลิง่ กงาแบ กงามย้าง ชี อือนา น้าท้าม ยาว� อางแล่มอาง
ล้าง แน แต้ม แอ บ่า ปี่ ซี แน� ไม้ อางเลิง่ กง่า เกิง้ แน นางนา แต้ม ปี่ ล่าง แนนอ�
4 ยาว กงา นางนา อางเลิง
่ ม้าม้า แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� นาง พระเยซู อางเลิง่ กงาแบ กงาก
ย่า ชี แฮ้ยา่ อางเจ่อจ่า กงากา แน�
1 เธโอฟีลัส

เศคาริยาห์ แน เอลีซาเบธ
เมอ� ยิว ปุโรหิต ทื่อม่าง จา อางเม้ง เศคาริยาห์ แน� ยาง ค่าบา มาง อาง
เม้ง เอลีซาเบธ แน� เศคาริยาห์ ยา ปุโรหิต อาบียาห์ อางมู เวอ ดื้ง แง� ยาว เอลีซา
เบธ แน เศคาริยาห์ เย่ด อาโรน ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี� ยาว เศคาริยาห์ แน เอลี ซา
เบธ เย่ด จี่ วด
ี จา ชี แฮ้ญ่าม� เฮโรด ยู เดีย แควน เวอ ก่าซ้าด เพล่อ เมอ เย� 6 พา
จาว ม้า อางมย้าง เย เย่ด ชฺา้ ง อางแม่น แน� แน เย่ด จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางลี้บอางล่า
7
ว แน จี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ แงแน� แฮ้เมอ เย่ดย่า อางย่า บ่าจา� ไม้ เอลี ซาเบธ ก้อง
อางย่าบ่าดื่ง เย� อ่าจ่าม มือ เย่ด ย่าม่าง ม่าง กาชา เย�
8 ยาว แฮ้ ตีด ย่า เศคาริยาห์ อางมู อือ โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ล่า กาน ว่า ญ่าม ย่าง
เคอ ชีเย� 9 แฮ้นืง อางเกิง่ อางฮ้อม พี ท่านฮู แช้ยู้ คูง� ยาว เศคาริยาห์ เบอจอก กงา
ชีเย� นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ปุโรหิต อางลี้บ ซื้บลือ ชี ป้าค้า ย้าง เย� 10 ยาว ยาง อางเกิง่ อาง
ฮ้อม พี เมอ� ชฺา้ ง มู อือ ช้อน กายาว อางเง้ เวอ อธิษฐาน ฮา คู แง�
11 เศคาริยาห์ อางฮ้อง คล้าว อางเกิง
่ อางฮ้อม พี เมอ� พาจาว มาง เท่วาด่า ทื่อม่าง
มาง ยางนา มย้าง ปี่ ชี่ เย� ยาว เท่วาด่า มาง อางเกิง่ อางฮ้อมพียา้ ล่าม่า ป่ากย่า เวอ
จูง ลือ ชี� 12 เศคาริยาห์ เท่ วาด่า มางนา มย้าง เมอ แค ยืก เย� 13 จ้า เท่ วาด่า มาง
ยางนา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้ แน� “เศคาริยาห์ เวอ� บ่า แค โจ� พาจาว ม้า นาง อธิษฐาน
ฮา ชียา้ ง กงากย่า ญา� เอลี ซาเบธ นาง ค่าบา ม้า อางย่า ค่าพ่าย่า กงา เป� ยางนา
ยอห์น แน อางเม้ง เม้ง โว� 14 ยาง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ นางนา ฮาย กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าง�
ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม กย่างม่อนซ้า แง� 15 ไม้ พาจาว ม้า ยางนา กาญ่าม เวอ ล่า
กาน ปีนแตปีนนา แฮ้ง ว่า ปี่ ง� แน ยา อ่างูน
่ แต่ค่า แน อางม่าว เกิง่ อือ บ่าต่าง� ยาว
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า ยางก้อง ดื้ง แง� ยาง อางบา มาง ป่องปอง คล้าว
เวอ ดื้ง เมอจาย ย้า� 16 ยา อิสราเอลชฺา้ ง อือนา อางอีบ่าอ่า ย้า� ซฺ่ืย จี่วด
ี อางซื้ง ยอง
5 ค้าแต้
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พาจาว เพล่อ ชี มางนา ซฺ้าแล แง� 17 ยาว ยอห์น มือ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์*
แม้แน ย้า� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน ป่าว กว่า แง�
จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชาลือ เมอ ยอห์น ชฺา้ ง อือนา ซฺ้า ชี แง� ยาว ยา อางบา อางโบ้ง แน
อางย่า อือนา ฮาย ลาก ลางกา ปี่ แง� ยาว ยา ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง อือนา�
ฮาย นื งบาเพ่น ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ วีไ่ ซป้านญา จา ปี่ แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ชี่
แม้แนย้า เป� ยาง นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ลือ เมอ ชฺา้ ง อือนา ล่อลาบ ปี่ ง
น้ อ� แน�
18 ยาว เศคาริยาห์ เท่วาด่า มางนา น้า เย นี้ แม้แน� “ท้าว กงา บ้าเจอล้อแม้ แบตอ
กาแน� นาง จี่ ล้า ปี่ ชี่ นี้ ม้า ม้า ย้า ตอล้า แงแน� ไม้ กงา อางโต นี้ ย่า ย่าม่ าง ม่าง
กาชา� อ่าจ่าม กงา ค่าบา ม้า อ่าญู บย่า คางญา� แน�
19 เท่ วาด่า มาง ม่า เย นี้ แม้ แน� “กงา เท่ วาด่า กาเบรียล มาง� กงา พาจาว มาง
ล้าก้า เวอ จูง มาง� ยาว พาจาว มาง กงานา ม่าย อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง นางนา ลือ
ม่า ลือ ปี่ ล่าง� นา อางย่า กงา แงแน� 20 จ้า นู้ จายแล ปี่ นี้ ย่า นา บ่า จี่ ตอ กา เป�
แน นาง อางย่า กงา เมิน ญา จี่ ตอ กางแง� ไม้ นา กงา จี่ ต่าง นา บ่า เจ่อ ล่า วา� จ้า
อางเลิง่ นี้ ยา่ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง พาจาว มาง อางญ่าม แช้ ชี ญา� แน�
21 แฮ้ญ่าม

เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า เมอ� ชฺา้ ง มู เศคาริยาห์ นา ล่อ อือ เย้ง
คูง เย� บ้าเจอ ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ มล่าง แน อางดื้ง แน� 22 ยาว ยาง อางเง้
เวอ อ่อก ลือ เมอ อ่าซ่าง มางนา บ่าจี่ชา่ งตอ กาเย� ยางมือ ยองนา ล่าปู่ เต ม่า กาน
เย� แฮ้งเย่ ชฺา้ ง มู อือ แบ คูชี เศคาริยาห์ โบสถ์ อางฮื่อ คล้า ว เวอ ม้างม้า เจ้อ มย้าง
ชี แน� 23 ยาว ยาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ล่ากาน แฮ้ง ว่า เปิน ยาว� ยาง ยูม
้ พ่าวแอ้น
ชีเย�
24 แฮ้เมอ จายล้า ยาว� เอลี ซาเบธ มาง อู่ปู่มปู่ม ชี� ยาว ยา ยูม
้ โย้เวอ 5 ลา ดื้ง ชี
25
เกิง้ เกิง้ บ่าแอ่บ่าล่า แน� เอลี ซาเบธ จี่ เย นี้ แม้แน� “จี่ วด
ี อางซื้ง มาง นื งบา อาง
แม่น� ยาว อ่ามือ กงา อางย่า บ่าจา นี้ ยา่ บ่าซ่าจอ กาน� แน�
มารีย์ ค่าบาย่า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง

อู่ปู่มปู่ม 6 ลา เคอ ยาว� ค่าบาย่า ย่าบี่ ทื่อม่าง จา เย อางเม้ง มารีย์
แน� พาจาว มาง เท่วาด่า กาเบรียล มางนา ยางก้อง ซฺาลือ ปี่ ชี�
่ ยา นาซาเร็ธ ค่อง
กาลิลี แควน เวอ ดื้ง แง� 27 มารีย์ โยเซฟ� ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ ซื้บลือ ชี มาง คู่นซู่
เย่� 28 เท่วาด่า มาง มารีย์ นา ซฺ้าแอ ชีเย� ยาว จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “ย่าบี่ เวอ� พาจาว
มาง นางนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าง ย้า� จี่วด
ี อางซื้ง ม้า นางก้อง ดื้ง เป�”
29 มารีย์ แฮ้แม้ แน กงากย่า ยาว� นื งบาต่อง เวอ บ่าจาบ่าดื่ งบื้อ เย� ยาว ยา เย้ง
เย เท่วาด่า มาง ม่า ล่าง นี้ ยา่ บ้าเจอป้าค้า เวอ แน�
30 จ้า เท่ วาด่า มาง จี่ เย นี้ แม้แน� “มารีย์ เวอ� บ่าแค โจ เป� พาจาว ม้า อางเลิง
่
อางแม่น นางนา ฮาย ปี่ ล่าง� 31 นา อูป
่ ู่มปู่ม เป� ยาว อางย่า ค่าพ่าย่า กงา เป� ยาว
นาง อางย่า มางนา อางเม้ง เม้ง โว ‘เยซู� แน� 32 เยซู ยา ชฺา้ ง อางฮื่อ เพล่อ เป�
ยาว ยา นี้ แม้แน อางเม้ง กงา จ่าแล่ แง� พาจาว มาง อางย่า กูยา่ งกูเจ้อ ล่อบ่าปา ฮื่อ
เลิน
ี อางซื้ง มาง ยางนา ฮาย ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ปี่ � ก่าซ้าด ดา
่ เลิน
่ มาง แน� จี่วด
วิด ยาง อางเจ้อ มาง แม้แน� 33 ยาว ยา อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด กูญ่าม ย้า กงาเพ
ล่อ แล แงแน�”
26 เอลี ซาเบธ

*

1:17 1:17 เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย� ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ยางนา แบกงา กาแง� ยาง มู่งท่า เวอ แลน ยาว
น่ อง โย้เวอ 850 ปี ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี�
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มารีย์ เท่ วาด่า มางนา น้า เย นี้ แม้ แน� “บ้า เจอล้อ แม้ ตอล้า กงา กางแง แน�
กงา อางบล้อง บ่าจากางซื้ง นอ�”
35 เท่ วาด่า มาง ม่า เย นี้ แม้แน� “อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง ม้า นางก้อง ดื้ง
ลือ แง เป� ยาง ล่าที่ อางแม่น แฮ้ยา่ นางนา ฮาย อูป
่ ู่มปู่ม ปี่ ล่าง เป� แน ย่าแน่ อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง เกิด
้ ลือ นี้ ม้า พาจาว มาง อางย่า แน ฮ้าว คู แง� 36 ฮู ปาว� เอลีซาเบธ
นาง ย่า ช่างม่องน้า ม ม้า อามือ อู่ ปู่ ม ปู่ ม 6 ลา เคินญา� ยา ย่าม่ าง ม่าง เมอ อางย่า
ค่าพ่าย่า กงา แง� ค้าแต้ เมอ ชฺา้ ง อือ จี่ กาง แง� ยา อางย่า บ่ากงาตอ กา ชีล้า แน�
37 จ้า เจิน
้ เจ้อ บ่าจา พาจาว มาง บ่าฮาตอ กาแน� แน�
38 มารีย์ จี่ เย นี้ แม้แน� “กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย่าเจ่น� นาง จี่ แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่
ปาว� แน� ยาว เท่วาด่า มาง โปยว ชี�
34

มารีย์ เอลีซาเบธ นา บ่อซฺ้า แอ ย้าง
บ่า มล่าง ยาว มารีย์ อางไว่อางคย้าง เย� ยู เดีย ตาแซ้ อางเมิง ทื่อ เมิง เวอ แล
40
ชี� ลือเคอ ลือยาว มารีย์ เศคาริยาห์ ยูม
้ เวอ อ้องแลน ชี� ยาว เอลี ซาเบธ นา จี่อู้
41
น้า ท้า ม ช่าง ชี�
เอลี ซาเบธ มารีย์ จี่ อู้ น้า ท้า ม แฮ้ง กงากย่า ยาว� ยาง ป่องปอง
คล้าว ย่าแน่ มาง กี่แล่ โจง แล่ง เย� แฮ้เมอ ย่า เอลี ซาเบธ ก้อง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ปลื้ง ย้า จา แง� 42 ยาว เอลีซาเบธ มือ มารีย์ นา จี่ชา่ ง ชี อางเซง บื้ง
แน นี้ แม้ แน� “ค่าบาย่า มู คาโคลาโค นู้เวอ� พาจาว มาง นางนา แน นาง ป่องปอง
คล้าว เวอ ย่าแน่ ดื้ง มางนา� ก่ามป่อน บย่า ย้า ปี่ ล่าง� 43 จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางบา
มาง เวอ� นาง กงานา บ่อซฺ้า ลือ ล่า ชี นี้ ยา่ นาบาตา ย้า แม่น แง� 44 กงา นาง อาง
เซง แฮ้ง กงากย่า เมอ� กงา ป่องปอง คล้าว เวอ ย่าแน่ มาง กี่แล่โจง แล่ กย่าง แง�
45 นาง ก่ามป่ อน กงาบู้ ชี นี้ ยา
่ � ไม้ นาง เจ่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� พาจาว มาง นางนา
ม่า ล่าชี่ แฮ้ยา่ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง� แน�
39

มารีย์ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
มารีย์ นี้ แม้แน จี่ ชีเย�
“กงา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง�
47 แน กงา กย่างม่อนซ้า แง� ไม้ พาจาว ม้า กงานา ฮูพลา ล่าง นอ�
48 ไม้ กงา ชฺา
้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า กงา ย่าเจ่น กานแอ� ยาว พาจาว มาง กงานา ฮู
พลา ล่าง�
นู้ จายแล ปี่ นี้ ยา่ ฮาก กงานา ก่ามป่อน กงา ชี มาง แน ฮ้าว ล่าแง�
49 ไม้ พาจาว ม้า กงานา อางเลิง
่ อางแม่น อางฮื่อ อือ ฮาย ปี่ ล่าง�
พาจาว มาง อางเม้ง แฮ้ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน ยา ล่าที่ อางจา�
50 พาจาว ม้า� ชฺา
้ ง ยางนา เจ่อ อือนา กูญ่าม ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง�
51 ยาง ล่าปู่ แฮ่ ล่ากาน อางฮื่อ ว่า แง�
พาจาว ม้า ชฺา้ ง อ่อนจ่าแล่ อือนา ฮาย โปยว ปี่ ง แง�
52 พาจาว ม้า ชฺา
้ ง ล่าที่ อางจา อือนา ฮาย ชฺา้ ง ล่าที่ บ่าจา อือ เพล่อ ปี่ แง�
ชฺา้ ง ล่าที่ บ่าจา อือ ชฺา้ ง ล่าที่ อางจา อือ เพล่อ แง�
53 พาจาว ม้า ชฺา
้ ง จฺ่ ืงคู อือนา ฮาย จฺ่าเกิง่ อางแม่น กงาจฺ่า ปี่ ง ก้อ แน�
จ้า ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือนา ฮาย เจิน
้ เจ้อ บ่าจา แน ฮา ปี่ แง�
54 พาจาว ม้า อิสราเอลชฺา
้ ง ยาง ย่าเจ่น อือนา ปล่อง แง�
ยา ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง บ่าลู่ม�
55 ยา อับราฮัม แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ ือ อือนา ฮูพลา แล แง�
46 ยาว
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ต่องก่า เมอ ยาง กงู อางเจ้อ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน�”
เอลีซาเบธ ก้อง ดื้ง ชี 3 ลา ยาว ยาง ยูม
้ พ่าว แลน แล่ช�
ี่

56 มารีย์

ยอห์น เกิด
้ ชียา้ ง
อางย่า เกิด
้ ต่อง
้ ญ่าม เคิน ยาว� ยา อางย่า ค่าพ่าย่า กงา ชี� 58 ยูม
ยูม
้ ทาง แน ยาง ย่าช่างม่องน้าม อือ กงากย่า คูชี นี้ แม้แน� พาจาว มาง ยางนา ลาก
ซื่งกง่ากย้า แงแน� ยาว ยองมู ย่าง กย่างม่อนซ้า คูง เย�
59 ยาว 8 นื ง เคอ ยาว� ย่า แน่ มางนา พิธ ีขลิบ ฮาย ปี่ ชีเย� ยาว ย่า ช่างม้ องน้า ม
อืม ย่าแน่ มางนา อางเม้ง เม้ง ปี่ ชี�
่ “เศคาริยาห์� แน� อางโบ้ง มาง อางเม้ง แม้แน�
60 จ้า อางบา มาง จี่ เย นี้ แม้แน� “บ่าอ่า อางเม้ง ยอห์น แน เม้ง แง� แน�
61 ยองมู ย่าง ม่า เย� “นอง ย่า ช่างม้ องน้า ม อือ ก้อง อ่า ซ่าง อางเม้ง นี้ แม้ แน บ่า
จา�” 62 จ้า ยองมู ย้าง ล่าปู่ เต น้า น้าว� ย่าแน่ มาง อางโบ้ง มางนา ล้อแม้ อางเม้ง
เม้ง วา แน�
63 เศคาริยาห์ ก่าดาน ทื่ออาน ป้ า ยาว อางเม้ง แต้ม กาน ชี นี้ แม้แน� “ยาง อางเม้ง
ยอห์น� แน� ชฺา้ ง มู อืม นื งบาม่าน คู ชีเย� 64 จ้า ซฺ้อก ย้า เศคาริยาห์ จี่ กงา ชี� ยาว
ยาง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย ชี� 65 ยาง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือ แค คูง แน ยู เดีย
แควน ค่อง อือเมอ นี้ เลิง่ จ่อด ย้า จี่ ลางกา ชี� 66 ค่องช่าง อือ กงากย่า ยาว น้าท้าม
กาง เย นี้ แม้แน� “นี้ ก้าม ย่าแน่ นี้ ม้า ล้อแม้ เพล่อ แล นามบ่าแบ�” ไม้ ยอ อางแบ
นอ พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ยา่ ย่าแน่ มางก้อง อางจา ม้าม้า แน�
57 เอลี ซาเบธ

เศคาริยาห์ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
ซฺ้อก แน จี่ กงา เมอ� อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง
ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว ยาง มือ จี่ ชี นี้ แม้แน�
68 “พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว� ยา อิสราเอลชฺา
้ ง อือ พาจาว มาง เป�
ยาง ลือ ชี นี้ ยา่ ยา ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ชอ ลือ แง�
69 ไม้ พาจาว มาง กงูนา ชฺา
้ ง ทื่อม่าง ปี่ ล่าแง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ล่าที่ อางจา ยา กงูนา ปล่อง
ลือ ล่าง�
ยา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ พาจาว มาง ย่าเจ่น มางก้อง เกิด
้ ลือ แง�
70 กูยา
่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้แน ย้า เพล่อ ชี� ก่ามค่าน นี้ ม้า
ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ม่า ยาว� กงูนา ม่า ล่าชี่ แฮ้งย้า�
71 พาจาว ม้า กงู นา ชฺา
้ ง บ่าแม่น อือก้อง ปูน ปี่ ล่าง�
แน ชฺา้ ง กงูนา เม้อ ล่าง อือก้อง ปูน ปี่ ล่าง�
72 พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง� ยา อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แง� แน
ยา ยองนา ก่ามค่าน อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปี่ ชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม แน�
73 พาจาว ม้า อับราฮัม กงู อางฮู่ มางนา นี้ แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ชี� 74 ยา กงูนา ชฺา
้ ง กงู
นา เม้อ ล่าง อือก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่าแง�
ไม้ กงูนา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน ยางนา ล่ากาน ว่ายปี่ ปี่ ล่าง แนนอ�
75 แน กงูนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ� เซฺิง
ี ไจ ปี่ ล่าง แนนอ�
่ ซฺ้าง แน กง่าเกิง้ แน จี่วด
กงู จี่วด
ี จา เมอ จาย ซฺี้ แอ เมอ เคอ แน�
76 ย่า แน่ มาง เวอ� ฮาก ย่า นางนา พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง จี่ ต่างจี่ แต่ นฮู แน
ฮ้าว ล่า คูแง� ไม้ นา ชฺา้ ง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่อลาบ อือนา ซฺ้า ชี แง�
77 ยาว นา ชฺา
้ ง อือนา ม่า แง พาจาว ม้า ล้อแม้ อางบล่าบ ชอ ล่าง แน� ยาว พาจาว
ม้า ยอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง อางซี บ่ายู่ แน�
67 เศคาริยาห์

ลูกา 1:78

78

121

ลูกา 2:13

พาจาว ม้า กงู นา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่าง� แฮ้งย้า มู่ง ท่า เวอ จาย อางแปล้น อางซ้า
ท่อ ลู่งลือ ปี่ ชี�
่

79 ไม้

ชฺา้ ง อางวืง้ อางว้าง เวอ ดื้ง อือนา แน ชฺา้ ง ค่าตอง ซฺี้ แฮ้งนา แค อือนา� อางแป
ล้นอางซ้า แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง�
แน พาจาว ม้า กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าง� แน�
80 ยาว ยอห์น มือ ค่อล้า ชีเย� แน ยา ชฺา
้ ง นื งบาอางแก่น เย� ยา ซ่องก่องอางเว่อ
เจิน
เจ้
อ
บ่
า
จา
โย้
เ
วอ
ดื
้
ง
ชี
เ
ย�
อิ
ส
ราเอลชฺ
า
ง อือนา ม่าอู่บ อางญ่าม แฮ้ง เคอ ล้า เมอ
้
้
ตื่อเคอ�

2
พระเยซู เกิด
้ ชียา้ ง
(มธ� 1:18-25)
1 แฮ้ญ่าม ก่าซ้าดยอคา ทื่อ ม่าง จา เย� ยาง อางเม้ง ซี ซาร์ ออกั สตัส แน� ยา
ประเทศ โรม คาโคลาโค แฮ้ง ฮูพลา แง� ยา ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่าย ชี� ยาง ชฺา้ ง คา
โคลาโค ฮูพลา อือนา ดาบ ยาว� ยอง อางเม้ง แฮ้ง ปาบ เวอ แต้ม กาน โว แน� 2 (นี้
เทอ ชฺา้ ง ดาบ ชี นี้ ย่า� ประเทศ โรม ต่อ งก่า ต่าง ชฺา้ ง อือ นา ยอง อางเม้ง แฮ้ง ปาบ
เวอ แต้ม กาน ย้างเย่� นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ ผู้วา่ คีรน
ิ ิ อส
ั ซีเรีย อางเมิง ฮูพลา เมอ ตอล้า
3
ชีเย�� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม ค่อง พ่าว แล อางเม้ง แต้ม แล คู ชีเย�

4 แฮ้งเย่ โยเซฟ ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี มาง� ก่าซ้าด ดาวิด ค่องเกิด
่
โย้เวอ พ่าว แอน แล่ ช�
ี่ ยา นาซาเร็ธ ค่อง กาลิ ลี แควน โย้เวอ จาย เบธเลเฮม ค่อง
ยูเดีย แควน โย้เวอ แอน ชีเย� 5 แน โยเซฟ มารีย์ ยาง คู่นซู่ มางนา คาตา เย ซฺ่ืยแอ�
ยาว ปาบ เวอ อางเม้ง แต้ม กาน แอ ชี� แฮ้ญ่าม เมอ มารีย์ อู่ปู่ ม เย� แน ยาง ป่อง
ปอง แฮ้ ฮื่อ กาชา เย� 6 เย่ด โย้เวอ เคอ แล เมอ� มารีย์ อางย่า เกิด
้ ญ่าม ย่าง เคิน
ล้า ชีเย� 7 แน ดื้งย้า ซฺ้า กว่า ยาว บ่าจา แม้แน� เย่ดมือ อ่ามย่าง คอก คล้าว เวอ ดื้ง
แอ ชีเย� ยาว มารีย์ มือ อางย่า ค่าพ่าย่า เกิด
้ ไจ่ ชี� ย่าแน่ นี้ ม้า มารีย์ อางย่า ซากาว
มาง ย้า� ยาว มารีย์ ย่าแน่ อางคย้าง แฮ้ง ย่าแน่ มางนา ปาน ปี่ ชี�
่ ยาว อ่ามย่าง ต่าง
ล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ปี่ เซฺ่อ โย้เวอ ยู่ ปี่ ชี�
่

แกะปอฮู อือ พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า คูง ย้าง

8 ค่อง

อางเง้ น่าตูง โย้เวอ ชฺา้ ง แกะปอฮู จา แง� ยองมู นี้ ยา่ มู่งคี่ โย้เวอ แกะ อือนา
ฮูพลา จา แง� 9 ทื่อชีด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า ทื่อม่าง ซฺาลือ ปี่ ชี�
่ ยาว จี่วด
่ ยาว พาจาว
มาง อางแปล้น อางซ้า ย้าง ทื้อ แปล้น เย� ชฺา้ ง แกะปอฮู อือก้อง แปล้น ลือ ชี� ยอง
มย้าง ยาว� นาบาตา เย แค คู แง� 10 จ้า เท่ วาด่า มาง นี้ แม้แน จี่ เย� “บ่ากงา แค
คา� กงา นองนา แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา� อางเลิง่ กย่าง เซฺ่อ นาบาตา แม่น แฮ้ง
ลือ ม่า ลือ ล่าง� 11 มี้นืง ก่าซ้าด ดาวิด ค่อง อางเม้ง เบธเลเฮม นู้ เวอ� ชฺา้ ง นองนา
อางบล่าบ ชอ ล่าง มาง ลือ เกิด
้ ลือ ชี� ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง� แน กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า� 12 กงา จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน นองนา
ฮายแบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ นี้ แม้� นอ อ่ามย่าง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ปี่ ย่า โย้เวอ� ย่าแน่
อางคย้าง ปาน ยู่ จา นา มย้าง แง� แน�
13 เท่ วาด่า

แฮ้ มาง จี่ เปิน ยาว� ซฺ้อก ย้าเย่ เท่ วาด่า อางบย่า ซฺ่ืยกา ลู่ งลือ ชี� พา
จาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชี� แน ยาว นี้ แม้แน จี่ คู เย�

ลูกา 2:14

122

ลูกา 2:31

14 “พาจาว

อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มู่งท่า ดื้ง มาง เวอ� กงู นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าแน� ยาว
ชฺา้ งอางเมิง นู้ ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ � อ่าซ่าง พาจาว มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่
แง� ชฺา้ ง แฮ้มางนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จาแล ปี่ โว� แน�

เท่ วาด่า อือ มู่ง ท่า เวอ พ่าว แล แล่ คู ยาว� ชฺา้ ง แกะปอฮู อือ นี้ แม้ แน จี่ กาง
เย� “เอ้ว� เบธเลเฮม ค่อง เวอ แอ� จี่ ว ีด อางซื้ง มาง กงู นา อางเลิง่ ม่า ล่า ชี่ แฮ้ง ฮู
แอ คู ปายา� แน�
15

16 ชฺา
้ ง

แกะปอฮู อือ อางไว่อางคย้าง เย แอน คูช�
ี เคอ แอ ยาว มารีย์ แน โยเซฟ
เย่ดนา มย้าง แอ ชีเย� แน ย่าแน่ อ่ามย่าง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ปี่ เซฺ่อ โย้เวอ ยู่
จา นา มย้าง ชีเย� 17 ชฺา้ ง แกะปอฮู อือ ย่าแน่ มางนา มย้าง ยาว� ย่าแน่ มาง อางเลิง่
แน เท่ วาด่า มาง ม่า ชี แฮ้ง ฮากนา อู่ บน้า ปี่ ชีเย� 18 ชฺา้ ง คาโคลาโค อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง กงากย่า คูชี อืม เย้ง คูง เย� ชฺา้ ง แกะปอฮู อือ อางเลิง่ อางแม่น ตอล้า ชี
แฮ้� บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า ชี แน� 19 จ้า มารีย์ ยางก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชีออ
ื � กย้าบ แน
นื งบา เวอ กอ ชี ยาว อางเลิง้ กาเย เย้ง แง� 20 แกะปอฮู อือ ย่อ แล แล่ เมอ� ยอ พา
จาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชี� ไม้ ยอง อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง ชี แฮ้ง ปาปาย�
ยาว อางเลิง่ คาโคลาโค แฮ้� เท่วาด่า มาง ม่า ชี แม้แน ม้าม้า ย้า ตอล้า ชี�
พระเยซู นา ท่าน ย้าง

มาง เกิด
ี ลิบ อ้อง ปี่ ญ่าม ย่าง เคอ ชีเย� ยาว “เยซู�
้ 8 นื ง เคอ ยาว� พิธข
แน อางเม้ง เม้ง ชี� มารีย์ อูป
่ ู่มบ่าปู่ม เมอ เท่วาด่า มาง ม่า ชี ชีแม้แน�
21 ย่าแน่

22 โมเสส

อางลี้บอางล่าว เวอ ค่าบาย่า อางย่า เกิด
้ ซฺ่ือ นี้ ยา่ พิธเี ซฺิง่ ซฺ้าง แน ชี่ปู้ แล่
เย� ยาว มารีย์ นี้ แม้ กงาฮา เย่� แฮ้งย้าเย่ โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด มือ� พระเยซู นา
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ซฺ่ืยแล จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ท่าน แอ ชีเย� 23 จี่วด
ี อางซื้ง มาง
อางลี้ บ แต่ง ชี ชี นี้ แม้แน� “อางย่า ซากาว ค่าพ่าย่า กงา ยาว� พาจาว มางนา ท่าน
อางย่า เพล่อ ปี่ เปิน แง� แน� 24 ยาว พาจาว มาง อางลี้ บ แต่ง ชี ชี แฮ้� ค่า บาย่า
อางย่า เกิด
้ ซฺ่ือ นี้ ยา่ พิธเี ซฺิง่ ซฺ้าง แน ชี่ปู้ แฮ้ยา่ � ฮาย่า ก่องค่าว 2 โต บ่าอ่ายาว ฮาย่า
อางป่อน อางโกลง 2 โต กงาท่าน แง� แฮ้งเย่ มารีย์ แฮ้แม้ ฮา ชี�
สิเมโอน ย่าแน่ มางนา มย้าง ชียา้ ง
ทื่อม่าง จา อางเม้ง สิเมโอน แน� เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ดื้ง แง� ยา
พาจาวจี่ต่าง นา อางน้า� แน ยา ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ อิสราเอลชฺา้ ง อือ
นา ปล่อง ลือ ปี่ ชี มางนา ล่อ� ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยางก้อง ดื้ง
แง� 26 อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง สิเมโอน นา นี้ แม้แน ม่า เย� “นาง บ่าซฺี้
ฮู่ เมอ นา ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา กงามย้าง แง� แน� 27 ยาว
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง� สิเมโอน นา ซฺ่ืย โบสถ์อางฮื่อ เวอ อ้อง แลน ชี�
แฮ้นืง ย่า มารีย์ แน โยเซฟ เย่ด เยซู นา ซฺ่ืย พาจาว มางนา ท่าน แล ชีเย� พาจาว มาง
โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ปี่ ชี ป้าค้า� 28 สิเมโอน เยซู นา อาม แล่ ยาว� พาจาว มาง
นา นี้ แม้ สรรเสริญ ฮา ชีเย�
25 ค่าพ่าย่า

29 “จี่วด
ี อางซื้ง

เวอ� น้า นาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี
แฮ้งแม้แน ฮาย ญา� กงานา แม่น แน ซฺี้ ปี่ ล่าปาว�

30 ไม้

31 นา

กงา ชฺา้ ง นาง กงูนา ซฺาลือ ปล่อง ปี่ ล่าง มางนา กงามย้าง ย่า�

ชฺา้ ง นี้ มางนา ซฺ้า ชี ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา กงามย้าง ปี่ แง�

ลูกา 2:32
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32 ยา

ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อางแปล้นอางซ้า ท่อ� พาจาว ม้าม้า มางนา มย้าง ปี่ ชี่ มาง
ย้า� แน ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา� อิสราเอลชฺา้ ง อือนา จี่ต่าง โญกจ่าญ่อจ่า
แฮ้ง กงา ปี่ แง� แน�
33 ยาว โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด มือ นื งบาม่าน ชี� สิเมโอน ย่าแน่ มาง อางเลิง
่ แฮ้แม้
จี่ นา กงากย่า แฮ้ง� 34 ยาว สิ เมโอน ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ชีเย� ยาว มารีย์ นา นี้ แม้
แน ม่าย ชีเย� “พาจาว ม้า ย่าแน่ นี้ มางนา แช้ ชี ญา� ยา อิสราเอลชฺา้ ง อางบย่า นา
อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง� แน ยาง ปาปาย ย้า อิสราเอลชฺา้ ง อางบย่า ก่างพยา แง� ย่า
แน่ นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา ฮา แบ ปี่ แง พาจาว ม้า บ้าเจอ กงาซี้ แงแน� จ้า ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า
ยางนา อางไล้ จี่ กาน แง� 35 ยาว ยอง อางไล้ จี่ แฮ้งย้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮา แบ
ปี่ งแง� ยอง นื งบา แฮ้ บ้าเจอล้อแม้แน� ยาว อางเลิง่ นี้ ออ
ื นาบาตา ย้า นางนา ฮาย
นื งบาต่อง ลาบ้าบ ปี่ ล่าแง� นาง นื งบา โย้เวอ มยาทาง ชาว ชี ช้อด ย้าเป� แน�

อันนา พระเยซู นา มย้าง ชียา้ ง
ทื่อม่าง จา ชีเย ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว ดื้ง แง� ยาง อางเม้ง อันนา แน
เย� ยา ย่าม่ าง ม่าง กาชา เย� ยา ฟานูเอล อางย่า ย่า บี่ แน อาเซอร์ อางเจ้อ ซื้บ ลือ
ชีเย� ยาว พาจาว มาง ยางนา แช้ ชี ชี พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ ปี่ แงแน� อันนา
อางบล้อง ยู้ 7 ปี เคิน ยาว อางบล้อง มาง ซฺี้ กาชี� 37 แฮ้เมอ จายล้า ยาว ยาง อางบ
ล้อง บ่ายู่ แล่ เย� อันนา อ่าญู 84 ปี� ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว ดื้ง กาน แง� เกิง้ เกิง้ บ่า
อ่อกแอ ยา ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง ย้าเย่ พาจาว มางนา ไว้ ดื้ง แง� ยาง พาจาว มางนา ไว้
แฮ้ยา่ ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง อธิษฐาน ฮา เย่� 38 สิ เมโอน จี่ เปิน ยาว อันนา ยองนา อ้อง ซฺ้า
แล ชี� ยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาน ชี� แน ย่าแน่ เยซู มาง อิสราเอลชฺา้ ง อือ
นา อางตูกอางพาน ปล่องปูน ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง� ชฺา้ ง พาจาว มางนา ล่อ ยองนา ปล่อง
ปี่ ชี่ อือนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี�
่
36 ค่าบาย่า

โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด ยูม
้ พ่าว แล แล่ ชี่ ย้าง
แน มารีย์ เย่ด มือ� พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ม่ายฮา ปี่ แม้แน ฮา เปิน
ยาว� นาซาเร็ธ ค่อง กาลิลี แควน เวอ พ่าว แลน แล่ช�
ี่ 40 ยาว เยซู มือ ค่อล้า ชี� ยาว
พาจาว มาง ยางนา ก่ามป่อน ปี่ ชี� ยางนา แฮ่งจาแก่นคา วีไ่ ซป้านญา จา ปี่ ชี่ เย�
39 โยเซฟ

พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ เวอ จา ย้าง
พระเยซู อางบา อางโบ้ ง มาง เย่ด กูปี ย้าเย่� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ ปัส กา
ป่อย เวอ แล แง� * 42 ยาว พระเยซู อ่าญู 12 ปี เคอ ยาว� ยาง อางบา อางโบ้ง มาง
เย่ด ยางนา ปัส กาป่อย เวอ ซฺ่ืย แลน ชี� 43 ปัส กาป่อย ย้าง เปิน ยาว� ค่ องช่าง อืม
ยอง ยูม
้ พ่าว แอ แล่ ชี�
่ จ้า พระเยซู มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จานช่าชี�
่ จ้า โย
44
เซฟ แน มารีย์ เย่ด บ่าแบ เย่� ไม้ เย่ด เย้ง เย่ พระเยซู ชฺา้ ง อางมู พ่าว ลือ คูชี อือ
ก้อง ทื่งกง่า ย้า เค่ ลืน ชี แน� น่ อง โย้เวอ มู่งคี่ล้าก้า แฮ้นืง ปูน ยาว� เยซู อางบา อาง
โบ้ง มาง เย่ด อางย่า มางนา เย่ด ย่าช่างม่องน้าม อือ อางมู� แน อางช่าง อือ อางมู
โย้เวอ ซฺ้า กว่า แอ ชีเย�
45 จ้า บ่า ซฺ่า มย้าง กาเย� แฮ้งย้า เย่ด มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ พ่าว ซฺ้า แอ
แล่ ช�
ี่ 46 ยาว 3 นื ง เคอ เมอ ย้าเย่� โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา โบสถ์ อางฮื่อ
คล้าว โย้เวอ มย้าง แล ชี� แฮ้ญ่าม เมอ เยซู อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ จี่ แฮ้ง ดื้ง น้า
41

*

2:41 2:41 ปัสกาป่อย นี้ ยา่ พาจาว มาง อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ประเทศ อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืย อ่อก ลือ ชี ย้างเย่�

ลูกา 2:47
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จา เย� แน ยา ยองนา น้า ท้า ม ชีเย� 47 ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู จี่ ต่าง วี่ไซป้านญา
จา แน� อางจี่ อางพอ คี่ แฮ้งนา กงากย่า คูชี อืม นาบาตา เย่ นื งบาม่าน คูแง�
48 โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา มย้าง ยาว� บลื่ง เย่ ฮานล้า ปี่ ชี�
่ ยาว มารีย์
พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “จาว เวอ� นา บ้าเจอ อ่าบา อ่าโบ้ง นา นี้ แม้แน อาง
ฮา ล่าแน� นางโบ้ง ไกง้ยา่ นาบาตา ย้า นื งบา พีล
้ ้อง� ไกง้ยา่ นางนา กูต่องกูตี่ ย้า ซฺ้า
49
กว่า ล่าแอ่� แน� จ้า พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชีเย� “บ้าเจอฮาย กงานา ซฺ้า กว่า ล่า
แง� บ่าแบ ล่า กงาย่า พาจาว กงา อ่าโบ้ง เพล่อ ชี มาง ยูม
้ นู้เวอ กงา ดื้ง แง� แน�
50 จ้า โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าแบกา เย่�
51 ยาว พระเยซู นาซาเร็ธ ค่อง เวอ พ่าว แอน แล่ ช�
ี่ แน ยา อางบา อางโบ้ง ม่าอู่บ
จี่ต่าง นา อางน้าจ่า เย� พระเยซู อางบา มาง ยาง อางย่า ม่าง อาเลิง่ แฮ้ง นื งบา เวอ
กอย ชี ชี� 52 ยาว พระเยซู ค่อล้า ชีเย� แน ยา วีไ่ ซป้านญา บย่า ย้า จา แง� พาจาว
แน ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ยางนา นื งบาจาบ คูแง�

3
ยอห์น ป่าว ย้าง
(มธ� 3:1-12; มก� 1:1-8; ยน� 1:19-28)
1-2 ก่าซ้าดยอคา ทิเบริอส
ั ประเทศ โรม ฮู พลา ล้าย 15 ปี เคิน ยาว� พาจาวจี่ ต่าง
ยอห์น เศคาริ ยาห์ อางย่า ย่า ค่า ซ่องก่อง อางเว่อ เวอ ดื้ง ชี มางก้ อง เคอ ลือ ชี�
แฮ้ญ่าม เมอ ผูว
้ า่ ปอนทิอส
ั ปีลาต ยูเดีย แควน แฮ้ง ฮูพลา แง� ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี
แควน แฮ้ง ฮูพลา แง� ผูว
้ า่ ฟีลิป เฮโรด อางแพ้ ม้าย่า อิทูเรีย แควน แน ตราโคนิ ติส
แควน แฮ้ง ฮูพลา แง� ผู้วา่ ลีซาเนี ยส อาบีเลิน แควน แฮ้ง ฮูพลา แง� ยาว แฮ้เมอ
อันนาส แน คายาฟาส เย่ด ปุโรหิต ยอคา เพล่อ ชี�
3 แฮ้งเย่ ยอห์น อ่ อกแอ� ชฺา
้ ง จอร์แดน ล้างบ้า ก่องทาง กู ต่องกู ตี่ เวอ ดื้ง คูชี อือ
นา นี้ แม้แน ป่าว ม่า แอ ชี� “อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ โว�
ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู โว� ยาว พาจาว มาง นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่
4
ล่า�” แน� ยอห์น อางเลิง่ นี้ ยา่ ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อิสยาห์ มอ ยาว�
พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี เป�
“ชฺา้ ง แฮ้ม้า ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้ แม้แน ป่าว แง�
‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง อามือ ชาลือ แง� ปีนแตปีนนา แน ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง นา ล่อ
คูโว�
ค่องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮ้งแม้แน� ✡
5 ตาแซ้อางฮ่อง คาโคลาโค โย้เวอ นื้ งชฺา
่ แฮ้ง ปลื้ง แน ทูม โว�
ตาแซ้ คาโคลาโค ตีอางเป้ง แต่ง เพล่อ ปี่ โว�
แก้บ้า อางง่อย อือนา แก้บ้า ปล้องไว แน แต่ง เพล่อ ปี่ โว� แก้บ้า บ่าแม่น
นื้ งชฺา่ บ่าเป่ง อือนา แก้บ้า อางแม่น นื้ งชฺา่ อางเป้ง แต่ง เพล่อ ปี่ โว�
6 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อืม พาจาว มาง ยองนา ปล่องปูน ปี่ ชี่ แฮ้ง กงาแบ กงามย้าง
แง�’ ” ✡
7 ยอห์น ชฺา
ี ัพติศมา ฮา ล้า ชี อือนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “นอ
้ ง ยางก้อง ล้างตือพิธบ
อื้อล้าง อางปีด อือ ช้อด ย้า� นองนา บ้าเจอซ่าง ม่า พาจาว มาง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง แฮ้ง
ฮื่น ปี่ ล่าแง� 8 ฮายฮู ปี่ ล่าวแล นอ อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว� นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น
แล่ คูชี แน� นอ บ่า เย่ง คู โจ นอ อับ ราฮัม อางอ่า นอางซฺ้ือ� ยาว วี่บ่า กบ่า กงาไจ คู
✡ 3:4 3:4 อิสยาห์ 40:3

✡ 3:6 3:6 อิสยาห์ 40:3-5
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แน� กงา ม่าแบ ปี่ ล่าว่า พาจาว ม้า นู้เวอ ลอบาซื่อ นี้ ออ
ื นา� อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ
ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า� 9 พาจาว ม้า ชฺา้ ง มู่ย ท้าม แล่ชี่ มาง ช้อดย้า� ยา ซื่ง
ซื่อล่างซื่อ อางจฺ้ ืง คาโคลาโค อางซื่อ บ่าซื่อ อือนา ชา เตยเลิง แง� แน กอย บี่ท่อ เวอ
ปูม แง� แน�
10 แฮ้งเย่ ค่ องช่าง อืม นี้ แม้ แน น้า ท้า ม คูช�
ี “ท้าว กงู นา บ้า เจอล้อ แม้ ฮา ปี่ ล่า
แง�” แน�
11 ยาว ยอห์น ม่า ชี นี้ แม้แน� “อ่าซ่าง ก้อง ค่าลาว 2 โต จา แง� ฮาก ชฺา
้ ง ค่าลาว
ตูม เซฺ่อ บ่า จา อือ นา ทื่อ โต เปิ่ ง ปี่ โว� ยาว อ่า ซ่าง เมอ จฺ่า เกิง่ จา แง� ค่า ลาว เปิ่ ง
กาง ป้าค้า ย้า ฮากนา เปิ่ ง ปี่ โว� แน�
12 ชฺา
ี ัพติศมา ฮา ลือ ชี� ยาว ยอห์น นา น้า
้ ง ภาษี กอฮู อือ คาตา เย ลือ ล้างตือพิธบ
คู เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� กงู นา บ้าเจอล้อแม้ ฮา ปี่ ล่าง�” แน�
13 ยาว ยอห์น ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน� “นอง ภาษี กอ เมอ� กง่าเกิง
้ แน กอ โว� ยาว
ภาษี อางฮู่ ม้าม้า กอ กาโน� แน�
14 ตาฮ้าน ทื่อบ่า อือ ยอห์น นา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “ท้าว กงูนา ล้อแม้ ฮา ปี่ ล่าแง�”
แน� ยอห์น ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “นอง ล่ากานว่าฮู่ นี้ นื งบาจาบ คู โว� ฮาก พลู้
บ่ากง่าบ่าเกิง แน บ่ายู กว่า โจ� แน ฮากนา อางไล้ บ่าจี่กาน กว่า โจ� แน�
15 ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ นี้ แม้แน จี่ ชี ชีเย� พาจาว ม้า ยาง ชฺา
้ ง แช้
ก่าซ้าด เพล่อ ชี มาง นา ซฺา ลือ ปี่ ยาว� ยิว ชฺา้ ง อือนา ปล่อง ลือ ปี่ แง� แฮ้งเย่ ค่ อง
ช่าง อืม เย้ง คูแง� ยอห์น พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง นาตู้ แน� 16 แฮ้งเย่
ยอห์น ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงา นองนา ล้าง แฮ้ง ไจ พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ล่าแง�
จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง ทื่อม่าง ซฺาลือ ปี่ แง� ยาว ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง�
กงา อางโต นี้ ยา่ ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้อ ปี่ เวิม บ่าซูม� ยา นองนา บี่ท่อ แน อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ไจ พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ล่าแง� 17 ยาง ล่าปู่ แฮ้ยา่ ปยางวี
ท่าม แล่ยาว� กอล่าว ชีแฮ้ง เซฺิง่ ซฺ้าง แน ปยาง ยาว� กอ อางค่าว แน กอ อางม้า แฮ้ง
เปิ่ งอ่อก ลางกา ปี่ ง แง� กอ อางม้า แฮ้ยา่ กอโชง เวอ กอ ชี แง� ยาว กอ อางค่าว แฮ้
บีท
่ ่อบีป
่ ู่ม ซฺู่นืง บ่าจา โย้เวอ ฮ้าน พี แอง แง� แน� 18 ยอห์น พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า เมอ� ยา ยองนา อางเลิง่ ไลเลิง่ ย้าเย่ จี่เพ้ก น้า ปี่ ชี�
่ ไม้
ยองนา นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ แงแน�
ก่าซ้าด เฮโรด ยอห์น นา ชู คอก ล้อง ชียา้ ง
ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มางนา จี่ ชีเย� ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด ยาง
อางแพ้ มาง ค่าบา อางอ้าน อางเม้ง เฮโรเดียส แน ชี่ มางนา ยู้ ชีเย� แน อางเลิง่ บ่า
แม่น ไลเลิง่ ย้าเย่ ฮา ชี� 20 ยาว อ่า จ่า ม ก่าซ้าด เฮโรด แฮ้ ล่อ บ่า ปา เย่ อางเลิง่ บ่า
แม่น ทื่อเลิง่ ฮา แล่ช�
ี่ ยา ยอห์น นา คอก ชู ล้อง ชีเย�
19 ยอห์น

พระเยซู ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ชียา้ ง
(มธ� 3:13-17; มก� 1:9-11)
21 ค่องช่าง อือ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ล้า เมอ� พระเยซู คาตา เย่ ฮา ล้า ชี� ยาว
พระเยซู อธิษฐาน ฮา เมอ� มู่ง ย่าง พอง ล้า ชีเย� 22 ยาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง� ฮาย่า อางป่อน แม้ แน แต่ง แล่ ยาว พระเยซู ก้อง ปย้าม แป่ก ลือ
ชีเย� ทื่อชี่ด ยาว พาจาว มาง อางเซง ย่าง มู่งท่า โย้เวอ จาย บื้ง ลืน ชีเย นี้ แม้ แน�
“ค่า เวอ� นา อ่าโบ้ง อางย่า ลาก มาง ย้า� อ่าโบ้ง นางนา นาบาตา นื งบาจาบ ล่าแง�
แน�
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พระเยซู อางเจ้อ อือ
(มธ� 1:1-17)
23 พระเยซู ล่ากาน ต้าง ว่า เมอ อ่าญู 30 ปี เย่�
ค่องช่าง อือ เย้ง คู แง พระเยซู โยเซฟ อางย่าย่าค่า แน� โยเซฟ เฮลี อางย่าย่าค่า
เย�
24 เฮลี มัทธัต อางย่าย่าค่า� มัทธัต เลวี อางย่าย่าค่า� เลวี เมลคี อางย่าย่าค่า� เมล
คี ยันนาย อางย่าย่าค่า� ยันนาย โยเซฟ อางย่าย่าค่า�
25 โยเซฟ มัทธาธีอส
ั อางย่าย่าค่า� มัทธาธีอส
ั อาโมส อางย่าย่าค่า� อาโมส นาฮูม
อางย่าย่าค่า� นาฮูม เอสลี อางย่าย่าค่า� เอสลี นั กกาย อางย่าย่าค่า เย�
26 นั กกาย มาอาท อางย่าย่าค่า� มาอาท มัทธาธีอส
ั อางย่าย่าค่า� มัทธาธีอส
ั เสเม
อิน อางย่าย่าค่า� เสเมอิน โยเสค อางย่าย่าค่า� โยเสค โยดา อางย่าย่าค่า เย�
27 โยดา โยอานั น อางย่า ย่า ค่า� โยอานั น เรซา อางย่า ย่า ค่า� เรซา เศรุ บ บาเบล
อางย่าย่าค่า� เศรุ บบาเบล เชอัลทิ เอล อางย่าย่าค่า� เชอัลทิ เอล เนรี อางย่าย่า
ค่า เย�
28 เนรี เมลคี อางย่าย่าค่า� เมลคี อัดดี อางย่าย่าค่า� อัดดี โคสัม อางย่าย่าค่า� โค
สัม เอลมาดัม อางย่าย่าค่า� เอลมาดัม เอร์ อางย่าย่าค่า เย�
29 เอร์ โยชู วา อางย่าย่าค่า โยชู วา เอลี เยเซอร์ อางย่าย่าค่า เอลี เยเซอร์ โยริม อาง
ย่าย่าค่า โยริม มัทธัต อางย่าย่าค่า มัทธัต เลวี อางย่าย่าค่า เย�
30 เลวี สิ เมโอน อางย่า ย่า ค่า� สิ เมโอน ยู ดาห์ อางย่า ย่า ค่า� ยู ดาห์ โยเซฟ อางย่า
ย่าค่า� โยเซฟ โยนาม อางย่าย่าค่า� โยนาม เอลียาคีม อางย่าย่าค่า เย�
31 เอลียาคีม เมเลอา อางย่าย่าค่า� เมเลอา เมนนา อางย่าย่าค่า� เมนนา มัทตะธา
อางย่าย่าค่า� มัทตะธา นาทัน อางย่าย่าค่า� นาทัน ดาวิด อางย่าย่าค่า เย�
32 ดาวิด เจสซี อางย่าย่าค่า� เจสซี โอเบด อางย่าย่าค่า� โอเบด โบอาส อางย่าย่า
ค่า� โบอาส สัลโมน อางย่าย่าค่า� สัลโมน นาโชน อางย่าย่าค่า เย�
33 นาโชน อัมมีนาดับ อางย่าย่าค่า� อัมมีนาดับ อัดมิน อางย่าย่าค่า� อัดมิน อารนี
อางย่าย่าค่า� อารนี เฮสโรน อางย่าย่าค่า� เฮสโรน เปเรศ อางย่าย่าค่า� เปเรศ
ยูดาห์ อางย่าย่าค่า เย�
34 ยูดาห์ ยาโคบ อางย่าย่าค่า� ยาโคบ อิสอัค อางย่าย่าค่า� อิสอัค อับราฮัม อางย่า
ย่าค่า� อับราฮัม เทราห์ อางย่าย่าค่า� เทราห์ นาโฮร์ อางย่าย่าค่า เย�
35 นาโฮร์ เสรุ ก อางย่าย่าค่า� เสรุ ก เรอู อางย่าย่าค่า� เรอู เปเลก อางย่าย่าค่า� เป
เลก เอเบอร์ อางย่าย่าค่า� เอเบอร์ เชลาห์ อางย่าย่าค่า เย�
36 เชลาห์ ไคนาน อางย่า ย่า ค่า� ไคนาน อารฟาซัด อางย่า ย่า ค่า� อารฟาซัด เชม
อางย่าย่าค่า� เชม โนอาห์ อางย่าย่าค่า� โนอาห์ ลาเมค อางย่าย่าค่า เย�
37 ลาเมค เมธูเสลาห์ อางย่าย่าค่า� เมธูเสลาห์ เอโนค อางย่าย่าค่า� เอโนค ยาเรด
อางย่าย่าค่า� ยาเรด มาหะลาเลล อางย่าย่าค่า� มาหะลาเลล ไคนาน อางย่าย่า
ค่า เย�
38 ไคนาน เอโนช อางย่าย่าค่า� เอโนช เสท อางย่าย่าค่า� เสท อาดัม อางย่าย่าค่า�
อาดัม พาจาว มาง อางย่าย่าค่า เย�

4
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา นื งบาเจ้อฮู ชียา้ ง
(มธ� 4:1-11; มก� 1:12-13)
1 พระเยซู จอร์แดน ล้างบ้า เวอ ล้างตือ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา แล่ เปิ น ยาว� ยางก้อง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ย้าง ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ยางนา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ซฺ่ืย แลน ชีเย� 2 พระเยซู ซ่องก่อง อาง
เว่อ โย้ เวอ ดื้ง แล เมอ� ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา 40 นื ง เย นื งบาเจ้อฮู
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ชี� 40 นื ง นู้ยา่ ยา เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา จฺ่า เย� ยาว 40 นื ง ปูน ยาว� พระเยซู นาบาตา เย
แบ่ซฺู่ แง�

นา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “จาว่าแน นาง พาจาว มาง
อางย่า ม้าม้า แน ยาว� ลอบา ซื่อ นี้ ง ม่าย จฺ่าเกิง่ เพล่อ ปี่ โว� แน�
4 จ้า พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชีเย� “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘ชฺา
ี ม้า
้ ง จี่วด
✡
ม้า จา แล นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่ จฺ่าต้าง แฮ้ง ปาปาย แอ่ แน บ่าอ่า� ” แน�
5 ยาว ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา มาง พระเยซู นา ตี อางมอง เวอ ซฺ่ืย แลน ชี� ยาว พระ
เยซู นา ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเมิง คาโคลาโค แฮ้ง ทื่อชีด
่ แน ฮายมย้าง ปี่ ชีเย� 6 ยาว
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “กงา นางนา ล่าที่ นี้ ออ
ื แน
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตี คาโคลาโค จา นี้ ออ
ื ปี่ ล่าแน� ไม้ กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ออ
ื กงา เฮอ นอ�
แน กงา อ่าซ่าง นา ปี่ ซี่ง แง� แฮ้มางนา ย้า ปี่ แง� 7 จาว่าแน นาง กงานา บอกไว้ ล่า
ยาว� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตี คาโคลาโค จา นี้ ออ
ื นาง เฮอ เพล่อ แง� แน�
8 พระเยซู ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มางนา นี้ แม้แน พอ ชีเย� “กงา นาง ม่า ล่าง แม้แน
บ่าฮา� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี นี้ แม้แน�
‘นา จี่วด
ี อางซื้ง นาง พาจาว มางนา ทื่อม่าง ญา กงาบอกไว้ แง� ” แน�✡
9 จายล้า แล่ ยาว� ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มาง พระเยซู นา เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ซฺ่ืย
แลน ชีเย� ยาว โบสถ์ อางฮื่อ ตู่ ตีน อางมอง เวอ ซฺ่ืย จูง แล ชีเย� ยาว ยาง มือ พระ
เยซู นา ตาจ่าง เย นี้ แม้แน� “จาว่าแน นาง พาจาว อางย่า มาง ม้าม้า แนยาว อางอ่
อก โย้เวอ เปิก ลู่งแอน โว� 10 ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน�
‘พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา ม่า ยาว นางนา ฮูพลา ปี่ ล่าแง�
11 ยาว ยาง เท่วาด่า อืม นางนา อาม ชี ล่าง� นาง ล่าคื่อ แฮ้งนา ลอบา เวอ บ่าปี่
กงาง แน�’ ”✡
12 จ้า พระเยซู ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มางนา นี้ แม้แน พอ ชีเย� “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี�
‘พาจาว ค่าตอง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาบ่าเจอ ฮู โจ� ” แน�✡
13 ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา มาง พระเยซู นา กูเจ้อ แน นื งบาเจ้อฮู เปิน ยาว� เจิก
่ แลน
ชีเย� ยาว ยาง อางญ่าม ซฺ้า ทื่อเทอ ลือ แล่ง เย่�
3 ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มาง พระเยซู

พระเยซู ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ ย่าง
(มธ� 4:12-17; มก� 1:14-15)
14 พระเยซู กาลิ ลี แควน เวอ พ่าว แลน ชีเย� พระเยซู ก้อง ล่า ที่ อางค่ องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ย่าง ปลื้ง ย้าเย่ จา แง� แน ยาง อางเลิง่ ย่าง กาลิลี แควน เวอ จ่อด
ย้าเย่ ฮาก แบ โค ชี� 15 ยาว พระเยซู ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ม่าอู่บ ดื้ง ชีเย� ยาว ชฺา้ ง
คาโคลาโค อืม ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า คู ยาว ยางนา ซอ เย�
นาซาเร็ธ ค่องช่าง อือ พระเยซู นา บ่าเจ่อ ย้าง
(มธ� 13:53-58; มก� 6:1-6)
16 ยาว พระเยซู นาซาเร็ธ ค่อง เวอ แอน ชีเย� ค่อง นู้ เย่ ยาง ค่อล้า ชี ย่าง� ลองนื ง
เคิน ยาว� พระเยซู ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ แล ชี กูเทอ แม้แน� ยาว พระเยซู ทา จูง พระ
คัมภีร ์ ชา อ้าน ชีเย� 17 แฮ้งเย่ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ ยอคา มาง อิสยาห์ ปาบ ยอ ย่าง พระเยซู
✡ 4:4 4:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3
✡ 4:8 4:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13
✡ 4:12 4:12 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16

✡ 4:11 4:11 สดุดี 91:11-12

ลูกา 4:18
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นา ปี่ ชีเย� อิสยาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย่� ยาว พระเยซู ปาบ ยอ ย่าง พื้ออ่อก ชี�
ไม้ จี่ต่าง นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง ซฺ้า เย่�
18 “จี่วด
ี อางซื้ง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า กงาก้อง ดื้ง แง�
ไม้ พาจาว มาง กงานา ต้างแต่ง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อางตูก อือนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง�
พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ นั กโทษ อือนา ม่า ปี่ ล่าง ยอ กงาปูน แงแน�
ยาว ชฺา้ งแมปอ อือนา ม่า ปี่ ล่าง ยอ ฮู มย้าง แงแน�
ยาว ชฺา้ ง ย่าเจ่น เพล่อ อือนา ม่า ปี่ ล่าง ยอ ย่าเจ่น กงาปูน แงแน�
19 ยาว จี่ ว ี ด อางซื้ง มาง ยาง ชฺา
้ ง อือ นา ปล่อง ลืง ย้าง� อางญ่าม เคิน ญา แน ม่า
แงแน�” ✡
20 ยาว พระเยซู ปาบ ย่าง ยอ ยาว ชฺา
้ ง ฮู พลาฮู มางนา คื่น ปี่ ชีเย� ยาว พระเยซู
ดื้ง ลือ ชีเย� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ จา อืม พระเยซู นา ฮู คู ชีเย�
21 ยาว พระเยซู ยองนา จี่ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน� “พระคัมภีร ์ เวอ อางเลิง่ กงา นองนา อ้าน
น้า ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ � มี้นืง ม้าม้า ย้า ตอล้า แง�”
22 ยาว ชฺา
่ จี่ต่าง
้ ง คาโคลาโค อืม พระเยซู นา โญกจ่าญ่อจ่า คู ชีเย� แน ยาง ม่าอูบ
แฮ้ง นา นื งบาม่าน คูง เย่� ยาว ยอง น้า กางเย นี้ แม้ แน� “นี้ ม้า โยเซฟ อางย่า มาง
อ่าลา�” แน�
23 ยาว พระเยซู มือ จี่ ชีเย นี้ แม้ แน� “นอ นี้ แม้ แน จี่ ต่างเพ้ก เต้ม แฮ้ง กงานา ชา
ม่า ล่าง ล้า� ‘มอ ม้าม้า นี้ ยา้ ค่าตอง นา อางยา จ่าแล กงากา� แน� ทื่อช่างกานญา
นอย่า กงา คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ� อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี แฮ้ง กงู
ค่อง นู้เวอ ฮา ปี่ ล่าง ซี่ง แง� 24 จ้า กงา อางเลิง่ ม้า ม้า ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า นี้ แม้ แน�
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ ยา่ ทื่อม่าง แนม บ่าจา� ค่าตอง ค่อง เวอ ค่องช่าง อือ นาบทื้อ
แงแน�
25 “ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เอลี ยาห์ จี่ วด
ี แต่จา เมอ ฮู ปาว� อิสราเอล โย้
เวอ มู่งฮ่อ บ่าลือ แน 3 ปี 6 ลา เย� แน ต้าว ย้าเย่ กือคาก จฺ่ืงคู คูแง� อิสราเอลชฺา้ ง
มู โย้เวอ แมม้าย อางบย่า เย่ จา แง� 26 จ้า พาจาว ม้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์
นา� อิส ราเอลชฺา้ ง แมม้า ย อือ นา บ่า กงา ปล่องแอ ปี่ เย่� จ้า พาจาว ม้า พาจาวจี่
ต่างจี่ แต่ นฮู เอลี ยาห์ นา แมม้า ย ทื่อ ม่าง อิสราเอล บ่า อ่า มางนา ปล่อง แอ ปี่ ชีเย�
ศาเรฟาท อางเมิง ไซดอน แควน โย้เวอ� 27 พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เอลี ชา จี่ วด
ี แต่ จา
เมอ ป้าค้า ย้าเย่� อิสราเอลชฺา้ ง อือ อางบย่า ย้าเย่ คี้ตู้ด เพล่อ ชี� จ้า พาจาว ม้า เอลี
ชา นา� อิสราเอลชฺา้ ง คี้ตู้ด เพล่อ ชี อือนา บ่ากงา ปล่อง ปี่ เย่� จ้า พาจาว ม้า เอลีชา
นา� นาอามาน ซีเรียชฺา้ ง มางนา ปล่อง แอ ปี่ ชีเย� แน�
28 ค่องช่าง ยิวชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ จา ชี อือ กงากย่า ยาว� นาบาตา เย นื งบาค่า คูแง�
29 ยาว ยองมือ ทาล้า โค ยาว� พระเยซู นา เซฺย ตาแซ้พยางพยาง โย้เวอ ชา ต่าน คลา
แงแน� 30 จ้า พระเยซู ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ย่อ ฮื่น ปูน แล่ ชีเย�
พระเยซู แด่ยา่ ก่าอ่อก ย้าง
(มก� 1:21-28)
31 พระเยซู คาเปอรนาอุม อางเมิง กาลิ ลี แควน โย้ เวอ แอน ชีเย� ยาว ยาง กูนื ง
ย้าเย่ ค่องช่าง อือนา ลองนื ง เวอ ม่าอู่บ ชี� 32 ค่องช่าง อือ พระเยซู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง
✡ 4:19 4:19 อิสยาห์ 61:1-2

ลูกา 4:33
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นา นาบาตา นื งบาม่าน คูง เย� ไม้ ยา พาจาว มางก้อง ล่าที่ ม้าม้า จายลือ ชี แฮ้ง ไจ
ม่าอูบ
่ นอ�
33 แฮ้ญ่ามเมอ

ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย่� ยางนา แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี�
่ ยาว ยาง ยิวชฺา้ ง
34
โบสถ์ โย้ เวอ ย่อ อ้อง ล้าน ชี� แน นี้ แม้ แน จี่ โฮ้ก ฮ้า ว ชี� “โอ้� พระเยซู นาซา
เร็ธชฺา้ ง เวอ� นา กงูนา บ้าเจอฮา ล่าแง� นาง นู้เวอ ล้า ชี นี้ ยา่ กงูนา ก่างพยา ล่า ล่าง
ลา� กงา อางแบ ย้า นา อ่าซ่าง แน� นา พาจาว มาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ย้า�”
แน�
35 จ้า พระเยซู มือ แด่ ยา
่ มางนา นี้ แม้ แน อี่ ชี� “กยาบ ยาว อ่อกแอน โว�” แน�
ยาว แด่ยา่ มาง ค่าพ่าย่า มางนา ฮาเลิง แอ ปี่ ยาว ซฺ้อก ย้าเย่ อ่อกแอ ชี� ชฺา้ ง อางมู
อือ ล้าก้า เวอ ย้าเย่� จ้า แด่ยา่ มาง ค่าพ่าย่า มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา เย่�
36 ยาว ค่องช่าง คาโคลาโค อืม นาบาตา ย้าเย่ นื งบาม่าน คู ชี� ยอ นี้ แม้แน จี่กาง
เย่� “ยาง จี่ต่าง นี้ ยา่ นื งบาม่านคาบอล้อ ย้า� ยา ล่าที่ ไจ แด่ยา่ มางนา ม่า อ่อกแอ
ปี่ ชี�
่ ยาว แด่ ยา่ มาง อ่อกแอน ชี� แน� 37 ยาว พระเยซู อางเลิง่ ย่าง กาลิ ลี แควน
โย้เวอ ต้าว ย้าเย่ ฮาก แบ โค ชี�
พระเยซู ซีโมน ย่อบา นา ยา ชียา้ ง
(มธ� 8:14-17; มก� 1:29-34)
38 พระเยซู ยิวชฺา
้ เวอ อ้องแล ชีเย� ยาว
้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ่อกแอน ชี� ยาว ซีโมน ยูม
ซีโมน ย่อบา มาง นาบาตา เย่� อางม้างกย้า ชี� ค่องช่าง อืม พระเยซู นา ป้า ยา ปี่ คู
ชีเย� 39 ยาว พระเยซู ซีโมน ย่อบา มาง ก่องทาง เวอ จูง จี่ ชีเย� อางม้างกย้า โปยว
โว แน แฮ้แม้ จี่ ยาว ซฺ้อก ย้าเย่ อางม้างกย้า ย้าง โปยว ชี� ยาว ยาง ทานล้า ยาว พระ
เยซู แน ยาง ศิษย์ อือนา จฺ่าเกิง่ แต่ง ปี่ ชีเย�
พระเยซู ชฺา้ ง อางบย่า เย่ ยา ชี
(มธ� 8:14-17; มก� 1:29-38)
40 มู่งคี่ล้าก้า มู่งนื่ ง ชา กลา เมอ� ค่องช่าง อือ ชฺา
้ ง ด้า อือนา ซฺ่ืย พระเยซู ก้อง ล้าน
คู ชี� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง อางด้า อือ อางโต โย้เวอ ล่าปู่ โบย ยา ชี� ยาว ชฺา้ งด้า อือ
พ่าญาด ย่าง โปยว คู ชีเย� 41 ยาว แด่ยา่ อือ ชฺา้ ง อือ ก้อง อ่อก เมอ� นี้ แม้แน จี่โฮ้ก
ฮ้าว คูง เย� “นาย่า พาจาว มาง อางย่า� แน� จ้า พระเยซู แด่ยา่ อือนา บ่าปี่ จี่ เย�
ไม้ แด่ยา่ อือ อางแบ เย่ พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง แน�
พระเยซู ฮาก อางเมิง อือเมอ แอ ย้าง
(มก� 1:35-39)
42 ซอทา อางด่า เวอ พระเยซู ตีอางกยาบ ชฺา
้ ง บ่าจา โย้เวอ แลน ชีเย� จ้า ค่องช่าง
อืม พระเยซู นา ซฺ้า กว่า ชีเย� จ้า มย้าง ยาว พระเยซู นา บ่าปี่ แอ เย่ ยองก้อง ดื้ง ปี่
แง� 43 จ้า พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “กงาย่า อางเลิง่ อางแม่น พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ� ก่าซ้าด เพล่อ ลืง แฮ้ง ฮาก อางเมิง อือ ก้อง คาตา กงาป่าว กว่า แอ แง�
ไม้ พาจาว มาง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่า ชีน
่ ี้ � ยา กงานา ล่ากาน นี้ มาง ว่า ปี่ ล่าง น้ อ� แน�
44 ยาว พระเยซู มือ ยูเดีย แควน ยิวชฺา
่ กว่า ชี�
้ ง โบสถ์ อือเมอ ม่าอูบ

5
พระเยซู ศิษย์ แช้ยู้ ย้าง
(มธ� 4:18-22; มก� 1:16-20)

ลูกา 5:1
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จา ชีเย� พระเยซู ลองอองอางฮื่อ อางเม้ง เยนเนซาเรท* ก่องทาง โย้เวอ
จูง จา เมอ� ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า เย พระเยซู ก้อง อ้อ งแล ปลืง แท่ง ลางกา ชี� ไม้ พา
จาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง น้า คู แงแน� 2 พระเยซู ล้อง 2 ลาม มย้าง ชีเย� ล้อง แฮ้
ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ ง อือ ล้อง ย่าง เย่� แน แปฟาง ก่องทาง โย้เวอ จ่อด ชี ชี� ยาว ล่องแต่
ซฺ้าชฺา้ ง อือ ฮอจื้ง ชี่ จา เย� 3 แฮ้งเย่ พระเยซู ซีโมน ล้อง เวอ ตา แลน ชี� ยาว ยางนา
ม่าย ล้อง แฮ้ง แปฟาง โย้เวอ อางอี้ เว่อ แน ซาด อ่อกแอ ปี่ ชี�
่ ยาว พระเยซู ล้อง โย้
เวอ ดื้ง ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ ชีเย�
1 ทื่อนื ง

ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ เปิน เมอ� ซีโมน นา นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “ล้าง อางน่า
โย้เวอ แอน โว� ฮอจื้ง จาน แอ ปี่ ยาว ล่องแต่ ชู โว�” แน�
4 พระเยซู

ซีโมน นี้ แม้แน พอ ชีเย� “อ่าจาน เวอ� กงู ตื่งคี่ ย้า ล่องแต่ ซฺ้า คู แอ เจิน
้ เจ้อ
6
บ่ากงา คู� จ้า นาง ม่ายฮา ปี่ ล่า ยาว กงาม อางซฺ่ือ ฮายฮูเจ้อเจ้อ แล่ แน� แน� ยอง
พระเยซู ม่า ชี ป้าค้า ฮา ยาว� ล่องแต่ อางบย่า เย ชู กงา ชี� ฮอจื้ง ย่าง ป้าดจา แช
เย� 7 แฮ้งเย่ ยอง มือ ล่องแต่ซฺ้าชฺา้ ง อางช่าง ทื่อบ่า อือนา ฮ้าว ม่า ปล่อง ปี่ ชี่ เย� ยอง
ล่องแต่ กงา คู ชีแฮ้ ล้อง 2 ลาม ย่าง ปลื้ง ย้าเย่� แน ล้อง ย้าง ป้าดจา จู้ม เย�
8 ยาว ซี โมน� ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มาง แฮ้ แม้ มย้าง ยาว� ยาง พระเยซู นา ป่ า ตู
คู บอกไว้ ชีเย� ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน� “อ่า จาน เวอ� กงาก้อง เว่อ แน แอน ปาว� ไม้
กงา ชฺา้ ง อางบล่าบ นางก้อง แท้ แน ดื้ง บ่าซูม เป� แน� 9 ซีโมน นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ ไม้
ซีโมน แน ยาง อางช่าง อือย่า� ยอง ล่องแต่ บย่า แน ชู กงา ชี แฮ้งนา นื งบาม่าน คูง
เย� 10 ยากอบ แน ยอห์น ซีโมน ล่ากานว่าช่าง ม่าง เย่ด คาตา เย นื งบาม่าน ชี� เย่ด
เศเบดี อางย่าย่าค่า เย�
ยาว พระเยซู ซีโมน นา นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “บ่าแค โจ� นู้จาย แล ปี่ นี้ ยา่ นา ล่อง
แต่ บ่ากงา ซฺ้า กาน� จ้า นาย่า ชฺา้ ง อือนา ซฺ่ืย กงานา ซฺ้า ลือ ล่าง� แน�
5 จ้า

11 ยองมู นี้ ยา
่ ล้องตา แปฟาง โย้เวอ เคิน แล คูยาว� กูยา่ งกูเจ้อ อือ วี โค คู ชีเย�
ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอน ชีเย�

พระเยซู ชฺา้ ง คี้ตู้ด มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 8:1-4; มก� 1:40-45)
12 พระเยซู ค่อง ทื่อค่อง เวอ จา เมอ� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา ชีเย� ยาง อางโต คาโค
ลาโค แฮ้ยา่ คี้ตู้ด จฺ่า โค ชีเย� ยาง พระเยซู นา มย้าง ยาว บอกไว้ ชีเย� ยาว นี้ แม้แน
ป้า ชีเย� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� กงานา ยา ล่าปาว� กงา อางแบ ย้า จาว่าแน นาง กงานา
อางปล่อง ล่าซี่ แน ยาว� นา กงานา ยา พ่าญ่าด โปยว ปี่ ล่า อางกงา� แน�
13 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยาง ล่า ปู่ ย่าง กลาง ชฺา
้ ง คี้ ตู้ ด มางนา ว่า แอ ชี ยาว นี้ แม้
แน จี่ ชี� “โอ่ย� กงา นางนา ปล่อง ล่า ซี้ แง� นาง พ่าญาด นี้ ง โปยว โว�” แน� ยาว
ยาง คี้ตู้ด ย่าง ซฺ้อก ย้าเย่ โปยว ชี� 14 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “อ่าซ่าง
มางนา บ่าอูบ
่ น้า ปี่ โจ� จ้า ปุโรหิต มางนา ฮู แอ ปี่ โว� แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง ท่าน
โว� โมเสส ชฺา้ ง คี้ ตู้ ด เพล่อ ยาว โปยว ชี อือนา ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� ไม้ ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา แบ ปี่ ง น้ อ� นาง พ่าญ่าด นี้ ยา่ โปยว ญา� แน�
15 พระเยซู ยางนา บ่า ปี่ จี่ เวิม� ยาง อางเลิง
่ แฮ้ ค้า แจ้ กา เย ฮาก แบ แอ แง�
แฮ้งย้า ค่ องช่าง อือ อางบย่า เย พระเยซู ม่า อู่ บ แฮ้ง นา น้า คู แง� ยาว พ่าญาด อา
*

5:1 5:1 ลองอองอางฮื่อ เยนเนซาเรท นี้ ยา่ ลองอองอางฮื่อ กาลิลี แน ฮ้าว เวิม อางกงา เป�
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พระเยซู อางเลิง้ กา เย ตี อางกยาบ อือเมอ แอ

พระเยซู ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 9:1-8; มก� 2:1-12)
17 แฮ้ญ่าม เวอ� พระเยซู ม่าอูบ
่ ดื้ง เมอ� ฟาริสี อือ แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ
จา เย� ยอ กาลิลี แควน ยูเดีย แควน แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ จายล้า ชี� แน จี่ว ี
ดอางซื้ง มาง พระเยซู นา ล่าที่ พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ง ย่าง ปี่ ชี� 18 ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม
ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา อ่าเพ่น เวอ ยู่ ปี่ ยาว ซฺ่ืย ล้าน ชี� ยาว ยูม
้ คล้าว โย้ ชา อ้องแล คูง
19
เย� ไม้ พระเยซู ล้าก้า โย้เวอ ซฺ่ืย ชี แลง เย� จ้า ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา�
พระเยซู ก้อง แท้ แน บ่าซฺ่ืย อ้องแล กงากา� ไม้ ชฺา้ ง นาบาตา บย่า� แฮ้งย้า ยอง มือ
พระเยซู ดื้ง ชี แฮ้ต้าด เวอ ยูม
้ มู้ง แฮ้ง พอง อ่อก ชี� ยาว ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา อ่าเพ่น
โย้เวอ ยู่ ปี่ ยาว� กล่ามกล่าม แน พระเยซู ก้อง คลา ลู่ง แอ ปี่ ชี�
่
20 พระเยซู ยอง เจ่อ แฮ้งนา มย้าง ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “อางช่าง เวอ� กงา นางนา
อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน�
21 อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู แน ฟาริสี อือ นื งบา เวอ เย้ง เย� “ชฺา
้ ง นี้ ม้า อ่าซ่าง บ้า
เจอ ยา นี้ แม้ อางจี่ แน� ไม้ ชฺา้ ง อือ นา อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ นี้ ย่า พาจาว มาง ญา
ฮาย กงา กาแง� แน�
22 จ้า พระเยซู อางแบ เย่ ยอง นื งบา โย้เวอ บ้า เจอ เย้ง คูแง แน� แฮ้งเย่ ยางมือ
จี่ แง นี้ แม้ แน� “บ้า เจอ นอ นี้ แม้ อางเย้ ง คู แน� 23 กงานา ชฺา้ ง ต่องแก่ นี้ มางนา
บ้าเจอล้อแม้ จี่ชา่ ง ปี่ ล่าง� ‘กงา นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล้าก้าน� แน จี่ ปี่ ล่าง
ล้า� อ้าว ‘ทานล้า โว ย่อ แลน ปาว� แน จี่ปี่ ล่าง ล้า� บ้าเจอล้อแม้ จี่ แฮ้ง ไง่ แล่แง�
24 กงา นองมู นา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าว่า� กงาชฺา
้ งอางย่า นี้ ม้า ล่าที่ อางจา� ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางซีอางบล่าบ อือ บ่ายู่ เวิม อางกงา�” ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา
จี่ชา่ ง ชี� “ทานล้า ปาว ยาว อ่าเพ่น นี้ ง กอ ยาว ยูม
้ เวอ พ่าว แลน ปาว� แน�
25 ยาว ซฺ้อก ย้าเย่ ชฺา
้ เวอ ย่อ
้ ง ต่องแก่ มางมือ ทานล้า ยาว� อ่าเพ่น ย่าง กอย ยูม
แอน ชี แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ชี� 26 ค่องช่าง อือ มย้าง เมอ นื งบาม่าน แค
คู ยาว� พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย� ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “กงู มี้นืง อางเลิง่
นื งบาม่าน ปี่ ง อือ กงามย้าง แอ� แน�
พระเยซู เลวี นา ฮ้าว ย้าง
(มธ� 9:9-13; มก� 2:13-17)
27 แฮ้แม้ ฮาย ยาว� พระเยซู ย่อ ค่อง อางเง้ เวอ อ่อกแอน ชี� ยาว ชฺา
้ ง ภาษี กอฮู
อางเม้ง เลวี ฮาก มัทธิว แน ฮ้าว มางนา มย้าง ชี� ภาษี กอย้า โย้เวอ ดื้งจา เย� พระ
เยซู ยางนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “กงาก้อง เค่ ลาน ยาว กงา ศิษย์ เพล่อ ปาว�” แน�
28 เลวี ทานล้า ยาว กูเจ้อ ย้าเย่ ชีชา
่ ชี่ ยาว ยาง พระเยซู ก้อง เค่ แล ชี�
29 ยาว เลวี พระเยซู นา ยาง ยูม
้ โย้เวอ ฮ่างปอ เมอ� ค่องช่าง อือ แน ชฺา้ ง ภาษี กอฮู
อางอีบ่าอ่า เย� พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง ชี� 30 ฟาริสี แน อางลี้บอางล่าว
ม่าอูบ
่ ฮู อือ พระเยซู ศิษย์ อือนา จี่จ่าบ น้า ปี่ น้าว� “บ้าเจอ นอ คื่อ แฮ้ออ
ื ก้อง ทื่งกง่า
แน ฮ่าง อางจฺ่า ดื้ง แน� แน�
31 พระเยซู มือ ยอง จี่ แฮ้ง กงากย่า ยาว ยาง มือ ยองนา นี้ แม้ แน พอ ชี� “ชฺา
้ ง
บ่า ด่า บ่า กย่าง อือ ย่า มอ นา บ่า กงา ซี้� จ้า ชฺา้ ง อางด้า อางกย้าง อือ ย่า มอ นา กงา
พ่าญาด ยา แล่ ซี่ แง� 32 กงา ชฺา้ ง ฮาก นาบทื้อ คูชี อือนา ซฺ้า ลือ แง บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง
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อางบล่า บ ฮาก บ่า นาบบ่า ทื่อ อือนา ซฺ้า ลือ แง� ไม้ ยองนา นื งบาเพ่น อางบล่า บ ฮา
แฮ้ง ว่าง ปี่ แง แนนอ� แน�
พระเยซู จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง แฮ้ง ม่า ย้าง
(มธ� 9:14-17; มก� 2:18-22)
33 ยาว ยองมู ย่าง พระเยซู นา จี่ชา
่ ง เย นี้ แม้แน� “ยอห์น ศิษย์ อือ แน ฟาริสี ศิษย์
อือย่า� อางเลิง้ กาย้า ฮ่างจฺ่ ืง อธิษฐาน ฮา แง� จ้า บ้าเจอ นาง ศิษย์ อือ บ่าฮา คู แน�”
แน�
34 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชีเย� “นอย่า ชฺา
้ ง ค่าบาล่า ล่ากาน เวอ ล้า คูชี อือนา�
ฮ่าง จฺ่า เกิง่ บ่า จฺ่า แน พ่าว แอ แล่ ปี่ ง ลา� นอ นี้ แม้ แน บ่า ฮา อ่า ลา� เจ้า บ่าว มาง
ยองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� ยองมู นี้ ยา่ ฮ่างบ่าจฺ่ ืง เป� 35 จ้า เจ้าบ่าว มางนา ซฺ่ืยแล
แฮ้นืง เคิน ล้า เมอ� ยองมู แฮ้ง เจ้าบ่าว มางก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ดื้ง� แน ยองมู
แฮ้ง ฮ่างจฺ่ ืง คูแง� กงา ศิษย์ อืม ทื่อช่างกานญา� กงา จา เมอ ยอ ฮ่าง บ่ากงา จฺ่ ืง�
จ้า กงา แลน เมอ ยอ ฮ่างจฺ่ ืง อธิษฐาน กงาฮา คูแง� แน�
36 ยาว

พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า ปี่ ชี�
่ ยาง ม่าอู่บ นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ต่าง
อางซฺ่ือ เย่� ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง มาง พ้า อางซฺ่ือ แฮ้ง ค่าลาว อา
งอ้าน เวอ อางต้อง บ่า ต่อ� ไม้ พ้า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ อี ลู่ง เมอ� ค่า ลาว อางอ้าน แฮ้ง นา
จาก แช ปี่ ง� แน อางอ้าน ล่อบ่าปา ย้า อางฮ้อน กลื้อ อ่อกแอ แง� แน พ้า อางซฺ่ือ ซี้
แฮ้ง แน พ้า อางอ้าน ซี้ แฮ้ง บ่าตู กา� แน� 37 ยาว พระเยซู มือ ยองนา อางเลิง่ ทื่อ
เลิง่ อูบ
่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี�
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ ซ้าด อางคอ ปา
่ ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ ยา่ อ่างูน
ไต่ อางซฺ่ือ เวอ กาน ชี อือ แม้ แน ย้า� ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง มาง
อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ แฮ้ง ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอ้าน เวอ บ่าท่อก กาน� ไม้ อ่างูน
่ แต่
ค่า อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางอ้าน แฮ้งนา ฮา ปล่าก ปี่ ง� 38 นี้ แม้แนยาว ตื่น
อ่างูน
่ แต่ค่า แน ซ้าด อางคอ ปาไต่ แฮ้ง ก่างพยา แง� ม้าม้า นี้ อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ
นี้ ยา่ ซ้าด อางคอ ปาไต่ อางซฺ่ือ เวอ กงากาน แง� 39 ยาว อ่าซ่าง มาง อ่างูน
่ แต่ค่า อา
งอ้าน ต้าง ยาว� แต่ค่า อางซฺ่ือ บ่าต่าง แล่ ซี้ กาน� ยาว ยอง นี้ แม้แน จี่ คูง เย� อ่า
งูน
่ แต่ค่า อางอ้าน นี้ อ่างูน
่ แต่ค่า อางซฺ่ือ ล่อบ่าปา แม่น แง� แน�

6
พระเยซู นา อางซี จี่กาน ย้าง
(มธ� 12:1-8; มก� 2:23-28)
1 ทื่อนื ง จา ชี� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ กอแต่ โย้เวอ ย่อ ไก ชีเย� แฮ้นืง ลองนื ง
เย� ยาว ยาง ศิษย์ อือ นาบาตา ฮ่างแบ่ คูง เย� แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ กอน้าม ย่าง เชอ
ยาว ช่าจฺ่า คู ชี� 2 ฟาริสี มู อือ แฮ้แม้แน มย้าง ยาว ยอง มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่
เย� “โย้ ฮู ปาว� นาง ศิษย์ อือย่า อามือ ลองนื ง อางลี้บอางล่าว โย้เวอ อางซี ฮา คู ชี�
แน�
3 ยาว พระเยซู มือ ยองนา พอ ชีเย นี้ แม้ แน� “นอย่า พระคัมภีร ์ เวอ บ่า กงา อ้าน
กางซื้งลา� ก่าซ้าด ดาวิด แน ยางชฺา้ ง อือ แบ่ซฺู่ คู เมอ� บ้าเจอล้อแม้ แน ฮา ชี แน�
4 ยา

โบสถ์ พาจาว มาง ดื้งย้า โย้เวอ อ้อง แลน ชี� แน พาจาว มางนา ค้านู้มป่าง ท่าน
ชี แฮ้ง จฺ่า ชี� กงู ศาสนา อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ � ปุโรหิต อืน ญา พาจาว มางนา ค้านู้ม
ป่าง ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า กงากา แง� จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ค้านู้มป่าง แฮ้ง จฺ่า ชี� อ่าจ่าม มือ
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ยาง ชฺา้ ง อือนา คาตา ย้า เปิ่ ง จฺ่า ปี่ ชี�
่ แน� 5 ยาว พระเยซู ฟาริสี อือนา นี้ แม้แน ม่า
ชีเย� “กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ ม้า ล่าที่ อางจา ลองนื ง ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�
พระเยซู ล่าปู่ อางแล่บ มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 12:9-14; มก� 3:1-6)
6 ทื่อนื ง จา เย ลองนื ง เวอ� พระเยซู ยิวชฺา
่ เมอ� ค่าพ่าย่า ทื่อ
้ ง โบสถ์ โย้เวอ ม่าอูบ
ม่าง จา เย� ยาง ล่าปู่ ล่าม่า แฮ้ อางแล่ บ เย� 7 ยาว อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน
ฟาริสี มู อือ ล่อ ฮู คูง เย� พระเยซู อ่าซ่าง นา ลองนื ง เวอ ยาจ่า แงแน� ไม้ ยอ พระ
เยซู นา อางเลิง่ จี่ เซฺ่อ ซฺ้า เย� 8 จ้า พระเยซู อางแบ เคิด กา เย� ยองมู นี้ ยา่ บ้าเจอ
เย้ง แงแน� ยาว ยา ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ชฺา้ ง อางมู
ล้าก้า นู้เวอ จูง ล้า โว�” แน� ยาง มือ ฮา เค่ ชีเย� 9 ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง อือนา นี้
แม้ แน น้า ชี� “กงา น้า ล่า ปานา กงู อางลี้ บอางล่า ว นี้ ยา่ � ลองนื ง เวอ บ้าเจอ ม่าย
ฮา ปี่ ชี� อางเลิง่ อางแม่น ฮา ล้า� อ้าว อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แง� ชฺา้ ง นา จี่วด
ี ปล่อง
ล้า� อ้าว ก่างพยา แง�” แน� 10 ยาว พระเยซู ยองมู เวอ ต้าว แน ฮู กว่า น้าว� ยาว
ค่าพ่าย่า ล่าปู่ อางแล่บ มางนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “ล่าปู่ กลาง อ่อก ลือ ปี่ โว�” แน�
ยาง ฮายเค่ ยาว ยาง ล่าปู่ อางแล่ บ ยาง โปยว ชีเย� 11 ยาว อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู
อือ แน ฟาริสี อือ นาบาตา เย นื งบาค่า ไล้ ชี� ยาว ยอง ม่า ลางกา ชี พระเยซู นา ล้อ
แม้ ฮา วา แน�
พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น แช้ยู้ ชียา้ ง
(มธ� 10:1-4; มก� 3:13-19)
12 จายล้า แล่ยาว บ่ามล่าง� พระเยซู ตาแซ้ เวอ แล อธิษฐาน ฮา แล ชี� ยา พาจาว
มางนา ตื่งคี่ ย้าเย่ อธิษฐาน ฮา ดื้ง ชี� 13 ซอทา เคอ ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ
นา ฮ้าว ล้า ปี่ นาว� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง 12 คู่น แช้ยู้ ยาง ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ชี�
่ ยอง
อางเม้ง นี้ แม้แน เย�
14 ซีโมน (พระเยซู ยางนา เปโตร แน ฮ้าว แง��
อันดรู ว ์ (เปโตร อางแพ้ มาง�
ยากอบ�
ยอห์น�
ฟีลิป�
บารโธโลมิว�
15 มัทธิว�
โธมัส�
ยากอบ (อัลเฟอัส อางย่าย่าค่า มาง��
ซีโมน (อิสราเอล อางเจ้ออางจาด นา ลาก มาง��
16 ยูดาส (ยากอบ อางย่าย่าค่า มาง��
แน ยูดาส อิสคาริโอท (กาญ่าม เวอ พระเยซู นา บ่าแม่น ฮาช่าง มาง�
พระเยซู พ่าญาด ยา ย้าง
(มธ� 4:23-25; 5:1-12)
17 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ ตาแซ้ เวอ ลู่ง ลือ ตี อางเป้ ง เวอ เคอ ลือ ยาว� ค่ อง
ช่าง แน ยาง ศิษย์ อือ อางอี บ่า อ่า เย ยางนา ลือ ซฺ้า ลือ คูช�
ี ยอย่า ยู เดีย แควน กู
ต่องกู ตี ย้า จายลือ คูช�
ี เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ คาตา ย้า� แน ทะเล ก่องทาง ไทระ
อางเมิง� ไซดอน อางเมิง อือเมอ จายลือ คูช�
่ จี่ต่าง
ี 18 ยอง ลา ชี นี้ ยา่ พระเยซู ม่าอูบ
แฮ้ง ลือ น้า ลือ คูช�
ี แน พ่าญาด ยา ลือ แล่ คูช�
ี ยาว พระเยซู ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง ชี อือ
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นา คาตา ย้า แด่ยา่ ก่า อ่อก ปี่ ชี�
่ 19 ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ย้าเย่ พระเยซู นา ว่าชู คู ชี�
ไม้ พระเยซู ก้อง ล่าที่ อ่อก ลือ ชี แฮ้ยา่ � ยองนา อางยา โปยว ปี่ กงากา เย�
พระเยซู ค่องช่าง นา ม่าอูบ
่ ย้าง
(มธ� 5:1-12)
20 พระเยซู ยาง ศิษย์ อือก้อง ฮู แอ ปี่ ยาว ม่า ชีเย นี้ แม้แน�
“ชฺา้ ง พาจาว มางนา กงา ซี้ง แงแน อางแบจ่าแล่ อือ� พาจาว ม้า ยองนา ก่ามป่อน ปี่
ญา�
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ป้าน่ อ�
21 ยาว นองมู อามือ จฺ่ ืง คู คูง อือ เวอ� แบ ชี คู โว� พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่ อน ปี่
ล่างญา แน�
ยาว พาจาว มาง นองนา ฮาย จฺ่าก่อต้างก้อ แน จา ปี่ ล่าง�
นองมู อามือ อูง้ คูง อือ เวอ แบ ชี คู โว� พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่างญา แน�
บ่ามล่าง ยาว พาจาว ม้า นองนา ฮาย อื้อ ปี่ ล่าง เป�
22 “นอง กงาชฺา
้ ง เพล่อ ชีแฮ้ง ปาปาย แน ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าเมอ� นองนา ก่า ล่า
เมอ� นองนา ฮูยา้ ล่าเมอ� แน นองนา ชฺา้ ง บ่าแม่น แน จี่ ล่าเมอ� พาจาว ม้า นอง
นา ก่ามป่อน ปี่ ล่างญา� 23 ยาว นองนา ฮาก คาม ล่าง แฮ้นืง ย่า กย่าง เปิก คู โว� ไม้
พาจาว ม้า รางวัล ย่าง มู่งท่า โย้เวอ นองนา กอ ชี ล่างญา� ไม้ ค้าแต้ โย้เวอ� พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา นี้ แม้แน ย้า ฮาก คาม ชี�”
24 ยาว พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “ชฺา
้ ง อางจาอางปาง อือ เวอ นอ อางตู กอางพาน
กงามย้าง แง เป�
ไม้ นอง จาบื่อดื้งบื้อ แน กงาย ล้า ชีนี้ โค คางญา�
25 ยาว ชฺา
้ ง อามือ จฺ่าก่อต้างก้อ แน ดื้ง อือ เวอ�
นอ ชา จฺ่ ืงคู คูง เป�
แน ชฺา้ ง อามือ อื้อ จา อือ เวอ�
นอ บ่าม่อนบ่าซ่า บ่าจาบ่าดื่งบื้อ แน กงา อูง้ คู แง เป�
26 ยาว ชฺา
้ ง ฮาก โญกจ่าญ่อจ่า อือ เวอ� น่ อง โย้เวอ นองนา นาบาตา ย้า ฮาย ลาบ้าบ
ปี่ ล่าแง�
ยาว นอง อางฮู่ อางพี่ อืม� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือนา โญกจ่าญ่อ
จ่า กางซื้ง ย้า� แน�
ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือนา ลาก โว
(มธ� 5:38-48; 7-12)
27 “จ้า นอง กงานา ดื้ง น้า ล่าง อือ นา ม่า ล่า ว่า นี้ แม้ แน� นองนา เม้อ ล่าง อือ นา
อางแม่น ฮาช่าง โว� แน ลาก โว�” 28 ยาว นองนา แซ้งว้าน ล่าง อือนา ก่ามป่อน ปี่
โว� นองนา บ่าแม่น ฮา ล่าง อือนา อธิษฐาน ฮา ปี่ โว� 29 จ้า ฮาก นาง ป่าปา ทื่อปล่า
ก มางก้อง ทาก ล่า ยาว� ป่าปา ทื่อปล่าก แฮ้ง พลาบ ทาก ปี่ โว� อ่าซ่าง นาง ค่าลาว
โลบแล่ เซฺ่อ แฮ้ง ย่าด ล่า แง� ค่า ลาว อางคล้า ว ตูม แล่ ชี่ แฮ้ง คาตา แน แล ปี่ โว�
30 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค นางนา ป้า ล่าง อือนา ปี่ โว� แน อ่าซ่าง นาง อางเกิ่งอางก้อ
แฮ้ง ย่าด ล่าแง� บ่ากงา ป้า คื่น แล่ คา� 31 นอ ฮากนา ล้อแม้ นองนา ฮาย ปี่ ล่า ปี่
ซี่ง แง� นองมือ ฮากนา แฮ้แม้แน ฮาย ปี่ โว�
32 ยาว นอง ชฺา
้ ง นองนา ลาก อือนา แอ่ แน ลาก ยาว� พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย นอง
นา รางวัล ปี่ ล่าแง� ซ้ามบา ชฺา้ ง บ่าแม่น อืมมือ แฮ้แม้แน ฮา บ่าอ่า ลา� 33 ยาว นอง
นา แม่น ช่างล่าง อือนา แอ่ แน แม่น ช่าง ยาว� บ้าเจอล้อแม้ แม่น ชี� ซ้ามบา ชฺา้ ง
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อางบล่าบ นี้ ยอ นี้ แม้ยา้ ฮา คู แง� 34 นอง ฮากนา พลู้ ชี่ ปี่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง พลู้ อางคื่น ล่า
ตอ อือนา ญา ล่า ชี่ ปี่ ง� นี้ แม้ฮา ชี นี้ ยา่ ล้อแม้ เลิน
่ เล้อ ล้า แง� ไม้ ชฺา้ ง บ่าแม่น อือ
นี้ แม้ยา้ ฮา แง� ฮากนา พลู้ ชี่ ปี่ ยาว� พลู้ ชี่ ชีแฮ้ง กงา คื่น แล่ ซี้ แง�
จ้า นองมู นี้ ย่า นองนา เม้อ ล่าง อือ นา ลาก โว� ยองนา แม่น แน ฮาช่าง โว�
ยาว ยองนา พลู้ ชี่ ปี่ โว� กงายคื่น แงแน บ่ากงาเย้ง คา� ยาว น้า รางวัล อางบย่า ย้า
กงา แง� แน พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง อางย่า ม้าม้า กงาเพล่อ แง� ไม้ พาจาว นี้
ย่า ชฺา้ ง กู่น นา บ่าแบ อือ� แน ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา แม่น ช่าง แง� 36 นองมู นี้ ยา่ ลาก
ซื่งกง่ากย้า อือ จา โว� พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แม้แน�
35

ค่าตอง ฮูจ่าแล่ง ย้าง
(มธ� 7:1-5)
37 “ยาว ฮากนา บ่า ต่าดบ่า ต่อ น โจ� ยาว พาจาว มาง นองนา บ่า ต่าดบ่า ต่อ น ล่า
เป� ฮากนา บ่าจี่ กว่า โจ� ยาว พาจาว มาง นองนา บ่าจี่ ล่า เป� ฮากนา อางซี บ่ายู
โจ� ยาว พาจาว มาง นองนา อางซี บ่า ยู่ ล่า� 38 ยาว นอง ฮากนา ปี่ ยาว� พาจาว
มาง นองนา คาตา ย้า ปี่ ล่าง� ยาว พาจาว ม้า นอง เย้ง ชี ชี ล่อ บ่า ปา ปี่ ล่า แง� ไม้
นอง ฮากนา ล้อแม้ ฮาย ปี่ แง นอง แฮ้แม้ยา้ กงา แง� แน�
39 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง
่ จี่ เพ้ก น้า ปี่ น้าว นี้ แม้ แน� “แมปอ นี้ ย่า แมปอ นา
อางชฺ้งื กงากา ลา� เย่ด ค่ามตู่ เวอ บ่าซฺ่ืย กา กลา แล่ ลา� 40 ศิษย์ นี้ ยา่ คู่ ล่อบ่าปา
ล่า เลิน
่ � จ้า ยอง เล่น โค ยาว ยอง คู่ ป้าค้า ย้า เพล่อ แง�
41 “นาย่า บ้า เจอ ฮาก แมนื อ คล้า ว โย้ เวอ� แมเจ่ด อือ อางฮู มย้าง กา แน� จ้า
บ้า เจอ ค่า ตอง แมนื อ คล้า ว โย้ เวอ ตู่ ม บา แฮ้ง นา บ่า ฮู มย้าง กาแน� 42 บ้า เจอ นา
ฮากนา นี้ แม้แน อางม่า แน� ‘กงา นาง แมนื อ เวอ แมเจ่ด แฮ้ง ยูอ
้ ่อก ปี่ ล่าว่า�’ จ้า
ม้าม้า ย่าง นาง แมนื อ โย้เวอ ตู่มบา ย่าง จา แง� ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือ
เวอ� ฮาก แมนื อ เวอ แมเจ่ด ชา ยู้ อ่อก ปี่ เมอ� ค่าตอง แมนื อ คล้าว เวอ ตู่มบา แฮ้ง
ยูอ
้ อ
่ ก แล่ ปาโน� แน�
ซื่งซื่อล่างซื่อ 2 เจ้อ ย้าง
(มธ� 7:17-20; 12:34-35)
43 ยาว พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “ทื่อช่างกานญา จฺืงจฺ้ ืง อางแม่น นี้ ยา
่ อางซื่อ บ่า
แม่น แน บ่าซื่อ กงากา� ยาว จฺืงจฺ้ ืง บ่าแม่น นี้ ยา่ อางซื่อ อางแม่น แน บ่าซื่อ กงากา�
44 ยาว บ้าเจอ ป้ าง แน แบ ซี้ง แง แนยาว� อางซื่อ อือนา ฮู กาโน� ยาว นอ ซื่อไค่ มี้
ล่อก ซื่อ� แน อ่างูน
่ อางซื่อ นี้ ยา่ จี่ กู่ แต่ เวอ บ่าซฺ่า แอ อ่าลา� 45 ยาว นื งบา โย้เวอ
บ้าเจอ ปลืงล้อน จา แง นอง ม่านป่อง มาง แฮ้แม้ยา้ จี่ อ่อกล้า ปี่ แง� ชฺา้ ง อางแม่น
อือ ยอง นื งบา คล้าว เวอ อางแม่น อือ จี่ อ่อก ล้า ปี่ ง� จ้า ชฺา้ ง บ่าแม่น อือ ยอง นื งบา
คล้าว เวอ บ่าแม่น อือ แอ่ ย้า จี่ คูแง� แน�
ชฺา้ ง 2 เจ้อ ย้าง
(มธ� 7:24-27)
46 ยาว พระเยซู จี่ แล่ ชี่ นี้ แม้แน� “นาง กงา ม่า แม้แน บ่าฮา ยาว� บ้าเจอฮา กงา
นา� ‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ�’ แน เค่ ฮ้าว ล่า แง� 47 กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ ง กงานา ล้า ซฺ้า ล่าชี่ อือ แน กงา ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ยาว� 48 ชฺา้ ง
ยูม
้ แต่ง ป้าค้า ย้า� ค่ามตู่ ลอบา เวอ เคอ แน ตู่ แอ ปี่ ยาว ยูม
้ ยื้ง แฮ้ง พูม แง� ล้าง
ทู้ม เมอ ล้างฮ้าด ล้างเจอ อางคา ลือ เมอ� ยูม
้ นี้ ยา่ บ่าปูย แอ� ไม้ แก่นคา แน แต่ง

ลูกา 6:49
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ชี ป้าน่ อ� 49 จ้า ชฺา้ ง กงา จี่ ต่าง นา กงากย่า ยาว บ่าฮา เค่ อือย่า� ชฺา้ ง ยูม
้ แต่ง ต่อ
งก่า เวอ แก่นคา แน บ่าแต่ง อือ ป้าค้า� ล้างฮ้าด ล้างเจอ อางฮื่อ ลือ ยาว� ยูม
้ นี้ ปูย
ก่างพยา บืนลาว แง� แน�

7
พระเยซู ย่าเจ่น ทื่อม่าง มางนา ยา ชียา้ ง
(มธ� 8:5-13; ยน� 4:43-54)
1 พระเยซู ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ เปิน ยาว� ยาง มือ คาเปอรนาอุม อางเมิง เวอ แอน
ชีเย� 2 ยาว ตาฮ้าน นายร้อย โรมัน ทื่อม่าง จา เย� ยาง ย่าเจ่น ทื่อม่าง มาง ด้ากย้าง
ชา ซฺี้ เย่� ยาว นายร้อย นี้ ม้า ย่าเจ่น นี้ มางนา นาบาตา ย้า ลาก แง� 3 ยาว ยาง พระ
เยซู อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า ยาว� ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา ม่า พระเยซู นา ป้า ยาง ย่าเจ่น
มางนา ยา ปี่ ชี่ เย� 4 แฮ้งเย่ ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม พระเยซู นา มย้าง ยาว นี้ แม้แน ป้า คู
ชี� “อ่าจาน เวอ� นายร้อย นี้ มางนา ปล่อง ปาว� อางซูม ย้า ยางนา ปล่อง นี้ ยา่ � ไม้
ยา ชฺา้ ง นาบาตา แม่น เป� 5 ยาว ยา ยิวชฺา้ ง นา อางลาก� ยา กงูนา โบสถ์ แต่ง ปี่ ล่า
แง� แน�
6 แฮ้งเย่ พระเยซู ยองก้อง เค่ แอน ชี� ยาว ยูม
้ เวอ ชา เคอ เมอ� นายร้อย ม่าง
ยาง อางช่าง อือนา ม่า พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ปี่ ชี่ เย� “เจ้านาย เวอ� กงา ชฺา้ ง บ่า
แม่น กงา ยูม
้ โย้เวอ บ่าอ่อง แล โจ� 7 กงา อางโต นี้ ยา่ บ่าแม่น นางนา ซฺ้า ล่า ยาว บ่า
ซูม� นาง กงา ย่าเจ่น มางนา พ่าญ่าด โปยว ปาว แน ม่า ยาว� ซฺ้อก ย้า ยาง พ่าญ่าด
แฮ้ง โปยว แง� 8 กงา นี้ แม้แน แบ นี้ ยา่ � กงา เมอ เจ้านาย แน ตาฮ้าน จา แง� กงา
ตาฮ้าน มางนา ล้อเกิง้ ม่า แอ ปี่ เวิม แอ แง� แน ม่า ล้า ปี่ เวิม ล้า แง� ยาว กงา ย่า
เจ่น อือนา นี้ ง ว่า แฮ้ง ว่า แน ม่าฮา ปี่ เวิม ยอ ว่า แง�”
9 พระเยซู มือ แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว ยางมือ นาบาตา เย นื งบาม่าน แง� ยาว ชฺา
้ ง
เค่ ลือ ชี อือนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า
นี้ แม้ แน� กงาย่า อิส ราเอลชฺา้ ง อางมู นู้เวอ� อ่า ซ่าง มางนา ทื่อ ม่าง แนม นี้ แม้ แน
เจ่อ นา บ่ามย่าง กางซื้ง� แน� 10 ยาว ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ นายร้อย มาง ยูม
้ พ่าว แลน
แล่ยาว ยอง มย้าง ชีเย� นายร้อย มาง ย่าเจ่น ด้ากย้าง ชี มาง ด้ากย้าง ย้าง โปยว ชี�
พระเยซู ย่าค่า ทื่อม่าง นา ฮา แต่ล้า ปี่ ชี่ ย้าง
จายล้า แล่ ยาว� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ นาอิน ค่อง เวอ แอน ชีเย�
แน ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู ก้อง เค่ แอน ชี� 12 พระเยซู ค่อง ล้องก้อ เวอ แท้
แน ย่อ เคอ ล้า ยาว� ยาง ชฺา้ ง อือ ชฺา้ งซฺี้ นา ลามกา ลือ นา มย้าง ชีเย� ชฺา้ งซฺี้ นี้ ม้า
แมม้าย มาง อางย่าย่าค่า ทื่อม่าง แน จา มาง ย้าเย่� ค่องช่าง อางบย่า เย แมม้าย มา
งก้อง ทื่งกง่า แน ย่อ ลืน คูช�
ี 13 พระเยซู แมม้าย มางนา มย้าง ยาว ซื่งกง่ากย้า เย�
ยาว ยาง แมม้าย มางนา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง เย� “บ่าอู่ง โจ�” แน� 14 ยาว พระเยซู ย่อ
อ้องแล ชฺา้ งซฺี้ มาง อางลอง โย้เวอ ชู แล ชีเย� ชฺา้ ง อางลอง ลาม คูง อืม ย่อ ย้าง ว่าง
ยาว จูง คู ชีเย� ยาว พระเยซู ชฺา้ งซฺี้ มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ย่าค่า เวอ� ทานล้า
ปาว� แน� 15 ยาว ชฺา้ งซฺี้ มาง ทา ดื้ง ล้า ยาว จี่ ล้า ชีเย� ยาว พระเยซู ย่าค่า มาง อา
งบา มางนา นี้ แม้แน จี่ ช่าง ชีเย� “นี้ นาง อางย่า มาง� แน�
16 ค่องช่าง อือ แค แล่ คู ชีเย� ยาว พาจาว มางนา นี้ แม้แน สรรเสริญ ฮา คู ชีเย�
“พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อางฮื่อ ม้าย่า กงู มู นู้เวอ เกิด
้ ลือ ชี� แน� ยาว ยอง นี้ แม้แน จี่
แล่ คู ชีเย� “พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง อือนา ปล่อง ลือ แง� แน�
11 แฮ้เมอ

ลูกา 7:17
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17 ยาว

พระเยซู อางเลิง่ นี้ ยา่ ยูเดีย แควน� แน อางต่องอางทาง อือเมอ จ่อด ย้าเย่
แบ แอน คูช�
ี
ยอห์น น้า ย้าง
(มธ� 11:2-19)
18 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา มาง คอก ดื้ง เมอ� ยาง ศิษย์ อือ พระเยซู อางเลิง่
ฮา ชีออ
ื ยอห์น นา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย� 19 ยาว ยอห์น ยาง ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เย่ดนา นี้ แม้แน
จี่ชา่ ง ชีเย� “จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นี้ แม้แน น้า โว� ‘นา ชฺา้ ง ลือ แฮ้มาง ย้า อ่าลา� อ้าว
กงู ชฺา้ ง ทื่อม่าง ชา ลือ แฮ้มางนา กงา ล่อ แล่ง ลา�’ ” แน�

ยอห์น ศิษย์ มาง เย่ด พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “ยอห์น ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา มาง ไกง้นา ไจ นางนา นี้ แม้แน น้า ลือ ปี่ ล่าแง� ‘นา ชฺา้ ง ลือ แฮ้ มาง ย้า
อ่าลา� อ้าว กงู ชฺา้ ง ทื่อม่าง ชา ลือ แฮ้มางนา กงา ล่อ แล่ง ลา�’ ” แน�
20 ยาว

21 แฮ้ญ่ามเมอ

พระเยซู ชฺา้ ง อางด้าอางกย้าง อือนา ยา โปยว ปี่ ชี่ เย� ยาว แด่ ยา่
อือ นา ก่าอ่ อก ปี่ ชี่ เย� ยาว ชฺา้ งแมปอ อือ นา ยา ยาว ฮาย มย้าง ปี่ ชี่ เย� 22 แฮ้งเย่
พระเยซู มือ ยอห์น ศิษย์ มาง เย่ด นา พอ ชี นี้ แม้ แน� “นอง กงากย่า กงามย้าง ชี นี้
อือ ยอห์น นา พ่าว ม่า แล โว นี้ แม้แน� ชฺา้ ง แมปอ อืมมือ ฮูมย้าง กาชี� ชฺา้ ง ต่องแก่
อืมมือ ย่อตอ กาชี� ชฺา้ ง คี้ ตู้ ด อืมมือ คี้ ตู้ ด ย่าง โปยว คาชี� ชฺา้ ง น่าป่าง อืมมือ กย่า
ล้า ชี� ชฺา้ งซฺี้ ชี อืมมือ แต่ ลาน ชี แน� อางเลิง่ อางแม่น ย่าง มือ ชฺา้ ง อางตูกอางพาน
อือนา ป่าวกย่า ปี่ ชี�
่ 23 อ่าซ่าง กงานา นื งบาชี ยาว เจ่อ แล แล่ ล่าง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง
แฮ้มางนา ม้าม้า ย้า ก่ามป่อน ปี่ แง�”
24 ยาว ยอห์น ศิษย์ มาง เย่ด พ่าว แลน แล่ ยาว� แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยอห์น มาง
อางเลิง่ ย่าง ค่องช่าง อือนา อู่บน้า ปี่ ชีเย นี้ แม้แน� “นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอฮาย ตี อางกื
ออางคาก ป่ากย่า แอ ฮู แอ คู แง� นอย่า ชฺา้ ง บ่าแก่นบ่าคา� แน ไมออ ปาง ฮ้างม้าน
ตอล้า เมอ เลิง แอ แม้แน กงามย้าง แน เย้ง คูลา� 25 จ้า บ่าอ่า ยาว� น่ อ บ้าเจอ อ่อก
ฮู แล แอ� ชฺา้ ง ค่าลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง อือนา ฮู คูง ลา� จ้า บ่าอ่า ม้า
ม้า ย้า� ชฺา้ ง ค่า ลาว อางมาง อางฮู่ อางคา ตูม แล่ง นี้ ยา่ ก่าซ้าด ยูม
้ คล้า ว ดื้ง กาน
26
แง�
แฮ้แม้แนยาว นอย่า บ้าเจอ อ่อก ฮู แอ คูง แง� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือนา
ฮูแอ คูง ลา� กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า นี้ แม้แน ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ล่อบ่าปา
ฮื่อ แล่ง� 27 ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี มาง ย้า�
‘แม่น แน น้า ปาว� กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺา้ ง ป่าวฮู ทื่อม่าง ซฺาลือ ปี่ ง�
ไม้ ยา ชฺา้ ง นางนา ชา ล้า เจ่อ ล่าง อือนา ซฺ้า ชี ล่าแง�’

✡

“กงา นองนา อางเลิง่ ม้า ม้า ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� ยอห์น ชฺา้ ง คาโคลาโค ชฺา้ งอาง
เมิง นู้ เกิด
้ ลือ ชี อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ แง� จ้า พาจาว มาง อางเมิง เวอ� ชฺา้ ง ปีน
แตปีนนา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ ยอห์น ล่อบ่าปา ฮื่อ แง�”
29 ชฺา
้ ง อือ แน ชฺา้ ง ภาษี กอฮู อือ กงากย่า เมอ ยอง เย้ง คูง เย� พาจาว มาง ม่า อู่
บจี่ต่าง นี้ ยา่ อางแม่น แน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ยอห์น ก้อง ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู
30
ชีเย� จ้า ฟาริสี แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ� พาจาว มาง แม้แน ฮายเค่ แฮ้งนา
บ่าตื่อฮา กาเย� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ยอห์น ก้อง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ง แฮ้ง บ่าตื่อ
ฮา แล่ กา เย�
28

✡ 7:27 7:27 มาลาคี 3:1
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ยาว พระเยซู จี่ แล แล่ง นี้ แม้ แน� “กงาย่า อามือ ชฺา้ ง อือ นา บ้า เจอ ก้อง เพ้ก
ลื่อวา� 32 ยอ ย่าเก ทื่อกง่า แน บ่อ ยาว ซีแล กางอือ ป้าค้า ย้า� ยาว โฮ้กฮ้าว อี่ กาง
แง นี้ แม้แน�
‘กงู คองมาน มาโย้ง ตื่อบ่อ เมอ นอ บ่าเยน เค่ คู�
กงู ศพ จา ชี แน ฮาย บ่อ เมอ นอง มือ บ่าอูง่ คู�’ ”
33 “ยอห์น ล้างตือ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา มาง ลาน ยาว� ยา อ่า งูน
่ แต่ ค่า บ่า ต่าง� แน
ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง แง� จ้า นอ ยางนา แด่ยา่ อ่อง ชี แน จี่ กางแง� 34 จ้า กงาชฺา้ งอางย่า
มาง ลือ เมอ� กงา อางจฺ่า อางต้าง ย้า� นองมู นี้ ง นี้ แม้ แน จี่ กาง� ‘ชฺา้ ง จฺ่า อางไล้
แน แต่ค่า ต้าง อางคา� อ่าจ่าม ชฺา้ ง ภาษี กอฮู บ่าแม่น บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา� แน ชฺา้ ง
อางบล่าบ อือนา คาตา ซฺ้ามี แง� แน� 35 จ้า ชฺา้ ง พาจาว มางก้อง เค่ อือย่า� ยอ พา
จาว มาง วีไ่ ซป้านญา อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง แง�”
31

ฟาริสี ทื่อม่าง อางเม้ง ซีโมน
ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง ซี โมน แน� ยา พระเยซู นา ช่าง ยาง ยูม
้ เวอ ฮ่า
งจฺ่า แล ชีเย� พระเยซู มือ ยาง ยูม
้ เวอ แล ชี� ยาว ฮ่างเพิน
่ ทาง เวอ ดื้ง จา เมอ�
37 ค่า บาย่า ทื่อ ม่าง จา เย� อางเมิง คล้า ว โย้เวอ จ่อด ย้าเย่ ฮาก อางแบ ยา ชฺา
้ ง อา
งบล่า บ แน� ยาว ยาง กงากย่า ชีเย� พระเยซู ยา ฟาริสี มาง ยูม
้ เวอ ฮ่า งจฺ่า ลือ ชี
แน� ยาง มือ นํ้าหอม ป่าง อางมาง ย่าง ท้าม ลือ ชีเย� 38 ยาว ยาง มือ พระเยซู น่ อง
น่ อง เวอ อ้องแล ชี� ยาว พระเยซู ล่าคื่อ เวอ แท้ แน อ้อง ดื้ง แล ชี� ยาว อูง้ ชี ยาง
แมปื้ อ ย่าง พระเยซู ล่าคื่อ เวอ กลา จาก ยาว� ยาง มือ ต้ามคื้ง แฮ้ง ไจ ซีด ปี่ ชี่ เย�
ยาว ยาง บอก ยาว พระเยซู ล่าคื่อ เวอ ไลเทอ ย้าเย่ ชูบ
่ ชี� ยาว ยา นํ้าหอม พระเยซู
ล่าคื่อ 2 เบิง เวอ ท่อก ชีเย�
39 ยาว ซีโมน มย้าง ยาว นี้ แม้แน เย้ง เย� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้า
ม้า แน ยาว� อางแบ อี้ ค่าบาย่า ยางนา ว่าซาว นี้ ม้า อ่าซ่าง แน� แน ค่าบาย่า นี้ ม้า
ค่าบาย่า ลอเจ้อ แน� ยา อางแบ อี้ ค่าบาย่า นี้ ม้า ชฺา้ ง อางบล่าบ� แน�
40 ยาว พระเยซู จี่ชา
่ ง เย นี้ แม้แน� “ซีโมน เวอ� กงา ม่า ล่าว่า� ยาว ซีโมน พอ เย�
นี้ แม้แน “จี่ ลือ ปี่ ปาว� อ่าจาน เวอ�”
41 พระเยซู จี่ เย นี้ แม้แน� “ชฺา
้ ง พลู้ ฮากนา ชี่ ปี่ ฮู ทื่อม่าง จา เย� ยาว ชฺา้ ง 2 คู่น
จา เย ยางก้อง พลู้ ชี่ ลือ ชี� ทื่อม่าง ม้า พลู้ 500 เหรียญ ชี่ ชีเย� ทื่อม่าง ม้า พลู้ 50
เหรียญ ชี่ ชีเย� แน� * 42 จ้า เย่ด พลู้ ไซ เซฺ่อ บ่าจา เย� แฮ้งเย่ ชฺา้ ง พลู้ ชี่ ปี่ ฮู มาง
อางชี่ แฮ้ง บ่ายู คื่น แล่ แง� นาง เย้ง กาน ยาว� ชฺา้ ง พลู้ ชี่ อางบย่า แน อางอี มาง
เย่ด บ้าเจอ ซ่าง พลู้ ชี่ ปี่ ฮู มางนา ลาก เลิน
่ เลิน
่ แงแน�
43 แฮ้งย้า ซีโมน นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “ชฺา
้ ง พลู้ อางบย่า แน ชี่ ชี มาง ย้า� แน�
พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย� อางอ้า ย้า� แน� 44 ยาว พระเยซู ค่าบาย่า
มางก้ อง ฮู แอ ปี่ น้าว� ยาว ซี โมน นา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “ค่าบาย่า นี้ มาง นา อางม
ย้าง ลา� กงา นาง ยูม
้ นู้ ลือเมอ นา กงู อางลี้บ แม้แน กงา ล่าคื่อ เวอ ล้าง บ่าชี่ ปี่ ล่า
น่ อ� จ้า ค่า บาย่า นี้ ม้า ยาง แมปื้ อ ย้าง กงา ล่า คื่อ เวอ ชี่ ล่า แง� ยาว ยาง ต้ามคื้ง
ย่าง กงา ล่าคื่อ ซีด ล่า แง�” 45 ยาว นา กงู อางลี้บ แม้แน กงานา บ่าชูบ
่ ลาบ ล่า� จ้า
ค่าบาย่า นี้ ม้า กงา ล่าคื่อ เวอ ชูบ
่ ย้าง บ่าว่าง ยาง อ้อง ลา เมอ จาย ยา� 46 ยาว น้า
กงู อางลี้บ แม้แน กงา อางตู่ เวอ นามม่าน บ่าต่า ปี่ ล่า� จ้า ค่าบาย่า นี้ ม้า กงา ล่าคื่อ
36 ฟาริสี

*

7:41 7:41 พลู้ 500 เหรียญ นี้ ยา่ ล่ากาน ว่า ฮู่ 500 นื ง ล่อ ย้าเย่ แน พลู้ 50 เหรียญ นี้ ยา่ ล่ากาน ว่า นี้ ยา่ 50
นื ง ล่อ ย้าเย่�
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นู้เวอ นํ้าหอม ย่าง ท่อก ล่า แง� 47 กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� ค่าบาย่า นี้ มาง กงานา นาบา
ตา แน ลาก ล่าง นี้ ยา่ ฮา มย้าง ปี่ แง� กงา ยาง อางบล่าบ อางบย่า ฮา ปูน ปี่ ชี่ แฮ้ง
ปาปาย แน� จ้า ชฺา้ ง อางบล่าบ บ่าบย่า แน กงา ปูน จ่าแล่ ชีออ
ื ย่า� พาจาว มางนา
อางบย่า แน บ่าลาก�
48 ยาว พระเยซู ค่า บาย่า มางนา ม่า เย นี้ แม้ แน� “กงา นาง อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่
ล่ากาน� แน�
49 ยาว ชฺา
้ ง พระเยซู ก้อง จฺ่าต้าง ดื้ง คูชี อืม นี้ แม้แน จี่กาง เย� “ชฺา้ ง นี้ ม้า บ้าเจอ
อ่าซ่าง เวอ แน เย้ง จ่าแล่ แง� ฮากนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู แน ฮายกว่า แง� แน�
พระเยซู ค่า บาย่า นี้ มางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “นาง พาจาว มางนา เจ่อ
จ่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า� นางนา ฮา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง� จาบื่อดื้งบื้อ แน จาแล โว�”
แน�
50 ยาว

8
ค่าบาย่า พระเยซู ก้อง เค่ อือ

1 แฮ้เมอ จายล้า แล่ ยาว� พระเยซู อางเมิง แน ค่อง อือเมอ แลน ชีเย�

ยาว อางเลิง่
อางแม่น ป่าว กว่า ชีเย� พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี อางเลิง่ แฮ้ง�
ยาว ศิษย์ 12 คู่น อืม ยางก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ชีเย� 2 ยาว ค่า บาย่า ทื่อ บ่า พระเยซู
แด่ยา่ ก่าอ่อก ปี่ ชี่ อือ� แน พ่าญาด ยา ปี่ ชี่ อือ คาตา ย้าเย่ พระเยซู นา เค่ กว่า คู ชี�
ค่าบาย่า แฮ้ออ
ื ย่า มารีย์ มักดาลาชฺ้าง� พระเยซู ยางนา แด่ยา่ 7 โต ก่าอ่อก ปี่ ชี่ มาง
3
เย่� ยาว โยอันนา คูซา ค่าบา มาง� คูซา ก่าซ้าด เฮโรด มาง อางเกิง่ ฮูพลา เย� ยาว
สู สันนา แน ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือย่า ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ� แน พลู้ แฮ้ง พระเยซู แน
ยาง ศิษย์ อือนา ปล่อง แง�
กอย่าว ปยา ชี แฮ้ง จี่ไค้ น้า ปี่ ง ย้าง
(มธ� 13:1-17; มก� 4:1-12)
4 ชฺา
้ ง อางบย่า เย ค่อง อือก้อง จายลือ พระเยซู นา ลือ ซฺ้า ลือ คู ชี� ยาว พระเยซู
ยองนา อางเลิง่ อูบ
่ เพ้กน้า ปี่ ชี่ เย�

“น่าว่าฮู ทื่อม่าง จา แง อ่อกแอ กอย่าว ปยา แอ ชี� กอย่าว ปยา เมอ�
กอย่า ว ทื่อ บ่า อือ ย่า แก้ บ้า ย่อ ย่า อือ เมอ กลาน ชี� แน ชฺา้ ง น่าง ชีเย� ยาว ฮาย่า
ดอก จฺ่า โค ชี� 6 ยาว กอย่าว ทื่อบ่า อือย่า ลอบา แต่ อือเมอ กลาน ชีเย� ยาว แต่ล้า
แฮ่ว ชีเย� ไม้ ล้าง อางบย่า แน บ่าจา วา� 7 กอย่าว ทื่อบ่า อือย่า จี่กู่แต่ เวอ กลา แอ
ยาว� จี่ กู่ ปาว ย่าง โปกปาว ฮา ซฺี้ ปี่ ชีเย� 8 จ้า กอย่า ว ทื่อ บ่า อือ ย่า นื้ งชฺา่ อางแม่น
อือเมอ กลาน ชี� แฮ้งย้า แต่ ฮื่อ มอง ล้า แม่นมาง ชี� แน กอน้าม พลอง อ่อก ล้า กอ
กงา ชี 30 โตบ� 60 โตบ แน 100 โตบ� แน� ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “อ่าซ่าง
น่าซื่ง จา แง� แม่น แน น้า คูปาว� แน�
5 นี้ แม้แน�

พระเยซู ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “นาง กงู นา อางเลิง่ อู่
บน้า ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ บ้า เจอป้า ค้า เวอ�” 10 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “พาจาว
ม้า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญา� ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ้า เจอล้อ แม้ ก่าซ้าด กงาเพ
ล่อ แงแน� จ้า กงา ฮากนา อางเลิง่ อูบ
่ เพ้กน้า ปี่ แง� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน
แต้ม ชี ชี�
‘ยองมู นี้ ยา่ ฮู เวิม ฮู แล่ง ย้า�
จ้า บ่าฮู มย้าง กา น้า เวิม น้า แล่ ย้า�
9 ยาว
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จ้า บ่าน่ากลา กา� ” แน� ✡
11 “กงา นองนา อางเลิง
่ อู่บเพ้กน้า ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ นี้ ป้าค้า เป� กอย่าว นี้ ยา่ พาจาว
12
จี่ ต่าง ย่าง เป�
กอย่า ว แก้ บ้า อือ เมอ กลาน ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาวจี่ ต่าง กงากย่า ชี
อือ เป� จ้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา อือ พาจาวจี่ต่าง ย่าง ย่าด ฮื่น ปี่ ชี่ เย� แฮ้งเย่ ยอ พา
จาว มางนา บ่าเจ่อ คูแง แน จี่วด
ี ม้าม้า บ่าจา คูแง� 13 ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า กอย่าว
ลอบา ท่า นื้ งชฺา่ จา ชี อือเมอ กลา ชี อือ ช้อด ย้า� ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง กงากย่า
เมอ� นื งบาต่องม่อนซ้า แง� แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง นื งบา เวอ กอ ชี คูช�
ี จ้า ยอ พา
จาวจี่ต่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน บ่าแบ คู� แฮ้งย้า ยองก้อง อางเลิง่ อางตูกอางพาน
ตอล้า เมอ� พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง นื งบา อางมล่าง แน บ่าดื่ง แง� 14 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ
ย่า กอย่าว จี่กู่ปาว กลา ชี อือ ช้อด ย้า� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พาจาวจี่ต่าง กงากย่า ชี อือ ย้า� จ้า
ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แฮ้ง พี้ล้อง แง� แน อางเกิง่ อางก้อ ค่าม พลู้ อือ
นา� แน ม่อนซ้า อางเลิง่ อือนา ม่านชู แง� แฮ้งย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ยอง ก้อง จอง
ไจ บ่าจา แง� ยาว นี้ ยา่ ยอง จี่วด
ี โย้เวอ จี่กู่ ปาว ชี ปี่ ชี่ ช้อด ย้า� 15 จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า กอ
ย่าว นื้ งชฺา่ อางแม่น เวอ กลา ชี อือย่า� ชฺา้ ง นื งบาอางแม่น แน อางเลิง่ อางกง่าอาง
เกิง ฮา อือ ย้าเย่� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว ยอง นื งบา คล้าว โย้
เวอ กอยชี ยาว เจ่อ คูชี อือ ย้าเย่� ไม้ ยอง ตูกพานลาบ้าบ โอ้ด ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเย่�
นี้ แม้แนยาว ยอง จี่วด
ี นี้ ยา่ กอป้าง อางแม่น กอ บย่า แน ซื่อ ล้า ชี ลอย้า� แน�
ต่องซฺ่ือลาน อางเลิง่ เพ้ก ย้าง
(มก� 4:21-25)
16 ยาว พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “อ่าซ่าง มาง ต่องซฺ่ ือลาน จฺ่อ ยาว นื้ งชฺา
่ ่อง บ่า
่ อูล
โคบ ชี� บ่าอ่ามมือ ป้าเซ้อ อ่อก โย้เวอ บ่าชี เป� จ้า ต่องซฺ่ือลาน จ่อตื้งย้า เวอ จฺ่อ ตื้ง
แง� ไม้ ชฺา้ ง อือ ยูม
้ คล้า ว เวอ ย่อ อ้อง ล้า เมอ แปล้น ซ้า แน มย้าง ปี่ แง� 17 ยาว
ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ ง อือ ค่าวโชง ชี ชี อือย่า� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
นา ฮา มย้าง ปี่ ง แง� แน อางเลิง่ ฮากนา บ่าปี่ แบ อือย่า อ่อก ล้า ฮากนา กงาแบ ปี่
แง� 18 นี้ แม้แนยาว แม่น แน แล่ม แล่ คู โว เป� นอ ชฺา้ ง น้าฮู บ้าเจอล้ออือเจ้อ เพล่อ
แงแน� ชฺา้ ง กงา ม่าอูบ
่ ยาว น้า อือ ยอ บย่า แน แบ เค่ แง� จ้า ชฺา้ ง กงา ม่าอูบ
่ ยาว
บ่าน่า อือ� อางแบ ย้า แน เย้ง จ่าแล่ง อือ� พาจาว ม้า ยาง แบ ชี แฮ้ง ยู้ คื่น แล่ แง�
แน�
พระเยซู ม้องน้าม ม้าม้า ย้าง
(มธ� 12:46-50; มก� 3:31-35)
19 พระเยซู อางบา แน อางแพ้ อือ พระเยซู นา ซฺ้า ล้า เมอ� ยางก้อง บ่าอ่อง แล ตอ
กาเย� ไม้ ชฺา้ ง นาบาตา บย่า เย� 20 ยาว ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง พระเยซู นา อ้อง ม่า ลา นาว
นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� นาง อางบา แน นาง อางแพ้ อือ นางนา อางเง้ โย้ ล่อ ล่าง�
แน�
21 พระเยซู มือ พอ นาว นี้ แม้แน� “ชฺา
ื ย่า กงา
้ ง พาจาวจี่ต่าง น้า ยาว ฮายเค่ แฮ้ออ
อางบา แน กงา อางแพ้ อือ ย้า� แน�
พระเยซู ฮ้างม้าน ม่า ว่าง ปี่ ย้าง
(มธ� 8:23-27; มก� 4:35-41)
22 ยาว ทื่อนื ง จา เย� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ ลองอองอางฮื่อ เวอ ล้องตา แล คู
ชีเย� ยาว พระเยซู ยองนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “กงู ลองอองอางฮื่อ ทื่อปล่าก ป่ากย่า
✡ 8:10 8:10 อิสยาห์ 6:9
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แอน ปยา� แน ยองมู ย่าง ล้องตา อ่อกแอน นาว� 23 ล้อง มาง ปูย แอ เมอ� พระเยซู
มือ ยู่ ชีเย� บ่ามล่าง ยาว ลองอองอางฮื่อ ก้องนื้ ง เวอ ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชี� ยาว
ยอง ล้อง เวอ ล้างฮ้าด ย่าง เอิก อ้องล้า ชีเย� ยาว ยอง ล้อง ย่าง ชา จู้ม เย� 24 ยองมู
ย่าง มือ พระเยซู นา ตาแค ชีเย� ยาว จี่ โฮ้ก ฮ้า ว ม่า คูง เย นี้ แม้ แน� “อ่า จาน เวอ�
อ่าจาน เวอ� กงู ล้าง ชา นื่ อ แซ่ แล่ คูชา� พระเยซู มือ ทานล้า ยาว ฮ้างม้าน แน ล้าง
เอิก ย่าง ม่า ว่าง ปี่ ชี� ยาว ฮ้างม้าน แน กูเจ้อ ย่าง ว่าง กยาบ ชีเย� 25 ยาว พระเยซู
ยองนา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “นอง เจ่อ ย้าง เกิง้ แอ โค ชี�” แน� ยองมู ย้าง แค คูง เย
แน นื งบาม่าน คู ชีเย� ยาว น้า กางเย นี้ แม้แน� “ยา อ่าซ่าง ม้าม้า เวอ� ซ้ามบ้า ฮ้า
งม้าน แน ล้างฮ้าด อืม ยางนา น้าจ่าง� แน�
ค่าพ่าย่า แด่ยา่ อ้อง ชี มาง
(มธ� 8:28-34; มก� 5:1-20)
26 ยาว ยอง ล้อง ย่าง ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี ทื่อปล่าก ป่ ากย่า แล น้าว� ยาว เกรา
ซา ชฺา้ ง อือ ตี เวอ เคิน แล ชี� 27 พระเยซู แปฟาง เวอ ตา แล เมอ� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง
แด่ยา่ อ่อง ชี มาง พระเยซู ก้อง ย่อ ลือ ชีเย� ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า เกราซา อางเมิง เวอ จา
ยลือ ชีเย� ยา อางก่าอางตูม บ่าตูม แล่ เย� แน ยูม
้ บ่าดื่ง แน มล่าง กาชา เย� ยา ท้า
มชฺา้ งซฺี้ชียา้ อือเมอ ดื้ง กว่า เย� 28 ยาว ยาง พระเยซู นา มย้าง ยาว ซฺ้อก ย้าเย่� โฮ้ก
ฮ้าว ล้า ยาว เลิง ลือ ชี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้ แน� “กงานา บ้าเจอ ฮา ตี่ นต้อง ล่าแง� เยซู
พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง อางย่า มาง เวอ� กงา ป้า ล่าปานา กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา
ลาบ้าบ ปี่ ล่า โจ�” แน� 29 ยาง นี้ แม้ จี่ ชี นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซู ค่าพ่าย่า มาง อางโต เวอ
ม่า อ่อก ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย นอ� แด่ยา่ นี้ ม้า ค่าพ่าย่า นี้ มาง ก้อง ดื้ง แง� ยาว ค่าพ่าย่
า นี้ มางนา อ้อง อางคา เย� ยาว ค่าพ่าย่า มางนา ไลเจ้อ ย้า ฮา ชี� ค่าพ่าย่า แด่ ยา่
อ่อง ชี นี้ ม้า ล่าปู่ แน ล่าคื่อ 2 เบิง เวอ โซ่ แล่ง ยาว ล้อง ชี เวิม� ยา โซ่ แฮ้ง ฮาย แช
ปี่ อางกงา� ยาว แด่ยา่ นี้ ม้า ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ซ่องก่องอางเว่อ เวอ เค้ แล ปี่ ง เย�
30 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน น้า ชี� “นาง อางเม้ง บ้าเจอล้อแม้�” แน�
แด่ยา่ แฮ้มาง นี้ แม้แน พอ ชี� “กงา อางเม้ง อางมู แน� ไม้ กงู ค่าพ่าย่า นี้ มาง อาง
โต นู้เวอ อางบย่า น่ อ ดื้ง แง� แน�
31 ยาว

แด่ยา่ อืม พระเยซู นา ป้า เย� ยองนา ล่าลูก บ่าซฺา แอ ปี่ ล่า โจ แน� 32 จ้า
ตาแซ้ ท่า โย้เวอ� ว่า อางบย่า เย อางจ้า ซฺ้า กลาจฺ่า แง� แด่ยา่ อือ พระเยซู นา ป้า เย
นี้ แม้แน� ยองมู นา ว่า อือก้อง อ้อง ปี่ ล่าปาว แน� แฮ้งย้า พระเยซู ยองนา ม่า อ้อง
ปี่ ชี�
่ 33 ยาว แด่ยา่ อืม ค่าพ่าย่า มาง อางโต เวอ อ่อกแอ ยาว ว่า อือ ก้อง อ้อง คูนาว�
ว่า อางมู อืม ลองอองอางฮื่อ ตาแซ้พยางพยาง เวอ ฮื่น เปิก กลา แอ โค ยาว� ล้างนื่ อ
แล่แซ่ ชีเย�
34 ยาว ว่าปอฮู อือ แฮ้แม้ มย้าง ยาว� ซฺ่ ื ยกา อางเมิง คล้าว แน อางเมิง อางเง้ โย้
เวอ ฮื่น แอ คู ชี� ยาว อางเลิง่ ย่าง อูบ
่ กว่า ชี จ่อด ย้าเย่� 35 ยาว ชฺา้ ง อือ ซฺ่ืยกา อ่อก
ฮู ลือ นาว บ้าเจอ ตอล้า ชี แน� ยอง พระเยซู ก้อง เคอ ลือ เมอ ค่าพ่าย่า แด่ยา่ อ่อง ชี
มางนา มย้าง ชีเย� พระเยซู ล่าคื่อ เวอ แท้ ย้าเย่ ดื้ง จา แง ยา อางก่าอางตูม ก่าตูม
แล่ ช�
ี่ ยาว ยา เจิน
้ เจ้อ บ่า เพล่อ กาน เย ค่ องช่าง อือ มย้าง ยาว แค คูงเย� 36 ยาว
ชฺา้ ง นี้ เลิง่ กงามย้าง คูชี อืม ค่าพ่าย่า แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี่ มาง ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง�
ยองนา อู่บน้า ปี่ ชี่ ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ล้อแม้ โปยว ชี แน� 37 ยาว แฮ้ออ
ื เมอ ชฺา้ ง คาโคลา
โค ดื้ง ชี อือ� พระเยซู นา ทื่อต่อง อือเมอ ป้า แอ ปี่ ชี่ ยองก้อง เว่อ แน� ไม้ ยองมู นี้
ย่า แค คูง เย� แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ทื่อปล่าก ปากย่า ล้องตา แอน ชี� 38 ยาว ค่าพ่าย่
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า แด่ยา่ อ่อง อ่าน มาง พระเยซู ก้อง ป้า เค่ แอน น้าว� จ้า พระเยซู ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
นา ม่า เย นี้ แม้แน� 39 “ยูม
้ เวอ พ่าว แล นาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ซฺ้า แล ปาว� แน ยองนา
ม่ายแบ ปี่ ว พาจาว ม้า นางนา บ้า เจอ ฮา ปี่ ล่า ชี�
่ แน� แฮ้งย้า ค่า พ่าย่ า มาง แลน
ยาว อางเมิง เวอ จ่อด ย้าเย่� พระเยซู ยางนา ฮา โปยว ปี่ ชี่ แฮ้ง อูบ
่ กว่า ชี�
ย่าเก ซฺี้ ชี มาง แน ค่าบาย่า บ่าจาบ่าดื่งบื้อ มาง
(มธ� 9:18-26; มก� 5:21-43)
40 ยาว พระเยซู กาลิลี แควน เวอ พ่าว เคอ แล เมอ� ค่องช่าง อือ ยางนา มย้าง ยาว
กย่าง คู เย� ไม้ ยอ ยางนา ล่อ จา คูง เย� 41 ค่า พ่าย่า ทื่อ ม่าง จา เย อางเม้ง ไยรัส
แน� ยา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา เย� ยาว ยาง พระเยซู ล่าคื่อ เวอ บอกไว้ ชี� ยาว
ยาง มือ พระเยซู นา ยาง ยูม
้ โย้เวอ ป้า แอ ปี่ นาว� 42 ไม้ ยาง อางย่าย่าบี่ อ่าญู 12 ปี
ทื่อม่าง แน ชี่ มาง ชา ซฺี้ เย� พระเยซู แก้บ้า ย่อ แล เมอ� บ้าเจอ ลอนา แอ เวิม ชฺา้ ง
แอ่ ย้าเย่ ปลืงแท่ง กา แง� 43 ยาว ชฺา้ ง มู นู้ ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา เย ซฺี่ ลู่ง 12 ปี เคอ
กาชา เย� ยาง พลู้ ค้าจา ย่าง ยา โค แล่ ชีเย� จ้า บ่าโปยว เย� 44 แฮ้งเย่ ค่าบาย่า นี้
มาง พระเยซู น่ องน่ อง ป่ากย่า อ้อง ซฺ้า แล ชี� ยาว พระเยซู ค่าลาวม่านเงิน โย้เวอ ว่า
ชี� ยาว ค่าบาย่า มาง ซฺี่ ลู่ง ชียา้ ง ซฺ้อก ย้า โปยว ชีเย� 45 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน น้า
ชีเย� “อ่า ซ่าง เวอ กงานา ว่า ล่า ชี่ ม้า�” แน� ยองมู ย้าง จี่ กางเย บ่า กงา ว่า แน�
เปโตร พอ เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� ชฺา้ ง อางบย่า ปลืงแท่ง กา แง� แน�
พระเยซู จี่ ชี นี้ แม้แน� “กงานา ชฺา้ ง ว่า ล่าง ม้าม้า ย้า ไม้ กงา อางโต เวอ ล่า
ที่ ย่าง อ่อกแอน ชี� กงา อางแบจ่าแล่ เป� แน� 47 ค่าบาย่า มาง ล้อเกิง้ เวอ บ่าแอ
ปูน กา ชีล้า� แน แบน ยาว ยาง ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ แค ยืก ชี� แน พระเยซู ล้าก้า เวอ
บอกไว้ ชีเย� ยาว ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “กงา นางนา ว่า ล่า ชี่ นี้ ยา่ � ไม้
กงานา ซฺ้อก แน พ่าญ่าด ฮา โปยว ปี่ ล่าง น้ อ� แน� 48 ยาว พระเยซู ค่าบาย่า ม่างนา
จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้ แน� “อางย่า เวอ� นาง เจ่อ นี้ ง ปาปาย ย้า นางนา ฮา บ่าจาบ่าดื่ งบื้อ
นี้ ง โปยว ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ � จาบื่อดื้งบื้อ แน จี่วด
ี จา แล โว� แน�
49 พระเยซู จี่ ย้าง บ่า ลีน กื้ง กาซื้ง ชฺา
้ เวอ จายล้า ชี�
้ ง ทื่อม่าง จา แง� ไยรัส ยูม
ไยรัส นา นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “ไยรัส เวอ� นาง อางย่า ม้า ซฺี้น ญ้า� อ่าจาน มางนา บ่า
ฮาย พีล
้ ้อง ปี่ กานโจ� แน�
50 จ้า พระเยซู นี้ เลิง
่ กงากย่า ยาว� แฮ้งเย่ ไยรัส นา ม่า ชี นี้ แม้แน� “บ่ากงา แคคา
เจ่อ ล่า กาโน� ยาว นาง อางย่าย่าบี่ ม้า แต่ล้า แล่แง� แน�
51 ยาว พระเยซู ไยรัส ยูม
้ เวอ เคอ แล ยาว� พระเยซู อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ เค่ อ้อง
แล ปี่ เย� ยอห์น� ยากอบ� เปโตร แน ย่าเก มาง อางบา อางโบ้ง อือนา ย้าเย่ อ้องแล
ปี่ ชี�
่ 52 ยาว ชฺา้ ง อือ ย่า เก ค่า บาย่า มางนา อูง้ ซฺ้า คูง เย� พระเยซู จี่ เย นี้ แม้ แน�
“อูง้ แฮ้ง ว่าง คู โว� ย่าเก นี้ ม้า บ่าซฺี้ กาซื้ง ยา ยู่ กาน แง� แน�
46 จ้า

53 ชฺา
้ ง

แฮ้อม
ื พระเยซู นา อื้อกาน คูง เย� ไม้ ยอ แบ ป้าน่ อ ย่าเก ค่าบาย่า นี้ ม้า ซฺี้
ชี ม้าม้า ย้า แน� 54 พระเยซู ย่าเก ค่าบาย่า ม่าง ล่าปู่ เวอ ชู ยาว จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน�
“ย่า เก อางอี เวอ� ทานล้า ปาว�” แน� 55 ยาว ย่า เก ค่า บาย่า ม่าง แต่ ล้าน ชี เย�
แฮ้งเย่ พระเยซู ยองนา ม่า ย่าเก มางนา จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ปี่ ยาว ฮ้าน จฺ่า ล้า ปี่ ชี�
่ 56 แฮ้งย้า
ย่าเก ค่าบาย่า ม่าง อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด มือ นื งบาม่าน คูชี เย� จ้า พระเยซู ม่า
เย ฮากนา บ่าอูบ
่ น้า ปี่ โจ แน�
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พระเยซู ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ล่าที่ ปี่ ชียา้ ง
(มธ� 10:5-15; มก� 6:7-13)
1 พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา ฮ้าว ช้อน ชีเย� ยาว ยองนา ล่าที่ ปี่ ชีเย� ล่าที่ นี้
ม้า แด่ยา่ อางก่า อ่อก กงากา เย� แน พ่าญาด อางด้าอางกย้าง อางยา โปยว ปี่ กงา
กา เย� 2 ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ เอก 12 คู่น อือ นา ซฺา แอ ปี่ ชี่ เย� ไม้ พาจาว มาง
ชฺา้ งอางเมิง ก่าซ้าด ลือ เพล่อ อางเลิง่ แฮ้ง ม่า ป่าว กว่า แอ ปี่ ชีเย� แน ชฺา้ ง อางด้า
อือนา ยา กว่า แอ ปี่ ชีเย� 3 ยาว พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา
ฮ้าน แอ คา เป� ตื่น ล่า ไมต้ามท้อ� แพล่อง� จฺ่า เกิง่ � พลู้� อางก่า อางตูม เพ่น แล่
เซฺ่อ อืม บ่ากงา ฮ้าน แอ คา เป� 4 ยูม
้ ล้อลาง ก้อง อ้องแล แง� โย้เวอ ดื้ง โว� นอง
แฮ้เมิง ก้อง อ่อกแอ เมอ เคอ แน� 5 ยาว ชฺา้ งอางเมิง ล้อเมิง นองนา บ่าลาบบ่าต้อน
ล่าแง� แฮ้เมิง ก้อง อ่อกแอน โว� ยาว นอง ล่าคื่อ โย้เวอ ค้าล้า แฮ้ง ทาก อ่อก แล่
โว� ล่าคื่อ ค้าล้า ทาก อ่อก นี้ ยา่ ยองนา ม่า แบ จ่าแล่ ปี่ แง� พาจาว ม้า ยองนา วีบ
่ ่า
กไจ ปี่ แง� แน�
6 แฮ้งเย่ ยอง อ่อกแอ พาจาว มาง อางเลิง
่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว กว่า แอ คู ชี� ค่อง
ค้าจา อือเมอ จ่อด ย้าเย่� ยาว ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง ชี อือนา อางบย่า เย แด่ยา่ ก่าอ่อก ปี่
ชี�
่ แน ชฺา้ ง อางด้า อือนาม อางบย่า ย้าเย่ ยา ชี�
ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง นื งบาม่าน ชียา้ ง
(มธ� 14:1-12; มก� 6:14-29)
7 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด กาลิลี แควน ฮูพลา มาง อางเลิง
่ ตอล้า ชี แฮ้ง กงากย่า ยาว นื
งบาม่าน ชีเย� ไม้ ชฺา้ ง ม่า ล้า ป้าน่ อ พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง นี้ แม้แน� “ยา ยอห์น ล้าง
ตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ มาง ซฺี้ ยาว� อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ชี่ มาง ย้า� แน� 8 ยาว ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือ นี้ แม้แน จี่ กาง เย� “ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ มาง
ย้า� แน� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ยา ค้าแต้ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
แต่ล้า แล่ชี่ มาง ย้า� แน� 9 จ้า ก่าซ้าด เฮโรด นี้ แม้แน จี่ เย� “กงา ตาฮ้าน อือนา ม่า
ยอห์น นา อางตู่ ต่อน ปี่ ย่า� ยาว ชฺา้ ง ฮาก จี่ เคอ กงา กงากย่า ชี่ นี้ ม้า อ่าซ่าง เวอ�”
แน� แฮ้งเย่ ยาง มือ พระเยซู นา มย้าง ซี้ง แง�
พระเยซู ชฺา้ ง 5,000 คู่น อือนา ปอ ชียา้ ง
(มธ� 14:13-21; มก� 6:30-44; ยน� 6:1-14)
10 ศิษย์เอก อือ พ่าว ล้า แล่ เมอ� ยอง อางเลิง
่ น้า ปี่
่ ฮาย ล้า ชียา้ ง พระเยซู นา อูบ
ชีเย� ยาว พระเยซู มือ ยองนา เบธไซดา อางเมิง เวอ ซฺ่ืย แอ นาว ชฺา้ ง อือนา บ่าปี่ แบ
แน� 11 จ้า ค่องช่าง อือ แบ คู ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอ นาว� พระเยซู ยองนา แม่น
ย้าเย่ ลาบต้อน ชี� ยาว ยาง พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ อางเลิง่
แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ชีเย� ยาว พระเยซู ชฺา้ ง อางด้า อือนา คาตา ย้าเย่ ยา ชี�
12 มู่งคี่ล้าก้า เคิน ยาว ศิษย์เอก 12 คู่น อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “อ่าจาน
เวอ� นู้ ตี อางกยาบ จฺ่า เกิง่ บ่า จา� ยองนา ม่า พ่าว แอ แล่ ปี่ ปาว� ยองนา นู้เวอ
ค่อง อางแท้ อือเมอ จฺ่าเกิง่ แน ยูย
่ า่ ดื้งย้า ซฺ้า แอ ปี่ ปาว� แน�
13 จ้า พระเยซู นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “นองมู นี้ ยา
่ ยองนา ม้างม้า เจ้อ ซฺ้า จฺ่า ปี่ ปาว�
แน� ศิษย์ อืม พอ เย นี้ แม้แน� “กงู ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต นี้ งญา จา แง�
ยอง คาโคลาโค นา จฺ่าก่อต้างก้อ แน จฺ่า ปี่ ง แนยาว� กงู กงา วื้อ ปอ แล่กานาอี�
่ แน�
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ค่าพ่าย่า 5,000 คู่น เย จา แง� ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา จี่ ชา่ ง
เย นี้ แม้แน� “นี้ แม้แนยาว ยองนา ม่า ดื้ง ช้อน ลางกา ปี่ โว� 50 คู่น กา� แน� ✡
14 แฮ้เมอ�

ชฺา้ ง อืม แฮ้แม้แน ดื้ง คู ชี� 16 พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2
โต ย่าง กอ ท้าม แล่ ยาว� มู่ง ท่า เวอ แมก่ า ย่าง ฮู แล ปี่ ชีเย� ยาว พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา ชี� พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง ย่าง ชีด ยาว ยาง ศิษย์ อือนา ปี่ ชี� ยาว ศิษย์
อือ มือ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ฮ้าน จฺ่า แอ ปี่ ชีเย� 17 ยาว ค่ องช่าง อืม ก้อ ย้า จฺ่า คู
ชี� ยาว ศิษย์ อืม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ค้านู้มป่าง แน ล่องแต่ จฺ่าจาน ชี ย้าง 12 ซ้าล้อง
กอกงา ชี�
15 ยาว

พระเยซู ยา ก่าซ้าด อางฮื่อ ม้าม้า มาง
(มธ� 16:13-19; มก� 8:27-29)
18 พระเยซู ยาง ทื่อม่าง แน อธิษฐาน ฮา จา เมอ� ยาง ศิษย์ อือ ล้า คู ชี� ยาว พระ
เยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา น้า เย นี้ แม้แน� “ฮาก กงานา อ่าซ่าง แน จี่ เคอ ล่าง�” แน�

มู อือ พอ ชีเย นี้ แม้แน� “ทื่อบ่า ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู มาง แน
ฮา คูแง� ทื่อบ่า เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ มาง แน ฮา แง� จ้า
ทื่อบ่า ค้าแต้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ชี่ มาง แน ฮา คูแง� แน�
19 ศิษย์

พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา น้า เย นี้ แม้แน� “ท้าว นอ กงานา อ่าซ่าง แน เย้ง
ล่า คู แง�” เปโตร พอ ชีเย นี้ แม้ แน� “นาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ
ปี่ ชี่ แฮ้มาง ย้า� แน�
21 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ศิษย์ อือนา ปี นแตปี นนา แน ม่า ชี� ยา อ่าซ่าง แน ฮากนา
บ่าม่า แบ ปี่ โจ แน�
20 ยาว

พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ จี่ เคอ ย้าง
(มธ� 16:20-28; มก� 8:30-9:1)
22 ยาว พระเยซู จี่ เย นี้ แม้แน� “กงาชฺา
้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ ม้า ไลย่างไลเจ้อ ย้า กงา
โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง� ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ� ปุโรหิต ยอคา อือ แน อางลี้บอางล่าว ม่า
อูบ
่ ฮู อือ กงา จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� แน กงานา ฮาก แซ่ ล่าแง� จ้า พาจาว ม้า กงา
ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 แฮ้นืง เวอ ฮา แต่ล้า ปี่ ล่าง� แน�
23 ยาว พระเยซู มือ ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า เย นี้ แม้แน� “อ่าซ่าง กงานา เค่ ล่า
ซี่ง แง� ค่าตอง นื งบาวา แน ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว� ค่าตอง ไม้กางเขน แฮ้ง กูนืงกูนืง แน
ป่า แล่ยาว กงาก้อง เค่ ลาน โว� 24 ไม้ ชฺา้ ง ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้งนา กงานา ล่อบ่าปา แน
ลาก อือ กงาซฺี้ แง� จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซฺี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่ วด
ี ม้าม้า
25
กงา จา แล แง� จาว่าแน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี อือ อางซื้ง กงาเพล่อ
ยาว� จี่วด
ี ม้าม้า บ่าจา ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง� 26 ยาว อ่าซ่าง กงานา แน กงา ม่า
อู่บจี่ ต่าง แฮ้งนา ซฺ่าจอ ล่าแง� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง แน อ่าโบ้งพาจาว แน
เท่วาด่า อือ� กงู ทื่งกง่า แน แปล้นซ้า แน ลือ เมอ� กงาม มือ ชฺา้ ง แฮ้มาง นา ซฺ่าจอ
แง� 27 ยาว นองมู นู้ จูง จา อือ เวอ� กงา ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� ทื่อบ่า บ่าซฺี่ ฮู เวอ� พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ชี แฮ้ง กงามย้าง เปิน แง� แน�
โมเสส แน เอลียาห์ เย่ด พระเยซู นา ซฺ้า ลือ ชียา้ ง
(มธ� 17:1-18; มก� 9:2-8)
✡ 9:14 9:14 มัทธิว 14:21
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8 นื ง ซฺ่า จายล้า แล่ นี้ ง ย้า� พระเยซู มือ เปโตร ยอห์น แน ยากอบ ยองนา�
ตาแซ้ เวอ ซฺ่ืยแล ยาว อธิษฐาน ฮา แล ชี� 29 ยาว พระเยซู อธิษฐาน ฮา จา เมอ แมก่
า ย่าง เพ่น ชี� พระเยซู ค่าลาว ย่าง ซี้ อางป่อน เพล่อ ล้า ชี แปล้นซ้า ย้าเย่� 30 ยาว
โมเสส แน เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มางเย่ด พระเยซู นา จี่ชา่ ง ชี� 31 ยาว โมเสส
แน เอลี ยาห์ เย่ด จา โย้ เวอ นาบาตา ย้าเย่ แปล้น ซ้า แง� ยาว ยอง อางเลิง่ จี่ กาง
แฮ้ยา่ บ่ามล่าง ยาว� พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชา ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง จี่ เคอ กาง เย�
32 จ้า เปโตร แน ยาง อางช่าง อือย่า ยู่ คู ชีเย� จ้า ยอง ดู่ง ทานล้า ยาว� พระเยซู อาง
โต โย้ เวอ อางแปล้น อางซ้า มย้าง ชี� ยาว ค่า พ่าย่ า 2 คู่น พระเยซู ก้อง จูง จา นา
มย้าง ชี� 33 ค่าพ่าย่า มาง เย่ด ชา แอ เมอ� เปโตร พระเยซู นา จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้แน�
“อ่าจาน เวอ� อางแม่น ย้า กงู นู้ ดื้ง ชีนี้� กงู ซ่าวย่า ชฺอ เซฺ้อ 3 ลาง� ไม้ กงูนา จ้าม ชี
ปี่ ล่าแง กงู นู้ อางล้า กางซื้ง แน� นางนา ทื่อลาง โมเสส นา ทื่อลาง แน เอลียาห์ นา
ทื่อลาง ชฺอ ปี่ เซฺ้อ� แน� จ้า เปโตร จี่ ชี นี้ ยา่ บ่ากงา เย้ง ชี ลางออน เย�
28 ยาว

34 เปโตร

จี่ เมอ� มู่งบื่น ย่าง ยองก้อง ล่อย ลือ นาว� ยาว ยอง แค คูง เย� 35 ยาว
มู่งบื่น โย้ พาจาว มาง อางเซง ย่าง อ่อก ลือ ชีเย นี้ แม้แน� “นี้ ยา่ กงา อางย่า กงา แช้
ยู้ ชี มาง ย้า� ยางนา น้าจ่า โว เป� แน�
36 พาจาว

มาง จี่ เปิน ยาว� ยอง มือ พระเยซู นา ญา เย มย้าง ชี� ยาว ศิษย์ อือมือ
อางเลิง่ มย้าง ชี แฮ้ง� อ่าซ่าง มาง นา บ่าอูบ
่ น้า ปี่ เย�

พระเยซู ย่าเก ค่าพ่าย่า แด่ยา่ อ้อง ชี มางนา ก่าอ่อก ปี่ ชียา้ ง
(มธ� 17:14-18; มก� 9:14-27)
37 ยาว ทื่อนื ง จายล้า แล่ ยาว� ยองมู ย่าง ตาแซ้ เวอ ย่อ ลู่ง ลือ เมอ� ค่องช่าง อา
งอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� 38 ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย ชฺา้ ง อางมู เวอ จี่ฮา้
ว ล้า ชีเย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� กงา อางย่าย่าค่า นี้ มางนา ปล่อง ล่า ปาโน� กงา
อางย่า ทื่อม่าง ญา จา แง� 39 ยาง อางโต โย้เวอ แด่ยา่ อ้อง ปี่ ชี่ ยาว บื้งฮ้าว แง� กา
เทอกา แด่ยา่ มาง ย่าเก มางนา ฮา เลิง ปี่ ยาว� ฮา ยืก ปี่ แง แน ยาง ม่านป่อง โย้เวอ
ค่า นล่าง ปลื้ง ย้า� แด่ ยา่ มาง บ่า ตื่อ อ่อก กา� ยาง นา อางไล้ ฮา แง� 40 แฮ้งย้า
กงาม นาง ศิษย์ อือนา ป้า ปล่อง ปี่ แง� จ้า ยอง มือ บ่าปล่อง กงากา� แน�
41 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “ชฺา
้ ง บ่าเจ่อ อือ เวอ� กงา นองก้อง อางมล่าง ล่า
กงาดื้ง แล แล่แง� กงา นองนา อางมล่าง ล่า กงาโอ้ด แล แล่ ล่าแง�” ยาว พระเยซู
มือ ย่า เก มาง อางโบ้ ง มางนา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “นาง อางย่า มางนา ซฺ่ืย ลา ปาว�
แน�
42 ย่า เก มาง ย่อ ลา เมอ� แด่ ยา
่ มาง ย่า เก มางนา ฮา เลิง แอ ปี่ ยาว ฮา ยืก ปี่
นาว� พระเยซู แด่ยา่ มางนา อี่ ยาว ก่าอ่อก ชีเย� ยาว ย่าเก อางโบ้ง มางนา นี้ แม้แน
ม่า ชีเย� “นาง อางย่า มางนา นาง ยูม
้ เวอ ซฺ่ืย แอน ปาว� แน� 43 ยาว ค่องช่าง อืม
พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง� แน ย่าเก มางนา แด่ยา่ ก่าอ่อก ปี่ ชี่ แฮ้ง นื งบาม่าน คู
ชีเย�
พระเยซู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง
(มธ� 17:22-23; มก� 9:30-32)
ชฺา้ ง มู อือ พระเยซู ฮา ชีแฮ้ง มย้าง ยาว นื งบาม่าน คู เมอ� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์
อือนา จี่ ชา่ ง ชีเย นี้ แม้แน� 44 “กงา นองนา ชา ม่า ล่าง นี้ ง แม่น แน น้า เป� กงาชฺา้
งอางย่า มาง เป� ยาว ชฺา้ ง กงานา บ่าแม่น เย้ง ช่าง ล่าง อือย่า กงานา ชา ชู ล่า แง�
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แน� 45 จ้า ศิษย์ อือ บ่า แบ คู เย พระเยซู ย่า บ้า เจอ จี่ เคอ แงแน� ไม้ พาจาว มาง
ยองนา บ่าปี่ แบ วา� จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าน่า จอ กาเย�
ชฺา้ ง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
(มธ� 18:1-5; มก� 9:33-37)
46 ทื่อนื ง จา แง ศิษย์ มู อือ จี่ เจ้ กาเย นี้ แม้ แน� อ่าซ่าง ชฺา
้ ง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า�
แน� 47 พระเยซู อางแบ เย ยองมู นื งบา คล้า ว โย้ ล้อ แม้ เย้ง แงแน� แฮ้งย้า ยาง
มือ ย่า เก ทื่อ ม่าง นา ซฺ่ื ยล้า ยาว� ยาง ก่องทาง เวอ จูง ล้า ปี่ ชี�
่ 48 ยาว ศิษย์ อือ นา
นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย� ย่าเก อางอี นี้ ออ
ื แม้แน ชี่ อือนา
แม่นช่าง แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงานา แม่นช่าง ล่าชี่ แน ทื่อช่างกานญา� แน อ่าซ่าง กงา
นา แม่นช่าง ล่าแง� พาจาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา แม่นช่าง ชี แน ทื่อช่างกาน
ญา� นองมู นู้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ� พาจาว มาง ฮูยาว ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา
เพล่อ แง� แน�
ชฺา้ ง นางนา ลาบ ล่าง อือย่า นาง มู แน ทื่อช่างกานญา
(มก� 9:38-40)
49 ยอห์น มือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน อู่ บน้า ปี่ ชี�
่ “อ่า จาน เวอ� กงูมู นี้ ยา่ ค่า พ่าย่ า
ทื่อม่าง แด่ยา่ ก่าอ่อก นา มย้าง คูแอ้� ยา นาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ แด่ยา่ ก่า แง� จ้า ยา
กงู อางมู บ่าอ่า แฮ้งย้า กงูม ยางนา ม่า ว่าง ปี่ แอ่� แน�
50 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยอห์น นา จี่ ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน� “ยองนา บ่าม่า ว่าง ปี่ โจ� ไม้
ชฺา้ ง กงูนา บ่าซีบ่าแล ช่าง ล่าง อือย่า กงู อางมู� แน�
สะมาเรียชฺา้ ง อือ ค่อง ย่าง
บ่า มล่าง ยาว พาจาว มาง พระเยซู นา มู่ง ท่า เวอ ล่า แล แง� แฮ้งเย่ พระเยซู
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แอน ชี� 52 ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ ทื่อบา อือนา แอ ลางออน
แอ ปี่ นาว� ยองมู ย้าง สะมาเรีย ค่อง เวอ อ้องแล ชีเย� ยาว พระเยซู นา อางเกิง่ เก้ม
ล่อ คู ชีเย� 53 จ้า โย้เวอ ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา บ่าลาบบ่าตอน คู เย� ไม้ ยอ อางแบ เย
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา แอ แงแน� * 54 ยากอบ แน ยอห์น พระเยซู ศิษย์
มาง เย่ด แฮ้แม้ มย้าง ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� กงูยา่ มู่งท่า เวอ บี่ท่อ แฮ้ง
นา ฮ้าว ชฺา้ ง นี้ มู นา กลา จฺ่อ ปี่ โค ปยาเด่�” แน�
55 จ้า พระเยซู มือ ยองนา อี่ ชีเย� 56 ยาว ยองมู ย่าง ค่อง ทื่อ ค่ อง เวอ แลน แล่
น้าว�
51

พระเยซู นา เค่ นี้ ยา่ ล้อแม้ ฮา แง
(มธ� 8:19-22)
57 ยาว ยอง แก้บ้า ย่อ แล เมอ� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย พระเยซู นา จี่ชา
่ ง เย นี้ แม้
แน� “นา เกิง้ แอ แง กงา คาตา ยา เค่ แอ แง� แน�
58 ยาว พระเยซู มือ ยางนา พอ เย นี้ แม้ แน� “ฮ้อ นโจ้ง นี้ ยา
่ ดื้งย้า อางจา� ฮาย่า
ปย้าม กว่า อืม มือ อางป่าม ดื้งย้า อางจา� จ้า กงาชฺา้ งอางย่า นี้ ม้า ยูย
่ า่ ดื้งย้า บ่าจา�
แน�
59 ยาว พระเยซู ชฺา
้ ง ทื่อม่าง มางนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “กงาก้อง เค่ ล้า ปาว� แน�
จ้า ค่าพ่าย่า มาง พอ ชีเย นี้ แม้แน� “กงานา อ่าโบ้ง นา พ่าว ซฺ้า แล ปี่ ล่าปาว� ยาว
ยาง ซฺี้ เมอ� กงา ยาง อางโต แฮ้ง พูม ยาว นางก้อง เค่ แล แน� แน�
*

9:53 9:53 ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ อางเมิง อางฮื่อ ย่าง เย� แน สะมาเรียชฺา้ ง อือ ยิวชฺา้ ง อือนา
เม้อ แง�
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พระเยซู มือ ม่า ชี นี้ แม้แน� “ชฺา้ งซฺี้ต่องชฺา้ งซฺี้ แน พูม ลางกา ปี่ ปาว� จ้า
นา พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชีนี้ง� ชา ป่าว กว่า แอ ปาว� แน�
61 ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง มาง จี่ ชีเย นี้ แม้ แน� “กงา นางก้อง เค่ แอ แน� จ้า กงา
ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ม่า แล ปานา� แน�
62 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้ แน� “อ่า ซ่าง กงาก้อง เค่ แล ยาว ยาง จี่ วด
ี อา
งอ้าน แฮ้งนา โมงซฺ้า แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว กงู ก่าซ้าด มาง ล่ากาน ว่า แฮ้ง บ่าซูม
เป� แน�
60 แฮ้งเย่

10

พระเยซู ศิษย์ 72 คู่น ซฺาแอ ปี่ ย้าง
โย้เวอ จายล้า แล่ ยาว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง มู เค่ ลา ชี โย้เวอ ชฺา้ ง 72 คู่น
แช้ยู้ แล่ ชีเย� ยาว อางกู่ อางกู แน ซฺาแอ ปี่ ชีเย� ยาง อางเมิง แน ค่อง ชา แล แฮ้ออ
ื
ก้อง ซฺาแล ลางออน แล ปี่ ชีเย� 2 ยาว พระเยซู ยองนา ม่า เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง อางบ
ย่า ย้า กงานา เจ่อ ล่าซี้ง แง� จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวกว่าฮู นี้ ยา่ อางบย่า แน
บ่าจา� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า อางคลาอางซ้าง อางซื่อ บย่า แน ซื่อ ล้า ยาว ชูญ่าม เคอ ชี อือ
ช้อด ย้า� จ้า ชฺา้ ง ล่า กาน ว่า ฮู ชูฮู อือ บ่า บย่า� แฮ้แม้ แนยาว พาจาว มางก้ อง ชฺา้ ง
อางเลิง่ อางแม่น ป่า วกว่า ฮู ป้า คูโว� 3 ยาว แอ คู ปาว� จ้า บ่า ลู่ ม โจ เป กงา นอง
นา ซฺา แอ ปี่ ล่าง นี้ � น่ อ แกะอางย่า ฮ้อ นโจ้ง ก้องนื้ ง เวอ ดื้ง ชี แน ทื่อ ช่างกานญา
เป� 4 ยาว พลู้ แน แพล่อง บ่าฮาน แอ คู โจ� ยาว แค้บ แฮ้ง ฮ้านเพ้อ แน บ่าฮาน แอ
โจ� แก้บ้า ย่อ แอ คู เมอ ไว่ไว่ แน แอ คู โว� ชฺา้ ง นา มย้าง ยาว บ่าซ่าว จี่ชา่ ง คู โจ�
5 นอง ยูม
้ ล้อลาง ก้อง อ้องแล แง ยองนา นี้ แม้แน ก่ามป่อน ปี่ โว� จาบื่อดื้ งบื้อ แน
จา แล โว แน� 6 จาว่าแน ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นองนา แม่น แน ฮู พลา ล่ายาว� พาจาว มาง
ยองนา ก่ามป่อน ปี่ แง� จ้า ยอง นองนา แม่น แน บ่าฮูบ่าพลา ล่ายาว� พาจาว มาง
ยองนา ก่ามป่อน บ่าปี่ � 7 ยาว นอย่า ยูม
้ ล้อยูม
้ ก้อง ดื้ง แง� แฮ้ลาง ก้อง ย้า ดื้ง แล
โว� บ่าพ่าง กว่า โจ� ยอง บ้าเจอ จฺ่าต้าง ปี่ ล่าเวิม จฺ่า กาโน� ล่ากานว่าฮู นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่
ต่างก้อ ยาง ล่ากาน ว่าฮู่ แฮ้ง ล่อ ย้า กงาบู้ แง� 8 ยาว ค่อง ล้อค่อง ก้อง กงา อ้องแล
แง� ฮาก บ้าเจอ ปอ ปี่ จฺ่า ปี่ ต้าง ล่าเวิม มือ จฺ่า กาโน� 9 แฮ้ค่อง ก้อง ชฺา้ ง อางด้าอา
งกย้าง อือ นา ยา จ่า กาโน� ยาว ยองนา ม่า โว นี้ แม้ แน� ‘พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางญ่าม ย่าง แท้ ล้าน ญา�’ 10 จ้า ค่อง ล้อค่อง ก้อง ชฺา้ ง อือ
นองนา บ่าลาบบ่าต้อน ล่ายาว� แก้ บ้า โย้เวอ ยองนา นี้ แม้ แน จี่ โว� 11 ‘จาว่าแน นี้
เมิง ก้อง ค้าล้า อือ กงู ล่าคื่อ นู้เวอ ต่า ยาว� กงู ทาก อ่อก แล่ แง โค ย้า� กงู ยองนา
แบ ปี่ แง� พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางญ่าม ย่าง แท้ ล้าน
ญา� แน� 12 กงา ม่า ล่าว่า ค่อง แฮ้ค่อง เวอ ชฺา้ ง อือย่า� ต้าดต่อน นื ง เคอ เมอ� โส
โดม อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� แน� ✡
1 น่ อง

พระเยซู ชฺา้ ง พาจาวจี่ต่าง นา บ่าน่า อือนา ม่า ย้าง
(มธ� 11:20-24)
13 แฮ้งย้าเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แง� “โคราซิน อางเมิง ชฺา
้ ง เวอ� แน เบธไซ
ดา อางเมิง ชฺา้ ง เวอ� กงา นอง อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ� อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ
ไลเจ้อ ย้า ฮาย มย้าง ปี่ ล่าแอ่� จ้า นอง บ่าเจ่อ จ่าล่า� แฮ้งย้า พาจาว มาง โคราซิน
อางเมิง แน เบธไซดา อางเมิง ชฺา้ ง อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี�
่ จาว่าแน กงา ไทระ อางเมิง
✡ 10:12 10:12 ปฐมกาล 19
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ชฺา้ ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ ง โย้เวอ นอง อางเมิง โย้เวอ ฮา ชี แม้แน ฮา ยาว� มล่าง
คางญ้า อางเมิง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า� อางซีอางแล แบจ่าแล่ คู ยาว นื งบาเพ่น คู แง� ยาว
อางก่า อางตูม ก่าซ่ อบ พ้า อางซา อือ ตูม แล่ คู แง� ยาว บี่ ยา่ วค้า ล้า อางตู่ โย้ เวอ
พ่อ แล่ คู แง� นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ยอย่า ม้าม้า ย้า นื งบาเพ่น ชี แน�
14 พาจาว มาง อางซีอางแล ต้าดต่อน แฮ้นืง ย้า� โคราซิน อางเมิง ชฺา
้ ง แน เบธไซดา
อางเมิง ชฺา้ ง นี้ � ไทระ อางเมิง ชฺา้ ง แน ไซดอน อางเมิง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ
แง� 15 แน คาเปอรนาอุม อางเมิง ชฺา้ ง นี้ ง ทื่อช่างกานญา� บ่าเย่ง โจ เป พาจาว มาง
นองนา มู่ง เวอ ซฺ่ืยแล ล่าง แน� แฮ้แม้ บ่าอ่า เป น่ อ ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง เวอ กงา กลา แอ
ชากอน ย้า� แน�
16 ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ชฺา
้ ง นอง จี่ต่าง นา น้าจ่า ล่าง
อือย่า� กงา จี่ต่าง นา น้า จ่า ชี แน ทื่อช่างกานญา� ชฺา้ ง นองนา บ่าเจ่อ แน จี่ต่าง บ่า
น่า จ่า ล่าง อือย่า� กงานา บ่าเจ่อ แนยาว กงา จี่ต่าง นา บ่าน่า จ่าล่า แน ทื่อช่างกาน
ญา� ชฺา้ ง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง อือย่า� พาจาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่า ชี่ มางนา บ่าเจ่อ แน
ทื่อช่างกานญา� แน�
ศิษย์ 72 คู่น พ่าว ลา แล่ ชี่ ย้าง

ศิษย์ 72 คู่น พระเยซู ซฺาแอ ปี่ ชี่ อืม พ่าว ลา แล่ ชี่เย� ยองมู นี้ ยา่ นาบาตา
กย่าง พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “อ่าจาน เวอ� กงู นาง อางเม้ง จี่ อ่อก เมอ ซ้าม
บา แด่ยา่ อืม กงู จี่ต่าง นา น้าจ่า ล่าแง� แน� 18 พระเยซู พอ เย นี้ แม้แน� “กงาย่า
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มู่งท่า เวอ จาย กลา ลือ นา มย้าง แอ มู่งบล่าบ ช้อด ย้า� 19 กงา
นองนา ล่าที่ ปี่ ล่าแอ่� นองนา ฮาย ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ แฮ้งนา ก่าจ่า ปี่ ล่า
แอ่� นอ อื้อล้าง อางปีด แน แมงป่อง อือนา น่าง เวิม บ่าด่าบ่ากย่าง เป� ฮาก นองนา
บ่าแม่น เย้ง ช่าง ล่าง อือนา� เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่าปี่ ฮา ล่า กงากา แน� 20 จ้า แด่ยา่ อือ
นอง จี่ ต่าง แฮ้ง นา น้า จ่า ล่า ชี่ แฮ้งนา บ่า กย่าง คูโจ� จ้า พาจาว มาง นอง อางเม้ง
คาโคลาโค� มู่งท่า ชา อ้องแล อางเม้ง ปาบ โย้ แต้ม กาน ชี ชี แฮ้ง กย่าง คูโว�” แน�
17 ยาว

พระเยซู พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
(มธ� 11:25-27; 13:16-17)
21 แฮ้ญ่าม เมอ� อางค่ อง อาง ล้า อาง เซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง พระ เยซู นา ฮาย ก ย่า
งม่อนซ้า ปี่ ชีเย� พระเยซู มือ จี่ เย นี้ แม้ แน� “อ่า โบ้ ง พาจาว เวอ� นา มู่ง ท่า แน
ชฺา้ งอางเมิง อางซื้ง มาง ย้า� กงา นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าแน� ยีน
่ ดี ย้าเป นาง นี้ เลิง่
ชฺา้ ง อางแอ้น อางแบ อือนา โชง ชี ชี นี้ ยา่ � จ้า ชฺา้ ง บ่าแบบ่าบู่ ย่าเก ป้าค้า อือนา แบ
ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � อางอ้า ย้า อ่าโบ้งพาจาว เวอ� นาง เพล่อ ปี่ ซี่ แม้แน เพล่อ ปี่ ปาว� แน�
22 “พาจาว กงา อ่าโบ้ง ม้า� กงานา กูยา
่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ จา ปี่ ล่าแง�
กงานา อ่าซ่าง มาง บ่าแบ ล่า กงากา� พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ญา อางแบ ล่า กงา
กา แน� ยาว พาจาว กงา อ่าโบ้ง มางนา อ่าซ่าง มาง บ่าแบกงากา� กงา แน กงา ชฺา้ ง
แช้ยู้ ชี่ อืนญา� พาจาว กงา อางโบ้ง มางนา อางแบ กงากา แน�”

พระเยซู ยาง ศิษย์ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� ยาง ศิษย์ อือ นา พลาบ จี่ ชา่ ง
เย นี้ แม้แน� “พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � นองนา อางเลิง่ อางแม่น
กงามย้าง ปี่ ล่า ชี่ นี้ ง ย้า� 24 กงาย่า นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า นี้ แม้ แน� อามือ นอง
อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ ยา่ � ค้าแต้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แน ก่าซ้าด อือย่า นา
บาตา แน กงากย่า กงามย้าง คู ซี้ เวิม� ยอ บ่ากงากย่า แน บ่ากงามย้าง คู� แน�
23
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สะมาเรียชฺา้ ง นื งบา อางแม่น

25 ยาว อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู ทื่อม่าง จา ชีเย� ยา แบ ซี้ แง พระเยซู อางลี้ บอาง
ล่าว ม้าม้า ล่า แบบู่ แงแน� แฮ้งย้า ทานล้า ยาว พระเยซู นา นื งบาเจ้อฮู ชี� ยาง น้า
เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล นี้ ยา่ � กงา
บ้าเจอ กงาฮา แง�” แน�
26 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน พอ ชีเย� “โมเสส อางลี้ บอางล่า ว เวอ นี้ เลิง
่ นา ล้อ แม้
แต้ม ชี ชี� ยาว นา ล้อแม้ แบบู้ แง�” แน�
27 ยาง พอ ชีเย นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบา โค� ก่ามกืด โค� แฮ่ง โค แน
ลาก โว� ค่าตอง นา ลากจ่าแล่ง แฮ้งแม้แน ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือนา ลาก โว�”

ยาว พระเยซู มือ จี่ เย นี้ แม้ แน� “กง่า คางญา แฮ้ แม้ ฮา แล เป� ยาว พาจาว
มางก้อง จี่วด
ี กงาจากงาดื้ง แล แง�”
29 จ้า ยา ฮากนา ฮาย ฮู ปี่ ซี้ แง� ยาง นี้ แม้ น้า ชีนี้ กง่า คางญา แน� ยาว ยาง นี้
แม้ น้า แล่ แง� “กงา ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง ชฺา้ ง ม้า อ่าซ่าง�”
28

พอ เย นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย� ยา ยิวชฺา้ ง เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง เวอ จาย เยรีโค อางเมิง เวอ ย่อ แล ชีเย� จ้า แก้ บ้า ย่อ เมอ ค่ามู่ยค่ามโจน อือ
ปู่น� ยาง ค้า จา แฮ้ง ยู ปี่ ชี่ ยาว ยางนา ตื่อ ยาว ฮื่น ชี� ค่า พ่าย่ า มางนา ด้า จา ปี่
น้าว� ป้า ดจา ซฺี้ เย แก้ บ้า ก่องทาง โย้ เวอ� 31 จ้า ปุโรหิต ทื่อ ม่าง ย่อ ลือ ชีเย� ยาง
ค่าพ่าย่า มางนา มย้าง ยาว� ยาง แก้บ้า ทื่อปล่าก ป่ากย่า ย่อ แอ นาว� 32 ยาว โบสถ์
เวอ ปล่องฮู ว่าฮู ทื่อม่าง มาง ทื่อช่างกานญา� ยาง ค่าพ่าย่า มางนา มย้าง ยาว� ยาง
แก้ บ้า ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า ย่อ แอ นาว� 33 จ้า สะมาเรียชฺา้ ง ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า มาง ย่อ ไก
ลือ ชีเย� ค่าพ่าย่า มาง นา มย้าง ยาว� ยาง ซื่งกง่ากย้า เย่� 34 อางไว่อางคย้าง ย้าเย่
อ้อง ปล่อง แล่ ชี� อ่างูน
่ แต่ ค่า แน นํ้ามันมะกอก ย่าง ค่าพ่าย่า มาง ด้า เวอ กาน ปี่
ชีเย� นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ค่า พ่าย่ า มาง ด้า แฮ้ง นา บ่า ปี่ ด้า แน เย� พ้า ป้าน ปี่ ยาว ยาง
ลา มาง ต่างค่าง เวอ อาม ตา ปี่ นาว� ยาว โรงแรม เวอ ซฺ่ืยแล ชีเย� ยาว ยา จ่า แอ
ชี� 35 ยาว ทื่อนื ง จายล้า แล่ยาว� สะมาเรียชฺา้ ง นี้ มาง โรงแรม อางซื้ง มางนา *พลู้ 2
เหรียญ ปี่ น้าว� ยาว นี้ แม้แน ม่า ชีเย� ‘ยางนา แม่น แน ฮูพลา เป� ยาว อางฮู่ ลาม
แล ชี แฮ้ยา่ กงา พ่าวลือ แล่ เมอ ปี่ ล่าว่า� ” แน�
36 ยาว พระเยซู น้า ชีเย นี้ แม้ แน� “นาง เย้ง ฮู แล่ว แล� ชฺา
้ ง 3 คู่น นี้ ยา่ ล้อ มาง
เวอ� ชฺา้ ง ค่ามู่ยค่ามโจน ปู่น ชี มาง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง มาง แน ฮาย แบ ปีง�” แน�
30 พระเยซู

อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู มาง พอ เย นี้ แม้ แน� “ชฺา้ ง ค่าพ่าย่า อางด้า มาง
นา ซื่งกง่ากย้า ฮาช่าง มาง� พระเยซู ยางนา จี่ชา่ ง เย นี้ แม้แน� “นี้ แม้แน ยาว นาง
ยาง แม้แน ฮา ฮู แล�”
37 ยาว

มารีย์ แน มารธา
แก้ บ้า ย่อ เมอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ� ค่อง ทื่อ ค่ อง เวอ อ้อ งแล ชี� ค่อง
โย้ ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา เย อางเม้ง มารธา แน� ยาง พระเยซู นา ยาง ยูม
้ เวอ ป้า ดื้ง
39
ปี่ นาว� ยาว มารีย์ มารธา อางป่อ มาง จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง แท้ แน ดื้ง ชีเย� ยา
พระเยซู จี่ แฮ้งนา ดื้ง น้า ชีเย� 40 จ้า มารธา จฺ่าเกิง่ แต่ง แฮ้ง ซืกซาก ชีเย ยาง พระ
เยซู นา ม่า เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� นา บ่าแบ ล่า กงา อางป่อ ม้า กงานา ทื่อม่าง
แน ล่ากาน ตอ ว่า ปี่ ล่าแง� ยางนา ม่า กงานา ปล่อง ปี่ ล่า ปาโน� แน�
38

*

10:35 10:35 พลู้ 2 เหรียญ นี้ ชฺา้ ง ล่ากาน ว่า ฮู่ 2 นื ง แฮ้ง ล่อ เย่�
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จ้า จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ยางนา พอ เย นี้ แม้ แน� “มารธา เวอ� นาง นื งบาต่อง โย้
เวอ อางเลิง่ ไลเลิง่ ย้า จา แง นางนา ฮา ซืกซาก ปี่ ล่าง� 42 จ้า ทื่อย่าง ย่า จา แง ปีน
แตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ แน� ยาว มารีย์ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ แฮ้เลิง่ แช้ยู้ ชี� แน อ่าซ่าง มาง
ยางนา บ่าย่าด ฮื่น กงากา� แน�
41

11

พระเยซู อธิษฐาน ฮา อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
(มธ� 6:9-15)
1 ยาว ทื่อ เทอ จา แง� พระเยซู ตี ทื่อ ตี เวอ อธิษฐาน ฮา เปิ น เมอ� ศิษย์ ทื่อ ม่าง
อ้อง ล้า ยาว น้า ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� อธิษฐาน ฮา อางเลิง่ ยอห์น ยาง ศิษย์ อือ
นา ม่าอูบ
่ ชี แฮ้� บ้าเจอล้อแม้ อธิษฐาน ฮา แงแน กงูนา ม่าอูบ
่ ล่าปาว�” แน� 2 ยาว
พระเยซู มือ ม่าย ชี นี้ แม้แน “นอง อธิษฐาน ฮา เมอ� นี้ แม้แน จี่ โว�”
“พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� นางนา ชฺา้ ง อือนา สรรเสริญ ฮา แล ปี่ โว�”
“กงู นางนา ป้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ล่าแง�”
3 “มี้นืง กงูนา จฺ่าเกิง
่ จฺ่าเซฺ่อ ก้อ แน ปี่ ล่า ปาว�”
4 “กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู ล่าโจ�
ฮาก กงูนา อางบล่าบ ฮา ล่า เมอ กงู ยองนา อางซี บ่ายู แฮ้งแม้แน�”
“กงูนา ปล่อง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ล่าโจ� แน�
ป้า แล แล่ง ย้าง
(มธ� 7:7-11)
5 ยาว พระเยซู จี่ แล่ง นี้ แม้ แน� “จาว่า แน 12 โมง มู่ง คี่ โย้ เวอ นางก้อง อางช่าง
บ่อซฺา ล้า เมอ� นาง ยูม
้ โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ จฺ่าปี่ เซฺ่อ บ่าจา� แฮ้งย้า นาง 12 โมง มู่งคี่ โย้
เวอ� นาง อางช่าง ทื่อม่าง มางนา ซฺาแล ยาว นี้ แม้แน ฮ้าว ม่า� 6 ‘กงา อางช่าง เวอ�
จฺ่า เกิง่ ปี่ ล่าว แล� ไม้ กงาก้อง อางช่าง ล้าน ชี� จ้า กงา ยูม
้ โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ จฺ่า เซฺ่อ
7
บ่าจา�’ แน� ยาว อางช่าง นาง จฺ่าเซฺ่อ ป้า แล ชี มาง นี้ แม้แน พอ ล่าง� ‘บ่าฮ้าว ล่า
โจ� ล้องก้อ ย่าง อางแซ่ กาน ย่า� กงา แน อางย่า อืม ยู่ป่าม คล้าว เวอ ยู่ โค ญา�
เจิน
้ เจ้อ บ่า ทาย กอ ปี่ ล่า กงา ชี ล้า� แน� 8 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� อางช่าง กาเวิม
บ่าทาย กอ ปี่ ล่า เป� จ้า ยาง ทานล้า ยาว กอย ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � นาง อางล้าน แน บ่าซ่า
จอ แฮ้งนา บ่าโอ้ด กงากา แฮ้ง ปาปาย เป� ยาว ยาง มือ นาง กงา ซี้ง ล่อ ย้า กอย ปี่
ล่าง�
9 “ยาว กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ป้ า ยาว กงา แง� ซฺ้า ยาว มย้าง แง� ล้องก้อ โย้เวอ
คอก ยาว ชฺา้ ง อางคล้าว จา มาง ล้องก้อ แฮ้ง พอง ล้า แง� 10 ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค พา
จาว มางนา ป้า คูง อือ กงา คูง แง� ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา ซฺ้า คูง อือ พาจาว
มางนา มย้าง คูแง� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มาง ล้อ งก้อ แฮ้ง คอก คูง อือ� พา
จาว มาง ล้องก้อ แฮ้ง พอง แง�
11 “นองมู โย้เวอ อ่าซ่าง จา แง อางย่า อือ ล่องแต่ ป้ า ยาว� อื้อล้าง อางปี ด อือ ชู จฺ่า
ปี่ แงแน� 12 บ่าอ่ายาว อางย่า อือ ยาอู ป้า เมอ� แมงป่อง อือ ชู ปี่ แงแน� 13 ซ้ามบา
นอง ชฺา้ ง บ่าแม่น อืม� ค่าตอง อางย่า อือนา อางเกิ่งอางก้อ อางแม่น ปี่ นา แบ แง�
ท้าว พาจาว กงู อางโบ้ง มู่งท่า ดื้ง ม้า� ชฺา้ ง ยางก้อง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
ป้า อือนา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง บ่าปี่ ลา�”
พระเยซู ล่าที่ แฮ้ยา่ พาจาว มางก้อง จายลือ แง
(มธ� 12:22-30; มก� 3:20-27)

ลูกา 11:14

151

ลูกา 11:29

14 ทื่อนื ง

จา เย� พระเยซู ค่าพ่าย่า บ่าจี่ตอ กาง มางนา แด่ยา่ ก่าอ่อก ปี่ ชีเย� แด่
ย่า มาง อ่อก ยาว� ค่าพ่าย่า มาง จี่ตอ กา ชีเย� ค่องช่าง อือ นาบาตา เย นื งบาม่าน
คู แง� 15 ทื่อบ่า จี่ กาง นี้ แม้แน� “เยซู ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางก้ อง ล่าที่ กงาบู้ ชี�
แฮ้งย้า ยา แด่ยา่ ก่า อ่อก กงา กาแง� แน�
16 ยาว ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ� พระเยซู นา ฮ้าวม่า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ฮู ปี่ ชี�
่
17
ไม้ แบ ซี้ง เย พระเยซู พาจาว มางก้อง ม้าม้า ล่า จายลือ ชี แน� ยาว พระเยซู อาง
แบ เย� ยอ บ้าเจอ เย้ง แงแน� แฮ้งเย่ นี้ แม้แน ม่า ชี� “อางเมิง ล้อเมิง ชฺา้ ง อือ ซีแล
บ่า โลง กาง� แฮ้ เมิง ย่า อางเมิง บ่า เพล่อ แล ตอ กา เป� ยาว ยูม
้ ชฺา้ ง ล้อ ยูม
้ ซีแล
18
กาง ยอ ก่างพยา คู แง�
ยาว นอง จี่ กาง แง� กงา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง ล่าที่
แฮ้ง ไจ แด่ยา่ อือนา ก่า ชี แน� นี้ แม้แน ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ค่าตอง แด่ยา่
ย่าเจ่น อือนา ก่างพยา ยาว� ยาง อางโต แฮ้ง ก่างพยา แล่ กาน้าอี�
่ ยาว ยา ล้อแม้
แน แด่ ยา่ ยอคา ก่าซ้าด เพล่อ แล ตอ กาแน� 19 ท้าว นอง ศิษย์ อือ ย่า อ่า ซ่าง ล่า ที่
แฮ้ง ไจ คูแง� ไม้ ยอง ทื่อช่างกานญา แด่ยา่ นา ก่าอ่อก แง� จาว่าแน นอง ศิษย์ อือ
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ แฮ้ง บ่ากงา ไจ ยาว� กงาม มือ ทื่อช่างกานญา ซาตาน
แด่ ยา่ ยอคา ล่าที่ แฮ้ง บ่ากงา ไจ� นี้ แม้แนยาว นอง ศิษย์ อือย้า นองนา อางซี ต้าด
ต่อน ล่าง� 20 จ้า กงา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ แด่ยา่ นา ก่าอ่อก แง� นี้ แม้แนยาว
พาจาว มาง ก่าซ้าด ชา ลือ เพล่อ ลืง ย่าง อางญ่าม ชา เคอ ลือ ญา� แน�
21 จาว่า แน ยูม
้ ซื้ง อางแก่ นอางคา มาง ล่าไม แน มยา ท่าม ยูม
้ ล่อ ดื้ง ยาว� ยาง
อางเกิง่ อางก้อ อือย่า บ่าโปยว เป� 22 จ้า ชฺา้ ง ยาง ล่อบ่าปา แน แก่นคา อือ อ้องล้าน
ยาว� ยางนา ก่าจ่า ยาว ยาง มยา แน ล่าไม อือ ฮ้าน แอ้น ปี่ ยาว� แฮ้เมอ เคิน ยาว
ยา อางเกิง่ อางก้อ อืม โค ย้า ยู้ แง�
ชฺา้ ง กงา จี่ ต่าง บ่า ฮายเค่ อือ ย่า ชฺา้ ง กงานา เม้อ ล่าง อือ ย้า� ชฺา้ ง กงานา บ่า
ปล่อง ล่าง อือย่า� ชฺา้ ง กงา ล่ากาน แฮ้ง ฮาย ก่างพยา ปี่ อือย้า เป�
23

แด่ยา่ อ่อง แน แด่ยา่ อ่อก ย้าง
(มธ� 12:43-45)
24 “แด่ ยา
่ มาง ชฺา้ ง อางโต โย้ เวอ อ่อก ยาว� ตี อางกื ออางคาก อือ เมอ ดื้งย้า ซฺ้า
กว่า แอ ชีเย� จ้า บ่าซฺ่า กงากา เย� ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่ เย� ‘กงา ชฺา้ ง กงา อ้องอ่าน
มางก้ อง พ่าว อ้อง แล่ง แฮ้ง เชคาไล� แน� 25 ยาว ยาง พ่าวแอ้ น น้าว� ยาว ยาง
มย้าง ชีเย� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ยูม
้ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อือ ป้าค้า เพล่อ ชี แน� 26 แฮ้งย้า ยาง มือ
แด่ยา่ ยาง ล่อบ่าปา แน อางโซ้กอางไล้ อือนา 7 โต ช่าง ยาว� ชฺา้ ง แฮ้มางก้อง ทื่ งก
ง่า แน อ้อง ชีเย� ยาว ชฺา้ ง แฮ้มาง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา เย ลาบ้าบ แง� แน�
ชฺา้ ง ก่ามป่อน กงาบู้ อือ

27 พระเยซู

นี้ เลิง่ อู่บน้า ปี่ เมอ� ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ค่าบาย่า ทื่อม่าง นี้ แม้แน จี่ ฮ้าว
ล้า ชีเย� “ค่าบาย่า นางนา เกิด
้ อ่อก ลือ ปี่ ล่า ชี่ ม้า� แน นางนา ลองแปด ชู่ ปี่ ล่าชี่
ม้าย่า ก่ามป่อน กงาบู้ แง� แน�
พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “อางอ้า ย้า� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง
นา น้า อือ� แน ฮายเค่ อือ ก่ามป่อน ม้าม้า ย้า กงาบู้ แง� แน�
28 จ้า

ชฺา้ ง พระเยซู นา บ่าน่าจ่า อือ
(มธ� 12:38-42; มก� 8:12)
29 ค่องช่าง อือ บย่า แน ปลืงแท่ง ลางกา ยาว� พระเยซู ยองนา จี่ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน�
“อามือ ชฺา้ ง นี้ ยา่ บ่าแม่น คู� อาล่อม มือ กงานา ม่าย อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ เค้

ลูกา 11:30

152

ลูกา 11:42

ฮา ปี่ ล่าง� ไม้ ยอ แบ คู ซี้ แง กงานา พาจาว มาง ม้า ม้า ล่า ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี่ แน� จ้า
กงา เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮายฮู ปี่ ล่าเป� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู โย
*
นาห์ ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งญา ฮาย ฮู ปี่ ล่าง� 30 โยนาห์ ก้อง ม้างม้าเจ้อ ตอล้า
ชี แฮ้� นี นะเวห์ ชฺา้ ง อือนา ฮายแบ ปี่ แง� พาจาว ม้า โยนาห์ นา ซฺาลือ ปี่ ชี่ แน� ยาว
กงา เมอ อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ � อามือ ชฺา้ ง อือ นา ฮายแบ ปี่ ง แง� พาจาว ม้า กงาชฺา้
งอางย่า มางนา ซฺาลือ ปี่ ชี่ ม้าม้า แน� 31 ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง อางบล่าบ คาโคลาโค
อือนา อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง� พระราชินี เชบา อางเมิง โย้เวอ จายล้า ชี มาง พาจาว
มาง ล้าก้า โย้เวอ นอง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ แง� ยา อางเว่อ เวอ จายล้า
ชี ก่าซ้าด โซโลมอน วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง น้า ล้า แงแน� จ้า กงา ก่าซ้าด โซโลมอน ล่อบ่า
ปา แน ฮื่อ เวิมมือ นองมู นี้ ยา่ กงานา บ่าน่าจ่าล่า คู� 32 อางนื งต้าดต่อน แฮ้นืงย่า นี
นะเวห์ อางเมิง ชฺา้ ง อือย่า นองมู อามือชฺา้ ง อือก้อง ทื่งกง่า แน ทาล้า แง� ยาว นอง
นา จี่ ล่า คูแง� ไม้ นี นะเวห์ อางเมิง ชฺา้ ง อือ โยนาห์ ม่าอู่บจี่ ต่าง ย่าง กงากย่า คู ยาว
อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง คู� จ้า กงา โยนาห์ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ เวิม มือ กงา ม่าอูบ
่ ล่า
เมอ� นอ กงานา บ่าน่าจ่า ล่า แน นื งบา บ่าเพ่น คู�
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮาย แปล้นซ้า ปี่ ย้าง
(มธ� 5:15; 6:22-23)
33 “อ่าซ่าง มาง ต่องซฺ่ ือลาน ท่อ ยาว บ่าโชง ชี� บ่าอ่า ยาว นื้ งชฺา
่ ่อง แฮ้ง บ่าโคบ
่ อูล
ชี� จ้า ต่องซฺ่ือลาน ชี ย้า โย้เวอ ตื้ง ชี คู แง� ชฺา้ ง อ้อง ล้า เมอ แปล้นซ้า แน มย้าง ปี่
แง� 34 แมนื อ นี้ ยา่ เพ้ก ลื่อยาว นื งบา แม้แนย้า� นี้ แม้แนยาว แมนื อ นี้ ง แปล้นซ้า
ยาว นื งบา แฮ้ง คาตา ย้า แปล้นซ้า แง� จาว่าแน นอง แมนื อ แฮ้ง แม่น ยาว� นอง นื
งบา แฮ้ง คาตา ย้า แม่น แง� จ้า นอง แมนื อ บ่าแม่น ยาว� นอง นื งบา นี้ ยา่ โค ย้า วื้ง
ว้าง แง� 35 นี้ แม้แน ยาว แม่น แน แล่ม แล่ โว� นอง นื งบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า
แฮ้ง วื้งว้าง แน บ่าฮา ปี่ โจ� 36 จ้า นอง นื งบา เวอ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง ปลื้ง แน จา
ยาว� บ้าเจอ ล้อกย้า มือ อางวื้งอางว้าง อือ บ่าจา� นอง นื งบา คาโคลาโค นี้ ยา่ อาง
แปล้นอางซ้า อือ ปลื้ง ย้า� กู่มบี่ท่อ นองก้อง ท่อ ลือ ปี่ ชี่ แม้แน ย้า� แน�
พระเยซู ฟาริสี แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือนา จี่ เคอ ย้าง
(มธ� 23:1-36; มก� 12:38-40; ลก� 20:45-47)
37 พระเยซู จี่ เปิ น ยาว� ฟาริสี ทื่อม่าง จา เย พระเยซู นา ยาง ยูม
้ เวอ ฮ่าง ช่าง จฺ่า
แอ ชีเย� ยาว เคอ แอ ยาว พระเยซู นา ฮ่างเพิน
่ 38 ยาว ฟา
่ จาม ชี ชี โย้เวอ ดื้ง ปี่ ชี�
ริสี แฮ้มาง นื งบาม่าน ชีเย พระเยซู ยา บ้าเจอ ล่าปู่ บ่าชี่ แล่ แน� ยิว อางลี้บ นี้ ยา่ ฮ่า
งจฺ่า เมอ ล่าปู่ ชี่ แล่ เปิน แง� 39 พระเยซู ม่าย ชี นี้ แม้แน� “ฟาริสี นอง เวอ� นอย่า
อางลี้บอางล่าว แม่น แน ฮายเค่ ยาว ฮากนา ฮายฮู ปี่ ง� นอย่า ชฺา้ ง อางแม่น แน� จ้า
ม้าม้า นี้ ยา่ นอง นื งบา คล้าว โย้ อางโซอางซา อือ แอ่ ย้า จา แง� นอง ลอค่อ อางเง้
ป่ากย่า แอ่ แน เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แม้แน ย้า� จ้า ลอค่อ คล้าว โย้เวอ บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง อือ แอ่ ย้า
จา แง� 40 จ่างแคนแคน กา ชี� พาจาว ม้า อางเง้ แน อางคล้าว แฮ้ง แต่ง ชี ชี บ่าอ่า
ลา� 41 นี้ แม้ยาว� นอง ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง เมอ นอง นื งบา คล้าว เวอ
จายล้า ปี่ โว� ยาว นอง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ แง� พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้
แม้ ย้า�”
42 “ฟาริสี มู นอง เวอ� พาจาว ม้า นองนา อางซี ต้าดต่อน ล่าง เป� อางเกิง
่ อางก้อ
คาโคลาโค นอง กงายล้า ชี อือ ทื่อแช่ ปูน กงา ยาว� พาจาว มางนา ทื่อ ปูน ปี่ แง� ตื่ง
*

11:29 11:29 โยนาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ล่องแต่ อางฮื่อ มาง ป่องปอง เวอ 3 นื ง แน ดื้ง ชี มาง
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ยูม
้ คล้าว เวอ ก่างพ่าก่างล่อง อือ คาตา ย้า ท่าน แง� จ้า นองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา
ม้าม้า แน บ่าลาก ยาว ฮากนา บ่ากง่าบ่าเกิง แน ฮาช่าง แง เป� นี้ แม้แนยาว นองมู
นี้ ง มือ พาจาว มาง นา อางเกิง่ แฮ้ง แอ่ แน บ่าท่าน โจ� จ้า พาจาว มางนา คาตา แน
ลาก โว� ยาว ฮากนา คาตา แน กง่าเกิง้ แน ฮาช่าง โว�”
43 “ฟาริสี มู นอง เวอ� พาจาว มาง นองนา อางซี ต้าดต่อน ปี่ ล่าง เป� นองมู นี้ ยา
่
ยิวชฺา้ ง โบสถ์ คล้าว โย้เวอ อ้อง ไว้ แล เมอ� นองมู นี้ ยา่ ดื้งย้า ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่
เวอ ดื้ง นา อางซอ คู� ก้าด อือ เมอ ย่อ กว่า นา อางซอ คู� ไม้ ฮากนา นองนา ล่า ปู่
โญกไว้ ปี่ ง แนนอ�”
44 “พาจาว ม้า นองมู นา ม้า ม้า ย้า อางซี ต้าดต่อ น ล่า แง� ซฺ่า จอ คาบอล้อ ย้าเป
นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ งซฺี้ ค่ามตู่ พูม ย้า ช่าคาแม้แน อางช่า บ่ากงา ช่า ชี อือ ช้อด ย้า� ยาว
ชฺา้ ง อือ บ่าแบ นอง นื งบา คล้าว โย้เวอ ล้อม้อก แน โซซา แงแน� แน�
45 ยาว อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อม่าง จี่ เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� นาง นี้ แม้ จี่ ชี
นี้ ยา่ นา กงูนา ฮูยา้ ล่าง แงแน ทื่อช่างกานญา� แน� 46 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้ แม้แน ม่า
ชี� “อางอ้า ย้า� พาจาว มาง นองมู นา วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ ล่าง� นองมู นี้ ยา่ อางลี้บอาง
ล่าว นา อางแบอางบู้� ยาว นองมู นี้ ยา่ นอง อางลี้บ แต่ง ชี แฮ้ง ฮากนา เค้ ฮา ปี่ แง�
ฮากนา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ กาน แง� จ้า นอ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา เจิน
้ เจ้อ บ่าปล่อง�”
47-48 “พาจาว มาง นองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง เป� ไม้ ค้าแต้ ย่า นอง อางฮู่ อางพี่ อือ
พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา แซ่ คู ชี� จ้า อ่ามือ นอย่า นอง อางฮู่ อางพี่ อือ แซ่ ชี
อือนา ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ แม่นมาง แน แต่ง ปี่ แง� นี้ แม้ยาว นองมู นี้ ยา่ นอง อางฮู่ อาง
พี่ อือ ฮา ชี อือนา อางซอ ชา ม้า� ยาว นอ นอง อางฮู่ อางพี่ อือ อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง
นา อางซอ แน ฮาย เค่ คูชี เป� 49 นี้ งย้า พาจาว วีไ่ ซป้านญา จา มาง จี่ ชี ชี นี้ แม้แน�
‘กงา ชฺา้ ง กงานา จี่แต่นล่าฮู อือ แน ศิษย์ อือนา ยองก้อง ซฺาแอ ปี่ แง� ยาว ศิษย์ ทื่อ
บ่า อือนา ยอง แซ่ คูชี แน ทื่อบ่า อือนา ยอ บ่าแม่น แน ฮาย กาน คู แง�’ 50 อามือ ชฺา้ ง
อือ วีบ
่ ่ากกงาไจ คู นี้ ยา่ � ค้าแต้ เวอ ยอง อางฮู่ อางพี่ อือ� พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู
อือนา ชฺา้ งอางเมิง แต่ง ล้า เมอ จาย แซ่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� 51 แน อามือ ชฺา้ ง อือ วี่
บ่ากกงาไจ คู นี้ ยา่ � ยอง อางฮู่ อางพี่ อือ� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เอเบล มาง จีน เวอ
จาย� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เศคาริยาห์ มาง จีน เวอ เคอ อือ นา แซ่ ชี แฮ้ง ปาปาย�
ยอย่า เศคาริยาห์ นา พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ แซ่ ชี� อางอ้า ย้า เป กงา ม่าย
แบ ปี่ ล่าว่า� อามือ ชฺา้ ง อือ วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ แฮ้แม้แน อางบล่าบ ฮาย
คู ป้านอ� แน�
52 “พาจาว ม้า นองมู อางลี้ บอางล่า ว อางแบอางบู้ อือ นา วี่บ่า กไจ ปี่ ล่าง� นอย่า
ฮากนา มู่งท่า โย้เวอ บ่าปี่ แล คู� นอง อางโต นี้ ยา่ บ่าอ่องแล คู จ้า ฮาก อ้องแล คู ซี
อือนา บ่าปี่ แล แน ฮา คูแง�”
53 พระเยซู อ่อกแอน ยาว� อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่บฮู แน ฟาริสี อืม พระเยซู นา นา
บาตา เย จี่ คูช�
ี 54 ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู จี่ต่าง แฮ้ง อางซี ล่อ ชู คู เย�

12
ล้าก้า ทื่อเจ่อ น่ องน่ อง ทื่อเจ่อ แน บ่าฮา โจ
ค่องช่าง ไล ป่าน คู่น แน จูง ปลืงแท่ง ล้าน คู ชีเย� พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา
จี่ ชา่ ง เย นี้ แม้ แน� “ฟาริสี อือ บ่า แม่น ฮา ชี แฮ้ง แล่ ม จ่า แล่ ว เป� ยองมู นี้ ยา่ ล้า
1 ยาว
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ก้า เวอ ทื่อเจ่อ น่ องน่ อง เวอ ทื่อเจ่อ แน ฮา คู แง� 2 ยาว ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ ง อือ ค่าวโชง
ชี ชี อือย่า� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ง แง� แน
อางเลิง่ ฮากนา บ่าปี่ แบ อือย่า อ่อก ล้า ฮากนา กงาแบ ปี่ แง� 3 นอง อางวื้งอางว้าง
เวอ ค่าว จี่ กา นี้ ยา่ อางแปล้นอางซ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ กงากย่า คู แงแน นอง ค่า
ตอง อางฮ้อง เวอ ค่าวแซบ กาง แฮ้� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ กงาแบ คู แง� แน�
อ่าซ่าง นา แค ซูม แง
(มธ� 10:28-31)
4 “อางช่าง เวอ ชฺา
้ ง นา บ่าแค โจ� ไม้ ยอ อางโต นี้ งญา อางแซ่ ล่ากงา กาแน� แซ่
เปิน ยาว ยอง นองนา ม้างม้าเจ้อ บ่าฮา ล่า กงากา ก้านลา� 5 จ้า พาจาว มาง ยาง ล่า
ที่ แฮ้ง ไจ แซ่ ยาว ล่าลูก เวอ อางจาน แอ ปี่ กงากา เป� นี้ แม้แนยาว พาจาว มางนา
แค กาโน� อางอ้า ย้า กงา พาจาว นี้ มาง นา แค ปี่ ล่าง�”
6 ยาว “ฮาย่า อางอี 5 โต นี้ ยา
่ ทื่อบาท ญา ก่อง กงา แง� จ้า พาจาว ม้า ฮาย่า อือนา
ทื่อโต แนม บ่าลู่ม เย� 7 ยาว นอง อางตู่ เวอ ต้ามคื้ง อืมมือ พาจาว ม้าย่า ดาบ ชี โค
ญา� บ่ากงา แค คูคา� ไม้ นอย่า ฮาย่า อางมู อือ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา คูแง� แน�
ชฺา้ ง ล้าก้า เวอ พระเยซู นา น้า จ่าง ย้าง
(มธ� 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
8 “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ยา กงา ชฺา้ ง แน ฮาก ล้าก้า โย้
เวอ ม่า แง� กงาชฺา้ งอางย่า มาง พาจาว มาง เท่ วาด่า อือ ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง� ชฺา้ ง
แฮ้ม้า กงา ชฺา้ ง แน� 9 จ้า อ่าซ่าง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ล้าก้า เวอ ม่า แง� ยา กงา
ชฺา้ ง บ่าอ่า แน� กงามมือ พาจาว มาง เท่ วาด่า อือ ล้าก้า โย้เวอ ม่า แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า
กงา ชฺา้ ง บ่าอ่า แน�
10 “ยาว อ่าซ่าง กงาชฺา
้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ มางนา จี่ ฮูยา้ ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้
มางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ เวิม อางกงา� จ้า อ่าซ่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มางนา จี่ ฮูยา้ แง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซีอางบล่าบ ยู้ แง�
11 “ยิวชฺา
้ ง

อือ ช้อนกาย้า โย้เวอ� นางนา ซฺ่ืย น้าท้าม แอ ล่า ยาว� ชฺา้ ง อางฮื่อ ปีน
แตปีนนา แน ชฺา้ ง ล่าที่ อางจา อือ ล้าก้า อือก้อง จูง จา เมอ� บ่ากงา แคคา ล้อแม้ จี่
วา แน� 12 ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นางนา ม่า ล่า แง แฮ้ญ่าม เวอ ล้อ
แม้ จี่ วา แน�”
พระเยซู ตานฮา อางเลิง่ ม่า ย้าง

ค่องช่าง ทื่อม่าง จา เย� นี้ แม้แน จี่ แง� “อ่าจาน เวอ� อ่าไอ้ นา ม่าย อ่าโบ้
ง อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ง กงานา คาตา แน เปิ่ ง ปี่ ปี่ ล่าปาว� แน�
14 จ้า พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “ย่าค่า เวอ� กงานา อ่าซ่าง ต้างแต่ง ไน้ นา อาง
เกิ่งอางก้อ เปิ่ งฮู เพล่อ ปี่ ล่า ชี�” แน� 15 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ ชี่ เย� “แม่น
แน อางโต แล่ม จ่าแล่ว เป� ตานฮา บ่าจา ปี่ โจ� ไม้ จี่วด
ี ม้าม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางเกิ่งอา
งก้อ จา แฮ้ง วา แน บ่าอ่า เป� แน�
16 ยาว พระเยซู นี้ เลิง
่ เพ้ กน้า ปี่ ชีเย นี้ แม้ แน� “ค่า พ่าย่ า อางจาอางปาง ทื่อ
่ อูบ
ม่าง จา เย� ยาง น่า แน ย้า นี้ อางคลาอางซ้าง นาบาตา แม่น เย� 17 ยาง เย้ง เย
นี้ แม้ แน� ‘กงา ล้อ แม้ ฮาย วา� อางคลาอางซ้าง นี้ ออ
ื กอย ชี ยา้ บ่า จา ชี ล้า� แน�
18 ยาว ยาง เย้ง เย� ‘ออ� แบ คายา กอจี อางอ้าน พยา วี ยาว อางอ้าน ล่อบ่าปา ฮื่อ
แน แต่ง แล่ นา แน� ยาว อางคลาอางซ้าง แน อางเกิ่งอางก้อ ค้าจา อือ กอ ชี แน�
แน� 19 ยาว ยางต่องยาง แน ม่าจ่าแล่ ชีเย นี้ แม้ แน� ‘กงาย่า อางเกิง่ อางแม่น อา
13 ยาว
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งบย่า กอ ชี แอ� ไล ปี ย้า กงาจฺ่า กงาต้าง แง� ม่อนซ้า แน จี่วด
ี ไจ จฺ่าต้าง จา� แน�
20 จ้า พาจาว มาง ยางนา ม่า เย นี้ แม้แน� ‘ย่าจ่าง เวอ� มี้คี่ น้า ซฺี้ แง� ยาว นาง อาง
เกิง่ อางก้อ กอ ชอน ชี ชี นี้ ยา่ อ่าซ่าง เฮอ เพล่อ แง�’ แน�”
21 “ยาว นี้ แม้ แน ย้า เพล่อ แล แง เป� ชฺา
้ ง จาปาง ซี้ง อือ ย่า ค่า ตอง อางเกิ่ งอา
งก้อ กอ ชี บู แง� จ้า ยอ พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน บ่ากงา ฮายเค่ เย� แน�
พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ออน ฮาย ปาโน
(มธ� 6:25-34; 19-21)
22 พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา
่ ง ชีเย นี้ แม้แน� “นี้ แม้แนยาว กงา นองนา ม่าย ล่า
ปานา� จี่วด
ี นี้ งนา บ่าพี่บ่าล่อง โจ� บ้าเจอจฺ่า วา แน บ่าอ่ายาว ม้างม้าเจ้อ ก่าแล่ตูม
แล่เซฺ่อ อางจา ล่า แน� 23 ไม้ จี่วด
ี นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แล่ง� แน อางโต นี้
ย่า อางก่าอางตูม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แล่ แง� 24 ฮาย่า อือนา ฮู กาโน� ยอย่า เจิน
้ เจ้อ
บ่าคลา บ่าว่าบ่าบู่ แน กอโชง เวอ อางคลาอางซ้าง บ่ากอ ชี� จ้า พาจาว ม้า ยองนา
ฮูพลา แง� ยาว นองมู นี้ ยา่ ฮาย่า อือ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง� 25 บ้าเจอ ฮาย พี้ล้อง
แง� พีล
้ ้อง ยาว นาง จี่วด
ี นี้ ทื่อชัว่ โมง จา แล แล่ง ลา� จ้า บ่าอ่า น้ อ� 26 อางเลิง่ อา
งอี้ นี้ ล่อ นี้ ง บ่าฮาตอ กา ยาว� แฮ้เลิง่ นี้ เลิง่ นา บ้าเจอฮาย พีล
้ ้อง กาน แง�
27 “นี้ แม้ยาว บ้าเจอฮาย อางก่าอางตูม อางเลิง
่ อือนา ม่านชู คู แง� แวย่า อือนา ฮู
คู ปาว ยอ ล้อแม้ แต่ ล้า ชี� แวย่า นี้ ยา่ ล่า กาน บ่าว่า แน อางก่า อางตูม บ่าแต่ง ตูม
แล่� กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ก่าซ้าด โซโลมอน นาบาตา จาปาง มาง อางก่าอางตูม ก่า
ตูม แล่ง แฮ้ แวย่า นี้ ออ
ื อางแว ทื่อ แว ล่อ แนม บ่า มาง� 28 แวย่า นี้ ออ
ื นา ฮู ปาว�
บ่ามล่าง ยาว ยอ แฮ่ว กือ ซฺี้ แง� จ้า แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า แวย่า อือนา แม่นมาง ย้า
แต่ง แง� นี้ แม้แนยาว พาจาว ม้า นองนา แวย่า นี้ ออ
ื ล่อบ่าปา ฮูพลา ล่าง� ท้าว นอ
พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี คูแน�

“นี้ แม้ แนยาว จฺ่า เซฺ่อต้างเซฺ่อ อางจา ล่า แน บ่า ม่านบ่า ชู คู โจ� 30 ชฺา้ ง พาจาว
มางนา บ่าแบ กงา กางอือ อางเลิง่ นี้ ออ
ื พีล
้ ้อง คูแง� จ้า พาจาว นอง อางโบ้ง ม้า อาง
31
แบ ย้า นอ บ้าเจอ อือ กงาไจ แงแน� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา่ พาจาว นอง ก่าซ้าด
เพล่อ ชี มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ออน ฮา ปาโน� นี้ แม้ฮายยาว
พาจาว มางมือ กูยา่ งกูเจ้อ นอง กงาไจ แฮ้ง ปี่ ล่าง�
32 “แกะ อางมู อางอี นอง เวอ� บ่า แค โจ� ไม้ อ่า โบ้ ง พาจาว นองนา นื งบาจาบ
ล่าง� ยา นองนา ยางก้อง ทื่ งกง่า แน ยาง อางเมิง แฮ้ง ฮู พลา แล ปี่ ล่าง� 33 อาง
เกิ่งอางก้อ ค้า จา แฮ้ง ก่อง โค โว� แน พลู้ แฮ้ง ชฺา้ ง อางตูก อือ นา ปี่ โว� นี้ แม้ แน
ยาว นองมู นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางจา ม้าม้า แฮ้ง กอยช้อน ชีชอ
้ ด
ย้า� มู่งท่า โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ ม้าม้า แฮ้ยา่ บ่าก่าง� บ่าแช� บ่าโค แน อ่าซ่าง มาง
บ่าค่าว กงากา เป� แน คี้แม้ง อืม บ่าจฺ่ากงา กา เป� 34 ไม้ นอง อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่
อางจา อือ ล้อเกิง้ จา แง� นอง นื งบา แฮ้ง โย้เวอ ย้า จา แง� แน�
29

กูญ่าม แน อางโต แล่มจ่าแล่ โว
(มธ� 24:45-51)
35 “ยาว กูญ่าม แน ล่ากาน ว่า แงแน อางโต เก้ม แล่ คูโว� ยาว กูญ่าม แน กู่มบีท
่ ่อ
36
แฮ้ง แปล้น ซ้า แน จฺ่อ ชี โว�
ย่า เจ่น ค่า ตอง เจ้า นาย มาง ค่า บาล่า จฺ่า ปอต้างปอ
เวอ จาย ลือ แฮ้งนา ล่อ แม้แน ย้า� ยาว ยาง เจ้านาย มาง เคอ ลือ ยาว ล้องก้อ คอก
ฮ้าว เมอ� ซฺ้อก แน ล้องก้อ กงาพอง ปี่ แง� 37 นี้ แม้แนยาว เจ้านาย มาง ลือ เมอ ยาง
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ย่าเจ่น อือ บ่ายู่ แน ยางนา ล่อ ดื้ง ชี แน มย้าง เมอ� เจ้านาย มาง ยองนา โญกจ่าญ่อ
จ่า แง� กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า เจ้า นาย แฮ้ม้า ยาง ย่าเจ่น อือนา โต โย้เวอ ดื้ง ปี่ ยาว
ฮูพลา จฺ่าต้าง ปี่ ง� 38 นี้ งย้า เจ้านาย มาง 12 โมง มู่งคี่ เวอ พ่าว ล้า เมอ� ยาง ย่าเจ่น
อือ ล่อ จา นา มย้าง ยาว� เจ้านาย มาง ยาง ย่าเจ่น อือนา โญกจ่าญ่อ จ่างแง�
39 “จ้า นองมู

นี้ ยา่ แบ ชี คู โว� จาว่าแน ยูม
้ ซื้ง มาง แล่ค่าว อือ อ่าล่อม ล้า คู แงแน
อางแบ แนยาว� ยา แล่ ค่าว มางนา ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ บ่าปี่ อ้องล้า� 40 ยาว นอ
งมู นี้ ง ทื่อช่างกานญา อางโต แฮ้ง แม่น แน แล่ม ล่อ คูโว� ไม้ กงา พ่าวลือ เมอ� นอ
บ่าแบจ่าแล่ คู� แน บ่าเย่ง เคอ กา กงา อาล่อมเมอ พ่าวลือ แง� แน�

ย่าเจ่น ล้อมาง นื งบาอางชี กงากาง ม้า
เปโตร น้า เย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� อางเลิง่ เพ้ก นี้ ยา่ � กงู นา ญา ล่า อู่
บน้า ปี่ ล่าง� อ้าว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า ล่า อูบ
่ น้า ปี่ ง�” แน�
41 ยาว

มือ ม่าย ชี นี้ แม้แน� “ย่าเจ่น ยอคา อางซืออางปลอง อางแอ้น เจ้านาย
มาง ล่ากาน ม่าย ว่า ปี่ มาง� แน ย่าเจ่น ทื่อบ่า อือนา ฮูพลา จฺ่าเกิง่ จฺ่า ปี่ ง ม้า อ่าซ่าง
เวอ� 43 เจ้านาย มาง ทื่อต่อง จาย พ่าวลือ แล่เมอ ยาง ย่าเจ่น มาง� ยาง ล่ากาน ม่าย
ว่า ปี่ ชี แฮ้ง แม่น แน ว่า ชี แน มย้าง เมอ� ยางมือ ย่าเจ่น แฮ้มางนา โญกจ่าญ่อ จ่าง
แง� 44 กงา ม่าย แบ ปี่ ล่าว่า� เจ้านาย มาง ย่าเจ่น แฮ้มางนา ย่าเจ่น ยอคา ต้างแต่ง
เพล่อ ปี่ ยาว� ยาง ล่ากาน แน อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค แฮ้ง ฮูพลา ปี่ ง� 45 จ้า จา
ว่าแน ย่าเจ่น แฮ้มาง นี้ แม้แน เย้ง ยาว� ‘เจ้านาย มาง พ่าวล้า แล่ง แฮ้ อางมล่าง ย้า
จา แล่ง� แน� ยาว ย่าเจ่น ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือนา ตื่อชืก ยาว จฺ่าต้าง ม่าว บ่อ
ชี� 46 นี้ แม้แนยาว ยาง บ่าแบจ่าแล่ แน เจ้านาย มาง พ่าวล้าน ยาว มย้าง ล้า เมอ�
ยาง เจ้านาย มางมือ ย่าเจ่น แฮ้มางนา นาบาตา ยา โตด ลาบ ปี่ ยาว� ย่าเจ่น ทื่อบ่า
ยาง แม้แน บ่าแม่น อือก้อง ทื่อกง่า แน ดื้ง แอ ปี่ ง�”
47 “นี้ งย้า ย่าเจ่น ล้อมาง อางโต บ่าเก่ม ชี แน เจ้านาย มาง ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง บ่าฮา
ยาว� เจ้านาย มาง นาบาตา ย้า ตื่อ ชืก แง� 48 จ้า ย่าเจ่น ล้อมาง เจ้านาย มาง บ้าเจอ
ม่าย ว่า ปี่ ชี แน บ่าแบ ยาว� ย่าเจ่น แฮ้มาง อางซี ฮา เมอ ยางนา อางบย่า แน บ่าตื่อ
เป� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง อ่าซ่าง นา บย่า แน ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มางนา
อางบย่า ย้า กงาปี่ แง� พาจาว มาง อ่า ซ่าง นา ล่า กาน บย่า แน ว่า ปี่ แง� พาจาว
มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา นื งบาแก่น จ่า แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ล่า กาน บย่า แน อางว่า กงากา�
แน�
42 พระเยซู

พระเยซู อางเลิง่ ปาปาย ซี กาง ย้าง
(มธ� 10:34-36)
49 กงา ลือ ชี นี้ ยา
่ ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง นา ฮาย บี่ ท่อ จฺ่อ ปี่ ง� ยาว กงา อามือ ย้า บี่ ท่อ
จฺ่อ ล้า ปี่ ซี่ แง� 50 จ้า กงา นาบาตา ย้า กงาตูกกงาพาน แง� กงา ซฺี้ แอ เมอ เคอ ย้า�
กงา นาบาตา ย้า นื งบาต่อง ลาบ้าบ แง ล่ากาน ว่า เปิน เมอ เคอ ย้า� 51 นอย่า กงา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อางจาอางดื้ งบื้อ อือ ฮ้าน ลือ แงแน เย้ง ลา� บ่า อ่า เป�
กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ลือ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ปล่ากพา อางมู เปิ่ ง กา ปี่ ง� 52 นู้ จายแล
ปี่ ง นี้ ยา่ � จาว่าแน ยูม
้ ล้อยูม
้ ชฺา้ ง 5 คู่น จา แง� 2 มู แน เปิ่ ง กา แง� ทื่อมู ม้า กงานา
เจ่อ ล่าง ทื่อ มู ม้า กงานา บ่า เจ่อ ล่า� 53 อางโบ้ ง แน อางย่า ย่า ค่า นี้ ยา่ บ่า โลง กา�
อางบา แน อางย่าย่าบี่ นี้ ง บ่าโลง กา� อางยู แน ย่อบา นี้ ง บ่าโลง กา�
แบ คู โว อามือ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน
(มธ� 16:2-3)
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ยาว พระเยซู ค่ องช่าง อือ นา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน� “นองมู นี้ ย่า มู่ งบื่น อางปล้าง
มู่งนื่ ง กลา ป่ากย่า ล่อยลือ นา มย้าง ยาว จี่ กาง นี้ แม้แน� ‘มู่งฮ่อ ชา ลือ กาชา� แน�
ยาว ม้า ม้า ย้า มู่ง ฮ่อ ลือ แง� 55 ยาว นอง ต่องปี่ ป่า กย่า ฮ้า งม้าน ตอล้า นา มย้าง
ยาว นอง จี่ กาง นี้ แม้แน� ‘ชา ล้อง กาชา� แน� ยาว ม้าม้า ย้า ล้อง แง� 56 ชฺา้ ง ย่า
จ่าง อือ เวอ� นองมู นี้ ยา่ มู่ง แน นื้ งชฺา่ แฮ้งนา ฮู ยาว บ้าเจอ ชา ตอล้า แงแน อางแบ
กงากา� จ้า อามือ นอ บ่าแบ กงา บ้าเจอ ชา ฮา แงแน�”
54

ค่าตอง อางเลิง่ ฮูพลา จ่าแล่ว
(มธ� 5:25-26)
57 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี� “นอ อางกง่า ล่า บ่า กง่า ล่า แน บ่า เย่ง ตอ
กาลา� 58 จาว่าแน นาง อ่าซ่าง นา ซีชา่ ง ยาว� นาง ซีชา่ ง ชี มาง นางนา อางซี ยู้ ล่า
ยาว ต้าดต่อนย่า โย้เวอ ชา ซฺ่ืยแล ล่าเมอ� อางไว่ แน แม่น แน ม่าอูบ
่ ลางกา โว� แฮ้
แม้ บ่าฮา ยาว นางนา ต้าดต่อนฮู มางก้อง ซฺาแล ปี่ ล่ายาว� ต้าดต่อนฮู มาง นางนา
คอก ฮูพลา มางนา ม่าย คอก เวอ ซฺ่ืย ล้อง ล่าง� 59 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าแน นา คอก โย้
เวอ บ่ากงา อ่อก เป� พลู้ อือ ปี่ โค เมินญา กงา อ่อก แง� แน�

13
นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ง ย้าง
1 แฮ้เมอ เวอ� ชฺา
้ ง ทื่อบ่า พระเยซู นา ม่า ชี นี้ แม้แน� ผู้วา่ ปี ลาต มาง กาลิ ลีชฺา้ ง
นา แซ่ ชีเย� พาจาว มางนา อางเกิง่ ท่าน เมอ� 2 แฮ้งเย่ พระเยซู พอ ชี นี้ แม้ แน�
“นองมู เย้ง กานยาว� กาลิลีชฺา้ ง ปี ลาต แซ่ ชี อือ กาลิลีชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา ล่า อางบล่า
บ ทู แง� 3 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า บ่าอ่า เป� นอง นื งบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง
บ่า ว่าง คู ยาว� นองมู แฮ้ง นามมือ ทื่อ ช่างกานญา ก่างพยา วี ล่าง� 4 แน สิ โอลาม
หอคอย ชฺา้ ง 18 คู่น อือ นา เลิง ตื่อ แซ่ ชี แฮ้� นอง เย้ง กานยาว ชฺา้ ง 18 คู่น แฮ้ ออ
ื
เยรู ซาเล็มชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่า อางบล่าบ ทู แง� 5 บ่าอ่า เป� กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า� นองมู นื งบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง คู ยาว� นองมู คาโคลา
โค นี้ งนา ยอง แม้แนย้า ก่างพยา วี ล่าง�”
ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง อางซื่อ บ่าจา
พระเยซู อางเลิง่ เพ้ กน้า ปี่ ชี นี้ แม้ แน� “ค่า พ่าย่า ทื่อ ม่าง โซน เวอ ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก
คลา ชีเย� ยาง ซื่อไค่มี้ล่อก ซื่อ นา ล่อ ฮู เย� จ้า อาล่อม บ่ามย่าง เย� 7 ค่าพ่าย่า แฮ้
มาง โซนล่อ ฮู มางนา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน� ‘ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก นี้ จฺ้ ืง 3 ปี เคอ ญา จ้า อางซื่อ
บ่าจา� เตอ วี ปาว คลา ชี เวิม นื้ งชฺา่ ตี เปลิง้ กานแง�’
8 “จ้า ชฺา
้ ง โซนล่อ ฮู มาง พอ เย นี้ แม้ แน� ‘ทื่อ ปี ล่อ ฮู แล่ ป้าโน่ � ยาว กงา นื้ งชฺา่
ตู่ ปุ๋ย กาน ปี่ แน� 9 จ้า กาญ่าม อางซื่อ ซื่อ ยาว อางแม่น ย้า� จ้า อางซื่อ บ่าจา ยาว
เตอ วี กาโน� ” แน�
6

พระเยซู ลองนื ง เวอ ค่าบาย่า มางนา ยา ชียา้ ง
ลองนื ง แฮ้นืง� พระเยซู ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ โย้ เวอ ม่า อู่ บ จา แง� 11 โย้ เวอ ค่า บา
ย่า ทื่อ ม่าง จา เย� แด่ ยา่ มาง ยางนา ฮาย ต้างคู้ ง เพล่อ ปี่ ชี่ 18 ปี เคอ กาชา เย�
12 แฮ้งเย่ พระเยซู ค่าบาย่า แฮ้มางนา มย้าง ยาว� ยางก้อง ฮ้าวล้า ปี่ ชี�
่ ยาว จี่ เย นี้
13
แม้แน� “อือบา เวอ� นาง พ่าญาด เพล่อ ชี นี้ โปยว คางญา� แน� ยาว พระเยซู
10
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มือ ยาง ล่าปู่ ย่าง ค่าบาย่า แฮ้มาง อางโต เวอ โบย ลือ ชีเย� ค่าบาย่า แฮ้มาง ต้างคู้ง
ย่าง ซฺ้อก ย้า โปยว ชี� ยาว ยาง จูง ล้า ยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ชีเย�
14 จ้า ยิวชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มาง� พระเยซู ลองนื ง เวอ พ่าญาด ยา ชี แฮ้งนา
นาบาตา เย่ นื งบาค่า แง� ยาว ค่องช่าง อือนา ม่าย ชี นี้ แม้แน� “กาตีด กา นี้ ยา่ ล่า
กาน 6 นื ง ว่า แง� นี้ แม้แนยาว 6 นื ง โย้เวอ พ่าญาด ยา แล่ กาโน� ยาว ลองนื ง เวอ
พ่าญาด บ่ายา แล คู โจ�” แน�

พระเยซู พอ ชี นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง แมก่า ทื่อเจ่อ นื งบา ทื่อเจ่อ อือ เวอ� ม้า
ม้า นี้ ยา่ ลองนื ง เคอ ยาว� นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อ่ามย่าง แน ลา อือนา ล่าตื่อ พื้ยอ่
อก ล้าง ชื้ง ต้าง แอ คู แง บ่าอ่า ลา� 16 ยาว ค่าบาย่า อับราฮัม มาง อางอ่านอางซฺ้ือ
นี้ ม้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ฮาย ลาบ้าบ ปี่ ชี่ 18 ปี เคอ คางญา� ท้าว บ่ากง่า ล่า ค่า
บาย่า นี้ มาง ลาบ้า บ นี้ ง ลองนื ง เวอ ปล่องปูน ปี่ นี้ ยา่ �” 17 พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ ชี่ นี้
ชฺา้ ง ยางนา บ่าซอ อือนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ชีเย� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า พระเยซู อางเลิง่
ฮา ชี แฮ้งนา ซอ คูง เย�
15 แฮ้งเย่

พาจาว มาง อางเมิง นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง
(มธ� 13:31-33; มก� 4:30-32)
18 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “พาจาว มาง นื้ งชฺา
่ ตี นี้ ยา่ บ้าเจอ นา ตู้ แง� กงา
19
บ้าเจอ แฮ้งนา เพ้กเต้ม ลื่อวา� เพ้ก ฮู ยาว ม่าต่าโก้บ ซื่อ อางนื อ ป้าค้า ย้า จา แง�
ชฺา้ ง โซน คล้าว เวอ ฮ้าน คลา แอ ชี� ยาว อางนื อ อือ แต่ล้า ยาว อางป้าง อางฮื่อ เพ
ล่อ ล้า ชี� ยาว ล่างาม อือเมอ ฮาย่า อางป่าม ป่าม อางกงา� แน�
20 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “พาจาว มาง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพ
ล่อ ลือ นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ลือ แง� แน บ้าเจอ แฮ้งนา เพ้ก ลือว้า แน� 21 ค่าบาย่า ทื่อ
ม่าง ผงฟู แฮ้ง ไจ ค้านู้มป่าง แต่ง ชี ป้าค้า ย้า� ยา แป้ง 3 ถัง โย้เวอ ผงฟู อางอี้ ซูน
ยาว แป้ง แฮ้งนา ฮาย อูง่ ล้า ปี่ ง� แน�
ล้องก้อ อางแท่ง ย่าง
(มธ� 7:13-14, 21-23)
22 ยาว พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ย่อ แล เมอ� ยางมือ อางเมิง แน ค่อง ยาง
ย่อ ไก ชี อือเมอ ม่าอู่บ กว่า ชีเย� 23 ยาว ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา เย พระเยซู นา นี้ แม้แน น้า
ชีเย� “อ่าจาน เวอ� ชฺา้ ง อางบล่าบปูน แล่ง นี้ ยา่ ช่า บย่า�” แน�

แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ พอ ชี� 24 “แม่น แน แล่ม แล โว� นองมู่ง ท่า อาง
แล ซี้ แนยาว ล้องก้อ อางแท่ง โย้ อ้องแล โว� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า ย้า อ้องแล ซี้ง แง�
จ้า บ่าอ่อง แล กงากา เย� 25 จ้า ยูม
้ ซื้ง มาง ทานล้า ยาว ล้องก้อ แฮ้ง พี่ เมอ� นองมู
นี้ ยา่ อางเง้ โย้เวอ จูง ฮ้าว ป้า คูง นี้ แม้แน� ‘นาง เวอ� กงู นา ล้องก้อ นี้ ง พอง ปี่ ล่า
ปาโน� แน� จ้า ยูม
้ ซื้ง มาง พอ ชี นี้ แม้แน� ‘นอ อ่าซ่าง เวอ แน ล้อเกิง้ เวอ จายล้า
26
แอ�’ ยาว นอง พอ เมอ นี้ แม้แน� ‘กงู นางก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง คูชี อือ ย้า แน�
ยาว นาย่า กงูนา อางเมิง คล้าว แก้บ้า อือเมอ อางม่าอางอูบ
่ ล่า กาซื้ง ย้า� 27 ยาว ยูม
้
อางซื้ง มาง พอ แง นี้ แม้ แน� ‘นอ บ้า เจอซ่าง เวอ นอ เกิง้ จายล้า นามบ่า แบ� ชฺา้ ง
อางบล่าบ อือเวอ เว่อ แน ฮื่น คู โว�’ 28 จ้างจ้าง โย้เวอ นอย่า อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ�
แน พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู คาโคลาโค อือ มู่งท่า โย้เวอ ดื้งจา นา มย้าง คูแง� จ้า
นอ ยองก้อง บ่าอ่อง แล กงากา� นองมู นี้ งนา อางเง้ เวอ จาน แอ ปี่ ล่าง� แน นอย่า
ซ่อเพ่แช่แก่น ย้า บื้งฮ้าว ด้า อูง้ ลาบ้าบ คูแง� 29 ยาว ชฺา้ ง อางบย่า เย กูต่องกูตี่ อือ
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เมอ จายล้า คูแง� ตื่น ล้างม้านป่ากย่า� ต่องปี่ ป่ากย่า� มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า� มู่งนื่ งก
ลาป่ากย่า ย้าเย่� ยองมู นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ ทื่ งกง่า แน จฺ่าต้าง คูแง� 30 ยาว แฮ้เมอ
นองมือ กงามย้าง คู แง� ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า แน อางฮู่ ป้าดจาม บ่าจา อือ� อา
มือ ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา ม้า ม้า เพล่อ ชี แน� ยาว อามือ ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา อือ� แฮ้ เม
อย่า ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ เพล่อ แง� แน�
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง นา นื งบาพอ ย้าง
(มธ� 23:37-39)
31 แฮ้ญ่าม เมอ ฟาริสี อางมู เวอ ทื่อบ่า อือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “นู้เวอ
บ่าดื่ง กาน โจ� อางไว่ แน ฮื่น โว� ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด นางนา แซ่ ล่า ซี่ง เย�” แน�
32 ยาว พระเยซู มือ พอ ชี นี้ แม้แน� “ก่าซ้าด เฮโรด ฮ้อนโจ้ง แม้แน อางโซ้กอางไล้
มางนา นี้ แม้แน ม่าย แอ โว� ‘มี้นืง ล่าอ้าว นี้ เซฺ้อ ล่าเวิม กงา แด่ยา่ อือนา ก่า แง� แน
พ่าญาด ยา แล แล่ง� ยาว กงาย่า ล่ากาน นี้ ง วันที่ 3 โย้เวอ ว่า เปิน ปี่ ง� แน� 33 จ้า
กงาย่า มี้นืง ล่าอ้าว นี้ เซฺ้อ ล่าอ้าว ไพ่นี้เซฺ้อ ล่าเวิม แก้บ้า ย่อ แล แล่แง� ไม้ ค้าแต้ เวอ
จาย ย้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แซ่ ชี� แน กงา คาตา
ย้า โย้เวอ ซฺี้ แล แง�
34 “เอ้อ เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา
้ ง อือ เวอ� นองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือ
นา ลอบา จาน แซ่ ชี� ยาว ไลเทอ ย้า กงา นอง อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ค่อด ชี ซี้ง แง� ยา
อางบา ยาอางย่า อือนา อางต้อง แฮ้ง ไจ ค่อด ชี แฮ้งแม้แน� จ้า นอ กงานา แฮ้แม้แน
บ่าปี่ ฮา ล่า� 35 อามือ พาจาว ม้า นอง อางเมิง โย้เวอ บ่าดื่ง กาน� นู้จายแล ปี่ ง นี้ ยา่
นอ กงานา บ่ากงามย้าง ล่ากาน� จ้า นอง นี้ แม้แน จี่ เมินญา ‘พาจาว มาง ชฺา้ ง ซฺาลือ
ปี่ ชี่ มางนา สรรเสริญ ฮา แง� ” แน� ✡

14
ลองนื ง โย้เวอ ชฺา้ ง นา ยา นี้ ยา่ อางซี ล่า อางกง่าอางเกิง
เวอ ตื่อเทอ จา แง� พระเยซู มือ ฟาริสี ยอคา ทื่อม่าง มาง ยูม
้ โย้เวอ ฮ่า
งจฺ่า แอ ชี� ยาว ฟาริสี มู อือ พระเยซู บ้าเจอ อางซี ฮา แงแน ล่อ ฮู ชีเย� 2 ค่าพ่าย่า
ล่าคื่อ แน ล่าปู่ นาบาตา ปู้ง ทื่อม่าง จา แง� พระเยซู ล้าก้า เวอ จูง ล้า ชีเย� 3 แฮ้งเย่
พระเยซู มือ อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือนา แน ฟาริสี อือนา นี้ แม้แน น้า ชี� “ลองนื ง
เวอ พ่าญ่าด ยา นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี ลา�” แน� 4 จ้า ยองมู ย่าง บ่าพอ คู
เย� แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า ล่าปู่ ล่าคื่อ อางปู้ง แฮ้มางนา ชู ยาว� พ่าญาด ยา
ยาว ม่าย แอ ปี่ ชี�
่ 5 ยาว พระเยซู มือ ยองมู นา พลาบ น้า ชี นี้ แม้แน� “จาว่าแน นอง
อางย่า อือ แน นอง อ่ามย่าง อือ� ลองนื ง โย้เวอ ล้างบ้อ เวอ กลา แล่ยาว� นอย่า อาง
ไว่ ย้า ล่า อ้อง ปล่อง แล แง�” 6 ยอง กย้าบ ย้า� เจิน
้ เจ้อ บ่าพอ ลื่อ ปี่ ตอ กาเย�
1 ลองนื ง

ค่าตอง อางโต นี้ ยา่ ฮาก ล่อบ่าปา แน ฮื่อ แงแน บ่าเย่ง โจ
จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน จา เมอ� พระเยซู ชฺา้ ง ล้า ชี อือ ดื้งย้า ปีนแตปีนนา อือ
เมอ ดื้ง คูง นา มย้าง ยาว� ยางมือ ม่า ชี นี้ แม้ แน� 8 “ค่าบาล่า เมอ ชฺา้ ง นางนา ป้า
แอ ปี่ ล่า ยาว� ดื้งย้า ปีนแตปีนนา โย้เวอ บ่าดื่ง แอ โจ� ไม้ กาเทอกา จฺ่าปอต้างปอ
ล่า กาน อางซื้ง มาง� นาง ล่อ บ่า ปา แน ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา อือ นา ป้า ลือ ปี่ ชี่ นามบ่า
แบ� 9 ยาว จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน อางซื้ง มาง นางนา ม่า ล่าง นี้ แม้แน� ‘ทานล้า ยาว
7 ยาว
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นี้ มางนา ดื้ง ปี่ ปาว� แน� ยาว นาง ซฺ่าจอ แมก่าก่อง แล่ก้าน แง� แน ดื้งย้า ปีนแต
ปีน นา บ่า อ่า โย้ เวอ กงาดื้ง แอ แง� 10 ยาว จฺ่า ปอต้างปอ ล่า กาน จา เมอ นอง แอ
ยาว� ดื้งย้า ปีนแตปีนนา บ่าอ่า โย้เวอ ดื้ง กาโน� จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน อางซื้ง มาง
มย้าง ยาว นางนา อ้อง ม่า ล่าง นี้ แม้แน� ‘อางช่าง เวอ� ดื้งย้า ปีนแตปีนนา นู้ ดื้ง ล่า
ปาว� แน� ยาว ฮาก นางนา นาบทื้อ ล่าง� 11 ไม้ อ่า ซ่าง ฮื่อ จ่า แล่ง ยางนา อ่า ซ่าง
มาง บ่านาบบ่าทื่อ� ยาว ชฺา้ ง บ่าฮื่อจาแล่ อือนา ฮาก นาบทื้อ คูง� แน�
พาจาว มาง ชฺา้ ง นา โญกญอ ย้าง

12 ยาว พระเยซู มือ ยูม
้ ซื้ง มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นาง นื งก้องฮ่าง แน มู่งคี่ฮา่ ง
ปอ เมอ� นาง อางช่าง อือนา� แน นาง ย่าช่างม่องน้าม อือนา� แน นาง ยูม
้ ต่องยูม
้
ทาง จฺ่าเซฺ่อต้างเซฺ่อ อางจา อือนา บ่าช่าง ลือ โจ� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื น่ อง โย้เวอ นางนา อาง
ปอ ไซ ล่า กงากา� 13 จ้า ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา� ชฺา้ ง บ่าย่อ ตอ กาง อือนา� ชฺา้ ง
ล่าง่อย อือนา� ชฺา้ งแมปอ อือนา ช่าง ล้า โว� 14 ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื น่ อง เวอ นางนา บ่าปอ
ไซ ล่า กงากา� ยาว ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาวา แน ฮายเค่ มาง แต่ล้า แล่เมอ� พาจาว
ม้า นางนา โญกจ่าญ่อ ล่าง� แน�

จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ย่าง
(มธ� 22:1-10)
15 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง โย้เวอ จฺ่า ดื้ง จา มาง นี้ เลิง
่ กงากย่า ยาว� พระเยซู นา จี่ชา่ ง ชี
นี้ แม้แน� “พาจาว มาง อางเมิง� จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน โย้เวอ อ่าซ่าง กงาจฺ่ากงาต้าง
แง กย่าง โว�” แน�
16 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง
่ ย่าง เพ้ก ม่าย ชี นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย จฺ่า
ปอต้างปอ ล่ากาน อางฮื่อ ปอ ชี� ยาว ชฺา้ ง อางบย่า ย้า ป้ายล้า ชี� 17 ม้างม้าเจ้อ อาง
เกิง่ อือ ล้างล่อ เปิน ยาว� จฺ่าปอต้างปอ อางซื้ง มาง ย่าเจ่น มางนา ม่าย� ชฺา้ ง ลือ ชี
อือ นา นี้ แม้แน ม่าย แอ ปี่ ชี�
่ ‘อ้องล้า กงา คางญา กูเจ้อ นี้ ยา่ ล้างล่อ เปิน ญา� แน�
18 จ้า ชฺา
้ ง จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน โย้เวอ ป้ายล้า ชี อืมมือ� บ่ากื่งจ้า แน ม่า คูง เย� กา
บ่ากา นี้ แม้ ม่า เย� ‘ซูม่า ย้าเป� กงา บ่ากงา แล ชีล้า น่า อางซฺ่ือ วื้อ ชี แฮ้ง กงา ฮู แอ
แง� แน� 19 ยาว กาบ่ากา ม่า เย นี้ แม้แน� ‘ซูม่า ย้าเป� บ่าแอ กงากา ชีล้า ป่องนา
5 กู่ วื้อ ชี อือนา ฮู แอ ปานา� บ้าเจอล้อแม้จา แงแน� แน� 20 กาบ่ากา นี้ แม้แน ม่า
เย� ‘ค่าบาล่า ซฺ่ือ บ่าแลตอ กาชีล้า� แน�
21 “ย่าเจ่น

มาง พ่าว ล้า แล่ยาว� เจ้านาย มางนา อางเลิง่ คาโคลาโค ย่าง อูบ
่ น้า ปี่
ชีเย� เจ้านาย มาง นาบาตา เย่ นื งบาค่า แง� แฮ้งเย่ ย่าเจ่น มางนา ม่า ชี นี้ แม้แน�
‘อางไว่ แน นี้ เมิง ก้อง แก้บ้า อางฮื่อ แก้บ้า อางอี ค้าจา อือก้อง แอ โว� ยาว ชฺา้ ง อาง
ตูก ชฺา้ ง ล่าคื่อคื้อแซฺ้ แน ชฺา้ งแมปอ อือนา นู้ ซฺ่ืยล้า โว�’ แน� 22 ยาว ย่าเจ่น มาง แฮ้
แม้แน แอ ฮาย แอ ยาว� เจ้านาย มางนา พ่าว ม่า ล้า ชีเย นี้ แม้แน� ‘กงา นาง ม่า ล่า
ชี่ แม้แน ฮาย ยา� จ้า ตี ดื้งย้า ย่าง จ้านล้า ชี� แน� 23 แฮ้งเย่ เจ้านาย มาง นี้ แม้แน
ม่า ชี� ‘นี้ แม้แนยาว อางเมิง อางเง้ แก้บ้า โย้เวอ อ่อกแอ โว� ยาว ชฺา้ ง อือนา ช่าง ล้า
โว� กงา ยูม
้ นู้ ปลื้ง แน� 24 ยาว ต่องก่า เวอ กงา ชฺา้ ง ป้า ยาว บ่าล่า อือ� อ่าซ่าง มาง
กงา จฺ่าปอต้างปอ ล่ากาน ปอ นู้ จฺ่าเกิง่ นี้ ง บ่ากงา จฺ่า ล้า กาน� ” แน�
พระเยซู นา เค่ นี้ อางลาบ้าบ
(มธ� 10:37-38)
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25 ยาว

ชฺา้ ง อางบย่า ย้า พระเยซู ก้อง เค่ แลน ชี� พระเยซู มือ ยองนา จี่ ชา่ ง ชี นี้
แม้แน� 26 “จาว่าแน นอง กงา ศิษย์ เพล่อ ซี่ง แนยาว กงานา ลาก ล่าโว� นอง อางบา
อางโบ้ ง� อางบี่ อางย่า� ย่าช่างม่องน้า ม อือ นา แน ค่า ตอง นา ล่อ บ่า ปา แน� 27 อ่า
ซ่าง ค่าตอง ไม้กางเขน แฮ้ง บ่าป่า ล้า� แน กงา ปาปาย อางตูกอางพาน แฮ้ง บ่าโอ่ด
กงากา ยาว� ยา กงา ศิษย์ บ่าเพล่อ กงากา� 28 จาว่าแน นอง ยูม
้ อางฮื่อ แต่ง ซี่ง แน
ยาว� ต่องก่า เวอ นอย่า แต่งจี อางฮู่ โค แล่ง แฮ้ง กงาเย้ง เปิน แง� ไม้ แบ ปี่ ง นอ
พลู้ แฮ้ อางลอ ย้า ล่า แน� 29 ไม้ นี้ แม้ บ่าฮา ยาว� กาเทอกา นอง ยูม
้ ยื้ง ปล้อก เปิน
ยาว พลู้ แฮ้ง โค ยาว� นอง ยูม
้ อางฮื่อ แต่ง แฮ้ง กงาว่าง กาน้าอี�
่ ยาว ค่องช่าง อืม
อื้อ คูยาว นี้ แม้แน จี่ กาน้าอี�
่ 30 ‘โอ ชฺา้ ง นี้ ม้า ย่า ยูม
้ ซฺ้ือ อางฮื่อ แต่ง ซี้ แง� จ้า เปิน
แน บ่าแต่ง กงากา� แน�
31 “บ่าอ่า ยาว จาว่าแน ก่าซ้าด ทื่อม่าง มาง� ก่าซ้าด ทื่อม่าง มางนา อ่อก รบ แอ
เมอ� ยา บ่าเย่ง เปิน ล่า ยาง ตาฮ้าน 10,000 คู่น อือย่า� ก่าซ้าด ทื่อม่าง มาง ตาฮ้าน
20,000 คู่น อือนา อางก่าจ่า กงา ไกล่า แน� 32 ยาง บ่าก่าจ่า กงากา แน แบน ยาว�
ยา อางไว่ แน ชฺา้ ง กงา ซฺาแอ ปี่ ง รบ กาง แฮ้ง จี่อู้ ว่าง ปี่ ง� ก่าซ้าด ทื่อม่าง มาง แน
ตาฮ้าน อือ แก้บ้า อางเว่อ โย้เวอ จา เมอ ย้า� 33 ทื่อช่างกานญา� นาง ม้างม้าเจ้อ ค้า
จา อือ บ่าวี ยาว� นา กงา ศิษย์ บ่าเพล่อ ตอ กา�”
จ่าแม่ อางอ้าม โค ย้าง
(มธ� 5:13; มก� 9:50)
34-35 อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง แม่น แน น้า คู โว� “จ่าแม่ นี้ ยา
่ อางแม่น จ้า จ่าแม่ อา
งอ้าม แฮ้ง โค ยาว� อางอ้าน แม้แน บ่าฮาย อ้าม ปี่ ตอ กา กาน� นื้ งชฺา่ เวอ ฮ้าน กาน
แอ เวิม บ่ากงา� อ่ามย่างแอ่ง เวอ ฮ้าน ซูน แอ เวิม บ่ากงา� กอย วี แฮ้ง ญา� แน�

15
แกะ โปยว ชี มาง
(มธ� 18:12-14)
1 แฮ้ญ่าม เมอ� ชฺา
้ ง ภาษี กอ มู อือ แน ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ จา เย� ยองมู นี้ ยา่ พระ
เยซู ม่าอูบ
่ แฮ้งนา อ้อง น้า ล้า ชีเย� 2 ยาว ฟาริสี แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ จี่จ่า
บ กาง เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง นี้ ม้า ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา เป-ลอ ช่าง ยาว ฮ่าง ทื่งกง่า แน
จฺ่า ช่าง ชี� แน�
3 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้ เลิง
่ เพ้ก เต้ม น้า ปี่ ชี� 4 นี้ แม้ แน� “จาว่า แน ชฺา้ ง
่ ยองนา อูบ
ทื่อม่าง มางก้อง แกะ 100 โต จา แง� จ้า ทื่อโต โปยว กา ชี� นี้ แม้แน ยาว ยาง แกะ
99 โต อือ นา บู่ ก่า แต่ โย้ เวอ ชี ชา่ ยาว� แกะ ทื่อ โต มางนา บ่า ซฺ่า กว่า แอ ล้า มย้าง
แอ เคอ แน� 5 แกะ แฮ้มางนา มย้าง ยาว ยาง นาบาตา ย้า กย่าง แง� ยาว แกะ มาง
นา ป่า แล่ แง� 6 ยาว ยูม
้ เวอ ซฺ่ืย พ่าว ลือ แง� ยาว ยาง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง แน อางช่าง
อือ นา ฮ้าว ล้า โค ยาว ม่า เย� ‘กงา แกะ โปยว ชี มางนา มย้าง แล่ ชี่ นี้ ง� กงาก้อง
จฺ่าต้าง กย่าง ม่อน ช่าง ล่า ปาโน� แน� 7 ยาว กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ ง อางบล่าบ
ทื่อม่าง นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว� มู่งท่า เวอ เท่วาด่า อืม กย่างม่อนซ้า
คูแง� ไม้ นี้ ย่า ชฺา้ ง อางแม่น ลามแลว 99 คู่น จา อือ ล่อ บ่า ปา กย่าง คาแม้ แน จา
แง� แน�
พลู้ โปยว ชียา้ ง

8 “จาว่าแน ค่าบาย่า ทื่อม่าง พลู้ อางฮูอ
่ างคา ทื่อแช่ เหรียญ จา แง�

จ้า ทื่อ เหรียญ
คลา โปยว ชี� นี้ แม้แนยาว ค่าบาย่า แฮ้ม้า� กู่ม ท่อ ยาว พลู้ แฮ้เหรียญ มย้าง แอ เคอ
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แน ยูม
้ บ่ากว่าด ซฺ้า กว่า ลา� 9 ยาว พลู้ แฮ้เหรียญ นา ซฺ้า มย้าง ยาว� ค่าบาย่า แฮ้
มาง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง แน อางช่าง อือนา� ช่าง ฮ้าว ล้า โค ยาว ม่าย ชี นี้ แม้แน� ‘กงา
พลู้ ทื่อ เหรียญ โปยว ยาว มย้าง แล่ ชี่ นี้ ง� กงานา จฺ่าต้าง กย่าง ม่อน ช่าง ล่า ปาโน�
แน� 10 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ ง อางบล่าบ ทื่อม่าง นื งบาเพ่น เมอ� มู่งท่า เวอ เท่
วาด่า อืม แฮ้แม้แน ย้า กย่างม่อนซ้า คูแง� แน�
อางโบ้ง นื งบา อางแม่น ย่าง
อางเลิง่ เพ้ก น้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย อางย่า ค่า
พ่าย่า 2 คู่น จา แง� 12 ยาว อางย่า น่ องล่า มาง นี้ แม้แน จี่ เย� ‘อ่าโบ้ง เวอ� อางเกิ่
งอางก้อ กงา กงาคาแม้ แน ชีแฮ้ง� กงานา นาง บ่าซฺี่ ฮู่ นู้ เปิ่ ง ปี่ ล่าปาว�’ แฮ้งเย่ อาง
โบ้ง มาง อางย่า มาง เย่ดนา อางเกิง่ อางก้อ ยาง เปิ่ ง ปี่ ชี�”
13 “บ่า มล่าง ยาว� อางย่า น่ องล่า มาง ยาง อางเกิง
่ ย่าง อางเมิง อางเว่อ โย้ เวอ
ฮ้าน แลน ชีเย� ยาว ยางมือ พลู้ ย้าง บ่า แม่น ป่า กย่า ไจ ชีเย� แน พลู้ ย้าง ค้า ค้า
เล้อเล้อ แน ไจ บ่อ ชีเย� 14 ยาว ยาง พลู้ ย้าง โค ชี� แฮ้ญ่ามเมอ แควน แฮ้ แควน
จฺ่าเกิง่ ต่างก้อ เคม ชี� ยาว ยาง จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา เย� 15 แฮ้งเย่ ยาง อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง
เวอ� ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางก้อง ล่ากาน ว่า แอ ชี� ยาว ยางนา น่า โย้เวอ ว่า ปอ แอ ปี่ ชี�
่
16 ยาว ยาง นาบาตา เย่ แบ่ซู่ แง� ยา ว่า จฺ่าเกิง
แฮ้
ง
จฺ
่
า
ซี
่
ง
เย�
จ้
า
อ่
า
ซ่
า
ง
มาง
ยาง
่
ฺ
11 พระเยซู

นา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ จฺ่า เย�”
17 “ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง เย้ง กงา แล่ ชี�
่ แน นี้ แม้แน จี่ เย� ‘อ่าโบ้ง ย่าเจ่น อือย่า
จฺ่าต้าง บ่าโค� จ้า กงานา ฮู ล่า ปาโน จฺ่ ืงคู ชา ซฺี้ คางญา� 18 กงา อ่าโบ้ง นา พ่าว ซฺา
แล ยาว ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง แน� อ่าโบ้ง เวอ� กงา นางนา แน พาจาว มางนา อา
งบล่าบ ฮาย ล่าแอ่� 19 ยาว กงา อ่าโบ้ง อางย่า เพล่อ แล่ บ่าซูม ชีล้า� กงานา นาง
ย่าเจ่น ทื่อม่าง เพล่อ ปี่ ล่าปาว แน�’
20 “ยาว ยางมือ อางโบ้ ง มางนา พ่าว ซฺ้า แล ชีเย� ยาว อางโบ้ ง มาง ยางนา อาง
เว่อ โย้เวอ จาย มย้าง ชี� ยาว อางโบ้ง มาง ยางนา ลาก ปาปาย ฮื่น แอ ค่อด ชูบ
่ แอ
21
ชี� ยาว อางย่า มาง จี่ เย นี้ แม้แน� ‘อ่าโบ้ง เวอ� กงา นางนา แน พาจาว มางนา
อางบล่าบ ฮาย ล่าแอ่� กงา นาง อางย่า เพล่อ นี้ บ่าซูม ชีล้า� แน�
22 “จ้า อางโบ้ง มาง ย่าเจ่น อือนา นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� ‘อางไว่� แน ยางนา อางก่า
อางตูม อางแม่น แฮ้ง ซฺ้า ตูม ปี่ โว� ยาว ล่าชฺ่อง แฮ้ง ยาง ล่าญู่ง โย้เวอ ช่อง ปี่ โว�
แน แค้บ ซฺ้า ตา ปี่ โว� 23 ยาว อ่ามย่าง อางย่า อางตู่ง ทื่อม่าง แซ่ ยาว แต่งจี จฺ่าปอ
ต้างปอ ฮา เซฺ้อ แน� 24 ไม้ กงา อางย่า นี้ ม้า ซฺี้ คา ยาว ทื่อเทอ แต่ลาน แล่ ชี ช้อด ย้า�
กงา ยางนา โปยว แอ� จ้า อามือ ซฺ้า มย้าง แล่ ย่า� แน� ยาว ยอง จฺ่าต้างปอ ลางกา
น้าว�”
25 “ยาว อางย่า ค่า พ่าย่ า ซากาว มาง� น่า โย้ เวอ ล่า กาน ว่า จายล้า ยูม
้ ชา เคอ
26
เมอ� ยาง เพ่ง ฮ้าว ม่อนซ้า นา กงากย่า ชีเย� แฮ้งย้า ย่าเจ่น มางนา ฮ้าว น้า ชี นี้
แม้แน� ‘บ้าเจอ ตอล้า ชี�’ แน� 27 ย่าเจ่น มาง นี้ แม้แน ม่า ชีเย� ‘นาง แพ้ ยูม
้ เวอ
พ่าว ล้าน แล่ง ญา แน� แฮ้งย้า นางโบ้ ง มือ กงู นา ม่าย อ่า มย่าง อางย่า อางตู่ ง ทื่อ
ม่าง แซ่ จฺ่าปอต้างปอ ฮา ปี่ ล่าง� แน�
28 “อางอ้าย มาง นาบาตา เย นื งบาค่า แง� จฺ่า ปอต้างปอ โย้ เวอ บ่า อ่อง แล เย�
แฮ้งเย่ อางโบ้ ง มาง ยางนา อ่อก ช่าง ลือ ชี� 29 จ้า ยาง อางโบ้ง มางนา ม่า ชี นี้ แม้
แน� ‘อ่าโบ้ง เวอ� ฮูปาว กงาย่า นางนา ไล ปี ย้า ล่ากาน ว่าย ปี่ ล่าแอ่� ยาว นาง ม่า
ล่าง อือ บ่าฮา แน บ่าจา� จ้า นา กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ ล่า กางซื้ง� กงา อางช่าง อือนา
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แพแล ทื่อโต แนม บ่าแซ่ ปอ กางซื้ง� 30 จ้า อ่าแพ้ ยา นาง อางเกิง่ อางก้อ อือ ค่าบา
ย่า อางโต ก่อง อือนา โค แน ปี่ ชี� ยาว ยาง พ่าว ล้า แล่เมอ นา ยางนา อ่ามย่าง อาง
ตู่ง แซ่ ปอ แล่ ชี�
่ แน�
31 “ยาว อางโบ้ง มาง ม่า ชี นี้ แม้แน� ‘อางย่า เวอ� นา อ่าโบ้ง ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง
ลาย มล่าง คางญา� ยาว อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค นี้ ยา่ นาง เฮอ เพล่อ ญา� 32 จ้า
กงูยา่ จามปีน ย้า จฺ่าปอต้างปอ แง� ไม้ นาง แพ้ ซฺี้ คายาว อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ชี แน ทื่อ
ช่างกานญา� กงู ยางนา โปยว ยาว อางซฺ่ือ ซฺ้า มย้าง แล่ ป้าน่ อ� แฮ้งย้า กงู กย่าง นี้
ย่า� ” แน�

16
อางเกิง่ อางก้อ ม้าม้า ย้าง
ยาว พระเยซู ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “ชฺา้ ง อางจาอางปาง ทื่อ ม่าง จา
เย� ชฺา้ ง ทื่อม่าง นา จ้าง ยาง อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ง ฮูพลา ปี่ ชีเย� จ้า น่ อง เวอ ฮาก นี้
แม้แน ม่า ล้า ชีเย� ชฺา้ ง อางเกิ่งอางก้อ ฮูพลา แฮ้ม้า นาง พลู้ ย่าง ค้าค้าเล้อเล้อ แน
ไจ ชีแน� 2 ยาว ชฺา้ ง อางจาอางปาง มาง ชฺา้ ง อางเกิ่งอางก้อ ฮู พลา มางนา ฮ้าว น้า
ชี นี้ แม้แน� ‘กงา อางเลิง่ กงากย่า ล้า ชีนี้ กงานา ม่าย ล่าวแล ล้อแม้ แน� พลู้ ปาบ
นาง ฮูพลา แต้ม ชี ชี แฮ้ง กงานา คื่น ปี่ ล่าว� กงา นางนา ก่าอ่อก ล่าง� แน�
1

3 “ยาว

ชฺา้ ง อางเกิง่ อางก้อ ฮูพลา มาง นื งบา เวอ เย้ง ชี นี้ แม้แน� ‘กงา ล้อแม้ ฮาย
วา� กงานา ชา ก่า อ่อก ล่าง� นื้ งชฺา่ ตู่ เวิม แฮ่ง บ่าจา ชี ล้า� พลู้ ชา ป้า กว่า เวิม ฮา
กนา ซฺ่าจอ คาแน้ � 4 อ่อ กงา แบ คายา� กงา ล่ากาน บ่าจา แน ฮา เมอ ชฺา้ ง กงานา
ปล่อง ล่าฮู ซฺ้า� แน� 5 แฮ้งย้า ยางมือ ชฺา้ ง ยาง เจ้านาย มางก้อง อางชี่ ตีด แล่ชี่ อือ
นา� ฮ้าว น้า ชี กาเทอ กามาง กาแน� ยางมือ ทื่อม่าง มางนา น้า ชี นี้ แม้แน� ‘นา กงา
เจ้านาย มางก้อง อางชี่ อาล่อ จา แง�’ แน� 6 ยาว ชฺา้ ง อางชี่ ตีด แล่ ชี มาง นี้ แม้แน
ม่าย ชี� ‘นํ้ามันมะกอก 100 ถัง� ยาง นี้ แม้แน ม่าย ชี� ‘นี้ ยา่ นาง อางชี่ อางพ่า ย่าง
อางไว่ แน 50 ถัง แน แต้ม โว�’ แน� 7 ยาว ยาง ทื่อม่าง มางนา นี้ แม้แน น้า แล่ ชี�
่
‘นา อาล้อ แน อางชี่ จา แง�’ แน� ยาง ม่า ชี นี้ แม้แน� ‘กอ 100 ถัง� แน� ยางมือ
นี้ แม้แน ม่า ชี� ‘อางชี่ อางพ่า นู้ 80 ถัง แน แต้ม ลู่ง โว� แน� 8 ยาว ชฺา้ ง อางจาอาง
ปาง มาง� ชฺา้ ง อางเกิง่ อางก้อ ฮูพลา อาน มาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง แบน ชี� ยาว ยาง
นา จี่ ช่าง ชี อางแอ้น แน� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นี้ แม้แน อางเลิง่ ฮา แฮ้ง�
อางคี่ คู พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ ล่อบ่าปา แน� 9 ยาว กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ชฺา้ งอางเมิง นู้
อางช่าง ซฺ้า เมอ พลู้ นี้ ง ไจ ซฺ้า ปาว� ไม้ พลู้ โค ยาว นางมือ นาง อางช่าง อือก้อง ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ทื่งกง่า ย้า กงาดื้ง แล แล่ง� 10 ชฺา้ ง อางเลิง่ อางอี แฮ้ง นื งบาชี ฮูพลา
ว่า ปี่ อางกงา กางอือ� อางเลิง่ อางฮื่อ อือ คาตา ยา นื งบาชี ฮูพลา ว่า ปี่ กงา กางแง�
จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ อางอี แฮ้ง ฮูพลา ว่า ปี่ ง แน นื งบาบ่าชี่ กงา กาง อือ� อางเลิง่ อางฮื่อ
อือ คาตา ย้า นื งบาบ่าชี่ กงากา� 11 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่ อางก้อ อา
งอี อือ� ฮูพลา แฮ้ง นื งบาบ่าชี่ ล่ากงา กายาว� พาจาว มาง นางนา อางเลิง่ ปีนแตปีน
นา ม้าม้า อือ� ล้อแม้ นื งบาชี ฮูพลา ว่า ปี่ ล่า กงากา แน� 12 ยาว จาว่าแน นอง ฮาก
อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ง บ่าฮูบ่าพลา ปี่ กงากา ยาว� น่ อย่า บ้าเจอล้อแม้ ค่าตอง อางเกิ่
งอางก้อ แฮ้ง ฮูพลา กงากา แน�
13 “ย่าเจ่น

นี้ ยา่ เจ้านาย 2 คู่น แน ล่ากาน บ่าว่า ปี่ กงากา� ไม้ ย่าเจ่น นี้ ม้า ทื่อม่าง
มางนา ลาก ยาว ทื่อม่าง มาง นา เม้อ แง� บ่าอ่าเวิม ยา เจ้านาย ทื่อม่าง มางนา ซอ
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ยาว� ทื่อม่าง มางนา ฮูยา้ แง� ยาว นี้ งย้า นองมือ พาจาว มางนา แน พลู้ แฮ้งนา ทื่อ
ญ่าม กาแน บ่าลาก กงากา� แน�
พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว บ่าเพ่น กงากาง ย้าง
(มธ� 11:12-13)
14 ยาว ฟาริสี พลู้ นา ซอ อือ อางเลิง
่ คาโคลาโค แฮ้ง กงากย่า ยาว� พระเยซู นา
อื้อ กาน ชีเย� 15 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชี� “นองมู นี้ ยา่ ฮากนา แบ ปี่ ซี่ง แง�
นอ พาจาว มาง นื งบาวา แน ฮาย เค่ แงแน� จ้า พาจาว ม้า อางแบ นอง นื งบา นี้ ยา่
อางไล้ อือ แอ่ ย้า จา แง� ยาว ม้างม้า เจ้อ ชฺา้ ง อือ อางแม่น� แน ปีน แตปีน นา แน
เย้ง อือ พาจาว ม้า ช่าคาบอล้อ แน เย้ง แง�”
16 “ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา มาง ชา ลือ เมอ� ยิวชฺา้ ง นี้ ยา่ โมเสส อางลี้บอาง
ล่า ว แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ� ม่า อู่ บ แฮ้ง นา อางน้า จ่า� ยาว ยอห์น มาง ลือ
ยาว� อางเลิง่ อางแม่น พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ชี นี้ ง อู่บน้า ปี่
แง� ยาว อามือ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ซี้ แง�
17 จ้า มู่ง แน นื้ งชฺา
่ แฮ้ง โปยว เวิม� อางลี้บอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางไล่ อืมมือ ทื่อโต
แนมมือ บ่าโปยว แอ�”
18 “ค่าพ่าย่า ล้อมาง ค่าตอง ค่าบา นา ว่าง แล่ยาว ค่าบา อางซฺ่ ือ ยู้ แล่ง� ค่าพ่าย่า
แฮ้ม้า จู้ จา ชี แน ทื่อช่างกานญา� ยาว ค่าพ่าย่า ล้อมาง ค่าบาย่า อางบล้อง ว่าง แล่
ชี่ มางนา ยู้ แง� ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า จู้ จา ชี แน ทื่อช่างกานญา� แน�
ชฺา้ ง อางจาอางปาง แน ลาซารัส มางเย่ด
พระเยซู นี้ แม้แน อางเลิง่ อูบ
่ เพ้กน้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง อางจาอางปาง
ทื่อ ม่าง จา เย� ยา อางก่า อางตูม สี ม่วง อางฮู่ อางคา แน พ้า ป่าน อางแม่น อือ ตูม
แล่ ชีเย� จี่ วด
ี จาบื่อดื้ งบื้อ ย้า จฺ่าต้าง ดื้ง แง� 20 ยาว ชฺา้ ง อางตู กอางพาน ทื่อม่าง
จา เย� ยาง อางเม้ง ลาซารัส แน เย� ยาง อางโต อือเมอ มาป้อ ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว
ยา ชฺา้ ง อางจาอางปาง มาง ยูม
้ ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ ยู่ จา เย� 21 ยา ชฺา้ ง อางจาอาง
ปาง มาง โต โย้เวอ จฺ่าเกิง่ กลา ชีแฮ้ง จฺ่า ซี่ง เย� ยาว คื่อ อือ ยาง มาป้อ แฮ้ง แบ่ เย�
22 “ยาว น่ อง โย้ เวอ ลาซารัส มาง ซฺี้ ยาว� เท่ วาด่า อือ ยางนา ลาบ อับ ราฮัม ก้อง
มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืย ดื้ง แล ชีเย� แน ชฺา้ ง อางจาอางปาง มาง นามมือ ซฺี้ ยาว พูม ชีเย�
23 ชฺา
้ ง อางจาอางปาง ม้า ล่าลูก เวอ กลาแอ ชี� ยาว ยา นาบาตา ย้า ลาบ้าบ ชี� จ้า
ยา อับราฮัม นา อางเว่อ เวอ จาย ฮู มย้าง แง� ยาว ลาซารัส นา อับราฮัม ก่องทาง โย้
เวอ จูง จา นา มย้าง ชีเย�
19 ยาว

24 “ชฺา
้ ง อางจาอางปาง มาง โฮ้กฮ้าว ล้า ชี นี้ แม้แน� ‘อับราฮัม กงา อางฮู่ มาง เวอ�

กงานา ซื่ งกง่า กย้า ลาซารัส นา กงาก้อง ซฺา ลือ ปี่ ล่า ปาว� ไม้ ยาง ล่า ปู่ ล่า ญู่ง แฮ้ง
ล้าง โย้เวอ แดด ยาว� กงา ม่านล่า นู้ แดด ปี่ ล่า ปาว ล้อง นี้ ง โปยว คาไล� ไม้ กงา
บี่ท่อ แต่ นู้ ล้อง ด้า ลาบ้าบ แง� แน� 25 จ้า อับราฮัม นี้ แม้แน ม่า เย� ‘อางย่า เวอ�
อางเย้ ง กงา ไกล่า นาง อางแต่ แน ฮา เมอ� นา ม้างม้า เจ้อ อางแม่น แอ่ ย้า กงาบู้
แง� จ้า ลาซารัส ม้า ม้างม้าเจ้อ บ่าแม่น อือ แอ่ ย้า กงาบู้ แง� จ้า อามือ ยา จาบื่อดื้
งบื้อ ย้า จา แง� จ้า นา ลาบ้าบ แง� 26 ยาว อ่าจ่าม มือ แปฟาง อางมอง อางกลื้อ จา
แง� กงูนา บ่าปี่ ซฺ้า กาลา� แน�

27 “แฮ้งย้า ชฺา
้ ง อางจาอางปาง มาง นี้ แม้แน จี่ ชี� ‘นี้ แม้แนยาว อับราฮัม กงา อางฮู่

มาง เวอ� ลาซารัส นา ม่าย อ่าโบ้ง ยูม
้ โย้เวอ แล ปี่ โว�

28 ไม้

กงา ม้องน้าม 5 คู่น จา
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แล่ง� ลาซารัส นา ยองนา ม่าย อางโต แล่มล้าง แล่ ปี่ แน� ไม้ กาญ่าม เวอ ยอ กงา
แม้แน บ่ากงา ลาบ้าบ แล่ก้าน� แน�
29 “จ้า อับราฮัม ม่า ชี นี้ แม้แน� ‘โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ยองนา ม่าอูบ
่
จา แง� ยองนา ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื จี่ต่าง ม่าอูบ
่ แฮ้ง น้า ปี่ ปาว� แน�

“ชฺา้ ง อางจาอางปาง มาง จี่ เย นี้ แม้ แน� ‘อับ ราฮัม กงา อางฮู่ มาง เวอ นี้ ม้ อก
ฮา นี้ บ่าก่อ กาซื้ง เป� แฮ้แม้ยาว ชฺา้ งซฺี้ แอ ชี อือนา แต่ล้า ปี่ ยาว ยองนา ม่าอูบ
่ แล่ ปี่
โว� ยาว ยองมือ อางน้าจ่า ย้า� ยาว ยอง อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบา อางเพ่น
คู ย้า� แน�
30

31 “อับราฮัม

ยางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� ‘ยอง โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา
บ่าน่าจ่า ยาว� ยอง มือ ชฺา้ งซฺี้ ยาว แต่ล้า ชีออ
ื นา บ่านาจ่า ทื่อช่างกานญา� ” แน�

17
อางบล่าบ จ้อบ ฮา ปี่ ยาว บล่าบ ย้าง
(มธ� 18:6-7, 21-22; มก� 9:42)
1 ทื่อนื ง จา เย พระเยซู ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ ชา
่ ง ชี� “ม้างม้าเจ้อ จา แง ชฺา้ ง อือ
นา จ้อบ บ่าแม่น ฮา ปี่ ง� จ้า อางบล่าบ นี้ ยา่ � ชฺา้ ง ฮากนา อางบล่าบ จ้อบ ฮา ปี่ ง อือ
ก้อง กลา แง� 2 ยาว ชฺา้ ง ย่าเก อือนา อางบล่าบ เค้ ฮา ปี่ ง อือนา� ลอบา อางฮื่อ แฮ้ง
นื้ งชฺอ
ื เวอ พือ แป่น ยาว ทะเล เวอ ต่านคลา แอ ปี่ ง แฮ้ง ซูม แง� 3 นี้ แม้แนยาว ค่า
ตอง อางโต แฮ้ง แม่น แน ฮูพลา จ่าแล่ โว� ยาว นาง ย่าช่างม้องน้าม อางบล่าบ ฮา
อือนา ม่าย ว่าง ปี่ โว� ยาว จาว่าแน ยาง ม้าม้า แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว ยาง
นา อางเลิง่ บ่ายู่ โจ� 4 แน ยาง นางนา กานื ง 7 เทอ กา แน บ่าแม่น ฮา ล่าเมอ� นาง
นา กูเทอ แน นี้ แม้แน ม่า ล่ายาว� ‘ซูม่า ย้าเป กงา นี้ แม้ บ่าฮา แล่ กาน� แน� นี้ แม้
แนยาว นาง ยางนา เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ บ่า ยู โจ เป� แน� 5 ยาว ศิษย์ อือ จี่ วีด อางซื้ง
มางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� กงูนา ปล่อง อางอ้าน นี้ ง ล่อบ่าปา แน ฮาย
เจ่อ ปี่ ล่า ปาว� แน�
6 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชี� “จาว่าแน นอง ม่าต่าโก้บ อางนื อ ล่อ แน เจ่อ ยาว�
นอ จฺืงจฺ้ ืง อางฮื่อ มางนา ม่า ทะเล โย้เวอ ดื้งแอ ปี่ เวิม อางกงา ย้า� ยาว จฺืงจฺ้ ืง อาง
ฮื่อ มาง ม้าม้า ย้า ทะเล โย้เวอ ดื้ง แอ แง� แน�
ย่าเจ่น อางแม่น ย่าง
นางก้อง ย่าเจ่น ทื่อม่าง จา แง� ยาว ยางนา แกะ ปอ น่าไท่ ปี่ ง� ยาว
ยาง พ่าวล้า แล่เมอ� นา ยางนา นี้ แม้แน อางม่า ล่า� ‘ดื้ง ลื่อยาว จฺ่าต้าง ปาว� แน�
8 อ้าว นา ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ล่า� ‘กงานา ฮ่า งเพิน
่ จาม จฺ่า ปี่ ล่า ยาว� นู้ ดื้ง ล่อ
กงานา ฮูพลา ล่าว� ยาว นาย่า กงา จฺ่าต้าง เปิน เมอ จฺ่า กาโน� แน� 9 ยาว เจ้านาย
ม้า ย่าเจ่น ยาง ม่าย ฮา ปี่ ชี อือ ฮา ชี มางนา ขอบคุณ อางฮา ลา� 10 นอง ทื่อช่างกาน
ญา พาจาว มาง ล่ากาน ม่าย ฮา ปี่ แฮ้ง ว่า เปิน ยาว นี้ แม้แน จี่ คู โว� ‘กงู ย่าเจ่น นาง
ม่าย ฮา ปี่ แฮ้ง ว่าย ยา� นาง กงูนา ขอบคุณ ฮา ล่าง นี้ ยา่ บ่าซูม เป� ” แน�
7 “จาว่าแน

คี้ตู้ด ทื่อแช่ คู่น
ยาว พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ย่อ แล เมอ� ยา กาลิ ลี แควน แน สะมา
เรีย แควน โย้เวอ ย่อไก ชี� 12 ค่อง ทื่อค่อง จา ค่าพ่าย่า ทื่อแช่ คู่น จา แง คี้ตู้ด เพล่อ
คู ชีเย� ยองมือ พระเยซู นา ซฺ้า แล คู ชี� จ้า ยอ เว่อ แน จูง จา คูง เย� 13 ยาว ยอง
11
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จี่ โฮ้กฮ้าว คูชี นี้ แม้แน� “พระเยซู กงู เจ้านาย มาง เวอ� กงูนา ซื่งกง่ากย้า ล่าปาว�
แน�
14 พระเยซู มือ ยองนา ฮู ยาว นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “นอง อางโต แฮ้ง ปุโรหิต อือนา
ฮู แอ ปี่ ปาว� แน� ยาว ยอง ย่อ แอ เมอ ยอง คี้ตู้ด ย่าง โปยว ชีเย�
15 ยาว

ชฺา้ ง คี้ตู้ด โปยว ชี อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� ยาง คี้ตู้ด ย่าง โปยว ชี
แน มย้าง ยาว� พ่าว ลือ อางเซง บื้ง แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ชี� 16 ชฺา้ ง คี้ตู้
ด โปยว ชี นี้ ม้า สะมาเรียชฺา้ ง เย� ยาว ยาง พระเยซู ล่าคื่อ เวอ บอกไว้ ยาว ขอบคุณ
ฮา ชีเย�
17 ยาว พระเยซู ยางนา น้า ชี นี้ แม้� “ทื่อแช่ คู่น อ่าลา คี้ตู้ด โปยว ชีนี้ ยาว ชฺา
้ ง 9 คู่น
18
อือ เกิง้ แอ โค ชี� ยาว บ้าเจอ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า นี้ มาง ญา ล่า พาจาว มางนา สรรเสริญ
ฮา นี้ ยา่ � แน� 19 ยาว พระเยซู ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “ทานล้า ยาว พ่าว แล ปาว�
นาง เจ่อ นี้ ง ย้า นาง คี้ตู้ด โปยว ชี นี้ ยา่ � แน�
พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ย้าง
(มธ� 24:23-28, 37-41)
20 ทื่อนื ง จา เย� ฟาริสี อือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้า ชี� “พาจาว มาง ชฺา
้ งอางเมิง
นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ นี้ ยา่ ล้อญ่าม ลือ แง�” แน� ยาว พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชีเย�
“พาจาว มาง ก่าซ้าด เพล่อ ลือ นี้ ยา่ บ่าแบตอ กา� 21 ยาว อ่าซ่าง มาง บ่าม่าตอ กา�
‘ยา นู้ จา แง� แน� บ่า อ่า ยาว ‘ยา โย้ จา แง� แน� ไม้ พาจาว ม้า นอง นื งบา นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ญา� แน�
พระเยซู ทื่อเทอ ลือ แล่ง ย้าง

พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “ยาว นอย่า กงาชฺา้ งอางย่า ม่าง
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ� ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้นืง นา มย้าง คู ซี้ เวิม นอ บ่ากงา มย้าง คู�
23 ยาว นองนา ชฺา
้ ง นี้ แม้ แน ล้า ม่า ล่าเมอ� ‘ชฺา้ งอางย่า ม้า โย้เวอ จาน ญ้า� บ่าอ่า
ยาว นู้เวอ จาน ญ้า� แน� นอ ยางนา บ่า กงา ซฺ้า กว่า คาเป� 24 ไม้ กงาชฺา้ งอางย่า
มาง ลือ เมอ� เจ้ง ย้า กงามย้าง คูแง� มู่งท่า เวอ มู่ งบล่าบ ทื่อปล่าก จาย ทื่อปล่าก
ป่ากย่า บล่าบ แม้แน ย้า� 25 จ้า กงา อางบย่า ย้า ลาบ้าบ เปิน แง� ยาว อามือ ชฺา้ ง
นี้ ออ
ื กงานา บ่าเจ่อจ่า ล่า�
26 “ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง ย่า โนอาห์ จีน แฮ้งแม้แน เป� 27 แฮ้ญ่าม เมอ ชฺา
้ ง
อือ ค่า บาล่า จฺ่าต้าง ม่อนซ้า คูแง� จ้า โนอาห์ ล้อง คล้า ว โย้ เวอ อ้อ งแล เมอ� ซฺ้ อก
ย้า ล้าง ทู้ม ล้า แง� ยาว ยองมู แฮ้ง ล้าง นื่ อแซ่ แล่ โค ชี�”
22 ยาว

“โลท จีน โย้ เวิม ทื่อ ช่างกานญา� ชฺา้ ง อือ วื้อซฺ้า� ก่อ งก้า� จฺ่าต้าง� คลาซ้าง�
ยูม
้ ชฺอ คูแง� 29 ยาว โลท โสโดม อางเมิง เวอ อ่อก ลือ เมอ� ซฺ้อก ย้า มู่งท่า โย้เวอ บี่
ท่อ แน ลอบา บี่ท่อ ย่าง กลา ลืน ชี� ยาว อางเมิง แฮ้เมิง โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา โค ย้า จฺ่อ
ชี�”
30 “ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง ย่า แฮ้แม้ยา
้ เพล่อ แง� 31 แฮ้ญ่าม เวอ ชฺา้ ง ยูม
้ มู้ง
ท่า ดื้ง ชี อือนา� ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ บ่าปี่ อ้อง กอ แล โจ� ยองนา อางไว่
แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว� ชฺา้ ง น่า แน ย้า โย้เวอ จา คูชี อือนา ยูม
้ คล้าว โย้เวอ�
เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ อ้อง ยู้ แล ปี่ โจ� ยองนา อางไว่ แน ตาแซ้ โย้เวอ ฮื่น แล ปี่ โว� 32 โลท
ค่าบา มางก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี้ แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ� ยาง โสโดม อางเมิง แฮ้ง พลาบ
ฮู ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มาง ยางนา แซ่ ชี� 33 ไม้ ชฺา้ ง ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้งนา กงานา
28
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ล่อบ่าปา แน ลาก อือ กงาซฺี้ แง� จ้า อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า ปาปาย ซฺี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า
จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แง�
34 “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� แฮ้คี่ ชฺา
่ ่าม โย้เวอ ทื่งกง่า แน ยู่ เมอ� ทื่อม่าง
้ ง 2 คู่น ยูป
กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืยแล แง� ทื่อม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา
ชี ชา่ ง แง� 35 ยาว ค่า บาย่า 2 คู่น ทื่ งกง่า แน กอท่อง จา เมอ� ทื่อ ม่าง กงานา เจ่อ
ล่าง มางนา มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืยแล แง� ทื่อม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชีชา่ ง แง�
36 ยาว ชฺา
้ ง 2 คู่น น่า โย้ เวอ จา เมอ� ทื่อ ม่าง กงานา เจ่อ ล่าง มางนา มู่ง ท่า โย้ เวอ
ซฺ่ืยแล แง� ทื่อม่าง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง มางนา ชีชา่ ง แง� แน�
ศิษย์ อืม พระเยซู นา น้า ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� อางเลิง่ นี้ ยา่ ล้อเกิง้ ตอ
ล้า แง�” แน�
ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ เพ้กน้า ปี่ ชีเย� “ล้อเกิง้ เวอ ชฺา้ งซฺี้ อางปู่ จฺ่า แง
โย้เวอ ฮาย่า อีแร้ง อือ จา แง� ยาว กงา นองนา อางเลิง่ อู่บน้า ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ กงา พ่าว
ลือ ญ่าม แฮ้ง ชา เคอ เมอ� ตอล้า แง แบ ชี คู โว เป� แน�
37 ยาว

18
แมม้าย แน ต้าดต่อนฮู มาง อางเลิง่ แฮ้ง เพ้ก ย้าง

ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา อางเลิง่ อูบ
่ เพ้ กน้า ปี่ ชีเย� ไม้ ยองนา ม่า อู่ บ
กูนื ง แน อธิษฐาน ฮา แล่ ปี่ ง นื งบา บ่า ปี่ ด่อ แน� 2 ยาว พระเยซู อูบ
่ ชี นี้ แม้ แน�
“อางเมิง ทื่อเมิง จา เย ต้าดต่อนฮู ทื่อม่าง จา แง� พาจาว มางนา บ่าแค เย� ยาว อ่า
ซ่าง มางนา บ่านาบบ่าทื่อ เย� 3 ยาว อางเมิง นี้ เมิง ก้อง แมม้าย ทื่อม่าง จา เย� ต้าด
ต่อนฮู นี้ มาง นา ป้า ย่อ เย นี้ แม้แน� ‘ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง� กงา
อางเลิง่ นี้ ง กง่าเกิง้ แน ต้าดต่อน ปี่ ล่า ปาว�’ 4 ต่องก่า เมอ ต้าดต่อนฮู ม้า แมม้าย
มางนา บ่าตี่ นบ่าต่อง เย� จ้า น่ องเวอ ต้าดต่อนฮู มาง ม่าจ่าแล่ง เย นี้ แม้แน� ‘กงา
พาจาว มางนา บ่าแค แน อ่าซ่าง มางนา บ่าแค เวิม มือ� 5 กงาย่า แมม้าย นี้ มางนา
กง่าเกิง้ แน ต้าดต่อน ปี่ ปานา� ไม้ ยา กงานา ซูนแซว ล่าง� ยาว ยาง กงานา ซูนแซว
ล่างนี้ ง ว่าง คาไล� นี้ แม้ บ่าฮา ยาว กงา เปิดบา อางเพล่อ กงากา� ” แน�
6 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ง เย� “อางมย้าง ล่า ต้าดต่อ นฮู บ่า กง่า บ่า เกิง นี้ ม้า
บ้าเจอ จี่ แงแน� 7 แฮ้งย้า น่ องเวอ ยาง กง่าเกิง้ แน ต้าดต่อน ปี่ ชี�
่ นี้ แม้แนยาว พา
จาว ม้า ชฺา้ ง ยาง แช้ยู้ ชี มางนา อางกง่าอางเกิง แฮ้ง บ่าปี่ ลา� ยาง มู่งคี่ ซอทา แน
ป้า เมอ บ่าปล่อง ลา� ยา เจิน
้ เจ้อ บ่าปล่อง แน บ่าตอย จา ปี่ เป� 8 ยาว กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า� พาจาว ม้า ยองนา อางกง่าอางเกิง ปี่ แง� จ้า กงาชฺา้ งอางย่า มาง พ่าว ลือ
เมอ� กงา ชฺา้ ง พาจาว มางนา เจ่อ อือนา อางมย้าง ลือ ลา�”
1

ฟาริสี แน ชฺา้ ง ภาษี กอฮู มาง

พระเยซู อางเลิง่ นี้ เลิง่ อู่ บ เพ้ก นี้ ย่า� ไม้ ชฺา้ ง ฮากนา ฮูยา้ อางคา อือ นา ม่า อู่ บ
เย� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ ชี แน� ค่าตอง อางโต แฮ้ง ฮาก
ลอบ่าปา แน เย้ง จ่าแล่ง อือนา ม่าอู่บ แง� ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ เพ้ก น้า ปี่ ชี่ เย�
10 “ชฺา
้ ง 2 คู่น จา แง ทื่อม่าง ม้า ฟาริสี ทื่อม่าง ม้า ภาษี กอฮู เย� เย่ด โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ อธิษฐาน ฮา แล ชี� 11 ยาว ฟาริสี แฮ้มาง ยาง ทื่อม่าง แน อธิษฐาน ฮา ชี นี้ แม้
แน� ‘พาจาว เวอ� กงา กย่าง แง กงา ฮาก แม้แน อางบล่าบ บ่ากงา ฮา� ไม้ กงา ฮาก
อางเกิง่ บ่าค่าว กว่า แน ฮากนา บ่ากงา จ้อบ กว่า� แน ฮาก ค่าบา นา บ่าโกนบ่าก่าว
9
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กว่า� ยาว ภาษี กอฮู แฮ้มาง แม้แน บ่ากงา เพล่อ� 12 ยาว กงา จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง แง กาตีด 2
เทอ กาแน� อางเกิง่ ทื่อแช่ ปูนกงา ยาว ทื่อ ปูน ท่าน แง�’ ”

13 “จ้า ภาษี กอฮู ม้า เว่อ แน จูง อธิษฐาน ฮา เมอ� ยา มู่งท่า โย้ บ่าแงน ฮู จอ กาเย�

ยา ค่าตอง นื้ งเอิก
้ โย้เวอ ทาก แล่ยาว อูง้ ฮ้าว จี่ ชี นี้ แม้แน� ‘พาจาว เวอ� กงา ชฺา้ ง
อางบล่า บ เพล่อ ชี นี้ ง นา กงานา ซื่ งกง่า กย้า ล่า ปาว� แน� 14 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า
เย่ด อธิษฐาน ฮา เปิน เมอ� พาจาว ม้า ภาษี กอฮู มางนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ง� ยาว ฟา
ริสี มางนา อางบล่าบ บ่าปี่ ปูน� ไม้ อ่าซ่าง ฮื่อจ่าแล่ง ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่านาบบ่า
ทื่อ� ยาว ชฺา้ ง บ่าฮื่อจาแล่ อือนา ฮาก นาบทื้อ คูง� แน�
พระเยซู ย่าเก อือนา ก่ามป่อน ปี่ ย้าง
(มธ� 19:13-15; มก� 10:13-16)
15 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง� ย่าเก อางอี อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี� ไม้ ยางนา ล่าปู่
โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ง แนนอ� จ้า ศิษย์ อือย่า แฮ้แม้แน บ่าปี่ ฮา แน อี่ คูช�
ี 16 จ้า พระ
เยซู ย่าเก อือนา ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ยาว นี้ แม้แน จี่ เย� “ย่าเก อือนา กงาก้อง ตอย อ้อง
ล้า ปี่ ว� ยองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ โจ� ไม้ ชฺา้ ง พาจาวอางเมิง เวอ กงาอ้อง แล คูง อือย่า
ย่า เก นี้ ออ
ื แม้ แน กงาเจ่อ แง� 17 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� อ่า ซ่าง ย่า เก นี้ ออ
ื แม้ แน
พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี่ แง� พาจาวอางเมิง เวอ บ่ากงา อ้อง แล� แน�
ชฺา้ ง อางจาอางปาง ทื่อม่าง พระเยซู นา น้า ย้าง
(มธ� 19:16-30; มก� 10:17-31)
18 ยิว ชฺา
้ ง ยอคา ทื่อ ม่าง จา แง� พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้า ชี� “อ่า จาน อางแม่น
เวอ� พาจาว มางก้ อง ทื่ งกง่า แน จี่ ว ีดม้า ม้า จา แล นี้ ยา่ กงา บ้า เจอ กงาฮา แง�”
แน� 19 พระเยซู มือ นี้ แม้แน พอ ชี� “นา บ้าเจอฮาย กงานา ชฺา้ ง อางแม่น แน ฮ้าว
ล่าง� อ่า ซ่าง มาง บ่า แม่น เป� พาจาว มาง ทื่อ ม่าง ญา อางแม่น แน� 20 นาง มือ
อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง อางแบ ย้า� อางลี้ บอางล่า ว เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี� ‘ฮาก อา
งบี่อางบล้อง นา จู้ บ่าเพล่อ โจ� ชฺา้ ง นา บ่าแซ่ โจ� อางเกิ่งอางก้อ บ่าค่าว โจ� ชฺา้ ง
แล่ จ่อบ บ่าเพล่อ โจ� ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นาบทื้อ โว� ” แน� 21 ยาว ยิวชฺา้ ง
ยอคา มาง จี่ ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� กงาย่า ย่าเก เมอ จาย ย้า อางลี้บอางล่าว คา
โคลาโค นี้ ออ
ื ฮาย ล้าน แอ� แน� 22 ยาว พระเยซู นี้ แม้ กย่า เมอ จี่ ชี นี้ แม้แน� “จ้า
นา ทื่อ ย่าง กงาฮา แล่ง� นาง อางเกิง่ คาโคลาโค จา แฮ้ง ก่อง ยาว� พลู้ แฮ้ง ชฺา้ ง
อางตู กอางพาน อือ นา ปี่ แอ โว� ยาว นา มู่ง ท่า โย้ เวอ อางเกิ่ งอางก้อ บย่า แน จา
แง� แน นา กงาก้อง เค่ ล้าน ยาว กงา ศิษย์ เพลิน
่ ปาว�” แน� 23 ยาง แฮ้แม้ กงาก
ย่า ยาว� นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� ไม้ ยา นาบาตา อางจาอางปาง เย� 24 พระเยซู
ยาง นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า แฮ้ง นา มย้าง ยาว นี้ แม้ แน จี่ ชี� “ชฺา้ ง อางจาอางปาง
อือนา พาจาว อางเมิง เวอ อ้องแล ปี่ นี้ ยา่ นาบาตา ย่าก� 25 อูฐ อือนา ก่องกย่าว อาง
ฮ้อน เวอ อ้องแล ปี่ ง นี้ ยา่ � ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือนา พาจาวอางเมิง เวอ อ้องแล ปี่ ง
แฮ้ง ล่อบ่าปา ไง่ แล่แง� แน�
26 ยาว ค่องช่าง นี้ เลิง
ื นี้ แม้แน จี่ เย� “ซ้ามบา ชฺา้ งอางจาอางปาง
่ กงากย่า คู ชีออ
อืม พาจาวอางเมิง เวอ อ้อ งแล อางย่า ก� ท้าว นี้ แม้ แนยาว พาจาวอางเมิง เวอ อ่า
ซ่าง อ้องแล กงา กาง�” แน�
27 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ เย� “ชฺา
้ ง นี้ ย่า บ่า ฮาตอ กา� จ้า พาจาว ม้า อางฮา
ตอกา� แน�
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เปโตร มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่าย ชี� “อ่าจาน เวอ� ฮูปาว กงูยา่ กูยา่ งกู
เจ้อ อือ วี ย่า ยาว นางก้อง เค่ คูง� แน�
29 พระเยซู พอ ชี นี้ แม้ แน� “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� อ่า ซ่าง พาจาว มาง ปาปาย
แน� ค่าตอง ยูม
้ � ค่าบา� ม้องน้าม� อางบา อางโบ้ง� อางย่าอางคย้า อือนา วี แง�
30 ยา ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่ามป่อน อางบย่า ย้า กงาบู้ แง� แน ยา ยาง วี ชี แฮ้ง ล่อบ่า
ปา ไล โตบ กงา แง� แน จ้างจ้าง โย้เวอ พาจาว มางก้ อง ทื่ งกง่า แน จี่ ว ีดม้า ม้า จา
แล แง� แน�
28 ยาว

พระเยซู ยาง ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง่ แฮ้ง จี่ เคอ ย้าง
(มธ� 20:17-19; มก� 10:32-34)
31 พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น อือนา ยางก้อง ฮ้าว ล้า ปี่ น้าว� ยาว ยองนา นี้ แม้แน ม่าย
ชี� “แม่น แน น้า โว� กงู เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ แล คูแง� ยาว กงาชฺา้ งอางย่า
มาง อางเลิง่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ โย้เวอ ย้า ตอล้า แง�
32 ยาว กงานา โรมชฺา
้ ง อือ ก้อง ซฺาแล ปี่ ล่าง� ยาว ยอ กงานา อื้อกาน ฮูยา้ ล่า คูแง�
แน ค่านล่าง พี่ด กาน ล่าง� 33 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื กงานา ตื่อชืก แซ่ ล่าง� จ้า กงา ซฺี้ ยาว วัน
34
ที่ 3 โย้เวอ แต่ ล้า แล่ง� แน�
จ้า ศิษย์ อือ ยาง จี่ แฮ้งนา บ่าน่าแบ กา� ไม้ จี่ ต่าง
นี้ ยา่ จี่ต่าง น้า อางย่าก เย�
พระเยซู ชฺา้ งแมปอ นา ยา ย้าง
(มธ� 20:29-34; มก� 10:46-52)
35 พระเยซู เยรีโค อางเมิง ย่อ ชา เคิน แอ เมอ� ชฺา
้ งแมปอ ทื่อม่าง แก้บ้า ก่องทาง
36
เวอ พลู้ ป้า ดื้ง ชีเย� ยาว ยา ชฺา้ ง บย่า แน ย่อไก ล้า นา กงากย่า ยาว นี้ แม้แน น้า
ชี� “บ้าเจอ ตอล้า ชี�” แน�
37 ชฺา
้ ง อือ ม่า เย นี้ แม้แน� “พระเยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง อ่ามือ ย่อ ล้า แง� แน�
38 ยาว ชฺา
้ งแมปอ มาง จี่ โฮ้กฮ้าว ชี นี้ แม้แน� “พระเยซู ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ
ซื้บล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซื่งกง่ากย้า ล่า ปาว� แน� 39 ยาว ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า ยาง
นา จี่จ้าด ม่าย กยาบ ปี่ ชี�
่ จ้า ยาง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา อางเซง บื้ง แน โฮ้ก จี่ ชี นี้
แม้แน� “พระเยซู ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี มาง เวอ� กงานา ซื่งกง่ากย้า
ล่าปาว�” แน�
40 พระเยซู ย่อ ย่าง ว่าง ยาว จูง ชีเย� ชฺา
้ ง อือนา ม่าย แมปอ มางนา ซฺ่ืย อ้องล้า ปี่
ชีเย� ยาว ยาง แมปอ มางนา นี้ แม้แน น้า ชี� 41 “กงานา บ้าเจอ ฮา ปี่ ล่าง�” แน�
ยาง ม่า ชี นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ กงา มย้าง ซี้ค้า� แน�
42 พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน ม่าย ชี� “ฮู ปาว ยาว มย้าง แง� นาง กงานา เจ่อ
ล่าง นี้ ยา่ นาง แมนื อ แมปอ ปอ ชี แฮ้ง� ฮาย โปยว ปี่ ล่าง ญ้า� แน�
43 ยาว ยาง ฮู มย้าง ล้า ชีเย� ยาว พระเยซู ก้อง เค่แล พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา
ชีเย� ค่อง ช่าง อืม แฮ้แม้ มย้าง ยาว ยอง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย�

19
ศักเคียส

1 พระเยซู

เยรีโค อางเมิง คล้าว ย่อ อ้องแล ชี� 2 ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย อาง
เม้ง ศักเคียส แน� ยา ภาษี กอฮู ยอคา นาบาตา จาปาง เย� 3 ยาว ศักเคียส พระเยซู
นา มย้าง ซี้ง เย� จ้า ยา บ่าฮู มย้าง กา� ไม้ ยา ชฺา้ ง ตามตีน เย� ยาว ชฺา้ ง อางบย่า
ปลืงแท่ง กาแง� 4 ยาว ยา ล้าก้า โย้เวอ ฮื่น แล พระเยซู นา ล่อ ฮู แล ชีเย� ยาว จฺืงจฺ้ ืง
อางฮื่อ ท่า เวอ ตา แลน ชีเย� 5 ยาว พระเยซู ย่อ เคอ แล ยาว ศักเคียส นา จี่ ชา่ ง ชี
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นี้ แม้แน� “ศักเคียส เวอ� อางไว่ แน ลู่งลือ โว� มี้นืง กงา นาง ยูม
้ โย้เวอ ซ่าวดื้ง แล
แง� แน�
6 ยาง นาบาตา เย กย่าง แง� ยาว พระเยซู ก้อง อางไว่ ย้า ลู่ง ลือ ชี� พระเยซู นา
ยาง ยูม
้ โย้เวอ ซฺ่ืย ซ่าว ดื้ง แอ นาว� 7 ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ แฮ้แม้ มย้าง ยาว จี่
จ่าบ คูชี นี้ แม้แน� “พระเยซู ยา บ้าเจอ ชฺา้ ง นาบาตา บล่าบ มาง ยูม
้ โย้เวอ อางแอ�”
แน�
8 ศักเคียส ยูม
้ เวอ เคินยาว ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “อ่าจาน เวอ� กงา
อางเกิ่งอางก้อ จา นี้ ยา่ ทื่อคืง แฮ้ง ชฺา้ ง อางตูก อือนา ปี่ แน� ยาว กงา อ่าซ่าง อาง
เกิง่ แฮ้ง ยู้ ชี กงา แฮ้มางนา 4 โตบ คื่น ปี่ � แน�
9 พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน จี่ ชา
้ ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ
่ ง ชี� “มี้นืง นาง แน นาง ยูม
ย่าง กงาปูน แล่งญา� ไม้ นา ฮาย มย้าง ปี่ ง ญา� นา อับราฮัม พาจาว มางนา เจ่อ ชี
แฮ้งแม้แน เจ่อ แง� แน นา อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ ม้าม้า ย้า แน� 10 ยาว กงาชฺา้
งอางย่า มาง ลือ ชี นี้ นี้ เลิง่ ปาปาย ย้าเป� กงา ชฺา้ ง โปยว ชี อือ นา ซฺ้า กว่า ลือ แง�
แน ยองนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง� แน�
ก่าซ้าด แน ย่าเจ่น ทื่อแช่ คู่น อือ
(มธ� 25:14-30)
11 ยอง อางเลิง
่ ดื้ง น้า เมอ� พระ เยซู อางเลิง่ ทื่อ เลิง่ อู่ บ เพ้ก น้า ปี่ ชีเย� ไม้
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา เคอ กาชา เย� ยาว ค่ องช่าง อือ เย้ง เย� พระเยซู มาง
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี นี้ ยา่ บ่ามล่าง นู้ยา้ กงามย้าง แงแน� 12 ยาว พระเยซู อูบ
่ เพ้ก เย
นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง ยา ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เย� ยา อางเมิง อางเว่อ โย้เวอ ชา
แล เย� ไม้ ก่าซ้าด ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้ง ลาบ แอง เย� ยาว เปิน เมอ พ่าว ล้า แล่ง�
13 ยาง ชา แอ เมอ ยางมือ ยาง ย่าเจ่น ทื่อแช่ คู่น อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว พลู้ กามางกา
ทื่อ มินา* ปี่ ชี ยาว ม่า ชี นี้ แม้แน� ‘ค่าม พลู้ นี้ ง ฮ้าน ก่องก้า แอ โว กงา พ่าว ล้า แล่
เมอ เคอ� แน� 14 จ้า อางเมิง ชฺา้ ง อือ ยางนา เม้อ คู เย� ยาว ยาง น่ องน่ อง เวอ ชฺา้ ง
เค่ แอ ปี่ ชีเย� ยาว นี้ แม้แน ม่า ชีเย� ‘กงู นี้ มางนา กงู ก่าซ้าด บ่าเพล่อ ปี่ ซี่� แน�
15 “จ้า น่ องเวอ ยาง ก่าซ้าด กงาเพล่อ ยาว พ่าวล้า นาว� ยาง ย่า เจ่น ค่าม พลู้ ปี่
ชี อือ นา ฮ้าว อ้อ งล้า ปี่ น้าว� ไม้ ยา แบ ซี้ง เย ยอ อาล้อ แน ค่าม พลู้ ก่อ งก้า กงาย
ชี แน� 16 ยาว ย่าเจ่น ทื่อม่าง มาง เคอ ลือ เมอ ม่า เย นี้ แม้แน� ‘เจ้านาย เวอ� นาง
พลู้ ทื่อ มินา ย้าง กงา ก่องก้า ยาว พลู้ ทื่อแช่ มินา กงา แอ� แน� 17 ก่าซ้าด มาง ยาง
นา โญกจ่าญ่อ จ่าง เย นี้ แม้แน� ‘อางแม่น อี้ นา ย่าเจ่น อางแม่น� อางเลิง่ อางอี อืม
นื งบาอางชี กงากา� กงา นางนา อางเมิง ทื่อแช่ เมิง แฮ้ง ฮูพลา ปี่ ล่าว่า�’ 18 ยาว ย่า
เจ่น ทื่อม่าง มาง อ้อง ลาน ยาว ม่า เย นี้ แม้แน� ‘ก่าซ้าด เวอ� นาง พลู้ ทื่อ มินา ย่าง
กงา ก่องก้า พลู้ 5 มินา กงา แอ� 19 ก่าซ้าด มาง ย่าเจ่น มางนา ม่า เย นี้ แม้แน� ‘กงา
นางนา อางเมิง 5 เมิง ฮูพลา ปี่ ล่าว่า� แน�
20 “จ้า ย่า เจ่น ทื่อ ม่าง มาง อ้อ งล้าน ยาว นี้ แม้ แน ม่าย ชีเย� ‘ก่าซ้าด เวอ� นี้ ย่า
นาง พลู้ ทื่อ มินา ย่าง กงา นาง พลู้ ย่าง พ้า ท้าว ชี แอ แม่น ย้า� 21 ไม้ กงา นาง อาง
โซ้ก แฮ้ง นา แค คา� แน นา ฮาก อางเกิ่ งอางก้อ ย่า ดยู้ อางคา� แน นา อางคลา
อางซ้าง นาง บ่ากงา คลา แฮ้ง ย่าดยู้ อางคา� แน�
22 “ยาว ก่าซ้าด มาง นี้ แม้ แน อี่ ชีเย� ‘ย่าเจ่น บ่าแม่น กงา นางนา โตดลาบ ปี่ ล่า
แน� นาง จี่ แฮ้งแม้แน ย้า� กงา ชฺา้ ง อางโซ้ก ฮาก อางเกิง่ อางก้อ ย่าดยู้ อางคา� แน
*

19:13 19:13 พลู้ ทื่อ มินา นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน ว่า ฮู 3 ลา ย่าง ล่อ เย�
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ค่า ตอง อางคลาอางซ้าง บ่า กงา คลา แฮ้ง ย่า ดยู้ อางคา แน นาง อางแบ แน ยาว�
23 ท้าว บ้าเจอ พลู้ แฮ้ง ธนาคาร โย้เวอ บ่าชี แล แน� กงา พ่าวล้า แล่เมอ พลู้ อางอ้าน
แน คี้ดอก แฮ้ง กงา ปี่ แง� แน�
24 “ยาว ย่าเจ่น จูง จา อือนา ม่าย ชี นี้ แม้แน� ‘ยาง พลู้ จา นี้ ง ชฺา
้ ง พลู้ ทื่อแช่ มินา
จา มางนา ปี่ แอ โว�’ แน�
25 “ยอง จี่ เย นี้ แม้แน� ‘ก่าซ้าด เวอ� ยางก้อง พลู้ ทื่อแช่ มินา ย้า จา แง�’
26 “ก่าซ้าด มาง ม่าย ชี นี้ แม้ แน� ‘กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ชฺา
้ ง ยาง อางเกิง่ จา แฮ้ง
นา แม่น แน ไจ อือย่า อางเกิง่ กงา แล่แง� จ้า ชฺา้ ง อางเกิง่ อางอี จา แฮ้งนา แม่น แน
บ่าไจ อือย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าจ่าน ล้า� 27 ยาว ชฺา้ ง กงานา เม้อ ล่าง อือ แน กงานา ก่าซ้าด
บ่าปี่ เพล่อ ล่างอือ นา ชู แอ โว� ยาว กงา ล้าก้า นู้เวอ ชู แซ่ ล้า โว�’ ” แน�
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง คล้าว โย้เวอ แล ย้าง
(มธ� 21:1-11; มก� 11:1-11; ยน� 12:12-19)
28 น่ อง โย้ เวอ อางเลิง
่ เปิน ยาว พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ แล ชีเย�
่ อูบ
29 พระเยซู แน ศิษย์ อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ� ยองมู แฮ้ง เบธ
ฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง โย้ เวอ เคิน แล คูช�
ี เบธฟายี ค่อง แน เบธานี ค่อง นี้ ยา่
มะกอกเทศ ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ดื้ง แง� ยาว พระเยซู มือ ศิษย์ 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ซฺาแล
ปี่ ลางออน ซฺาแล ปี่ ชี�
่ 30 แน นี้ แม้แน ม่า ชี� “ไน้ ล้าก้า โย้เวอ ค่อง แฮ้ค่อง ก้อง อ้อง
แลน โว� เคิน แล เมอ ลา อางย่า ทื่อม่าง ล่าตื่อ พือแล่ง จา นา มย้าง แง� ลา นี้ มาง
นา อ่าซ่าง มาง บ่าตา กางซื้ง� ล่าตื่อ พือแล่ง ชี แฮ้ง พื้ยอ่อก ยาว กงาก้อง ชื้ง ล้าน
โว� 31 จาว่าแน ฮาก นี้ แม้แน น้า ล่า เมอ� ‘ไน้ ลา นี้ มางนา บ้าเจอล้อเกิง้ ชา ซฺ่ืย แอ
แง�’ แน� ไน้ มือ นี้ แม้แน พอ โว� ‘จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ลา นี้ มางนา ไจ ซี้ แง� ” แน�
32 เย่ด แอ ยาว พระเยซู ม่า ชี แม้แน ย้า มย้าง ชี� 33 ยาว ลา อางย่า มางนา ล่าตื่อ
พื้ออ่อก เมอ� ลา อางซื้ง มาง นี้ แม้แน น้า ชี� “บ้าเจอฮาย ล่าตื่อ แฮ้ง พื้ออ่อก แง�”
แน�
34 ยาว เย่ด พอ ชี นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ตา ปี่ ง� แน�
35 ยาว ศิษย์ มาง เย่ด ลา มางนา ชื้ง แล พระเยซู นา ปี่ น้าว� ยาว เย่ด ค่าลาว ย่าง
ลา มาง ต่างค่าง เวอ ค่าง ชี� ยาว เย่ด พระเยซู นา ตา ปี่ น้าว� 36 พระเยซู ลา มางนา
ตา เมอ� ค่องช่าง อือ ค่าลาว ย่าง แก้บ้า เวอ ค่าง ชี�
37 พระเยซู มะกอกเทศ ตาแซ้ แก้ บ้า ต่องลีน โย้ เวอ เคอ แล ยาว� ศิษย์ อางบย่า
เย พาจาว มางนา โฮ้ก ฮ้า ว สรรเสริญ ฮา คู แง� ยอง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ
กงามย้าง ล้า ชี แฮ้ง ปาปาย�
38 ยาว ยอง มือ สรรเสริญ ฮา ชีเย นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� ก่าซ้าด นาง ซฺา ลู่งลือ
ปี่ ชี่ มางนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว�
กงู มู่ง ท่า โย้เวอ พาจาว กงู นา ฮาย จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จาดื้ ง ปี่ ล่า ชี่ มางนา สรรเสริญ
ฮา แง� แน�
39 จ้า ฟาริสี มู อือ พระเยซู นา จี่ ชา
่ ง ชี นี้ แม้ แน� “อ่า จาน เวอ� นาง ศิษย์ อือ นา
แฮ้แม้ บ่าปี่ จี่ โจ� แน� 40 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชี� “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ยอง
โฮ้กฮ้าว แฮ้ง ว่าง เวิม ลอบา นี้ ออ
ื โฮ้กฮ้าว แต่น แง� แน�
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง แฮ้ง ปาปาย อูง้ ย้าง
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ย่อ อ้อ งแล ยาว อางเมิง แฮ้ง นา มย้าง ยาว
อูง้ ชีเย� 42 ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “กงา นองนา อางเลิง่ อางจาอางดื้ งบื้อ แฮ้ง ฮ้าน ปี่
ล่าง� ยาว บ้าเจอ นอ บ่าฮู มย้าง คูแน� 43 โอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ� บ่ามล่าง ยาว�
41
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นางนา เม้อ ล่าง อือ นางนา รบ ล่าง� ยาว นาง ก้ามทื้อ โย้เวอ พย่า อ้องแล คูแง� ยาว
นางนา แวด ชี ล่า คูง กู ปล่า ก ย้า� 44 ยาว ยอ นางนา แน นาง อางย่า อือ นา ก่างพ
ยา ล่าง เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ จ้าน ล้า� ยาว ยอ นาง อางเมิง แฮ้ง ก่างพยา ล่าง เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่
จ้าน ล้า� ไม้ พาจาว ม้า ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง ญ้า� ยา นางนา ลากซื่ งกง่ากย้า ล่าง แน
จ้า นา บ่าตี่นบ่าต่อง� แน�
พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ อ้องแล ย้าง
(มธ� 21:12-17; มก� 11:15-19; ยน� 2:13-22)
45 พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ อ้อง แลน ชี� ยาว ชฺา
้ ง โบสถ์ อางฮื่อ กอง
46
โค้ง โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ ก่อง อือนา ก่าอ่อก แอ ปี่ ชีเย�
ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้
แน จี่ ชี� “พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘กงา โบสถ์อางฮื่อ นี้ ยา่ ยูม
้ อธิษฐานฮา
✡
ย้า แน ฮ้าว แง�’ จ้า นอ ค่าโม่ยค่ามโจน ยูม
้ ฮาย เพล่อ ปี่ ชี�
่ ” แน�
47 พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ กูนื ง ย้า ม่า อู่ บ แง� ยาว ปุโรหิต ยอคา อือ อางลี้
บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ� พระเยซู นา ชา แซ่ คูง� 48 จ้า บ่าแซ่ ตอ
กา เย� ไม้ ค่องช่าง อือ อางบย่า เย จา แง พระเยซู ม่าอู่บ แฮ้งนา อางซอ ยาว น้าจ่า
คู แงแน�

20

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา น้า ย้าง
(มธ� 21:23-27; มก� 11:27-33)
1 ทื่อนื ง จา ชีเย� พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ชฺา
่ จา เมอ แน อางเลิง่
้ ง อือนา ม่าอูบ
อางแม่น ป่าว เมอ� ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน ยิวชฺา้ ง ยอคา
อือ พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คู ชีเย� 2 ยอง น้า ชี นี้ แม้แน� “นา อ่าซ่าง� นางนา อ่าซ่าง ล่า
ที่ ปี่ นี้ แม้แน ฮา ปี่ ล่าง�” แน�
3 ยาว พระเยซู จี่พอ ชี นี้ แม้แน� “กงานา ม่า ล่า ปาโน� 4 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศ
มา ฮา แฮ้ ยา่ � ยางนา อ่า ซ่าง ล่า ที่ ปี่ ชี�
่ พาจาว มาง ปี่ ชี ลา� อ้าว ชฺา้ ง อือ ปี่ ชี�”
แน�
5 ยาว ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชี� “กงู ยางนา บ้าเจอล้อแม้แน พอ คูวา� จา
ว่าแน กงู ยางนา นี้ แม้แน พอ ยาว� ‘พาจาว มาง� แน� ยาง กงู นา นี้ แม้แน น้า ล่า
กาน้าอี�
่ ‘ท้าว นอ บ้าเจอฮาย ยอห์น นา บ่าเจ่อ คูแน�’ แน� 6 จ้า กงู ยางนา นี้ แม้แน
พอ ยาว� ‘ชฺา้ ง ก้อง จายล้า แง� แน� ค่องช่าง อืม กงูนา ลอบา จาน แซ่ ล่า กาน้าอี�
่
ไม้ ค่องช่าง อือย่า ยอห์น นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แน เจ่อ คูง� แน�
7 แฮ้งย้า ยอง พระเยซู นา นี้ แม้แน พอ คูช�
ี “บ่าแบ ล้า� แน�
8 แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ ม่า ชี� “นี้ แม้แนยาว กงาม นองนา บ่าม่า ล่า�
อ่าซ่าง กงานา ล่าที่ ปี่ นี้ แม้ ฮา ปี่ ล่าชี�
่ แน�
ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า บ่าแม่น อือ
(มธ� 21:33-46; มก� 12:1-12)
9 พระเยซู ค่ องช่าง อือนา อางเลิง
่ เพ้กน้า ปี่ ชี นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา
่ อูบ
แง อ่างูน
่ โซน ว่า แง� ยาว โซนว่าฮู อือนา ว่าพ่าพ้า ปี่ ชี�
่ จ้า ยา อางเมิง อางเว่อ โย้
10
เวอ มล่าง ย้า ดื้ง แล ชี� อ่างูน
่ ชู ญ่าม เคิน เมอ ยางมือ ยาง ย่าเจ่น ทื่อม่าง มาง
นา ไจ อ่างูน
่ แฮ้ง เปิ่ ง ยู้ ล้า ปี่ ชี�
่ จ้า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือย่า ย่าเจ่น แฮ้มางนา ชู
✡ 19:46 19:46 เยเรมีย์ 7:11; อิสยาห์ 56:7
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ตื่อ คูช�
ี แน ก่า พ่าว แอ แล่ ปี่ ชี่ ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ คู� 11 ยาว โซนซื้ง มาง ย่าเจ่น
ทื่อม่าง ซฺาแอ แล่ ปี่ น้าว� โซนว่าพ่าพ้า คูชี อืม ย่าเจ่น แฮ้มางนา ตื่ อชืก ฮาย ซฺ่าจอ
ปี่ ชี�
่ ยาว เจิน
่ 12 ยาว โซนซื้ง มาง ย่าเจ่น ทื่อ
้ เจ้อ บ่าปี่ อางแอ่ แน พ่าว แล แล่ ปี่ ชี�
ม่าง ซฺาแอ แล่ ปี่ น้าว� โซนว่าพ่าพ้า อืม อางอ้าน แม้แน ฮาย แล่ ชีเย� ย่าเจ่น มาง
นา ฮาย ด้า ปี่ ยาว โซน อางเง้ เวอ ลาม วี แอ ชี�
13 “ยาว อ่างูน
่ โซนซื้ง มาง ค่าตอง นา ม่า จ่าแล่ง เย นี้ แม้แน� ‘บ้าเจอ แม้ฮาย วา
แน� ออ� แบคายา ล้อแม้ ฮา แงแน� กงาย่า กงา อางย่าย่าค่า ลาก มางนา ซฺาแอ ปี่
แน� โซนว่าพ่าพ้า อือ กงา อางย่าย่าค่า มางนา อางน้า จ่า นาตู้� แน�
14 “จ้า ชฺา
้ ง โซนว่าพ่าพ้า อือ โซนซื้ง มาง อางย่า มาง ลือ นา มย้าง คู ยาว ยองมือ นี้
แม้แน ม่า ลางกา ชี� ‘ฮู ปาว ชฺา้ ง นี้ ม้า โซนซื้ง อางย่าย่าค่า ม่าง ย้า� กงู ยางนา ปล่อง
แซ่ กาเซฺ้อ� อ่า งูน
่ โซน นี้ ง กงู เฮอ เพล่อ คาไล�’ แน� 15 แฮ้งย้า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า
คูชี อืม ยางนา ชู แซ่ ยาว อ่างูน
่ โซน อางเง้ โย้เวอ ลาม วี แอ ชี�” ยาว พระเยซู มือ
ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นอง เย้ง กาน ยาว โซนซื้ง ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง� 16 ยา
ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า คูชี อือนา ล้าย แซ่ ล้ายาว อ่างูน
่ โซน แฮ้ง ฮากนา ว่าพ่าพ้า ปี่ ง ลา�”
ชฺา้ งมู อือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว นี้ แม้แน จี่ คู ชีเย� “แฮ้แม้ บ่าปี่ เพล่อ โจ� แน�
17 จ้า พระเยซู ยองนา ฮู ยาว นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “นี้ แม้แนยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม
ชี ชี แฮ้ บ้าเจอ นา ฮา แง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
‘ยูม
้ ซ้าล้า อือ ยูม
้ ยื้ง วี ชี นี้ ย้งื ✡
น่ อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน
่ ชี� แน�
18 “ชฺา
้ ยื้ง แฮ้ ยื้ง ก้อง เลิง เง่ คูชี อือ อางโต แฮ้ อางต่อน ต่อน ย้า เคลิก แง�
้ ง ยูม
จ้า ยูม
้ ยื้ง แฮ้ ยื้ง อ่าซ่าง นา กลา เง่ แง� แฮ้ม้า ปล่าก บืนล้าว แง� แน�
19 ยาว อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน ปุโรหิต ยอคา อือ แบน ชีเย พระเยซู จี่ เพ้ก
แฮ้ ยองนา จี่ แง� ยอย่า ชฺา้ ง โซนว่าพ่าพ้า อือ ป้าค้า แม้แน เพล่อ ชี แน� แฮ้งเย่ ยอง
พระเยซู นา ชา ชู คูแง� จ้า บ่าชู จอ กา เย� ไม้ ค่องช่าง อือนา แค เย�
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา จ้อบ ย้าง
(มธ� 22:15-22; มก� 12:13-17)
20 ยอ พระเยซู นา ค่าว ฮู คู แง� ยาว ชฺา
้ ง อางแม่น จ้างจ่าแล่ง อือนา ซฺาแล ปี่ ชีเย�
ไม้ พระเยซู จี่ต่าง แฮ้ง อางซี ชู เย� ยาว พระเยซู นา ชู ผูว
้ า่ มางนา ปี่ แล เย� 21 ยาว
ชฺา้ ง อางเลิง่ อางลาบอางโชง ค่าว ฮู กว่า อือ พระเยซู นา น้า ชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ�
กงู อางแบ นา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ม่าอู่บ แงแน� แน อ่าซ่าง มางนา แมก่ า
บ่าชี่ แน� 22 กงู นา ม่า ล่าว แล� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ ปี่ นี้ ยา่ อางกง่าอาง
เกิง ลา�” แน�
23 ยาว พระเยซู ยอง จ้อ บน้า แงแน อางแบ แฮ้งย้า ม่าย ชี นี้ แม้ แน� 24 “พลู้ ทื่อ
เหรียญ ล้า ปี่ ล่าวแล� ยาว นี้ อ่าซ่าง อางฮูบ เวอ� ยาว อ่าซ่าง อางเม้ง แต้ม กาน ชี�
แน�
ยาว ยอง ม่าย ชีเย� “ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์� แน�
25 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “ซี ซาร์ อางเกิง
่ นี้ ย่า ซี ซาร์ นา ปี่ ปาว� พาจาว
อางเกิง่ นี้ ยา่ พาจาว มางนา ปี่ ปาว� แน�
26 ยาว ยองมู แฮ้ง ฮาก ล้าก้า เวอ พระเยซู จี่ต่าง นา อางซี บ่าชู กงากา เย� จ้า ยอ
งมู แฮ้ พระเยซู จี่ แฮ้งนา กงากย่า ยาว� นื งบาม่าน เจิน
่ ก กา เย�
้ เจ้อ บ่าจี่ออ
✡ 20:17 20:17 สดุดี 118:22
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สะดูสี อือ พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ย้าง
(มธ� 22:23-33; มก� 12:18-27)
27 สะดูสี มู ชฺา
้ งซฺี้ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ กงากา แน เจ่อ อือ พระเยซู นา น้า คูง เย นี้ แม้
28
แน� “อ่า จาน เวอ� โมเสส ย่า กงู นา ม่า ล่าง นี้ แม้ แน� ‘ค่า พ่าย่า ล้อ มาง อางย่า
บ่าจา แน ซฺี้ ยาว ยาง อางแพ้ มางมือ อางอ้าย มาง ค่าบา มางนา ยู้ แง� ยาว อางย่า
กงา ยาว อางอ้าย มาง อางเจ้อ แฮ้ง ซื้บแล ปี่ แง�’ 29 นี้ เทอ เวอ ม้องน้าม 7 คู่น จา
แง� อางอ้าย ซากาว มาง ค่าบา ยู้ ยาว� อางย่า บ่าจา กื้ง แน ซฺี้น ชี� 30 ยาว อางแพ้
ที่ 1 มาง แมม้าย มางนา ยู้ น้าว� จ้า ยา อางย่า บ่าจากื้ง แน ซฺี้น ชี� 31 ยาว อางแพ้ ที่
2 มาง แมม้าย แฮ้มางนา ยู้ น้าว� จ้า ยา อางย่า บ่าจากื้ง แน ซฺี้น ชี� นี้ แม้แนยาว ม้
องน้าม 7 คู่น นี้ ออ
ื ย่า ค่าบาย่า แฮ้มางนา ยู้ ยาว อางย่า บ่าจากื้ง แน ซฺี้น คูช�
ี 32 น่ อง
33
เวอ ค่าบาย่า มาง ซฺี้ กา ชีเย� ยาว ม้องน้าม 7 คู่น นี้ ออ
ื แต่ล้า แล่ แฮ้นืง ค่าบาย่า
นี้ ม้า อ่าซ่าง ค่าบา เพล่อ แง� ไม้ ยา ม้องน้าม 7 คู่น คาโคลาโค นี้ ออ
ื ค่าบา เพล่ออ่าน
น่ อ� แน�
34 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชี� “ชฺา
้ ฺ้า อางบีอ
่ างบ
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อืนญา ยูซ
ล้อง เพล่อ กา แง� 35 จ้า ชฺา้ งซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ คูชี อือ แน มู่งท่า โย้เวอ ซู้ม แน กงาดื้ง
อือ ย่า บ่า ยู่บ่า ซฺ้า กา� 36 ยอ ทื่อ เทอ ซฺี้ แล่ง แน บ่า จา กาน� จ้า ยอ เท่ วาด่า แม้ แน
เพล่อ แง� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา แต่ล้า แล่ ปี่ ง� แน ยองนา พาจาว อางย่า เพล่อ ปี่
แง�”
37 “ซ้ามบ้า โมเสส มือ ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ อางเลิง
่ แฮ้ง นา เจ่อ แง� ไม้ โมเสส ยาง
✡
จฺืงจฺ้ ืงปาว บีท
่ ่ออางจฺ่อ อางเลิง่ แฮ้ง แต้ม เมอ� ยา พาจาว มางนา นี้ แม้แน ฮ้าว แง�
‘อับ ราฮัม� อิส อัค แน ยาโคบ ยอง พาจาว มาง ย้า� แน� 38 พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ งซฺี้ อือ
พาจาว บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง อางแต่ อือ พาจาว� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา จี่วด
ี
อางจา แน ทื้อ แง� แน�
39 ยาว อางลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู ทื่อบ่า อือ พระเยซู นา โญกจ่าญ่อจ่า แง นี้ แม้แน�
“อ่าจาน จี่ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า แม่น แง� แน� 40 ยาว อ่าซ่าง มาง พระเยซู นา เจิน
้ เจ้อ
บ่าน่าจอ แล่เย่�
พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง
(มธ� 22:41-46; มก� 12:35-37)
41 พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “นอ บ้าเจอ นี้ แม้แน อางจี่ แน� ชฺา
้ ง พาจาว
42
มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ ม้า� ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่านอางซฺ้ือ มาง แน� ก่าซ้าด ดา
วิด สดุดี ปาบ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�

‘พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง แช้ ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ มางนา� แน
กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี แฮ้มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี�
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาว�
43 กงา

ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือนา ฮาย นาง ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน�’✡
ก่าซ้าด ดาวิด มือ พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มางนา นี้ แม้แน ฮ้าว แง� ‘กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง� แน� นี้ แม้แนยาว
พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ม้า ก่าซ้าด ดา
วิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า ชี� จ้า ยา ก่าซ้าด ดาวิด ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่ง� แน�
44 “ซ้ามบ้า

✡ 20:37 20:37 อพยพ 3:1-12

✡ 20:43 20:43 สดุดี 110:1
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พระเยซู อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือนา จี่ ย้าง
(มธ� 12:41-44)
45 ค่องช่าง อือ น้า จา เมอ� พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� 46 “อาง
ลี้ บอางล่าว ม่าอู่บฮู นี้ ออ
ื นา แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ยองมู นี้ ยา่ คู่ ค่าลาวอาง
เง้โลบแล่เซฺ่อ อือ ตูม แล่ ยาว� ก้าด อือเมอ ย่อกว่า นา อางซอ คู� ไม้ ฮากนา ยองนา
ล่าปู่ โญกไว้ ปี่ ง แนนอ� จฺ่าปอต้างปอ โย้เวอ แอ เมอ� แน ยิวชฺา้ ง โบสถ์ คล้าว โย้เวอ
อ้อง ไว้ แล เมอ� ยองมู นี้ ยา่ ดื้งย้า ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ เวอ ดื้ง นา อางซอ คู� 47 ยอ
แมม้า ย อือ ยูม
้ แฮ้ง ย่าด ยู้ ปี่ ง� ยาว มล่าง แน อธิษฐาน ฮา แง ไม้ ชฺา้ ง อือ นา โอ่ด
แง แนนอ� ยาว ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ชฺา้ ง อางเลิง่ นี้ แม้แน บ่ากงา ฮา อือ ล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ
แง� แน�

21
ม้าม้า แน ปี่ ย้าง
(มก� 12:41-44)
1 พระเยซู ชฺา
้ เวอ พลู้ กาน นา มย้าง
้ ง อางจาอางปาง อือ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางฮีบ
2
ชีเย� ยาว ยางมือ แมม้าย อางตูกอางพาน ทื่อม่าง อางฮีบ
้ เวอ พลู้ 2 สลึงค์ กาน นา
มย้าง ชีเย� 3 พระเยซู จี่ เย นี้ แม้แน� “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� แมม้าย นี้ มาง พลู้ ท่าน
นี้ ยา่ ฮาก ล่อบ่าปา บย่า แงแน� 4 ไม้ ฮาก พลู้ ท่าน นี้ ยา่ ยอง พลู้ ไจ จ้านล้า ชียา้ ง เป�
จ้า แมม้า ย นี้ ม้า นาบาตา ตูก เวิม� ยาง พลู้ คาโคลาโค ฮ่าง จฺ่า เกิง่ วื้อ จฺ่า เซฺ่อ ย่าง
ท่าน ชี� แน�
โบสถ์อางฮื่อ ก่างพยา ย้าง
(มธ� 24:1-14; มก� 13:1-13)
5 ศิษย์ ทื่อ บ่า อือ ย่า โบสถ์ อางฮื่อ อางมาง นี้ ง แน อางเกิ่ งอางก้อ ท่าน ชี อือ นา จี่
อู้ กาง เย� แน ลอบา กู ซ่ ือ โบสถ์ อางฮื่อ ไจ แต่ง ชี แฮ้ง นา นาบาตา มาง แน จี่ เคอ
คูง� ยาว พระเยซู จี่ เย นี้ แม้แน� 6 “คาโคลาโค นอง มี้นืง มย้าง นี้ ยา่ � ทื่อนื ง บ่าอ่า
ยาว ทื่อนื ง ย้า ก่างพยา ปู่ งกลา ลือ แง เจิน
้ เจ้อ บ่าจ่าน ล้า� ลอบา ตาก ลางกา ชี นี้
7
ย่า เลิง พู่ นพ่าน แง� แน� ยาว ยอง น้า ชี นี้ แม้ แน� “อ่า จาน เวอ� นี้ เลิง่ อ้า ล่อ ม
ตอล้า แง� ยาว ล้อแม้ แบ แน นี้ เลิง่ ตอล้า นี้ ยา่ แท้ ล้าน ญา�” แน� 8 ยาว พระเยซู
มือ พอ เย นี้ แม้แน� “อางโต แล่มจ่าแล่ คูโว� อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ จ้อบ ปี่ คู โจ เป�
ไม้ ชฺา้ งอางบย่า ย้า กงา อางเม้ง แฮ้ง จี่ อา้ ง จ่าแล่ง แง� ยอย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง แน ฮาจ่าแล่ คูแง� แน ยอ นี้ แม้แน ม่า แล่
ล่าง� ‘อางญ่าม เคอ ญา� แน� จ้า ยองนา บ่าเจ่อ โจ� 9 นอง สงคราม ตอล้า ชี แน
กงากย่า ยาว แน ชฺา้ ง อือ ซืกซาก คู ยาว บ่ากงา แค คา� จาว่าแน นอง สงคราม อาง
เซง กงากย่า เมอ� บ่าอ่ายาว สงคราม ตอล้า ชี แน กงากย่า เมอ บ่าแค คูโจ� ไม้ แฮ้
แม้ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง� จ้า นี้ เลิง่ ตอล้า เมอ ชฺา้ งอางเมิง ลีน ย้าง บ่าอ่า เป�
10 “ชฺา
้ ง ไลเจ้อไลจาด ย้า แซ่ กาง� อางเมิง ไล เมิง ย้า แซ่ กาแง� 11 ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ กูต่องกูตี่ ย้า มี่ซี่อน
ื แง� แน ฮ่าง จฺ่าเกิง่ เคม แง� ยาว พ่าญาด อางไล้ ตอล้า
แง� อางเลิง่ แค คาบอล้อ ตอล้า แง� ยาว มู่ง โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ บ่าตอล้า กาซื้ง อือ
อางบย่า ย้า ตอล้า แง�
12 “จ้า นี้ ออ
ื เจ้อ ชา ตอล้า เมอ� นองนา ฮาก ชู คาม ล่า เปิน แง� แน ยิวชฺา้ ง โบสถ์
โย้เวอ ซฺ่ืย แอ ล่าง� แน คอก ชู ล้อง ล่าง� ยาว ก่าซ้าด แน ผู้วา่ อือ ล้าก้า โย้เวอ น้า

ลูกา 21:13
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ท้าม ล่าง� ไม้ น่ อ กงา ศิษย์ น้ อ� 13 ยาว นี้ ยา่ นอง อางญ่าม อางแม่น ย่าง ย้า� กงา
อางเลิง่ แฮ้ง ยองนา จี่ น้า ปี่ นี้ � 14 ยาว นอ บ่า กงาแคคา ล้อ แม้ จี่ วา แน� 15 กงา
นองนา วีไ่ ซ้ป้านญา ปี่ ล่าว่า แน จี่ต่าง อางทา แฮ้ง ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือ
กงากย่า ยาว นองนา บ่าอี่ ล่า กงากา� 16 นางก้อง แท้ แน จา อือ ทื่อช่างกานญา� อา
งบา อางโบ้ง ม้องน้าม แน อ่างช่าง อือ� นางนา น่ อง เวอ บ่าแม่น ฮา ล่าง� ยาว นอ
งมู เวอ ทื่อบ่า อือนา แซ่ แง� 17 ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นองนา เม้อ ล่าง� ไม้ นอง
กงานา เค่ ล่างนี้ ง ปาปาย� 18 จ้า บ่ากงา แค คา� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นองนา เจิน
้ เจ้อ อาง
19
ไล้ บ่าฮา ล่า� ยาว โอ้ด ชี คูโว� ยาว นอ จี่วด
ี ม้าม้า กงา แง� แน�
เยรูซาเล็ม อางเมิง ก่างพยา ย้าง
(มธ� 24:15-21; มก� 13:14-19)
20 “นอง ตาฮ้า น อางมู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แวด จา นา มย้าง ยาว� แบ คู โว
เยรู ซาเล็ม อางเมิง นี้ ยา่ ชา ก่างพยา ญา แน� 21 แฮ้แม้แนยาว ชฺา้ ง ยูเดีย แควน เวอ
ดื้ง อือ ย่า� อางไว่ แน ตาแซ้ ท่า โย้ เวอ ฮื่น แล โว� นอง เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ
ดื้ง ยาว� อางไว่ แน อางเมิง อางเง้ โย้เวอ อ่อกแอ โว� ชฺา้ งอางเมิง อางเง้ เวอ ดื้ง อือ
อางเมิง คล้าว โย้เวอ บ่าอ่อง แล โจ� 22 ไม้ แฮ้นืง เยรู ซาเล็ม อางเมิง แฮ้งนา วีบ
่ ่าก
ไจ ปี่ ย่าง เป� ไม้ กู เจ้อ นี้ ม้า ม้า แน เพล่อ แง พระคัมภีร ์ โย้ เวอ แต้ม ชี ชี แม้ แน�
23 อางญ่าม แฮ้ญ่าม ย่า ชฺา
้ งอู่ปู่ม แน ชฺา้ ง อางย่า อือนา ลองแปด ชู่ ปี่ ง อือ อางญ่าม
แคคาบอล้อ แน ชี่ ย่าง ย้า� ไม้ โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า แง� ไม้ พาจาว มาง อิส
ราเอลชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง นอ� 24 ไม้ ยองนา มยา แจ แซ่ แง� แน ฮาก อางเจ้
ออางจาด ชฺา้ ง อือ เชลย เพล่อ แง� ฮาก อางเจ้ ออางจาด อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ อ้องแล ก่างพยา แล คูแง� พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้นืง ตื่อ เคอ� แน�
บ่ากงา แค คา
(มธ� 24:29-31; มก� 13:24-27)
25 “มู่งนื่ ง แน อู่ลา อู่ก่ ือ อือก้อง ม้างม้าเจ้อ บ่าตอล้า กาซื้ง อือ ตอล้า แง� ยาว ชฺา
้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือย่า แค คูแง� แน ทะเล ล้างฮ้าด อางคา อางเซง
แฮ้ง กงากย่า คู ยาว ซืกซาก คูแง� 26 ยาว ชฺา้ ง อือ ปางปี เพล่อ เลิง แล่ คูง� ไม้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ ชา ตอล้า นี้ ง แค เย� ยาว กู ยา่ งกู เจ้อ มู่ง ท่า โย้ เวอ จา อืม
มือ ยืก แง� 27 ยาว ชฺา้ ง อืม กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ มางนา มย้าง แง� กงาย่า มู่งบื่น
อางป่อน โย้เวอ ทื่ งกง่า แน ลือ แง� แน กงาก้อง ล่าที่ อางฮื่อ ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว
กงา อางโต โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า อ่อกล้า แง� 28 อางเลิง่ นี้ ออ
ื ต่องก่า ต้าง ตอล้า
เมอ นองมู นี้ ยา่ ทา ฮู ล้า คูโว� ไม้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ตอล้า ชี นี้ ยา่ นองนา แบ ปี่ ล่าง� พา
จาว ม้า ชา ลือ นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าง� แน�
พระเยซู จี่ต่าง นี้ กูญ่าม ยา จา แล แง
(มธ� 24:32-35; มก� 13:28-31)
29 พระเยซู อางเลิง
่ เพ้ก น้า ปี่ น้าว นี้ แม้แน� “นองมู ซื่อไค่มล
ี้ ่อก แน ม้างม้าเจ้อ
่ อูบ
30
จฺ้ ืง อือ นา มย้าง เมอ�
ยอง อางพ่า แฮ้ง พลอง อ่อก ล้า นา มย้าง ยาว� นอง อาง
แบ ล้องมย้า ชา เคอ กาชา แน� 31 จ้า นอง กงา กูเจ้อ จี่ ชี ชี แฮ้ง ตอล้า ชี แน มย้าง
เมอ� นอง แบ ชี คู โว� พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือ เพล่อ ลืง ย่าง ชา
เคอ ญา แน� 32 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ ออ
ื ตอล้า เมอ� อามือ
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ชฺา้ ง อือ บ่าซฺี่ โค กางซื้ง แน� 33 มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ โปยว แอ แง� จ้า กงา
จี่ต่าง นี้ ยา่ โปยว แอ นื ง บ่าจา� แน�
อางโต แล่มจ่าแล่ง ย้าง
แน แล่ม แล่ โว� จฺ่าต้าง แต่ค่าม่าว ช้อน กาง อางเลิง่ แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง
คูโจ� แน จี่ วด
ี อางเลิง่ แฮ้ง แอ่ แน บ่า เย่ง ดื้ง โจ� ไม้ นี้ แม้ เย้ง ยาว แฮ้นืง ย่า บ่า
แบจ่าแล่ แน เคอ ล้า แง� ซ้าด นา ค้าม เซฺ่อ ค้ามเพ่ก แม้แน� 35 อางนื ง แฮ้นืง ย่า
ซฺ้อก ย้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือก้อง เคอ ลือ แง� 36 กูญ่าม แน แล่มจ่า
แล่ว� ยาว อธิษฐาน ฮา โว ม้างม้าเจ้อ ชา ตอ นี้ ง ปูน ปี่ โว� แน ยาว ชฺา้ งอางย่า มาง
ล้าก้า โย้เวอ กงา จูง ปี่ ล่าว เจิน
้ เจ้อ นา บ่าซ่าจอ� แน�
34 “แม่น

37 ยาว

พระเยซู มือ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ กูนืง ย้า ม่าอูบ
่ แง� ยาว มะกอกเทศ
38
ตาแซ้ โย้เวอ กู คี่ ย้า ยู่ แง� ยาว ค่องช่าง อืม ด่า ย้า ทานล้า ยาว� พระเยซู โบสถ์
อางฮื่อ โย้เวอ ม่าอูบ
่ แฮ้ง น้า ล้า คูแง�

22
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา แซ่ ซี้ง ย้าง
(มธ� 26:1-5, 14-16; มก� 14:1-2, 10-11; ยน� 11:45-53)
1 ปั ส กาป่ อย ญ่าม นี้ ยา
่ อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แล่ง ค้านู้มป่างอางเจ้ อบ่ากานจฺ่าญ่าม
แน� ยาว ปัสกาป่อยนื ง ชา เคอ เมอ� 2 ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ
พระเยซู นา ชา แซ่ เย� จ้า ยอ ค่องช่าง อือนา แค เย�
ยูดาส พระเยซู นา น่ อง เวอ บ่าแม่น ฮา ย้าง

อิสคาริโอท ศิษย์เอก 12 คู่น เวอ ทื่อ ม่าง มางนา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง
อ้อง ปี่ ชี่ เย� 4 ยาว ยูดาส มาง ปุโรหิต ยอคา แน ตาฮ้าน ยอคา โบสถ์ อางฮื่อ ล่อ อือ
ก้อง แอ ชี� ยาว ม่า ชี พระเยซู นา ปล่อง ชู ปี่ ล่า ว่า แน� 5 ยาว ยอง นาบาตา เย ก
ย่าง แง� ยาว ยูดาส นา ม่าย ชี พลู้ ปี่ ล่าว่า แน� 6 แฮ้งเย่ ยูดาส มือ อางญ่าม ซฺ้า ยาว
ค่องช่าง บ่าบย่า แน ฮา เมอ พระเยซู นา ชา ชู แง�
3 ยู ดาส

ปัสกาป่อยนื ง เวอ จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ชียา้ ง
(มธ� 26:17-25; มก� 14:12-21; ยน� 13:21-30)
7 ปั สกาป่ อยนื ง เคอ ยาว� แฮ้นืง ย่า ยอ แกะอางย่า แซ่ จฺ่า คู แง� 8 ยาว พระเยซู
เปโตร แน ยอห์น นา ม่า ชี นี้ แม้แน� “ปัสกาป่อยนื ง นู้ กงู จฺ่าเซฺ่อ นี้ ยา่ อางด่าอางกื้ง
แน ซฺ้า ชี โว�” 9 ยาว เย่ด น้า เย นี้ แม้ แน� “เกิง้ ซฺ้า ชี วา แน�” 10 พระเยซู จี่ พอ ชี
นี้ แม้แน� “อางเมิง คล้าว โย้เวอ อ้องแล โว� ยาว ไน้ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง อูล
่ ่อง มอนาม
11
ป่า นา มย้าง ยาว� ยางก้อง เค่ แล ยูม
้ ทื่อลาง โย้เวอ อ้องแล โว� ยาว ยูม
้ อางซื้ง
มางนา น้า โว นี้ แม้แน� ‘อ่าจาน ม้า ม่า น้า ปี่ ล่าง ปัสกาป่อยนื ง เวอ จฺ่าเกิง่ ดื้งจฺ่าย่า
อางฮ้อ ง ย่าง ล้อ เกิง้ เวอ�’ แน� 12 ยาว ยาง ไน้ นา อางท่า โย้ เวอ อางฮ้อ ง อางฮื่อ
แม่น แน แต่ง เปิน ชี โย้เวอ ซฺ่ืยซฺา แล ล่าง� ยาว แฮ้ฮอ
้ ง ก้อง จฺ่าเกิง่ ซฺ้า ชี โว�” แน�
13 เย่ด แลน ชีเย� ยาว พระเยซู ม่า ชี แม้แน ย้า เพล่อ ล้า ชี� เย่ด มือ ปั สกาป่ อยนื ง
จฺ่าเกิง่ ย่าง ซฺ้า ชี นาว�
พระเยซู ยาง ชา ซฺี้ ฮู่ เวอ ศิษย์เอก อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ย้าง
(มธ� 26:26-30; มก� 14:22-26; 1 คธ� 11:23-25)
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ปัส กาป่อยนื ง มู่ง คี่ ฮา่ งจฺ่าญ่าม เคอ ยาว� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ ก้อง ทื่ งก
ง่า แน ฮ่างเพิน
่ โย้เวอ ฮ่าง ดื้ง จฺ่า ชีเย� 15 ยาว พระเยซู จี่ เย นี้ แม้แน� “กงา ปัสกา
ป่อยนื ง จฺ่าเกิง่ นี้ ง นองก้อง ทื่ งกง่า แน จฺ่า ซี่ง แง� กงา ลาบ้าบ อางนื ง แฮ้ง บ่าเคอ
กาซื้ง นู้� 16 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� กงา ปัสกาป่อยนื ง จฺ่าเกิง่ นี้ ยา่ บ่าจฺ่า แล่ก้าน� พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้นืง ตื่อเคอ� แน�
17 ยาว พระเยซู ลอค่อ ย่าง โญก แล่ ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว จี่ เย
นี้ แม้แน� “ลอค่อ นู้เวอ อ่างูน
่ แต่ค่า นี้ ง เปิ่ ง ต้าง คู โว� 18 กงา อางเลิง่ แฮ้ง ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า� กงา อ่างูน
่ แต่ค่า บ่าต่าง แล่ก้าน� แฮ้นืง เคิน เมินญา กงา อ่างูน
่ แต่ค่า ทื่อ
เทอ ต้าง แล่แง� แน แฮ้นืง พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางนื ง
ย่าง ย้า� แน�
19 พระเยซู มือ ค้านู้มป่ าง แฮ้ง กอ ท่าม แล่ ช�
ี่ แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี�
ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์เอก อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� “จฺ่า ปาว นี้
ย่า กงา อางโต ย่าง ย้า นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ กงานา ปื้ อ ซฺ้า ล่าว� แน� 20 ยาว ยองมู ย่าง มู่ง
คี่ฮา่ งจฺ่า เปิน ยาว� พระเยซู มือ ลอค่อ ย่าง โญก คื้น แล่ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา ชี ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “นี้ ยา่ กงา ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก ล้า ปี่ ง ย้าง ย้า� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือ
นา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ง แนนอ� แน ซฺี่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ โย้เวอ
อางช่า ย่าง ย้า� แน�
14

พระเยซู นา น่ อง โย้เวอ บ่าแม่น ฮา ม้า อ่าซ่าง
จี่ เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง กงานา น่ อง เวอ บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า นู้ ย้า ดื้ง จา
22
แง� ยาว กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี ม้า กงาซฺี้ แง พาจาว มาง ม่า ชี แม้แน� จ้า ชฺา้ ง
กงานา น่ องเวอ บ่า แม่น ฮา ล่าง แฮ้ มางนา พาจาว มาง ต้าดต่อ น วี่บ่า กไจ ปี่ แง�
แน�
23 ยาว ศิษย์ อือ นี้ แม้แน น้า กาง เย� “อ่าซ่าง เวอ นี้ แม้ ฮา ม้า�” แน�
21 พระเยซู

ย่าเจ่น แม้แน เพล่อ ย้าง
ศิษย์ อือ จี่เจ้ กา เย� กงู มู นู้เวอ อ่าซ่าง ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ แง� แน� 25 ยาว พระ
เยซู ม่า ชีเย นี้ แม้แน� “ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือ ชฺา้ ง อือนา เค้ อางคา� แน ชฺา้ ง
ล่า ที่ อางจา อือ ย่า ค่ องช่าง อือ นา ยองนา ฮ้าว ปี่ แง นี้ แม้ แน� ‘ยอ ค่ องช่าง อือ นา
จองไจ ฮา ปี่ อือย้า� แน� 26 จ้า นอ แฮ้แม้ บ่าเพล่อ โจ� นองมู นู้ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา
อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ม้า� ย่าเก ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ แม้แน เพล่อ แง� ยาว ชฺา้ ง
ยอคา นา อางตู้ ม้า ย่าเจ่น ป้าค้า เพล่อ แง� 27 ม้าม้า นี้ ยา่ เจ้านาย นี้ โต โย้เวอ ดื้ง
แง ยาว ย่าเจ่น ม้า อางอ่อก โย้เวอ ดื้ง ยางนา ฮูพลา แง� จ้า กงา เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ แฮ้
แม้ บ่าอ่า กงา นองก้อง ดื้ง นี้ ยา่ ย่าเจ่น ป้าค้า ดื้ง แง�”
28 “ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน� กงานา ฮาก คาม ล่า เมอ� นอย่า กูเทอ ย้า กงา
ก้อง ดื้ง แง กงานา บ่าวี ล่า� 29 ยาว กงา นองนา ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ล่าว่า� พาจาว มาง
กงานา ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ล่า ชี่ แม้แน� 30 ยาว นอ พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ กงาก้อง
ทื่ งกง่า แน กงาจฺ่า กงาต้าง แง� ยาว นอ ต่างอี่ ก่าซ้าด ดื้งย้า โย้ เวอ กงา ดื้ง คูแง�
ยาว อิสราเอล อางเจ้อ 12 เจ้อ อือนา กงา ต้าดต่อน แง� แน�
24 ยาว

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ ย้าง
(มธ� 26:31-35; มก� 14:27-31; ยน� 13:36-38)
31 ยาว พระเยซู ซีโมนเปโตร นา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “ซีโมน เวอ� แม่น แน น้า โว�
ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า นางนา แน นาง อางช่าง อือนา นื งบาเจ้อ ล่าแง� 32 จ้า ซีโมน
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เวอ� กงา นางนา แก่นคา แน เจ่อ โว แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง� ยาว นอง กงานา วี ล่า
ยาว พ่าว ซฺ้า ล้า แล่เมอ� คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา ปล่อง โว� ยองนา แก่นคา
แน เจ่อ ปี่ โว� แน�
33 ยาว เปโตร ม่า ชี นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� กงา นางก้อง ทื่งกง่า แน คอก เวอ
ดื้ง ยาว ซฺี้� แน� 34 ยาว พระเยซู มือ เปโตร นา ม่า เย นี้ แม้แน� “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า
ว่า มี้คี่ ยาพ่า บ่าตานฮู่ เวอ นาย่า กงานา บ่าแบ่ล่ากงา กา แน 3 เทอ จี่ แง� แน�
พระเยซู ยางก้อง อางเลิง่ ชา ตอ ล้า แฮ้ง จี่เคอ ย้าง

ศิษย์เอก อือนา น้าน ชี นี้ แม้แน� “ค้าแต้ เวอ กงา นองนา อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ป่าว แอ ปี่ ล่าเมอ� กงา นองนา พลู้ แน แพล่อง แน แค้บ แฮ้ง ฮ้านเพ้อ แน
บ่าปี่ ฮ้าน แอ ปี่ ล่า� ยาว นองก้อง บ้าเจอ บ่าจา แน จา แง�” แน�
ศิษย์เอก อือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “เจิน
้ เจ้อ บ่าจา แน บ่าจา� แน�
36 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “จ้า อ่ามือ อ่าซ่าง เมอ พลู้ แน แพล่อง จา แง ฮ้าน
แอ โว� แน อ่าซ่าง เมอ มยาทาง บ่าจา แง ค่าลาวอางเง้โลบแล่ เซฺ่อ อือ ก่อง ยาว ม
ยาทาง วื้อ โว� 37 กงา นี้ แม้ ม่ายฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี
ชี นี้ แม้แน�
‘ยางนา ชฺา้ ง บ่าแม่น อือ อางมู แน ดาบ แงแน� ยาว นี้ ยา่ กงา อางโต นี้ งนา จี่ เคอ
แง�’✡
“ยาว บ่ามล่าง ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า เพล่อ แง� แน�
38 ยาว ยอง ม่า ชีเย นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� เฮก� มยาทาง 2 อาน ย่าง นู้เวอ จาน
ญา� จ้า พระเยซู ม่า ชีเย นี้ แม้แน� “นี้ เลิง่ จี่ นี้ ง ว่าง ปาว� แน�
35 พระเยซู

ตาแซ้ ท่า เวอ อธิษฐาน ฮา ย้าง
(มธ� 26:36-46; มก� 14:32-42)
39 พระเยซู อางฮ้อ ง แฮ้ ฮ้อง ก้อง อ่อกแอ ยาว มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ แลน ชี�
ยาง ศิษย์เอก อือ คาตา ย้า เค่ แลน ชี� 40 เคอ แล ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “นอ
งมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า โว� ม้างม้าเจ้อ อือนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ อาง
ซี ฮา ปี่ ล่าโจ� แน�
41 ยาว พระเยซู ยอง ก้อง อ่ อกแอ บ่า เว่อ คา เย� ยาว ยางมือ ดื้ง ลื่อ ยาว ป่ า ตู คู
อธิษฐาน ฮา ชีเย� 42 นี้ แม้ แน “อ่าโบ้ง เวอ� นาง นื งบาจาบ แง แนยาว อางตู กอาง
พาน ล้างก้อก นี้ ง ฮ้านแอ ปาว� กงา นื งบาจาบวา แน บ่าปี่ เพล่อ โจ� จ้า นาง นื งบา
จาบวา แน เพล่อ ปี่ ปาว� แน� 43 ยาว มู่งท่า เท่ วาด่า อืม ลู่ง ลือ พระเยซู นา นื งบา
แฮ่ ง ปี่ ลือ คู ชีเย� 44 ยาว พระเยซู ปีน แตปีน นา ย้า อธิษฐาน ฮาย ดื้ง ชี� ไม้ ยา นื
งบาต่อง นาบาตา ย้า ลาบ้าบ แง� มู่งนื่ อ เซฺ่อเซฺ่อ ย้า นื้ งชฺา่ เวอ ซฺี่ เซฺ่อ กลา ชี แม้แน�
* 45 พระเยซู อธิษฐาน ฮา เปิน ยาว� ยาง ย่อ พ่าว ล้าน แล่ ชีเย� จ้า ยาง ศิษย์ อือ ยู่
โค ชีเย� ไม้ ยอ นื งบาชูม
่ แฮ่ง โค ชีเย� 46 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชี� “บ้าเจอฮาย
ยู่ คู แง� ทานล้า ยาว พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า โว� ม้างม้าเจ้อ อือนา นองนา
บ่าปี่ จ้อบ อางซี ฮา ปี่ ล่าโจ� แน�
พระเยซู นา ชู ชียา้ ง
(มธ� 26:47-56; มก� 14:43-50; ยน� 18:3-11)
✡ 22:37 22:37 อิสยาห์ 53:12

*

22:44 22:44 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 43-44 นี้ บ่าจา�
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จี่ ย่าง บ่าเปิน กื้ง เย� ยูดาส ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ทื่อม่าง มาง
ชฺา้ ง ทื่อมู ซฺ่ืยล้าน ชี� ยูดาส พระเยซู นา ย่อ อ้องซฺ้า แล ชีเย� แน พระเยซู นา ป่าปา
น่าม แล ชี�
48 ยาว พระเยซู ยูดาส นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “ยูดาส เวอ� นา กงานา ป่ าปา น่าม
ล่ายาว บ่าแม่น ฮา ล่างลา�” แน� 49 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม มือ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน
มย้าง ยาว น้าน คูชี นี้ แม้แน� “อ่าจาน เวอ� มยาทาง เค่ แจ ลื่อ จาเด่�” แน� 50 พระ
เยซู อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� ยา ค่าตอง มยาทาง แฮ้ง ชอด อ่อก ล้า ปี่ ยาว�
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย่าเจ่น ม่าง น่าซื่ง เวอ แจ ชี�
51 ยาว พระเยซู ม่า ชี นี้ แม้แน� “ว่าง โว� แน� ยาว พระเยซู ปุโรหิต ยอคา มาง ย่า
เจ่น มาง น่าซื่ง เวอ ซาว ยาว ยา โปยว ปี่ ชี่ เย�
52 ยาว พระเยซู มือ ปุโรหิต ยอคา อือนา� แน ตาฮ้าน โบสถ์อางฮื่อ ล่อฮู อือนา� แน
ยิวชฺา้ ง ยอคา ยางนา ลาย ชู ล้า คูชี อือนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “นอง มยาทาง แน ตู้
ลู้ง ท่าม ล้า ยาว กงานา ล้า ชู ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นอ กงานา ค่าโม่ยค่ามโจน แน เย้ง ล่าง
ลา� 53 นอย่า กงา โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ม่า อู่ บ ดื้ง นา กูนื ง ย้า มย้าง ล่า แง� จ้า นอ
กงานา บ่าชู ล่า� จ้า อ่ามือ อางวื้งอางว้าง แน นอง อางญ่าม ย่าง เป� แน�
47 พระเยซู

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ ย้าง
(มธ� 26:57-58, 69-75; มก� 14:53-54, 66-72; ยน� 18:12-18, 25-37)
54 ยองมู ย่าง พระเยซู นา ชู ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ โย้เวอ ซฺ่ืย
่ เลิน
่ มาง ยูม
55
แลน ชีเย� เปโตร เว่อ แน เค่ แลน ชี� ยาว ยูม
้ ล่อฮู อือ ยูม
้ กองโค้ง ก้องนื้ ง โย้เวอ
บีท
่ ่อ จฺ้ ืง ปย่าว ดื้ง แวด จา คูเมอ� เปโตร มือ อ้อง ดื้ง แล ชีเย� 56 ย่าบี่ ย่าเจ่น ทื่อม่าง
จา เย� เปโตร บีท
่ ่อ ดื้ง ปย่าว จา นา มย้าง ยาว ยาง มือ แท้ แน อ้อง ฮูน แล ชีเย ยาว
จี่ เย นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า เยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง มาง ชีมา� แน�
57 จ้า เปโตร นี้ แม้แน จี่ ชี� “ย่าบี่ เวอ� กงา ยางนา บ่าแบกงากา นอ� แน�
58 บ่ามล่าง ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง เปโตร นา ฮู มย้าง ชีเย� แน นี้ แม้ จี่ เย� “นา เยซู
อางมู ชีมา� แน�
จ้า เปโตร นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา ยาง อางมู บ่าอ่า น้ อ� แน�
59 ทื่อ ชัว
่ โมง จายล้า แล่ ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย� ยา ปีนแตปีนนา ย้า นี้ แม้แน
จี่ แง�
“ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ม้าม้า ย้า เยซู ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แง� ไม้ เย่ด กาลิ ลีชฺา้ ง ทื่อช่าง
กานญา น่ อ� แน�
60 จ้า เปโตร จี่ เย นี้ แม้แน� “กงา บ่าแบ นา บ้าเจอ จี่ แง� แน�
ยาว เปโตร จี่ ย้าง บ่าลีน กื้ง เย ยาพ่า ต้าน ล่า ชีเย�
61 ยาว พระเยซู เปโตร นา พลาบ ฮู ชีเย� ยาว เปโตร พระเยซู จี่ ต่าง นี้ แม้ แน จี่ ชี
แฮ้ง ปื้ อ ล้า ชีเย�
“มี้คี้ ยา บ่าต่าน ฮู่ นู้� นา กงานา บ่าแบ ล่า กงากา แน 3 เทอ จี่ เป� แน�
62 ยาว เปโตร อ่อกแอน ยาว นื งบาชูม
่ นาบาตา เย อูง้ ชี�
ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา ฮูยา้ ย้าง
(มธ� 26:67-68; มก� 14:65)
63 ชฺา
ื พระเยซู นา จี่ ฮูยา้ ยาว ตื่อ คู ชีเย� 64 ยองมู นี้ ยา่
้ ง พระเยซู นา ชูยแล ชีออ
พระเยซู แมนื อ เวอ พ้า ฮีด
่ ชีเย� ยาว นี้ แม้แน น้า ชีเย� “ม่า ล่าวแล นางนา ตื่อ ล่า ชี่
65
ม้า อ่าซ่าง�” แน� ยาว ยอง พระเยซู นา นาบาตา ย้า จี่ ฮูยา้ คู ชี�
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พระเยซู ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ล้าก้า เวอ ดื้ง ย้าง
(มธ� 26:59-66; มก� 14:55-64; ยน� 18:19-24)
66 ซอทา แปล้น ล้า ยาว� ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือ� ปุโรหิต ยอคา อือ แน อางลี้บอางล่าว
ม่าอูบ
่ ฮู อือ ปาชูม ฮา คู ชีเย� ยาว พระเยซู นา ซฺ่ืย น้าท้าม ล้า ชีเย� 67 ยาว ยอง พระ
เยซู นา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “กงู นา ม่า ล่าวแล� นา พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ
ปี่ ชี่ มาง อางอ้า ลา�” แน�
พระเยซู ยองนา พอ ชี นี้ แม้แน� “กงา นองนา ม่า ล่าเวิม นอง กงานา บ่าเจ่อ ล่า�
68 จาว่า แน กงา นองนา น้า ล่า ยาว� นอง กงานา บ่า พอ ล่า� 69 จ้า จ้างจ้าง โย้ เวอ
กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ ม้า พาจาว ล่าที่ อางฮื่อ มาง ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แง� แน�
70 ยอง พระเยซู นา น้าน ชีเย นี้ แม้ แน� “นี้ แม้ ยาว นา พาจาว มาง อางย่า ลา�”
แน� พระเยซู พอ ชี นี้ แม้แน� “นอง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้า� แน�
ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “กงู บ้าเจอฮาย พี่ญ่าน ซฺ้า กาน แง� ไม้ กงู
ยาง จี่ แฮ้งนา อางกย่า คู แอ่น ญา� แน�
71 ยาว

23
ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา น้าท้าม ย้าง
(มธ� 27:1-2, 11-14; มก� 15:1-5; ยน� 18:28-38)
1 ชฺา
ื ทา จูง ล้า คู ชีเย� ยาว พระเยซู นา ผู้วา่ ปี ลาต
้ ง คาโคลาโค ดื้ง ช้อน กาชีออ
ก้อง ซฺ่ืย แอน คู ชีเย� 2 ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “กงู ค่าพ่าย่
า นี้ มาง ค่ องช่าง อือนา จี่ ซ้อ นา มย้าง คูแอ� ยา ค่ องช่าง อือนา ม่า แง� ก่าซ้าดยอ
คา ซีซาร์ นา ภาษี ฮู่ บ่าปี่ โจ แน� แน ยา ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ กงู ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่
มาง แน ฮาจ่าแล่ง� แน�
3 ยาว ผูว
้ า่ ปีลาต มือ พระเยซู นา น้า ชี นี้ แม้แน� “นา ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด มาง ลา�”
แน�
พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย� อางอ้า ย้า นาง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้า� แน�
ผู้วา่ ปี ลาต มือ ปุโรหิต ยอคา แน ค่องช่าง อือนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “กงา
ฮู ยาว ยา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา� แน� 5 จ้า ยองมู แฮ้ง ค้าแจ้ ย้า จี่ แล่ คูแง นี้ แม้แน�
“ยา กาลิลี แควน ชฺา้ ง อือนา จ่อด ย้า ม่าอูบ
่ กว่า ซืกซาก ปี่ ชี�
่ ยาว น่ อง โย้เวอ ยูเดีย
แควน แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ คาตา ย้า ฮาย ชี� แน�
4 ยาว

ผู้วา่ ปีลาต พระเยซู นา ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง ซฺาแล ปี่ ง ย้าง
แฮ้งเย่ ผู้ วา่ ปี ลาต มาง ยองนา น้า ชี พระเยซู กาลิ ลี แควน ชฺา้ ง ลา� 7 ยาว ค่
องช่าง อืม พ้อ เย “โอ่ย อางอ้า ย้า� แน� แฮ้งเย่ ผู้วา่ ปี ลาต พระเยซู นา ก่าซ้าด เฮ
โรด ก้อง ซฺาแล ปี่ ชี�
่ ไม้ ยา กาลิลี แควน แฮ้ง ฮูพลา นอ� ยาว แฮ้เมอ ก่าซ้าด เฮโรด
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เย� 8 ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู นา มย้าง นาบาตา เย ก
ย่าง แง� ไม้ ยา พระเยซู นา มย้าง ซี้ ยาว มล่าง กาชา เย� แน ยา พระเยซู อางเลิง่
ฮา ชี อือ กงากย่า ชี� แน ยา พระเยซู อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แฮ้ง มย้าง ซี้ง
เย� 9 ก่าซ้าด เฮโรด พระเยซู นา ไลเจ้อ ย้า น้า ชี� จ้า พระเยซู มือ เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ พอ
เย� 10 ยาว ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้ บอางล่า ว ม่า อู่บฮู โย้เวอ จูง จา อือ นาบาตา เย
พระเยซู นา อางไล้ จี่ กาน คู ชี� 11 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด แน ยาง ตาฮ้าน อืม พระเยซู
นา อื้อกาน ยาว ฮูยา้ ชีเย� ยองมู ย่าง พระเยซู นา ก่าซ้าด อางก่าอางตูม ตูม ปี่ ยาว�
6
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ผูว
้ า่ ปีลาต ก้อง ซฺาแล ปี่ ชีเย� 12 แฮ้นืง ย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด แน ผูว
้ า่ ปีลาต เย่ด อาง
ช่าง เพล่อ กา ชี ย้าง� ไม้ อางด่า เย่ด บ่าโลง กา เย�
ผู้วา่ มาง บารับบัส นา ตอ ย้าง
(มธ� 27:15-26; มก� 15:6-15; ยน� 18:39-19:16)
13 ผู้ วา
่ ปี ลาต ปุโรหิต ยอคา แน ยิว ชฺา้ ง ยอคา แน ค่ องช่าง อือ นา ฮ้าว ช้อน ล้า ปี่
ชีเย� 14 ยาว ผูว
้ า่ ปีลาต นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “นอง ค่าพ่าย่า นี้ มางนา กงานา ซฺ่ืย ซฺ้า ล่า ชี
นี้ � นอ ยางนา จี่ แง ยา ค่องช่าง อือนา จี่ซ้อ ชี แน� ยาว กงา นอง ล้าก้า นู้เวอ ยางนา
น้าท้าม ฮู ย่า� ยา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา� นอง ยางนา จี่ แฮ้งแม้แน� 15 ยาว ก่าซ้าด
เฮโรด กงา แม้แน ย้า เย้ง แง� แฮ้งย้า ยาง ค่าพ่าย่า นี้ มางนา กงาก้อง ซฺาลือ ปี่ ชี่ นี้
ย่า� ยา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา บ้าเจอฮาย ยางนา แซ่ แง� 16 กงา ตาฮ้าน อือนา
ม่า ยางนา ตื่อ ปี่ ยาว ตอ แอ ปี่ นา� แน� 17 ไม้ ผู้ วา่ ปี ลาต ปัส กาป่อยนื ง เวอ กู ปี
ย้าเย่ นั กโทษ ทื่อม่าง นา ตอ แง�
18 จ้า ค่ องช่าง อืม โฮ้ก ฮ้า ว ชีเย นี้ แม้ แน� “ยาง นา แซ่ โว� ยาว บารับ บัส นา ตอ
โว� แน�
19 บารับบัส นา คอก ชู ล้อง ชี นี้ ยา
่ � ไม้ ยา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ฮา ซืกซาก ปี่
ชีเย ยาว ชฺา้ ง นา แซ่ ชีเย�
20 ยาว

ผู้วา่ ปี ลาต ค่องช่าง อือนา ป้า ชีเย� ไม้ พระเยซู นา ตอ ซี้ง เย� 21 จ้า ค่อง
ช่าง อือ โฮ้ก ฮ้า ว เย นี้ แม้ แน� “ยางนา ไม้ กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อ ตี้ด โว� ไม้ กางเขน
ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด โว�” แน�
22 ยาว ผู้วา
่ ปีลาต ยองนา น้า แล่ ชีเย� นี้ เทอ 3 เทอ เคอ ญา เย� นี้ แม้แน “ยา บ้า
เจอฮาย ชี� กงา บ่า มย่าง น้ อ ยางนา แซ่ ก่อ ม้ อก แน อางซี ฮา ชีแน� กงา ตาฮ้า น
อือนา ม่าย ยางนา ตื่อ ปี่ ยาว ตอ แอ ปี่ นา� แน�
23 จ้า ยอง อางเซง แล่ง แน โฮ้กฮ้าว คู ชีเย� พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อ
ตี้ด โว� นี้ แม้แนยาว ผู้วา่ ปีลาต ค่องช่าง อือ อางเซง แฮ้งนา บ่าก่าจ่า เย�
24 แฮ้งย้า ผู้วา
่ ปี ลาต ค่องช่าง อือ ป้า แฮ้งแม้แน ฮาย ชี� 25 ผู้วา่ ปี ลาต บารับบัส
อางเลิง่ อางซื กอางซาก ฮา ชี มางนา� แน ชฺา้ ง แซ่ ชี มางนา ตอ ชีเย� ยาว ตาฮ้าน
อือ นา ม่าย พระเยซู นา ไม้ กางเขน ท่า โย้ เวอ ตื่อ ตี้ด ปี่ ชีเย� ค่ องช่าง อือ ป้า ชี แม้
แน�
พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ แซ่ ชียา้ ง
(มธ� 27:32-44; มก� 15:21-32; ยน� 19:17-27)
26 พระเยซู นา ซฺ่ ืยแล เมอ� ยอง ซีโมน นา ชู ชีเย� แน ยางนา เค้ พระเยซู น่ องน่ อง
โย้เวอ พระเยซู ไม้กางเขน ป่า เค่ ปี่ ชี�
่ ซีโมน ไซรีนชฺา้ ง เย� แฮ้ญ่ามเมอ ยา อางเมิง
คล้าว เวอ ชา แล เย�
27 ค่ องช่าง อางอีบ่าอ่า เย ย่อ เค่ แลน ชี� แน ชฺา
้ ง อางมู โย้เวอ ค่าบาย่า อางอีบ่า
28
อ่า เย พระเยซู นา ซื่งกง่ากย้า อูง้ คู ชี� ยาว พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย�

“เยรู ซาเล็ม ค่าบาย่า เวอ� กงานา บ่าอูง่ ปี่ ล่าโจ� จ้า ค่าตอง อางโต นา แน ค่าตอง
อางย่า อือนา อูง้ ปี่ คู ปาว� 29 ไม้ บ่ามล่าง ยาว ชฺา้ ง อือ นี้ แม้แน จี่ คู แง� ‘ค่าบาย่า
อางย่า บ่า ดื่ง กางซื้ง� แน อางย่า บ่า เกิด
่ กางซื้ง� แน อางย่า นา ลองแปด บ่า ชู ปี่
กางซื้ง อือย่า กงู ล่อบ่าปา เช แล่ง ม้าม้า ย้า� แน� 30 ยาว ยอง ตาแซ้ อางฮื่อ มางนา
นี้ แม้แน ป้า คูแง� ‘ตาแซ้ อางฮื่อ เวอ ปู่ง ลือ กงูนา เง่ แซ่ ล่า ปาว� แน ยอ ตาแซ้ อา
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งอี มางนา นี้ แม้ แน ป้า คูแง� ‘ตาแซ้ อางอี เวอ กงู นา พูม ล่า ปาว� แน�✡ 31 จาว่า
แน ยองมู แฮ้ง กงานา นี้ แม้แน ฮา ล่ายาว นองนา บ้าเจอล้อแม้ ฮา ล่าง แง�” แน�
32 ยาว ชฺา
้ ง บ่า แม่น 2 คู่น จา เย� เย่ด นาม พระเยซู ก้อง ทื่ งกง่า แน ซฺ่ืย แซ่ แล
ชีเย� 33 ยาว ตาฮ้าน อือ ตี อางเม้ง “ตู่คย่าม ตาแซ้� แน ฮ้าว โย้เวอ เคิน ยาว� พระ
เยซู นา ไม้กางเขน เวอ ตื่อตี้ด ชีเย� ยาว ตื่น ค่าโม่ยค่ามโจน 2 คู่น มาง เย่ด นา คาตา
ย้าเย่� เย่ดนา พระเยซู ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง� ล่าซ่าย ป่ากย่า ทื่อม่าง แน ไม้กางเขน
ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชีเย� 34 ยาว พระเยซู จี่ เย นี้ แม้แน� “พาจาว กงา อางโบ้ง มาง เวอ�
ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู โจ� ไม้ ยอ บ่าแบ วา ยอ บ้าเจอ ฮา คู ชี� แน� ยาว ยอง
พระเยซู ค่าลาว ย่าง เบอจอก เปิ่ ง ลางกา ชีเย�
35 ค่ องช่าง อือ จูง ฮูน คู ชีเย� ยาว ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ จูง อื้อ คู ชีเย� แน นี้ แม้ แน
จี่ ฮูยา้ คู ชีเย� “ยา ฮากนา อางปล่อง กงากา� จาว่าแน ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด
เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ม้าม้า แนยาว� ยาง อางโต แฮ้ง ปล่อง จ่าแล่ คาไล� แน�
36 ตาฮ้าน อืม จี่ ฮูยา
้ ยาว อ่างูน
่ แต่ค่า อางเช้น อางปู่ ย่าง พระเยซู นา ต้าง ปี่ ชี่ เย�
37 ยาว ยอง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “จาว่าแน นาง ยิวชฺา
้ ง อือ ก่าซ้าด ม้าม้า แน
ยาว� ค่าตอง อางโต นี้ ง ปล่อง จ่าแล่ โว� แน�
38 พระเยซู อางตู่ ท่า โย้ เวอ ล่า ไม แป้ น นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชีเย� “นี้ ย่า ยิว ชฺา
้ ง อือ
39
ก่าซ้าด มาง� แน� ชฺา้ ง บ่าแม่น ทื่อม่าง ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชี มาง พระเยซู
นา นี้ แม้แน จี่ ฮูยา้ ชีเย�
“น้า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง อ่าลา� นาง อางโต นา ปล่อง ไจ่ แล่
แปล้� แน กงูนา คาตา แน ปล่อง ล่า แปล้� แน�
40 จ้า ชฺา
้ ง บ่า แม่น ทื่อ ม่าง มาง นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “นาง ชา ซฺี้ คางญา พาจาว มาง
นา บ่าแค ลา� 41 ไกง้ ย่า ซฺี้ ก้อม้อก� จ้า เยซู ยา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา นอ� แน�
42 ยาว ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “เยซู เวอ� นาง ก่าซ้าด กงา เพล่อ เมอ
กงานา บ่าลู่ม ล่า โจ� แน�
43 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้ แม้ แน ม่า ชี� “กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ว่า� มี้นืง นา ซฺี้ แง� ยาว
กงาก้อง มู่งท่า เวอ ทื่งกง่า แน ม้าม้า ย้า กงาดื้ง แล แง� แน�
พระเยซู ซฺี้ ย้าง
(มธ� 27:45-56; มก� 15:33-41; ยน� 19:28-30)
44 ยาว ชฺา
้ งอางเมิง คาโคลาโค โย้เวอ 12 โมง นื งก้อง เวอ จาย 3 โมง เวอ เคอ นี้ ยา่
วื้งว้าง โค ชี� 45 ไม้ มู่งนื่ ง อางแปล้น ท่อ ย้าง ว่าง ชีเย� ยาว โบสถ์ อางฮื่อ อางฮ้อ ง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ล้องก้อ โย้เวอ พ้า✡ เทิง ชี ชียา้ ง 2 พื้น แน ชีดอ่อก ล้า ชี� 46 ยาว พระ
เยซู นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ล้า ชีเย� “อ่าโบ้งพาจาว เวอ� กงา อางค่ องอางล้า นี้ ง นาง ล่าปู่
โย้เวอ ชี ปาว� แน� จี่ เปิน ยาว พระเยซู อางซ่า แช ซฺี้ ชีเย�
47 ยาว ตาฮ้าน นายร้อย มาง บ้า เจอ ตอล้า ชี แน มย้าง ยาว� ยาง พาจาว มางนา
สรรเสริญ ฮา ชีเย� ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “ยา ชฺา้ ง อางแม่น อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง ม้าม้า ย้า�
แน�
48 ยาว ค่องช่าง ฮู ล้า ชีออ
ื � บ้าเจอ ตอล้า ชี แน มย้าง ยาว� ยอง มือ ยูม
้ เวอ พ่าว
แอน ยาว นื งบาชูม
่ คู ชีเย� 49 ยาว พระเยซู อางช่าง คาโคลาโค อือ� แน ค่าบาย่า กา
ลิลี แควน เวอ จาย พระเยซู ก้อง เค่ล้า คูชี อืม เว่อ แน จูง ฮูน คู ชีเย�
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โยเซฟ อาริมาเธีย ชฺา้ ง มาง
(มธ� 27:57-61; มก� 15:42-47; ยน� 19:38-42)
50 ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง จา เย อางเม้ง โยเซฟ แน� ยา สภาแซนฮี ดรีน มู โย้ เวอ ชฺา
้ ง
ทื่อม่าง มาง เย� ยา ชฺา้ ง อางซืออางปลอง เย� 51 ยา ยิวชฺา้ ง ยอคา ทื่อบา อือ พระเยซู
นา ต้าดต่อ น ชี แฮ้ง นา บ่า ซอ เย� ยา อาริมาเธีย อางเมิง ยู เดีย แควน เวอ จายล้า
แง� แน ยา พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้ง ล่อ เย� 52 ยา ผู้วา่
ปีลาต ก้อง แล พระเยซู ศพ ย่าง ป้า แล ชีเย� 53 ยาว พระเยซู อางโต ย่าง ไม้กางเขน
ท่า โย้เวอ ยู้ อ่อก ยาว� พ้า อางป่อน อางฮู่ อางคา ย่าง ป้าน ชีเย� ยาว ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้
อางซฺ่ือ โย้เวอ ฮ้าน แล ชี� 54 แฮ้นืง วันศุกร์ เย� แน ลองนื ง ย่าง แท้ ชา เคิน ชีเย�
55 ยาว ค่า บาย่า มู พระเยซู ก้อง กาลิ ลี แควน โย้ เวอ จาย เค่ ล้า คูชี อืม โยเซฟ ก้อง
ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ เค่แลน คู ชีเย� ยาว ยอง มย้าง คู ชี� ยา พระเยซู อางโต แฮ้ง
ท้าม โย้เวอ บ้า เจอล้อ เกิง้ ชี ชีแน� 56 ยาว ยองมือ ยูม
้ เวอ พ่าว แอ อางเกิง่ อางฮ้อ
ม แน นํ้าหอม อือ ซฺ้า ชี คู ชี� พระเยซู ศพ โย้เวอ กาน ปี่ แงแน� ยาว ลองนื ง โย้เวอ
ยอง มือ ซ่าว คู ชีเย� โมเสส อางลี้บอางล่าว เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน�

24
พระเยซู แต่ล้า ชียา้ ง
(มธ� 28:1-10; มก� 16:1-8; ยน� 20:1-10)
1 ลองนื ง ซอทา อางด่า เวอ� ค่าบาย่า อืม อางเกิง
่ อางฮ้อม ซฺ้า ชี ชียา้ ง ท้าม โย้เวอ
ฮ้าน แอน คู ชีเย� 2 ยาว ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ ลอบา พี่ ชี ย่าง ล่าน อ่อก ชีแน มย้าง
ชี� 3 ยองมู ย่าง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ อ้องแลน คู ชีเย� จ้า พระเยซู ศพ นา บ่ามย่าง
เย� 4 ยาว ยอง นื งบา โย้เวอ เย้ง คูง เย บ้าเจอ ตอล้า ชี แน� ทื่อชี่ด ยาว ค่าพ่าย่า 2
คู่น อางก่าอางตูม ป่อนล่อนช่อน แน ตูม แล่ยาว ยอง ก่องทาง เวอ จูง ล้า ชีเย� 5 ยอ
งมู ย่าง แค คู ยาว ป่าตู คู นื้ งชฺา่ โย้เวอ แมก่ า บอกแป่ก คู ชีเย� ยาว ค่าพ่าย่า 2 คู่น
มาง เย่ด ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “นอ ชฺา้ งซฺี้ ดื้งย้า นู้เวอ บ้าเจอฮาย ชฺา้ งอางแต่
นา ซฺ้า กว่า คูแง� 6 พระเยซู นู้เวอ บ่าดื่ง กาน ยา แต่ ลาน ญา� อางจามกงา กา ย้า
ล่า� กาลิลี แควน โย้เวอ จา เมอ พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แง� 7 ‘ชฺา้ งอางย่า มางนา ชฺา้ ง อา
งบล่าบ อือ ชู ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด แง� ยาว ยา 3 นื ง โย้เวอ แต่ล้า แล่แง� ”
แน� 8 แฮ้งเย่ ค่าบาย่า มู อืม เย้ง กงา แล่ คูช�
ี
9 ยองมู ย้าง อางไว่อางคย้าง ย้าเย่ พ่าวแล ศิษย์เอก 11 คู่น อือนา แน ศิษย์ ทื่อบ่า
อือนา อางเลิง่ คาโคลาโค แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ชี�
่ ชีออ
ื � มารีย์ มัก
่ 10 ค่าบาย่า มู นี้ เลิง่ อูบ
ดาลาชฺ้ าง มาง� โยอันนา� มารีย์ ยากอบ อางบา มาง แน ค่า บาย่า ทื่อ บ่า อือ คาตา
ย้าเย่� 11 จ้า ศิษย์เอก อือ แน ศิษย์ ทื่อบ่า อือ ค่าบาย่า อือ จี่ แฮ้งนา บ่าเจ่อ คูเย� แน
อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน ฮา คูงเย� 12 จ้า เปโตร มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ ฮื่น ฮูน แล
ชีเย� ยาง บอก ฮู เมอ ยา พ้า อางป่อน อางฮู่ อางจา พระเยซู ศพ โย้เวอ ปาน ชียา้ ง
กลา จา นา มย้าง กาน ชีเย� ยาว ยาง อ่อก ลือ เมอ เย้ง เย บ้าเจอ ตอล้า ชี แน�
เอมมาอูส ค่อง เวอ แล ย้าง
(มก� 16:12-13)
13 แฮ้นืง พระเยซู ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด เอมมาอูส ค่อง เวอ ย่อ แอน ชีเย� เยรู ซาเล็ม
อางเมิง เวอ จาย เอมมาอูส ค่อง เวอ แล นี้ ยา่ 11 กิโลเมตร นี้ ง ล่อ เย� 14 ยาว เย่ด
อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี แฮ้ง จี่ กางเย� 15 ยาว พระเยซู เย่ด ก้อง แท้ ย้า ย่อ อ้อง
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ล้า ชี� ยาว เย่ดก้อง ทื่งกง่า แน ย่อ แลน ชี� 16 จ้า พาจาว มาง เย่ดนา ฮาย พระเยซู
นา บ่า แบกงากา แน ฮาย ปี่ ชี่ เย� 17 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “ไน้ บ้า เจอ
อางเลิง่ จี่อู้ กาแง�” แน� เย่ด มือ ย่อ ย่าง ว่าง ชีเย� แน เย่ด แมก่า นี้ ยา่ บ่าม่อนบ่า
ซ่า เย� 18 ยาว พระเยซู ศิษย์ ทื่อม่าง อางเม้ง เคลโอปัส แน ชี่ มาง นี้ แม้แน พอ ชีเย�
“เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ 2-3 นื ง จานช่าชี่ นู้เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ยา่ นาง ญา จา แง
บ่าแบ� แน�
19 แฮ้งเย่

พระเยซู นี้ แม้แน น้าท้าม ชี� “บ้าเจอ ตอล้า ชี�” แน�

ยาว เย่ด นี้ แม้แน พอ ชีเย� “ไม้ เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง มางก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง
ยาว� ยา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เป� พาจาว มาง แน ชฺา้ ง อือ ย่า กงามย้าง คูง ญา�
ยาง จี่ ต่าง แน ยาง อางเลิง่ ฮา ชี่ออ
ื นาบาตา ล่า ที่ อางจา แน� 20 จ้า ปุโรหิต ยอคา
แน กงู ยอคา อือย่า� พระเยซู นา ผู้วา่ มางนา ชู ซฺาแอ ชี� ไม้ ยางนา อางซี ต้าดต่อน
แซ่ ปี่ แงแน� ยาว ตาฮ้าน อืม พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี� 21 อางด่า
เวอ กงู เย้ง ชี คูแอ� พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง แน� แน ยา
อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ลือ ปล่อง ลือ แงแน� จ้า ยา ซฺี้ 3 นื ง เคิน ญา� 22 ยาว มี้นืง กงู
อางมู นู้เวอ ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือย่า� ซอทาอางด่า เวอ ย้า ท้ามชฺา้ งซฺี้พูมย้า โย้เวอ แลน
คูช�
่ น้า
ี ยาว ยอง พ่าว ลือ กงูนา ฮาย นื งบาม่าน ปี่ ล่า คูแง� ไม้ ยอ กงูนา นี้ แม้แน อูบ
ปี่ ล่าง� 23 ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู ศพ แฮ้งนา บ่าซฺ่า มย้าง กา� แน ยอ กงูนา นี้ แม้แน
ม่า แล่ ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ เท่วาด่า 2 องค์ นา มย้าง คูชี แน� เท่วาด่า มาง เย่ด ยองนา
ม่า ชี� เยซู อามืม จี่วด
ี อางจา แน� 24 กงู อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้
เวอ ฮื่น ฮูน แล คู ยาว� พระเยซู ศพ แฮ้งนา บ่ามย่าง ม้าม้า ย้า� ค่าบาย่า แฮ้ออ
ื ม่า
ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� แน�
พระเยซู นี้ แม้แน จี่ เย� “ไน้ ยา่ บ้าเจอ นา จ่าง คาแน้ � บ้าเจอ ไน้ ยา่ พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ม่า แฮ้งนา บ่าเจ่อ แน� 26 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ เจ้ง ย้า นี้ แม้ ม่า
ชี ชี� ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ ม้า อางตูกอางพาน กงาโอ้ด เปิน แง�
ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาว ม้า ยางนา โญกจ่าญ่อจ่า แง�” 27 ยาว พระเยซู มือ อางเลิง่
คาโคลาโค มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ� โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ยางนา จี่
เคอ ชี แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย�
25 ยาว

28 เอมมาอูส

ค่อง โย้เวอ ชา เคอ เมอ� พระเยซู มือ ย่อ ไก ลาม แลน ชี ป้าค้า จ้าง
จ่าแล่ง เย�
เย่ด พระเยซู นา ป้า ดื้ง ปี่ ชี่ เย� แน นี้ แม้แน ม่า เย� “มู่งคี่ล้าก้า
เคอ ตืกตืก กาชา� ชา วื้ง ย้าง ญา จา แง� ไกง้ก้อง ซ่าว ดื้ง ปาโน� แน� พระเยซู มือ
เย่ดก้อง ซ่าว ดื้ง น้าว�
29 ยาว

30 ยาว

ยอง ฮ่าง ดื้ง จ่า จา เมอ� พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง ย่าง กอย ท่าม แล่ ยาว พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว เย่ด นา ค้านู้มป่าง ย่าง ชีด ปี่ ชีเย� 31 ยาว พาจาว
มาง เย่ด นา ฮาย พระเยซู นา จาม กงากา ปี่ ชีเย� ยาว พระเยซู มือ โปยว กา ชีเย�
32 ยาว เย่ด มือ จี่ ลางกา ชี นี้ แม้ แน� “นี้ ล้อมช้า ว ไกง้ ย่อ ลือ เมอ� พระเยซู พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง่ อือ อูบ
่ น้า ปี่ ล่า เมอ� ไกง้ กย่างม่อนซ้า แง� แน�
ยาว เย่ด มือ อางไว่อางคย้าง เย ทานล้า ยาว� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ พ่าว
แอน แล่ ช�
ี่ ยาว ศิษย์ 11 คู่น อือ แน ศิษย์ ทื่อ บ่า อือ ช้อน กา จา นา มย้าง ชีเย�
33
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โย้เวอ ชฺา้ ง ช้อน กา ชี อืม เย่ดนา ม่า ชีเย นี้ แม้แน� “พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง
ม้า แต่ล้าน ชี ม้าม้า ย้า� พระเยซู ยา เปโตร นา มย้าง ปี่ ชี�
่ แน�
34 ยาว

ยาว เย่ด มือ เย่ด แก้ บ้า ย่อ เมอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง อูบ
่ ชีเย� แน ยองนา นี้
แม้แน อู่บน้า ปี่ ชี่ เย� เย่ด พระเยซู ค้านู้มป่าง เคลิก ปี่ เมอ ยา ยางนา จาม กงากา ชี
แน�
35

พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา มย้าง ปี่ ชี่ ย้าง
(มธ� 28:16-20; มก� 16:14-18; ยน� 20:19-23; กจ� 1:6-8)
36 เย่ด อางเลิง
่ จา เมอ� พระเยซู ยองมู โย้เวอ จูง ลือ ชีเย� แน นี้ แม้แน
่ แฮ้ง อูบ
จี่ ชีเย�
“จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คู โว�” แน�
37 ยาว ยอง มือ แค แล่ คู ชีเย� ไม้ แด่ยา
่ นา มย้าง ชี แน เย้ง เย� 38 ยาว พระเยซู
ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “บ้าเจอฮาย แค แง� บ้าเจอ บ่าเจ่อ คู แน� 39 กงา ล่าปู่
แน ล่าคื่อ นู้ ฮู ปาว� นี้ กงา อางโต ย่าง ม้าม้า ย้า บ่าเจ่อ ยาว ชู ฮู ปาว แน แบ คาไล
แด่ยา่ บ่าอ่า แน� ไม้ แด่ยา่ นี้ อางม้า แน อางกง่าว บ่าจา นอง กงานา มย้าง ล่าง แม้�
แน�
40 จี่ เปิ น ยาว� พระเยซู ยาง ล่า ปู่ แน ล่า คื่อ ย้าง ยองนา ฮู ปี่ ชีเย� 41 ยาว ศิษย์
อืม กย่าง คูง เย� แน นาบาตา นื งบาม่าน คูง เย� ยอ อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา อางเลิง่ ม้า
ม้า แน บ่าเจ่อ คู เย� ยาว พระเยซู นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “บ้าเจอ จฺ่าเซฺ่อ จา แง�” แน�
42 แฮ้งเย่ ยอง ยางนา ล่องแต่ คาง ทื่อม่าง ปี่ ชี� 43 ยาว พระเยซู มือ ยอง ล้าก้า เวอ
จฺ่า ฮู ปี่ ชีเย�
44 ยาว ยาง ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชี� “ค้าแต้ กงา นองก้อง ดื้ง เมอ� กงา นองนา
ม่า ล่าย่า กงา อางเลิง่ คาโคลาโค โมเสส อางลี้บอางล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ
มอ ยาว� ปาบ แน สดุดี ปาบ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง� แน�
45 ยาว

พระเยซู ยองนา ฮาย พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง่ แต้ม ชี ชี แฮ้ง แบ ปี่ ชี่ เย�
ยองนา ม่าย ชี นี้ แม้แน� “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้
เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� กงาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ชี มาง ย้า� กงาย่า กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง� แน กงา ซฺี้ ยาว วันที่ 3 โย้เวอ
แต่ล้า แล่ง� 47 ยาว นอย่า กงา ล่าที่ นี้ ง ไจ� ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา กงา อางเลิง่ นี้ ง
ป่าว ม่ายแบ ปี่ แง� ไม้ ยองนา นื งบาเพ่น อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ยาว อางบล่า บ
กงาปูน ปี่ แง แนนอ� แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ต่องก่าต่าง ป่าวม่า เป� 48 ยาว
นองมู นี้ ยา่ นี้ เลิง่ โค ย้า กงาแบ กงามย้าง แง� นี้ แม้แนยาว นอย่า อางเลิง่ คาโคลา
โค กงามย้าง ชีนี้ง ฮากนา อูบ
่ น้า ปี่ โว� 49 ยาว กงาย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มางนา นองก้อง ซฺา ลือ ปี่ แน� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ม้า อ่า โบ้ ง พาจาว
นองนา ก่ามค่าน ปี่ ล่า ชี่ ย้างย้า นองนา ปี่ ล่า แงแน� จ้า นอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ
ล่อ ดื้ง คู ปาโน� มู่ง ท่า โย้เวอ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่า ที่ แฮ้ง กงาบู้
เมอ เคอ� แน�
46 พระเยซู

พระเยซู มู่งท่า พ่าว แล แล่ ชียา้ ง

พระเยซู ยองนา เบธานี ค่อง เวอ ซฺ่ืย แล ชีเย� ยาว ล่า ปู่ โญก แล่ ยาว ยองนา
ก่ามป่อน ปี่ ชีเย� 51 ยาว พระเยซู ก่ามป่อน ปี่ เมอ พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า โย้เวอ
แล ปี่ ชี่ เย� 52 ยาว ยอง พระเยซู นา บอกไว้ คู ชีเย� ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
50

ลูกา 24:53
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ลูกา 24:53

พ่าวแล คู ชีเย� ยอ นาบาตา เย่ กย่าง คู แง� 53 ยาว ยอง โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ กูนื ง
ย้า แอน คู ชี� ยาว ยอง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย�

ยอห์น 1:1
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ยอห์น 1:16

ยอห์น พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชียา
้ ง

ยอห์น

ยอห์น ปาบ แต้ม ชี ม้า ยอห์น อางโต ย่าง ย้า� ยอห์น ย่า พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น
เวอ ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ย้า� แน ยา ยากอบ อางแพ้ มาง ย้า� ปาบ นี้ ปาบ ยอห์น ฮาย
แบ ปี่ แง� พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง อางย่า� แน ยา ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ ฮู มาง
ย้าแน�
พาจาวจี่ต่าง ย่าง
ต่อ งก่า เวอ ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง บ่า จา แน ฮา เมอ พาจาวจี่ ต่าง นี้ อางจา ลามแลว
ย้า� พาจาวจี่ ต่าง นี้ พาจาว มาง ก้อง ดื้ง แง� แน พาจาว แน ทื่อ ช่างกานญา� 2 จี่
ต่าง นี้ ยา่ ต่องก่า เวอ ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา แน ฮา เมอ ย้า พาจาว มาง ก้อง จา แง� 3 พา
จาว ม้า ยาง จี่ ต่าง แฮ้ง ไจ กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี� ทื่อ ย่างทื่อ เจ่อ แนม บ่า จา พาจาว
มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง บ่ากงา ไจ แต่ง แน� 4 กูยา่ งกูเจ้อ อือ จี่วด
ี นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง โย้
เวอ จายล้า แง� พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮา มู่งท่า กงามย้าง ปี่ แง�
5 อางแปล้นอางซ้า นี้ ยา
่ อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ท่อ แล ปี่ แง� จ้า อางวื้งอางว้าง นี้ ยา่
อางแปล้นอางซ้า มางนา บ่าก่าจ่ากงากา�
6 พาจาว ม้า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง อางเม้ง ยอห์น* แน ชี่ มางนา ยาง อางเลิง
่ แฮ้ง ม่า
ลือ ปี่ แง� 7 ยอห์น ชฺา้ ง อือนา อางแปล้นอางซ้า อางเลิง่ นี้ ง ม่า ลือ แง� ไม้ ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือ นา ยาง อางเลิง่ ม่า ลือ ชี แฮ้ง เจ่อ ปี่ แง แนนอ� 8 ยอห์น อางโต นี้ ย่า
อางแปล้นอางซ้า มาง บ่าอ่า� จ้า ยา อางแปล้นอางซ้า มาง อางเลิง่ แฮ้ง ม่า ลือ แง�
9 อางแปล้นอางซ้า ม้าม้า ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือนา อางแปล้น ปี่ นี้ ยา่ � ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
อามือ ลือ แง�
10 พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา
่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ลู่ง ดื้ง ลือ ชี� พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง
ไจ ชฺา้ งอางเมิง แต่ง เวิม� จ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า พาจาวจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่า
แบกงากา� 11 พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง พาจาว มาง ชฺา้ ง อางเจ้ออางจาด แช้ยู้ ชี อือ อางมู
โย้เวอ เคิน ลือ เวิม� ยองมู แฮ้ง พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� 12 จ้า อ่าซ่าง พาจาว
จี่ ต่าง แฮ้ง นา เจ่อ แง� พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ แง� 13 ชฺา้ ง อือ พาจาว มาง
อางย่า กงาเพล่อ นี้ ยา่ ยอง เกิด
้ ลือ เมอจาย กงาเพล่อ บ่าอ่า� จ้า ยอง พาจาว มางนา
เจ่อ ยาว พาจาว มาง ยองนา ฮาย ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ง แน จี่วด
ี อางซฺ่ือ ปี่ แง�
14 พาจาวจี่ต่าง นี้ ชฺา
้ ง เกิด
้ ลือ ชี� ยาง อางเม้ง พระเยซู แน เป� ยา กงูมู นู้เวอ จี่
วีด ไจ แง� พาจาวจี่ต่าง นี้ ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิง่ อือ แน อางซืออางปลอง อางเลิง่
อือ ปลื้ง ย้า จา แง� กงู ยาง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง คู ยา่ � ยาว นี้ ยา่ กงู นา ฮา
แบ ปี่ ล่าแง� ยา พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงาบู้ ชี� แน ยา พาจาวอางย่า ทื่อม่าง แน ชี่
มาง ย้า แน� 15 ยอห์น พาจาวอางย่า มาง อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ม่า แง� ยา อาง
เซง บื้ง แน นี้ แม้แน จี่ แง� “ชฺา้ ง กงา น่ อง เวอ ลือ ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� ไม้ ยา
ค้าแต้ เวอ ย้า จี่วด
ี จา ล้าน ชี� กงา บ่าเกิด
่ ฮู่ เวอ ย้า� แน�
16 ยางก้อง ลากซื่ งกง่า กย้า อางเลิง
อื
อ
ปลื้ง ย้า จา แง� นี้ งย้า กงูมู คาโคลาโค
่
นี้ ง ยางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ แง� แน กงู ยางก้อง ก่ามป่อน กงา เวิม กงาแล แล่แง�
1

*

1:6 1:6 ยอห์น นี้ ม้า ปาบ นี้ อาน แต้ม ชี มาง บ่าอ่า� ยา พระเยซู ย่าช่างม้องน้าม พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ฮู มาง เย�

ยอห์น 1:17
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ยอห์น 1:28

ม้า อางลี้บอางล่าว แฮ้ง โมเสส† ก้อง ปี่ ลือ ปี่ ชี�
่ จ้า พาจาว ม้า ยาง ลากซื่
งกง่ากย้า อางเลิง่ แฮ้ง แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง พระเยซู คริสต์ ก้อง ปี่ ลือ ปี่ ชี�
่ 18 อ่า
ซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่ากงามย้าง กางซื้ง� พาจาวอางย่า ทื่อม่าง แน ชี่ มาง ญา
พาจาว มางนา กงามย้าง ชี� ยา พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี� ยา พา
จาว ยาง อางโบ้ง มาง ก้อง แท้ แน ดื้ง แง� ยาว ยา กงู นา ฮาย พาจาว มางนา แบก
งา ปี่ ล่าแง�
17 พาจาว

ยอห์น พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ย่าง
(มธ� 3:1-12; มก� 1:2-8; ลก� 3:15-17)
19 ทื่อ นื ง จา แง เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือ ปุโรหิต มู แน เลวี มู อือ
นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยองนา ม่า ยอห์น นา นี้ แม้แน น้า ปี่ ชี่ “นา อ่าซ่าง�” แน�
20 ยาว ยอห์น มือ อางเลิง
่ ม้า ม้า แฮ้ง นา บ่า โชง เย� ยาง ปล้อง แน นี้ แม้ แน ม่า
ชีเย� “กงา พาจาว มาง แช้ ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง บ่า อ่า�
แน�
21 ยองมู ย่าง นี้ แม้แน น้าน แล่ชี่ เย� “แฮ้แม้ยาว นา อ่าซ่าง เวอ� นา พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู เอลียาห์‡ อางซฺ่ือ เกิด
้ แล่ชี่ มาง ลา�” แน�
ยอห์น มือ “บ่าอ่า� แน จี่พอ ชีเย�
ยาว ยอง นี้ แม้แน น้าน แล่ชี่ เย� “อ้าว นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โมเสส มอ ชี ชี มาง
ล่า กาญ่าม เวอ เกิด
้ ลือ แง�” แน�
ยอห์น มือ “บ่าอ่า� แน พอ ชีเย�
22 ยองมู ย่าง ยอห์น นา นี้ แม้แน น้าน แล่ชี่ เย� “ท้าว นา อ่าซ่าง ม้าม้า เวอ� กงูนา
ม่า ล่าว แล� ยาว กงูม ชฺา้ ง กงูนา ซฺาลือ ปี่ ล่า ชี่ อือนา ม่า แล แง� นา อ่าซ่าง� แน�
23 ยาว ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ § มาง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย�
“กงา อางเลิง่ อางล่าว นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี เป�
กงา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้ แม้แน ป่าว แง�
‘จี่วด
ี อางซื้ง มาง อามือ ชาลือ แง� ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง ปีนแตปีนนา แน ล่อ คูโว�
ค่องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮ้งแม้แน�’ ”✡
24 ยาว ชฺา
้ ง ฟาริสี มู อือ ซฺาลือ ปี่ ชี่ อืม� 25 ยอห์น นา นี้ แม้แน น้า ชี� “นา ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า� แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่
นฮู เอลี ยาห์ อางซฺ่ือ เกิด
้ แล่ ชี่ มาง บ่าอ่า� แน นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โมเสส มอ ชี
ชี มาง บ่าอ่า� แฮ้แม้แนยาว นา บ้าเจอฮาย ค่องช่าง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่
แง�” แน�
26 แฮ้งย้า ยอห์น นี้ แม้ แน จี่ พอ ชี� “กงา ล้าง แฮ้ง ไจ พิธ ี บัพ ติศ มา ฮา แง� จ้า
นู้เวอ ทื่อม่าง จา แง� นอ ยางนา บ่าแบกงากา� 27 ชฺา้ ง นี้ ม้า กงา น่ อง เวอ ลือ แง�
จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� กงา อางโต นี้ ยา่ ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้ออ่อก ปี่
เวิม บ่าซูม� แน�
28 อางเลิง
่ คาโคลาโค นี้ ยา่ จอร์แดน ล้างบ้า มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ตอล้า ชี� แน ยอห์น
ล้างบ้า นี้ มางก้อง เวอ ย้า ชฺา้ ง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง� แน ยอห์น พิธบ
ี ัพ
ติศมา ฮา แฮ้ยา่ เบธานี ค่อง เวอ อางแท้�
พระเยซู พาจาว มาง แกะอางย่า มาง ย้า
†

‡ 1:21 1:21 เอลียาห์
1:17 1:17 โมเสส ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ยิวชฺา้ ง อือนา แต้ม ปี่ ชี มาง�
ค้าแต้ เวอ ยอห์น บ่าเกิด
่ ฮู่ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� ยาว น่ อง โย้เวอ 900 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอห์น เกิด
้
ลือ ชี� § 1:23 1:23 อิสยาห์ ค้าแต้ เวอ ยอห์น บ่าเกิด
่ ฮู่ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� ยาว น่ อง โย้เวอ 600 ปี
ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอห์น เกิด
้ ลือ ชี� ✡ 1:23 1:23 อิสยาห์ 40:3

ยอห์น 1:29

190

ยอห์น 1:45

29 ยาว

ทื่อนื ง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ ยอห์น นา ย่อ อ้องซฺ้า แอ ชี� ยาว ยอห์น
มย้าง เมอ นี้ แม้แน จี่ ชี� “ฮูปาว� ชฺา้ ง นี้ ม้า พาจาว มาง แกะอางย่า ม่าง ย้า� ยา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง� 30 ชฺา้ ง นี้ มาง ย้าเป กงา นี้ แม้
แน จี่ เคอ ม้า� ‘ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง กงา น่ อง เวอ ลือ แง� ยา กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง�
ไม้ ยา กงา บ่าเกิด
ี แต่จา ชี� แน� 31 กงา บ่าแบ ยา อ่าซ่าง แน� ยาว
่ ฮู่ เวอ ย้า จี่วด
กงา อิส ราเอลชฺา้ ง อือ นา ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ นี้ ยา่ � ไม้ ยองนา ฮา แบ ปี่ แง�
ยา อ่าซ่าง� แน�
32 ยาว ยอห์น นี้ แม้แน ม่า แล่ ช�
ี่ “กงา มย้าง แอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิ่ งอางซฺ้าง ม้า ฮาย่า อางป่อน แม้ แน แต่ง แล่ ยาว ยางก้อง ปย้าม แป่ก ลือ ชีแน�
33 กงา บ่าแบ ค่าพ่าย่า นี้ ม้า อ่าซ่าง แน� จ้า พาจาว กงานา ม่า ชฺา
้ ง อือนา ล้างตือพิธี
บัพ ติศ มา ฮา ปี่ ล่า ชี่ ม้า กงานา นี้ แม้ แน ม่า ล่าง� ‘อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
มาง อ่า ซ่าง ก้อง ดื้ง ลือ แง� แฮ้ มาง ย้าเป อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ
ชฺา้ ง อือนา พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ฮู ม้า� แน� 34 กงา อางเลิง่ นี้ เลิง่ ตอล้า ชี นี้ งนา กงา
แมนื อ นี้ ง ย้า มย้าง แอ� แน กงา นี้ แม้แน อางจี่ กงากา� ‘ค่าพ่าย่า นี้ ม้า พาจาว มาง
อางย่า� ” แน�
ชฺา้ ง ต่องก่า เวอ พระเยซู ศิษย์ เพล่อ คูชี อือ

โย้เวอ ยอห์น ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด ก้อง ทื่ งกง่า แน จูง ชี� 36 ยาว
พระเยซู ย่อ ไก แล นา มย้าง เมอ ยาง มือ นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “แฮ� แฮ้มาง มา พาจาว
มาง แกะอางย่า ม้า� แน�
37 ยาว ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว เย่ด พระเยซู ก้อง ย่อ เค่ แลน
ชี� 38 พระเยซู น่ องน่ อง เวอ พลาบ ฮู ยาว เย่ด ย่อ เค่ ล้า นา มย้าง เมอ นี้ แม้แน น้าน
ชี� “บ้าเจอ ซฺ้า กว่า แง�” แน�
35 น่ องนื ง

เย่ด มือ นี้ แม้แน นาย ชี� “อ่าจาน เวอ� นา ล้อเกิง้ ดื้ง แง�” แน�
39 พระเยซู มือ นี้ แม้ แน พอ ชี� “เค่ ฮูย ล้า ปาว� แน� เย่ด มือ ยาง จาดื้ งย้า เวอ
เค่ แลน ชี� แฮ้ญ่าม เมอ 4 โมง มู่งคี่ล้าก้า เย� นี้ แม้แนยาว แฮ้ นื ง ทื่อนื ง ปลื้ง ย้าเย่
เย่ด พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี�

2 คู่น โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง อางเม้ง แฮ้ยา่ อันดรู ว ์ แน เย� อันดรู ว ์ เมอ
อางอ้าย จา แง� ยาง อางอ้าย มาง อางเม้ง ซีโมนเปโตร แน เย� 41 ต่องก่า เวอ อัน
ดรู ว ์ ฮา ชี แฮ้ยา่ ซฺ้อก แน ยาง อางอ้าย ซีโมน มางนา ซฺ้า แอ ยาว นี้ แม้แน ม่า แอ ชี�
“กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มางนา มย้าง ยา�”
แน�
42 ยาว อันดรู ว ์ มือ ซีโมน นา ซฺ่ ืย พระเยซู นา ซฺ้า แล ชีเย� ยาว พระเยซู ซีโมน นา
มย้าง เมอ ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “นา ยอห์น อางย่า มาง อ่าลา� ชฺา้ ง อือ กาญ่าม
เวอ นางนา เคฟาส แน ฮ้าว ล่าง เป�” แน� (เคฟาส นี้ ยา่ ลอบา นา ฮา แง� เปโตร
ลอบา นา ฮา แฮ้งแม้แน ย้า��
43 น่ องนื ง ม้า พระเยซู กาลิ ลี แควน โย้ เวอ แลน ชี� ยาว ฟี ลิป นา มย้าง แล ชี�
ยาว ยาง ฟีลิป นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “กงาก้อง เค่ ล้าน โว�” แน� 44 ฟีลิป ย่า อันดรู ว ์
แน เปโตร เย่ด แม้แน ย้า เบธไซดา อางเมิง เวอ จายล้า ชี� 45 ยาว ฟีลิป นาธานาเอล
นา มย้าง เมอ ยาง มือ นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงา โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ชฺา้ ง
แต้ม เคอ ชี มางนา กงา มย้าง ยา� ยาง อางเม้ง เยซู แน� ยา นาซาเร็ธชฺา้ ง แน ยา
โยเซฟ อางย่า� แน�
40 ชฺา
้ ง

ยอห์น 1:46
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ยอห์น 2:10

นาธานาเอล มือ นี้ แม้แน ฟีลิป นา น้าน ชี� “นาซาเร็ธ ค่อง โย้เวอ บ้าเจอ
อางเกิง่ อางแม่น จายล้า กงากา แง�” แน� ยาว ฟี ลิป มือ นี้ แม้แน จี่ พอ ชี� “เค่ ฮู
ลือ ปาว� แน�
47 ยาว พระเยซู นาธานาเอล อ้องล้า นา มย้าง ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่ เย� “นู้เวอ จาน
ญา� อิสราเอลชฺา้ ง ม้าม้า อางซืออางปลอง ม้า� แน�
46 แฮ้งเย่

48 แฮ้งเย่ นาธานาเอล มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชี� “นา กงานา ล้อแม้ แบ ล่า
กงากา แอ�” แน�
ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “กงา นางนา มย้าง ล่า แอ่ นาง ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก
ป่าง ต่องก่า ดื้ง จา เมอ� ฟีลิป นางนา บ่าฮ่าว ล่า เมอ ย้า� แน�
49 แฮ้งเย่ นาธานาเอล นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “อ่าจาน เวอ� นา พาจาว อางย่า มาง แน
อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด มาง ย้า� แน�

พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “นาง กงานา เจ่อ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงา นางนา ซื่อ
ไค่ มี้ ล่อ ก ป่าง ต่อ งก่า โย้ เวอ มย้าง ล่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย อ่า ลา� นา อางเลิง่ อางฮื่อ นี้
ล่อบ่าปา กงา มย้าง แล่แง� แน� 51 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา นองนา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� มู่งท่า แฮ้ง พอง อ่อกล้า ยาว นองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง
เท่ วาด่า อือ นา� กงาชฺา้ งอางย่า เพล่อ ชี นี้ มาง ล้า ก้า นู้เวอ ลู่ ง ลู่ ง ตาตา แน ฮา นา
กงามย้าง แง� แน�
50 ยาว

2
คานา ค่อง โย้เวอ ค่าบาล่า ย้าง
3 นื ง จายล้า แล่ ยาว คานา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ ค่าบาล่า แง� พระเยซู
อางบา มาง มือ ค่าบาล่า โย้ คาตา จา แง� 2 พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือนา คาตา เย
ค่าบาล่า นู้ ป้า ลือ ปี่ ชี�
่ แต่ ค่า ย้าง โค คายาว พระเยซู อางบา มาง มือ
่ 3 ยาว อ่างูน
พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่างูน
่ แต่ค่า ย้าง โคน ชี� แน�
1 ยาว

พระเยซู ยาง อางบา มางนา นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “อ่าบา เวอ� กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่า
ม่า ฮา ปี่ ล่า แอ แคน โจ� อามื้อ กงา ชฺา้ ง อือนา ล่าที่ ฮา มย้าง ปี่ ญ่าม ย่าง บ่าเคอ
กาซื้ง� แน�
5 แฮ้งเย่ พระเยซู อางบา มาง ย่า เจ่น อือ นา นี้ แม้ แน ม่าย แอ ชี� “ยาง ล้อ แม้ ม่า
ล่าง แฮ้แม้ ฮา เค่ คู ปาว� แน�
4 จ้า

ยาว โย้ เวอ ม้ ออูง้ อางแอ่ 6 ซื่อ จา เย� ม้ ออูง้ นี้ ยา่ ลอบา ไจ แต่ง ชีเย� ม้ ออูง้
กาซื่อ กา นี้ ล้าง 100 ลิตร นี้ ง ล่อ ซฺ่า กาเย กาน กงาแง� แน ยิว ชฺา้ ง อือ พิธีล้างชี่ ฮา
เซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง แฮ้ง ฮา เมอ ไจ เย�
7 ยาว พระเยซู มือ ย่าเจ่น อือนา นี้ แม้แน ม่า เย� “ม้ออูง
้ โย้เวอ ล้าง ปลื้ง แน ค้าม
กาน คู ปาว� แน� ยอง มือ ม้ออูง้ โย้เวอ ปลื้ง ย้าเย่ ล้าง ค้าม กาน คู ชี�
6

8 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่าย ชี� “ล้าง นี้ ง ล่ากานฮูพลาฮู อือนา คู่ย ซฺาแล ปาว�
แน�
แฮ้งเย่ ย่าเจ่น อืมมือ ล่ากานฮูพลาฮู อือนา ล้าง ย้าง คู่ย ซฺาแล ชี� 9 ยาว ชฺา้ ง ล่า
กานฮูพลาฮู มาง ล้าง อ่างูน
่ แต่ค่า เพล่อ ชี แฮ้ง กงา ต้าง ยาว ยาง มือ เจ้าบ่าว มาง
นา นี้ แม้แน ฮ้าว ม่าย ชี� (ยา บ่าแบ เย อ่างูน
่ แต่ค่า นี้ ยา่ ล้อเกิง้ จายล้า ชี แน� ย่า
เจ่น ล้างค้า ม แอ ชี อือ ญาเย่ อางแบ คู แน�� 10 “ฮากย่า แต่ ค่า อางแม่น แฮ้ง อา
งด่า โย้เวอ ชฺา้ ง ล้า คูชี อือนา ต้าง ม่าว ปี่ เปิน แง� ยาว น่ อง เวอ แต่ค่า อางฮู่ อางอี
แฮ้ง ฮ้าน ซู แอ แง� จ้า นา แต่ค่า อางแม่น แฮ้ง อามือ เคอ ย้า กอย ชี ชี�” แน�

ยอห์น 2:11
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ยอห์น 2:25

11 นี้ ยา
่ พระเยซู

อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ต่องก่าต่าง ฮา ชียา้ ง ย้าเย่� ยาง คานา
ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ ดื้ง เมอ� ยาง ศิษย์ อืม พระเยซู นา นื งบาชี คู ชีเย� ไม้ ยาง
ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ชี แฮ้ง ปาปาย�
12 โย้ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง อางบา แน ยาง อางแพ้ แน ยาง ศิษย์ อือ
ก้อง ทื่งกง่า แน คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ แอน ชีเย� จ้า โย้เวอ อางมล่าง แน บ่า
ดื่ง เย�
พระเยซู ชฺา้ ง อางเกิง่ ก่องฮู อือนา ก่า ย้าง
ปัส กาป่อยนื ง ชา เคิน ล้า ยาว พระเยซู มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แลน ชี�
14 ยาว ชฺา
้ ง อ่า มย่าง ก่อง อือ� แกะ ก่อง อือ� ฮาย่า อางป่อน ก่อง อือ แน ชฺา้ ง พลู้
เพ่น ปี่ ง อือนา โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ดื้ง จา นา มย้าง แล ชีเย� 15 พระเยซู ล่า
ตื่อ ย่าง ไจ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ชืก ก่า ฮื่น ปี่ ชี่ เย� ยาว อ่ามย่าง แน แกะ อือนา โบสถ์อาง
ฮื่อ อางเง้ โย้เวอ ก่า อ่อกแอ ปี่ ชี�
่ ยาว ชฺา้ ง พลู้ เพ่น อือ พลู้ ย่าง ท่อก วี ยาว ยอง โต
16
ย่าง ต่าน เลิง ชีเย� ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ ง ฮาย่า อางป่อน ก่อง อือนา นี้ แม้แน ม่า
ชี� “ฮ้าน อ่ อกแอ โค โว� พาจาว กงา อางโบ้ ง มาง ยูม
้ นี้ งนา ก้าด บ่า ฮา เพล่อ ปี่
โจ�” แน�
17 แฮ้งเย่ ศิษย์ อืม พระคัมภีร ์ โย้ เวอ จี่ ต่าง แต้ม ชี ชี แฮ้ง เย้ง กงาแล่ คูช�
ี พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“กงา พาจาว มาง ยูม
้ นา ลาก นี้ ยา่ กงานา ฮา นื งบาต่องลาบ้าบ ปี่ ล่าง� แน�✡
13

นา นี้ แม้แน น้า คูง เย� “นา บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แง�
กงูนา ฮา มย้าง ปี่ ล่า ปาว� นาย่า พาจาว มางก้อง ม้าม้า ย้า ล่าที่ กงาย จาย ลือ แง�
แน�
19 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “โบสถ์อางฮื่อ นี้ ง พยา โว� ยาว กงา 3 นื ง
ญา อางซฺ่ือ แต่ง เปิน ปี่ แง� แน�
18 ยิวชฺา
้ ง ยอคา อืม พระเยซู

ยาว ยิว ชฺา้ ง ยอคา อืม นี้ แม้ แน จี่ คูง เย� “โบสถ์ อางฮื่อ นี้ ง แต่ง เปิน ชี นี้ ย่า
อางญ่าม 46 ปี ไจ แต่ง ชี� ยาว นา เย้ง ล่า 3 นื ง นู้เวอ อางซฺ่ือ แต่ง เปิน ปี่ ยาว อางก
งา� แน� 21 จ้า โบสถ์ อางฮื่อ พระเยซู จี่ เคอ แฮ้ ยาง อางโต แฮ้งนา ฮา จ่าแล่ง เย�
22 พระเยซู ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 เวอ แต่ ล้า แล่ เมิน ญา เย� ยาง ศิษย์ อืม มือ เย้ง กงาแล่
คูช�
ี พระเยซู นี้ แม้แน อางจี่ กางซื้ง ย้า แน� แฮ้งเย่ ยอง พระคัมภีร ์ แน พระเยซู จี่
ต่าง แฮ้งนา เจ่อ คูช�
ี
20

23 พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง ดื้ง เมอ แฮ้ญ่าม เวอ ปั สกาป่ อยนื ง เย� ยา อางเลิง
่ ชฺา้

งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า เย ฮาย ตอล้า ปี่ ชี�
่ แฮ้งเย่ ชฺา้ ง อางบย่า แน ยางนา เจ่อ ล้า
คูช�
ี 24 จ้า พระเยซู มือ ยองนา นื งบาบ่าชี่ เย� ไม้ ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางแบ
กงากา เย� 25 ชฺา้ ง อางเลิง่ นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่า กงา ม่า คา� ไม้ ยา ชฺา้ ง อือ
ก่ามกืด แฮ้งนา อางแบกงากา�

3
พระเยซู แน นิ โคเดมัส
✡ 2:17 2:17 สดุดี 69:9

ยอห์น 3:1
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ยอห์น 3:16

1 ค่าพ่าย่า

ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง นิ โคเดมัส แน� ยา ฟาริสี อางมู เย� แน ยา สภา
แซนฮี ดริน โย้ เวอ สมาชิก ทื่อ ม่าง มาง เย�* 2 ยา มู่ง คี่ โย้ เวอ พระเยซู นา ซฺ้า แล
ชีเย� แน นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “อ่าจาน เวอ� กงู อางแบ คูยา้ � พาจาว มาง นางนา ซฺาลือ
ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ กงูนา ม่าอูบ
่ ลือ ปี่ ล่าแง แน� ไม้ อ่าซ่าง มาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ
บ่าฮากงากา� นาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้ มางก้อง ดื้ง เมินญา� ชฺา้ ง
แฮ้ม้า ฮาย กงากา แง� แน�
3 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ พอ ชี� “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� ชฺา้ ง
อางซฺ่ือ บ่ากงา เกิด
้ อือ พาจาวอางเมิง แฮ้งนา บ่ากงา มย้าง� แน�
4 ยาว นิ โคเดมัส มือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้าย ชีเย� “ชฺา
้ ง อางค่อ นี้ ยา่ บ้าเจอล้อ
แม้ อางซฺ่ือ เกิด
้ แล่แน� อางบา ป่องปอง โย้เวอ ทื่อเทอ อ้องแล อางซฺ่ือ เกิด
้ แล่ ยาว
อางกงาย ลา�” แน�
5 พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า อ่าซ่าง ล้าง
แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง โย้เวอ บ่ากงา เกิด
้ ล้า แง� พาจาวอางเมิง โย้เวอ
6
บ่าอ่อง แล กงากา แน� กงู อางบา อางโบ้ง ก้อง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ กงู ชฺา้ ง อางย่า เพ
ล่อ กาน แง� จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า กงู นา ฮาย พาจาว
มาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าแง� 7 ยาว นา กงา นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่า ชี่ นี้ งนา นื งบาบ่า
ม่าน โจ� ‘นอ อางซฺ่ือ เกิด
้ แล่ คูโว� แน� 8 ฮ้างม้าน นี้ ยา่ ล้อเกิง้ เวอ ตอแอ ซี้ แง�
โย้เวอ ย้า ตอแอ แง� นา ฮ้า งม้าน อางเซง กงากย่า แง� จ้า นา บ่า แบ ล้อ เกิง้ จาย
ตอล้า ชี� แน ล้อเกิง้ เวอ ตอแอ แงแน� ทื่อช่างกานญา นา บ่าม่า กงากา� ชฺา้ ง นี้ ยา่
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางก้อง บ้าเจอล้อแม้ อางซฺ่ือ เกิด
้ กงากา แง� แน�
9 ยาว นิ โคเดมัส นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “อางเลิง
ื เจ้อ บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า กงากา
่ นี้ ออ
แง�” แน�
10 พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “นาย่า อ่า จาน� นางนา อิส ราเอลชฺา
้ ง อือ นา
บทื้อ ล่า คูแง� จ้า นา อางเลิง่ นี้ อือ นา บ่า แบ กาซื้ง ลา� 11 กงา อางเลิง่ ม้า ม้า ม่า
แบ ปี่ ล่า ว่า� กงาย่า อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง ล้า ชี อือ นางนา อู่ บน้า ปี่ ล่า ย่า�
จ้า นองมู นี้ ย่า กงา ม่า ล่าง แฮ้ง นา บ่า เจ่อ คู� 12 ซ้ามบา กงา นองนา ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางเลิง่ แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ล่าเวิม� นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่าคู� ท้าว กงา นองนา มู่งท่า
อางเลิง่ แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ล่ายาว นอ กงานา อางเจ่อ ไล่ลา� 13 อ่าซ่าง มาง มู่งท่า โย้เวอ
บ่าตา แล กางซื้ง� ชฺา้ งอางย่า มู่งท่า เวอ จายลือ ชี มางญา มู่งท่า เวอ อางตา แล กาง
ซื้ง แน� กงาย่า ชฺา้ งอางย่า มาง ย้าเป� 14 ค้าแต้ เวอ อิสราเอลชฺา้ ง อือ ซ่องก่องอาง
เว่อ โย้เวอ ดื้ง เมอ� ยองนา อื้อล้าง อางปีด ดอก ชี� ยาว พาจาว มาง โมเสส นา อื้อ
ล้าง ทองสัมฤทธิ์ ไจ แต่ง ชี แฮ้ง ล่าไม ท่า โย้เวอ โญก ชี ปี่ ชี�
่ ปาน
่ ไม้ ชฺา้ ง อื้อล้าง ฮูบ
มางนา ฮู ชี อือนา จี่วด
ี ปูน ปี่ แง แนนอ� ยาว ทื่อช่างกานญา เป กงาชฺา้ งอางย่า แฮ้
มางนาม แฮ้แม้แน ย้า ล่าไม ท่า เวอ กงา โญก ชี แง� 15 ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค กงานา
เจ่อ ล่าคูชี อือนา พาจาว มางก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล ปี่ แง แนนอ�
16 “แน พาจาว ม้า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา นาบาตา ลาก แง� แฮ้งย้า ยาง อาง
ย่า ลาก มางนา แน ยาง อางย่า ทื่อม่าง แน จา มางนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา
ปี่ ชี� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค กงานา นื งบาชี ล่า คูชี อือนา ล่าลูก บ่าปี่ กลา� แน ยองนา
*

3:1 3:1 สภาแซนฮีดริน นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือ สภา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ย่าง ย้าเย่� สมาชิก
คาโคลาโค นี้ ยา่ 70 คู่น เย� ยองมู นี้ ยา่ ศาสนา อางลี้บอางล่าว แน อางบานอางเมิง อางลี้บอางล่าว แต่ง คูง เย�
แน อางซี ต้าดต่อน คูงเย� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม โรมชฺา้ ง ยอคา อือ ยองนา ฮูพลา เย�

ยอห์น 3:17
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ยอห์น 3:32

จี่ วด
ี ม้าม้า กงาจา แล ปี่ แง แนนอ� 17 พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ลือ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน ลือ ปี่ แง บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง อือนา อางบ
ล่าบ ปล่องปูน ลือ ปี่ แง�
18 “อ่าซ่าง กงานา นื งบาชี ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา
้ ง แฮ้มางนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน�
จ้า อ่าซ่าง กงานา นื งบาบ่าชี่ ล่าแง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อน แง�
ไม้ ยอ พาจาวอางย่า มางนา นื งบาบ่าชี่ คูวา� พาจาวอางย่า นี้ ม้า พาจาว มาง อางย่า
ทื่อม่าง แน จา มาง ย้าเป� 19 ยาว นี้ ยา่ อ่าซ่าง อางซี แน บ่าซี แน พาจาว มาง ต้าด
ต่อ น ย้าง เป� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้น อางซ้า อ้อ งล้าน ญา� จ้า ชฺา้ ง นี้ ยา่ อา
งวื้งอางว้าง แฮ้งนา อางแปล้นอางซ้า ล่อบ่าปา ลาก คูแง� ไม้ ยอ บ่าแม่น ฮา คูแง�
20 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อางซี ฮา คูชี อือ ย่า อางแปล้น อางซ้า นา เม้อ คูแง� แน ยอ อาง
แปล้นอางซ้า โย้เวอ บ่าอ่องล้า คู� ไม้ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง ยอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา
ชี แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ นา วาม นอ� 21 จ้า ชฺา้ ง อางแม่น ฮา คูชี อือ อางแปล้น อางซ้า
โย้เวอ อ้องดื้ง ล้า คูแง� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา มย้าง ปี่ ง น้ อ� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มาง นื งบาจาบวา ย้า ฮา คูแง แน�”
พระเยซู แน ยอห์น เย่ด

22 น่ อง

โย้เวอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม ยูเดีย แควน โย้เวอ อ้องแลน คู ชีเย� ยาว
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือก้อง ทื่ งกง่า แน โย้เวอ ดื้ง ชีเย� ยาว พระเยซู ค่ องช่าง อือนา
ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ชีเย� 23 แฮ้ญ่าม เมอ ยอห์น ชฺา้ ง อือนา อายโนน ค่อง แน
สาลิม ค่อง ก่องทาง โย้ เวอ ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ แง� ไม้ โย้ เวอ ล้าง อางบย่า
จา แง� แฮ้งย้า ชฺา้ ง อืม ยอห์น ก้อง ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูช�
ี 24 นี้ เลิง่ ยอห์น
คอก เวอ บ่าอ่อง กาซื้ง เมอ ตอล้า ชีเย�
25 ทื่อนื ง จา แง ยอห์น ศิษย์ อือ ยิวชฺา
้ ง ทื่อม่างนา อางโต ชีป
่ ู อางลี้บอางล่าว อางเลิง่
26
แฮ้ง จี่เจ้ ช่าง ชีเย� แฮ้งเย่ ยอห์น ศิษย์ อืม ยอห์น ก้อง ล้าน คูช�
ี แน ยอห์น นา นี้
แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “อ่าจาน เวอ� พระเยซู นางนา ซฺ้า ล่าเก่ย นาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง แน ฮา มาง จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อปล่าก ป่า
กย่า ชฺา้ ง อือนา อามือ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม ยางนา
ซฺ้า แอ คูช�
ี แน�

ยอห์น มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “ชฺา้ ง นี้ ยา่ พาจาว มาง ฮา ปี่ ง นี้ งล่อ ญา กงาฮา
แง� 28 นอ กงา จี่ แฮ้งนา อางกงากย่า กางซื้ง ย้า นี้ แม้แน� ‘กงา พาจาว มาง แช้ยู้
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง กงานา ซฺาลือ ปี่
ล่าออน ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง พระเยซู นา ชา เจ่อ อือนา ซฺ้า ชี ปี่ ง แนนอ� ” แน�
29 “ยา เจ้าบ่าว แม้แน เพล่อ แง� กงา เจ้าบ่าว อางช่าง แม้แน เพล่อ แง� เจ้าสาว
ม้า เจ้า บ่าว มาง เฮอ� เจ้า บ่าว แน เจ้า สาว มาง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� เจ้า บ่าว มาง
ม่อนซ้า อางเซง แฮ้ง เจ้า บ่าว อางช่าง จูง จา มาง กงากย่า เมอ กย่าง แง� ทื่อ ช่าง
กานญา พระเยซู ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง กงากย่า เมอ กงามมือ นาบาตา ย้า กย่าง
แง� 30 พระเยซู อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา เพล่อ แล แง� ยาว
กงานา อ่าซ่าง มาง บ่าฮู ล่าเวิม อางกงา ย้า� แน�
27 ยาว

31 “พระเยซู

มู่งท่า เวอ จาย ลู่ งลือ ชี นี้ ม้า กู ยา่ งกู เจ้อ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� ยาว กงา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี นี้ ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ นี้ ง แอ่ญา จี่เคอ แง� แน
กงา ชฺา้ งอางเมิง นี้ มาง ชฺา้ ง เป� 32 พระเยซู ยาง อางเลิง่ กงากย่า กงามย้าง ชี อือ อู่
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บน้า ปี่ ล่าง� จ้า ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ อือย่า บ่าบย่า� 33 จ้า อ่าซ่าง ยาง อางเลิง่ ม่า ชี แฮ้ง
นา เจ่อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางเจ่อ ย้า พาจาว ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แงแน� 34 ไม้ พาจาว
มาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ นี้ ม้า พาจาว มาง จี่ แฮ้งแม้แน จี่ เค่ แง� แน พาจาว ม้า ยางนา อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ปลื้ง แน จา ปี่ แง� 35 พาจาว ม้า ยาง อางย่า มางนา
ลาก แง� แน ยางนา กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา ปี่ แง� 36 อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มางนา
เจ่อ แง� ยา พาจาว มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แง� จ้า อ่าซ่าง พา
จาว มาง อางย่า มางนา บ่าเจ่อ แง� ยา จี่วด
ี ม้าม้า แฮ้งนา บ่ากงา มย้าง เป� แน พา
จาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� แน�

4
พระเยซู สะมาเรียชฺา้ ง ค่าบาย่า มางนา จี่ชา่ ง ย้าง
1 พระเยซู

ชฺา้ ง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง� แน ยา ยอห์น ล่อบ่าปา ศิษย์
จา แงแน ฟาริสี มู อือ กงากย่า ชีเย� ยาว พระเยซู ฟาริสี มู อือ ยาง อางเลิง่ แฮ้ง
กงากย่า ชี แน แบน เมอ� 2 (จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ พระเยซู ชฺา้ ง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา
3
ฮา ปี่ แฮ้ง บ่ากงา ฮา ปี่ เย� จ้า ยาง ศิษย์ อือ ฮา ปี่ เย�� แฮ้งย้า พระเยซู มือ ยูเดีย
แควน โย้เวอ จาย แก้ บ้า ย่อ กาลิ ลี แควน โย้เวอ พ่าวแลน แล่ ช�
ี่ 4 จ้า ยา สะมาเรีย
แควน โย้เวอ กงาย่อ ไก แล แง�
5 ยาว ยางมือ สิ คาร์ ค่อง สะมาเรีย แควน โย้เวอ เคินแล ชี� สิ คาร์ ค่อง แฮ้ยา
่ ค้า
แต้ เวอ ยาโคบ ตี โยเซฟ ยาง อางย่าย่าค่า มางนา ปี่ ชี โย้ อางแท้ เย� 6 แน โย้เวอ ยา
โคบ ล้างบ้อ ย้าง จา เย� พระเยซู แก้บ้า ย่อย ล้า เว่อ คายาว เมิด
่ ชีเย� แฮ้งเย่ ล้างบ้อ
ก่องทาง โย้เวอ ดื้งซ่าว ชี� แฮ้ญ่าม เวอ นื งก้องฮ่างจฺ่าญ่าม เย� 7 ยาว สะมาเรียชฺา้ ง
ค่าบาย่า ทื่อม่าง ล้างบ้อ โย้เวอ ล้างค้าม ลือ ชีเย� แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ค่าบาย่า มาง
นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “กงานา ล้างต้าง ปี่ ล่าวแล� แน� 8 แฮ้ญ่าม เมอ พระเยซู ทื่อ
ม่าง ญาเย่ จา แง� ไม้ ยาง ศิษย์ อือ ค่องคล่าว โย้เวอ จฺ่าเกิง่ วื่น แล คู ชีเย�
9 ยาว สะมาเรียชฺา
้ ง ค่าบาย่า มาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “นา ยิวชฺา้ ง กงา สะมาเรียชฺา้ ง

ท้าว นา บ้าเจอฮาย กงาก้อง ล้าง ป้า ต้าง ล่าแง�” แน� (ไม้ ยิวชฺา้ ง นี้ ยา่ สะมาเรียชฺา้ ง
นา บ่าซฺ่าบ่ามี่ชา่ ง เย��
ค่าบาย่า มางนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “พาจาว ม้า นางนา บ้าเจอ ปี่ ล่า
ซี่ แง� แน กงา นางนา ล้าง ป้า ต้าง ล่า ชี่ นี้ ม้า อ่าซ่าง แน นาง แบน ยาว� นา กงานา
อางป้า ล่า นาตู้� ยาว กงาม นางนา ล้าง จี่วด
ี ปี่ ล่าง แฮ้ง ปี่ ล่าแน� แน�
10 ยาว พระเยซู

11 ยาว ค่าบาย่า มาง นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “เจ้านาย เวอ� ล้างบ้อ นี้ ยา
่ อางน่า เป� แน
นาง เมอ นามทูง บ่าจา� ท้าว นา ล้าง จี่วด
ี ปี่ แฮ้ง ล้อเกิง้ เวอ ยูย
้ ฮ้านล้า แง� 12 นา
ยาโคบ กงู อางฮู่ มาง ล่อบ่าปา ล่า ฮื่อ แง� ยาโคบ กงูนา ล้างบ้อ นี้ ง ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า�
ยาโคบ อางโต แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ แน ยาง ซ้าด อืม ล้างบ้อ นู้เวอ
ล้าง นี้ งย้า ต้าง คู แง� แน�

ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “ชฺา้ ง คาโคลาโค ล้างบ้อ นู้เวอ ล้าง ต้าง
คูชี อือ ล้างแบ่ แล่ คูแง เป� 14 จ้า อ่าซ่าง กงา ล้าง ปี่ ชี แฮ้ง ต้าง แง� ยา ล้าง บ่าแบ่
แล่ ก้าน� ไม้ กงา ล้าง ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ ยาง อางโต คล้าว โย้เวอ ล้างบ้อ เพล่อ แง� แน ยา
พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แง� แน�
13
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ค่าบาย่า มาง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “เจ้านาย เวอ� กงานา ล้าง
แฮ้ง ต้าง ปี่ ล่า ปาว� ไม้ ล้าง บ่าแบ่ แล่ ก้าน แนนอ� แน นู้เวอ บ่ากงา พ่าว ลือ ล้าง
ค้าม แล่ก้าน แนนอ� แน�
16 ยาว พระเยซู ค่าบาย่า มางนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “นางบล้อง นา แล ฮ้าว แลยาว
นู้เวอ ซฺ่ืยลืน โว� แน�
17 ยาว ค่า บาย่า มาง พระเยซู นา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “กงา อางบล้อ ง บ่า จา นอ�
แน� ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “โอ่ย� นา อางบล้อง บ่าจา แน นาง
จี่ นี้ ง อางกง่า ย้า� 18 นาง จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า ย้า� ไม้ น้า อางบล้อง ยูย
้ ล้า 5 คู่น
เคิน ญา� ยาว อามือ ค่าพ่าย่า นางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ม้า นาง อางบล้อง บ่าอ่า� ไม้
นา ยาง นา ค่าบาบ่าล่า ช่าง กาซื้ง� แน�
19 ยาว ค่าบาย่า มาง นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “เจ้านาย เวอ� กงา อางเจ่อ ย้า นา พาจาว
จี่ ต่างจี่ แต่ นฮู แน� 20 กงู อางฮู่ อางพี่ อือ ตาแซ้ นี้ ซ่ ือ ก้องเวอ พาจาว ไว้ คูแง� จ้า
นองบ่า ยิวชฺา้ ง อือ นี้ แม้แน จี่ คูง� ‘พาจาว ไว้ นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ญา ไว้
แง� ” แน�
21 ยาว พระเยซู มือ ค่า บาย่า มางนา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “กงานา เจ่อ ล่า ปาว� บ่า
มล่าง ยาว พาจาว กงา อางโบ้ง มางนา ตาแซ้ นี้ ซ่ ือ ก้อง แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
ไว้ นี้ ยา่ อางเลิง่ ปีนแตปีน นา บ่าอ่า กาน� 22 ม้า ม้า นี้ ยา่ นองบ่า สะมาเรียชฺา้ ง นี้ ยา่
นอง พาจาว ไว้ แฮ้มางนา บ่าแบกงากา� จ้า กงูบ่า ยิวชฺา้ ง นี้ ยา่ กงู พาจาว ไว้ แฮ้มาง
นา อางแบกงากา ย้า� ไม้ พาจาว ม้า ยิวชฺา้ ง อือนา ไจ ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ ปูน อางเลิง่
แฮ้ง ป่าว ปี่ ชี�
่ 23 ยาว อางญ่าม แฮ้ยา่ แท้ ลือ ชา เคิน ญา เป� แน อามื้อ ย่า ชฺา้ ง อือ
พาจาว กงา อางโบ้ง มางนา ม้าม้า แน ไว้ อางญ่าม ย่าง เคิน ญา� พาจาว กงา อาง
โบ้ง มางนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ไว้ คูโว� แน ม้าม้า แน ไว้ คูโว�
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ นา ย้า พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ซฺ้า ยางนา ไว้ ล่า ปี่ ชี่ อือ ย้า� 24 พาจาว
ม้า ย่า อางค่ องอางล้า เป� นี้ แม้ แนยาว อ่า ซ่าง ยางนา ไว้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า อางค่ อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง กงาไจ ไว้ แง� แน�
25 ยาว ค่าบาย่า มาง นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “กงา อางแบ ย้า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา
้ งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ฮาก พระคริสต์ แน ฮ้าว ม้า อามือ ชา ลือ แงแน�
ยาว ยาง ลืน เมอ ยา กงูนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ม่าแบ ปี่ ล่าแง� แน�
26 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “นางนา อามือ จี่ ชา
่ ง ล่าง นี้ ม้า พา
จาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า� แน�
27 พระเยซู ศิษย์ อือ พ่าว เคิน ล้า ยาว ยอง มือ พระเยซู ค่า บาย่า มางนา จี่ ชา
่ ง ชี
แน มย้าง เมอ นื งบาม่าน คู ชีเย� จ้า อ่าซ่าง มาง นี้ แม้แน บ่าน่า จอ กา เย� “อ่าจาน
เวอ� นา บ้าเจอ กงาซี้ แง�” แน� บ่าอ่ายาว “อ่าจาน เวอ� นา บ้าเจอฮาย ยางนา จี่
ช่าง แง�” แน�
28 ค่าบาย่า แฮ้มาง มือ อู่ล่องม่อน้าม ย่าง ชีชา
่ ยาว ค่ องคล่าว โย้เวอ อ้องแล ชฺา้ ง
29
อือนา นี้ แม้แน ม่า แล ชีเย� “เอ้ว� ค่าพ่าย่า กงา อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ฮายล้า ชี อือ
อางแบ แน อางม่า กงากา มางนา ฮู แอ คู ป้าโน่ � กาเทอกา ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง นาตู้� แน� 30 ยาว ค่องช่าง อางบย่า ย้าเย่
พระเยซู นา ซฺ้า แอ คู ชี�
31 แฮ้ญ่าม เมอ พระเยซู ศิษย์ อือ พระเยซู นา นี้ แม้ แน ป้ า คูง เย� “อ่า จาน เวอ�
ฮ่างจฺ่า ปาโน� แน�
15 ยาว
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32 จ้า พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “กงา เมอ จฺ่าเกิง
่ นอง บ่าแบกงา กางอือ
จา แง� แน�
33 ยาว ศิษย์ อืม นี้ แม้ แน น้า ท้า ม กาง เย� “อ่า ซ่าง อ่า จาน นา จฺ่า เกิง
่ ฮ้าน ปี่ ล้า
ชี�” แน�
34 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ ปี่
ล่าชี่ มาง ย้า� แน พาจาว มางนา นื งบาจาบวา แน ฮา เค่ แฮ้ง แน ยาง กงานา ล่ากาน
ว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ว่าเปิน ปี่ ง แฮ้ยา่ กงา จฺ่าเกิง่ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� 35 นอง กอ คลา
เมอ นอ นี้ แม้ แน จี่ คูง อ่า ลา� ‘4 ลา เคิน ยาว กอแย่ญ่าม เคอ คางญา� แน� ชฺา้ ง
นี้ ออ
ื นา ฮู ปาว ยองมู นี้ ยา่ กอซฺ้ือ แย่กงา กา ชีออ
ื ช้อด ย้า� ยอง กงานา นื งบาชี ล่าง
อางญ่าม ย่าง เคิน ญา� 36 พาจาว ม้า ชฺา้ งแย่ฮู อือนา ก่ามป่อน ปี่ แง� ชฺา้ งแย่ฮู อือ
ย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว อือย้า� กอแย่ กงา ชี แฮ้ยา่ ชฺา้ ง พาจาว
นา เจ่อ ชี่ อือ ย้า� ยาว ยองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า กงา คูแง� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง กอ คลา ชี
อือ แน กอแย่ คูชี อือ ทื่งกง่า แน ม่อนซ้า คูแง� 37 ยาว นอ นี้ แม้แน จี่ คูง บ่าอ่าลา�
‘ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง ม้า กอ คลา แง� ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง ม้า กอแย่ แง� แน� 38 กงา นองนา กอ
นอง บ่ากงา คลา แน ฮาก คลา ชี แฮ้ง ม่าย แย่ แอ ปี่ ล่าง� กอ แฮ้ ฮาก คลา แง� จ้า
นอ ยอง ว่าบู้ ตอล้า ชี แฮ้ง จองไจ กงา คูแง� แน�

สะมาเรียชฺา้ ง อางบย่า ย้า พระเยซู นา เจ่อ ชี
ก้อง เวอ สะมาเรียชฺา้ ง อือย่า อางอีบ่าอ่า พระเยซู นา นื งบาชี คูช�
ี ไม้ ค่า
บาย่า แฮ้มาง จี่ต่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า ค่าบาย่า แฮ้ม้า นี้ แม้แน จี่ ชี� “ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า
กงา อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ฮายล้า ชี อือ อางแบ แน อางม่า กงากา� แน� 40 ยาว สะมา
เรียชฺา้ ง อืม พระเยซู นา อ่อกซฺ้า ลือ คู ชีเย� ยาว ยอง พระเยซู นา ป้าย ยองก้อง ทื่งก
ง่า แน ดื้ง ปี่ ชี่ เย� แฮ้งเย่ พระเยซู มือ โย้เวอ 2 นื ง ดื้ง ชี� 41 ยาว พระเยซู จี่ต่าง แฮ้ง
ปาปาย ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา เจ่อ คูช�
ี
42 ยาว อางเมิง ชฺา
้ ง อืม ค่า บาย่า มางนา นี้ แม้ แน ม่าย คู ชีเย� “อามือ กงู ยา่ นาง
จี่ต่าง แฮ้ง ปาปาย แน เจ่อ คูง บ่าอ่า เป� จ้า อามือ กงูยา่ ค่าตอง น่าซื่ง นี้ งย้า กงาก
ย่า คูแอ� แน กงู อางแบ คูยา้ ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ
ปล่องปูน ปี่ ฮู ม้าม้า มาง ย้า� แน�
39 แฮ้เมิง

พระเยซู ค่าพ่าย่า ย่าค่า มางนา ยา ชียา้ ง
น่ อง โย้ เวอ 2 นื ง จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง ค่อง อางอ้าน กาลิ ลี แควน
โย้เวอ ย่อยแลน ชีเย� 44 (พระเยซู นี้ แม้แน อางจี่ กางซื้ง ย้า� “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
นี้ ยา่ ทื่อม่าง แนม บ่าจา ค่าตอง ค่อง เวอ ชฺา้ ง อือ นาบทื้อ แงแน� แน�� 45 จ้า พระ
เยซู กาลิลี แควน โย้เวอ เคิน ลือ เมอ� กาลิลีชฺา้ ง อืม ยางนา แม่น ย้า ฮูพลา คูช�
ี ไม้
ยอ พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ดื้ง เมอ� ปัสกาป่อยนื ง โย้เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค
ฮา ชี อือ กงามย้าง คู ชีเย�✡
46 ยาว พระเยซู มือ คานา ค่อง กาลิ ลี แควน โย้เวอ ทื่อเทอ แลน แล่ ชี่ เย� ค่อง นี้
ค่อง พระเยซู ล้าง แฮ้ง ฮาย อ่างูน
่ แต่ค่า อางเพล่อ ปี่ กางซื้ง ย้า� ยาว ก่าซ้าดนาล่า
กานปล่องว่าฮู ทื่อม่าง จา ชีเย� ยา คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เย� แน ยาง อาง
ย่าย่าค่า ม้า อางม้างกย้า ชา ซฺี้ เย� 47 ยาว ยาง พระเยซู ยูเดีย แควน โย้เวอ จาย กา
ลิลี แควน เวอ ล้าน ชี แน กงากย่า ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง พระเยซู ก้อง แลน ชี� แน ยาง
43

✡ 4:45 4:45 ยอห์น 2:13-25
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อางย่า มางนา พ่าญ่าด ยา ล้า ล่า ปาโน แน ป้า ชีเย� ไม้ ยาง อางย่า ม้า ชา ซฺี้ ย้าง
ญาเย่ จา แง� 48 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “นอย่า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า
ฮาตอกางอือ บ่ากงามย้าง เปิน กงานา บ่าเจ่อ ล่า� แน�
49 ยาว ก่าซ้าดนาล่ากานปล่องว่าฮู มาง มือ นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “เจ้านาย เวอ� อาง
ไว่ แล ปาว กงา อางย่า มาง บ่าซฺี่ ฮู่ นู้เวอ� แน�
50 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “นาง ยูม
้ โย้เวอ พ่าว แลน แล่ปาว� นาง อาง
ย่า ม้าย่า บ่าซฺี่ เป� แน�
ยาว ค่าพ่าย่า มาง พระเยซู จี่ต่าง นา เจ่อ ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง มือ ยูม
้ เวอ พ่าว แลน
51
แล่ช�
ยาว ยาง แก้บ้า ย่อย แล แล่ เมอ� ยาง ย่าเจ่น อือนา มย้าง เมอ� ย่าเจ่น อืม
ี่
ยางนา ม่า แบ ปี่ ชี�
่ ยาง อางย่า ม้า บ่าซฺี่ แน�
52 ยาง มือ ย่าเจ่น อือนา นี้ แม้แน น้า ชี� “กงา อางย่าย่าค่า มาง อางม้างกย้า นี้ ยา
่
อ้า ล่อ ม เมอ โปยว ชี� แน� ยาว ย่า เจ่น อืม นี้ แม้ แน ม่า คู ชีเย� “มี้ งก้ อง บ่ายโมง
เวอ� แน�
53 ยาว ย่าเก มาง อางโบ้ง มาง แบน ชีเย� อางญ่าม แฮ้ญ่าม พระเยซู ยางนา จี่ ช่าง
ชียา้ ง ย้าแน� พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “นาง อางย่า ม้า บ่าซฺี่ เป� แน� แฮ้งเย่ ยาง
อางโต แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม มือ พระเยซู นา เจ่อ คูช�
ี
54 พระ เยซู ยู เดีย แควน โย้ เวอ จาย แก้ บ้า ย่อ กา ลิ ลี แควน เวอ เคอ ลือ ยาว
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี นี้ ยา่ � อางเลิง่ นี้ เลิง่ อางเลิง่ ที่ 2 ย่าง ย้าเย่�

5
พระเยซู ชฺา้ ง อางด้า มางนา ยา ชียา้ ง
โย้เวอ จายล้า แล่ยาว ยิวชฺา้ ง อือ ป่อย ญ่าม ยาง เคิน ล้า ชีเย� ยาว พระเยซู
มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แอน ชีเย� 2 เยรู ซาเล็ม อางเมิง แกะ ล้องก้อ ก่องทาง
โย้ เวอ ลองออง ทื่อ ตี่ จา เย� ลองออง แฮ้ อารเมค ต่าง นี้ ยา่ เบธซาธา แน ฮ้าว คูง
เย� ลองออง ก่องทาง อือเมอ ศาลา 5 ล้าง จา แง� 3 ศาลา คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง อางด้า
อือ ปลื้ง ย้า ยู่ จา แง� ชฺา้ ง แมปอ ชฺา้ ง ล่าคื่อล่าง่อย ชฺา้ ง ต่องแก่ อือ คาตา ย้าเย่ จา
แง� 4 กาเทอกา พาจาว มาง เท่ วาด่า มาง ลู่ ง ลือ ยาว ลองออง โย้ เวอ ล้าง แฮ้ง ฮา
เอิก ล้า ปี่ ง เย� อ่าซ่าง ฮากฮู่ เวอ ลองออง คล้าว โย้เวอ ลู่ง แอออน ฮา แง� ชฺา้ ง แฮ้
ม้า ยาง พ่าญาด เพล่อ ชี แฮ้ง โปยว เย� 5 ยาว โย้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา เย� ยา บ่า
จาบ่าดื่ งบื้อ แน 38 ปี เคิน ชา เย� 6 พระเยซู ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ยูย
่ จา นา มย้าง ยาว
ยาง แบน ชีเย ค่า พ่าย่า นี้ ม้า นี้ แม้ แน เพล่อ ล้า มล่าง กาชา แน� ยาว พระเยซู มือ
ยางนา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “นา อางโปยว ซี้ ลา�” แน�
7 ยาว ค่า พ่าย่ า แฮ้ มาง พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “เจ้า นาย เวอ� ลองออง
โย้เวอ ล้าง แฮ้ง เอิก ล้า เมอ กงานา อ่าซ่าง มาง ลองออง คล้าว โย้เวอ บ่าซฺ่ืย ลู่ งแอ
ล่า� อ่าจ่าม กงา ชา ลู่งแอน ยาว ฮาก ลู่งแอน ลางญา� แน�
8 ยาว พระเยซู มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “ทานล้า ปาว ยาว แต้
พู้ นี้ ง กอ ยาว ย่อ แลน ปาว� แน� 9 ยาว ชฺา้ ง ต่องแก่ มาง ซฺ้อก ย้า ต่องแก่ ย่าง โปยว
ชี� แฮ้งเย่ ยางมือ แต้พู้ ย่าง กอ ยาว ย่อย แลน ชี�
แฮ้นืง ย่า ลองนื ง เย� 10 ยาว ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม ค่าพ่าย่า พ่าญาด โปยว ชี มางนา
นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “มี้นืง ลองนื ง เป� ศาสนา อางลี้ บอางล่าว แม้ แน ฮาย เค่ ยาว
นา มี้นืง แต้พู้ บ่าป่าย กว่า แจ นอ� แน�
1 น่ อง
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ค่าพ่าย่า แฮ้มาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “ค่าพ่าย่า กงานา พ่าญาด ยา โปยว ปี่
ล่าชี่ มาง กงานา นี้ แม้แน ม่า ล่าง� ‘นาง แต้ พู้ ยู่ยา่ แฮ้ง กอย ยาว ย่อ แลน ปาว� ”
แน�
12 แฮ้งเย่ ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อืม ค่า พ่าย่ า พ่าญาด โปยว ชี มางนา นี้ แม้ แน น้าน คูช�
ี
“ค่าพ่าย่า นางนา ม่า แต้พู้ ยอย ป่า ปี่ ล่ายาว ย่อย แล ปี่ ล่าชี่ ม้า อ่าซ่าง�” แน�
11 จ้า

13 จ้า

ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า บ่าแบ เย� ยางนา อ่าซ่าง พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ชี่ แน� ไม้ พระ
เยซู โย้เวอ ชฺา้ ง อางมู อือก้อง ย่อย อ้องแล ยาว โปยว ชีเย�

น่ อง โย้ เวอ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู ค่า พ่าย่ า แฮ้ มางนา โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ
มย้าง แล่ ชี่ เย� ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “อามือ นาง พ่าญ่าด
นี้ ยา่ โปยว ญา� อางบล่าบ บ่าฮา แล่ ก้าน โจ� นาง อางบล่าบ ฮา แล่ ยาว กาเทอกา
นางก้อง อางเลิง่ บ่าแม่น อือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา ย้า ตอล้า แง� แน�
15 ยาว ค่า พ่าย่า แฮ้มาง พระเยซู นา เจิก
่ แอน ชี� แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา ม่า แอ
ชี� พระเยซู ยางนา พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ชี่ มาง ย้า แน�
16 พระเยซู ลองนื ง เวอ ชฺา
้ ง อางด้า อือนา พ่าญ่าด ยา ชี� แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม
พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ชี�
14

พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “พาจาว กงา อางโบ้ง ม้า ยาง ล่า
กาน ว่า แฮ้ง บ่า ซ่า ว กาซื้ง� ท้าว กงา บ้า เจอฮานา ล่า กาน ว่า นี้ ง ซ่าว แง�” แน�
18 แฮ้งเย่ ยิวชฺา
้ ง ยอคา อืม พระเยซู นา อางเลิง่ ซฺ้า ชา แซ่ คูแง� ไม้ พระเยซู ลองนื ง
อางลี้ บอางล่าว ฮา ซี ชี� แน พาจาว มางนา ยาง อางโบ้ง แน ฮ้าว ชี� พระเยซู นี้ แม้
แน ฮา ชี นี้ ยา่ พาจาว มาง แม้แน ฮื่อ แงแน ฮา จ่าแล่ชี่ แน ทื่อช่างกานญา�
17 ยาว

พระเยซู พาจาว มางก้อง ล่าที่ กงาบู้ ชียา้ ง

พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง แล่ชี่ เย� “กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง
ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� กงา พาจาวอางย่า เพล่อ ชี่ นี้ ม้า ค่าตอง นื งบาวา แน เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา
กงากา� จ้า พาจาว กงา อางโบ้ง มาง อางเลิง่ ฮา ชี่ อืนญา อางฮาย กงา แน� ไม้ อ่า
โบ้ง บ้าเจอ ฮา แง� กงา คาตา ย้า แฮ้แม้แน ฮา แง� 20 ไม้ อ่าโบ้ง กงานา ลาก ล่าง�
ยา ยาง อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี อือ กงานา มย้าง ปี่ ล่าง� แน ยา กงานา อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ อางอีบ่าอ่า ย้า ฮา แล่ ปี่ ล่าง� ยาว นี้ ยา่ นองนา ฮาย นื งบาม่าน ปี่
ล่าง เป� 21 อ่าโบ้ง ชฺา้ งซฺี้ แอ ชี อือนา ล้อแม้ ฮาย แต่ล้า ปี่ ชี� กงาม แฮ้แม้ ย้า ชฺา้ งซฺี้
แอ ชี อือ นา กงา นื งบาจาบวา แน ฮาย แต่ ล้า ปี่ แง� 22 ยาว อ่า โบ้ ง อ่า ซ่าง มางนา
อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน� จ้า ยา กงานา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางซี ต้าดต่อน ปี่ ล่าง�
23 ไม้ ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ นา กงานา นาบทื้อ ปี่ ล่าง แนนอ� ยอง อ่า โบ้ ง นา นาบทื้อ
คูชี แฮ้งแม้แน� อ่าซ่าง กงานา บ่านาบบ่าทื่อ ล่าง� ชฺา้ ง แฮ้ ม้าย่า อ่าโบ้ง นา บ่านาบ
บ่าทือ แน ทื่อช่างกานญา� ไม้ อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง นอ� แน�
19 ยาว

พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่า แบ ปี่ ล่า
ว่า� อ่าซ่าง กงา จี่ต่าง นี้ ง กงากย่า ยาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา เจ่อ แง� ยา จี่
วีดม้าม้า กงาจา แล แง� แน ยางนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน� จ้า ยา ซฺี้ อางเลิง่ โย้เวอ
กงาปูน แล่ยาว จี่วด
ี ม้าม้า จา แล แง� 25 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า นี้ ง ม่า แบ ปี่ ล่า
ปานา� อางญ่าม แฮ้ แท้ อ้องลาย ชา เคิน ลางญา� แน อามื้อ ชฺา้ งซฺี้ อือ กงา อางเซง
แฮ้ง กงากย่า อางญ่าม ย่าง ล้ายเคิน ลางญา� ยาว ชฺา้ งซฺี้ กงา จี่ต่าง แฮ้ง เจ่อ คูชี อือ
ย่า จี่วด
ี ม้าม้า จา แล แง� 26 อ่าโบ้ง เมอ ล่าที่ จี่วด
ี ปี่ แฮ้ง จา แง� แน ยา กงานา ล่า
24 ยาว
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ที่ จี่วด
ี ปี่ แฮ้ง จา ปี่ ล่าง ยาง แม้แน ย้า� 27 กงาย่า ชฺา้ งอางย่า เกิด
้ ลือ แอ� แฮ้งย้า
อ่าโบ้ง มือ กงานา ล่าที่ ปี่ ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน ปี่ ล่าง� 28 อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา นื
งบาบ่าม่าน คู โจ� ไม้ ชฺา้ งซฺี้ คาโคลาโค อือ กงา อางเซง แฮ้ง กงากย่า อางญ่าม ย่าง
ล้ายเคิน ลางญา� 29 ยาว ยองมู นี้ ยา่ แต่ล้า แล่ คูแง� ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูชี
อือ พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล คู แง� จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา คูชี อือนา อางซี ต้าดต่อน แง� แน�
30 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา ค่าตอง นื งบาวา แน บ่ากงาฮา� จ้า กงา
พาจาว มางก้ อง บ้า เจอล้อ แม้ กงากย่า แง� แฮ้ แม้ แนย้า อางซี ต้าดต่อ น แง� แน
กงา อางซี ต้าดต่อน แฮ้ยา่ อางกง่าอางเกิง� ไม้ กงา ค่าตอง นื งบาวา แน บ่ากงาฮา�
กงา พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮา แง� ไม้ พาจาว ม้า กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่าง นอ�
แน�
พระเยซู นา พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ ชี่ มาง
นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงาต่องกงา แน พีญ
่ ่าน เพล่อ จ่าแล่ยาว กงา
จี่ต่าง นี้ ยา่ บ่าเจ่อจ่า กงา กาเป� 32 จ้า ทื่อม่าง จา แง� ยา กงานา พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ ล่า
อางกงา� แน กงา อางแบ ย้า ยาง จี่ต่าง แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� 33 นอย่า ชฺา้ ง อือ
นา ไจ กงา อางเลิง่ นี้ ง ยอห์น นา น้า แอ ปี่ แง� ยาว ยอห์น อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ยองนา
ม่า แง� 34 ชฺา้ ง อือย่า กงานา พีญ
่ ่าน บ่าเพล่อ ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้า� จ้า กงา นี้ แม้ จี่
นี้ ยา่ � ไม้ นองนา ยอห์น นา เจ่อ ปี่ ล่ายาว อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง แนนอ� 35 ยอห์น
ย่า กู่ มบี่ท่อ จฺ่อ ยาว แปล้นซ้า ชี แม้ แน ย้า� ยาว นอ ยอห์น ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง อางม
ล่าง แน บ่าซอ คู� แน�
36 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “จ้า กงาก้อง พีญ
่ ่าน จา แง� แน พีญ
่ ่าน นี้ ม้า
ยอห์น จี่ต่าง แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮ้ง แน อางเลิง่ ชฺา้
งบ่าฮาตอกางอือ ฮา นี้ ยา่ กงานา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่าง� อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่
แน� 37 ยาว อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง กงานา พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ ล่าแง� นอ ยาง
อางเซง แฮ้ง บ่ากงากย่า กางซื้ง� แน ยางนา บ่ากงามย้าง กางซื้ง� 38 นอง นื งบา โย้
เวอ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง บ่าจา� ไม้ นอ ชฺา้ ง อ่าโบ้ง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา บ่าเจ่อ จ่า คูวา�
แน กงา ชฺา้ ง อ่า โบ้ ง ซฺา ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า� 39 นอ พระคัมภีร ์ แฮ้ง แม่น ย้า เล่น คูแง�
ไม้ เย้ง แง นองนา ฮาย พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล ปี่ ล่าง แน�
กงา อางเลิง่ นี้ ยา่ มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี� 40 จ้า แฮ้แม้เวิม นอ กงานา
บ่าเจ่อ ล่าคู� จาว่าแน นอง กงานา เจ่อ ล่ายาว กงาม นองนา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า
แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง� แน�
41 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงาย่า ชฺา
้ ง อือ กงานา โญกจ่าญ่อจ่า ล่า คูง
42
นา บ่าตี่นบ่าต่อง� ยาว กงาม อางแบ ย้า นอ พาจาว มางนา ม้าม้า แน บ่ากงา ลาก
แน� 43 กงาย่า อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา จี่แต่น ลือ แอ� จ้า นอ กงานา บ่า
ซอ ล่าคู� จ้า นอย่า จี่ต่าง ชฺา้ ง อือ ก่ามกืด เวอ จายล้า แฮ้งนา ซอ คูแง� 44 นอ กงา
นา บ้าเจอล้อแม้ เจ่อล่าตอ กาแง� ไม้ นอย่า นองต่องนอง แน จี่ โญกญอ กางนา ซอ
คูแง� จ้า พาจาว ม้าม้า ทื่อม่าง แน จา ชี นี้ มาง จี่โญกญอ แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คู�
45 นอย่า นอง อางเลิง
่ อางซี ฮา ชี แฮ้ง อ่าโบ้ง นา ม่า แบ ปี่ แงแน บ่าเย่ง คู โจ� นอ
โมเสส นา นื งบาแก่น จ่า คูแง� ยา นองนา ปล่อง ล่าง แน� จ้า โมเสส นอง อางเลิง่
อางซี ฮา ชี แฮ้ง อ่า โบ้ ง นา ม่า แบ ปี่ มาง ย้า� 46 นอง โมเสส นา ม้า ม้า แน เจ่อ คู
ยาว� นอ กงานา คาตา ย้า เจ่อ ล่าง� ไม้ โมเสส กงา อางเลิง่ นี้ ง มอ ยาว พระคัมภีร ์
31 ยาว พระเยซู
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โย้เวอ แต้มชี ป้าน่ อ� 47 จ้า จาว่าแน นอง โมเสส แต้ม ชี ชี แฮ้งนา บ่าเจ่อ คูยาว� นอ
กงานา บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ ล่าง�” แน�

6

พระเยซู ชฺา้ ง อือนา 5,000 คู่น ล่อบ่าปา แน จฺ่าเกิง่ ปอ ชียา้ ง
ยาว พระเยซู มือ ลองอองอางฮื่อ กาลิ ลี (ลองอองอางฮื่อ ทิเบเรียส แน ฮ้าว เวิม
อางกงา ย้า� ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า คาม แอน ชีเย� 2 ชฺา้ ง อางบย่า เย พระเยซู ก้อง เค่
แอน คูช�
ี ไม้ ยอ พระเยซู ชฺา้ ง อางด้า อือนา ยา เมอ� ยาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกาง
อือ ฮา ชี แฮ้ง กงามย้าง คู ป้าน่ อ� 3 ยาว พระเยซู มือ ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ย่อย แล ยาว
ยาง ศิษย์ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ชีเย� 4 แฮ้ญ่ามเมอ ยิว ชฺา้ ง อือ ปัส กาป่อยนื ง ย่าง
ชา เคอ ชีเย�
5 พระเยซู แมก่ า พลาบ ล้า ปี่ ยาว ชฺา
้ ง อางอีบ่าอ่า แน ยางนา ซฺ้า ล้า ชี แน มย้าง
ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง ฟีลิป นา น้าน ชี นี้ แม้แน� “กงู ชฺา้ ง นี้ อือนา ล้อเกิง้ จฺ่าเกิง่ วื้อ ยาว
ยองนา ก้อ แน จฺ่า ปี่ กงากา แน�” แน� 6 (ยาง ฟีลิป นา แฮ้แม้ น้า ชี แฮ้ยา่ ไม้ ยา ฟี
ลิป นา นื งบาเจ้อฮู ซี้ง เย� ม้าม้า ย้าง พระเยซู อางแบ บ้าเจอล้อแม้ ชา ฮา แงแน��
7 ยาว ฟีลิป มือ ม่า ชี นี้ แม้แน� “พลู้ 200 เดนาริอน
ั * จา เวิม ยองนา จฺ่าเกิง่ กามาง
กา อางอี้ กาแน วื้อ เปิ่ งกาจฺ่า ปี่ เวิม บ่าล่อ กา� แน�
8 อันดรู ว ์ ซีโมนเปโตร อางแพ้ เย� ยา พระเยซู ศิษย์ อางมู โย้เวอ ชฺา
้ ง ทื่อม่าง มาง
9
ย้าเย่� ยา พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่าย ชี� “นู้ ย่าเก ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง� ยางก้อง
ค้านู้มป่าง บาร์เลย์ 5 ซื่อ แน ล่องแต่ 2 โต จา แง� จ้า ชฺา้ ง นี้ แม้ อางบย่า นี้ ยา่ บ้าเจอ
ล้อแม้ ก้อ กาแน� แน�
10 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา ม่า ยองนา บู่ ก่า แต่ โย้ เวอ ม่าย ดื้ง ปี่ ชี่ เย�
แฮ้งเย่ ชฺา้ ง อืม ดื้ง คูช�
ี ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า อือนา ดาบ กงา ชี แฮ้ 5,000 คู่น
เย� จ้า ค่าบาย่า แน ย่าเก อือนา บ่ากงา ดาบ เย� 11 พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง ย้าง กอ
ท่าม แล่ ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชีเย� ยาว ชฺา้ ง อือนา จฺ่า ปี่ ชี่ เย� แน ล่อง
แต่ แฮ้ง คาตา ย้าเย่ แฮ้แม้แน ฮาย ชี� ยอง ค้าจฺ่าซี่งล่อ ย้าเย่ จฺ่า ปี่ ชี�
่
12 จฺ่า ก่อ ต้า งก้อ เปิ น คู ยาว� พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “โค
แน ซ้าล้อง อางฮื่อ เวอ กอย กาน คูโว� บ่าปี่ จ้าน ล้า โจ�” แน� 13 ศิษย์ อือ ค้านู้ม
ป่าง 5 ซื่อ โย้เวอ จฺ่าจ้านล้าชี แฮ้ง กอกงา ชี แฮ้ 12 ซ้าล้อง อางฮื่อ เย�
14 ชฺา
้ ง อือ พระเยซู แฮ้แม้ ฮาง นา มย้าง คู ยาว นี้ แม้แน จี่ กาง เย� “ชฺา้ ง นี้ ม้า พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู กงู ค้าแต้ เวอ จาย ล่อ คูชี มาง นาตู้�” แน�
15 ยาว พระเยซู มือ แบน ชีเย� ชฺา
้ ง นี้ อือ ยางนา ก่าซ้าด ชา เค้ เพล่อ ปี่ แงแน�
แฮ้งเย่ ยาง ทื่อม่าง แน ตาแซ้ ท่า โย้เวอ ตาย แลน ชี�
พระเยซู ล้างท่า เวอ ย่อ ชียา้ ง
16 มู่ง คี่ ล้า ก้า เคิน ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม ลองอองอางฮื่อ โย้ เวอ ซฺ่ ื ยกาแลน ชีเย�
17 ยาว ยอง มือ ล้องตา คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ คาม แลน คู ชีเย� แฮ้ญ่าม ย่า
วื้ง กาชา เย� จ้า พระเยซู มือ ยองนา บ่าลือ ซฺ้า ลือ เย� 18 ยาว ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอน
ล้า ยาว ล้าง ย้าง เอิก ล้า ชี� 19 ยอง ล้องตา แอ 5 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร ล่อซฺ่า เคิน
ยาว� ศิษย์ อืม พระเยซู ล้างท่า โย้เวอ ย่อย ยอง ป่า กย่า ลือ นา มย้าง คู ชีเย� ยอง
1

*

6:7 6:7 พลู้ 200 เดนาริอน
ั นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน 200 นื ง นี้ งล่อ ว่า ยาว ล่ากานว่าฮู่ กงา ชี ล่อ เย�
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แฮ้แม้ มย้าง คู ยาว แค คู ชีเย� 20 จ้า พระเยซู ยองนา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “บ่า แค คู
โจ� กงา เยซู เป�” แน� 21 ยาว ยอง นาบาตา เย กย่าง คูแง� แฮ้งย้า พระเยซู นา
ล้อง โย้เวอ ตา ปี่ ชี�
่ ยาว ล้อง ย้าง ซฺ้อก ย้าเย่ ยอง ชา แล โย้เวอ เคิน แล ชี�
ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา ซฺ้า กว่า คู ชียา้ ง
พระเยซู จฺ่าเกิง่ ปอ ชี อืม พระเยซู นา ซฺ้า กว่าน คู ชีเย� ไม้ ยอ อางมย้าง นอ
ล้าง โย้ เวอ ล้อง ทื่อ ล่าม ญา จา แงแน� ยาว ล้อ งตา แล เมิม พระเยซู ศิษย์ อืนญา
ตา แล คูชี แน� พระเยซู ล้อง บ่ากงาตา แล แน� 23 ยาว ล้อง ทิเบเรียส อางเมิง เวอ
จายลือ คู ชีอม
ื พระเยซู ค่ องช่าง 5,000 คู่น อือนา ฮ่างปอ ชี โย้เวอ แท้ แน จ่อด ลือ
ชีเย� 24 ยาว ชฺา้ ง อืม พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ นา บ่า มย่าง แม้ แน แฮ้งเย่ ล้อ งตา
คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ เค่ แลน ชี�
22 ชฺา
้ ง

พระเยซู จฺ่าเกิง่ จี่วด
ี ปี่ มาง ย้า
ค่ องช่าง อือ พระเยซู นา แปฟาง ทื่อ ปล่า ก ป่า กย่า มย้าง คู ยาว ยอง นี้ แม้ แน
น้าน ชีเย� “อ่าจาน เวอ� นา นู้เวอ อ้าล้อม เคอ ลือ แอ�” แน�
26 ยาว พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา นองนา อางเลิง
่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่
ล่า ปานา� นอง กงานา ซฺ้า กว่า ล่าง นี้ ยา่ นอง จฺ่าเกิง่ ก้อ แน กงาจฺ่า ชีแฮ้ง ปาปาย�
จ้า นอ กงา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาย มย้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าแบ คู� 27 จฺ่าเกิง่
ปู่ อางกงา อือ นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง คูโจ� จ้า จี่ วีดม้า ม้า กงา แฮ้ง นา ตี่ น ต้อง คูโว� จี่ วี
ดม้าม้า แฮ้ยา่ นองนา ฮาย พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี จา แล ปี่ ล่าง� กงาชฺา้
งอางย่า เพล่อ ชี นี้ ม้า นองนา จี่วด
ี ม้าม้า แฮ้ง ปี่ ล่า อางกงา� ไม้ อ่าโบ้ง กงานา ล่าที่
ปี่ ล่ายาว ล่ากาน นี้ ออ
ื ว่า ปี่ ล่าง นอ� แน�
28 ยาว ค่องช่าง อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “ท้าว กงู บ้าเจอล้อแม้ ฮาย พา
จาว มางนา นื งบาจาบ ปี่ วา�” แน�
29 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ พอย ชี� “จาว่า แน พาจาว มางนา นื งบาจาบ ปี่
ซี้ง แนยาว� นอง มือ ชฺา้ ง พาจาว มาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา เจ่อจ่า คูโว�” แน�
30 ยาว ยอง นี้ แม้แน น้าน แล่ คู ชีเย� “อ่าจาน เวอ� นาง กงูนา ฮาย เจ่อ ปี่ ล่าง นี้
ย่า พาจาว ม้า นางนา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ แน� น้า กงูนา บ้าเจอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ
ฮาย ฮู ปี่ ล่าแง� กงูนา ม่า ล่าปาว บ้าเจอ อางเลิง่ ฮาย ฮู ปี่ ล่าง แน� 31 กงู อางฮู่ อาง
พี่ อือย่า ตี อางกื ออางคาก โย้เวอ 40 ปี แน ซ้อดแซด กว่า คู เมอ มานา แฮ้ง จฺ่า คูช�
ี
พระคัมภีร ์ โย้ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� พระคัมภีร ์ โย้ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี�
‘โมเสส มู่งท่า โย้เวอ จฺ่าเกิง่ แฮ้ง ยองนา ปี่ ชี� ” แน� ✡
32 พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “ม้าม้า นี้ ยา
่ นองนา มู่งท่าจฺ่าเกิง่ ปี่ ล่าชี่ ม้า โมเสส บ่า
อ่า เป� จ้า นองนา มู่งท่าจฺ่าเกิง่ ปี่ ล่าชี่ ม้า อ่าโบ้ง เป� 33 พาจาว มาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่ �
ชฺา้ ง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ปี่ ลือ ชี มาง ย้าเป�
แน�
34 แฮ้งเย่ ค่ องช่าง อืม นี้ แม้ แน จี่ คู แง� “นี้ แม้ แนยาว กงู นา จฺ่า เกิง
่ แฮ้ง ปี่ ซื้บ
แลน ล่า ปาว� แน�
35 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา จฺ่าเกิง
ี ม้าม้า มาง ย้าเป� อ่าซ่าง
่ จี่วด
กงานา ล้า ซฺ้า ล้า ล่าง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า เจิน
้ เจ้อ บ่าแบ่บ่าซฺู่ แล่ก้าน� แน ชฺา้ ง กงานา เจ่อ
25

ล่าง อือย่า ล้าง บ่าแบ่ แล่ก้าน�
✡ 6:31 6:31 สดุดี 78:24

36 กงา

นองนา ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า นี้ แม้แน� นอ
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กงานา มย้าง ล่างญา แน� จ้า นอ กงานา บ่า เจ่อ ล่า คู� 37 ชฺา้ ง คาโคลาโค อ่า โบ้ ง
กงานา ปี่ ล่าชี่ อือย่า กงานา ซฺ้า ล่าแง� แน อ่าซ่าง กงานา ซฺ้า ล่าแง� กงาม ชฺา้ ง แฮ้
มางนา บ่าวีบ่าจาน เป� 38 ไม้ กงา มู่งท่า เวอ จายลือ ชี นี้ ม้า ค่าตอง นื งบาจาบวา แน
ฮา ลือ แอ บ่า อ่า เป� จ้า พาจาว กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี่ มาง นื งบาจาบวา แน ฮา ลือ
แอ� 39 นี้ ยา่ อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง กงานา อางเลิง่ ฮา ปี่ ล่าง ย้างย้า� ไม้
ชฺา้ ง ยาง แช้ กงานา ปี่ ล่าชี่ อือนา บ่า ปี่ โปยว แน� กงานา ยองนา ฮู พลา ปี่ ล่าแง�
ทื่อ ม่าง นา แนม บ่า ปี่ โปยว แน� ยาว ยองนา ชฺา้ งอางเมิง ลีน โย้เวอ แต่ ล้า แล่ ปี่ ง
แน� 40 อ่าโบ้ง ชฺา้ ง คาโคลาโค กงานา มย้าง ล่าชี่ อือนา� แน กงานา เจ่อ ล่าชี่ อือนา
ยางก้อง ทื่ งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ ซี่ แง� แน กงา ชฺา้ งอางเมิง ลีน แฮ้นืง ชฺา้ ง
อือนา ฮาย จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ แน� แน�
41 ยาว ค่ องช่าง อืม พระเยซู จี่ ชี อางเลิง
่ แฮ้ง จี่ จ่าบ ลางกา ชีเย� พระเยซู มือ นี้
แม้แน จี่ ชีเย� “จฺ่าเกิง่ มู่งท่า เวอ จายลือ ชี แฮ้ยา่ กงา ย้า� แน� 42 ยาว ชฺา้ ง อืม นี้
แม้ แน จี่ ลางกา ชีเย� “นี้ ม้า เยซู โยเซฟ อางย่า ย่า ค่า เป� กงู ยาง อางบา อางโบ้ ง
มาง เย่ด นา อางแบกงากา อ่า ลา� ท้าว ยา บ้า เจอ นี้ แม้ แน อางจี่ แน� ‘กงา มู่ง ท่า
เวอ จายลือ แอ� ” แน�
43 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “จี่ จาบ แฮ้ง ว่าง คูโว� 44 อ่า โบ้ ง กงานา ซฺา
ลือ ปี่ ล่าชี่ มาง อ่าซ่าง มางนา กงาก้อง บ่าฮ่าวล้า ปี่ ยาว� อ่าซ่าง มาง กงานา บ่าเจ่อ
ล่าล้า กงากา� แน กงา ยองนา ฮาย ชฺา้ งอางเมิง ต่องลีน โย้เวอ จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่
แง� 45 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘พาจาว
ม้าย่า ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ม่าอู่บ แง�✡ แน� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อ่าโบ้ง ก้อง
กงากย่า เล่นลู้ แบ คูชี อือ กงานา ซฺ้า ล่า คูแง� 46 อ่าซ่าง มาง อ่าโบ้ง นา บ่ามย่าง กาง
ซื้ง� ชฺา้ ง อ่าโบ้ง ก้อง จายลือ ชี มาง ญา� ยางนา อางมย้าง กางซื้ง แน� 47 กงา นอง
นา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่าแง� พาจาว มางก้ อง
ทื่ งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แง� 48 กงา จฺ่าเกิง่ จี่วด
ี ม้าม้า มาง ย้าเป� 49 นอง
อางฮู่ อางพี่ อือ ย่า ตี อางกื ออางคาก โย้ เวอ มานา กงาจฺ่า คู ชี� จ้า อามื้อ ยอ ซฺี้ แอ
โค คูง ญา� 50 จ้า อ่าซ่าง จฺ่าเกิง่ มู่งท่า โย้เวอ จายลือ ชี แฮ้ง กงาจฺ่า แง ซฺี้นืง บ่าจา�
51 กงาย่า จฺ่าเกิง
ี ปี่ ลือ ชี มาง ย้า� อ่าซ่าง
่ มู่งท่า โย้เวอ จายลือ ยาว ชฺา้ ง อือนา จี่วด
จฺ่าเกิง่ นี้ ง กงาจฺ่า แง� ยา จี่วด
ี กงาจา แล แง� จฺ่าเกิง่ แฮ้ยา่ กงา อางซฺ่าอางคอ ย่าง
ย้าเป� แน กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา จฺ่าเกิง่ นี้ ง ปี่ จี่วด
ี จา ปี่ แง� แน�
52 ยาว ค่ องช่าง อืม นี้ แม้ แน จี่ เจ้ ลางกา ชีเย� “ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า กงู นา ยาง อางซฺ่า
อางคอ แฮ้ง บ้าเจอล้อแม้ จฺ่า ปี่ ล่าแง� แน�
53 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชี� “กงา นองนา อางเลิง่ ม้า ม้า ม่า
แบ ปี่ ล่าว่า� จาว่าแน นอง กงา อางซฺ่าอางคอ แน ซฺี่ แฮ้ง บ่ากงาจฺ่า บ่ากงาต้าง ยาว
จี่ วี ดม้า ม้า บ่า กงาจา แล เป� 54 จ้า อ่า ซ่าง กงา อางซฺ่า อางคอ แน ซฺี่ แฮ้ง กงาจฺ่า
กงาต้าง แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มางก้ อง ทื่ งกง่า แน จี่ วด
ี กงาจา แล แง� แน กงา
ชฺา้ ง แฮ้ มางนา ฮา ชฺา้ งอางเมิง ลีน แฮ้นืง เวอ จี่ วด
ี จา แต่ ล้า แล่ ปี่ แง� 55 ไม้ กงา
อางซฺ่าอางคอ นี้ ยา่ จฺ่าเกิง่ ม้าม้า ย้าง ย้าเป� แน กงา ซฺี่ นี้ ยา่ ล้างต้างเซฺ่อ ม้าม้า ย้าง
ย้าเป� 56 อ่าซ่าง กงา อางซฺ่าอางคอ แน ซฺี่ แฮ้ง กงาจฺ่า กงาต้าง แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� แน กงาม ชฺา้ ง แฮ้มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ
✡ 6:45 6:45 อิสยาห์ 54:13

ยอห์น 6:57

204

ยอห์น 6:71

แง� 57 อ่าโบ้ง จี่วด
ี อางจา ม้าย่า กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าแง� ยาว กงา จี่วด
ี แต่จา นี้ ยา่ �
ไม้ อ่าโบ้ง ปาปาย ย้า� ยาว ทื่อช่างกานญา เป� ชฺา้ ง กงา อางซฺ่าอางคอ แน ซฺี่ กงาจฺ่า
กงาต้าง ชี อือย่า กงา ปาปาย ย้า จี่ วด
ี กงา จา คูแง� 58 จฺ่าเกิง่ มู่งท่า โย้เวอ จายลือ
ชี นี้ ยา่ นอง อางฮู่ อางพี่ อือ มานา จฺ่า ชี แฮ้งนา บ่าตู่� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ น่ อง โย้เวอ ซฺี้น
ชี� จ้า ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ นี้ มาง กงาจฺ่า คูชี อือย่า จี่วด
ี กงาจา แล คู แง� แน�
พระเยซู อางเลิง่ นี้ อือ จี่ เมอ� แฮ้ญ่าม เมอ ยา คาเปอรนาอุม อางเมิง ยิว ชฺา้ ง
โบสถ์ โย้เวอ ม่าอูบ
่ จา ชีเย�
59

ศิษย์ อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา เค่ แฮ้ง ว่าง ชี
พระเยซู ศิษย์ อือ อางบย่า ย้าเย่� อางเลิง่ นี้ อือ กงากย่า คู ยาว นี้ เลิง่ นา จี่ จ่า
บ ลางกา ชี� ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ จ่าบ ลางกา ชีเย� “นี้ แม้แน ม่าอู่บจี่ ต่าง อางย่า
กอางกาบ ม่าอูบ
่ นี้ ยา่ อ่าซ่าง ฮาย เค่ กงากา แน เวอ� แน� 61 ยาว พระเยซู มือ แบน
ชีเย� ยาง ศิษย์ อือ นี้ เลิง่ นา จี่ จ่า บ ลางกา ชี แน� แฮ้งเย่ ยางมือ ยองนา นี้ แม้ แน
น้าน ชี� “นอย่า ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ออ
ื นา นื งบาบ่าจาบ คู ลา� 62 จาว่าแน กงา มู่งท่า กงา
ดื้งอ่าน โย้เวอ ตายแลน ชี แน นอง มย้าง คูยาว นอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา คูแง� 63 ชฺา้ ง อือ
นา จี่วด
ี ปี่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ปี่ บ่าอ่า เป� จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ปี่ แง� ยาว กงา นองนา จี่ต่าง ม่า ล่าง นี้ ยา่ อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้ อง จายลือ แง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง
นา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ แง� 64 จ้า นองมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า บ่าเจ่อ คู� แน� (พระเยซู
อางด่า ย้าเย่ แบน ล้าง ชี� ชฺา้ ง บ่า เจ่อ คูง อือ ย่า บ้า เจอ ล้อมู เวอ แน� ยาว อ่า ซ่าง
ยางนา กาญ่าม โย้เวอ บ่าแม่น ฮาง ม้า แน�� 65 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี่ เย�
“นี้ งย้า กงา นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง นี้ ยา่ � พาจาว มาง บ่าฮ่าวล้า ปี่ ยาว อ่าซ่าง มาง
กงานา บ่าเจ่อ ล่าล้า กงากา�” แน�
60

66 ยาว

พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ยาว ศิษย์ อางบย่า ย้าเย่ พระเยซู นา วีจาน คู ชี�

67 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือนา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “นอ กงานา ชา
วี ล่า คูง ลา�” แน�

ซีโมนเปโตร มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “จาว่าแน กงู นางนา วี ล่า ยาว กงู อ่า
ซ่าง นา ซฺ้า แอ แน� ไม้ นางเมอ พาจาวจี่ ต่าง จี่ วด
ี ม้าม้า ปี่ แฮ้ง จา น้ อ� 69 กงู อาง
เจ่อ ย้า แน แบ คายา นา พาจาว มาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ย้า� แน�
68 ยาว

พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน จี่ พอย ชีเย� “กงา นองมู 12 คู่น นี้ งนา แช้ยู้
ล่าชี่ มาง ย้า อ่าลา� จ้า นองมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� ยา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง
ย่าเจ่น เพล่อ แง�” แน� 71 (พระเยซู ยู ดาส ซี โมนอิสคาริโอท อางย่า มางนา จี่ เคอ
เย� ไม้ ยา พระเยซู นา กาญ่าม โย้เวอ บ่าแม่น ฮา มาง ย้าเย่� แน ยา ศิษย์เอก 12 คู่น
โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้าเย่��
70 ยาว

7
พระเยซู แน ยาง อางแพ้ อือ

ยอห์น 7:1
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ยอห์น 7:20

1 น่ อง

โย้เวอ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ กาลิ ลี แควน โย้เวอ ต้าว ย้า กว่า ชี� ยา
ยูเดีย แควน เวอ บ่าแล ซี้ เย� ไม้ ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ยางนา เค่ แซ่ คูง เย� 2 แฮ้ญ่าม
เมอ ยิวชฺา้ ง อือ ยูม
้ ย่าดื้งป่อยนื ง ย่าง ชา เคิน ลา ชีเย� *
อางแพ้ อือ พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “อ่าอ้าย เวอ� ยูเดีย แควน
เวอ แล ปาว� นาง ศิษย์ อือนา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ฮู ปี่ ปาว� 4 ชฺา้ ง แมก่
า กงาจ่า แล่ ซี่ง อือ ย่า บ้า เจอ ฮา เวิม อางลาบอางโชง แน บ่า ฮา คู� จ้า นา ล้อ แม้
เวิม อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ ฮาย ญา� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮายแบ ปี่
5
ปาว�” แน (ซ้ามบา พระเยซู อางแพ้ อืม พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย��
3 พระเยซู

6 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอย ชีเย� “อ่าอ้าย อางญ่าม ย่าง บ่าเคอ กาซื้ง� จ้า นอง
เมอ อางญ่าม กูญ่าม ย้า จา แง� 7 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นองนา บ่าเมอ ล่า คู�
ไม้ ยอ นองนา เม้อ ล่าเซฺ่อ บ่าจา วา� จ้า ยอ อ่าอ้าย นา เม้อ ล่าคูง� ไม้ อ่าอ้าย ยองนา
กูเทอ ย้า นี้ แม้แน ม่า แง� ‘นอง อางเลิง่ ฮา อือ อางซี� แน� 8 นอง ยูม
้ ย่าดื้งป่อยนื ง
โย้เวอ แอน ลาง คูปาว� อ่าอ้าย บ่าแอ กาซื้ง ล่า� ไม้ อางญ่าม บ่าเคอ กาซื้ง� แน�
9 แฮ้แม้

จี่ ยาว พระเยซู มือ กาลิลี แควน โย้ ดื้ง แล ชีเย�
โย้เวอ พระเยซู อางแพ้ อือ ป่อย โย้เวอ แอ้น คู ยาว� พระเยซู กย้าบ แน อ่า
ซ่าง มางนา บ่าปี่ แบ แน ค่าว แอน ชีเย� 11 ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม พระเยซู นา ป่อย โย้เวอ
ฮูย ซฺ้า ยาว นี้ แม้แน น้า ลางกา ชีเย� “ยา ล้อเกิง้ แอ กาชี เวอ�” แน�
10 น่ อง

12 ชฺา
้ ง

อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง จี่ ลางกา ชี� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่
คูง เย� “ยา ชฺา้ ง อางแม่น� แน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ ลางกา เย� “บ่าอ่าท้า
ล้อ นา ยา ชฺา้ ง แล่จ่อบ� แน� 13 จ้า อ่าซ่าง มาง พระเยซู นา อางเซง บื้ง แน บ่าจี่เคอ
จอ กาเย� ไม้ ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา แค คูง เย�
พระเยซู ยูม
้ ย่าดื้งป่อยนื ง เวอ ม่าอูบ
่ ย้าง

ย่าง 3-4 นื ง เคิน ยาว พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ้องแล ชฺา้ ง
อือนา ต่องก่าต่าง ม่าอูบ
่ ชีเย� 15 ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู ม่าอูบ
่ แฮ้งนา นื งบาม่าน
คูง เย� แฮ้งเย่ นี้ แม้ แน จี่ ลางกา ชี� “ยา บ้าเจอ แบบย่า กาทืง แง� ไม้ ยา อ่าซ่าง
ก้อง บ่ากงา เล่น กางซื้ง น่ อ� แน�
16 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ กงาก้อง จายลือ บ่าอ่า�
จ้า พาจาว กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี่ มางก้ อง จายลือ แง� 17 อ่าซ่าง พาจาว มาง นื งบา
จาบวา แน ฮาย เค่ ซี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางแบ ย้า กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ พาจาว มางก้
อง จายลือ ชี ล่า อ้าว กงาก้อง จายล้า แงแน� 18 อ่า ซ่าง ค่า ตอง นื งบาจาบวา แน จี่
แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ค่าตอง นา ฮาย แมก่ากงาจ่าแล่ ปี่ แง� จ้า อ่าซ่าง ยางนา ซฺาลือ ปี่ ชี่
มางนา ฮาย แมก่า กงา ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางเจ่อจ่ากงา กาย้า� แน ยา อ่าซ่าง มาง
นา บ่า จ่อ บ เป� 19 โมเสส นองนา อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง ปี่ ล่าง ญา� จ้า นองมู นี้ ยา่
ทื่อม่าง แนม บ่าฮา เค่ คู� ท้าว นอ บ้าเจอ กงานา อางแซ่ ล่าซี่ แน�” แน�
14 ยูม
้ ย่าดื้งป่อยนื ง

ยอง นี้ แม้แน จี่พอย คู ชี� “นางนา แด่ยา่ อ่อง ล่าชา� ชฺา้ ง นางนา แซ่ ล่า
ซี้ง แฮ้ม้า อ่าซ่าง เวอ�” แน�
20 แฮ้งเย่

*

7:2 7:2 ยูม
้ ย่าดื้งป่อยนื ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ จฺ่าปอต้างปอ ฮาย บ่อ ม่อน คูง เย� ยองมู นี้ ยา่ กู ปี ย้า นี้ แม้แน ฮา
คูแง� กาปี 8 นื ง กาแน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ โมเสส จี่วด
ี แต่จา แฮ้ญ่าม เมอ� ยอง อางฮู่ อางพี่ อือ ตีอางกืออางคาก
โย้เวอ 40 ปี แน แก้บ้า ย่อ ซ้อดแซ้ด กว่า คู เมอ� ยูม
้ ย่าดื้งย้า แต่ง ดื้ง คูชี แฮ้งนา โมงซฺ้า คูง เย�

ยอห์น 7:21
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ยอห์น 7:36

แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน จี่ พอ ชี� “กงา ลองนื ง เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า
ฮาตอกางอือ ทื่อเลิง่ ฮาย แอ� นอ แฮ้ เลิง่ นา นื งบาม่าน คูแง� 22 โมเสส นองนา พิธี
ขลิบ อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ปี่ ล่าชี�
่ (จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ นองฮู่นองพี่ ยอ โมเสส ฮู่ เวอ ย้า
พิธข
ี ลิบ ฮาย ล้าน คูช�
ี ลิบ ฮา ปี่ แฮ้นืง เวอ ลองนื ง
ี � แน นอง อางย่าย่าค่า อือนา พิธข
เพล่อ ยาว� นอย่า บ้าเจอล้อแม้เวิม นอง อางย่าย่าค่า อือนา พิธีขลิบ อางฮา ปี่ ย้า�
23 นอง ค่าตอง อางย่าย่าค่า อือนา ลองนื ง เวอ โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้แม้ แน พิธ ี
ขลิบ ฮา ปี่ แฮ้ง บ่าซี ยาว� ท้าว กงา ลองนื ง เวอ ชฺา้ ง นา พ่าญ่าด ยา โปยว ชี นี้ ยา่ นอ
บ้าเจอฮาย กงานา นื งบาค่าด้า ล่า คูแง� 24 จาว่าแน นอง อางเลิง่ แฮ้ง ม้าม้า แน บ่า
แบ ยาว บ่าต่าดบ่าต่อน โจ� จ้า อางเลิง่ ม้าม้า วา แน ต้าดต่อน โว�” แน�
21

พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มาง ช่าอ้า�

25 เยรู ซาเล็ม

อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา ชีเย� ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน น้าท้าม ลาง
กา ชีเย� “ชฺา้ ง ยอคา อือ ชา แซ่ แฮ้ม้า ชฺา้ ง นี้ มาง ช่าอ้า� 26 จ้า ฮู ปาว� ยา ชฺา้ ง กา
งมู เวอ จูง จี่ ชี� ยอคา อืม ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา คู� อ้าว ยอคา อือ ยางนา เจ่อ คูชี
ล่า� ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้าแน� 27 จ้า
กงู อางแบ คู ยา้ ชฺา้ ง นี้ ม้า ล้อเกิง้ จายล้า ชี แน� จาว่าแน ยาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง เพล่อ ชี ม้าม้า แนยาว กงู บ่าแบ คู เป� ยา
ล้อเกิง้ จายล้า ชี� แน�
28 ยาว พระเยซู โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ ม่าอู่บ เมอ� อางเซง บื้ง แน นี้ แม้ แน จี่ ชีเย�
“อางอ้า ย้า นอ กงานา อางแบกงา ล่า คู ยา้ � แน นอ อางแบ คู ยา้ � กงา ล้อ เกิง้ จา
ยลือ ชี แน� จ้า กงา ลือ ชี นี้ ยา่ ลือ ซี้ ยาว ลือ แอ บ่าอ่า เป� จ้า ทื่อม่าง จา แง� ยา
กงานา ม้าม้า ย้า ซฺาลือ ปี่ ล่าแง� แน นอ ยางนา บ่าแบกงา กาคู� 29 จ้า กงา ยางนา
อางแบกงากา ย้า� ไม้ กงา ยางก้อง จายลือ แอ� แน ยา กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าแง� แน�
30 ชฺา
้ ง อือ พระเยซู นา ชา ชู คูชี จ้า บ่าชู กงา กาเย� ไม้ ยาง อางญ่าม ย่าง บ่าเคอ
กาซื้ง เย� 31 ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา เจ่อ ชี� ยองมู นี้ ยา่ นี้
แม้แน จี่ลางกา ชีเย� “พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง
ลืน เมอ� ยา ค่าพ่าย่า นี้ มาง ล่อบ่าปา ล่า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง�” แน�
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา ชา ชู คู ชียา้ ง

32 แฮ้ญ่าม

เมอ ฟาริสี อือ แบน คู ชีเย� ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ค่าว
จี่ ลางกา ชี แน� แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี อืม ชฺา้ ง โบสถ์อางฮื่อล่อฮู อือนา ม่า
พระเยซู นา ชู แล ปี่ ชี�
่ 33 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน
ทื่อฟ่าง ดื้ง เปิน แง� ยาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางก้อง พ่าวแล แล่แง� 34 นอ กงา
นา ซฺ้า กว่า ล่า คูแง� จ้า กงานา บ่าซฺ่า ล่า มย้าง กา� ไม้ นอ กงา ชา แล โย้เวอ บ่าแล
กงา กา� แน�
35 แฮ้งเย่ ยิวชฺา
้ ง ยอคา อืม นี้ แม้แน น้าท้าม ลางกา ชี� “ยา ล้อเกิง้ ชา แล แง� ไม้
กงู ยางนา บ่าซฺ่ามย้าง กา� อ้าว ยา ประเทศ กรีก อือเมอ แล กงู ชฺา้ ง อือนา ซฺ้า แลง
ลา� แน โย้เวอ กรีก ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ แลง ลา� 36 ยาง นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ บ้าเจอป้าค้า
เวอ� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� ‘นอ กงานา ซฺ้ากว่า ล่า คูแง� จ้า บ่าซฺ่าล่ามย้าง กา� แน ‘นอ
กงา ชา แล โย้เวอ บ่าแล กงากา� ” แน�
พระเยซู อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา จี่เคอ ย้าง

ยอห์น 7:37
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ยอห์น 7:52

37 ยูม
้ ย่าดื้งป่อยนื ง

อางนื งลีน นี้ ยา่ อางนื ง ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย้าเย่� พระ
เยซู ทายจูง ล้า ยาว อางเซง บื้ง แน นี้ แม้ แน จี่ ล้า ชีเย� “อ่า ซ่าง ล้าง แบ่ แง� กงา
ก้อง อ้องล้าน ยาว ต้าง ปาว� 38 อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่าง� ยาง นื งบา โย้เวอ จี่ วด
ี ล้า
งบ้า แฮ้ง ปูย อ่อกลือ แง� พระคัมภีร ์ เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แม้แน ย้า� แน� 39 พระ
เยซู นี้ แม้ แน จี่ นี้ � ไม้ จี่ วีดล้า งบ้า นี้ ยา่ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กาญ่าม โย้
เวอ ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ คูชี อือ นา ปี่ แฮ้ง นา จี่ เคอ เย� จ้า อามื้อ อ่า ซ่าง มาง อางค่ อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง บ่ากงาบู้ กาซื้ง เย� ไม้ พระเยซู ล่ากาน บ่าว่า เปิน กาซื้ง� แน
ยา มู่งท่า เวอ บ่ากงา พ่าว แล แล่ กาซื้ง�
ค่องช่าง อือ พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง จี่เจ้ กา ชียา้ ง
อือ พระเยซู จี่ แฮ้งนา กงากย่า คู เมอ� ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ
นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า กงู ค้าแต้ เวอ จาย พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า ล่อ
ชี แฮ้มาง นาตู้� แน�
41 จ้า ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า อือ นี้ แม้ แน จี่ กาง เย� “ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า� แน�
จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่กาง เย� “เยซู นี้ ม้า กาลิลี แควน โย้เวอ จายล้า ชี บ่า
อ่า ลา� จ้า พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ ม้า เบธเลเฮม
ค่อง เวอ จายล้า แง� 42 พระคัมภีร ์ โย้เวอ มอ ยาว นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ‘กาญ่าม เวอ
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ ม้าย่า ก่าซ้าด ดาวิด อางอ่า
นอางซฺ้ือ เกิด
้ ลือ แง� แน ยา เบธเลเฮม ค่อง ก่าซ้าด ดาวิด ค่องเกิด
่ ชี โย้เวอ เกิด
้ ลือ
43
✡
แง�’ กาลิลี แควน เวอ เกิด
แฮ้งเย่ ชฺา้ ง อืม อางมู เปิ่ งอ่อก
้ ลือ แง บ่าอ่า เป� แน�
44
ลางกา ชี� ไม้ พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ปาปาย�
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ พระเยซู นา ชู คู ซี้ง
เย� จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าชู เย�
40 ค่องช่าง

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย

45 แฮ้งเย่ โบสถ์อางฮื่อล่อฮู อืม ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี อือนา พ่าวซฺ้า แล คูช�
ี

ยาว
ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี มู อืม นี้ แม้ แน น้าน คู ชีเย� “นอ บ้าเจอ ยางนา นู้เวอ บ่าชู
ล้า คู แน�” แน�
46 ยาว โบสถ์ อางฮื่อ ล่อ ฮู อืม นี้ แม้ แน จี่ พอ คู ชีเย� “กงู ยา
่ ค่าพ่าย่า นี้ มาง ม่าอู่บ
แฮ้งแม้แน อ่าซ่าง มาง ม่าอูบ
่ นา บ่ากย่า กางซื้ง� แน�
47 ยาว ฟาริสี อืม ยองนา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “ยา นองนา คาตา ล่า จ้อบ ล่าแง�
48 ยอคา มู แน ฟาริสี มู นู้เวอ ฮู ปาว� อ่าซ่าง จา แง ยางนา เจ่อ ชี แน� 49 ชฺา
้ ง โมเสส
อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง นา บ่า แบ คูง อืนญา เป พระเยซู นา เจ่อ คูแง� แฮ้งย้า ยองนา
พาจาว มาง แซ้งว้าน แง� แน�
50 นิ โคเดมัส ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง ย้าเย่� แน ยา พระเยซู
นา อางซฺ้า แล กางซื้ง เย� ยา ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� 51 “กงู อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่
อ่าซ่าง นา อางซี ต้าดต่อน แง� ยาง จี่ แฮ้งนา กงากย่า เมินญา� แน ยา บ้าเจอ ฮา ชี
แน กงาแบน เมินญา อ่าลา ต้าดต่อน แง�” แน�
52 จ้า ยอง นิ โคเดมัส นา นี้ แม้ แน จี่ พอ คู ชีเย� “นา ยาง แม้ แน กาลิ ลี แควน เวอ
จายล้า ชี นอเด่� พระคัมภีร ์ เวอ ฮู ปาว� ยาว นา กงาแบ แง� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
นี้ ยา่ กาลิลี แควน จายล้า ชี แน ทื่อม่าง แนม บ่าจา� แน�
✡ 7:42 7:42 มีคาห์ 5:2

ยอห์น 7:53
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ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง เจิก
้ พ่าวแอ้ น แล่ คู
่ ลางกา ชีเย� แน ค่า ตอง ยูม
ชีเย�
53

8

ค่าบาย่า ทื่อม่าง ยาง จู้ มางก้อง ยูด
่ ้ ืง จา เมอ ชูกงา ชียา้ ง
มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ แลน ชีเย� 2 ซอทา อางด่า เคิน ยาว ยาง โบสถ์
อางฮื่อ โย้เวอ ทื่อเทอ แอ้น แล่ ชี่ เย� ชฺา้ ง อืม ยางนา ซฺ้าล้า คู ชีเย� พระเยซู ดื้งลู่ ง
ลือยาว ต่องก่าต่าง ม่าอู่บ ชีเย� 3 อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ แน ฟาริสี อือ ค่าบาย่า
ทื่อม่าง นา ซฺ่ืยล้าน ชีเย� แน ยางนา ชฺา้ ง อือ ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ชี่ เย� ค่าบาย่า นี้ ม้า
ยาง จู้ มางก้อง ยูด
่ ้ ืง จา เมอ ฮาก ชู กงา ชีเย�
4 ยอง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง คู ชีเย� “อาจารย์ เวอ� ค่าบาย่า นี้ ม้า ยาง จู้ มา
งก้อง ยูด
่ ้ ืง จา เมอ ฮาก ชู กงา ชี� 5 อางลี้บอางล่าว เวอ โมเสส กงูนา ม่า ล่าแง� ชฺา้ ง
นี้ แม้ แน ฮา ชี อือ นา ลอบา จาน แซ่ โว แน� ท้าว นา บ้า เจอล้อ แม้ ฮา แง�” แน�
6 (ยอง นี้ แม้แน น้า คูง นี้ ยา
่ � ไม้ ป่องฮ่าน แน พระเยซู นา จ้อบ อางเลิง่ ซฺ้า ยาว อางซี
ชู คูง เย��
จ้า พระเยซู เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ เย� ยา ดื้ง จู ฮาน ยาว ยาง ล่า ญู่ง แฮ้ง นื้ งชฺา่ ท่า โย้เวอ
7
แต้ม ชีเย� จ้า ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา น้า คูง แฮ้ง บ่าซ่าว คูเย� แฮ้งเย่ พระเยซู ทา
จูง ล้ายาว นี้ แม้แน จี่น ล้า ชี� “นองมู นู้เวอ อ่าซ่าง จา แง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา แน�
ชฺา้ ง แฮ้มาง ฮากฮู่ เวอ ลอบา แฮ้ง กอย ยาว ค่าบาย่า นี้ มางนา จาน โว�” แน� 8 ยาว
พระเยซู มือ ดื้งจู ฮาน ยาว ยาง ล่าญู่ง แฮ้ง นื้ งชฺา่ ท่า โย้เวอ แต้ม ล้าแล่ ชีเ่ ย�
9 ชฺา
้ ง อือ พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ แฮ้งนา กงากย่า คูยาว� ยอง กาจาง กามาง กา แน
ย่อย เจิ่กอ่อกแอน คู ชีเย� ชฺา้ ง ฮาก ล่อบ่าปา แน ย่าม่าง ม่าง มาง ต่องก่าต่าง ย่อย
เจิก
่ แอออน เย� ยาว น่ อง เวอ พระเยซู แน ค่า บาย่า แฮ้ มางเย่ด ญาเย่ จ้าน ล้า ชี�
10 ยาว พระเยซู ทายจูง ล้า ชีเย� ยาว ค่า บาย่า แฮ้ มางนา นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “ยอ
ล้อเกิง้ แอ โค คู ชี� นางนา อ่าซ่าง มาง อางซี บ่ายู่ ล่าลา�” แน�
11 ยาว ค่าบาย่า แฮ้มาง นี้ แม้แน จี่พอย ชีเย� “บ่าจา� แน� ยาว พระเยซู ค่าบาย่า
แฮ้มางนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “กงาม นางนา อางซี บ่ายู่ ล่าเป� แอ้น ปาว ยาว อางบ
ล่าบ บ่าฮา แล่โจ�” แน�
1 พระเยซู

พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า มาง ย้า
ฟาริสี อือนา นี้ แม้ แน ทื่อ เทอ จี่ ชา่ ง แล่ ชี่ เย� “กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
อางแปล้นอางซ้า มาง ย้า� อ่าซ่าง กงานา เค่ ล่าแง� ยา อางแปล้นอางซ้า จี่วด
ี ม้าม้า
แฮ้ง กงาบู้ แง� แน ยา อางวื้งอางว้าง โย้เวอ บ่าย่อ แล่ก้าน� แน�
13 แฮ้งเย่ ฟาริสี อืม ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง คูช�
ี “นาง จี่ นาง พอ� นาง จี่ต่าง นี้ ยา่
บ่าเจ่อจ่า กงากา� แน�
14 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย� กงาย่า กงา จี่ กงา พอ ย้า� จ้า บ้าเจอ
ล้อแม้เวิม กงา จี่ต่าง นี้ ยา่ ม้าม้า เป� ไม้ กงา อางแบจ่าแล่� กงา อางโต นี้ ยา่ บ้าเจอ
ล้อเกิง้ จายลือ ชี� แน บ้าเจอล้อเกิง้ ชา แล แงแน� จ้า นอ บ่าแบ คู� กงา บ้าเจอล้อ
เกิง้ จาย ลือ ชี แน บ้าเจอล้อเกิง้ ชา แล แงแน� 15 นอ ชฺา้ ง อือ อางซี ต้าดต่อน แฮ้ง
แม้ แน ต้าดต่อ น คูแง� จ้า กงา อ่า ซ่าง มางนา อางซี บ่า ต่าดบ่า ต่อ น เป� 16 จ้า จา
ว่าแน กงา อ่าซ่าง นา อางซี ต้าดต่อน แง� กงา ต้าดต่อนจี่ต่าง นี้ ยา่ อางกง่าอางเกิง
เป� ไม้ กงาย่า กงา ทื่อม่าง แน บ่าต่าดบ่าต่อน เป� จ้า กงาย่า อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่
12 พระเยซู

ยอห์น 8:17
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ล่าชี่ มาง ไกง้ ทื่งกง่า แน ต้าดต่อน แง� 17 นอง อางลี้บอางล่าว โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม
ชี ชี� ชฺา้ ง 2 คู่น พีญ
่ ่าน เพล่อ เมอ� จาว่าแน เย่ด จี่ แฮ้ง ตู้ ลางกายาว อางเจ่อจ่ากงา
กาย้า� ไม้ เย่ด อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แงแน� 18 กงาย่า ค่าตอง อางโต นี้ งนา พีญ
่ ่าน เพล่อ
จ่าแล่ แง� ยาว อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง� ยาง คาตา ย้า กงานา พี่ญ่าน เพ
ล่อ ปี่ ล่าแง� แน�
19 แฮ้งเย่ ยอง พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คู ชี� “ท้าว นางโบ้ง นาง จี่ เคอ แฮ้ม้า บ้า
เจอล้อเกิง้ เวอ�” แน�
ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอย ชีเย� “นอ อ่าโบ้ง ไกง้นา บ่าแบ ล่า กงากา� ไม้ จาว่า
แน นอง กงานา อางแบ ล่า กงากา แนอู�
้ นอ อ่า โบ้ ง นา คาตา ย้า แบ กงากา แง�
แน�
20 พระเยซู อางเลิง
ื จี่ เมอ� ยา โบสถ์อางฮื่อ เวอ พลู้ ท่านย่า อางฮีบ
้
่ คาโคลาโค นี้ ออ
โบย ชี แฮ้ฮอ
้ ง ก้องเวอ ม่าอู่บ เย� อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่าชู ลือ เย� ไม้ ยาง อางญ่าม
ย่าง บ่าเคอ กาซื้ง เย�
พระเยซู มู่งท่า เวอ ชา แล ย้าง
พระเยซู ชฺา้ ง อือนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง แล่ ชี่ เย� “กงา นองนา เจิก
่ แล ล่าแง�
นอ กงานา ซฺ้ากว่า ล่า คูแง� จ้า นอ ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ซฺี้ คูแง� กงา ชา
แล โย้เวอ นอ บ่าแล กงากา� แน�
22 แฮ้งเย่ ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อืม นี้ แม้ แน จี่ ลางกา ชี� “ยา อามือ ยางต่องยาง แน ชา
แซ่จ่าแล่ง ลา� ไม้ ยา นี้ แม้แน จี่ แง� ‘กงา ชา แล โย้เวอ นอ บ่าแล กงากา� ” แน�
23 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ พอย ชีเย� “นอ ชฺา
้ งอางเมิง จายล้า คูแง� จ้า กงา
มู่ง ท่า จายลือ แอ� นอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ จ้า กงา บ่า อ่า เป� 24 ยาว นี้ งย้า
เป กงา นองนา ม่า ล่าง นี้ ยา่ นอ ค่า ตอง อางบล่า บ แฮ้ง ปาปาย ซฺี้ คูง แน� อางอ้า
ย้า� นอ ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ย้า ซฺี้ คูแง� จาว่าแน นอง กงานา บ่าเจ่อ ล่า
คูยาว� กงา ชฺา้ ง แฮ้มาง ย้า� แน�
21 ยาว

ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คูช�
ี “ท้าว นา อ่าซ่าง เวอ�”
แน� ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา แฮ้มาง ย้า� แน กงา นองนา
ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า ม่าย ล่าแอ่� กงา แฮ้มาง เป แน� 26 ม้าม้า นี้ ยา่ กงา นองนา
อางเลิง่ อางบย่า ย้า ม่าแบ ปี่ ล่าซี่ แง� แน จี่ ล่าซี่ แง� จ้า กงาย่า กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่า
ชี่ มาง ก้องเวอ อางเลิง่ กงากย่า ชี อืนญา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ม่าแบ ปี่ แง�
ไม้ ยา อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แง� แน�
27 (ยอ บ่าแบ คู เย� พระเยซู พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง อางเลิง
่ แฮ้ง ยองนา จี่ชา่ ง
28
แงแน��
แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง ชี� “นอง กงาชฺา้ งอางย่า เพ
ล่อ ชี มางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ โญก ชี ล่า เมอ� นอ กงาแบ คูแง� กงาย่า แฮ้มาง
ย้า แน� ยาว นอ กงาแบ แล่ คูแง� กงา ค่าตอง นื งบาจาบวา แน เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา ฮา
แน� จ้า กงาย่า อ่า โบ้ ง กงานา ม่า จี่ ปี่ ล่า ชี่ อางเลิง่ อือ แอ่น ญา จี่ แงแน� 29 ยาว
กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ ม้า กงาก้อง ย้า จาดื้ง แง� ยา กงานา ทื่อม่าง แน บ่าชีช
่ า่ ล่า� ไม้
กงา กูญ่าม ย้า ยาง นื งบาจาบวา แน ฮา เค่ แง� แน�
25 แฮ้งเย่

30 พระเยซู

นี้ แม้แน จี่ ยาว ชฺา้ ง อางบย่า เย� ยางนา เจ่อ คูช�
ี

พระเยซู อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง

ยอห์น 8:31
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พระเยซู ยิวชฺา้ ง ยางนา เจ่อ คูชี อือนา นี้ แม้แน จี่ ช่าง ชี� “จาว่าแน นอง
กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ยาว นอ กงา ศิษย์ ม้าม้า ย้า� 32 ยาว นอ อางเลิง่ ม้าม้า
แฮ้งนา กงาแบ คูแง� ยาว อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ยา่ นองนา ฮาย ย่าเจ่น กงาปูน ปี่ ล่าแง�
แน�
33 ยาว ยอง นี้ แม้ แน จี่ พอ คู ชีเย� “อ่า จาน เวอ� กงู ยา
่ อับ ราฮัม อางอ่า นอางซฺ้ือ
เป� แน กงู อ่าซ่าง มาง ย่าเจ่น บ่าเพล่อ กางซื้ง� ท้าว นา บ้าเจอ นี้ แม้แน อางจี่ แน�
‘นอ ย่าเจ่น กงาปูน แล่ คูแง� ” แน�
31 แฮ้งเย่

พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ ปี่ ล่าว่า ม้าม้า
นี้ ยา่ อ่าซ่าง อางบล่าบ ฮา แง� ยา อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ เป� 35 ย่าเจ่น นี้ ยา่ ค่าตอง
ยูม
้ ชฺา้ ง บ่าอ่า เป� จ้า อางย่า นี้ ยา่ ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง เพล่อ แล แง� 36 นี้ แม้แนยาว จา
ว่าแน กงา นองนา ย่าเจ่น ปูน ปี่ ล่า ยาว� นอย่า ม้าม้า ย้า ย่าเจ่น กงาปูน แล่ คูแง�
37 กงา อางแบ ย้า นอ อับราฮัม อางอ่าน อือ ย้า แน� จ้า นอ ปี นแตปี นนา ย้า กงานา
ชา แซ่ ล่า คูแง� ไม้ นอ กงา จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� 38 กงาย่า อ่าโบ้ง ก้อง อางเลิง่
กงามย้าง ชี อือ นองนา ม่า แบ ปี่ ล่าย่า เป� จ้า นอย่า นอง อางโบ้ง มางก้อง อางเลิง่
กงากย่า คูชี อือ ฮายเค่ คูแง� แน�
34 ยาว

39 ยาว

ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “อับราฮัม กงู อางโบ้ง มาง ย้าเป� แน�

ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “จาว่า แน นอง อับ ราฮัม อางย่า อางคย้า อางอ่า
นอางซฺ้ือ ม้า ม้า แน ยาว� นอ อับ ราฮัม ฮา ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า ฮา เค่ คูแง� 40 กงาย่า
อางเลิง่ ม้าม้า พาจาว มางก้อง กงากย่า ชี แฮ้ง นองนา ม่าแบ ปี่ ล่าย่า เป� จ้า นอย่า
กงานา แซ่ ล่า คู ซี้ แง� อับราฮัม นี้ แม้แน บ่าฮา กางซื้ง เป� 41 จ้า นอย่า นอง อางโบ้
ง มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ คูแง� แน�
แฮ้งเย่ ชฺา้ ง อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง คู ชี� “กงูยา่ จู้ อางย่า บ่าอ่า เป� จ้า กงู
อางโบ้ง ม้าม้า ม้า พาจาว มาง ทื่อม่าง ญา เป� แน�

ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “จาว่า แน พาจาว มาง นอง อางโบ้ ง ม้า ม้า มาง
แน ยาว� นอ กงานา อางลาก ล่าย้า� ไม้ กงา พาจาว มางก้อง จายลือ แอ� ยาว กงา
นู้เวอ จาดื้ ง ชี นี้ ยา่ พาจาว มาง ซฺา ลือ ปี่ ล่าง เป� กงาย่า ค่า ตอง นื งบาจาบวา แน
บ่า กงา ลือ เป� 43 นอง กงา จี่ นี้ ง นา บ่า น่า จ่า แบ กาง นี้ ยา่ � ไม้ นอ บ่า โอ่ด น้า กงา
กาวา� 44 นอย่า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง อางย่า� แน นอย่า นอง อางโบ้ง มาง นื งบา
จาบวา แน ฮา เค่ คู ซี้ แง� ยา ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า ชฺา้ ง นา แซ่ ล้าน แง� แน ยา
อางเลิง่ ม้าม้า เวอ บ่าดื่ง กางซื้ง� ไม้ ยางก้อง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าจา เป� ยาง จี่ เมอ ยา
จ้อบ แง� ยาง นื งบา ม้าม้า แฮ้งแม้แน ย้า� ไม้ ยา แล่จ่อบ น้ อ� แน ยา จ้อบ อางเลิง่
คาโคลาโค โย้เวอ อางโบ้ง มาง ย้าเป� 45 ยาว นี้ งย้า กงา อางเลิง่ ม้าม้า จี่ เมอ นอง
กงานา บ่าเจ่อ ล่า คูง นี้ ยา่ � 46 นอง อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง ฮา มย้าง ปี่ ล่า กงากา แง�
กงา อางบล่าบ ฮา ชี แน� ท้าว กงา อางเลิง่ ม้าม้า จี่ เมอ บ้าเจอ นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่า
คูแน� 47 อ่าซ่าง พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ แง� ยา พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา อางน้า ย้าเป�
จ้า นอ กงา จี่ นี้ งนา บ่าน่า คู� ไม้ นอ พาจาว มาง ชฺา้ ง บ่าอ่า เป� แน�
42

พระเยซู ยาง อางโต แน อับราฮัม อางเลิง่ แฮ้ง จี่ เคอ ย้าง

อือ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “ท้าว กงู บ้าเจอ ล้อเกิง้ จี่ ซี ชี� นาง
นา สะมาเรียชฺา้ ง แน จี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � แน นางนา แด่ยา่ อ่อง ชี แน จี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �” แน�
48 ชฺา
้ ง

ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “กงานา แด่ ยา่ บ่า อ่อง ล้า เป� กงา อ่า โบ้ ง
นา โญกจ่าญ่อจ่าง� จ้า นอ กงานา ฮูยา้ ล่าแง� 50 กงา อ่าซ่าง มางนา กงานา บ่าโญ
49
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กบ่าญ่อ ปี่ ล่าซี่� จ้า พาจาว ม้า กงานา อางฮื่อ เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ แง� แน ยา ต้าดต่อนฮู
มาง ย้าเป� 51 กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮาย
เค่ แง� ยา บ่าซฺี่�” แน�
52 ยาว ชฺา
้ ง อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง คู ชีเย� “อามื้อ กงู แบ คายา� นางนา
แด่ ยา่ อ่อง ล่า ชี่ แน� ไม้ อับราฮัม แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือย่า ซฺี้ แอ โค คูงญา�
จ้า นา นี้ แม้แน จี่ แง� ‘อ่าซ่าง กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง เจ่อ แง� ยา บ่าซฺี่ เป� แน� 53 นา
อับราฮัม กงู อางฮู่ ม่าง ล่อบ่าปา ล่า ฮื่อ แง� อับราฮัม แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า
ซฺี้ แอ โค คูงญา� นาง เย้ง กานยาว นา อ่าซ่าง เวอ�” แน�
ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “จาว่า แน กงาต่อ งกงา แน จี่ โญกจ่า ญ่อ จ่า
น แล่ ยาว� โญกจ่า ญ่อ จี่ ต่าง แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่า จา เป� จ้า กงานา จี่ โญกญอ
จ่า ล่า ชี่ ม้า พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ย้าเป� ยาว ยา นอง พาจาว แน จี่ มาง ย้าเป�
55 ม้าม้า นี้ ยา
่ นอ ยางนา บ่าแบกงา กา� จ้า กงา ยางนา อางแบกงากา ย้า� จาว่าแน
กงา ยางนา บ่าแบกงากา แน จี่ ยาว� กงาม นอง แม้แน ย้า ชฺา้ ง แล่ จ่อบ เพล่อ แง�
กงา ยางนา อางแบกงากา ย้า� แน กงา ยาง ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ อือ ฮายเค่ แง� 56 อับรา
ฮัม นอง อางฮู่ ม้า กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ลือ แฮ้นืง นา อางกงามย้าง ย้า แน กย่างจ่า
แง� ยาว ยา กงามย้าง ญา� แน กงากย่าง ญา� แน�
57 ยาว ชฺา
้ ง อืม พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง คู ชีเย� “อับราฮัม ซฺี้ มล่าง คางญา ท้าว
นา บ้า เจอล้อ แม้ อับ ราฮัม นา กงามย้าง แอ� ไม้ นาง อ่า ญู นี้ ยา่ 50 ปี แนม บ่า เคอ
กาซื้ง น่ อ� แน�
58 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย� “ม้าม้า นี้ ยา
่ กงา อับราฮัม บ่าเกิด
่
59
ฮู่ เวอ ย้า จี่วด
ี จาดื้ง แอ�” แน� ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื ลอบา ย่าง กอยท่าม แล่ คู ชีเย�
ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา ลอบา แฮ้ง ซฺี้ แอเคอ แน ชา จาน คูง เย� จ้า พระเยซู โบสถ์
อางฮื่อ อางเง้ โย้เวอ ค่าว ฮื่น อ่อกแอน ชีเย�*
54

9
พระเยซู ชฺา้ งแมปอ มางนา ยา ชียา้ ง

พระเยซู ย่อ จา เมอ� ค่า พ่าย่ า แมปอ ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชีเย� ยา เกิด
้ ลือ เมอ
2
จาย ย้าเย่ แมปอ� ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม พระเยซู นา นี้ แม้ แน น้าน คู ชีเย� “อ่า
จาน เวอ� ยาง ชฺา้ งแมปอ เกิด
้ เพล่อ ลือ ชี นี้ ยา่ ยาง อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ล่า� อ้าว
ยาง อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ลา�” แน�
3 แฮ้งเย่ พระเยซู ยาง ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน จี่ พอ ชี� “ยาง อางบล่า บ แน ยาง อา
งบา อางโบ้ง มาง เย่ด อางบล่าบ แฮ้ง บ่าอ่า เป� จ้า ยาง ชฺา้ งแมปอ เพล่อ ชี นี้ ยา่ � ไม้
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แงแน น่ อ� 4 กงูมู นี้ ยา่ กงู
นา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง ล่ากาน แฮ้ง นื งก้อง เวอ กงาว่า คูแง� ไม้ มู่งคี่ นี้ ยา่ อามือ ชา
เคอ ลือ แง� แน มู่งคี่ เวอ อ่าซ่าง มาง ล่ากาน บ่าว่า กงากา� 5 ยาว กงา ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ดื้ง เมอ กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า มาง ย้าเป� แน�
1

6 พระเยซู

จี่ เปิน ยาว ยาง ค้าล้า โย้เวอ ค่านล่าง พีด กาน ชีเย� ยาว ยาง ค่านล่าง
แน ค้าล้า แฮ้ง ซูน ลางกา ยาว ลองเปิ่ น เพล่อ ปี่ ชี่ เย� ยาว ยาง ลองเปิ่ น แฮ้ง ค่าพ่าย่
า แมปอ มาง แมนื อ เวอ ต่า ชีเย� 7 ยาว พระเยซู ค่า พ่าย่ า แฮ้ มางนา นี้ แม้ แน ม่า
*

8:59 8:59 ลอบา กอยจาน นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว เวอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา ฮูยา้ อือนา แซ่ ย้าง ย้าเย่
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ชีเย� “สิโลอัม ล้างบ้อ โย้เวอ ลองเปิ่ น แฮ้ง ชีอ
่ ก แล่ โว�” แน� (สิโลอัม นี้ ยา่ ซฺาแล
่ อ
ปี่ แงแน ฮา เย�� ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง แลน ยาว ลองเปิ่ น แฮ้ง ชีอ
่ ก แล่ชี่ เย� ยาว
่ อ
ยาง ฮูมย้าง ล้า ชีเย� ยาว ยาง พ่าว แอ้น แล่ชี่ เย�
8 ยาว ชฺา
้ ต่องยูม
้ ทาง อือ แน ชฺา้ ง ยาง พลู้ ดื้ง ป้า เมอ มย้าง คูชี
้ งแมปอ นี้ มาง ยูม
อืม นี้ แม้แน น้าท้าม ลางกา ชีเย� “ชฺา้ ง นี้ ม้า พลู้ ดื้ง ป้า ชี มาง บ่าอ่า ลา�” แน�
9 ยาว ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อืม นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “อางอ้า ย้า� ยาง ย้า� แน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือ ย่า นี้ แม้ แน จี่ คูง เย� “ยาง บ่า อ่า ว่า� จ้า ชฺา้ ง นี้ ม้า ยางนา แมก่ า อางตู้� แน�
ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง นี้ แม้แน จี่ เย� “อางอ้า ย้า� กงา ชฺา้ ง แฮ้มาง ย้า� แน�
10 แฮ้งเย่ ยอง ยางนา นี้ แม้แน น้าน คูช�
ี “ท้าว นา ล้อแม้ มย้าง กงากา แอ�” แน�
11 ยาว ค่าพ่าย่า แฮ้มาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “ค่าพ่าย่า อางเม้ง เยซู แน ชี มาง กงา
แมนื อ นู้เวอ ลองเปิ่ น ต่า ล่าง� แน ยา กงานา นี้ แม้แน ม่า ล่าง� ‘สิโลอัม ล้างบ้อ โย้
เวอ แลน ยาว ลองเปิ่ น นี้ ง ล้าง ชีอ
่ ก แล่โว�’ แนยาว กงามมือ สิโลอัม ล้างบ้อ โย้เวอ
่ อ
แล ยาว ลองเปิ่ น แฮ้ง ล้าง ชีอ
่ ก แล่แอ่� ยาว กงา แมนื อ นี้ ง ฮูมย้าง กาแอ� แน�
่ อ
12 ยาว ชฺา
ื นี้ แม้ แน น้า คูง เย� “ท้าว ค่า พ่าย่ า แฮ้ ม้า ล้อ เกิง้ แอ กาชี�”
้ ง แฮ้อม
แน�
ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “บ่าแบ ล้า� แน�
ฟาริสี อือ ค่าพ่าย่า แมปอ มางนา จี่ ชียา้ ง
ยาว ชฺา้ ง แฮ้อม
ื ค่า พ่าย่ า แมปอ โปยว ชี มางนา ซฺ่ืย ฟาริสี อือ นา ซฺ้าน แล คู
ชีเย� 14 (พระเยซู ลองเปิ่ น แฮ้ง ไจ ค่าพ่าย่า แมปอ มางนา ยา ชี แฮ้นืง ลองนื ง เย��
15 แฮ้งเย่ ฟาริสี อืม ยางนา น้าน คู ชี� ยา บ้าเจอล้อแม้ มย้าง กงากา ชี แน�
ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “ยา กงา แมนื อ นู้เวอ ลองเปิ่ น ต่า ล่าง� ยาว กงาม
ลองเปิ่ น แฮ้ง ชีอ
่ ก แล่แอ่� ยาว กงาม ฮูมย้าง กงากา แอ� แน�
่ อ
16 ยาว ฟาริสี อางมู โย้เวอ ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อืม นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ยา พาจาว มาง ก้อง
บ่ากงา จายลือ� ไม้ ยา ลองนื ง เวอ ชฺา้ ง อางด้า นา ยา ชี� ลองนื ง เวอ ล่ากาน ว่า นี้ ยา่
กงู อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี� แน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ชฺา้ ง อา
งบล่าบ นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา กงากา แง�” แน� แฮ้งเย่
ยองมู แฮ้ง อางมู เปิ่ งอ่ อก ลางกา ชี� ไม้ ยอง อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา เย้ง คูง นี้ ย่า บ่า ตู่
กาเย�
17 ยาว ฟาริสี อืม ค่าพ่าย่า แมปอ โปยว ชี มางนา นี้ แม้แน ทื่อเทอ ต้าง น้าน แล่ ชี่
เย� “นาง เย้ง กานยาว ชฺา้ ง นางนา แมปอ ฮา โปยว ปี่ ล่าชี่ ม้า บ้าเจออ่าซ่าง เวอ�”
แน� ยาว ยาง นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� แน�
18 ยาว ยิวชฺา
้ ง ยอคา อืม บ่าเจ่อ เย� ยา ชฺา้ งแมปอ เพล่อ ยาว น่ อง นู้เวอ ฮู มย้าง
กงากา ชี แน� แฮ้งเย่ ยองมือ ค่าพ่าย่า นี้ มาง อางบา อางโบ้ง มาง เย่ดนา ฮ้าว ลาย
ปี่ ยาว� 19 นี้ แม้แน น้าน ชี� “ยา ไน้ อางย่า เกิด
้ ลือ ยาว ชฺา้ งแมปอ เพล่อ ชี มาง ย้า
อ่าลา� ท้าว ยา บ้าเจอ อางฮู มย้าง กงากา แน�” แน�
20 ยาว อางบา อางโบ้ ง มางเย่ด นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “อางอ้า ย้า� ยา ไกง้ อางย่า
เกิด
้ ลือ ชฺา้ งแมปอ เพล่อ ชี มาง ย้า� 21 จ้า ไกง้ บ่าแบ ยา บ้าเจอล้อแม้ ฮูมย้าง กงา
กา ชี� แน ยางนา อ่าซ่าง แมปอ ยา โปยว ปี่ ชี่ แน� นอง ยางนา น้า ฮู ปาว� ไม้ ยา ค่อ
คางญา� แน นองนา อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง อางอูบ
่ น้า ปี่ ล่า กงากา ย้า� แน� 22 (ค่า
พ่าย่า แฮ้มาง อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด นี้ ป้าค้า จี่ นี้ ยา่ � ไม้ เย่ด ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา
แค เย� ไม้ ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ อางด่า ม่า ลางกา ชีเย� อ่าซ่าง พระเยซู พาจาว มาง แช้
13
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ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า แน จี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้มางนา ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ โย้เวอ ก่าฮื่น ปี่ แง� แน โบสถ์ โย้เวอ บ่าปี่ อ้องล้า แล่ ก้าน แน� 23 แฮ้งเย่ ค่า
พ่าย่ า แฮ้ มาง อางบา อางโบ้ ง มาง เย่ด นี้ แม้ แน จี่ ชี� “ยา ค่อน ญา� ยางนา น้า ฮู
ปาว� แน��
24 แฮ้งเย่ ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อืม ค่า พ่าย่า แมปอ โปยว ชี มางนา ทื่อ เทอ ฮ้าว ล้า แล่ ปี่
ชี�
่ ยาว ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง คู ชีเย� “จาว่าแน นาง พาจาว มางนา นาบทื้อ แนยาว
กงูนา ก่ามค่าน ปี่ ล่าโว� นา อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แงแน� กงู อางแบ ย้า ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า
ชฺา้ ง อางบล่าบ� แน�
ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา บ่าแบ ยา ชฺา้ ง อางบล่าบ ล่าอ้าว ชฺา้ ง บ่าบล่า
บ ล่าแน� จ้า กงา อางแบ ต่องก่า เวอ กงา แมนื อ นี้ ยา่ บ่าฮู มย้าง กาแน� จ้า อามื้อ
อางฮู มย้าง กาย้า� แน�
25 ยาว

ยองมู แฮ้ง ยางนา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “ยา นางนา บ้าเจอฮา ล่าแง� ยา
นางนา บ้าเจอล้อแม้ ยา ล่าแง�” แน�
27 ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา นองนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่าย่า� จ้า นอ บ่าน่า คู ท้าว
บ้าเจอฮานา อูบ
่ แล่ ปี่ ล่าก้าน แง� อ้าว นอง คาตา แน ยาง ศิษย์ เพล่อ คู ซี้ แง ลา�”
แน�
28 ยาว ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อืม ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ฮูยา้ คู ชีเย� “นา ค่า พ่าย่ า แฮ้ มาง
ศิษย์� จ้า กงู โมเสส ศิษย์� 29 กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้า โมเสส นา จี่ชา่ ง ชี แน� จ้า
กงู บ่าแบ ค่าพ่าย่า แฮ้ม้า บ้าเจอล้อเกิง้ จายล้า ชี� แน�
26 ยาว

ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “นื งบาม่าน คาน้าว� นอ บ้าเจอ บ่าแบ คูแน ยา ล้อ
เกิง้ จายล้า ชีแน� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม ยา กงา แมนื อ นี้ งนา ฮา มย้าง กงาปี่ ล่างญ้า�
31 กงู อางแบ ย้า� พาจาว ม้า ชฺา
้ ง อางบล่าบ อือนา บ่าน่า แน� จ้า อ่าซ่าง ยางนา นื
งบาชี แง� แน ยาง นื งบาจาบวา แน ฮา เค่ แง� ยา ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางน้า ย้าแน�
32 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อ่าซ่าง จา แง� ชฺา้ ง เกิด
้ ลือเมอ จาย แมปอ เพล่อ ชี อือนา ฮา
ฮูมย้าง ปี่ กงากา แงแน� อ่าซ่าง มาง บ่ากงากย่า กางซื้ง เป� 33 จาว่าแน ค่าพ่าย่า
นี้ มาง พาจาว มางก้อง บ่าจาย ลือ อู�
้ ยา อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ บ่าฮา กงากา เป� แน�
30 ยาว

ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม ยางนา นี้ แม้แน จี่ คู ชี� “นาง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ง บล่าบ คาง
ญ้า� นี้ ม้อก เวิม กงูนา ชา ม่าอู่บ แล่ ล่าง ล้า� แน� ยาว ยางนา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ อางเง้
โย้เวอ ก่า อ่อกแอ ปี่ ชี่ เย�
34 แฮ้งเย่

ชฺา้ ง อือ นื งบา โย้เวอ แมปอ ปอ ย้าง
35 พระเยซู

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ค่าพ่าย่า แมปอ โปยว ชี มางนา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ
ก่า อ่อก ชี อางเลิง่ แฮ้ง แบน ยาว� ยาง ค่าพ่าย่า แฮ้มาง นา ซฺ้า แล ชีเย� ยาว ยาง
นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “นา ชฺา้ งอางย่า มางนา นื งบาอางชี ลา�” แน�
ค่าพ่าย่า แฮ้ มาง พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “เจ้านาย เวอ� ชฺา้ งอาง
ย่า ม้า อ่าซ่าง� กงา ยางนา แบกงา ซี่ค้า� ไม้ กงา ยางนา นื งบาชี ซี้ แง น้ อ� แน�
37 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “นา ยางนา กงา มย้าง ญา� ยา นางนา อา
มื้อ จี่ชา่ ง ล่าง มาง ย้าเป� แน�
38 ยาว ค่าพ่าย่า แมปอ โปยว ชี มาง นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “จี่ วด
ี อางซื้ง เวอ� กงา นาง
นา นื งบาอางชี ล่า ย้า� แน� ยาว ยาง พระเยซู นา บอกไว้ ชีเย�
36 ยาว
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พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “กงา ลือ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อาง
ซี ต้าดต่อน ลือ แอ� ไม้ ชฺา้ งแมปอ อือนา ฮา ฮู มย้าง ปี่ แง แนนอ� แน ชฺา้ ง ค่าตอง
อางฮู มย้าง กงากา แน เย้ง คูง อือนา ฮา แมปอ เพล่อ ปี่ แง แนนอ� แน� *
39 ยาว

40 โย้เวอ ฟาริสี อางมู เวอ ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ จา ชีเย�

พระเยซู จี่ แฮ้งนา กงากย่า เมอ�
ยอง ยางนา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “นา กงูนา คาตา ย้าล่า แมปอ แน จี่ ล่าแง�” แน�
พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “จาว่าแน นอง แมปอ แน อู�
้ นอ เจิน
้ เจ้อ อาง
ซีอางบล่าบ บ่าจา� จ้า นอ พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง อางแบ อางมย้าง แน จี่ คู แง�
นี้ ป้าค้า นี้ ยา่ นอ อางซีอางบล่าบ จา แง เป� แน�
41 ยาว

10
ชฺา้ ง แกะปอฮู มาง แน ยาง แกะ อือ

จา แง พระเยซู นี้ แม้ แน อางเลิง่ จี่ เพ้ก น้า ปี่ ชี่ เย� “กงา นองนา อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� แกะ คอก เวอ อ้องแล นี้ ยา่ อ่าซ่าง ล้องก้อ ป่ากย่า บ่าอ่อง
แล แน พย่า อ้องแล แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า แล่ค่าว เป� 2 อ่าซ่าง แกะ คอก ล้องก้อ ป่ากย่า
อ้องแล แง� ยา แกะปอฮู มาง ย้าเป� 3 ชฺา้ ง แกะ ล้องก้อ ล่อ ดื้ง มาง ยางนา ล้องก้อ
พอง ปี่ แง� ยา ยาง แกะ คาโคลาโค อือนา อางแบกงากา� แน แกะ อืม ยางนา น้าจ่า
คูแง� ยา ยาง แกะ อือ อางเม้ง แฮ้งนา ฮ้าว แง� แน ยา ยาง แกะ อือนา คอก อางเง้
เวอ ซฺ่ืย อ่อกแอ แง� 4 แกะ อือ คอก โย้เวอ อ่อกลือ โค ยาว� ชฺา้ ง ปอ ฮู มาง แกะ อือ
ล้าก้า โย้เวอ ย่อ แล แง� แน แกะ อืม ยางนา ย่อ เค่ แล แง� ไม้ แกะ อือย่า ยาง อาง
เซง นา อางจาม กงากา� 5 แกะ อือย่า ชฺา้ ง ยอง บ่าแบกงา กาง อือนา บ่าย่อ เค่ เป�
ยอ ซฺ้อก ย้า ฮื่น แง� ไม้ ยอ อางเซง แฮ้งนา บ่าแบกงา กา� แน� 6 พระเยซู อางเลิง่
นี้ เลิง่ ยองนา จี่เพ้ก น้า ปี่ ชี่ เย� จ้า ยอ บ่าแบ คูเย� พระเยซู บ้าเจอ นา จี่ เคอ แงแน�
1 ทื่อ นื ง

พระเยซู แกะปอฮู อางแม่น แม้แน ย้า

พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “ม้าม้า นี้ ยา่ กงา แกะ คอก โย้เวอ ล้องก้อ แฮ้ง
แม้แน เป� 8 ชฺา้ ง กงาฮู่ เวอ ลือ คูชี อือย่า แล่ ค่าว เป� จ้า แกะ อือย่า ยองนา บ่าน่า
จ่า� 9 กงาย่า ล้องก้อ เป� อ่าซ่าง กงา ป่ากย่า อ้องล้า แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางบล่าบ กงา
ปูน แล่แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อ้องแล ล่า อ้าว อ่อกแอ เวิม จฺ่าเกิง่ นา มย้าง แง� 10 แล่ค่าว
มาง ลือ นี้ ยา่ ยอ อางเกิง่ ค่าว ลือ แง� แน แซ่ ลือ แง� แน ก่างพยา ลือ แง� จ้า กงา
ลือ นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ ลือ แง� จี่วด
ี ม้าม้า นี้ ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ โปล้ม แน จา แฮ้งย้า เป�
แน�*
11 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงาย่า แกะปอฮู อางแม่น มาง ย้า� แกะปอฮู
อางแม่น นี้ ยา่ ยา ยาง แกะ อือนา ซฺี้ แต่น เวิม อางกงา ย้า� 12 ชฺา้ ง ฮาบจ้าง ฮาย แกะ
ฮูพลา ชี ม้าย่า แกะปอฮู ม้าม้า มางนา บ่าตู่� ไม้ แกะ อือย่า ยาง เฮอ บ่าอ่า� ยา ฮ้อ
นโจ้ง มาง ลือ นา มย้าง ยาว ซฺ้อก ย้า แกะ อือนา ฮื่น ชี ช่าง� ยาว ฮ้อนโจ้ง มาง แกะ
อือนา แช่ จฺ่า แง� แน แกะ จ้านล้าชี อืม ย่าด ฮื่น กาแง� 13 ชฺา้ ง ฮาบจ้าง ฮา ยาว แกะ
ฮูพลา ชี มาง ฮื่น ชี แฮ้ยา่ � ไม้ ยา แกะ อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง วา� ไม้ ยา อางซื้ง บ่าอ่า
วา� แน�†
7 ยาว

*

* 10:10 10:10 พระเยซู
9:39 9:39 แมปอ นี้ ยา่ พระเยซู ชฺา้ ง นื งบา แมปอ เพล่อ ชี อือนา จี่ เคอ เย�
ยา แกะ คอก ล้องก้อ มาง ย้า แน เพ้ก แง� ยาว แล่ค่าว ม้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง แน เพ้ก แง� ยาว แกะ มู

อือ ค่องช่าง อือ แน เพ้ก แง� † 10:13 10:13 ยาว แกะ ปอ ฮาบจ้าง ฮา อือ ฟาริสี ยอคา มู อือนา เพ้ก แง�
ฮ้อนโจ้ง อือนา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา เพ้ก แง�
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พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงาย่า แกะปอฮู อางแม่น มาง ย้า� ไม้ กงา
ค่า ตอง แกะ อือ นา อางแบกงากา� แน กงา แกะ อืม กงานา อางแบ ล่า กงา กา�
15 กงา อ่า โบ้ ง นา แบกงา กาง แฮ้ง แม้ แน ย้า อ่า โบ้ ง กงานา แบกงา ล่า แง� กงาย่า
แกะ อือนา ซฺี้แต่น เวิม อางกงา ย้า� ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ง แนนอ� 16 กงา
ก้อง แกะ จา แล่แง� จ้า ยอ คอก นี้ คอก ก้อง บ่าดื่ง คู�‡ กงาย่า แกะ แฮ้ออ
ื นา คาตา
ย้า ซฺ่ืยแล แง� ยอ กงา อางเซง นา อางน้าจ่า ล่าคู� ยอ ช้อน ลางกา ยาว ทื่อลู่ มทื่อ
เจ่อ แน เพล่อ แง� แน แกะปอฮู ม้า กงา ทื่อม่าง ญา� 17 อ่าโบ้ง กงานา ลาก ล่าง�
ไม้ กงาย่า กงา แกะ อือนา ซฺี้แต่น ป้าน่ อ� ยาว กงา นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ กงา แต่ล้า
แล่ง น้ อ� 18 อ่าซ่าง มาง กงานา บ่าเค้ ซฺี้ ปี่ ล่า กงากา� จ้า กงา ฮากนา ตอย กงานา
แซ่ ปี่ ล่าง� ยาว กงาย่า จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่แง� ไม้ กงา ซฺี้ เวิม อางกงา จี่วด
ี จา แต่ล้า
แล่เวิม อางกงา น่ อ� แน อ่าโบ้ง กงานา นี้ แม้แน ม่าย ฮา ปี่ ล่าแง� แน�
19 พระเยซู แฮ้ แม้ แน จี่ ยาว ค่ องช่าง อืม อางมู เปิ่ งอ่ อก ลางกา ชีเย� 20 ชฺา
้ ง อา
งบย่า เย นี้ แม้แน จี่ คูง� “ชฺา้ ง นี้ ม้า แด่ ยา่ อ่อง ปี่ ยาว เปิดบา เพล่อ ชี� บ้าเจอฮาย
ยางนา น้าจ่า แง�” แน�
21 จ้า ค่องช่าง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ชฺา
้ ง แด่ยา่ อ่อง ชี อือ บ้าเจอ นี้ แม้
แน อางม่าอู่บ กงา กาแน� แด่ยา่ ม้าย่า ชฺา้ งแมปอ นา บ้าเจอล้อแม้ ฮา มย้าง ปี่ กงา
กาแง�” แน�
14 ยาว

ค่องช่าง ทื่อบ่า อือ พระเยซู นา บ่าเจ่อ คู เย

ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ โบสถ์ อางฮื่อ ป่อยนื ง§ ย่าง เคิน ชีเย� แฮ้ญ่าม
เมอ ช่อมย่า เย� 23 พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ โซโลมอน ตางเก้อ โย้เวอ ย่อ จา ชีเย� 24 ค่
องช่าง อือ พระเยซู นา จูง แวด คู ชีเย� แน ยางนา นี้ แม้แน น้าน คู ชีเย� “นา อ่าซ่าง
แน กงูนา อางมล่าง ล่า ตอย เย้ง แล แล่ ปี่ ล่าแง� จาว่าแน นาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง แนยาว กงูนา ปล้อง แน ม่า ล่าปาว� แน�
22

พระเยซู นี้ แม้แน พอ ชีเย� “กงา นองนา ม่า ล่าย่า� จ้า นอ กงานา บ่าเจ่อ
ล่าคู� อ่าโบ้ง กงานา ม่าย อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปี่ ล่าแง� ยาว กงา อางเลิง่
อ่าโบ้ง ม่าย ฮา ปี่ ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา ชีอม
ื � นองนา ฮาย แบ ปี่ ล่างญา กงา อ่าซ่าง
26
แน� จ้า นอ กงานา บ่าเจ่อจ่า ล่าคู� นอง บ่าเจ่อ คูง นี้ ยา่ � ไม้ นอ กงา แกะ อือ บ่า
อ่า วา� 27 กงา แกะ อือย่า กงา อางเซง นา น้า คูแง� แน กงาม กงา แกะ อือนา อาง
แบกงากา ย้า� แน กงา แกะ อืม กงานา เค่ ล่า คูแง� 28 กงาย่า กงา แกะ อือนา พา
จาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี จา แล ปี่ แน� กงา แกะ อือ บ่าซฺี่ เป� แน อ่าซ่าง มาง
กงา แกะ อือนา บ่าย่าด แอ กงากา� 29 อ่าโบ้ง กงานา แกะ ปี่ ล่าชี่ ม้า กูยา่ งกูเจ้อ อือ
ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง� ยาว อ่าซ่าง มาง ยาง แกะ ฮูพลา ชี อือนา บ่าย่าด แอ กงากา�
30 พาจาว ม้าย่า กงา อางโบ้ง มาง ย้า� ไกง้ยา
่ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา� แน�
25 ยาว

31 ยาว

ชฺา้ ง แฮ้อม
ื ลอบา ย่าง ทื่อเทอ กอยท่าม แล่ คู ชีเย� ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา
ซฺี้ แอเคอ แน ลอบา ชา จาน คูง เย� 32 ยาว พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “กงา
นองนา อางเลิง่ อางแม่น อ่าโบ้ง กงานา ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ อือ ฮายฮู ปี่ ล่าย่า� ท้าว นอง
กงานา ลอบา ชา จาน ล่าง นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น บ้าเจอ ล้อเลิง่ ปาปาย เวอ�” แน�
‡

10:16 10:16 จ้า ยอ คอก นี้ คอก ก้อง บ่าดื่ง คู นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮา แง� § 10:22
10:22 โบสถ์อางฮื่อ ป่อยนื ง นี้ ยา่ ฮีบรู จี่ต่าง เวอ ฮานุกกาห์ ป่อยนื ง แน ฮ้าว เย� แน ยอ ช่อมย่า เดือน ธันวาคม
เวอ โบสถ์อางฮื่อ ป่อย คูแง 8 นื ง 8 คี่ เย� ไม้ ยอ พาจาว มางนา โบสถ์อางฮื่อ ท่าน แล่ชี่ แฮ้งนา ปื้ อซฺ้า คูแง�
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ยาว ยอง นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “กงู นางนา ลอบา ชา จาน ล่า คูง นี้ ยา่ � ไม้ นาง
อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย แน บ่าอ่า เป� จ้า นาง พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ ชี
แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� นา ชฺา้ ง กานแอ� จ้า นา จี่ แง นา พาจาว มาง ย้า�” แน�
34 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย� “นอง อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี
ชี� ‘พาจาว มาง จี่ แง� นอ พาจาว อือย้า� แน�✡ 35 กงูมู นี้ ง อางแบ ย้า� พระคัมภีร ์
โย้เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ อางเลิง่ ม้าม้า เพล่อ แล แงแน� พาจาว ม้า อ่าซ่าง นา
พาจาวจี่ต่าง ปี่ แง� ยา ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา พาจาว อือ แน ฮ้าว แง� 36 ‘กงา พาจาวอางย่า
มาง ย้า� แน กงา จี่ ชี แฮ้ยา่ � ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่ อ� แน ยา กงานา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ซฺาลือ ปี่ ล่าง� ท้าว นอ บ้าเจอฮาย กงานา จี่ ล่า คูแง� กงา พาจาว
มางนา จี่ ฮูยา้ แงแน� 37 จาว่าแน กงา อ่าโบ้ง กงานา อางเลิง่ ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ อือ บ่า
ฮา ยาว� กงานา บ่ากงา เจ่อ ล่าคา� 38 จ้า กงา อ่าโบ้ง กงานา อางเลิง่ ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่
อือ ฮา ยาว� นอง กงานา บ่าเจ่อ ล่าเวิม� กงา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี อือนา
เจ่อ ปาว� ไม้ นองนา ม้าม้า แน แบ ปี่ ล่าง น้ อ� อ่าโบ้ง กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพ
ล่อ ชี� แน กงา อ่าโบ้ง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี� แน�
39 ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ชา ชู แล่ คู ชีเย� จ้า พระเยซู ย่อฮื่น ชีเย�
40 ยาว พระเยซู จอร์แดน ล้างบ้า แฮ้ง คาม แลน ชีเย� ยาว ยาง ยอห์น พิธบ
ี ัพติศ
41
มา ฮา ดื้งอ่าน โย้เวอ ดื้ง แล ชีเย� ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา ซฺ้าล้า คู ชี�
ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ยอห์น อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮา เป� จ้า ยาง
พระเยซู นา จี่ เคอ ชี แฮ้ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า อางเลิง่ ม้าม้า เพล่อ ชี� แน� 42 ยาว โย้เวอ
ค่องช่าง อืม อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา เจ่อ คู ชี�
33

11
ลาซารัส ซฺี้ ชียา้ ง

1 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา ชี ยาง อางเม้ง ลาซารัส แน เย�

ยา อางม้างกย้า ด้า ยูน
่ ชีเย�
ยา เบธานี ค่อง มารีย์ แน มารธา เย่ด ดื้ง โย้เวอ ดื้ง เย� มารีย�
์ มารธา แน ลาซารัส
ยอ ม้องน้าม กาเย� 2 มารีย์ นี้ ม้า น่ อง โย้เวอ พระเยซู ล่าคื่อ โย้เวอ นํ้าหอม แฮ้ง ท่อ
กกาน ยาว� ยาง ต้ามคื้ง แฮ้ง ซีด ปี่ ชี มาง ย้าเย่� 3 แฮ้งเย่ ลาซารัส อางชี มาง เย่ด
ชฺา้ ง นา ป้า ยาว พระเยซู นา นี้ แม้ แน ม่า แอ ปี่ ชี�
่ “อ่า จาน เวอ� นาง อางช่าง ลาก
ม้าย่า อามือ ด้า กลา ชี เป� แน�
4 พระเยซู แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “พ่าญ่าด นี้ ม้า ลาซารัส นา บ่า
ฮาย ซฺี้ ปี่ เป� จ้า ยาง พ่าญ่าด นี้ เจ้อ เพล่อ ชี นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง
แน พาจาวอางย่า มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง� แน� 5 พระเยซู� มารธา�
มารีย์ แน ลาซารัส ยองนา ลาก เย� 6 จ้า พระเยซู ลาซารัส อางม้า งกย้า ด้า กลา ชี
อางเลิง่ แฮ้ง แบน เวิม� ยา ยาง ดื้ง ชี โย้เวอ 2 นื ง เย ดื้ง แลน แล่ช�
ี่ 7 ยาว พระเยซู
ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ยูเดีย แควน โย้เวอ พ่าวแลน แล่คู ปายา� แน�
8 จ้า ศิษย์ อืม นี้ แม้แน จี่พอ คู ชีเย� “อาจ่าน เวอ� บ้าเจอฮาย ยูเดีย แควน โย้เวอ
พ่าว แล แล่แง� ชฺา้ ง อือย่า นางนา ตื่อนื ง ญา เป ลอบา ชา จาน แซ่ ล่า คูแง�” แน�
9 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “นื งก้อง นี้ ยา
่ 12 ชัว่ โมง จา แง อ่าลา� อ่า
ซ่าง นื งก้ อง เวอ ย่อ แง� ยา คื้อท้อง บ่าท่อง เลิง แล่ เป� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อาง
✡ 10:34 10:34 สดุดี 82:6
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แปล้นอางซ้า แฮ้ ยางนา ฮาย มย้าง ปี่ แง� 10 จ้า อ่าซ่าง มู่งคี่ เวอ ย่อ แง� ยา คื้อท้อง
ท่อง เลิง่ แล่แง� ไม้ อางแปล้นอางซ้า บ่าจา วา� แน�
11 พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ เปิ น ยาว ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ลาซารัส กงา
อางช่าง ม้า ยูน
่ ชี� จ้า กงา โย้เวอ แล ยางนา ตาแค ทาล้า ปี่ แง� แน�

ศิษย์ อืม นี้ แม้แน จี่พอ คู ชีเย� “อ่าจาน เวอ� จาว่าแน ยาง ยูน
่ ชี แนยาว
ยา อางทานล้า แล่ ย้าเป� แน�
13 พระเยซู ลาซารัส นา จี่ เคอ เย ยา ซฺี้น ชี แน� จ้า ศิษย์ อือ เย้ง คูง เย พระเยซู
ลาซารัส นา จี่ เคอ แง ยา ยูน
่ ชี แน� 14 แฮ้งเย่ พระเยซู ยองนา ปล้อง แน ม่า ชี�
15
“ลาซารัส ซฺี้น ญา เป� จ้า กงาย่า กงู โย้เวอ บ่ากงา ดื้ง แฮ้งนา กย่าง แง� ไม้ นี้ เลิง่
นองนา ฮาย กงานา ม้าม้า แน เจ่อ ปี่ ล่าง� เดว� กงู ยางนา ซฺ้า แล คู ปายา� แน�
12 ยาว

โทมัส ฮาก แฝด แน ฮ้าว มาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “เดว� กงู
อ่าจาน ก้อง ทื่งกง่า แน เค่ แล ปายา� กงู ยางก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ แล คูเซฺ้อ เด่� แน�
16 ยาว

ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ อางค่องอางล้า แฮ้ยา่ ซฺี้นืง บ่าจา

พระเยซู เบธานี ค่อง เคอ แล เมอ� ลาซารัส นา ท้า มชฺา้ งซฺี้ ชี ยา้ โย้ เวอ ชี 4 นื ง
เคอ กาชา เย� 18 เบธานี ค่อง นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ 3 กิโลเมตร เย เว่อ แง�
19 ค่องช่าง อางบย่า เย มารีย์ แน มารธา เย่ดนา บ่อซฺ้า ล้า ชี� แน เย่ดนา อางช่าง ดื้ง
ช่าง เย� ไม้ เย่ด อางแพ้ มาง ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย�
20 มารธา พระเยซู ล้าน ชี แน แบน ยาว อ่ อกซฺ้า แอ ชีเย� จ้า มารีย์ ยูม
้ เวอ ดื้ง
ชีเย� 21 ยาว มารธา พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “อ่า จาน เวอ� จาว่า แน นาง
นู้เวอ ดื้ง อู้ อ่าแพ้ บ่าซฺี่ นาตู้� 22 จ้า กงา อางแบ ย้า อามือ เคินเวิม นา พาจาว มางนา
บ้าเจอ ป้า เวิม ยา นางนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าแง� แน�
17

23 ยาว

พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “นางแพ้ แต่ล้า แล่แง� แน�

ยาว มารธา นี้ แม้ แน ม่าย ชีเย� “กงา อางแบ ย้า� อ่า แพ้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
อางนื งลีน แฮ้นืง ก้อง แต่ล้า แล่ แงแน� ยาว อางนื งลีน แฮ้นืง ชฺา้ งซฺี้ คาโคลาโค อือ
คาตา ย้า แต่ล้า แล่ คู แง� แน�
24

พระเยซู มารธา นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “กงา ชฺา้ งซฺี้ อือนา ฮาย แต่ล้า แล่
ปี่ แง� แน ยองนา จี่ วด
ี ปี่ แง� อ่า ซ่าง กงานา นื งบาชี ล่าง� ซฺี้ เวิม แต่ ล้า แล่ แง�
26 ยาว ชฺา
้ ง อางแต่ คาโคลาโค กงานา เจ่อ ล่าชี่ อือย่า ยอง อางค่ องอางล้า แฮ้ บ่าซฺี่
เป� ท้าว นา นี้ แม้แน อางเจ่อ ลา�” แน�
27 ยาว มารธา มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย� กงา อางเจ่อ ย้า� นา พา
จาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง พาจาวอางย่า ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ลู่งลือ ชี มาง ย้า� แน�
25 ยาว

พระเยซู อูง้ ชียา้ ง

มารธา มือ พ่าวแล มารีย์ นา นี้ แม้แน ม่า แล ชีเย� “อ่าจาน ม้า ล้าน ญา�
ยา นางนา น้ายซฺ้า ล่าแง� แน� 29 มารีย์ พระเยซู ล้าน ชี แน กงากย่า ยาว ยาง ซฺ้อก
ย้าเย่ พระเยซู นา แอ ซฺ้าน แอ ชี� 30 (แฮ้ญ่าม เมอ พระเยซู ค่องคล่าว เวอ บ่ากงา อ้อ
งแล กาซื้ง เย� ยา มารธา ยางนา แอซฺ้า แอ ชี โย้เวอ ดื้ง ชีเย�� 31 ยูม
้ โย้เวอ ค่องช่าง
มารีย์ นา อางช่าง ดื้ง ช่าง คูชี อืม� มารีย์ ยูม
้ อางเง้ โย้ เวอ อ่ อกแอน ชี แน มย้าง คู
ยาว� ยอง เย้ง คู ชีเย� มารีย์ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ ชา แล อูง้ ดื้ง แล แงแน� แฮ้งเย่
28 ยาว
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ยอง มารีย์ ก้อง เค่ แลน คู ชี� 32 มารีย์ พระเยซู นา มย้าง ยาว� ยาง พระเยซู ล่าคื่อ
โย้เวอ บอกไว้ ชีเย� ยาว อูง้ ชีเย� แน นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “อ่าจาน เวอ� จาว่าแน นาง
นู้เวอ ดื้ง อู้ อ่าแพ้ บ่าซฺี่ นาตู้� แน�
33 ยาว พระเยซู มารีย์ แน ค่องช่าง ยางนา เค่ลือ คูชี อือ อูง
้ ชี แน มย้าง เมอ� ยาง
34
นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย�
ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “นอ ชฺา้ งซฺี้ มางนา
บ้าเจอล้อเกิง้ ชี แอ เวอ�” แน� ยาว ยอง นี้ แม้แน จี่พอ คู ชีเย� “อ่าจาน เวอ� เค่ฮู
ลือ ปาว� แน�
35 ยาว พระเยซู มือ อูง
้ ชีเย�
36 ยาว ชฺา
้ ง อืม นี้ แม้แน จี่ ลางกา ชีเย� “ฮู ปาว ยา ลาซารัส นา ล้อม้อก ลาก แง�
แน�
37 จ้า ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ คูง เย� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ชฺา้ งแมปอ อือนา อางฮาย
มย้าง ปี่ กงากา� ท้าว ยา บ้าเจอฮาย ลาซารัส นา ตอย ซฺี้ ปี่ แง�” แน�
พระเยซู ลาซารัส นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ ย้าง
พระเยซู นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย� ยาว ยาง ท้าม ลาซารัส นา ชี ชี โย้เวอ
ย่อย เคิน แอ ชีเย� ท้า มชฺา้ งซฺี้ ชี ยา้ ม่านป่อง โย้ เวอ ลอบา อางฮื่อ ทื่อ ซื่อ พี่ ชี ชีเย�
39 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “ลอบา นี้ ซ่ ือ ต่าน อ่อกแอ ปี่ โว�” แน�
ยาว มารธา มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “อ่าจาน เวอ� อางน้าม นาตู� ไม้
ยา ซฺี้ 4 นื ง เคิน ญา� แน� 40 ยาว พระเยซู ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “มารธา เวอ�
นา กงา นางนา ม่า ล่า ชี่ แฮ้ง นา ลู้ม แอลา� จาว่า แน นาง เจ่อ ยาว นา พาจาว มาง
ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง แง� แน�
41 ยาว ยองมู แฮ้ง ลอบา แฮ้ซ่ ือ ต่านอ่อก คู ชีเย� ยาว พระเยซู มู่งท่า ป่ ากย่า แมก่
า แงน คื้นแล ปี่ ชี่ เย� ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “อ่าโบ้ง เวอ� ยี่นดี ย้าเป นาง กงา
นา น้า ล่าชี่ นี้ ยา่ � 42 กงา อางแบ ย้า นา กงานา กู เทอ ย้า น้า ล่าแง แน� จ้า กงา นี้
แม้แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา เจ่อ ปี่ แง� นา กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี�
่
แน� 43 พระเยซู นี้ แม้แน จี่ เปิน ยาว� ยาง อางเซง บื้ง แน นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “ลาซา
รัส เวอ อ่อกลืน โว�” แน� 44 ยาว ลาซารัส ชฺา้ งซฺี้ แอ ชี มาง ย่ออ่อก ลืน ชีเย� ยาง
ล่าปู่� ล่าคื่อ แน แมก่า โย้เวอ พ้า อางป่อน อือ ปาน ชีเย�
ยาว พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ยางนา พ้า ปาน ชี ชี แฮ้ง พื้ออ่อก ปี่ ปาว�
แน ยางนา ตอย แล ปี่ ปาว� แน�
38 ยาว

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ พระเยซู นา ชา แซ่ คูชี ย้าง
นา ชฺา้ ง เค่ล้า ชี อือ พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง กงามย้าง คู ยาว� ชฺา้ ง อา
งบย่า เย พระเยซู นา เจ่อ ชี� 46 จ้า ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางเลิง่ ตอล้า
ชี แฮ้ง ฟาริสี มู อือนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย� 47 แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา มู แน ฟาริสี มู อืม� สภา
แซนฮีดริน มู อือนา ฮ้าวช้อน ชี� ยาว นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “กงูมู นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ฮา คู
วา� ไม้ ค่าพ่าย่า นี้ ม้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮา ชี� 48 จาว่าแน กงู
นี้ แม้แน ตอยจาย แล แล่ ปี่ ยาว� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า ยางนา ย้า เจ่อ คู แง� ยาว
โรมชฺา้ ง ตาฮ้า น อืม กงู โบสถ์ อางฮื่อ แน กงู อางเจ้ ออางจาด ชฺา้ ง อือ นา แซ่ ล่า แง�
แน�
49 จ้า ยอง อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา ชีเย� ยาง อางเม้ง คายาฟาส แน เย�
ยา แฮ้ ปี เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี มาง ย้าเย่� ยาว ยาง ยองนา นี้
45 มารีย์
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แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “นอ เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแบ คู ชี� 50 นอ บ่าแบ คู ล่า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง
นา ชฺา้ ง อือนา ซฺี้แต่น ปี่ ง นี้ ยา่ � ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ตอย ซฺี้ แอ ปี่ ง แฮ้งนา ล่อบ่า
ปา แม่น แล่แง�” แน� 51 คายาฟาส ยาง ทื่อม่าง แน จี่บู่ ชี บ่าอ่า เย� จ้า พาจาว มาง
ยางนา แฮ้แม้ แน ฮา จี่ ปี่ ชี่ เย� ไม้ ยา แฮ้ ปี เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
ย้าเย่� แฮ้งเย่ พาจาว มาง คายาฟาส นา ยางนา นี้ แม้แน จี่แต่น ปี่ ชี�
่ พระเยซู อามือ
52
ยิวชฺา้ ง อางเจ้ออางจาด อือนา ชา ซฺี้แต่น แงแน� พระเยซู ยิวชฺา้ ง อางเจ้ออางจาด
อือ นา แอ่ แน ซฺี้ แต่ น บ่า อ่า เป� จ้า ยาง ซฺี้ ชี นี้ ยา่ � ไม้ พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่ แน ดื้ง คูชี อือนา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แงแน
เป�
53 แฮ้นืง จายล้า ยาว ยิวชฺา
้ ง ยอคา อืม พระเยซู นา อางญ่าม ซฺ้า ยาว ชา แซ่ คู ชีเย�
54 แฮ้งเย่ พระเยซู บ้าเจอล้อเกิง
้ แอ เวิม ค่องช่าง อือนา บ่าปี่ แบ แง� ยาว พระเยซู
เบธานี ค่อง โย้เวอ จาย แก้บ้า ย่อ เอฟราอิม ค่อง โย้เวอ แอ้น ชีเย� ค่อง นี้ ค่อง ซ่อง
ก่องอางเว่อ โย้เวอ อางแท้ เย� ยาว พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม โย้เวอ ดื้ง คู ชีเย�
55 แฮ้ญ่าม เมอ ปั สกาป่ อยนื ง ย่าง แท้ ชาเคิน ล้า ชีเย� ค่องช่าง อางอีบ่าอ่า เย ยอง
ค่อง ดื้ง ชี โย้เวอ จาย แก้บ้า ย่อ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ อ้องแลน คู ชี� ไม้ ยองมู นี้
ย่า ปัสกาป่อยนื ง บ่าเคอ ฮู่ เวอ พิธี ฮา ค่าตอง อางโต นา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง แล่ ปี่ เปิน เย�
56 ยาว ยองมู แฮ้ง พระเยซู นา ฮู ซฺ้ากว่า คู ชีเย� ยาว ยอง โบสถ์อางฮื่อ อางคล้าว โย้
เวอ ทื่ งกง่า แน ดื้ง คู เมอ� ยอง นี้ แม้แน น้าท้าม ลางกา ชีเย� “นอง เย้ง กานยาว�
ยา ปัสกาป่อยนื ง นู้เวอ อางลาย ลา�” แน� 57 ยาว ปุโรหิต ยอคา มู แน ฟาริสี มู อืม
พระเยซู นา ชา ชู คูงเย แฮ้งย้า ชฺา้ ง อือนา นี้ แม้ แน น้า ชีเย� “พระเยซู ล้อเกิง้ ดื้ง ชี
แน อ่าซ่าง แบ แง� กงูนา ม่า ล่า โว�” แน�

12
พระเยซู เบธานี ค่อง เวอ แล ชียา้ ง
บ่าเคอ แน 6 นื ง จา แล่ง เย� แฮ้ญ่ามเมอ พระเยซู เบธานี ค่อง โย้
เวอ แลน ชีเย� ยา ลาซารัส นา ยาง ยูม
้ โย้ เวอ บ่อ ซฺ้า แล ชีเย� ลาซารัส ซฺี้ คายาว
พระเยซู ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ มาง ย้าเย่� 2 ยาว ลาซารัส แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อืม พระเยซู
นา มู่งคี่ฮา่ ง แต่ง ชี ปี่ ชี�
่ ยาว มารธา อางจฺ่าอางต้าง อือ ท่าม ล้า โตท่า โย้เวอ โบ้ย ล้า
ชีเย� ยาว ลาซารัส พระเยซู โต ดื้ง ชี มางก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า ดื้ง ชีเย� 3 ยาว มา
รีย์ มือ นํ้าหอม อางฮู่ อางคา แฮ้ง ทื่อเกิง่ ลิตร ท่าม อ้อง ลาน ชีเย� ยาว พระเยซู ล่า
คื่อ โย้เวอ ท่อก ล่อง ชีเย� ตื่น ล่าคื่อ ล่าม่า แน ล่าซ่าย ย้าเย่� ยาว ยาง ต้ามคื้ง แฮ้ง
ซีด ปี่ ชี�
้ แฮ้ ยูม
้ ก้อง นํ้าหอม อางแป่ ฮ้อม โค ชีเย�
่ กือ แอ เคอ ย้าเย่� ยาว ยูม
1 ปั สกาป่ อยนื ง

ยู ดาส อิส คาริโอท พระเยซู ศิษย์ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง น่ อง เวอ พระเยซู นา บ่า แม่น ฮา
มาง นี้ แม้ แน จี่ เย� 5 “บ้า เจอ นํ้าหอม แฮ้ง ก่อง ยาว พลู้ แฮ้ง ชฺา้ ง อางตู กอางพาน
อือนา บ่าปี่ แอ แน� จาว่าแน ก่อง ยาว พลู้ อางบย่า ย้า กงา แง 300 เหรียญ เดนาริ
อัน อางกงา นาตู้� แน�* 6 ยูดาส นี้ แม้ จี่ นี้ ยา่ ยา ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา นื งบาพี้
ล้อง บ่าอ่า เย� จ้า ยา แล่ค่าว เย� แน ยา ยอง อางมู โย้เวอ พลู้ แพล่อง ฮูพลาฮู มาง
ย้าเย่� แน ยา พลู้ แฮ้ง ค่าว เย�
4

*

12:5 12:5 ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน ทื่อนื ง ว่า นี้ ยา่ ล่ากานว่าฮู่ แฮ้ พลู้ ทื่อ เหรียญ เดนาริอน
ั ญา กงา แง� จ้า ชฺา้ ง
ทื่อม่าง ล่ากาน ป้าดจาทื่อปี ว่า นี้ ยา่ ล่ากานว่าฮู่ แฮ้ พลู้ 300 เหรียญ เดนาริอน
ั กงา แง
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พระเยซู นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “ยูดาส เวอ� มารีย์ นา บ่าตี่ นบ่าต่อง โจ� ยาง นี้
แม้ แน ฮา ชี นี้ ยา่ กง่า คางญา� ยา นํ้าหอม กอย ชี ชี มี้นืง เคอ ย้า� ไม้ กงา บ่า ซฺี่ ฮู่
นู้เวอ นํ้าหอม ต่า ล่อ ล่าแง� 8 ชฺา้ ง อางตูกอางพาน นี้ ยา่ นองก้อง กูญ่าม ยา ดื้ง แง�
นอย่า ยองนา อ่าล่อม ปล่อง เวิม อางกงา ย้า� จ้า กงา นองก้อง อางมล่าง แน บ่ากงา
ดื้ง แล แล่ก้าน� แน�
7 ยาว

ปุโรหิต ยอคา อือ ลาซารัส นา ชา แซ่ ย้าง

9 พระเยซู

เบธานี ค่อง โย้เวอ ดื้ง แงแน ค่องช่าง อางบย่า เย แบน คู ชี� ยาว ยองมู
แฮ้ง โย้เวอ ซฺ่ืยกา แลน คู ชีเย� จ้า ยอ พระเยซู นา แอ่ แน มย้าง คู ซี้ง บ่าอ่า เย� จ้า
ยอ ลาซารัส นา คาตา เย มย้าง คู ซี้ แง� ไม้ ลาซารัส ซฺี้ คายาว พระเยซู ฮาย แต่ล้า ปี่
ชี่ มาง ย้าเย่� 10 แฮ้งเย่ ปุโรหิต ยอคา อืม อางญ่าม ซฺ้า ลาซารัส นา คาตา แน ชา แซ่
คูช�
ี 11 ไม้ ลาซารัส ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง ปาปาย ยิวชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย ปุโรหิต
ยอคา อือนา วี ยาว พระเยซู นา เจ่อ คูช�
ี
พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ อ้องแล ชียา้ ง

12 ซอทา แปล้น ล้ายาว ชฺา
้ ง อางบย่า ปัสกาป่อย เวอ บ่อ ล้า คูชี อืม กงากย่า คู ชีเย�

พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ชา อ้อ งล้าน ชี แน� 13 แฮ้งเย่ ยอง ปาล์ม พ่า แฮ้ง
ท่าม แล่ยาว พระเยซู นา อ่อกซฺ้า แอ คู ชี� ยาว นี้ แม้แน จี่โฮ้กฮ้าว คู ชีเย�

“โฮซันนา� จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มางนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว�
แน อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว� แน�†✡
14 ยาว พระเยซู ลา อางย่า ทื่อ ม่าง มย้าง ชีเย� ยาว ยาง ลา อางย่า ม่าง ต่างค่าง
โย้เวอ ตาดื้ง แล่ ชีเ่ ย� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน มอ ยาว แต้ม ชี ชี เย�
15 “เยรู ซาเล็มชฺา
้ ง อือ เวอ� บ่าแค โจ�
โย้เวอ ฮู ปาว นาง ก่าซ้าด มาง อามือ ลา แง�
ยา ลา อางย่า ตาล้าน ชี� แน�✡
16 แฮ้ญ่าม เมอ พระเยซู ศิษย์ อือ บ่าแบ คู เย พระคัมภีร ์ เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้
ย่า นี้ เลิง่ นา จี่ เคอ แงแน� จ้า น่ อง โย้ เวอ พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ ล้า ล่า ที่ อางฮื่อ กงา
เปิน เมอ� ยองมู แฮ้ง เย้ งกงา แล่ คู ชีเย� พระคัมภีร ์ โย้ เวอ พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง
มอ ยาว แต้ม ชี ชี� ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา นี้ แม้แน ฮาช่าง แงแน�
17 ยาว

ชฺา้ ง พระเยซู ลาซารัส นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ เมอ มย้าง คูชี อืม� อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี แฮ้ง ฮากนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย� 18 ยาว ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า เย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูช�
ี ไม้
19
ยองมู นี้ ยา่ กงากย่า คู ชีเย พระเยซู อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชีแน� แฮ้งเย่
ฟาริสี อืม นี้ แม้ แน จี่ ลางกา ชี� “นอ อางมย้าง ล่า กงู ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา กงา
กาแน� ฮูปาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม ยางนา เค่ โค คูช�
ี แน�
พระเยซู จี่วด
ี แต่จา อางเลิง่ แน ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง

ปัส กาป่อยนื ง เคิน ยาว แฮ้ญ่าม เมอ กรีก ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา ชีเย� เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง โย้เวอ แล พาจาว ไว้ แล คู ชีเย� 21 ยาว กรีก ชฺา้ ง อืม ฟี ลิป นา ซฺ้า แอ ชีเย� ฟี
ลิป เบธไซดา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ จายล้า ชีเย� ยาว ยอง ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง
20

†

12:13 12:13 โฮซันนา นี้ ยา่ อารเมค ต่าง เย� พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า ปล่อง ปี่ เมอ จี่ เย� จ้า นู้เวอ
กาเทอกา กย่าง โฮ้กฮ้าว แงแน ฮา นาตู้� พาจาว นา สรรเสริญ ฮา เมอ จี่ เย� ✡ 12:13 12:13 สดุดี 118:25-26
✡ 12:15 12:15 เศคาริยาห์ 9:9
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ชีเย� “เจ้านาย เวอ� กงู พระเยซู นา มย้าง ซี่ค้า� แน� ยาว ฟีลิป อันดรู ว ์ นา ม่า แล
ชีเย� 22 ยาว เย่ด ซฺ่ืย ลางกา พระเยซู นา ม่า แล ชีเย�
ยาว พระเยซู เย่ด นา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “พาจาวอางย่า ม่าง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง
ชฺา้ ง อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ญ่าม ย่าง เคิน ล้า ชา� 24 กงา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า
เป� กอซื่อ ทื่อ ซื่อ นี้ ยา่ จาว่าแน นื้ งชฺา่ เวอ บ่ากลา แอ ยาว แน นื้ งชฺา่ บ่าพูม ชี ยาว
กอซื่อ นี้ ซ่ ือ อางอ้าน แฮ้งแม้แน ย้า กอซื่อ ทื่อซื่อ แน เพล่อ แง� จ้า จาว่าแน กอซื่อ นี้
ซื่อ นา นื้ งชฺา่ พูม ยาว กอซื่อ นี้ ซ่ ือ อางซฺ่ือ แต่ แล่แง� แน กอซื่อ บย่า ย้า อ่อกล้า แง�
ทื่อช่างกานญา กงา ซฺี้ ยาว ชฺา้ ง อางบย่า ย้า จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ คูแง� 25 อ่าซ่าง ค่าตอง
จี่ วด
ี แฮ้ง นา ลาก จ่า แล่ แง กงานา ลาก ล่าง แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน� ยา กงาซฺี้ แง� จ้า
อ่าซ่าง กงานา ลาก ล่าง ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้ง ล่อบ่าปา แน� ยา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า
แน จี่ วีดม้า ม้า กงาจา แล แง� 26 อ่า ซ่าง กงา ย่า เจ่น เพล่อ แง� ยา กงานา เค่ กว่า
ล่าแง� กงา บ้าเจอล้อเกิง้ ดื้ง แง� กงา ย่าเจ่น ม่าง คาตา ย้า กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง
แง� อ่าซ่าง กงา ย่าเจ่น เพล่อ แง� อ่าโบ้ง ยางนา ก่ามป่อน ปี่ แง� แน�
23

พระเยซู ยาง ซฺี้ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง
27 “กงา อามือ นาบาตา ย้า นื งบาต่องลาบ้าบ แง� บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา แน บ่าแบตอ
กา ชี ล้า� อ้าว กงานา นี้ แม้แน จี่ ปี่ ล่าง ล้า� ‘อ่าโบ้ง เวอ� กงานา อามือ ตูกพานลา
บ้าบ ชี นี้ ง ปล่องปูน ปี่ ล่า ปาว� แน� แฮ้แม้ บ่าอ่าเป� กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อ้องล้า
ชี นี้ ยา่ � ไม้ อางตู กอางพาน โอ้ด ลือ แอ เป� 28 อ่า โบ้ ง เวอ� นาง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง
ชฺา้ ง อือนา กงามย้าง ปี่ ปาว�” แน�

ยาว ซฺ้อก ย้าเย่ มู่งท่า โย้เวอ จาย อางเซง บื้ง ลู่งลืน ชี นี้ แม้แน� “กงา แฮ้แม้ ฮาย
ยาเป� แน กงา แฮ้แม้ยา้ ฮาย แล แง� แน�
29 ยาว ชฺา
้ ง โย้เวอ จูง จา คูชี อืม อางเซง แฮ้ง กงากย่า คู ชีเย� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า
มู่งเจ่ เจ่ ชี แน จี่ กางเย� จ้า ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ กางเย� “เท่ วาด่า ทื่อม่าง ยางนา
จี่ชา่ ง ชี� แน�
30 ยาว พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “นอง อางเซง กงากย่า คูชี แฮ้ยา่ กงา
จองไจ กงาบู้ บ่าอ่า� จ้า นองนา ฮาย แบ ปี่ ล่าง พาจาว ม้า กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ แน�
31 อามือ ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นา พาจาว มาง อางซี ต้าดต่อ น อางญ่าม ย่าง
เคินญา เป� แน พาจาว ม้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา ชฺา้ งอางเมิง ฮูพลา ชี มางนา ก่าอ่อก
ฮื่น ปี่ แง� 32 กงานา ไม้กางเขน ท่า โญก ชี ล่า เมอ� กงา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย
กงานา ซฺ้าล้า ปี่ ล่าแน� แน� 33 พระเยซู นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ ม่าแบ ปี่ ง ยา บ้าเจอล้อแม้
ซฺี้ แงแน�
ชฺา้ ง อืม ยางนา นี้ แม้แน น้าน คู ชี� “พระคัมภีร ์ โย้เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี
บ่า อ่า ล่า พาจาว มาง แช้ ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ซฺี้นืง บ่า จา
แน� ท้าว บ้า เจอ นา นี้ แม้ แน อางจี่ แน� ชฺา้ งอางย่า ม่างนา ไม้ กางเขน ท่า โญก ชี
แงแน� ท้าว ชฺา้ งอางย่า ม้า อ่าซ่าง เวอ�” แน�
34 แฮ้งเย่

พระเยซู ยองนา นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “อางแปล้นอางซ้า นี้ ยา่ นองก้อง ทื่อชี่
ด ญา ดื้ง แง� นี้ แม้แนยาว นอย่า นองก้อง อางแปล้นอางซ้า จา เมอ ย่อย แลน โว�
อางวืง้ อางว้าง มางนา นองนา บ่าเค่ เคิด
้ ปี่ ล่าโจ� อ่าซ่าง อางวืง้ อางว้าง เวอ ย่อ แง�
ยา บ้า เจอล้อ เกิง้ ย่อย แอ วา แน บ่า แบ เป� 36 นองก้อง อางแปล้น อางซ้า มาง จา
เมอ� อางแปล้นอางซ้า มางนา นื งบาชี คู ปาว เป� ยาว นอง อางแปล้นอางซ้า มาง
35 ยาว
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อางย่า กงาเพล่อ คู แง� แน� พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ เปิน ยาว ยาง เจิก
่ แลน ชีเย� แน
ยา อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่าซฺ่า มย้าง กาง โย้เวอ แล ดื้ง แล ชีเย�
ชฺา้ ง นี้ ยา่ พระเยซู นา บ่าเจ่อ แน อางบย่า เย จา แง

พระเยซู ชฺา้ ง อือ ล้า ก้า โย้ เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ อางบย่า เย ฮาย ชี�
จ้า บ้าเจอล้อแม้ เวิม ยองมู แฮ้ง ยางนา บ่าเจ่อ คู เย� 38 ยาว นี้ ยา่ อิสยาห์ พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ชี ชี แม้แน ย้าเย่ เพล่อ ชี� ยา นี้ แม้แน มอ ชี ชีเย�
37

“จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� อ่าซ่าง จา แง� กงู อางเลิง่ ม่า ชี แฮ้งนา อางเจ่อ แน�
แน อ่าซ่าง จา แง� นาง ล่าที่ แฮ้งนา อางมย้าง แน�” แน�✡
39 แน ยอง บ่าเจ่อ คูง แฮ้ยา
่ � ไม้ อิสยาห์ นี้ แม้แน มอ ชี ชีเย�
40 “พาจาว

ม้า ยอง แมนื อ แฮ้งนา ฮาย แมปอ เพล่อ ปี่ ชี�
่ แน ยอง นื งบา มางนา ฮาย
ลื้กล้าน ปี่ ชี�
่
ไม้ ยอง แมนื อ แฮ้งนา บ่าปี่ ฮู มย้าง แนนอ�
แน ยอง นื งบา มางนา บ่าปี่ แบ แนนอ�
ยอ กงาก้อง บ่าพ่าว ล้า แน กงานา อางบล่าบ บ่าปี่ ปล่องปูน ปี่ ล่า คู� แน�✡
41 อิสยาห์ นี้ แม้แน จี่ ชี นี้ ยา
่ ไม้ ยา แบน ชีเย� จ้างจ้าง พระเยซู
42 ชฺา
้ ง

ล้อม้อก ฮื่อ แงแน�

อางบย่า แน ตื่น ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ คาตา ย้าเย่ พระเยซู นา เจ่อ คูช�
ี จ้า ยอ
อ่าซ่าง มางนา บ่าม่า แบ ปี่ จอ กาเย� ไม้ ฟาริสี อือ ยองนา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ก่าอ่
อก นา แค คูง เย� 43 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ โญกจ่าญ่อจ่าง แฮ้งนา
พาจาว มาง โญกจ่าญ่อจ่าง แฮ้งนา ล่อบ่าปา เย ลาก คูแง�
พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน ย้างย้า

พระเยซู นี้ แม้แน จี่โฮ้ก ชีเย� “อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่าง� ยา กงานา ทื่อม่าง
แน เจ่อ ล่าง บ่าอ่า เป� จ้า ยา พาจาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา คาตา ย้า เจ่อ แง�
45 อ่าซ่าง กงานา ฮู มย้าง ล่าแง� ยา พาจาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา คาตา ย้า ฮู
มย้าง แง� 46 กงาย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า เพล่อ ลือ แอ้� ไม้ ชฺา้ ง คา
โคลาโค กงานา เจ่อ ล่า คูชี อือนา อางวืง้ อางว้าง เวอ บ่าปี่ ดื้ง แล่ก้าน แนนอ� 47 กงา
ชฺา้ ง กงา ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว บ่าฮาย เค่ อือนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน� ไม้
กงา ลือ ชี นี้ ย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นา อางซี ต้าดต่อ น ลือ แอ บ่า อ่า� จ้า ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ปี่ แง� 48 จ้า ชฺา้ ง กงานา บ่าเจ่อ
ล่าง อือนา� แน ชฺา้ ง กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง บ่าน่า จ่าง อือนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื ง
ลีน แฮ้นืง กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ง ย้าเป ยองนา อางซี ต้าดต่อน แง� 49 นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า เป� ไม้ กงาย่า ค่าตอง นื งบาจาบวา แน บ่ากงา จี่� จ้า จี่ต่าง นี้ ออ
ื พาจาว กงานา
ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง ม่า จี่ ปี่ ล่าง� 50 กงาย่า พาจาว มาง กงานา ม่า จี่ ปี่ ล่า ชี่ แม้แน
จี่ แง� กงา อางแบ พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ แงแน� นี้ งย้า กงาย่า
กูยา่ งกูเจ้อ อ่าโบ้ง กงานา ม่าย ม่าอูบ
่ ปี่ ล่าง แฮ้ง ม่าอูบ
่ แง� แน�
44 ยาว

13
พระเยซู ศิษย์เอก อือนา ล่าคื่อ ชี่ ปี่ ชี่ ย้าง
✡ 12:38 12:38 อิสยาห์ 53:1

✡ 12:40 12:40 อิสยาห์ 6:10

ยอห์น 13:1
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ยอห์น 13:18

1 ปั สกาป่ อยนื ง

ชาเคอ ล้า เมอ พระเยซู แบน ชีเย� ยาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ เจิก
่ ยาว
พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง ก้อง แล ญ่าม ย่าง เคิน ล้า ชี แน� พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา
ลาก เย� แฮ้งเย่ ยาง ศิษย์ อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ชี่ ยา ยองนา ล้อม้อก ลาก แงแน�
2 ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มาง ยูดาส� ซีโมนอิสคาริโอท อางย่าย่าค่า มางนา ฮาย พระ
เยซู นา บ่าแม่น เย้ง ฮา ปี่ ชี่ นี้ ยา่ มล่าง กาชา เย� พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ ทื่งกง่า
แน มู่งคี่ฮา่ ง ดื้ง จฺ่า คู ชี� 3 พระเยซู อางแบ เย ยาง อางโบ้ง ม้า ยางนา ล่าที่ ปี่ กูยา่ งกู
เจ้อ อือ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ปี่ ชี่ แน� แน ยา อางแบ จ่าแล่ ยา พาจาว มางก้อง จายลือ ชี
แน� แน ยา อามือ พาจาว มางนา ชา พ่าว ซฺ้าแล แงแน� 4 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ทาย
อ่ อกแอน ยาว ยาง ค่า ลาวอางเง้โลบแล่ เซฺ่อ ย่าง แลอ่ อก แล่ ช�
ี่ ยาว พ้า แฮ้ง ยาง
อางจ่อ โย้เวอ ป้าน แล่ ชีเย� 5 ยาว พระเยซู มือ ล้าง ย้าง ทวยซ้าม เวอ ท่อกกาน ยาว
ยาง ศิษย์ อือนา ล่าคื่อ ชี่ ปี่ ชีเย� ยาว ยาง อางจ่อ เวอ พ้า ป้าน แล่ชี่แฮ้ง ยอง ล่าคื่อ
โย้เวอ ซีด ปี่ ชีเย�
6 ยาว ซีโมนเปโตร นา ล่าคื่อ ชี่ ปี่ ต่า ย้าง เคิน ชีเย� ยาง พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน
ชีเย� “อ่าจาน เวอ� นา กงานา ล่าคื่อ ชา ชี่ ล่าง ลา�” แน�
7 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย� “นา อามือ บ่าแบ กาซื้ง กงา บ้าเจอ ชา ฮา
แงแน� จ้า นา น่ องเวอ กงาแบ แง� แน�
8 ยาว ซีโมนเปโตร มือ นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “กงา นางนา กงา ล่าคื่อ นี้ ง บ่าปี่ ชี่ ล่า เป�
แน�
ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “จาว่าแน กงา นางนา ล่าคื่อ บ่ากงา ชี่ ล่ายาว
นา กงา ศิษย์ บ่าอ่า เป� แน�
9 แฮ้งเย่ ซีโมนเปโตร มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “อ่าจาน เวอ� นี้ แม้แนยาว กงา ล่าคื่อ
นี้ ง แอ่ แน บ่าชี่ ล่าโจ� จ้า กงา ล่าปู่ แน อางตู่ อือ คาตา แน ชี่ ล่าปาว� แน�
พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ชฺา้ ง ล้างคล่าว แล่ชี่ อือย่า ตื่งโต ย้า
เซฺิง่ ซฺ้าง แง� ล่า คื่อ แฮ้ง แอ่ แน ชี่ แล่ เวิม กงา คางญา� นองมู นี้ ยา่ เซฺิง่ ซฺ้าง ลาง
ญา� จ้า ทื่อ ม่าง จา แง บ่า เซฺิ่งบ่าซฺ่าง� แน� 11 พระเยซู อางแบ เย ยางนา น่ อง โย้
เวอ อ่าซ่าง บ่าแม่น ฮา แงแน� แฮ้งเย่ ยาง นี้ แม้แน จี่ ชี� “นองมู นู้เวอ ทื่อม่าง จา
แง บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง� แน�
10 ยาว

พระเยซู ยาง ศิษย์ คาโคลาโค อือ นา ล่า คื่อ ชี่ ปี่ เปิน ยาว� ยาง ค่า ลาวอางเง้
โลบแล่เซฺ่อ ย่าง กอย ตูม แล่ยาว ดื้งลู่ง ลื่อ ชีเย� ยาว ยาง ศิษย์ อือนา นี้ แม้แน น้าน
ชีเย� “นอ อางแบ คู ล่า กงา บ้าเจอฮา แงแน� 13 นอ กงานา อ่าจาน แน จี่วด
ี อางซื้ง
แน ฮ้าว ล่า คูแง� นอง กงานา แฮ้แม้ ฮ้าว ล่า คูง นี้ ยา่ กง่า คางญา� ไม้ กงา แฮ้แม้
ม้าม้า น้ อ� 14 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี มาง� แน นอง อ่าจาน
เพล่อ ชี มาง นองนา ล่าคื่อ ชี่ ปี่ ล่ายาว� นองมู นี้ ง ล่าคื่อ ชี่ ปี่ ลางกา ปาว� 15 กงา
นองนา ฮายฮู ปี่ ล่าย่า� นอง ฮาย เค่ คู ปาว� 16 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่
ล่า ว่า� ย่า เจ่น นี้ ยา่ ยาง เจ้า นาย มาง ล่อ แน บ่า ฮื่อ� แน ชฺา้ ง อางเลิง่ ม่า ลือ ชี ม้า
ยางนา ซฺาลือ ปี่ ชี มาง ล่อ แน บ่าฮื่อ� 17 จาว่าแน นอง อางเลิง่ ม้าม้า นี้ ออ
ื นา แบน
ยาว ฮา เค่ ยาว นอ ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง ม้าม้า ย้า� แน�
12

นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา บ่ากงา จี่เคอ ล่า
เป� จ้า กงาย่า กงา ชฺา้ ง แช้ ชี ชี อือนา อางแบกงากา ย้า� จ้า อางเลิง่ มอ ยาว พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี
ชี� ‘ชฺา้ ง กงา จฺ่าเกิง่ กงาก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่า ชี ม้า น่ อง โย้เวอ กงานา บ่าแม่น ฮา ล่าง�
18 ยาว พระเยซู

ยอห์น 13:19
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ยอห์น 13:34

แน�✡ 19 อามื้อ อางเลิง่ นี้ เลิง่ บ่าตอล้า กาซื้ง เป� จ้า กงา นองนา อางเลิง่ นี้ เลิง่ บ่า
ตอล้า เมอ ย้า ม่า ชี ล่าแง� ไม้ อางเลิง่ นี้ เลิง่ ตอล้า เมอ� นองนา เจ่อ ปี่ ล่าแง� กงา
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า แน� 20 กงา นอง
นา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง กงา ชฺา้ ง ซฺาแอ ปี่ ชี่ อือนา เจ่อ แง� ยา กงา
นา คาตา ย้า เจ่อ ล่าง� อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่า แง� ยา พาจาว กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่
มางนา คาตา ย้า เจ่อ แง� แน�
พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา ม้า อ่าซ่าง แน ม่า แบ ปี่ ง ย้าง
(มธ� 26:20-25; มก� 14:17-21; ลก� 22:21-23)
21 พระเยซู จี่ เปิ น ยาว นาบาตา เย่ นื งบาต่องลาบ้าบ ชี� ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่ ชีเย�
“กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� กงา
นา บ่าแม่น ฮา ล่าแง� แน�
22 ยาว ศิษย์ อืม แมก่ า พลาบฮู ลางกา ชีเย� ไม้ ยอ บ่า แบ เย พระเยซู อ่า ซ่าง นา
จี่เคอ แงแน� 23 ยาว พระเยซู ศิษย์ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา ชี พระเยซู อางลาก
แน� ยา พระเยซู ก่องทาง โย้เวอ ดื้งเง้น แน ดื้ง ชีเย� 24 แฮ้งเย่ ซีโมนเปโตร มือ ศิษย์
แฮ้มางนา แมก่า ฮู ชี� ไม้ ยา ศิษย์ แฮ้มางนา ไจ น้า ปี่ ง เย� พระเยซู อ่าซ่าง นา จี่ เคอ
แงแน�
25 แฮ้งเย่ ศิษย์ แฮ้มาง พระเยซู ก้อง แท้ แน ซาด อ้องแลน ยาว นี้ แม้แน น้าน ชี�
“อ่าจาน เวอ� นา อ่าซ่าง นา จี่เคอ แง�” แน�
26 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ชฺา
้ ง แฮ้ม้า กงา ค้านู้มป่าง นี้ ง นํ้าจิม
้ เวอ คี ยาว
ปี่ แฮ้มาง ย้า� แน� ยาว พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง แฮ้ง นํ้าจิม
เวอ
คี
ยาว
ยูดาส� ซีโม
้
27
นอิสคาริโอท อางย่า มางนา ปี่ ชีเย� ยาว ยูดาส มือ ค้านู้มป่าง ย้าง ยูท
้ ่าม แล่ ชีเ่ ย�
ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา เพล่อ ชี มาง ยางนา อ้อง ปี่ ชี่ เย� แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยูดาส
นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “บ้าเจอ ชา ฮา แง� อางไว่ แน ฮาย ปาว� แน� 28 ชฺา้ ง คาโคลา
โค โย้เวอ ดื้ง จา คูชี อืม บ่าแบ คู เย� พระเยซู บ้าเจอฮาย ยูดาส นา แฮ้แม้แน จี่ชา่ ง
แงแน� 29 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน เย้ง คูง เย� พระเยซู ยางนา ม่า ป่อยนื ง โย้เวอ
อางเกิง่ อางก้อ กงาไจ แฮ้ง วื้อ แอ ปี่ ชี่ แน� บ่าอ่ายาว ยางนา ม่าย อางเกิง่ อางก้อ ทื่อ
บ่า อือ ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา เปิ่ งปี่ ปี่ ชี่ แน� ไม้ ยูดาส พลู้ แพล่อง ท่าม ฮู เย�
30 จ้า ยู ดาส ค้านู้ มป่ าง แฮ้ง จฺ่า แล่ ยาว ซฺ้ อก ย้าเย่ อางเง้ เวอ อ่ อกแอน ชี� แน
แฮ้ญ่ามเมอ มู่งคี่ เย�
อางลี้บอางล่าว อางซฺ่ือ ย่าง
ยู ดาส อ่ อกแอน ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “ชฺา้ ง อือ ชฺา้ งอางย่า มาง ล่า ที่
อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ย้าง อางญ่าม เคอ กาชา� แน ชฺา้ งอางย่า มางก้อง อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง� 32 ยาว นี้ ง
ย้าเป พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ฮาย ชฺา้ งอางย่า มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง มย้าง ปี่ ชี่ นี้ ยา่ �
แน ยา ซฺ้อก ย้า แฮ้แม้แน ฮา แง� แน�
33 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ ช�
ี่ “กงา อางย่า ลาก อือ เวอ� กงา นองก้อง อางม
ล่าง แน บ่ากงาดื้ง ชีล้า� ยาว นอ กงานา ซฺ้า กว่า ล่า คูแง� แน กงา ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ
นา ม่า ชี แฮ้งแม้แน ย้า นองนา ม่า ล่าง� นอ กงา ชา แล โย้เวอ บ่าแล กงา กาเป�✡
34 กงา นองนา อางลี้ บอางล่าว อางซฺ่ ือ ปี่ ล่าปานา� ลากฮูม ลางกา โว� กงา นองนา
31

✡ 13:18 13:18 สดุดี 41:9

✡ 13:33 13:33 ยอห์น 7:34

ยอห์น 13:35
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บ้า เจอล้อ แม้ ลาก ล่า แง� นอง แฮ้แม้ แน ย้า ลากฮูม ลางกา โว� 35 นองมู นี้ ง ลาก
ลางกา ยาว� ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม กงาแบ คูแง� นอ กงา ศิษย์ อือ ย้า� แน�
พระเยซู ซีโมน ยางนา บ่าแบกงา กาแน จี่ แฮ้ง มอ ชี ชียา้ ง
(มธ� 26:31-35; มก� 14:27-31; ลก� 22:31-34)
36 ยาว ซีโมนเปโตร พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “จี่ วด
ี อางซื้ง เวอ� นา ล้อเกิง้
ชา แล แง�” แน�
ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน ม่าย ชีเย� “กงา ชา แล โย้เวอ อามือ นา บ่าเค่ แล
กงา กางซื้ง� จ้า นา น่ อง โย้เวอ กงานา เค่ ล้า ล่าแง� แน�
37 ยาว เปโตร มือ นี้ แม้แน น้าน แล่ ชีเ่ ย� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� บ้าเจอ กงา อามือ นาง
นา บ่าเค่ แล ล่า กงากา แน� กงา นาง ปาปาย แน ซฺี้ เวิม อางกงา เป� แน�
ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “นา กงา ปาปาย ซฺี้ อางกงา ม้า ม้า ลา� กงา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� ยาพ่า บ่าต่านฮู่ เวอ นา กงานา บ่าแบล่ากงา กาแน 3
เทอ จี่ แง� แน�
38

14
พระเยซู ศิษย์ อือนา ปล้อง ย้าง

ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง ชีเย นี้ แม้แน� “บ่าม่านบ่าชู คูโจ� พาจาว มางนา
แน กงานา นื งบาชี ล่า คูโว� 2 พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ยูม
้ โย้เวอ อางฮ้อง อางบย่า
จา แง� จ้า แฮ้แม้ ม้าม้า แน บ่าจา ยาว กงา นองนา บ่าม่า ล่าเป� กงา โย้เวอ ชา แล
ยาว นองนา ดื้งย้า ซฺ้า ชี ล่าง� 3 ยาว น่ อง โย้เวอ กงา นองนา ดื้งย้า ซฺ้า ชี ล่าเปิน� ยาว
กงา พ่าวลือ นองนา กงาก้อง ทื่งกง่า แน ซฺ่ืย ดื้ง แล่ ล่าแน� 4 นอ กงา แก้บ้า ชา แล
แฮ้งนา อางแบกงากา ย้า� แน�
5 ยาว โธมัส พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “อ่าจาน เวอ� กงู บ่าแบ นอ นา ล้อเกิง
้
ชา แล แงแน� ท้าว กงู ล้อแม้ แก้บ้า แฮ้งนา แบกงา กาแง�” แน�
1 พระเยซู

พระเยซู นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “กงา แก้ บ้า แฮ้เซน ย้าเป� แน กงา อางเลิง่ ม้า
ม้า มาง ย้าเป� แน กงา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ มาง ย้า� อ่าซ่าง มาง อ่าโบ้ง ก้อง บ่าแล กงากา
จาว่าแน กงา ป่ากย่า บ่าล่า ยาว� 7 จ้า นอง กงานา อางแบ ล่า กงากา แนยาว� นอ
อ่าโบ้ง นา คาตา ย้า แบ กงา กาแง� ยาว นู้เวอ จายแล ปี่ ง นี้ ยา่ นอ ยางนา อางแบก
งากา ย้า แน ยางนา กงามย้าง ญา� แน�
8 ยาว ฟี ลิป พระเยซู นา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง ชีเย� “จี่ วีด อางซื้ง เวอ� กงู นา อ่า โบ้ ง นา
กงามย้าง ปี่ ล่าปาว� นี้ ม้อก นี้ ง กงู นื งบาจาบ คางญ้า� แน�
6 ยาว

พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “ฟีลิป เวอ� กงา นางก้อง ดื้งล้า มล่าง คางญ้า�
ท้าว นา กงานา บ่าแบล่ากงา กาลา� ชฺา้ ง กงานา มย้าง ล่าชี่ อือย่า อ่าโบ้ง นา คาตา
ย้า มย้าง ชี� ท้าว นา บ้าเจอ นี้ แม้ อางจี่ แน� ‘กงูนา อ่าโบ้ง นา กงามย้าง ปี่ ล่าปาว�
แน� 10 นา บ่า เจ่อ ล่า� กงา พาจาว กงา อางโบ้ ง มางก้ อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ
ชีแน� ยาว อ่าโบ้ง กงาก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ ย้า เพล่อ ชีแน� ม่าอู่บจี่ ต่าง กงา นองนา
ม่าอู่บ ล่าชี่แฮ้ง� กงา นื งบาจาบวา แน บ่ากงา จี่ เป� จ้า อ่าโบ้ง กงาก้อง ทื่อลู่ มทื่อ
เจ่อ แน เพล่อ ชี ม้า กงานา ไจ ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่าง� 11 กงานา เจ่อ ล่าปาว�
กงา นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าเมอ� อ่าโบ้ง กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี� แน กงา
อ่า โบ้ ง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ เพล่อ แงแน� จ้า นอง กงา จี่ แฮ้ง นา บ่า เจ่อ ยาว� กงา
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี แฮ้งนา ฮู ปาว� แน เจ่อ ปาว�
9 ยาว

ยอห์น 14:12
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ยอห์น 14:26

12 “กงา

นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� อ่าซ่าง กงานา เจ่อ ล่าง� กงา แม้
แน อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ อางฮา กงา กาเป� แน ยอ อางเลิง่ อางฮื่อ นี้ ล่อ บ่า ปา ฮา กงา
กาแง� ไม้ อามื้อ กงาย่า อ่าโบ้ง ก้อง ชา แล น้ อ� 13 นี้ แม้แนยาว นองมู กงา ชฺา้ ง เพ
ล่อ ชี อือ ย่า� กงานา บ้า เจอ ป้า ล่า แง� กงา นอง กงานา ป้า ล่า ชี่ แฮ้ง แม้ แน ย้า ปี่
ล่าง� ไม้ กงานา ฮาย ชฺา้ ง อือนา อ่าโบ้ง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง มย้าง ปี่ แง แนนอ� 14 นอ
กงานา บ้าเจอ ป้า ล่าเวิม� กงา นองนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา ปี่ ล่าแง� ไม้ นอ กงา ชฺา้ ง
น้ อ� แน�
พระเยซู อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปี่ ย้าง
พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี่ เย� “นอง กงานา ลาก ล่ายาว� นอ กงา ม่าอู่บจี่
ต่าง แฮ้ง อางฮา เค่ ย้า� 16 ยาว กงา อ่าโบ้ง นา ป้า แง� แน อ่าโบ้ง นองนา ปล่องฮู
ปี่ ล่าแง� แน ปล่องฮู นี้ มาง นองก้อง ทื่ งกง่า แน จา แล แง� 17 ปล่องฮู นี้ ม้า อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ฮาแบ ปี่ ล่าง มาง
ย้า� จ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา
ยองก้อง บ่าปี่ ดื้ง� ไม้ ยอ บ่าฮูมย้าง กา แน บ่าแบกงา กา� จ้า นอ อางแบกงากา ย้า�
ไม้ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ม้า นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แง� แน นองก้อง
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� แน�
15 ยาว

ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี่ เย� “กงา อ่า โบ้ ง ก้อง แล ยาว นองก้อง พ่าวลือ
แล่ แง� ไม้ กงา นองนา ย่า ช่าวย่า แม้ แน บ่า วี ล่า เป� 19 บ่า มล่าง ยาว ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า กงานา บ่ามย่าง ล่าก้าน� จ้า นอ กงานา อางมย้าง ล่าย้า� ไม้ กงา
จี่วด
ี ม้าม้า จา แง� แน นอง คาตา ย้า จี่วด
ี ม้าม้า จา แล แง� 20 กงา แต่ล้า แล่ แฮ้นืง
เคอ ล้า เมอ นอ กงาแบ คูแง� กงา อ่า โบ้ ง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ ย้า เพล่อ ชีแน� ยาว
นอ กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ ย้า เพล่อ ชีแน� ยาว กงา นองก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ
ชีแน� 21 ชฺา้ ง กงา ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว ฮา เค่ ชี อือ ชฺา้ ง กงานา ลาก ล่าง
อือ ย้า� ยาว อ่าโบ้ง คาตา ย้า ชฺา้ ง กงานา ลาก ล่าง อือนา ลาก แง� ยาว กงา คาตา
ย้า ยองนา ลาก แง� ยาว กงา ยองนา ฮาย กงานา มย้าง ปี่ ล่าแง� แน�
22 ยาว ชฺา
้ ง ทื่อ ม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง ยู ดาส แน� ยา พระเยซู ศิษย์เอก เย (ยู
ดาส นี้ ม้า ยู ดาส อิสคาริโอท บ่า อ่า เย�� ยา นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “จี่ วีด อางซื้ง เวอ�
ท้าว นา บ้าเจอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา บ่าปี่ แบ แน� ท้าว นา บ้าเจอฮาย กงูนา
แบ ปี่ ล่าแง�” แน�
23 ยาว พระเยซู ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “อ่าซ่าง กงานา ลาก ล่าแง� กงา ม่าอูบ
่ จี่
ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ แง� ยาว อ่าโบ้ง ยางนา ลาก แง� ยาว อ่าโบ้ง ไกง้ ยางนา ซฺ้าลือ ยาว
ยางก้อง จาดื้ง แง� 24 อ่าซ่าง กงานา บ่าลาก ล่าแง� ยา กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่า
ฮา เค่� ยาว ม่า อู่บ จี่ ต่าง นอง กงากย่า ชี นี้ ยา่ กงา จี่ ต่าง บ่า อ่า� จ้า อ่า โบ้ ง กงานา
ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มาง จี่ต่าง เป� แน�
18

ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี่ เย� “กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ นองนา
อางเลิง่ นี้ อือ อู่ บน้า ปี่ ล่า ย่า� 26 ยาว น่ อง โย้ เวอ อ่า โบ้ ง นองนา ปล่องฮู ปี่ ล่า แง�
ปล่องฮู นี้ ม้า ย่า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ย้า� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง ม้า กงานา แต่น ลือ ล่า แง� แน นองนา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ม่า อู่ บ ล่า แง� แน
นองนา ฮาย กงา อางเลิง่ คาโคลาโค อูบ
่ น้า ปี่ ล่าชี่ อือ จามกงา ปี่ ล่าแง� แน�
25

ยอห์น 14:27
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พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ ชี่ เย� “บ่าม่านบ่าชู คูโจ� แน บ่าแค คูโจ� ไม้ กงา
นองนา ฮา นื งบาต่องจาบื่อ ดื้ งบื้อ ปี่ ล่า แง� ยาว กงา นองนา ฮา นื งบาต่องจาบื่อ ดื้
งบื้อ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ ยา่ � นอง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กงาบู้ ชี แฮ้ง นา บ่า ตู่ เป� 28 นอ กงา จี่
แฮ้งนา กงากย่า ญา� กงา นี้ แม้แน จี่ แอ� ‘กงา อามือ ชา เจิก
่ แล แง� จ้า กงา นอง
ก้อง พ่าว ลือ แล่แง� แน� นอง กงานา ลาก ล่าแง แนยาว� นอ กงา อ่าโบ้ง นา ชา ซฺ้า
แล แฮ้งนา อางกย่าง คูยา้ � ไม้ ยา กงา ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง� 29 อามื้อ อางเลิง่ นี้ เลิง่
บ่าตอ ล้า กางซื้ง เป� จ้า กงา นองนา อางเลิง่ นี้ เลิง่ ม่า ชี ล่าเปิน แง� ไม้ อางเลิง่ นี้ ง
ม้าม้า แน ตอ ล้า เมอ� นองนา เจ่อ ปี่ ล่าง น้ อ�
30 “กงา นองนา ม่าอูบ
่ ล่าญ่าม อางบย่า แน บ่าจา� ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา ชฺา้ งอาง
เมิง ฮูพลา ชี ม้า อามือ ชา ล้า แง� จ้า ยา กงา ล่อ แน ล่าที่ บ่าฮื่อ เป� 31 จ้า กงา อ่า
โบ้ง กงานา ม่าฮา ปี่ ล่า ชี แม้แน กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา� ไม้ กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
อือนา แบ ปี่ ซี่ค้า� กงา อ่าโบ้ง นา ลาก แงแน�
“ยอ� ทานล้า คูปาว� แล ปายา� แน�
27 ยาว
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พระเยซู อ่างูน
่ อางจฺ้ ืง ม้าม้า มาง ย้า
พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา อ่างูน
่ อางจฺ้ ืง ม้าม้า มาง ย้า� ยาว อ่าโบ้ง
โซนฮูพลาฮู มาง ย้า� 2 อ่าโบ้ง กงา ล่างาม อางซื่อ บ่าจา อือนา ต่อนวี แง� จ้า ล่างาม
อางซื่อ ซื่อ อ่อกล้า ชี อือนา แม่น ย้า ต่อนแต่ง ฮูพลา แง� ไม้ บย่า แน อางซื่อ ซื่อ อ่
อกล้า ปี่ ง แนนอ� 3 นอ กงา ม่าอู่บจี่ต่าง นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ นี้ ง ปาปาย เซฺิง่ ซฺ้าง ลาง
ญา� 4 กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ โว� แน กงาม นองก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพ
ล่อ แง� อ่างูน
่ ล่างาม นี้ ยา่ จาว่าแน อ่างูน
่ อางจฺ้ ืง โย้เวอ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ
ยาว� อางซื่อ บ่าซื่อ ตอกา� นอ อ่างูน
่ ล่างาม อือ แม้แนย้า� นอง กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ แน บ่าเพล่อ ยาว นอ อางซื่อ บ่าซื่อ ตอกา� แน�
5 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา อ่างูน
่ อางจฺ้ ืง มาง ย้า� แน นอ อ่างูน
่ ล่า
งาม อือ ย้า� นอง กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แลน ยาว� แน กงา นองก้อง ทื่อ
ลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว� นอ บย่า ย้า อางซื่อ ซื่อ อ่อกล้า ปี่ แง� จ้า กงา บ่าจา ยาว
นอ เจิน
้ เจ้อ บ่าฮากงา กาเป� 6 อ่าซ่าง กงาก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ แล แง�
ชฺา้ ง แฮ้ม้า อ่างูน
่ ล่างาม ต่อนวี ยาว ตอย กือ ซฺี้ ปี่ ยาว บี่ท่อ พี ชี อือ แม้แนย้า เพล่อ
แง� แน�
7 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี่ เย� “นอง กงาก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ยาว�
แน กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง นองก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว� นอ บ้าเจอ ป้า เวิม
แฮ้แม้ยา้ กงา แง� 8 นอง บย่า แน อางซื่อ ซื่อ ยาว� นอ กงา ศิษย์ อือ ย้าเป� แน นอ
ชฺา้ ง อือนา ฮา อ่าโบ้ง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง� 9 กงา นองนา ลาก ล่าง อ่าโบ้
ง กงานา ลาก ล่าง แฮ้งแม้แน ย้า� กงานา ลาก แล ล่าคู โว� 10 กงา นองนา อางเลิง่
ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ อือ นอง ฮา เค่ ยาว� นอ กงานา อางลาก ล่าย้า� กงา อ่าโบ้ง อางเลิง่
ม่าฮา ปี่ ล่าชี่ อือ ฮา เค่ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� แน กงา ยางนา ลาก แล ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
11 กงา นองนา อางเลิง
ื ม่าแบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ กงา นองนา กงา แม้แน บย่า แน
่ นี้ ออ
นื งบาต่องจาบื่อดื้ งบื้อ แน จา ปี่ ล่า ซี่ค้า� 12 กงา นองนา ม่าฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ลากฮูม
ลางกา โว� กงา นองนา ลาก ล่าง แฮ้ง แม้ แน� 13 ลาก อางเลิง่ โย้ เวอ ค่า ตอง อาง
ช่าง นา ซฺี้แต่น แฮ้ง ล่อ แน บ่าฮื่อ แล่ก้าน� 14 กงา นองนา อางเลิง่ ม่าฮา ปี่ ล่าง แฮ้ง
นอง ฮา เค่ ยาว� นอ กงา อางช่าง อือ ย้าเป� 15 กงา นองนา ย่าเจ่น แน บ่าฮ่าว ล่า
1 ยาว
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ก้าน� ไม้ ย่าเจ่น นี้ ยา่ ค่าตอง เจ้านาย มาง บ้าเจอ ฮา แง แน บ่าแบ� จ้า กงา นองนา
อางช่าง แน ฮ้าว ล่าง� ไม้ กงา อ่าโบ้ง ก้อง เวอ อางเลิง่ กงากย่า ชี อือ นองนา กูยา่ ง
กูเจ้อ ย้า ม่าแบ ปี่ ล่าแอ่� 16 นอ กงานา บ่ากงา แช้ยู้ ล่า� จ้า กงา นองนา แช้ยู้ ล่าชี่
มาง ย้า� แน นองนา ซฺา อ่อกแอ ปี่ ล่า ยาว อางซื่อ บย่า แน จา ปี่ ล่าง� แน อางซื่อ
นี้ ออ
ื ปู่ นืง บ่าจา� ยาว นอ บ้าเจอ ป้า เวิม อ่าโบ้ง นองนา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ปี่ ล่าง� ไม้
นอ กงา ชฺา้ ง อือ น้ อ� 17 กงา นองนา ม่าฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ลากฮูม ลางกา โว�” แน�
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา ม่า แล่มล้าง ปี่ ง ย้าง
นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง นองนา เม้อ ล่ายาว� ชฺา้ งอาง
เมิง นี้ ยา่ กงานา เม้อ ล่าออน แน จ้าม ชี โว� 19 นอง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แน
ยาว� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อืม นองนา อางลาก ล่า ย้า� ไม้ นอ ยาง ชฺา้ ง น้ อ� จ้า
กงา นองนา แช้ กงา ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าย่า� นี้ แม้แนยาว นอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ
บ่าอ่า กาน� ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อืม นองนา เม้อ ล่าแง� 20 กงา นองนา ม่า
ล่าชี่ แฮ้งนา อางจาม กงา กาย้า ล่า� กงา นองนา นี้ แม้ แน ม่า ล่าแอ่� ‘ย่าเจ่น นี้ ยา่
ค่า ตอง เจ้า นาย มาง ล่อ แน บ่า ฮื่อ� แน� ยอง กงานา เค่ คาม ล่า ยาว� ยอ นองนา
คาตา ย้า เค่คาม ล่าแง� ยอง กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ยาว� ยอ นอง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
แฮ้ง คาตา ย้า ฮา เค่ คู แง� 21 ยอง นองนา เค่คาม ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นอ กงา ชฺา้ ง น้ อ�
แน ยอ กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา บ่าแบกงา กาวา� 22 กงา ยองนา บ่าจี่ชา่ ง ลือ อู�
้
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บ่าจี่ กงา กางลา� 23 อ่าซ่าง กงานา เม้อ ล่าแง� อ่าโบ้ง นา คาตา ย้า เม้อ แง� 24 กงา
ยอง อางมู โย้เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮา อู�
้ ยอ อางซีอางบล่าบ บ่าจา นา
ตู้� จ้า อามือ ยองมู นี้ ยา่ กงา อางเลิง่ ฮา ชี อือ กงามย้าง คู เวิม� ยอ อ่าโบ้ง ไกง้นา
คาตา ย้า เม้อ ล่าแง� 25 ล้อแม้เวิม อางเลิง่ นี้ ออ
ื ม้าม้า ย้า ตอล้า ชี� ไม้ มอ ยาว พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน เพล่อ ปี่ ง น้ อ� พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี แฮ้ นี้ แม้แน�
‘ยอ กงานา บ่าจ่องบ่าไจ่ ย้า เม้อ ล่า คูแง� แน�✡
26 “จ้า กงา นองนา ปล่องฮู ปี่ ล่าแง� ปล่องฮู นี้ ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง
นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ฮาแบ ปี่ ล่าง มาง ย้า� แน กงา อางเลิง่ แฮ้ง
ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ลือ แง� 27 ยาว นอง คาตา ย้า กงา อางเลิง่ นี้ ง ฮากนา กงา ป่าว
แบ ปี่ แง� ไม้ นอ ต่องก่า เมอ จาย กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ลาน ป้าน่ อ� แน�
18 ยาว พระเยซู
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พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชี่ เย� “กงา นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื ม่ายชีออน ม่า ล่า
2
แง� ไม้ นองนา กงานา นื งบาชี ล่าง นี้ ง บ่าปี่ ว่าง แนนอ� ยองมู นี้ นองนา ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ โย้เวอ ก่าอ่อก ล่าง� แน บ่ามล่าง ยาว ชฺา้ ง นองนา แซ่ ล่า คูชี อือย่า นี้ แม้ แน
เย้ง คูแง� ‘ยอง แฮ้แม้ ฮา ชี แฮ้ยา่ พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� แน� 3 ยอง นี้
แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ ยอ อ่าโบ้ง ไกง้นา บ่าแบล่ากงา กา� 4 กงา นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื
อามือ ม่า ชี ล่าง� ไม้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ม้าม้า แน ตอล้า เมอ� นองนา จ้าม กงา ปี่ ล่าง�
กงา นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื ม่า ล่าง ญ้า แนนอ� แน�
1 ยาว

อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า กงูนา ปล่อง ล่าฮู มาง ย้า
ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื ต่องก่า เวอ จาย แน
5
บ่าม่า แบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง น้ อ� จ้า อามือ กงาย่า กงา
✡ 15:25 15:25 สดุดี 35:19; 69:4
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นา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ มางนา ชา ซฺ้า แล แง� แน นอง อางมู โย้เวอ กงานา อ่าซ่าง มาง นี้ แม้
แน บ่าน่า ล่า คู� ‘อ่าจาน เวอ� นา ล้อเกิง้ ชา แล แง�’ แน� 6 ไม้ นอ กงา อางเลิง่ ม่า
ล่าชี่ แฮ้ง ม่านชู คูแง� 7 กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� กงา อ่าโบ้ง นา
ซฺ้า แล นี้ ยา่ นองก้อง จองไจ จา แง� ไม้ จาว่าแน กงา บ่าแล ยาว� ปล่องฮู มาง นอง
นา บ่าซฺ่า ลือ ล่าเป� จ้า กงา แลน ยาว� กงา ยางนา นองก้อง ซฺาลือ ปี่ แง� 8 ปล่อง
ฮู มาง ลืน เมอ� ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮา กงาแบ กงามย้าง ปี่ แง� อางบ
ล่าบ ม้าม้า นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง� แน อางกง่าอางเกิง นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง�
แน พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ นา ต้าดต่อ น วี่บ่า กไจ ปี่ แงแน� 9 ปล่องฮู ม้า ย่า ชฺา้ ง อือ นา
ฮา แบ ปี่ แง� ยอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ � ไม้ ยอง กงานา บ่าเจ่อ ล่าง แฮ้ง ปาปาย
ย้าแน� 10 ปล่องฮู ม้าย่า ชฺา้ ง อือนา ฮาแบ ปี่ แง� กงา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา ชี
แฮ้ยา่ กงา อ่าโบ้ ง นา ซฺ้า แล แฮ้งย้า แน� นี้ แม้ แนยาว นอ กงานา บ่า กงามย้าง ล่า
ก้าน� 11 ยาว ปล่องฮู มาง ชฺา้ ง อือนา ฮาแบ ปี่ แง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
ต้าดต่อน แง� ไม้ พาจาว ม้า ซาตานแด่ ยา่ ยอคา ชฺา้ งอางเมิง ฮูพลา ชี มางนา อางซี
ต้าดต่อน ญ้า� แน�
พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “ม้าม้า นี้ ยา่ กงา นองนา อางเลิง่ อางบย่า ย้า
ม่าล่าซี่ แง� จ้า อามือ กงา บย่า แน จี่ ยาว นอ บ่าน่า โค กา เป� 13 จ้า อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง เคอ ลือ เมอ� ยา นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ฮา แบ
ปี่ ล่าง� ไม้ ยา ค่าตอง นื งบาวา แน บ่ากงา จี่� จ้า ยาง อางเลิง่ กงากย่า ลือ ชี อือ จี่
แง� แน ยา นองนา ม่า แบ ปี่ ล่าแง� บ้าเจอ อางเลิง่ ชา ตอล้า แงแน� 14 ยา นองนา
ฮา กงา ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง มย้าง ปี่ ล่าง� ไม้ ยา กงาก้อง อางเลิง่ กงากย่า ชี อือ นอง
นา ม่า แบ ปี่ ล่าแง� 15 อ่าโบ้ง กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี แฮ้ยา่ กงาเฮอ เพล่อ แง� ยาว นี้ งย้า
กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา่ � ‘ปล่องฮู ม้า กงาก้อง อางเลิง่ กงากย่า ชี อือ นองนา ม่า แบ ปี่
ล่าแง� ” แน�
12 ยาว

นื งบาต่องลาบ้าบ ยาว กย่าง ย้าง
พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ ชี่ เย� “อ่าซาง ทื่อชี่ดยาว นอ กงานา บ่ากงา มย้าง
ล่างลา� ยาว น่ อง โย้ เวอ ทื่อ ชี่ ด ยาว กงา พ่าว ลือ แล่ แง� แน นอ กงานา ทื่อ เทอ
กงามย้าง แล่ ล่าแง� แน�
17 ยาว พระเยซู ศิษย์ ทื่อบ่า อืม นี้ แม้ แน น้าท้าม ลางกา ชีเย� “อ่าจาน แฮ้แม้ แน
จี่ แฮ้ยา่ บ้าเจอป้าค้า เวอ� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� ‘อ่าซาง ทื่อชี่ดยาว นอ กงานา บ่ากงา
มย้าง ล่างลา� ยาว น่ อง โย้ เวอ ทื่อ ชี่ ด ยาว กงา พ่าวลือ แล่ แง� แน นอ กงานา ทื่อ
เทอ กงามย้าง แล่ ล่า แง� ” แน� 18 ยาว ยองมู แฮ้ง นี้ แม้ แน น้า ท้า ม ลางกา ชีเย�
“อ่าจาน แฮ้แม้แน จี่ แฮ้ยา่ บ้าเจอป้าค้า เวอ� ยา นี้ แม้แน จี่ แง� ‘อ่าซาง ทื่อชีด
่ ยาว�
แน� กงู บ่าแบ ยา บ้าเจอ อางเลิง่ จี่ แง� แน�
16 ยาว

19 จ้า

พระเยซู อางแบ เย� ยอ นี้ เลิง่ น้าท้าม คู ซี้ แงแน� แฮ้งเย่ ยาง ยองนา นี้ แม้
แน จี่ชา่ ง ชี� “กงา นี้ แม้แน จี่ แฮ้� ‘อ่าซาง ทื่อชี่ดยาว นอ กงานา บ่ากงา มย้าง ล่าง
ลา� ยาว น่ อง โย้เวอ ทื่อชีด
่ ยาว กงา พ่าวลือ แล่แง� แน นอ กงานา ทื่อเทอ กงามย้าง
แล่ ล่าง� แน� นอย่า นี้ เลิง่ น้า ท้า ม กาง อ่า ลา� กงา จี่ แฮ้ บ้า เจอป้า ค้า เวอ แน�
20 กงา นองนา อางเลิง
่ อูง้ ฮ้าว คูง จ้า ชฺา้ งอางเมิง
่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� นอ นื งบาชูม
เวอ ชฺา้ ง อือย่า ม่อนซ้า แง� นอ นื งบาต่องลาบ้าบ คูง จ้า นอง นื งบาต่องลาบ้าบ ชี แฮ้
น่ อง โย้เวอ นองนา ฮา กย่าง ปี่ ล่า แง� 21 ค่า บาย่า อู่ ปู่ ม อางย่า ชา เกิด
้ อือ แม้ แน
ย้า� ยา ป่องปอง ด้า ปาปาย ตูกพานลาบ้าบ แง� จ้า ยาง อางย่า เกิด
้ เปิน เมอ น่ อง
โย้เวอ ยา ยาง ป่องปอง ด้า ชี อือนา โค ย้า ลู้ม แง� ไม้ ยา ยาง อางย่า ม่าง ชฺา้ งอาง
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เมิง นู้เวอ เกิด
้ ลือ ชี แฮ้งนา กย่าง น้ อ� 22 นอง ทื่อช่างกานญา เป� นอ อามื้อ นื งบา
ต่องลาบ้าบ คูแง� จ้า น่ อง เวอ กงา นองนา พ่าว ซฺ้า ลือ ล่า เมอ นอ กย่าง คูแง� นอง
กย่าง นี้ ยา่ อ่า ซ่าง มาง บ่า ย่า ด ยู้ กงากา เป� 23 ยาว แฮ้นืง นอ กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่า
กงา น้า ล่า คาเป� กงา นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า� นอ อ่าโบ้ง นา บ้าเจอ
ป้า เวิม ยา นองนา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ปี่ ล่า แง� ไม้ นอ กงา ชฺา้ ง น้ อ� 24 นอง กงา ชฺา้ ง
เพล่อ ล้า ชี นี้ ยา่ นอ กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่าป่า ล่า กางซื้ง� ป้า ปาว� ยาว นอ แฮ้แม้แน
ย้า กงา แง� ไม้ นองนา ปลื้ง แน นื งบาจาบื่อ แนชีแ
่ ฮ้ง ปี่ ล่าง น้ อ� แน�
พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ก่าจ่า ชียา้ ง

พระเยซู นี้ แม้แน จี่ แล่ชี่ เย� “กงา นองนา อางเลิง่ อูบ
่ เพ้กน้า ปี่ ล่าง นี้ ยา่ �
ไม้ นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื ม่าแบ ปี่ ล่าแง แน เป� จ้า บ่ามล่าง ยาว กงา นองนา อางเลิง่
บ่า อู่ บ เพ้ กน้า ปี่ ล่า ก้าน� จ้า กงา นองนา อ่า โบ้ ง อางเลิง่ แฮ้ง ปล้อง ย้า ม่าย แบ ปี่
ล่า แง� 26 แฮ้นืง ย่า นอ บ้า เจอ ป้า แง� กงานา บ่า กงา ม่าย ป้า ปี่ ล่า ก้าน� จ้า นอ
กงา อางเม้ง แฮ้ง ไจ พาจาว มางนา ป้า อางกงา� ไม้ นอ กงา ชฺา้ ง อือ น้ อ� 27 อ่าโบ้ง
นองนา ลาก ล่าง� ยา นองนา คาโคลาโค ย้า ลาก ล่าแง� ไม้ นอ กงานา ลาก ล่าแง�
แน กงา พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี แน เจ่อ คูง น้ อ� 28 กงา อ่าโบ้ง ก้อง จายลือ แอ�
แน กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้ง ลือ แอ� จ้า อามือ กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชา เจิก
่ แล
แง� ไม้ อ่าโบ้ง ก้อง ชา พ่าวแล แง� แน�
29 ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม นี้ แม้แน จี่ เย� “อามือ นา กงูนา อางเลิง
่ บ่าอู่บเพ้กน้า ปี่
ล่า� จ้า นา กงู นา ปล้อง ย้า ม่า ล่าง� 30 กงู อามือ แบ คายา นา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า แบ
แงแน� นา กงู บ่าน่า ฮู่ เวอ ย้า แบ แง� นา กงูนา ล้อแม้ จี่พอ ล่าง แน� ยาว ตื่น กงู
นางนา บ่าน่าบ่าท่าม ล่าเวิม นา อางแบ กงู บ้าเจอ เย้ง แงแน� นี้ งย้า กงู เจ่อ นี้ ยา่ นา
ย่า พาจาว มางก้อง จายลือ ชี� แน�
31 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย� “อามื้อ นอ เจ่อ ย้าลา� 32 ล่อฮู คู
เป อางญ่าม แฮ้ม้า อามือ ชา เคอ ลือ แง� ม้าม้า นี้ ยา่ อางญ่าม แฮ้ม้า เคิน ลืงญา�
นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ กามางกาต่อง กามางกาตี่ แน ฮื่น แล คูแง� แน กงานา ทื่อ
ม่าง แน ชี ช่า ล่าง� จ้า ม้า ม้า นี้ กงาย่า กงา ทื่อ ม่าง แน บ่า ดื่ง เป� ไม้ อ่า โบ้ ง กงา
ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แง� 33 กงา นองนา อางเลิง่ นี้ เลิง่ ม่า แบ ปี่ ล่า ชี นี้ ยา่ � ไม้ นอง
นา กงาก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แม่น แน นื งบาต่องจาบื่อดื้ งบื้อ
แน จา ปี่ ล่าง น้ อ� ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ นองนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง� จ้า นื งบาบ่า
ด่อ คู โจ� ไม้ กงา ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ก่าไจ่ ยา�” แน�
25 ยาว

17
พระเยซู อธิษฐาน ฮา ย้าง

1 พระเยซู

ยาง ศิษย์ อือนา จี่ชา่ ง เปิน ยาว มู่งท่า โย้เวอ แมก่าแงน ฮูน ชีเย� ยาว
ยาง นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “อ่าโบ้ง เวอ� ชฺา้ ง อือนา ฮา กงา ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง มย้าง ปี่ ญ่าม
ย่าง เคิน ญ้า� ไม้ กงานา ชฺา้ ง อือ นา ฮาย นาง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง มย้าง ปี่ ง แนนอ�
2 นา กงานา ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ ฮื่อ ปี่ ล่าง� ไม้ กงานา นาง ชฺา้ ง คา
โคลาโค ฮูพลา ปี่ ล่า ชี อือนา ฮาย นางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ แง แนนอ�
3 นางก้อง ทื่ งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล แฮ้ยา่ นางนา แบกงา ล่าง แฮ้งย้า� แน กงา
นา นาง ซฺาลือ ปี่ ชี มางนา คาตา แน แบกงา กาง แฮ้งย้า� นาย่า พาจาว ม้าม้า มาง
ย้า� แน นาง ทื่อม่าง ญา พาจาว ม้าม้า แน� 4 กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย
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นาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ ย้าเป� ไม้ กงา นาง กงานา ล่ากาน ม่าย ว่า ปี่ ล่า
ชี อือ ว่าเปิน โค ป้าน่ อ� 5 อ่าโบ้ง เวอ� อามื้อ กงานา นาง ล้าก้า โย้เวอ อางอ้าน ป้าค้า
ล่าที่ จา ฮื่อ ปี่ ล่าปาว� ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่งฮู่ โย้เวอ ไกง้ ทื่ งกง่า แน ล่าที่ จา ชี แฮ้ง
แม้แน�
6 “กงา นาง กงานา ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง ฮูพลา ปี่ ล่า ชี อือนา ม่า นางนา แบกงา
ปี่ ล่าย่า� ยองมู นี้ ยา่ นาง ชฺา้ ง เป� ยาว นา กงานา ยองนา ฮูพลา ปี่ ล่าแง� แน ยอ
งมู นี้ ยา่ นาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ คูแง� 7 ยาว อามื้อ ยอง แบน ญา� กงาก้อง กู
ย่างกูเจ้อ จา ชี แฮ้ยา่ นางก้อง จายลือ แงแน� 8 กงาย่า นาง กงานา จี่ต่าง ปี่ ล่าชี่ อือ
ยองนา ปี่ ยาเป� แน ยอง ยูช
้ ี ญาเป� ยองมู นี้ ยา่ อางแบ คูยา้ � กงา นางก้อง จายลือ
ชี ม้าม้า ย้าแน� ยองมู นี้ ยา่ อางเจ่อ คูยา้ � นา กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ แน�
“กงา ยองนา อธิษฐาน ฮาย ปี่ แง เป� จ้า กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลา
โค อือ นา อธิษฐาน บ่า กงาฮา ปี่ เป� จ้า กงา นาง กงานา ชฺา้ ง ฮู พลา ปี่ ล่า ชี อือ นา
อธิษฐาน ฮาย ปี่ แง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นาง ชฺา้ ง น้ อ� 10 กู ยา่ งกู เจ้อ กงาเฮอ นี้ ยา่ นาง
เฮอ� แน กูยา่ งกูเจ้อ นางเฮอ นี้ ยา่ กงาเฮอ เป� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ
11
นา ฮาย กงา ล่าที่ อางฮื่อ นี้ ง มย้าง ปี่ แง� กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่าดื่ง แล่ก้าน�
ไม้ กงา อามือ นางนา ชา แล ซฺ้า ล่าง� จ้า ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้งจาช่าแง� อ่าโบ้ง
อางซีอางบล่าบ บ่าจา มาง เวอ� นาง กงานา ล่าที่ ปี่ ล่า ชี แฮ้ง ไจ ยองนา ฮูพลา ปาว�
ไม้ ยองนา ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ปี่ เซฺ้อ� ไกง้ ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง แม้
แน� 12 กงา ยองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� กงา นาง กงานา ล่า ที่ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้งย้า ไจ
ยองนา ฮูพลา แง� ชฺา้ ง กงา ฮูพลา ชี อือย่า ทื่อม่าง แนม บ่าโปยว� จ้า ยองมู โย้เวอ
ชฺา้ ง ทื่อม่าง กงาโปยว แอ แง� ไม้ มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แม้แน ม้าม้า
แน เพล่อ ปี่ ง แนนอ�
13 “กงา อามือ นางนา ชา แล ซฺ้า ล่าแง� จ้า อางเลิง
ื กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้ง
่ นี้ ออ
เมอ ย้า จี่ แอ� ไม้ ยองนา กงา แม้แน ปีนแตปีนนา แน นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ง แนนอ�
14 กงา ยองนา นาง ม่าอู่บจี่ ต่าง อือ ม่าอู่บ ยาเป� จ้า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ยอง
นา เม้อ แง� ไม้ ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน บ่าเย่ง ยอ กงา แม้แน เย้ง แง�
15 กงา นางนา บ่ากงา ป้ า ยองนา ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ซฺ่ืย อ่อกแอ ปี่ ล่าเป� จ้า กงา นาง
นา ป้า ล่าแง� ยองนา ปล่อง ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางก้อง กงาปูน ปี่ ปาว แน� 16 ยอ
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน บ่าเย่ง ยอ กงา แม้แน เย้ง แง� 17 นาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า เป� นี้ แม้แนยาว นาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ยองนา ฮาย นาง ชฺา้ ง เพ
ล่อ ปี่ ปาว� 18 กงา ยองนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว แน ชา ซฺาแอ ปี่ แง� นาง กงานา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� 19 กงา อางโต นี้ ง นางนา ทื่อ ม่าง
แน ท่าน ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ ยอง ปาปาย ย้า� ไม้ ยองนา นาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ยาว
ค่าตอง อางโต แฮ้ง นางนา ทื่อม่าง แน ท่าน ปี่ ปี่ ล่าง แนนอ�
20 “กงา ค่าตอง ศิษย์ อือนา แอ่ แน อธิษฐาน ฮา ปี่ บ่าอ่า เป� จ้า ชฺา
้ ง กงา ศิษย์ อือ
ม่า อู่บ ยาว กงานา กาญ่าม เวอ เจ่อ ล่าง อือนา คาตา ย้า อธิษฐาน ฮา ปี่ แง� 21 อ่า
โบ้ง เวอ� ยองนา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ปาว� นาง กงาก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน
เพล่อ ชี แฮ้ง แม้ แน� แน กงา นางก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง แม้ แน� แน
ยองนา ไกง้ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ปาว� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา เจ่อ
ปี่ เซฺ้อ� นา กงานา ม้าม้า ย้า ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ แน� 22 กงา ยองนา ล่าที่ อางฮื่อ ปี่ แอ่�
9
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นาง กงานา ล่าที่ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� ไม้ ยองนา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ง แนนอ�
ไกง้ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน� 23 ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ นี้ ยา่ กงา
ยองก้อง ดื้ง แฮ้งย้า� แน นาง กงาก้อง ดื้ง แฮ้งย้า เป� ไม้ ยองนา ปีน แตปีน นา แน
ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ กาแน เพล่อ ปี่ ง แนนอ� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นา กงาแบ ปี่ ง
น้ อ� นา กงานา ม้า ม้า ย้า ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี�
่ แน นา ยองนา ลาก แง� นาง กงานา ลาก
ล่าง แฮ้งแม้แน ย้า�
24 “อ่า โบ้ ง เวอ� นา กงานา ยองนา ฮู พลา ปี่ ล่า แง� กงา ล้อ เกิง
้ ดื้ง เวิม ยองนา
กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ปี่ ซี่ ค้า� ไม้ ยองนา กงา ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง
แนนอ� นา กงานา ล่าที่ อางฮื่อ ปี่ ล่า ชี มาง ยา� ไม้ นา กงานา ไกง้ ชฺา้ งอางเมิง บ่า
แต่ง ฮู่ เวอ ย้า ลาก ล่าแง� 25 อ่าโบ้ง เวอ� นา อางซืออางปลอง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง อือย่า นางนา บ่าแบ ล่า กงากา� จ้า กงา นางนา อางแบ ล่า กงา กาย้า� ยาว กงา
ศิษย์ นี้ อม
ื อางแบ คู ยา้ � นา กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี มาง ย้า แน� 26 นา กงานา ลาก
ล่าแง� ยาว กงา ยองนา ฮาย นางนา แบกงา ปี่ ล่าย่า� ยาว กงา นี้ แม้แน ย้า ฮา แล
แล่แง� ไม้ นาง กงานา ลาก ล่าง แฮ้ง ยอง นื งบา โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง� แน กงาม ยอง นื
งบา โย้เวอ ดื้ง นอ� แน�

18
พระเยซู นา ชู ชียา้ ง
(มธ� 26:47-56; มก� 14:43-50; ลก� 22:47-53)
1 พระเยซู อธิษฐาน ฮา เปิ น ยาว ยาง ศิษย์ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ขิด โรน ล้างย่า โย้
เวอ ย่อ คาม แลน ชีเย� แน มะกอกเทศ โซน โย้เวอ อ้องแลน ชีเย� 2 ยูดาส น่ อง เวอ
พระเยซู นา บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้มาง โซน นี้ โซน นา อางแบกงากา ย้าเย่� ไม้ พระเยซู แน
ยาง ศิษย์ อือ นู้เวอ อางเลิง้ กาเย ล้า คูแง� 3 ยาว ยูดาส มือ โรม ตาฮ้าน ทื่อมู อือนา
แน ชฺา้ ง โบสถ์อางฮื่อล่อฮู อือนา ซฺ่ืย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชีเย� ชฺา้ ง โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลา
นี้ ออ
ื นา ปุโรหิต ยอคา แน ฟาริสี อือ ซฺาล้า ปี่ ชีเย� ยองมู นี้ ยา่ ตะเกียง แน ฮาต้าง ท่อ
ล้าน คู ชีเย� แน มยาทาง ท่าม ล้าน คู ชีเย�
4 พระเยซู

อางแบจ่าแล่ เย ยางก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ชา ตอล้า แงแน� แฮ้งเย่ ยาง
ย่อ อ่อกแอ ยองนา ซฺ้า แอ ชี� ยาว ยาง ยองนา นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “นอ อ่าซ่าง นา
ซฺ้า กว่า คูแง�” แน�
ยองมู แฮ้ง นี้ แม้ แน จี่ พอ คู ชีเย� “กงู เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง มางนา ซฺ้า กว่า คูแง�
แน�
แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้ แน ม่า ชี� “กงา เยซู นอง ชฺา้ ง ซฺ้า กว่า มาง ย้า�
แน� (ยู ดาส พระเยซู นา บ่า แม่น ฮา ชี มาง ชฺา้ ง แฮ้มู ก้อง ทื่ งกง่า แน จูง ชีเย��
6 พระเยซู นี้ แม้แน จี่ เมอ� “กงา เยซู นอง ชฺา
้ ง ซฺ้ากว่า มาง ย้าเป� แน� ยาว ยองมู
ย่าง มือ ทื้อแค แน เลิง แล่ คูช�
ี
5

7 พระเยซู มือ ยองนา ทื่อเทอ น้าน แล่ ชี่ นี้ แม้แน� “นอ อ่าซ่าง นา ซฺ้ากว่า คูแง�”
แน�
ยองมู ย้าง นี้ แม้ แน จี่ พอย คู ชีเย� “กงู เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง มางนา ซฺ้า กว่า คูแง�
แน�
8 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ ชา
่ ง ชีเย� “กงา นองนา ม่าย ล่าย่า กงา ชฺา้ ง
แฮ้ มาง ย้า� จาว่า แน นอง กงานา ซฺ้า กว่า ล่าง แนยาว� ชฺา้ ง นี้ อือ นา ตอย แล ปี่
ปาว� แน� 9 พระเยซู นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ ยาง จี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า แน เพล่อ ปี่ ง
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เย� ยา นี้ แม้ แน จี่ ชี ชี� “อ่า โบ้ ง เวอ กงาย่า นาง กงานา ชฺา้ ง ฮู พลา ปี่ ล่า ชี อือ นา
ทื่อม่าง แนม บ่าปี่ โปยว� แน�✡
10 ซีโมนเปโตร เมอ มยาทาง จา เย� แฮ้งเย่ ยาง มยาทาง แฮ้ง จาก อ่อกล้า ปี่ ยาว
มัลคัส น่าซื่ง ล่าม่า เวอ แจล่าก ชี�
่ มัลคัส ย่า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย่า
11
เจ่น เย� ยาว พระเยซู มือ ซีโมนเปโตร นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “นาง มยาทาง แฮ้ง
กอย ชี โว� นา กงานา อ่าโบ้ง ล้างก้อก อางตูกอางพาน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง บ่าปี่ ต้าง ล้าลา�”
แน�
พระเยซู นา ซฺ่ืย ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา ซฺ้า แอ ชียา้ ง
(มธ� 26:57-58; มก� 14:53-54; ลก� 22:54)
12 โรม ตาฮ้า น แน ตาฮ้า น ยอคา แน โบสถ์ อางฮื่อ ล่อ ฮู อืม พระเยซู นา ชู พือ ชี
ชีเย� 13 ยาว อัน นาส นา ซฺ่ืยซฺ้า แอ ชีเย� อัน นาส คายาฟาส ย่อ พ่า เย� คายาฟาส
แฮ้ปี เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี มาง ย้าเย่� 14 คายาฟาส ยิวชฺา้ ง อือ
นา นี้ แม้แน ม่า ชี มาง ย้าเย่� “ชฺา้ ง ทื่อม่าง นา ซฺี้ ปี่ ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ซฺี้
ปี่ ง แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง� แน�✡
เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ ย้าง
(มธ� 26:69-70; มก� 14:66-68; ลก� 22:55-57)
15 ซีโมนเปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ทื่อม่าง มาง เย่ด พระเยซู นา เค่ แอน ชีเย� ศิษย์
นี้ ม้า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา อางแบกงากา เย� แฮ้งเย่ ยา พระเยซู
ก้อง ทื่ งกง่า แน ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ กองโค้ง โย้เวอ กงาอ้อง แล
่ เลิน
่ มาง ยูม
ชี� 16 จ้า เปโตร ยูม
้ ก้ามทื้อ อางเง้ ล้องก้อ ก่องทาง โย้เวอ จูงล่อ ชีเย� ยาว ศิษย์ แฮ้
มาง อ่อกลือ ย่าบี่ยา่ เจ่น ยูม
้ ก้ามทื้อ ล้องก้อ ล่อดื้งฮู มางนา ม่า ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง ซี
โมนเปโตร นา อางคล้าว โย้เวอ อ้องแล ปี่ ชี�
้ ก้ามทื้อ ล้องก้อ
่ 17 ยาว ย่าบี่ยา่ เจ่น ยูม
ล่อ ดื้ง มาง ซีโมนเปโตร นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “นา ค่าพ่าย่า แฮ้ มาง ศิษย์ อ่าลา�”
แน�
ยาว ซีโมนเปโตร มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “กงา ยาง ศิษย์ บ่าอ่า� แน�
18 ย่า เจ่น อือ แน โบสถ์ อางฮื่อ ล่อ ฮู อือ ย่า บี่ ท่อ จืง ปย่า ว แล่ คูช�
ี ไม้ อางช่อ เย�
แน ซีโมนเปโตร ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน บี่ท่อ ปย่าว จูง ชีเย�
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง พระเยซู นา น้าท้าม ย้าง
(มธ� 26:59-66; มก� 14:55-64; ลก� 22:66-71)
19 ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง พระเยซู นา ยาง ศิษย์ อือ อางเลิง่ แฮ้ง แน
ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง อางเลิง่ แฮ้ง น้าท้าม ชีเย� 20 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย�
“ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า อางแบ ย้า กงา บ้าเจอ ม่าอูบ
่ แงแน� กงา ค่องช่าง อือ โบสถ์
แน โบสถ์อางฮื่อ อือเมอ ม่าอูบ
่ แง� ไม้ ตี แฮ้ออ
ื เมอ ค่องช่าง คาโคลาโค อือ ช้อนกาย้
า น้ อ� 21 นา กงานา บ้าเจอฮาย น้า ล่าแง� ชฺา้ ง กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง กงากย่า ชี อือนา น้า
แอ โว� กงา ยองนา บ้าเจอ ม่าอูบ
่ ชี แน� ไม้ ยอ อางแบ กงา บ้าเจอ ม่าอูบ
่ ชี� แน�
พระเยซู แฮ้ แม้ แน จี่ ยาว โบสถ์ อางฮื่อ ล่อ ฮู อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง พระเยซู
ก้อง แท้ แน จูง ชี มาง พระเยซู นา แมก่า ทาก ชีเย� แน พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่ ชีเย�
“นา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา นี้ แม้แน อางจี่พอ จอ กา ชี เด้� แน�
22
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ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “กงา จี่ นี้ ง ซีน ชี แนยาว� นู้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่าแบ ปี่ ปาว กงา บ้าเจอ จี่ ซี ชี แน� จ้า กงา จี่ ชี นี้ ง เจิน
้ เจ้อ
บ่าซี ยาว นา บ้าเจอฮาย กงานา แมก่า ทาก ล่าแง�” แน�
24 พระเยซู นา นั กโทษ แม้แน พือ ชี ชีเย� ยาว อันนาส พระเยซู นา ปุโรหิต ยอคา
อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ คายาฟาส ก้อง ซฺาแล ปี่ ชี่ เย�
23

เปโตร พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน จี่ แล่ ชียา้ ง
(มธ� 26:71-75; มก� 14:69-72; ลก� 22:58-62)
25 ซีโมนเปโตร ยองก้อง ทื่งกง่า แน จูง บี่ท่อ ปย่าว แล่ เมอ� ยองมู แฮ้ง ยางนา นี้
แม้แน น้าน คู ชีเย� “นา ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ศิษย์ บ่าอ่า ม้าม้า ลา�” แน�

ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “บ่าอ่า� กงา ยาง ศิษย์ บ่าอ่า� แน�
26 ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย่าเจ่น อือ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา ชีเย�
ยา ค่าพ่าย่า ซีโมนเปโตร น่าซื่ง แจล่าก ปี่ ชี่ มาง ย่าช่างม่องน้าม เย� ยา ซีโมนเปโตร
นา นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “กงา นางนา แน ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา โซน โย้เวอ มย้าง ล่า ชี่
บ่าอ่า ลา�” แน�
27 ยาว ซี โมนเปโตร มือ บ่า อ่า แน ทื่อ เทอ จี่ แล่ ชีเย� ยาว ซฺ้ อก ย้าเย่ ยาพ่า ต้าน
ล้า ชี�✡
พระเยซู นา ผู้วา่ ปีลาต ก้อง ซฺ่ืยแล ชียา้ ง
(มธ� 27:1-2, 11-31; มก� 15:1-20; ลก� 23:1-25)
28 ซอทา อางด่า โย้เวอ ยองมู ย่าง พระเยซู นา ซฺ่ ืย แก้บ้า ย่อย อ่อกแลน ชีเย� ยอ
งมู นี้ ยา่ คายาฟาส ยูม
้ โย้เวอ จาย ผู้วา่ ปี ลาต โรมชฺา้ ง มาง ยู้มอางฮื่อ* โย้เวอ แลน
ชี เย� จ้า ยองมู ย่าง ผู้วา่ ปี ลาต มาง ยู้มอางฮื่อ โย้เวอ บ่าอ่อง แล คู เย� ไม้ ยิวชฺา้ ง
อือ ย่า ทื้อ คูง เย ยิว ชฺา้ ง อือ ตี บ่า อ่า โย้ เวอ อ้อ งแล นี้ ย่า ยอง อางโต นา ฮา โซซา
ปี่ แงแน� จาว่า แน บ่า เซฺิ่งบ่าซฺ่าง† ยาว ปัส กาป่อยนื ง เวอ บ่า อ่อง แล กงากา เย�✡
29 แฮ้งเย่ ผูว
้ า่ ปีลาต มือ ยาง ยูม
้ อางฮื่อ อางเง้ โย้เวอ ย่อย อ่อกแอน ยาว ยองนา ซฺ้าน
แอ ชี� ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “กงานา ม่า ล่าวแล ยา บ้าเจอ อางเลิง่ อางซี ฮาย
ชี�” แน�
30 ยาว ยองมือ ผูว
้ า่ ปีลาต นา นี้ แม้แน ม่า คู ชีเย� “จาว่าแน ยาง ชฺา้ ง อางแม่น แน
อู�
้ กงู ยางนา นางก้อง บ่าซฺ่ืยล้า เป� แน�

ผู้วา่ ปี ลาต มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “นี้ แม้แนยาว ยางนา นอง อางลี้
บอางล่าว วา แน ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ปาว� แน�
จ้า ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน จี่พอ คู ชีเย� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า อางซี อางจา ม้าม้า ย้า� ยาง
นา แซ่ นี้ ย่า อางซูม ย้า� จ้า โรม อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ กงูมู ยิว ชฺา้ ง อือ นา อ่า ซ่าง
มางนา บ่าปี่ แซ่ ล่า เป� แน� 32 ยาว นี้ แม้แน เพล่อ ชี นี้ ยา่ ไม้ พระเยซู มอ ชี ชี แม้
แน ม้าม้า แน เพล่อ ปี่ ง เย� ยา ล้อแม้ กงา ซฺี้ แงแน� ยา ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ แง�
โรมชฺา้ ง อือ ต้าดต่อน ชฺา้ ง นา แซ่ ซฺี้ ปี่ แฮ้งแม้แน�✡
33 ยาว ผู้ วา
่ ปี ลาต มือ ยาง ยู้มอางฮื่อ โย้เวอ ย่อย อ้องแลน ยาว พระเยซู นา ฮ้าว
อ้องแล ปี่ ชี�
่ ยาว นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “นา ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด มาง ลา�” แน�
31 แฮ้งเย่

✡ 18:27 18:27 ยอห์น 13:38

*

18:28 18:28 โรม อางเมิง ฮูพลา มาง ยูม
้ อางฮื่อ นี้ ยา่ ศาลปรีโทเรียม ย่าง

† 18:28 18:28 โซซา แน บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง
ย้าเย่� ศาล นี้ ม้า ผู้วา่ ปีลาต ยูม
้ อางฮื่อ โย้เวอ ดื้ง เย�
✡ 18:28
อือ นี้ แม้แน เจ่อ กาง เย� ยิวชฺา้ ง ตี บ่าอ่า โย้เวอ อ้องแล นี้ ยา่ ยอง อางโต นา ฮาย โซซา ปี่ แงแน�
18:28 ยอห์น 11:55 ✡ 18:32 18:32 ยอห์น 12:32

ยอห์น 18:34
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ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน พอย ชีเย� “นี้ ย่า นาง เย้ งบู้ แอล้า อ้าว ฮาก ม่ายแบ ปี่
ล่าง� แน�
35 ยาว ผู้วา
่ ปีลาต มือ นี้ แม้แน น้าน แล่ ชีเย� “นาง เย้ง กานยาว กงา ยิวชฺา้ ง ลา�
ชฺา้ ง นางนา ซฺ่ืยล้า ล่า คูชี อือย่า� นาง ชฺา้ ง แน ปุโรหิต ยอคา อือ ย้าเป� ท้าว นา บ้า
เจอ อางเลิง่ อางซี ฮาย แอ�” แน�
36 ยาว พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “กงา ล่า ที่ นี้ ยา
่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี
บ่าอ่า เป� จาว่าแน แฮ้แม้แนยาว กงา ชฺา้ ง อืม ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา กงานา บ่าปี่ ชู ล่า
เป� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ กงา ล่าที่ นี้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่ากงาจายล้า� แน�
34

37 แฮ้งเย่ ผูว
้ า่ ปีลาต มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชี� “ท้าว นี้ แม้แนยาว นา ก่าซ้าด

ย้าวา�” แน�
ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย� อางอ้า ย้า นาง จี่ นี้ ยา่ อางกง่า ย้าเป�
นี้ งย้า กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ เกิด
้ ลือ ชี นี้ � ไม้ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าแบ
ปี่ ง แนนอ� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อางเลิง่ ม้าม้า มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือย่า� กงา จี่ต่าง
นา น้า คูแง� แน�
38 ยาว ผูว
้ า่ ปีลาต มือ พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ บ้าเจอ�”
แน�
แฮ้แม้ แน น้า เปิน ยาว ยาง อ่อกแอ ชฺา้ ง อือ นา ซฺ้าน แอ แล่ ชีเย� ยาว ยองนา นี้
แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “ยา อางเลิง่ อางซี ฮาย ชี แน กงา บ่ามย่าง น้ อ� 39 จ้า นองเมอ
นี้ แม้แน อางลี้บอางล่าว จา แง อ่าลา� ปัสกาป่อยนื ง เคิน ยาว นอ กงานา นั กโทษ ทื่อ
ม่าง ตอ ปี่ ล่าง� นอ กงานา ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด นี้ มางนา อางตอ ปี่ ล่าซี่ ลา�” แน�

ค่องช่าง อืม นี้ แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว คูง เย� “ยางนา บ่าตอ โจ� จ้า บารับบัส นา
ตอโว�” แน� (บารับบัส อางเมิง คล้าว โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อางซื่กอางซ่าก ฮาย
ตอล้า ปี่ ชี่ มาง ย้าเย่��
40 จ้า

19
พระเยซู นา ต้าดต่อน ซฺี้ ปี่ ชียา้ ง

1 แฮ้งเย่

ผู้วา่ ปี ลาต มือ ชฺา้ ง นา ม่า พระเยซู นา ซ้าดอางคอล่าตื่อ ชืก ปี่ ชี�
่ 2 ยาว
ตาฮ้าน อืม จี่กู่ ป่าง แฮ้ง ไจ มงกุฎ แต่ง ชีเย� ยาว พระเยซู อางตู่ โย้เวอ ช่อง ปี่ ชีเย�
แน พระเยซู นา ค่าลาวอางเง้โลบแล่ เซฺ่อ สี ม่วง ก่าซ้าด ค่าลาว แม้แน ชีแฮ้ง ตูม ปี่ ชี่
เย� 3 ยาว ยองมู ย้าง ไลเทอ ย้าเย่ เพ่นกา พระเยซู นา อ้องซฺ้า แล คู ชี� แน พระเยซู
นา นี้ แม้แน จี่ ฮูยา้ คู ชีเย� “ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เวอ� จาบื่อดื้งบื้อ แน จา โว�” แน�
ยาว ยองมือ พระเยซู นา แมก่า เวอ ทาก ชีเย�

ยาว ผู้ วา่ ปี ลาต ชฺา้ ง อือ นา อ่ อกซฺ้า แอ ชีเย� ยาว ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย�
“ฮู ปาว กงา อามือ ยางนา นองก้อง ชา ซฺ่ืย ลือ เป� ไม้ กงา นองนา แบ ปี่ ล่าง� กงา
ยาง อางซี ฮา ชี แน บ่ามย่าง� แน� 5 ยาว พระเยซู นา ผู้วา่ ปี ลาต ยู้มอางฮื่อ ล้าก้า
โย้เวอ ซฺ่ืย อ่อกลืน ชีเย� ยาง อางตู่ โย้เวอ จี่ กู่ ม งกุฏ ช่อง ปี่ ชี่ เย� แน ค่า ลาวอางเง้
โลบแล่เซฺ่อ สีม่วง ตูม แล่ชี่ เย� ยาว ผูว
้ า่ ปีลาต มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ฮูปาว
ยา นู้เวอ จ่าน ญ้า� แน�
4

6 ปุโรหิต

ยอคา อือ แน ชฺา้ ง โบสถ์ อางฮื่อ ฮู พลา อืม พระเยซู นา มย้าง คู ยาว ยอง
นี้ แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว คู ชีเย� “ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด แซ่ โว� ไม้กางเขน

ยอห์น 19:7
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ท่า เวอ ตื่อตี้ด แซ่ โว�” แน� ยาว ผู้วา่ ปี ลาต นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “นอง ยางนา ซฺ่ืย
ฮา แอ ปาว� ไม้ กงา บ่ามย่าง น้ อ ยา อางเลิง่ อางซี ฮา ชี� แน�
7 ยาว ยิวชฺา
้ ง ยอคา อืม นี้ แม้แน จี่พอย คู ชีเย� “ยิว อางลี้บอางล่าว โย้เวอ เค่ ยาว
ยา อางเลิง่ อางซี ฮา ชี� ยาง อางซี นี้ ยา่ กงาซฺี้ แง� ไม้ ยา พาจาวอางย่า แน ฮาจ่า
แล่ง น้ อ� แน�
8 ผู้ วา
่ ปี ลาต แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ยาง แค ยืก ชีเย� 9 ยาว ผู้ วา่ ปี ลาต มือ ยาง ยู้
มอางฮื่อ โย้เวอ อ้องแลน แล่ชี่ เย� ยาว พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน แล่ ชีเย� “นา ล้อ
เกิง้ จายล้า แอ�” แน� จ้า พระเยซู บ่าม่า เย� 10 แฮ้งเย่ ผูว
้ า่ ปีลาต มือ ยางนา นี้ แม้
แน จี่ชา่ ง ชี� “นา กงานา บ่าจี่ชา่ ง ล่า กานา ลา� นา บ่าแบ ล่า กงา ชฺา้ ง นา ม่า นางนา
ตอ ปี่ ล่าเวิม อางกงา� แน ชฺา้ ง นา ม่า นางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด แซ่ ปี่ ล่าเวิม
อางกงา� แน�
11 ยาว พระเยซู นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “จาว่าแน พาจาว มาง นางนา ล่าที่ บ่าปี่ จา ล่า
อู�
้ นา กงา ล่อ แน ล่าที่ บ่าฮื่อ� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง กงานา ซฺ่ืย นางนา ซฺาล้า ล่าชี่ อือย่า
นาง ล่อบ่าปา อางบล่าบ บย่า แล่แง� แน�
12 ผู้ วา
่ ปี ลาต แฮ้ แม้ แน กงากย่า ยาว ยาง พระเยซู นา ชา ตอ ชีเย� จ้า ยิว ชฺา้ ง
ยอคา อือ นี้ แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว ล้า ชีเย� “จาว่าแน นาง ยางนา ตอย ยาว� นา ก่าซ้าด
ยอคา ซีซาร์ อางช่าง บ่าอ่า� ไม้ อ่าซ่าง ก่าซ้าด แน ฮาจ่าแล่ แง� ยา ก่าซ้าดยอคา ซี
ซาร์ นา เม้อ แงแน ทื่อช่างกานญา� แน�
13 ผู้ วา
่ ปี ลาต แฮ้ แม้ แน กงากย่า เมอ ยาง พระเยซู นา อางเง้ โย้ เวอ ซฺ่ืย อ่ อกลืน
ชีเย� ยาว ยาง อางซีต้าดต่อนดื้งย้า โย้เวอ ดื้ง ลือ ชีเย� อางซีต้าดต่อนดื้งย้า แฮ้ยา่
ลอบา ค่าง ชี ชี แน ฮ้าว เย� (อารเมค ต่าง เวอ “กับบาธา� แน ฮ้าว แง��
14 ยาว แฮ้นืง วันศุ กร์ เย� แน ปั สกาป่ อยนื ง แต่งจ่าล่างจ่านื ง เย� แฮ้ญ่าม เมอ นื
งก้องฮ่างจฺ่าญ่าม นาตู้� ผู้วา่ ปีลาต มือ ชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ฮูปาว นู้เวอ
จาน ญา นอง ก่าซ้าด มาง�” แน�
15 ยาว ชฺา
้ ง อืม นี้ แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว คู ชีเย� “แซ่ โว� แซ่ โว� ยางนา ไม้กางเขน ท่า
โย้เวอ ตื่อตี้ด แซ่ โว�” แน�
ยาว ผู้ วา่ ปี ลาต มือ ยองนา นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “นอ กงานา นอง ก่าซ้าด มางนา
ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด แซ่ ปี่ ล่าง ลา�” แน�
ยาว ปุโรหิต ยอคา อืม นี้ แม้แน จี่พอย ชีเย� “กงู เมอ ก่าซ้าด ทื่อม่าง ญา จา แง�
แน กงู ก่าซ้าด ม้า ซีซาร์ เป� แน�
16 แฮ้งเย่

ตี้ด แอ ปี่ ชี�
่

ผู้วา่ ปี ลาต พระเยซู นา โรม ตาฮ้าน อือนา ปี่ ยาว ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อ

พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชียา้ ง
(มธ� 27:32-44; มก� 15:21-32; ลก� 23:26-43)
ยาว ตาฮ้าน อืม พระเยซู นา ซฺ่ืย แอน ชีเย 17 พระเยซู ไม้กางเขน ยางนา ไจ ตื่อตี้ด
แฮ้ง ป่า แล่ ยาว “อางตู่ ตู่คย่าม ตาแซ้� แน ฮ้าว โย้เวอ ย่อ แอ้น ชีเย� (อารเมค ต่าง
เวอ กลโกธา แน ฮ้าว เย�� 18 ยาว ยอง โย้เวอ เคอ แอ ยาว พระเยซู แน ค่าโม่ยค่าม
โจน 2 คู่น มาง เย่ดนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชีเย� พระเยซู นา เย่ด ก้องนื้ ง โย้เวอ
ดื้ง ปี่ ชีเย� 19 ยาว ผู้วา่ ปี ลาต มือ ล่าไม แป้น ไม้ กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี โย้เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชีเย� “เยซู นาซาเร็ธ บ่า� ยา ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด� แน� 20 ยาว ชฺา้ ง
อางอีบ่าอ่า เย ไม้กางเขน ท่า แต้ม ชี ชี แฮ้ง กงาอ้าน คู ชี� ไม้ พระเยซู นา ไม้กางเขน
ท่า ตื่อตี้ด ชี แฮ้ อางเมิง โย้เวอ อางแท้ เย� แน อางไล่ แต้ม กาน ชี แฮ้ อารเมค ต่าง
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แน ลาตินต่าง (โรมต่าง� แน กรีก ต่าง เย� 21 ยาว ปุโรหิต ยอคา อืม ผู้วา่ ปี ลาต นา
นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด แน บ่าแต่ม โจ� จ้า นี้ แม้แน แต้ม ปาว� ‘ค่า
พ่าย่า นี้ ม้า ยิวชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด แน ฮาจ่าแล่ แง� ” แน�
22 จ้า ผู้วา
่ ปี ลาต มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่พอย ชีเย� “กงา บ้าเจอ แต้ม ชี ชี� แฮ้แม้
แน ตอย จาย ปี่ โว�” แน�
23 น่ อง เวอ ตาฮ้า น อือ พระเยซู นา ไม้ กางเขน ท่า โย้ เวอ ตื่อ ตี้ด ยาว� ยอง 4 คู่น
ย่าง พระเยซู อางก่าอางตูม ย่าง กามาง กาพื้น กาแน เปิ่ ง ลางกา ชีเย� จ้า พระเยซู
ค่าลาว ล่ามโล่ด ตูมแล่เซฺ่อ ตูม แล่ชี่ แฮ้ พ้าทอ ชี อือ เย� แน กู่ยตี้ด ฮ่อย บ่าจา เย�
ไม้ พ้า ทื่อพื่น ญา เย ไจ แต่ง ชี�
่ 24 ยาว ยองมู แฮ้ง นี้ แม้แน ม่า ลางกา ชีเย� “นี้ ยา่
บ่ากงา ชีด เปิ่ ง กาคา� จ้า เบอจอก ฮู ปาว อ่าซ่าง กงา แง� แน� ยาว นี้ ยา่ พระคัมภีร ์
โย้เวอ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แม้แน ม้าม้า ย้าเย่ ตอล้า ชี� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม
ชี ชีเย�
“ยอ กงา อางก่าอางตูม แฮ้ง เปิ่ ง ลางกา แง�
ยาว กงา ค่าลาว ล่ามโล่ด ตูมแล่เซฺ่อ แฮ้ง เบอจอก* ลางกา แง� แน� ✡
ยาว ตาฮ้าน อืม แฮ้แม้แน ม้าม้า ย้า ฮา ชี�
25 ยาว พระเยซู อางบา� อางบืง แน มารีย์ โคลปั ส ค่า บา แน มารีย์ มัก ดาลาชฺ้ าง
มาง พระเยซู นา ไม้กางเขน ตื่อตี้ด ชี โย้เวอ แท้ แน จูง คู ชีเย� 26 ยาว พระเยซู ยาง
อางบา แน ยาง ศิษย์ ลาก มางนา ฮู มย้าง ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง อางบา มางนา นี้ แม้แน
จี่ ชา่ ง ชี� “อ่า บา เวอ� ยางนา นาง อางย่า เพล่อ ปี่ ปาว� แน� 27 ยาว พระเยซู มือ
ยาง ศิษย์ แฮ้ มางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “ยางนา นาง อางบา เพล่อ ปี่ ปาว� แน�
ยาว ศิษย์ แฮ้มาง แฮ้เมอจาย ย้าเย่� พระเยซู อางบา มางนา ยาง ยูม
้ โย้เวอ ซฺ่ืย ดื้ง
แอ ชี�
พระเยซู ซฺี้ ชียา้ ง
(มธ� 27:45-56; มก� 15:33-41; ลก� 23:44-49)
28 ยาว พระเยซู แบน ชีเย ล่า กาน กู ยา
่ งกู เจ้อ นี้ ยา่ ว่า เปิน โค ญา แน� ยาว ยาง
นี้ แม้แน จี่น ชีเย� “กงา ล้าง แบ ค่า� แน� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ มอ ชี ชี แฮ้ง ม้าม้า แน
เพล่อ ปี่ แงแน เย� 29 ยาว โย้เวอ ม้ออูง้ อางย่า ทื่อซื่อ ตื้ง จา ชีเย� ม้ออูง้ คล้าว โย้
เวอ อ่างูน
่ แต่ค่า อางเช้น อือ กาน ชี ชีเย� ยาว ยอง อูไ่ ต่ แฮ้ง อ่างูน
่ แต่ค่า โย้เวอ ตือ
ชีเย� ยาว อู่ไต่ แฮ้ง หุสบ ล่างาม ตู่ตีน โย้เวอ ชอก ยาว โญก คื้น แล ปี่ ยาว พระเยซู
ม่านป่อง ม่านคอ โย้เวอ แดด ชีเย� 30 ยาว พระเยซู อ่างูน
่ แต่ค่า แฮ้ง อางอี้ กงาเจ้อ
แล่ ยาว ยาง นี้ แม้ แน จี่น ชีเย� “เปิน ญา� แน� ยาว พระเยซู มือ แมก่ า บอก ยาว
อางซ่า แช ซฺี้ กา ชีเย�
พระเยซู นา ป่องปอง อางปย้า โย้เวอ ซฺ้าม ต้ามแล้ม ชาว ชียา้ ง
แฮ้นืง วัน ศุกร์ เย� จ้า ซอทา แปล้น ล้า ยาว ลองนื ง เย� แฮ้งเย่ ยิว ชฺา้ ง ยอคา
อืม ผู้ วา่ ปี ลาต นา ป้า ตาฮ้า น อือ นา ม่า ชฺา้ ง ไม้ กางเขน ท่า เวอ ตื่อ ตี้ด ชี อือ นา กอ
แคง เคลิก ปี่ ชี�
้ ลู่ ง ลือ ปี่ แง�
่ ไม้ ยองนา อางไว่ แน ซฺี้ ปี่ ยาว ชฺา้ งซฺี้ อางโต แฮ้ง ยูย
ไม้ ยิวชฺา้ ง อือย่า ลองนื ง เวอ ไม้กางเขน ท่า เวอ ชฺา้ งซฺี้ บ่าแป่น จา ปี่ ซี้ เย� ไม้ ลองนื ง
นี้ ยา่ อางนื ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เย� 32 แฮ้งเย่ ตาฮ้าน อืม ค่าพ่าย่า 2 คู่น พระเยซู ก่อง
ทาง โย้เวอ ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชี เย่ดนา กอแคง เคลิก ชี� 33 ยาว ตาฮ้าน อืม
* 19:24 19:24 เบอจอก นี้ ยา่ ลอบาซื่อ แฮ้ง บ่าอ่าย้าว ล่าไม อางอี แฮ้ง ช้อน ชี ยาว แช้ ชู ยู้ แง� ✡ 19:24
31

19:24 สดุดี 22:18
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พระเยซู ก้อง ย่อ เคิน ลือ ชีเย� ยาว ยองมือ พระเยซู ซฺี้น ชี แน มย้าง ชีเย� แฮ้งเย่
ยอง พระเยซู นา กอแคง บ่าเคลิก แง� 34 จ้า ตาฮ้าน ทื่อม่าง จา ชีเย� ซฺ้าม ต้ามแล้
ม แฮ้ง พระเยซู ป่องปอง อางปย้า เวอ ชาว ชีเย� ยาว ซฺ้ อก เย ซฺี่ แน ล้าง เซฺ่อ อ่ อก
ลืน ชี� 35 (ยาว ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา ชีเย� ยา อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง กงามย้าง ชีเย� ยาว
ยาง ฮากนา อู่บน้า ปี่ ชีเย� ยา บ้าเจอ กงามย้าง ชี แน� ยาว ยาง อางเลิง่ อูบ
่ ชี นี้ ยา่
อางเลิง่ ม้าม้า� ยาว ยาง นองนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นองนา เจ่อ ปี่ ล่าง แนนอ��
36 อางเลิง
่ นี้ แม้ แน ตอล้า ชี นี้ ยา่ � ไม้ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง ม้า ม้า
แน เพล่อ ปี่ ง แน เย� มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี� “ยาง อางกง่า
ว นี้ ยา่ ทื่อซี แนม บ่าเคลิก� แน�✡ 37 แน พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน มอ ชี แล่ชี่ เย�
“ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง ยอง ชาว ชี มางนา ฮู คูแง� แน� ✡
พระเยซู นา ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ เวอ ชี ชียา้ ง
(มธ� 27:57-61; มก� 15:42-47; ลก� 23:50-56)
38 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา ชี� ยาง อางเม้ง โยเซฟ แน� ยา อาริมาเธีย ชฺา
้ ง� ยา พระ
เยซู นา นื งบาชี เย� จ้า ยา อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ แบ เย� ไม้ ยา ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา แค
เย� ยาว โยเซฟ มือ ผู้วา่ ปี ลาต ก้อง พระเยซู ศพ แฮ้ง ป้า แล ชีเย� ยาว ผู้วา่ ปี ลาต
มือ โยเซฟ นา ปี่ ชี� แฮ้งย้า โยเซฟ มือ พระเยซู ศพ ย่าง ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ ฮ้าน ชี
แอ ชีเย�
39 ยาว นิ โคเดมัส คาตา เย ล้าน ชี� ยา ต่องก่า เวอ มู่งคี่ โย้เวอ พระเยซู นา อางซฺ้า
ล้า กางซื้ง ย้า� ยาว ยา อางเกิ่ งอางฮ้อ ม ฮ้าน ล้าน ชีเย� อางเกิ่ งอางฮ้อ ม แฮ้ ยา่
มดยอบ แน กฤษณา† ซูน ลางกา ชีเย� ฮ่าน แฮ้ 30 กิโลกรัม ล่อ ซฺ่า เย� 40 ยาว โย
เซฟ แน นิ โคเดมัส เย่ด พระเยซู ศพ แฮ้ง ยูอ
้ ่อก ยาว� อางเกิ่งอางฮ้อ ม ย่าง อางโต
เวอ พ่อ ชี� ยาว พ้า อางป่อน อางฮู่ อางคา ย่าง ป้าน ชีเย� นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ
ชฺา้ งซฺี้ นา ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ ชา ชี เมอ อางลี้บอางล่าว ฮา ย้างย้า� 41 พระเยซู นา
ไม้กางเขน ท่า ตื่อตี้ด ชี โย้เวอ โซน ทื่อโซน จา ชีเย� โซน คล้าว โย้เวอ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้
42
อางซฺ่ือ จา เย� ชฺา้ งซฺี้ นา บ่า ชี กางซื้ง เย�
ยาว เย่ด พระเยซู ศพ ย่าง ท้าม คล้า ว
โย้เวอ ฮ้าน แลน ชีเย� ไม้ ท้าม แฮ้ พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า ตื่อตี้ด ชี โย้เวอ อางแท้
เย� แน แฮ้นืง ลองนื ง ชา เคิน ชีเย�

20

พระเยซู แต่ล้า แล่ชี่ ย้าง
(มธ� 28:1-10; มก� 16:1-8; ลก� 24:1-12)
1 ว่านตีด ซอทา อางด่า โย้เวอ มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มาง ท้ามชฺา
้ งซฺี้ชียา้ โย้เวอ แลน
ชีเย� ยาว ยาง มย้าง ชีเย ท้าม อ้องย้า เวอ ลอบา อางฮื่อ พี่ ชี ชียา้ ง ต่านอ่อก ชี แน�
2 แฮ้งเย่ ยาง ซีโมนเปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ลาก มางนา ฮื่น ซฺ้าแล ชี� ยาว นี้ แม้แน
ม่า ชีเย� “ยอ กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง อางโต ย่าง ท้าม เวอ ยู้ อ่ อกแอน ชี� จ้า ล้อ เกิง้
ฮ้าน ชี แอชี นามบ่าแบ ล้า� แน�
3 แฮ้งเย่ ซี โมนเปโตร แน ศิษย์ แฮ้ มาง ท้า มชฺา
้ งซฺี้ ชี ยา้ โย้ เวอ แลน ชี� 4 เย่ด ฮื่น
แลน ชีเย� จ้า ศิษย์ แฮ้มาง ฮื่น เคอ แล ออน เย� ไม้ ยา ซีโมนเปโตร ล่อบ่าปา เย ฮื่น
ไว่ แง� 5 จ้า ยา ท้าม คล้า ว โย้เวอ บ่า อ่อง แล เย� ยา อางเง้ โย้เวอ จาย ท้าม คล้า
ว โย้เวอ บอกฮูน ชีเย� ยาว ยาง พระเยซู นา พ้า ปาน ชียา้ ง โบย จา นา มย้าง ชีเย�
✡ 19:36 19:36 สดุดี 34:20; อพยพ 12:46; กันดารวิถี 9:12 ✡ 19:37 19:37 เศคาริยาห์ 12:10 † 19:39
19:39 มดยอบ แน กฤษณา นี้ ยา่ เครือ
่ งเทศ อางแป่ อางฮ้อม นํ้าหอม ไจ แต่ง อือ เย� แน ชฺา้ งซฺี้ นา ท้าว เย� บ่าพูม
ฮู่ เวอ
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6 ยาว

ซีโมนเปโตร เคินล้า ชีเย� ยาว ยาง ท้าม คล้าว โย้เวอ ย่อ อ้อง แลน ชีเย� ยาว
ยาง พ้า โบย จา นา มย้าง ชีเย� 7 จ้า พระเยซู อางตู่ โย้ เวอ พ้า ปาน ชี แฮ้ ยา่ โตบ ชี
ชีเย� แน พ้า พระเยซู อางโต เวอ ปาน ชี โย้เวอ ทื่ งกง่า แน บ่าชี เย� 8 ยาว ศิษย์ ซี
โมนเปโตร ฮู่ เวอ เคอล้า ชี มาง ซีโมนเปโตร นา เค่ ท้าม โย้เวอ อ้องแลน ชีเย� ยาง
มย้าง ยาว เจ่อ ชีเย� 9 (ไม้ ยอ มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งนา ม้าม้า แน ตอ
ล้า แงแน บ่าเย่ง เคอ กาเย� มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชีเย� พระเยซู
ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่แง แน��
10 ยาว เย่ดมือ ยูม
้ เวอ พ่าว แอ้น แล่ชี่ เย�
พระเยซู มารีย์ มักดาลาชฺา้ ง มางนา มย้าง ปี่ ชียา้ ง
(มก� 16:9-11)
11 มารีย์ ท้ามชฺา
้ งซฺี้ชย
ี า้ ล้าก้า โย้เวอ อูง้ จูง ชีเย� ยาง อูง้ จูง เมอ ท้าม คล้าว โย้เวอ
12
บอก ฮูยแล ปี่ ชี่ เย� ยาว ยาง เท่วาด่า 2 องค์ มย้าง ชีเย� เท่วาด่า มางเย่ด อางก่า
อางตูม อางป่อน ตูม แล่ชี่ เย� แน พระเยซู อางโต โบ้ยอ่าน โย้เวอ ดื้ง ชีเย� เท่วาด่า
ทื่อม่าง ม้า ตู่กู่ม ป่ากย่า ดื้ง ชีเย� แน เท่วาด่า ทื่อม่าง ม้า ป่าต่อง ป่ากย่า ดื้ง ชีเย�

เท่ วาด่า มางเย่ด มารีย์ นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “นา บ้าเจอฮานา อูง้ แง�”
แน� ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่พอย ชีเย� “ยอ กงา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ซฺ่ืยแอ้น ชี� แน กงา
บ่าแบ ยอ ยางนา ล้อเกิง้ ซฺ่ืยแอ้น ชี� แน� 14 ยาง แฮ้แม้แน จี่ ยาว น่ องน่ อง ป่ากย่า
แมก่า พลาบ แอ ปี่ ชี่ เย� แน ยาง พระเยซู จูง จา นา มย้าง ชีเย� จ้า ยา พระเยซู แน
บ่าแบ เย�
15 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้ แน น้าน ชีเย� “นา บ้า เจอฮานา อูง
้ แง� นา อ่า
ซ่าง นา ซฺ้ากว่า แง�” แน�
มารีย์ เย้ง เย พระเยซู โซนว่าฮู แน� แฮ้งเย่ นี้ แม้แน จี่ ชี� “จาว่าแน นาง ยางนา
ซฺ่ืยแอ้น ยาว กงานา ม่าย ล่าปาว� กงา ยางนา ล่า แอแน� แน�
16 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “มารีย์ เวอ� แน�
13 ยาว

ยาว มารีย์ แมก่า พลาบแล ปี่ ยาว อารเมค ต่าง จี่ ชี นี้ แม้แน “รับโบนี � แน� (อ่า
จาน นา ฮา เย��
17 ยาว พระเยซู ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “กงานา บ่าชูชี ล่าโจ� ไม้ กงา อ่าโบ้ง นา
บ่ากงา พ่าวซฺ้า แล กาซื้ง� นาง มือ กงา อางช่าง อือนา พ่าวซฺ้า แล ปาว� แน ยองนา
นี้ แม้ แน ม่า โว� ‘กงา อามือ กงา อางโบ้ ง แน นอง อางโบ้ ง มางนา ชา พ่าว ซฺ้า แล
แง� ยา กงา พาจาว แน นอง พาจาว มาง ย้าเป� ” แน�
18 แฮ้งเย่ มารีย์ มัก ดาลาชฺ้ าง มาง พระเยซู ศิษย์ อือ นา นี้ แม้ แน ม่า แล ชี� “กงา
จี่วด
ี อางซื้ง มางนา มย้าง ย่า�” แน� ยาว ยาง ยองนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย� พระเยซู ยางนา
บ้าเจอ จี่ชา่ ง ชี แน�
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา มย้าง ปี่ ชียา้ ง
(มธ� 28:16-20; มก� 16:14-18; ลก� 24:36-49)
19 ว่านตีด มู่งคี่ล้าก้า แฮ้นืง ย่า พระเยซู ศิษย์ อืม ทื่งกง่า แน ดื้งช้อน ลางกา ชีเย�
แน ยอ ยูม
้ ล้องก้อ พี่ อางแซ่ กาน ดื้ง คู ชีเย� ไม้ ยอ ยิวชฺา้ ง ยอคา อือนา แค คูง เย�
พระเยซู มือ ยอง กางมู เวอ จูง ล้า ชีเย� แน นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คู
โว�” แน� 20 พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ ยาว ยองนา ยาง ล่าปู่ แน ป่องปอง อางปย้า โย้เวอ
อางฮ่อย ย่าง ฮูย ปี่ ชีเย� ยาว ศิษย์ อืม นื งบาต่องม่อนซ้า ชีเย�
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ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แล่ ชีเย� “จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จา คู โว� กงา อามื้อ
นองนา ชา ซฺา แล อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง� อ่า โบ้ ง กงานา ซฺา ลือ ปี่ ล่า ชี่
แฮ้งแม้แน ย้า� แน� 22 พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ ยาว� ยองนา อางซ่า กล่าง กาน ชีเย�
แน นี้ แม้ จี่ ชีเย� “อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ ง ลาบยู้ คู โว� 23 จาว่าแน นอง
ชฺา้ ง อางบล่าบ ล้อมางนา อางซี บ่ายู่ แง� ชฺา้ ง อางบล่าบ แฮ้มาง ยาง อางซีอางบล่าบ
ฮา ชี แฮ้ง กงาปูน แล่ แง� จ้า จาว่าแน นอง ชฺา้ ง อางบล่าบ ล้อมางนา อางซี ยู้ แง�
ชฺา้ ง อางบล่าบ แฮ้มาง ยาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง บ่ากงาปูน แล่� แน�
21

พระเยซู โธมัส นา มย้าง ปี่ ชียา้ ง
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือ นา ซฺ้า ล้า เมอ� โธมัส ยองก้อง ทื่ งกง่า แน บ่า ดื่ง เย�
โธมัส ฮาก แฝด แน ฮ้าว มาง ย้าเย่� ยา พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง
ย้าเย่� 25 แฮ้งเย่ ศิษย์ ทื่อ บ่า อืม ยางนา ม่าย แบ ปี่ ชี�
่ แน ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง
ชีเย� “กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา กงามย้าง คู ยา� แน� ยาว ยาง ยองนา นี้ แม้แน จี่พอย
ชีเย� “กงา บ่าเจ่อ� กงา ยาง ล่าปู่ เวอ เล้กโก้น อางฮ่อย แฮ้ง กงามย้าง เมินญา เจ่อ
แง� แน กงา ล่าญู่ง นี้ ง ยาง ป่องปอง อางปย้า โย้เวอ กงาโค่ง อ้องแล ปี่ เมินญา เจ่อ
แง� แน�
26 น่ อง โย้เวอ 7 นื ง จายล้า แล่ ยาว� พระเยซู ศิษย์ แน ตื่น โธมัส คาตา ย้าเย่ ยูม
้
คล้าว โย้เวอ ทื่งกง่า แน ดื้งช้อน ลางกา แล่ช�
ี่ ล้องก้อ อางแซ่ กาน เวิม พระเยซู มือ
อางฮ้อ ง โย้ เวอ อ้อ งล้าน ชีเย� พระเยซู ยอง กางมู โย้ เวอ จูง ล้า ชีเย� แน นี้ แม้ จี่
ชีเย� “จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จา คูโว�” แน� 27 ยาว ยาง โธมัส นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย�
“กงา ล่าปู่ นู้เวอ ฮู โว� แน นาง ล่าญู่ง แฮ้ง โค่ง แล ปี่ ปาว� แน นาง ล่าปู่ แฮ้ง กงา
ป่องปอง อางปย้า นู้เวอ ว่าซ่าว ฮู ปาว� บ่าอ่า แน เย้ง แฮ้ง ว่าง ยาว เจ่อ โว�” แน�
28 ยาว โธมัส มือ นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง� แน กงา พาจาว มาง�”
แน�
29 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “นาง เจ่อ ชี นี้ ยา
่ � ไม้ นา กงานา กงามย้าง ล่า
ป้าน่ อ� จ้า อ่าซ่าง กงานา บ่ากงา มย้าง ล่า แน กงานา เจ่อ ล่าง� ยา ก่ามป่อน บย่า
ย้า กงาบู้ แง� แน�
24

ยอห์น บ้าเจอฮาย ปาบ นี้ ปาบ แต้ม ชี
ยาง ศิษย์ อือ ล้าก้า โย้เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี นี้ ยา่ อางอี
บ่าอ่า เย จา แล่ง� จ้า ปาบ นี้ ปาบ ก้อง บ่ากงา แต้ม ชีเย� 31 จ้า ปาบ นี้ ปาบ ก้อง เวอ
อางเลิง่ แต้ม ชี นี้ ยา่ � ไม้ นองนา เจ่อ ปี่ ล่า คูแง แนนอ� พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า� แน ยา พาจาวอางย่า แน� ยาว
นอง นื งบาชี เมอ นอ ยาง ปาปาย ย้า จี่วด
ี ม้าม้า จา คูแง�
30 พระเยซู

21
พระเยซู ยาง ศิษย์ 7 คู่น อือนา มย้าง ปี่ ชียา้ ง
พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ ทื่อเทอ มย้าง แล่
ปี่ ชีเย� อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ยา่ นี้ แม้แน เย� 2 แฮ้ญ่ามเมอ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ทื่งกง่า แน ดื้ง
ช้อน ลางกา ชีเย� ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นี้ อือ ย้าเป� ซี โมนเปโตร� โธมัส ฮาก แฝด แน ฮ้าว
มาง� นาธานาเอล คานา ค่อง กาลิ ลี แควน เวอ จายล้า ชี มาง� เศเบดี อางย่าย่าค่า
2 คู่น มาง เย่ด� พระเยซู ศิษย์ ทื่อบ่า อือ 2 คู่น� 3 ยาว ซีโมนเปโตร ยองนา นี้ แม้แน
จี่ชา่ ง ชีเย� “กงา ล่องแต่ ซฺ้า แอ ปานา� แน�
1 ยาว
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จ้า ยอง ซี โมนเปโตร นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง คู ชีเย� “กงู คาตา ย้า เค่ แอ แง� แน�
แฮ้งเย่ ยอง ซฺ่ืย ลางกา ล้องตา แอ้น ชี� จ้า แฮ้ คี่ ยอ ท้าน ย้าเย่ ล่องแต่ บ่ากงา คู�
4 ยาว ซอทา เวอ พระเยซู แปฟาง เวอ จูง ชีเย� จ้า ยาง ศิษย์ อือ พระเยซู แน บ่า
แบ คู เย� 5 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “อางช่าง นอง เวอ� ล่องแต่
กงา คู แอ ลา�” แน�
ยาว ยอง นี้ แม้แน ม่า คู ชีเย� “ท้านยา บ่ากงา คู� แน�

พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “ล้อง ล่าม่า ป่ากย่า ฮอจื้ง แฮ้ง จาน
แอ ปี่ โว� ยาว นอ ล่องแต่ กงา คูแง� แน� ยาว ยอง ฮอจื้ง ย้าง จานแอ ปี่ ชีเย� ยาว
ล่องแต่ อางอีบ่าอ่า เย กงาย คูช�
ี ฮอจื้ง แฮ้ง บ่าเซฺอ จ่าก่า กา แอเคอ เย�
6 ยาว

พระเยซู ศิษย์ ลาก มาง ซีโมนเปโตร นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่ว ี
ดอางซื้ง มาง ชีมา�” แน� ยาว ซีโมนเปโตร มือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง แน กงากย่า ยาว�
ยาง อางไว่อางคย้าง เย ฮอจื้ง จาน เมอ ค่าลาว แล แล่ชี แฮ้ง กอยตูม แล่ช�
ี่ ยาว ยาง
ล้าง โย้เวอ เปิก ลู่งแอน ชีเย� ยาว ยาง ล้าง ล่อย แปฟาง โย้เวอ แลน ชีเย� 8 จ้า ศิษย์
ทื่อบ่า อือย่า ล้องตา เค่ ล้าน คู ชีเย� แน ฮอจื้ง ล่องแต่ ปลื้ง แน จา ชี แฮ้ง คาตา เย
เซฺอ ล้าน ชี� ไม้ ยอ แปฟาง โย้เวอ บ่าเว่อ เย� 100 เมตร ล่อ นี้ ง ญาเย่ เว่อ แง� 9 ยาว
ยอง แปฟาง เวอ เคิน ล้าเมอ� ล่องแต่ แน ค้านู้มป่าง ยาง บีจ
่ ี อางจฺ่อ เวอ คาง จา นา
มย้าง คู ชีเย� 10 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “นอง ล่องแต่ ซฺ้า กงา
คูชี แฮ้ง คาตา แน ฮ้าน ล้าน โว�” แน�
7 ยาว

11 แฮ้งเย่

ซีโมนเปโตร ล้อง โย้เวอ ลู่งแอ้น ชี� ยาว ยาง ฮอจื้ง แฮ้ง แปฟาง ท่า โย้
เวอ เซฺอ ตายแลน ชีเย� ล่องแต่ อางฮื่อ ปลื้ง ย้า จา แง� แน 153 โต เย ดาบ กงา ชี�
จ้า ล่องแต่ ล้อม้อก บย่า เวิม ฮอจื้ง แฮ้ บ่าแช เย� 12 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้ แม้
แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ซอทา ฮ่างจฺ่า คู ปายา� แน� จ้า ยองมู นี้ ยา่ ทื่อม่าง แนม ยางนา บ่า
น่า จอ กา เย� “นา อ่าซ่าง เวอ�” แน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางแบ เย� ยา จี่วด
ี อางซื้ง มาง
ย้าแน� 13 ยาว พระเยซู ย่อย อ้อง ลาน ชีเย� ยาว ยาง ค้านู้ม ป่าง แน ล่องแต่ แฮ้ง
กอย ท่าม แล่ ยาว ยองนา ปี่ ชีเย� 14 พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่เมอ ยาง ศิษย์ อือนา
มย้าง ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � นี้ เทอ 3 เทอ เคิน ญา เย�
พระเยซู เปโตร นา จี่ชา่ ง ชียา้ ง

ยาว ยอง ซอทาฮ่า ง จฺ่า ก่อ คู เมอ� พระเยซู มือ ซี โมนเปโตร นา นี้ แม้ แน น้าน
ชีเย� “ซี โมนเปโตร ยอห์น อางย่า เวอ� นา กงานา ยอง ล่อบ่าปา แน ม้าม้า ล่า ลาก
ล่าแง�” แน�
ยาว ซีโมนเปโตร มือ ยางนา นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นาง อาง
แบ ย้า กงา นางนา ลาก ล่าง� แน�
ยาว พระเยซู ยางนา นี้ แม้ แน ม่า ชีเย� “ชฺา้ ง กงานา เจ่อ ล่าง อือ นา ฮู พลา โว�
แกะปอฮู แกะอางย่า อือนา ฮูพลา แม้แน�” แน�
15

พระเยซู ยางนา ทื่อเทอ น้าน แล่ ชี่ เย นี้ แม้ แน� “ซี โมนเปโตร ยอห์น อาง
ย่า เวอ� นา กงานา ม้าม้า ล่า ลาก ล่าแง�” แน� ยาว ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “โอ่ย
จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นาง อางแบ ย้า กงา นางนา ลาก ล่าแง� แน� ยาว พระเยซู มือ ยาง
นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “กงา แกะ อือนา ฮูพลา ล่า โว�” แน� 17 ยาว พระเยซู ยางนา
ทื่อเทอ น้าน แล่ ชีเย� นี้ เทอ 3 เทอ เคิน ญาเย่� “ซีโมนเปโตร ยอห์น อางย่า เวอ� นา
กงานา อางลาก ล่ายลา�” แน�
16 ยาว

ยอห์น 21:18
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ยาว ซีโมนเปโตร พระเยซู ยางนา 3 เทอ แน นี้ แม้แน น้า ชี แฮ้ง นื งบาชูม
่ ชีเย� “นา
กงานา อางลาก ล่ายลา�” แน� แฮ้งเย่ ยาง นี้ แม้แน จี่พอ ชี� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นา
กูยา่ งกูเจ้อ แบ แง� นา อางแบ ย้า กงา นางนา ลาก ล่าแง� แน�
แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงา แกะ อือนา ฮูพลา ล่าโว� 18 กงา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า� นาง ย่าม่าง บ่าม่าง เมอ� นา นาง ทื่อม่าง แน ก่าตูม
แล่ ยาว นาง นื งบาจาบวา ย้า แอ ล้า กว่า แง� จ้า นาง ย่าม่าง ม่าง เมอ� นาย่า นาง
ล่าปู่ แฮ้ง กลาง อ่อกแอ ปี่ แง� ยาว ฮาก นางนา พือ ล่าง� ยาว นาง บ่าแอ ซีง โย้เวอ
ซฺ่ืย แอ ล่า แง� แน� 19 (พระเยซู นี้ แม้ แน จี่ ชี่ นี้ ยา่ ไม้ ม่า แบ ปี่ ง เย� ซี โมนเปโตร
ล้อแม้ กงา ซฺี้ แงแน� ไม้ ซีโมนเปโตร ซฺี้ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง
ฮาย มย้าง ปี่ ง เย� ยาว พระเยซู ซี โมนเปโตร นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “กงาก้อง เค่
ล้าน โว�” แน�
20 ซีโมนเปโตร มือ แมก่า พลาบ แอ ปี่ ชี่ เย� ยาว ยาง มย้าง ชีเย พระเยซู ศิษย์ ลาก
มาง ยาง น่ องน่ อง เวอ จูง ชี แน� (ศิษย์ แฮ้ม้า ยอง ทื่งกง่า แน มู่งคี่ฮา่ งจฺ่า เมอ� พระ
เยซู ก้อง ดื้งเง้น ยาว นี้ แม้แน น้า ชี มาง ย้าเย่� “อ่าจาน เวอ� ชฺา้ ง นางนา น่ อง เวอ
บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า อ่าซ่าง เวอ�” แน� 21 ยาว ซีโมนเปโตร ยางนา มย้าง เมอ� ยาง
พระเยซู นา นี้ แม้แน น้าน ชีเย� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� ท้าว ยา ล้อแม้ จา แง�” แน�
22 จ้า พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่พอ ชีเย� “ท้าว กงา ยางนา กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ
แน จี่วด
ี จา ปี่ ยาว� นา บ้าเจอ ฮา แง� แน นา บ้าเจอฮาย น้า ซฺ้า ล่าง� นา กงาก้อง
เค่ ล้าน โว�” แน�
23 แฮ้งเย่ ชฺา
้ ง พระเยซู นา นื งบาชี คูชี อืม ศิษย์ นี้ ม้า บ่าซฺี่ แน จี่ ลางกา ชี� จ้า กาน
แตว พระเยซู บ่ากงา จี่ เย� ศิษย์ แฮ้ม้า บ่าซฺี่ แน� จ้า ยา นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “ท้าว กงา
ยางนา กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ แน จี่วด
ี จา ปี่ ยาว� นา บ้าเจอ ฮา แง� แน นา บ้า
เจอฮานา น้า ซฺ้า แง�” แน�
24 ศิษย์ นี้ มาง ย้าเป� อางเลิง
่ ชี ม้า แน อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ ง แต้ม ชี ม้า� แน
่ อูบ
กงู อางแบ คูยา้ ยา อางเลิง่ ม้าม้า อูบ
่ แงแน�
25 พระเยซู อางเลิง
่ ฮา ชี อือย่า อางอีบ่าอ่า เป จา แล่แง� จาว่าแน ยาง อางเลิง่ คา
โคลาโค ฮา ชี อือ โค แน ปาบ เวอ แต้ม ชี ยาว� กงา เย้ง แง ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ อีน ชี�
ปาบ แต้ม ชี แฮ้ง โค แน บ่ากอย ชี กงากา แน�
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พระเยซู ศิษย์เอก อือ ล่ากาน อางเลิ่ง ย่าง

กิจการ

พระเยซู ศิษย์ เอก อางเลิง่ ปาบ แต้ม ชี ม้า ย่า มอ ลูกา เป� ปาบ นี้ ปาบ พระเยซู
ศิษย์เอก อือ อางเลิง่ ย่าง� มอ ลูกา ย่า ลูกา ปาบ แฮ้ง แต้ม เปิน ยาว น่ อง เวอ กิจการ
ปาบ แฮ้ง แต้ม ชี� ปาบ นี้ ปาบ พระเยซู ยาง ศิษย์ เอก อือ นา ม่า อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ป่าวกว่า ปี่ ชียา้ ง� ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ แงแน� พระ
เยซู ยองนา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่ายแบ ปี่ ซี่ แง� ยาง ล่ากาน ชา ว่า นี้ ชฺา้ งอางเมิง
โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ง� ลูกา ปาบ นี้ ปาบ แต้ม ชี นี้ ยา่
ฮายแบ ปี่ ง ศาสนา คริสต์ นี้ ล้อม้อก ฮื่อ แลน ชีแน� ศาสนา คริสต์ นี้ ยา่ ต่องก่า เวอ
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ แปล่ เปิน แง� ยาว ยู เดีย แควน สะมาเรีย แควน แน โรมัน
ตี เวอ จ่อด ย้า แปล่ อ่อกแอ ชี แน� กงู อ้าน ยาว กงาแบ คูแง พระเยซู ศิษย์เอก อือ
บ้าเจอ กงาฮา คูชี แน� ยอง อางเลิง่ ฮา คูชี แฮ้ยา่ อางแม่น แน กงูนา ฮาย นื งบาแฮ่ง
จา ปี่ ล่าง เป�
มอ ลูกา ปาบ ที่ 2 แต้ม แล่ง ย้าง

1 เธโอฟีลัส

กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ� แฮ้เมอ เวอ กงา นางนา ปาบ แต้ม ปี่ ล่า
ชีนี้� พระเยซู ต่องก่า เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี อือ แน ม่าอูบ
่ ชียา้ ง ย้า� 2 แน พา
จาว มาง ยางนา มู่ง ท่า โย้ เวอ แล ปี่ ชี่ ย้าง� จ้า ยางนา มู่ง ท่า ชา ซฺ่ืย แล เมอ� ยาง
ศิษย์เอก แช้ยู้ ชี อือนา ม่า ชี� ยองมู นี้ บ้าเจอ กงาฮา คูง แน� ยาว พระเยซู ยองนา
ม่า เมอ� ยา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ม่า ชี� 3 พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า
แล่ เมอ� 40 นื ง โย้เวอ ยาง ศิษย์เอก อือ นา ไลเทอ ย้า มย้าง ปี่ ชี�
่ แน ยา ไลย่างไล
เจ้อ ย้า ฮาย ชี� ยาว ยองมู นา ฮายแบ ฮายมย้าง ปี่ ง ยา ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ ชี ม้า ม้า
ย้า แน� แน ยองนา พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ง� 4 ทื่อเทอ จา แง พระเยซู
ยาง ศิษย์เอก อือ ก้อง ฮ่า งดื้งจฺ่า จา เมอ ยาง ยองนา ม่า ชี นี้ แม้ แน� “ล้อ เกิง้ บ่า แอ
โจ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้ ล่อ ป้า โน่ � พาจาว กงา อ่า โบ้ ง มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่าเมอ ตื่อเคอ ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้แน� กงา นองนา ม่า ล่า ชี
แม้แน ย้า� 5 ยาว ยอห์น ชฺา้ ง นา ล้าง แฮ้ง พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง� จ้า บ่ามล่าง ยาว
นองมู นี้ ยา่ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง พิธบ
ี ัพติศมา กงาฮา แล่ คูแง� แน�
พระเยซู มู่งท่า โย้เวอ พ่าว แล แล่ง ย้าง

6 ทื่อเทอ

จา แง พระเยซู แน ศิษย์เอก อือ มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ทื่งกง่า แน จา
เมอ ยองมือ พระเยซู นา น้า ชี นี้ แม้ แน� “จี่ วีดอางซื้ง เวอ� อามื้อ นา อิสราเอลชฺา้ ง
อือ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ยาว� กงูนา ปล่อง โรมชฺา้ ง อือ ก้อง กงาปูน ปี่ ล่าง ลา�” 7 พระ
เยซู พอ ชี นี้ แม้ แน� “นอง อางเลิง่ บ่าอ่า อางนื ง อางญ่าม แฮ้ยา่ พาจาว กงา อ่าโบ้
ง มาง ต้าดต่อ น ชี ญา� 8 จ้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองก้อง ดื้ง ลือ
เมอ� นองมู นี้ ล่าที่ กงา แง� แน นองมู นี้ ยา่ กงา อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา กงา อูบ
่ น้า
ปี่ แง� ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ� ยู เดีย แควน สะมาเรีย แควน แน ชฺา้ งอางเมิง
คล้าว นู้เวอ กูต่องกูตี่ ย้า กงาม่าอูบ
่ กว่า แง�”
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9 พระเยซู

จี่ เปิน ยาว� พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า โย้เวอ ตาแล ปี่ ชีเย� ยาว
มู่งค่าว อืม พระเยซู นา ทู้ม โค ชี ศิษย์ อืม จูง ฮู คูชี ยางนา บ่าฮู มย้าง เมอ เคอ ย้า�
10 พระเยซู มู่งท่า แล ยาว ศิษย์เอก อือ แงน ฮู จา คู เมอ� ทื่อชี่ดยาว เท่วาด่า 2 องค์
อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ ชี่ มางเย่ด ยอง ก่องทาง โย้เวอ จูง ลือ ชี� 11 ยาว จี่
เย นี้ แม้แน� “กาลิลีชฺา้ ง เวอ� นอ บ้าเจอฮาย มู่ง นา จูง ฮู คูแง� พาจาว ม้าย่า พระ
เยซู นา มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืย แลน ญา� ยาว พระเยซู ทื่อเทอ พ่าว ลือ แล่ง� พาจาว มาง
ยางนา ซฺ่ืยแล เมอ นอง มย้าง ชี แม้แน ย้า�”
มัทธีอส
ั นา แช้ยู้ ยาว ยูดาส นา ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ ง ย้าง
ยองมู ย้าง มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ลู่งลือ คู ชีเย� ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ พ่าวแลน แล่ คู ชีเย� ทื่อ กิโลเมตร* นี้ ง ล่อ เย เว่อ แง� 13 เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ เคอ ลือ ยาว� ศิษย์เอก อางมู อือ ยอง อางฮ้อง อางท่า ยอง ดื้ง อาน เวอ ตาย
แลน คู ชีเย� ศิษย์เอก มู อือ เปโตร� ยอห์น� ยากอบ� อัน ดรู ว�
์ ฟี ลิป� โธมัส� บา
รโธโลมิว� มัทธิว� ยากอบ อัลเฟอัส อางย่าย่าค่า ม่าง� ซีโมน อิสราเอล อางเจ้ออาง
จาด นา อางลาก มาง แน ยูดาส ยากอบ อางย่าย่าค่า อือ เย� 14 ยองมู 11 คู่น แน ตื่ง
ค่า บาย่า ทื่อ บ่า แน มารีย์ พระเยซู อางบา มาง แน ยาง อางแพ้ อือ คาตา ย้า มย้าง
กายาว ทื่งกง่า แน ปีนแตปีนนา ย้า อธิษฐาน ฮา คูแง�
15 ทื่อ นื ง จา แง เปโตร ทาจูง ล้า ยาว พระเยซู ศิษย์ อือ นา จี่ ชา
่ ง ชี� ศิษย์ อือ ย่า
120 คู่น นี้ งล่อซฺ่า เย� 16 เปโตร นี้ แม้แน จี่ เย “ม้องน้าม นอง เวอ� พระคัมภีร ์ โย้เวอ
อางเลิง่ มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ ม้าม้า ย้าเป ตอล้า ชี� ค้าแต้ โย้เวอ อางค่องอางล้า
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา ไจ จี่ ปี่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน ย้าเป� อางเลิง่ แฮ้� ยู
ดาส ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ซฺ่ืย พระเยซู นา ชู แล ชี แฮ้งย้า� 17 ยูดาส ย่า กงูมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง มาง แน ยา กงูก้อง ทื่งกง่า ย้า ล่ากาน ว่า แง�” 18 (ยูดาส พระเยซู นา ก่อง ยาว
พลู้ กงา ชี แฮ้ง นื้ งชฺา่ ตี วื้อ แล ชี� ยาว นื้ งชฺา่ ตี แฮ้มาง ก้อง ย้า เลิง แล่ช�
ี่ ยาว อาง
ตู่ แฮ้ง นื้ งชฺา่ โย้เวอ ชืก แล่ช�
ี่ ยาว ป่องปอง ปล่าก อางอู้ ย่าง อ่อก ซฺี้ กาชี� 19 นี้ เลิง่
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จ่อด ย้า แบ คูแง� ยองมู นี้ ยอง ค่อง ต่าง แฮ้ง นื้ งชฺา่ ตี นี้
มางนา อาเคลดามา แน ฮ้าว เย� “นื้ งชฺา่ ตี ซฺี่� แน ฮา แง��
20 เปโตร จี่ แลน แล่ ชี นี้ แม้ แน� “นี้ เลิง
่ ก่าซ้าด ดาวิด มอ ยาว สดุดี ปาบ โย้ เวอ
แต้ม ชี ญา นี้ แม้แน�
‘ยาง ตี ดื้งย้า แฮ้ง ทืงตาน ปี่ โว� อ่าซ่าง มาง บ่าอ่อง ดื้ง แล โจ� ✡
‘ฮากนา ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แต่น ปี่ โว�’ ✡
21 “นี้ แม้แนยาว กงู จามปี น ย้า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง แช้ยู้ ยาว ยูดาส นา ศิษย์เอก เพ
ล่อ แต่น ปี่ ง� จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงู พระเยซู นา เค่ กว่า เมอ กงูก้อง กูเทอ แน ดื้ง ชี มาง
ย้าเป� 22 ยา ยอห์น ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮาย ปี่ เมอ จาย พาจาว มาง พระเยซู นา
มู่งท่า โย้เวอ ซฺ่ืยแล แฮ้นืง เคอ แน กงู ก้อง จา มาง� ชฺา้ ง นี้ ม้า กงูก้อง ทื่งกง่า แน พี่
ญ่าน กงาเพล่อ แง� ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ง พระเยซู ซฺี้ ยาว ม้าม้า แน แต่ล้า แล่ช�
ี่ แน�
23 นี้ งเย่ ยองมู ย้าง ค่าพ่าย่า 2 คู่น อางเม้ง โยเซฟ แน มัทธีอส
ั เย่ดนา แช้ยู้ ชี� (โย
เซฟ เมอ อางเม้ง จา แล่ง บารซับบาส แน ยุสทัส แน�� 24 ยาว ยอง อธิษฐาน ฮา คูชี
นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบา แฮ้งนา อางแบ แม่นแม่น
12 ยาว

*

1:12 1:12 ทื่อ กิโลเมตร นี้ ลองนื ง เวอ ยิวชฺา้ ง อือ อางลี้บ เวอ ย่อกงา ย้าง� ยองมู ซ่าว ดื้ง นื ง แน ทือ แง�
✡ 1:20 1:20 สดุดี 69:25 ✡ 1:20 1:20 สดุดี 109:8
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ย้า� กงูนา ฮายมย้าง ปี่ ล่าปาว ชฺา้ ง 2 คู่น นี้ เย่ดนา ล้อมางนา แช้ยู้ ศิษย์เอก เพล่อ ปี่
แงแน� 25 ยูดาส นา ล่ากาน ว่าย ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ ง น้ อ� ยูดาส ย่า ยาง ล่ากาน
ย่าง วี ยาว ยาง ตี ดื้งย้า ซูม แน ชี่ โย้เวอ ดื้ง แล ชี มาง ย้า�” 26 ยาว ยอง เบอจอก†
ลางกา ชีเย� ยาว มัทธีอส
ั อางเม้ง แฮ้ง ชู กงา ชีเย� ยาว นี้ งเย่ มัทธีอส
ั นา ศิษย์เอก
11 คู่น อือก้อง คาตา แน ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ชี�
่

2
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง พระเยซู ศิษย์ อือก้อง ดื้ง ลือ ย้าง
ป่อยนื ง เคิน ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม ตี ทื่อตี เวอ ช้อน ลางกา ชี� *
2 ทื่อชี่ดยาว มู่งท่า ป่ ากย่า ฮ้างม้าน อางแล่ง� อางเซง แม้แน ยอง ยูม
้ ดื้ง จา โย้เวอ
3
จ่อด ย้า บื้ง ชี� ยาว ยองมือ ม้างม้าเจ้อ บี่ท่อ แม้แน มย้าง ชีเย� ยอง อางตู่ ท่า อือ
เมอ ล่อย กว่า ชีเย� 4 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยอง อางโต เวอ ปลื้ง
ย้า ดื้ง ชี� ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง มือ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือ จี่ คู ชีเย� อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง จี่ ปี่ ง แฮ้ม้อก ล่อ เย่�
5 แฮ้ญ่ามเมอ ยิวชฺา
้ ง พาจาว มางนา นื งบาชี ชี อือ ชฺา้ งอางเมิง คล้าว นู้เวอ กูต่อง
กูตี่ แน จายล้า คูชี อืม� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จา คูงเย� 6 อางเซง บื้ง นา กงาก
ย่า ยาว ฮู ล้า คู ชีเย� พระเยซู ศิษย์ อือ ยอง จี่ต่าง อือ จี่ นา กงากย่า คูยาว� ยองมือ
นื งบาม่าน คู ชีเย� 7 ยองมู ย่างมือ นาบาตา ย้า บลื่ง คูชี แน นี้ แม้แน จี่ คูแง� “ชฺา้ ง
นี้ มู กาลิ ลีชฺา้ ง แอ่นญา อ่าลา� 8 ยาว บ้าเจอ กงูมู นี้ ยา่ กงู ค่อง เวอ จี่ ต่าง จี่ กางอือ
ยอง จี่ กางนา อางกย่า แน� 9 จี่ต่าง นี้ ยา่ อางเมิง นี้ ออ
ื จี่ต่าง เย� ปารเทีย� มีเดีย�
เอลาม� เมโสโปเตเมีย� ยู เดีย� คัป ปาโดเซีย� ปอนทัส� เอเชีย†, 10 ฟรีเจีย� ปัมฟี
เลีย� อียป
ิ ต์ แน จี่ ต่าง ทื่อ บ่า� ลิเบีย� ไซรีน อางเมิง อางแท้ อือ เมอ จี่ ต่าง อือ เย�
แน โรม อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง จายลือ ชี อือ จี่ต่าง เย� 11 (ตื่ง เกิด
้ ลือ เมอ จาย ยิวชฺา้ ง
เพล่อ ชี อือ แน ชฺา้ ง น่ องเวอ ยิว อางลี้ บอางล่า ว นาบทื้อ คูชี อือ� เกาะ ครีต เวอ จี่
ต่าง แน อาระเบีย จี่ ต่าง อือ� ยาว กงู คาโคลาโค ย่าง มือ� ชฺา้ ง นี้ อือ พาจาว มาง
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี อือ จี่ เคอ นา กงากย่า แอ� ยาว ยอ กงู ค่อง เวอ จี่
ต่าง แฮ้งญา ม่าอู่บ คู แง�” 12 ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบาม่าน โค ชี ยาว น้า กางเย นี้
แม้แน� “นี้ บ้าเจอ เวอ� แน� 13 ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา ชีเย พระเยซู ศิษย์ อือนา อื้อกาน ยาว
จี่ คูง เย นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง นี้ มู อ่างูน
่ แต่ค่า ม่าว ชี นาตู้�”
1 เพ็นเทคอสต์

เปโตร ชฺา้ ง อือนา ม่า น้า ปี่ ง ย้าง
เปโตร แน ศิษย์เอก 11 คู่น อือ ทาจูง ล้า โค ชี� เปโตร ชฺา้ ง แฮ้มู ล้าก้า โย้
เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ เย นี้ แม้แน� “ยิวชฺา้ ง ม้องน้าม แน ชฺา้ ง คาโคลาโค เยรู ซาเล็ม
อางเมิง นู้ด้ ืง อือ เวอ� กงา อางเลิง่ ชา อูบ
่ นี้ ง แม่น แน น้า คู ปาว เป� 15 ชฺา้ ง นี้ มู
นอง เย้ง แม้แน แต่ค่า บ่าม่าว� อามืม ซอทา 9 โมง ญา� 16 จ้า นอง มย้าง คูชี นี้ ยา่
ค้าแต้ โย้เวอ โยเอล พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แฮ้มาง มอ ชี ชียา้ ง แม้แน ย้า นี้ แม้แน�
17 ‘พาจาว มาง จี่ แง ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม ต่องลีน เคอ เมอ�
14 ยาว

†

* 2:1 2:1
1:26 1:26 เบอ นี้ ยา่ ลอบา บ่าอ่ายาว ล่าไม เวอ แต่งล้า แง� ลูกเต๋า เสี่ยงทาย ป้าค้า จา แง�
เพ็นเทคอสต์ ป่อยนื ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ ป่อยนื ง ปอ กางย้าง มีงปู้ม แค่ เปิน เมอ แน ปัสกาป่อยนื ง เปิน 50 นื ง เคิน
เมอ� กาเทอกา แย่ญ่ามชูญ่าม ป่อยนื ง แน ฮ้าว แง�
ตี ย่าง�

†

2:9 2:9 เอเชีย นี้ อามื้อ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า
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กงา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ ง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ปี่ แง�
ตื่ง นอง อางย่าย่าค่า อางย่าย่าบี่ กงานา จี่แต่น ล่า คูแง�

ชฺา้ ง ค่า พ่าย่ า อางนู่ มกาม อือ แมบืน แม้ แน� กงา ยองนา มย้าง ปี่ ซี่ อือ กงามย้าง
แง�
ย่าม่าง อือ แมบืน บืน มย้าง แฮ้ง ทื่อช่างกานญา กงาก้อง จายลือ แง�
18 แฮ้ญ่ามเมอ

กงา ค่าตอง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ ง�
กงา ย่าเจ่น อือนา ปี่ แง� ตื่ง ค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่า ย้า�
ยาว ยองมู นี้ ง กงานา จี่แต่น ล่า คูแง�

19 กงา

มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮายฮู ปี่ ล่าแน�

แฮ้ยา่ ซฺี่ แน บี่ท่อ บี่ค่าว อางปล้าง วื้งว้างทูม แน ฮาย ตอล้า ปี่ ง อือ�
20 พาจาว

มาง ชฺา้ งอางเมิง เวอ ชา ต้าดต่อน ลือ เมอ มู่งนื่ ง นี้ ยา่ ปล้าง ย้า วื้งว้าง แง�
อูล
่ า นี้ แน้ ล้า แง ซฺี่ แม้แน�
21 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา ฮ้าว ปล่อง ปี่ อือ จี่ วีดกงาปูน
แล่ง�’ ✡
22 “อิสราเอลชฺา
้ ง นอง เวอ� แม่น แน น้า คู ปาว� พาจาว ม้า นองนา เจ้ง ย้า ฮายม
ย้าง ปี่ ล่าง� นี้ แม้แน พระเยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง นี้ ม้าย่า พาจาว มาง ล่าที่ ปี่ ชี� ยา นอง
นา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮาย ปี่ ล่าง� นองมู กงาแบ กงามย้าง ชี
แฮ้งแม้แน ย้า� 23 พาจาว ม้า เย้ง ชี ลางออน ฮาย ญา� พระเยซู นา นองนา ปี่ ล่าง
แน� ยาว นอย่า ชฺา้ ง พาจาว นา บ่า เจ่อ อือ นา ม่าย พระเยซู นา ไม้ กางเขน เวอ ตื่อ
ตี้ด แซ่ ปี่ ชี�
่ 24 จ้า พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่ ง� ยา บ่าซฺี่ แล่ก้าน ซฺี้
อางเลิง่ นี้ ยา่ พระเยซู นา บ่าก่าจ่า กงา กาเย�”
25 “ก่าซ้าด

ดาวิด มาง พระเยซู นา จี่เคอ แง นี้ แม้แน�

‘จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงาก้อง กูญ่าม ย้า ดื้ง แง�
ยา กงา ล่าปู่ ล่าม่า นู้ ย้า ดื้ง แง�
นี้ แม้แนยาว กงา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค�
26 ยาว กงา นื งบาต่องม่อนซ้า แง�
แน จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง�
กงา อางโต นี้ ยา่ ซฺี้ เวิมมือ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาแก่นไจ่จา แง�
27 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นาย่า กงา อางค่องอางล้า มางนา ล่าลูก‡ เวอ บ่าวีบ่าจาน ล่า�
แน นา ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ซฺี้ ชี อือนา บ่าปี่ ปู่ แน แต่ล้า แล่ ปี่ ง�

28 นาย่า

กงานา ฮาย จี่วด
ี แก้บ้า แฮ้ง แบ ปี่ ล่าง�
แน นาง กงาก้อง กูญ่าม แน ดื้ง เมอ
นาย่า กงานา นาบาตา ย้า ฮาย จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ ล่าง�’ ✡
29 “ม้องน้าม นอง เวอ� ม้าม้า นี้ ยา
่ ก่าซ้าด ดาวิด กงู อางเจ้อ ซื้บลือ ชี นี้ ม้า ค่าตอง
อางโต นา บ่ากงา จี่ เคอ จ่าแล่� ยา ซฺี้ แอ้นญา แน ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ ยางนา ชี ชี ย้าง�
เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ อามื้อ เคอ ย้า จา แง� 30 จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ยา พาจาวจี่ต่าง
จี่ แต่ นฮู ทื่อม่าง ม้าง ย้า� แน ยา อางแบ ย้า พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่นี้ นี้ แม้แน�
ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ มู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� ยาง แม้แน ก่าซ้าด
✡ 2:21 2:21 โยเอล 2:28-32
สดุดี 16:8-11

‡

2:27 2:27 ล่าลูก นี้ ยา่ ชฺา้ ง ซฺี้ อือ แอ วีบ
่ ่ากไจ แอ ย้าง�

✡ 2:28 2:28
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กงา เพล่อ แง� 31 ยาว นี้ เลิง่ ก่าซ้าด ดาวิด ย่า แบน ญา� ยา พระเยซู มาง ซฺี้ ยาว
แต่ล้า แล่ อางเลิง่ นา จี่ เคอ แง นี้ แม้แน�”
“ยางนา ล่าลูก เวอ บ่ากงา วี บ่ากงา จาน ชีชา่ �
แน ยาง อางโต แฮ้ง บ่าปู่�” ✡
32 “พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซฺ่ ือ แต่ ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ กงูมู คาโคลาโค นี้ ง อางมย้าง
ย้า� 33 พระเยซู นา พาจาว มาง ซฺ่ืยแล ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ปี่ ชี�
่ ยาว พาจาว
มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง พระเยซู นา ปี่ ชี� ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แม้
แน� ยาว พระเยซู อางค่องอางล้า นี้ ง กงูนา ปี่ ล่าง� อามื้อ นองมู กงากย่า กงามย้าง
ชี นี้ ง แม้แนย้า� 34 ก่าซ้าด ดาวิด ยา มู่งท่า โย้เวอ บ่าแล กางซื้ง เย่� จ้า ยา จี่ แง นี้
แม้แน�
‘พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้มางนา แน
กงา จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี�
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาโน
35 กงา ชฺา
้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือนา ฮาย นาง ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน�’
✡

“แฮ้ แม้ ยาว อิส ราเอลชฺา้ ง อือ เวอ� แบ ชี คู โว พาจาว ม้า พระเยซู นอง ไม้
กางเขน เวอ ตื่อตี้ด ชี มางนา จี่วด
ี อางซื้ง แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี�
่ แน�
37 ชฺา
้ ง แฮ้มู มือ นี้ แม้แน กงากย่า ยาว นื งบาชูม
่ ชีเย� นี้ งเย่ ยองมู ย่าง มือ เปโตร
แน ศิษย์ เอก ทื่อ บ่า อือ นา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน� “ม้ องน้า ม นอง เวอ กงูมู นี้ ล้อ แม้ ฮา
แน�”
38 เปโตร ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ยาว พระเยซู อางเม้ง
นู้ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮาย ปาว� ยาว พาจาว มาง นอง อางซีอางบล่าบ แฮ้ง ปล่อง
ปูน ปี่ ล่าง� ยาว นองมู นี้ ง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง กงาบู้ แง� 39 พาจาว
ม้า ก่ามค่า น ฮา ชี ป้าน่ อ� นี้ ออ
ื เจ้อ นองมู นา ปี่ ล่าง� นอง อางย่า อางคย้า อางอ่า
นอางซฺ้ือ แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อางเว่อ ดื้ง อือนา คาตา แน ปี่ แง� แน อางค่องอางล้า
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค จี่ วีด อางซื้ง กงู พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือ นา ชี ปี่
แง�” 40 ยาว เปโตร ยองนา อางเลิง่ อางบย่า เย ม่ายอูบ
่ ยาว ยองนา ป้า ชี นี้ แม้แน�
“อามื้อ ชฺา้ ง บ่าแม่น อือก้อง ค่าตอง อางโต แฮ้ง ปล่องปูน แล่ว�” 41 ชฺา้ งมู เปโตร จี่
ชี่ แฮ้งนา อางน้า อือ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู ชีเย� แน แฮ้นืง ชฺา้ ง พระเยซู นา
เจ่อ ชี แฮ้ 3,000 คู่น แฮ้ล่อซฺ่า เย� 42 ยองมู นี้ ยา่ ศิษย์เอก อือ ม่าอู่บ เมอ ปีนแตปีน
นา ย้า น้า คูง� แน พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า พิธี แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ฮา แง�
36

ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ อางเกิง่ เปิ่ งปี่ กาง ย้าง

43 ชฺา
้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ บลื่ง คู ชีเย� ไม้ ศิษย์เอก มู อือ อางเลิง่ ชฺา้

งบ่า ฮาตอกางอือ ไลย่ างไลเจ้อ ย้า ฮา ชี� 44 แน ยอย่า อางเลิง้ กาย้ า มย้าง กาแง�
แน ยอง เมอ อางเกิ่ งอางก้อ ค้า จา แฮ้ง เปิ่ ง ปี่ กาแง� 45 ยองมู นี้ นื้ งชฺา่ ตี แน อาง
เกิ่งอางก้อ อือ ก่อง แอ ชีเย� ยาว พลู้ กงา ชี แฮ้ง ชฺา้ ง พลู้ กงาไจ อือนา ปี่ แอ ชีเย�
46 ยองมู นี้ ยา
่ กูนืง ย้า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ประชุม ฮา กางแง� แน ยอ ม่อนซ้า ยูม
้ อือ
47
เมอ ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง คูง แง� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา เย� แน
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ยองนา ซอ เย� แน จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง ยาง ปล่องปูน ปี่ ชี่ อือนา
กูนืง ย้าเย่ ฮาย บย่า เค่ ปี่ ง� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม บย่า ล้า ชีเย�
✡ 2:31 2:31 สดุดี 16:10

✡ 2:35 2:35 สดุดี 110:1
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เปโตร ชฺา้ ง ต่องแก่ นา ยา ชียา้ ง
จา แง 3 โมง มู่งคี่ล้าก้า ล่อซฺ่า นี้ งย้า� แฮ้ญ่าม เวอ อธิษฐาน ฮา ญ่าม เย�
เปโตร แน ยอห์น เย่ด โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ แล ชีเย� 2 ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง ยา
เกิด
้ เมอจาย ย้าเย่ ต่องแก่� ยาว ชฺา้ ง ต่องแก่ นี้ มาง นา ฮาก กูนื ง ย้า ยางนา โบสถ์
อางฮื่อ ก้ามทื้อ ล้องก้อ โย้เวอ อาม ชี ล้า แง� ยา ชฺา้ ง โบสถ์ นี้ มาง ก้อง อ้องล้า อือนา
พลู้ ล่อ ป้า แง� ล้องก้อ ยาง ดื้ง แฮ้ยา่ ล้องก้อ อางมาง แน ฮ้าว เย� 3 ยาว ค่าพ่าย่า
นี้ มาง เปโตร แน ยอห์น เย่ด ย่อ อ้องล้า นา มย้าง ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง มือ ฮ้าว พลู้ ป้า
ชี�
4 เปโตร แน ยอห์น เย่ด มือ ค่าพ่าย่า นี้ มาง ก้อง ฮู แอ ปี่ ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้แน� “ไก
ง้นา ฮู ล่าว เป�” 5 ค่าพ่าย่า พลู้ ป้า มางมือ ชฺา้ ง 2 คู่น ม่าง เย่ด ก้อง ฮู แล ปี่ ชี่ เย�
ยา เย้ง เย เย่ด ก้อง พลู้ อางกงา ย้า แน� 6 จ้า เปโตร นี้ แม้แน จี่ เย� “กงาก้อง ค่าม
พลู้ บ่าจา เป� จ้า กงา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง กงานา ล่าที่ ปี่ จี่
ปี่ ล่าง แฮ้งย้า นี้ แม้แน� ซฺ้อก แน ทาจูง ล้า โว�”
1 ทื่อนื ง

7 ยาว

เปโตร มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ชู ทาน ล้า ปี่ ชี่ เย� ยาว ค่าพ่าย่า
มาง ล่าคื่อ ย้างมือ แฮ่ง จา ล้า ชี เย� 8 ยาว ยางมือ โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง เวอ กย่าง
เปิก อ้องแล พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แล ชี� เปโตร แน ยอห์น เย่ด ก้อง ทื่งกง่า
แน�
9 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ ชฺา้ ง ต่องแก่ โปยว ชี มาง� ย่อ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา
แฮ้งนา มย้าง ชีเย� 10 ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม อางจาม กงา กาเย� ยา ล้องก้อ อางมาง
โย้เวอ ค่าพ่าย่า พลู้ ดื้ง ป้า มาง แน� ยอง มือ นาบาตา เย บลื่ง คู ชี� ยาว ค่าพ่าย่า
นี้ มาง ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชี แน เย้ง คู ชีเย�
เปโตร ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง ย้าง

ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า โบสถ์ อางฮื่อ ตางเก้อ อางเม้ง โซโลมอน* โย้ เวอ� เปโตร แน
ยอห์น เย่ด ก้อง ชู เค่ ชี� ยาว ค่ องช่าง คาโคลาโค อืม มย้าง คู ยาว นื งบาม่าน ฮื่น ฮู
ล้า คู ชีเย� 12 เปโตร แฮ้แม้ มย้าง ยาว ยองนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “อิส ราเอลชฺา้ ง
เวอ นองมู นี้ บ้าเจอฮา นี้ เลิง่ นา นื งบาม่าน คูแง� บ้าเจอฮา ไกง้นา ฮู ล่าง� ไกง้ ล่า
ที่ นี้ ง ฮาย ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ย่อ ตอ กา ปี่ ชี่ ช้อด แน� 13 อับราฮัม อิสอัค แน ยาโคบ
ยอง พาจาว ม้า กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ อือ พาจาว มาง ย้า� แน พาจาว นี้ มาง ย้า พระเยซู ยาง
ย่า เจ่น ม่าง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงู นา ฮา มย้าง ปี่ ล่า แง� พระเยซู นี้ มาง ย้า นอง ฮา
กนา ตอย แซ่ ปี่ ชี่ ม้า� ยาว นอง ย้า ยาง ผู้วา่ ปีลาต ล้าก้า โย้ จา เมอ ยางนา บ่าตื่อยู่
กาง อือ� ผู้วา่ ปีลาต ต้าดต่อน ยางนา ตอย เวิม มือ� 14 นอ พระเยซู อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
อางกง่าอางเกิง นี้ มาง นา บ่าตื่ อยู่ คู� จ้า นอ ปี ลาต นา ป้า� ชฺา้ ง ฮากนา แซ่ ชี มาง
นา ตอ ปี่ ชี�
ี ม้าม้า ปี่ อางกงา มางนา แซ่ ชี� จ้า พาจาว ม้า
่ 15 นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง จี่ วด
ยางนา อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ ไกง้ นี้ เลิง่ นา พี่ญ่าน เพล่อ อางกงา ย้า� 16 ค่าพ่าย่า
ต่องแก่ นี้ มาง ย่อตอ กา ชี นี้ ยา่ กงู พระเยซู ล่าที่ แฮ้งนา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาว
นองมู นี้ ง กงามย้าง ญา แน ยางนา อางแบกงากา ย้า� ยาว ยาง ต่องแก่ โปยว ชี่ นี้
ย่า กงู พระเยซู ล่าที่ แฮ้งนา เจ่อ ชีง ปาปาย ย้า�”
11

*

3:11 3:11 โซโลมอน ตางเก้อ นี้ โบสถ์ เวอ มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ตางเก้อ แฮ้งนา ฮา แง� แน ยูม
้ มู้ง อางจา เย�
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17 “ม้องน้าม นอง เวอ�

กงา อางแบ ย้า นองมู แน ชฺา้ ง ยอคา เพล่อ คู ชีออ
ื พระเยซู
18
นา แฮ้แม้ แน ฮา คูชี แฮ้ยา่ � จ้า นอ บ่า แบ คู นอ บ้า เจอ ฮา คู ชีแน�
จ้า พาจาว
ม้า นี้ เลิง่ นา จี่ ชี ลางออน ฮาย ญา� ยา ชฺา้ ง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา นี้ แม้แน มอ
ชี ปี่ ชี�
่ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ ม้า อางตูกอางพาน กงา โอ่ด ลาบ้าบ แง�
ยาว อามื้อ พาจาว มาง ม้าม้า ย้า ฮาย ตอล้า ปี่ ชี�
่ 19 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ยา่ นื งบา
เพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คู ปาว� ยาว พาจาว มางนา ซฺ้า ล้า ปาว� ไม้ พาจาว มาง
นา นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แนนอ� 20 ยาว พาจาว ม้า นองมู นี้ งนา ฮาย
นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง� พาจาว ม้า พระเยซู ยาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ ซฺาลือ ปี่ ง� 21 อามื้อ พระเยซูคริสต์ มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง เปิน แง�
พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ อือ อางซฺ่ือ แต่ง เปิน เมอ ตื่อเคอ� ค้าแต้ โย้เวอ พาจาว มาง
พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน� 22 ค้า แต้ โย้เวอ โมเสส พระ
เยซู อางเลิง่ แฮ้ง มอ ชี ชี� ‘จ้างจ้าง เวอ พาจาว ม้า กงา แม้แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
ซฺาลือ ปี่ ยาว นองนา ปี่ ล่าง� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ ม้า นอง ม้องน้าม อือก้อง จายล้า
แง� นอ กูเจ้อ ย้า ยาง ม่า ล่าง อือ กงาน้าจ่าง� 23 อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ มาง
นา บ่าน่าจ่า แง กงา ซฺี้ แง เป� แน ยา พาจาว มาง ชฺา้ ง บ่ากงา เพล่อ กาน�’
24 “ทื่อ ช่างกานญา ซามู เอล แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู น่ อง เวอ ลือ ชี อืม พระเยซู
อางเลิง่ นี้ ง มอ คูแง� 25 นองมู นี้ ชฺา้ ง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ ออ
ื อางอ่านอางซฺ้ือ เป�
แน พาจาว มาง นอง อางฮู่ อางพี่ อือ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี ชี แฮ้ง นอง คาตา ย้า กงาบู้
แง� พาจาว ม้าย่า อับราฮัม นา นี้ แม้ จี่ชา่ ง ชี�
่ ‘ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด นี้
ย่า นาง อางอ่านอางซฺ้ือ ทื่อม่าง มาง ปาปาย ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง�’ † 26 พาจาว ม้า
ย่า พระเยซู นา แช้ยู้ ยาว ยาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ชี�
่ ยาว ยางนา นองมู อิสราเอลชฺา้ ง เพ
ล่อ ชี อือก้อง ซฺาลือ ปี่ ง ญา� ไม้ นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่ายาว นอง อางเลิง่ บ่าแม่น แฮ้ง
วี ปี่ ล่าง�”

4

เปโตร แน ยอห์น เย่ด ยิวชฺา้ ง อือ สภา ล้าก้า โย้เวอ จูง ชี
แน ยอห์น เย่ด ชฺา้ ง อางบย่า อือนา ม่าอู่บ จา เมอ� ยาว ปุโรหิต มู อือ แน
ตาฮ้าน โบสถ์ อางฮื่อ ฮู พลาฮู ยอคา มาง แน สะดู สี มู อือ เย่ด ก้อง ย่อ อ้องล้า ชีเย�
2 ยองมู นี้ ยา
่ เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา นาบาตา เย นื งบาค่า แง� ไม้ เปโตร แน ยอห์น
เย่ด ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ชี� ชฺา้ ง อือ พระเยซู แม้แน ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง� 3 แฮ้เมอ มู่งคี่
ล้าก้า เย� ยองมู ย่าง เย่ดนา คอก เวอ ชู ล้อง ชี ซอทา แปล้น เมอ เคอ เย่� 4 จ้า ชฺา้ ง
อางบย่า เย่ เย่ด ม่าอู่บ แฮ้งนา เจ่อ คูง� อามื้อ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า
5,000 คู่น ล่อซฺ่า เย�
5 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ยิวชฺา
่ ฮู อือ�
้ ง ยอคา แน ย่าม่างยอคา อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
6
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ลือ ประชุม ฮา ลางกา ชีเย� แน ยาว ปุโรหิต ยอคา อาง
ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ อางเม้ง อันนาส� * คายาฟาส� † ยอห์น� อเล็กซานเดอร์ แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
้ ชฺา้ ง อือนา คาตา ย้า ประชุม อ้อง ฮา แล ปี่ ชี�
่ เลิน
่ มาง ยูม
1 เปโตร

†

3:25 3:25 ชฺา้ งอางเมิง�กงาบู้ คูแง เป�

†

*

4:6 4:6 อันนาส ปี ค� ศ� 6-15 (พ� ศ� 549-558) เวอ ปุโรหิต

ยอคา อางฮื่อ เลิน
4:6 4:6 คายาฟาส ยา ปี ค� ศ� 18-36 (พ� ศ� 561-579) เวอ ปุโรหิต ยอคา
่ เลิน
่ มาง�
อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง� แน อันนาส อางซฺ่อง มาง�

กิจการ 4:7
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7 ยองมู

นี้ ยา่ เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ยอง ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ยาว นี้ แม้แน น้า ชีเย�
“ไน้ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา ยา โปยว ปี่ ชีน
่ ี้ บ้าเจอ ล่าที่ แฮ้ง ไจ แง� แน อ่าซ่าง ล่าที่ ย่าง
เวอ�”
8 ยาว เปโตร อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปลื้ง แน จา ชี มาง ยองนา นี้ แม้ แน
พอ ชีเย� “ค่องช่าง ยอคา อือ แน ย่าม่างยอคา มู เวอ� 9 นองมู นี้ ยา่ ไกง้นา น้า ล่าง�
ไกง้ ชฺา้ ง ต่องแก่ มางนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ชี่ นี้ ง� ยางนา ล้อแม้ ยา โปยว ปี่ แอ
แน� 10 นองมู คาโคลาโค แน อิสราเอลชฺา้ ง คาโคลาโค อือ เวอ แบ ชี คู โว� อางเลิง่
ตอล้า ชี นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย แน เป� ยา นอง ไม้
กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี มาง ย้า� แน ยา ซฺี้ คายาว พาจาว มาง อางซฺ่ือ ฮาย แต่
ล้า แล่ ปี่ ชี่ มาง ย้า� พระเยซู นี้ มาง ย้า� ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ต่องแก่ ยา โปยว ปี่ ชี่ ม้า
ย่า� 11 พระเยซู อางเลิง่ นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อม่าง� มอ ยาว พระคัมภีร ์ เวอ
แต้มเพ้กกาน ชี นี้ แม้แน�
‘ยูม
้ ซ้าล้า อือ ยูม
้ ยื้ง วี ชี นี้ ย้งื น่ อง โย้เวอ เสาเอก เพลิน
่ ล้า ชี�’✡
12 “ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อ่าซ่าง มาง บ่าจา กาน ชฺา้ ง อือนา ล่าลูก เวอ อางปล่องปูน ปี่
กงากา แน� พระเยซู ทื่อม่าง ญา ชฺา้ ง อือนา อางปล่องปูน ปี่ กงากา แน�”
13 ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ บลื่ง คู ชีเย� ยอ ฮู คูงเย เปโตร แน ยอห์น เย่ด ชฺา้ ง อางแก
งอางวอง แน� ยองมู นี้ ยา่ เย้ง คูงเย� เย่ด ค่ องช่าง อางไล่ อางบย่า แน บ่า แบ อือ
นาตู้ แน� ยาว ยองมู ย่าง เย้ง กงา แล่ ชีเย� เย่ด พระเยซู ก้อง อางเค่ กว่า กางซื้ง
แน� 14 ยองมู ย้าง บ่าจี่ อ่อก กาเย� ยอ อางมย้าง เย� เปโตร แน ยอห์น เย่ด ม้าม้า
ย้า เย่ ค่าพ่าย่า ต่องแก่ มางนา ยา โปยว ปี่ ชี่ แน� ยาว ยาง เย่ด ก่องทาง โย้เวอ จูง
ชี� 15 ยองมู ย่าง เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ม่า อ่อกแอ ปี่ ชี�
่ ยาว นี้ แม้แน จี่ น้าท้าม
16
ลางกา ชีเย� “กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง นี้ เย่ดนา ล้อแม้ ฮา วา� ไม้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ แบ โค คูง ญา เป� เย่ด อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ ฮา ชี แน�
ยาว กงูมู นี้ อางมย้าง ย้าเป แน เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ กงากา� 17 จ้า ชฺา้ ง อางบย่า อือ นา นี้
เลิง่ นา บ่าปี่ แบ แล่ก้าน โจ� ยอง ม่า ลางกา ชี นี้ แม้แนยาว เย่ดนา พระเยซู อางเม้ง
นี้ งนา บ่าปี่ จี่เคอ กาน โจ� แน�
18 แฮ้แม้ฮายาว ยองมู ย่าง เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ฮ้าว ซฺ้า ล้า ปี่ ชี�
่ เย่ดนา พระ
เยซู อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าปี่ ม่าอูบ
่ แน พระเยซู อางเม้ง แฮ้งนา บ่าปี่ จี่ เคอ แล่ เย� 19 จ้า
เปโตร แน ยอห์น เย่ด นี้ แม้แน จี่ พอ ชีเย� “นอง เย้ง ฮู แล่ คู ปาว เป� อางกง่าอาง
เกิง ลา� พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน นองนา น้าจ่า ล่าง นี้ ยา่ � 20 ไกง้ยา่ ไกง้ อางเลิง่
กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ ง บ่าจี่ แน บ่าตอ เป�” 21 แฮ้งเย่ ยิวชฺา้ ง ยอคา อืม ยอห์น แน
เปโตร เย่ดนา จี่แค ปี่ ยาว ตอย แอ ปี่ ชี�
่ ยอ บ่าแบ เย เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ล้อแม้
อางซี ต้าดต่อน แงแน� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ เย่ด อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี
แฮ้ง� กงามย้าง คู ยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย คู ป้าน่ อ� 22 ค่าพ่าย่า ต่องแก่
เปโตร แน ยอห์น เย่ด ยา โปยว ปี่ ชี่ นี้ ม้า อ่าญู่ 40 ปี ล่อบ่าปา เย บย่า แง�
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ อธิษฐาน ฮา คูง ย้าง
ยอคา อือ เปโตร แน ยอนห์ เย่ดนา ตอ ยาว� เย่ด มือ ยอง อางมู อือนา
พ่าว ซฺ้า แล ชีเย� ยาว อางเลิง่ คาโคลาโค ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน
24
ย่าม่างยอคา อือ� เย่ดนา อางเลิง่ จี่ ชา่ ง ชี แฮ้ง ยองนา อู่บน้า ปี่ ชี�
ชฺา้ ง คาโคลา
่
23 ยิว ชฺา
้ ง
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โค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว� ยองมู ย้าง ช้อนไก พาจาว มางนา
อธิษฐาน ฮาย ป้า คู ชีเย นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� นา มู่งท่า� ชฺา้ งอางเมิง� ทะเล
แน กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี มาง ย้า� 25 ยาว ก่าซ้าด ดาวิด ย่า นาง ย่าเจ่น เป แน ยา กงู
อางฮู่ เป� นาย่า นาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ก่าซ้าด ดาวิด นา จี่ ปี่ ชี่
นี้ แม้แน�
‘บ้าเจอ ชฺา้ ง อางเจ้ออางจาด ต่างไล นี้ ยา่ นื งบาอางค่า แน� บ้าเจอ ชฺา้ ง อือย่า อางเลิง่
อางจ่าง อือ อางเย้ง คูแน�
26 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด อือ ช้อน กายาว รบ แอง แง�
แน ยอคา มู อืม ช้อน กางแง�
แน ยอย่า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา แน พาจาว มาง ก่าซ้าด แช้ยู้ เพล่อ ปี่ ชี่ มาง
นา รบ ช่าง คูง แง�’ ✡
27 “ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง
่ แต้ม ชี ชียา้ ง ม้าม้า ย้า ตอล้า ชี� ก่าซ้าด เฮโรด‡
แน ผูว
้ า่ ปอนทัส ปีลาต§ แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า แน ยิวชฺา้ ง อือ ช้อน กายาว พระเยซู นา ต่อ
ต้าน ฮา คู ชีเย� พระเยซู นาง ย่าเจ่น อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ชี่ มาง ย้า� นาย่า ยางนา
แช้ยู้ ก่าซ้าด ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ชี�
ื กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา ชี�
่ 28 จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง นี้ ออ
นาง เย้ง ชี ลางออน เย้ง ชี แฮ้ง แม้ แน� อางเลิง่ นี้ แม้ ตอล้า แงแน� ยาว นี้ ยา่ นาง
ล่าที่ แน นาง นื งบาจาบวา ย้า เพล่อ ล้า ชี�
29 “จี่ ว ี ด อางซื้ง เวอ� ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ ยอง จี่ ต่างก่ามแท้ กงู นา จี่ แค ปี่ ล่าง นี้ ง
น้า ปาโน� ยาว กงูมู นี้ ยา่ นาง ย่าเจ่น นี้ แม้แนยาว กงู นา ปล่อง ล่าปาว� กงู นา เจิน
้
เจ้อ นา บ่า แค แน นาง จี่ ต่าง แฮ้ง จี่ ปี่ ล่า ปาว� 30 นาง ล่า ปู่ แฮ้ง กลางอ่ อก ลือ ปี่
ปาว� ยาว พระเยซู นาง ย่าเจ่น อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อางด้า อือ
นา พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ปาว� แน อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปาว�”
31 ชฺา
้ ง

พระเยซู นา เจ่อ ชีออ
ื ช้อนไก อธิษฐาน ฮาย ป้า เปิน ยาว� ยองมู ดื้ง จา ชี
โย้ เวอ มี ซี่ อน
ื ล้า ชีเย� ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
ปลื้ง ย้าเย่ จา คู ชี� ยาว ยองมู ย่าง พาจาวจี่ต่าง ย่าง ม่าอูบ
่ คู ชีเย เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค
แน�
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ งปี่ กางย้าง

32 ชฺา
้ ง

คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ ชี อือย่า นื งบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ชีเย�
แน ยอง เมอ อางเกิง่ อางก้อ จา ชี แฮ้ง อ่าซ่าง มาง� นี้ ยา่ กงา เฮอ แฮ้ยา่ นาง เฮอ แน
บ่าฮาจ่าแล่ คู เย� จ้า ยองมู นี้ ยา่ อางเกิง่ อางก้อ ค้าจา แฮ้ง เปิ่ ง กาง เย� 33 ศิษย์เอก
อือ พระเยซู ซฺี้ คายาว แต่ล้า แล่ ชี่ อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ชีเย� ศิษย์เอก อือ
จี่ เมอ อางเซง แฮ้ ล่าที่ ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา
เจ่อ คูชี อือนา ก่ามป่อน บย่า แน ปี่ ชีเย� 34-35 ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชีออ
ื อางมู
โย้เวอ ชฺา้ ง อางตูก แน บ่าจา เย� อ่าซ่าง เมอ ยูม
้ แน นื้ งชฺา่ ตี จา ยองมือ ก่อง ยาว พลู้
แฮ้ง ศิษย์เอก อือนา ปี่ ชีเย� ไม้ ยองมู โย้เวอ ชฺา้ ง อางตูก อือนา ฮ้าน ปี่ แอ แงแน�
36 โยเซฟ

ฮา ชี แม้ แน ย้า� ยางนา พระเยซู ศิษย์เอก อือ บารนาบัส แน ฮ้าว แง�
(บารนาบัส นี้ ยา่ นื งบาแฮ่ ง ปี่ แงแน ฮา เย�� ยา เลวี ชฺา้ ง เกาะ ไซปรัส โย้ เวอ เกิด
้
✡ 4:26 4:26 สดุดี 2:1-2

‡

4:27 4:27 ก่าซ้าด เฮโรด ย่า อันทิพาส� กาลิลี แน เปเรีย แควน เวอ ก่าซ้าด มาง�

เฮโรด มหาราช มาง อางย่าย่าค่า มาง�
เวอ ยูเดีย แควน เวอ ผู้วา่ เพล่อ ดื้ง ชี�

§

4:27 4:27 ปอนทัส ปีลาต ปี ค� ศ� 26-36 (พ� ศ� 569-579)

กิจการ 4:37

ชีเย�
ชีเย�

37

252

กิจการ 5:15

โยเซฟ ยาง น่า ตี แฮ้ง ก่อง ยาว พลู้ กงาชี แฮ้ง พระเยซู ศิษย์เอก อือ นา ปี่

5

อานาเนี ย แน สัปฟีรา
ทื่อม่าง จา เย อางเม้ง อานาเนี ย แน� ยาว ค่าบา มาง อางเม้ง สัปฟี รา
แน� เย่ดมือ เย่ด นื้ งชฺา่ ตี ย่าง ก่อง ชีเย� 2 ยาว พลู้ กงา ชียา้ ง ทื่อบ่า เปิ่ ง ชี บู ชี� จ้า
ยาง ค่าบา มาง อางแบ เย� ยาว พลู้ จ้านล้า ชียา้ ง ศิษย์เอก อือนา ปี่ ยาว จ้อบ ชี นี้
แม้แน� “นี้ ยา่ พลู้ คาโคลาโค ย้างย้า� แน�
3 เปโตร อานาเนี ย นา จี่ ชา
่ ง ชี นี้ แม้ แน� “บ้า เจอ นา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา
ตอย อ้อง ปี่ แอ� นา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา จ้อบ ชี แน นื้ งชฺา่ ตี ย่าง
ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี อือ ทื่อบ่า ยู้บู้ ชี� 4 นื้ งชฺา่ ตี แฮ้ตี บ่าก่อง แน ฮาเมอ นาง เฮอ อ่า
ลา� แน ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี แฮ้ง นาง เฮอ อ่าลา� ยาว บ้าเจอ นา นี้ แม้ อางฮา แน�
อามือ นา กงูนา จ้อบ ล่าง บ่าอ่า จ้า พาจาว มางนา จ้อบ แง�”
5 ยาว อานาเนี ย มือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว อางซ่า แช ซฺี้ กา ชี� ชฺา
้ ง อือ นี้ เลิง่ กงาก
6
ย่า ยาว แค คูง� ค่าพ่าย่า อางนู่ม ทื่อบ่า อือ อานาเนี ย ศพ ย้าง พ้า ป้าน ยาว ลาม
พูม แอ ชี�
7 แฮ้แม้ ฮายาว 3 ชัว
่ โมง เคอ ยาว� อานาเนี ย ค่าบา มาง ย่อ อ้องล้า ชีเย� ยา บ่า
แบ เย บ้า เจอ ตอล้า ชีแน� 8 ยาว เปโตร สัปฟี รา นา น้า ชี นี้ แม้ แน� “ม่าย ล่า วแล
นาง นื้ งชฺา่ ตี ก่อง ชี่ นี้ พลู้ นี้ ล่อ ญา ล่า กงา แอ�” ยาง พอ ชี นี้ แม้ แน� “โอ่ย อางอ้า
ย้า� แน�
9 ยาว เปโตร มือ สัปฟีรา นา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “ไน้ ยา่ บ้าเจอ อางค่องอางล้า อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้งนา บ่าแค แน� โย้เวอ ฮู ลื่อ แล� ค่าพ่าย่า อางนู่ม มู อือ
ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ จา คู แง� ยองมู นี้ ยา่ นาง อางบล้อง มาง ศพ แฮ้ง พูม ล้า คูแง�
แน ทื่อช่างกานญา ชฺา้ ง แฮ้มู ย่า นาง โซ้บ แฮ้ง ชา ลาม อ่อกแอ ล่าง�” 10 แฮ้แม้ฮา
ยาว สัปฟี รา มาง เปโตร มาง ล่า คื่อ ก่องทาง โย้ เวอ เลิง แอ้น ยาว ซฺ้ อก ย้า ซฺี้ กาชี�
ยาว ชฺา้ ง อางนู่ม มู อืม ย่อ อ้อ งล้า ชีเย� ยองมู ย้าง สัปฟี รา มาง ซฺี้ กา ชี แน มย้าง
ชีเย� แฮ้งเย่ สัปฟี รา มาง ศพ ย่าง ลาม กายาว พูม แอ ชี� ยาง อางบล้อง มาง ศพ
ก่องทาง โย้เวอ� 11 ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นี้ เลิง่ กงากย่า
ยาว นาบาตา เย แค คูง�
1 ค่า พ่าย่า

ศิษย์เอก อือ ชฺา้ งอางด้า อือนา ยา ชียา้ ง
ยาว ศิษย์ เอก อืม ค่ องช่าง อือ ล้า ก้า โย้ เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ แน
อางเลิง่ ฮา นื งบาม่าน ปี่ ง อือ ไลย่ างไลเจ้อ ย้า ฮา คูช�
ี ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
คูชี อืม อางเลิง้ กา ย้า โบสถ์ อางฮื่อ ตางเก้อ อางเม้ง โซโลมอน โย้เวอ ช้อน กาแง�*
13 ยาว ชฺา
้ ง พระเยซู นา บ่าเจ่อ อืม มือ ยอง ก้อง บ่าอ่อง ช้อน แล จอ กาเย� จ้า บ้า
เจอล้อ แม้ เวิม ยองมู นี้ ง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ นา นาบาตา ซอ คูแง� 14 ยาว
พาจาว มาง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ นา ฮาย บย่า เค่ ปี่ ชี�
่ นี้ แม้ แนยาว ตื่น ค่า พ่าย่
า แน ค่าบาย่า อือ คาตา ย้า พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูช�
ี 15 แฮ้งย้า
ค่ องช่าง อืม ชฺา้ งอางด้า อือ นา แต้ พู้ โย้เวอ ยู่ ปี่ ยาว� แก้ บ้า ก่องทาง โย้เวอ ลาม ชี้
แอ ชี� ไม้ เปโตร ย่อ ไก เมอ ยาง เก้ เก้ ชา่ ง แฮ้ง ชฺา้ งอางด้า อือ นา กงาง ปี่ ง แนนอ�
12

*

5:12 5:12 โซโลมอน ตางเก้อ นี้ โบสถ์ เวอ มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า ตางเก้อ แฮ้งนา ฮา แง� แน ยูม
้ มู้ง อางจา เย�
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16 ยาว

ค่ องช่าง เยรู ซาเล็ม อางเมิง ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง คูชี อืม� ชฺา้ งอางด้า แน ชฺา้ ง
แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี่ อือนา ซฺ่ืย ล้าน คูช�
ี ยาว ศิษย์เอก อืม ยองมู คาโคลาโค นี้ งนา พ่าญาด
ยา โปยว ปี่ ชี�
่
ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ ศิษย์เอก อือนา คาม ชียา้ ง
17 แฮ้งย้า ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ยาง ชฺา้ ง สะดูสี อางมู เวอ ดื้ง อืม�

ศิษย์เอก อือ นา นื งบาค่า คูง แน เจอค้อย คูช�
ี 18 แฮ้งย้า ยองมือ ศิษย์เอก อือ นา ชู
คอก ล้อง แล ชี� 19 จ้า แฮ้นืง มู่งคี่ เคิน เมอ พาจาว มาง เท่ วาด่า มาง คอก ล้องก้อ
ย่าง พอง ชี� ยาว ศิษย์เอก อือนา ซฺ่ืย อ่อกแอน ชี� ยาว เท่ วาด่า มาง ยองนา ม่า ชี
นี้ แม้ แน� 20 “โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ จูง แอ โว� ยาว จี่ วด
ี อางซฺ่ือ อางเลิง่ นี้ ง
ค่องช่าง อือนา ป่าว ม่า โว�” แน� 21 ศิษย์เอก อืม แฮ้แม้แน กงากย่า เมอ� แฮ้งย้า
ยอง ซอทา แปล้น ล้า ยาว โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ แลน ชี� แน ค่ องช่าง อือนา
ม่าอูบ
่ ชี�
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ยาง ชฺา้ ง อือ โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ เคิน ล้า
เมอ� ยาง สภาแซนฮี ดริน ชฺา้ งมู อือ นา ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
ื ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ
่ ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ย้าเย่� ยาว ยองมู ย้าง ยอง ชฺา้ ง อือ นา ม่า คอก โย้ เวอ แอ ปี่ ชี�
่ ไม้ ศิษย์ เอก อือ นา
ซฺ่ืย ยางนา ซฺ้า ล้า ปี่ ง แนนอ� 22 จ้า ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื คอก โย้ เวอ เคิน แอ เมอ ศิษย์ เอก
อือนา บ่ามย่าง เย� แฮ้งย้า ยอง มือ พ่าวล้า นี้ แม้แน ม่า ชี� 23 “กงู คอก โย้เวอ เคอ
แอ เมอ� คอก ล้อ งก้อ แฮ้ พี่ ชี อางแซ่ กานแก่น ย้า� ยาว ชฺา้ งคอกล่อฮู อืม โย้เวอ
ย้า ล่อ จา แง� แฮ้งย้า กงูมมือ คอก ล้องก้อ แฮ้ง พอง ฮู แอ� จ้า อ่าซ่าง มางนา บ่า
มย่าง� แน� 24 ตาฮ้าน โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู ยอคา มาง แน ปุโรหิต ยอคา อืม แฮ้แม้
แน กงากย่า เมอ บลื่ง คูช�
ี แน เย้ง ชี บ้า เจอ ตอล้า ชีแน� 25 ยาว ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา
แง� นี้ แม้แน ม่า ล้า ชี� “ชฺา้ ง นอง คอก ชู ล้อง ชี แฮ้ออ
ื นา ฮู แอ ปาว� อามื้อ ยองมู
นี้ โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้ เวอ ค่ องช่าง อือ นา ม่า อู่ บ คูช�
ี แน� 26 แฮ้งย้า ตาฮ้า น
โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลาฮู ยอคา มาง แน ยาง ชฺา้ ง อืม ศิษย์เอก แฮ้ออ
ื นา ชู ล้าน ชี� ยองมู
นี้ ยา่ ศิษย์เอก อือนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา เย� ไม้ ยอ แค เย ค่องช่าง อือ ยองนา ลอบา จาน
แซ่ วานา�
27 ยาว ยองมู แฮ้ง ศิษย์เอก อือนา สภาแซนฮีดริน อางมู อือ ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ชี�
่
ยาว ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ยองนา นี้ แม้แน น้า ชี�
“กงู นองนา ปีน แตปีน นา ย้า ม่า ล่า แอ่� ค่ องช่าง อือ นา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง
บ่าม่าบ่าอู่บ โจ แน� จ้า นองมู นี้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ จ่อด ย้า เยซู อางเลิง่ นี้ ง
ม่าอูบ
่ กว่า คูช�
ี แน กงูนา คาตา ย้า เซฺ่อ ล่าง เยซู นา ฮา ซฺี้ ปี่ ชี�
่ แน�
28

29 ยาว เปโตร แน ศิษย์เอก ทื่อบ่า อืม นี้ แม้แน พอ คูช�
ี “กงู จามปีน ย้า พาจาว มาง

นา กงาน้า จ่าง ชฺา้ ง อือ นา น้า จ่าง แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน� 30 นอ พระเยซู นา ไม้ กางเขน
เวอ ตื่อตี้ด ชี� ซฺี้ แอ เคอ ย้า� จ้า กงู อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาว มาง ยางนา ฮาย แต่ล้า
แล่ ปี่ ง ญา� 31 แน พาจาว ม้า พระเยซู นา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ปี่ ชี�
่ แน ต้าง
แต่ง จี่ วด
ี อางซื้ง แน อางบล่าบปล่องปูนปี่ ฮู เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้ อิสราเอลชฺา้ ง อือนา พระ
เยซู ปาปาย นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ� ยาว พาจาว มาง ยองนา
อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ เย� 32 ยาว กงู พี่ญ่าน เพล่อ แง นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� ยาว
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง คาตา ย้า พีญ
่ ่าน เพล่อ แง� อางค่องอางล้า อาง
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เซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ม้า ย่า พาจาว มาง� ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา น้า จ่า คูชี อือ นา ปี่ ชี มาง
ย้า� แน�
33 สภาแซนฮี ดริน ชฺา
้ งมู อือ แฮ้ แม้ แน กงากย่า เมอ นาบาตา เย นื งบาค่า คูแง�
แน ยองมู นี้ ง ศิษย์เอก อือนา แซ่ ซี้ แง� 34 จ้า สภาแซนฮีดริน ชฺา้ งมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง กามาลิ เอล แน� ยา ฟาริสี อางมู ดื้ง แง� ยา อางลี้ บอาง
ล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นาบทื้อ คูง มาง ย้า� ยาว ยาง ทาจูง ล้า ชี� แน ม่าย
ชี ศิษย์ เอก นี้ อือ นา อางเง้ เวอ ทื่อ ชี่ ด ซฺ่ืย อ่ อกแอ ปาโน แน� 35 ยาว ยาง นี้ แม้ แน
จี่ ชี� “อิสราเอลชฺา้ ง นอง เวอ� นอ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา บ้าเจอ ชา ฮา เวิม� แม่น แน เย้ง ฮู
36
คู ปาโน� อางจาม กงา ย้าล่า ค้าแต้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง� ยาง อางเม้ง ธุ ดาส
แน� ยา ฮากนา ม่า กว่า ชี ค่า ตอง ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา ล่า ที่ อางจา แน� แฮ้งย้า ชฺา้ ง
ทื่อบ่า อืม ยาง ศิษย์ เพล่อ คูช�
ี ยาว ชฺา้ ง ยาง ศิษย์ เพล่อ คูชี แฮ้ 400 คู่น นี้ งล่อซฺ่า
เย� จ้า บ่ามล่าง ยาว ธุดาส นา ฮาก แซ่ ชี� ยาว ยาง ศิษย์ อืม กามางกาต่อง กามา
งกาตี่ เย ฮื่น โปยว แล่ คูช�
ี ยาว อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้ง กยาบ ชี� 37 ธุดาส อางเลิง่ นี้ ง
เปิน ยาว น่ อง โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แล่ แง� ยาง อางเม้ง ยูดาส แน� ยา กาลิ ลีชฺา้ ง
เย� แฮ้ญ่ามเมอ ค่ องช่าง อือย่า ทะเบียนบ้าน อางพ่า† กงาแต่ง คูง เย� ยาว ยูดาส
มือ ค่องช่าง อือนา จี่ซ้อ อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ปี่ ชี�
่ จ้า บ่ามล่าง ยาว ยูดาส นา
ฮาก แซ่ ชี� แฮ้งย้า ยาง อางมู อืม กามางกาต่อง กามางกาตี่ แน ฮื่น คูช�
ี 38 นี้ แม้
แนยาว นี้ เทอ เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ง ทื่อ ช่างกานญา� กงา นองนา ม่า ล่า ปานา�
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ� ยองนา ตอ แอ ปี่ โว� ไม้ จาว่าแน ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ง ชฺา้ ง
ก่ามกืด เวอ จาย ล้า แงแน ยาว� ยอง มือ ก่างพยา แอ แง� 39 จ้า พาจาว มาง ก้อง
จายลือ แงแน ยาว� นองมู นี้ ง ยองนา บ่าก่าจ่า กงากา� ยาว นองมู นี้ ง พาจาว มาง
นา รบช่าง แงแน ทื่อช่างกานญา�” แน� 40 ยาว ยองมู แฮ้ง กามาลิ เอล ม่า แฮ้งนา
อางซอ คู�
แฮ้งย้า ยองมือ ศิษย์เอก อือนา ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ล่าตื่อ อ่ามย่าง อางคอ เวอ
ไจ แต่ง ชี แฮ้ง ยองนา ชืก ชี� ยาว ม่า ชี พระเยซู อางเลิง่ นี้ ง นา บ่า ม่า บ่า อู่ บ แล่ โจ
แน� ยาว ยองมู แฮ้ง ศิษย์เอก อือนา ตอแอ ปี่ ชี�
่ 41 ยาว ศิษย์เอก อืม นื งบาต่องจา
บื่อ ย้า สภาแซนฮีดริน โย้เวอ อ่อกแอน คูช�
ี ไม้ ยอย่า เย้ง คูง แง พาจาว ม้า ยองนา
แช้ยู้ ยาว พระเยซู อางเลิง่ ป่าว แฮ้ง ปาปาย อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ปี่ ชี่ แน� 42 ยาว
ศิษย์เอก อืม กูนืง ย้า โบสถ์ อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ แน ค่ องช่าง อือ ยูม
้ โย้เวอ ม่าอู่บ
คูแง� แน อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว คูแง� พระเยซู ย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า แน�

6

ค่าพ่าย่า 7 คู่น แช้ยู้ ยาว จฺ่าเกิง่ เปิ่ ง ปี่ ฮู เพล่อ ปี่ ชียา้ ง
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ บย่า เค่ ชี� ยาว ฮาก จฺ่าเกิง่ เปิ่ ง เมอ� ยิว
ชฺา้ ง แมม้าย กรีก ต่าง จี่ อือ ฮาก ล่อ แน บ่ากงา เย� แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง กรีก ต่าง จี่ อือ
ยิวชฺา้ ง ฮีบรู ต่าง จี่ อือนา จี่จ่าบ ชี� 2 แฮ้งย้า พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น อืม ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ คูชี อือนา โค แน ฮ้าว ช้อน ชี� แน ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “กงู พาจาว
จี่ ต่าง ม่า อู่ บ นี้ ง ว่าง ยาว จฺ่า เกิง่ เปิ่ ง กว่า นี้ ยา่ บ่า ซูม เป� 3 นี้ แม้ แนยาว ม้ องน้า ม
1 แฮ้ญ่ามเมอ

†

5:37 5:37 ทะเบียนบ้าน อางพ่า นี้ ยา่ ค่องช่าง อือนา ดาบ กาน แง� อ้าล้อ คู่น จา แงแน� ยาว ยอง
อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค แฮ้ง คาตา ย้า ดาบ แง�
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นอง เวอ� นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง 7 คู่น แช้ยู้ ปาว� นอย่า ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา แช้ยู้ โว� ยอย่า
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปลื้ง แน จา แง� วีไ่ ซป้านญา อางจา แน ฮาก นาบทื้อ
คูง อือ� ยาว กงูมู นี้ ง ยองนา ต้างแต่ง ชฺา้ ง จฺ่า เกิง่ เปิ่ งฮู เพล่อ ปี่ แน� 4 จ้า กงูมู นี้
ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮา คูง� แน พาจาวจี่ต่าง นี้ ง ม่าอูบ
่ คูง� แน�
5 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อืม ศิษย์เอก อือ จี่ คูชี แฮ้งนา นื งบาจาบ คูช�
ี แฮ้งย้า ยอง ส
เทเฟน นา แช้ยู้ คูช�
ี สเทเฟน พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ แง� แน อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปลื้ง ย้า ยางก้อง ดื้ง แง� ยาว ยองมู แฮ้ง ฟีลิป� * โปรโครัส�
นิ คาโนร์� ทิโมน� ปารเมนั ส� นิ โคเลาส์ ยองนา คาตา ย้า แช้ยู้ แล่ คูช�
ี นิ โคเลาส์ ย่า
อันทิโอก อางเมิง ชฺา้ ง� ย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า� จ้า ยา ยิว อางลี้บอางล่าว ย่าง ทื้อ ชี� ยาว
น่ อง โย้เวอ ยา พระเยซู นา เจ่อ ชี� 6 ยาว ยองมู แฮ้ง ชฺา้ ง 7 คู่น นี้ ออ
ื นา ซฺ่ืย ศิษย์เอก
อือนา ซฺ้าแล ชี� ยาว ศิษย์เอก อืม ชฺา้ ง 7 คู่น อือก้อง ล่าปู่ โบย ยาว อธิษฐาน ฮา ยาว
ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ชี� ยาว ยองนา ต้างแต่ง ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ เปิ่ งฮู เพล่อ ปี่ ชี�
่
7 ยาว พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ชฺา
้ ง บย่า ย้า แบ เค่ คูช�
ี แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวิม
ชฺา้ ง อางบย่า ย้า พาจาว มางนา แน พระเยซู นา เจ่อ คูช�
ี ยาว ปุโรหิต อืม อางบย่า
ย้า พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา เจ่อ คูง�
ยิวชฺา้ ง ยอคา ทื่อบ่า อือ สเทเฟน นา ชู ชียา้ ง
สเทเฟน ย่า พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า ยาว พาจาว มาง ล่า ที่ ปี่ ชี มาง� ยา
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางอีบ่าอ่า ย้า ค่องช่าง อือนา ฮายฮู ปี่ ชี�
่ 9 จ้า ยิวชฺา้ ง ทื่อ
บ่า จา ชี� ยอย่า ย่าเจ่น ปูน แล่ คู ชีออ
ื � ยองมู นี้ ยา่ ไซรีน อางเมิง� อเล็กซานเดรีย
อางเมิง ซีลีเซีย แควน แน เอเชีย แควน อือเมอ จายล้า คูแง� ยาว ยอย่า สเทเฟน นา
อางเลิง่ ซฺ้า ยาว จี่ เจ้ ลือ คูง� 10 จ้า ยองมู นี้ สเทเฟน วีไ่ ซป้านญา แฮ้งนา บ่าก่า จ่า
เย� ไม้ สเทเฟน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า จี่ ปี่ ง แฮ้งแม้แน จี่ เย�
11 แฮ้งย้า ยองมู ย้าง ช้อนกา สเทเฟน นา นี้ แม้แน อางไล้ จี่กาน คูช�
ี “กงู ค่าพ่าย่า
นี้ มาง โมเสส แน พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ นา กงากย่า แอ� แน�
12 ยาว ยองมู แฮ้ง ค่องช่าง อือนา แน ยอคา อือนา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ
นา จี่ซ้อ สเทเฟน นา ชู สภาแซนฮีดริน โย้เวอ ซฺ่ืยแล ปี่ ชี่ เย� 13 แฮ้งย้า ยองมู นี้ ง ชฺา้ ง
ซฺ้า ยาว พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอ่า อือ เพล่อ ปี่ ชี�
ื สเทเฟน
่ ยาว พี่ญ่าน ม้าม้า บ่าอ่า แฮ้อม
นา นี้ แม้ แน อางไล้ จี่ กาน ชี� “ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า โบสถ์ อางฮื่อ นี้ งนา แน โมเสส อางลี้
บอางล่าว นี้ งนา กูญ่าม ย้า จี่ ฮูยา้ แง� 14 ไม้ กงูมู นี้ ยาง นี้ แม้แน จี่ นา กงากย่า แอ�
เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง ม้า โบสถ์อางฮื่อ นี้ ง ก่างพยา ยาว� โมเสส กงูนา อางลี้บอางล่าว ปี่
ล่าชี่ นี้ ง เพ่น แง� แน�
15 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค สภาแซนฮีดริน โย้เวอ ดื้งจา คูชี อืม สเทเฟน แมก่า โย้เวอ
ฮูน คูชี เย� ยาว ยอง มย้าง ชี สเทเฟน แมก่า นี้ เท่วาด่า นา อางตู้ แน�
8

7
สเทเฟน ยิวชฺา้ ง อือ สภา ยอคา อือ ล้าก้า โย้เวอ จี่ ย้าง
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า สเทเฟน นา น้า ชี นี้ แม้แน� “ม้าม้า ลา�”
2 สเทเฟน มาง นี้ แม้ พอ ชีเย� “ย่าม่างยอคา เวอ แน ม้องน้าม นอง เวอ กงานา น้า
ล่า ปาโน� พาจาว ล่าที่ อางฮื่อ ม้า กงู อางฮู่ อับราฮัม แน ชี่ มางนา มย้าง ปี่ ชี�
่ แฮ้
1 ปุโรหิต

*
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เมอ เวอ ยา เมโสโปเตเมีย แควน เวอ ดื้ง แง� ฮาราน อางเมิง โย้เวอ บ่ากงา พ้าง ดื้ง
แล กางซื้ง� 3 พาจาว มาง อับราฮัม นา นี้ แม้แน จี่ ช่าง ชี� ‘อับราฮัม เวอ� นาง ค่อง
แน นาง ย่าช่างม่องน้าม อือก้อง บ่าดื่ง แล โจ� นื้ งชฺา่ ตี กงา มย้าง ปี่ ล่าง โย้เวอ แล
ปาว�’ ✡ 4 แฮ้แม้ยาว อับราฮัม มือ เมโสโปเตเมีย แควน เคลเดีย ชฺา้ ง อือ ดื้ง โย้เวอ
แอ้น ยาว� ฮาราน อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แล ชีเย� จ้า อางโบ้ง มาง ซฺี้ ยาว� พาจาว มาง
ยางนา ฮาราน อางเมิง โย้ เวอ บ่า ปี่ ดื้ง แล เย� แฮ้งเย่ อับ ราฮัม ฮาราน อางเมิง โย้
เวอ อ่อก ลือ ชี� อามื้อ นองมู นื้ งชฺา่ ตี ดื้ง นู้เวอ ดื้ง ล้า ชี�
5 “แฮ้ญ่ามเมอ พาจาว มาง อับ ราฮัม นา นื้ งชฺา
่ ตี ย่าง บ่า ปี่ กางซื้ง เย� ล่า คื่อ ปา
ว่า ล่อ แนม อางอี้ แนม บ่าปี่ เย� แฮ้ญ่ามเมอ อับราฮัม อางย่า ทื่อม่าง แนม บ่าจา�
จ้า พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชีเย� นื้ งชฺา่ ตี คาโคลาโค นี้ ง ยางนา ปี่ แงแน� ยาว ยาง
อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือนา ปี่ แงแน� 6 พาจาว มาง ยางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้
แน� ‘นาง อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ือ นี้ ออ
ื นา ฮาก อางเจ้ ออางจาด อือ นื้ งชฺา่ ตี
เวอ กงาดื้ง แอ ปี่ แง� โย้เวอ ชฺา้ ง อือ ยองนา เค้คาม ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง� แน ยองนา
400 ปี ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ แง� 7 ชฺา้ ง ลอจาด นาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ
อือนา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง� กงา ยองนา วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ แง�’ ✡ ยาว พาจาว มาง ม่า
แล่ ชี�
่ ‘ยาว ยองมู นี้ ยา่ นื้ งชฺา่ ตี โย้เวอ อ่อกแอ ยาว นื้ งชฺา่ ตี นี้ มาง ก้อง ล้า กงานา ไว้
นาบทื้อ ล่า คูแง�’ ✡
8 “พาจาว มาง อับ ราฮัม นา ก่ามค่า น ปี่ ชี� ย่า เก ค่า พ่าย่ า นา พิธ ี ขลิบ* ฮา ปี่
อางเลิง่ แฮ้ง� ยาว อับราฮัม มือ อางย่า จา ชี อางเม้ง อิสอัค แน� เกิด
้ 8 นื ง เคอ ยาว
อับราฮัม มือ ยาง อางย่า ม่าง นา พิธข
ี ลิบ ฮา ปี่ ชี�
่ ยาว จายล้าแล่ยาว อิสอัค มือ อาง
ย่า ค่า พ่าย่า จา ชี อางเม้ง ยาโคบ แน� ยาว ยาโคบ อางย่า ค่า พ่าย่า 12 คู่น จา ชี�
แน ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงู อางฮู่ อางพี่ อางเจ้อ ซื้บไกลือ ชี อือ ย้า�†
9 “ยาโคบ อางย่า ค่าพ่าย่า อือ ยอง อางแพ้ อางเม้ง โยเซฟ แน ชี่ มางนา เจอค้อย
คูง เย� แฮ้งย้า โยเซฟ นา ชู ก่อง ชีเย� โยเซฟ มือ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ ย่าเจ่น เพล่อ ชีเย�
10
จ้า พาจาว ม้า โยเซฟ มาง ก้อง ดื้ง ลือ ชีเย� พาจาว มาง โยเซฟ นา ปล่อง ชี� โย
เซฟ อางตู กอางพาน กู เจ้อ อือ ปูน แล่ ชี� ยาว พาจาว มาง โยเซฟ นา วี่ไซป้านญา
จา แอ้น ปี่ ชี�
ิ ต์ ก่าซ้าด ฟาโรห์ แน ชี่ มางนา ฮาย โยเซฟ นา ซอ ปี่
่ พาจาว มาง อียป
ชี�
ิ ต์ ชฺา้ ง อือนา แน อียป
ิ ต์ นื้ งชฺา่ ตี คาโคลาโค
่ ยาว ก่าซ้าด ฟาโรห์ มือ โยเซฟ นา อียป
ย่าง ฮูพลา ปี่ ชี�
้ คล้าว โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค อือ ฮู พลา ปี่ ชี�
่ แน ยาง ยูม
่
11 “น่ อง เวอ บ่า มล่าง เย� ประเทศ อียป
ิ ต์ แน คานาอัน แควน กู ต่องกู ตี่ อือ เมอ
ฮ่าง แน ล้าง เคม ชี� ชฺา้ ง อือ ฮ่าง จฺ่ ืง คู นาบาตา เย ตูก พานลาบ้า บ คูแง� 12 ยาว
แฮ้ญ่าม เมอ ยาโคบ คานาอัน แควน โย้ เวอ ดื้ง แง� ยา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้ เวอ ฮ่าง
จฺ่าเซฺ่อ อางจา แน กงากย่า ชีเย� แฮ้งเย่ ยาง อางย่าย่าค่า อือนา โย้เวอ ซฺาแอ ฮ่าง วื้อ
แอ ปี่ ชี�
่ 13 ยาว โยเซฟ อางอ้าย อือ ครัง้ ที่ 2 โยเซฟ ก้อง ฮ่าง วื้อ ลือ เมอ� นี้ เทอ โย
เซฟ ย่า ยาง ม้องน้าม อือนา ม่า แบ ปี่ ชีเย� ยา ยอง อางแพ้ มาง แน� ยาว ก่าซ้าด
ฟาโรห์ มาง โยเซฟ ย่าช่างม้องน้าม แน ยูม
้ คล้าว ชฺา้ ง อือนา แบ โค ชีเย� 14 โยเซฟ
ชฺา้ ง ซฺา แอ ปี่ ชี่ ยาโคบ ยาง อางโบ้ง มาง แน ยาง ม้องน้าม อือนา ฮ้าว แอ ปี่ ชีเย� ชฺา้ ง
คาโคลาโค แฮ้ 75 คู่น เย� 15 ยาว ยาโคบ แน ยอง ยูม
้ ชฺา้ ง คาโคลาโค ย่าง ประเทศ
อียป
ิ ต์ โย้เวอ ดื้ง แล ชี� ยาว ยาโคบ แน ยาง อางย่า คาโคลาโค กงู อางฮู่ อางพี่ อาง
✡ 7:3 7:3 ปฐมกาล 12:1

✡ 7:7 7:7 ปฐมกาล 15:13-14

7:8 พิธข
ี ลิบ นี้ ค่าพ่าย่า ง่าน อางคอ ตู่ตีน ต่อน พิธี ย้าง�
มาง ชฺา้ ง แน แบ ปี่ ง�

†

✡ 7:7 7:7 ปฐมกาล 15:14; อพยพ 3:12

*

7:8

7:8 7:8 ย่าเก ค่าพ่าย่า นา พิธข
ี ลิบ ฮา ปี่ นี้ พาจาว

กิจการ 7:16
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เจ้อ ซื้บลือ ชี อือ โย้เวอ ย้า ซฺี้ โค ชี� 16 อับราฮัม มือ ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ เชเคม อางเมิง โย้
เวอ ฮาโมร์ อางย่า อือ ก้อง วื้อ ชี ลาง ชี� ยาว ยาโคบ ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ศพ ย่าง โย้เวอ ย้า ชี
ชี�
17 “พาจาว มาง อับ ราฮัม นา ก่ามค่า น ปี่ ชี่ อางญ่าม ย่าง ชา เคอ ล้า เมอ� อิส รา
เอลชฺา้ ง อือ ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ นาบาตา บย่า เย จา แง� 18 แฮ้ญ่ามเมอ ประเทศ
อียป
ิ ต์ โย้ เวอ ก่าซ้าด อางซฺ่ือ เพ่น ชีเย� ยา ประเทศ อียป
ิ ต์ นา ฮู พลา เย ยา โยเซฟ
อางเลิง่ นา บ่า แบ เย� 19 ก่าซ้าด นี้ ม้า บ่า แม่น เย กงู อิส ราเอลชฺา้ ง อือ นา เค้ คาม�
จ้อบ ชี� แน กงู อางฮู่ อางพี่ อือนา เค้ ยอง อางย่า อางอี อือนา ล้างบ้า อางฮื่อ โย้เวอ
วี ซฺี้ ปี่ ชี�
่
20 “โมเสส

แฮ้ญ่าม เวอ เกิด
้ ลือ ชี� ยา อางแม่นอางมาง ฮากนา บ่าตู่ เย� อางบา
แน อางโบ้ ง มาง เย่ด ยางนา อ่า ญู 3 ลา เคอ ย้า ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ ค่าว ปอ ไจ่ ชี�
21 ยาว ยางนา ซ้าล้อง เวอ กาน ล้างบ้า เวอ ปู้ย แอ ปี่ ชี�
่ ก่าซ้าด ฟาโรห์ อางย่าย่าบี่
22
มาง มย้าง ยาว ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ชี�
แฮ้แม้ยาว โมเสส มือ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ อาง
่
ไล่ คาโคลาโค อือ โค แน เล่น แบ แล่ ชีเย� จี่ ต่าง อางเลิง่ นี้ ง อางจี่ คี่ แน ล่า กาน กู
ย่างกูเจ้อ อืมมือ อางแบ อางคี่ เย�
23 “โมเสส

อ่าญู 40 ปี เคอ ยาว อิสราเอลชฺา้ ง ยาง อางเจ้ ออางจาด ชฺา้ ง อือนา บ่อ
ซฺ้า แอ ชีเย� 24 ยาว อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา ชี� อิส ราเอลชฺา้ ง ทื่อ ม่าง นา ตื่ อชืก ชี�
โมเสส มย้าง ล้า ยาว อิส ราเอลชฺา้ ง มางนา ปล่อง ชีเย� แน อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง มางนา แซ่
25
ชีเย� ยาว โมเสส เย้ง เย ยองมู นี้ ยา่ อางแบ ย้า แน� พาจาว ม้า โมเสส นา ไจ อิส
ราเอลชฺา้ ง ยาง อางเจ้ ออางจาด อือ นา ปล่อง ย่า เจ่น ปูน ปี่ ลือ ชี แน� จ้า กานแตว
อิสราเอลชฺา้ ง นี้ ยา่ บ่าแบ เย� 26 ซอทา แปล้น ล้ายาว อิสราเอลชฺา้ ง 2 คู่น จา ชีเย� ซี
ลางกา ชี โมเสส ล้า มย้าง ล้า ยาว เย่ดนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� ‘ไน้ ย่าช่างม่องน้าม กา
บ้าเจอ อางซี กาแน�’ 27 จ้า ค่าพ่าย่า อางซี ม้า โมเสส นา ต่าน ยาว นี้ แม้แน จี่ ชีเย�
‘นางนา อ่าซ่าง ชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ล่าแง� แน อ่าซ่าง ต้างแต่ง กงู
นา ต้าดต่อ น ปี่ ล่า แง� 28 ยาว นา กงานา ชา แซ่ ล่าง ลา� มี้ งก้ อง อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง มาง
29
✡
นา แซ่ ชี แม้แน�’
โมเสส มือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ยาง โย้เวอ ฮื่น อ่อกแอ ยาว
มีเดียน ชฺา้ ง อือ ค่อง เวอ ดื้ง แล ชี� แน อางย่า ค่าพ่าย่า 2 คู่น กงา ชีเย�”
“40 ปี ปูน แลน ยาว เท่ วาด่า มาง โมเสส นา ลือ มย้าง ปี่ ชี่ เย� ตี อางกื ออาง
คาก ซี นาย ตาแซ้ อางแท้ โย้เวอ� เท่ วาด่า ม้า จฺืงจฺ้ ืง ปาว บี่ ท่อ อางจฺ่อ เวอ จา แง�
31 โมเสส มย้าง ยาว บ่า เจ่อ ซี่ เย� ยาง เจ้ง แน มย้าง ซี้ ยาว แท้ แน ย่อ อ้อง ฮู แล
ชีเย� ยาว จี่ ว ีด อางซื้ง มาง อางเซง จี่ ย่าง นี้ แม้ แน กงากย่า ชี� 32 ‘กงา นาง อางฮู่
อางพี่ อือ พาจาว มาง เป� อับราฮัม มาง พาจาว อิสอัค มาง พาจาว แน ยาโคบ มาง
พาจาว เป�’ ✡โมเสส แค ยืก ชีเย จฺืงจฺ้ ืง ปาว โย้เวอ บ่าฮู จอ กา เย�
30

33 “ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง โมเสส นา จี่ชา่ ง แล่ ชี่ นี้ แม้แน� ‘แค้บ ชอด แล่ โว� นาง
นื้ งชฺา่ ตี จูง นี้ ยา่ นื้ งชฺา่ ตี อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เป� 34 ยาว กงา อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ กงา ชฺา้ ง อือ
นา ตื่ อชืก แฮ้ง นา อางมย้าง เป� แน ยอง อูง้ อางเซง แฮ้ง นา กงากย่า แอ� แฮ้แม้
ยาว กงา ลู่ง ลือ ยองนา ปล่อง ลือ แง� ยองนา อางตู กอางพาน ปูน ปี่ แง� นี้ แม้แน
ยาว นาย่า ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ พ่าว แอน แล่ ปาว� กงา นางนา ซฺาแอ ปี่ ล่าง�’ ✡
✡ 7:28 7:28 อพยพ 2:14

✡ 7:32 7:32 อพยพ 3:6

✡ 7:34 7:34 อพยพ 3:5-10

กิจการ 7:35
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35 “โมเสส นี้ มาง นา ย้า อิสราเอลชฺา
้ ง อือ ยาง แมก่า เวอ จี่ กาน ชี นี้ แม้แน� ‘นางนา

อ่าซ่าง ชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ล่าแง� แน อ่าซ่าง ต้างแต่ง กงูนา ต้าด
ต่อน ปี่ ล่าง�’ ยาว พาจาว มางมือ เท่วาด่า โมเสส จฺืงจฺ้ ืง ปาว บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ มย้าง
ชี มาง ก้อง จี่ ลือ ปี่ ชี่ เย� ยาว พาจาว มาง ยางนา ซฺาลือ ปี่ ยาว อิสราเอลชฺา้ ง อือนา
ปล่อง ลือ ปี่ ง� แน อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ แง� 36 โมเสส ย่า อิสราเอลชฺา้ ง อือ
นา ปล่อง ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ อ่อกลือ ปี่ มาง� ยา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ทะเลแดง
แน ตีอางกืออางคาก อือเมอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮา ชี 40 ปี เย�
37 โมเสส นี้ มาง ย้าเป อิส ราเอลชฺา
้ ง อือนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน� ‘จ้างจ้าง เวอ
พาจาว ม้า กงา แม้ แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ซฺาลือ ปี่ ยาว นองนา ปี่ ล่าง� พาจาวจี่
ต่างจี่ แต่ นฮู นี้ ม้า นอง ม้องน้าม อือก้อง จายล้า แง�’ ✡ 38 โมเสส นี้ มาง ย้า ตี อางกื
ออางคาก โย้เวอ อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี มาง� ยา กงู อางฮู่ อางพี่ อือ
ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี� แน ยา เท่วาด่า ยางนา ซีนาย ตาแซ้ โย้เวอ จี่ชา่ ง ชี่ มาง ก้อง
ทื่ งกง่า แน ดื้ง ชี� แน ยา พาจาว ม่า อู่บ จี่ ต่าง จี่ ว ีดม้า ม้า อางเลิง่ อือ� ลาบลือ ยาว
กงูนา ปี่ ล่าแง�
39 “จ้า กงู อางฮู่ อางพี่ อือ ยาง จี่ต่าง นา บ่าน่า แน ยางนา บ่าซอ เย� กงู อางฮู่ อาง
พี่ อือ นื งบา โย้เวอ ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ พ่าวแล ซี้ แงแน เย้ง จา เย� 40 ยาว โมเสส
ซีนาย ตาแซ้ โย้เวอ ตาแล เมอ� ยองมู นี้ ยา่ อาโรน โมเสส อางอ้าย มางนา จี่ ชา่ ง ชี
นี้ แม้แน� ‘โมเสส กงูนา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ซฺ่ืย อ่อกลือ ล่า ชี่ มางก้อง บ้าเจอ ตอ
ล้า ชี นามบ่าแบ ตาแซ้ โย้เวอ ไล นื ง เคิน ญา แล� แฮ้แม้ยาว กงู นา ฮูบ
่ ปาน แต่ง ปี่
41
✡
ล่าปาว แก้บ้า ซฺ่ืยแล ล่า เซฺ่อ�’
แฮ้ญ่ามเมอ ยองมู ย้าง อ่ามย่าง อางย่า ฮูบ
่ ปาน
แต่ง ยาว ไว้ ชีเย� แน อ่ามย่าง อางย่า ฮูบ
่ ปาน มางนา ซ้าด แซ่ ท่าน ยาว จฺ่าต้าง ม่อน
ลางกา ชีเย� ยอง ฮูบ
่ ปาน แต่ง ล้า ชี มางนา ไว้ ชีเย�
42 “แฮ้แม้ยาว พาจาว ม้า ยองนา แมก่า พลาบ ฮื่น ชีเย� พาจาว มาง ยองนา ตอย
มู่งท่า โย้เวอ อู่ก่ือ อือนา ไว้ ปี่ ชี่ เย� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม
ชี ชี แม้แน�
‘อิสราเอลชฺา้ ง นอง เวอ�
40 ปี นู้เวอ นอง ตีอางกืออางคาก โย้เวอ ซ้าด แซ่ ท่าน ชี่ นี้ ออ
ื �
กงานา บ่ากงา ท่าน ล่า เป�
43 นองมู นี้ ฮูบ
่ ปาน กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี อือ ไว้ ชี�
นอย่า พระโมเลค นา ไว้ ย้า ย้าง แต่ง ชี� แน เรฟาน ฮูบ ปาน ย่าง คาตา แต่ง
ชี�‡
แฮ้แม้ยาว กงา นองมู นา เว่อ แน ซฺาแอ ปี่ ล่าง บาบิโลน อางเมิง แฮ้ง ล่อ
บ่าปา แน� ยาว ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าแน�’ ✡
44 “กงู อางฮู่ อางพี่ อือ ตีอางกืออางคาก โย้เวอ ดื้ง เมอ เต็นท์ พาจาว ไว้ยา
้ จา เป�
45
เต็นท์ แฮ้ พาจาว มาง โมเสส นา มย้าง ปี่ ยาว ม่า แต่ง ปี่ ชี่แม้แน� ยาว กงู อางฮู่
อางพี่ อือ เต็นท์ ย่าง กงา ยาว� ยองมือ เต็นท์ ย่าง เช่ โยชูวา ก้อง ซฺ่ืยกา เค่ แลน ชี�
กงู อางฮู่ อางพี่ อือ ย่า ยอง นื้ งชฺา่ ตี รบ ย่าด กงา ชี โย้ เวอ แลน ชี� แฮ้ญ่ามเมอ พา
จาว ม้า ยาง ตี ยองนา ปี่ ชี่ โย้เวอ� ชฺา้ ง จา อือนา ก่าอ่อก ชี� แฮ้งย้า เต็นท์ แฮ้ แฮ้เม
อเวอ จาย ย้า โย้เวอ ดื้ง ล้า ชี� ก่าซ้าด ดาวิด อางญ่าม อางเมิง ฮูพลา เมอ เคอ ย้าเย่�
✡ 7:37 7:37 เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15 ✡ 7:40 7:40 อพยพ 32:1
แฮ้งย้า� ✡ 7:43 7:43 อาโมส 5:25-27

‡

7:43 7:43 เรฟาน นี้ ยา่ ดาวเสาร์
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46 พาจาว

มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา นาบาตา ซอ เย่� ก่าซ้าด ดาวิด มือ พาจาว มางนา
ป้า ยาว� ยาโคบ พาจาว มางนา โบสถ์อางฮื่อ แต่ง ปี่ ชี�
่ 47 จ้า ม้าม้า แน โบสถ์อางฮื่อ
แต่ง ปี่ ชี่ ม้า ก่าซ้าด โซโลมอน ก่าซ้าด ดาวิด อางย่า มาง เย� 48 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม
พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า ชฺา้ ง อือ โบสถ์อางฮื่อ แต่ง ชี โย้ บ่าดื่ง เป� พาจาวจี่ต่างจี่
แต่นฮู อือ พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง นี้ แม้แน จี่ ชี ชี�
49 ‘มู่งท่า นี้ กงา ต่างอี่ ย่าง� ชฺา
้ งอางเมิง นี้ ยา่ กงา ล่าคื่อ น่าง เซฺ่อ ย่าง�
พาจาว มาง ม่า ชีเย� อ่าซ่าง มาง กงา ดื้งย้า แฮ้ง บ่าแต่ง ปี่ ล่าตอ กา�
50 ไม้ ม้างม้าเจ้อ นี้ ออ
ื กงา แต่งล้า แอ�’ ✡
51 “นองมู นี้ ย่า ชฺา
้ ง อางล้าน แน น่า ป่าง อือ� นองมู นี้ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มางนา กู เทอ ย้า บ่าตื่อ น้า แน บ่าตื่อ ฮา เค่ กา� นอง อางฮู่ อางพี่ อือ บ้า
เจอล้อแม้ ฮา ลือ ชี นอง แฮ้แม้ ยา้ ฮา เค่ แง� 52 นอง อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาวจี่ ต่าง
จี่แต่นฮู อือนา กูคู่น ย้า เค่คาม โก้นก้าว ชี� ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อางมู�
พระเยซู ลือ เมอ มอ ชี อือนา แซ่ ชี� แน นอ พระเยซู นา บ่าแม่น แน ฮา ป้าน่ อ ยาว
ยางนา แซ่ ชี� 53 พาจาว ม้า ยาง เท่ วาด่า มางนา ม่าย อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง นองนา
ฮ้าน ปี่ ลือ ปี่ ล่าง� จ้า นองมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮา เค่�”
สเทเฟน นา แซ่ ชียา้ ง
ยอคา อือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ซ่อเพ่แช่ทา ย้า นื งบาค่า แง� 55 จ้า อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง สเทเฟน มาง ก้อง ดื้ง ลือ ชีเย� สเทเฟน มาง มู่งท่า
ป่ากย่า แงน ฮูแล ปี่ ยาว พาจาว มาง ล่าที่ แน พระเยซู มางนา มย้าง ชีเย� พระเยซู
พาจาว มาง ล่า ปู่ ล่าม่ า ป่า กย่า จูง ชีเย� 56 ยาว สเทเฟน จี่ เย นี้ แม้ แน� “ฮู ปาว�
กงา มู่ง พองอ่อก นา มย้าง แอ� แน พระเยซู พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า จูง ชี�”
57 แฮ้เมอ เวอ ชฺา
้ ง มู อือ โฮ้กฮ้าว ล้า คู ชีเย อางเซงป้าดจาแช เย� ยาว ล่าปู่ ย่าง น่า
ซื่ง เวอ วาบ แล่ คู ยาว สเทเฟน ก้อง ฮื่น แล ชีเย� 58 ยาว สเทเฟน นา อางเมิง อาง
เง้ เวอ เซฺ่อ แอ ยาว ลอบา จาน ชีเย� ชฺา้ ง สเทเฟน นา อางซี อางแล จี่ กาน คูชี อืม
ยอง ค่าลาว อางเง้ ตูมเซฺ่อ ย่าง แล อ่อก แล่ คู ชี� ยาว ค่าพ่าย่า ย่าค่า อางเม้ง เซาโล
แน ชี่ มาง ล่าคื่อ ก่องทาง โย้เวอ โบย ชีเย� 59 แฮ้แม้ยาว ชฺา้ ง มู อืม สเทเฟน มางนา
ลอบา ย่าง ช้อนกา จาน ชีเย� แฮ้เมอเวอ สเทเฟน นี้ แม้แน อธิษฐาน ฮา ชีเย� “พระ
เยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� กงา อางค่องอางล้า มางนา ลือ ล่า ล่าปาว�” แน� 60 ยาว
สเทเฟน มือ ป่า ตู คู ยาว อางเซง บื้ง แน ฮ้าว ชี นี้ แม้ แน� “จี่ วีด อางซื้ง มาง เวอ� นี้
เทอ ยอง อางซี ฮา ชี นี้ ยา่ ยองนา อางบล่า บ บ่า ปี่ จา ปี่ โจ เป�” แฮ้แม้ จี่ เปิน ยาว
สเทเฟน มือ ซฺี้ กา ชีเย�
54 ยิวชฺา
้ ง

8
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ อางตูกอางพาน ย่าง
นา แซ่ ชี่นี้ เซาโล มาง อางแบ อางมย้าง ย้าเย่� แน สเทเฟน นา แซ่ ชี่
นี้ ยา่ ยา อางซอ เย�
แฮ้ญ่ามเมอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ นาบาตา เย ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ นา
ฮาก ก่า คูแง� ยองนา ฮาก บ่าโลง เย� แฮ้แม้ยาว ยองมู ย้าง กามาง กาตี่ เย เปิดเลิน
้
แอ้น ชี� ยู เดีย แควน แน สะมาเรีย แควน อือ เมอ แอ้น ชีเย� จ้า ศิษย์ เอก อือ เกิง้
เกิง้ บ่าแอ เย� 2 ชฺา้ ง มู พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี่ออ
ื สเทเฟน ศพ ย่าง
1 สเทเฟน

✡ 7:50 7:50 อิสยาห์ 66:1-2
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พูม ยาว สเทเฟน นา อูง้ ซฺ้า ชีเย� 3 จ้า เซาโล ม้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา� ยอง
ยูม
้ คล้าว อือเมอ อ้อง ชู แลยาว คอก ชู ล้อง แล ชี ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า อือนา โค ย้า
ชู ชี�
ฟีลิป พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า ชียา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ ยาว เปิดเลิน
้ กว่า ชี อือย่า� ยอง จาดื้ง ชี โย้เวอ พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ม่าอูบ
่ ชีเย� 5 ยาว ฟีลิป* ม้า สะมาเรีย แควน อางเมิง ทื่อ เมิง
โย้เวอ แลน ชี� ยาว โย้เวอ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ ย่าง ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ ชีเย� 6 ชฺา้ ง
มู อือ ฟีลิป ม่าอูบ
่ แฮ้งนา กงากย่า ยาว� แน ยาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แฮ้ง
กงามย้าง ยาว ปีนแตปีนนา ย้า ดื้ง น้า คู ชี� 7 ยาว ยา แด่ยา่ ชฺา้ ง ก้อง อ้อง ชี อือนา
ก่า ชี� ยาว แด่ ยา่ อืม มือ อางเซง บื้ง แน โฮ้ก ฮ้า ว อ่อก คู ชีเย� ชฺา้ ง ล่า ปู่ ล่า คื่อ อา
งง่อย แน ชฺา้ ง ต่องแก่ อือนา คาตา ย้า ยา โปยว ปี่ ชี�
ื นา ยา ชี นี้ ยา่ อางบ
่ ชฺา้ ง นี้ ออ
8
ย่า ย้า� แฮ้แม้ยาว อางเมิง แฮ้มาง ก้อง ชฺา้ ง อืม ม่อนซ้า จาบื่อดื้งบื้อ ย้าเย่�
4 ชฺา
้ ง

ซีโมน ก่าทา อางจา มาง

9 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา ชีเย อางเม้ง ซีโมน แน�

ยา อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง ดื้ง ล้า มล่าง
กาชา เย� แน ยา ก่าทา เล่น ยาว นาบาตา เย่ ก่าทา อางเลิง่ แฮ้ง คี่ แง� สะมาเรียชฺา้ ง
อือ บลื่ง แอ เคอ ย้าเย่� ยา ชฺา้ ง อางฮื่อ ล่าที่ อางจา มาง แน ฮาจ่าแล่ง เย� 10 ค่อง
ช่าง คาโคลาโค ชฺา้ ง อางตูกอางพาน จาย ชฺา้ ง อางจาอางปาง ยศ อางฮื่อ อางมอง เวอ
เคอ อือ ยางนา นาบาตา ซอ คูแง� ยาว นี้ แม้ แน จี่ กาง เย� “ค่า พ่าย่า นี้ ม้า พาจาว
มาง ล่าที่ อางเม้ง ‘ล่าที่ อางบย่า� แน ชี่ ย้าง จา แง� 11 ซีโมน ยา ก่าทา อางเลิง่ อือ
แบ มล่าง กาชา เย� แฮ้แม้ ยาว ค่ องช่าง อือ ยางนา ซอ คูง เย� 12 จ้า ฟี ลิป พาจาว
มาง อางเลิง่ ย่าง ยองนา ม่า อู่บ ยาว แน พระเยซู คริสต์ ล่า ที่ ย่าง ยองนา ม่า อู่บ แบ
ปี่ ยาว� ค่องช่าง อืมมือ พระเยซู นา เจ่อ คู ชี� ยาว ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า ย้า ล้างตือ
พิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ชี�
่ 13 ซีโมน คาตา เย พระเยซู นา เจ่อ ชี� แฮ้แม้ยาว ยาง ล้าง
ตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ยาว ยาง มือ ฟีลิป ก้อง กูต่องกูตี่ ย้า เค่ กว่า ชี� แน ฟีลิป มาง
อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮายฮู ปี่ เมอ ยางมือ บลื่ง ย้าเย่�
14 ยาว ศิษย์เอก เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง อืม แบน ชีเย� สะมาเรียชฺา
้ ง อือ พระ
เยซู นา เจ่อ คูชี แน� แฮ้แม้ยาว ยองมือ เปโตร แน ยอห์น เย่ดนา ซฺาแอ ปี่ ชี�
่ 15 เป
โตร แน ยอห์น เย่ด โย้เวอ เคอ แอ ยาว� เย่ดมือ สะมาเรียชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ
นา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ง เย� ยองมู นา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงาบู้ ปี่ แงแน�
16 ชฺา
ี ัพติศมา ฮา แล่ คู ชีเย� จ้า อ่าซ่าง มาง
้ ง นี้ มู พระเยซู นา เจ่อ ยาว ล้างตือพิธบ
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง บ่ากงาบู้ กาซื้ง เย� 17 ยาว เปโตร แน ยอห์น เย่ด มือ
ยองมู อางตู่ เวอ ล่า ปู่ โบย† ยาว� ยองมู คาโคลาโค ย่างมือ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง ย่าง กงาบู้ ชีเย�
18 ซี โมน มือ ศิษย์ เอก อือ ค่ องช่าง อือ อางตู่ โย้ เวอ ล่า ปู่ ย่าง โบย ยาว� ชฺา
้ ง อือ
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงาบู้ ชี แน มย้าง เมอ� ซีโมน มือ ยาง พลู้ ย่าง ศิษย์
เอก อือนา ฮ้าน ปี่ ชี่เย� 19 ยาว นี้ แม้แน จี่ เย� “กงานามมือ ล่าที่ นี้ แม้แน จา ปี่ ล่า
ปาว� ยาว กงามมือ ชฺา้ ง อือนา ยอง อางตู่ โย้เวอ ล่าปู่ โบย ยาว� ยองนา อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง กงาบู้ ปี่ ง แงแน�”
*

† 8:17 8:17 ยองมู อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย
8:5 8:5 นู้เวอ ฟีลิป ม้า ฟีลิป ศิษย์ มาง เย่ด ทื่อม่าง กา บ่าอ่า เย�
นี้ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ก่ามป่อน ป้า เมอ อางเซิง่ อางไซ่ด่อล่อ แน�
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เปโตร ซีโมน นา อีจ
่ ้าด ชี นี้ แม้แน� “นา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา อางวื้อ กงา
กา แน เย้ง แง� แฮ้แม้แนยาว นาง อางโต แน นาง พลู้ นี้ ง จี้บ โค โว� 21 พาจาว ม้า
อางแบ นาง นื งบา นี้ ยา่ บ่าซือบ่าปลอง แน� แฮ้แม้แนยาว นา ล่ากาน นี้ ง บ่ากงา ว่า
กาน� 22 นี้ แม้แนยาว นาย่า นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว� ยาว พาจาว มาง
นา อธิษฐาน ฮา ป้า โว� กาเทอกา พาจาว ม้าย่า นางนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า นา
ตู้� 23 กงา อางมย้าง ย้า นาง นื งบา นี้ ยา่ อางบล่าบ แน อางเลิง่ เจอค้อย อือ ปลื้ง ย้า
จา แง�”
24 แฮ้ แม้ ยาว ซี โมน มาง นี้ แม้ แน จี่ พอ ชีเย� “กงานา นาง จี่ แม้ แน บ่า ปี่ เพล่อ
ล่า โจ� แฮ้แม้ยาว ไน้ ยา่ กงานา� พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า ปี่ ล่าปาว� กงานา
ปล่อง ล่าว แน�”
25 ยาว โย้เวอ เปโตร แน ยอห์น เย่ด พาจาว มาง อางเลิง
่ เปิน
่ อางแม่น แฮ้ง ม่าอูบ
ยาว� เย่ด มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าวแอ้น แล่ ชีเย� แน เย่ด แก้ บ้า ย่อ แอ
เมอ สะมาเรีย แควน โย้เวอ ไล ค่อง ย้า พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว ม่าอูบ
่ ชี�
20 จ้า

ฟีลิป เอธิโอเปีย ชฺา้ ง มางนา ม่าอูบ
่ ย้าง
มาง เท่ วาด่า ทื่อองค์ มาง ฟี ลิป นา จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “ต่องปี่ ป่าก
ย่า ย่อ แอ้น ปาว� แก้บ้า นี้ กย้า แอ้น ปาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง จาย กาซา อางเมิง เวอ
เคอ� แน� (แก้บ้า แฮ้ม้า ตี อางกืออางคาก เจิน
้ เจ้อ บ่าจา เย�� 27 แฮ้งเย่ ฟีลิป ย่อ
แอ ชี� โย้เวอ ค่า พ่าย่า เอธิโอเปีย ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา ชีเย� ยา เอธิโอเปีย ก่าซ้าด มาง
ราชินี มาง ย่า เจ่น เย� ยา ขันที เพล่อ ยาว ค่า บาย่า นี้ มาง อางเกิ่ งอางก้อ คาโคลา
โค แฮ้ง ฮูพลา ปี่ แง� ยา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พาจาว มางนา ไว้ จายลือ ชีเย�
28 ยาว อ่า ม่อง ไค่ลอ ตา ยูม
้ พ่าวแอ แล่ เมอ� ยา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อิสยาห์ มาง
ปาบ ย่าง อ้าน ชีเย� 29 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ฟีลิป นา นี้ แม้แน จี่
ช่าง ชีเย� “อ่าม่อง ไค่ลอ แฮ้ กาน ก้อง แท้ แน อ้องแล โว�” 30 ฟีลิป มือ อ่าม่อง ไค่ลอ
แฮ้กาน ก้อง แท้ แน ฮื่น อ้อง แลน ชีเย� ยาว ยา ค่าพ่าย่า มาง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
อิสยาห์ มาง ปาบ อ้าน อางเซง ย่าง กงากย่า ชีเย� แฮ้แม้ยาว ฟี ลิป มือ นี้ แม้แน น้า
ชีเย� “นาง ปาบ อ้าน แท้ น้า อางแบ กงา ไก ลา�” 31 ค่าพ่าย่า มาง นี้ แม้แน พอ ชีเย�
“ล้อแม้ แบ กงากา แน อ่าซ่าง มาง บ่าม่า แบ ปี่ ล่า น่ อ�” ยาว ยาง ฟีลิป นา ยาง อ่า
ม่อง ไค่ลอ เวอ ทื่งกง่า แน ฮ้าว ตา ปี่ ชี�
่ 32 นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ เวอ อางไล่ ค่าพ่าย่า มาง
อ้าน ชียา้ ง นี้ แม้แน�
“ยางนา ชู ชี แกะ นา ชู แซ่ แม้แน�
ยา ทื่อก่าม แนม บ่ากงา จี่�
ยา แกะอางย่า ชฺา้ ง อางมื่อต่อนฮู มาง ล้าก้า โย้เวอ นี้ ม แน จา ชี แม้แน เพ
ล่อ ชี� ‡
33 ยางนา ฮาก ฮาย ซฺ่าจอ แมก่าก่อง แล่ ปี่ แง�
แน อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ บ่ากงา ลาบ�
ยา อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บ่าจากื้ง แน ซฺี้ แอน ญา� อามือ ยา ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ บ่าจา กาน�” §✡
34 ค่าพ่าย่า ขันที มาง ฟีลิป นา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “ม่า ล่าวแล พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
ม้า ยาง อางโต แฮ้งนา จี่เคอ จ่าแล่ง ลา อ้าว ฮากนา จี่เคอ แง�” 35 ยาว ฟีลิป มือ พระ
26 จี่ ว ด
ี อางซื้ง

‡

8:32 8:32 ยางนา ชู ชี แกะ นา ชู แซ่ แม้แน� ยา ทื่อก่าม แนม บ่ากงาจี่ ยา แกะอางย่า ชฺา้ ง อางมื่อ ต่อน ฮู
ล้าก้า โย้เวอ นี้ ม แน จา ชี แม้แน เพล่อ ชี� จี่ต่าง นี้ ยา่ พระเยซู นา เพ้ก แง ยางนา ต้าดต่อน เมอ ยา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่

§ 8:33 8:33 ซฺี้ แอน ญา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ่าจา กาน� นี้ ยา่ “ยาง จี่วดี แฮ้งนา
เจ้ แน อางโต บ่าแกจ่าแล่�
✡ 8:33 8:33 อิสยาห์ 53:7-8
โญก คื้น แล ปี่ �” แน ฮา เวิม ทื่อช่าง กาย้า�
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คัมภีร ์ นี้ ข้อ ก้อง ต่องก่าต่าง จี่ ชี� แน พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ค่าพ่าย่า ขันที
มางนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย�
36 เย่ด แก้ บ้า เวอ อ่าม่อง ไค่ลอ ตาล้า เมอ ตี ทื่อตี่ ล้าง อางจา นา มย้าง ชีเย� ค่า
พ่าย่ า ขันที มาง นี้ แม้ แน จี่ ชี� “ล้าง ย้าง โย้ เวอ จาน ญ้า� กงา ล้างตือ พิธี บัพ ติศ
มา ฮา แล่ อางกงา ย้าลา�” 37 ยาว ฟี ลิป มือ นี้ แม้ แน พอ ชีเย� “นาง นื งบา โค แน
เจ่อ ยาว� ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ อางกงา ย้า�” ค่าพ่าย่า ขันที มาง นี้ แม้แน พอ
ชีเย� “กงา อางเจ่อ ย้า พระเยซูคริสต์ ย่า พาจาว มาง อางย่า� แน� * 38 ยาว ค่าพ่าย่
า ขันที มาง อ่าม่อง ไค่ลอ ย่าง ม่า จ่อด ปี่ ชี�
่ ยาว ฟีลิป เย่ดมือ ล้าง คล้าว โย้เวอ ลู่ง
แอ ชี� ยาว ฟีลิป มือ ค่าพ่าย่า ขันที มางนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ชี�
39 แฮ้แม้ยาว เย่ด ล้าง เวอ ซฺ่ ย
ื กา อ่อกล้า ชีเย� ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง
มาง ฟีลิป นา ซฺ่ืยแล ชีเย� แฮ้แม้ฮายยาว ค่าพ่าย่า ขันที มาง ฟีลิป นา แมก่า บ่ากงา
มย้าง แล่ เย� ยาว ค่าพ่าย่า ขันที มาง กย่าง เย แน แก้บ้า ย่อ แล แล่ ชี� 40 ยาว ฟี
ลิป อาโซทัส อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ชี� พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง อางเมิง กูเมิง
ต้าว ย้า ป่าว กว่า ชี� ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ ย้า�

9

เซาโล พระเยซู นา เจ่อ ย้าง
เวอ เซาโล ย่า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา แซ่ แงแน จี่แค ปี่ ชีเย� ยา
ปุโรหิต อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา ซฺ้าแอ ชีเย� 2 โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าว แน ป้า แอ ชี� โจ้
ดมาย นี้ ดามัสกัส อางเมิง ยิวชฺา้ ง โบสถ์ อือเมอ ยอคา อือนา ฮู ปี่ ง เย� ยาว ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ อือนา ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่าบาย่า ย้า ชู ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย โตด
ลาบ ปี่ ง�*
3 เซาโล ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ แก้บ้า ย่อ ชา เคอ แอ เมอ� มู่งท่า โย้เวอ ซฺ้อก ย้า
แปล้น ลือ ชี� ยาง อางโต โย้เวอ แปล้น แน แวด ชี� 4 ยาว เซาโล มือ นื้ งชฺา่ เวอ เลิง
แอ้น ชี� ยาว จี่เซง กงากย่า ชี นี้ แม้แน� “เซาโล เวอ เซาโล เวอ นา บ้าเจอ ฮาย กงา
นา คาม ล่าง�”
5 เซาโล มือ นี้ แม้แน พอ ชีเย� “นา อ่าซ่าง�” ยาว อางเซง พอ ลือ ปี่ ชี�
่ “กงา เยซู
6
นาง เค่คาม ล่าชี มาง ย้า� ทานล้า ยาว ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ อ้องแลน ปาว� โย้
เวอ ชฺา้ ง จา แง นางนา ม่า ล่าง นา บ้าเจอ กงา ฮา แงแน�”
7 ชฺา
้ ง เซาโล ก้อง เค่ ล้า ชี อือ จี่ เซง แฮ้งญา เย่ กย่า คู ชี� จ้า ชฺา้ ง จี่ มางนา บ่า ฮู
มย้าง กาเย� แฮ้แม้ยาว ยองมู ย้าง นื งบาม่าน เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่อ่อก กาเย� 8 เซาโล ทา
จูง ล้า ยาว� แมนื อ ย่าง เจิน
้ เจ้อ นา บ่า ฮูม ย้าง กาเย� แฮ้งเย่ ชฺา้ งมู อืม เซาโล นา
ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย ชื้ง แลน ชี� 9 เซาโล เจิน
้ เจ้อ นา บ่า ฮูม ย้าง กาแน เจิน
้
เจ้อ บ่ากงาจฺ่า บ่ากงาต้าง แน 3 นื ง เย�
10 ดามัสกัส อางเมิง คล้าว โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ มาง จา เย� ยาง อางเม้ง อานา
เนี ย แน� แมบืน† คล้าว โย้เวอ จี่ วีดอางซื้ง มาง ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชี นี้ แม้ แน�
“อานาเนี ย เวอ� ยาง พอ ชี นี้ แม้แน� “จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ กงา นู้เวอ เป�”
11 จี่วด
ี อางซื้ง มาง ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ทานล้า ยาว แก้บ้า อางเม้ง อางป
ลอง แน ชี โย้เวอ แล ปาว� ยาว ยูดาส‡ ยูม
้ โย้เวอ อ้องแล โว� ค่าพ่าย่า อางเม้ง เซา
1 แฮ้ญ่าม

*

8:37 8:37 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 37 นู้เวอ แต้ม กาน แล่ ชี นี้ แม้� ฟีลิป พอ ชี “นาง นื งบาโค แน เจ่อ ยาว น้า

อางฮา กงา กา�” เจ้าหน้าที่ มาง จี่ แง� “กงา อางเจ่อ ย้า พระเยซูคริสต์ ม้า พาจาว มาง อางย่า แน�”
9:2 เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จาย ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ แก้บ้า ย่อ แอ นี้ 6 นื ง ย่อ แง�
แมบืน นี้ พาจาว มาง ชฺา้ ง นา จี่ ช่าง ซี้ เมอ ตอล้า แง�

‡

†

*

9:2

9:10 9:10

9:11 9:11 ยูดาส นี้ ม้า พระเยซู ศิษย์ มาง บ่าอ่า�
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โล ทาร์ซัส ชฺา้ ง มางนา น้า ซฺ้า แล โว� อามือ ยา อธิษฐาน ฮา แง� 12 ยาว เซาโล มาง
ทื่อช่างกานญา แมบืน บืน มย้าง ชี� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา ชียา้ ง อางเม้ง อานาเนี ย แน
ยา ยูม
้ คล้าว เวอ อ้องล้า ชี� ยาว ยาง อางโต เวอ ล่าปู่ โบย ชี� ยางนา ฮาย ทื่อเทอ
ฮูมย้าง ปี่ แง� แน�

อานาเนี ย นี้ แม้ แน พอ ชีเย� “จี่ ว ีด อางซื้ง มาง เวอ� กงา กงากย่า ย่า ชฺา้ ง อา
งบย่า จี่ กาแง� ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า นาง ชฺา้ ง เยรู ซาเล็ม อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ ดื้ง อือ นา
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชีแน� 14 ยา ปุโรหิต ยอคา อือก้อง ล่าที่ กงา ชี� นู้เวอ ชฺา้ ง คาโค
ลาโค นางนา นื งบาชี ล่าง อือนา ชู แง� แน�
13

15 จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง อานาเนี ย นา นี้ แม้แน ม่า ชีเย� “แอ ปาว ค่าพ่าย่า นี้ มางนา
กงา แช้ยู้ ย่า� ยา กงา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง กงา ป่าว กว่า แง� ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา
แน ก่าซ้าด มู อือนา แน อิสราเอล ค่ องช่าง อือนา กงาม่า แบ ปี่ แง� 16 ยาว กงาย่า
เซาโล นา ฮายแบ ปี่ แน� ยา กงา ปาปาย อางตู กอางพาน อาล้อม้ อก กงา โอ้ด แง
แน�”
17 ยาว อานาเนี ย มือ แอ้น ยาว ยูม
้ คล้าว เวอ อ้องแล ยาว� ยาง ล่าปู่ ย่าง เซาโล
อางตู่ เวอ โบย ยาว นี้ แม้แน จี่ ชี� “เซาโล เวอ� พระเยซู นางนา มย้าง ปี่ ล่า ชี มาง�
นาง แก้บ้า ย่อ ล้า เมอ กงานา ซฺาล้า ปี่ ล่าง� นางนา ฮาย ทื่อเทอ มย้าง ปี่ ล่าง� แน
นางนา ฮาย อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ปลื้ง แน จา ปี่ ล่าง�” 18 ยาว ม้างม้า
เจ้อ จา เย ทื่อเจ่อ อางเกด แม้แน เซาโล แมนื อ เวอ ซฺ้อก เย อ่อก ลือ ชี� ยาว เซาโล
มือ ทื่อเทอ มย้าง ล้า แล่ ชีเย� ยาว ยาง ทานล้า ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ลาบ ชีเย�
19 แน ฮ่างจฺ่า เปิ น ยาว ยาง แฮ่งจา แก่นคา ล้าชี�

เซาโล ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ม่าอูบ
่ ย้าง
ยาว เซาโล มือ ดามัสกัส อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ พระเยซู ศิษย์ อือ ก้อง ไลนื ง ย้าเย่
ซ่าว ดื้ง ชี�
20 ยาว ยาง ซฺ้ อก ย้า ยิว ชฺา
้ ง โบสถ์ โย้ เวอ พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว แล
ชี� ยา นี้ แม้แน จี่ เย� “พระเยซู ยา พาจาว มาง อางย่า� แน�
21 ชฺา
้ ง

คาโคลาโค เซาโล แฮ้แม้ จี่ นา กงากย่า ยาว นื งบาม่าน คูง แง� ยาว นี้ แม้
แน จี่ กางเย� “ชฺา้ ง นี้ มาง บ่า อ่า ลา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง เยซู นา เจ่อ อือ
นา เค่คาม ชี ม้า� แน ยาง นู้ ล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ชู ยาว ปุโรหิต ยอคา อือนา ปี่
แงแน บ่าอ่า ลา�”
22 ยาว เซาโล ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้ ยา
่ ล่า ที่ จา เค่ เย� แน ยิว ชฺา้ ง ดามัสกัส อางเมิง ดื้ง
อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ชี�
่ พระเยซู ย่า พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด แช้ เพล่อ
ปี่ ชี่ มาง ย้า แน� แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง มู อืม เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่เจ้ แล่ตอ กาเย�
เซาโล ยางนา แซ่ แฮ้งนา ฮื่น ย้าง
ปูน ชีชา่ ยาว ยิวชฺา้ ง อือ กื้ดคาน เซาโล นา ชา แซ่ คู เย� 24 จ้า เซาโล แบ
ออน แบ ชีเย� ยองมู ย่าง อางเมิง ล้อ งก้อ เวอ ค่าวจอ ยาว เซาโล นา ล่อ แซ่ ชี ตื่ง
มู่งคี่ นื งก้อง ย้าเย่� 25 จ้า พระเยซู นา เจ่อ อือ เซาโล นา มู่งคี่ เวอ ค่าว ซฺ่ืย ฮื่น ชีเย�
ยองมู ย่าง เซาโล นา ซ้าล้อง อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ ดื้ง ปี่ ยาว กล่ามกล่าม แน อางเมิง
ก้ามทื้อ เวอ คลา ลู่งแอ ปี่ ชี่ เย�
23 ไลนื ง

เซาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชียา้ ง
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26 เซาโล

เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคอ ลือ ยาว� ยาง พระเยซู นา เจ่อ อือ ก้อง ทื่
งกง่า แน ดื้ง แล ชี� จ้า ยอ แค คูง แน บ่าเจ่อ คู เย เซาโล พระเยซู นา ม้าม้า แน เจ่อ
ชีแน� 27 จ้า บารนาบัส ย่า เซาโล นา ศิษย์เอก อือก้อง ซฺ่ืย แอ้น ยาว อู่บน้า ปี่ ชี่ เย�
แก้ บ้า ย่อ เมอ เซาโล จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา ล้อ แม้ กงามย้าง ชี� แน ยางนา บ้า เจอ จี่
ช่าง ชี แน� บารนาบัส อูบ
่ แล่ง เย ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ จาดื้ง เมอ เซาโล พระเยซู
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ม่าอู่บ ชี เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน� 28 ยาว พระเยซู ศิษย์เอก มู
อืม เซาโล นา ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ชีเย� แฮ้แม้ยาว เซาโล มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
ดื้ง ชี� แน พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ต้าว ย้า ม่า อู่บ กว่า ชี เจิน
้ เจ้อ นา บ่า แค
29
แน� เซาโล ยิวชฺา้ ง กรีก ต่าง จี่ อือนา จี่เจ้ ช่าง ชีเย� แฮ้งย้า ยองมู ย้าง เซาโล นา
ชา แซ่ คูง แง� 30 พระเยซู นา เจ่อ อืม นี้ เลิง่ แบ ยาว ยองมู ย้าง เซาโล นา ซีซารียา
อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย ล้องตา แอ้น ชีเย� ยาว ทาร์ซัส อางเมิง โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี่ เย� ทาร์
ซัส ค่อง นี้ ยา่ เซาโล ค่อง เกิด
้ ชี ย้างย้า�
31 แฮ้แม้ฮายาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ ยูเดีย แควน กาลิลี แควน
แน สะมาเรีย แควน จา ดื้ง คูชี อืม จาบื่อดื้ งบื้อ เย จา คู ชี� ยองมู นี้ ยา่ จี่ วด
ี อางซื้ง
มางนา นาบทื้อ คูง เย� แฮ้แม้ฮายาว ยองมู ย้าง อางอ้าน ย่าง ล่อบ่าปา เย่ พระเยซู
นา เจ่อ แลน แล่ คู ชี� แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ม้า ยองนา ปล่อง เย�
แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชีอม
ื บย่า เค่ ชี�
เปโตร ลิดดา อางเมิง แน ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ แลน ชี
กูต่องกูตี่ ต้าว แน แล เมอ� ยาง ลิดดา อางเมิง โย้เวอ แลน ชี� ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชี อือนา บ่อ ซฺ้า แล ชี� 33 แน ยา โย้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา มย้าง ชี อาง
เม้ง ไอเนอัส แน� ยา ต่องแก่ เพล่อ ยู่ป่าม เวอ ยู่ ล้า 8 ปี เคอ ชา เย่� 34 เปโตร ยาง
นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “ไอเนอัส เวอ� พระเยซูคริสต์ นางนา พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ล่าง
ญา� ทานล้า ยาว ยู่ ป่า ม กอ ปาว�” ยาว ไอเนอั ส ม่าง ซฺ้ อก ย้า ทานล้า ชี� 35 ยาว
ชฺา้ ง คาโคลาโค ลิดดา อางเมิง แน ชาโรน อางเมิง โย้เวอ จา ดื้ง ชี อืม� ไอเนอัส นา
มย้าง ยาว ยองมู ย่าง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ คู ชี�
32 เปโตร

36 ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ ค่าบาย่า พระเยซู

นา เจ่อ มาง ทื่อม่าง จา เย� ยาง อางเม้ง
ทาบิธา แน� ฮีบรู ต่าง เย� จ้า กรีก ต่าง นี้ โดรคัส§ แน ฮ้าว แง� ยา อางเลิง่ อางแม่น
อางเลิง้ กาเย ฮา แง� แน ชฺา้ ง อางตูกอางพาน นา อางเกิง่ เปิ่ ง ปี่ แง� 37 แฮ้ญ่าม ยา
ด้ากย้าง ซฺี้ ชี ยาว ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง ชฺา้ ง อืม ยาง ศพ ย่าง ล้างคล่าว ปี่ ชี่ ยิว อางลี้บอาง
ล่าว แม้แน� ยาว อางฮ้อง อางท่า เวอ ชี แล ยาว ล่อ พูม เย� 38 ยาว ลิดดา อางเมิง
นี้ ยา่ ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ อางแท้ เย� พระเยซู นา เจ่อ อือ เปโตร ลิดดา อางเมิง โย้
เวอ ดื้ง ชี แน กงากย่า ยาว� ยองมู ย้าง ค่าพ่าย่า 2 คู่น ซฺาแอ ป้า ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “กงู
ก้อง อางไว่ แน เค่ ล้า ปาว�”
39 แฮ้ แม้ ยาว เปโตร มาง ค่า พ่าย่ า ม่าง เย่ด ก้อง เค่ แล ชีเย� เคอ แล ยาว เย่ด
มือ เปโตร นา อางฮ้อ ง อางท่า เวอ ซฺ่ืย ตาแลน ชีเย� แมม้า ย มู อือ เปโตร ก้อง จูง
อูง้ แวด คู ชีเย� ยาว ค่าลาว อางเง้ ตูมเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม โดรคัส แมม้าย อือนา
เพิด ปี่ ชี่ ย้าง ม่ายฮู ปี่ ชี่ เย� 40 เปโตร ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า อางฮ้อง อางเง้ เวอ
อ่อกแอ ปี่ ชี่ เย� ยาว ยาง ทื่อม่าง แน ป่าตู คู อธิษฐาน ฮาย ป้า ชี� ยาง แมก่ า ย่าง
§

9:36 9:36 โดรคัส นี้ กรีก จี่ต่าง� แน ทาบิธา นี้ อารเมค จี่ต่าง� จี่ต่าง 2 เจ้อ นี้ ฮอป่อง นา ฮา แง�
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ศพ จา ป่ากย่า พลาบ แอ ปี่ ยาว จี่ ชี นี้ แม้แน� “ทาบิธา ทานล้า ปาว�” โดรคัส ม่าง
ซฺ้อก เย แมนื อ ย่าง พอง ล้า ชี� แน เปโตร นา ฮูมย้าง ยาว ยาง ทาดื้ง ล้า ชีเย� 41 เป
โตร แฮ้งเย่ โดรคัส นา ล่าปู่ ชู ทาจูง ล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา แน
แมม้าย มู อือนา ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ยาว ยองนา ฮาย มย้าง ปี่ ชี่ โดรคัส ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่
ชี่ แน�
42 นี้ เลิง
ี
่ ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ จ่อด ย้า แบ โค ชี� แฮ้แม้ยาว ชฺา้ ง อางบย่า เย จี่วด
43
อางซื้ง มางนา นื งบาชี ยาว เจ่อ ล้า คูช�
เปโตร ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ ไลนื ง เย ดื้ง
ี
แลน แล่ช�
้ โย้เวอ ดื้ง แล ชีเย�
ี่ ซีโมน ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า มาง ยูม

10
โครเนลิอส
ั ยาง ชฺา้ ง มางนา ม่า เปโตร ก้อง แอ ปี่ ชี่ ย้าง
อางเมิง โย้เวอ ตาฮ้าน นายร้อย* ทื่อม่าง จา แง โรมชฺา้ ง เย� แน อิตาลี
กองพัน เวอ ตาฮ้าน มาง เย� อางเม้ง โครเนลิอส
ั แน� ยา กองร้อย ฮูพลาฮู มาง เย�
2 ยา ศาสนา ทื้อจ่า อางแม่น เย� ตื่ง ยาง อางโต แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา
นาบทื้อ คูง เย� ยา ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง ยาว อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ ง ปี่ เย�
แน พาจาว มางนา อางเลิง้ กา ย้า อธิษฐาน ฮาย ป้า แง� 3 แฮ้เมอ เวอ 3 โมง มู่งคี่ล้า
ก้า เวอ โครเนลิอส
ั แมบืนบืน† ชี เจ้ง ย้าเย่� พาจาว เท่วาด่า ทื่อม่าง มาง ยางนา อ้อง
จี่ชา่ ง ล้า ชี นี้ แม้แน� “โครเนลิอส
ั เวอ�”
4 ยาว โครเนลิ อส
ั พาจาว เท่ วาด่า มางนา อางแค แน บลื่ง แน ฮู ยาว น้า ชี นี้ แม้
แน� “บ้าเจอ�” แน� แฮ้แม้ยาว พาจาว เท่วาด่า มาง ยางนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “พา
จาว ม้า นาง อธิษฐาน ฮาย ป้า ย้าง กงากย่า ญา� แน ยา นาง ชฺา้ ง อางตู กอางพาน
นา ปล่อง อางเกิ่งอางก้อ เปิ่ ง ปี่ แฮ้ง นา นื งบาจาบ ล่าง� 5 อามือ ยัฟฟา อางเมิง โย้
เวอ ชฺา้ ง ซฺาแอ ปี่ โว� ค่าพ่าย่า อางเม้ง ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา นางก้อง ซฺ่ื
ยล้า โว� 6 ยา ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า อางเม้ง ซีโมน แน ชี่ มาง ก้อง จาดื้ง แง� ยาง
ยูม
้ นี้ ยา่ ทะเล ก่องทาง โย้เวอ�”
1 ซีซารียา

7 พาจาว

เท่วาด่า ม่าง โครเนลิอส
ั นา จี่ชา่ ง เปิน ยาว เจิก
่ แล ชีเย� แฮ้งเย่ โครเน
ลิ อส
ั ม่าง ยาง ยูม
้ คล้า ว โย้ เวอ ย่า เจ่น อือ นา 2 คู่น ฮ้าว ล้า ปี่ ชี�
่ แน ตาฮ้า น อาง
เก่ ยอางเลิง้ � ศาสนา นาบทื้อ อางแม่น ทื่อม่าง มางนา ยางก้อง ฮ้าวล้า ปี่ ชี�
่ 8 ยาว
ยาง อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชียา้ ง ยองมู นา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ เย� แฮ้แม้ฮายาว ยองมู นา
ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี�
่

เปโตร แมบืน แม้แน มย้าง ชียา้ ง
ทื่อ นื ง จายล้า แล่ เมอ ยองมู ย้าง แก้ บ้า ย่อ ยัฟฟา อางเมิง โย้ เวอ ชาเคอ แล
เมอ� แฮ้ญ่าม ย่า นื งก้ องฮ่า งจฺ่าญ่าม ชาเคอ กาชา เย่� ยาว เปโตร มือ ยูม
้ ดาดฟ้า
10
เวอ ตาแล อธิษฐาน ฮา แล ชี� เปโตร ฮ่างแบ่ ฮ่างจฺ่า ซี้ง เย� แฮ้ญ่าม เวอ ชฺา้ ง ยูม
้
คล้าว จา อือ ก่างพ่าแต่ง คูเมอ เปโตร มือ แมบื้น แม้แน มย้าง ชีเย� 11 ยาว มู่ง ย่าง
พองอ่อก นา มย้าง ชีเย� แน ม้างม้าเจ้อ มย้าง ชีเย� พ้า อางฮื่อ คลา ลู่งลือ ชี แม้แน
จา เย� พ้า แฮ้ พื้น ย่า 4 แจ้ง แน พือ ยาว เทิง ชี ชีเย� ยาว กล่ามกล่าม แน ชฺา้ งอาง
เมิง เวอ คลา ลือ ปี่ ชี�
่ 12 พ้า คล้าว โย้เวอ ซ้าด กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า จา แง� ตื่ง ซ้าด ต่อ
9

*

10:1 10:1 นายร้อย นี้ โรมชฺา้ ง อือ ตาฮ้าน� ตาฮ้าน 100 คู่น นา ฮูพลา แง�
พาจาว มาง ชฺา้ ง นา ซฺาลือ เมอ ตอล้า ปี่ ย้าง�

†
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อางเซง นี้ แม้ แน จี่ เย� “เปโตร เวอ� ทานล้า

14 เปโตร นี้ แม้แน พอ ชีเย� “บ่ากงา เป จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� กงา ซ้าด อางโซอาง
ซา โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ บ่าปี่ จฺ่า อือ บ่าจฺ่า กางซื้ง�”

15 ยาว อางเซง แล่ง แน ทื่อเทอ จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “ม้างม้าเจ้อ อางเกิง
่ พาจาว มาง
ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ยาว� นา บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง แน บ่าทื่อ กานโจ�” 16 อางเลิง่ นี้ แม้แน 3 เทอ
เย ตอล้า ชี� ยาว อางเกิง่ คาโคลาโค ย่าง มู่งท่า โย้เวอ ซฺ้อก เย่ ฮ้าน พ่าวแลน แล่ ชี�

เปโตร นื งบาม่าน ชี แมบืน แม้ แน มย้าง ชี นี้ ย่า บ้า เจอ นา ฮา แงแน� ยาว
แฮ้ญ่าม เวอ ชฺา้ ง โครเนลิอส
ั ซฺาล้า ปี่ ชี่ อืม ล้องก้อ ก้ามทื้อ ล้าก้า โย้เวอ จูง คู ชี� แน
ซี โมน ยูม
้ ย้าง น้า ซฺ้า ชี� 18 ค่า พ่าย่า แฮ้มู มือ ฮ้าว น้า ชี นี้ แม้ แน� “ซี โมน ฮาก เป
โตร แน ฮ้าว แฮ้ม้า นู้เวอ ช่า ดื้ง� แน�
17

19 เปโตร ยาง อางเลิง
่ แมบืนบืน ชียา้ ง เย้ง จา เมอ� อางค่องอางล้า อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง

มาง ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย� “ค่าพ่าย่า 3 คู่น จา แง นางนา น้า ซฺ้า ล่าง� 20 ทาน
ล้า ปาว อางอ่อก เวอ ลู่งแอ ปาว� กงา ยองนา ฮ้าว ล้า ปี่ แอ่� แฮ้แม้ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่า
21
เย่ง กานโจ ยอง ก้อง เค่แอน โว�” ยาว เปโตร ลู่งแอ้น ยาว ยองนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง
ชีเย� “นอง ชฺา้ ง ซฺ้า กว่า ม้า� กงา ย้า บ้าเจอ เวอ�”

ย้าง นี้ แม้แน พอ ชีเย� “ตาฮ้าน นายร้อย โครเนลิอส
ั กงูนา ซฺาล้า ปี่ ล่าง�
ยา ชฺา้ ง อางแม่น พาจาว มางนา นาบทื้อ แง� แน ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ยางนา นา
บทื้อ แง� พาจาว เท่ วาด่า มาง ยางนา ม่า นางนา ป้า ล่า ยาว ยาง ยูม
้ โย้ เวอ แล ปี่
ล่าง� นาง อางเลิง่ อูบ
่ แฮ้ง น้า แงแน�” 23 แฮ้แม้ยาว เปโตร ค่าพ่าย่า 3 คู่น อือนา
ช่าง ยูม
้ เวอ ซ่า วดื้ง ปี่ ชี�
่ ซอทา แปล้น ล้า ยาว เปโตร มือ ยองก้อง เค่ แลน ชี� แน
ชฺา้ ง ทื่อบ่า ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ คาตา เค่แอน ชี� 24 ทื่อนื ง จา
ยล้า แล่ ยาว ยองมู ย้าง ซี ซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ชี� แฮ้เมอ เวอ โครเนลิ อส
ั
มือ ยองมู นา ล่อ จา เย� ยาว โครเนลิอส
ั ม่าง ยาง ย่าช่างม้องน้าม แน อางช่าง อาง
เก่ยอางเลิง้ กา อือนา คาตา ย้า ป้า ฮ้าว ล้า ชี�
25 เปโตร ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ชา ย่อ อ้องแล เมอ� โครเนลิอส
ั ม่าง มย้าง ยาว เปโตร
26
ล่าคื่อ เวอ บอกไว้ ชีเย� ยาว เปโตร โครเนลิอส
ั นา ชูทานล้า ปี่ ชี่ แน นี้ แม้แน จี่ชา่ ง
ชีเย� “ทานล้า ปาว กงา นอง แม้แน ชฺา้ ง ทื่อช่างกานญา�” 27 เปโตร โครเนลิอส
ั นา
จี่ชา่ งปา แน ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ย่อ อ้องแล ชีเย� แน โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า ช้อนกาจา นา
มย้าง แล ชีเย�
28 เปโตร ยองมู นา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง ชีเย� “นองมู นี้ อางแบ ย้า ยิวชฺา้ ง อือ ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือนา ซฺ้ามี นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี แน� จ้า พาจาว มาง กงานา ฮาย มย้าง
ปี่ ล่าง� ฮากนา บ่าฮ้าว แจ ชฺา้ ง บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง แน� 29 แฮ้งย้า กงานา ชฺา้ ง ลือ ฮ้าว ล่า
เมอ� กงา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ แง� จ้า กงา อางอี้ น้า ล่าปานา นองมู นี้ ยา่ กงานา บ้าเจอ ฮา
นา ฮ้าว ล้า ปี่ ล่าแง�”
30 แฮ้แม้ยาว โครเนลิอส
ั มือ นี้ แม้แน พอ เย� “4 นื ง จาช่าง นู้เวอ 3 โมง มู่งคี่ล้าก้า
อามื้อ นี้ ญ่าม แม้แนย้า กงา ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อธิษฐาน ฮาจา เมอ� ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง
จา แง� ค่าลาว อางป่อน แปล้น บล่าบบล่าบ แน ตูม แล่ยาว กงา ล้าก้า โย้เวอ จูง ลือ
แง� 31 ยาว กงานา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ล่าง� ‘โครเนลิอส
ั เวอ� พาจาว มาง นาง อธิษฐาน
ฮา ย่าง กงากย่า ญา� แน นาง ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ ง ปี่ แฮ้ง
22 ยองมู
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ซอ แง� แน นี้ งย้า พาจาว มาง นางนา ปื้ อ ล่าง� 32 นางนา ม่า ล่าง ชฺา้ ง ซฺาแอ ปี่ โว
ยัฟฟา อางเมิง โย้ เวอ� ซี โมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา ป้า ยาว นู้เวอ ฮ้าว ล้าน
โว� ยา ซีโมน ซ้าดอางคอ ฟอก ซ้าล้า มาง ยูม
้ ทะเล ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง แง�’ 33 แฮ้
แม้ยาว กงาม ซฺ้อกย้า ชฺา้ ง ซฺาแอ นางนา ป้า ยาว ฮ้าว แอ ปี่ ล่าแอ่� แน นาง ล้า ชี นี้ ง
นาบาตา ย้า ยี่นดี ฮา แง� อามื้อ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ทื่ งกง่า แน จา
แง� จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง นางนา จี่ ปี่ ล่าง แฮ้ง น้า คู แงแน�”
เปโตร พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ย้าง

เปโตร มือ ต่องก่าต่าง นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “อามื้อ กงา แบ ตืกตืก คาง
ญา พาจาว ม้า อ่าซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี่ แน� 35 ยา ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด ยางนา นาบทื้อ
อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง� 36 แน อางเลิง่ อางแม่น อิสราเอลชฺา้ ง อือนา พาจาว มาง
ปี่ ชี่นี้ นองมู นี้ ง อางแบ คูยา้ � พาจาว ม้า พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ปาปาย ชฺา้ ง กูเจ้อกู
จาด อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แงแน� พระเยซู ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง�
อิสราเอลชฺา้ ง อือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง แอ่ แน บ่าอ่า� 37 แน นองมู นี้ ง อางแบ คูยา้ พระ
เยซู ประเทศ อิสราเอล โย้ เวอ บ้า เจอ ฮาย ชี แน� กาลิ ลี แควน โย้ เวอ ต่อ งก่า ต่าง
ฮาย ชี� พระเยซู ฮา ชี นี้ ยา่ ยอห์น ชฺา้ ง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว
38
เมอ ฮาย ล้า ชี� นองมู นี้ ง อางแบ ย้า� พระเยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง มาง อางเลิง่ นี้ ยา่ �
ยางนา พาจาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ฮาย จา ปี่ ชี่ แน ล่าที่ ปี่ ชี� นอ
งมู นี้ ง อางแบ ย้า� พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี ต้าว ย้า� แน นองมู นี้ ง อางแบ
ย้า ยา ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง ปี่ ชี่ อือนา ล้อแม้ ก่าอ่อก แงแน� พาจาว ม้า พระเยซู ก้อง ดื้ง
แง� นี้ งย้า พระเยซู อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮากงา กาแง� 39 กงา พระเยซู เยรู ซาเล็ม อางเมิง
ยิวชฺา้ ง อือ นื้ งชฺา่ ตี อือเมอ จ่อด แน อางเลิง่ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้งนา กงามย้าง แอ�
แน ยองมู ย้าง ยางนา ไม้ กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด แซ่ ชี� 40 จ้า พระเยซู ซฺี้ 3 นื ง เคอ
ยาว พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ยาว ฮากนา มย้าง ปี่ ชี�
่ 41 จ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค แน
มย้าง ปี่ ง บ่าอ่า เป� พาจาว ม้า ชฺา้ ง ยาง แช้ยู้ พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ ชี่ อือนา ญา มย้าง ปี่ ง�
แน ชฺา้ ง พี่ญ่าน เพล่อ คูชี นี้ ออ
ื กงูมู นี้ งย้า� พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ เมอ ยางก้อง
ทื่ งกง่า แน กงาจฺ่ากงาต้าง ชีออ
ื ย้า� 42 ยา กงู นา ม่า ล่าง อ่อกแอ ยาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ฮากนา ป่าว แบ ปี่ โว� พระเยซู ย่า พาจาว มาง ต้างแต่ง ชฺา้ ง อางแต่ แน
ชฺา้ ง อางซฺี้ อือนา ต้าดต่อน ปี่ ชี่ มาง ย้า� 43 แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อืม พระเยซู นา
พี่ ญ่าน เพล่อ ปี่ ง� พระเยซู ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา เจ่อ อือ นา ยอง อางซี อางบล่า บ
ฮา ชี อือ ปล่องปูน ปี่ ชี�
่ ”
34 แฮ้ แม้ ยาว

ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงาบู้ ชียา้ ง

เปโตร พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง จี่ จา เมอ� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ชฺา้ ง
คาโคลาโค ดื้ง น้า อือก้อง ดื้ง ลือ ชี� 45 พาจาว ม้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อางค่ องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ย่าง ปี่ ชี่เย� แฮ้แม้ยาว เปโตร ก้อง ยิวชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ยาว
เค่ ล้า คูชี อืม นื งบาม่าน คู ชีเย� 46 ยองมู ย้าง กงากย่า ชี ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ จี่ต่างบ่า
กย่ากางซื้ง จี่ ชี แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูชี แน� 47 เปโตร จี่ เย นี้ แม้แน�
“ยองมู นี้ ยา่ กงู แม้ แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้ คูงญา� นี้ แม้ แนยาว
ยองมู นี้ ง มือ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ อางกงา ย้าเป� แน� 48 แฮ้งย้า เปโตร มือ
44
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ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่า พระเยซูคริสต์ อางเม้ง โย้เวอ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ปี่ ชี�
่
แฮ้แม้ฮายาว ยองมู ย้าง เปโตร นา ช่าง ยอง ก้อง 2-3 นื ง ซ่าว ดื้ง แล่ ปี่ ชี�
่

11
เปโตร เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แล ชียา้ ง
แฮ้ญ่าม เวอ ศิษย์ เอก มู แน ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อางมู ยู เดีย แควน ดื้ง อือ
ย่า� กงากย่า ชี ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พาจาวจี่ ต่าง ย่าง เจ่อ คูชี แน� 2 แฮ้แม้ยาว เปโตร
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แล แล่เมอ� ยิวชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ ช้อนกา ยาง
นา จี่ ชีเย� 3 “บ้าเจอ นา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ยูม
้ โย้เวอ อางอ้อง แล แน� ยาว ยอง ก้อง
ทื่งกง่า แน ฮ่าง อางจฺ่าอางต้าง แน� นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว โย้เวอ อางซี เป�”
1

4 แฮ้งเย่

เปโตร มือ อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ตอล้า ชี ย้าง� ต่องก่า เมอ จาย ยองมู นา อู่
บน้า ปี่ ชี่ เย� 5 “กงา ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ อธิษฐาน ฮา จา เมอ� กงา แมบื้น แม้แน
มย้าง แอ� ม้างม้าเจ้อ พ้า อางฮื่อ คลา ลู่ งลือ ปี่ ชี แม้แน จา แง� พ้า แฮ้พืน 4 แจ้ง
แน พือ ยาว เทิง ชี ชี� ยาว กล่ามกล่าม แน มู่งท่า โย้เวอ จาย กงาก้อง กลา ลือ แง�
6 กงาม แมนื ออ่าว ย้า พ้า คล้าว โย้เวอ ฮู แอ� ซ้าด บ่าจฺ่าแจ กางอือ จา แง� ซ้าด นี้
อือย่า นื้ งชฺา่ ท่า ซ้าด ล่าคื่อ 4 คื้อ อือ� ซ่องก่องซ้าด� ซ้าด ต่อ โจง กว่า อือ� ฮาย่า มู่ง
เวอ ปย้าม กว่า อือ� 7 ยาว กงาม อางเซง จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้ แน� ‘เปโตร เวอ
ทานล้า ยาว ซ้าด นี้ ออ
ื นา แซ่ จฺ่า โว�’
8 “จ้า

กงาม พอ แอ นี้ แม้แน� ‘บ่ากงา เป จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� กงา ซ้าด อางโซ
อางซา โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ บ่าปี่ จฺ่า อือ บ่าจฺ่า กางซื้ง�’

“ยาว มู่ง ท่า โย้ เวอ อางเซง จี่ ลือ แล่ ปี่ ง นี้ แม้ แน� ‘ม้างม้า เจ้อ อางเกิง่ พาจาว
มาง ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ยาว� นา บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง แน บ่าทื่อ กานโจ� 10 นี้ แม้แน อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี นี้ ยา่ อางตู้ กาแน 3 เทอ เย� ยาว อางเกิง่ คาโคลาโค ย่าง มู่งท่า โย้เวอ ทื่อเทอ
ฮ้าน พ่าว แล แล่ ชี�
11 “ยาว ซฺ้อก ย้า ชฺา
้ ดื้ง แฮ้ลาง ก้อง เวอ� ค่าพ่าย่า แฮ้มู ย่า
้ ง 3 คู่น ลือ แง กงา ยูม
ซี ซารียา อางเมิง โย้เวอ จายลือ คูแง� ชฺา้ ง ซฺาลือ ปี่ ชี�
่ กงานา ซฺ้าลือ ล่าง� 12 ยาว
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ม่า ยอง ก้อง เค่ แล ปี่ ล่า แง� เจิน
้ เจ้อ
บ่าปี่ เย้ง ล่าแน� ยาว ชฺา้ ง 6 คู่น พระเยซู นา เจ่อ อือ กงาก้อง เค่ ล้า แง� ยาว กงูมู
ย้าง โครเนลิ อส
ั ม่าง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อ้องแล คู แอ� 13 โครเนลิ อส
ั กงูมู นา ม่า ล่า
แง� ยา ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง เท่วาด่า มางนา มย้าง ชี� ยาว นี้ แม้แน จี่�
‘ชฺา้ ง ซฺาแอ ปี่ โว ยัฟฟา อางเมิง โย้เวอ� ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา ซฺ่ืยล้า โว�
14 ยา นาง แน นาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ กงาปูน แล่ง แฮ้ง ม่า ล่าแง�’
9

15 “กงา ต่องก่าต่าง จี่

เมอ ย้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยอง ก้อง ดื้ง ลือ
แง� ต่องก่า กงู ก้อง ลือ ชี แม้แน� 16 กงานา ฮา ปื้ อ ปี่ ล่าแง จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ ชี ชี
แฮ้งนา� ‘ยอห์น ม้า ล้าง แฮ้ง พิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แง� จ้า นองมู นี้ ยา่ อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก้อง พิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูแง� แน� 17 กงู พระเยซูคริสต์ นา นื
งบาชี เมอ� พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปี่ ล่าแง� แน ยองมู นาม พา
จาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปี่ แง� กงูมู นา ปี่ ชี่ แม้แน ย้า แฮ้แม้ ยาว
กงา พาจาว มางนา บ่าจี่ กงากา�”

กิจการ 11:18

269

กิจการ 11:30

18 ยิวชฺา
้ ง

พระเยซู นา นื งบาชี คูชี อืม แฮ้แม้ กย่า ยาว เปโตร นา จี่ ย้าง ว่าง ชีเย�
แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย� “พาจาว มาง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา คาตา ย้า�
ยองนา นื งบาเพ่น อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ แง� ไม้ ยองนา จี่ วี ดม้า ม้า กงาบู้ ปี่
แงแน�”
อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า พระเยซู นา เจ่อ ย้าง

19 แฮ้เมอเวอ

สเทเฟน ซฺี้ ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ฮาก คาม คูง บ่าโลง เย�
แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา นื งบาชี อืมมือ เปิดเลิน
้ ฮื่น แอ เว่อ แล่ คู ชีเย� ทื่อบ่า ฟีนิเซีย
อางเมิง โย้ เวอ ทื่อ บ่า เกาะ ไซปรัส ทื่อ บ่า อัน ทิ โอก อางเมิง อือ เมอ แล คู ชีเย� แน
ชฺา้ ง นี้ มู ย่า ยิวชฺา้ ง อือนา ญา เย พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง ป่าว ม่ายแบ ปี่ ชี�
่ 20 ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ คูชี อือ ทื่อบ่า เกาะ ไซปรัส แน ไซรีน อางเมิง โย้เวอ จาย ล้า คู ชีเย� แน
ยองมู ย่าง อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา พระเยซู อางเลิง่
อางแม่น ย่าง ป่าว น้า ปี่ ชี่ เย� 21 ยองมู อางโต โย้เวอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่าที่ ปลื้ง ย้า
จา แง� แฮ้แม้ยาว ชฺา้ ง อางบย่า เย� พระเยซู นา เจ่อ คู ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เค่
คู ชี�
22 เยรู ซาเล็ม

อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ นี้ เลิง่ แบ ยาว ยองมู ย้าง บารนา
บัส นา อัน ทิ โอก อางเมิง โย้เวอ ซฺา แอ ปี่ ชี่ เย� 23 ยาว บารนาบัส อันทิ โอก อางเมิง
โย้เวอ เคอ แอ เมอ� โย้ ชฺา้ ง อือนา พาจาว มาง ก่ามป่อน ปี่ ชี่ แน มย้าง ยาว ยาง ก
ย่าง ชีเย� แน อันทิโอก อางเมิง ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ อือนา ม่าอู่บ ชีเย�
จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบา โค แน ลาก แล แล่ โว� 24 บารนาบัส ยา ชฺา้ ง อางแม่น เย
แน ยาง อางโต โย อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ปลื้ง ย้า จา แง� แน ยา นาบาตา
ย้า พระเยซู นา เจ่อ แง� แน ชฺา้ ง อางบย่า เย จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ คู ชี�
25 แฮ้แม้ฮายาว บารนาบัส เซาโล นา ทาร์ซัส อางเมิง โย้เวอ ซฺ้าแอ ชี� 26 แน เซาโล

นา มย้าง ยาว อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืยแอ ชีเย� ยาว เย่ด อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ
1 ปี ปลื้ง ย้า� ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ยาว พาจาว มาง จี่ต่าง
ย่าง ชฺา้ ง อือนา อางบย่า ย้า ม่าอูบ
่ ชี� แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ� อันทิโอก
อางเมิง นู้เวอ ย้า อางเม้ง กงา แล่ ชี่ คริสเตียน แน�
27 แฮ้ญ่าม

เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อบ่า อือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จาย อัน
ทิ โอก อางเมิง โย้เวอ ย่อ ลือ ชีเย� 28 ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง จา เย� อางเม้ง
อากาบัส แน เย� ยางนา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง มอ ยาว จี่ ปี่ ชี่ เย� แฮ้
แม้ยาว ยาง ทาจูง ล้ายาว จี่ ชีเย� กาญ่าม เวอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นาบาตา ย้า
ฮ่างจฺ่าเซฺ่อ ต้างเซฺ้อ บ่าจา แน กงาจฺ่ ืงคู คูงแง� (ยาว ม้าม้า ย้า จักรพรรดิ์ คลาวดิอส
ั *
อางเมิง ฮูพลา เมอ อางเลิง่ นี้ แม้แน ตอล้า ชี�� 29 แฮ้แม้ยาว พระเยซู นา เจ่อ อืม ม่า
ลางกา ชีเย� ยอ คริสเตียนม้ องน้าม ยูเดีย แควน เวอ ดื้ง อือนา ปล่อง แงแน� ยอง
คา ปล่อง กงา กาง แม้ แน� 30 แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง อางเกิ่งอางก้อ ช้อน ลางกายาว�
บารนาบัส แน เซาโล เย่ดนา ปี่ ชี� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ คริสเตียน ยอคา โบสถ์
ฮูพลา อือนา ปี่ แล แงแน�
*

11:28 11:28 ก่าซ้าดยอคา คลาวดิอส
ั ปี ค� ศ� 46-54 (พ� ศ� 584-597) เมอ โรม ตี ฮูพลา แง� ไลเทอ
ย้าเย่� จฺ่าเกิง่ ต่างก้อ จฺ่ ืง ชี� จ้า นาบาตา ไล้ แน ตอล้า ชี นี้ ยูเดีย แควน เวอ ตอล้า ชี� ปี ค� ศ� 46 (พ� ศ�
589) เวอ�
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ก่าซ้าด เฮโรด ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา เค่คาม ย้าง
เวอ� ก่าซ้าด เฮโรด* ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา เค่คาม ชีเย� 2 ก่าซ้าด
เฮโรด ยาง ชฺา้ ง อือนา ม่า ยากอบ ยอห์น อางอ้าย มางนา อางตู่ ต่อน ปี่ ชีเย� 3 ก่าซ้าด
เฮโรด ยาง นี้ แม้ ฮา ชี แฮ้ง ยิวชฺา้ ง อือ นื งบาจาบ ชี แน มย้าง ยาว� แฮ้งเย่ เปโตร นา
คาตา แน ชู แล ชี� (แฮ้ญ่าม เวอ ปัส กาป่อย† ย้าง� 4 เฮโรด เปโตร นา ชู ยาว คอก
เวอ ซฺ่ืย ล้อง แล ชีเย� แน ยาง ตาฮ้าน 4 มู กามู 4 คู่น กาแน ม่า เปโตร นา ล่อ ปี่ ชีเย�
ก่าซ้าด เฮโรด เย้ง ชี ชีเย ปัสกาป่อย แฮ้ง ปูน ปี่ ยาว เปโตร นา ซฺ่ืย ค่องช่าง ล้าก้า โย้
เวอ ต้าดต่อ น แล แงแน� 5 แฮ้งเย่ เปโตร นา คอก เวอ ล้อง ชี ชี� จ้า ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชีออ
ื ช้อนกา พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้าเย่ อธิษฐาน ฮา ป้า คู ชี� เปโตร
นา ปล่อง โว แน�
1 แฮ้ญ่าม

เปโตร คอก อ่อก ย้าง
ก่าซ้าด เฮโรด เปโตร นา คอก เวอ ชา ซฺ่ืย ต้าดต่อ น แอ เมอ� แฮ้คี่ เปโตร ยู่ จา
เย� ยาง ก่องทาง โย้เวอ ตาฮ้าน 2 คู่น จา แง� ล่าม่า ป่ากย่า ทื่อม่าง แน ล่าซ่าย ป่า
กย่า ทื่อม่าง แน� ยองนา โซ่ พือ ตีด ลางกา ปี่ ชี�
่ แน คอก ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ ตา
ฮ้าน ล่อ จา เย� 7 ยาว แฮ้ญ่ามเมอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า ม่าง โย้เวอ จูง ลือ ชีเย�
แน คอก คล้า ว โย้ เวอ บี่ ท่อ แปล้น เย ท่อ อ้อ งแล ชี� เท่ วาด่า มาง เปโตร อางปย้า
เวอ ทาก ยูท
่ านล้า ปี่ ชี่ เย� แน นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “อางไว่ แน ทานล้า ปาว�” ยาว ซฺ้อก
เย เปโตร ล่าปู่ เวอ โซ่ พือ ชี ชียา้ ง พื้ย อ่อก ชี� 8 เท่ วาด่า มาง เปโตร นา นี้ แม้แน จี่
ช่าง ชีเย� “อางก่าอางตูม แม่น แน ตูม แต่งจี แล่ ยาว แค้บ ตา แล่ ปาว�” เปโตร ฮา
เค่ ชีเย� แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า มาง นี้ แม้แน จี่ แล่ ชี่เย� “ค่าลาว อางเง้ ตูม แล่เซฺ่อ
แฮ้ง ตูม แล่ ยาว กงาก้อง เค่ ล้า ปาว�”
9 แฮ้ แม้ ยาว เปโตร เท่ วาด่า มาง ก้อง เค่ แอ ชีเย� เปโตร ยา บ่า แบ เย เท่ วาด่า
มาง ฮา นี้ อางเลิง่ ม้าม้า ตอล้า ชี แน� ยา เย้ง เย แมบืนบืน แงแน� 10 เท่วาด่า แน
เปโตร เย่ด ตาฮ้าน ล่อ ฮู อือนา 2 ด่าน เย ย่อ ไก ชี� ยาว ซฺ้าม ล้องก้อ อางเมิง คล้า
ว อ้องแล ย้า เวอ เคอ แอ ชีเย� ยาว ล้องก้อ ย่าง พอง อ่อก เย่ดนา อ่อกแอ ปี่ ชี่ เย�
เย่ด มือ แก้บ้า โย้เวอ ย่อ แอ้น ชีเย� ยาว ซฺ้อก เย เท่วาด่า มาง โปยว คาชี�
11 ยาว เปโตร ดู่ง ล้า ยาว นี้ แม้ แน จี่ ชีเย� “อามื้อ กงาแบ คายา นี้ ยา
่ อางเลิง่ ม้า
ม้า แน� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ยาง เท่วาด่า มางนา ซฺาลือ กงานา ปล่อง ปี่ ล่าแง� ก่าซ้าด
เฮโรด มาง ล่าที่ เวอ ปูน ปี่ ล่าแง� แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ งกูเจ้อ
แน เย้ง ยาว กงาก้อง ตอล้า ปี่ ชี่ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ล่าแง�”
12 เปโตร เย้ง กงา แล่ยาว มารีย์ ยอห์น อางบา มาง ยูม
้ เวอ แล ชีเย� (ยอห์น นี้ ม้า
กาเทอกา ฮาก มาระโก แน ฮ้าว แง�� โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า เย ช้อนกา อธิษฐาน ฮา
จา แง� 13 ยาว เปโตร มือ ยูม
้ ล้องก้อ เวอ คอก ชีเย� แฮ้งเย่ ค่าบาย่า ย่าเจ่น ทื่อม่าง
อางเม้ง โรดา ชี่ มาง ยูม
้ ล้องก้อ โย้เวอ ย่อ ฮูย ลือ ชี� 14 ยาง มือ เปโตร อางเซง ย่าง
แน อางจาม กงา กาเย� ยาง นาบาตา เย่ กย่าง แง ยาว เปโตร นา ล้อ งก้อ ย่าง บ่า
พอง ปี่ กืง แน� ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ฮื่น อ้องแล ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ม่า แล ชีเย� เป
โตร ล้องก้อ ล้าก้า โย้เวอ จูง ลือ ชีแน�
6

*

† 12:3
12:1 12:1 นู้เวอ เฮโรด นี้ ม้า เฮโรด อากริปปา ที่ 1 มาง� ยา เฮโรด มหาราช มาง อางอ่าน เย�
12:3 ปัสกาป่อย นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ ซ่าว นื ง ปีนแตปีนนา ย่าง� พระคัมภีร ์ อางอ้าน เวอ ป่อยนื ง นี้ วันปลดปล่อย
ป่อยนื ง เปิน เมอ ฮา ย้าง� จ้า ป่อยนื ง 2 เจ้อ นี้ ทื่อช่างกานญา�
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แฮ้อม
ื มือ ยางนา นี้ แม้แน พอ ชีเย� “เปิดบา ชา เพล่อ ลา�” จ้า ย่าเจ่น ค่า
บาย่า มาง ม่า แล่ง เย นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� แฮ้งเย่ ชฺา้ ง แฮ้อม
ื มือ จี่ ลางกา ชีเย
นี้ แม้แน� “เปโตร นา เท่วาด่า ฮูพลา มาง นาตู้�” แน�
16 เปโตร ล้อ งก้อ คอก ย่าง บ่า ว่าง เย่� แฮ้งเย่ ยอง ล้อ งก้อ ย่าง พอง คูชี ยาว เป
โตร จูง จา นา มย้าง ชี� แฮ้แม้ มย้าง คู ยาว ยอง ทื่อชี่ด บลื่ง คูชี ยาว แกล่ กแกล่ ก
แน จี่น แล่ คู ชีเย� 17 จ้า เปโตร ล่าปู่ ย่าง กลาง แล่ยาว ยองนา ม่า กยาบ ปี่ ยาว ยอง
นา อู่บน้า ปี่ ชี่ เย� จี่ วีด อางซื้ง มาง ยางนา ล้อ แม้ คอก เวอ ปล่อง อ่อก ชีแน� ยาว
เปโตร นี้ แม้แน จี่ แล่ ชี่เย� “นี้ เลิง่ ยากอบ แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา คาตา แน อู่
บน้า ปี่ โว�” แฮ้แม้ฮายาว เปโตร ทื่อต่อง เวอ เจิก
่ แอ ชีเย�
18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ตาฮ้า น มู อืม วืนวาง ซืก ซาก คู ชีเย� ยองมู นี้ บ่า แบ เย
เปโตร ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชีแน� 19 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ ตาฮ้าน อือนา ม่าย เปโตร
นา ซฺ้า กว่า ปี่ ชี จ้า บ่า มย่าง เย� แฮ้แม้ ยาว ตาฮ้า น เปโตร นา ล่อ ฮู อือ นา น้า ท้า ม
ชีเย แน ตาฮ้าน แฮ้มู นา ม่า แซ่ ปี่ ชี่ เย� แฮ้แม้ฮายยาว ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน
เวอ อ่อก ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ ทื่อฟ่าง ดื้ง แอ ชีเย�
15 ชฺา
้ ง

ก่าซ้าด เฮโรด มาง ซฺี้ ชียา้ ง
เฮโรด ซีซารียา อางเมิง จา เมอ� ไทระ อางเมิง ชฺา้ ง แน ไซดอน อางเมิง
ชฺา้ ง อือ นา นาบาตา เย นื งบาค่า แง� แฮ้ แม้ ยาว อางเมิง ชฺา้ ง อืม บลัสตัส นา ป้า
ปล่อง ปี่ ชี่ เย (บลัสตัส ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง ย่าเจ่น อางเก่ยอางเลิง้ มาง เย่�� ไม้ ยอง
จฺ่า เกิง่ จฺ่า เซฺ่อ นี้ ย่า ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง อางเมิง โย้ เวอ จายลือ เย� แฮ้งเย่ ยอง มือ
ชฺา้ ง ทื่อมู ซฺา แอ ปี่ ยาว ก่าซ้าด เฮโรด นา ป้า แม่น แอ ปี่ ช่าง ชี�
่
21 แฮ้นืง ย่า ก่าซ้าด เฮโรด ม่าง ก่าซ้าด อางก่า อางตูม ย่าง โปล้ม ย้า ตูม แล่ ชี�
แน ก่าซ้าด ต่างอี่ เวอ ดื้ง ยาว ค่องช่าง อือนา จี่ชา่ ง ชีเย� 22 ยาว ชฺา้ ง มู อืม นี้ แม้แน
โฮ้ก คู ชีเย อางเซง บื้ง แน� “นี้ ยา่ ก่าซ้าด เฮโรด มาง อางเซง ชฺา้ ง อางเซง บ่าอ่า เป�
ยา พาจาว มาง เป�” 23 ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ ค่องช่าง อือ แฮ้แม้แน จี่ แฮ้งนา ซอ
เย่� แฮ้งย้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง เท่วาด่า ม่าง� ก่าซ้าด เฮโรด นา ซฺ้อก ย้า ฮาย อางม้างก
ย้า ด้า กลา ปี่ ชี�
่ แน แลท่อง จฺ่า ปี่ ชี่ ซฺี้ แอเคอ เย� ไม้ ก่าซ้าด เฮโรด พาจาว มางนา
บ่านาบบ่าทื่อ แน เกียรติ บ่าปี่ เย�
24 ยาว พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง แปล่ อ่อกแอ ชีเย� ชฺา้ ง อางบย่า เย เจ่อ คู ชี�
25 ยาว บารนาบัส แน เซาโล เย่ด เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ล่ากาน ว่า เปิ น ยาว� อัน
ทิโอก อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอ ชีเย� แน ยอห์น ฮาก มาระโก แน ฮ้าว มางนา คาตา เย
ซฺ่ืยแอ้น ชี�
20 ก่าซ้าด

13
บารนาบัส แน เซาโล เย่ดนา แช้ยู้ ชียา้ ง

1 อันทิโอก

อางเมิง โย้เวอ� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แน ชฺา้ ง พระเยซู อางเลิง่ ม่าอู่
บ อือ จา เย� อางเม้ง บารนาบัส� สิเมโอน (สิเมโอน อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แง ตูมปล้าง
แน�� ลูสิอส
ั ไซรีน อางเมิง ชฺา้ ง� มานาเอน (มานาเอน แน ก่าซ้าด เฮโรด เย่ด ย่าเก
แน ฮาเมอ ย้า อางช่าง อางเก่ ยอางเลิง้ กา�� แน ยาว เซาโล� 2 ยองมู จี่ ว ีด อางซื้ง
มางนา นมัสการ ฮาย จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง ทื้อจ่า เมอ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นี้ แม้
แน จี่ ชี� “บารนาบัส แน เซาโล เย่ดนา กงา ล่ากาน ชา ม่ายว่า ปี่ นี้ ง ว่าฮู ต้างแต่ง เพ
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ล่อ ปี่ โว�” 3 แฮ้แม้ยาว ยองมู ย่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง อธิษฐาน ฮา เปิน ยาว� ยองมือ บารนา
บัส แน เซาโล เย่ด อางตู่ เวอ ช้อนไก ล่าปู่ โบ้ย ยาว เย่ดนา ซฺาแอ ปี่ ชีเ่ ย�
บารนาบัส แน เซาโล เย่ด อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า ชียา้ ง
แน เซาโล เย่ดนา อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ซฺาแอ ปี่ ยาว�
เย่ด มือ เซลู เคีย อางเมิง โย้ เวอ แก้ บ้า ย่อ ลู่ง แอ ชีเย� แน เย่ด มือ โย้ เวอ ล้อ งตา
ยาว เกาะ ไซปรัส เวอ แลน ชีเย� 5 ยาว ซาลามิส อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว เย่ด มือ
ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ พาจาว มาง จี่ ต่าง ย่าง ม่า อู่บ ชีเย� ยอห์น (ยอห์น อางเม้ง ทื่อ
เม่ง จา แง มาระโก แน�� คาตา เย เย่ดนา เค่ ปล่อง แล ชี�
6 ยองมู ย้าง เกาะ เวอ กว่า ย จ่อด ยาว ปาโฟส อางเมิง โย้ เวอ แลน ชีเย� ยาว โย้
เวอ ยิวชฺา้ ง ก่าทา อางคี่ นา มย้าง แล ชี� อางเม้ง เอลีมาส (เอลีมาส อางเม้ง ทื่อเม่ง
จา บารเยซู แน�� ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แน ฮาจ่าแล่ง เย� 7 ยา ผูว
้ า่ เสอร์จีอส
ั
เปาลุส มาง ชฺา้ ง เย� ผู้วา่ เสอร์จีอส
ั เปาลุส นี้ ม้า ชฺา้ ง อางแอ้น เย� ยา บารนาบัส แน
เซาโล เย่ดนา ป้า ล้า ปี่ ชี�
่ จี่ต่าง แฮ้ง ยางนา ม่าอู่บ น้า ปี่ แงแน�
่ พาจาว มาง ม่าอูบ
8 จ้า เอลีมาส ก่าทา อางคี่ ม่าง บารนาบัส แน เซาโล เย่ดนา� พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
แฮ้ง บ่าปี่ ม่าบ่าปี่ อูบ
่ เย่� ยา ผู้วา่ มางนา พระเยซู นา บ่าปี่ เจ่อ เย�
9 แฮ้แม้ฮายยาว เซาโล ฮาก เปาโล แน ฮ้าว มางก้อง อางค่องอางล้า อางเซฺง
ิ่ อางซฺ้าง
มาง ปลื้ง ย้า จา แง� ยา เอลีมาส ก้อง ฮูย แอ ปี่ ชีเย� 10 ยาว นี้ แม้แน จี่ ชีเย� “โอ�
นาง อางโต นู้ อางเลิง่ จ้อบ กางอือ แน อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ปลื้ง ย้า จา แง� นา ซาตาน
แด่ยา่ ยอคา มาง อางย่า� ซาตานแด่ยา่ ยอคา แฮ้ม้า อางกง่าอางเกิง กูยา่ งกูเจ้อ อือ
นา เม้อ แง� นา จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางแม่น แฮ้ง นา บ่า แม่น แน จี่ ย้าง
บ่า ว่าง กาซื้ง ลา� 11 ฮู ปาว จี่ ว ีด อางซื้ง ม้า นางนา วี่บ่า กไจ ปี่ ล่าง เป� นา แมปอ
ปอ มู่งนื่ ง นา บ่าฮูมย้าง กาแน ทื่อฟ่าง เพล่อ แง� ยาว ซฺ้อก เย เอลีมาส มาง เจิน
้ เจ้อ
นา บ่าฮู มย้าง กา� แฮ้งเย่ ยางมือ ล่าปู่ ย่าง ว่าซาว กว่าย ชฺา้ ง ยางนา ชื้ง ปี่ ฮู ซฺ้า ชี�
12 ยาว ผู้วา
่ มาง อางเลิง่ ตอล้า ชียา้ ง มย้าง ยาว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ต่าง นา นื
งบาม่าน ชีเย� ยาว ยาง พระเยซู นา เจ่อ ชีเย�
4 บารนาบัส

เปาโล แน บารนาบัส อันทิโอก อางเมิง ปิสิเดีย แควน เวอ แล ย้าง
แน ยาง อางช่าง อือ ปาโพส อางเมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแอ� เปอร์กา อาง
เมิง ปัมฟีเลีย แควน เวอ แลน ชีเย� จ้า ยอห์น (ยอห์น อางเม้ง ทื่อเม่ง จา แง มาระโก
แน�� ยอง ก้อง เจิก
่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน ชีเย� 14 ยาว เปาโล แน บารนา
บัส เย่ด มือ เปอร์กา อางเมิง โย้เวอ อ่อกแอน ยาว� อันทิโอก อางเมิง ปิ สิเดีย แควน
เวอ แลน ชีเย� แน ลองนื ง เวอ เย่ด มือ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้องดื้ง แล ชีเย� 15 ชฺา้ ง
โบสถ์ ฮู พลา อือ โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ชียา้ ง อ้าน เปิน ยาว� ชฺา้ ง ซฺาแอ เย่ดนา ม่ายแอ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน “ยิวชฺา้ ง ม้องน้า
ม นอง เวอ� นอง จี่ต่าง นื งบาแฮ่ง ปี่ แฮ้ง อางจา แนยาว จี่ อ่อกลือ ปี่ ปาว�”
16 แฮ้งเย่ เปาโล มือ ทาจูง ล้า ยาว ล่า ปู่ กลาง อ่อก แล่ ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ นา
ม่ายกยาบ ปี่ ยาว จี่ ชี� ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อางมู พาจาว มางนา ทื้อ อือ เวอ แม่น
แน น้า คู เป� 17 “พาจาว ม้า กงู ยิวชฺา้ ง มู อางฮู่ อางพี่ อือนา แช้ยู้ ชีเย� แน ยองมู
ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ จาดื้ง คู เมอ พาจาว มาง ยองนา ฮาย ชฺา้ ง อางฮื่อ เพล่อ ปี่ ชี�
่
ยาว พาจาว มาง ยาง ล่าที่ อางฮื่อ ย่าง ไจ ยองมู นา ประเทศ อียป
ิ ต์ เวอ ซฺ่ืย อ่อกแอน
18
ชี� ยาว พาจาว ม้า ซ่องก่องอางเว่อ เจิน
้ เจ้อบ่าจา โย้เวอ ยองนา โอ้ด ฮูพลา ชี 40
13 เปาโล
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ปี� 19 ยาว พาจาว ม้า คานาอัน นื้ งชฺา่ ตี เวอ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า 7 เจ้อ อือนา ก่างพยา ยาว
ยอง นื้ งชฺา่ ตี ย่าง ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่ จาดื้ง ปี่ ชี�
่ 20 อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี นี้ 450 ปี
ล่อซฺ่า เย�
“ยาว พาจาว มาง ต้าดต่อน ฮู อือนา ซฺาลือ ปี่ ยาว ยองนา ฮูพลา ลือ ปี่ ชี�
่ ซามูเอล
มาง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ เมอ เคอ เย่� 21 แฮ้ญ่าม อิส ราเอลชฺา้ ง อืม ก่าซ้าด
ป้า บู้ ชี� ยองนา ฮูพลา ปี่ แงแน� แฮ้งย้า พาจาว มาง ซาอูล คีช (คีช ย่า เบนยามิน
อางเจ้อ เย� อางย่าย่าค่า มางนา ก่าซ้าด ต้างแต่ง เพล่อ ปี่ ยาว ยองนา ฮูพลา ปี่ ชี่ 40
ปี เย� 22 ยาว พาจาว มาง ซาอูล นา ก่าซ้าด เพล่อ ย้าง อ่อก ปี่ ยาว� ดาวิด นา ต้าง
แต่ง อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่เย� พาจาว มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา นี้ แม้แน
จี่เคอ เย� ‘กงา ดาวิด เจสซี อางย่า มางนา นื งบาจาบ แง� ยา กงา ฮา ปี่ ง อือ กูยา่ งกู
เจ้อ ย้า ฮา แง�’
23 “ยาว พาจาว มาง ก่ามค่า น ปี่ ชี� ชฺา
้ ง ทื่อม่าง นา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ นู้เวอ
เกิด
ี ปล่องปูน ปี่ แงแน� ชฺา้ ง แฮ้ม่า พระเยซู
้ ลือ ปี่ ยาว� อิส ราเอลชฺา้ ง อือ นา จี่ วด
ย้า� 24 พระเยซู ล่ากาน ชา ว่า ลือ เมอ� ยอห์น ย่า อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพ
ติศ มา ฮา ปี่ อางเลิง่ ย่าง ป่าว แบ ปี่ ชี�
่ ไม้ นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ง แฮ้ง ฮายแบ ปี่ ง
นอ� 25 ยอห์น ยาง ล่ากาน ย่าง ว่า เปิน ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� ‘นองมู นี้ ยา่ กงานา อ่า
ซ่าง แน เย้ง ล่าง� กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า เป� จ้า ชฺา้ ง
ทื่อม่าง จา แง กงา น่ อง เวอ ลือ แง� จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� กงา อาง
โต นี้ ยา่ ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้ออ่อก ปี่ เวิม บ่าซูม� แน�
26 “ยิว ชฺา
้ ง ม้ องน้า ม อับ ราฮัม อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ือ เพล่อ คูชี อือ เวอ�
แน ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า พาจาว นา เจ่อ อือ เวอ� พาจาว ม้า อางเลิง่ อางแม่น อางบล่า บ
ฮายปูน ปี่ ง แฮ้ง ซฺาลือ ปี่ ยาว กงู นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง เป� 27 ยิวชฺา้ ง นี้ ยา่ ลองนื ง เวอ
กูนืง ย้า พระคัมภีร ์ โย้เวอ พระเยซู อางเลิง่ มอ ชี ชี แฮ้ง อ้าน คูง� จ้า ล้อแม้เวิมมือ
เยรู ซาเล็มชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ ง ยอคา นี้ ยา่ พระเยซู นา บ่าตื่อ ยู้ กา� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
อือ มอ ชี ชี แม้แนย้า ตอล้า ชี� 28 พระเยซู เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางซี บ่าจา� จ้า แฮ้แม้
เวิม ชฺา้ ง นี้ มู ผูว
้ า่ ปีลาต นา ป้า ยาว พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ แซ่ ปี่ ชี�
่
29 “ชฺา
้ ง นี้ มู พระเยซู นา พระคัมภีร ์ เวอ อางเลิง่ กู ยา่ งกู เจ้อ แต้ม ชี ชี แฮ้แม้ ฮาย
คู ยาว� ยองมู ย้าง พระเยซู ศพ ย่าง ไม้กางเขน ท่า เวอ ยู้ ลู่ง ยาว ท้ามชฺา้ งซฺี้ชียา้ โย้
เวอ ฮ้าน ชี แล แง� 30 จ้า พระเยซู ซฺี้ ยาว พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ เย� 31 ยาว
พระเยซู มือ ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ อือนา เยรู ซาเล็ม อางเมิง แน กาลิลี แควน โย้เวอ มย้าง
ปี่ ชี่ ไล นื ง ย้าเย่� ยาว ยองมู ย่าง มือ พระเยซู อางเลิง่ ย่าง ยิวชฺา้ ง อือนา ม่ายแบ ปี่
ชีเ่ ย�
32 “กงู โบสถ์ อางฮื่อ นู้ ลือ ชี นี้ ยา
่ ไม้ นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง แบ
ปี่ ล่าง แนนอ� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ ยาง กงู อางฮู่ อางพี่ อือนา ก่าม
ค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งย้า เป� 33 กงูมู นี้ ยา่ ยอง อางอ่านอางซฺ้ือ เป� แน พาจาว มาง อ่าฮู้ อ่า
พี้ ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ยาว กงูมู นู้เวอ ม้าม้า แน ฮาย เพล่อ ล้า ปี่ ชี�
่ พระเยซู ซฺี้ ยาว
พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ ง ย้า สดุดี ปาบ บทที่ 2 เวอ แต้ม ชียา้ ง นี้ แม้แน�
‘นา กงา อางย่า�
มี้นืง กงา ฮากนา ฮายแบ ปี่ ง กงา นาง อางโบ้ง มาง แน�’ ✡
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34 “พาจาว

ม้า พระเยซู นา ท้ามชฺา้ งซฺี้ชย
ี า้ โย้เวอ บ่าปี่ ปู่ แน ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ งญา�
พาจาว มาง นี้ แม้แน ป่าว ชี� ‘กงา ม้าม้า ย้า นองมู นา ก่ามป่อน แฮ้ง ปี่ ล่าง� ก่าซ้าด
ดาวิด นา กงา ก่ามค่าน ปี่ ชี แม้แน�’ ” ✡
35 “นี้ เลิง
่ พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม แล่ ชี่ นี้ แม้ แน� ‘ยา ยาง ย่า เจ่น อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
อือ ศพ แฮ้งนา บ่าปี่ ปู่�’ ” ✡
36 “ก่าซ้าด ดาวิด จี่วด
ี จา แต่ จ้าง เมอ� ยา พาจาว มาง ฮา ปี่ ซี่ง อือ ฮาย ชี� ยาว
ยาง ซฺี้ คายาว ยาง ศพ ย้าง� ยาง อางฮู่ อางพี่ อือก้อง ทื่ งกง่า แน ชี แล ชี� จ้า ยาง
ศพ ย้าง ปู่ ชีเย� 37 จ้า พระเยซู พาจาว มาง ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ นี้ ม้า บ่าปู่�
38-39 “แฮ้แม้ยาว ยิวชฺา
้ ง ม้องน้าม นอง เวอ� กงา ม่ายแบ ปี่ ล่า ซี้ ค้า� โมเสส อาง
ลี้บอางล่าว นี้ ยา่ ชฺา้ ง นา อางบล่าบ บ่าปล่องปูน ปี่ กงากา� จ้า พระเยซู นี้ ม้า ชฺา้ ง คา
โคลาโค ยางนา นื งบาชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ อางกงา มาง ย้า� 40 แม่น แน
แล่ม แล่ โว� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว แต้ม ชี ชี อือ นองมู เวอ บ่า ปี่ ตอล้า
โจ� ยอง แต้ม ชี แฮ้ นี้ แม้แน�
41 ‘ฮู ปาว ชฺา
้ ง พาจาวจี่ต่าง นา จี่ ฮูยา้ อางคา อือ เวอ�
นอ กงา ฮาง อือ กงามย้าง คูเมอ นองมู นี้ ยา่ นื งบาม่าน ซฺี้ แง�
กงา นอง ล้าก้า โย้เวอ ทื่อเจ่อ ชา ฮา ล่าง�
อางเลิง่ แฮ้ยา่ ชฺา้ ง ม่า ล่าฮู จา เวิม นอ บ่าเจ่อ คู�’ ” ✡
42 เปาโล แน บารนาบัส เย่ด ยิวชฺา
้ ง โบสถ์ เวอ ชา เจิก
่ อ่อกแอ เมอ� ชฺา้ ง มู อือ เย่ด
นา ป้า ชี ลองนื ง ชาเคอ ล้า แล่ง นื ง� อางเลิง่ นี้ ออ
ื ป่าว ม่าอู่บ แล่ โว� 43 ป่าว ม่าอู่
บ เปิน ยาว ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ เปาโล แน บารนาบัส เย่ดก้ อง เค่ แลน ชีเย�
ยาว เย่ดมือ ชฺา้ ง แฮ้มู นา ม่าย ชี พาจาว ยองนา ลาก มางนา นื งบาชี โว แน�
เปาโล ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่าอูบ
่ ย้าง
ย่าง ทื่อเทอ เคอ ล้า แล่ยาว� อางเมิง ชฺา้ ง อือ ป้าดจา โค เย ลือ ช้อน ลือ
ชี� จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง แฮ้ง น้า คู แงแน� 45 จ้า ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ชฺา้ ง บย่า แน ลือ
ปลืง แฮ้ง นา มย้าง ยาว เจอค้อย ชีเย� แฮ้งเย่ ยองมือ เปาโล ม่า อู่บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา จี่
ฮูยา้ คูงแง� แน เปาโล นา อางแม่น แน บ่าจี่ชา่ ง เย� 46 จ้า เปาโล แน บารนาบัส เย่ด
มือ เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน จี่ ชี นี้ แม้แน� “ไกง้ จามปีน ย้า นองมู ยิวชฺา้ ง อือนา พาจาว
มาง จี่ต่าง แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ล่าเปิน แง� จ้า นอ บ่าตื่อเจ่อ กา� แน เย้ง คูแง นอง อางโต
นี้ ยา่ พาจาว มางก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ แฮ้ง บ่าซูม แน� นี้ แม้แนยาว ไกง้ 2 คู่น นี้ ยา่
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่าอูบ
่ แอ แน� 47 จี่วด
ี อางซื้ง มาง กงูนา ม่า ล่าง นี้ แม้แน�
‘กงา นางนา ฮาย ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือก้อง อางแปล้นอางซ้า เพล่อ ปี่ ล่าง�
นาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่ แน แอ อือเมอ� ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน
ปี่ แงแน�’ ” ✡
48 ยาว ยิวชฺา
ี อางซื้ง มาง จี่
้ งบ่าอ่า อืม แฮ้แม้ กงากย่า ยาว กย่าง คูง เย� แน จี่วด
ต่าง แฮ้งนา สรรเสริญ ฮา คูง� ยาว ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว ยางก้อง ทื่ งกง่า แน
จี่วด
ี ม้าม้า จา แล คูชี อืม� พระเยซู นา นื งบาชี คูง เย�
49 ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง แควน โย้เวอ จ่อด ย้า แปล่ อ่อกแอ ชฺา้ ง อือ แบ
โค ชี� 50 จ้า ยิว ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ อางเมิง โย้ เวอ� ค่า บาย่า ศาสนา ทื้อ อางแม่น ล่า ที่
44 ลองนื ง
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อางจา แน ค่าพ่าย่า ยอคา ล่าที่ อางจา อือนา บ่าแม่น จี่ ซ้อ ยาว� เปาโล แน บารนา
บัส เย่ดนา เค้ คาม ปี่ ยาว อางเมิง โย บ่าปี่ ดื้ง แน ก่า ฮื่น ปี่ ชี�
่ 51 แฮ้แม้ยาว เปาโล
แน บารนาบัส เย่ดมือ เย่ด ล่าคื่อ เวอ ค้าล้า ตีด ชียา้ ง ทาก อ่อก แล่ ชีเย� เย่ด แฮ้แม้
ฮาง นี้ ยา่ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย แบ ปี่ ง� พาจาว ม้า ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แงแน� ยาว
52
เย่ดมือ อีโคนี ยูม อางเมิง โย้เวอ แลน ชีเย� ยาว อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ พระเยซู
นา เจ่อ คูชี อืม กย่า งม่อนซ้า คูง แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ปลื้ง ย้า จา คู
แง�

14

เปาโล แน บารนาบัส อีโคนี ยูม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ย้าง
เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ ยิวชฺา้ ง
โบสถ์ โย้เวอ อ้องแล ชีเย� ยาว พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว แล ชีเย� โย้ยา่
ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พระเยซู นา อางบย่า ย้า เจ่อ คู ชี� 2 จ้า ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า พระ
เยซู นา บ่าเจ่อ อือ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา บ่าแม่น จี่ซ้อ ชีเย� ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ อือ นา เม้อ ปี่ ง� 3 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด อีโคนี ยูม อางเมิง
โย้เวอ อางมล่าง เย ดื้ง ชี� แน จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว ชีเย� เจิน
้
เจ้อ นา บ่าแค แน� ยาว จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เปาโล แน บารนาบัส เย่ดนา ล่าที่ ปี่ ชีเย�
แฮ้แม้แนยาว เย่ด มือ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ อางฮาย ตอล้า ปี่ กงากา เย� ฮา
กนา แบ ปี่ ง เย เย่ด จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า
แน� 4 จ้า อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง อืม บ่าโลง แน ซีแล ปล่ากพา ลางกา ชีเย� ทื่อมู
อือ ยิว ชฺา้ ง อือ ก้อง อ้อง ชีเย� ทื่อ มู อือ พระเยซู ศิษย์เอก อือ ก้อง อ้อง ชีเย� 5 ยาว
ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ แน ยิว ชฺา้ ง แน ยองมู เวอ ยอคา อือ ช่างกา ยาว เปาโล แน บารนา
บัส เย่ดนา ลอบา ชา จาน ซฺี้ ปี่ ง เย� 6 จ้า เย่ด มือ ยอง กื้ดคาน ชี ชียา้ ง แบ เคิด
้ ชีเย�
แฮ้งเย่ เย่ดมือ ลิ สตรา อางเมิง แน เดอร์บี อางเมิง โย้เวอ แลน ชี� อางเมิง 2 เมิง นี้
ย่า ลิคาโอเนี ย แควน โย้เวอ ดื้ง เย� แน ก่องทาง แฮ้ออ
ื เมอ คาตา เย แลน ชี� 7 ยาว
เย่ด มือ โย้เวอ พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ย่าง ป่าว แล่ ชีเย�
1 อีโคนี ยูม อางเมิง โย้เวิม ทื่อช่างกานญา เย�

เปาโล ลิสตรา อางเมิง แน เดอร์บี อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แล ชียา้ ง
อางเมิง โย้ ค่าพ่าย่า ต่องแก่ ทื่อม่าง จา ชี� ยา เกิด
้ เมอจาย ย้า บ่าย่อตอ
กา� 9 ค่าพ่าย่า นี้ ม้า เปาโล พาจาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮ้งนา ดื้ง น้า ชีเย� ยาว
เปาโล แบ ชี ค่าพ่าย่า นี้ ม้า ยาง ม่าอู่บ แฮ้งนา ม้าม้า ย้า เจ่อ แง� แน ยาง เจ่อ แฮ้ง
ปาปาย ย้า ยางนา พ่าญาด แฮ้ง อางฮา โปยว ปี่ กงากา� 10 แฮ้งเย่ เปาโล นี้ แม้ แน
อางเซง บื้ง แน จี่ ชี� “ทาจูง ล้า ปาว�” ยาว ค่าพ่าย่า ต่องแก่ ม่าง มือ เปิก ล้า ยาว
ย่อ ล้า ชีเย�
11 ยาว ชฺา
้ ง อางมู อือ เปาโล อางเลิง่ ฮา ชียา้ ง นา มย้าง ยาว ลิคาดอเนี ย ต่าง ย่าง
จี่แกล่ ก ลางกา ชีเย นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า นี้ เย่ด กงู พาจาว ทื่อม่าง ชฺา้ ง แต่ง แล่ ยาว
กงูนา ซฺ้าลือ ล่าง�” แน� 12 เปาโล มาง จี่ ออน เย� ยาว แฮ้งเย่ เปาโล นา พระเฮอร์
เมส* แน ฮ้าว แง� แฮ้แม้ยาว ยองมู นี้ บารนาบัส นา พระซุส แน ฮ้าว เย� † 13 พระ
ซุส วัด นี้ ลิสตรา อางเมิง ล้าก้า โย้เวอ ชฺอ ชี ชีเย� แน พระซุส วัด โย้เวอ ปุโรหิต มาง
อ่ามย่าง อางฮู้ ทื่อมู แน พวงมาลัย ย้าง ล้องก้อ อางเมิง โย้เวอ ฮ้าน แอ ชีเย� ปุโรหิต
8 ลิสตรา

*

14:12 14:12 พระเฮอร์เมส นี้ กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า ทื่อองค์ มาง� กรีก ชฺา้ ง อือ เจ่อ แง เทพเจ้า นี้ ม้า เทพเจ้า

† 14:12 14:12 พระซุส นี้ ม้า กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า อางฮื่อ ม้าม้า
ทื่อบ่า อือ อางเลิง่ อือ ซฺาฮู เพล่อ มาง แน�
เลิน
่ เลิน
่ มาง� พระเฮอร์เมส นี้ ม้า กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า� แน กรีก ชฺา้ ง อือ เจ่อ เย นี้ แม้ เทพเจ้า นี้ ม้า อางเลิง่ จา
เมอ ฮาก เทพเจ้า ทื่อบ่า อือนา ม่ายแบ ปี่ ฮู มาง
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มาง แน ชฺา้ ง อางมู อือ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แน อ่ามย่าง แซ่ พี ยาว เปาโล แน บารนาบัส
เย่ดนา พิธน
ี มัสการ ฮา ท่าน ชีเย�
14 จ้า บารนาบัส แน เปาโล พระเยซู ศิษย์เอก มาง เย่ด นี้ เลิง
่ กงากย่า ยาว นาบาตา
เย นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า� ค่า ตอง อางก่า อางตูม ย้าง ชีด แล่ ยาว ชฺา้ ง อางมู เวอ
ฮื่น โฮ้ก ฮ้า ว อ้อง แลน ชี นี้ แม้ แน� ‡ 15 “นองมู นี้ บ้า เจอ นา นี้ แม้ ฮา แง� ไกง้ พา
จาว นอง ทื้อ มาง บ่าอ่า ไกง้ยา่ นอง แม้แน ชฺา้ ง ทื่อช่างกานญา� ไกง้ นู้เวอ ล้า ชี นี้
นองมู นี้ งนา อางเลิง่ อางแม่น ม่า ลือ ล่าแง� นองมู นา พาจาว อางฮูบ เจิน
้ เจ้อ นอง
นา บ่าปล่อง ล่า กงากา อือนา ทื้อ แฮ้ง ว่าง ปี่ ล่าง� ยาว พาจาว จี่วด
ี อางจา นองนา
อางปล่อง ล่า กงา มางนา ทื้อ ปี่ ล่าแง� พาจาว นี้ ม้า มู่ง นื้ งชฺา่ แน ทะเล แต่ง ชี มาง
ย้า� แน มู่ง นื้ งชฺา่ แน ทะเล คล้า ว โย้เวอ ม้างม้า เจ้อ คาโคลาโค อือ คาตา แต่ง ชี�
16 ค้าแต้ โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺา
้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา ยอง ฮา ซี้ แม้แน ยอง นื งบาวา แน
17
ตอย ฮา ปี่ ชี�
แฮ้ แม้ เวิม พาจาว ม้า นองนา ฮายแบ ปี่ ล่างญา ยา อางจา ม้า ม้า
่
แน� อางเลิง่ อางแม่น นี้ ออ
ื ก้อง ฮู กาโน� ยา มู่ง เวอ มู่งฮ่อ ฮาย กลา ลือ ปี่ ง� อาง
คลาอางซ้าง ซื่งซื่อล่างซื่อ ตอล้า ปี่ ง อางญ่ามอางเตอ วา แน� ยา นองนา ฮาย จฺ่าเกิง่
กงาจฺ่า ปี่ ล่าง� แน นองนา ฮาย นื งบา โย้ เวอ กย่า งม่อนซ้า แน จา ปี่ ล่าง�” 18 จ้า
แฮ้แม้ จี่ เวิม ยองมู แฮ้ยา่ ป้าดจาม บ่าม่าน่ า กา เย� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อ่ามย่าง แน อาง
เกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง เปาโล แน บารนาบัส เย่ดนา ปีนแตปีนนา แน ท่าน ซี่ง น้ อ�
19 จ้า ยิวชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา เย� อันทิ โอก อางเมิง แน อีโคนี ยูม อางเมิง จายล้า คู ชี�
ค่ องช่าง อือ นา ช่าง ยอง อางมู เพล่อ ปี่ ชี่ เย� แน ลอบา ย่าง เปาโล นา จาน ชีเย�
ยองมู นี้ เปาโล ซฺี้ ชี แน เย้ง เย� แฮ้งเย่ เปาโล นา อางเมิง อางเง้ โย้เวอ เซฺอ วี แอ ชี�
20 ยาว ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ เปาโล นา จูง แวด ชีเย� เปาโล ทานล้า ยาว ลิสตรา
อางเมิง คล้าว โย้เวอ ย่อ อ้องแล ชีเย� แน ซอทา แปล้น ล้ายาว เปาโล แน บารนาบัส
เย่ด มือ เดอร์บี อางเมิง โย้เวอ ย่อแลน ชีเย�
อันทิโอก อางเมิง ซีเรีย แควน เวอ พ่าว แล ย้าง
แน บารนาบัส เย่ด เดอร์บี อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
ย่าง ป่าว กว่า แล ชีเย� ชฺา้ ง อางบย่า เย พระเยซู นา เจ่อ คู ชี� แฮ้แม้ฮายยาว เย่ด
มือ ลิสตรา อางเมิง� อีโคนี ยูม อางเมิง แน อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ ย่อ พ่าว แลน แล่
ชี�
่ อันทิโอก อางเมิง นี้ ยา่ ฟิสิเดีย แควน เวอ ดื้ง เย� 22 เย่ดย่า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
อือนา นื งบาแฮ่ง ปี่ แอ ชีเย� ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ้ง บย่า แน ม่าอู่บ เจ่อ แล แล่
ปี่ ง เย� เย่ด จี่ เย นี้ แม้ แน� “พาจาว มาง อางเมิง เวอ ชา อ้อ งแล เมอ กงู อางเลิง่
อางตู กอางพาน นาบาตา ย้า กงาตูก แล่ แง�” 23 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชีอ
ื อางมู โย้เวอ ยอคา ต้างแต่ง ชี กูมู ย้าเย่� แน ยาว เย่ด มือ
่ อ
อธิษฐาน ฮา จฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง ชีเย� แน ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ป้า ยอคา นี้ มู นา ฮูพลา ปี่ ชี่
เย�
24 ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด มือ ปิ สิเดีย แควน ป่ ากย่า ย่อ ไก ยาว� ปั มฟีเลีย
แควน เวอ แล ชีเย� 25 แน เปอร์กา อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง ป่าว เปิน
ยาว� เย่ด มือ อัททาลิ ยา อางเมิง โย้ เวอ แอ ชีเย� 26 ยาว เย่ด มือ ล้อ งตา อัททาลิ
ยา อางเมิง โย้เวอ อ่อกแอ อันทิ โอก อางเมิง ซีเลีย แควน โย้เวอ พ่าวแอ้น ชีเย� อัน
ทิ โอก อางเมิง นู้เวอ ย้า เย่ด ต่อ งก่า ต่าง พาจาว มาง ล่า กาน ว่า ชี ย้าง� แน โย้เวอ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้า เย่ด ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ง
21 เปาโล

‡

14:14 14:14 อางก่าอางตูม ชีด แล่ง นี้ ฮายแบ ปี่ ง นาบาตา ย้า นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน�

กิจการ 14:27

277

กิจการ 15:11

นา ปล่องฮูปล่องพลา ปี่ ชี�
่ แน ยองมู แฮ้ง เย่ดนา ซฺา พาจาว มาง ล่ากาน ว่าย แอ ปี่
ชี�
่ ยาว อามื้อ เย่ด ล่ากาน ย่าง เปิน ญา� 27 เปาโล แน บารนาบัส เย่ด เคอ ลือ ยาว
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา ฮ้าว ช้อน ชีเย� แน เย่ดย่า พาจาว มาง เย่ดนา ล่ากาน
กูยา่ ง ปล่อง ว่า ชี อือ� แน พาจาว มาง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ยาง อางเลิง่ อางแม่น แบ
ปี่ ยาว เจ่อ ปี่ ชี่ แฮ้ง ยองนา โค ย้า อู่บน้า ปี่ ชี�
่ 28 ยาว เย่ด มือ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
อือก้อง มล่าง ย้า ดื้ง แล ชี�

15
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ประชุม ฮา ย้าง

1 ชฺา
้ ง

ทื่อบ่า ยูเดีย แควน เวอ จาย อันทิโอก อางเมิง เวอ ลืน ชี� ยาว ชฺา้ ง พระเยซู
นา เจ่อ อือนา ม่าอู่บ ชี นี้ แม้แน� “นองมู นี้ โมเสส อางลี้ บอางล่าว เวอ พิธข
ี ลิบ แฮ้ง
บ่ากงา ฮา แล่ คู ยาว พาจาว ม้า อางบล่าบ บ่าปี่ ปูน ล่า เป� แน� 2 เปาโล แน บารนา
บัส เย่ด ยอง นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แฮ้งนา บ่าซอ แน ยองมู นา นาบาตา แน จี่เจ้ ชี� แฮ้งเย่
อันทิโอก อางเมิง เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม เปาโล� บารนาบัส แน ยองมู เวอ ชฺา้ ง
ทื่อ บ่า อือ นา ต้างแต่ง ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ซฺา แล ปี่ ชี�
่ พระเยซู ศิษย์เอก
แน คริสเตียน ยอคา อือนา นี้ เลิง่ จี่อูน
้ ้าท้าม ปี่ ง แงแน�
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ ยองนา ซฺา แอ ปี่ ชี่ เย� ยาว ฟี นิ เซีย แควน แน สะมา
เรีย แควน เวอ ย่อ ไก เมอ� ยองมู ย่าง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ นื งบาเพ่น พระเยซู นา เจ่อ ชี่
อางเลิง่ ย่าง อูบ
่ ชีเย� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อืม นาบาตา เย กย่าง
แง�
4 ยองมู ย้าง เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ เคอ แล ยาว� ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ�
พระเยซู ศิษย์เอก อือ แน คริสเตียน ยอคา มู อือ ยองนา อ่อก ลาบ ลือ ชีเย� แน เปาโล
แน บารนาบัส เย่ด พาจาว มาง เย่ดนา ล่ากาน กูยา่ ง ปล่อง ว่า ชี อือ ยองนา อูบ
่ น้า โค
ปี่ ชีเ่ ย� 5 ยาว ฟาริสี อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู นา เจ่อ อืม ทาจูง ล้า ยาว จี่ เย
นี้ แม้แน� “ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พิธข
ี ลิบ แฮ้ง กงา ฮา แล่แง� แน โมเสส อางลี้บอางล่าว
แฮ้ง กงา ฮา เค่ แง� แน�
6 แฮ้ แม้ ยาว พระเยซู ศิษย์ เอก แน คริสเตียน ยอคา อืม นี้ เลิง
่ ประชุม ฮา น้า ท้า ม
7
ลางกา ชี� จี่เจ้ กา มล่าง ยาว เปโตร ทาจูง ล้า ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้แน� “ม้องน้าม นอง
เวอ นองมู นี้ ง อางแบ ย้า� อางด่า กงูมู นู้เวอ พาจาว มาง กงานา แช้ยู้ ล่าง ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือนา ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว น้า ปี่ ยาว เจ่อ ปี่ แงแน� 8 พาจาว ชฺา้ ง อือ
นื งบา แฮ้งนา อางแบ แม่นแม่น กางมาง ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง� ยา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา
ลาบ ญา แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ย่าง ยองมู นา ปี่ ชี กงูนา ปี่ ล่า ชี่ แม้แน
ย้า� 9 กงูมู แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ฮู ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่าตู่ กาแน บ่าจา ทื่อช่างกาน
ญา� พาจาว ม้า ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย� ชฺา้ ง แฮ้มู นา ฮาย นื งบา เวอ
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง� 10 นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ย่า บ้า เจอฮาย พาจาว มางนา ล้าน ช่าง แง�
ซ้ามบา กงูมู ยิวชฺา้ ง อืม โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง โค แน บ่าฮาย เค่ กงา คาแน้ � นี้
แม้แนยาว นอย่า บ้าเจอฮาย ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา อางลี้บอางล่าว นี้ ง อางเค้ ฮา ปี่ แน�
11 นี้ แม้ ฮา นี้ ยา
่ บ่ากง่า เป� กงู เจ่อ กงู อางบล่าบ กงา ปูน แล่ง นี้ ยา่ พระเยซู ลากซื่
งกง่ากย้า ล่าง นี้ ง ปาปาย� ยาว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อางบล่าบ กงาปูน แล่ง นี้ ง ทื่อช่าง
กานญา�”
3
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12 ยาว

เปาโล แน บารนาบัส เย่ด� พาจาว มาง เย่ดนา ปล่อง ชีแฮ้ง แน เย่ด ยิวชฺา้
งบ่าอ่า อือนา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ปี่ ชี่ แฮ้ง ยองนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี�
่ ยาว ชฺา้ ง
13
คาโคลาโค อืม กย้าบ แน ปีนแตปีนนา ย้า น้า คู ชี� เย่ด จี่ เปิน ยาว ยากอบ มือ จี่
เย นี้ แม้แน� “ม้องน้าม เวอ กงานา น้า ล่าว� 14 เปโตร กงู นา อู่บน้า ปี่ ล่างญา� พา
จาว ม้า ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา ลาก แง� แฮ้งย้า ยางมือ ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ อางมู โย้ เวอ
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา แช้ยู้ ยาว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง� 15 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว
พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แม้แนย้า� แน�
16 “จ้างจ้าง เวอ กงา พ่าว ลือ แล่ง�
แน ก่าซ้าด ดาวิด ยูม
้ ก่างพยา ชี แฮ้ง อางซฺ่ือ แต่ง* แล่ง�
กงา ยูม
้ ก่างพยา เคลิก ชี อือ แต่งจี แง� กงา ตื่อเทอ แม่น แน แต่ง ล้า แล่
ปี่ แง�
17-18 นี้ แม้แนยาว ชฺา
ื �
้ ง คาโคลาโค นี้ ออ
แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า คาโคลาโค กงา แช้ยู้ ยาว กงา ชฺา้ ง เพล่อ ล้า ปี่ ชี่ อือ�
‘กงานา ซฺ้า กว่า ล่าง� กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า�
นี้ ยา่ จี่ วด
ี อางซื้ง มาง จี่ ต่าง ย่าง แน ยา อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจอ มล่าง คางญา
ม่ายแบ ปี่ ล่าง�” ✡
19 “นี้ แม้ แนยาว กงา เย้ง แง� กงู ย่า ยิว ชฺา
้ งบ่าอ่า แน พระเยซู นา ชา เจ่อ อือนา
20
นื งบา เวอ บ่าลาบ้าบ ปี่ โจ แน� จ้า กงู ยองนา โจ้ดมาย แต้ม ม่า นี้ แม้แน�
จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน† นา ท่าน ชี อือ บ่าจฺ่า โจ�
ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ�
ซฺี่ บ่าจฺ่า โจ�
ซ้าด นื้ งชฺอ
ื แป่น แซ่ ชี อือ อางซฺ่า แฮ้งนา บ่าจฺ่า โจ�
21 “โมเสส อางลี้ บอางล่า ว นี้ ค้า แต้ เมอจาย ย้า ม่า อู่ บ ไก ล้า แง� อามือ เคอ ย้า
อางเมิง กูเมิง แน ลองนื ง เวอ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้าน คูง�”
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ย้าง
ศิษย์เอก อือ� คริสเตียน ยอคา อือ แน ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ
อือ� ค่าพ่าย่า ทื่อบ่า อือนา แช้ ยาว เปาโล แน บารนาบัส เย่ด ก้อง ทื่ งกง่า แน อันทิ
โอก อางเมิง โย้เวอ แล ปี่ ชี่ เย� ยองมู นี้ ยา่ ยูดาส ฮาก บารซับบาส แน ฮ้าว มาง แน
สิ ลาส เย่ดนา แช้ยู้ ชีเย� ชฺา้ ง นี้ เย่ด ยองมู เวอ ยอคา เพล่อ เย� 23 ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง
นี้ มู ก้อง โจ้ดมาย แต้ม ซฺาแล ปี่ ชี่ นี้ แม้แน�
“กงู พระเยซู ศิษย์ เอก อือ แน คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ แน คริสเตียนม้ องน้า ม
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ดื้ง อือ ย้าเป� กงู นองมู ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อัน ทิ โอก อางเมิง�
ซีเรีย อางเมิง� ซิลีเซีย อางเมิง เวอ พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ
ล่าง� 24 กงูมู นี้ ยา่ กงากย่า แอ นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง� นองนา ลือ ซฺ้า ล่า ยาว
ม้างม้าเจ้อ จี่ นองนา ฮา นื งบาต่อง เวอ ซืกซาก ปี่ ล่าง� กงู ยา่ ยองนา บ่ากงา ซฺา
แล ปี่ ล่า เป� 25 แฮ้งย้า กงูมู คาโคลาโค นี้ ง� ค่า พ่าย่ า ทื่อ บ่า นา แช้ ยู้ ยาว นอง
ก้อง ซฺา แล ปี่ แอ่� เปาโล แน บารนาบัส ชฺา้ ง กงู ลาก มาง เย่ด ก้อง ทื่งกง่า แน�
26 เปาโล แน บารนาบัส เย่ด กงู พระเยซู คริสต์ มาง ปาปาย� พาจาว มาง ล่า กาน
22 พระเยซู

*

15:16 15:16 ดาวิด ยูม
้ ก่างพยา ชี แฮ้ง อางซฺ่ือ แต่ง นี้ � พระเยซู นา ชฺา้ ง อางบย่า อางซฺ่ือ นาบทื้อ แล่ อือนา
✡ 15:17-18 15:17-18 อาโมส 9:11-12; อิสยาห์ 45:21 † 15:20 15:20 ฮูบ
เพ้ก แง�
่ ปาน นี้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
อือนาบทื้อ อือ�

กิจการ 15:27

279

กิจการ 16:2

แฮ้ง ซฺี้ แอเคอ แน ว่า เวิม อางกงา ย้าเป� 27 แน กงู ยูดาส แน สิลาส เย่ดนา ซฺาแล
ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ ฮาย แบ ปี่ ง น้ อ กงู โจ้ ดมาย เวอ อางเลิง่ แต้ม ล้า ปี่ ชี่ นี้ ง อางเลิง่
ม้าม้า แน� 28 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง แน กงูมู นี้ ยา่ เย้ง แง นอง
ก้อง เจิน
ื ญา เป� 29 จฺ่า เกิง่ ฮูบ
่
้ เจ้อ ลาบ้าบเกิง่ อือ บ่าจา ปี่ ล่า� จ้า อางเลิง่ นี้ ออ
ปาน นา ท่าน‡ ชี อือ บ่าจฺ่า โจ� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ� ซฺี่ บ่าจฺ่า
โจ� ซ้าด นื้ งชฺอ
ื เจ้อ
ื แป่น แซ่ ชี อือ อางซฺ่า แฮ้ง บ่าจฺ่า โจ� นองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ นี้ ออ
ก้อง เว่อ กงา กายาว อางแม่น ย้า� นี้ ล้อ ญา เป�”
30 ยาว ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อืม บารนาบัส� เปาโล� ยูดาส แน สิลาส ยองนา อัน
ทิ โอก อางเมิง โย้ เวอ ซฺา แล ปี่ ชี่ เย� ยาว ยองมู ย่าง อัน ทิ โอก อางเมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา ฮ้าว ช้อน ยาว โจ้ดมาย ปี่ ชีเย� 31 โจ้ดมาย ย่าง กงา อ้าน คู
ยาว ยองมือ นื งบาแก่น กย่างม่อนซ้า คู ชีเย� 32 ยาว ยูดาส แน สิลาส พาจาวจี่ต่างจี่
แต่นฮู มางเย่ด มือ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา มล่าง ย้าเย่ จี่ชา่ ง ชี� แน ยองมู นา ม่า
อูบ
่ นื งบาแฮ่ง ปี่ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ ง� 33 ยูดาส แน สิลาส เย่ด อัน
ทิ โอก อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ล้า ทื่อ ฟ่าง ยาว� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอ� ชฺา้ ง
เย่ดนา ซฺาล้า ปี่ ชี่ อือนา ซฺ้า แอ อางญ่าม ย่าง เคอ ล้า ชีเย� อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม เย่ด แก้ บ้า ย่อ แอ เมอ� เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่าปี่ ตอล้า โจ แน
34
ก่ามป่อน ปี่ ชีเย� §
35 จ้า เปาโล แน บารนาบัส เย่ด อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ จานช่า ชีเย� ชฺา
้ ง พระเยซู
นา เจ่อ อือก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง ป่าว ม่าอูบ
่ กว่า ชีเย�
เปาโล แน บารนาบัส เย่ด เจิก
่ ลางกา ชียา้ ง
ยาว เปาโล บารนาบัส นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “ไกง้ อางเมิง พาจาวจี่ต่าง
ป่าว กว่า ชี อือเมอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา บ่อซฺ้า แอ เซฺ้อเด่� ยอย่า ล้อแม้ จาดื้
ง ชี แน ฮู แอ เซฺ้อ�” 37 ยาว บารนาบัส� ยอห์น ฮาก มาระโก แน ฮ้าว มางนา คาตา
แน ซฺ่ืย แอ ซี้ง เย� 38 จ้า ปัมฟีเลีย อางเมิง โย้เวอ จา เมอ ยอห์น ยา เปาโล แน บารนา
บัส เย่ดนา อางวี กางซื้ง เย� แน พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง เปาโล แน บารนาบัส เย่ด
นา บ่าปล่อง ว่า แล่� แฮ้งเย่ เปาโล ยอห์น นา บ่าซฺ่ืย แอ ซี้ แง� 39 ยาว นี้ เลิง่ เปาโล
แน บารนาบัส เย่ด นาบาตา เย ซี ลางกา ชี� แฮ้งเย่ เย่ด เจิก
่ ลางกา ชี� บารนาบัส
ยอห์น นา ซฺ่ืย เกาะ ไซปรัส เวอ ล้องตา แอ ชีเย� 40 จ้า เปาโล ยา สิลาส นา แช้ยู้ ชีเย�
ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม จี่ วีด อางซื้ง มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า เปาโล แน สิ ลาส
เย่ดนา ฮูพลา ปี่ ชี่เย� ยาว เปาโล อันทิโอก อางเมิง เวอ เจิก
่ อ่อกแอ ชีเย� 41 เปาโล
ซีเรีย แควน แน ซิลีเซีย แควน อือเมอ จ่อด ย้า กว่า ชี� ยา ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ
นา ฮา พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ แงแน�
36 ทื่อฟ่าง

16

ทิโมธี เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ล่ากาน ปล่อง ว่า ย้าง
เดอร์บี อางเมิง แน ลิสตรา อางเมิง โย้เวอ คาตา เย แอ ชี� โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง จา พระเยซู เจ่อ แง� ยาง อางเม้ง ทิโมธี แน� ยาง อางโบ้ง ม้า กรีก ชฺา้ ง จ้า ยาง
อางบา ม้า ยิวชฺา้ ง เย่� 2 ชฺา้ ง ลิสตรา อางเมิง แน อีโคนี ยูม อางเมิง โย้เวอ พระเยซู นา
1 เปาโล

‡

15:29 15:29 จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน นี้ แด่ยา่ นา อางเกิง่ ท่าน อือ คาตา ยา จี่ เคอ แง�
กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 34 เวอ นี้ แม้ แต้ม กาน ชี� “จ้า สิลาส โย้เวอ ดื้ง ชี�”

§

15:34 15:34
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เจ่อ อือ� ทิโมธี นา นาบทื้อ คูง เย� 3 เปาโล ทิโมธี นา ยางก้อง ทื่งกง่า แน ซฺ่ืยแล ซี้ง
เย� จ้า โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือ อางแบ ทิโมธี อางโบ้ง ม้า กรีก ชฺา้ ง แน� เปาโล ยิวชฺา้ ง อือ
นา ฮูจ่า ปาปาย แฮ้งเย่ ทิ โมธี นา พิธีขลิบ ฮาย ปี่ ชี�
่ 4 ยาว ยองมู แฮ้ง อางเมิง ต่าง
ไล อือเมอ ย่อไก เมอ� ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู ศิษย์เอก แน คริสเตียน ยอคา เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ อางลี้ บอางล่าว แต่ง ชีออ
ื � ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ม่ายแบ ปี่ ชี�
่
5 แฮ้งเย่ ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ เค่
คูง แง� แน ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อืม กูนืง กูนืง ย้า บย่าย เค่ แง�
เปาโล มาซิโดเนี ย แควน เวอ แล ย้าง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง เปาโล แน ยาง ล่า กานว่า ช่าง อือ นา� จี่ ว ีด
อางซื้ง มาง จี่ต่าง แฮ้ง เอเชีย แควน โย้เวอ บ่าปี่ ป่าว กาซื้ง เย่� แฮ้งย้า ยองมือ ฟรี
เจีย แควน แน กาลาเทีย แควน โย้ เวอ ต้าว ย้า กว่า ย ชี� 7 ยาว ยองมู ย้าง มิ เซีย
แควน ชายแดน โย้ เวอ เคอ แล ยาว� บิ ธีเนี ย แควน โย้ เวอ ชา อ้อ งแล ชี� จ้า พระ
เยซู อางค่องอางล้า มาง บ่าปี่ อ้องแล เย� 8 แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง มิเซีย แควน เวอ ย่อไก
ยาว โตรอัส อางเมิง โย้เวอ แลน คู ชี�
9 มู่ง คี่ โย้ เวอ เปาโล แมบืน บืน ชี� นี้ แม้ แน ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง จา แง มาซิ โดเนี ย
แควน เวอ จายล้า แง� ยา จูง ล้ายาว เปาโล นา ป้า ชี นี้ แม้แน� “มาซิโดเนี ย แควน
นู้เวอ กงูนา ลือ ปล่อง ล่า ปาโน�” แน� 10 เปาโล แมบืน บืน เปิน ยาว กงูมู ย้าง ซฺ้อก
ย้า มาซิโดเนี ย แควน เวอ แลน คูแอ� กงู เย้ง แง พาจาว ม้า กงู นา ฮ้าว มาซิโดเนี ย
ชฺา้ ง อือก้อง แล ปี่ ล่ายาว ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง แน�
6

ลิเดีย พระเยซู นา เจ่อ ย้าง
11 ยาว กงูมู ย้าง มือ โตรอัส อางเมิง โย้เวอ จาย เกาะ สาโมธรัส เวอ ล้องตา แลน
แอ� ทื่อนื ง จายล้า แล่งม้า กงูมู ย้าง เนอาโปลิส อางเมิง โย้เวอ ล้องตา แลน แล่แอ่�
12 ยาว โย้ เวอ จาย กงูมู ย้าง ฟี ลิ ป ปี อางเมิง โย้ เวอ แลน แอ� ยาว นี้ เมิง ก้อง ไลนื ง
ย้า ดื้ง คู แอ� ฟีลิปปี อางเมิง นี้ ยา่ มาซิโดเนี ย แควน เวอ อางเมิง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ �
โรมชฺา้ ง อือ อางเมิง แต่งดื้ง ชี ย้าง�
13 ลองนื ง เคอ ยาว กงูมู ย้าง ล้อ งก้อ อางเมิง อางเง้ เวอ เจิ่ กอ่ อก ล้างบ้า โย้ เวอ
แอ้น คูแอ� กงู เย้ง แอ โย้เวอ ตี อธิษฐาน ฮา ย้า อางจา แน� กงูมู ย้าง โย้เวอ ค่าบา
ย่า ดื้ง ช้อน ลางกา ชี อือ นา จี่ ชา่ ง แอ� 14 โย้เวอ ค่า บาย่า ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า ทื่อ ม่าง อาง
เม้ง ลิ เดีย แน จา แง� ยา ธิยาทิ รา ชฺา้ ง พ้า สี ม่วง อางฮู่ อางคา ก่อง มาง� ยาว ยา
พาจาว มางนา นาบทื้อ เย� ยาง กงูมู นา ดื้ง น้า ล่าเมอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ยางนา ฮาย
15
เปาโล จี่ แฮ้งนา ปีนแต แน น้า ปี่ ชี่ เย� ลิเดีย แน ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ เปิน คูยาว� ลิ เดีย มือ กงูนา ป้า ล่าง นี้ แม้แน�
“กงา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี แน นองมู นี้ ง เย้ง ล่าง แนยาว� กงา
ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง แล ปาว� แน� ยาว กงูมู ย้าง ยาง ยูม
้ เวอ ดื้ง แลแอ�
เปาโล แน สิลาส เย่ดนา คอก ล้อง ชียา้ ง
จา แง กงู อธิษฐานฮาย้า โย้เวอ ชาแอ เมอ� ย่าบี่ ย่าเจ่น ทื่อม่าง จา แง
กงูนา มย้าง ล่า ชี�
่ ยางนา แด่ยา่ มาง อ้อง ชี� จ้างจ้าง เวอ อางเลิง่ ตอล้า อือ อางมอ
ตอ กา เย� ยาง ฮากนา จี่วด
ี อางเลิง่ ฮู ปี่ นี้ ยา่ พลู้ อางบย่า ย้า ยาง เจ้านาย อือนา ซฺ้า
17
กงา ปี่ ง� ยาว ค่าบาย่า นี้ มาง เปาโล แน กงูมู นี้ งนา ย่อ เค่ จี่ โฮ้กฮ้าว เค่ ล่าง นี้ แม้
16 ทื่อนื ง
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แน� “ชฺา้ ง นี้ มู พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย่าเจ่น เป� ยองมู นี้ ยา่ ล้อแม้ อางบล่าบ
กงา ปูน แล่ง แน นองนา ม่า ลือ ล่าง�”
18 ยาว ย่า บี่ ย่า เจ่น นี้ ม้า นี้ แม้ แน ไลนื ง ย้า ฮาย ชี� เปาโล บ่า โอ่ ด กงากา แอเคอ
เย� แฮ้งเย่ เปาโล มือ แด่ ยา่ ย่า บี่ ย่า เจ่น มางก้ อง อ้อง ชี มางนา พลาบ จี่ ชา่ ง ชี นี้
แม้แน� “พระเยซูคริสต์ มาง อางเม้ง นู้เวอ� กงา นางนา ม่าย ค่าบาย่า นี้ มาง อางโต
นู้เวอ อ่อก ปี่ ล่าง อามือ ย้า�” ยาว แด่ยา่ แฮ้มาง ซฺ้อก ย้า อ่อก ฮื่น ชี�
19 ย่าบี่ ย่าเจ่น มาง เจ้านาย มาง เย้ง เย� ยาง กู เทอ แน พลู้ กงา นี้ ยา
่ บ่ากงา แล่
ก้าน ชี ล้า แน� แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง เปาโล แน สิ ลาส เย่ด นา ชู ยาว� ก้าด ชฺา้ ง อางบ
ย่า แน จา โย้เวอ ยอคา อือนา ซฺ้าแอ ชี� 20 ยาว ม่าย ชี นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง นี้ มู ยิวชฺา้ ง มู
กงู อางเมิง นู้เวอ อ้องล้า ยาว ฮาย ซืกซาก ปี่ ง อือ� 21 แน ยองมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่า
ว ต่างไล โย้เวอ ม่าอู่บซี คูช�
ี จ้า กงู มู โรมชฺา้ ง นี้ ยา่ นี้ แม้แน บ่าฮายเค่ กงากา เป�”
22 ยาว ชฺา
้ ง อางมู อืม เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ช้อนไก อางไล้ ฮากาน ชีเย� แน ยอคา
อืม เปาโล แน สิลาส เย่ด ค่าลาว ย่าง ชีดอ่อก ปี่ ยาว ม่าย ตื่อชืก ปี่ ชี่เย� 23 ตื่อชืก ไล
เทอ เคิน ยาว คอก เวอ ม่าย ซฺ่ืย ล้อง แล ปี่ ชี�
่ ยาว คอกล่อฮู มางนา แม่น แน ม่าย
24
ล่อ ปี่ ชี่เย�
คอกล่อฮู มาง กย่า ยาว เปาโล แน สิ ลาส เย่ดนา คอก อางคล้าว อาง
คล้า ว โย้ เวอ ซฺ่ืย ล้อง แล ชีเย� แน ล่า ไม แป้น อางฮ้อ น ฮ้อน ชี อือ เย่ด ล่า คื่อ เวอ
แม่น ย้า กาน ปี่ ชี�
่
25 ยาว 12 โมง มู่ง คี่ ล่อ ซฺ่า นี้ งย้า เปาโล แน สิ ลาส เย่ด พาจาว มางนา อธิษฐาน
ฮาย เพ่ง ฮ้าว สรรเสริญ ฮา ชี� แน ฮาก คาตา ย้า กงากย่า ย คู ชี� 26 แฮ้ญ่าม เวอ
มี่ซี่อน
ื นาบาตา ย้า แล่ง แง� คอก ย่าง ยืก ล้า เคอ ย้าเย่� แน คอก ล้องก้อ อืม ซฺ้อก
ย้า พอง ล้า ชี กูบาน ย้าเย่� นั กโทษ คาโคลาโค อือนา โซ่ พือ ชียา้ ง พื้ออ่อก โค ชีเย�
27 ยาว คอกล่อฮู มาง ยู่ ย้าง ดู่ง ล้า ชีเย� ยาว คอก ล้องก้อ ย่าง พอง อ่อก ชี แน มย้าง
ยาว ยาง เย้ง เย นั กโทษ อือ ฮื่น โค ชี แน� แฮ้งเย่ มยาทาง ย่าง ชอด อ่อกลือ ปี่ ยาว
ชา แซ่ จ่าแล่ง� 28 จ้า เปาโล อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ล้า ชีเย นี้ แม้แน� “ทาแม้ บ่าฮา
โจ� ค่าตอง อางโต นา บ่าแซ่ จ่าแล่ โจ� กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อามืม นู้เวอ ย้า�”
29 แฮ้งเย่ คอกล่อฮู มาง บี่ ท่อ ฮ้าว ป้ า ยาว คอก คล้า ว โย้ เวอ ฮื่น อ้อ งแลน ชีเย�
ยาง อางโต อืม ยืกยาวซ่าน ยาวเย แค แง� ยาว เปาโล แน สิ ลาส เย่ด ล้าก้า โย้เวอ
ป่าตูคู บอกไว้ ชีเย� 30 ยาว เย่ดนา คอก เวอ ซฺ่ืย อ่อกแอ น้า ชี นี้ แม้แน� “กงาย่า ล้อ
แม้ ฮาย อางบล่าบ กงาปูน แล่ แน�” แน�
31 เย่ด มือ พอ ชี นี้ แม้แน� “พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาชี โว� ยาว นาง แน
นาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา� พาจาว มาง อางซี อางบล่าบ แฮ้ง ฮาย ปูน ปี่ ล่าง�” 32 ยาว เย่ด
มือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง ย่าง คอกล่อฮู มางนา แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ ป่าว น้า
ปี่ ชี่ เย� 33 แฮ้ คี่ คอกล่อฮู มาง เปาโล แน สิ สาส เย่ด นา ซฺ่ืย ตื่อ ฮ่อ ย ย่าง ชี่ ปี่ ชีเย�
ยาว คอกล่อฮู มาง แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อืม ซฺ้อก ย้า ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ โค คูช�
ี
34 ยาว คอก ล่อ ฮู มาง เปาโล แน สิ ลาส เย่ด นา ยาง ยูม
้ เวอ ซฺ่ืย แลน ยาว จฺ่าเกิง่ ซฺ้า
จฺ่า ปี่ ชี�
้ ชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาชี โค ชี� แฮ้แม้ยาว
่ คอกล่อฮู มาง แน ยาง ยูม
ยองมู ย่าง มือ กย่างม่อนซ้า คู ชี�
35 ซอทา แปล้น ล้า ยาว ยอคา มู อืม ชฺา
้ ง อางมู ซฺาลือ ม่าย ลือ ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� “ชฺา้ ง
2 คู่น ม่าง เย่ดนา ตอ กงา คางญา� แน�
36 คอกล่อฮู มาง เปาโล นา ม่าย ชีเย นี้ แม้แน� “ยอคา มู อือ ไน้ นา ม่าย ตอ ปี่ ล่าง�
อ่อก ล้าน ล่าปาว ยาว จาบื่อดื้งบื้อ แน จา แล โว เป� แน�
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เปาโล จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “ไกง้ยา่ โรมชฺา้ ง เวิมมือ ยองมู นี้ ยา่ คอก เวอ ชู ล้อง
ล่าง� แน ยอคา มู อือ ไกง้นา ชฺา้ ง อางบย่า ล้าก้า เวอ ตื่อ ชืก ล่าง เจิน
้ เจ้อ บ่าต่าดบ่า
ต่อน ล่า แน� ยอง นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ โรม อางลี้บ โย้เวอ อางซี เป� ยาว อามื้อ ยองมู นี้ ยา่
บ้าเจอ กยาบ แน ไกง้นา อางค่าว ตอ ล่าแน� ไกง้ บ่าจู เป� ยองมู นี้ ยา่ ยอง อางโต
แฮ้ง ไกง้นา ตอ ล่าชื่อ เป�”
38 ชฺา
้ ง มู อืม ยอคา มู อือนา อางเลิง่ ย่าง ม่ายแบ ปี่ ชี่เย� ยอคา อืม เปาโล แน สิ
ลาส เย่ด โรมชฺา้ ง แน แบน ยาว ยองมู ย้าง แค คูง เย่� 39 แฮ้งเย่ เปาโล แน สิ ลาส
เย่ดนา ซูม่า ฮาย แอ ชี แน เย่ดนา ซฺ่ืย คอก เวอ อ่อก ปี่ ชี�
่ แนยาว เย่ดนา ป้า นี้ เมิง
40
ก้อง อ่อกแอ ปี่ ชี่เย�
ยาว เปาโล แน สิ ลาส เย่ดมือ คอก เวอ อ่อก ยาว ลิ เดีย ยูม
้
เวอ แอ้น ชีเย� ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ ลิเดีย ยูม
้ โย้เวอ ช้อน กาชี� แน เย่ด มือ
ชฺา้ ง แฮ้มู นา ม่ายอูบ
่ นื งบาแฮ่ง ปี่ ยาว� ฟีลิปปี อางเมิง โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแลน ชีเย�
37 จ้า

17
เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ ป่าว ย้าง
เปาโล แน ยองมู อือ อัม ฟี บุร ี อางเมิง แน อปอลโล อางเมิง โย้ เวอ ย่อ ไก ยาว�
ยองมือ เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้ เวอ เคอ แล ชีเย� แน โย้ เวอ ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ ย่าง จา
เย� 2 ยาว เปาโล กูเทอ แม้แน ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ อ้องแล ประชุม ฮา แล ชี� แน ลอง
นื ง เวอ 3 ตีด เย พระคัมภีร ์ อางเลิง่ ย่าง ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง ชี� 3 เปาโล พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ชียา้ ง ยองนา ไค้ น้า ปี่ ชี่ นี้ แม้แน� พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่
ม้า� จามปีน ย้า กงา โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ แล่ง� แน ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่ง� เปาโล นี้
แม้แน จี่ แล่ ชีเย� “พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ ม้า พระเยซู มาง ย้า�”
4 ชฺา
่ แฮ้งนา อางเจ่อ เย� แฮ้งเย่ เปาโล แน สิลาส เย่ด อางมู
้ ง ทื่อบ่า อือ เปาโล ม่าอูบ
เพล่อ ชี� ยาว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พาจาว นา นาบทื้อ อือ แน ค่าบาย่า มู ปีนแตปีนนา อืม�
อางบย่า ย้า เปาโล แน สิลาส เย่ด อางมู เพล่อ ชี�
5 จ้า ยิว ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า อือ เจอค้อย ชีเย� แฮ้งเย่ ก้าด เวอ ชฺา้ ง อางโซ้ กอางไล้ อือ นา
ซฺ้า ช้อน ยาว� อางเลิง่ อางซื กอางซาก ย่าง อางเมิง คล้า ว โย้ เวอ จ่อด ย้าเย่ ฮา ตอ
ล้า ปี่ ชี�
้ โย้เวอ อ้องแล ชีเย� เปาโล แน สิลาส เย่ดนา ชู ยาว
่ ยองมู นี้ ยา่ ยาโสน ยูม
ชฺา้ ง ช้อน กาชี โย้เวอ เซฺอ แอ แงแน� 6 จ้า บ่าซฺ่า มย้าง กาแม้แน� ยองมู ย้าง ยาโสน
แน ชฺา้ ง ทื่อ บ่า พระเยซู นา เจ่อ อือนา ชู ยาว เซฺอ แอ ชีเย� ยาว อางเมิง เวอ ยอคา
มู อือก้อง แลน ยาว โฮ้กฮ้าว ม่า ชีเย นี้ แม้แน� “ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จ่อด แน อางเลิง่
อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ชี่ อือ เปาโล ยอง� อามื้อ ยอ กงู อางเมิง นู้เวอ ย้า จา แง�
7 ยาว ยาโสน ชฺา
้ เวอ จฺ่าต้าง ดื้ง ปี่ ชี�
้ ง แฮ้มู นา ยาง ยูม
่ แนยาว เปาโล ยอ ก่าซ้าดยอ
คา ซีซาร์ อางลี้บอางล่าว โย้เวอ อางเลิง่ ฮา ซี ชี� ไม้ ยอย่า จี่ คูแง ก่าซ้าด ทื่อม่าง จา
แล่ง อางเม้ง ‘เยซู� แน�”
8 ค่ อง ช่าง อือ แน ยอคา อือ แฮ้ แม้ กงาก ย่า ยาว ยอง นื งบา เวอ บ่า จาบ เย�
9 แฮ้งย้า ยาโสน แน ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า พระเยซู นา เจ่อ แฮ้มู นา ม่าย พลู้ ซฺ้า ยอคา อือ
นา ปี่ ยาว ตอย แอ ปี่ ชี�
่
1

เปาโล เบโรอา อางเมิง โย้เวอ แล ชียา้ ง
ย้าเย่ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อืม เปาโล แน สิลาส เย่ดนา เบโรอา อางเมิง
โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ชี� ยาว เย่ดมือ โย้เวอ เคอ แล ยาว ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ อ้องแลน ชีเย�
10 แฮ้คี่
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11 แน

นี้ เมิง ก้อง ยิวชฺา้ ง อือ นื งบา แฮ้ยา่ � เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือ ล่อ
บ่าปา เย แม่น แง� แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้งนา ปีนแตปีนนา ย้า ลาบ ชี
คูแง� แน กูนืง ย้าเย่ พระคัมภีร ์ เล่น คูง� เปาโล ม่าอู่บ นี้ อางเลิง่ ม้าม้า ล่าแน เจ้ง
แน แบ ปี่ ง แงแน� 12 นี้ งเย่ ยิวชฺา้ ง อือ� ค่าบาย่า ปีนแตปีนนา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ แน
ค่าพ่าย่า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อางบย่า ย้า พระเยซู นา เจ่อ คู ชี�
่
13 ยาว เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้ เวอ ยิว ชฺา
้ ง อือ แบ ชีเย� เปาโล เบโรอา อางเมิง
โย้เวอ แล พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง ม่าอู่บ แล ชี แน� แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง โย้เวอ ซฺ่ืยกา
อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา แล ชี� แน ค่องช่าง อือนา บ่าแม่น จี่ซ้อ คู ชี� 14 แฮ้งเย่
ชฺา้ ง มู พระเยซู นา เจ่อ อืม เปาโล นา ทะเล ทาง โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี�
่ จ้า สิ ลาส แน ทิ
15
โมธี เย่ด เบโรอา อางเมิง โย้เวอ จานช่าชี่ เย� ยาว ชฺา้ ง เปาโล นา ซฺาแอ คูชี อืม�
เอเธนส์ อางเมิง โย้ เวอ เคอ ย้า ล้อ งตา ซฺา แล ชี� ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ม่า ชี สิ
ลาส แน ทิ โมธี เย่ดนา ม่า ยางก้อง อางไว่ แน เค่ล้า ปี่ โว แน� ยาว ยอง มือ เบโรอา
อางเมิง เวอ พ่าวแอ้น แล่ ชีเย�
เปาโล เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชียา้ ง
สิลาส แน ทิโมธี เย่ดนา เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ ล่อ จา เมอ� อางเมิง อือ
เมอ ฮูบ
่ ปาน ไว เซฺ่อ อือ ปลื้ง แน จา นา มย้าง ยาว นื งบาต่อง เวอ บ่าม่อนบ่าซ่า เย�
17 แฮ้งเย่ เปาโล มือ ยิวชฺา
้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พาจาว นา นาบทื้อ อือนา ยิวโบสถ์ โย้
เวอ จี่ อู้ น้า ท้า ม ลางกา ปี่ ชี�
่ แน ยา ก้าด โย้เวอ กูนื ง ย้า แอ ชฺา้ ง อือ นา จี่ อู้น้า ท้า ม
แง�
18 ชฺา
้ ง อางแบอางบู้ เอปิ คูเรียน * มู อือ แน สโตอิก † มู ทื่อบ่า อือ� เปาโล นา จี่เจ้
ช่าง ชี� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ เย� “ชฺา้ ง ล่าจ่าง นี้ ม้า บ้าเจอ อางเลิง่ จี่ ชี� แน
ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ แล่ง เย� “ยา ฮากอางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือ พาจาว อือนา จี่ เคอ
ชี ช้อด ย้า� แน� ยองมู นี้ แม้ จี่ นี้ ยา่ แฮ้ญ่าม เวอ เปาโล พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ ล้า แล่
อางเลิง่ ย่าง ม่าอูบ
่ ชี� ‡ 19 แฮ้งเย่ ยองมู ย้าง เปาโล นา สภาอาเรโอปากัส เวอ ซฺ่ืยแล
ชี� ยาว นี้ แม้แน น้า ชีเย� “นาง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซฺ่ือ แฮ้ง กงูนา ม่าอู่บ ไค้ แบ ปี่ ล่าว
แล� 20 ไม้ นา อางเลิง่ กงู บ่ากย่า กางซื้ง อือ กงูนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่าง นี้ งย้า กงู แบ ซี้ แง�
21
นา บ้าเจอ นา จี่เคอ แงแน�” (เอเธนส์ ชฺา้ ง แน ฮากอางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง โย้เวอ ดื้ง
อือ เจิน
้ เจ้อ บ่าว่าบ่าบู่ อางเลิง่ อางซฺ่ือ อือ จี่ กาก้าน แง��
22 แฮ้งเย่ เปาโล มือ สภาอาเรโอปากัส§ ล้าก้า โย้เวอ ทาจูง นี้ แม้แน จี่ ชี� “เอเธนส์
ชฺา้ ง นอง เวอ กงา ฮู กานยาว นองมู นี้ ยา่ ศาสนา ทื้อจ่า อางแม่น� 23 ไม้ กงา ย่อ กว่า
เมอ นอง ทื้อ อือนา มย้าง แอ� กงา อางเกิง่ ท่านย่า ทื่ออาน มย้าง แอ นี้ แม้แน อางไล่
แต้ม กาน ชี� ‘นี้ ยา่ พาจาว กงู อางเม้ง บ่าแบ กงา กาง มาง เฮอ�’ กงา อามื้อ นองมู
นา พาจาว อางเม้ง บ่าแบกงากา แน ทื้อ มาง อางเลิง่ แฮ้ง ชา ป่าว น้า ปี่ ล่าง� 24 ยา
พาจาว ชฺา้ งอางเมิง แต่ง ชี่ มาง แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี่ มาง ย้า� ยา
มู่ง แน ชฺา้ งอางเมิง อางซื้ง มาง� นี้ งย้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ ยางนา ดื้ง ปี่ เซฺ่อ แต่ง ชี
อือเมอ บ่าดื่ง นี้ � 25 ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าว่า ปี่ ปี่ ซี้ แน ชฺา้ ง
16 เปาโล

*

17:18 17:18 เอปิคูเรียน มู นี้ เจ่อ แง จี่วด
ี อางเลิง่ นี้ อางม่อนอางซ้า เกิง่ แน ทือ แง� นื งบา เวอ ม่อนซ้า นี้ ง

ย้า ม้าม้า ย้าง แน�

‡

†

17:18 17:18 สโตอิก มู นี้ ทือ แง จี่วด
ี นี้ อางตูกอางพาน อางเลิง่ อือนา โอ่ด แงแน�

17:18 17:18 เอปิคูเรียน มู นี้ เจ่อ เย� นี้ แม้ จี่วด
ี จาดื้ง แล นี้ อางเลิง่ อางม่อนซ้า แน จาบื่อดื้งบื้อ แน จา
แล ปี่ แง แน� จ้า นื งบา เวอ ม่อนซ้า ปี่ เลิน
ี จาดื้ง แล นี้ อางเลิง่
่ เลิน
่ โว แน� สโตอิก มู นี้ เจ่อ เย นี้ แม้� จี่วด

§ 17:22 17:22 สภาอาเรโอปากัส นี้ เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ ยอคา
อางตูกอางพาน อือนา ก่ามโอ่ด จา ปี่ โว�
ปีนแตปีนนา มู อือ� ยองมู นี้ อางซี ต้าดต่อนฮู เพล่อ แง�
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อือก้อง เจิน
ี � อางซ่า กล่าง เซฺ่อ แน กูยา่ งกูเจ้อ
้ เจ้อ บ่ากงา ซี้� จ้า ยา ชฺา้ ง อือนา จี่วด
อือ ปี่ แง� 26 พาจาว ม้า ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด อือ นา ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง ก้อง ญา เกิด
้ ลือ ปี่ ง�
แน ยองนา ยาง ตี ซฺ้า ชี ชี โย้เวอ ดื้ง ปี่ ง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ เกิด
้ ญ่าม ซฺี้ ญ่าม แน
ดื้งย้า แต่ง ปี่ แง� 27 พาจาว มาง นี้ แม้ แน ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ นา ฮาย ยางนา ซฺ้า กว่า
ปี่ ง� กาเทอกา ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา ซฺ้า กว่า ยาว ยางนา กงามย้าง แง� ม้าม้า
นี้ ยา่ พาจาว ม้า กงู ก้อง อางเว่อ แน บ่าดื่ง เป� 28 พาจาว มาง กงูนา แต่ง จี่วด
ี จา ย่อ
กว่า กงา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � กรีก ชฺา้ ง คู่ มาง อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮ้งนา ตู้ ย้า นี้ แม้แน�
‘กงูมู นี้ พาจาว อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ เป�’
29 “กงูมู นี้ พาจาว มาง อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ ือ แนยาว� กงูมู นี้ พาจาว
มางนา� ฮูบ
่ ปาน ชฺา้ ง อือ ค่าม พลู้ ลอบา เวอ ไจ แต่ง ล้า ชี อือ นา อางตู้ แน บ่า เย่ง
คูโจ� 30 ค้าแต้ เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู�
่ ไม้
ชฺา้ ง อือ ยางนา แม่น แน บ่าแบ คูวา� จ้า อามื้อ พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค กูต่องกูตี่
เวอ จา อือนา อางซีอางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น ปี่ ง� 31 แน พา
จาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา กง่าเกิง้ แน อางซี ต้าดต่อน อางนื ง
ย่าง แต่ง ชี ญา เป� ยา ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา ต้างแต่ง ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าด
ต่อนฮู เพล่อ ปี่ ง� ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นี้ เลิง่ ฮา มย้าง ปี่ ง� ค่าพ่าย่
า นี้ ม้า ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แน�”
32 ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิง
่ แฮ้ง กงากย่า คู ยาว� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อื้อ กาน คูง� จ้า
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ คูง� “นาง นี้ แม้แน อางเลิง่ จี่ นี้ ยา่ กงู ทื่อเทอ น้า แล่ ซีค้า�
แน� 33 ยาว เปาโล มือ สภา เวอ เจิก
่ อ่อกแอ ชีเย� 34 ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง เปาโล อางมู
เพล่อ ชี แน เปาโล นา อางเจ่อ แน� ชฺา้ ง อางเจ่อ อือ นี้ ออ
ื ย้า� ดิโอนิ สิอส
ั สภาอาเร
โปกัส เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง� ค่าบาย่า อางเม้ง ดามาริส แน ชี่ มาง แน ค่องช่าง ทื่อบ่า
อือ คาตา�

18

เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง
เปาโล เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแอ โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ แลน ชี�
2 ยาว ยา ยิวชฺา
้ ง อางเม้ง อาควิลลา ปอนทัส แควน เวอ เกิด
้ ชี มาง แน ยาง ค่าบา อาง
เม้ง ปริสสิลลา มาง เย่ดนา นา มย้าง แล ชี� เย่ด โรม อางเมิง โย้เวอ จายล้า ซฺ่ือ เย�
แฮ้เมอ เวอ โรม อางเมิง โย้เวอ จักรพรรดิ์ คลาวดิ อส
ั มาง ยิว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา
ม่าย โรม อางเมิง โย้เวอ อ่อกแอ ปี่ ชี�
่ * ยาว เปาโล เย่ดนา ซฺ้า แล ชีเย� 3 เปาโล แน
อาควิลลา เย่ด เต็นท์ แต่ง ฮู ซ้า ล้า ทื่อ ช่างกานญา เย� แฮ้งเย่ เปาโล อาควิลลา แน
ค่าบา มางเย่ด ก้อง ทื่ งกง่า แน ล่ากาน ว่าย ดื้ง ชี� 4 แน เปาโล ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ
กูนืง ย้า ลองนื ง เวอ ม่าอู่บ แอ แง� ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ช่าง พระเยซู นา
เจ่อ ปี่ ง แน�
5 ยาว สิลาส แน ทิโมธี เย่ด มาซิโดเนี ย แควน เวอ จายล้า ยาว� เปาโล มือ พาจาว
มาง จี่ต่าง แฮ้ง ยิวชฺา้ ง อือนา กูญ่าม ย้า ปีนแตปีนนา แน ม่าอูบ
่ แง� แน ยองนา แบ
ปี่ ซี่ แง พระเยซู พาจาว มาง แช้ ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มาง ย้า แน� 6 จ้า ยิว ชฺา้ ง อือ
เปาโล นา จี่ต่าง อางไล้ จี่กาน คู ชี� แฮ้งเย่ ยาง อางก่าอางตูม ย่าง ปืก แล่ ยาว จี่ ชี
1 ยาว

*

18:2 18:2 คลาวดิอส
ั โรม อือ ก่าซ้าด� ยาง อางเมิง ฮูพลา ชี นี้ ปี ค� ศ� 41-52 (พ� ศ� 584-597) ยา ยิวชฺา้ ง
อือนา ปี ค� ศ� 49 (พ� ศ� 592) เวอ โรม อางเมิง โย้เวอ ก่าอ่อก ชี�
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นี้ แม้แน� “จาว่าแน นอง ล่าลูก กลา ยาว กงา ปาปาย บ่าอ่า เป� กงา ฮา ชี นี้ ยา่ แม่น
ลีน แล่ ยา่ เป� นู้จายแล ปี่ ง นี้ ยา่ กงา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่าอู่บ แอ แน�” † 7 ยาว
เปาโล มือ ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ เวอ เจิก
ั ยุ สทัส มาง ยูม
้
่ อ่ อกแอ� ค่า พ่าย่ า อางเม้ง ทิทิ อส
เวอ แอ้น ชีเย� ทิทิ อส
ั ยุ สทัส นี้ ม้า ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า เย� จ้า ยา พาจาว มางนา นาบทื้อ
เย� ยาง ยูม
้ นี้ ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ อางแท้ เย� 8 ยาว คริสปัส ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ
ยอคา มาง แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม� จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาชี คูช�
ี แน โค
รินธ์ ชฺา้ ง อางบย่า ย้า เปาโล ม่าอู่บ แฮ้งนา กงากย่า ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาชี
ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูช�
ี
9 ยาว ทื่อคี่ จา แง จี่วด
ี อางซื้ง มาง เปาโล นา แมบืน เวอ จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “บ่าแค
โจ เป� บ่าซ่า ว บ่าว่าง แน ม่า อู่บ แลน แล่ โว� 10 ไม้ กงา นางก้อง ดื้ง เป แน นี้ เมิง
ก้อง กงาชฺา้ ง อือ อางบย่า จา แง� แฮ้แม้ยาว อ่าซ่าง มาง นางนา เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่า
ฮา ล่า กงากา�” 11 แฮ้งเย่ เปาโล มือ โคริน ธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ยาว พาจาว มาง จี่
ต่าง ย่าง ม่าอูบ
่ แลน แล่ ชี ทื่อ ปี แน 6 ลา�
เปาโล กัลลิโอ นา จี่ชา่ ง ย้าง
กรีก โย้เวอ กัลลิโอ‡ ผูว
้ า่ เพล่อ เมอ� ยิวชฺา้ ง อือ ช้อนกา ยาว เปาโล นา
ชู ยาว ผู้วา่ กัลลิ โอ มางนา ต้าดต่อน ปี่ ชี�
่ 13 ยาว ยองมู ย่าง นี้ แม้แน ม่า คูง� “ค่า
พ่าย่า นี้ ม้า ฮากนา ช่าง พาจาว นา ไว้ ปี่ ง� กงู อางลี้บอางล่าว นู้เวอ อางซี เป�” 14 จ้า
เปาโล ชา จี่ เมอ� ผู้วา่ กัลลิโอ มาง ยิวชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “จาว่าแน นี้ เลิง่
อางเลิง่ นาบาตา ซี นาบาตา แล่ง แนยาว กงา นองนา อางน้า ล่า ย้า� 15 จ้า นองมู นี้
ย่า อางเลิง่ ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ จี่เจ้ กางแง� นี้ แม้แนยาว นอง คาฮาแม้แน ฮาย
คู ปาว� กงา นี้ เลิง่ นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง เป� แน� 16 ยาว ผู้ วา่ กัล ลิ โอ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ต้าดต่อนย้า อางฮ้อง เวอ ก่าอ่อก ฮื่น ปี่ ชีเ่ ย�
17 แฮ้งเย่ ชฺา
้ ง มู อืม โสสเธเนส ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา มางนา ชู ยาว� ต้าดต่อ
นย้า อางฮ้อง ล้าก้า เวอ ตื่อชืก ชี� จ้า ผู้วา่ กัลลิโอ บ่าตี่นบ่าต่อง เย�
12 ประเทศ

เปาโล อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ พ่าว เคอ แล ชียา้ ง
โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ ไลนื ง ย้า ดื้ง ชี� ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา
ม่าอู่บ ช่ายาว เคนเครีย อางเมิง โย้เวอ แอ้น ชีเย� ยาว เปาโล เคนเครีย โย้เวอ ย้า ตู่
ตื่อตื้อ§ แล่ ชี�
่ ไม้ ยา พาจาว มางนา ก่ามค่าน ปี่ ป้าน่ อ� แฮ้แม้ฮายาว ยาง มือ ซีเรีย
แควน เวอ ล้องตา แอ้น ชีเย� ยาว ปริสสิ ลลา แน อาควิลลา เย่ด คาตา ยางก้อง เค่
แอน ชี� 19 ยองมู ย้าง เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ยาว� เปาโล มือ ปริสสิลลา แน
อาควิลลา เย่ดนา โย้เวอ ชีชา่ ชี�
่ เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ ยิวชฺา้ ง โบสถ์
โย้เวอ อ้องแล ยิวชฺา้ ง อือนา จี่ ชา่ ง แล ชีเย� 20 ยาว ยิวชฺา้ ง อืม เปาโล นา โย้เวอ ป้า
ดื้ง ปี่ ชี�
่ จ้า เปาโล บ่าดื่ง เย� 21 ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ชา เจิก
่ แอ เมอ จี่ เย นี้ แม้
แน� “พาจาว มาง กงานา นู้เวอ อางลือ ปี่ ล่า ซี้ แนยาว กงา นองนา ลือซฺ้า ล่าแน เป�
แน� ยาว เปาโล มือ เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ล้องตา เจิก
่ อ่อกแอน ชีเย�
22 เปาโล ซี ซารียา อางเมิง โย้ เวอ เคอ แล ยาว� เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา
้ ง พระเยซู
นา เจ่อ ชี่ อือนา บ่อซฺ้า แล ชีเย� ยาว อันทิโอก อางเมิง โย้เวอ แอ้น ชีเย� 23 ยาว โย้
18 เปาโล

†
‡

18:6 18:6 อางก่าอางตูม ปืก แล่งนี้ ฮายแบ ปี่ ง� เปาโล ยิวชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ บ่าม่าบ่าอูบ
่ แล่ก้าน แน�

§ 18:18
18:12 18:12 กัลลิโอ ย่า ปี ค� ศ� 51 (พ� ศ� 594) เวอ ประเทศ กรีก เวอ ผู้วา่ เพล่อ ชี�
18:18 อางตู่ตือ นี้ ยา่ พาจาว มางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี อางญ่าม ย่าง โคนญา แน ยิวชฺา้ ง อือ ฮายแบ ปี่ ง ย้าง�
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เวอ ทื่อฟ่าง ดื้ง ยาว เปาโล มือ กาลาเทีย แควน แน ฟรีเจีย แควน อือเมอ ต้าว ย้า กว่า
ชี� ไม้ พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ แงแน�
อปอลโล เอเฟซัส อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง
ทื่อม่าง อเล็กซานเดรีย ชฺา้ ง� อางเม้ง อปอลโล แน� ยา ชฺา้ ง อางจี่อางอู้
คี่� แน พระคัมภีร ์ อางแบ แม่นแม่น มาง เย� 25 ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ นี้ ยา่
ยางนา ชฺา้ ง อางม่า อางอูบ
่ กางซื้ง เย� แน ยา ยอห์น ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮาฮู มาง
อางเลิง่ แฮ้ง แอ่ แน แบ เวิม� ยา ปีนแตปีนนา เย พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง บ่าปี่ ซี แน
ม่า อู่บ แง� * 26 แน อปอลโล ย่า ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ นา บ่า แค แน ม่า อู่บ
ชีเย� ปริสสิลลา แน อาควิลลา เย่ด กงากย่า ยาว อปอลโล นา เย่ด ยูม
้ เวอ ช่าง แอ้น
ชีเย� ยาว พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ย่าง อูบ
่ น้า ปี่ ชีเ่ ย� อปอลโล นา พาจาว มาง
อางเลิง่ แฮ้ง แม่น แน แบ ปี่ ง โค แน� 27 ยาว อปอลโล ประเทศ กรีก เวอ แล ซี้ง เย�
แฮ้งย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อืม โจ้ดมาย แต้ม ยาว� ประเทศ กรีก โย้เวอ ชฺา้ ง พระ
เยซู นา เจ่อ ชี อือนา ม่าย อปอลโล นา ลาบตอน ปี่ ชี่ เย� แน อปอลโล ประเทศ กรีก
โย้เวอ เคอ แล ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ปล่อง ชี� ยอง พระเยซู นา เจ่อ แฮ้�
ไม้ พาจาว มาง ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ปาปาย เย� 28 อปอลโล ค่องช่าง อือ ล้า
ก้า โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา จี่เจ้ ช่าง ชี� จ้า ยา ยิวชฺา้ ง อือนา จี่เจ้ ก่าจ่า ชีเย� ไม้ ยา พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง จี่เคอ ชี� แฮ้งย้า ยองนา ฮายแบ ปี่ ง พระเยซู ย่า พาจาว
มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางแน�
24 ยิวชฺา
้ ง

19
เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง ชียา้ ง
อปอลโล โคริน ธ์ อางเมิง โย้ เวอ ดื้ง เมอ� เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้ เวอ แลน
ชีเย� แน โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ นา มย้าง แล ชีเย� 2 เปาโล ชฺา้ ง
แฮ้มู นา นี้ แม้แน น้า ชีเย� “นอง เจ่อ เมอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้ แอ
ลา�” แน� ยอง พอ ชีเย นี้ แม้ แน� “กงูมู นี้ บ่า กย่า กางซื้ง เป อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง จา แงแน�” 3 เปาโล น้า แล่ ชี่ เย นี้ แม้แน� “นี้ แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้
ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่คูแอ�” ยองมู ย้าง พอ ชีเย นี้ แม้แน� “ยอห์น ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา ปี่ แฮ้งย้า� แน�
4 แฮ้งเย่ เปาโล ม่า ชี นี้ แม้แน� “ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ฮายแบ
ปี่ ง นอ อางซีอางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบาเพ่น ญา แน� ยา ชฺา้ ง อือนา ม่า ชฺา้ ง
ทื่อม่าง ยาง น่ องเวอ ลือ มางนา เจ่อ ปี่ ง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู มาง ย้าเป�”
5 ยาว ยองมู ย้าง แฮ้แม้ กงากย่า ยาว พระเยซู อางเม้ง แฮ้ง ไจ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา
ฮา แล่ คู ชีเย� 6 แน เปาโล มือ ยอง อางตู่ เวอ ล่า ปู่ โบย* เปิน ยาว อางค่ องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยอง ก้อง ดื้ง ลือ ชีเย� ยาว ยองมู ย่าง มือ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่
คูง เย� แน พาจาว มางนา คาตา จี่แต่น คูช�
ี 7 ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ 12 คู่น นี้ งย้า�
8 เปาโล ยิวชฺา
้ ง โบสถ์ โย้เวอ อ้องแล พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน
ม่าอูบ
่ นี้ ยา่ 3 ลา เคอ กาชา เย� ยา ยิวชฺา้ ง อือนา ช่าง พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้ง เจ่อ ปี่ ง 9 จ้า ทื่อบ่า อางล้าน บ่าตื่อเจ่อ กาเย� แน ชฺา้ ง อางบ
1

*

18:25 18:25 ยอห์น ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮาฮู แน พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ เกิด
้ ลือ อางเลิง่ แฮ้ง ค่องช่าง

อือนา ม่าอูบ
่ แง� (มัทธิว 3, ลูกา 3)
ป้า ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ง�

*

19:6 19:6 ยอง อางตู่ เวอ ล่าปู่ โบย นี้ ยา่ อธิษฐาน ฮาย พาจาว มางนา
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ย่า ล้า ก้า โย้ เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ นา อางไล้ จี่ กาน ชีเย� แฮ้งเย่ เปาโล มือ
ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา ซฺ่ืย ชฺา้ ง แฮ้มู ก้อง เจิก
ั นั ส มาง
่ แลน ชี� แน เปาโล ทีรน
10
ประชุม อางฮ้อง โย้เวอ กูนืง ย้า พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่บ แง� เปาโล นี้ แม้
ฮา 2 ปี เคอ กาชา เย� แฮ้งเย่ เอเชีย แควน โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค ตื่ง ยิวชฺา้ ง แน ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อืม พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง กย่า โค ชี�
เสวา มาง อางย่าย่าค่า อือ
พา จาว ม้า เปาโล นา ล่า ที่ ปี่ ยาว อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮา ตอ กาง อือ ฮาย ปี่ ชี่ เย�
12 แฮ้งย้า เปาโล พ้า ว่า เก่ ย ไจเก่ ย แฮ้ ชฺา
้ ง อางด้า อือ อางโต โย้ เวอ โบย เวิม มือ
ยอง พ่าญาด แฮ้อม
ื อางโปยว� แน ชฺา้ ง แด่ยา่ อ่อง ชี อือ นามมือ อางก่า อ่อก ปี่ กงา
กา เย�
13 ยิวชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แด่ยา่ ก่า กว่า เย� ยองมู นี้ ยา่ ไลตี ย้าเย่ แด่ยา่ ก่าอ่อก กว่า ชี�
ยาว ยอง แด่ ยา่ ก่า เมอ พระเยซู อางเม้ง แฮ้ง นี้ แม้ แน จี่ เคอ เย� “พระเยซู เปาโล
จี่เคอ มาง อางเม้ง นู้เวอ� กงา นางนา ม่า อ่อก ปี่ ล่าง�” แน� 14 เสวา อางย่าย่าค่า
7 คู่น อือ คาตา เย นี้ แม้ ฮา ชี� แน เสวา ยา ปุโรหิต ยอคา เย� 15 ทื่อนื ง จา ชี แด่ยา่
มาง ยองนา จี่ ชา่ ง ชีเย นี้ แม้ แน� “กงา พระเยซู นา อางแบ กงากา� กงา เปาโล นา
อางแบ กงากา� จ้า นองมู นี้ บ้าเจอ ซ่าง เวอ�” แน�
16 ยาว ค่า พ่าย่า แด่ ยา
่ อ่อง ปี่ ชี่ มาง� ค่าพ่าย่า 7 คู่น แฮ้มู นา เปิก ซฺ้า แล ชีเย�
แน ยองมู นา ตื่อชืก ชีเย� ยองมู ย้าง ซฺี่ เซฺ่อ แน ต่องจ่อนซฺ่าง เย ยูม
้ เวอ อ่อก ฮื่น คู
17
ชี� เอเฟซัส อางเมิง คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ตื่ง ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
อือ นี้ เลิง่ กงากย่า ยาว แค คูง เย� ยาว พระเยซู อางเม้ง ย่าง มือ ค่องช่าง อือ กงาก
ย่า กงาแบ นาบทื้อ คูง เย� 18 ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ� ยอง อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา ชี อือ ฮากนา ม่าย แบ ปี่ คูง แง� 19 ชฺา้ ง ก่าทา ไจ อือ อางบย่า เย จา แง� ยอ ก่า
ทา ปาบ ย่าง ช้อน ลางกา ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ล้าก้า โย้เวอ บี่ท่อ พี ชีเย� ยองมู ปาบ
คาโคลาโค แฮ้ อางฮู่ เย้ง ฮู ยาว พลู้ 50,000 เหรียญ ล่อ เย อางฮู่ จา แง� † 20 นี้ แม้
แน อางเลิง่ ตอล้า ชี นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ต่าง แฮ้งนา ฮา แปล่ อ่อกแอ ปี่ ง� แฮ้งเย่
พระเยซู นา ชฺา้ ง เจ่อ ชี อืม บย่า เค่ คูง แง�
11

เปาโล แก้บ้า ย่อ อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ย้าง
นี้ เลิง่ เปิน ยาว เปาโล เย้ง ชีเย� มาซิ โดเนี ย แควน แน ประเทศ กรีก ป่า กย่า
ย่อไก ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล แงแน� เปาโล นี้ แม้แน จี่ แง� “เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ แลน ยาว กงา โรม อางเมิง โย้เวอ คาตา กงา แล แงแน�” 22 แฮ้งเย่
เปาโล มือ ทิ โมธี แน เอรัสทัส ยางนา ล่ากาน ปล่องฮู มาง เย่ดนา มาซิโดเนี ย แควน
เวอ ซฺาแล ปี่ ชี�
่ จ้า ยา เอเชีย แควน เวอ ทื่อฟ่าง ดื้ง แล ชีเย�
21

เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ อางซืกอางซาก ตอล้า ชียา้ ง
แฮ้ญ่าม เวอ เอเฟซัส อางเมิง โย้ เวอ อางเลิง่ อางซื กอางซาก ตอล้า ชีเย� ไม้
ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าซอ คู เย่� 24 ค่าพ่าย่า
ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง เดเมตริอส
ั ยา พลู้ ซ้าล้า� ยา พลู้ แฮ้ง ไจ นางฟ้า อารเทมิส
มาง โบสถ์ อางอี แฮ้ง แต่ง ก่อง แง� นาบาตา เย ก่อง ม่อน แง� แฮ้งย้า พลู้ ซ้า ล้า
อืม พลู้ อางบย่า กงา คูช�
ั มาง พลู้ ซ้าล้า อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว
ี 25 แฮ้งเย่ เดเมตริอส
23

†

19:19 19:19 พลู้ อางเหรียญ นี้ ยา่ กาเทอกา กรีก ชฺา้ ง อือ พลู้ เย แน พลู้ ทื่อเหรียญ นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง ล่ากาน
ทื่อนื ง ว่า ยาว อางฮู่ กงา ล่อ เย�
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จี่ ชี นี้ แม้แน� “นองมู นี้ ง อางแบ คู ย้า ล่ากาน นี้ ม้า กงู นา ฮาย พลู้ อางบย่า กงา ปี่
ล่าง แน� 26 นองมู นี้ ง กงากย่า กงามย้าง คูงญา อ่าลา� เปาโล นี้ ม้า ชฺา้ ง อางบย่า นา
ช่าง ก่ามกืด แฮ้ง เพ่น ปี่ ง� ยาว เอเฟซัส อางเมิง นู้แอ่ แน บ่าอ่า เป จ้า เอเชีย แควน
อือเมอ จ่อด ย้าเป� เปาโล จี่ แง ชฺา้ ง อือ ฮูบ
่ ปาน แต่งล้า ชี นี้ ยา่ พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า
27
แน�
นี้ แม้ แน ม่า อู่บ จี่ ต่าง นี้ ยา่ นาบาตา บ่า แม่น เป� กงู ล่า กาน นี้ ง นา ฮา ก่าง
ปี่ ง� ยาว เอเชีย แควน เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม
นางฟ้า อารเทมิส มางนา บ่าไว บ่านาบบ่าทื่อ คู กาน�”
28 ยาว ยองมู ย้าง กงากย่า ยาว นื งบาค่า จี่ โฮ้ก ฮ้า ว คูชี นี้ แม้ แน� “อารเทมิส เอ
เฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง� อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อาง
ฮื่อ อางมอง มาง�” แน� 29 ยาว อางเมิง โย้เวอ อางเลิง่ อางซืกอางซาก ย่าง จ่อด เย
ตอล้า ชี� ยาว ค่ องช่าง อืม โรงละคร‡ เวอ ฮื่น อ้อ งแล คูช�
ี ยาว กายอัส แน อาริส
ทารคัส เย่ดนา คาตา ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ชู เซฺอ อ้องแลน ชี� กายอัส แน อาริสทาร
คัส เย่ด มาซิโดเนี ย ชฺา้ ง เย� เย่ด เปาโล ก้อง ทื่ งกง่า แน เค่ ล้า ชีเย� 30 เปาโล โรง
ละคร โย้เวอ ชา แอ ชี� จ้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ บ่าปี่ แอ เย� 31 เปาโล อาง
ช่าง แควน ฮูพลาฮู ทื่อบ่า อือ เปาโล นา ม่ายลือ ปี่ ชี่ โรงละคร โย้เวอ บ่าปี่ แล โจ แน�
32 โรงละคร ประชุม ฮา ย้า โย้เวอ ค่องช่าง อือ โฮ้กฮ้าว ซืกซาก คู เมอ ชฺา
้ ง บ่าแบ แน
อางบย่า เย จา แง� 33 ยิวชฺา้ ง อือ อเล็กซานเดอร์ นา ล้าก้า เวอ ต่าน แล ปี่ ยาว ยาง
นา ม่าย จี่ ปี่ ชี่ บ้าเจอ ตอล้า ชี แน� ยาว แฮ้งย้า อเล็กซานเดอร์ มือ ล่าปู่ ย่าง กลาง
แล่ยาว ชฺา้ ง อือนา ม่าย กยาบ ปี่ ยาว จี่ ชีเย�
34 จ้า ค่ องช่าง อือ อเล็ก ซานเดอร์ นา ยิว ชฺา
้ ง แน แบน ยาว� ยองมู ย้าง ตื่อ พาม
กาแน จี่ โฮ้ก ชีเย นี้ แม้แน� “อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง�
อารเทมิส เอเฟซัส ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อางฮื่อ อางมอง มาง�” แน� นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ชี นี้
2 ชัว่ โมง นี้ ง ล่อซฺ่า เย�
35 ยาว น่ อง โย้เวอ ผู้วา
่ มาง ค่ องช่าง อือนา ม่าย กยาบ ปี่ ยาว จี่ ชี นี้ แม้แน� “เอ
เฟซัส ชฺา้ ง อือ เวอ� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางแบ แอ่ ย้า� กงู เอเฟซัส
อางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นางฟ้า อารเทมิส ล่าที่ อางจา อางฮื่อ อางมอง มาง โบสถ์ แฮ้ง
ฮูพลา แง แน ลอบา ศักดิส
์ ิทธิ์ มู่งท่า โย้เวอ กลา ลือ ชี แฮ้ง ฮูพลา แงแน� § 36 ชฺา้ ง
นางฟ้า อารเทมิส มาง อางเลิง่ นา บ่าแบ แน บ่าจา อ่าลา� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง นื
งบา จือ นี้ ม แน จา คู ปาโน� เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางจ่าง บ่า ฮา โจ เป� 37 นอย่า กาย
อัส แน อาริสทารคัส เย่ดนา นู้เวอ ซฺ่ืยล้า ชี� เย่ด นางฟ้า อารเทมิส มาง โบสถ์ โย้เวอ
อางเกิง่ บ่ากงา ค่าว แน บ่ากงา ฮูยา้ นอ� 38 จาว่าแน เดเมตริอส
ั แน พลู้ ซ้าล้า ยาง
ก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน ว่า อือ อ่าซ่าง นา อางซี ต้าดต่อน ซี้ แง ต้าดต่อนย้า อางฮ้อง
แฮ้ง อางจา ย้าเป� แน ชฺา้ ง อางซี ต้าดต่อนฮู อืม อางจา ย้า� นี้ แม้แนยาว ต้าดต่อน
ย่า อางฮ้อง โย้เวอ จี่เจ้ ลางกา คู โว� 39 จ้า นองมู นี้ อางเลิง่ ทื่อเจ่อ จา แล่ง แนยาว
อางบานอางเมิง อางลี้บอางล่าว แม้แน ประชุมฮาย้า นู้เวอ ต้าดต่อน ลางกา ปาว เป�
40 มี้นืง กงู ช้อน กา ชี นี้ ยา
่ อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ชี แน อางซี อางกงา
แล่ ตอ กา เป� ไม้ กงู ช้อน กา ยาว อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ อาง
‡

§ 19:35 19:35 ลอบา
19:29 19:29 เอเฟซัส อางเมิง ชฺา้ ง นี้ โรงละคร นี้ มาง ก้อง ประชุม ฮา กาง เย
ศักดิส
์ ิทธิ์ นี้ ยา่ กาเทอกา อุกาบาต ซื่อ บ่าอ่ายาว ลอบา เย� ค่องช่าง อือ เย้ง เย นางฟ้า อารเทมิส นา อางตู้ แน�
แฮ้งย้า กอ ล้า ยาว ไว้ คู ชี�
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โต บ่าจี่แก้จ่าแล่ ตอ กาเป� โรม จักรพรรดิ์ มาง แบน ยาว นื งบา อางค่า นามบ่าแบ�
แน� 41 ยาว ผู้วา่ มาง จี่ เปิน ยาว ค่องช่าง อือนา ม่า ยูม
้ เวอ พ่าว แล ปี่ ชีเ่ ย�

20
เปาโล ประเทศ กรีก เวอ แล ชียา้ ง

1 อางเลิง
่ อางซืกอางซาก ย่าง เปิน ยาว� เปาโล มือ ชฺา้ ง พระเยซู

นา เจ่อ อือนา ฮ้าว
ช้อน จี่ อู้ นื งบาแก่ นม่อนซ้า ปี่ ง� ยาว ยองนา เจิก
มาซิ
โ
ดเนี
ย
แควน
เวอ แลน ชีเย�
่
2 เปาโล ย่า กูต่องกูตี่ ยาง แล ชี โย้เวอ� ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา บ่อซฺ้า นื งบาแก่
นม่อนซ้า ปี่ ง� ยาว ยางมือ ประเทศ กรีก แควน เวอ เคอ ล้า ชีเย� 3 เปาโล โย้เวอ 3
ลา เย ดื้ง ชี� แน ซีเรีย แควน เวอ ล้อง ชา ตา แล เมอ ยา แบน ชีเย� ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือ ยางนา ชา แซ่ แงแน� แฮ้งเย่ เปาโล มือ มาซิโดเนี ย แควน เวอ พ่าว แลน แล่ ชี�
่
4 เปาโล ก้อง แก้บ้าย่อช่าง จา แง อางเม้ง โสปาเทอร์ แน� ยา เบโรอา ชฺา
ั มาง
้ ง ปิรส
อางย่า ย่า ค่า เย� ยาว อาริส ทารคัส แน เสคุนดัส เธสะโลนิ กา ชฺา้ ง มาง เย่ด� กาย
อัส เดอร์บี ชฺา้ ง มาง� ทีคิกัส แน โตรฟีมัส เอเชีย* แควน เวอ จายล้า ชี มาง เย่ด แน
ทิ โมธี� 5 แน ยอง คาโคลาโค ย่าง โตรอัส อางเมิง โย้เวอ แลนลาง ชี� 6 ยาว ปัสกา
ป่อยนื ง ย่าง เปิน ยาว กงูมู ย่าง ฟีลิปปี อางเมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแอน คู แอ� 5 นื ง
เคอ ยาว กงูมู ย่าง โตรอัส อางเมิง โย้เวอ เคอ แล ยาว� ยอง ก้อง ทื่ งกง่า แน โย้เวอ
7 นื ง ดื้ง แอ�
ยุทิกัส ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ ย้าง
นื ง กงูมู ย่าง ทื่งกง่า แน พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า พิธี ฮา คูเมอ เปาโล มือ ยอง
นา 12 โมง มู่งคี่ เวอ เคอ จี่ชา่ ง ชี� ไม้ ซอทา แปล้น ล้าเมอ เปาโล อางเมิง โย้เวอ เจิ่
กอ่อกแอ นอ� 8 ยูม
้ อางท่า กงู ช้อนกา ชี นู้เวอ กู่มบี่ท่อ อางบย่า จา แง� 9 ค่าพ่าย่า
ย่าค่า ทื่อ ม่าง จา แง อางเม้ง ยุ ทิกัส แน� ยา ป่อง เวอ ดื้ง ชี จ้า ยู่ ซี่ แคนแคน ยาว
มี่ยา่ มอด กลา แล่ ชี�
้ ท่า จาน 3 เวอจาย อางอ่อก เวอ เคอ เย� ยางนา อาม ทาน
่ ยูม
ล้า ปี่ เมอ ซฺี้ กาชา เย� 10 แฮ้งเย่ เปาโล ลู่ง แอ ยาว ยุ ทิกัส ศพ ย่าง ค่อด ยาว จี่ ชี
นี้ แม้ แน� “บ่า พี่ บ่า ล่อง โจ ยา อามื ม บ่า ซฺี่�” 11 แฮ้ แม้ ฮายาว เปาโล มือ ยูม
้ ท่า เวอ
ตา แลน ยาว ยาง ยองก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า แล่ ชีเย� ยาว ยองนา จี่ชา่ ง แล่ ชี่ แน
ซอทา แปล้น บาท่าง เคอ ยาว เจิก
่ อ่อกแอน ชีเย� 12 ยาว ยองมู ย้าง ค่าพ่าย่า ซฺี้ ยาว
แต่ล้าแล่ ชี มางนา ยูม
้ เวอ ซฺ่ืยแลน ชีเย� แน ยอง คาโคลาโค ย่าง นาบาตา เย นื งบา
ต่องม่อนซ้า คูง แง�
7 ว่านตีด†

โตรอัส อางเมิง โย้เวอ จาย มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ แล ย้าง
เย้ง แง ยาง อางโต นี้ ยา่ อัสโสส อางเมิง โย้เวอ แอ แงแน� นี้ งย้า เปาโล
มือ กงู นา ล้อ งตา แอออน ฮา ปี่ ล่าง� 14 ยาว เปาโล อัส โสส อางเมิง โย้ เวอ กงู นา
มย้าง ล่า ยาว� กงูมู ย่าง ทื่ งกง่า แน ล้อ งตา มิ ทิ เลนี อางเมิง โย้ เวอ แลน คู แอ�
15 ซอทา แปล้น ล้ายาว กงูมู ย่าง มิทิเลนี อางเมิง โย้เวอ ล้องตา อ่อกแลน คู แอ� ยาว
เกาะ คิโอส นาปล่าก ป่ากย่า เคอ แล แอ� ยาว ทื่อนื ง ป่ากย่า กงูมู ย่าง เกาะ สามอส
เวอ เคอ แล แอ� ทื่อนื ง เคอ แล่ ยาว กงูมู ย่าง มิเลทั ส อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ�
13 เปาโล

*

† 20:7 20:7 ว่านตีด นี้
20:4 20:4 เอเชีย แควน นี้ อามื้อ เวอ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ตี ย้าง�
สัปดาห์ เวอ อางนื ง ต่องก่าต่าง ย้าง� ยิวชฺา้ ง อือ ทือ แง อางนื ง นี้ ม้า ว่านซาว มู่งคี่ล้าก้า เวอ มู่งนื่ ง มาง กลา เมอ
ต้าง แงแน� จ้า ลูกา กรีก ชฺา้ ง อือ อางนื ง แม้แน เค่ ดาบ ยาว� ยอง ช้อน กาง นี้ ยา่ ว่านตีด มู่งคี่ เวอ เป�
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16 เปาโล

เย้ง แง เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ บ่าอ่องแล แน� ยา เอเชีย แควน โย้เวอ อา
งมล่าง แน บ่าดื่ง ซี้� ไม้ อางเคิด
้ แนยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เพ็นเทคอสต์‡ นื ง
ฮู่ เวอ อางด่า แน เคอ แล ปี่ ง�
เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา อือ เปาโล นา ซฺ้า แล ย้าง
มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ� ยา ชฺา้ ง นา ม่าย เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์
โย้เวอ ยอคา อือนา ม่าย ชี มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ มย้าง กาเซฺ้อ แน� 18 ยอคา อือ เคอ
ล้า ยาว เปาโล จี่ เย นี้ แม้แน� “กงา เอเชีย แควน เวอ ต่องก่า เวอ จาย นองก้อง ดื้ง
ชี นี้ ยา่ � นองมู นี้ ง อางแบ ย้า กงา ล้อแม้ จี่วด
ี ไจ ชีแน� 19 กงา อางโต นี้ ยา่ อางเซิ่
งอางไซ่ด่อล่อ แน แมปื้ อ เซฺ่อ ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� ยิวชฺา้ ง อือ กงา
นา อางไล้ ฮา ล่า เมอ กงา นาบาตา ย้า ตูกพาน แอ� 20 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า ม้างม้า
เจ้อ อางเลิง่ นองนา ฮาย จองไจ กงา ปี่ ล่าง อือ� กงา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าล่อ ซฺ้อก ย้า นอ
งมู นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง� ตี ชฺา้ ง อางบย่า แน จา อือเมอ ม่าอู่บ เวิม บ่าตืก ยูม
้ เวอ เคอ
ย้า ม่าอู่บ แล แง� 21 กงา ชฺา้ ง คาโคลาโค ตื่ง ยิวชฺา้ ง ตื่ง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่ายแบ
ปี่ ง� อางซีอางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว� นื งบาเพ่น ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ พระเยซู กงู
จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ โว แน� 22 อามื้อ กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา แล เป�
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า ล่า ชี่ แม้แน� โย้เวอ ดื้ง เมอ กงาก้อง บ้าเจอ
อางเลิง่ ตอล้าง นามบ่า แบ� 23 จ้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง กงานา ม่า
ล่าง� อางเมิง กูเมิง กงา แอ โย้เวอ กงา อางตูกอางพาน กงา โอ้ด แง� แน คอก กงา
อ้อง แง� 24 จ้า กงา บ่าตี่นบ่าต่อง กงา จี่วด
ี นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า แงแน� กงา
พระเยซู ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ชีนี้ง เปิน แน ว่า แง� เส้นชัย เวอ เคอ แน ฮื่น แล แม้แน�
ล่ากาน นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ป่าว กว่า นี้ ง ย้าเป�”
25 “กงา พาจาว มาง ชฺา
่ ล่าย่า�
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แฮ้ง นองนา ม่าอูบ
แน กงา อางแบ ย้า นู้จาย แล ปี่ ง นี้ ยา่ � อ่าซ่าง มาง กงานา แมก่ า บ่ากงา มย้าง ล่า
กาน� 26 นี้ แม้แนยาว กงา นองนา อามื้อ ย้า ม่ายแบ ปี่ ล่าง� นองมู นู้เวอ ชฺา้ ง พระ
เยซู นา บ่าเจ่อกื้ง แน ซฺี้ ล่าลูก กลา ยาว กงาก้อง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา เป� 27 ไม้ พา
จาว มาง อางเลิง่ นองนา แบ ปี่ ล่า ซี้ง อือ� กงา นองนา ม่า โค ล่าย่า�
28 “นองมู นี้ ยา
่ ค่าตอง อางโต นี้ ง แม่น แน ฮูพลา แล่ม แล่ คู โว� แน อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นองนา ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา ฮูพลา ปี่ ล่าง� นี้ แม้แน
ยาว นองมู นี้ ง ยองนา แม่น แน ฮูพลา คู โว� พาจาว ม้า ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ
ปี่ ชี�
่ ไม้ พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� 29 กงา อางแบ กงา เจิก
่ แอ ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า
จา แง� ชฺา้ ง นี้ มู ฮ้อ นโจ้ง อางโซ้ กอางไล้ อือ ช้อด ย้า� ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ นา
อางเลิง่ อางซี ม่าอู่บ แง� 30 นองมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม ทื่อช่างกานญา อางเลิง่ บ่าอ่า
อือ จี่ แง� ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา จ้อบ ยองก้อง เค่ ปี่ ง� 31 นี้ แม้แนยาว แม่น แน
อางโต แฮ้ง ฮูพลา แล่ม แล่ โว� แบ คู โว 3 ปี จายล้า ชี นี้ ยา่ กงา นองนา ม่าอูบ
่ ล่าง�
บ่าว่าง บ่าซ่าว ตื่ง มู่งคี่ นื้ งก้อง ย้า� กงา นองนา แมปื้ อ เซฺ่อ ย้า พีล
้ ้อง ล่าง�
32 “อามื้อ กงา นองมู นี้ งนา พาจาว มางนา ปี่ แง� ยาว นองมู นี้ พาจาว มาง จี่ต่าง
นา บ่าลู่ม โจ� พาจาว มาง จี่ต่าง ลากซื่งกง่ากย้า นี้ ยา่ กงูนา ฮาย พาจาว มางนา บย่า
แน ลาก แล ปี่ ล่าง� นองนา ฮาย ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน พาจาว
17 เปาโล

‡

20:16 20:16 เพ็นเทคอสต์ นื ง นี้ ยา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง พาจาว มาง ม้างม้าเจ้อ คาโคลาโค แต่ง
ปี่ ล่า ชี่ นี้ ออ
ื
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มาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี อือ กงาบู้ ปี่ ล่าง� 33 กงา อ่าซ่าง มาง ค่าม พลู้ แน อางก่าอาง
ตูม อือ กงา ซี้ แงแน บ่าเย่ง กางซื้ง� 34 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า กงา ค่าตอง ล่าปู่ 2 เบิง
นี้ งย้า� ล่า กาน ว่าย ค่า ตอง อางโต แน ชฺา้ ง กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง อือ นา ซฺ้า มี ปอ
แง� 35 กงา นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ นองมู นา แบ ปี่ ล่าง� กงูมู นี้ ยา่ ล่ากาน อางฮ่าน ว่า ยาว
ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อางด่ออางย่า อือนา ปล่อง แงแน� พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่
ต่าง นี้ งนา แม่น แน เย้งซฺ้า คู โว ‘ฮากนา ปี่ นี้ ยา่ ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ง ลาบยู้ ล่อ
บ่าปา�’ ”
36 เปาโล จี่ เปิ น ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง ตื่อพาม กาแน ดื้ง ลู่ง ป่ าตู คู อธิษฐาน
ฮา คู ชี� 37 ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง นื้ งชฺอ
ื ค้อง กายาว อูง้ ชี ยาว เปาโล นา น่าม
ชีเย� 38 ยองมู นี้ ยา่ � เปาโล ยองมู นา ยาง แมก่า แฮ้ง บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน แน ม่า
ชี แฮ้ง นื งบาชูม
่ คูง เย� ยาว ยองมู ย้าง เปาโล นา ล้อง โย้เวอ ซฺาแล ชีเย�

21
เปาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล ย้าง

1 เอเฟซัส

อางเมิง โบสถ์ เวอ ยอคา อือนา มย้าง ยาว� กงู มือ เกาะ โขส เวอ ล้องตา
แลน แอ� ยาว ซอทา แปล้น ล้า ยาว กงูมู ย้าง เกาะ โรดส์ เวอ เคอ แล แอ� ยาว เกาะ
โรดส์ เวอ จาย กงูมู ย่าง ล้องตา แลน แล่แอ่� ปาทารา อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ�
2 ยาว ล้อง ทื่อลาม ฟี นิเซีย อางเมิง โย้เวอ ชา แล นา มย้าง แอ� ยาว กงูมู ย่าง ล้อง
แฮ้ ลาม ก้อง ตา แลน แล่ คู แอ� 3 กงูม มือ เกาะ ไซปรัส นา ฮู มย้าง แอ� แฮ้งย้า
กงูม มือ เกาะ ไซปรัส ล่าม่า ป่ากย่า ไก้ แลน คูแอ ซีเรีย แควน เวอ แล แงแน� ยาว
ล้อง ย่าง ไทระ อางเมิง โย้เวอ จ่อด อางเกิง่ อางก้อ ก่องเซฺ่อ แฮ้ง ท่าเรือ โย้เวอ เช่ ลู่ง
เปิน แง�
4 แน โย้เวอ กงู ชฺา
้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี อือนา มย้าง คูแอ� แฮ้งย้า กงูมู ย้าง ยอง
ก้อง 7 นื ง ดื้ง คูแอ� ยาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ
ชี อือนา ม่า ชี� เปาโล เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ตูกพานลาบ้าบ แล แงแน� แฮ้งย้า
ยอง มือ เปาโล นา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ บ่าปี่ แล แง� 5 ยาว กงูมู แล ญ่าม ย่าง
เคอ ล้า ยาว� ยองมู คาโคลาโค ตื่ง ค่าบา อางย่า อือ ซฺ่ืยไก กงูนา อางเมิง อางเง้ โย้เวอ
ซฺาแอ ล่าง� ยาว ทะเล ก่องทาง ไซ่แต่ โย้เวอ เคอ แล ยาว กงูมู ย้าง ป่าตูคู อธิษฐาน
ฮา คู แอ� 6 ยาว ม่าอูบ
่ กา เปิน ยาว กงู มือ ล้องตา แลน แล่ แอ่� ยองมู ย่าง มือ ซฺ่ืย
ไก ยูม
้ เวอ พ่าว แลน แล่ คูช�
ี
7 ยาว

กงูมู ย้าง ไทระ อางเมิง โย้เวอ จาย ล้องตา แลน แล่ แอ่ ยาว ล้อง แฮ้ ทอเล
เมอิส อางเมิง โย้เวอ จ่อด แล เปิน แง� ยาว กงูมู ย้าง โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี
อือ นา บ่อ ซฺ้า แล แอ� แน ยอง ก้อง ทื่อ นื ง ดื้ง แล คู แอ� 8 ทื่อ นื ง จายล้า แล่ง ม้า
กงูมู ย้าง แลน แล่แอ่ ยาว ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ� กงู มู ย้าง ฟีลิป ยูม
้
เวอ แล ดื้ง แล แอ� ฟีลิป พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ฮู เย� แน ยา ชฺา้ ง 7 คู่น
โย้เวอ จฺ่าเกิง่ เปิ่ งฮู ทื่อม่าง มาง เย� * 9 ฟีลิป ก้อง อางย่าย่าบี่ 4 คู่น จา เย่� ยอ อา
งบล้อง บ่ายู่ กางซื้ง เย� แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย�
*

21:8 21:8 ศิษย์ อือ ฟีลิป นา แช้ยู้ ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แมม้าย อือนา จฺ่าเกิง่ เปิ่ ง แล ปี่ ชี�
่ กิจการ
ปาบ 6:6 เวอ ฮู โว�
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10 โย้เวอ

ดื้ง ไลนื ง เคอ ยาว พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อม่าง จา แง� อางเม้ง อากาบัส
แน ยา ยูเดีย แควน เวอ จายล้า ชี� 11 ยาว ยาง กงูนา อ้อง ซฺ้า ล่าง ยาว เปาโล ไซฮาง
ย่าง ยาง ล่าปู่ ล่าคื่อ เวอ พือ แล่ ยาว จี่ เย่ นี้ แม้แน� “อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มาง ม่า ล่าง� ‘เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ ยิว ชฺา้ ง ยอคา อือ ไซฮาง อางซื้ง มางนา นี้
แม้แน พือ แง� ยาว ยาง นา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ชู ปี่ แง�’ ” 12 แฮ้แม้ กงากย่า ยาว
กงูมู แน โย้เวอ ชฺา้ ง จา อืม เปาโล นา ป้า คูแอ� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ บ่าแล กาน
โจ แน� 13 จ้า เปาโล นี้ แม้แน พอ ล่าง� “บ้าเจอฮาย อูง้ คูง อางแบ ล่า กงานา ฮาย
นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา ปี่ ล่าง� พระเยซู ปาปาย แน ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้เวอ กงานา อาล้อม พือ ล่าเวิม อางกงา แน อาล้อม ซฺี้ ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้าเป�”
14 เปาโล นา บ่าป่ า กงากา แม้แน กงูมู ย้าง ยางนา ป้ า ย้าง ว่าง คู ยาว นี้ แม้แน จี่
คูแอ� “จี่ ว ีด อางซื้ง มาง เพล่อ ปี่ ซี้ แม้ แน เพล่อ ปี่ ปาว เป� แน� 15 แฮ้ แม้ ฮายาว
กงูมู ย้าง อางเกิ่งอางก้อ อือ กอ ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน คู แอ� 16 ยาว
ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี อือ คาตา กงู ก้อง เค่ ล้า คูแง�
แน ยองมู นี้ ยา่ กงู นา มนาสัน ยูม
้ เวอ ซฺ่ืย ดื้ง ล่าง� ยา เกาะ ไซปรัส ชฺา้ ง แน ยา ต่อ
งก่า เวอ พระเยซู นา เจ่อ อือ เย�
เปาโล ยากอบ นา บ่อซฺ้า แล ย้าง
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ เคอ แล ยาว� พระเยซู น่า เจ่อ อืม กงู นา แม่น ย้า
ลาบ ล่าง� 18 ซอทา แปล้น ล้า ยาว เปาโล แน กงูมู ย่าง ยากอบ นา บ่อ ซฺ้า แล คู แอ�
ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ยอคา อือนา คาตา มย้าง แล แอ� 19 ยาว เปาโล
มือ ยองมู นา จี่ เป-ลอ ยาว� พาจาว มาง ยางนา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง ล่ากาน ว่า ปี่ ชี่
แฮ้ง ยองนา อู่บน้า ปี่ ชี�
่ 20 ยาว ยองมู ย่าง แฮ้แม้ กงากย่า คู ยาว� พาจาว มางนา
สรรเสริญ ฮา คู ชีเย� แน เปาโล นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง ชีเย� “อ่า อ้าย เวอ� นาง อางม
ย้าง ย้า ยิวชฺา้ ง อางป่าน ป่าน คู่น ย้า พระเยซู นา นื งบาชี แง� แน โมเสส อางลี้บอาง
ล่าว นี้ ง ปีนแตปีนนา ย้า ฮา เค่ คูง� 21 ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� นาง อางเลิง่ แฮ้ง กงู
นา อู่บน้า ปี่ ล่าง� นา ยิวชฺา้ ง� ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง ดื้ง อือนา ม่าอู่บ ชี โมเสส อางลี้
บอางล่าว แฮ้ง วี โว แน� ยอง อางย่าย่าค่า อือนา พิธข
ี ลิบ แฮ้ง บ่าปี่ ฮา� แน ยิวชฺา้ ง
อือนา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าปี่ ฮา เค่ แน� 22 ยาว นี้ เทอ ล้อแม้ ฮา วา� ยองมู นี้ ยา่
อางแบ ย้า นา นู้เวอ ล้า ชีแน�
23 “อ้าว นี้ แม้ ฮา กานเซฺ้อ กงู ก้อง ชฺา
้ ง 4 คู่น จา แง� ยอ พาจาว มางนา ก่ามค่าน
†
ปี่ ชี� ยอง อางโต แฮ้ พาจาว มางนา ท่าน จ่าแล่ ชี�
่ พาจาว มางนา ล่ากาน ปีนแต
ม้าม้า อือ ทื่อฟ่าง ว่า ปี่ ง� 24 ยองมู นา ซฺ่ืย แลน โว� ยาว นาง อางโต คาตา แน ยอง
ก้อง ทื่ งกง่า แน ล้างชี่พิธีฮาเซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง แฮ้ง ฮา แล่ โว� แน ยาว ต้ามคื้ง คูด ฮู่ แฮ้ง
คาตา แน ยองมู นา ปี่ แต่น โว� นี้ แม้ ฮา นี้ ย่า นาง อางโต นี้ ย่า โมเสส อางลี้ บอาง
ล่าว แฮ้ง ฮาย ญา แน ชฺา้ ง คาโคลาโค นาง อางเลิง่ กงากย่า ชี่ อือนา แบ ปี่ ง� ยองมู
อางเลิง่ กงากย่า ล้า ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน� ‡ 25 จ้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พระเยซู
นา เจ่อ ชี อือนา กงู โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ย้า นี้ แม้แน� ‘จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน§ ชี อือ บ่า
17

†

21:23 21:23 พาจาว มางนา ก่ามค่าน ฮา ชี ชี� ก่ามค่าน ทื่อเจ่อ ยาง� นาซาไรท์ แน ฮ้าว แง� ยิวชฺา้ ง อือ
ก่ามค่าน ฮาย จ่าแล่ ชี พาจาว มางนา อางโต นี้ ง ปี่ แงแน� พาจาว มางนา ม้างม้าเจ้อ พิเศษ แน ฮา ปี่ แงแน
‡ 21:24 21:24 ต้ามคื้ง คูด นี้ แบ ปี่ แง� ก่ามค่าน ฮา ชี ชียา้ ง เปิน ญา แน § 21:25
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21:25 จฺ่าเกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน นี้ แด่ยา่ นา อางเกิง่ ท่าน อือ คาตา ย้า จี่ เคอ แง�
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จฺ่า โจ� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ� ซฺี่ บ่าจฺ่า โจ� ซ้าด นื้ งชฺอ
ื แป่น แซ่
ชี อือ อางซฺ่า แฮ้ง บ่าจฺ่า โจ�’ ”
เปาโล นา ชู ชียา้ ง
แปล้น ล้า ยาว เปาโล มือ ค่าพ่าย่า 4 คู่น อือนา ซฺ่ืยแล ชี� ยาว ยาง
มือ ชฺา้ ง 4 คู่น อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ล้างชีพ
ี าเซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง แฮ้ง ฮา แล่ ชีเย� ยาว โบสถ์
่ ิธฮ
อางฮื่อ โย้เวอ อ้องแล ปุโรหิต อือนา ม่า แบ ปี่ ชี�
ี าเซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง นี้ ยา่ ล้อนื ง
่ ล้างชี่พิธฮ
เปิน แง� แน ยอง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นี้ ยา่ ล้อนื ง ฮ้าน ท่าน ล่า คู แงแน� 27 ล้างชีพ
ี า
่ ิธฮ
เซฺิง่ ซฺ้างปี่ ง แฮ้ง 7 นื ง ฮา ชา เคอ ยาว� ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า เอเชีย แควน เวอ จายล้า ชี อือ
เปาโล นา โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ มย้าง ชีเย� แฮ้งเย่ ค่ องช่าง อือนา บ่าแม่น จี่ ซ้อ ยาว
เปาโล นา ชู ปี่ ชี�
่ 28 ยองมู นี้ ยา่ แล่ง แน จี่ โฮ้ก ชีเย นี้ แม้แน� “อิสราเอลชฺา้ ง กงู อาง
ช่าง อือ เวอ� อางไว่ แน ปล่อง กา ป้าโน่ � ชฺา้ ง นี้ ม้า ฮากนา ม่าอู่บ กว่า ชี จ่อด ย้า�
กงูชฺา้ ง แน ยิว อางลี้บอางล่าว แน กงู โบสถ์อางฮื่อ นา บ่าลาบ โจ แน� ยาว อามื้อ ยา
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา โบสถ์ อางฮื่อ ตี นู้เวอ ซฺ่ืย อ้องล้า ชี� ตี อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ งนา ฮา
โซซา ปี่ ชี่ เป�” 29 (ยาว ยองมู นี้ แม้ จี่ นี้ ยา่ โตรฟีมัส แน เปาโล เย่ด เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง โย้เวอ ทื่งกง่า แน จา นา มย้าง ชีเย� แฮ้งเย่ ค่องช่าง อืม เย้ง ชี เปาโล โตรฟีมัส
นา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ คาตา แน ซฺ่ืยแล ชี แน� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ เปาโล แฮ้แม้ บ่ากงา
ฮา� โตรฟีมัส เอเฟซัส อางเมิง ชฺา้ ง ยา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า เย��
26 แฮ้งเย่ ซอทา

30 แฮ้งเย่

ค่ องช่าง คาโคลาโค อืม นื งบาค่า ช้อนไก เปาโล นา โบสถ์ อางฮื่อ อางเง้
โย้ เวอ ชู เซฺอ แอ ชี� ยาว ซฺ้ อก เย โบสถ์ ล้อ งก้อ ย่าง พี่ ชี� 31 ยองมู เปาโล นา ชา
แซ่ เมอ� แฮ้ญ่ามเมอ โรม ตาฮ้า น ผู้ พัน มางนา ชฺา้ ง ม่า แล ชีเย� เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง โย้เวอ จ่อด ย้า อางเลิง่ อางซืกอางซาก ตอล้า โค ชีแน� 32 แฮ้งเย่ ผู้พัน มาง แน
นายร้อย ทื่อบ่า อือ ตาฮ้าน อือนา ซฺ่ืย ค่องช่าง อือ ช้อนไก เปาโล นา ตื่อชืก จา โย้เวอ
แอ ชี� ค่องช่าง อือ ผู้พัน แน ตาฮ้าน อือนา มย้าง ยาว เปาโล นา ตื่อ ย้าง ว่าง ชีเย�
33 ผู้ พัน มาง เปาโล นา อ้อง ซฺ้า แล ยาว เปาโล นา ชู ชีเย� ยาว ม่า โซ่ พือ ปี่ ชี่ เย 2
เซ้น� ยาว ผู้ พัน มาง ค่ องช่าง อือ นา น้า ชีเย เปาโล อ่า ซ่าง� แน ยา บ้า เจอ ฮา ชี�
แน� 34 ยาว ค่องช่าง อืม แล่ง แน จี่ โฮ้ก ย่าด ม่า กาง นาบาตา เย ซืกซาก แง� โรม
ตาฮ้าน ผู้พัน มาง อางเลิง่ ม้าม้า นา บ่าแบ ตอ กา เย� แฮ้งเย่ ม่า เปาโล นา ตาฮ้าน
ค่าย เวอ ซฺ่ืยแล ปี่ ชี�
่ 35 ยาว ค่องช่าง อือ เปาโล นา นาบาตา เย นื งบาค่า คูง เปิดบา
ทอง ชี ช้อด เย� แฮ้งเย่ เปาโล ตามปอง เวอ เคอ ยาว� ตาฮ้าน อืม เปาโล นา ปล่อง
ป่า กายาว ตามปอง เวอ ตา แล ชี� 36 ยาว ชฺา้ ง น่ องน่ อง เวอ เค่ ล้า ชีออ
ื จี่ โฮ้ก คูง เย
นี้ แม้แน� “ยางนา แซ่ โว� ยางนา แซ่ โว�” แน�
37 ยาว ตาฮ้าน ค่าย โย้เวอ เปาโล นา ชา ซฺ่ ืย อ้องแล เมอ� เปาโล โรม ตาฮ้าน ผูพ
้ ัน
มางนา จี่ ชา่ ง ชีเย นี้ แม้ แน� “กงา นางนา ม้างม้า เจ้อ จี่ ชา่ ง ล่า อางไกง ลา�” ผู้ พัน
มาง น้า ชีเย นี้ แม้ แน� “โอ� นา กรีก ต่าง อางจี่ ตอ กาลา� 38 นี้ แม้ แนยาว นา แฮ้
เมอ โย้เวอ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ยาว ชฺา้ ง 4,000 คู่น อือนา
ซ่องก่อง อางเว่อ เวอ ซฺ่ืย ฮื่น แล ชี มาง บ่าอ่า ชี ม้า�”
เปาโล นี้ แม้แน พอ ชีเย� “กงา ยิวชฺา้ ง ทาร์ซัส อางเมิง ซิลีเซีย แควน โย้เวอ
จายล้า แอ� กงา อางเมิง ปีนแตปีนนา เวอ ชฺา้ ง เป� ป้า ล่าปานา กงานา ค่องช่าง อือ
นา จี่ชา่ ง ปี่ ล่า ป้าโน่ �” 40 ยาว โรม ตาฮ้าน ผูพ
้ ัน มาง จี่ ปี่ ชี่ เย� เปาโล ตามปอง เวอ
39 ยาว
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จูง ยาว ล่าปู่ กลาง กว่า ชีเย� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา กยาบ ปี่ ง แน� ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือ กยาบ คู ยาว เปาโล มือ ยองนา อารเมค ต่าง ยอง จี่ ย่าง จี่ชา่ ง ชีเย�

22
เปาโล ค่องช่าง อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
มือ ค่องช่าง อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “ยิวชฺา้ ง ม้องน้าม อือ เวอ� กงา จี่ นา
น้า ล่า ปาโน�”
2 ยองมู ย่าง เปาโล อารเมค ต่าง จี่ แฮ้งนา กงากย่า ยาว ค้าแจ้ เย กยาบ คูง� ยาว
เปาโล นี้ แม้แน จี่ แล่ง� 3 “กงา ยิวชฺา้ ง ทาร์ซัส อางเมิง ซิลีเซีย แควน โย้เวอ เกิด
้ แอ�
ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ เล่นลู้ ค่อล้า แอ� กงา คู่ กามาลิ เอล มาง ศิษย์ เป� ยา
กงานา ม่าอูบ
่ กงู อางฮู่ อางพี่ อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ปีนแตปีนนา แม่น แน ฮาย เค่
ปี่ ล่าง� กงา อางโต นี้ ยา่ พาจาว มางนา นาบาตา ย้า นองมู แม้ แน นาบทื้อ แง� *
1 เปาโล

4 กงา

ชฺา้ งมู พระเยซู นา เจ่อ อือนาม ซฺี้ แอเคอ แนม อางคาม กางซื้ง แน� ยองมู นา
ตื่ง ค่าพ่าย่า ค่า บาย่า ย้า คอก เวอ ชู ล้อง แอ� 5 ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง
แน สภาแซนฮีดริน โย้เวอ ยอคา มู คาโคลาโค อือ กงานา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่า อางก
งา� กงา ยองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าว แน ป้า แอ� โจ้ดมาย นี้ ดามัสกัส อางเมิง ยิว
ชฺา้ ง โบสถ์ อือเมอ ยอคา อือนา ฮู ปี่ ง� ยาว ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือนา ตื่ง ค่าพ่าย่า
ค่าบาย่า ย้า ชู ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืย โตด ลาบ ปี่ ง�”
เปาโล พระเยซู นา เจ่อ ย้าง

6 ยาว เปาโล มือ จี่ แง นี้ แม้แน� “กงา ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ ม้าง

ม้าเจ้อ ตอล้า แง� แฮ้ญ่าม เวอ นื งก้องฮ่างจฺ่าญ่าม นี้ งล่อ ย้าเป� ค้าจ้าจา ย่าง มู่งท่า
โย้เวอ จาย บีท
่ ่อ แปล้น แน ลู่ง ลือ ยาว กงา อางโต เวอ ท่อ แวด ล่าง� 7 ยาว กงา อาง
โต ย่าง มือ นื้ งชฺา่ เวอ เลิง แอ้นแอ แน จี่เซง กงากย่า แอ นี้ แม้แน� ‘เซาโล เวอ� เซา
โล เวอ� นา กงานา บ้าเจอ นา เค้คาม ล่าง�’ 8 กงาม มือ น้า แอ ‘โอ� นา อ่าซ่าง เวอ�’
แน� ยาง มือ พอ ล่าง� ‘กงา เยซู นาซาเร็ธชฺา้ ง นาง เค้คาม ล่า ชี่ มาง� แน� 9 ชฺา้ ง มู
กงาก้อง ทื่งกง่า แน จา อือ คาตา ย้า บีท
่ ่อ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง กงามย้าง คูแง� จ้า
กงานา อางเซง จี่ชา่ ง ล่าง แฮ้ยา่ ยองมู นี้ ยา่ บ่าน่าแบ กงากา� 10 ยาว กงาม มือ น้า
แอ นี้ แม้แน� ‘จี่ วด
ี อางซื้ง เวอ� กงานา บ้าเจอ ฮา ปี่ ล่าง� จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ม่า ล่าง
นี้ แม้ แน� ‘ทานล้า ยาว ดามัสกัส อางเมิง โย้ เวอ อ้อ งแลน ปาว� โย้ เวอ ชฺา้ ง จา แง
นางนา ม่า ล่าง นา บ้าเจอ กงา ฮา แงแน� 11 บี่ท่อ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ กงานา ฮาย
เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ มย้าง ล่า� แฮ้งย้า ชฺา้ ง กงาก้อง แก้บ้า ทื่งกง่า แน ย่อล้า ชี อืม กงานา
ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ชื้ง ซฺ่ืยแลน ล่าง�”
12 “แน ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง อานาเนี ย† แน� ยา โมเสส อางลี้บอางล่าว
แฮ้ง ปีนแตปีนนา แม่น ย้า ฮายเค่ แง� แน ยางนา ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ ยิวชฺา้ ง
อืม นาบทื้อ คูง แง� 13 ยา กงานา ซฺ้า ล้า ล่าง แน กงา ก่องทาง โย้เวอ จูง ยาว นี้ แม้
แน จี่ แง� ‘อ่าอ้าย เซาโล เวอ ทื่อเทอ ฮูมย้าง ล้า แล่ปาว� แน� ยาว กงาม มือ ซฺ้อก
ย้า ยางนา ฮูม ย้าง แอ� 14 ยาว ยา กงานา จี่ ชา่ ง ล่าง นี้ แม้ แน� ‘กงู อ่า ฮู้ อ่า พี้ ยอง
พาจาว ม้า นางนา แช้ยู้ ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่าง� แน นางนา ฮาย พระเยซู พาจาว
*
†

22:3 22:3 กามาลิเอล ย่า ฟาริสี มู ศาสนา ทื้อ จ่า อางแม่น โย้เวอ อาจารย์ ปีนแตปีนนา อางเม้ง อางบื้ง เย�
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มาง ย่าเจ่น มางนา กงามย้าง ปี่ ล่าง แน ยาง อางเซง แฮ้ง กย่า ปี่ ล่าง� 15 ไม้ นางนา
พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ง แนนอ� 16 อามื้อ นา บ้าเจอ ฮาย ล่อ แล่ก้าน
แง� ทานล้า ยาว ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ ปาว� จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา ป้า ปล่อง ปี่
ปาว� นาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือ โค แน กงาปูน ปี่ ล่าว แน�’ ”
17 “ยาว กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ พ่าวแล โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ อธิษฐาน ฮา
เมอ� กงา แมบื้น บื้น ชี แม้แน จา แง� 18 ยาว กงาม มือ พระเยซู กงานา จี่ชา่ ง ล่าง
นา มย้าง แอ นี้ แม้ แน� ‘ซฺ้ อก แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ อางไว่ แน อ่อก ฮื่น โว�
นู้เวอ ค่องช่าง อือ กงา อางเลิง่ นาง ยองนา ชา ม่า ล่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู�’
19 “ยาว กงามมือ พอ แอ นี้ แม้แน ‘ช่าอ้า ว่า จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ชฺา้ ง นี้ มู กงา จี่
นา อางเจ่อ จ่าล่า นาตู้� ไม้ กงา ยิวชฺา้ ง โบสถ์ เวอ ไล ตี ย้า อ้อง กว่า แอ� ชฺา้ ง นาง
นา เจ่อ ชี่ อือนา ชูย คอก ล้อง ตื่อชืก แงแน� 20 แฮ้เมอ เวอ สเทเฟน นางนา พี่ญ่าน
เพล่อ ล่า ชี่ มางนา แซ่ เมอ� กงาม มือ โย้เวอ ย้า จูง จา แอ� แน ยองมู แฮ้แม้ ฮา
แฮ้งนา แม่น คางญา แน เย้ง แง� กงาย่า ชฺา้ ง สเทเฟน นา แซ่ ชีออ
ื ค่าลาวอางเง้โลบ
แล่เซฺ่อ ล่อ มาง ย้า�’
21 “จ้า พระเยซู กงานา จี่ชา
่ ง ล่าง นี้ แม้แน� ‘แอ ปาว กงา นางนา เว่อ แน ซฺาแอ ปี่
ล่าง� ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ซฺ้าแอ ปี่ ล่าง� ” แน�
22 ค่ องช่าง อือ เปาโล จี่ แฮ้ง ปี น แตปี น นา ย้า น้า คูง แง� จ้า เปาโล ยิว ชฺา
้ งบ่าอ่า
อือนา จี่เคอ แฮ้งนา กงากย่า ยาว ยองมู ย่าง ช้อน ไก แล่ง แน จี่ โฮ้ก ชี นี้ แม้แน� “แซ่
โว� เปาโล ซฺี้ ก้อม้อก นื้ งชฺา่ ท่า นู้เวอ บ่าปี่ ดื้ง โจ�” แน� 23 ยองมู นี้ แล่ง แน จี่ โฮ้ก
คูง แน ค่าลาว อางเง้ เวอ โลบ แล่เซฺ่อ แฮ้ง แล ยาว วืดกว่า คูง ‡ ยาว ค้าล้า แฮ้ง มู่ง
ท่า ป่ากย่า จาน แล ปี่ ง�§
24 แฮ้งเย่ โรม ตาฮ้า น ผู้ พัน มาง ม่าย เปาโล นา ตาฮ้า น ค่าย โย้ เวอ ซฺ่ ืย แล ปี่ ชี�
่
ยาว ม่าย ตื่อชืก น้าท้าม ปี่ ชีเ่ ย� ไม้ แบ ซี้ง ค่องช่าง อือ บ้าเจอฮาย เปาโล นา บ่าแม่น
จี่ โฮ้ก กาน คู แงแน� 25 จ้า ตาฮ้าน มู อือ เปาโล นา ชา พือ ตื่อ เมอ� เปาโล มือ โย้
เวอ ตาฮ้าน นายร้อย จูง จา มางนา น้า ชี นี้ แม้แน� “โรมชฺา้ ง นา บ้าเจอ อางเลิง่ ฮา ซี
ชี แน บ่าแบ แน ตื่อชืก นี้ โรม อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี อ่าลา�” แน�
26 ตาฮ้าน นายร้อย ม่าง แฮ้แม้ กงากย่า ยาว ยาง มือ โรม ตาฮ้าน ผูพ
้ ัน มางนา ม่า
แล ชี นี้ แม้ แน� “นา อางแบ ล่า บ้า เจอ ชา ฮา แงแน� ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า โรมชฺา้ ง เป�
แน�
27 ยาว โรม ตาฮ้าน ผู้พัน มาง ย่อ อ้องแล ยาว เปาโล นา น้า ชี นี้ แม้แน� “ม่า ล่าว
แล นา โรมชฺา้ ง ลา�” แน�
เปาโล พอ ชีเย� “โอ่ย� อางอ้า ย้า� แน�
28 แฮ้งเย่ ผู้พัน มาง จี่ แง นี้ แม้แน� “กงา อางโต นี้ ยา
่ พลู้ อางบย่า โค แล่แอ่ โรม
ชฺา้ ง กงา เพล่อ ปี่ แงแน�”
ยาว เปาโล จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “จ้า กงา เกิด
้ เมอ จาย ย้า โรมชฺา้ ง� แน�
29 ยาว ตาฮ้าน เปาโล นา ชา น้า ท้า ม อืม ซฺ้ อก ย้า เปาโล ก้อง เว่อ แน ฮื่น โค คูช�
ี
ยาว โรม ตาฮ้าน ผูพ
้ ัน มาง� เปาโล ยาง โซ่ ม่ายพือ ปี่ ชี่ ม้า โรมชฺา้ ง แน แบน ยาว แค
จ่าแล่ง เย�
เปาโล สภาแซนฮีดริน มู อือนา จี่ชา่ ง ย้าง
‡

22:23 22:23 ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง แล ยาว วืดกว่า คูง นี้ ยา่ ยอง นื งบาค่า นา ฮา แบ ปี่ ง�
22:23 ค้าล้า แฮ้ง มู่งท่า ป่ากย่า จาน แล ปี่ นี้ ยา่ นื งบาไล้ แงแน ฮายแบ ปี่ ง�
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ทื่อ นื ง จายล้า แล่ ยาว โรม ตาฮ้า น ผู้ พัน มาง แบ ซี้ แง ยิว ชฺา้ ง อือ บ้า เจอ ฮาย
เปาโล นา อางไล้ จี่กาน คูง แน� แฮ้งย้า ยาง เปาโล นา สภาแซนฮีดริน เวอ ซฺ่ืยแลน
ชี� ยาว ปุโรหิต ยอคา มู อือ ล้าก้า โย้เวอ จูง ปี่ ชี�
่
30

23

ยิวชฺา้ ง ยอคา อือก้อง ฮู แอ ปี่ ยาว จี่ ชีเย นี้ แม้แน� “ยิวชฺา้ ง นอง เวอ� กงา
ย่า พาจาว มาง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แม้แน จี่วด
ี ไจ ล้า แอ� อางเลิง่ กูเลิง่ ฮา ล้า ชี นี้ ยา่ นื งบา
เซฺิง่ ซฺ้าง ย้า ฮา ล้า แอ มี้นืง เคอ ย้า�”
2 อานาเนี ย* ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง มือ เปาโล ก้อง ชฺา้ ง แท้ แน จูง ชี
มางนา ม่า เปาโล ม่านป่อง เวอ ทาก ปี่ ชีเ่ ย� 3 แฮ้งเย่ เปาโล มือ อานาเนี ย นา จี่ชา่ ง ชี
นี้ แม้แน� “พาจาว มาง นางนา ทื่อช่างกานญา ทาก ล่าง� นา แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อ
เจ่อ อือ ช้อด ย้า� นา กงานา โมเสส อางลี้ บอางล่าว แม้แน ต้าดต่อน ล่าง� จ้า นาง
ฮากนา ม่า กงานา ทาก ปี่ ล่าง นี้ ยา่ นา อางลี้บอางล่าว เวอ ฮา ซี ญา� แน�
4 เปาโล ก้อง ชฺา
้ ง แท้ แน จูง ชี อือ นี้ แม้ แน จี่ คูง เย่� “นา บ้า เจอ พาจาว มาง
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มางนา อางฮูยา้ จอ กาแน�” แน�
5 เปาโล นี้ แม้แน พอ ชีเย� “ม้องน้าม นอง เวอ กงา ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ปุโรหิต ยอคา
อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน บ่าแบ� ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน� ‘นา ยอคา อือ
นา อางไล้ บ่าจี่กาน โจ เป� ” แน� ✡
6 ยาว ประชุมฮาย้า นู้เวอ สะดูสี อือ แน ฟาริสี อือ คาตา แน จา แงแน เปาโล แบน
ยาว ยาง มือ อางเซง บื้ง แน จี่ ชี นี้ แม้แน� “ม้องน้าม นอง เวอ กงา ฟาริสี แน ฟาริสี
อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ เป� กงา เจ่อ แง ชฺา้ ง ซฺี้ นี้ อางแต่ล้า แล่ แน� ยาว นี้
เลิง่ ปาปาย ย้า กงานา ชู น้าท้าม ล่าง นี้ �”
7 เปาโล นี้ แม้ จี่ ยาว ฟาริสี อือ แน สะดู สี อืม จี่ เจ้ ลางกา ชีเย� แฮ้งเย่ ประชุม ฮา
ย้า โย้เวอ 2 มู แน เปิ่ ง ลางกา ชี� 8 (สะดูสี มู นี้ ยา่ เท่วาด่า อางเลิง่ � อางค่องอางล้า
อางเลิง่ � แน ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง อางเลิง่ นา บ่าเจ่อ เย� จ้า ฟาริสี มู นี้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื
9
นา อางเจ่อ แอ่ ย้าเย่�� ยาว อางเลิง่ อางซื กอางซาก ตอล้า ชีเย� ฟาริสี มู โย้เวอ
อางลี้บอางล่าว ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อบ่า อือ ทา จูง ล้ายาว� นื้ งชฺอ
ื อางกู่ มย้าง แอเคอ เย จี่เจ้ ชี
นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา� กาเทอกา ยางนา เท่วาด่า ม้าม้า
แน จี่ชา่ ง ชี นามบ่าแบ� แน�
10 จี่เจ้ กางย้าง นาบาตา เย แล่ง เค่ แง� โรม ตาฮ้าน ผู้พัน มาง ยองมู แฮ้ง เปาโล
นา อางแพ อางแพ แน จาก ชีด นา ว้าม เย� แฮ้งเย่ ยางมือ ตาฮ้าน อือนา ม่า เปาโล
นา ยอง ก้อง เว่อ แน ซฺ่ืย ฮื่น ปี่ ชี�
่ ยาว ตาฮ้าน ค่าย เวอ ซฺ่ืย พ่าว แลน แล่ ชีเย�
11 ทื่อคี่ จายล้า แล่ง ม้า จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เปาโล ก่องทาง เวอ จูง ลือ ยาว จี่ ชีเย นี้
แม้แน� “บ่าแค โจ เป� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ นาง กงา อางเลิง่ แฮ้ง ล้อแม้ ม่าอู่
บ แอ� โรม อางเมิง นู้เวิม แฮ้แม้ยา้ ม่าอูบ
่ โว� แน�
1 เปาโล

ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ เปาโล นา ชา แซ่ แงแน เย้ง ย้าง
แปล้น ล้า เมอ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ช้อนไก น้าท้าม ม่า ลางกา ยาว� พาจาว
มาง ล้าก้า โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา ลางกา ชีเย� เปาโล นา บ่ากงา แซ่ ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่า
บ่าต้าง คู แน� 13 นี้ เลิง่ ช้อน กา เย้ง ชี นี้ ชฺา้ ง 40 คู่น ล่อบ่าปา เย จา แง� 14 ยาว ยอ
12 ซอทา

*

23:2 23:2 อานาเนี ย ยา ชฺา้ ง อางโซ้กอางไล้ นื งบาอางล้อง เย� น่ อง เวอ ยาง อางโซ้กอางไล้ ปาปาย ยิวชฺา้ ง
✡ 23:5 23:5
อือ แซ่ ชี� ยา ปี ค� ศ� 47-59 (พ� ศ� 590-602) เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี�
อพยพ 22:28
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งมู ย่าง ซฺ่ื ยกา ปุโรหิต ยอคา แน ยอคา มู อือนา ม่ายแล ชี นี้ แม้ แน� “กงูมู นี้ ยา่ พา
จาว มาง ล้า ก้า โย้ เวอ ก่ามค่า น ฮา ลางกา แอ� เปาโล นา บ่า กงา แซ่ ยาว เจิน
้ เจ้อ
บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู แน� 15 ยาว อามื้อ นองมู แน สมาชิกสภา มู นี้ ยา่ ซฺ่ืยกา โรม ตาฮ้าน
ผู้พัน มางนา ป้า แล ป้าโน่ � เปาโล นา สภาแซนฮีดริน นู้เวอ ทื่อเทอ ลือ ปี่ ปาว แน�
นองมู นี้ ยา่ เปาโล นา น้าท้าม ซี้ แง� แน ยาง อางเลิง่ แฮ้ง บย่า แน แบ เค่ ซี้ แงแน
จ้างจ่าแล่ โว� ยาว นู้เวอ ชา เคอ ลือ เมอ กงูมู นี้ ง ยางนา แซ่ แง� แน�
16 จ้า เปาโล อางป่ อ ม่าง อางย่า ย่า ค่า ม่าง นี้ เลิง
่ กงากย่า ชีเย� แฮ้งเย่ ตาฮ้า น
ค่าย เวอ อ้องแล ยาว อางเลิง่ ย่าง เปาโล นา อู่บน้า ปี่ ชี�
่ 17 แฮ้งเย่ เปาโล นายร้อย
ทื่อม่าง มางนา ฮ้าว ม่า ชี นี้ แม้แน� “ย่าค่าอางย่า นี้ มางนา ซฺ่ืย ผู้พัน มางนา ซฺ้า แล
ป้าโน่ � ยา ม้างม้าเจ้อ ผู้พัน มางนา ม่ายแบ ปี่ ซี่ง แง�” 18 แฮ้งเย่ นายร้อย ม่าง ย่า
ค่าอางย่า มางนา ผูพ
้ ัน มางก้อง ซฺ่ืยแล ยาว ม่า ชี นี้ แม้แน� “เปาโล นั กโทษ มาง กงา
นา ม่า ย่าค่าอางย่า นี้ มางนา นางก้อง ซฺ่ืยล้า ปี่ ล่าง� ยา นางนา ม้างม้าเจ้อ ม่ายแบ
ปี่ ล่าง�”
19 แฮ้งเย่ ผูพ
้ ัน มาง ย่าค่าอางย่า มางนา ชฺา้ ง บ่าจา เวอ ชื้ง แอ ยาว น้า ชี นี้ แม้แน�
“นา กงานา บ้าเจอ ม่า ล่า ซี่ แง�” แน�
20 ยาว ย่า ค่า อางย่า ม่าง พอ ชีเย นี้ แม้ แน� “ยอคา อือ ม่า ลางกา ชี� นางนา ป้ า
เปาโล นา นี้ เซฺ้อ เวอ สภาแซนฮีดริน เวอ ซฺ่ืย แอ ปี่ ล่าง แน� ยองมู นี้ ยา่ เปาโล อางเลิง่
บย่า แน แบ เค่ ซี้ แงแน จ้างจ่า แล่ แง� 21 นา ยอง ป้า แม้ แน บ่า ฮา โจ เป� ยองมู
นี้ ยา่ 40 คู่น ล่อบ่าปา ค่าวจอ ล่อ ยาว เปาโล นา ชา แซ่ คูง� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง
ล้าก้า โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา ลางกา ชี� เปาโล นา บ่ากงา แซ่ เปิน ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่าบ่า
ต้าง คู แน� ยองมู นี้ ยา่ ยอง ป้า ชี แม้แน นางนา ฮา ปี่ ล่าง� อามือ ยองมู นี้ ยา่ ยอง
ชา ฮา คูง แม้แน ล่อ ฮา คูง เป�”
22 ยาว ผู้ พัน มาง ย่า ค่า อางย่า มางนา ม่า ชี นี้ แม้ แน� “นาง นี้ เลิง
่ กงานา ม่า ล่า
ชีน
่ ี้ อ่าซ่าง มางนา บ่าม่า แบ ปี่ โจ เป� แน� ยาว ย่าค่าอางย่า มางนา ม่า แอ ปี่ ชี่ เย�
เปาโล นา ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ย้าง
แฮ้งเย่ ผู้ พัน มาง ยาง นายร้อย อือ นา 2 คู่น ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว นี้ แม้ แน ม่า ชีเย�
“ตาฮ้าน 200 คู่น แน ตาฮ้าน อ่าม่อง ตา อือ 70 คู่น แน ตาฮ้าน ซฺ้าม ต้ามแล้ ม ท่าม
อือ 200 คู่น ซฺ้า ชี โว� มี้คี้ 3 ทู่ม เวอ ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ แอ แง� 24 เปาโล นา อ่า
ม่อง ตา ปี่ เซฺ่อ ซฺ้า ชี โว� ยาว ผู้วา่ เฟลิ กส์ มางก้อง ซฺ่ืยแลน โว� แก้บ้า ย่อ แล เมอ
ยางนา แม่น แน ฮู พลา โว� ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ เพล่อ โจ� แน� 25 ยาว ผู้พัน มาง
ผู้วา่ เฟลิกส์ นา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ชี นี้ แม้แน�
26 กงา ผูพ
้ ัน คลาวดิอส
ั ลีเซียส มาง เป� กงา โจ้ดมาย นี้ ง ผูว
้ า่ เฟลิกส์† นา แต้ม
เคอ แง�
27 ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า ยิว ชฺา
้ ง อือ ชู ล้า ชี� แน ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ยางนา ป้า ดจา แซ่
ย้า� จ้า เปาโล ย่า โรมชฺา้ ง แน กงา แบน ยาว แฮ้งย้า อางไว่ แน ตาฮ้าน อือนา ซฺ่ืย
แอ ยางนา ปล่อง แอแอ� 28 กงา ยิวชฺา้ ง อือ ยางนา บ้าเจอ อางเลิง่ อางไล้ จี่ กาน
ชีแน แบ ซี้ง แง� แฮ้งย้า ยางนา ยิวชฺา้ ง อือ สภา โย้เวอ ซฺ่ืยแลน แอ� 29 ยาว กงาม
มือ แบน แอ� ยองมู โย้เวอ ยิว อางลี้ บอางล่าว จี่เจ้ กาง อือ อางเลิง่ แฮ้ง ฮู ยาว�
ยา ซฺี้ แอ เคอ แน คอก ล้อง แอเคอ แน เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา� 30 ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ
23

†

23:26 23:26 เฟลิกส์ ปี ค� ศ� 52-58 บ่าอ่ายาว 59 (พ� ศ� 595-602) เวอ ยูเดีย แควน แฮ้ง ฮูพลา ชี�

กิจการ 23:31

298

กิจการ 24:11

ยางนา ชา แซ่ แงแน กงา แบน ยาว กงาม มือ อางไว่ แน ยางนา นางก้อง ซฺ้อก ย้า
ซฺา ลือ ปี่ แอ� ยาว กงาม มือ ยิวชฺา้ ง มู ยางนา อางไล้ จี่ กาน ชี อือนา ม่า นางก้อง
ลือ ปี่ แอ่�
31 ยาว ตาฮ้าน มู อืม ผู้พัน มาง ม่า ชี่ แม้ แน ฮา ชีเย� แฮ้คี่ เย เปาโล นา อันทิปา
ตรีส์ อางเมิง โย้เวอ ซฺ่ืยแอ้น ชี 32 ทื่อนื ง จายล้า แล่ง ม้า ตาฮ้าน อางมู อ่าม่อง ตา อือ
เปาโล นา ซฺ่ืยแลน ชี� ยาว ตาฮ้าน ทื่อบ่า อือ ค่าย เวอ พ่าว แลน แล่ ชี�
่ 33 ยาว ตา
ฮ้าน อ่าม่อง ตา อือ ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ แอ ยาว� เปาโล อางโต แน โจ้ดมาย
ย่าง ผู้วา่ ม่าง นา ปี่ ชีเย� 34 ผู้วา่ ม่าง โจ้ดมาย ย่าง อ้าน ยาว เปาโล นา น้า ชี บ้าเจอ
แควน เวอ จาย ลือ แอ แน� ยาว ซิลีเซีย แควน เวอ จายลือ ชี แน แบน ยาว�
35 ผูว
้ า่ ม่าง จี่ ชี นี้ แม้แน� “นางนา ชฺา้ ง อางไล้ จี่กาน ล่าง อือ เคอ ลือ เมอ กงา นาง
จี่ แฮ้ง น้า ล่าว่า� แน� ยาว เปาโล นา ก่าซ้าด เฮโรด‡ ยูม
้ § คอก เวอ ซฺ่ืยแลน ชี�

24
ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ เปาโล นา อางไล้ จี่กาน ย้าง

1 ยาว 5 นื ง จายล้า แล่ยาว อานาเนี ย ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ยิวชฺา้ ง

ยอคา ทื่อบ่า อือ แน ทนาย ปล่องม่าฮู อางเม้ง เทอร์ทูลลัส มาง� ยอง คาโคลาโค นี้ ยา่
ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ เคอ ลือ ชี� แน ผูว
้ า่ มาง ล้าก้า โย้เวอ เปาโล อางเลิง่ ย่าง ล้อ
2
แม้ ซี แงแน ม่า ชีเย� เปาโล นา ฮ้าว อ้องล้า ปี่ ยาว เทอร์ทูลลัส ม่าง ผู้วา่ เฟลิ กส์
มาง ล้าก้า โย้เวอ จี่ ชีเย นี้ แม้แน�
“ผู้วา่ เฟลิกส์ เวอ นาง กงูนา ฮูพลา ล้า ล่าชีน
่ ี้ มล่าง คางญา� กงูมู นี้ ง จาบื่อดื้งบื้อ
ย้า จาดื้ง ล้า คูแอ� แน นา ชฺา้ ง อางแอ้น� นา กงู ประเทศ นา ฮา แม่น เค่ ปี่ ง� 3 นาง
กงู นา กู ยา่ งกู เจ้อ กู ต่องกู ตี่ แน ฮา ปี่ ล่า ชี่ นี้ อือ ย่า ยี่ น ดี ย้าเป� 4 ป้า ล่า ปานา กงู
นางนา อางเลิง่ ชา ม่า ล่าง นี้ ง ทื่อชีด
่ น้า ล่า ปาโน� 5 กงูมู นี้ ยา่ มย้าง คู แอ ค่าพ่าย่า
นี้ ม้า อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮา ตอล้า ปี่ ง นา อางซอ แน� ยา อางเมิง นู้เวอ ยิวชฺา้ ง
อือก้อง จ่อด ย้า บ่าแม่น จี่ซ้อ ชี� แน อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮาย ตอล้า ปี่ ชี�
่ ยาว ยา
นาซาเร็ธ ลัทธิ ยอคา มาง ย้าเป�* 6-8 ยา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ชา
ฮาย ตอล้า ปี่ แง� แฮ้งย้า กงูมู ย่าง ยางนา ชู แอ� ยางนา น้าท้ามฮูเจ้อเจ้อ กาโน เป�
ยาว นา ยาง ม่านป่อง โย้ยา้ แบ แง� กงู ยางนา อางเลิง่ กูเจ้อ แน จี่ ชี่ นี้ ออ
ื อางเลิง่
ม้าม้า แน�” † 9 ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม อางไว่อางคย้าง เย ปล่อง จี่ ลางกา ชี� เทอร์ทูลลัส
คาโคลาโค จี่ล้า ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
ผู้วา่ เฟลิกส์ ล้าก้า โย้เวอ เปาโล จี่แก้จ่าแล่ง ย้าง
ผู้วา่ มาง เปาโล นา ตอย จี่ ปี่ เมอ เปาโล มือ จี่ ชี นี้ แม้แน�
“กงา อางแบ ย้า นา ยิวชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อนฮู เพล่อ ล้า ไล ปี เคอ คางญา� นี้
งย้า กงา กย่าง แง แน นาง ล้าก้า นู้เวอ กงา อางโต นี้ ง จี่แก้จ่าแล่ง นี้ ยา่ � 11 ยาว นา
ฮากนา น้าท้าม ฮู เวิม อางกงา ย้า� กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โบสถ์ อางฮื่อ นู้ ลือ ยาว
10 ยาว

‡

23:35 23:35 ก่าซ้าด เฮโรด นี้ ม้า เฮโรด มหาราช ที่ 1 มาง� ยา พระเยซู บ่าเกิด
่ ฮู่ 40 ปี เวอ จาย พระเยซู

เกิด
้ 4 ปี เคอ เมอ เคอ ย้า ยูเดีย แควน ย่าง ฮูพลา ชี� จ้า อามื้อ ยา ซฺี้ มล่าง คางญา�
นี้ เฮโรด มหาราช ที่ 1 มาง แต่ง ชี ชียา้ ง มล่าง คางญา�

*

§

23:35 23:35 ยูม
้

24:5 24:5 นาซาเร็ธ ลัทธิ แน ฮ้าว นี้ ยา่ ศาสนา

† 24:6-8 24:6-8 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ ข้อ 6-8 เวอ นี้ แม้ แต้ม
คริสต์ พระเยซู ค่อง นาซาเร็ธ เวอ จายลือ น้ อ�
กาน ชี� “กงูมู นี้ ยองมู นา กงู อางลี้บ วา แน ต้าดต่อน เซฺ้อ� จ้า ผู้พัน ลีเซียส ลือ เคอ ยาว ยาง นามบ่านามแฮ่ง
อางคา ย่าง ยอง อางโต ย่าง ยู แอ ชี� แน ผู้พัน ลีเซียส มาง ชฺา้ ง เปาโล นา บ่าแม่น จี่กาน ชี มางนา ม่า ยางก้อง
แลซฺ้า ปี่ ชี�
่ ”
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พาจาว มางนา นมัสการ ฮา ลือ ชี นี้ ยา่ 12 นื ง แนม บ่าเคอ กางซื้ง� 12 กงา โบสถ์อาง
ฮื่อ โย้เวอ ฮากนา จี่เจ้ ชี แน ยองมู นี้ ง บ่ามย่าง ล่า นอ� ยาว ยิวชฺา้ ง โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ� อ่าซ่าง มาง กงา บ่าแม่น จี่ซ้อ ชีแน บ่ามย่าง ล่า
นอ� 13 ยองมู กงานา จี่ ล่าง นี้ ออ
ื อางเลิง่ ม้าม้า แน นางนา บ่าฮา มย้าง ปี่ ล่า กงากา
เป�
14 “กงา นางก้อง ลาบจ่า แล่ง กงาย่า กงู อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาว มางนา ไว้ จ่าง�
กงาย่า พระเยซู ยองมู ลัทธินอกรีต แน ฮ้าว มาง ม่าอู่บ แฮ้ง ฮา เค่ แง� กงา โมเสส
อางลี้บอางล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี อือ กูเจ้อ ย้า เจ่อ
แง� 15 กงาย่า พาจาว มางนา นื งบาแก่นจ่า แง ยองมู แม้ แน ย้า นี้ แม้ แน� พาจาว
ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ซฺี้ ยาว ฮา แต่ล้า แล่ ปี่ แง� ตื่ง ชฺา้ ง อางแม่น แน ชฺา้ ง บ่าแม่น
อือนา คาตา ย้า แน� 16 แน นี้ งย้า กงา ปีนแตปีนนา แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง� ไม้
กงา เย้ง นี้ ง พาจาว แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล้าก้า โย้เวอ กง่าเกิง้ แน จา ปี่ ง แน นอ�”
17 “แน กงา ไล ปี

ย้า เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ เจิก
่ แอ ยาว พ่าวล้า แล่แอ่� กงา ชฺา้ ง
อางตูก อือนา พลู้ ปี่ แง� แน พาจาว มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน แง� 18 แฮ้ญ่าม
เวอ กงาม มือ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ ฮา จา แอ� ยาว ยองมู ย่าง กงา
นา มย้าง ล่า แง� ยาว กงาม มือ พิธีฮาเซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง แฮ้ง ฮา แล่ เปิน แอ� ชฺา้ ง มู บ่า
จา แน เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางซืกอางซาก บ่าจา� 19 โย้เวอ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง เอเชีย
แควน เวอ จายล้า ชี� จาว่าแน ยอง กงานา จี่ ล่า ซี่ง แนยาว บ้าเจอ ยอ นู้เวอ บ่าดื่ง
คู แน� 20 ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า นู้ จา อืม อางม่า ล่ากงา กาย้า� กงานา สภาแซนฮีดริน ล้าก้า
โย้เวอ ต้าดต่อน ล่าเมอ� ยอ กงานา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ามย่าง ล่า แน� 21 กงา จี่ ชี นี้ ยา่
นี้ เลิง่ ญา� กงา โย้เวอ จูง จา เมอ กงา จี่ โฮ้ก ล้า แอ นี้ แม้แน� ‘กงานา มี้นืง น้าท้าม
ล่า ชีน
่ ี้ ยา่ กงา ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง อางเลิง่ เจ่อ นี้ ง ปาปาย เป�’ ” แน�
ยาว ผู้ วา่ เฟลิ กส์ พระเยซู อางเลิง่ อางแบ แม่น แม่น มางมือ� นี้ เลิง่ ต้าดต่อ น
ย่าง มล่าง แล แล่ ปี่ ชี่ เย� ยาว จี่ เย นี้ แม้แน� “ผู้พัน ลี เซียส มาง เคอ ล้า เมอ ญา
เป� กงา นาง อางเลิง่ นี้ ง ต้าดต่อน ล่าง� แน� 23 ยาว ผู้วา่ เฟลิกส์ มือ นายร้อย มาง
นา ม่า เปาโล นา ฮู พลา ปี่ ชี่ เย� แน เปาโล อางเลิง่ จามปีน จา เมอ เปาโล อางช่าง
อือนา ปล่อง ปี่ อางกงา เย�
22

ผู้วา่ เฟลิกส์ แน ค่าบา มาง เปาโล นา ฮ้าว จี่ชา่ ง ย้าง
24 บ่ามล่างยาว

ผูว
้ า่ เฟลิกส์ แน ดรู สีลลา ยาง ค่าบา ยิวชฺา้ ง มางมือ เปาโล นา ฮ้าว
ล้า ปี่ ชี�
่ แฮ้ง ดื้ง น้า ชีเย�
่ ยาว เย่ ดมือ เปาโล พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ อางเลิง่ อูบ
25 ยาว เปาโล มือ เย่ดนา พาจาว มาง จี่ต่าง ย่าง ม่าอูบ
่ ชี� ชฺา้ ง นี้ ยา่ อางเลิง่ อางกง่า
อางเกิง อือกงา ฮา แงแน� ป้องก้า อางเลิง่ อางซี บ่าฮา โจ แน� ยาว เปาโล มือ นี้ แม้
แน ม่าอูบ
่ แล่ ชี่ กาญ่าม โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน ลือ แงแน� จ้า
ผูว
้ า่ เฟลิกส์ มาง กย่า ยาว แค ล่า ปี่ ชี่ เย� แฮ้งย้า นี้ แม้แน จี่ ชี� “กงา คางญา แอน
ปาว� กงา กื้งจ่าเมอ อางซฺ่ือ ฮ้าวล้า ปี่ ล่า แน เป� แน�‡ 26 จ้า แฮ้ญ่ามเมอ ผูว
้ า่ เฟลิ
กส์ เย้ง เย เปาโล ยางนา พลู้ อางค่าว ปี่ ย้า แน� แฮ้งเย่ เปาโล นา เลิง้ เลิง้ แน ฮ้าว
ล้า จี่ชา่ ง แง�
‡

24:25 24:25 ผู้วา่ เฟลิกส์ ยา ชฺา้ ง นื งบา อางบย่า� ค่าบาย่า นา โก้นก้าว นา อางซอ มาง�
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ปี ปูน ยาว ผู้วา่ ปอรสิอส
ั เฟสทัส§ ม่าง ผูว
้ า่ เฟลิกส์ นา ผูว
้ า่ เพล่อ แต่น ชีเย�
จ้า ผู้ วา่ เฟลิ กส์ ม่าง ยิวชฺา้ ง อือ นา นื งบายู้ ซี้ ยาว� แฮ้งเย่ เปาโล นา คอก เวอ ตอย
จา ปี่ ชี�
่
27 2

25

เปาโล ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า มย้าง ย้าง
ผู้ ว่า เฟส ทัส ผู้ ว่า เพ ล่อ 3 นื ง เคอ ยาว� ยาง ซี ซา รี ยา อาง เมิง โย้ เวอ จาย
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แลน ชีเย� 2 ยาว โย้เวอ ปุโรหิต ยอคา แน ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ
เปาโล อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แน ม่า ชี� 3 ยาว ผูว
้ า่ เฟสทัส นา ป้า เปาโล นา เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ ยอง ก้อง ซฺาลือ ปี่ โว แน (ยองมู นี้ เย้ง เย แก้บ้า ย่อ ลือ เมอ เปาโล นา
แซ่ แงแน�� 4 ผู้วา่ เฟสทัส พอ ชี นี้ แม้แน� “เยรู ซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ บ่าลือ ปี่ โจ�
เปาโล นา ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ จา ปี่ กาโน� บ่ามล่าง ยาว กงาม มือ โย้เวอ ย้า แล
แง� แน� 5 นองมู เวอ ยอคา ทื่อบ่า อือนา กงาก้อง ทื่งกง่า แน แก้บ้า ย่อแล ปี่ ปาว�
เปาโล บ้าเจอ ฮา ซี ชี โย้เวอ ม่า กาโน เป�
6 ยาว ผู้ วา
่ เฟสทัส เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ ดื้ง 8 นื ง ทื่อ แช่ นื ง ล่อ ซฺ่า นี้ ง เคอ
ยาว� ผู้ วา่ เฟสทัส มางมือ ซี ซารียา อางเมิง โย้เวอ แก้ บ้า ย่อ พ่าวล้า แล่ ช�
ี่ ซอทา
แปล้น ล้า ยาว ยาง มือ ต่างอี่ ต้าดต่อนย่า เวอ ดื้ง ยาว เปาโล นา ซฺ่ืย อ้องล้า ปี่ ชี่ เย�
7 เปาโล เคอ ล้า ยาว ซฺ้อก ย้า ยิวชฺา
้ ง เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จายล้า คูชี อืม� เปาโล
นา จูง แวด อางไล้ จี่ กาน ชีเย� เปาโล อางเลิง่ นาบาตา อางซี อือ ไลเจ้อ ย้า ฮา ชี แน
จี่ ชีเย� จ้า กานแตว ยอง จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน บ่าฮาย มย้าง ปี่ กงากา�
8 ยาว เปาโล มือ ยาง อางโต ย่าง จี่ แก้ จ่า แล่ ชี นี้ แม้ แน� “กงา ยิว ชฺา
้ ง อือ อางลี้
บอางล่าว เวอ แน โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา เป� แน ก่าซ้าดยอคา
ซีซาร์ นามมือ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮาช่าง เป� แน�
9 จ้า ผู้วา
่ เฟสทัส ม่าง ยิวชฺา้ ง อือนา นื งบายู้ ซี้ง เย� แฮ้งเย่ เปาโล นา น้า ชี นี้ แม้
แน� “นา อางจู้ ล่า เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย แล ยาว กงา ล้า ก้า โย้เวอ อางโต จี่ แก้ จ่า
แล่ง นี้ ยา่ �” แน�
10 เปาโล มือ นี้ แม้ แน พอ ชีเย� “เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ แล นี้ เจิน
้ เจ้อ จองไจ
บ่าจา� อามือ กงา อางโต นี้ ง ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ต้าดต่อน อางฮ้อง* ล้าก้า โย้
เวอ ย้า จูง แอ� แน นู้เวอ ซูม คางญา กงานา น้าท้าม ล่าง นี้ � นาง มือ อางแบ ย้า กงา
ยิวชฺา้ ง อือนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา แน� 11 กงา อางซี ฮา ชี ม้าม้า แน บ่าอ่าม มือ
อางเลิง่ อางซี ซฺี้ คาแม้ แน ชีอ
ื ฮา ยาว� กงามมือ ซฺี้ เวิม อางซูม ย้า แน เจิน
่ อ
้ เจ้อ บ่า
จี่ กาน� จ้า กงา อางเลิง่ ยองมู ม่า ล่าง แฮ้ง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า ยาว� อ่าซ่าง มาง
กงานา ยิวชฺา้ ง อือนา บ่าชู ปี่ ล่ากงา กา� แน อ่าซ่าง กงานา ชู ล่ายาว ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่
แง อางซี เป� กงา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า กงานา น้าท้าม ปี่ ล่ากานา�” †
12 ยาว ผู้วา
่ เฟสทัส ม่าง มือ ยาง ชฺา้ ง จี่ชา่ งฮู มางนา จี่ชา่ ง ยาว พอ ชีเย นี้ แม้แน�
“นา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ นา ป้า น้าท้าม ปี่ แง� นี้ แม้แนยาว กงา นางนา ก่าซ้าดยอคา
ซีซาร์ ก้อง ซฺาแล ปี่ ล่าแน�”
1

ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง ก่าซ้าด อากริปปา นา เปาโล อางเลิง่ จี่ชา่ ง ย้าง
§

24:27 24:27 ผู้วา่ ปอรสิอส
ั เฟสทัส นี้ ม้า ปี ค� ศ� 58 บ่าอ่ายาว ปี ค� ศ� 59-62 (พ� ศ� 601 บ่าอ่ายาว

* 25:10 25:10 ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ต้าดต่อน อางฮ้อง นี้
พ� ศ� 602-605) เวอ ยูเดีย แควน ฮูพลา ชี�
ผู้วา่ เฟสทัส มาง แควน ฮูพลา เวอ จา เย� ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม้า ก่าซ้าดยอคา อางฮื่อ ซีซาร์ มางนา ยาง ล่ากาน
ว่า แต่น ฮู เพล่อ ปี่ ชี�
่

†

25:11 25:11 โรมชฺา้ ง นี้ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา ป้า ต้าดต่อน ปี่ อางกงา�
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บ่า มล่างยาว ก่าซ้าด อากริป ปา แน ยาง อางป่อ อางเม้ง เบอร์นิส ม่าง เย่ด� ผู้
ว่า เฟสทัส นา บ่อซฺ้า ล้า ชี ซีซารียา อางเมิง โย้เวอ� ‡§ 14 ยาว เย่ด โย้เวอ ดื้ง ไลนื ง
เคอ ยาว� ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง เปาโล อางเลิง่ ย่าง ก่าซ้าด อากริปปา นา อู่บน้า ปี่ ชี่ นี้
แม้แน� “นู้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง� ยา นั กโทษ ผูว
้ า่ เฟลิกส์ มาง คอก ชู ล้อง ชี�
15 ยาว กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ จา เมอ� ปุโรหิต ยอคา อือ แน ยิว ชฺา
้ ง ยอคา
อือ� กงานา ม่าย ล่ายาว ป้า ล่าง ค่าพ่าย่า นี้ มาง อางซี ฮา ชี แฮ้ง ซฺี้ แน ต้าดต่อน โว
แน� 16 กงามมือ ยองนา ม่า แอ� โรมชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ อ่าซ่าง มางนา บ่า
ต่าดบ่าต่อน� จาว่าแน นั กโทษ แน ชฺา้ ง ยางนา อางซี จี่กาน ชี มาง เย่ด ต้าดต่อนย้า
โย้เวอ ทื่อพาม แน บ่าล่า ยาว� อ่าจ่าม นั กโทษ มางนา อางซี บ่ายู่ กงา กา� นี้ แม้ ฮา
นี้ ยา่ นั กโทษ มางนา จี่แก้จ่าแล่ ปี่ เปิน แง�
17 “แน ยิว ชฺา
้ ง ยอคา อือ กงาก้อง นู้เวอ เค่ ลือ ยาว� กงาม มือ อางมล่าง แน บ่า
ล่อ ซี้ กาน ซอทา แปล้น ล้ายาว ต่างอี่ ต้าดต่อนย่า เวอ ดื้ง ยาว� ม่า เปาโล นา ซฺ่ืยล้า
ปี่ แอ� 18 ยาว ยิวชฺา้ ง อือ ทา จูง เปาโล นา อางซี จี่กาน เมอ� กงามมือ มย้าง แอ อาง
ซี จี่กาน ชี นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางไล้ กงา เย้ง ชี ชี แม้แน บ่าอ่า� 19 จ้า ยอง ศาสนา
อางเลิง่ แฮ้ง จี่ เจ้ กาง� ค่า พ่าย่ า ทื่อ ม่าง อางเม้ง เยซู ซฺี้ ชี มางนา จี่ เคอ กาง� จ้า
เปาโล จี่ แง เยซู อามืม จี่วด
ี อางจา แน� 20 กงามมือ บ่าฮาตอ กาชีล้า แมตู่วงื คาเค
ล้อแม้ ต้าดต่อน วาแน� แฮ้งย้า กงามมือ เปาโล นา น้า แอ� นา อางจู้ ล่า เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้ เวอ แล อางเลิง่ นี้ ง ต้าดต่อ น แล นี้ ย่า� 21 จ้า ยาง มือ ป้า แง� ก่าซ้าด
ยอคา ซีซาร์ นา ยาง อางเลิง่ ต้าดต่อน ปี่ ปาว แน� แฮ้งย้า กงามมือ ม่า ยางนา คอก
ล้อง ชี ปี่ แอ� ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ ก้อง ซฺาแล ปี่ เมอ เคอ แน�”
22 ยาว ก่าซ้าด อากริปปา มาง ผู้วา
่ เฟสทัส นา จี่ชา่ ง ชีเย นี้ แม้แน� “กงา ค่าพ่าย่
า นี้ มาง จี่ นี้ ง น้า ซี้ แง� ผู้วา่ เฟสทัส มือ พอ ชีเย นี้ แม้แน� “นา นี้ เซฺ้อ ย้า ยาง จี่ นา
กงากย่า แง� แน�
13

เปาโล ก่าซ้าด อากริปปา มาง ล้าก้า โย้เวอ จา ย้าง
ซอทา แปล้น ล้า ยาว ก่าซ้าด อากริป ปา แน ยาง อางป่อ อางเม้ง เบอร์นิส ม่าง
เย่ด มือ อางซี ต้าดต่อ นย่า อางฮ้อ ง เวอ ย่อ แลน ชีเย� ชฺา้ ง เค่ ฮู อางบย่า เย ซฺ่ืย แล
ชี� ตื่ง ตาฮ้าน ยอคา อือ แน อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง อางฮื่อ ปีนแตปีนนา อือ คาตา เย เค่
อ้องแล ชี� ยาว ผู้วา่ เฟสทัส ม่าง มือ เปาโล นา ม่า อ้องล้า ปี่ ชี่ เย� 24 ยาว ผูว
้ า่ เฟส
ทัส ม่าง จี่ ชีเย นี้ แม้แน� “ก่าซ้าด อากริปปา แน นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค นอง เวอ� นอ
งมู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า นี้ มางนา อางมย้าง ล่า� ยางนา ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค ตื่ง เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ ดื้ง อือ� แน นี้ เมิง ก้อง ดื้ง อือย่า กงานา ป้า ล่าง แน จี่ โฮ้ก คูแง� ยา
ซฺี้ แฮ้ง เชคาไล แน� 25 จ้า กงา ฮู ยาว ยา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา ซฺี้ แอ เคอ แน� ยา ป้า
แง ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ มางนา น้า ท้า ม ปี่ แงแน� แฮ้งย้า กงาม มือ เย้ง แง ยางนา
ซฺาแอ ปี่ แงแน� 26 จ้า กงา บ่าแบ ค่าพ่าย่า นี้ มาง อางเลิง่ นี้ ยา่ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์
มางนา ล้อแม้ แต้ม ม่าย วาแน� แฮ้งย้า กงา ยางนา นองมู ล้าก้า แน ก่าซ้าด อากริป
ปา ล้าก้า นู้เวอ ซฺ่ืยล้า แอ� กาเทอกา นี้ เทอ ยางนา น้าท้าม เปิน ยาว� กงาม มือ ม้าง
ม้าเจ้อ แต้ม เซฺ่อ อางจา นาตู 27 นี้ แม้แน บ่าฮา ยาว บ่าซูม เป นั กโทษ นา อางซี บ่าจา
แน ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางก้อง ซฺาแอ ปี่ ง นี้ ยา่ � แน�
23

‡

25:13 25:13 ก่าซ้าด อากริปปา นี้ ม้า เฮโรด อากริปปา องค์ที่ 2 ก่าซ้าด เฮโรด มหาราช มาง อางอ่าน เย� ปี
ค� ศ� 53-100 (พ� ศ� 596-643) เวอ อาบิลีน แควน กาลิลี แควน อีทูเรีย แควน ทราโคนิ ติส แควน ฮูพลา ชี�

§

25:13 25:13 พระนางเบอร์นิส ย่า ก่าซ้าด อากริปปา มาง อางป่อ ยา ก่าซ้าด เฮโรด อากริปปา องค์ที่ 1 ม่าง
อางย่าย่าบี่ เย�
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เปาโล ก่าซ้าด อากริปปา มาง ล้าก้า โย้เวอ จี่ ย้าง
อากริปปา มาง เปาโล นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “อามือ นา อางโต จี่แก้จ่าแล่
กงา คางญา�”
แฮ้งเย่ เปาโล มือ ล่า ปู่ ย่าง กลาง คื้น* แล่ ปี่ ชี� นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ นา ยาง จี่
แฮ้ง น้า ปี่ ง� ยาว ยาง มือ อางโต จี่แก้จ่าแล่ ชีเย� 2-3 “ก่าซ้าด อากริปปา มาง เวอ�
มี้นืง กงาย่า ยิวชฺา้ ง ยอคา อือ กงานา อางซี จี่กาน ล่าชี่ออ
ื นาง ล้าก้า นู้เวอ อางโต จี่
แก้จ่าแล่ ปานา� นา ยิวชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว แน ยองมู เวอ อางเลิง่ เจ้ กาง อือ นา
บาตา ย้า แบ แง� กงา กย่าง แง นาง ล้าก้า นู้เวอ อางโต จี่ แก้ จ่าแล่ง นี้ ยา่ � ป้า ล่า
ปานา กงา จี่ นี้ ง โอ้ด น้า ล่า ปาโน�”
4 “ยิว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ กงา ย่า เก แน ฮา เมอ ย้า กงานา อางแบ ล่า กงากา�
ยาว กงา ย่าเก แน ฮา เมอ ค่อง เกิด
ี ไจ แฮ้ง อางมย้าง คูยา้ � แน กงา
้ ชี โย้เวอ จี่วด
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จี่วด
ี ไจ แฮ้ง อางมย้าง คูยา้ � 5 ยองมู นี้ ยา่ กงานา อางแบ
ล่า กงากา� จ้า ยอง กงา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง นางนา อางม่า ล่า ซี้ แน ยาว� ยองมู นี้ ง
นางนา อางม่า ล่า กงากา ย้า� กงา ยิวชฺา้ ง ฟาริสี อางมู เวอ ดื้ง แง� ยาว ฟาริสี มู นี้
ย่า ฮาก ล่อบ่าปา แน ยิวศาสนา ทื้อจ่า อางแม่น อือย้า� 6 กงาย่า พาจาว มาง กงู อ่าฮู้
อ่าพี้ ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งนา นื งบาแก่นจ่า แง� แน นี้ งย้า อามื้อ กงา นู้เวอ
จูง นางนา ต้าดต่อน ปี่ ล่าง นี้ ยา่ �† 7 ก่ามค่าน นี้ ยา่ กงู อิสราเอลชฺา้ ง อางเจ้อ 12 เจ้อ
นี้ ง เย้ง คู แอ อางกงา ลาบ ย้า แน� แฮ้งย้า กงู ย่า ปีนแตปีนนา แน พาจาว มางนา ไว้
จ่าง ตื่ง มู่งคี่ นื งก้อง แน� ก่าซ้าด มาง เวอ� กงา นี้ แม้แน เย้ง นี้ ง ปาปาย ย้า� กงา
นา ยิวชฺา้ ง อือ นื งบาค่า ล่า ยาว อางเลิง่ อางไล้ จี่ กาน ล่าง� 8 พาจาว มาง ชฺา้ งซฺี้ นา
ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ อางเลิง่ นี้ ยา่ บ้าเจอ นองมู นี้ ยา่ บ่าตอล้ากงา กาแน อางเย้ง แน�”
9 “กงาม มือ อางเย้ ง กางซื้ง ย้า� ชฺา
้ ง พระเยซู มางนา เจ่อ คูชี อือ นา ปีน แตปีน
10
นา แน เค่ คาม แงแน�
กงา ปุโรหิต ยอคา อือ ก้อง ล่า ที่ กงาบู้ แอ� แฮ้งย้า กงา
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แฮ้ แม้ ฮาย แอ� ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ นา ชูย คอก
ล้อง แอ� ยองนา แซ่ ยาว กงาม มือ นื งบา เวอ แม่น คางญา แน เย้ง แอ� 11 กงา
อางเลิง้ กา ย้า� ยิว ชฺา้ ง โบสถ์ อือ เมอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ อือ นา อ้อง ชู แล ยาว ตื่
อชืก แง� แน ยองมู นา เค้ พระเยซู นา จี่ แซ้งว้าน‡ ปี่ ง� กงา ชฺา้ ง นี้ มู นา นาบาตา
ย้า นื งบาค่า เม้อ แง� ฮาก ประเทศ โย้เวอ เคอ ย้า ยองนา เค่คาม แอ�”
1 ก่าซ้าด

พระเยซู เปาโล นา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ชียา้ ง
ยาว เปาโล จี่ แง นี้ แม้ แน� “ทื่อ เทอ จา แง กงา ดามัสกัส อางเมิง โย้ เวอ แล
เมอ� ปุโรหิต ยอคา มู อือ กงานา ล่าที่ ปี่ ล่าง� 13 กงา แก้บ้า ย่อ เมอ แฮ้ญ่าม นื งก้อง
ฮ่างจฺ่า ญ่าม นี้ งล่อย้า� ก่าซ้าด เวอ� กงา มู่งท่า โย้เวอ บีท
่ ่อ อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลือ
ปี่ นา มย้าง แอ� มู่งนื่ ง ล่อบ่าปา แปล้น แง� ยาว บีท
่ ่อ อางแปล้นอางซ้า ย่างมือ กงา
อางโต แน ชฺา้ ง กงาก้อง ทื่ งกง่า แน เค่ ล้า ชี อือ ก้อง จ่อด ย้า ท่อ แวด แง� 14 กงูมู
คาโคลาโค ย่างมือ นื้ งชฺา่ เวอ เลิง แอน คู แอ� ยาว กงาม มือ อางเซง กงากย่า แอ�
กงานา อารเมค§ จี่ ต่าง แฮ้ง จี่ ชา่ ง ล่าง นี้ แม้แน� ‘เซาโล เวอ� เซาโล เวอ� นา กงา
* 26:1 26:1 ล่าปู่ กลาง คื้น นี้ ชฺา้ ง อือนา แบ ปี่ ง แม่น แน น้า โว แน� † 26:6 26:6 ก่ามค่าน นี้ ยา่ กาญ่าม
‡ 26:11 26:11
เวอ พาจาว มาง� ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ ฮู มางนา ซฺา เกิด
้ ลือ ปี่ แฮ้งย้า�
§ 26:14 26:14 อารเมค จี่ต่าง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง ปาเลสไตน์ เวอ ดื้ง อือ
นู้เวอ แซ้งว้าน นี้ “ฮูยา้ � นา ฮา แง�
12
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นา บ้าเจอ ฮา คาม ล่าง� นาง กงานา คาม ล่าง นี้ ยา่ นาง อางโต นี้ ง ด้า แล่ก้าน เป�’
15 กงามมือ น้า แอ นี้ แม้แน� ‘นา อ่าซ่าง�’ ยาว ยางมือ พอ ล่าง นี้ แม้แน� ‘กงา เยซู
นาง คาม ล่า ชี่ มาง ย้า� 16 จ้า ทา จูง ล้า ปาว� กงา นางนา ลือ มย้าง ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ นาง
นา กงา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าง� นาง อางเลิง่ มย้าง ชี นี้ ง ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง� แน
กาญ่าม เวอ อางเลิง่ กงา นางนา ฮายฮู ปี่ ล่าง แฮ้ง ฮากนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง� 17 ยาว
อามือ กงาย่า นางนา ยิวชฺา้ ง อือก้อง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือก้อง ชา ซฺาแอ ปี่ ล่าง� ยาว
นาง ยองก้อง แอเมอ ม้างม้าเจ้อ อางไล้ ตอล้า ยาว� กงาย่า นางนา ฮูพลา ยอง ก้อง
ปล่องปูน ปี่ ล่าง� 18 ไม้ ยอง แมนื อ แฮ้ง พอง ปี่ ง� อางวื้งอางว้าง แฮ้งนา พลาบฮื่น
ปี่ ยาว อางแปล้นอางซ้า แฮ้งนา ซฺ้า ปี่ ง� ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ นา วี ยาว พา
จาว มางนา ซฺ้า ปี่ ง� ยองมู นา อางบล่าบ ปูน ปี่ ง แนยาว ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงานา
นื งบาชี ล่า ชี อือ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ปี่ ง�’ ”
เปาโล ยาง ล่ากาน แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ง ย้าง

จี่ แล่ง นี้ แม้แน� “ก่าซ้าด อากริปปา เวอ� นี้ แม้แนยาว กงามมือ พระเยซู
จี่ต่าง แฮ้งนา เจ่อ แง� 20 ยาว ต่องก่า เวอ กงาย่า ดามัสกัส อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่
เปิน แอ� แนยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ แล่แอ่� กงาย่า ยูเดีย แควน
อือ เมอ ม่า อู่ บ แอ จ่อ ดย้า� ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา คาตา ย้า ม่า อู่ บ แอ� ยองนา นี้ แม้
แน ม่าอู่บ แอ อางซีอางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว� นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ ยาว พาจาว
มางนา เจ่อ ปาว� ยาว นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น แล่ ชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน ล่ากาน ว่า คูโว แน�
21 แน นี้ งย้า ยิวชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือ กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ จา เมอ กงานา อ้อง ชู ล่า ยาว
กงานา ชา แซ่ ล่าง� 22 จ้า มี้นืง เคอ ย้า พาจาว มาง กงานา ปล่อง ล่าง� แน นี้ งย้า
กงานา ฮาย นู้เวอ จูง ล้า ปี่ ล่า ยาว ชฺา้ ง อางบย่า อือนา อางเลิง่ ม้าม้า นี้ ง ม่ายแบ ปี่ ง�
ตื่ง ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือนา คาตา ย้า� กงา เจิน
้ เจ้อ บ่า
ม่า บ่า อู่ บ� โมเสส แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว กาญ่าม เวอ อางเลิง่ ตอล้า
อางเลิง่ อือ ญา ม่า อู่บ แอ� 23 อางเลิง่ มอ ชี แฮ้ยา่ พระเยซู คริสต์ ตูก พานลาบ้า บ ชี
แฮ้งย้า� แน ยา ชฺา้ ง ฮูลู้ เวอ ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ มาง ย้า� อ่าจ่าม ยา ยิวชฺา้ ง แน ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง อางซี อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ง�”
19 เปาโล

เปาโล ก่าซ้าด อากริปปา มางนา ม่าย พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ง ย้าง

ยาว เปาโล อางโต จี่ แก้ จ่า แล่ เมอ� ผู้ วา่ เฟสทัส ม่าง จี่ โฮ้ก ล้า ชี นี้ แม้ แน�
“เปาโล นา บ่าปลืง ชี ล้า นา นาบาตา แน เล่น บย่า แล่ ชี�
่ เปิดบา เพล่อ แอเคอ ย้า�”
25 จ้า เปาโล มือ พอ ชี นี้ แม้แน� “ผูว
้ า่ เฟสทัส เวอ� กงา เปิดบา บ่ากงา เพล่อ เป�
จ้า กงา จี่ ชี่ นี้ ย่า อางเลิง่ ม้า ม้า แอ่ ย้า� 26 ก่าซ้าด อากริป ปา ย่า พระเยซู อางเลิง่
แฮ้งนา นาบาตา ย้า แบ แง� แน พระเยซู อางเลิง่ นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง บ่าแบ แน บ่าจา�
นี้ งย้า กงามมือ ยาง ล้าก้า โย้เวอ จี่ แอ นี้ แม้ แน� 27 ก่าซ้าด อากริปปา เวอ� นา พา
จาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู มาง แต้ม ชี ชี นี้ ย่า อางเจ่อ ลา� กงา อางแบ ย้า นา อางเจ่อ ย้า
แน�”
28 แฮ้แม้ฮายาว ก่าซ้าด อากริปปา มาง เปาโล นา จี่ชา
่ ง ชี นี้ แม้แน� “นาง เย้ง กาน
ยาว อางญ่าม อางกืน นู้เวอ ทื่อ ชี่ ด แน กงานา คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่า อางกงา
ลา�”
29 เปาโล พอ ชี นี้ แม้แน “อางญ่าม อางกื้น อางญ่าม อางม้อง เวิม จาคาปี่ ว� กงา
พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ยา� นางนา แน ชฺา้ ง คาโคลาโค มี้นืง เวอ กงา อางเลิง่
24
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อูบ
่ นี้ ง น้า ล่า ชี่ นี้ ออ
ื นา� กงา แม้ แน เพล่อ ปี่ โว แน� จ้า กงา แม้แน โซ่ พือ แล่ ชี่
นี้ ยา่ บ่ากงา พือ แล่ คู โจ� แน�
30 แฮ้แม้ฮายาว ก่าซ้าด อากริปปา� ผู้วา
่ เฟสทัส� เบอร์นิส แน ยาว ชฺา้ ง คาโคลา
โค โย้เวอ ดื้ง จา อืม ทาจูง ล้า โค ชีเย� 31 ยาว ยอง มือ อางฮ้อง เวอ อ่อกแอน ยาว จี่
กางแง นี้ แม้แน� “ค่าพ่าย่า นี้ ม้า เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา ซฺี้ ปี่ เวิม บ่าซูม� บ่าอ่าม
มือ คอก ชู ล้อง เวิม บ่าซูม ชี�” 32 ยาว ก่าซ้าด อากริปปา มาง มือ ผู้วา่ เฟสทัส มาง
นา จี่ชา่ ง ชี นี้ แม้แน� “ม้าม้า นี้ ยา่ ยางนา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา บ่าป่า ต้าดต่อน
ปี่ แน อู�
้ ค่าพ่าย่า นี้ มางนา ตอยแอ ปี่ กงา คางญา�”

27
เปาโล โรม อางเมิง โย้เวอ ล้อง อางฮื่อ ตาแล ย้าง
ประเทศ อิตาลี* แอ ญ่าม ย่าง เคอ ยาว� ยอ นายร้อย ยูเลียส ม่าง นา เปาโล
แน นั กโทษ ทื่อบ่า อือนา ซฺ่ืยแอ ปี่ ชี�
่ นายร้อย ยูเลียส ย่า ออกัสตัส กองพัน เวอ ตา
2
ฮ้าน มาง เย� ยาว กงูมู ย่าง มือ อัดรามิททิยุม อางเมิง โย้เวอ ล้อง อางฮื่อ† จายล้า
ชี โย้ ตา คูแอ� ยาว กงูมู ย่าง มือ ทะเล เวอ ล้องตา อ่อกแอ คู แอ� ล้อง นี้ ม้า เอเชีย
แควน แปฟาง ล้องจ่อดย้า อือเมอ กูตี ย้า แอ แง� อาริสทารคัส ม่าง คาตา กงู ก้อง
เค่ ลือ ชี� ยา เธสะโลนิ กา อางเมิง ชฺา้ ง� เธสะโลนิ กา อางเมิง นี้ ยา่ มาซิโดเนี ย แควน
เวอ ดื้ง แง�
3 ยาว ซอทา แปล้น ล้า เมอ กงูม มือ ไซดอน อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า แอ� นายร้อย
ยูเลียส ม้า นาบาตา ย้า เปาโล นา แม่นช่าง แง� เปาโล นา ตอย ยาง อางช่าง อือ ก้อง
บ่อ ซฺ้า แอ ปี่ ชี่ เย� กาเทอกา เปาโล อางช่าง อือ เปาโล นา อางเลิง่ จามปีน อือ อาง
ปล่อง กงากา นาตู แน� 4 ยาว กงูมู ย่าง มือ ล้องตา ไซดอน อางเมิง โย้เวอ จาย ทะเล
เวอ อ่อกแอ คู แอ� กงูนา ฮ้างม้าน นาบาตา ชืก ล่าง� แฮ้งย้า กงูมู ย่าง มือ ฮ้างม้าน
มางนา ฮื่น เกาะ ไซปรัส ป่า กย่า ล้อ งตา แลน แอ� 5 ยาว กงูมู ย่างมือ ล้อง อางฮื่อ
ตา� ทะเล เวอ คาม ซิลีเซีย แควน แน ปัมฟีเลีย แควน เวอ ไก ยาว� มิรา อางเมิง ลิ
เซีย แควน เวอ เคอ แล แอ� ‡ 6 ยาว นู้เวอ นายร้อย ม่าง ล้อง ทื่อ ลาม มย้าง ชี� อ
เล็กซานเดรีย อางเมิง โย้เวอ จายลือ ชี� แน ประเทศ อิตาลี เวอ ชา แล แง� แฮ้งย้า
ยางมือ กงูนา ล้องตา ปี่ ล่าง� 7 กงู ล้องตา ชี นี้ ยา่ อางย่ากอางกาบ นาบาตา กล่าม ไล
นื ง เคิน ญา แน� ยาว คนี ดัส อางเมิง โย้เวอ ชา เคอ แล เมอ ฮ้างม้าน นาบาตา แล่ง�
กงูมู ย่าง มือ ล้อง บ่าตา แล แล่ กงากา� แฮ้งย้า ฮ้างม้าน มางนา ฮื่น เกาะ ครีต น่ อง
น่ อง ป่ากย่า แล แอ� ยาว สัลโมเน อางเมิง ป่ากย่า ล้องตา ไก้ แลน แอ� 8 ยาว ล้อง
ย่าง เกาะ ครีต แปฟาง ป่ากย่า อางย่ากอางกาบ ย้า แล แง� ยาว ตี ทื่อตี่ เวอ เคอ แล
แอ� อางเม้ง ล้องจ่อดย้า แปฟาง อางมาง แน� ลาเซีย อางเมิง โย้เวอ อางแท้ เย�
9 กงูมู นี้ ยา
่ นาบาตา ยา อางญ่าม โค แล่ แอ่� แน อามือ ล้องตา แล แล่ง นี้ ยา่ บ่า
แม่น ชี่ ล้า� ยาว ช่อมย่า ชา เคอ ชี� นี้ งย้า เปาโล มือ ยองนา ม่า ชี นี้ แม้แน� 10 “นอง
เวอ กงา เย้ง แง� นี้ เทอ ล้องตา แล แล่ง นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า แง� กงู� ล้อง�
อางเกิง่ แน กงู จี่วด
ี นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ก่างพยา อือ ตอล้า แง�” 11 ยาว นายร้อย
ม่าง เปาโล นา บ่าเจ่อ เย� จ้า ล้อง ค้าบ ฮู แน ล้อง ซื้ง มางเย่ด ยางนา อางเจ่อ เย�
1 กงู

*

† 27:2 27:2
27:1 27:1 โรม อางเมิง ก่าซ้าดยอคา อางฮื่อ ซีซาร์ มาง ดื้ง นี้ ประเทศ อิตาลี เวอ ดื้ง แง�
ค้าแต้ โย้เวอ ล้อง อางฮื่อ นี้ 14 เมตร กลื้อ แง� 55 เมตร ม้อง แง� 13 เมตร มอง แง� ยาว ฮ้างม้าน แฮ่ง ไจ ล้อง
‡ 27:5 27:5 ไซดอน
นา ฮาย ปูย ปี่ แง� ชฺา้ ง 100 คู่น บ่าปา ตา กงา แง� แน อางเกิง่ บย่า แน กาน อางกงา�
อางเมิง จาย มิรา อางเมิง โย้เวอ แล เคอ นี้ 10-15 นื ง ไจ แง�
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12 ล้อ งจ่อ ดย้า

นี้ ม้า ช่อมย่า เวอ ล้อง บ่าจ่อด ชี กงากา เย� นี้ งเย่ นู้เวอ อ่าซ่าง มาง
ล้อง บ่า จ่อ ด จอ กาแง� อางเพล่อ กงากา แน ยาว ยองมู นี้ ฟี นิ กส์ อางเมิง โย้ เวอ
เคอ แล ซี้ง เย� ไม้ ช่อมย่า เวอ ล้อง จ่อด นี้ ยา่ โย้เวอ จ่อด อางกงา น่ อ� ฟีนิกส์ อาง
เมิง นี้ ยา่ เกาะ ครีต เวอ ล้องจ่อดย้า แปฟาง ย่าง เย� ฟีนิกส์ อางเมิง โย้เวอ ฮ้างม้าน
อางแล่ง แน บ่าตอ ล้า เย�
ทะเล โย้เวอ ฮ้างม้าน อางฮื่อ ย่าง
ต่องปี่ ป่า กย่า ฮ้า งม้าน กล่า มกล่าม แน ตอล้า ชีเย� ยองมู ย่าง นี้ แม้ แน เย้ง
ชีเย� “นี้ งย้า กงู ฮ้างม้าน กงา ซี้ง ย้าง�” แฮ้งย้า ยองมู ย่าง ล้อง สมอ ย่าง ชอด คื้น
ล้า ปี่ ชี�
่ ยาว เกาะ ครีต แปฟาง โย้เวอ ล้องตา แล ชีเย� 14 จ้า ทื่อชี่ดยาว เกาะ ครีต
ป่า กย่า ฮ้า งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชีเย� ฮ้า งม้าน นี้ ม้า มู่งนื่ งอ่ อก ล้างม้าน ป่า กย่า ฮ้า
งม้าน แน ฮ้าว แง� 15 ยาว ฮ้างม้าน ย่าง กงู ล้อง เวอ ชืก ล่าแง� ล้อง ย่าง ฮ้างม้าน
อางแล่ง แฮ้ง นา บ่า ก่า จ่า� นี้ งย้า กงูมู ย่าง มือ ล้อง ย่าง ฮ้า งม้าน มาง วา แน ตอย
ปูย แล ปี่ แอ�
16 ยาว ล้อง ย่าง เกาะ อางอี อางเม้ง คาวดา น่ องน่ อง เวอ แล ชี� ยาว กงูมู ย่าง
ล้อง อางอี ย่าง เซฺอ ล้องท่า เวอ พือ ตีด แอ� นาบาตา ย้า ย่ากกาบ แอ� 17 ยาว ล้อง
อางอี ย่าง ล้อง ท่า เวอ เซฺอ ชี ยาว� ยองมู ย่างมือ ล่าตื่อ ย่าง ล้อง อางฮื่อ ป่องปอง
เวอ ล่อด แอ ปี่ ยาว แก่น แน พือ ชี� อ่าว เสอร์ทิส เวอ ล้าง อางตาม ไซ่ กอง โย้เวอ
ล้อง มาง เทิง่ นา แค เย� แฮ้งเย่ ยอง มือ สมอ ย่าง ทะเล เวอ วี แอ ปี่ ชี่ เย� ยาว ล้อง
มางนา ตอย ฮ้างม้าน มาง วา แน ปูย แล ปี่ ชี�
่ § 18 ยาว ทื่อนื ง ป่ากย่า ยองมู ย่างมือ
ทะเล เวอ อางเกิ่งอางก้อ ก่องเซฺ่อ อือ วี แอ ปี่ ชี�
่ 19 ยาว 3 นื ง เคอ ยาว ยองมู ย่าง
มือ ล้อง คล้าว โย้เวอ� อางเกิง่ อางก้อ อือ ทะเล เวอ วี แอ ปี่ ชี�
่ า แน
่ 20 กงูมู นี้ ยา่ อูล
มู่งนื่ ง นา บ่า กงา มย้าง แน ไล นื ง เคอ ญา� ฮ้า งม้าน นี้ ง นาบาตา ย้า ตอ แอ แล่ง
แง� ยาว กงูมู ย่าง บ่าแต่ นาตู แน เย้ง คู แอ�
21 ยาว อ่าซ่าง มาง เจิน
้ เจ้อ บ่ากงาจฺ่า แน ไลนื ง เคอ ญา� แฮ้งย้า เปาโล มือ ยองมู
ล้าก้า โย้เวอ ทา จูง ล้า ยาว นี้ แม้แน จี่ ชี� “นองมู นี้ กงา ม่า ล่าง นา น้า จ่าชื่อ ย้าเป�
กงา ม่าย ล่า ย่า เกาะ ครีต โย้ เวอ ล้อง จ่อด กาโน แน� กงา ม่า ล่าง แม้ แน ฮายอู�
้
22
อางเลิง่ อางไล้ นี้ แม้แน บ่ากงา มย้าง เป�
จ้า อามื้อ กงา นองมู นา นื งบาแก่น ปี่
ล่า ซี้ ค้า� อ่าซ่าง มาง บ่ากงา ซฺี้ จ้า ล้อง นี้ ง ญา เป ก่างพยา แง� 23 พาจาว ม้า กงา
จี่ วด
ี อางซื้ง มาง� กงา ล่ากาน ว่า ปี่ มาง ย้า� มี้ คี่ทาง กงา พาจาว มาง เท่ วาด่า ซฺา
ลือ ปี่ ง� กงา ก่องทาง นู้เวอ จูง ลือ แง� 24 ยาว ม่า ล่าแง นี้ แม้แน� ‘บ่าแค โจ เป�
เปาโล เวอ นา ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ล้าก้า โย้เวอ กงา จูง แล แง ม้าม้า ย้าเป� แน
พาจาว มาง ล้อง ท่า นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ซื่งกง่ากย้า จี่วด
ี ชา ปล่อง แง�’ 25 นี้
แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ นื งบาแก่น คู เป� กงา พาจาว มางนา นื งบาชี แง� นี้ เลิง่ ย่า
เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าชี่ แม้แน อางตอ ล้า ม้าม้า ย้า� 26 จ้า กงู ล้อง นี้ ยา่ ลอบา
อางฮื่อ โย้เวอ ท่อง ยาว ก่างพยา บืนล้าว แง�”
ล้อง ปล่าก ย้าง
27 ยาว 14 คี่ เคอ เมอ ล้อง ย่าง มือ ทะเล อาเดรีย* เวอ ปูย เคอ แล ชี� มู่งคี่ 12 โมง
นี้ ง ล่อ ซฺ่า ย้า� ล้องชฺา้ ง อืม เย้ง แง นื้ งชฺา่ ตี อางแท้ แน จา แงแน� 28 ยาว ยอง มือ
13

§

27:17 27:17 สมอ นี้ ล่าไม แป้น อางท่า โย ถัง อางแอ่ พือ ตีด แง ยาว อางอ่อก โย อางเกิง่ อางฮ่าน อือ พือ แง�
* 27:27
สมอ นี้ ล้อง ต่องซี่ โย้เวอ พือ ชี แง� ล้อง ล้าก้า แฮ้งนา บ่าปี่ คอม แน ล้อง นา ปูย กล่าม ปี่ แง แน�
27:27 ทะเล อาเดรีย นี้ ประเทศ กรีก แน ประเทศ อิตาลี ก้องนื้ ง เวอ ดื้ง แง� แน ทะเล ก้องนื้ ง เวอ คาตา ย้า�
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ล้าง อางน่า ล่า บ่าน่า แน เต ฮู คูชี 20 วา เย เต กงา ชี� ทื่อชีด
่ จา ปี่ ยาว ยอง มือ ล้าง
ย่าง เต ฮู แล่ ชี่ เย� นี้ เทอ 15 วา เย เต กงา ชี� 29 ยองมู นี้ ยา่ แค แง ล้าง อางตาม
เวอ ลอบา จา อือเมอ ล้อง มาง ท่อง แล นา� แฮ้งย้า สมอ 4 โต ย่าง ล้อง น่ องน่ อง ป่า
กย่า จาน แอ ปี่ ชี�
่ แน อางไว่ แน ซอทา แปล้น ล้า ปี่ โว แน อธิษฐาน ฮา ชีเย�
30 ล้อ งชฺา
้ ง

ทื่อ บ่า อือ ล้อง เวอ ชา ฮื่น อ่อก ลือ คูง เย� นี้ งเย่ ยองมู ย่าง มือ ล้อง
อางอี ย่าง ทะเล เวอ คลา ลู่ง แอ ปี่ ชี�
่ ยาว ล้อง อางตู่ โย้เวอ แล สมอ จาน แล แงแน
31
จ้างจ่า แล่ คู ชีเย�
จ้า เปาโล� นายร้อย แน ตาฮ้า น มู อือ นา ม่า ชีเย นี้ แม้ แน�
“ชฺา้ ง นี้ มู ล้อง ท่า นู้ บ่าจา ยาว นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ บ่าปูน แล่ เป� แน� 32 แฮ้งย้า
ตาฮ้าน มู อืม ล้องอางอี เวอ ล่าตื่อ พือ ชี แฮ้ง ต่อน ชี� ยาว ล้อง อางอี อือนา ทะเล
เวอ ตอย ปูย แอ ปี่ ชี�
่
33 ซอทา

ชา แปล้น ล้า ยาว เปาโล มือ ยองมู นา ช่าง ฮ่างจฺ่า ชี่ เย� เปาโล นี้ แม้แน
ม่า เย� “14 นื ง เคอ ญา เป นอ เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่า แน นื งบาต่องบ่าจาบ่าดื่งบื้อ แน ล่อ ชี นี้
34
ย่า� ม้างม้าเจ้อ จฺ่า ป้าโน่ จี่วด
ี จา แล แล่ ปี่ แงแน� บ่ากงา พีล
้ ้อง คา เป� ต้ามคื้ง
ทื่อเซน แนม มือ นอง อางตู่ เวอ บ่าลู่น กลา เป�” 35 เปาโล จี่ เปิน ยาว ยาง มือ ค้านู้
มป่าง ยู้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ล้าก้า โย้เวอ เคลิก จฺ่า ชีเย�
36 ยาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อืม นื งบาจาบื่อ เย� แน จฺ่า เกิง่ กอย จฺ่า คู ชีเย� 37 ล้อง ท่า
นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ 276 คู่น เย� 38 ยาว ฮ่างจฺ่า กอ คู ยาว ยอง มือ กอเช้น คาโค
ลาโค ย่าง วี ชีเย� ล้อง มางนา ย้าง ปี่ แงแน�
39 ซอทา แปล้น ล้า ยาว� ยองมู ย่าง บ่าแบ เย นื้ งชฺา
่ ตี ฮู มย้าง ชี นี้ ยา่ ล้อเกิง้ แน�
จ้า ยอง ฮู กว่า ยาว อ่าว ไซ่ แต่ จา นา มย้าง ชีเย� ยองมู ย้าง เย้ง คูง เย อางเพล่อ
กงา กาแน ยาว� ล้องตา แปฟาง เวอ ไซ่ โย้เวอ จ่อด แล แงแน� 40 แฮ้งเย่ ยองมู ย่าง
ล้อง สมอ ล่าตื่อ ย่าง ต่อน ทะเล เวอ วี ชี� ยาว ล้องต่องงี่ เวอ ล่าตื่อ พือ ชี ย่าง พื้ออ่
อก ชีเย� ยาว ล้อง เวอ พ้า ย่าง จากคื้น ฮ้างม้าน ลาบ ปี่ ชี่ เย� ยาว ล้อง ย่าง ตา ไซ่
แต่ เวอ แลน ชีเย� 41 จ้า ล้อง มาง ลอบาแต่ โย้ เวอ ท่อง แล ชีเย� ล้อง อางตู่ ย่าง
แก่น เย เทิง่ ชี บ่าแอด ล้า กงากา เย� ล้อง ต่องซี่ เวิมมือ อางแพ อางแพ เย ล้าง ชืก
ปล่าก ปี่ ชี�
42 ตาฮ้าน มู อือ แค คูง เย นั กโทษ อือ ล้าง ล่อย ฮื่น คู นา� นี้ งเย่ เย้ง ยาว นั กโทษ
อือนา ชา แซ่ คูง� † 43 จ้า นายร้อย ม้า เปาโล นา ปล่อง ซี้ง เย� นี้ งเย่ ยองมู นา แฮ้
แม้แน บ่าปี่ ฮา แน ม่า ชี� ยาว นายร้อย ม่าง ชฺา้ ง ล้าง อางล่อย ตอ กา อือนา ม่า ล้าง
เวอ เปิก ลู่ง แปฟาง ท่า โย้ ล่อย แลออน ฮา ปี่ ชี่ เย� 44 ยาว ชฺา้ ง จานล้า ชี อือนา ล้อง
ปล่าก ยาว ล่าไม แป้น ก่าง ปล่าก อ่อกชี อือเมอ แป่ก ปี่ ชีเ่ ย� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อืม
มือ แปฟาง ท่า เวอ เคอ แล ชีเย� เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่าตอ ล้า เย�

28
เปาโล เกาะ มอลตา เวอ ดื้ง ชียา้ ง
คาโคลาโค อืม แปฟาง ท่า เวอ เคอ ล้า โค ชี� เจิน
้ เจ้อ อางไล้ บ่าตอ ล้า� ยาว
2
กงูมู ย่าง มือ แบ แอ เกาะ นี้ มาง อางเม้ง มอลตา แน� เกาะ มอลตา ชฺา้ ง อือ กงูนา
นาบาตา ย้า แม่นช่าง ล่าง� มู่งฮ่อ ลือ ช่อ ยาว� ยอง มือ บีท
่ ่อ จืง กงูนา ปย่าว ปี่ ล่าง�
1 ชฺา
้ ง

†

27:42 27:42 ยอง นั กโทษ อือนา ชา แซ่ นี้ � ไม้ โรม อางลี้บ เวอ นั กโทษ นา ตอ ฮื่น ปี่ ยาว ตาฮ้าน ล่อ ฮู อือนา
แซ่ น้ อ�
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เปาโล ล่า ไม ล่า งาม อางกือ ทื่อ กอง กอย ยาว บี่ ท่อ ช่าม ชี� จ้า บี่ ท่อ ย่าง จฺ่อ
ล้อง ล้า ยาว� อื้อล้าง อางปีด ทื่อโต โจง อ่อก ล้า เปาโล ล่าปู่ เวอ แช่ ชี แป่นแป่น เย�
4 ยาว เกาะ มอลตา ชฺา
้ ง อือ เปาโล ล่าปู่ เวอ� อื้อล้าง แป่นแป่น แน แช่ จา นา มย้าง
ยาว ยอง มือ จี่ ลางกา แง นี้ แม้ แน� “ชฺา้ ง นี้ ม้า ฮากนา อางแซ่ กางซื้ง นาตู้� ทะเล
เวอ บ่า ซฺี่ เวิม เท่ วาด่า อางกง่า อางเกิง มาง ยางนา จี่ วด
ี บ่า ปี่ ปูน แล่� แน� 5 จ้า
เปาโล มือ อื้อล้าง มางนา บี่ท่อปู่ม อางจฺ่อ เวอ ปืก คลา แอ ปี่ ชี�
่ จ้า เปาโล อางโต นี้
ย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าไล่ เย� 6 ยองมู นี้ ยา่ เย้ง คูแง เปาโล อางโต แฮ้ อางปู้ง ล้า ย้า แน� บ่า
อ่าม มือ ซฺ้อกย้า อางซ่า แช ซฺี้ แงแน� จ้า ล่อ ฮู ยาว เปาโล เจิน
้ เจ้อ บ่าเพล่อ แม้แน
ยอง มือ จี่ กาง แง เปาโล พาจาว ทื่อองค์ มาง แน�
7 นี้ โกงก่าล่าง อางแท้ นู้เวอ เกาะ มอลตา ยอคา มาง นื้ งชฺา
่ ตี ย่าง จา แง� ยาง อาง
เม้ง ปู บ ลิ อส
ั แน� ยา กงู นา ป้า ยาง ยูม
้ เวอ แล ปี่ ล่าง� แน กงู นา แม่น ย้า ฮู พลา
8
จฺ่าต้าง ปี่ ล่าง 3 นื ง เคอ ย้า� ยอคา ปูบลิอส
ั ม่าง อางโบ้ง ม้า ด้ากย้าง อางม้างกย้า
ป่องปองซฺ อด ยู่ป่า ม ท่า เวอ ยู่ ชี� แฮ้งย้า เปาโล มือ ย่อ อ้องซฺ้า แล ชี� ยาว เปาโล
มือ อธิษฐาน ฮา ยาว ล่าปู่ ย่าง ยาง อางโต เวอ โบย ชี� ยาว ปูบลิอส
ั ม่าง อางโบ้ง มาง
ด้ากย้าง ย่าง โปยว ชี� 9 นี้ เลิง่ ตอล้า ยาว เกาะ มอลตา เวอ ชฺา้ ง อางด้า ทื่อบ่า อืม มือ
ซฺ่ืยกา เปาโล นา ยา ปี่ คู ชี� ยาว ชฺา้ งอางด้า คาโคลาโค อืม โปยว ชี� 10 เกาะ มอลตา
นู้เวอ ค่องช่าง อือ นาบาตา ย้า กงูนา นาบทื้อ ล่า คูแง� ยาว กงู ล้องตา แล แล่ ญ่าม
เคอ ยาว� ยองมู ย่าง มือ กงู ล้องตา แล เมอ อางเกิ่งอางก้อ จามปีน แน กงาไจ อือ
ซฺ้า ปี่ ล่าง�
3

เปาโล โรม อางเมิง โย้เวอ แล ย้าง
ก่าง ปล่ากพา ชียา้ ง 3 ลา เคอ ยาว� ล้อง ทื่อลาม อเล็กซานเดรีย อางเมิง
โย้เวอ จายล้า แง� ช่อมย่า อ้อง เมอ เกาะ มอลตา เวอ จ่อด ซ่าว ล้า แง� ล้อง อางตู่
โย้เวอ เทพเจ้า ล่าจูม อางฮูบ แกะสลัก ฮา ตีด ชีเย� * 12 ยาว กงูมู ย่าง มือ ไซราคิวส์
อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า แอ แน นู้เวอ 3 นื ง ดื้ง แอ� 13 ยาว กงู มู ย้าง นู้ จาย เรอียูม
อางเมิง โย้เวอ ล้องตา แลน แล่ แอ่� ซอทา แปล้น ล้ายาว ต่องปี่ ป่ากย่า ฮ้างม้าน ตอ
ล้า แง� ยาว 2 นื ง เคอ เมอ กงูมู ย่าง มือ โปทิโอลี อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ� 14 ยาว
กงูยา่ นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา มย้าง แอ� ยองมู นี้ ยา่ กงูนา ช่าง ดื้ง
ปี่ ล่าง 7 นื ง� ยาว กงูมู ย่าง โรม อางเมิง โย้เวอ อางซฺ่ือตาง แลน แล่แอ่� 15 ยาว โรม
อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ กงูมู อางเลิง่ ย่าง แบน ยาว กงู นา ซฺ้า ลือ
ล่าง� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อัปปี อส
ั ก้าด เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า โรงแรม อางเม้ง
3 ล้าง โย้เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง� เปาโล ยองนา มย้าง ยาว แฮ้งย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา แง� แน นาบาตา ย้า นื งบาแก่นม่อนซ้า เค่ แง� †
11 ล้อง

เปาโล โรม อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง
ย่าง โรม อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ยาว� เปาโล นา นั กโทษ อือ ก้อง เจิก
่ อ่อก
ยางนา ทื่อ ม่าง แน ดื้ง ปี่ แอ� แน ตาฮ้า น ทื่อ ม่าง นา ล่อ ปี่ แอ� 17 3 นื ง ปูน ยาว
เปาโล มือ ยิว ชฺา้ ง อือ ยอคา อือ นา ฮ้าว ป้า ชูม ฮา แง� ยาว ชฺา้ ง อือ ล้า ช้อน กา โค
ยาว เปาโล มือ จี่ แง นี้ แม้� “ม้องน้าม มู นอง เวอ กงานา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
16 กงูมู

*
†

28:11 28:11 เทพเจ้า ล่าจูม นี้ เย่ด อางเม้ง นี้ ยา่ คาสเตอร์ แน โพลลักซ์ แน� กรีก ชฺา้ ง อือ เทพเจ้า เย่

28:15 28:15 อัปปีอส
ั ก้าด นี้ อางเมิง นี้ ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 69 กิโลเมตร เว่อ แง� โรงแรม 3 ล้าง นี้
อางเมิง นี้ ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 48 กิโลเมตร เว่อ แง�
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ชู ล่าง� ยาว โรมชฺา้ ง อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง� กงา กงูมู นา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา
แน กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้ บ ซื้บลือ ชี แฮ้ง อางซี บ่ากงา ฮา เป� 18 โรมชฺา้ ง ยอคา
อือ กงานา น้าท้าม ล่า ยาว กงานา ชา ตอ ล่าง� ไม้ ยอ กงา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา แน
มย้าง ล่า คูยาว แฮ้งย้า กงานา บ่าแซ่ ล่า� 19 จ้า ยิวชฺา้ ง ยอคา ทื่อบ่า อือ บ่าจู� นี้ งย้า
กงาม มือ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา ป้า กงานา ต้าดต่อน ปี่ ล่าง� กงา ยิวชฺา้ ง กงา
ตื่อจาด กา ชีน
่ ี้ อือนา อางซี แน บ่าม่า ล่าน่ อ� 20 นี้ ง ย้าเป กงา นองนา มย้าง จี่อู้ ล่า ซี่
แง� กงา นั กโทษ เพล่อ ชี่ นี้ ยา่ ไม้ กงาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา
นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� กงูมู อิสราเอลชฺา้ ง นี้ ยา่ ยางนา ล่อ ล้า มล่าง คางญา�”
21 แฮ้งย้า ยิวชฺา
้ ง ยอคา อือ เปาโล นา จี่ชา่ ง แง นี้ แม้แน� “กงู โจ้ดมาย นาง อางเลิง่
ยูเดีย แควน เวอ จายล้า แฮ้งนา บ่ากงา ลาบ เป� แน ยิวชฺา้ งม้องน้าม ทื่อม่าง แนม
บ่าจา� โย้เวอ จายล้า นาง อางเลิง่ นี้ ง จี่ซ้อ อางซี อางไล้ จี่กาน ล่างแน� 22 จ้า กงูมู
นี้ ยา่ แบ ซี้ง แง นา บ่า เจอ ล้อ แม้ เย้ง แง แน� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ อางแบ ย้า คริสต์ ชฺา้ ง
อือนา กูต่องกูตี่ ย้า อางไล้ จี่กาน คูง� แน�
23 นี้ งย้า ยองมู ย่าง มือ เปาโล นา ทื่อนื ง ป้ า มย้าง แล่ ชี� แฮ้นืง เคอ ล้า ยาว ชฺา
้ ง
อืม อางบย่า เย่ ล้าน คูช�
ี เปาโล นา ยาง ดื้งย้า โย้เวอ ซฺ้า ล้า คูง� เปาโล มือ พาจาว
มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือเพล่อ อางเลิง่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ยองนา ไค้ แบ
ปี่ ง� ยาว โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ แต้ม ชี ชี แฮ้ง จี่ เคอ
แง� ไม้ ชฺา้ ง แฮ้มู นา พระเยซู นา เจ่อ ปี่ แงแน� เปาโล ซอทา จาย มู่ง คี่ ล้า ก้า เคอ
ย้า แฮ้แม้ ฮา ชี� 24 ทื่อบ่า ยาง จี่ นา อางเจ่อ เย� ทื่อบ่า บ่าเจ่อ เย� 25 ยองมู ย่าง ซี
ลางกา ชี เปาโล นี้ แม้ จี่ เมอ� “อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง อิสยาห์ พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู มางก้อง จี่ ลือ ปี่ ยาว� นอง อางฮู่ อางพี่ อือนา จี่ชา่ ง ชี นี้ ยา่ อางกง่า ย้า
นี้ แม้แน�”
26 “ชฺา
้ ง นี้ มู นา ซฺ้า แอ ปาว แน ยองนา นี้ แม้แน ม่า โว�
‘นอย่า น้ายาว น้าแล่เวิม มือ บ่าแบ คู�
นอย่า ฮูยาวฮูแล่ เวิม มือ บ่ามย่าง�
27 ชฺา
้ ง นี้ มู นื งบา นี้ ยา่ อางล้าน
ยอง น่าซื่ง นี้ ยา่ บ่าน่า ซี้ แน ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง แมนื อ แฮ้ง วาบ แล่ง�
นี้ แม้ บ่าอ่า แนอู้ ยอ อางกงา มย้าง คู
แน ยอง น่าซื่ง แฮ้ง อางกงากย่า คู
แน ยอง นื งบา แฮ้ง กงาแบ คูแง� แน กงานา พ่าว ซฺ้า ล้า ล่าง�
กงานา ยองนา อางซี อางบล่าบ อือ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แน�’ ” ✡
28 “นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง แบ ชี โว� พาจาว มาง อางเลิง
่ อางแม่น จี่ วีดม้า ม้า ปี่
นี้ ยา่ ม่าอูบ
่ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง เคอ แอน ญา� แน ยองมู นี้ ง อางเจ่อ ย้า�” 29 ‡
ยาง ยูม
้ จ่าว ชี ชี โย้เวอ ดื้ง ชี 2 ปี ปลื้ง เย� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางก้อง
ล้า อือนา โค ย้า ลาบตอน แง� 31 ยา พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
อางเลิง่ ย่าง ป่าว ชี� แน พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ อือ ม่าอูบ
่ ชี เจิน
้ เจ้อ
นา บ่าแค แน� ยาว อ่าซ่าง มางมือ ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา เย�
30 เปาโล

✡ 28:27 28:27 อิสยาห์ 6:9-10 ‡ 28:29 28:29 กรีก ปาบ อางอ้าน ม้าม้า เวอ ข้อ 29 บ่าจา� จ้า กรีก ปาบ
อางซฺ่ือ ม้าม้า มาง ก้อง แต้ม กาน ชี ชี นี้ แม้ “เปาโล นี้ เลิง่ จี่ เปิน ยาว ยิวชฺา้ ง อืม เจิก
่ แล คู ชี� ยองมู เวอ นาบาตา
เย จี่เจ้ ลางกา ชี�”
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เปาโล โรม อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย แต้ม
เคอ ย้าง

โรม

โจ้ ดมาย นี้ ม้า เปาโล โรมชฺา้ ง อือนา แต้ม เคอ แง� ยาง โจ้ ดมาย แต้ม ชี นี้ ยา่ โจ้
ดมาย นี้ มาง ย้า ม้อง เลิน
่ เลิน
่ แง� แน โจ้ดมาย นี้ ม้า จองไจ อางจา เป� เปาโล โรม
อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม เคอ เมอ� ยา โรม อางเมิง
เวอ บ่ากงา แล กางซื้ง เป� แฮ้ญ่ามเมอ ปี ค� ศ� 57 นาตู (พ� ศ� 601). แฮ้เมอ
เวอ ยา โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แง� ยา เย้ง แง� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล ยาว
น่ อง โย้ เวอ โรม อางเมิง บ่อ แล แงแน� โจ้ ดมาย โย้ เวอ ยา โรมชฺา้ ง อือ นา พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด อือนา ปี่ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ แง� แน โจ้ ดมาย นี้
ม่าย แบ ปี่ ง� กงู ล้อแม้แน อางบล่าบ กงาปูน มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล แงแน�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น ม่าง เป� พาจาว ม้า กงานา แช้ ศิษย์เอก เพล่อ
ปี่ ล่า แง� แน กงานา ม่าย อางเลิง่ อางแม่น ยางก้อง จายลือ ชี แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่า แง�
2 พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ ย่า ค้า แต้ เวอ มล่าง คางญ้า พระคัมภีร ์ โย้ เวอ แต้ม ชี ชี�
พาจาว ม้า ก่ามค่า น ปี่ ชี� ยา กาญ่าม เวอ ชฺา้ ง อือ นา อางเลิง่ อางแม่น ปี่ แงแน�
3 อางเลิง
่ อางแม่น นี้ ยา่ พาจาวอางย่า ม่าง อางเลิง่ ย่าง เป� ยา พระเยซูคริสต์ กงู จี่ว ี
ดอางซื้ง เพล่อ ชี มาง ย้า� ยา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ โย้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี� 4 พาจาว
ม้าย่า พระเยซู ซฺี้ ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ยางนา ฮา แต่
ลา แล่ ปี่ ชี�
่ ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮา มย้าง ปี่ แง� พระเยซู พาจาวอางย่า ม้าม้า
5
แน� พาจาว ม้า กงานา ลากซื่ งกง่ากย้า ล่า ปาปาย พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่า
แง� ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ฮา พาจาว มางนา นื งบาชี ปี่ แง� แน เจ่อ ปี่ แง แนนอ�
กงา ล่ากาน นี้ มาง ว่า ชี นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ นา นาบทื้อ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� 6 ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือย่า นอง คาตา ย้า� แน พาจาว ม้า นองนา แช้ พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ
ปี่ ล่าแง เป�
7 โจ้ ดมาย นี้ ม้า กงาย่า นองมู คาโคลาโค โรม อางเมิง โย้ เวอ ดื้ง คูชี อือ นา แต้ม
เคอ ล่าแง� นอย่า ชฺา้ ง พาจาว มาง ลาก อือย้า� แน แช้ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี่ อือย้า�
1 กงา

พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู
คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่
ปาว�
เปาโล พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา ย้าง

8 ต่องก่าต่าง

นู้เวอ กงาย่า กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา นองนา ปี่ ล่า ปานา เป�
แน กงาย่า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา เมอ� พระเยซู คริสต์ อางเม้ง นี้ ง ไจ ขอบคุณ
ฮา แง� ไม้ ชฺา้ ง อือย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จ่อด ย้า นอง เจ่อ อางเลิง่ แฮ้ง จี่ ลางกา แง�
9 พาจาว ม้า อางแบ ย้า กงา จี่ นี้ ยา
่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� พาจาว นี้ มาง ย้าเป กงา แฮ่ง
โค ก่า มกืด โค แน ล่า กาน ว่า ปี่ ชี่ ม้า� กงา ยาง อางย่า ม่าง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
ป่าว แง� พาจาว ม้า อางแบ ย้า� กงา นองนา บ่า ลู่ ม ล่า แน� 10 กงา อธิษฐาน ฮา
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เมอ� กงา กูเทอ ย้า พาจาว มางนา ป้า แง� จาว่าแน ยาง นื งบาจาบ ยาว กงานา ทื่อ
นื งบ่าอ่ายาวทื่อนื ง นู้เวอ นองนา กงาบ่อซฺ้า แอ ปี่ ล่าปาว แน� นี้ แม้แนยาว บ่ามล่าง
ย้า กงา นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่าแง� 11 ไม้ กงา นองนา นาบาตา ย้า มย้าง ล่า ซี้แง� กงา
นองนา อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้ อง ก่ามป่อน จายลือ ชี แฮ้ง เปิ่ ง ปี่ ล่า
แน� ไม้ นองนา ฮาย นื งบาแฮ่ง จา บย่า เค่ ปี่ ล่า คาไล� 12 กงู มย้าง ลางกา เมอ กงูมู
คาโคลาโค นี้ ง มือ ทื่งกง่า ย้า จองไจ กงา คูแง� ไม้ กงา นองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง�
แน นองมู นี้ ง มือ กงานา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง� 13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา
นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� กงา นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่าแงแน เย้ง ชี ไลเทอ เคิน ญา แน�
ไม้ กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� นองนา ปล่อง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ
ปี่ ล่าแง แนนอ� กงา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง ล้า ชี แฮ้งแม้แน� จ้า ม้างม้าเจ้อ จา
แง� กงานา ฮา นองนา บ่าปี่ ซฺ้า แล ล่า กงา กาแน� 14 กงาย่า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
จามปีน ย้า พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงาป่าว ม่า แง� ตื่ง ฮาก อางเจ้ออางจาด
อือนา คาตา ย้า� แน ชฺา้ ง อางไล่ อางแบ แน บ่าแบ อือนา คาตา ย้า� 15 นี้ งย้าเป กงา
นองมู โรม อางเมิง เวอ ดื้ง คูชี อือนา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว ม่า ล่าซี่ง นี้ ยา่ �
อางเลิง่ อางแม่น ล่าที่ ย่าง
อางเลิง่ อางแม่น นี้ งนา บ่าซ่าจอ� ไม้ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ยา่ พาจาว มาง
ล่าที่ ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา นื งบาชี คูชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ย้าง ย้าเป� แน
ต่องก่า เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา ปล่อง เปิน แง� ยาว น่ อง โย้เวอ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา คาตา
ย้า ปล่อง แง� 17 ไม้ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ ฮาย แบ ปี่ ง� กงูมู นี้ ยา่ บ้า เจอ ล้อ แม
ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ แงแน� จ้า กงูมู นี้ ยา่ ทื่อย่าง นี้ งญา กงาฮา คูแง�
แน กงู ทื่อ ย่าง กงาฮา แฮ้ ยา่ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้งย้า เป� พระคัมภีร ์ โย้ เวอ
แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“อ่าซ่าง พาจาว มางนา นื งบาชี แง� ยา พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ แง� แน จี่วด
ี ม้า
ม้า กงาบู้ แง� แน�✡
16 กงาย่า

ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางบล่าบ
มู่งท่า ดื้ง ม้า ยาง นื งบาค่า แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ฮา มย้าง ปี่ แง� ยา ชฺา้ ง อือ
อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา แน ยางนา ลู้ม ชี แฮ้งนา นื งบาค่า แงแน� ยอง นี้ แม้ ฮา คูง
นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา โชง ชี แง� ชฺา้ ง อือนา บ่าปี่ แบ แน� 19-20 พา
จาว มาง นื งบาค่า นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง อือ พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง แต่ง ชี แฮ้ เมอ จาย�
พาจาว มาง มู่ง แน กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี อือ กงามย้าง คู ป้าน่ อ� ชฺา้ ง อือย่า กงามย้าง
คูงญ้า� พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง แต่ง ชี มาง ย้า� แน พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ยา่ บ้าเจอ
ล้อแม้ จา� แน พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง นี้ ยา่ นี้ แม้แน
บ่าจี่ กงากา กาน� “พาจาว นี้ ยา่ ม้าม้า แน บ่าจา� ไม้ พาจาว มางนา บ่าฮูมย้าง กงา
กา� ยาว พาจาว ม้า บ้าเจอฮา กงู นา นื งบาค่า ล่า แง�” แน� 21 ไม้ ยอ พาจาว มาง
นา อางแบกงากา คู ยา้ � จ้า ยอ พาจาว มางนา บ่านาบบ่าทื่อ คู� ยาง พาจาว เพล่อ
ชี แฮ้งนา ซู้ม แน� ยาว ยอ พาจาว มางนา ขอบคุณ บ่าฮา คู� จ้า ยอ อางเลิง่ จองไจ
บ่าจา อือ เย้ง คูแง� แน ยอง นื งบา คล้าว เวอ ก่ามกืด แฮ้ง ซืกซาก ชี� 22 ยองมู นี้ ยา่
จี่ คูแง� ยอ ชฺา้ ง อางแอ้น วี่ไซป้านญา อางจา คูแน� จ้า กานแตว ยอ ชฺา้ ง อางจ่าง
18 พาจาว

✡ 1:17 1:17 ฮาบากุก 2:4

โรม 1:23
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กานแอ� 23 ยองมู นี้ ยา่ พาจาว ม้า ม้า ซฺี้ นื ง บ่า จา มางนา บ่า บอกไว้ คู� จ้า ยอย่า
ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ นื ง อางจา อือ ฮูบ
่ ปาน อือนา บอกไว้ คูแง� ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ นื ง อางจา แฮ้
ย่า ชฺา้ ง� ฮาย่า� ซ้าด ต่อ โจง กว่า อือ แน ซ้าด กาบ่ากาเจ้อ อือ ย้าเป�
24 นี้ งย้า

พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ตอย อางเลิง่ บ่าแม่น อางโซอางซา ช่า คาแม้แน
ชี อือ ฮา ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ยอง นื งบา คล้า ว เวอ ตานฮา จา ชี แฮ้ง วา แน� แฮ้งย้า ยองมู
โย้เวอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง� 25 ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้ง อางเลิง่ ม้าม้าบ่าอ่า แฮ้งนา ไคล่ ชี� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง กู ยา่ งกู เจ้อ
แต่ง ชี อือ ย่าเจ่น เพล่อ บอกไว้ คูแง� จ้า ยอ พาจาว กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย่าเจ่น
บ่าเพล่อ คู� แน ยางนา บ่าบอกไว้ คู� พาจาว นี้ มางนา สรรเสริญ ฮา แล แฮ้งย้า ซูม
แง� อาเมน�
26 แฮ้งย้า พาจาว มาง ยอง นื งบา คล้าว โย้เวอ ตานฮา ซฺ่าจอ คาแม้แน ชี่ อือ ตอย
จา ปี่ ชี�
่ ยองมู โย้เวอ ค่าบาย่า อือย่า ค่าพ่าย่า ก้อง บ่า อ่อง ยู่ด้ ืง แล คู� จ้า ยองมู นี้
ย่า ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ด้ ืง ลางกา แง� แน ยอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่า
บ กาบ่ากาเจ้อ อือ ฮา แล่ คูช�
ี 27 ยองมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า อืม ทื่อช่างกานญา� ยองมู
นี้ ยา่ ค่าบาย่า ก้อง บ่า อ่อง ยู่ด้ ืง แล คู� จ้า ยองมู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่า แน ยู่
ดื้ง ลางกา ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า อางมู โย้เวอ อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่ ช่า คาแม้แน
ชี่ อือ ฮาย คูช�
่ ่ากกงาไจ คูง แฮ้ยา่ ยอง อางโต ด้ากย้าง แฮ้งย้า เป� ไม้ ยอ
ี ยอง วีบ
อางเลิง่ อางซี ฮาย คู ป้าน่ อ�
28 ไม้

ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบน ยาว บ่าจาม ชี คู� แฮ้งย้า
พาจาว มาง ยอง ก่ามกืด แฮ้งนา อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ตอย เย้ง ปี่ ชี�
่ นี้ งย้า ยองมู แฮ้ง
29
อางเลิง่ บ่า ฮา แจ กาง อือ ฮา คูแง�
ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่า แม่น กู ยา่ งกู เจ้อ อือ
ปลื้ง ย้า จา แง� ยองมู นี้ ยา่ ตานฮา แน เจอค้อย กาแง� แซ่เตอ กาแง� ซีแล กาแง�
จ้อบ กาแง� เม้อ กาแง� ค่าว จี่ กาแง� 30 แน จี่ ซ้อ ซีแล กา ปี่ แง� ยองมู นี้ ยา่ พา
จาว มางนา เม้อ คูแง� แน อ่อนจ่า แล่ง� ยอ ฮื่อ จ่า แล่ง แน อู้ จ่า แล่ง� ยองมู นี้ ยา่
อางเลิง่ บ่าแม่น อ่าซ่าง มาง บ่าฮา กางซื้ง อือ เย้ง ฮา คูแง� ยองมู นี้ ยา่ อางบา อาง
โบ้ง ม่าอูบ
่ นา บ่าน่า จ่า คู� 31 ยองมู นี้ ยา่ วีไ่ ซป้านญา บ่าจา คู� ยอ ค่าตอง ก่ามค่าน
ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ คู� ยอ บ่าลาก ลางกา แน ซื่งกง่าบ่ากย่า ลางกา� 32 ยองมู
นี้ ยา่ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา นี้ แม้แน อางแบ คูยา้ � ชฺา้ ง อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ
ฮา คูชี อือย่า� ซฺี้ ก้อม้อก ย้า แน� ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา เวิม บ่าตืก�
จ้า ฮาก อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี อือนา คาตา ย้า โญกจ่าญ่อจ่าง�

2
พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา กง่าเกิง้ แน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง ย้าง

1 นอง เวอ�

นองมู นี้ ยา่ ฮาก แม้แน อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน บ่าจี่ คูโจ� ไม้ นอง ฮา
กนา ต้าดต่อน เมอ นอ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ต้าดต่อน จ่า แล่ชี่ แน ทื่อช่างกานญา�
ไม้ นองมู นี้ ง มือ แฮ้แม้ แนย้า อางบล่า บ ฮา คูช�
ี 2 อามือ กงู อางแบ คู ยา้ � พาจาว
ม้า ย่า อางกง่า อางเกิง ย้า ยาง ชฺา้ ง อางบล่า บ ฮา ชี อือ นา อางซี ต้าดต่อ น ชี แฮ้ ยา่
แน� 3 นอง เวอ� นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง แฮ้แม้ ฮา ชี อือนา อางซี ต้าดต่อน คูแง� จ้า นองมู
นี้ ง ทื่อช่างกานญา อางบล่าบ ฮา คูช�
่ ่ากไจ ปี่
ี นอ เย้ง คูง ล่า พาจาว มาง นองนา วีบ
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ล่าง แฮ้ง อางฮื่น ปูน กาแน� 4 นองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง
แฮ้ง แน โอ้ด ล่าง แฮ้งนา ฮูยา้ คูง ลา� แน นอ พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า
ล่าง แฮ้งนา บ่าตี่ นบ่าต่อง คูลา� ยาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นองนา
นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ล่าง แนนอ�
5 จ้า นองมู นี้ ยา
่ อางลื้กอางล้าน แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าตื่อว่าง กา� นี้ แม้แนยาว
นอ ค่าตอง อางโต แฮ้ง วีบ
่ ่าก ช้อน ชี จ่าแล่ง� ยาว นอ พาจาว มาง อางซี ต้าดต่อน
แฮ้นืง เวอ วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� แน แฮ้นืง เวอ นอ กงามย้าง คูแง� พาจาว ม้า นอง อา
งบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา นื งบาค่า แง� แน ยา กง่าเกิง้ ย้า ต้าดต่อน แงแน� 6 พาจาว ม้า
นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ต้าดต่อน ล่าแง� นอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง� แฮ้แม้ ย้า กงา
บู้ คูแง� 7 อ่าซ่าง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แล แล่แง� ไม้ พาจาว มางนา ยางนา โญกจ่า
ญ่อ จ่า ปี่ ซี้ ยาว ปาปาย� แน จี่ วีดม้า ม้า กงา ซี้ ยาว ปาปาย แน� พาจาว มาง ชฺา้ ง
แฮ้มางนา ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ แง� 8 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง แอ่ แน
จองไจ กงา ซี้ แง� แน อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าตื่อ ฮา เค่ กา แง� จ้า ปีน
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา นื งบาค่า แง� แน ยางนา วีบ
่ ่า
กไจ ปี่ แง� 9 ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา อือย่า กงาตูกกงาพาน คูแง� แน ด้ากย้าง ลา
บ้าบ แง� ยาว อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย่า ยิวชฺา้ ง อือ ก้อง ตอล้า เปิน แง� ยาว น่ อง โย้เวอ ยิว
ชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง คาตา ย้า ตอล้า แง� 10 จ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี
อือย่า พาจาว มาง โญกจ่าญ่อจ่า แง� แน แม่น ย้า กงาจากงาดื้ง แง� ยาว อางเลิง่
นี้ อือย่า ยิวชฺา้ ง อือ ก้อง ตอล้า เปิน แง� ยาว น่ อง โย้เวอ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง คาตา
ย้า ตอล้า แง� 11 ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา กง่าเกิง้ แน ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� แน
ยา อ่าซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี่ เป�
12 ยิวชฺา
้ งบ่าอ่า อือย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าแบกงากา เวิม� ยอง
อางบล่าบ ฮา เมอ ยองนา ก่างพยา แง� ยาว ยิวชฺา้ ง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว อาง
แบกงา กาง แฮ้ออ
ื ย่า ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง
แม้แน ย้า� 13 พาจาว มาง อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ดื้ง น้า ซฺ้อก นี้ ยา่ � พาจาว มาง ชฺา้ ง
บ่าฮาย เพล่อ ปี่ กงากา� จ้า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ นี้ ยา่ กงูนา ฮาย
พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าง เป� 14 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง บ่า จา
แฮ้ยา่ � ไม้ ยอ ยิวชฺา้ ง บ่ากงา เกิด
้ เพล่อ ลือ คูวา� จ้า ยอ อางลี้บอางล่าว แฮ้มาง ม่า
ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คูแง� นี้ แม้แนยาว ยองมู นี้ ยา่ � ค่าตอง อางโต โย้เวอ อาง
ลี้ บอางล่า ว แฮ้ มาง อางจา คู ยา้ � 15 ชฺา้ ง นี้ อือ ฮาย มย้าง ปี่ แง อางลี้ บอางล่า ว โย้
เวอ ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ ยอง นื งบา โย้เวอ จา แงแน� ยาว นี้ ยา่ ยอง นื งบา อางซี อา
งกง่าอางเกิง ม่ายแบ ปี่ แฮ้งนา แบ ปี่ แง� 16 นี้ เลิง่ ย่า พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา
ไจ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ อางโชฺง แฮ้ง นา ต้าดต่อ น ปี่ แฮ้นืง เวอ ตอล้า แง� กงา นองนา
อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า ล่าชี่ โย้เวอ จี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป�
พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ย่าง
อือ เวอ� นอ เย้ง คูแง จาว่าแน นอง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา
ฮา เค่ ยาว� นอ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง แน� นอ จี่ โอ่ด คูแง พาจาว ม้า นองนา
แช้ยู้ ล่าชี่ แน� 18-20 นอ อางแบ คู ยา้ พาจาว ม้า นองนา ชฺา้ ง ล้ออือเจ้อ เพล่อ ปี่ ล่า
ซี้ แง� แน พาจาว ม้า บ้าเจอ กงา ซี้ แงแน� นอ อางเย้ง กงา กาย้า อางเลิง่ ล้อ เลิง่
กง่า เกิง้ แงแน� จาว่า แน นอง นี้ แม้ แน เย้ง คู ยาว� นอย่า ชฺา้ งแมปอ อือ นา แก้ บ้า
ซฺ่ืยแล ฮู อือ ย้า� แน ชฺา้ ง อางวื้ง เวอ ดื้ง ชี อือนา อางแปล้นอางซ้า ท่อ ปี่ ฮู อือ ย้า�
17 ยิวชฺา
้ ง

โรม 2:21

313

โรม 3:5

แน ชฺา้ ง อางจ่าง อือนา ม่าอู่บ ฮู อือ ย้า� แน ชฺา้ ง เจิน
้ เจ้อ บ่าแบบ่าบู้ อือนา ม่าอู่บ ฮู
อือ ย้า แน� นอง นี้ แม้แน เย้งกงา แล่ คูง นี้ ยา่ � ไม้ นอ อางลี้ บอางล่าว เวอ อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้ง แบน คู ป้าน่ อ�
21 นี้ แม้แนยาว บ้าเจอ นอ ค่าตอง อางโต นา บ่าม่าบ่าอูบ
่ จ่า แล่ คูแน� นอ ฮากนา
ม่าอูบ
่ กาน แง� นอ ฮากนา นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ คูแง� อางเกิง่ บ่าค่าว คูโจ แน� ท้าว นอ
บ้าเจอฮา อางเกิง่ ค่าว คูแง� 22 นอ ม่าอู่บ แง� จู้ บ่าจา โจ แน� ท้าว นอ บ้าเจอฮา
ปีน จู้ จา คูแง� นอ ฮูบ
่ ปาน นา เม้อ คูแง� ท้าว นอ บ้า เจอฮา วัด เวอ อางเกิง่ ย่าด
คูแง� 23 นอ จี่ โอ่ด คูแง� นอ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง นาบาตา แบ คูแน�
จ้า นอ ชฺา้ ง อือนา ฮา พาจาว มางนา ฮูยา้ ปี่ แง� ไม้ นอ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮา
เค่ คู� 24 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� “ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ ย่า
นอง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา ฮูยา้ คูแง� แน�✡
25 จาว่าแน นอง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ฮา เค่ ยาว� พิธข
ี ลิบ แฮ้ง จอง
ไจ อางจา ย้า� จ้า จาว่าแน นอง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮา เค่ คู ยาว� พิธข
ี ลิบ ฮา
26
แล่ เวิม บ่ากงา ฮา แล่ แน ทื่อช่างกานญา� จ้า อ่าซ่าง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า� แน พิธข
ี ลิบ
บ่ากงา ฮา แล่แน อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ แง� พาจาว ม้า ทื้อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พา
จาว มาง ชฺา้ ง ทื่อช่างกานญา แน� 27 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ยิวชฺา้ ง บ่ากงา เพล่อ
อือย่า พิธข
ี ลิบ บ่ากงา ฮา แล่ คู� จ้า ยองมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ฮายเค่ คูแง�
ยองมู นี้ ยา่ ฮา มย้าง ปี่ แง� นองมู นี้ ยา่ อางซี จา แงแน� ไม้ นองมู นี้ ยา่ อางลี้บอาง
ล่าว แต้ม ชี ชี แฮ้ง จา แง� แน พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ คูช�
ี จ้า นอ ปีน อางลี้บอางล่าว แฮ้ง
บ่าฮา เค่ คู�
28 ไม้ ยิว ชฺา
้ ง ม้า ม้า เพล่อ นี้ ย่า อางโต แฮ้ง เพล่อ ซฺอก แน บ่า อ่า เป� ชฺา้ ง ยอง
อางโต โย้เวอ พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ชี่ อือ แม้แน ย้า� ยองนา พิธข
ี ลิบ ม้าม้า ฮา แล่ชี่ แน บ่า
ทื่อ เป� 29 จ้า ยิวชฺา้ ง ม้าม้า เพล่อ นี้ ยา่ นื งบา เวอ จาย เพล่อ อ่อก ลือ แง� แน อาง
ลี้บอางล่าว เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ ซฺอก แน บ่าอ่า� จ้า ยองมู แฮ้ง
นา อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยอง นื งบา โย้เวอ พิธข
ี ลิบ ม้าม้า ฮา ปี่ ชี เป�
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ชฺา้ ง อือนา ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า ปี่ ซี่� จ้า ยอ พาจาว มางนา ยองนา
โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ซี่ง แง�
1 นี้ แม้แนยาว

3

ยิวชฺา้ ง เพล่อ นี้ ยา่ ฮาก ล่อบ่าปา แน บ้าเจอล้อแม้แน แม่น ชี� แน
พิธี ขลิบ ฮา แฮ้ ยา่ บ้า เจอ จองไจ จา แง� 2 โอ่ย� กู เลิง่ ย้า แม่น จองไจ จา แง�
อางเลิง่ ที่ 1 แฮ้ยา่ พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่ ชี แฮ้งย้า เป� 3 จาว่า
แน ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ พาจาว มางนา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง ยาว� พาจาว มาง คาตา ล่า
ยองนา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง แน� 4 บ่าอ่า เป� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ชฺา้ ง แล่จ่อบ เพล่อ
โค คู เวิม� พาจาว ม้า พาจาว อางซืออางปลอง เพล่อ แล แง� พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ยา ยาง จี่ เมอ อางกง่าอางเกิง แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ แง�
ยางนา ต้าดต่อน เมอ� ยา ก่าจ่า แง� แน�✡
5 ชฺา
้ ง อางจ่าง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน จี่ คูแง� อางเลิง่ อางซี ฮา นี้ ง อางแม่น ย้า�
ไม้ ชฺา้ ง อือนา ฮา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง มย้าง เจ้ง ปี่ แง� นี้ แม้แนยาว
✡ 2:24 2:24 อิสยาห์ 52:5; เอเสเคียล 36:20

✡ 3:4 3:4 สดุดี 51:4

โรม 3:6
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โรม 3:20

จาว่าแน พาจาว มาง กงูนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่า ยาว พาจาว ม้า บ่ากง่าบ่าเกิง เป� 6 แฮ้แม้
แน บ่าอ่า เป� ไม้ จาว่าแน พาจาว มาง บ่ากง่าบ่าเกิง ยาว� ยา บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อน กงา กาแง� 7 จ้า ชฺา้ ง อางจ่าง ทื่อบ่า อือย่า กาเทอกา
นี้ แม้ แน อางจี่ เจ้ นาตู� “จาว่า แน กงู บ่า ซื อบ่าปลอง แฮ้ง พาจาว มาง อางซื ออางป
ลอง แฮ้งนา ฮาย เจ้ง แน มย้าง ปี่ ง แนยาว� แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย ยางนา นาบทื้อ ปี่ ง
แนยาว� ท้าว พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย กงู นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าก้าน แง�” แน� 8 ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือ กงานา อางไล้ จี่ กาน ล่า คูแง� ยอ จี่ คูแง กงา นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ ชี แน� “กงู
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คู ปายา� อางเลิง่ อางแม่น ตอล้า คาไล� แน� จ้า กงา แฮ้แม้แน
บ่ากงา จี่ กางซื้ง เป� นี้ แม้แนยาว อางซูม ย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง
นี้ ยา่ �
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า ชฺา้ ง อางบล่าบ
บ้าเจอล้อแม้แน จี่ วา� กงูบ่า ยิวชฺา้ ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ล่อบ่าปา
ล่า แม่น แล่แง� บ่าอ่า เป� ไม้ กงา ม่า ล่าย่า ตื่น ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือย่า อางบ
ล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ คูแง แน� 10 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“อ่าซ่าง มาง ชฺา้ ง อางซืออางปลอง ม้าม้า แน บ่า เพล่อ� ทื่อม่าง แนม บ่าจา�
11 อ่าซ่าง มาง วีไ่ ซป้ านญา บ่าจา�
อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าซฺ่า กว่า�
12 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือย่า พาจาว มางนา แมก่า พลาบ ฮื่น คูช�
ี
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า ชฺา้ ง จองไจ บ่าจา อือ เพล่อ คูช�
ี
อ่าซ่าง มาง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง บ่าฮา� ทื่อม่าง แนม บ่าจา�” ✡
13 “ยอง จี่ต่าง แฮ้ยา
่ ชฺา้ งซฺี้ ปู่ อางแป่ น้าม ชี อือ ช้อด ย้า�
ยอง ม่านล่า แฮ้ยา่ ฮากนา จ้อบ แง�” ✡
“ยอง ม่านคอ แฮ้ยา่ อื้อล้าง อางปีด ต่า ชี ชี ช้อด ย้า�” ✡
14 “ยอง ม่านป่ อง แฮ้ยา
่ แซ้งว้านจี่ต่าง อือ แน จี่ต่าง ฮากนา จี่ นื งบาด้า ปี่ ง อือ ปลื้ง
ย้า จา แง�” ✡
15 “ยอง ล่าคื่อ แฮ้ อางไว่อางคย้าง ย้า ฮื่น แอ ชฺา
้ ง อือนา แซ่ แง�
16 ยอ บ้าเจอล้อเกิง
้ แอ เวิม กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ก่างพยา แง� แน อางเลิง่ ตูกพานลาบ้าบ
เกิง่ อือ ฮา ตอล้า ปี่ ง�
17 ยอ ล้อแม้ จี่วด
ี ไจ แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ แง แน บ่าแบ คู�” ✡
18 “ยอ พาจาว มางนา แค นา บ่าแบ คู�” ✡
19 กงูบ่า ยิวชฺา
้ ง นี้ ยา่ อางแบ คูยา้ อางลี้บอางล่าว เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แฮ้ยา่ � ชฺา้ ง อาง
ลี้บอางล่าว ฮายเค่ คูชี อือนา ม่าย ฮา ปี่ แงแน� ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลา
โค อือนา� บ่าปี่ จี่ ค่าตอง นา อางซี ปล่องปูน จ่าแล่ ปี่ กงา กาวา� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ อางบล่าบ อางจา คู แอ่น ญา� นี้ แม้
แนยาว พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน เป� 20 พาจาว
มาง ชฺา้ ง อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง นี้ ยา่ � อางลี้ บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า
เป� ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ กงูนา ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าง เป�
9 นี้ แม้แนยาว

พระเยซู กงูนา วีบ
่ ่ากไจ แต่น ล่าชี่ ย้าง
✡ 3:12 3:12 สดุดี 14:1-3 ✡ 3:13 3:13 สดุดี 5:9 ✡ 3:13 3:13 สดุดี 140:3
✡ 3:17 3:17 อิสยาห์ 59:7-8 ✡ 3:18 3:18 สดุดี 36:1

✡ 3:14 3:14 สดุดี 10:7

โรม 3:21
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โรม 4:6

21 จ้า

อามือ พาจาว ม้า กงู นา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง ญ้า พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮาย
ชฺา้ ง อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แงแน� พาจาว มาง กงู นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าง นี้ ยา่
อางลี้ บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้ง วา บ่าอ่า เป� จ้า โมเสส แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือย่า
นี้ เลิง่ นา พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ญา� 22 กงู บ้าเจอ อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ ว� จาว่าแน
พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี ยาว กงู พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ แง� 23 ไม้ ชฺา้ ง คาโคลา
โค นี้ ยา่ อางบล่าบ ฮา คูแง� แน พาจาว มางก้อง เว่อ แอน คูช�
ี 24 จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง
อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง� แน ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง� เจิน
้
เจ้อ อางฮู่ บ่ายู�
่ แน พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ชฺา้ ง อือนา
อางบล่าบ ปูน ปี่ แง� 25 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้
กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา ยางนา กงูนา วีบ
่ ่ากไจ แต่น ปี่ ล่าง แนนอ� พระเยซู กงูนา
ซฺี่เซฺ่อ ซฺี้ แต่น ล่าง� กงู พระเยซู นา นื งบาชี ยาว� กงู พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ แง�
พาจาว มาง นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าแง� พาจาว ม้า อางซืออางปลอง
แน ยา ก่ามโอ่ด อางจา แน� ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ ชฺา้ ง อางบล่าบ จา ชี อือนา วีบ
่ ่าก บ่า
ปี่ ไจ วา� 26 อ่าจ่าม พาจาว ม้า ฮาย มย้าง ปี่ ซี่ แง� อามื้อ ยา อางซืออางปลอง แน
กูญ่าม ย้า อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮา แง� แน ยา ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี
คูชี อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แงแน�
27-28 ยาว นี้ ก้าม กงู บ้าเจอ จี่โอ่ด เซฺ่อ จา กาน แง� บ่าจา กาน เป� บ้าเจอฮาน ชี�
ไม้ กงู อางแบ คูยา้ � พาจาว มาง กงู นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � กงู อางลี้ บอาง
ล่าว ฮายเค่ แฮ้ง วา บ่าอ่า แน� จ้า กงู พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้าแน�
29 พาจาว นี้ ม้า ยิวชฺา
้ ง อือ พาจาว แอ่ แน เพลิน
่ ชีลา� ยา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พาจาว
คาตา ย้า เพลิน
่ ชี บ่าอ่า ลา� อางอ้า ย้า� ยา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ พาจาว คาตา ย้า เพล่อ
แง� 30 ไม้ พาจาว นี้ ยา่ ทื่อม่าง ญา จา แง� อ่าซ่าง พาจาว มางนา นื งบาชี แง� ชฺา้ ง
แฮ้ ม้า บ้าเจอ อางเจ้ออางจาด เวิม จาคาปี่ ว� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา ยาง ชฺา้ ง เพ
ล่อ ปี่ แง� 31 อามือ กงู ยา่ พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี อางเลิง่ นี้ ง ไจ อางลี้ บอางล่าว
แฮ้ง ฮาย โปยว ปี่ ง ลา� แฮ้แม้แน บ่าอ่า เป� จ้า กงู พระเยซู นา นื งบาชี ยาว� กงู อา
งอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ คูแง�

4

อับราฮัม ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา ปาว
1 อับราฮัม กงู บ่า ยิวชฺา
้ ง อือ อางฮู่ เพล่อ ชี แฮ้มางนา บ่าลู่ม คูโจ� ยา พาจาว มาง
อางเลิง่ แฮ้ง บ้า เจอ กงาแบ กงามย้าง ชีแน� 2 ไม้ อับ ราฮัม อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี
แฮ้ง ปาปาย พาจาว มาง อับราฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ยาว� อับราฮัม อางจี่ โอ่ด กงา
กาย้า� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ อับราฮัม พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ จี่ โอ่ด เซฺ่อ บ่าจา�
3 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� “อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แง� แฮ้งย้า
พาจาว มาง อับราฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ แน�✡
4 ชฺา
้ งล่ากานว่าบ่า อือ ล่ากานว่าฮู่ กงา คูชี แฮ้ยา่ อางแอ่ แน กงา ชี บ่าอ่า เป� จ้า
นี้ ยา่ ยอง ล่ากานว่าฮู่ กงา ชียา้ ง ย้าเป� 5 จ้า ชฺา้ ง อือ พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ นี้ ยา่
ยอง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า� จ้า ยอง พาจาว มางนา นื งบา
ชี คูง แฮ้ง ปาปาย� ยาว พาจาว มาง ยองนา วี่บ่า ก บ่า ปี่ ไจ� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา
อางซีอางบล่าบ บ่ายู�
่ 6 พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง นี้ ยา่ ยอง อางเลิง่
✡ 4:3 4:3 ปฐมกาล 15:6

โรม 4:7
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ฮา ชี แฮ้ง วา แน บ่าอ่า เป� ก่าซ้าด ดาวิด ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นื งบาต่องม่อนซ้า แฮ้ง นี้ แม้แน
จี่ เคอ ชี�
7 “ชฺา
้ ง อางซี อางบล่า บ ฮา ยาว พาจาว มาง อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ อือ ย่า นื งบาต่อ
งม่อนซ้า คูแง�

ชฺา้ ง อางบล่า บ จี่ วีด อางซื้ง มาง อางซี อางบล่า บ บ่า ยู่ อือ นื งบาต่อ งม่อนซ้า คูแง�
แน� ✡
9 พาจาว ม้า ยิว ชฺา
้ ง อือนา ญา ล่า นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ แง� อ้าว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ
นา คาตา ล่า นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ แง� กงา นี้ แม้แน น้าท้าม นี้ ยา่ � ไม้ กงู นี้ แม้แน จี่
คูแง� “อับ ราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แง� แฮ้งย้า พาจาว มาง อับ ราฮัม นา ยาง
ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ แน� 10 พาจาว ม้า อับราฮัม นา อาล่อมเมอ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ อับ
ราฮัม พิธีขลิบ บ่าฮา กาซื้ง เมอ ล่า� อ้าว น่ อง เวอ พิธีขลิบ ฮา เปิน เมอ ลา� ม้าม้า
นี้ ยา่ พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
ี ลิบ บ่าฮา กาซื้ง เมอ
่ อับราฮัม พิธข
ย้า� 11 ยา น่ อง โย้เวอ ญา พิธข
ี ลิบ ฮา แล่แง� ไม้ ฮา มย้าง ปี่ แง พาจาว ม้า ยางนา
พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี่ แน� ไม้ อับราฮัม ยาง พิธข
ี ลิบ บ่าฮา ฮู่ เวอ ย้า พาจาว มาง
นา นื งบาชี แง� นี้ แม้แนยาว อับราฮัม ชฺา้ ง คาโคลาโค พิธข
ี ลิบ บ่ากงา ฮา แน พาจาว
มางนา นื งบาชี คูชี อือ� อางฮู่ เพล่อ ชี แน ทื่อ ช่างกานญา� แน พาจาว ม้า ยองนา
ยาง ชฺา้ ง อางฮา เพล่อ ปี่ กงา กา� 12 จาว่าแน ชฺา้ ง พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ คูชี อือ� อับราฮัม
พาจาว มางนา นื งบาชี ชี แฮ้ง แม้ แน พาจาว มางนา นื งบาชี คู ยาว� อับ ราฮัม ยอง
อางฮู่ เพลิน
่ ชี แน ทื่อช่างกานญา�
8

พาจาว มางนา นื งบาชี ย้าง
ม้า อับราฮัม แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือนา นี้ แม้แน ก่าม
ค่าน ปี่ ชี� ยองนา ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง ปี่ ฮูพลา ปี่ แงแน� พาจาว มาง แฮ้แม้แน ก่ามค่า
น ปี่ ชี แฮ้ยา่ อับราฮัม อางลี้ บอางล่าว ฮา เค่ ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง
อับราฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ อับราฮัม ยางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย เป�
14 จาว่า แน ชฺา
้ ง อือ อางลี้ บอางล่า ว ฮายเค่ คูชี แฮ้ง พาจาว มางนา ฮาย ชฺา้ ง อือ นา
ชฺา้ งอางเมิง ปี่ ฮูพลา ปี่ ยาว� พาจาว มางนา นื งบาชี ชี แฮ้ง แน พาจาว มาง ก่ามค่าน
แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� 15 อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ พาจาว มางนา ฮาย ชฺา้ ง อือนา
ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ยา่ กูญ่าม ย้า อางลี้บอางล่าว ฮา ซี้ง แง� จ้า ล้อ
เกิง้ เวอ อางลี้บอางล่าว บ่าจา แง� โย้เวอ อางลี้บอางล่าว บ่าฮา ซี้ เป�
16 พาจาว ม้า ก่ามค่า น ฮา ชี อับ ราฮัม อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ ือ คาโคลาโค
อือนา ม้าม้า ย้า ชฺา้ งอางเมิง ปี่ ฮูพลา ปี่ แงแน� ไม้ ยา ยาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงูนา อาง
แอ่ แน ปี่ ล่าแง แนนอ� ยาว นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางลี้ บอางล่าว ฮายเค่ อือ แอ่ แน กงาบู้ บ่า
อ่า� จ้า ชฺา้ ง อับ ราฮัม แม้ แน นื งบาชี คูชี อือ คาตา ย้า กงาบู้ แง� ไม้ อับ ราฮัม กงูมู
คาโคลาโค อือ อางฮู่ แม้ แน เพล่อ ป้าน่ อ� นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง ก่ามค่า น นี้ ยา่
กงู นื งบาชี แฮ้ง วา เป� 17 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “กงา
นางนา ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือ อางฮู่ ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าย่า� แน�✡ อับราฮัม ยาง พาจาว
นื งบาชี ชี แฮ้ มาง ล้า ก้า โย้ เวอ กงู อางฮู่ เพล่อ แง� พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ งซฺี้ อือ นา ฮาย
จี่วด
ี จา แต่ล้า ปี่ ฮู มาง ย้า� แน ม้างม้าเจ้อ บ่าจา กาซื้ง อือนา ฮาย ตอล้า ปี่ ฮู มาง
ย้า�
13 พาจาว

✡ 4:8 4:8 สดุดี 32:1-2

✡ 4:17 4:17 ปฐมกาล 17:5

โรม 4:18
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18 พาจาว

มาง อับราฮัม นา นี้ แม้แน ก่ามค่าน ปี่ เมอ� อับราฮัม ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด
อือ อางฮู่ กงาเพล่อ แงแน� ก่ามค่าน แฮ้ง ม้าม้า แน เพล่อ ล้า คาแม้แน บ่าจา เวิม�
อับราฮัม มือ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า นื งบาชี� แน นื งบาแก่นจ่า แง� ไม้ พา
จาว ม้า ยางนา นี้ แม้ แน ม่า ป้าน่ อ� “นาง อางย่า อางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือย่า มู่ง
ท่า เวอ อูก
่ ่ือ อือ ช้อด ย้า บย่า แง� แน� ✡ 19 อับราฮัม อางแบ จ่าแล่ ย้า� ยา ย่าม่าง
ม่าง ชา ซฺี้ ย่าง ญา จา แงแน� (ไม้ อับ ราฮัม อ่า ญู นี้ ยา่ 100 ปี นี้ ง ล่อ เย�� แน ยา
อางแบ ย้า ซาราห์ ยาง ค่าบา มาง ป่องปอง โย้เวอ อางย่า บ่าดื่ง กางซื้ง แน� 20 จ้า
ล้อแม้เวิม อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง บ่าอี แอ� จ้า อับราฮัม อางอ้าน แฮ้ง
ล่อ บ่า ปา พาจาว มางนา นื งบาชี บย่า เค่ แล แง� แน ยา พาจาว มางนา สรรเสริญ
ฮา แง� 21 อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบา โค ย้า เจ่อ แง� พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน
ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน อางฮา กงากา ม้าม้า ย้าแน� 22 แฮ้งย้า พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน
แต้ม ชี ชี� “อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี ปาปาย ย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ
ชี� แน� ✡ 23 ม้าม้า นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ นู้เวอ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี นี้ ยา่ อับราฮัม นา ทื่อม่าง
แน ปี่ บ่าอ่า� 24 จ้า กงู นา คาตา ย้า ปี่ ล่าง� พาจาว ม้า กงู นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่า
แง� ไม้ กงู ยางนา นื งบาชี คูง น้ อ� พาจาว นี้ มาง ย้า พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง
มางนา ฮา จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ ม้า ย้า� 25 ไม้ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว
มาง พระเยซู นา ยองนา แซ่ ปี่ ชี�
ี จา แต่ล้า แล่
่ แน พาจาว มาง พระเยซู นา ฮาย จี่วด
ปี่ ชี�
่ ไม้ กงูนา ยาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ�

5
กย่างม่อนซ้า อางเลิง่ ย่าง

1 พาจาว ม้า กงูนา ยาง ชฺา
้ ง เพล่อ ปี่

ล่าแง� ไม้ กงู ยางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง ปาปาย�
นี้ แม้ แนยาว กงู พาจาว มางก้ อง ทื่ งกง่า ย้า แม่น แนจาดื้ ง คูแง� ไม้ พระเยซู คริสต์
กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ปาปาย� 2 ไม้ กงู พระเยซู นา นื งบาชี แฮ้งย้า พาจาว มาง กงู นา
ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า แง� กงู กย่า งม่อนซ้า คูแง� ไม้ กงู นื งบาแก่น จ่า คูแง� พาจาว
ม้า กงู นา ยาง อางแปล้น อางซ้า แฮ้ง เปิ่ ง ปี่ ล่า แง แน� 3 อ่า จ่า ม กงู กย่า งม่อนซ้า
คูแง กงู ตูกพานลาบ้าบ แฮ้งนา� ไม้ กงู ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ กงูนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ปี่
ล่าง น้ อ� 4 ก่ามโอ่ด นี้ ยา่ พาจาว มางนา ฮาย กงูนา นื งบาจาบ ปี่ ล่าแง� พาจาว มาง
กงู นา นื งบาจาบ ล่า แง แน กงู กงาแบ ชี นี้ ย่า� กงู นา ฮาย นื งบาแก่น จ่า ปี่ ล่า แง�
5 กงู พาจาว มางนา นื งบาแก่น จ่าง นี้ ยา
่ � กงูนา บ่าฮาย ก่าคย่าวคย่าว ปี่ ล่าเป� ไม้
พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ยาง กงูนา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ไจ กงู นื งบา คล้าว
นู้เวอ ล่ากาน ว่า ปี่ แง� ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ มาง พาจาว มาง ลาก
อางเลิง่ แฮ้ง กงู นื งบา คล้าว นู้เวอ ปลื้ง ล้อน แน ฮา จา ปี่ แง�
6 ไม้ กงู อางด่ออางย่า� แน กงู ค่าตอง นา อางบล่าบ เวอ บ่า ปล่องปูน จ่า แล่ กงา
กา แน ฮา เมอ� พาจาว มาง อางญ่าม ซู้ม แน ซฺ้า ชี ลาง ชี� ยา พระเยซูคริสต์ นา ซฺี้
ปี่ แง� ไม้ กงูมู ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา อางบล่าบ เวอ กงาปูน แล่ ปี่ แง แนนอ� 7 ชฺา้ ง
ทื่อม่าง มางนา ชฺา้ ง อางแม่น อือนา ซฺี้ แต่น ปี่ นี้ ยา่ อางย่าก� จ้า กาเทอกา ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง มาง ชฺา้ ง นาบาตา อางแม่น อือนา ซฺี้ แต่น แง แน อางจา นามบ่าแบ� 8 จ้า พา
จาว ม้า กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าแง� ยา กงูนา ลาก ล่าแง แน� กงู ชฺา้ ง อางบล่าบ เพ
ล่อ เวิม� ยา พระเยซูคริสต์ นา ซฺาลือ ปี่ ชี�
่ ยาว พระเยซูคริสต์ กงูนา ซฺี้ แต่น ล่าชี�
่
✡ 4:18 4:18 ปฐมกาล 15:5

✡ 4:22 4:22 ปฐมกาล 15:6
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9 พาจาว

ม้า อามื้อ กงูนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าง ญ้า� ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี่ แฮ้ง ปา
ปาย ย้า� อ่า จ่า ม กงู ยาง ปาปาย ย้า พาจาว มาง วี่บ่า กไจ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง กงาปูน แล่
คูแง� 10 ค้า แต้ กงู พาจาว มางนา เม้อ คู เวิม� จ้า พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา
กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าง� ไม้ พาจาว ม้า กงูนา แน ยางนา ฮาย อางช่าง เพล่อ ลางกา ปี่ ง
น้ อ� แน กงู นา อางบล่า บ เวอ กงาปูน แล่ ปี่ ล่าง น้ อ� ยาว อามื้อ พาจาว มาง แน
กงูมู นี้ ยา่ อางอ้าน แฮ้งแม้แน อางช่าง เพล่อ กา แล่ง ญ้า� อ่าจ่าม กงูมู นี้ ยา่ พาจา
วอางย่า ม่าง จี่ วด
ี แฮ้ง ปาปาย� ม้า ม้า ย้า อางบล่า บ กงาปูน แล่ คูแง� 11 อ่า จ่า ม
กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ไจ อางเลิง่ ฮา ปี่ ชี่ อือนา
กย่า งม่อนซ้า คูแง� ไม้ พระเยซู พาจาว มางนา แน กงู นา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน
อางช่าง เพล่อ ลางกา ปี่ ล่าง มาง น้ อ�
อาดัม แน พระเยซู

12 ชฺา
้ งอางเมิง

นู้เวอ อางบล่าบ อ้องล้า ชี นี้ ยา่ � ชฺา้ ง ทื่อม่าง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง
ปาปาย ย้าเป� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อาดัม เป� แน อาดัม พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮากฮู่
เวอ ชฺา้ ง แต่ง ชี มาง ย้าเป� อางบล่าบ แฮ้ยา่ ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้ง คาตา ย้า ซฺ่ืย อ้องล้าน
ชี� ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ กงาซฺี้ คูแง� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ อางบล่า บ ฮา คูแง�
13 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางบล่าบ ตอล้า ชี แฮ้ญ่ามเมอ� โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ บ่า
จา กาซื้ง� แฮ้งย้า พาจาว มาง แฮ้ญ่ามเมอ อ่า ซ่าง มาง อางบล่า บ แฮ้ง อางบล่า บ
ปาบ โย้ เวอ บ่า แต้ม ชี แง� ไม้ เจิน
้ เจ้อ อางลี้ บอางล่า ว บ่า จา กาซื้ง วา� 14 จ้า ชฺา้ ง
คาโคลาโค นี้ ยา่ ซฺี้ อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าฮื่น แล่ ปูน กงากา� ตื่น อาดัม จี่วด
ี แต่จา เมอ
จาย โมเสส จี่วด
ี แต่จา เมอ เคอ ย้า� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ ซฺี้ คูแง� อาดั
ม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่ากงา ฮา เวิม� อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ พาจาว
มางนา บ่าน่า จ่าง แฮ้งย้า เป�
ทื่อช่างกานญา เป� อาดัม แน พระเยซู น่ อง เวอ ลือ มางเย่ด อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่
ฮาย ชฺา้ ง อางบย่า อือ ก้อง ม้างม้า เจ้อ ตอล้า ปี่ แง� 15 จ้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา
ก่ามป่อน อางแอ่ แน ปี่ แฮ้ยา่ อาดั ม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา บ่าตู่ เป� อาดั ม อางบ
ล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ซฺี้ คูแง� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้
ย่า แน ก่ามป่อน ปี่ แฮ้ยา่ � ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� พาจาว มาง
ชฺา้ ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ยา่ � แน ก่ามป่อน ปี่ แฮ้ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง อือ
นา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ปาปาย ย้าเป�
16 พาจาว มาง ชฺา
้ ง อือนา ก่ามป่อน ปี่ แฮ้� แน อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ บ่าตู กา�
ไม้ อางบล่า บ ทื่อ เทอ ฮา ชี แฮ้ ยา่ พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ต้าดต่อ น ชฺา้ ง
อางซี เพล่อ ปี่ แง� จ้า ก่ามป่อน แฮ้ ยา่ ชฺา้ ง อือ อ่า ล่อ เทอ อางบล่า บ ฮา เวิม� พา
จาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง� 17 จาว่าแน อาดัม แน ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี
แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ชี่ แน ยาว� พระเยซู คริสต์ แน ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง อาดั
ม อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� พระเยซูคริสต์ พาจาว มางนา ฮาย ชฺา้ ง อือนา
นาบาตา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ ชี�
่ แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ ชี�
่
แน ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา
แล คูแง�
ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง อางบล่า บ ฮา ยาว� พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ต้าดต่อ น
ชฺา้ ง อางบล่าบ เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป� ยาว ทื่อช่างกานญา เป� ไม้ ชฺา้ ง ทื่อม่าง
18
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อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ
ปี่ แง� แน ยองนา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ แง� 19 ชฺา้ ง ทื่อม่าง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน ฮาย
ยาว� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย ชฺา้ ง อางบล่าบ เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป� ทื่อช่าง
กานญา� ชฺา้ ง ทื่อม่าง พาจาว มางนา น้าจ่า ชี แฮ้ง� ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง
นื งบาจาบ อือ เพล่อ ปี่ แง�
20 พาจาว มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ม่าย แต้ม ปี่ ชี่ แฮ้ยา
่ � ชฺา้ ง อือนา ม่ายแบ
ปี่ แง� ยอ อางบล่าบ จา แงแน� จ้า ชฺา้ ง อือ อ้าล้อ อางบล่าบ ฮาย บย่า เค่ แง� พา
จาว มาง ชฺา้ ง อือนา แฮ้ล้อ ย้า ลากซื่งกง่ากย้า บย่า เค่ แง� 21 ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ ย่า
เจ่น เพล่อ ยาว ซฺี้ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� พาจาว มาง พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง
ปาปาย ชฺา้ ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง� แน ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง� แน กงูนา ยางก้อง
ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง�

6
อางบล่าบ เวอ ซฺี้ ยาว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี จา ย้าง

นี้ ก้าม บ้า เจอล้อ แม้ ฮา แง� อางบล่า บ ฮา แล แล่ ยาว พาจาว มางนา อางอ้าน
แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน ลากซื่ งกง่า กย้า ปี่ แง ลา� 2 แฮ้ แม้ แน บ่า ฮา โจ� กงู อางบล่า บ
เวอ ซฺี้ เจิก
ี ไจ จาดื้ง แง� 3 นองมู นี้
่ ลางญ้า� ท้าว บ้าเจอล้อแม้ อางบล่าบ เวอ จี่วด
ย่า บ่าแบ คูลา� กงู ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพ
ล่อ เมอ� กงู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ โย้เวอ ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพลิน
่ ญา แน� 4 นี้ แม้แนยาว
กงู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ ชี่ แฮ้ยา่ � กงู นา พระเยซู ก้อง ทื่ งกง่า แน พูม ชี ล่าชี่
ช้อด ย้าเป� แน กงู ยาง ซฺี้ อางเลิง่ โย้เวอ ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ญ้า� ยาว พาจาว
กงู อางโบ้ง มาง ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ พระเยซูคริสต์ นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ แง� ไม้
กงูนา คาตา แน พระเยซู แม้แน จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่าง แนนอ�
1

5 ไม้

กงู ยาง ซฺี้ ชี แฮ้งแม้แน ซฺี้ ยาว� กงู ยางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน กงาเพล่อ แง�
กงู ยาง จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ คูแง� 6 กงู อางแบ คู
ย้า กงู จี่วด
ี อางอ้าน นี้ ยา่ ไม้กางเขน ท่า เวอ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ตื่อตี้ด ชี
ญา แน� ไม้ ค่าตอง อางบล่าบ จา ชี แฮ้ง ล่าที่ โค ปี่ ง แนนอ� นี้ แม้แนยาว กงู อางบ
ล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ แล แล่งลา� 7 ไม้ ชฺา้ งซฺี้ ชี อือย่า อางบล่าบ ปูน แล่ง ญ้า�
8 กงู

พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ ยาว� กงู เจ่อ แง กงู ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่
วีดม้าม้า กงาไจ จาดื้ง แงแน� 9 กงู อางแบ ย้า พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ยาว จี่วด
ี จา แต่ล้า
แล่ชี่ แฮ้ม้า บ่าซฺี่ แล่ก้าน แน� ซฺี้ นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นา บ่าม่าย ซฺี้ แล่ ปี่ กงา กางลา�
10 ยา ทื่อเทอ นี้ ง ญา ซฺี้ แง� แน ทื่อเทอ นี้ ง อางบล่าบ มางนา ก่าไจ่ ญ้า� แน อามื้อ
ยา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาไจ จาดื้ง ล้างญ้า� 11 นองมู นี้ ง ทื่อช่าง
กานญา นี้ แม้แน แบ ชี คู โว� ค่าตอง อางโต นี้ ยา่ อางบล่าบ โย้เวอ ซฺี้ เจิก
่ ลาง ญ้า�
จ้า นอ พาจาว มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า ไจ จาดื้ง คูแง� ไม้ พระเยซู คริสต์ ปา
ปาย ย้าแน�
12 นี้ แม้ แนยาว อางบล่า บ ย่า เจ่น บ่า เพล่อ โจ� อางบล่า บ นี้ ยา
่ นองนา ฮาย ยาง
นา น่าจ่า ปี่ ล่าง� แน ยาง ตานฮา วา แน ฮายเค่ ปี่ ล่าแง� 13 นองมู นี้ ยา่ อางบล่าบ
มางนา นอง อางโต เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ จา ชี แฮ้ง อางเลิง่ บ่า แม่น บ่า ปี่ ไจ ฮา โจ� จ้า
ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้ง พาจาว มางนา ปี่ ปาว� ชฺา้ งซฺี้ แอ ยาว จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง

โรม 6:14

320

โรม 7:3

ฮา ชี แฮ้งแม้แน� นี้ แม้แนยาว พาจาว มางนา นอง อางโต เวอ กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี แฮ้ง
อางเลิง่ อางแม่น ไจ ฮาย ปี่ ปาว� 14 อางบล่าบ ม้า นองนา อางบล่าบ บ่าม่าย ฮา ปี่ ล่า
กงากา แล่งลา� ไม้ นอ อางลี้บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง วา แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูง
บ่าอ่า� จ้า นอ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง วา แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูแง�
พาจาว มาง ย่าเจ่น เพลิน
่ ปาว
กงู บ้าเจอล้อแม้ ฮา แล แล่แง� ไม้ พาจาว ม้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า
ยาว ปาปาย� กงูนา อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ก่าไจ่ ปี่ ล่าง ญ้า� ท้าว กงู อางบล่าบ ฮาย
แล แล่ง นี้ ยา่ อางซูม ลา� แฮ้แม้แน บ่าฮา คูโจ เป� 16 นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ คูลา� ย่า
เจ่น นี้ ยา่ ค่าตอง เจ้านาย มางนา กงาน้าจ่าง แน� ท้าว นอ อ่าซ่าง ย่าเจ่น เพล่อ แง�
อางบล่า บ ฮาย ซฺี้ ปี่ แฮ้ มาง ย่า เจ่น เพล่อ ล่า� อ้าว พาจาว มาง ย่า เจ่น เพล่อ แง�
แน ยางนา น้า จ่าง� ไม้ พาจาว มางนา น้า จ่าง นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ น้ อ�
17 จ้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คู โว� ค้าแต้ เวอ นอ อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ คูแง�
จ้า อามื้อ นอ พาจาว มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง กงา นองนา ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง แฮ่ง โค ย้า ฮายเค่
คูแง� 18 นี้ แม้แนยาว นอ อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ แล่งลา� จ้า นอ พาจาว มาง ย่า
เจ่น เพล่อ� แน ยาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ คูแง� 19 (กงา นองนา ย่าเจ่น อางเลิง่
นี้ ง ไจ จี่เพ้ก น้า ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นอง บ่าน่าแบ กานา วาม ค่า�� ค้าแต้ เวอ นอง อาง
โต แฮ้ง อางบล่าบ แน อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป� อามือ
นองมู นี้ ง มือ ค่าตอง อางโต แฮ้ง พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ปาว� ย่าเจ่น เพล่อ พา
จาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ นี้ ยา่ ฮาย ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ แง เป�
15 นี้ ก้าม

20 ค้า แต้ เวอ นอง อางบล่า บ ย่า เจ่น เพล่อ เมอ� นอ อางเลิง
่ อางกง่า อางเกิง อือ
บ่าฮา เวิม อางกงา ย้า� 21 จ้า นอง แฮ้แม้แน จี่วด
ี ไจ คูชี แฮ้ยา่ บ้าเจอ กงาย คูแอ�
นอง กงา คูชี แฮ้ยา่ อามือ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า เป� ไม้ อางเลิง่ แฮ้ออ
ื ย่า
นองนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าง เป� 22 จ้า อามือ นอ อางบล่าบ ปูน แล่ คูงญา� แน พาจาว มาง
ย่า เจ่น เพลิน
่ ญ้า� นอง พาจาว มาง ย่า เจ่น เพล่อ ชี นี้ ย่า บ้า เจอ กงาย แอ� นอง
กงา คูชี แฮ้ยา่ นอง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาเพล่อ คูชี แฮ้งย้า เป� นอง ชฺา้ ง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง เพล่อ คูชี นี้ ยา่ นองนา ฮาย พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่
23
ล่าง เป� อางบล่าบ ม่าง กงู นา ปี่ ล่าง แฮ้ยา่ � กงู นา ซฺี้ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า� จ้า พาจาว
มาง กงูนา ปี่ ล่าง แฮ้ยา่ � กงูนา จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง แฮ้งย้า� ไม้ พระเยซู คริสต์
กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ปาปาย แน�

7
อางบี่อางบล้อง ยู้ กาง อางเลิง่ แฮ้ง จี่เพ้ก ชียา้ ง

1 คริสเตียนม้องน้าม

นอง เวอ� นองมู นี้ ง อางลี้บอางล่าว นี้ งนา อางแบ แม่น กาย้
า� นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ คูลา� อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ จี่ วด
ี แต่ จา เมินญา� ชฺา้ ง
2
อือนา ม่าย ฮายเค่ ปี่ กงากา แงแน� ค่าบาย่า อางบล้อง จา ชี มางนา ฮู ปาว� ยาง
อางบล้อง มาง จี่วด
ี แต่จา เมอ ยา จู้ บ่าจา กงากา� อางบีอ
่ างบล้อง ยู้ กาง อางลี้บอาง
ล่าว แฮ้งแม้แน ย้า� จ้า ยาง อางบล้อง มาง ซฺี้น ยาว ยาง มือ อางบีอ
่ างบล้อง ยู้ อางลี้
3
บอางล่าว แฮ้ง กงาปูน แล่แง� จ้า ยาง อางบล้อง มาง จี่วด
ี แต่จา เมอ ยาง ฮาก ค่า
บา เพล่อ แอ ยาว� ยา จู้ จา ชี แน ทื่อช่างกานญา� จ้า ยาง อางบล้อง มาง ซฺี้น ยาว�
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ยา อางบี่อางบล้อง ยู้ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง กงาปูน แล่ แง� แน ยาง ฮาก ค่าบา เพล่อ
แอ ยาว อ่าซ่าง มาง ยางนา จู้ จา ชี แน บ่าจี่ กงา กาเป�
4 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู นี้ ง ทื่อช่างกานญา พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ง
ปาปาย ย้า นอง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ซฺี้ ปูน แล่ชี่ แฮ้ยา่ � ไม้ นองนา พระเยซูคริสต์ ซฺี้
ยาว จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ชี่ นี้ มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าแง แนนอ� แน กงูนา พาจาว มางนา
จองไจ ฮา ปี่ ปี่ ล่าแง แนนอ� 5 ค้าแต้ เวอ กงู ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่า ฮา
ปี่ แฮ้ง แม้ แน จี่ วด
ี ไจ เค่ เมอ� อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง กงู นา ฮา ตานฮา จา ปี่ ล่า แง�
ยาว ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา แฮ้ง กงูนา ม่า อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ปี่ ล่าแง� นี้ งย้า กงู
ค่าตอง นา ฮา ซฺี้ ปี่ อางเลิง่ อือ ฮา คูแง� 6 จ้า อามื้อ กงูมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว กงูนา
ชู ล้อง ชี ล่าชี่ แฮ้งนา ซฺี้ ปูน แล่ คูง ญ้า� อามื้อ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว กงู เจ้านาย มางนา
ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง� แน กงูมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว เวอ ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน อางอ้าน
ป้าค้า จี่วด
ี บ่าไจ เค่ แล่ก้าน� จ้า กงูมู นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซฺ่ือ ไจ คูแง� แน กงูมู นี้ ยา่ อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ เค่ คูแง�
อางลี้บอางล่าว แน อางบล่าบ ย่าง
บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา� อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ อางบล่าบ ลา� แฮ้แม้ บ่า
อ่า เป� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว บ่าจา ยาว� กงา บ่าแบ นอ อางบล่าบ นี้ ยา่ บ้า
เจอ แน� ไม้ อางลี้ บอางล่าว เวอ “ตานฮา บ่าจา โจ�” แน บ่าแต่ ม ชี อู�
้ กงา บ่าแบ
นอ� ตานฮา นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� 8 จ้า อางบล่าบ แฮ้ยา่ อางลี้บอางล่าว ไจ
กงานา ฮาย ตานฮา กูยา่ งกูเจ้อ จา ปี่ ล่าง� อางลี้บอางล่าว บ่าจา ยาว อางบล่าบ นี้ ง
อ่าซ่าง มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา กงา กางลา� 9 ค้าแต้ เวอ กงา ทื่อเทอ ย้า อางลี้ บอาง
ล่าว บ่าฮายเค่ แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แอ� จ้า อางลี้บอางล่าว จา ยาว อางบล่าบ คาตา ย้า
จา ล้า แล่ช�
ี ปี่ ล่า คา
ี่ 10 แน กงาม ซฺี้น แอ� นี้ แม้แนยาว อางลี้บอางล่าว กงานา จี่วด
แม้แน ชี่ แฮ้ง กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าง เป� 11 ไม้ อางบล่าบ แฮ้ยา่ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง
ไจ กงานา จ้อบ ล่าง� แน กงานา แซ่ ล่าง� 12 นี้ แม้แนยาว อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง เป� แน อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง� อางกง่า
อางเกิง แน อางแม่น เป� 13 นี้ แม้แนยาว ม้างม้าเจ้อ อางแม่น นี้ ยา่ กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่
ล่าชี่ ลา� แฮ้แม้ บ่าอ่า เป� จ้า อางบล่าบ แฮ้งย้า กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � อางบ
ล่าบ แฮ้ยา่ ม้างม้าเจ้อ อางแม่น แฮ้ง ไจ กงานา แซ่ ล่าง� ไม้ กงานา กงาแบ ปี่ ล่าง
น้ อ� อางบล่า บ ม้า ม้า แฮ้ ยา่ บ้า เจอล้อ แม้ จา แงแน� แน อางลี้ บอางล่า ว เวอ ม่าย
ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าง� อางบล่าบ นี้ ยา่ นาบาตา บ่าแม่น แน�
7 นี้ แม้แนยาว

อางบล่าบ ย่าง
กงู อางแบ ย้า อางลี้ บอางล่า ว นี้ ย่า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มางก้ อง
จายลือ ชีแน� จ้า กงาย่า ชฺา้ ง กานแอ� แน กงานา ก่อง อางบล่า บ ย่า เจ่น เพล่อ ปี่
ล่าง ญ้า� 15 กงาย่า ค่าตอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้งนา บ่าแบ นอ� บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา
แงแน� ไม้ กงา ค่า ตอง อางเลิง่ ซอ อือ บ่า ฮา� จ้า อางเลิง่ บ่า แม่น ค่า ตอง อางเลิง่
เม้อ อือ ฮา แง� 16 กงา ค่า ตอง อางเลิง่ บ่า ฮา ซี้ง อือ ฮา ชี นี้ ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง�
กงาย่า อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา อางแม่น แน เจ่อ แงแน� 17 ม้าม้า นี้ ยา่ อางเลิง่ นี้ แม้
ฮา ชี ม้า กงา อางโต มาง บ่าอ่า� จ้า กงา อางโต นู้เวอ อางบล่าบ ม่าง ฮาย ชี� 18 กงา
อางแบ ย้า กงา อางโต นู้เวอ อางเลิง่ อางแม่น บ่า จา แน� กงา อางโต แน ชี่ นี้ ย่า
ชฺา้ ง อางซฺ่า อางคอ ตานฮา แฮ้ง นา จี่ เคอ แง� กงาย่า อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซี้ แง�
จ้า บ่าฮา กงากา� 19 กงาย่า ค่าตอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซี้ง อือ บ่ากงา ฮา� จ้า กงา
14
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อางเลิง่ บ่าแม่น ค่าตอง บ่าฮา ซี้ง อือ ฮาย แอ� 20 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน กงา ค่าตอง
อางเลิง่ บ่าฮา ซี้ง อือ ฮาย ยาว� แฮ้แม้ อางเลิง่ ฮา ชี ม้า กงา อางโต มาง บ่าอ่า� จ้า
กงา อางโต นู้เวอ อางบล่าบ ม่าง ฮา ชี�
21 แฮ้งย้า กงามมือ อางลี้บอางล่าว ทื่อย่าง กงาแบ แอ� กงา นี้ แม้แน กงาแบ แอ�
อ่าล่อม เมอ กงา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซี้ แง� แฮ้ญ่าม เมอ ย้า กงา อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา แงแน� 22 กงา นื งบา นี้ ยา่ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว นี้ งนา ซอ แง� 23 จ้า กงาม
ฮู มย้าง แล่ แอ่ กงา อางโต นู้เวอ อางลี้ บอางล่า ว ทื่อ ย่าง ล่า กาน ว่าย จา แล่ง แน�
อางลี้ บอางล่า ว นี้ ม้า พาจาว มาง อางลี้ บอางล่า ว กงา นื งบา มาง ซอ ชี แฮ้ง นา ก่า
ฮื่น ปี่ แง� แน กงานา ฮา อางบล่าบ เวอ อางลี้บอางล่าว กงา อางโต นู้เวอ ล่ากาน ว่า
ดื้ง มาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าง� 24 กงา ซื่งกง่ากย้า คาบอล้อ ม้าม้า ย้า� ไม้ ตานฮา ชฺา้ ง
อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี นี้ ยา่ กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าแง� ท้าว กงานา อ่าซ่าง ปล่อง
จี่ วด
ี ชฺา้ ง อางซฺ่า อางคอ เวอ จายล้า ชี นี้ มาง ก้อง กงาปูน ปี่ ล่า แง� 25 กงา พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา ปล่องปูน ปี่ ล่าง
ญ้า�
เอ้อ� กงา นื งบา นี้ ยา่ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ย่าเจ่น เพล่อ� จ้า กงา อาง
โต ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี นี้ ยา่ อางบล่าบ เวอ อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ย่าเจ่น
เพล่อ แง�

8

อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา จี่วด
ี ไจ เค่ ย้าง
นู้เวอ จายแล ปี่ นี้ ยา่ อ่าซ่าง พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ แง� พาจาว
ม้า ยางนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ เป� 2 ไม้ กงู พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ ยาว� อางค่ องอาง
ล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง กงู นา ฮาย จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่าง� แน กงู นา ฮา
อางบล่าบ ล่าที่ ฮาย ซฺี้ ปี่ แฮ้ง กงาปูน ปี่ ล่าง ญ้า เป� 3 โมเสส อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่
กงู นา อางบล่า บ เวอ บ่า ปล่องปูน ปี่ ล่า กงา กา� ไม้ กงู นื งบา นี้ ยา่ อางด่ ออางย่า�
จ้า พาจาว ม้า กงูนา อางปล่องปูน ปี่ ล่า กงากา� พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือ นื งบา เวอ อางบ
ล่าบ แฮ้งนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง ญ้า� ยา ยาง อางย่า มางนา ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ปี่ ชี่ กงูมู
ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ แม้แน ย้า� ไม้ ยางนา กงูนา วีบ
่ ่ากไจ แต่น ปี่ ล่าง� แน ยางนา อา
4
งบล่าบ แฮ้งนา ก่างพยา ปี่ แง แนนอ� พาจาว มาง นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ กงู นา
อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ฮายเค่ ปี่ ล่าง แนนอ� กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางซฺ่า
อางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี บ่าไจ� จ้า กงูมู นี้ ยา่ อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ คูชี อือ ย้าเป�
5 ไม้ อ่า ซ่าง ชฺา
ี ไจ แง�
้ ง อางซฺ่า อางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้ง แม้ แน จี่ วด
ชฺา้ ง แฮ้ม้า ตานฮา มาง กงา ซี้ อางเลิง่ อือ ตี่ นต้อง แง� อ่าซ่าง อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ แง� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า อางค่องอางล้า อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงา ซี้ง อางเลิง่ อือ ตี่ นต้อง แง� 6 ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง
ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ คูชี อือย่า ซฺี้ แง� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง
ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ คูชี อือย่า จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แง� แน ยอ แม่น แน
กงาจากงาดื้ง แง� 7 อ่าซ่าง ชฺา้ ง อือ นื งบา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้ง แม้ แน จี่ วด
ี ไจ แง�
ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื พาจาว มางนา เม้อ อือ ย้าเป� ไม้ ยอ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา
บ่าฮายเค่ คู� แน ม้าม้า นี้ ยา่ ยอ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮายเค่ กงา
1 นี้ แม้ แนยาว
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กา� 8 อ่าซ่าง ชฺา้ ง อือ นื งบา มาง ม่ายฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่ วด
ี ไจ แง� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื พา
จาว มางนา ฮาย ยองนา นื งบาจาบ ปี่ บ่ากงา เป�
9 พาจาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง นองก้อง ดื้ง ยาว� นอ ชฺา
้ ง
อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี บ่าไจ คู� จ้า นอ อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่ วด
ี ไจ คูแง� อ่าซ่าง พระเยซู คริสต์
ชฺา้ ง เพล่อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู คริสต์ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง จาน
ญาเป� 10 พระเยซูคริสต์ นองก้อง ดื้ง ยาว� อางบล่าบ แฮ้ง นอง อางโต แฮ้งนา ฮาย
ซฺี้ ปี่ ล่า เวิม� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง นองนา ฮาย จี่ วด
ี จา ปี่ ล่าง� ไม้
11
พาจาว ม้า นองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ� พาจาว มาง อางค่องอางล้า พระ
เยซู ซฺี้ ยาว ยางนา ฮาย จี่วด
ี จา ล้า แล่ ปี่ ชี่ แฮ้มาง นองก้อง ดื้ง ยาว� พาจาว พระเยซู
คริสต์ ซฺี้ คายาว ยางนา ฮาย จี่ วด
ี จา ล้า แล่ ปี่ ชี่ แฮ้ มาง� ยาง อางค่ องอางล้า นอง
ก้อง ดื้ง ชี แฮ้ง ไจ นอง อางโต กงาซฺี้ แฮ้งนา จี่วด
ี ปี่ ล่าง�
12 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ�

กงูยา่ ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง
กงู นา ม่าย ฮา ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง แม้ แน บ่า ฮา คูเป� 13 จาว่า แน นอง ชฺา้ ง อางซฺ่า อางคอ
ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ คู ยาว� นอ กงาซฺี้ คูแง� จ้า จาว่าแน นอง
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา ตอย นอง อางโต อางบล่าบ ฮา ชี มางนา แซ่
ปี่ ยาว� นอ จี่วด
ี ม้าม้า จา แง�
14 ไม้ อ่าซ่าง พาจาว มาง อางค่ องอางล้า มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้ แน จี่ วด
ี ไจ แง�
ชฺา้ ง แฮ้ ม้า พาจาว มาง อางย่า เป� 15 ไม้ พาจาว มาง นองนา อางค่องอางล้า ปี่ ล่า
ชี่ แฮ้ยา่ นองนา ย่าเจ่น แค อางคา บ่าฮาย เพล่อ ปี่ ล่า เป� จ้า นองนา ฮาย พาจาว
มาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าง� แน กงูนา ฮาย พาจาว มางนา “อ่าโบ้ง�” แน ฮ้าว ปี่ ล่าง�
16 พาจาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง แฮ้ ยา
่ กงู นื งบา แฮ้ง นา ฮายแบ ปี่
ล่าง� กงู พาจาว มาง อางย่า แน� 17 กงู พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ยาว� กงู พาจาว
มาง ยาง อางย่า อือนา ก่ามป่อน กอ ชี ปี่ ชี่ แฮ้ง อางซื้ง กงาเพล่อ คูแง� แน กงู พระ
เยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน พาจาว มาง ก่ามป่อน กอ ชี ชี แฮ้ง กงาบู้ คูแง� จ้า กงู
พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน กงาโอ้ ด ตูก พานลาบ้า บ คูแง� ยาว น่ อง โย้ เวอ พา
จาว มาง กงูนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง� ยาง พระเยซูคริสต์ นา ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป�
กงู นื งบาแก่นจ่า แฮ้ง กงามย้าง ย้าง

กงา เย้ง แง� กงู อามือ ตูก พานลาบ้า บ นี้ ย่า� พาจาว ม้า ล้อม้ อก ฮื่อ แงแน
กาญ่าม เวอ กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง แฮ้งนา� เพ้ก ฮู ยาว นาบาตา อี้ แน� 19 ไม้ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี นี้ อือย่า ล่อ ฮู คูแง� พาจาว ม้า ล้อนื ง
เวอ ฮา มย้าง ปี่ แง� ยาง อางย่า เพล่อ ชี อือ อ่าซ่าง แน� 20 พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี นี้ อือ ย่า ยอง เพล่อ ชี แฮ้ง นา นื งบาบ่า จาบ คู� จ้า พาจาว
มาง ยองนา แฮ้ แม้ แน ฮาย เพล่อ ปี่ แง� ไม้ ยา นี้ แม้ แน นื งบาแก่น จ่า แง� 21 ยาง
กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี นี้ ออ
ื ย่า แฮ่ว กือ โปยว แอ อางเลิง่ แฮ้ง กงาปูน แล่ แง� ยาง อาง
ย่า อือ พาจาวอางย่า กงาเพล่อ ชี แฮ้ง นา ซู้ม แน กงาปูน แล่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน เป� แน
ยองมู นี้ ยา่ จี่ ว ีดม้า ม้า กงาจา คูแง� 22 ไม้ กงู อางแบ คู ยา้ พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี นี้ อือย่า อามื้อ เคอ ย้า ด้ากย้าง อูง้ ฮ้าว คูง แน� กูยา่ งกูเจ้อ
นี้ อือย่า ค่าบาย่า อางย่า ชาเกิด
้ เมอ� ด้ากย้าง ลาบ้าบ แฮ้งแม้แน ย้า ด้ากย้าง ลาบ้า
บ คูแง� 23 ด้ากย้าง อู้งฮ้าว คูชี อือย่า ม้างม้าเจ้อ พาจาว มาง แต่ง ชี อือ แอ่ แน บ่า
18
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อ่า เป� จ้า กงูมู อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้ คูชี อือ คาตา ย้า นื งบา คล้า
ว อู้งฮ้าว คูแง� อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ยา่ ต่องก่า เวอ พาจาว มาง กงู นา
ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป� กงูยา่ พาจาว มาง กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา มู่งท่า โย้เวอ
อางโต อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่ายาว� ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าง แฮ้นืง นา ล่อ คูแง� 24 พาจาว
ม้า กงู นา ฮาย อางบล่า บ ปูน ปี่ ล่าง ญ้า� แฮ้งย้า กงู นื งบา นู้เวอ นื งบาแก่น จ่า คูง
นี้ ยา่ � จ้า กงู ยา่ ค่าตอง จา ชี อือนา ม้าม้า แน นื งบาแก่น จ่าง บ่าอ่า เป� อ่าซ่าง จา
แง ค่าตอง จา ชี แฮ้งนา นื งบาแก่นจ่า แงแน� 25 จ้า กงูยา่ กงู บ่ากงา มย้าง แฮ้งนา
นื งบาแก่นจ่า คูแง� แน กงู บ่ากงา มย้าง แฮ้งนา โอ้ด ล่อ คูแง�
26 กงู ด่อย่า เมอ อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง มาง กงูนา ปล่อง ลือ ล่าชี่ แฮ้งแม้
แน ย้าเป� กาเทอกา กงู บ่าแบ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ บ้าเจอ ป้า แงแน�
จ้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง อู้ ง ฮ้า ว กงู นา ป้า ปี่ ล่าง� ไม้ ยา อูง้ ป้า แง
เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ อ่อก กา แอเคอ ย้า� 27 จ้า พาจาว กงูนา นื งบา อางแบ ล่าง ม้าย่า อาง
แบ ย้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นื งบา โย้เวอ บ้าเจอ จา แงแน� ไม้ อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า� พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้ง ล่อ นี้ ง ญา พาจาว มาง
ชฺา้ ง อือนา ป้า ปี่ แง�
28 กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้า กู ยา
่ งกู เจ้อ ตื่ง อางแม่น แน บ่าแม่น อือนา ฮาย ชฺา้ ง
ยางนา ลาก อือก้อง จองไจ จา ปี่ แงแน� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือ ย้า�
ยาง เย้ง ชี ชี แฮ้งแม้แน� 29 พาจาว ม้า ยองนา แช้ ชี ญ้า� แน ยองนา พาจาวอางย่า
ม่าง แม้แน เพล่อ ปี่ แง� ไม้ พาจาวอางย่า ม่างนา คริสเตียนม้องน้าม อางบย่า กางมู
โย้เวอ� อางย่า ซากาว เพล่อ ปี่ ง แนนอ� 30 นี้ แม้แนยาว พาจาว ม้า ชฺา้ ง ยาง แช้ ยู้ ชี
อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ แง� แน ยาง ชฺา้ ง ฮ้าว ล้า ปี่ ชี่ อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง� แน ยาว
พาจาว มาง ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า แง�
พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง แง
นี้ เลิง่ นา บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา� พาจาว มาง กงูก้อง ดื้ง ยาว� กงูนา อ่าซ่าง บ้า
เจอ ฮา ล่า กงา กาแง� 32 พาจาว ม้า ค่าตอง อางย่า มางนา บ่าเจอบ่าค่อย� จ้า ยา
ยาง อางย่า ม้าม้า มางนา ซฺี้ ปี่ ชี�
่ ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่
แง แนนอ� พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา กงูนา อางปี่ ล่า กงากา แน ยาว� ยา กงู
นา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ คาตา แน บ่าปี่ แล่ ล่า กงา ลา� 33 อ่าซ่าง พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้
ชี นี้ อือ นา อางเลิง่ ซฺ้า จี่ แง� อ่า ซ่าง มาง บ่า จา� ไม้ พาจาว ม้า กงู นา อางซี อางบ
ล่า บ บ่า ยู่ ล่า เป� 34 ท้าว กงู นา อ่า ซ่าง อางเลิง่ ซฺ้า จี่ ล่าง� อ่า ซ่าง มาง บ่า จา� ไม้
พระเยซู ซฺี้ ยาว จี่วด
ี จา ล้าน แล่ง ญ้า� แน อามื้อ ยา พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า
ดื้ง ชี� แน ยา กงูนา จี่ แต่น ล่าแง� 35 ท้าว บ้าเจอ จา แง� กงูนา ฮาย พระเยซูคริสต์
ลาก อางเลิง่ โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแอ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � บ่าจา เป� ตื่น อางเลิง่ กงูนา ฮาย ตูก
พานลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ อือ ล่าอ้าว� กงูนา ฮาย นื งบาต่องลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ อางเลิง่ ล่าเวิม�
ตื่น เค่คาม อางเลิง่ ล่าอ้าว จฺ่ ืงคู แบ่ซฺู่ อางเลิง่ ล่าเวิม� ตื่ง ตูกพาน อางเลิง่ ล่าอ้าว อา
31 กงู

งก่าอางตูม ตูม แล่เซฺ่อ บ่าจา อางเลิง่ ล่าเวิม� ตื่ง กงู ป้าดจาซฺี้ อางเลิง่ ล่าอ้าว กงู ซฺี้
อางเลิง่ ล่าเวิม� 36 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“กงู นาง ปาปาย ป้าดจาซฺี้ กูญ่าม ย้า�
ชฺา้ ง อือ กงูนา ยอง แกะ แซ่ จฺ่า อือ แม้แน ฮาช่าง ล่าง� แน� ✡
✡ 8:36 8:36 สดุดี 44:22

โรม 8:37
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โรม 9:11-12

37 จ้า กงู

กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ก่าไจ่ ยา� ไม้ พระเยซูคริสต์ กงูนา ลาก ล่าง มาง ปาปาย
ย้า� 38 ไม้ กงา อางแบ ม้าม้า ย้า บ้าเจอ เวิม กงู นา พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ โย้เวอ
บ่าฮาย เจิก
ี แต่ จาดื้ง ล่าอ้าว กงู ซฺี้ ชี ล่าเวิม� ตื่ง
่ อ่อก ปี่ ล่า กงา กาแน� ตื่น กงู จี่วด
เท่ วาด่า ล่า อ้าว แด่ ยา่ ล่า อ้าว บ้า เจอ ล่า ที่ เวิม� ตื่ง อามือ ล่า อ้าว กาญ่าม ล่า เวิม�
39 ตื่น มู่งท่า ล่าที่ ล่าอ้าว ล่าลูก ล่าที่ ล่าเวิม� แน บ่าเจ่อ เวิม กงูนา พาจาว มาง ลาก
อางเลิง่ โย้เวอ บ่าฮาย เจิก
่ อ่อก ปี่ ล่า กงา กา� พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ นี้ ยา่ กงู พระ
เยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง มย้าง ชี แฮ้งย้า เป�

9

พาจาว มาง อิสราเอลชฺา้ ง อือนา แช้ยู้ ชียา้ ง
อามือ อางเลิง่ ชา จี่ แล นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า เป� กงา พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง แน
กงา บ่ากงา จี่ จ้อบ เป� กงา นื งบา แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงา อา
มื้อ อางเลิง่ ชา จี่ แล นี้ งนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่าง� 2 กงา นาบาตา บ่าม่อนบ่าซ่า แน
กูญ่าม ย้า นื งบาต่องตูกพานลาบ้าบ แง� 3 ไม้ ยิวชฺา้ ง กงา ม้องน้าม อางเจ้ออางจาด
นี้ ยา่ อางบย่า ย้า จา แง� พระเยซู นา บ่าเจ่อ จ่า คูแน� จาว่าแน อางเพล่อ ตอ กาแน
ยาว กงานา ยิวชฺา้ ง อือนา วีบ
่ ่ากไจ แต่น ปี่ ล่า ปาว� กงานา พระเยซูคริสต์ ก้อง เจิก
่ ปี่
4
ล่าเวิม อางกงา ย้า� ไม้ ยิวชฺา้ ง อือนา พระเยซู นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ� ยองมู นี้ ยา่ ยิว
ชฺา้ ง อิสราเอล อางเจ้ออางจาด� พาจาว ม้า ยองนา ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ชี�
่ แน ฮาย
ยองนา ยาง ล่าที่ แฮ้ง มย้าง ปี่ ชี�
่ แน ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี� แน ยองนา อางลี้บอาง
ล่าว ปี่ ชี� ยองมู นี้ ยา่ อางแบ คูยา้ พาจาว มางนา บ้าเจอล้อแม้ ไว้ แงแน� ยองมู นี้
ย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงาบู้ คูช�
ี 5 ยองมู นี้ ยา่ ค้าแต้ เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา
อือ ก้อง อางเจ้อ ซื้บ ล้า คูช�
ี แน พระเยซู คริสต์ ยอง อางเจ้อ โย้ เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี�
พาจาว กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา ชี มาง เวอ� ชฺา้ ง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล แล่
ปี่ ล่า โว� อาเมน�
6 ชฺา
้ ง นี้ ยา่ นี้ แม้ แน บ่า จี่ กงา กา� “พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่า น ฮา ชี ชี แฮ้ง แม้ แน
บ่าฮายเค่� แน� ไม้ อิสราเอลชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ ทื่อบ่า พาจาว อางย่า ม้าม้า บ่าอ่า
เป� 7 พาจาว มาง อับราฮัม นา นี้ แม้แน ม่าย ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “ชฺา้ ง นาง อางเจ้อ
นี้ ง ซื้บ แล ฮู อือย่า อิสอัค อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อืน ญา� แน� นี้ แม้แนยาว
อับราฮัม อางย่าอางคย้า นี้ ยา่ ทื่อบ่า พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า บ่าอ่า เป✡. 8-9 พาจาว
ม้า อับราฮัม นา นี้ แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ชี� “กงาย่า นาคาล้าว นี้ ญ่าม เวอ พ่าวลือ แล่
แง� แน ซาราห์ นาง ค่าบา ม้า อางย่า ค่าพ่าย่า เกิด
้ จ่า แง� แน�✡ นี้ แม้แนยาว พา
จาว อางย่า อับราฮัม อางเจ้อ ซื้บแล ฮู ม้าม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง ฮาย เกิด
้ ลือ ปี่ ชี่ อือ บ่าอ่า� จ้า
พาจาว มาง ก่ามค่าน เวอ เกิด
้ จายลือ ชี อือ เป�
10 พาจาว มาง อับราฮัม นา อางย่า ปี่ แงแน ก่ามค่าน ปี่ ชี ม้าย่า อิสอัค ย้าเป� ยาว
อิสอัค ค่อล้า ยาว เรเบคาห์ นา ยู้ ชี� แน เรเบคาห์ อูป
่ ู่ม ปู่ม ชี แน ยาง ป่องปอง คล้าว
11-12
*
โย้เวอ อางย่า ค่าพ่าย่า ล่าจูม ดื้ง ชี�
ย่าแน่ นี้ เย่ด บ่าเกิด
่ กาซื้ง แนฮาเมอ พา
จาว ม้า เรเบคาห์ นา นี้ แม้แน ม่าย ชี� “อางอ้าย ม้า อางแพ้ มาง ย่าเจ่น เพล่อ แง�
แน� ✡ ไม้ พาจาว มาง ต้าดต่อน ชฺา้ ง แช้ ชี ชี แฮ้งแม้ แน เพล่อ ปี่ แง แนนอ� นี้ ยา่
ฮาย มย้าง ปี่ แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ อางแม่น แน อางเลิง่
1 กงา

✡ 9:7 9:7 ปฐมกาล 21:12 ✡ 9:8-9 9:8-9 ปฐมกาล 18:10
✡ 9:11-12 9:11-12 ปฐมกาล 25:23

*

9:10 9:10 ล่าจูม นี้ ยา่ ลูกแฝด นา ฮา แง�

โรม 9:13
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โรม 9:27

บ่าแม่น ฮา แฮ้ง วา บ่าอ่า แน� จ้า พาจาว มาง แช้ยู้ แฮ้ง วา แน� 13 พระคัมภีร ์ โย้
เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “กงา ยาโคบ นา ลาก แง� จ้า กงา เอซาว นา
เม้อ แง� แน�✡ 14 นี้ แม้ แนยาว บ้า เจอล้อ แม้ จี่ วา� พาจาว ม้า บ่า กง่า บ่า เกิง ลา�
แฮ้แม้แน บ่าอ่า เป� 15 ไม้ พาจาว ม้า โมเสส นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี� “กงา อ่าซ่าง นา
ลากซื่งกง่ากย้า ซี้ แง� กงา ชฺา้ ง แฮ้มางนา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง� กงา อ่าซ่าง นา
ซื่งกง่ากย้า ซี้ แง� กงา ชฺา้ ง แฮ้มางนา ย้า ซื่งกง่ากย้า แง� แน�✡
16 นี้ แม้แนยาว กูยา
่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ กงา ซี้ แง แน อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง วา บ่าอ่า
เป� จ้า พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง วา เป� 17 ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ พาจาว ม้า
ก่าซ้าด ฟาโรห์ นา นี้ แม้แน ม่า ชี� “กงา นางนา ก่าซ้าด ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้
นางนา ไจ ชฺา้ ง อือนา ฮาย กงา ล่าที่ นี้ งนา กงามย้าง ปี่ แง� แน กงา อางเม้ง นี้ งนา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ต้าว แน กงากย่า กงาแบ ปี่ แง แนนอ� แน� ✡ 18 นี้ แม้แนยาว พา
จาว ม้า อ่าซ่าง นา ลากซื่งกง่ากย้า ซี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้มางนา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง� แน
อ่าซ่าง นา ฮาย ลื้กล้าน ปี่ ซี้ แง� ชฺา้ ง แฮ้มางนา ย้า ฮาย ลื้กล้าน ปี่ แง�
พาจาว มาง นื งบาค่า แน ลากซื่งกง่ากย้า ย้าง
นอ กงานา นี้ แม้ แน น้า ล่า คูแง� “พาจาว ม้า กงู นา เค้ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา
ปี่ ล่าง� นี้ แม้ แนยาว กงู อางบล่า บ ฮา เมอ พาจาว ม้า บ้า เจอฮาย กงู นา นื งบาค่า
ล่าง�” แน� 20 จ้า ชฺา้ ง นอง เวอ� นอ ค่าตอง อ่าซ่าง แน เย้ง จ่าแล่ คูแง� นอ พาจาว
มางนา อางจี่ กงากา ย้าลา� นื้ งชฺา่ อู่ล่อง นี้ ยา่ แต่งฮู มางนา นี้ แม้แน อางน้า กงากา
ย้า ล่า� “นา บ้า เจอฮาย กงานา นี้ แม้ แน แต่ง ล่า แง�” แน� 21 นื้ งชฺา่ อู่ ล่อง แต่ง ฮู
ม้าย่า นื้ งชฺา่ อางเนิ ง ทื่อกอน แฮ้ง ไจ อู่ล่อง อางมาง ทื่อลู่ม แต่ง ยาว� อู่ล่อง ไจ เซฺ่อ
ทื่อลู่ม แต่ง แล่ยาว บ่ากงา ลา�
22 พาจาว มาง นี้ เลิง
่ ฮา ชี นี้ ง แม้แน ย้า� ยา ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ยาง นื งบาค่า แฮ้ง
แน ยาง ล่าที่ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ ซี่ แง� ยาว ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มาง นื งบาค่า ชี อือ
ย้า� แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ก่างพยา ปี่ ชี่ อือ ย้า� จ้า แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า โอ้ด ชี
แง� แน ยา ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา นาบาตา ย้า โอ้ด แง� 23 แน พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ อางฮื่อ
แฮ้ง� ยาง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ฮาย มย้าง ปี่ ซี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า
ชี อือ ย้า� แน พาจาว มาง ต้าดต่อ น ล่า ที่ ปี่ ชี อือ ย้า� 24 พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ ยู้ ชี
อือ กงูมู นี้ ง ย้าเป� แน ยา ยิวชฺา้ ง อือนา แอ่ แน บ่ากงา แช้ยู�
้ จ้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา
25
คาตา ย้า แช้ยู้ แง� โฮเซยา ปาบ โย้เวอ พาจาว ม้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา นี้ แม้แน จี่
เคอ ชี�
“ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื ค้า แต้ เวอ กงา ชฺา้ ง บ่า อ่า� จ้า อามื้อ กงา ยองนา ‘กงา ชฺา้ ง� แน ฮ้าว
แง�
แน ค้าแต้ เวอ อางเจ้ ออางจาด กงา บ่าลาก แฮ้ออ
ื นา� อามื้อ กงา ยองนา ‘กงา ชฺา้ ง
ลาก อือ� แน ฮ้าว แง� แน� ✡
26 “กงา ทื่อเทอ ย้า นี้ แม้แน จี่ แอ� ‘นอ กงา ชฺา
้ ง บ่าอ่า� แน�
จ้า อามื้อ กงา ยองมู แฮ้งนา ‘พาจาว อางแต่ ม่าง อางย่า� แน ฮ้าว เป� แน� ✡
27 จ้า อิสยาห์ อิสราเอลชฺา
้ ง อือ อางเลิง่ แฮ้ง นี้ แม้แน ป่าว ม่า ชี�
“อิสราเอลชฺา้ ง นี้ ยา่ ทะเล โย้เวอ ไซ่ อือ ช้อด ย้า บย่า แง�
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางอี้ ญา อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง�
19 ยาว

✡ 9:13 9:13 มาลาคี 1:2-3
✡ 9:15 9:15 อพยพ 33:19
✡
โฮเซยา 2:23
9:26 9:26 โฮเซยา 1:10

✡ 9:17 9:17 อพยพ 9:16

✡ 9:25 9:25

โรม 9:28
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ไม้ จี่ ว ีด อางซื้ง ม้า ยาง จี่ ชี แฮ้ง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางไว่อางคย้าง ย้า โปล้ม แน
ฮาย ตอล้า ปี่ แง� แน� ✡
29 อิสยาห์ มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป� ยา นี้ แม้แน มอ ชี ชี�
“จี่ วีด อางซื้ง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง กงู อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ือ อือ นา ทื่อ ม่าง
นา แนม บ่าปี่ จาน ล้า ยาว� กงูมู นี้ ยา่ ก่างพยา เจิน
้ เจ้อ บ่าจ่าน ล่างลา�
โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง แฮ้งแม้แน ย้า� แน� †✡
28

ยิวชฺา้ ง แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ย่าง
บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา� ค้าแต้ เวอ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือย่า ยอ บ่าตี่นบ่าต่อง
คูล่า พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ ง อางเพล่อ ปี่ ล่าแน� จ้า น่ อง โย้เวอ ยอง พระเยซู นา
นื งบาชี ยาว พาจาว มาง ยองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ 31 จ้า ยิวชฺา้ ง อือย่า อางลี้บอาง
ล่าว ยองนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ แฮ้ง ชา ซฺ้า กว่า คูแง� จ้า บ่ามย่าง คู�
32 ยอ บ้าเจอฮาย แฮ้ป้าค้า ฮา คูแง� ไม้ ยอ พระเยซู นา เจ่อ แฮ้งนา นื งบาบ่าชี่ คู� จ้า
ยอ อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้งนา นื งบาชี คูแง� นี้ แม้แนยาว ยองมู นี้ ยา่ ลอบา เวอ
คื้อท้อง ท่อง เลิง แล่ชี่ ช้อดย้า� ลอบา นี้ งนา พระเยซู นา จี่เพ้ก แง เป� 33 พระคัมภีร ์
โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ฮู ปาว กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ลอบา ทื่อซื่อ กอย โบย แอ�
ลอบา นี้ ซื่อ ชฺา้ ง อือนา ฮาย คื้อท้องท่อง แล่ ปี่ ง�
แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย เลิง แล่ ปี่ แง�
จ้า อ่าซ่าง ลอบา นี้ ซื่อ นา นื งบาชี แง� ซฺ่าจอ นื ง บ่าจา� แน� ✡
30 นี้ แม้แนยาว

1 คริสเตียนม้องน้าม

10

นอง เวอ� กงา นาบาตา แน กงา ซี้ง แฮ้ยา่ � แน กงา พาจาว
มางนา อธิษฐาน ฮาย ยิวชฺา้ ง อือนา ก่ามป่อน ป้า ปี่ แฮ้ยา่ � ยองนา อางบล่าบ กงาปูน
ปี่ ง แฮ้ง� แน ยองนา พาจาว มาง ชฺา้ ง ม้าม้า กงาเพล่อ ปี่ แฮ้งย้า เป� 2 กงา ยองนา
พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ ง� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า ลาก คูแง แน� จ้า ยองมู นี้ ยา่
พาจาว มาง ยองนา ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา คู� 3 ยองมู นี้ ยา่ บ่าแบ คู� พาจาว ม้า
บ้าเจอล้อแม้ ฮาย ชฺา้ ง อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง แงแน� จ้า ยองมู นี้ ยา่ อางลี้ บอาง
ล่าว แฮ้ง ฮายเค่ คูแง� ค่าตอง เย้ง แฮ้งแม้แน� ไม้ ยองนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง กงา
เพล่อ ปี่ ง แนนอ� นี้ งย้า ยองมู แฮ้ง พาจาว มาง ชฺา้ ง บ่า เพล่อ กงา กาแง� พาจาว
มาง ยองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน� 4 พระเยซูคริสต์ อางลี้บอางล่าว เวอ ล่า
ที่ แฮ้ง ฮาย โค ปี่ ฮู มาง ย้า� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี คูชี อือนา
พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ ง แนนอ�
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ง ย้าง
นี้ แม้แน เย้ง อือย่า� “พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยอง อางลี้
บอางล่าว ฮายเค่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� แน� โมเสส ยองนา นี้ แม้แน แต้ม เคอ ชี� “ชฺา้ ง
นี้ แม้แน ฮา ชี อือย่า อางลี้บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ ย้า จี่วด
ี ไจ กงา
6
ฮายเค่ คูแง� แน� ✡ จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี่ อือนา� ไม้ ยอง ยาง
5 ชฺา
้ ง

✡ 9:28 9:28 อิสยาห์ 10:22-23
† 9:29 9:29 โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่าแม่น อือ
อางเมิง ดื้ง ชี ย้าง� พาจาว ม้า อางเมิง นี้ 2 เมิง นา ก่างพยา ชี� ไม้ ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง แนนอ� ✡ 9:29
9:29 อิสยาห์ 1:9 ✡ 9:33 9:33 อิสยาห์ 8:14; 28:16 ✡ 10:5 10:5 เลวีนิติ 18:5

โรม 10:7
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โรม 10:18

นา นื งบาชี ชี แฮ้ง ปาปาย แน� โมเสส ยองนา นี้ แม้ แน แต้ม เคอ ชี� “นื งบา คล้าว
เวอ นี้ แม้แน บ่าน่า โจ� ‘ท้าว อ่าซ่าง มู่งท่า เวอ แล ม้า�’ ” แน� (นี้ ยา่ มู่งท่า เวอ แล
พระเยซู คริสต์ นา ป้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ลู่ งลือ กงู นา ปล่อง ลือ ปี่ ล่าง แน ฮา แง��
7 “บ่าอ่ายาว นี้ แม้แน บ่าน่า โจ� ‘อ่าซ่าง ชฺา
้ งซฺี้ อางเมิง โย้เวอ แอ ม้า�’ ” แน� (นี้ ยา่
ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง โย้เวอ ลู่ง พระเยซูคริสต์ นา ป้า จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ยาว� ชฺา้ งอางเมิง
8
นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นา ปล่อง ปี่ แงแน ฮา แง�� นี้ แม้ แนยาว นอ มู่ง ท่า เวอ บ่า กงา แล
คาเป� แน ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง เวอ บ่ากงา แอ คาเป� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม
ชี ชี� “พาจาวจี่ ต่าง นี้ ยา่ นองก้อง อางแท้� ไม้ นอง ม่านป่อง แน นอง นื งบา โย้เวอ
ดื้ง แง✡” แน� ยาว นี้ ยา่ กงู อางเลิง่ ป่าว ม่า ชียา้ ง ย้าเป� 9 จาว่าแน นองมู นี้ ง “พระ
เยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า� แน จี่ อ่อกล้า ปี่ ยาว� แน นอง นื งบา คล้าว โย้เวอ นี้ แม้แน
เจ่อ ยาว� พาจาว ม้า พระเยซู ซฺี้ ยาว น่ อง โย้เวอ ยางนา ฮาย จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่
แน� นอ อางบล่า บ กงาปูน แล่ คูแง� แน ยาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ คูแง� 10 ไม้ พาจาว
ม้า ชฺา้ ง ยางนา นื งบาชี คูชี อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา เจ่อ
แงแน จี่ อ่อกล้า ปี่ ชี่ อือย่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� 11 ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี� “ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี อือ ย่า ซฺ่า จอ นื ง บ่า จา�
แน� ✡ 12 พระคัมภีร ์ โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค แน แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ ฮาย มย้าง ปี่ แง�
ชฺา้ ง นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง ล่า อ้าว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า ล่าเวิม อางตู้ กา ย้าแน� ไม้ ยอง จี่วด
ี อางซื้ง นี้
ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า� แน ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา ป้า ปล่อง
ปี่ ชี่ อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง� 13 ไม้ “ชฺา้ ง คาโคลาโค จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา ป้า ปล่อง
ปี่ ชี่ อือย่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� แน� ✡
14 จ้า ยองมู นี้ ยา
่ บ้าเจอล้อแม้ พาจาว มางนา ป้า ปล่อง ปี่ กงา กาแง� ยองมู นี้ ยา่
พาจาว มางนา บ่าเจ่อ กาซื้ง น่ อ� ท้าว ยองมู นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ พาจาว มางนา เจ่อ
คูแง� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง บ่ากงากย่า กาซื้ง น่ อ� ท้าว ยองมู นี้ ยา่
บ้าเจอล้อแม้ กงากย่า คูแง� ยองนา อ่าซ่าง มาง บ่าป่าว ม่า กาซื้ง น่ อ� 15 ชฺา้ ง ซฺาแล
ปี่ ฮู บ่า จา ยาว พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ย่า อ่า ซ่าง ป่าว ม่า แล กงา กาแง�
พระคัมภีร ์ โย้ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� “ล้อ เกิง้ เวอ ชฺา้ ง พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า แง� โย้ เวอ ชฺา้ ง อืม นื งบาต่อ งม่อนซ้า คูแง�” แน�
✡ 16 จ้า ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อ เป� อิสยาห์
นี้ แม้ แน จี่ ชี ชี แฮ้งแม้ แน ย้า� “จี่ วด
ี อางซื้ง เวอ� อ่าซ่าง กงู จี่ ต่าง แฮ้งนา นื งบาชี
อือย่า�” แน�✡ 17 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง อือ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ งป่าวม่าฮู จา
เมินญา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คูแง� แน ชฺา้ ง อือย่า อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
กงากย่า เมินญา พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง� 18 จ้า กงา น้า ล่าปานา ยิวชฺา้ ง อือย่า
กงู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า คูชี แฮ้ง บ่ากย่า คูลา� ยอ ม้าม้า ย้า กงากย่า คูแง� ไม้
พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“ชฺา้ ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า ฮู อือ อางเซง นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กู
ต่องกูตี่ ย้า กงากย่า คูแง�
แน ยอง จี่ต่าง นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง ทื่อปล่าก ป่ากย่า จาย ทื่อปล่าก ป่ากย่า เคอ ย้า กงาก
ย่า คูแง�” แน� ✡
✡ 10:8 10:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 30:12-14 ✡ 10:11 10:11 อิสยาห์ 28:16 ✡ 10:13 10:13 โยเอล 2:32
✡ 10:15 10:15 อิสยาห์ 52:7 ✡ 10:16 10:16 อิสยาห์ 53:1 ✡ 10:18 10:18 สดุดี 19:4

โรม 10:19
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โรม 11:10

19 จ้า

กงา น้า ล่าปานา ยิวชฺา้ ง อือ นี้ เลิง่ นา อางแบ คู ย้าลา� ยองมู นี้ ยา่ ม้าม้า ย้า
อางแบ คู� ต่องก่า เวอ พาจาว ม้า โมเสส นา ไจ นี้ แม้แน จี่ ปี่ ชี�
่
“กงา ยิวชฺา้ ง อือนา ฮาย เจอค้อย ปี่ แง� ไม้ กงา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง แง�
กงา ยิวชฺา้ ง อือนา ฮาย นื งบาค่า ปี่ แง� ไม้ กงา ค้าแต้ เวอ ชฺา้ ง กงานา บ่าแบล่ากงา
กาง อือนา ปล่อง แง� แน� ✡
20 น่ อง โย้เวอ พาจาว มาง อิสยาห์ นา ไจ จี่ ปี่ ชี�
่ แน ยา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน จี่ ชี
นี้ แม้แน�
“ชฺา้ ง กงานา บ่าซฺ่ากว่า ล่าง อือย่า กงานา กงามย้าง ล่าง�
กงาย่า ชฺา้ ง กงานา บ่าน่า ซฺ้า ล่าง อือนา ฮาย กงานา ฮู มย้าง ปี่ ล่าง� แน� ✡
21 จ้า ยิวชฺา
้ ง อือ อางเลิง่ แฮ้ยา่ พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง�
“กงา มู่งนื่ ง อ่อกล้า เมอ จาย มู่งนื่ ง กลา เมอ เคอ ย้า ล่าปู่ กลาง ล่อ แง�
ไม้ ชฺา้ ง กงานา บ่าน่าจ่า ล่าง อือนา แน กงา จี่ต่าง บ่าฮายเค่ อือนา ค่อด แง� แน� ✡

11
พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง อือนา บ่าลู่ม
นองนา น้า ล่า ปานา� “พาจาว ม้า ยิวชฺา้ ง ยาง ชฺา้ ง อือนา วี ชี ลา�” แน� แฮ้
แม้แน บ่าอ่า� กงา อางโต นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง� อับราฮัม อางอ่าน� เบนยามิน อางเจ้อ เป�
2 พาจาว ม้า ยิว ชฺา
้ ง ยาง ชฺา้ ง ต่อ งก่า ต่าง เมอ จาย แช้ ชี ชี อือ นา บ่า กงา วี� นองมู
นี้ ยา่ เอลียาห์ อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าแบ คูลา� พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี� พาจาวจี่ต่าง
จี่แต่นฮู เอลียาห์ ม้า ยิวชฺา้ ง อือ อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง พาจาว มางนา นี้ แม้แน จี่จาบ น้า
ปี่ ชี�
ี อางซื้ง เวอ� ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง นางนา จี่แต่น ล่า คูชี อือนา แซ่ ชี� แน นาง
่ 3 “จี่วด
อางเกิง่ ท่านย่า แฮ้ง ก่างพยา ชี� อามื้อ กงา ทื่อม่าง ญา จ้านล้า แง� แน ยองมู นี้ ยา่
กงานา เค่ แซ่ ล่า คูแง� แน� ✡ 4 จ้า พาจาว ม้า ยางนา นี้ แม้ แน พอ ชี� “กงา ชฺา้ ง
7,000 คู่น ฮูบ
่ ปาน พระบาอัล นา บ่าไว่ อือนา ฮูพลา แง� แน� ✡
5 อามือ นู้เวอ แม้แน ย้า ยิวชฺา
้ ง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มางนา บ่าวี� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาปาย แช้ ชี ชี� 6 พาจาว มาง
ยองนา แช้ยู้ ชี แฮ้ยา่ � ยอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า� จ้า ยาง ยองนา ลากซื่
งกง่ากย้า แฮ้ง ปาปาย� จาว่าแน พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ยอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง ปา
ปาย แน แช้ ยู้ ยาว� พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า แฮ้ง ลากซื่ งกง่า กย้า ม้า ม้า บ่า อ่า
เป�
7 นี้ แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง� ยิวชฺา
้ ง อือย่า ยอง ซฺ้า กว่า แฮ้ง บ่ามย่าง� จ้า
ยิว ชฺา้ ง อางมู อางอี พาจาว มาง แช้ ยู้ ชี อือ มย้าง ชี� ยิว ชฺา้ ง จ้านล้า ชี อือ ย่า นื งบา
อางแก่น อางลื้กอางล้าน คู� 8 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“พาจาว ม้า ยอง นื งบา แฮ้งนา ฮา ซืกซาก ปี่ ชี�
่
ยอ อามือ เคอ ย้า บ่าฮู มย้าง กา� แน เจิน
้ เจ้อ บ่ากย่า คู� แน� ✡
9 แน ก่าซ้าด ดาวิด นี้ แม้แน จี่ แง�
“ยอง จฺ่าปอต้างปอ ฮา เมอ ยองนา ก่างพยา ปี่ โว�
ยองนา ค่ามตู่ กลา แล่ ปี่ โว� แน วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ โว�
10 ยอง แมนื อ แฮ้ง แมปอ ปอ โว� เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ มย้าง โจ�
1 กงา

✡ 10:19 10:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:21
✡ 10:20 10:20 สดุดี 65:1
✡ 10:21 10:21 อิสยาห์ 65:2
✡ 11:3 11:3 1 พงศ์กษั ตริย์ 19:10, 14 ✡ 11:4 11:4 1 พงศ์กษั ตริย์ 19:18 ✡ 11:8 11:8 เฉลยธรรมบัญญัติ
29:4; อิสยาห์ 29:10
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ยอง ต่างค่าง แฮ้ง ต้างคู้ง เพล่อ โว� ไม้ ยอง อางเลิง่ อางตูกอางพาน ป่า ชี แล่ชี่ แฮ้ง
ปาปาย� แน� ✡
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ อางบล่าบ กงาปูน ย้าง
11 กงาย่า นองนา น้า ล่า ปานา ยิวชฺา
้ ง อือย่า ยอง คื้อท้อง ท่อง เลิง แล่ เมอ ยอ บ่า
ท่า จูง ล้า แล่ กงากา ลา� แฮ้แม้แน บ่าอ่า� ไม้ ยิวชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า�
แฮ้งย้า พาจาว มาง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ยางนา เจ่อ ปี่ ชี� แน อางบล่าบ กงาปูน แล่
ปี่ ชี�
่ ไม้ ยิวชฺา้ ง อือนา เจอค้อย ปี่ แง� แน ยางนา พ่าว ซฺ้าล้า ปี่ แง แนนอ� 12 ยิวชฺา้
งบ่าอ่า อือ ยิวชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา วี ชี แฮ้ง ปาปาย แน ก่ามป่อน กงา ยาว� เย้ง
ฮู ปาว ยิวชฺา้ ง อือ พ่าวล้า พาจาว มางนา เจ่อ ล้า แล่ ยาว� ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ ล้อม้อก
ก่ามป่อน กงา บย่า แงแน�
13 อามือ กงาย่า นองมู ยิว ชฺา
้ งบ่า อ่า อือ นา จี่ ชา่ ง ล่าง เป� ไม้ พาจาว ม้า กงานา
ยาง ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง� ยาว กงา ปีนแตปีนนา ย้า
พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� 14 ไม้ ยิวชฺา้ ง กงา อางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือนา ฮาย
เจอค้อย ปี่ ง น้ อ� ยาว กาเทอกา กงูมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา อางบล่าบ อางปล่องปูน
ปี่ กงา นาตู้� 15 ไม้ พาจาว มาง ยิวชฺา้ ง อือนา วี นี้ ยา่ � ฮา พาจาว มางนา แน ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา แม่น ลางกา ปี่ แล่ง� พาจาว มาง ยิวชฺา้ ง อือนา อา
งอ้าน แฮ้งแม้แน ยาง ชฺา้ ง เพล่อ แล่ ปี่ ยาว บ้าเจอ ตอล้า แง� ยอง จี่วด
ี นี้ ยา่ ซฺี้ ยาว
แต่ล้าน แล่ ชี่ ช้อด ย้าเป�
16 จาว่าแน ค้านู้มป่ าง ทื่อซื่อ โย้เวอ อางแพ แฮ้ง ทื่อแพ เปิ่ ง พาจาว มางนา ท่าน ชี
แฮ้ง พาจาว มาง เฮอ เพลิน
่ ยาว� ค้านู้มป่าง จ้านล้าชี อือ คาตา ย้า พาจาว มาง เฮอ
เพล่อ แง� แน จาว่าแน จฺืงจฺ้ ืง อางเช้ แฮ้ง พาจาว มาง เฮอ เพล่อ ยาว จฺืงจฺ้ ืง ล่างาม
แฮ้ง คาตา ย้า พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง�* 17 จาว่าแน ค่อง กู้กู้ จฺ้ืง ล่างาม ทื่อบ่า อือ
นา เคลิก อ่อก ยาว� ซ่องก่อง กู้กู้ จฺ้ ืง ล่างาม แฮ้ง กาน แต่น ยาว� ซ่องก่อง กู้กู้ จฺ้ ืง ล่า
งาม แฮ้ง ค่อง กู้กู้ จฺ้ ืง แฮ้ จฺ้ ืง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� แน ค่อง กู้กู้ จฺ้ ืง อางเช้
แฮ้ง ซ่องก่อง กู้กู้ ล่างาม แฮ้ออ
ื นา คาตา ย้า กงา ฮูพลา แง� กงา ยิวชฺา้ ง อือนา ค่อง
กู้ กู้ ล่า งาม แน จี่ เพ้ก แง� แน นองมู ยิวชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา ซ่องก่อง กู้ กู้ ล่า งาม แน จี่
เพ้ก แง� 18 นี้ แม้แนยาว ยิวชฺา้ ง อือย่า ล่างาม เคลิก อ่อก ชี อือ แม้แน เพล่อ แง� แน
นองมู นี้ ยา่ ยองนา บ่าจี่ ฮูยา้ คู โจ� จ้า นอง จี่ ฮูยา้ ยาว นี้ แม้แน จาม ชี โว� นอย่า
จฺืงจฺ้ ืง ล่า งาม� นอ จฺืงจฺ้ ืง อางเช้ มางนา บ่ากงา ฮู พลา� จ้า จฺืงจฺ้ืง อางเช้ ม้า นองนา
ฮูพลา ล่าแง แน�
19 กาเทอกา นอ นี้ แม้แน จี่ คูแง� “ล่างาม แฮ้ออ
ื นา เคลิก อ่อก ชี แฮ้ยา่ � ไม้ กงูนา
ล่างาม แฮ้ออ
ื ดื้ง อ้าน โย้เวอ ดื้ง แต่น ปี่ ล่าแง แนนอ� แน� 20 อางอ้า ย้า� ยองนา
เคลิก อ่อก ชี� ไม้ ยอ พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี่ คูวา� จ้า นอง ดื้ง กงา คูชี นี้ ยา่ � ไม้
นอ พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง น้ อ� นี้ แม้แนยาว บ่าฮื่อ จ่าแล่ โจ� จ้า แม่น แน อาง
โต แล่ม แล่ คู โว� 21 ไม้ จาว่าแน ยิวชฺา้ ง จฺืงจฺ้ ืง ล่างาม อางอ้าน อือ แม้แน เพล่อ คูชี
อือ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ยาว� พาจาว มาง ยองนา เคลิก อ่อก แง� แน นองมู ซ่อง
ก่อง กู้กู้ ล่างาม น่ อง เวอ ล้า ชี อือ แม้แน เพล่อ คูชี อือ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ยาว�
พาจาว มาง นองนา คาตา ย้า เคลิก อ่อก ล่าแง� 22 ฮูปาว พาจาว ม้า ล้อแม้ ลากซื่งก
ง่ากย้า� แน ยา ล้อแม้ ปีนแตปีนนา ต้าดต่อน แงแน� ยา ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา ปีน
✡ 11:10 11:10 สดุดี 69:22-23 * 11:16 11:16 ค้านู้มป่าง ทื่อซื่อ โย้เวอ ทื่อแพ เปิ่ ง พาจาว มางนา ท่าน ชี
แฮ้ยา่ แน จฺืงจฺ้ืง อางเช้ แฮ้ยา่ ยิวชฺา้ ง อือ อางฮู่ อางพี่ อือนา จี่เพ้ก แง�
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แตปีนนา ย้า ต้าดต่อน แง� นอง พาจาว มางนา นื งบาชี แลน ยาว พาจาว มาง นอง
นา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� จ้า นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา คู ยาว� พาจาว มาง นองนา คาตา
ย้า อางจฺ้ ืง โย้เวอ ต่อน อ่อก ล่าง� 23 จ้า จาว่าแน ยิวชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา พ่าว เจ่อ
ล้า ยาว� พาจาว มาง ยองนา ฮาย อางจฺ้ ืง โย้เวอ อางอ้าน แฮ้งแม้แน ตีด แล่ ปี่ ง� ไม้
พาจาว ม้า อางฮา กงา กานอ� 24 นองมู นี้ ยา่ ซ่องก่อง กู้กู้ จฺ้ืง ล่างาม อือ แม้แน เพ
ล่อ แง� นองนา นอง อางจฺ้ ืง โย้เวอ เคลิก อ่อก ล่าแง� แน ค่อง กู้กู้ จฺ้ ืง โย้เวอ ฮาย ตีด
ปี่ ล่าง� แน นอ ค่อง กู้ กู้ จฺ้ ืง แฮ้ จฺ้ ืง ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� ยิวชฺา้ ง อือย่า
ค่อง กู้กู้ จฺ้ ืง ล่างาม ต่อน อ่อก ชี อือ แม้แน เพล่อ แง� แน พาจาว มาง ยิวชฺา้ ง อือนา
ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ยอง อางจฺ้ ืง โย้เวอ ฮา ตีด แล่ ปี่ นี้ ยา่ นาบาตา ไง่ แล่ เป�
พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ลากซื่งกง่ากย้า
นอง เวอ� นี้ ยา่ อางเลิง่ อางโชฺง ม้าม้า กงา นองนา ม่ายแบ
ปี่ ล่าซี่ ย้าง ย้าเป� ไม้ กงา นองนา ยิวชฺา้ ง อือนา บ่าจี่ ฮูยา้ ปี่ ล่าซี่� อางเลิง่ อางโชฺง
นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� ยอ อางลื้ กอางล้าน แน ยอ ลื้ กล้าน แล แล่ คูแง� ยิวชฺา้
งบ่า อ่า พาจาว มาง แช้ ชี ชี อือ พาจาว มางนา เจ่อ ล้า เมอ เคอ� ยาว ยิว ชฺา้ ง อางลื้
กอางล้าน แฮ้อม
ื พาจาว มางนา พ่าว เจ่อ ล้า คูแง� 26 ยาว นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ฮาย อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ แง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้
แน ย้า�
“ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบปล่องปูนปี่ ฮู ม้า เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ จายล้า แง�
แน ยา ยิวชฺา้ ง อือ อางมู โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ก่า ฮื่น ปี่ แง�
27 ยาว แฮ้นืง กงา ยองนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ง�
กงา ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� แน�✡
28 ยิว ชฺา
้ ง อือ ย่า พาจาว มางนา เม้อ คูแง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
นา บ่าเจ่อ คู� ยาว นี้ ยา่ นองนา ฮาย จองไจ กงา ปี่ ล่าง� จ้า ล้อแม้ เวิม พาจาว ม้า
ยิวชฺา้ ง อือนา แช้ยู้ ญา� แน ยา ยองนา ลาก แง� ไม้ พาจาว ม้า ยอง อางฮู่ อางพี่ อือ
นา ก่ามค่าน ปี่ ป้าน่ อ� 29 ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง ล้อมาง นา แช้ยู�
้ แน ก่ามป่อน ปี่ ยาว
30
นื งบา บ่า เพ่น แล่ เป�
ทื่อ ช่างกานญา ค้า แต้ เวอ นองมู ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า นี้ ง พาจาว
มางนา บ่าน่า จ่า คู� จ้า อามือ พาจาว ม้า นองนา ลาก ซื่งกง่ากย้า ล่าแง� ยาว นี้ ยา่
ยิวชฺา้ ง อือ ยางนา บ่าน่า จ่า แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� 31 ทื่อช่างกานญา อามือ ยิวชฺา้ ง อือ
พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า คู� ยาว นี้ ยา่ น่ อง โย้เวอ พาจาว มางนา ฮาย ยองนา ลากซื่
งกง่ากย้า ปี่ ง� พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� 32 ไม้ พาจาว
ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา บ่าน่า จ่า อือนา ล้อง ชี แง นั กโทษ แม้แน� ไม้ น่ อง โย้เวอ
ยางนา ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ ง แนนอ�
25 คริสเตียนม้องน้าม

พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
พาจาว ม้า ล้อม้ อก จาปาง แง� ยา ล้อม้ อก วี่ไซป้านญา จา แบบู้ แง� อ่า ซ่าง
ม่า กงากา แง� ยา บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ต้าดต่อน แงแน� ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ อ่า
ซ่าง แบ แง� ยา บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แงแน� 34 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี
ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“อ่าซ่าง แบ แง จี่วด
ี อางซื้ง ม้า บ้าเจอ เย้ง แงแน�
อ่าซ่าง เวอ พาจาว มาง นาย้าทามย้า ม้า�” แน� ✡
33
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✡ 11:34 11:34 อิสยาห์ 40:13
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35 “อ่าซ่าง

พาจาว มางนา ม้างม้าเจ้อ ปี่ ยาว กงา คื่น แล่แง แน เย้ง ม้า�” แน� ✡
พาจาว ม้า กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย้า� แน กูยา่ งกูเจ้อ ตอล้า ชี นี้ ยา่ พาจาว
มาง ปาปาย ย้า� แน กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง�
พาจาว เวอ� ล่าที่ จา แล โว� อาเมน�
36 ไม้

12

นอง จี่วด
ี แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ปาว
นอง เวอ� ไม้ พาจาว มาง กงูนา บย่า แน ลากซื่งกง่ากย้า ล่า
ชี่ นี้ ง ปาปาย ย้า� กงา นองนา ป้า นอง อางโต แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ปี่ ล่า ซี่ ง นี้
ย่า� ยาว นอง อางโต ท่าน ชี นี้ ยา่ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ จี่วด
ี อางจา แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ แง� แน พาจาว มาง นื งบาจาบ แง� ยาว นี้ แม้ฮา นี้ ยา่ อางค่
องอางล้า แฮ้ง ไจ พาจาว มางนา ไว้ ม้า ม้า ย้าง ย้าเป� 2 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้งนา บ่าฮายเค่ โจ� พาจาว มางนา ตอย นอง นื งบา แฮ้ง เพ่น
ปี่ ปาว� ยาว นอ กงาแบ คูง พาจาว ม้า บ้าเจอ กงา ซี้ แงแน� ไม้ นองนา แบ ปี่ ล่าง
บ้าเจอ แฮ้ง แม่น แง� พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้ยา่ บ้าเจอ� อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ นี้ บ้า
เจอ แน�
3 พาจาว ม้า กงานา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่าง� ยา กงานา ยาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง นอง
นา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง� กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา ม่าอูบ
่ ล่าปานา� นองมู นี้ ยา่ บ่าเย่ง
คูโจ� ม้าม้า นี้ ยา่ ค่าตอง อางโต นี้ อามือ นี้ ง ล่อบ่าปา แน ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา กงาเพล่อ
ซูม แงแน� ค่าตอง อางโต นา เจ้ง แน ฮู จ่าแล ปาโน� พาจาว มาง นองนา เจ่อ ปี่ ล่า
ชี่ แฮ้งแม้แน� 4 ชฺา้ ง อางโต นู้เวอ ล่าปู่ ล่าคื่อ แน ชฺา้ งเคิง้ ไลย่างไลเจ้อ จา แง� แน
กงู อางโต นู้เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ ออ
ื ล่ากาน ว่า นี้ ยา่ บ่าตู กาเป� 5 กงูมู พระเยซู คริสต์
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� กงูมู นู้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า จา แง� กงู
ทื่งกง่า แน พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง แง� ไม้ กงู ยาง อางโต แม้แน เพล่อ ป้าน่ อ� นี้ แม้
แนยาว กงู อางโต นี้ ทื่อลู่มทื่อเจ่อกานญา� แน กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์
อางโต นู้เวอ ล่าปู่ ล่าคื่อ แน ชฺา้ งเคิง้ ไลย่างไลเจ้อ เพล่อ ล่ากาน ปล่อง ว่า ลางกา แง�
6 พาจาว ม้า กงู นา ลากซื่ งกง่ากย้า ก่ามป่ อน ปี่ ล่าแง� กงูมู คาโคลาโค ก่ามป่ อน
กงาบู้ คูชี นี้ ยา่ บ่าตู่ กา� จาว่าแน อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่าง จี่แต่น อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน
กงาบู้ แง� ชฺา้ ง แฮ้มางนา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง จี่แต่น ปี่ โว� พาจาว มาง ยางนา เจ่อ ปี่
ชี แฮ้งแม้แน� 7 จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา ปล่อง อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ชฺา้ ง
แฮ้มางนา ฮากนา ปล่อง ปี่ โว� จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา ม่าอูบ
่ อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน
8
กงาบู้ แง� ชฺา้ ง แฮ้มางนา ฮากนา ม่าอู่บ ปี่ โว� จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา นื งบาแฮ่ง
ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ชฺา้ ง แฮ้ มางนา ฮากนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ปี่ โว� อ่า
ซ่าง ฮากนา อางเกิง่ เปิ่ ง ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ฮากนา อางเกิง่ เปิ่ ง ปี่
โว� แน บ่าเจอ โจ� อ่าซ่าง ฮากนา ฮูพลา อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ฮากนา
ปีน แตปีน นา แน ฮู พลา โว� อ่า ซ่าง ฮากนา ลากซื่ งกง่า กย้า อางเลิง่ แฮ้ง ก่ามป่อน
กงาบู้ แง� นื งบาจาบื่อ แน ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า โว�
9 ฮากนา ม้าม้า แน ลาก โว� อางเลิง
่ บ่าแม่น อือนา เม้อ โว� อางเลิง่ อางแม่น อือ
แอ่ แน ปีนแตปีนนา แน ฮา โว� 10 ม้องน้าม ลาก ลางกา แฮ้งแม้แน ลาก ลางกา โว�
ปีนแตปีนนา แน นาบทื้อ ลางกา โว� 11 จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ท่าน โว� ปีน
1 คริสเตียนม้องน้าม

✡ 11:35 11:35 โยบ 41:11

โรม 12:12
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แตปีนนา แน ล่ากาน ว่า โว� บ่าคลื่อ โจ� 12 กย่างม่อนซ้า โว� ไม้ กาญ่าม เวอ พา
จาว ม้า กงู นา อางเลิง่ อางแม่น ปี่ ล่า แง� อางตู กอางพาน นา โอ้ด โว� กูญ่าม แน
อธิษฐา ฮา โว� 13 คริสเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน อือนา นอง อางเกิง่ อางก้อ อือ
เปิ่ ง ปี่ โว� ชฺา้ ง นอง บ่าแบกงา กาง อือนา แม่น แน ลาบต้อน ฮูพลา โว�
14 พาจาว มางก้ อง ก่ามป่ อน ป้ า ชฺา
้ ง นองนา เค่ คาม ล่าง อือ นา ปี่ โว� ยองนา
ก่ามป่อน ปี่ โว� ยองนา บ่าแซ่งบ่าว่าน โจ� 15 ชฺา้ ง นื งบาต่องม่อนซ้า อือก้อง ทื่งกง่า
แน กย่า งม่อนซ้า โว� ชฺา้ ง นื งบาชูม
่ อู้ ง ฮ้า ว ชี อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน นื งบาชูม
่ อู้ ง ฮ้า ว
16
โว� แม่น แน ทื่งกง่า แน ดื้ง คูโว� บ่าอ่อนจ่าแล่ โจ� จ้า ชฺา้ ง ค่าตอง ล่อบ่าปา แน
ตูกพาน ชี อือนา คาตา แน อางช่าง เพล่อ ช่าง โว� ค่าตอง อางแอ้น วีไ่ ซป้านญา อาง
จา แน บ่าเย่ง จ่า แล่ โจ�
17 ชฺา
้ ง นองนา อางเลิง่ บ่า แม่น ฮา ปี่ ล่า ชี่ อือ นา อางเลิง่ บ่า แม่น บ่า ฮา พอ ช่าง
โจ� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางเลิง่ อางแม่น ฮู มย้าง อือ ฮา โว� 18 นอง แฮ่ง คาโคลาโค
แฮ้ง ไจ กูยา่ งกูเจ้อ ฮา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือก้อง ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่
โว� 19 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ฮาก นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ล่า เมอ อางเลิง่
บ่ายู่ โจ� จ้า พาจาว มางนา ยองนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ปาว� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“จี่วด
ี อางซื้ง มาง นี้ แม้แน จี่ แง� ‘กงา ยองนา อางเลิง่ ยู้ แง�
แน กงา ยองนา คื่น ปี่ แง� ” แน� ✡
20 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“จาว่าแน ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือ ฮ่างแบ่ ยาว� ยองนา จฺ่าเกิง่ จฺ่า ปี่ โว�
แน ยอง ล้างแบ่ ยาว ยองนา ล้าง ต้าง ปี่ โว�
ไม้ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ยองนา ฮาย ซฺ่าจอ ปี่ แง� แน� ✡
21 อางเลิง
่ บ่าแม่น อือนา นองนา บ่าปี่ ก่าจ่า ล่า โจ� จ้า อางแม่น ฮาย อางเลิง่ บ่า
แม่น อือนา ก่าจ่า ปี่ โว�

13

ยอคา อือนา น้าจ่าง ย้าง
คาโคลาโค นี้ ยา่ ยอคา อือนา น่าจ่า โว� ไม้ ล่าที่ กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาว
มาง ก้อง จาย ลือ แง� แน พาจาว ม้า ยอคา แฮ้ออ
ื นา แช้ยู้ ชี มาง ย้า� นี้ แม้แนยาว
ชฺา้ ง ยอคา แฮ้ ออ
ื นา บ่า น่า จ่า แน บ่า ฮา เค่ อือ ย่า� พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า แน บ่า
ฮายเค่ แน ทื่อช่างกานญา� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ อือย่า วี่
บ่ากกงาไจ แง เป� 3 ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี อืนญา ยอคา แฮ้ออ
ื นา แค คูง� จ้า
ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี อือย่า ยองนา บ่าแค เป� จาว่าแน นอง ยอคา แฮ้ออ
ื นา
บ่าแค คู ซี้ ยาว อางเลิง่ อางแม่น ฮา คู โว� ยาว ยองมู แฮ้ง นองนา โญกจ่าญ่อ จ่าล่า
คูแง� 4 ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ย่าเจ่น� ยอ นองนา ปล่อง จองไจ กงา ปี่ ล่าง� จ้า
นอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คู ยาว แค ชี โว� ไม้ ยอ ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี อือนา วี่
บ่ากไจ ปี่ อางกงา� ยอ พาจาว มางนา อางซี ยู้ แต่น แง� 5 นี้ แม้แนยาว จามปีน ย้า
ยอคา อือนา กงาน้าจ่าง แง� ไม้ วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้งนา แค แฮ้ง แอ่ แน บ่าอ่า� จ้า ค่า
ตอง นื งบา มางนา บ่าปี่ ม่า� ค่าตอง อางโต นี้ อางซี แน� 6 นี้ งย้าเป นอง ภาษี ฮู่ กงา
ปี่ คูง นี้ ยา่ � ไม้ ยอคา นี้ ออ
ื ย่า พาจาว มาง ย่าเจ่น น่ อ� แน ยองมู นี้ ยา่ ล่ากาน ว่า พลู้
1-2 นองมู
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กงา อางซูม� 7 นี้ แม้แนยาว ยอคา อือ นองนา ภาษี ฮู่ กอ ล่าเมอ� นอง ยองนา ปี่ โว�
แน นอ ยอคา อือนา กงานาบทื้อ คูแง� ยอง ยอคา เพล่อ ชี แฮ้งนา ซูม แน�
ฮากนา ลาก ย้าง
อ่า ซ่าง มางนา เจิน
้ เจ้อ อางชี่ บ่า ตี่ ด แล่ โจ� นองมู เวอ ลาก อางเลิง่ อางชี่ นี้ ง
แอ่ แน ตีด ลางกา กานโว� ไม้ ชฺา้ ง ฮากนา ลาก ชี อือย่า อางลี้บอางล่าว เวอ กูยา่ งกู
เจ้อ ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง ฮายเค่ โค ชี แน ทื่อช่างกานญา� 9 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ นี้
แม้แน อางลี้บอางล่าว จา แง� จู้ บ่าจา โจ� ชฺา้ ง นา บ่าแซ่ โจ� ฮาก อางเกิง่ บ่าค่าว
โจ� ตานฮา บ่าจา โจ� จาว่าแน อางลี้บอางล่าว ทื่อบ่า จา แล่ง แนยาว นี้ แม้แน กื้น
แน จี่ กงา แง� “ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง นา ลาก โว� ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ลากจ่าแล่ง แฮ้ง
แม้แน� แน� 10 นอ อ่าซ่าง นา ลาก แง ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางเลิง่ อางซี บ่าฮา ช่าง เป�
นี้ งย้า นี้ แม้แน จี่ต่าง จา ชี นี้ ยา่ � “นอง ฮากนา ลาก ยาว อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา
ปี่ ชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮายเค่ โค ชี แน ทื่อช่างกานญา� แน� 11 กงา ม่าย ฮา ปี่ ล่า
ชี่ นี้ ง แม้แน ฮา โว� ไม้ ยูท
่ านล้า ญ่าม เคินญา� กงู อางบล่าบ กงาปูน อางญ่าม ย่าง
แท้ ล้าน ญา� แน กงู พาจาว มางนา ต่องก่าต่าง นื งบาชี เมอ ล่อบ่าปา แท้ แง� 12 มู่ง
คี่* นี้ ยา่ ชา ปูน แลน ญ้า� ซอทา† ชา เคิน ล้างญ้า� นี้ แม้แนยาว อางวื้งอางว้าง เวอ
อางเลิง่ จายล้า ชี อือ ฮา แฮ้ง ว่าง คูโว� แน มู่งท่า เวอ ล่าที่ จายลือ ชี แฮ้ง ไจ อางเลิง่
บ่าแม่น อือนา ก่าจ่า ปี่ โว� 13 นาบทื้อ คาแม้แน จี่วด
ี ไจ ปาว� นื งก้อง เวอ ชฺา้ ง จี่วด
ี
ไจ อือ แม้แน� จฺ่าปอต้างปอ ฮาย ยูด
่ ้ ืง ลางกา แน บ่าฮา คูโจ� ม่าว แอเคอ แน แต่ค่า
บ่าต่าง โจ� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ� นาบาตา แน ป้องก้า อางเลิง่
บ่ากา โจ� บ่าซีบ่าแล กาโจ� แน บ่าเจอบ่าค่อย กาโจ� 14 จ้า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี
อางซื้ง มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา คูโว� แน ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่ายฮา ปี่
แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ�
8

14

ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ�
ชฺา้ ง พาจาว มางนา อางอี้ แน เจ่อ ชี อือ นา นอง อางมู ดื้ง ปี่ โว� จ้า ยอง นอง
แม้ แน อางเลิง่ บ่า เย่ง อือ นา ยองนา บ่า จี่ เจ้ ช่าง โจ� 2 ไม้ กาเทอกา ชฺา้ ง เย้ง นี้ ยา่
บ่าตู่ กา� นี้ เลิง่ นา ฮู กาโน� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า เย้ง คูแง ยอ จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า จฺ่า
กงากา แงแน� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา อางอี้ แน เจ่อ ชี อือย่า ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ ญา จฺ่า
แง� 3 อ่าซ่าง จฺ่าเกิง่ กู ยา่ งกู เจ้อ จฺ่า แง� ชฺา้ ง ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า อือนา บ่าฮูยา้
โจ� อ่าซ่าง ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า แง� ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ จฺ่า อือนา บ่าต่าดบ่า
ต่อน โจ� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง ญ้า� 4 นอง เย้ง กานยาว
ค่าตอง อ่าซ่าง เวอ� บ้าเจอฮาย ฮาก ย่าเจ่น อือนา ต้าดต่อน กว่า แง� ย่าเจ่น อือ ล่า
กาน ว่า อางแม่น ล่า อ้าว ล่ากาน ว่า บ่าแม่น ล่า แน ชี่ นี้ ยา่ � ยอง เจ้านาย มาง ต้าด
ต่อน วา เป� จาว่าแน จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย่าเจ่น อือนา ปล่อง ยาว� ยอง ล่ากาน ว่า แฮ้ง
อางแม่น ย้า�
5 ชฺา
้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน เย้ง แง� พาจาว มางนา ไว้ นื ง อางแม่น นี้ ยา่ บ่าตู่ กา�
จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน เย้ง แง� พาจาว มางนา ไว้ นี้ ยา่ ล้อนื ง ไว้ เวิม อางกงา
ย้า� ไม้ อางนื ง คาโคลาโค นี้ ยา่ อางแม่น กูนืง ย้าแน� กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อ่าซ่าง
บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ แง� แฮ้แม้แน ย้า ปีนแตปีนนา แน ทื้อ ฮายเค่ คูปาว� 6 ชฺา้ ง นี้ แม้
1

*

13:12 13:12 มู่งคี่ นี้ ยา่ อางบล่าบ อางเมิง อางช่า ย่าง เย�
อามื้อ ชา ลือ อางช่า ย่าง เย�

†

13:12 13:12 ซอทา นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น
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แน เย้ง คูง อือย่า พาจาว มางนา ไว้ นื ง อางแม่น นี้ ยา่ บ่าตู่ กาแน� ยอง แฮ้แม้แน ย้า
ฮา แง� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นาบทื้อ น้ อ� แน ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ แน จฺ่า อือย่า
ยอ จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า จฺ่า คูแง� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นาบทื้อ น้ อ� ไม้ ยอ พาจาว
มาง ยองนา ฮาย จฺ่าเกิง่ กงาจฺ่า ปี่ ชี่ แฮ้ง ขอบคุณ ฮา แง� แน ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ
แน บ่าจฺ่า คูง อือย่า ยอ ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า คูแง� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นาบทื้อ
7
น้ อ� แน ยอ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� กงู จี่ วด
ี จา ค่า ตอง นา ทื่อ ม่าง แน
จองไจ กงา ปี่ แงแน บ่าอ่า เป� แน กงู ซฺี้ ค่าตอง นา ทื่อม่าง แน จองไจ กงา ปี่ แงแน
บ่าอ่า เป� 8 ยาว กงู จี่วด
ี แต่จา นี้ ยา่ � ไม้ กงู ฮากนา ฮาย พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง มย้าง
ปี่ แง� ทื่อช่างกานญา กงู ซฺี้ เวิม กงู ฮากนา ฮาย พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง มย้าง ปี่ แง
เป� นี้ แม้แนยาว กงู จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แล แล่ง ลา� อ้าว ซฺี้ ล่าเวิม กงู พาจาว มาง ชฺา้ ง
9
เป� อางแบ ล่า พระเยซูคริสต์ บ้าเจอฮาย ซฺี้ ยาว จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ แงแน� ไม้ ยา
ชฺา้ ง อางแต่ แน ชฺา้ ง อางซฺี้ อือ จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ แง น้ อ� 10 ท้าว นองมู ก่างพ่า แฮ้ง
แอ่ แน จฺ่า อือย่า บ้าเจอฮาย นอง ม้องน้าม จฺ่าเกิง่ กู ยา่ งกู เจ้อ แน จฺ่า อือนา ต้าดต่อ
น แง� แน นองมู จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ แน จฺ่า อือย่า บ้าเจอฮาย นอง ม้องน้าม ก่างพ่า
แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า อือนา ฮูยา้ แง� กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงา
จูง ล่อ ยางนา ต้าดต่อ น ปี่ แง� 11 พระคัมภีร ์ โย้ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน
ย้า�
“จี่วด
ี อางซื้ง ม้า นี้ แม้แน จี่ แง�
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า กงานา ป่าตูคู บอกไว้ ล่า คูแง�
แน กงานา สรรเสริญ ฮา ล่า คูแง�
แน จี่ คูแง กงา พาจาว ม้าม้า มาง ย้า� แน� ✡
12 นี้ แม้ แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ ย่า ค่า ตอง อางเลิง
่ ฮา ชี แฮ้ง พาจาว มางนา
กงาม่า แง เป�
นอง ปาปาย ฮากนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา โจ
นองมู นี้ ยา่ จี่อี่ กางแฮ้ง ว่าง คูโว� แน นอง ปาปาย แน ฮากนา อา
งบล่าบ บ่าปี่ ฮา โจ� 14 กงา พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เป� กงา อางแบ แน
อางเจ่อ ย้า จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ อางจฺ่า กงากา แอ่ ย้าแน� จ้า อ่าซ่าง เจ่อ แง จฺ่า
เกิง่ กาบ่ากาเจ้อ นี้ ยา่ อางซีอางบล่าบ แน� จฺ่าเกิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง แฮ้มางก้อง อางซีอางบ
ล่าบ เพล่อ แง� 15 นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่า ชี แฮ้ง ฮากนา ฮาย นื งบาต่องตูกพาน ปี่ ยาว� แบ
ชี โว นอง ยองนา จฺ่า ฮู ปี่ ยาว นอ ยองนา บ่ากงา ลาก แน� นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่า อ้องแล ปี่
ชี่ แฮ้งนา ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ ซฺี้ แต่น ชี แฮ้ออ
ื นา บ่าปี่ ก่างพยา โจ� 16 จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกู
เจ้อ นี้ ยา่ อางจฺ่า กงากา แอ่ ย้าแน นอง เจ่อ คูชี นี้ ยา่ แม่น คางญ้า� จ้า ฮากนา นอง
เจ่อ ชี แฮ้งนา บ่าปี่ ฮูยา้ โจ�
17 ไม้ กงู พาจาว มาง ม่าย ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง วา แน จี่ วด
ี ไจ นี้ ยา่ � กงู นี้ ง จฺ่า นี้ ง บ่า
จฺ่า นี้ ง ต้าง นี้ ง บ่าต่าง แฮ้ง วา บ่าอ่า เป� จ้า กงู พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่
แฮ้ง วา� แน ฮาก ก้อง ทื่งกง่า แน แม่นแน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แฮ้ง วา� แน อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงู นา กย่า งม่อนซ้า อางเลิง่ ปี่ ล่าง แฮ้ง วา เป� 18 อ่า ซ่าง
พระเยซูคริสต์ นา นี้ แม้แน ล่ากาน ว่า ปี่ แง� พาจาว มาง นื งบาจาบ แง แน ชฺา้ ง อืม
ซอ แง�
13 นี้ แม้แนยาว

✡ 14:11 14:11 อิสยาห์ 45:23
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19 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา
่ ปีนแตปีนนา แน ปล่อง ลางกา ยาว� กงู

จี่วด
ี แฮ้งนา ฮาย
ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� แน นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา ปาว� 20 นอง จฺ่า
เกิง่ จฺ่า ชี แฮ้ง ปาปาย แน คริสเตียนม้องน้าม อือ เจ่อ คูชี แฮ้งนา บ่าปี่ ก่างพยา โจ�
จฺ่าเกิง่ กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ อางจฺ่า กงากา แอ่ ย้า� จ้า จาว่าแน ชฺา้ ง จฺ่า อ้องแล ปี่ ชี่ แฮ้ง
ปาปาย แน คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา อางบล่า บ ฮา ปี่ ยาว อางซี เป� 21 แม่น คาง
ญ้า� นอง ต่าเซฺ่อ บ่าจฺ่า แฮ้ยา่ � แน อ่างูน
่ แต่ค่า บ่าต่าง แฮ้ยา่ � แน เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่
บ่าฮา คริสเตียนม้องน้าม อือนา อางบล่าบ ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ � 22 นอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา บ้า
เจอล้อแม้ เจ่อ คูแง� พาจาว มางก้อง กอ ชี คูโว� อ่าซ่าง ล้อเลิง่ นา อางกง่าอางเกิง
แน ต้าดต่อ น ยาว� แฮ้ เลิง่ ฮา เมอ ค่า ตอง นื งบา เวอ อางซี แน บ่า เย่ง ยาว� ชฺา้ ง
แฮ้ม้า นื งบาต่องจาบื่อ ดื้ งบื้อ ย้า� 23 จ้า อ่า ซ่าง ค่า ตอง จฺ่า ชี แฮ้ง นา อางบล่า บ แน
นื งบา เวอ เย้ง แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางบล่าบ แน ต้าดต่อน แง� ไม้ ชฺา้ ง
แฮ้ม้า ยาง เจ่อ แฮ้แม้แน บ่าฮา เค่ วา� แน บ้าเจอ ฮา เวิม เจ่อ แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่
ยาว อางบล่าบ เป�

15

คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ โว�
ปีน แตปีน นา แน เจ่อ ชี อือ เวอ� ชฺา้ ง อางอี้ แน เจ่อ ชี อือนา โอ้ด โว� แน
ค่าตอง นื งบาจาบ แฮ้ง แอ่ แน บ่าฮา คูโจ� 2 กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม
อือนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ ปาว� ไม้ ยองนา จองไจ กงา ปี่ เซฺ้อ� แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่า
ปา แน เจ่อ ปี่ เซฺ้อ� 3 จาว่าแน พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี ไจ ยาง อางโต นา ฮาย นื งบาจาบ
ปี่ แงแน ยาว� อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่า จี่ ฮูยา้ � จ้า ชฺา้ ง อือ ยางนา จี่ ฮูยา้ ชี แฮ้ยา่ � ไม้
ยาง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“พาจาว เวอ� ชฺา้ ง อือ นางนา จี่ ฮูยา้ ล่า เมอ� กงานา จี่ ฮูยา้ ล่า ชี่ แน ทื่อ ช่างกาน
ญา� แน� ✡
4 ค้า แต้ พระคัมภีร ์ เวอ กู ยา
่ งกู เจ้อ แต้ม ชี ชี แฮ้ ยา่ กงู นา ม่า อู่ บ ล่าง� ไม้ กงู นา
ก่ามโอ่ด แน นื งบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าง แนนอ� ไม้ กงู ก่ามโอ่ด แน นื งบาแฮ่ง จา ยาว กงู
นา ฮาย นื งบาแก่น ปี่ ล่าง น้ อ� 5 พาจาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ก่ามโอ่ด แน นื งบาแฮ่
ง ปี่ มาง เวอ� ยองมู แฮ้งนา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง ปี่ คู ปาว� ยอง พระเยซู
6
คริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ ชี แฮ้งนา ซูม แน� ไม้ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ทื่ งกง่า แน นาง
นา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง แนนอ� นา พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง มาง
ย้าเป�
1 กงูมู

ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือก้อง อางเลิง่ อางแม่น เคอ แอ ชียา้ ง

7 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม อือนา นอง อางช่าง เพล่อ ปี่

ปาว� พระเยซูคริสต์
นองนา ยาง อางช่าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� ไม้ ชฺา้ ง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง
กงามย้าง ปี่ ง แนนอ� 8 กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง เกิด
้ ยิวชฺา้ ง
อือนา ปล่อง ลือ ชี แฮ้ยา่ ฮาย มย้าง ปี่ แง� พาจาว ม้า อางซืออางปลอง� แน ยา ยิว
ชฺา้ ง อือ อางฮู่ อางพี่ อือ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ม้า ม้า ย้า ฮา แงแน� 9 แน
ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา พาจาว มาง ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ชี แฮ้ง สรรเสริญ ฮา ปี่ แง
แนนอ� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“นี้ งย้า กงา นางนา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ จ่า ล่าง นี้ ยา่ �
✡ 15:3 15:3 สดุดี 69:9

โรม 15:10
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โรม 15:21

แน กงาย่า นางนา เพ่งฮ่าว สรรเสริญ ฮา ล่าง� แน� ✡
10 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี แล่ช�
ี่
“ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ เวอ� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือก้อง ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า คูโว�” แน�
✡
11 แน พระคัมภีร ์ โย้เวอ

นี้ แม้แน แต้ม ชี แล่ช�
ี่
“ยิวชฺา้ งบ่าอ่า คาโคลาโค อือ เวอ� จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คูโว�
ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือ เวอ� ยางนา สรรเสริญ ฮา คูโว�” แน� ✡
12 ค้าแต้ เวอ 600 ปี ล่อซฺ่า นี้ งย้า พระเยซู บ่าเกิด
่ กาซื้ง เมอ อิสยาห์ มาง มอ ชี ชี�
แน ยา พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“ก่าซ้าด ดาวิด * อางอ่าน อือ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง�
ยา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา กงาฮูพลา แง�
แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือย่า ยางนา นื งบาแก่นจ่า คูแง� แน� ✡
13 พาจาว ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย นื งบาแก่น ปี่ มาง เวอ� ยองนา ฮาย กูญ่าม
แน กย่างม่อนซ้า ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� ยอง นาง
นา นื งบาชี ล่าชี่ แฮ้งนา ซูม แน� ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา ฮาย ยอง
นา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นื งบาแก่น แล แล่ ปี่ ง แนนอ�
เปาโล ยาง ล่ากาน แฮ้ง อูบ
่ ชียา้ ง
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงา อางแบ ย้า นองมู นี้ ย่า ชฺา้ ง นาบาตา แม่น
แน� นอ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า แบ คูแง� นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ยา่ ม่าอู่บ กา อางกงา เป�
15 จ้า กงา โจ้ ดมาย แต้ม อางเลิง
่ ทื่อบ่า อือ นองนา ม่า ล่าจอ กา ชี นี้ ยา่ � ไม้ นองนา
บ่า ลู่ ม ปี่ ล่า แนนอ� กงา นี้ แม้ แน ฮา จอ กา ชี นี้ ย่า� ไม้ พาจาว ม้า กงานา ลากซื่
งกง่า กย้า ล่า แง� แฮ้งย้า กงานา นี้ แม้ แน ล่า กาน ว่า ปี่ ล่า แง� 16 ยา กงานา พระ
เยซูคริสต์ ย่าเจ่น เพล่อ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าแง� แน กงาย่า พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว แง ปุโรหิต อือ แม้ แน ย้า� ไม้ อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา ฮาย ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ นา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แนนอ� ยาว กงาม ยอง
นา พาจาว มางนา ท่าน ปี่ แง� ไม้ ยองนา พาจาว มาง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นื งบาจาบ อือ
แม้แน เพล่อ ปี่ แง แนนอ� 17 กงา พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง� นี้ แม้แนยาว กงาย่า พาจาว
มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ นี้ ง นา บ่า ซ่า จอ เป� 18-19 กงา ค่า ตอง นา จี่ โอ่ด จ่า แล่ง นี้ ง นา
ซฺ่าจอ แง� จ้า กงา พระเยซู คริสต์ กงานา อางเลิง่ ม่ายฮา ปี่ ล่า ชี่ อือ ฮา แฮ้งนา บ่า
ซ่าจอ เป� ยา กงานา จี่ ปี่ ล่าแง แน ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าแง� แน ยา พาจาว มาง อางค่
องอางล้า มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง� ไม้ ชฺา้ ง อือนา พาจาว
มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง แนนอ� แน กงานา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ซฺ่ืย พาจาว มาง
นา เจ่อ ล้า ปี่ ล่า แง แนนอ� นี้ แม้ แนยาว กงา พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น คา
โคลาโค แฮ้ง ป่าว กว่า ต้าว ย้าเป� เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ จาย อิล ลี ร ค
ิ ุม แควน
20
ประเทศ อิตาลี่ โย้เวอ เคอ ย้า� กงาย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ซี้
แง� ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ อางเม้ง แฮ้ง บ่ากงากย่า กาซื้ง อือ อางมู โย้เวอ� ไม้ กงาย่า
ฮาก อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอ่าน โย้เวอ บ่าป่าว ม่า แล แล่ ซี่ เป� 21 พระคัมภีร ์ โย้
เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ชฺา้ ง อ่าซ่าง มาง บ่าม่า กางซื้ง อือ กงามย้าง แง�
14

✡ 15:9 15:9 สดุดี 18:49

✡ 15:10 15:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43
✡ 15:11 15:11 สดุดี 117:1
15:12 15:12 ก่าซ้าด ดาวิด อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด� พระเยซู อางเจ้อ นี้ มาง ก้อง ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี� ✡ 15:12
15:12 อิสยาห์ 11:10

*

โรม 15:22-23
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แน ชฺา้ ง บ่ากย่า กางซื้ง อือ กงาแบ แง� แน�

โรม 16:4

✡

เปาโล โรม อางเมิง เวอ แล แง แน กื้ดคาน ชียา้ ง
กงา เย้ง ชี มล่าง คางญา นองนา บ่อ ซฺ้า แลล่าง แน� จ้า กงา ล่า กาน อางบ
ย่า นองนา บ่าซฺ่า แล ล่า กงากา� จ้า อามื้อ กงาย่า แควน นี้ ออ
ื ก้องเวอ กงา ล่ากาน
อือ ว่า เปิน โค ย่า� 24 กงาย่า นี้ แม้ แน เย้ง ชี แอ� ประเทศ สเปน โย้ เวอ แก้ บ้า ย่อ
แล เมอ นองนา แว บ่อซฺ้า แล ล่าแง� แน น่ อง โย้เวอ นองก้อง ทื่งกง่า แน ทื่อฟ่าง ดื้ง
ยาว� นอ กงานา ประเทศ สเปน โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ล่าง แน� 25 จ้า อามื้อ กงา เยรู ซาเล็ม
อางเมิง โย้ เวอ ชา แล แง� ไม้ โย้ เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา ปล่อง แล แง แนนอ�
26-27 ไม้ มาซิ โดเนี ย แควน แน ประเทศ กรีก โย้ เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือ ยอง พลู้ แฮ้ง
ช้อน ลางกา ชี� แน ยองมู นี้ ยา่ พลู้ ท่าน ชี แฮ้งนา บ่าเจอ คู� ไม้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง
โย้ เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง อางตู กอางพาน อือ นา ปล่อง แง แนนอ�
แม่น คางญ้า ยอง แฮ้แม้แน ฮา คูชี แฮ้ยา่ � ไม้ อางกง่าอางเกิง ม้าม้า นา จี่ เคิน ยาว�
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือย่า ยิวชฺา้ ง อือนา กงาปล่อง แง� ไม้ ยิวชฺา้ ง อือย่า ยองนา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง เปิ่ ง ปี่ ป้าน่ อ� นี้ แม้ แนยาว ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ ย่า ยองนา อาง
เกิง่ ไจเซฺ่อ อือ กงาเปิ่ ง ปี่ แง� 28 กงาย่า ยอง พลู้ ช้อน ลางกา ชี แฮ้ง เยรู ซาเล็ม อาง
เมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปี่ แล แง� ยาว กงาย่า ซฺ้ อก ย้า ประเทศ สเปน โย้เวอ
แล แง� แน ประเทศ สเปน โย้เวอ แล เมอ นองนา แว บ่อซฺ้า แลล่าง� 29 กงา อางแบ
ย้า� กงา นองนา ซฺ้า แล ล่า เมอ� กงา นองนา พระเยซูคริสต์ ก่ามป่อน อางบย่า แฮ้ง
เปิ่ ง ปี่ ล่าง แน�
30 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เป� แน อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า นองนา กงานา ลาก ปี่ ล่า แง� นี้ แม้ แนยาว กงา นอง
นา ป้า ล่าปานา� กงานา ปีนแตปีน นา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่า ปาว� 31 พาจาว มาง
นา ป้า ปล่อง กงานา ยูเดีย แควน โย้เวอ ชฺา้ ง บ่าเจ่อ อือก้อง กงาปูน ปี่ ล่า ปาว� แน
เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ฮาย กงา พลู้ ฮ้าน ปี่ แล ชี แฮ้ง ยู้ ชี
ปี่ ปาว� 32 ไม้ พาจาว มาง นื งบาจาบ ยาว� กงาม นองนา นื งบาจาบื่อ แน กงา บ่อซฺ้า
แล ล่าง� แน กงูมู นี้ ง มือ นื งบาแฮ่ง ปี่ กา แง�
33 พาจาว กูยา
่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ชี่ มาง เวอ� ยองมู คา
โคลาโค อือ ก้อง ดื้ง ล่า ปาว� อาเมน�
22-23

16

โจ้ดมาย ชา แต้ม ลีน เมอ จี่ต่าง ย่าง
นองนา เฟบี กงู คริสเตียนม้องน้าม มาง อางเลิง่ แฮ้ง จี่ น้า ปี่ ล่า ปานา เป�
ค่าบาย่า นี้ ม้า เคนเครีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ล่ากาน อือ ปล่องฮูปล่องพลา แง� 2 ยาง
นา แม่นแนฮูพลาลาบตอน คูโว� นอง พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี แฮ้งนา ซู้ม แน เป�
แน ยาง นองนา บ้าเจอ ปล่อง ปี่ ล่า ซี้ เวิม ปล่อง โว� ไม้ ยา ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ปล่องฮู
ปล่องพลา แง� แน ตื่ง กงานา คาตา ย้า�
3 ปริสสิ ล ลา แน อาควิลลา เย่ด นา ม่า ล่า โว กงา เย่ด นา โมงซฺ้า แงแน� เย่ด กงา
ล่ากานว่าช่าง� เย่ด กงาก้อง ทื่ งกง่า ย้า พระเยซู คริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� 4 เย่ด
กงานา ปล่อง ล่าแง� ท้าน ย้า ซฺี้ นา บ่าแค� กงา เย่ด กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่
1 กงา

✡ 15:21 15:21 อิสยาห์ 52:15

โรม 16:5
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โรม 16:19

ม น้ อ� ยาว เย่ด กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ ม อือย่า กงา แอ่ แน บ่าอ่า� จ้า ยิว
ชฺา้ งบ่า อ่า อือ อางมู โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ ชี อือ คาตา ย้า บ่า ลู่ ม คู� 5 พาจาว
มาง ชฺา้ ง ปริสสิลลา แน อาควิลลา เย่ด ยูม
้ โย้เวอ ช้อน ลางกา ชี อือนา ม่า ล่าโว� กงา
ยองนา โมงซฺ้า แงแน�
เอเปเนทัส กงา อางช่าง ลาก มางนา ม่า ล่า โว� กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา
เอเชีย* แควน โย้เวอ ฮากฮู่ เวอ พระเยซู คริสต์ นา นื งบาชี ชี มาง ย้าเป� 6 มารีย์ นา
ม่า ล่า โว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา นอง ปาปาย ย้า ล่ากาน ว่า เมิด
่ แง� 7 อันโด
รนิ คัส แน ยูนีอส
ั เย่ดนา ม่า ล่าโว� กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน� เย่ด กงา ยิวชฺา้ ง อาง
ช่าง� กงาก้อง ทื่งกง่า แน คอก เวอ อางดื้ง กางซื้ง ย้า� แน ศิษย์เอก อือ อางมู โย้เวอ
เย่ดนา อางแบกงากา� แน นาบาตา ย้า แบแม่นแม่น แง� แน เย่ด กงา ฮู่ เวอ ย้า พระ
เยซูคริสต์ นา นื งบาชี แง� 8 อัมพลีอาทัส นา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา
กงา คริสเตียน อางช่าง ลาก มาง ย้า� 9 อูรบานั ส กงู ล่ากานว่าช่าง ม่างนา ม่า ล่าโว
กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา กงู แม้แน ย้า พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� แน
สทาคิส กงา อางช่าง ลาก มางนา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� 10 อาเป็ลเลส
นา ม่า ล่าโว� กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยางนา นื งบาเจ้อฮู ญา� แน ยา คริสเตียน
ม้า ม้า เพล่อ ชี� อาริส โทบูลัส ยูม
้ ชฺา้ ง อือ นา ม่า ล่า โว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน�
11 เฮโรดิโอน กงา ยิวชฺา
้ ง อางช่าง ม่างนา ม่า ล่าโว� กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� นาร
ซิสสัส ยูม
้ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ม่า ล่าโว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 12 ตรีเฟ
นา แน ตรีโฟสา เย่ดนา ม่า ล่าโว� กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน� เย่ด จี่ วด
ี อางซื้ง มาง
ปาปาย ย้า ล่า กาน ว่า เมิด
่ แง� เปอร์ซิส กงา อางช่าง ลาก มางนา ม่า ล่า โว� กงา
ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ปาปาย ย้า ล่ากาน ว่า เมิด
่ แง� 13 รู ฟัส
แน ยาง อางบา มาง เย่ดนา ม่า ล่าโว� กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน� รู ฟัส จี่วด
ี อางซื้ง
มาง แช้ยู้ ชี มาง ย้า� แน ยาง อางบา ม้า กงา อางบา แน ทื่อช่างกานญา�
14 อาสินครีทัส� ฟเลโกน� เฮอร์เมส� ปั ทโรบัส� เฮอร์มาส� แน คริสเตียนม้องน้า
ม ยองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี อือนา ม่า ล่าโว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 15 ฟีโลโลกัส�
ยู เลีย� เนเรอัส� เนเรอัส อางป่อ� โอลิมปัส� แน พาจาว มาง ชฺา้ ง ยองก้อง ทื่ งกง่า
แน ดื้ง ชี อือนา ม่า ล่าโว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 16 มย้าง ลางกา ยาว เป-ลอ ลาง
กา โว� ไม้ เป-ลอ ลางกา นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง ลากฮูม ลางกา แงแน� นู้เวอ คริสเตียน
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ นองมู คาโคลาโค แฮ้ง
นา โมงซฺ้า ล่า คูแง แน�
17 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงา นองนา ป้ า ล่า ปานา� ชฺา
้ ง ฮากนา ฮา ซีแล
อางมู เปิ่ ง ลางกา ปี่ อือ นา� แน ฮากนา จ้อบ อางบล่า บ ฮา ปี่ อือ นา แล่ มล้าง คูโว�
ยองมู นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ต่าง นอง กงากย่า กงาแบ ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา คู� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ก้อง
เว่อ แน ฮื่น โว� 18 ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน บ่ากงา
ว่า ปี่ � ยอง นี้ แม้แน ฮา คูชี นี้ ยา่ � ไม้ ค่าตอง ตานฮา แฮ้ง ปาปาย นอ� แน ชฺา้ ง นี้ ออ
ื
จี่ ต่าง อางน้าบื้อ แน จี่ ซ้อ จี่ ต่าง อือ ไจ ชฺา้ ง อางซือ อือนา จ้อบ แง� 19 ชฺา้ ง คาโคลา
โค พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี อือย่า นอง พาจาว มางนา น้าจ่า ชี่ อางเลิง่ แฮ้ง กงาก
ย่า ญ้า� แฮ้งย้า กงา นาบาตา แน กย่าง นี้ ยา่ � กงา นอง ปาปาย ย้า กย่าง แง� กงา
นองนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง วีไ่ ซป้านญา จา ปี่ ล่า ซี่ค้า� จ้า กงา นองนา อางเลิง่
*
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บ่าแม่น ฮา แฮ้ง วีไ่ ซป้านญา บ่าจา ปี่ ล่าซี่� 20 บ่ามล่าง ยาว พาจาว ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา
แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ฮู มาง� นองนา ฮาย ซาตานแด่ยา่ ยอคา เพล่อ ชี มางนา ก่า
จ่า ปี่ ล่าง�
พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
21 ทิ โมธี กงา ล่า กานว่า ช่าง ม่าง กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่า แง� ยา นองนา โมง
ซฺ้า ล่าแง แน� ลูสิอส
ั � ยาโสน� โสสิปาเทอร์ ยองมู แฮ้ง คาตา ย้า กงานา ม่าย นอง
นา ม่า ปี่ ล่าแง� ยอ นองนา โมงซฺ้า ล่าคูแง แน� ยองมู นี้ ยา่ กงา ยิวชฺา้ ง อางช่าง อือ
ย้าเป�
22 กงา เทอร์ทิอส
ั เป� อามือ กงา โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม แง� เปาโล ม่าย แต้ม ปี่
ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� กงา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง� กงา คริสเตียนชฺา้ ง นอง แม้แน ย้าเป�
23 กายอัส กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน� กงา ยาง
ยูม
้ โย้เวอ ดื้ง แง� แน คริสเตียนม้องน้าม อือ แมก่า มย้าง ลางกา ซี้ เมอ ยาง ยูม
้ โย้
เวอ ย้า แล ช้อน กาแง� เอรัสทัส แน ควารทัส เย่ด กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง�
เย่ด นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� เอรัสทัส อางเมิง นี้ เมิง ก้อง เวอ พลู้ อางเลิง่ แฮ้ง ฮู
พลา มาง ย้า� ควารทัส ยา กงู คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้า�
24 †
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ พาจาว มางนา จี่ สรรเสริญ ฮา ย้าง
มางนา สรรเสริญ ฮา คูโว� ยา กงา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชี แฮ้ง ไจ นอง
เจ่อ แฮ้ง นา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แก่น คา ปี่ ล่า แง� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่
พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้งย้า เป� พาจาว ม้า นี้ เลิง่ โชง ชี ชี ต่อ งก่า ต่าง เมอ จาย
ย้าเป� 26 จ้า อามือ พาจาว ม้า ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด อือ นา ฮาย อางเลิง่ นี้ เลิง่ กงาแบ
กงามย้าง ปี่ ง ญ้า� ยา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือนา อางเลิง่ นี้ เลิง่ ม่าย แต้ม ปี่ ชี�
่ ไม้
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ยางนา นื งบาชี ปี่ แง� แน น้าจ่า ปี่ ง แนนอ� พาจาว นี้ ม้า ค้า
แต้ เวอ แน อามือ แน กาญ่าม เวอ พาจาว เพล่อ แล มาง ย้าเป�
27 พาจาว นี้ ย่า ทื่อ ม่าง ญา จา แง� ยา วี่ ไซป้ านญา ปลื้ง ย้า จา แง� ยางนา
สรรเสริญ ฮา คูโว�
พาจาว เวอ� พระเยซู คริสต์ ปาปาย แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา นาง ล่า ที่ แฮ้ง
กงามย้าง แล ปี่ ปาว�
25 พาจาว

†

16:24 16:24 ข้อ 24 นี้ ยา่ จี่ต่างก่ามแท้ อางอ้าน ปาบ ทื่อบ่า อือ ก้อง นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� “พระเยซูคริสต์ กงู
จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� อาเมน� แน�
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เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ชียา
้ ง

1 โครินธ์

เปาโล โจ้ ดมาย แต้ม ชี นี้ ไล ช่า บ้า บ� แน ยา โคริน ธ์ อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้
องน้าม อือนา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม เคอ ชี� แน โจ้ดมาย 1 โครินธ์ 2 โครินธ์ นี้ ยา่
เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา แต้ม เคอ ชียา้ ง ย้า� โครินธ์ อาง
เมิง นี้ ประเทศ กรีก ต่องปี่ ป่ากย่า ดื้ง แง� โจ้ ดมาย 2 ช่าบ้าบ โย้เวอ ต่องก่า จี่ ต่าง
แฮ้ยา่ � เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางเลิง่ อางตู กอางพาน จา ชี แฮ้ง จี่ เคอ แง� แน
ยา คริสเตียนม้ องน้าม อือ ยางนา อางเลิง่ น้าท้าม ชี อือ แต้ม ม่า แง� บ้าเจอล้อแม้
ฮา แงแน� เปาโล อางเลิง่ ปีนแตปีนนา แต้ม ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย้าเป� คริสเตียน
ชฺา้ ง อือ ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ กา แน เพล่อ อางเลิง่ แฮ้ง� อางบี่ อางบล้อ ง ยู้ อางเลิง่ แฮ้ง�
ป้อ งก้า อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ ฮา อางเลิง่ แฮ้ง� อางบี่ อางบล้อ ง ว่าง กา อางเลิง่
แฮ้ง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ จาย ลือ ชี อางเลิง่ แฮ้ง�
แน อางเลิง่ กาบ่า กาเจ้อ อือ คาตา ย้า� 1 โคริน ธ์ ปาบ นู้เวอ อางเลิง่ นาบาตา แน
อ้าน คาแม้แน ชี่ แฮ้ยา่ บทที่ 13 โย้เวอ อางเลิง่ แต้ม ชี แฮ้งย้า เป� บทที่ 13 โย้เวอ
เปาโล ลาก อางเลิง่ อือ แต้ม เคอ ชี� แน ยา เย้ง แง ชฺา้ ง อือ ตูกพานลาบ้าบ เมอ� ลาก
อางเลิง่ นี้ ยา่ ยองนา อางปล่องปูน ปี่ กงา กา� ยาว บทที่ 15 โย้เวอ พระเยซู อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง เจ้ง ยา ม่า แบ ปี่ แง� 2 โครินธ์ ปาบ โย้เวอ เปาโล โครินธ์ ชฺา้ ง อือนา
ม่ายแบ ปี่ แง� ยอง อางมู โย้เวอ ยางนา อางเลิง่ ค่าว จี่ ลางกา ชี แฮ้ยา่ � อางเลิง่ ม้า
ม้า บ่าอ่า แน� ยาว ยา ยองนา ม่ายแบ ปี่ แง� ชฺา้ ง พระเยซู นา เค่ ชี อือ ม้าม้า นี้ ยา่
บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป� ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้
ยู้ ล่า ป้าน่ อ� โจ้ดมาย นี้ ม้า โสสเธเนส ไกง้ แต้ม แอ�
2 ไกง้ นองมู คริสเตียนม้องน้าม โครินธ์ อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง� พาจาว
ม้า นองนา แช้ยู้ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี�
่ ไม้ พระเยซู คริสต์ ปาปาย ย้า� แน ยา นอง
นา แช้ยู้ ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี�
่ ยาง ชฺา้ ง คาโคลาโค กู ต่องกู ตี่ เวอ
ดื้ง ชี อือนา แช้ยู้ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ชฺา้ ง นี้ อือย่า พระเยซูคริสต์ ยอง จี่วด
ี อางซื้ง มาง
แน กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ อธิษฐาน ฮา ชี อือ ย้า�
3 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู
คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่
ปาว�
1 กงา

เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
กงาย่า กงา พาจาว มางนา อางเลิง้ กาย้ า นองนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่า แง� ไม้ ยา
นองนา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่าง น้ อ� ยาง นองนา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า ชี่ นี้ ย่า พระเยซู
คริสต์ ปาปาย ย้า� 5 พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � ไม้ นอง พระเยซู
คริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� นี้ แม้แนยาว พาจาว ม้า นอง
จี่วด
ี โย้เวอ อางเลิง่ อางแม่น อือ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า จา ปี่ แง� แน ยา นองนา ยาง อางเลิง่
4
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ม้า ม้า แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่า แง� แน ยา นองนา ยาง อางเลิง่ ม้า ม้า แฮ้ง ฮากนา ม่า ปี่
ล่าแง� 6 นอง นี้ แม้แน เพล่อ คูชี นี้ ยา่ ฮาย มย้าง ปี่ แง� กงา นองนา พระเยซูคริสต์
อางเลิง่ ม่า ล่าชี่ แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า กูยา่ งกูเจ้อ ย้าแน� 7 อามือ นอง พระเยซูคริสต์
กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ คู เมอ นอ พาจาว มาง ก่ามป่อน ปี่ ล่า
ชี่ แฮ้ง กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า กงาบู้ คู แง� ไม้ นองนา พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าแง
แนนอ� 8 พระเยซู มือ นอง เจ่อ แฮ้งนา ฮา แก่นคา แล ปี่ ล่าแง� ไม้ นองนา พระเยซู
คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า แนนอ�
9 ไม้ พาจาว ม้า นื งบาอางชี กงากา ม้า ม้า ย้า� ยา นองนา แช้ ยาง อางย่า ม่าง อาง
ช่าง เพล่อ ปี่ ล่าแง� ยาง อางย่า ม้า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า�
โครินธ์ อางเมิง คริสเตียนชฺา้ ง อือ ซีแล ลางกา ชียา้ ง
10 คริสเตียนม้ องน้า ม

นอง เวอ� พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา ล่าที่ ปี่
ล่าแง� นี้ งย้า กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา ป้า ล่าง นี้ ยา่ � กงา นองนา ป้า ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ แน เพล่อ ลางกา ปี่ ล่าแง� อางมู บ่าเปิ่ ง ลางกา โจ� บ้าเจอ เย้ง เวิม แน บ้าเจอ
ฮา เวิม ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ โว� 11 ไม้ อ่าป้อ คะโลเอ ยูม
้ ชฺา้ ง โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา
แง� กงานา ม่า ล่าแง� นองมู นี้ ยา่ ซีแล ลางกา ชี แน� 12 นี้ ยา่ กงา นองมู คาโคลา
โค บ่าตู กา แน จี่ แฮ้งนา จี่เคอ แง� ไม้ นองมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า นี้ แม้แน จี่ แง� “กงา
เปาโล อางมู� แน� บ่าอ่ายาว “กงา อปอลโล อางมู� แน� บ่าอ่ายาว “กงา เปโตร อา
งมู� แน� บ่าอ่ายาว “กงา พระเยซูคริสต์ อางมู� แน� 13 นอง อางมู เปิ่ ง ลางกา ชี นี้
ย่า นอ พระเยซูคริสต์ นา ต่อน เปิ่ ง ลางกา แอ ลา� กงา ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ นองนา
อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าชี่ ลา� นอง ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูชี นี้ ยา่ กงา อางมู
14
เพล่อ แง แนลา� กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ไม้ กงาย่า นองมู นี้ งนา อ่า
ซ่าง มางนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา บ่ากงา ฮา ปี่ � คริสปัส แน กายอัส เย่ด นา ฮา ปี่ ชี
แฮ้ง ญา เป� 15 แฮ้งย้า อ่า ซ่าง มาง นี้ แม้ แน บ่า จี่ กงา กาแง� “กงา ล้างตือ พิธีบัพ
ติศมา ฮา แล่ ยาว เปาโล อางมู เพล่อ แง� แน� 16 (โอ� อางอ้า ย้า� กงา สเทฟานั ส
แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ นา คาตา ย้า ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ แอ� กงา เย้ง กาน ยาว
กงา ยองมู นี้ งนา ญา เป ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ แอ่�� 17 ไม้ พระเยซูคริสต์ กงานา
ไจ ล้า ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ � กงานา ชฺา้ ง อือ นา ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา ปี่ ปี่ ล่าง บ่า อ่า� จ้า
กงานา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าแง� แน กงา อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ป่าว เมอ� กงาย่า ชฺา้ ง อือ วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง บ่าไจ เป� ไม้ จาว่าแน กงา ชฺา้ ง อือ
วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง ไจ ยาว� ชฺา้ ง อืม กงา จี่ อางคี่ อางจ่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า กงานา เจ่อ
ล่า คูแง� จ้า ยองมู นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้มางนา นื งบาบ่าชี่
เป�
พระเยซูคริสต์ ม้า พาจาว มาง ล่าที่ แน วีไ่ ซป้านญา ย้าง ย้า
18 ชฺา
้ ง

ทื่อบ่า จา แง ยอ นี้ แม้แน เย้ง คูแง� พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี
อางเลิง่ แฮ้ ยา่ อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่า จา แน� จ้า อามื้อ ยอ ล่า ลูก เวอ ชา กลา
แอ แง� ยาว จ้า กงูมู อามือ อางบล่าบ ชา ปูน แล่ ชี่ อือย่า อางแบ คู ย้า พาจาว มาง
ล่าที่ แน� 19 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“กงา ชฺา้ ง อางแอ้น อือ วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง ก่างพยา ปี่ แง�
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แน กงา ชฺา้ ง อางแบอางบู้ อือ แบ ชีแฮ้ง ฮา เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา แน ฮา ปี่ แง� แน�✡
20 อามือ

จีน นู้เวอ ชฺา้ ง อางแอ้น อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง� โมเสส อางลี้บอางล่า
ว ม่าอู่บฮู อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง� ชฺา้ ง อางแบอางบู้ อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง�
พาจาว ม้า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ญ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ วีไ่ ซป้านญา นี้ ยา่ อางจ่าง แน�
21 ไม้ พาจาว ม้า วีไ่ ซป้ านญา อางจา� ยา ชฺา
้ ง อือนา ค่าตอง วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง ปาปาย
แน ยางนา บ่าปี่ แบกงา กา� กงู ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ป่าว ม่า ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ อางจ่าง
แม้แน จา แง� จ้า พาจาว ม้า ต้าดต่อน กงู อางเลิง่ ป่าว ชี แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง ยางนา นื งบา
ชี ชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง� 22 ยิวชฺา้ ง อือย่า พาจาว มาง อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮา
ตอกางอือ ฮา ชี แฮ้ง มย้าง ซี้ แง� ไม้ ยอง บ่ามย่าง ยาว ยอ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คู�
แน กรีก ชฺา้ ง อือย่า วีไ่ ซป้านญา ซฺ้า กว่า คูแง� ไม้ ยอง บ่ามย่าง ยาว ยอง มือ พาจาว
มางนา บ่าเจ่อ คู� 23 จ้า กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ซฺี้ ปี่
ยาว กงู นา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าชี่ อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า แง� แฮ้งย้า
ยิวชฺา้ ง อือ บ่าซอ คู แง� แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ นี้ เลิง่ นา อางเลิง่ อางจ่าง แน เย้ง คูแง�
24 จ้า พาจาว มาง ชฺา
ื � ยิวชฺา้ ง ล่า อ้าว ยิวชฺา้ งบ่าอ่า เวิม� ยองมู นี้ ยา่
้ ง แช้ยู้ ชีออ
อางแบ คู พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ล่าที่ แน วีไ่ ซป้านญา ย้าง ย้าแน� 25 ไม้ พาจาว
มาง วีไ่ ซป้านญา อางจ่าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ วีไ่ ซป้านญา อางแอ้น แฮ้ง ล่อบ่าปา แอ้น แล่
แง� แน พาจาว มาง ด่อย่า นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ แก่นคา แฮ้ง ล่อบ่าปา แก่นคา แล่แง�
26 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� เย้ง ฮู ปาว พาจาว มาง นองนา แช้ยู้ ล่า เมอ� นอ
ชฺา้ ง ล้อ อือ เจ้อ แน� ชฺา้ ง อือ ก่า มกืด นู้เวอ ชฺา้ ง อางแอ้น แน ชฺา้ ง ล่า ที่ อางจา แน
ชฺา้ ง อางจาอางปาง นี้ ยา่ อางบย่า แน บ่าจา เป� 27 จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ฮาก ชฺา้ ง อางจ่าง แน ฮ้าว อือนา แช้ยู้ ชี� ไม้ ชฺา้ ง อางแอ้น อือนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง
แนนอ� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ชฺา้ ง ล่าที่ บ่าจา แน ฮ้าว อือนา แช้ยู้ ชี� ไม้ ชฺา้ ง
ล่าที่ อางจา อือนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง แนนอ� 28 พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
ฮาก ฮูยา้ ชี อือนา� แน ฮาก ช่า อือนา แช้ยู้ ชี� แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ปีนแต
ปีนนา บ่าอ่า แน ฮา อือนา แช้ยู้ ยาว ชฺา้ ง อือ ปีนแตปีนนา แน ฮา กาง อือนา ก่างพยา
แง แนนอ� 29 ไม้ อ่าซ่าง มางนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าปี่ จี่โอ่ด แนนอ�
30 พาจาว ม้า ย่า กงู นา ฮา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่า แง�
แน พระเยซู คริสต์ กงู นา ฮา พาจาว มาง วี่ไซป้านญา โย้เวอ จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าแง�
แน ยา กงูนา ฮา พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าแง� แน กงูนา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าแง� ยา
ยาง อางโต แฮ้ง ท่าน ยาว กงู นา อางบล่าบชออ่อก ล่าง� 31 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน
แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “อ่าซ่าง จี่โอ่ด ซี้ แง� จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ ฮา ชี อือ จี่
โอ่ด กาโน�” แน�✡

2
พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิง่ ย่าง
นอง เวอ� กงา นองก้อง แอ เมอ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า
อางโชฺง แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า เมอ� จี่ต่าง นาบาตา น้าบื่อ แน ชี่ อือ แน จี่ต่าง วีไ่ ซป้านญา
อางจา อือ บ่า กงา ไจ เป� 2 ไม้ กงา นี้ แม้ แน เย้ง แง� กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง
เมอ� กงา พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แน ยาง ไม้ กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิง่ แฮ้ง ญา
1 คริสเตียนม้ องน้า ม

✡ 1:19 1:19 อิสยาห์ 29:14

✡ 1:31 1:31 เยเรมีย์ 9:24
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จี่ แง� 3 ม้าม้า นี้ ยา่ กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ ด่อย่า นา ดู่ง แง� แน แค แง
ยื้กยื้ก ย้า� 4 แน นองนา ม่าอู่บ ล่า เมอ กงา จี่ต่าง นี้ ชฺา้ ง วีไ่ ซป้านญา เวอ จายล้า ชี
อือ บ่ากงา ไจ นองนา ฮาย เจ่อ ปี่ ล่าเป� จ้า กงา ม่าอู่บ ล่าเมอ อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ นองนา ฮาย อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ล่าแง� 5 ไม้
นองนา ชฺา้ ง วี่ไซป้านญา แฮ้ง ปาปาย แน บ่า ปี่ เจ่อ ล่า แนนอ� จ้า นองนา พาจาว
มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย แน เจ่อ ปี่ ล่าแง แนนอ�
พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา ย่าง

กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า เมอ� จี่ ต่าง น้า บื้อ แน ชี่ อือ บ่า
กงา ไจ เวิม� จ้า กงาย่า พาจาว มาง ก้อง วีไ่ ซป้านญา จายลือ ชี แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง พาจาว
มางนา แก่นคา แน เจ่อ ชี อือนา ม่าอู่บ แง� วีไ่ ซป้านญา พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ วีไ่ ซป้านญา แฮ้งแม้แน บ่าอ่า� แน ชฺา้ ง อือ ยอคา กาญ่าม เวอ ล่าที่ โค
แอ อือ วีไ่ ซป้านญา แฮ้งแม้แน บ่าอ่า เป� 7 จ้า กงา พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา โชง ชี ชี
แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา บ่าปี่ มย้าง แฮ้ง ม่าอู่บ แง� พาจาว ม้าย่า ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่ง ฮู่ เวอ
ย้า เย้ง ชี ชี� ยาง วี่ไซป้านญา แฮ้ง ไจ กงู นา อางเลิง่ อางแม่น อือ ฮา ปี่ ล่า แง แน�
8 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ยอคา อือย่า พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา นี้ งนา บ่าแบกงา กา� ยอง
อางแบกงากา แน อู้ ยอ จี่วด
ี อางซื้ง ล่าที่ อางจา มางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ บ่าตื่อตี้ด
9
ชี เป� พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ม้างม้าเจ้อ อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ ง อือ บ่ากงามย้าง แน บ่ากงากย่า กางซื้ง�
แน ชฺา้ ง อือ บ่าเย่ง เคอ กางอือ�
6

นี้ ออ
ื เจ้อ พาจาว มาง� ชฺา้ ง ยางนา ลาก อือนา ก่ามป่อน กอย ชี ปี่ ชี่ แฮ้งย้า เป� แน�✡
10 จ้า

พาจาว ม้า ยาง อางค่ องอางล้า แฮ้ง ไจ ฮา กงู นา ยาง อางเลิง่ อางโชฺง แฮ้ง
แบ ปี่ ล่า แง� ไม้ พาจาว มาง อางค่ องอางล้า แฮ้ยา่ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า แบ แง� แน พา
จาว มาง อางเลิง่ โชง ชี ชี แฮ้ง คาตา ย้า แบ แง� 11 กงู ก่ามกืด คาโคลาโค นี้ ยา่ ค่า
ตอง นื งบา มาง ญา แบ แง� ทื่อช่างกานญา พาจาว มาง ก่ามกืด คาโคลาโค แฮ้ง พา
จาว มาง อางค่องอางล้า มาง ญา แบ แง� 12 กงู อางแด่อางล้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จา
ยล้า ชี แฮ้งนา บ่ากงายู้ เป� จ้า กงูยา่ อางค่องอางล้า พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี แฮ้ง
ยู้ แง� ไม้ พาจาว มาง กงูนา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน แบ ปี่ แง แนนอ�
13 นี้ แม้แนยาว

กงู ชฺา้ ง พาจาว มาง อางค่องอางล้า จา ชี อือนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง
จี่ น้า ปี่ เมอ� กงู จี่ต่าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง วีไ่ ซป้านญา เวอ จายล้า บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง อางค่
องอางล้า มาง ก้อง จายลือ แง� 14 ชฺา้ ง พาจาว มาง อางค่ องอางล้า แฮ้ง บ่า จา อือ
ย่า� พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง อางเลิง่ ม่า ชี แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� ไม้ ยอ อางเลิง่
อางจ่าง จองไจ บ่าจา แน เย้ง แง� แน ยอ บ่าน่าแบ กา� ไม้ พาจาว มาง อางค่องอาง
ล้า แฮ้ยา่ กงู นา ฮาย อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา แบ ปี่ ล่าแง น้ อ� 15 อ่าซ่าง พาจาว มาง อางค่
องอางล้า แฮ้ง จา แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ยางนา พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ม่า ชี แฮ้ง
กูเลิง่ ย้า แบ แง� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮ้ง บ่าจา อือย่า บ่าแบ เป ชฺา้ ง
พาจาว มาง อางค่ องอางล้า จา ชี อือ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ จา แงแน� 16 พระคัมภีร ์ เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบา โย้เวอ บ้าเจอ เย้ง แงแน อ่าซ่าง แบ แง�
แน ยางนา อ่าซ่าง ม่าอูบ
่ กงากา แง�” แน�✡
✡ 2:9 2:9 อิสยาห์ 64:4

✡ 2:16 2:16 อิสยาห์ 40:13
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จ้า กงู ก้อง พระเยซูคริสต์ นื งบา แฮ้ง จา แง� นี้ แม้แนยาว กงู ยาง เย้ง แฮ้งแม้แน
เย้ง เป�

3
พาจาว มาง ย่าเจ่น อือ
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� ม้า ม้า นี้ ย่า ค้า แต้ เวอ กงา นองนา บ่า จี่ ช่าง ล่า
กงา กา� ชฺา้ ง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ เค่
คูชี อือนา จี่ชา่ ง ชี แฮ้งแม้แน� จ้า แฮ้เมอ เวอ กงา นองนา จี่ชา่ ง ล่าย่า� ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง ชี แฮ้งแม้แน� นองมู นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ย่าแน่
อางอี อือ ช้อด ย้าเป� 2 แน กงา นองนา ฮ่าง บ่าปี่ จฺ่า ล่า� ไม้ นอ บ่าจฺ่า กงา กางซื้ง�
จ้า กงา นองนา นื งชา ล้าง ต้าง ปี่ ล่าง เป� แน นอ อามือ เคอ ย้า ฮ่าง บ่าจฺ่า กงา กา�
3 ไม้ นอ ชฺา
ี ไจ จาดื้ ง คูแง� นอ เจอค้อย ลางกา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้ แน จี่ วด
แง� แน ซีแล ลางกา แง� นี้ แม้แนยาว นอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน ตานฮา
อางจา แน จี่ วด
ี ไจ คูง ลา� 4 นองมู นี้ ยา่ ทื่อบ่า นี้ แม้แน จี่ แง� “กงา เปาโล ศิษย์�
แน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ แง� “กงา อปอลโล ศิษย์� แน� นอง นี้ แม้แน ฮา
นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่ากงา ฮา ลา�
1

5 อปอลโล

อ่าซ่าง� แน เปาโล อ่าซ่าง� กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ย่าเจ่น กานแอ� แน
กงู นองนา ซฺ่ืย พาจาว มางนา เจ่อ ล่า ปี่ ล่าแง� กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง
6
ม่า ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า ล่ากาน ว่า แง� กงาย่า อางคลาอางซ้าง อางนื อ
คลาฮู ล้อ ย้า� แน อปอลโล มือ ล้างล่องฮู ล้อ ย้า� จ้า พาจาว ม้า อางคลาอางซ้าง
อางนื อ แฮ้งนา ฮาย แต่ ฮื่อ มอง ล้า ปี่ ฮู มาง แน ทื่อช่างกานญา� 7 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง
อางคลาอางซ้าง อางนื อ คลาฮู� แน ล้างล่องฮู มาง เย่ด ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า เป�
จ้า ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา ม้าย่า พาจาว มาง ย้าเป� ไม้ ยา อางคลาอางซ้าง อางนื อ แฮ้งนา
ฮาย แต่ ฮื่อ มอง ล้า ปี่ ป้าน่ อ� 8 ชฺา้ ง อางคลาอางซ้าง อางนื อ คลาฮู� แน ล้างล่องฮู
มาง เย่ด พาจาว มางนา ล่ากาน ปล่อง ว่า ชี เป� แน พาจาว มาง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่
แง� เย่ด ล่ากาน ว่า ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป� 9 อปอลโล ไกง้ยา่ ล่ากานว่าช่าง เพล่อ ลาง
กา แง� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ปล่อง ว่า กาแง� นองมู นี้ ยา่ พาจาว
มาง น่า ย่าง ย้าเป� แน พาจาว มาง ยูม
้ ชฺอ ชียา้ ง ย้าเป�
10 กงาย่า พาจาว มาง ล่ากาน ว่า กงา ปี่ ล่าง แฮ้งล่อ ย้า ว่า แอ� แน กงาย่า ล่ากาน
ว่า ชี แอ ยูม
้ ชฺอ ซ้าล้า ยอคา มาง แม่น แน เสาเอก พูม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� แน อา
มือ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม กงา เสาเอก พูม ชี ชี อางท่า โย้เวอ ยูม
้ ชฺอ แล แล่แง� จ้า อ่าซ่าง
เสาเอก อางท่า นี้ ยื้ง ก้อง ยูม
้ ชฺอ แล แล่แง� แม่น แน แล่มล้าง โว บ้าเจอล้อแม้ ยูม
้
11
ชฺอ แล แล่ แง แน� ไม้ พาจาว ม้า เสาเอก ทื่อ ยื่ง นี้ ง ญา แต่ง ชี แง� แน พาจาว
มาง เสาเอก พูม ชี ชี แฮ้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ย้าเป� 12 ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า ค่าม� พลู้�
เพชร� พลอย� ล่าไม� บู่ก่า อางกือ� เฟิ่ ง อือ ไจ เสาเอก ท่า แฮ้ ยื้ง ก้อง ยูม
้ ชฺอ แล
แล่แง� 13 ยาว กงูมู นี้ ง เจ้ง ย้า กงามย้าง แง� ค่าตอง ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อ
แม้ จา แงแน� ไม้ พระเยซู คริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ� ยา ชฺา้ ง
อือนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮาย มย้าง ปี่ แง� แน แฮ้นืง พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อ
น แง� แน ยา บีท
่ ่อ เวอ ทื่งกง่า แน ลือ แง� แน บีท
่ ่อ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง� ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือ ล่ากาน แฮ้ยา่ อางแม่น ม้าม้า ล่าแน� 14 อ่าซ่าง ล่ากาน แฮ้ง เสาเอก ท่า
แฮ้ ยื้ง ก้องเวอ โอ้ด ดื้ง กงากา แง� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง� 15 จ้า อ่าซ่าง ล่า
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กาน แฮ้ง บี่ท่อ จฺ่อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน บ่ากงาบู้� จ้า ยา กงา
ปูน แล่แง� ชฺา้ ง บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ ฮื่น อ่อก ล้า ชี อือ แม้แน ย้า�
16 นองมู

นี้ ยา่ บ่าแบ ล่า นอ พาจาว มาง ยูม
้ ย่าง ล้อย้า� ไม้ พาจาว มาง อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า นอง นื งบา โย้เวอ ดื้ง แง� 17 อ่าซ่าง พาจาว มาง ยูม
้ แฮ้ง
ก่างพยา ปี่ ง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ก่างพยา ปี่ แง� ไม้ พาจาว มาง ยูม
้ นี้ ยา่
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง� แน นอ พาจาว มาง ยูม
้ ย่าง ย้าเป�
18 ค่าตอง

นา บ่าจ่อบ จ่าแล่ โจ� นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง เย้ง แง ค่าตอง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน แอ้น แงแน� ชฺา้ ง แฮ้มางนา ชฺา้ ง อางจ่าง เพล่อ ปี่ โว� ไม้
ชฺา้ ง แฮ้มางนา ชฺา้ ง อางแอ้น ม้าม้า เพล่อ ปี่ แง แนนอ� 19 ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
อางแอ้น อือย่า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง อางจ่าง เพล่อ แง� พระคัมภีร ์ เวอ นี้
แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “พาจาว ม้า ชฺา้ ง อางแอ้น อือ วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง ไจ
ยองนา ชู แง� แน�✡ 20 แน พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี แล่ช�
ี อางซื้ง ม้า
ี่ “จี่วด
อางแบ ย้า ชฺา้ ง อางแอ้น อือ ก่ามกืด แฮ้ยา่ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� แน� ✡
นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ ฮา ชี อือ นา บ่า จี่ โอ่ ด กา โจ� ไม้ ม้า ม้า นี้ ยา่ พา
จาว ม้า กูยา่ งกูเจ้อ นอง กงา คู ซี้ง อือ นองนา ปี่ ล่าง ญ้า เป� ไม้ นองนา จองไจ กงา
ปี่ ล่าง แนนอ� 22 แน พาจาว ม้า เปาโล� อปอลโล� เปโตร ยองนา นองนา ปี่ ล่าง
ญ้า� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง� จี่วด
ี อางแต่� อางซฺี้� อามือ อางญ่าม� จ้างจ้าง อางญ่าม
นี้ ง นองนา ปี่ ล่าง ญ้า� ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าแง แนนอ� 23 แน นอ พระเยซู
คริสต์ ชฺา้ ง� แน พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ชฺา้ ง เป�
21

4
พระเยซูคริสต์ มาง ศิษย์เอก อือ

นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ย่า กงูมู คู่ เพล่อ คูชี นี้ อือ นา พระเยซู คริสต์ ย่า เจ่น แน ฮู
ล่าปาว� แน พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ยาว ค้าแต้ เวอ ยาง ก่ามกืด โชง ชี ชี แฮ้ง ฮากนา
ม่ายแบ ปี่ ฮู อือ แน ฮู ล่าปาว� 2 ชฺา้ ง ล่ากาน นี้ มาง กงา ว่า คูชี นี้ ออ
ื ชฺา้ ง นื งบาอางชี
กงา กาง อือ เป� 3 ยาว ฮาก กงานา ชฺา้ ง อางแม่น ล่า บ่าแม่น แน ฮู ล่าเวิม กงา บ่า
ตี่ นบ่าต่อง เป� แน กงา ค่าตอง นา บ่าต่าดบ่าต่อน จ่าแล่ เป� 4 กงา นื งบา ม้า กงา
นา บ่ากงา ม่า ล่า กงา บ้าเจอ ฮา ซี ชี แน� จ้า นี้ ยา่ บ่าจี่กงา กางซื้ง กงา ชฺา้ ง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง แน� กงานา ต้าดต่อน ล่าฮู ม้า จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ญา� 5 นี้ แม้ แนยาว จี่ วด
ี
อางซื้ง มาง บ่าลือ ฮู่ นู้เวอ� อ่าซ่าง มางนา บ่าต่าดบ่าต่อน แอ่แคน โจ� จี่ วด
ี อางซื้ง
มางนา ล่อ ปาโน เป� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ลืน เมอ� ยา กูยา่ งกูเจ้อ ชฺา้ ง อือ โชง ชี ชี อือ
ฮาย มย้าง ปี่ แง� ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ค่าตอง ล่ากาน ว่า
ชี แฮ้ง วา แน โญกญอ จ่าแง� ยาง ฮู ซู้ม แฮ้ง วา ย้าเป�
1

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงา ค่า ตอง อางโต นี้ งนา จี่ เคอ จ่า แล่ ชี่ นี้ � แน
กงา อปอลโล นา จี่ เคอ ชี แฮ้ยา่ � ไม้ นองนา แบ ปี่ ล่า ซี้ แง� นองมู นี้ ยา่ พระคัมภีร ์
เวอ ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง กงาฮา เค่ คู แงแน� แน นองมู นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา คูโจ พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา แน� แน นองมู นี้ ยา่ บ่าจี่โอ่ด คูโจ ค่าตอง คู่ ม้า
ฮาก คู่ อือ ล่อบ่าปา แม่น แงแน� 7 นองนา อ่าซ่าง ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่ เลอ ปี่
6

✡ 3:19 3:19 โยบ 5:13

✡ 3:20 3:20 สดุดี 94:11

1 โครินธ์ 4:8
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ล่าแง� นองก้อง บ้าเจอ จา แง พาจาว มาง บ่ากงา ปี่ ล่าแน� ท้าว พาจาว มาง นอง
นา ปี่ ล่า ยาว นอ บ้าเจอฮาย จี่โอ่ด คูแง� นอง ซฺ้า ล้า บู้ ชี แม้แน�
8 อามือ นอ เย้ง คูแง กงู บ่าจา เวิม มือ นอ กูยา
่ งกูเจ้อ ย้า จา คู แงแน� จาปาง ล้าง
ญ้า แน ก่าซ้าด เพล่อ ชี แน� แฮ้แม้ ม้าม้า แน เพล่อ โว� ไม้ กงู คาตา แน นองก้อง
ทื่งกง่า แน ก่าซ้าด เพล่อ ฮูลา� 9 จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ กงา เย้ง แง� พาจาว ม้า กงูมู ศิษย์
เอก เพล่อ คูชี นี้ อือนา ย่าเจ่น ฮาก ต้าดต่อน แซ่ ชี อือ แม้แน เพล่อ ปี่ ล่า แงแน� ไม้
ฮากนา ม่อนซ้า ปี่ แง แนนอ� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค แน เท่วาด่า อืมมือ
กงูนา ฮู ล่า คูแง� กงู ก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า แง แน�
10 ชฺา
้ ง

ทื่อบ่า อือย่า กงูมู นี้ งนา ชฺา้ ง อางจ่าง แน ฮู ล่า คูแง� ไม้ กงู พระเยซูคริสต์
นา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย� จ้า นองมู นี้ ยา่ เย้ง คูแง� นอ คริสเตียนชฺา้ ง อางแอ้
น พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า แบ คูแง แน� อ่าจ่า ม มือ นองมู นี้ ยา่
เย้ง คูแง กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางด่ออางย่า� จ้า นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางแก่นอางคา� กงูนา
ฮาก ฮูยา้ ล่า คูแง� จ้า นองนา ฮาก โญกจ่าญ่อ ล่า คูแง� 11 กงูมู นี้ ยา่ อามือ เคอ ย้า
จฺ่ืงคู แบ่ซฺู่ คูแง� แน อางก่าอางตูม อางอ้าน อางแชอางล่าก ตูม แล่ คูแง� แน กงูนา
ฮาก ตื่อชืก ล่า คูแง� แน กงู ยู้มดื้งย้า บ่าจา คู� 12 แน กงู ล่ากาน ว่า เมิด
่ คูแง� แน
ฮาก กงู นา อี่ แซ้ง ว้าน ล่า เมอ กงู ยองนา ก่ามป่อน ปี่ คูแง� แน ฮาก กงู นา คาม ล่า
เมอ กงู โอ้ด คูแง� 13 แน ฮาก กงูนา จี่ ฮูยา้ ล่าเมอ กงู ยองนา แม่น ย้า พอ แง� กงูมู
นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง จองไจ บ่า จา อือ ช้ อดย้า� แน กงูมู นี้ ยา่ อามือ เคอ ย้า
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเจ่ดอางจ้อ อือ แม้แน�
14 ยาว

กงา นองนา นี้ เลิง่ แต้ม ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ล่าแง แน
บ่าอ่า เป� จ้า กงาย่า นองนา ม่าอูบ
่ ล่าแง� อางโบ้ง ค่าตอง อางย่า ลาก มางนา ม่าอู่
บ จ่าง แฮ้งแม้แน� 15 นองนา พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง คู่ ม่าอู่บ ล่าฮู 10,000 คู่น
จา เวิมมือ� นองมู นี้ ง อางโบ้ง ทื่อม่าง กานญา จา แง� แน นองมู นี้ ง พระเยซูคริสต์
ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ กา แน เพล่อ เมอ� กงาม มือ นอง อางโบ้ ง เพล่อ ชี แน ทื่อ ช่าง
กานญา� ไม้ กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า ป้าน่ อ� 16 นี้ แม้แนยาว
นองมู นี้ ง กงา ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา คู ปาว� 17 นี้ งย้า เป กงา ทิโมธี นา ไจ นองนา บ่อ
ซฺ้า ลือ ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ � กงา ยางนา ค่า ตอง อางย่า ล้อ ย้า ลาก แง� ยา นองนา ม่า อู่บ
ลือ ล่าแง� กงา บ้าเจอล้อแม้ แน คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ จี่วด
ี ไจ แงแน� ทิโมธี นองนา
ม่าอูบ
่ ล่าง� กงา คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ กว่า ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
18 นองมู

โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า จี่ โอ่ด จ่าแล่ คูแง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ เย้ง คูง� กงา
ย่า นองนา บ่า บ่อ ซฺ้า ลือ แล่ ก้าน แน� 19 จ้า จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ม่า ซฺ้า ลือ ปี่ ล่า ยาว
กงาม มือ นองนา บ่ามล่าง นู้เวอ ย้า บ่อซฺ้า ลือ ล่าแง� ยาว แฮ้ญ่าม เมอ กงาม กงา
แบ แง� ชฺา้ ง อ่อนจ่า แล่ ชี่ อือ ย่า จี่ แฮ้ง แอ่ แน คี่ กาน ลา� อ้าว ยอง ก้อง พาจาว
มาง ล่าที่ แฮ้ง อางจา ม้าม้า แน� 20 ไม้ พาจาวอางเมิง นี้ ยา่ จี่ต่าง แอ่ แน บ่าอ่า� จ้า
พาจาว มาง ล่าที่ อางเลิง่ ย่าง เป� 21 นอ บ้าเจอล้อแม้ ยู้ แง� กงานา นื งบาแม่น แน
ล้า ซฺ้า ปี่ ล่าง ลา� อ้าว ไมแซ ท่าม ล้า ปี่ ล่าง ลา�

5
ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา ชี มางนา ต้าดต่อน ย้าง
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1 กงา

นี้ แม้แน กงากย่า แอ ม้าม้า ย้า� นอง อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง ป้องก้า
อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชีแน� ยา ค่าตอง อางบา แมนา มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน ยู่
ดื้ง ชี� ซ้ามบา คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อืม อางบล่าบ นา แค อางเลิง่ นี้ แม้แน บ่าฮา จอ
กา คาแน้ � 2 นองมู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮ้งนา จี่โอ่ด คูแง ลา�
นองมู นี้ ยา่ นื งบาชูม
่ ชี แน ซูม คาไล� แน ยางนา นอง อางมู เวอ ก่า อ่อก ชี แน ซูม
คาไล�
3-4 กงา อางโต นี้ ง นองก้อง ทื่ งกง่า แน บ่า กงา ดื้ง เวิม� จ้า กงา นื งบา นี้ ยา
่ นอง
ก้อง ทื่ งกง่า ย้า ดื้ง แง� แน พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง ม้า ย่า กงานา ล่า ที่ ปี่ ค่า พ่าย่ า
อางเลิง่ อางซี ช่า คาแม้แน ฮา ชี แฮ้มางนา ต้าดต่อน ปี่ ล่างญ้า� แน กงาม ค่าพ่าย่
า แฮ้มางนา ต้าดต่อน ยา� คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว จี่อู้ ลางกา โว�
นอง ทื่ งกง่า แน ช้อน ลางกา เมอ กงา นื งบา แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง
5
ล่าที่ แฮ้ นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แง� ยาว ค่าพ่าย่า นี้ มางนา นอง อางมู โย้เวอ ก่า
อ่อก โว� แน ซาตานแด่ยา่ ยอคา เพล่อ ชี มางนา ปี่ โว� ไม้ ยางนา ตูกพานลาบ้าบ ปี่
เซฺ้อ ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง มือ นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คาไล� นี้ แม้แนยาว
จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ� ค่าพ่าย่า นี้ มาง อางค่องอางล้า แฮ้ อางบล่า
บ กงาปูน แล่แง�
6 นอง จี่โอ่ด แฮ้ยา
่ บ่ากง่าบ่าเกิง เป� นอ ค้าแต้ ชฺา้ ง อือ จี่ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา บ่าก
ย่า กางซื้ง ลา� ค้าแต้ ชฺา้ ง อือ นี้ แม้แน จี่ ชี ชี� “ผงฟู* อางอี้ แน ชี่ นี้ ยา่ แป้ง ทื่อซื่อ
แฮ้งนา โค ย้า ฮา อูง่ ปี่ แง� แน� 7 ผงฟู อางอ้าน อางบล่าบ เวอ จายล้า ชี แฮ้ง วี โค
โว� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ คูแง� ค้านู้มป่าง อางซฺ่ือ ผงฟู
บ่ากาน แฮ้งแม้แน ย้าเป� ม้าม้า นี้ ยา่ กงา อางแบ ย้า อามื้อ นองมู นี้ ยา่ ค้านู้มป่าง
ผงฟู บ่ากาน† อือ ล้อย้า� แน กงู ปัสกาป่อยนื ง นี้ ยา่ อามือ ต่องก่าต่าง จฺ่าปอต้างปอ
ฮา คูแง� ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู แกะอางย่า แม้แน เพล่อ ชี มางนา ปัสกาป่อยนื ง นู้เวอ
แซ่ ท่าน ญา� 8 นี้ แม้แนยาว กงู ปัสกาป่อยนื ง เวอ จฺ่าปอต้างปอ ฮา กาเซฺ้อ� จ้า กงู
ค้านู้ม ป่าง ผงฟู อางอ้าน กาน ชี แฮ้ง บ่า จฺ่า� ไม้ ค้านู้ม ป่าง นี้ ม้า อางบล่า บ เวอ แน
อางเลิง่ บ่า แม่น เวอ จายล้า แง� จ้า กงู ค้านู้ม ป่าง ผงฟู บ่า กาน แฮ้ง จฺ่า คูแง� ไม้
ค้านู้มป่าง นี้ ม้า ค้านู้มป่าง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน ค้านู้มป่าง ม้าม้า แฮ้ง ย้าเป�
9 กงา นองนา โจ้ ดมาย แต้ม ม่า ล่าย่า� ชฺา
้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา ชี อือนา บ่า
10
ซฺ่าบ่ามี่ชา่ ง โจ แน� กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค ป้องก้า อางเลิง่ อางซี
อางบล่าบ ฮา ชี อือนา� ชฺา้ ง ตานฮา อางจา อือนา� ชฺา้ ง แล่ค่าว อือนา� ชฺา้ ง ฮูบ
่ ปาน
นา บอกไว้ ชี อือนา บ่ากงา จี่เคอ เป� ไม้ จาว่าแน กงา นองนา ยอง ก้อง เว่อ แน ม่า
ดื้ง ปี่ ล่ายาว� นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง อางเง้ โย้เวอ กงาอ่อก ดื้ง คูแง เป� 11 จ้า กงา
ย่า คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือนา�
ชฺา้ ง ตานฮา อางจา อือนา� ชฺา้ ง ฮูบ
่ ปาน นา บอกไว้ ชี อือนา� ชฺา้ ง ฮากนา อางไล้จี่กาน
อางคา อือนา� ชฺา้ ง แต่ค่า ตีด ชี อือนา� ชฺา้ ง แล่ค่าว อือนา จี่ เคอ แง เป� กงา ม่าย
ล่าปานา ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ก้องเวอ ทื่งกง่า แน เจิน
้ เจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง ดื้ง โจ�
12 คริสเตียนชฺา
้ ง บ่าอ่า อือนา ต้าดต่อน แฮ้ยา่ กงา อางเลิง่ บ่าอ่า� จ้า นองมู นี้ ยา่
ค่าตอง อางมู เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา กงา ต้าดต่อน บ่าอ่า ลา� 13 พาจาว ม้า
*

† 5:7 5:7 ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน
5:6 5:6 ผงฟู นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น แน ล่าที่ บ่าแม่น อือนา จี่เคอ แง�
นี้ ยา่ เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง อางบล่าบ บ่าจา อือนา จี่ เพ้ก แง ยองมู นี้ ยา่ ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน อือ ช้อดย้า แน�
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ย่า คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือนา ต้าดต่อน แง� พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง
แม้แน ย้า� “ชฺา้ ง บ่าแม่น แฮ้ออ
ื นา นอง อางมู โย้เวอ บ่าปี่ ดื้ง โจ�” แน�✡

6

คริสเตียนม้องน้าม อือ อางซี ต้าดต่อน กาง ย้าง
นอง อางมู โย้ เวอ อางเลิง่ จา จี่ เจ้ กา เมอ� บ้า เจอ นอ คริสเตียนชฺา้ ง บ่า อ่า อือ
นา อางป้า ต้าดต่อน ปี่ แน� จ้า บ้าเจอ นอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา บ่าป่า ต้าดต่อน ปี่
แน� 2 นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ คูล่า กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อน แงแน� จาว่าแน นอง อางเลิง่ อางอี อือนา บ่าต่าดบ่าต่อน กงา
กายาว� ท้าว นอ บ้า เจอล้อ แม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นา ต้าดต่อ น กงา กาแง�
3 นองมู นี้ ยา
่ บ่าแบ คูล่า� กาญ่าม เวอ ซ้ามบา พาจาว มาง เท่วาด่า อือนาม มือ กงูมู
นี้ ง ย้า ยองนา กงาต้าดต่อ น แงแน� นี้ แม้ แนยาว กงูมู นี้ ยา่ อางเลิง่ อางอี้ ซีแล กา
ชีออ
ื อางต้าดต่อน กงา กาย้า� 4 นี้ แม้แนยาว นอง อางเลิง่ จา จี่ เจ้ กา เมอ� นอ บ้า
เจอฮาย คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือนา ป้า ต้าดต่อน ปี่ แง� 5 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้
นองนา ซฺ่าจอ ปี่ ล่าง น้ อ� กงา อางแบ ย้า นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง วีไ่ ซป้านญา อางจา
ทื่อ ม่าง บ่า อ่า ยาว ทื่อ ม่าง ย้า จา แง� คริสเตียนม้ องน้า ม อือ อางเลิง่ จา จี่ เจ้ กา ชี
แฮ้ง ต้าดต่อน อางกงา แน� 6 จ้า นองมู คริสเตียนม้องน้าม นี้ ยา่ ศาล เวอ แล จี่เจ้ กา
แลแง� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา นอง อางเลิง่ แฮ้ง ต้าดต่อน ปี่ แง�
7 ม้าม้า นี้ ยา
่ นองต่องนอง แน อางเลิง่ จา จี่เจ้ อางเลิง่ ยู้ ลางกา ยาว นองมู คาโค
ลาโค แฮ้ง กาน ลางญ้า เป� คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นอง ม้องน้าม อือนา ตอย
นองนา ฮูยา้ คาม แน อางเกิง่ ย่าดยู้ ปี่ ล่าง แฮ้ ศาล โย้เวอ ซฺ่ื ยกา แล แฮ้ง ล่อบ่าปา
เช แง� 8 จ้า นองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา เจ่อ เวิม� นองต่องนอง ย้า ฮูยา้ คาม กาแง�
แน อางเกิง่ ย่าด กาแง�
9 นองมู นี้ ยา
่ อางแบ คู ยา้ ชฺา้ ง บ่า แม่น ฮา ชี อือ ย่า พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่า กงา
อ้อง ดื้ง แล แน� ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่า แล่โจ� ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ
ฮา ชี อือย่า� ชฺา้ ง ฮูบ
่ ปาน* นา บอกไว้ ชี อือย่า� ชฺา้ ง ฮาก อางบีอ
่ างบล้อง นา โก้นก้าว
อือ ย่า� ค่า พ่าย่า อางโต ก่อง จ่า แล่ คูชี อือ ย่า� ค่า พ่าย่า ต่องค่า พ่าย่า แน ค่า บาย่า
ต่องค่าบาย่า แน ยูด
่ ้ ืง กา ชี อือย่า� 10 ชฺา้ ง แล่ค่าว อือย่า� ชฺา้ ง ตานฮา อางจา อือย่า�
ชฺา้ ง แต่ค่า ตีด ชี อือย่า� ชฺา้ ง ฮากนา อางไล้ จี่กาน อางคา อือย่า� ชฺา้ ง ฮาก อางเกิง่
จ้อบ ยู้ ปี่ ชี่ อือย่า� พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ดื้ง แล� 11 ค้าแต้ เวอ นอง อา
งมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ แฮ้แม้ แน จี่ วด
ี ไจอ่าน ย้าเป� จ้า อามื้อ พระเยซู คริสต์ กงู จี่
วีดอางซื้ง มาง แน พาจาว มาง อางค่ องอางล้า มาง กงู อางบล่าบ ย่าง ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง
ปี่ ล่างญ้า� แน กงูนา พาจาว มางนา ท่าน ล่าง ญ้า� แน กงูนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง
เพล่อ ปี่ ล่างญ้า�
1

นอง อางโต นี้ ยา่ พาจาว มาง ยูม
้ ย้าง
ทื่อบ่า นี้ แม้แน จี่ แง� “กงา บ้าเจอ ฮา เวิม อางกงา ย้า� ไม้ พาจาว ม้า กงา
นา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า อ่าลา�” แน� อางอ้า ย้า� จ้า กงา อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ฮา
ชี แฮ้ อางเลิง่ ทื่อบ่า อือย่า กงาก้อง จองไจ บ่าจา� จ้า กงา ค่าตอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง
12 ชฺา
้ ง
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ย่าเจ่น บ่าเพล่อ เป� 13 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ คูแง� “พาจาว มาง กงูนา ป่องปอง
จา ปี่ ล่า ชี่นี้� ไม้ กงูนา จฺ่าก่อ ปี่ ล่าแง� แน� จ้า กาญ่าม เวอ กงู ป่องปอง นี้ ยา่ จอง
ไจ บ่าจา เป� ไม้ กงู มู่งท่า โย้เวอ อางโต อางซฺ่ือ จา คูแง น้ อ� พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ กงูนา อางโต จา ปี่ ล่าแง� จ้า กงูนา ค่าตอง อางโต นี้ ง ไจ ค่าตอง อางบีอ
่ างบล้อ
ง บ่าอ่า อือ ก้อง ยูด
่ ้ ืง ปี่ ล่า แงแน บ่าอ่า� จ้า ยางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าแง� นี้ แม้แน
ยาว กงู อางโต นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง เฮอ เป� 14 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ซฺี้
เมอ� พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ฮาย พระเยซู นา จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ แน พา
จาว ม้าย่า กงูนา คาตา ย้า ฮา จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ล่าแง�
15 นองมู นี้ ยา
่ บ่าแบ คูล่า นอง อางโต นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ล่าปู่ ล่าคื่อ เพล่อ ชีแน�
จาว่าแน นองมู นี้ ง ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ยู่ด้ ืง ยาว� นองมู
นี้ ง มือ พระเยซู คริสต์ ล่าปู่ ล่าคื่อ แฮ้ง ไจ ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า
แน ยู่ด้ ืง ชี แน ทื่อ ช่างกานญา เป� แฮ้แม้ แน บ่าฮา โจ� 16 นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ คู ล่า
ค่า พ่าย่ า ล้อ มาง ค่า บาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน ยู่ ด้ ืง� ยาง อางโต
แฮ้ง ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ แง� พระคัมภีร ์
เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่า ทื่งกง่า แน ยูด
่ ้ ืง นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง กา แน เพล่อ แง� แน�✡
17 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง อางโต แฮ้ง จี่วด
ี อางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน ฮา เพ
ล่อ ปี่ แง� ยาง นื งบา แฮ้ง จี่วด
ี อางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ แง เป�
18 ค่า ตอง อางโต แฮ้ง แม่น แน ฮู พลา แล่ โว� ป้ อ งก้า อางเลิง
่ อางซี อางบล่าบ บ่าปี่
ฮา โจ� อางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ อือ ฮา นี้ ยา่ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่าฮาย ก่างพยา
ปี่ เป� จ้า ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา นี้ ยา่ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮาย ก่างพ
ยา ปี่ แง เป� 19 นองมู นี้ บ่าแบ คู ล่า นอง อางโต นี้ ยา่ พาจาว มาง ยูม
้ ย้างย้า แน�
ไม้ พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง นองนา ปี่ ล่า ป้าน่ อ� แน อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า นอง อางโต นู้เวอ ดื้ง แง� นี้ แม้แนยาว นอง อางโต นี้ ง มือ
นอง เฮอ บ่าอ่า กาน� จ้า นอง อางโต นี้ ยา่ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ ญา เป� 20 พาจาว
ม้า นองนา อางฮู่ อางคา แน วื้อ ล่าชี�
่ ไม้ ยา พระเยซู นา นองนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่า ป้าน่ อ�
นี้ แม้แนยาว นอง อางโต แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อือนา ฮา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา กงามย้าง ปี่
ปาว แน สรรเสริญ ฮา ปี่ ปาว�

7
อางบี่อางบล้อง อางเลิง่ ย่าง
อามือ กงาย่า นอง กงานา โจ้ ดมาย แต้ม อางเลิง่ น้า ล่า ชี่ แฮ้ง นี้ แม้ แน ม่า ล่า
ปานา� “ค่า พ่าย่ า ค่า บา บ่า ยู่ นี้ ย่า อางแม่น ย้า� แน� 2 จ้า อามือ ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า
ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง� นี้ แม้แนยาว ค่าพ่าย่า คาโคลาโค อือนา ค่า
ตอง ค่าบา มาง ก้อง ทื่อม่าง แน ยูด
่ ้ ืง ปี่ ปาว� แน ค่าบาย่า คาโคลาโค อือนา ค่าตอง
อางบล้อง มาง ก้อง ทื่อม่าง แน ยูด
่ ้ ืง ปี่ ปาว� 3 ค่าพ่าย่า อือนา อางบล้อง ล่ากาน แฮ้ง
ปีนแตปีนนา แน ว่า ปี่ ปาว� แน ค่าบาย่า อือนา ค่าบา ล่ากาน แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน
ว่า ปี่ ปาว� แน อางบล้อง อือนา ค่าตอง ค่าบา มางนา ฮา นื งบาจาบ ปี่ ปาว� แน ค่า
บา อือนา ค่าตอง อางบล้อง มางนา ฮา นื งบาจาบ ปี่ ปาว� 4 ค่าบา มาง อางโต นี้ ยา่
ยาง เฮอ บ่าอ่า กาน� จ้า ยาง อางบล้อง มาง เฮอ เพล่อ ญา� ทื่อช่างกานญา เป� อา
1
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งบล้อง มาง อางโต นี้ ง ยาง เฮอ บ่าอ่า กาน� จ้า ยาง ค่าบา มาง เฮอ เพล่อ ญา� 5 อา
งบี่อางบล้อง เพล่อ ลางกา ยาว� ทื่ งกง่า แน ยู่ด้ ืง แฮ้งนา บ่าวี โจ� จ้า ทื่อ ฟ่าง ว่าง
ยาว ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮา แง แน จี่อู้ ลางกา ยาว� อธิษฐาน ฮา เปิน ยาว ทื่
งกง่า แน ยู่ ด้ ืง กา แล่ง นี้ ยา่ อางกงา ย้าเป� ไม้ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา นองนา
ป้องก้า อางเลิง่ อางซี บ่าปี่ จ้อบ ฮา ปี่ ล่า แนนอ� ไม้ นอ ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา บ่าก่า
จ่าแล่ กงา กาเป�
6 กงา นองนา ทื่อฟ่าง ยูด
่ ้ ืง แฮ้ง ม่า ว่าง ล่าชี่ นี้ ยา่ บ่ากงา เค้ ล่า� จ้า นอง นี้ แม้แน
ฮา ซี้ แงแน ยาว นอง วา ย้าเป� 7 ม้าม้า นี้ ยา่ กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา กงา แม้
แน เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ค้า� กงา อางบีอ
่ างย่า บ่าจา� จ้า พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
ก่ามป่อน ปี่ นี้ ยา่ บ่าตู่ กา� แน ยา ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา นี้ แม้แน ก่ามป่อน ปี่ แง� แน
ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา แฮ้แม้แน ก่ามป่อน ปี่ แง เป�
8 อามือ

กงา ชฺา้ ง อางบีอ
่ างบล้อง บ่าจา อือนา� แน แมม้าย อือนา จี่เคอ ปานา� ยอ
งมู นี้ ยา่ กงา แม้แน ค่าบา บ่ายู้ แฮ้ง เชคาไล� 9 จ้า ค่าตอง นื งบา เวอ ตานฮา มางนา
บ่าก่า จ่าแล่ กงากา ยาว แต่งงาน ฮา โว� ไม้ อางบี่อางบล้อง บ่าจา แฮ้ง ปาปาย ค่า
ตอง อางโต แฮ้งนา ฮา ก้า ปี่ ยาว� ค่าบาล่า ฮา แฮ้ง เชคาไล�
10 อามื้อ กงา ชฺา
้ ง อางบี่ อางบล้อ ง อางจา ชี อือ นา ม่า ปานา� (นี้ ย่า กงา ม่า บ่า
อ่า� จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่า แง�� ค่าบา นี้ ยา่ ค่าตอง อางบล้อง นา บ่าว่าง แล่ โจ�
11 จ้า ยาง ค่าตอง อางบล้อง มางนา ว่าง แล่ ยาว� ยา ชฺา
้ ง อางบล้อง บ่าจา อือ แม้แน
กงาดื้ง แง� บ่าอ่ายาว ยา ค่าตอง อางบล้อง มางนา กงาพ่าว แม่นช่าง แล่ แง� แน
อางบล้อง นี้ ง ค่าตอง ค่าบา นา บ่าว่าง แล่ โจ�
12 อามื้อ กงา คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา จี่เคอ ปานา� (นี้ ยา
่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง
จี่ บ่าอ่า� จ้า กงา จี่ บู่ แง�� คริสเตียนม้องน้าม ค่าบา ล้อมาง พระเยซู คริสต์ นา บ่า
เจ่อ จ่างอือ� จ้า ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แฮ้งนา นื งบาจาบ ยาว�
ยางนา บ่าว่าง แล่ โจ� 13 คริสเตียนม้องน้าม อางบล้อง ล้อมาง พระเยซูคริสต์ นา บ่า
เจ่อจ่าง� จ้า ค่าตอง ค่าบา มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แฮ้งนา นื งบาจาบ ยาว� ยางนา
บ่า ว่าง แล่ โจ� 14 ไม้ อางบล้อ ง พระเยซู คริสต์ นา บ่า เจ่อ แฮ้ ออ
ื � พาจาว มาง ชฺา้ ง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ญา� ไม้ ค่าตอง ค่าบา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มาง ปาปาย
ย้า� แน ค่าบา พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้ออ
ื � พาจาว มาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพ
ล่อ ญา� ไม้ ค่าตอง อางบล้อง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มาง ปาปาย ย้า� นี้ แม้แน
บ่าอ่ายาว ยอง อางย่า อือ� พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง อือ เพล่อ แง�
จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ อามื้อ ยอง อางย่า อือ พาจาว มาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ญา�
15 จ้า

ชฺา้ ง ล้อมาง พระเยซู คริสต์ นา บ่าเจ่อ แน� ค่าตอง อางบี่อางบล้อง พระเยซู
คริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มางนา ว่าง แล่ ซี้แง� ยางนา ตอ ว่าง แล่ ปี่ โว� ไม้ คริสเตียนม้
องน้าม แฮ้ม้า ยางก้อง บ่าดื่ง แล แล่ เวิม อางกงา ย้า� ไม้ พาจาว ม้า กงู นา ฮ้าว ล้า
แม่น แน ทื่งกง่า แน ดื้ง ช้อน ลางกา ปี่ ล่าแง� 16 คริสเตียน ค่าบาย่า อือ เวอ� นอ บ้า
เจอล้อแม้ แบ แอ้� นอ ค่าตอง อางบล้อง พระเยซู คริสต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้มางนา อางบ
ล่าบ เวอ อางปล่องปูน ปี่ กงา กาแน� คริสเตียน ค่าพ่าย่า อือ เวอ� นอ บ้าเจอล้อแม้
แบ แอ้ ค่า ตอง ค่า บา พระเยซู คริสต์ นา บ่า เจ่อ แฮ้มางนา อางบล่า บ เวอ อางปล่อง
ปูน ปี่ กงา กาแน�
พาจาว มาง ปาปาย จี่วด
ี ไจ โว�
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17 นองมู

คาโคลาโค นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ โว�
แน พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ฮ้าว ล่าชี่ แฮ้เมอ เวอ� อ่าซ่าง บ้าเจอล้อแม้
เพล่อ ชี� แฮ้แม้แน ย้า จี่วด
ี ไจ แลน แล่ โว� นี้ ยา่ อางลี้ บอางล่าว กงา โบสถ์ กูต่อง
กู ตี่ อือ เมอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ม่า อู่ บ ชี ย้างย้า เป� 18 จาว่า แน พาจาว มาง
ค่าพ่าย่า พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ชี่ มางนา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ยาว� ขลิบ อางฮ่อย แฮ้ง ค่า
พ่าย่า แฮ้มาง ก้องเวอ จา แล แล่ ปี่ โว� จาว่าแน พาจาว มาง ค่าพ่าย่า พิธข
ี ลิบ บ่า
กงา ฮา แล่ ชี่ มางนา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ยาว� ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา พิธข
ี ลิบ บ่าปี่
ฮา โจ� 19 ไม้ ค่า พ่าย่า อือ พิธีขลิบ อางฮา แล่ ล่า อ้าว บ่า ฮา แล่ เวิม อางเลิง่ ปีน แต
ปีน นา บ่า อ่า� จ้า พาจาว มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้ง แม้ แน ฮา เค่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ปีน แตปีน
นา เป� 20 พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้เมอ
เวอ� อ่า ซ่าง บ้า เจอล้อ แม้ เพล่อ ชี� แฮ้ แม้ แน ย้า จี่ วด
ี ไจ แลน แล่ โว� 21 พาจาว
มาง นองนา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ เมอ เวอ� นอ ย่า เจ่น ลา� นี้ เลิง่ นา บ่า
ม่านบ่า ชู โจ� จ้า นอง ย่า เจ่น เพล่อ ชี แฮ้ง ว่าง อางญ่าม จาน ยาว� ย่า เจ่น เพล่อ
แฮ้ง ว่าง โว� 22 จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย่าเจ่น ล้อมางนา ฮ้าว ล้า ปี่ แง� ยา จี่วด
ี อางซื้ง มาง
ชฺา้ ง กงาเพล่อ แง� แน ยา อางบล่าบ มาง ย่าเจ่น เพล่อ ชี่ แฮ้ง กงาปูน แล่ง ญ้า� จ้า
พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น บ่าอ่า ล้อมางนา ฮ้าว ล้า ปี่ ง� ยา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น กงาเพ
ล่อ แง� 23 พาจาว ม้า นองนา อางฮู่ อางคา วื้อ ล่าชี�
่ นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง อ่าซ่าง
มาง ย่าเจ่น บ่าเพล่อ กาน โจ� จ้า พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ ปาว� 24 คริสเตียนม้อง
น้าม นอง เวอ� พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค นี้ งนา ฮ้าว ล้า ปี่ ล่าเมอ นอ บ้าเจอล้อ
แม้ จา คู แง� นอง มือ แฮ้แม้แน ย้า เพล่อ แลน แล่โว�
อางบี่อางบล้อง ยู้ อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
อามือ กงา ชฺา้ ง อางบี่ อางบล้อ ง บ่า กงา ยู้ อือ นา จี่ เคอ ปานา� แน นี้ เลิง่ จี่ วีด
อางซื้ง มาง บ่ากงา ม่า จี่ ปี่ ล่าเป� จ้า ยา กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง� ยา กงานา
ชฺา้ ง นื งบาอางชี กงา กาง อือ เพล่อ ปี่ ล่าแง� นี้ แม้แนยาว กงา นองนา นี้ แม้แน ม่าอู่
บ ล่า ปานา� 26 กงา นี้ แม้แน เย้ง แง� อามือ นู้เวอ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อางบย่า
จา แงแน� นี้ แม้ แนยาว นอง ค่า บาล่า บ่า ฮา ชี นี้ ยา่ อางแม่น ย้าเป� 27 จ้า อ่า ซ่าง
ก้อง ค่าบา จา ค่าตอง ค่าบา นา บ่าวี โจ� นอ ค่าบา บ่ายู่ กาซื้ง อ่าลา� นี้ แม้แนยาว
ค่าบา บ่ากงา ซี้ โจ� 28 จ้า นอง ค่าบา ยู้ เวิม บ่าบล่าบ เป� แน ย่าบี่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
อือ อางบล้อง ยู้ เวิม บ่าบล่าบ เป� จ้า กงา นองนา นี้ แม้แน ม่ายแบ ปี่ ล่า ปานา� ชฺา้ ง
อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี อือ จี่วด
ี ไจ แฮ้ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อางบย่า เป จา แง� แน
กงา นองนา ชฺา้ ง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี อือ ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งแม้แน บ่าตูกพานลา
บ้าบ ปี่ ล่าซี่ เป�
25

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� อามือ กงา นี้ แม้ แน จี่ เคอ แง� กงู อางญ่าม อา
งบย่า แน บ่าจา ชีล้า� นี้ แม้แนยาว นู้เวอ จาย แล ปี่ ง นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี
อือนา ชฺา้ ง อางบีอ
่ างบล้อง บ่ากงา ยู้ อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ ปี่ โว� 30 ชฺา้ ง อูง้ ชี อือนา ชฺา้ ง
นื งบาต่องม่อนซ้า ชี แม้แน จี่วด
ี ไจ ปี่ โว� ชฺา้ ง อื้อ อือนา ชฺา้ ง นื งบาชูม
ี
่ ชี แม้แน จี่วด
ไจ ปี่ โว� ชฺา้ ง อางเกิง่ วื้อ ชี อือนา ชฺา้ ง เจิน
ี ไจ ปี่ โว� 31 ชฺา้
้ เจ้อ บ่าจา ชี แม้แน จี่วด
งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่ อางก้อ อือนา ซอ อือ นาบาตา แน บ่ากงา ซอ คา� ไม้ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ อามือ อางญ่าม นี้ ยา่ ชา โค แอ แง�
29
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32 กงา

นองนา บ่าม่านบ่าชู ปี่ ล่าซี่� ฮูปาว ค่าพ่าย่า ค่าบา บ่าจา อือย่า จี่วด
ี อางซื้ง
มาง ล่ากาน แฮ้ง แอ่ แน เย้ง กานแง� ไม้ ยา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ง นอ�
33 จ้า ค่า พ่าย่า ค่า บา อางจา อือ ย่า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อือ คาตา แน กงาเย้ง
แง� ไม้ ค่า ตอง ค่า บา มางนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ง น้ อ� 34 นี้ แม้ แนยาว ค่า พ่าย่า ค่า บา
ยู้ ชี อือ อางเลิง่ 2 เลิง่ กงาเย้ง แง เป� ยอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง แน ค่าตอง
ค่าบา นา ฮา นื งบาจาบ ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง กงาเย้ง คูแง� จ้า ค่าบาย่า อางบล้อง บ่าจา
อือย่า จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง แอ่ แน เย้ง กานแง� ไม้ ยอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ซี่ง นอ� ตื่น อางโต แน นื งบา แฮ้ง คาตา แน� จ้า ค่าบาย่า อา
งบล้อง อางจา อือย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อือ คาตา แน กงาเย้ง แง� ไม้ ค่าตอง
อางบล้อง มางนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ง นอ�
35 กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา
่ � ไม้ กงา นองนา ปล่อง ล่า ซี่ง แง� กงา นองนา เค้ ฮา ปี่
ล่าง บ่าอ่า เป� จ้า กงา นองนา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แง� แน นองนา
จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่า ซี่ง แง เจิน
้ เจ้อ นา บ่าตี่นบ่า
ต่อง แน�
36 จาว่าแน ค่าพ่าย่า ล้อมาง ย่าบี่ อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง ยาง คู่นซู่ มางนา อางเลิง่ บ่ากง่า
บ่า เกิง ฮา ปี่ ชี แน เย้ง แง� ไม้ ยา ค่า ตอง ป้อ งก้า ตานฮา มางนา บ่า โอ่ ด กงา กา�
แน จาว่า แน ยาง ค่า บา ยู้ ซี้ง แน ยาว ยางนา ค่า บา ยู้ ปี่ โว� ไม้ ยาง ค่า บา ยู้ นี้ ยา่
บ่าบล่าบ เป� 37 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง ป้องก้า ตานฮา มางนา ก่าจ่าแง� ยา แต่งงาน ฮา
อางเลิง่ นี้ งนา อางเย้ง กงา กา� ค่าตอง คู่นซู่ มางนา แต่งงาน บ่าฮา ช่าง เวิม อางก
งา� นี้ แม้ แน ฮา นี้ ยา่ อางแม่น ย้าเป� 38 นี้ แม้ แนยาว อ่า ซ่าง ค่า ตอง คู่ น ซู่ มางนา
แต่งงาน ฮาช่าง แง อางแม่น ย้าเป� จ้า แต่งงาน บ่าฮา แฮ้ง แม่น แล่แง เป�
39 ค่าบาย่า อางบล้อง ยู้ ชี อือ ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน กงาดื้ง แง�
แน ยา อ่าซ่าง มางนา บ่ายู่ แล่กงา กา กาน� จ้า จาว่าแน ยาง อางบล้อง มาง ซฺี้ ยาว
ยา อ่าซ่าง นา ยู้ แล่ เวิม อางกงา ย้า� จ้า ค่าพ่าย่า จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ ชี อือนา
ญาเป ยู้ กงา กาง� 40 จ้า กงา นี้ แม้แน เย้ง แง� ค่าบาย่า แฮ้ม้า อ่าซ่าง มางนา บ่ายู่
แล่ แฮ้งย้า แม่น แง� แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า ม้า กงานา ฮาย นี้ ป้าค้า เย้ง ปี่
ล่าง นาตู�

8

ฮูบ
่ ปาน นา ต่าเซฺ่อ ท่าน ย้าง
1 อามือ กงาย่า นอง กงานา โจ้ ดมาย แต้ม อางเลิง
่ น้า ล่าชี่ แฮ้ง ตื่อเทอ จี่เคอ แล่
ปานา� นอ กงานา นี้ แม้แน น้า ล่า คูแง� “กงู ต่าเซฺ่อ ฮูบ
่ ปาน* นา ท่านอ่าน แฮ้งนา
อางจฺ่า กงากา ย้าลา�” แน� กงู อางแบ คูยา้ ฮูบ
่ ปาน นี้ กงู ล่อบ่าปา แน ล่าที่ บ่าจา
แน� จ้า คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ โค แน บ่าแบ คู เป� กงู ฮาก ล่อบ่าปา แน แบ
บู้ ชี แน บ่าจี่ โอ่ด จ่า แล่โจ� จ้า ฮากนา ลาก โว� ไม้ ฮากนา นื งบาแฮ่ง ปี่ แง แนนอ�
2 อ่าซ่าง เย้ง แง ค่าตอง อางแบ ย้าแน� จ้า ม้าม้า นี้ ยา
่ ชฺา้ ง แฮ้ม้า ยาง อางเลิง่ กงา
3
แบ คาแม้แน ชี่ แฮ้ง บ่าแบ กาซื้ง เป� จ้า อ่าซ่าง พาจาว มางนา ลาก แง� พาจาว
มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แง�
4 นี้ แม้แนยาว ต่าเซฺ่อ ฮูบ
่ ปาน นา ท่านอ่าน แฮ้ง จฺ่า นี้ ยา่ อางซี ย้าลา� กงูมู นี้ ง อาง
แบ คู ยา้ ฮูบ
่ ปาน นี้ ยา่ พาจาว บ่า อ่า� แน พาจาว ม้า ม้า นี้ ยา่ ทื่อ ม่าง นี้ ง ญา จา แง
5
แน� ชฺา้ ง อือ มู่งท่า เวอ แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอ นา บอกไว้ เวิม มือ� 6 จ้า กงู
*

8:1 8:1 ฮูบ
่ ปาน นี้ ยา่ พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือนา จี่ เคอ แง� กาเทอกา ล่าไม ไจ แต่ง ชี�
่ กาเทอกา ลอบา ไจ
แต่ง ชี�
่
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อางแบ ย้า พาจาว ม้า ม้า ม้า ทื่อ ม่าง ญา จา แง� แน ยา พาจาว กงู อางโบ้ ง เพล่อ
ชี มาง ย้า� แน ยา พาจาว กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี มาง ย้า� แน กงู ยาง ปาปาย จี่ วด
ี จา
คูแง� แน กงูยา่ จี่วด
ี อางซื้ง ทื่อม่าง ญา จา แง� แน ยา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง
มาง ย้าเป� พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี่ นี้ ยา่ � แน พาจาว มาง กงูนา จี่วด
ี ปี่ ล่าชี่
นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้าเป�
7 จ้า

คริสเตียนชฺา้ ง อางเลิง่ ม้าม้า แบ ชี นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค แน บ่าอ่า
เป� ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง� ยองมู นี้ ยา่ ค้า แต้ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง บ่า เพล่อ แน ฮา เมอ
จาย ย้า ฮูบ
่ ปาน นา บอกไว้ คูแง� จ้า อามือ ยอง คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ เมอ ยอ นี้ แม้
แน เย้ง คูแง� ยองมู นี้ ยา่ ต่าเซฺ่อ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า ยาว ยองมู แฮ้ง ฮูบ
่ ปาน
นา บอกไว้ ชี แน ทื่อ ช่างกานญา แน� นี้ งย้า ยอง นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า คูแง� ไม้
ยอ นี้ แม้แน เย้ง คูแง� ต่าเซฺ่อ นี้ ยา่ ยองนา ฮาย อางซีอางบล่าบ จา ปี่ แงแน� 8 จ้า
จฺ่าเกิง่ นี้ ยา่ กงู นา พาจาว มาง ก้อง บ่าฮา อ้อง แท้ แล ปี่ ล่าเป� กงู จฺ่า เวิม เจิน
้ เจ้อ
บ่ากงา� แน กงู บ่าจฺ่า เวิม เจิน
้ เจ้อ บ่าก่างบ่าพยา เป�
9 จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� คริสเตียนม้ องน้า ม เจ่อ แอ่ อางอี อือ นา อา
งบล่าบ บ่าจ่อบ ฮา ปี่ โจ� ไม้ นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่า อางเลิง่ แฮ้ง ปาปาย แน� 10 ไม้ จาว่า
แน คริสเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี อือ� นองนา ฮูบ
่ ปาน จา โย้เวอ จฺ่า จา นา มย้าง
ล่ายาว� ยองมู แฮ้ง ต่าเซฺ่อ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน ชี แฮ้ง อางจฺ่า จอ ย้าเป� ไม้ ยองมู นี้ ยา่
นี้ แม้แน เย้ง คูแง� นอ ยอง ล่อบ่าปา แบ แงแน� 11 นี้ แม้แนยาว นอง แบบู้ ชี แฮ้ง
คริสเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี พระเยซูคริสต์ ซฺี้ แต่น ชี แฮ้ออ
ื นา ก่างพยา ญา เป�
12 ไม้ นองมู นี้ ยา
่ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา อางบล่า บ ฮา ปี่ ป้าน่ อ� แน ยองนา ฮา
นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า แน ฮา ปี่ ป้าน่ อ� แน นองมู นี้ ย่า พระเยซู คริสต์ นา คาตา
แน อางบล่าบ ฮาช่าง ชี แน ทื่อช่างกานญา เป� 13 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน จฺ่าเกิง่ จฺ่า
อางเลิง่ แฮ้ง คริสเตียนม้องน้าม อือนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ยาว� กงา ต่าเซฺ่อ บ่าจฺ่า
แล่ก้าน� ไม้ กงา ปาปาย แน ยองนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา แนนอ�

9
ศิษย์เอก อือ ล่าที่ แน ล่ากาน ย่าง
เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ บ่าฮา กงากา ลา� กงา ศิษย์เอก บ่าอ่า ลา� กงา พระเยซู กงู
จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา มย้าง ชี บ่าอ่า ลา� นอง จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้
กงา ล่ากาน แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า ลา� 2 กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชี แน ฮาก บ่ามย่าง ล่าเวิม
มือ� จ้า นองมู นี้ ง อางมย้าง คู ยา้ กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชี แน� ไม้ นอง จี่ วด
ี แฮ้ง จี่ วี
ดอางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี่ แฮ้ยา่ อางช่า ช่า ฮายแบ ปี่ แง� กงาย่า
จี่วด
ี อางซื้ง มาง ศิษย์เอก แน�
3 ฮาก กงานา จี่ ล่า เมอ กงา ยองนา นี้ แม้ พอ แอ� 4 กงาย่า คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา
ล่า กาน ว่า ปี่ แง� ท้าว กงา ยอง กงานา อางจฺ่า อางต้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ยู้ จฺ่า ต้าง นี้ ยา่
บ่าซูม ลา� 5 ศิษย์เอก ทื่อบ่า อือ� เปโตร แน พระเยซู อางแพ้ อือ ทื่อต่อง แอ พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว แอ เมอ ยองมู นี้ ยา่ ยอง ค่าบา อือนา คาตา ย้า ซฺ่ืยแอ
แง� ท้าว จาว่า แน กงา ค่า บา จา ยาว� กงาย่า กงา ค่า บา คริสเตียน มางนา คาตา
แน ยอง แม้แน บ่าซฺ่ืย แอ กงา กาลา� 6 นอง เย้ง กาน ยาว บารนาบัส ไกง้ ญาล่า ล่า
กาน ว่า ซฺ้า มี้ จฺ่า แล่ แง� 7 ตาฮ้าน ล้อ มาง จา แง อ่อก รบ แอ เมอ ค่า ตอง พลู้ แฮ้ง
1 กงาย่า
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กงาไจ แงแน� อ่าซ่าง จา แง อ่างูน
่ คลา ยาว อ่างูน
่ อางซื่อ แฮ้ง บ่ากงา จฺ่า แน� อ่า
ซ่าง จา แง แกะ ปอ ยาว แกะ นื งชา ล้าง แฮ้ง บ่ากงา ต้าง แน�
8 กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา
่ ชฺา้ ง อือ ก่า มกืด แฮ้ง แม้ แน จี่ ลา� โมเสส อางลี้ บอางล่า ว
โย้เวิม กงา จี่ นี้ ง แม้แน แต้ม ชี ชี บ่าอ่า ลา� 9 โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ นี้ แม้แน
แต้ม ชี ชี� “อ่ามย่าง มาง กอซื่อ เวอ น่าง กอเช้น แฮ้ง อ่อก ล้า ปี่ เมอ ยาง ม่านป่อง
โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ บ่าช่อง ชี ปี่ โจ� จ้า ยางนา ตอ กอเช้น แฮ้ง จฺ่า ปี่ โว�”✡ แน� พาจาว
ม้า อ่า มย่าง มางนา แอ่ แน พี้ ล้อ ง ลา� 10 พาจาว มาง นี้ แม้ แน จี่ นี้ ย่า� ยา กงู นา
คาตา แน พีล
้ ้อง ล่าง ม้าม้า ย้า� จี่ต่าง แต้ม ชี แฮ้ยา่ กงูนา แต้ม ปี่ ล่าแง� ไม้ น่าไท่ฮู
แน กอตื่อฮู อือ ล่ากาน ว่า แฮ้ยา่ ยอ นื งบาแก่นจ่า คูแง� กอซื่อ กงา ชี แฮ้ยา่ ยองนา
คาตา ย้า เปิ่ ง ปี่ แงแน� 11 กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าว
ม่า ล่า คูแอ� กงู พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง นอง นื งบา โย้ เวอ คลา แอ� น่า ว่า ฮู อือ นื้ งชฺา่
โย้ เวอ กอ คลา ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� นี้ แม้ แนยาว นอง กงู นา ฮู พลา ล่าง นี้ ยา่ อางซูม
ย้าเป� 12 นองมู นี้ ยา่ คู่ นองนา น่ อง เวอ ม่า อู่บ ล้า ล่า คู ชี อือ นา ฮู พลา คูแง� ท้าว
นอ คู่ นองนา ฮูลู้ เวอ ม่า อู่ บ ล้า ล่า ชี อือ นา บ่า ฮู บ่า พลา ลา� จ้า กงา นองนา เจิน
้
เจ้อ บ่าป่า ล่า กางซื้ง� ไม้ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ บ่าปี่ ลาบ้า
บ แนนอ� 13 นองมู นี้ ง อางแบ คูยา้ ชฺา้ ง โบสถ์ อางฮื่อ ฮูพลา อือย่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
โย้เวอ อางเกิง่ ท่าน ชี อือ กงา เปิ่ ง จฺ่า แงแน� 14 ทื่อช่างกานญา เป� จี่วด
ี อางซื้ง มาง
นี้ แม้แน ม่า ชี ชี� ชฺา้ ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว อือย่า พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง ปาปาย ย้า กงาจฺ่ากงาต้าง กงายูก
่ งาดื้ง แง�
15 จ้า กงา ฮาก ก้อง พลู้ บ่า กงา ป้ า� แน ฮ่าง จฺ่า เกิง
่ บ่า กงา ป้า จฺ่า กางซื้ง� แน
กงา นี้ เลิง่ แต้ม ชี นี้ ยา่ � ไม้ กาญ่าม เวอ ฮาก ก้อง ม้างม้า เจ้อ ป้า แงแน บ่า อ่า เป�
จาว่าแน กงานา นี้ แม้แน ฮา ปี่ ล่าง แนยาว กงานา ซฺี้ ปี่ ล่าง แฮ้ง เชคาไล� ไม้ กงาย่า
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา อางแอ่ แน ป่าว ม่า แฮ้ง จี่โอ่ด แฮ้งนา
ซอ แง� 16 จ้า กงา ค่าตอง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ชี
แฮ้ง บ่า จี่ โอ่ ด เป� ไม้ กงา พาจาว มาง กงานา ล่า กาน ม่ายว่า ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ว่า น้ อ�
จาว่าแน กงา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา บ่าป่าว ม่า ยาว� กงา บ่า
ม่อนบ่า ซ่า เป� 17 จาว่า แน กงา ค่า ตอง ล่า กาน แช้ ยู้ ชี แฮ้ง ว่า ยาว� กงาม มือ นื
งบาต่องม่อนซ้า แง� จ้า กงา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า
นี้ ยา่ � ไม้ พาจาว มาง กงานา ม่ายฮา ปี่ ล่าแง น้ อ� 18 ท้าว กงา บ้าเจอ รางวัล กงาย
ชี� กงา รางวัล กงา ชี แฮ้ยา่ กงา นื งบาต่องม่อนซ้า แฮ้งย้า เป� ไม้ กงา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า เมอ� กงา ยองนา เจิน
่ แน
้ เจ้อ อางฮู่ บ่ายู�
กงา ยอง ก้อง พลู้ บ่ากงา ป้า แน ฮ่าง จฺ่าเกิง่ บ่ากงา ป้า จฺ่า�
19 กงา อ่าซ่าง มาง ย่าเจ่น บ่าอ่า� จ้า กงา ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง�
กงา อางโต นี้ ง ย่าเจ่น เพล่อ ชี ล้อย้า� ไม้ ชฺา้ ง บย่า แน พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง
แนนอ� 20 กงา ยิวชฺา้ ง โมเสส อางลี้ บอางล่าว ฮา เค่ อือ อางมู โย้เวอ ดื้ง เมอ� ยอง
บ้า เจอล้อ แม้ แน จี่ วด
ี ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้ แน ย้า จี่ วด
ี ไจ แง� ไม้ ยองนา ฮา
พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ� กงา ชฺา้ ง โมเสส อางลี้ บอางล่า ว ฮา เค่ อือ อา
งมู โย้เวอ ดื้ง เมอ� กงา อางโต นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮา เค่ เวิม มือ�
จ้า ยอง บ้าเจอล้อแม้แน จี่วด
ี ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้แน ย้า จี่วด
ี ไจ แง� ไม้ ชฺา้ ง
โมเสส อางลี้บอางล่าว ฮาย เค่ อือนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ� 21 ทื่อช่าง
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กานญา เป� กงา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า โมเสส อางลี้ บอางล่าว บ่าจา อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง
เมอ� ยอ บ้า เจอล้อ แม้ แน จี่ วด
ี ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้ แน ย้า จี่ วด
ี ไจ แง� ไม้
ยองนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ� ยาว นี้ กงา พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว
แฮ้ง บ่ากงา วี เป� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ กงา พระเยซูคริสต์ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ แง�
22 กงา ชฺา
้ ง พาจาว มางนา เจ่อ แอ่ อางอี อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� ยอง บ้าเจอล้อ
แม้แน จี่วด
ี ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้แน ย้า จี่วด
ี ไจ แง� ไม้ ยองนา พระเยซูคริสต์
นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ� กงา อ่า ซ่าง ก้อง ดื้ง เวิม มือ ชฺา้ ง แฮ้ มาง แม้ แน ย้า จี่ วด
ี ไจ
23
แง� ไม้ กงา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง� ยาว กงา กู
ย่างกูเจ้อ ฮา ชี นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ปาปาย ย้า� ไม้ กงา คาตา แน
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น โย้ เวอ ก่ามป่อน แฮ้ง� คริสเตียนม้ องน้า ม ทื่อ บ่า อือ
ก้อง ทื่งกง่า แน กงาบู้ คาไล�
24 นองมู

นี้ ยา่ บ่า แบ ล่า ชฺา้ ง ฮื่น แค่ง ลางกา ชี อือ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง ญา
รางวัล กงา แงแน� นี้ แม้แนยาว นอง มือ ปีนแตปีนนา แน แฮ่ง โค แน ฮื่น คู ปาว�
ไม้ รางวัล กงาบู้ คาไล� 25 ชฺา้ ง คาโคลาโค ฮากนา ฮื่น แค่ง อือย่า ปีนแตปีนนา ย้า ฟืก
แล่แง� ยอง แฮ้แม้แน ฮา แฮ้ยา่ � ไม้ รางวัล โปยว นื ง อางจา แฮ้ง กงา ปี่ แง แนนอ�
จ้า กงู แฮ้แม้แน ฮา นี้ ยา่ � ไม้ รางวัล ม้าม้า โปยว นื ง บ่าจา แฮ้ง กงา ปี่ แง แนนอ�
26 กงา ฮื่น แค่ง เมอ� กงา เส้นชัย เจ้ง แน ฮู มย้าง ชี โย้เวอ ฮื่น แล แง� แน กงา ต่อสู้
ฮา เมอ� กงา นั กมวย ฮ้างม้าน นา ตื่อ ช่าง อือ แม้แน บ่าฮา เป� 27 จ้า กงาย่า อางตู
กอางพาน โอ้ด แง� ไม้ ค่าตอง อางโต นี้ งนา แก่นคา ปี่ แง� แน ค่าตอง นื งบา นี้ งนา
ก่าจ่า ปี่ แล่แง แนนอ� ไม้ น่ อง โย้เวอ กงา ฮากนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
ป่าว ม่า ยาว� พาจาว มาง กงานา คาตา แน รางวัล ปี่ ล่า คาไล�

10
ฮูบ
่ ปาน อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงาย่า นองนา กงู อางฮู่ อางพี่ อือ โมเสส นา เค่
แอ เมอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งนา เย้ง ซฺ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า� ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา มู่งบื่น
มาง ฮูพลา แง� แน ยอง ทะเลแดง โย้เวอ ย่อ คาม เมอ ยองมู นี้ ยา่ ทื่อม่าง แนม เจิน
้
2
เจ้อ บ่าไล่� ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ มู่งบื่น แน ทะเลแดง โย้เวอ ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา
3
ฮา แล่ คูชี ช้อดย้า� ไม้ โมเสส นา ชฺา้ ง เค่ฮู เพล่อ ปี่ แง แนนอ� ยองมู คาโคลาโค
นี้ ยา่ พาจาว มาง ยองนา มู่งท่า จฺ่าเกิง่ ปี่ ชี แฮ้ง ทื่ งกง่า ย้า กงาจฺ่า คูช�
ี 4 ยองมู คา
โคลาโค นี้ ยา่ พาจาว มาง ยองนา ล้าง ปี่ ชี แฮ้ง ทื่ งกง่า ย้า กงาต้าง คูช�
ี ไม้ พาจาว
ม้า ยองนา ลอบา ทื่อ ซื่อ มย้าง ปี่ ชี�
่ แน ล้าง แฮ้ยา่ ยอง ลอบา มย้าง ชี แฮ้ ซื่อ ก้อง
เวอ อ่อก ล้าน ชีเย� แน ลอบา แฮ้ซ่ ือ ย่า พระเยซูคริสต์ ย้าเป� 5 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม
พาจาว ม้า ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา นื งบาบ่าจาบ� แฮ้งย้า ซ่องก่อง อาง
เว่อ โย้เวอ ชฺา้ งซฺี้ ชี� ฮูง่ ไวล่างไว แน�
1

อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี นี้ ยา่ กงู นา ฮาย ฮู ปี่ ล่า แง� แน กงู นา ม่าย อางโต
แล่ม ปี่ ล่าแง� ยอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา ซี โจ แน� 7 แน ฮูบ
่ ปาน
บ่าบอกไว้ โจ� ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน� พระคัมภีร ์ เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “ชฺา้ ง อือ จฺ่าปอต้างปอ ฮา ดื้ง จฺ่าต้าง ม่าว ม่อนซ้า
6
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ทื่งกง่า แน ยูด
่ ้ ืง ลางกา ชี� แน�✡ 8 ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา คูโจ� ยอง
อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ฮา ชี แฮ้งแม้แน� แน ยอง อางมู โย้เวอ ทื่อนื ง ญา ชฺา้ ง
23,000 คู่น ซฺี้ ชี� 9 พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ก่ามโอ่ด อางจา ย้าล่า แน
นื งบาบ่าเจอฮู โจ� ยองมู แฮ้ง พาจาว มางนา นื งบาเจ้อฮู ยาว อื้อล้าง ดอก แซ่ ชี แฮ้ง
แม้แน� 10 บ่าจี่บ่าจ่าบ โจ� ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน� แน
ยองนา พาจาว มาง เท่วาด่า ม่าง แซ่ ชี�
11 ยอง ก้อง อางเลิง
่ คาโคลาโค ตอล้า ชี นี้ ยา่ กงูนา ฮา ฮู ปี่ ล่าแง� แน ยอง อางเลิง่
แฮ้ง แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ กงูนา อางด่า เวอ ม่าอูบ
่ ชี ล่าแง� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
จีน ต่องลีน อางญ่าม เวอ จี่วด
ี จา คูชี อือ ย้าเป� 12 นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง เย้ง แง� ค่า
ตอง ปีนแตปีนนา ย้า พาจาว มางนา เจ่อ แงแน� อางโต แม่น แน แล่ม แล่ โว� แฮ้
แม้บ่าอ่ายาว นอ อางซีอางบล่าบ บ่าแบจ่าแล่ แน อางฮา นามบ่าแบ� 13 นองนา จ้อบ
อางบล่า บ ฮา ปี่ ล่าง กู ยา่ งกู เจ้อ แฮ้ ยา่ � ฮากนาม มือ อางจ้อ บ กางซื้ง ย้า� จ้า พา
จาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ แง� แน ยา อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่า
ปี่ จ้อบ ล่า� นอง บ่าโอ่ด กงากา เคอ แน� นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่า เมอ� พา
จาว ม้า นองนา ฮา แก่น คา ปี่ ล่า แง� ไม้ นองนา โอ้ด กงา ปี่ ล่า แง แนนอ� แน ยา
นองนา ปล่อง นองนา ฮา ก่าจ่า ปี่ ล่าง�
14 นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� ฮูบ
่ ปาน นา บ่า บอกไว้ โจ�
15
เว่อ แน ฮื่น โว� กงาย่า นองนา จี่ชา่ ง ล่าแง� ชฺา้ ง วีไ่ ซป้านญา อางจา อือนา จี่ชา่ ง
ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� นอง มือ กงา จี่ต่าง แฮ้ง เย้ง ฮู คูปาว ม้าม้า ย้า ล่าแน� 16 กงู พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว� อ่างูน
่ แต่ ค่า ล้างก้อก แฮ้ง ต้าง เมอ� กงูมู นี้ ยา่ พระ
เยซู คริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้งนา ปือซฺ้า ยาว� ยาง ซฺี่ โย้เวอ ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ลางกา แง
บ่าอ่าลา� แน กงู ค้านู้มป่าง ชีด แฮ้ยา่ � กงู จฺ่า เมอ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ง
นา ปือซฺ้า ยาว� ยาง อางโต โย้เวอ ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คูแง บ่าอ่าลา� 17 ไม้
ค้านู้มป่าง นี้ ยา่ ทื่อซื่อ นี้ ง ญา จา แง� กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ล้อม้อก บย่า เวิม อางโต
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา เป� ไม้ กงู ค้านู้มป่าง ทื่อซื่อ แฮ้ง ทื่งกง่า แน จฺ่า ป้าน่ อ�
18 อิสราเอลชฺา
้ ง อือนา ฮู ปาว� ชฺา้ ง พาจาว มางนา ซ้าด ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า คูชี อืม ทื่
งกง่า ย้า พาจาว มางนา บอกไว้ คูแง� ยาว ทื่อช่างกานญา เป� ชฺา้ ง ฮูบ
่ ปาน นา ซ้าด
19
ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า คูชี อืม มือ� ทื่ งกง่า ย้า ฮูบ
่ ปาน นา บอกไว้ คูแง� กงา นี้ แม้แน จี่
นี้ ย่า ฮูบ
่ ปาน นี้ กงู ล่อ บ่า ปา ล่า ล่า ที่ จา แง� แน จฺ่า เกิง่ ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน นี้ ย่า กงู
20
ล่อบ่าปา ล่า ล่าที่ จา แง� บ่าอ่า เป� กงา นองนา ม่า ล่า ปานา� ชฺา้ ง อือ ฮูบ
่ ปาน
นา อางเกิง่ ท่าน เมอ ม้าม้า นี้ ยา่ ยอ แด่ยา่ มางนา ท่าน บอกไว้ คูแง� พาจาว มางนา
บ่ากงา ท่าน บอกไว้ คู� ยาว กงาย่า นองนา แด่ยา่ มางนา บ่าตี่นบ่าต่อง ปี่ ล่าซี่ เป�
21 นอ พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล้างก้อก แฮ้ง แน แด่ยา่ มาง ล้างก้อก แฮ้ง คาตา แน
บ่าต่าง กงา กา� แน นอ พาจาว มาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ง แน แด่ ยา่ มาง จฺ่าเกิง่ แฮ้ง คาตา
แน บ่าจฺ่า กงา กา� 22 อ้าว นอย่า กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ฮา นื งบาค่า ปี่ ซี่ง ลา� นอง
เย้ง กาน ยาว กงูยา่ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่อบ่าปา ล่า แฮ่ง จา แก่นคา คูแง�
พาจาว มาง ปาปาย กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา คู ปาว
ทื่อบ่า อือ นี้ แม้แน จี่ แง� “กงา บ้าเจอ ฮา เวิม อางกงา ย้า� แน� อางอ้า
ย้า� จ้า กงู อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ แน แม่น บ่าอ่า เป� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ นี้ แม้
23 ชฺา
้ ง
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แน จี่ แง� “กงา บ้าเจอ ฮา เวิม อางกงา ย้า� แน� จ้า กงู อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ กูยา่ ง
กูเจ้อ แน จองไจ บ่าจา เป� 24 ค่าตอง กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง โจ� จ้า ฮากนา คาตา
แน เย้งซฺ้า โว� 25 ก้าด อือ เมอ ต่า เซฺ่อ ก่อง อือ ย่า อางจฺ่า กงากา แอ่น ญา� บ่า กงา
ซฺ้า น้าท้าม กว่า คา ต่าเซฺ่อ นี้ ยา่ ล้อเกิง้ จายล้า ชี แน� ไม้ นองนา นื งบาจาบื่อ ปี่ ล่าแง
แนนอ� 26 ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� “ชฺา้ งอางเมิง แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
กูยา่ งกูเจ้อ อือย่า จี่วด
ี อางซื้ง มาง เฮอ� แน� ✡
27 จาว่า แน ชฺา
้ เวอ ฮ่างจฺ่า แอ ปี่
้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ นองนา ช่าง ยอง ยูม
ล่า ยาว� แน นอง มือ อางจฺ่า แอ ซี้ แน ยาว� นอง มือ ยอง จฺ่า เกิง่ นองนา ซฺ้า จฺ่า ปี่
ล่าชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน จฺ่า ปาว� เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา น้าท้าม คา� ไม้ นองนา นื งบาจา
28
บื่อ ปี่ ล่าแง แนนอ� จ้า จาว่าแน ชฺา้ ง นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่า ยาว� “ต่าเซฺ่อ นี้ ยา่
ฮูบ
่ ปาน นา ท่าน ญา� แน� นี้ แม้แนยาว นอง มือ ต่าเซฺ่อ แฮ้งนา บ่าจฺ่า โจ� ไม้ ชฺา้ ง
แฮ้ม้า นองนา ม่า ล่า ป้าน่ อ� แน นอง บ่าจฺ่า ยาว ชฺา้ ง ม่า ล่าชี่ มาง มือ นื งบาจาบื่อ
ย้า� 29 นี้ กงา นอง นื งบาจาบื่อ แน จา แฮ้งนา จี่เคอ บ่าอ่า เป� จ้า กงา ชฺา้ ง นองนา
ม่า ล่าชี่ แฮ้ มาง นื งบาจาบื่อ แน จา แฮ้งนา จี่ เคอ แง� ไม้ ชฺา้ ง แฮ้ม้า เย้ง แง จาว่า
แน นอง ต่าเซฺ่อ แฮ้ง จฺ่า ยาว อางซี ม้าม้า ย้าแน�
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน น้าท้าม แง� “ฮาก นื งบาจาบื่อ แน จา นี้ ยา่ กงา นื งบาจา
บื่อ แน จา แฮ้ง ล่อบ่าปา ล่า แม่น แง� 30 จาว่าแน กงา พาจาว มางนา จฺ่าเกิง่ อางเลิง่
แฮ้ง ขอบคุณ ฮา ยาว� จฺ่า ยาว กงานา อ่าซ่าง จี่ ล่ากงา กาแง�”
31 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นองมู นี้ ยา
่ บ้าเจอ จฺ่า� บ้าเจอ ต้าง� บ้าเจอ ฮา คูเวิม มือ�
กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮากนา ฮาย มย้าง ปี่ โว พาจาว ม้า ล้อม้อก แม่น แงแน ยาว ยองนา
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย ปี่ โว� 32 นอง ปาปาย อ่าซ่าง มางนา บ่าฮา ตูกพานลา
บ้าบ ปี่ โจ� ตื่น ยิวชฺา้ ง ล่า� ยิวชฺา้ งบ่าอ่า ล่า� คริสเตียนชฺา้ ง ล่าเวิม� 33 กงา ฮา ชี นี้ ง
แม้ แน ฮา คู ปาว� กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ฮา นื งบาจาบ ปี่ แง�
กงา ค่าตอง กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่ากงา เย้งซฺ้า� จ้า กงา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า
เย้งซฺ้า แง� ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ปี่ แง แนนอ�

11
พาจาว มางนา บอกไว้ ย้าง
พระเยซูคริสต์ นา ฮา เค่ ชี แฮ้งแม้แน ฮา คูปาว�
2 กงาย่า นองนา โญกญอ จ่า ล่า ปานา� ไม้ นอ กงานา อางเลิง
้ ย้า ปือซฺ้า ล่า คูแง�
3
แน นอย่า กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ คูแง� จ้า กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� พระ
เยซู คริสต์ ค่า พ่าย่ า คาโคลาโค อือ ล่อ บ่า ปา ฮื่อ แงแน� ยา ค่า พ่าย่ า อือ อางตู่ แน
ทื่อ ช่างกานญา� ยาว ค่า พ่าย่ า นี้ ยา่ ค่า ตอง ค่า บา มาง อางตู่ แน ทื่อ ช่างกานญา�
ยาว พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ อางตู่ แน ทื่อช่างกานญา� 4 นี้ แม้แนยาว ค่าพ่าย่า ล้อ
มาง อธิษฐาน ฮา เมอ� แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ� ตู่ปาว ปาว
แล่ แง� ยา พระเยซู คริสต์ นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ชี่ เป� 5 แน ค่าบาย่า ล้อมาง อธิษฐาน
ฮา เมอ� แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ� ตู่ ปาว บ่าปาว แล่ง� ยา
ค่าตอง อางบล้อง มางนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง� ยา ตู่ต่ ือตื้อ แล่ชี่ แน ทื่อช่างกานญา�
6 ค่าบาย่า นี้ ยา
่ ตู่ปาว บ่าปาว แล่ ยาว ต้ามคื้ง ต่อน แล่ง แฮ้ง เชคาไล� จ้า ค่าบาย่า
1 กงา
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นี้ ยา่ ต้ามคื้ง ต่อน แล่ ยาว� แน ตู่ต่ ือตื้อ แล่ ยาว ค่าตอง นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง เป�
นี้ แม้แนยาว ยางนา ตู่ปาว ปาว แล่ ปี่ โว� 7 ค่าพ่าย่า ตู่ปาว ปาว บ่าซูม นี้ ยา่ � ไม้ ค่า
พ่าย่า นี้ พาจาว มาง ล่าที่ แน พาจาว มาง ก้อง กูยา่ งกูเจ้อ จายลือ ชี แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่
แง� จ้า ค่าบาย่า นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า ก้อง ล่าที่ กงาบู้ แง� 8 ไม้ พาจาว ม้า ต่องก่า เวอ ค่า
พ่าย่า ทื่อม่าง นา แต่ง เปิน ชี� ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง มือ ค่าพ่าย่า ม่าง อางกง่าว แฮ้ง
ไจ ค่าบาย่า ทื่อม่าง แต่ง ชี� 9 แน พาจาว มาง ค่าพ่าย่า นา แต่ง ชี นี้ ยา่ � ค่าบาย่า นา
แต่ง ปี่ บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง ค่าบาย่า นา แต่ง ชี นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า นา แต่ง ปี่ แง เป�
10 นี้ แม้ แนยาว ค่า บาย่า นี้ ยา
่ ตู่ ปาว ปาว แล่ คู ปาว� ไม้ พาจาว มาง เท่ วาด่า อือ นา
มย้าง ปี่ เซฺ้อ� นอ ค่าตอง อางบล้อง นา อางน้า จ่า ย้าแน�
11 บ้าเจอล้อแม้เวิม จา ปี่ ปาว� คริสเตียน อางมู นู้เวอ กงู จี่วด
ี นี้ ยา่ ค่าบาย่า นี้ ค่า
พ่าย่ า บ่า จา แน บ่า ดื่ง กงากา แน ค่า พ่าย่ า นี้ ง ค่า บาย่า บ่า จา แน บ่า ดื่ง กงา กา�
12 ไม้ ต่องก่าต่าง โย้เวอ พาจาว มาง ค่าบาย่า นา แต่ง เมอ� ค่าบาย่า นี้ ยา
่ ค่าพ่าย่า
ก้อง จายล้า แง� จ้า น่ อง นู้เวอ ค่าพ่าย่า นี้ ยา่ ค่าบาย่า ก้อง เกิด
้ อ่อก ลือ แง� จ้า กู
ย่างกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ แง�
13 นอง

เย้ง ฮู คูปาว� ค่าบาย่า นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม อือ ล้าก้า เวอ พาจาว มาง
นา อธิษฐาน ฮา เมอ� ตู่ ปาว บ่าปาว แล่ ยาว อางซูม ลา� 14 ม้าม้า นี้ ยา่ กงู อางแบ
คู ยา้ ค่า พ่าย่ า ต้ามคื้ง อางม้ อง ชี แล่ง นี้ ย่า ซ่า จอคาบอล้อ ย้าแน� 15 จ้า ค่า บาย่า
ต้ามคื้ง อางม้อง ชี แล่ง นี้ ยา่ อางซูม ย้าแน� ไม้ ต้ามคื้ง อางม้อง นี้ ยา่ ค่าบาย่า นา ตู่
ปาว ปาว แล่ ปี่ ง น้ อ� 16 จ้า อามือ อ่าซ่าง กงานา นี้ เลิง่ จี่เจ้ ล่า ซี่ แง� กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า กงูมู แน พาจาว มาง โบสถ์ กูต่องกูตี่ อือเมอ ตู่ปาวปาว แล่ง อางลี้บอางล่าว
นี้ ยา่ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา�
พระเยซู นา ปือซฺ้า ย้าง

กงา อามือ อางเลิง่ ชา จี่ เคอ นี้ ย่า� กงาย่า นอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง นา เจิน
้ เจ้อ
โญกจ่าญ่อ ล่า เซฺ่อ บ่าจา� ไม้ นอง ทื่งกง่า แน พาจาว มางนา บอกไว้ คูเมอ� นอ อาง
ซีอางบล่าบ ฮา คูแง� อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง ล่อบ่าปา� 18 ไม้ กงา นี้ แม้ กย่า แอ
นอง ทื่งกง่า แน พาจาว มางนา บอกไว้ คู เมอ� นอ อางมู เปิ่ ง ลางกา แง� ยาว กงาม
มือ เย้ง แง นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้า ม้า นาตู แน� 19 (บ้า เจอป้า ค้า เวอ นอง อางมู โย้ เวอ
ซีแล อางมู เปิ่ ง ลางกา ชี นี้ ยา่ � พาจาว ม้า อ่าซ่าง นา ลาก เลิน
่ เลิน
่ แน ฮา มย้าง ปี่
ซีง ลา�� 20 นี้ แม้แนยาว พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า พิธี ฮา โย้เวอ นอง ทื่ งกง่า แน ล้า ช้อน
ลางกา เมอ� นอ พระเยซู กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา บ่า กงา ปือ ซฺ้า คู จ้า นอ ฮ่า งจฺ่า ล้า
ซฺอก ญา� 21 ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ แค้นล้อง ฮ่างจฺ่า ลีงลีง คูง� ยาว ชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือ ฮ่า งแบ่ แง แน ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ แต่ ค่า ม้าว แง� 22 นอ ยูม
้ โย้เวอ บ่า จฺ่า บ่า ต้าง คู
เปิน แน� อ้าว ป่องฮ่า น แน คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ฮูยา้ ลา� อ้าว ป่องฮ่า น แน
คริสเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน อือนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ง ลา� นอง เย้ง กานยาว
กงานา นอง อางเลิง่ ฮา ชี นี้ งนา บ้าเจอล้อแม้ จี่ ปี่ ล่าแง� กงานา นองนา จี่ โญกจ่า
ญ่อ ปี่ ล่าง ลา� อ่าเฮอ� กงาย่า แฮ้แม้แน บ่าฮา ล้า เป�
23 ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ต่าง กงานา ม่าอู่บ ล่ายาว� กงา นองนา ม่าอู่บ ล่า ชี่
แฮ้ยา่ นี้ แม้แน เป� พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ยาง ศิษย์ มาง บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้คี่
เวอ� ยา ค้านู้มป่าง แฮ้ง กอ ท่าม แล่ ช�
ี่ 24 แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี� ยาว
ยาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์เอก อือนา เปิ่ ง ปี่ ชี� ยา นี้ แม้แน จี่ แง�
17
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“ยู้ จฺ่า ปาว นี้ ยา่ กงา อางโต ย่าง ย้า นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ กงานา ปื้ อ ซฺ้า ล่าว�” แน�

น่ อง โย้ เวอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ มู่ง คี่ ฮา่ งจฺ่า เปิน ยาว� พระเยซู มือ อ่า
งูน
่ แต่ค่า ล้างก้อก แฮ้ง กอยท่าม แล่ช�
ี่ แน พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ย้า
ขอบคุณ ฮา ยาว นี้ แม้แน จี่ ชี�
25

“นี้ ยา่ กงา ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก ล้า ปี่ ง ย้าง ย้า� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ง
แนนอ� แน ซฺี่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้า นอง
อ่างูน
่ แต่ค่า นี้ ง ต้าง เมอ� กงานา กูเทอ แน ปือซฺ้า ล่า คู โว�” แน�
26 ไม้

นอง ค้านู้มป่าง นี้ ง จฺ่า เมอ แน อ่างูน
่ แต่ค่า นี้ ง ต้าง เมอ� นอย่า พระเยซู กงู
จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ซฺี้ ชี อางเลิง่ แฮ้ง กู เทอ ย้า อูบ
่ ชี แน ทื่อช่างกานญา� แน นอย่า นี้
แม้แน ย้า ฮาย แล แล่ คูแง� ยาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เคอ ย้า�
27 นี้ แม้แนยาว

อ่าซ่าง พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ค้านู้มป่าง นี้ ง จฺ่า เมอ� แน อ่า
งูน
่ แต่ค่า นี้ ง ต้าง เมอ อางกง่าอางเกิง แน บ่าฮา ยาว ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู อางโต แน
ซฺี่ แฮ้ง นา อางบล่า บ ฮา ฮูยา้ ช่าง ชี� 28 อ่า ซ่าง พระเยซู กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ค้านู้ม
ป่าง แฮ้ง ชา จฺ่า แน อ่างูน
่ แต่ค่า แฮ้ง ชา ต้าง แง� ค่าตอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้ง
แม่น แน เย้ง ฮู แล่ ปาโน� ไม้ แบ ปี่ แง ค่าตอง ค้านู้มป่าง แฮ้ง จฺ่า นี้ ง แน อ่างูน
่ แต่
29
ค่า แฮ้ง ต้าง นี้ ยา่ อางกง่าอางเกิง ล่าแน� ไม้ ชฺา้ ง จี่วด
ี อางซื้ง มาง ค้านู้มป่าง แน
อ่างูน
่ แต่ ค่า แฮ้ง จฺ่าต้าง เมอ จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางโต แฮ้งนา บ่า ปื้ อซฺ้า ยาว พาจาว
ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� 30 ยาว นี้ งย้า นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า ย้า
ด่อย่า ด้ากย้าง ซฺี้ คูช�
ี 31 จ้า กงู พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้ง แม่น แน เย้งฮู แล่ ยาว�
พาจาว มาง กงูนา วีบ
่ ่าก บ่าปี่ ไจ ล่า เป� 32 จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง กงูนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่า
กไจ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � ไม้ ยา กงู นา ม่าอู่บ อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮา ปี่ ล่าแง� ไม้
ยา กงูนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน วีบ
่ ่าก บ่าปี่ ไจ ปี่ ล่าซี่�

นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� นอง พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า พิธี ฮา โย้
เวอ ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปื้ อซฺ้า คู เมอ� โปลม แน นอง
อางมู อือ นา ล่อ ปาโน� 34 อ่า ซ่าง นาบาตา แน ฮ่า งแบ่ แง� ค่า ตอง ยูม
้ โย้ เวอ จฺ่า
ปาโน� ไม้ นอง ทื่งกง่า แน ค้านู้มป่าง จฺ่า เมอ� พาจาว มาง นองนา วีบ
่ ่าก บ่าปี่ ไจ ล่า
แนนอ�
ยาว จ้า อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า กงู ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ ม่าอูบ
่ ล่า กานา�
33

12
พรสวรรค์ จายลือ ชียา้ ง
นอง เวอ� อามือ กงา นองนา พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ จาย ลือ ชี แฮ้ง แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� 2 นองมู นี้ ง อางแบ
คูยา้ ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ กาซื้ง แน ฮา เมอ� นอ ฮูบ
่ ปาน บ่าจี่ กงา
กาง อือนา บอกไว้ คูแง แน� ยาว นี้ งย้า นองนา จ้อบ อางเลิง่ อางซี ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
3 บ้า เจอล้อ แม้ เวิม จา ปี่ ปาว� กงา นองนา ม่า แบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า� อ่า ซ่าง เวิม จา ปี่ ว�
จาว่าแน พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยางก้อง ดื้ง ยาว� ยา นี้ แม้
แน บ่า จี่� “พระเยซู นา แซ้ง ว้า น โว�” แน� ยาว อ่า ซ่าง เวิม จา ปี่ ปาว� จาว่า แน
ยางก้อง พาจาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง บ่า ดื่ง ยาว� ยา นี้ แม้ แน
บ่าจี่� “พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า� แน�
1 คริสเตียนม้องน้าม
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4 พาจาว

มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ชฺา้ ง อือ นา พรสวรรค์ ปี่ แฮ้ยา่
ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง� จ้า พรสวรรค์ ปี่ ฮู ม้าย่า ทื่อม่าง กานญา� 5 จี่วด
ี อางซื้ง มาง
นา ล่ากาน ว่า ปี่ นี้ ยา่ ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง� จ้า กงู ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี แฮ้ ม้าย่า ทื่อ
ม่าง กานญา� 6 พาจาว ม้า ย่า ล่า กาน ไลย่ างไลเจ้อ ย้า ว่า แง� จ้า พาจาว ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือ ก้อง ล่า กาน ว่า ม้า ทื่อ ม่าง กานญา� 7 พาจาว ม้า ยาง อางค่ องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ก้อง ล่ากาน ว่า ปี่ แง� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ปล่องวาน ลางกา ปี่ แง แนนอ� 8 พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
นี้ ม้า ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา ฮา ชฺา้ ง วีไ่ ซป้านญา อางจา อือ แม้แน จี่ ปี่ แง� แน ยา ชฺา้ ง
ทื่อ ม่าง มางนา ฮา ชฺา้ ง อางแบอางบู้ อือ แม้ แน จี่ ปี่ แง� 9 ยาว นี้ ย่า พาจาว มาง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ทื่อม่าง กานญา เป� ยา ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา ฮา ปีน
แตปีน นา แน เจ่อ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มางนา ล่า ที่ ปี่ พ่าญาด ยา โปยว ปี่ แง�
10 ยาว นี้ ยา
่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ทื่อม่าง กานญา เป� ยา ชฺา้ ง
ทื่อ ม่าง มางนา ล่า ที่ ปี่ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอกางอือ ฮา ปี่ แง� แน ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง
นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา ฮา แบ ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้
มาง จี่ แฮ้ยา่ พาจาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี ม้าม้า
ย้าล่า แน� แน ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้งนา ฮา จี่ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง
ทื่อม่าง มางนา จี่ ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้งนา ฮา จี่ ไค้ ปี่ แง� 11 จ้า พาจาว มาง อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา พรสวรรค์ ปี่ ชี่ ม้า ทื่อม่าง กานญา�
แน ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา พรสวรรค์ ปี่ แง� ยาง ฮู ยาว ซูม แฮ้ง วา ย้าเป�
พระเยซูคริสต์ อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ ย่าง
12 คริสเตียนชฺา
้ ง

อือย่า พระเยซูคริสต์ อางโต เวอ ชฺา้ งเคิง้ ไลย่างไลเจ้อ อือ แม้แน
ย้า เพล่อ แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ งเคิง้ * ไลย่างไลเจ้อ แน จา เวิม อางโต ทื่อลู่ มทื่อ
เจ่อ กานญา จา แง� 13 ทื่อช่างกานญา กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ยิวชฺา้ ง ล่า อ้าว� ยิวชฺา้
งบ่า อ่า ล้า อ้าว� ย่า เจ่น ล่า อ้าว� ย่า เจ่น บ่า อ่า ล้า เวิม มือ กงู ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา
ฮา แล่ เมอ� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ กงู นา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่
ล่าแง� แน กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาน
ญา จา คูแง�
14 ไม้

ชฺา้ ง อางโต นี้ ยา่ ชฺา้ งเคิง้ ทื่อย่าง แน จา บ่าอ่า� จ้า ไลเจ้อ เป จา แง� 15 ล่า
คื่อ มาง นี้ แม้แน จี่ เวิม� “ไม้ กงา ล่าปู่ บ่าอ่า� นี้ แม้แนยาว กงา ชฺา้ ง อางโต มาง เฮอ
บ่า อ่า� แน� จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม ล่า คื่อ ม้า ย่า ชฺา้ ง อางโต โย้ เวอ บ่า เจิก
่ อ่อก กงา
กา� 16 น่า ซื่ง มาง นี้ แม้ แน จี่ เวิม� “ไม้ กงา แมนื อ บ่า อ่า� นี้ แม้ แนยาว กงา ชฺา้ ง
อางโต มาง เฮอ บ่าอ่า� แน� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม น่าซื่ง ม้าย่า ชฺา้ ง อางโต มาง ก้อง
บ่าเจิก
่ อ่อก กงากา� 17 จาว่าแน ชฺา้ ง อางโต นู้เวอ ชฺา้ งเคิง้ คาโคลาโค อือ แมนื อ เพ
ล่อ โค ยาว� กงู บ้า เจอล้อ แม้ กงากย่า กงากา แง� แน จาว่า แน ชฺา้ ง อางโต นู้เวอ
ชฺา้ งเคิง้ คาโคลาโค อือ น่าซื่ง เพล่อ โค ยาว� กงู บ้าเจอล้อแม้ อางแป่ ดู่ง กงากา แง�
18 นี้ แม้แน เพล่อ ชี นี้ ยา
่ � ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ งเคิง้ อือนา ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง�
ยาง นื งบาจาบวา ย้า� 19 จาว่าแน ชฺา้ งเคิง้ คาโคลาโค แฮ้ง ทื่อ ย่าง แฮ้ง แอ่ แน จา
*

12:12 12:12 ชฺา้ งเคิง้ นี้ ยา่ อวัยวะ นา ฮา แง�
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แง แนยาว ชฺา้ ง อางโต บ่าอ่า เป� 20 กานแตว ชฺา้ งเคิง้ นี้ ยา่ ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง�
จ้า ชฺา้ งเคิง้ แฮ้ออ
ื ย่า อางโต ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา เพล่อ แง�

แมนื อ แฮ้ ล่าปู่ แฮ้งนา นี้ แม้แน บ่าจี่ ช่าง กงากา� “กงา นางนา บ่า
กงา ล่าซี่� แน� ยาว อางตู่ แฮ้ ล่าคื่อ แฮ้งนา นี้ แม้แน บ่าจี่ ช่าง กงากา� “กงา นาง
นา บ่ากงา ล่าซี่� แน� 22 ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ กงู อางเลิง้ แน บ่ากงา ไจ แฮ้ยา่
กงู เย้ง แง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า แน� จ้า กานแตว ปีนแตปีนนา เป� 23 แน ชฺา้ ง อางโต
โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ อางบย่า แน จองไจ บ่า จา แน กงู เย้ง แฮ้ยา่ � กานแตว กงู นาบาตา
ย้า กงา ฮูพลา คูแง� แน ชฺา้ งเคิง้ กงู ฮากนา บ่าฮู ปี่ จอ กาง แฮ้ยา่ � กานแตว กงู ปีน
แตปีนนา ย้า กงา ฮูพลา คูแง� 24 ไม้ ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ อางมาง อือนา นาบา
ตา แน บ่ากงา ฮูพลา� พาจาว ม้าย่า ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ อือนา ฮา ทื่อลู่ มทื่อ
เจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แง� แน ชฺา้ งเคิง้ บ่าแม่นบ่ามาง แน กงู เย้ง แฮ้ออ
ื นา โญกญอ
แง� 25 ไม้ ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ อือ นา บ่า ปี่ ซีแล อางมู เปิ่ ง ลางกา ปี่ แนนอ�
จ้า ชฺา้ งเคิง้ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา แม่น แน ฮูพลา ลางกา ปี่ แง แนนอ� 26 จาว่าแน ชฺา้ ง
อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ ทื่อย่าง ม่าง ด้ากย้าง ยาว� ชฺา้ งเคิง้ กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า
ด้ากย้าง คูแง� จาว่า แน กงู ชฺา้ งเคิง้ ทื่อ ย่าง มางนา แม่น แน ฮู พลา ยาว� ชฺา้ งเคิง้
กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า คูแง�
21 นี้ แม้แนยาว

27 นองมู

คาโคลาโค นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ อางโต ย่าง ย้าเป� แน นองมู คาโคลาโค
นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ อางโต โย้เวอ ชฺา้ งเคิง้ อือ ย้าเป� 28 พาจาว ม้าย่า คริสเตียนชฺา้ ง
คาโคลาโค อือนา แช้ยู้ ล่ากาน ปล่องว่า กา ปี่ แง� ต่องก่าต่าง โย้เวอ พาจาว ม้า ศิษย์
เอก แช้ยู้ เปิน ชี� ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แช้ยู้ ชี� ยาว พาจาวอางเลิ่
งม่าอู่บฮู แช้ยู้ ชี� ยาว อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาฮู อือนา แช้ยู้ ชี� ยาว พ่าญาด
ยาฮู แช้ยู้ ชี� ยาว ฮากนา ปล่องวานฮู อือนา แช้ยู้ ชี� ยาว ยอคา แช้ยู้ ชี� ยาว จี่ต่าง
บ่ากย่ากางซื้ง จี่ ฮู อือนา แช้ยู้ ชี� 29 ศิษย์เอก เพล่อ นี้ ยา่ � แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
เพล่อ นี้ ยา่ � แน พาจาวอางเลิ่ งม่า อู่ บฮู เพล่อ นี้ ยา่ � ชฺา้ ง คาโคลาโค แน กงาเพล่อ
คูแง บ่าอ่า เป� ล่าที่ ไจ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค แน ฮา
กงากา แงแน บ่าอ่า� 30 แน พ่าญาด ยา โปยว ปี่ ง นี้ ยา่ � แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง
จี่ นี้ ยา่ � แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ไค้ นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค แน ฮา กงากา แงแน
บ่าอ่า เป� 31 จาว่าแน พาจาว มาง ก้อง พรสวรรค์ ป้า แงแน ยาว พรสวรรค์ ฮากนา
ไจ ปล่อง อือ ปีนแตปีนนา แน ป้า ปาว�
ลาก อางเลิง่ ย่าง
จ้า พรสวรรค์ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน จองไจ จา แล่ง แฮ้ยา่ กงู ลากฮูม ลางกา แฮ้งย้า
เป�
1 จาว่า แน

13

กงา ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด อือ จี่ ต่างก่ามแท้ แฮ้ง แน เท่ วาด่า อือ จี่ ต่างก่าม
แท้ แฮ้ง จี่ กงากา ยาว� จ้า ฮากนา บ่าลาก ยาว� กงา จี่ แฮ้ง มือ คองมาน มาโย้ง อาง
เซง บื้ง ชี แน ทื่อช่างกานญา เป� 2 บ้าเจอล้อแม้เวิม จา ปี่ ปาว� กงา พาจาวจี่ต่างจี่
แต่นฮู เพล่อ เวิม� แน กงา กูยา่ งกูเจ้อ แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางโชฺง แฮ้ง แบ โค
เวิม� แน กงา พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ ชี แฮ้ง กงานา ฮา ล่าที่ จา ตาแซ้ อือนา
ม่า ซาด กว่า ปี่ กงา เวิม� จ้า จาว่า แน กงา ฮากนา บ่า ลาก ยาว� กงา ชฺา้ ง เจิน
้ เจ้อ
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จองไจ บ่าจา แน ทื่อช่างกานญา เป� 3 แน กงา อางเกิง่ อางก้อ กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี แฮ้ง
ชฺา้ ง อางตู กอางพาน อือนา ปี่ โค เวิม� แน กงา ฮากนา ซฺี้ แต่น ปาปาย กงานา บี่ท่อ
จฺ่อ แซ่ ล่าเวิม� * จ้า จาว่าแน กงา ฮากนา บ่าลาก ยาว� กงา อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง มือ
เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�
4 ลาก นี้ ยา
่ ก่ามโอ่ด กงาจา แง� ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า แง� บ่าเจอบ่าค่อย� บ่า
อ่อนจ่า แล่� บ่า จี่ โอ่ ด จ่า แล่ เป� 5 ลาก นี้ ยา่ ฮากนา อางโซ้ กอางไล้ แน บ่า ฮา ช่าง�
ค่าตอง กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง ซี้� นื งบาไล้ แอ บ่าคา� ลาก นี้ ยา่ ฮาก อางเลิง่ อาง
ซี ฮา ชี แฮ้ง บ่า จาม ชี� 6 ลาก นี้ ยา่ ฮาก อางเลิง่ บ่า แม่น ฮา นา มย้าง เมอ บ่า กย่า
งม่อนซ้า� จ้า อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา กย่างม่อนซ้า แง� 7 ลาก นี้ ยา่ กาน นื ง บ่าจา�
แน กูญ่าม ย้า นื งบาชี ลางกา แง� แน กูญ่าม ย้า นื งบาแก่น จ่า แง� แน กูญ่าม ย้า
กูยา่ งกูเจ้อ นา โอ้ด แง�
8 พาจาว ม้า ย่า ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า อือ นา พรสวรรค์ ปี่ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ ปี่ แง�
แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา พรสวรรค์ ปี่ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า
อือนา พรสวรรค์ ปี่ วีไ่ ซป้านญา จา แบบู้ ปี่ แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา พรสวรรค์ ปี่
ชี แฮ้ยา่ โปยว นื ง อางจา� จ้า ลาก นี้ ยา่ โปยว นื ง บ่าจา เป� 9 ไม้ กงู อางเลิง่ ทื่อบ่า
อืนญา แบ แง� แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ ยา่ อางเลิง่ ทื่อบ่า อืนญา จี่ แง� 10 จ้า พระ
เยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ กงู กูยา่ งกูเจ้อ ย้า กงาแบ แง�
11 กงา ย่าเก แน ฮา เมอ� กงาย่า ย่าเก แม้แน จี่ แง� แน ย่าเก แม้แน เย้ง แง� แน
ย่าเก แม้ แน นื งบา จา แง� จ้า กงา ค่อ เมอ� ย่าเก แม้ แน ฮา แฮ้ง ว่าง แอ� 12 กงู
อามือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ กงาแบ ชี แฮ้ยา่ แวน อางพื้อ เวอ อางฮูบ มย้าง แฮ้ง
แม้แน ย้า� จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ� กงู กูยา่ งกูเจ้อ อือนา เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง�
อามือ กงาย่า อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า ทื่อบ่า อือญา แบ แง� จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่
เมอ� กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า กงาแบ แง� พาจาว มาง กงานา แบกงา ล่าง แฮ้ง แม้ แน
ย้า�
13 จ้า อามือ 3 เลิง
่ จา แง โปยว นื ง บ่า จา แน� 3 เลิง่ แฮ้ ยา่ เจ่อ อางเลิง่ � นื งบา
แก่น จ่าง อางเลิง่ แน ลาก อางเลิง่ แฮ้งย้า เป� จ้า 3 เลิง่ นู้เวอ ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ ยา่
ลาก อางเลิง่ แฮ้งย้า เป�

14

พรสวรรค์ แฮ้ง ไจ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่อง ย้าง
นอง อางเลิง่ ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ กงาฮา คูง แฮ้ยา่ ลากฮูม ลางกา
แฮ้งย้า เป� อ่า จ่า ม มือ นอง พาจาว มาง ก้อง พรสวรรค์ ปีน แตปีน นา แน ป้า บู้ คูง
นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น ย้าเป� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อางเลิง่ พรสวรรค์ แฮ้ง ล้าม ย้า
แม่น แง� 2 ไม้ ชฺา้ ง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ อือย่า ชฺา้ ง อือนา บ่ากงา จี่ชา่ ง� จ้า พาจาว
มางนา จี่ ชา่ ง แง� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ยา่ จี่ ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือนา บ่าน่าแบ กา� ชฺา้ ง จี่ ต่าง
บ่ากย่ากางซื้ง จี่ คูง อือย่า� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิง่
ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง จี่ แง� 3 จ้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง แง� ไม้
ยองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ ปี่ แง แนนอ� แน ยองนา นื งบาแฮ่ง ปี่
แง แนนอ� แน จี่ปล้อง ยองนา ฮา นื งบาต่อง จาบื่อดื้งบื้อ ปี่ แง แนนอ� 4 จี่ต่างบ่าก
ย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ คูชี อือย่า� ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ญา ปล่อง จ่า แล่แง� จ้า พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา ปล่อง แง�
1 นี้ แม้แนยาว

*
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นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ ตอ ปี่ ล่า ซี่ค้า� จ้า ม้า
ม้า นี้ ยา่ กงา นองนา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง จี่แต่น ปี่ ล่า ซี่ แง� จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้ง
ล่อบ่าปา ย้า� ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ จี่ แฮ้ยา่ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้ง ล่อบ่า
ปา จองไจ จา แล่แง� จ้า จาว่าแน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ เมอ� ชฺา้ ง จี่ไค้ ฮู คาตา
แน จาน ยาว� จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้ง มือ โบสถ์ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค ดื้ง
น้า คูชี อือนา ฮาย นื งบาแฮ่ง อางจา ปี่ กงา ย้า�
6 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาว่าแน กงา นองนา บ่อซฺ้า ล่า เมอ� กงา จี่ต่างบ่า
กย่ากางซื้ง แฮ้ง ไจ นองนา จี่ชา่ ง ล่า ยาว� นอ บ้าเจอ จองไจ กงาบู้ คูแง� จ้า นอ จอง
ไจ อางกงา บู้ คู ย้า� จาว่าแน พาจาว มาง กงานา อางเลิง่ แบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงา นอง
นา ม่ายแบ ปี่ ล่า ยาว� แน พาจาว มาง ก้อง แบบู้ อางเลิง่ จายลือ ชี แฮ้ง กงา นองนา
ม่ายแบ ปี่ ล่า ยาว� แน จาว่าแน กงา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง นองนา ป่าว ม่า ล่า ยาว� แน
กงา นองนา ม่าอู่บ ล่ายาว� 7 ดนตรีเคิง้ จี่ วด
ี บ่าจา อือนา ฮา อางเซง บื้ง อ่อกล้า ปี่ ง
แฮ้งแม้แน ย้า� ดนตรีเคิง้ แฮ้ยา่ คองมาน มาโย้ง อือ ย้าเป� จาว่าแน เจ้ง แน อาง
เซง แฮ้ง บ่า บื่ง ยาว� ชฺา้ ง กงากย่า คูชี อือ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ แบ คูแง� อามือ บ้า เจอ
เพ่ง บ่อ แงแน� 8 จาว่า แน ชฺา้ ง ซ้าด อางคย้าว มี ม่า รบ ปี่ ฮู มาง อางเซง แฮ้ง เจ้ง
แน บ่ามี บื้ง ปี่ ยาว� อ่าซ่าง อางโต เก้ม อ่อก รบ แอ แง� 9 ทื่อช่างกานญา จาว่าแน
นอง จี่ ต่าง แบ อางไง่ อือ บ่า จี่ ยาว� อ่า ซ่าง แบ แง นอ บ้า เจอ จี่ แงแน� ยาว นี้ ยา่
ฮ้างม้าน นา จี่ชา่ ง ชี ลอย้า� 10 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ต่างก่ามแท้ นี้ ยา่ ไลย่างไลเจ้อ ย้า
จา แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จี่ต่างก่ามแท้ กูยา่ งกูเจ้อ อางเซง นี้ ออ
ื ย่า ม่ายแบ ปี่ แง
บ้าเจอ จี่ แงแน� 11 จาว่าแน กงา อ่าซ่าง จี่ต่าง แฮ้ง บ่าน่า แบ กาแง� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า
กงา ม้องน้าม ทื่อเจ่อทื่อจาด ชฺา้ ง บ่าอ่า� จ้า ยองมู นี้ ยา่ กงา อางมู โย้เวอ ฮาก อางเจ้
ออางจาด ชฺา้ ง เป� แน กงาม มือ ยอง ม้องน้าม ทื่อเจ่อทื่อจาด ชฺา้ ง บ่าอ่า� จ้า กงา
ยอง อางมู โย้เวอ ฮาก อางเจ้ ออางจาด ชฺา้ ง เป� 12 นองมู นี้ ง ทื่อช่างกานญา อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ ปีน แตปีน นา ย้า กงา คู ซี้ แง� นี้ แม้
แนยาว นองมู นี้ ง มือ กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮาย นอง พรสวรรค์ จา ชี แฮ้ง ไจ คริสเตียนชฺา้ ง
อือนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ปาว� ไม้ ยองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา
เจ่อ ปี่ แง แนนอ�
13 นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ แง� พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา
ป้า ค่าตอง อางโต แฮ้งนา จี่ ต่าง แฮ้ออ
ื นา จี่ ไค้ กงา ปี่ โว� 14 ไม้ จาว่าแน กงา จี่ ต่าง
บ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง ไจ อธิษฐาน ฮา ยาว� กงา นื งบา นี้ ยา่ อธิษฐาน อางฮา ม้าม้า ย้า�
จ้า กงาย่า ค่าตอง จี่ แฮ้งนา บ่าน่าแบ กาเป� 15 ท้าว กงา บ้าเจอล้อแม้ ฮา วา� กงา
ย่า ค่าตอง นื งบา แน ก่ามกืด นี้ ง ไจ อธิษฐาน ฮาย นา� แน กงาย่า ค่าตอง นื งบา แน
ก่า มกืด แฮ้ง ไจ เพ่ง ฮ่า ว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย นา� 16 นอง ค่า ตอง นื งบา
แฮ้ง แอ่ แน ไจ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา เมอ� ชฺา้ ง นอง จี่ต่าง แฮ้งนา
บ่าน่าแบ กาง อือย่า บ้าเจอล้อแม้ “อางอ้าย้า� แน จี่ คูแง� 17 นอง จี่ต่าง พาจาว มาง
นา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา แฮ้ง บ้าเจอล้อม้อก แม่น เวิม� จ้า ฮาก บ่าน่าแบ กาอือ
ก้อง จองไจ บ่าจา เป�
18 กงาย่า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� กงา นอง ล่อบ่าปา แน จี่ต่างบ่ากย่ากาง
ซื้ง แฮ้ง เลิง้ เลิง้ แน กงาจี่ แฮ้ง นา� 19 จ้า คริสเตียนชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน โบสถ์
เวอ พาจาว มางนา บอกไว้ คูเมอ� กงาย่า จี่ต่าง 5 ก่าม ฮาก อางน้าแบ กาง อือ ไจ ม่า
อูบ
่ แง� ยาว นี้ ยา่ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง 10,000 ก่าม จี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง�
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คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� ย่า เก แม้ แน เย้ง แฮ้ง ว่าง โว� นองมู นี้ ย่า ย่า
แน่ อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง อางเลิง่ บ่า แม่น บ่า ฮา อือ แม้ แน ฮา โว� แน บ้า เจอ เย้ง เวิม
คริสเตียนชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ ก่ามกืด แฮ้งแม้แน เย้ง โว� 21 พระคัมภีร ์
เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“จี่วด
ี อางซื้ง ม้า นี้ แม้แน จี่ แง� ‘กงา ชฺา้ ง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ คูชี อือนา ไจ แง�
แน ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือ ม่านป่อง แฮ้ง ไจ กงา ชฺา้ ง อือนา จี่ชา่ ง แง�
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ กงา ชฺา้ ง อือ กงานา บ่าน่า จ่า ล่า� ” แน�✡
22 นี้ แม้ แนยาว จี่ ต่างบ่า กย่า กางซื้ง จี่ นี้ ย่า คริสเตียนชฺา
้ ง อือ นา ฮา พาจาว มาง
ล่าที่ แฮ้งนา มย้าง ปี่ แง บ่าอ่า� จ้า คริสเตียน บ่าอ่า อือนา ฮา มย้าง ปี่ แง เป� แน
พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู นี้ ยา่ คริสเตียน อือนา ฮา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา มย้าง ปี่ แง
บ่า อ่า� จ้า คริสเตียน บ่า อ่า อือ นา ฮาย มย้าง ปี่ แง� 23 จาว่า แน นองมู คาโคลาโค
คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ โบสถ์ เวอ ช้อน กา เมอ� จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ โค คู
ยาว� ชฺา้ ง บ่าน่ากลา กางอือ แน คริสเตียน บ่าอ่า อือ โบสถ์ โย้เวอ ย่อ อ้อง ลาน เมอ�
ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า นองนา บ่าจี่ ล่า คู ล่า� นองมู นี้ ยา่ เปิดบา เพล่อ โค คูชี แน� 24-25 จ้า
จาว่าแน นองมู คาโคลาโค แฮ้ง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง จี่ โค คู เมอ� ชฺา้ ง บ่าน่ากลา กาง
อือ แน คริสเตียน บ่าอ่า อือ โบสถ์ โย้เวอ ย่อ อ้องล้าน ยาว� ยอง จี่ ต่าง กงากย่า คูชี
แฮ้ง ยองนา ฮาย แบ จ่า ปี่ แล่แง� ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางบล่าบ แน พาจาว ม้า ยอ บ้า
เจอ เย้ง แงแน อางแบ แอ่ ย้าแน� ยาว ยอง มือ กงาแบ คูแง� พาจาว ม้า ยองนา
ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แงแน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางบล่าบ ฮา คู ป้าน่ อ� ยาว ยองมู แฮ้ง
มือ พาจาว มางนา บอกไว้ คูแง� แน นี้ แม้ แน จี่ คูแง� “พาจาว ม้า นองก้อง ม้า ม้า
ย้า ดื้ง แง� แน�
20

โบสถ์ เวอ พาจาว มางนา บอกไว้ อางลี้บ ย้าง
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� ท้าว บ้า เจอล้อ แม้ ฮา แง� นอง โบสถ์ โย้ เวอ
ช้อน กายาว พาจาว มางนา บอกไว้ คู เมอ� ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง ม้า เพ่ง ฮ่า ว พาจาว มางนา
สรรเสริญ ฮา แง� ชฺา้ ง ทื่อม่าง ม้า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ แง� ชฺา้ ง ทื่อม่าง ม้า
พาจาว มาง ยางนา อางเลิง่ แบ ปี่ ชี่ แฮ้ง คริสเตียนชฺา้ ง อือนา อู่บน้า ปี่ แง� ชฺา้ ง ทื่อ
ม่าง ม้าย่า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ แง� แน ชฺา้ ง ทื่อม่าง ม้า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง
แฮ้ง จี่ไค้ แง� อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ ออ
ื กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา คูโว� ไม้ คริสเตียนชฺา้ ง อือ
นา นื งบาแฮ่ง ปี่ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ แง แนนอ� 27 จา
ว่าแน ชฺา้ ง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ ฮู จาน ยาว� ชฺา้ ง 2 คู่น บ่าอ่ายาว 3 คู่น แน จี่
กาโน� แน จี่ เมอ กาจาง กามาง กา แน จี่ ปี่ โว� แน ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา จี่ไค้ ปี่ โว�
ไม้ ฮายแบ ปี่ ง นอ ยอ บ้าเจอ จี่ คูแง แน� 28 จาว่าแน ชฺา้ ง จี่ ไค้ ฮู บ่าจา ยาว� โบสถ์
โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง บ่าปี่ จี่ โจ� จ้า ยางนา ทื่อม่าง แน พา
จาว มางนา จี่ชา่ ง ปี่ โว�
29 ยาว พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู นี้ ยา
่ ชฺา้ ง 2 คู่น บ่าอ่ายาว 3 คู่น แน จี่ ปี่ กาโน� ยาว
คริสเตียนชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา เย้งฮู ปี่ โว� ยอง จี่ แฮ้ยา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี ล่า
แน� 30 จ้า จาว่าแน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อม่าง มาง จี่ เมอ� ชฺา้ ง ดื้งน้า ชี อางมู โย้
เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มางนา พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง จี่ ปี่ เมอ� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
ฮูลู จี่ ชี่ ม้า กยาบ ยาว ดื้งน้า ปี่ ปาโน� 31 นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ กาจาง กามาง กาน
26
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ญา พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง จี่ กงา กางแง� ไม้ นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา พาจาว มาง
ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง แบบู้ ปี่ แง� แน นื งบาแฮ่ง จา ปี่ แง แนนอ� 32 แน พาจาวจี่ ต่างจี่
แต่นฮู อือนา กงาแบ ปี่ แง� ค่าตอง ล้อ ญ่าม เมอ จี่ ซูม แง แนนอ� 33 ไม้ พาจาว ม้า
ย่า กงูนา บ่าซื่กบ่าซ่าก ปี่ ล่าซี่� จ้า ยา กงูนา ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ล่า ซี่ แง� เจิน
้ เจ้อ บ่า
ซีบ่าแล กาแน� พาจาว ม้า โบสถ์ กูต่องกูตี่ อือเมอ นี้ แม้แน ฮา ปี่ ซี่ แง�
34 ค่าบาย่า

นอง เวอ� โบสถ์ โย้เวอ นอง คริสเตียนชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ
กย้าบ แน ดื้ง น้า คู โว� ไม้ นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ปี่ จี่ ล่า� นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ
โมเสส อางลี้บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คู ปาว� โมเสส อางลี้บอาง
ล่า ว โย้ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี� “ค่า บาย่า ล่า ที่ นี้ ย่า ค่า พ่าย่ า ล่อ แน บ่า ฮื่อ� แน�
35 ยาว จาว่าแน นอง บ้าเจอ แบ ซี้ แง� นอง ยูม
้ พ่าว เคอ แล ยาว ค่าตอง อางบล้อง
นา น้า กาโน� ไม้ โบสถ์ โย้เวอ จา เมอ ค่าบาย่า จี่ ซูน นี้ ยา่ ซ่าจอเกิง่ เป� 36 คริสเตียน
ม้องน้าม นอง เวอ� นอง เย้ง กานยาว พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ นองก้อง จายล้า ชี ลา� อ้าว
พาจาว มาง จี่ต่าง นี้ ยา่ นองมู นี้ งญา ล่า กงาบู้ แอ�
37 อ่าซ่าง

เย้ง แง� ค่าตอง อางโต นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� แน อางค่องอางล้า
อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ม้า ย่า ยางนา พรสวรรค์ ปี่ ชี แน� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า อางแบ ย้า� กงา โจ้
ดมาย แต้ม นองนา ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ม่ายฮา ปี่ ชี่ ย้าง ย้าแน�
38 อ่าซ่าง จี่วด
ี อางซื้ง มาง ม่ายฮา ปี่ ชี่ นี้ งนา บ่าตี่นบ่าต่อง แง� นองมู นี้ ง มือ ชฺา้ ง แฮ้
มางนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูโจ�
39 นี้ แม้ แนยาว

คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ปีนแตปีนนา แน พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง
ชฺา้ ง อือ นา ป่าว ม่ายแบ ปี่ คู ปาว� แน จี่ ต่างบ่า กย่า กางซื้ง จี่ แฮ้ง นา บ่า ม่าย ว่าง ปี่
โจ� 40 จ้า อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ ออ
ื กง่าเกิง้ แน ฮา คู ปาว ค้าซูม แม้แน�

15
พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางแม่น ย่าง

1 คริสเตียนม้ องน้าม

นอง เวอ� อามือ กงา นองนา ป้า ล่า ซี่ แง� นองมู นี้ ยา่ กงา
นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ ม คูโจ เป� อางเลิง่ อางแม่น
กงา นองนา ป่าว ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ นองมู นี้ ง ยู้ ชี คูง ญ้า� แน นอง มือ ปีนแตปีนนา
2
ย้า เจ่อ คูแง� จาว่าแน นอง กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้ง ปีน
แตปีนนา แน ทื้อ ฮายเค่ คู ยาว� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง นองนา อางบล่าบ ฮาย ปูน ปี่
ล่าง� จ้า นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา ยาว นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�
3 กงา

อางเลิง่ นองนา ป่าว ม่าอูบ
่ ล่าชี่ นี้ ยา่ นาบาตา ปีนแตปีนนา เป� แน อางเลิง่
แฮ้ พระเยซูคริสต์ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ซฺี้ ชี แฮ้งย้า เป� พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี
ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 4 ยางนา ท้ามชฺา้ งซฺช
ี้ ย
ี อางซฺ่ือ
ี า้ เวอ ชี ยาว วันที่ 3 โย้เวอ แต่ล้า จี่วด
จาล้า แล่ ช�
ี่ พระคัมภีร ์ เวอ มอ ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� 5 ยา เปโตร นา ฮาย มย้าง ปี่
ยาว� ศิษย์เอก คาโคลาโค 12 คู่น อือนา คาตา ฮาย มย้าง ปี่ ชี�
่ 6 ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง
มือ คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ชี�
่ แน แฮ้เทอ เวอ คริสเตียนม้องน้าม คา
โคลาโค ยางนา กงามย้าง ชี แฮ้ยา่ ชฺา้ ง 500 คู่น ล่อบ่าปา บย่า แง� คริสเตียนม้องน้า
ม นี้ ออ
ื อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า จา แง อามือ เคอ แน จี่วด
ี แต่จา แงแน� จ้า ทื่อ
7
บ่า อือย่า ซฺี้น ญ้า� ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง ยากอบ นา ฮาย มย้าง ปี่ ยาว� ยาง ศิษย์
เอก คาโคลาโค อือนา ทื่อเทอ ฮาย มย้าง แล่ ปี่ ชี�
่
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8 ยาว กงา ชฺา
้ งต่องลีน พระเยซูคริสต์ ฮาย มย้าง ปี่ ชี่ มาง ย้า�

กงา ย่าแน่ เกิด
้ ญ่าม
บ่าเคอ แน เกิด
้ อ่อก ลือ ชี อือ ช้อดย้า� 9 ไม้ กงา ศิษย์เอก คาโคลาโค อือ อางมู นู้เวอ
ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา อางอี เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า� ม้า ม้า นี้ ยา่ กงานา ศิษย์ เอก แน ฮ้าว ล่า
ยาว บ่าซูม� ไม้ ค้าแต้ เวอ กงา คริสเตียนชฺา้ ง อือนา เค่ คาม ยองนา ฮา ตูกพานลาบ้า
บ ปี่ ป้าน่ อ�
10 จ้า กงา ศิษย์เอก กงาเพล่อ ชี นี้ ยา
่ � ไม้ พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่
นี้ ง ปาปาย ย้า� พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา
แน บ่าอ่า� ไม้ กงาย่า ศิษย์เอก คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่ากาน ว่า เมิด
่ แง� แน ม้า
ม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ม้าย่า กงา บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง กงานา ล่ากาน ปล่อง
ว่า ล่า แง เป� 11 นี้ แม้ แนยาว นองมู อางเลิง่ อางแม่น กงากย่า คูชี นี้ ยา่ � กงา ป่าว
ม่าอูบ
่ ล่าชี่ ล่าอ้าว� ยอง ป่าว ม่าอูบ
่ ล่าชี่ ล่าเวิม� กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี อืม อางเลิง่
ทื่อเลิง่ กานญา ป่าว ม่าอู่บ คูแง� แน กงู นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่
แฮ้ยา่ นอง อางเลิง่ นื งบาชี คูชี แฮ้งย้า เป�
กงูมู นี้ ซฺี้ ยาว จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ง

12 กงูมู

นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน ป่าว ม่าอู่บ คูแง� พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ยาว แต่ ล้า จี่
วีด อางซฺ่ือ จาน ล้างญ้า แน� ท้าว บ้าเจอ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า นี้ แม้แน
อางจี่ แน� ชฺา้ ง นี้ ยา่ ซฺี้น ยาว บ่าแต่ล้า แล่ก้าน แน� 13 จาว่าแน ชฺา้ งซฺี้ ยาว บ่าแต่ล้า
แล่ยาว� พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา บ่ากงา ฮาย แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ ปี่
เป� 14 จาว่าแน พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา บ่าฮา แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ ปี่
ยาว� กงู นองนา อางเลิง่ ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� แน นอง เจ่อ
คูชี แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� 15 แฮ้แม้ ม้าม้า แนยาว กงู ชฺา้ ง แล่จ่อบ เพล่อ กาน้า
อี�
่ ไม้ กงูมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ คู ป้าน่ อ� พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ นา ฮาย แต่ล้า จี่วด
ี
อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ ปี่ ชี่ แน� จ้า ชฺา้ งซฺี้ ยาว ม้าม้า แน บ่าแต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่
ยาว� พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา บ่ากงา ฮาย แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ ปี่ เป�
16 ไม้ จาว่าแน ชฺา
ี อางซฺ่ือ บ่าแต่ล้า แล่ยาว� พระเยซูคริสต์ มือ ซฺี้ ยาว จี่
้ งซฺี้ ยาว จี่วด
วีด อางซฺ่ือ บ่าแต่ล้า แล่ เป� 17 แน พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ยาว บ่ากงา แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ
จา ล้า แล่ยาว� นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� แน นองมู นี้ ง ชฺา้ ง อางบล่า
18
บ เพล่อ แล แล่ คูแง� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี อือ ซฺี้ คู เมอ ยอง
อางค่องอางล้า แฮ้ง มือ โค ย้า ก่างพยา แง� 19 จาว่าแน กงู จี่วด
ี แต่จา เมอ แอ่ แน
พระเยซู คริสต์ นา นื งบาแก่นจ่า ยาว� ชฺา้ งอางเมิง คาโคลาโค นู้เวอ ชฺา้ ง ซื่งกง่ากย้า
คาแม้แน ชี่ นี้ ออ
ื กงูยา้ �
20 จ้า

ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ฮา แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ ปี่
ชี่ เป� แน พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ยาว ฮาก ฮู่ เวอ แต่ ล้า แล่ ชี่ มาง ย้า� ยาว นี้ ยา่ ฮา แบ
ปี่ แง� ชฺา้ งซฺี้ อือ ย่า ม้า ม้า ย้า แต่ ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ แง แน� 21 ไม้ ชฺา้ ง ซฺี้ นี้
ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ปาปาย ย้า� ยาว ชฺา้ ง แต่ล้า แล่ง นี้ ง ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ปาปาย ย้า�
22 ไม้ ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ อาดั ม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ซฺี้ คูง ยาว� ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือ ซฺี้ ยาว แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ กงาจา ล้า แล่ คูง แฮ้ง มือ พระเยซูคริสต์ ปาปาย
23
แน ทื่อช่างกานญา�
ยาว พระเยซู คริสต์ ฮาก ฮู่ เวอ แต่ ล้า แล่ ชี่ มาง กาญ่าม โย้
เวอ พ่าว ลืน แล่ เมอ� ยาง ชฺา้ ง อืม มือ อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ คูแง� 24 ยาว ชฺา้ งอางเมิง
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นู้เวอ อางนื งลีน แฮ้งมือ เคิน ญา� แน พระเยซู คริสต์ มือ แด่ยา่ คาโคลาโค ชฺา้ ง อือ
นา ฮา ยอง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ชี่ อือนา ก่าจ่าแง� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ยอคา อือนา
แน ล่า ที่ กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา ก่า จ่า แง� ยาว ยา ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง พาจาว ยาง อางโบ้ ง
มางนา ท่าน แง� 25 ไม้ พระเยซู คริสต์ กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา กงาฮูก งาพลา แง� แฮ้นืง
เมอ ตื่อเคอ� แฮ้นืง ย่า พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ พระเยซูคริสต์ นา เม้อ คูชี อือนา ก่าไจ่
ยาว� ยองนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ ชี่ อางนื ง ย่าง ย้าเป�✡ 26 น่ อง
โย้เวอ พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ก่าจ่า ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ซฺี้ นื ง บ่าจา กาน�
27 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“พาจาว ม้า กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา ฮาย ค่า พ่าย่ า แฮ้ มาง ล่า คื่อ โบ้ ยย้า เพล่อ ปี่ ง ญ้า�✡
แน�
ยาว นี้ ยา่ เจ้ง ย้า แบ ปี่ แง� “กูยา่ งกูเจ้อ� แน ชี่ แฮ้ยา่ � พาจาว มางนา บ่ากงา จี่ เคอ
แน� 28 จ้า พาจาว มาง พระเยซู คริสต์ มางนา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ ปี่ ฮูพลา ปี่ เมอ� พระ
เยซูคริสต์ พาจาว อางย่า มาง พาจาว มางนา ยาง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ปี่ แง� ไม้ พาจาว
มางนา กูยา่ งกูเจ้อ คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ปี่ แง แนนอ�
29 จาว่าแน

พาจาว มาง ชฺา้ งซฺี้ อือนา บ่าฮาย แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ ปี่ ยาว�
ท้าว ชฺา้ ง ซฺี้ แอ คูชี อือนา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แต่น คูชี อือย่า บ้าเจอ จองไจ กงาบู้
คูแง�
30 ท้าว

กงูมู นี้ บ้าเจอฮาย ป้าดจาซฺี้ แน กูญ่าม แน ล่ากาน ว่า คูแง� 31 คริสเตียน
ม้องน้าม นอง เวอ� กงา กูนืง นู้เวอ จี่ วด
ี ไจ จาดื้ ง นี้ ยา่ ป้าดจาซฺี้ ย้า� กงา นี้ แม้แน
จี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงากย่างม่อนซ้า นื งบาจาบื่อ แง� นอง กงา แม้แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่
วีด อางซื้ง มาง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน จี่ วด
ี ไจ ชี แฮ้ง นา� 32 อามือ กงาย่า เอเฟซัส
อางเมิง นู้เวอ ดื้ง แง� นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง� กงานา เม้อ ล่า คูแง� ยองมู นี้ ยา่
อางญ่าม ซฺ้า ยาว กงานา บ่าแม่น ชา ฮา ล่า คูแง� ซ่องก่อง ซ้าด กงานา ชา แช่ จฺ่า ล่าง
อือ ช้อดย้า� จาว่าแน กงา ซฺี้ คายาว พาจาว มาง กงานา บ่าฮาย แต่ ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ
จา ล้า แล่ ปี่ ล่ายาว� กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ฮาย ล้า ชี แฮ้ง มือ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�
นี้ แม้แนยาว กงาย่า จฺ่าต้าง ม่าว ม่อนซ้า แฮ้ง เชคาไล� ไม้ กาเทอกา กงาย่า นี้ เซฺ้อ ซฺี้
นามบ่าแบ� ✡
33 ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่าแล่ โจ� สุ ภาษิ ต จี่ต่าง จา แง นี้ แม้แน� “ชฺา
้ ง บ่าแม่น อือ
นา อางช่าง เพล่อ ช่าง นี้ ยา่ ก่างพยา กาน แง� แน� 34 วีไ่ ซป้านญา จา แน จี่ วด
ี ไจ
คูโว� แน อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง คูโว� กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ นองนา ฮา ซฺ่า จอ
แล่ ปี่ ล่าแง เป� ไม้ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� พาจาว มางนา บ่าแบ กงา
กาแน�
กงู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง ย้าง

จ้า ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า นี้ แม้ แน น้า คูแง� “ชฺา้ งซฺี้ นี้ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ แต่ ล้า จี่ วด
ี
อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ แง� ยอง แต่ ล้าน แล่ คู เมอ� ยอง อางโต แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา
คูแง�” แน� 36 บ้า เจอฮาย จ่าง คาแน้ � นอง อางคลาอางซ้าง อางนื อ คลา ชี แฮ้
ย่า ซฺี้ ปู่ เพ่อ เปิน เมินญา แต่ล้า แล่แง เป� 37 แน นอง อางคลาอางซ้าง คลา คูชี แฮ้
ย่า� มานปู้ม ล่า อ้าว� กอ ล่า อ้าว� บ้า เจอ ล่า เวิม� นอง คลา ชี แฮ้ง มือ อางนื อ อา
งอี้ กานญา� แน นองมู อางคลาอางซ้าง คลา แฮ้ยา่ อางจฺ้ ืง อางฮื่อ ลามแลว บ่าอ่า�
35
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พาจาว ม้า ย่า อางคลาอางซ้าง อางนื อ อือ นา อางจฺ้ ืง จา ปี่ แง� ยาง นื งบาจาบวา
ย้า� ยา อางคลาอางซ้าง กู ยา่ งกู เจ้อ อางนื อ แฮ้ออ
ื นา อางจฺ้ืง บ่าปี่ ตู้ ลางกา แน จา
39
ปี่ แง�
แน กู ยา่ งกู เจ้อ จี่ วด
ี อางจา อือ อางซฺ่าอางม้า นี้ ยา่ บ่าตู่ กา� ชฺา้ ง อางซฺ่า
อางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ� ซ้าด อือ อางซฺ่าอางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ� ฮาย่า อือ อางซฺ่า
อางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ� ล่องแต่ อือ อางซฺ่าอางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ� 40 แน ม้างม้า
เจ้อ มู่ง ท่า เวอ ดื้ง อืม อางโต อางจา ย้า� แน ม้างม้า เจ้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้ง อืม
อางโต อางจา ย้า� จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ ดื้ง อือ อางโต แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง
แง� แน ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้ง อือ อางโต แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง�
41 มู่งนื่ ง แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง� อู่ลา แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง� อู่ก่ ือ อือ
มาง แฮ้ง บ่าตู่ กา� แน อูก
่ ่ ือ อือ มาง แฮ้ยา่ ยอง อางเจ้อ วา แน มาง แง�
38

ชฺา้ งซฺี้ ยาว แต่ ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ง แฮ้ง นี้ แม้ แน ย้า เพล่อ แง� ชฺา้ งซฺี้
อางโต นื้ งชฺา่ พูม ชี แฮ้ยา่ ปู่ เพ่อ แอ แง� จ้า ชฺา้ ง อางโต แต่ ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า
43
แล่ชี่ แฮ้ยา่ ปู่ เพ่อ นื ง บ่าจา� ชฺา้ งซฺี้ อางโต นี้ ยา่ นื้ งชฺา่ พูม เมอ� อางฮูบ้น
ื แน อา
งด่ ออางย่า� จ้า แต่ ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ เมอ� อางมาง แน อางแก่ นอางคา�
44 ชฺา
้ งซฺี้ อางโต นื้ งชฺา่ พูม ชี แฮ้ ยา่ อางโต แฮ้ง แอ่ ญา� จ้า อางซฺ่ือ แต่ ล้า แล่ เมอ
อางโต นี้ ยา่ ซฺี้ นื ง บ่าจา� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง นี้ ซฺี้ ยาว อางค่องอางล้า แฮ้ อางโต ซฺี้ นื ง
บ่าจา โย้เวอ ดื้ง แลแง�
45 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� พาจาว ม้า อาดั ม นา ฮากฮู่
เวอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่วด
ี จา ปี่ ชี� จ้า ยา พระเยซู น่ อง เวอ อาดัม ที่ 2 เพล่อ ชี มาง
นา กงูนา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ แง�✡ 46 อางโต ซฺี้ นื ง บ่าจา นี้ ยา่ ต่องก่า เวอ ล้า อ้อน บ่าอ่า�
จ้า ชฺา้ ง อางโต มาง ล้า อ้อน� ยาว น่ อง โย้ เวอ อางโต ซฺี้ นื ง บ่า จา มาง เค่ ลา แง�
47 พาจาว ม้าย่า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ นื้ งชฺา่ แฮ้ง ไจ อาดาม ฮากฮู่ เวอ ค่าพ่าย่า เพล่อ ชี
มางนา แต่ง ชี� จ้า พระเยซู น่ อง เวอ อาดาม ที่ 2 เพล่อ ลือ ชี นี้ ม้า มู่งท่า เวอ จายลือ
ชี� 48 อาดาม นื้ งชฺา่ เวอ จายล้า ชี ม้า บ้า เจอล้อ แม้ จา แง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
อืม แฮ้แม้แน ย้า จา แง� พระเยซู มู่งท่า เวอ จายลือ ชี ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แง� มู่ง
ท่า โย้เวอ ชฺา้ ง อืม แฮ้แม้แน ย้า จา แง� 49 อามือ กงู อางโต นี้ ยา่ อาดาม นื้ งชฺา่ เวอ
จายล้า ชี มาง อางโต แฮ้งแม้แน ย้า� จ้า กาญ่าม โย้เวอ กงู อางโต นี้ ยา่ พระเยซู มู่ง
ท่า เวอ จายลือ ชี มาง อางโต แฮ้งแม้แน เพล่อ คูแง�
42

50 คริสเตียนม้องน้าม

นอง เวอ� กงาย่า นองนา นี้ แม้แน ชา ม่า ล่าแง� อามือ กงู
อางโต อางซฺ่าอางม้า แน ซฺี่ จา ชี นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ บ่าอ่อง ดื้ง แล กงา
กาแน� ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ ปู่ กงา กาง อืม มือ ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ ปู่ เพ่อ นื ง บ่าจา อือ ก้อง ทื่งก
ง่า แน บ่าดื่ง กงา กาเป�
51-52 แม่น แน น้า คูโว� กงา นองนา อางเลิง
่ ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า�
กงูมู นี้ ยา่ คาโคลาโค แน บ่าซฺี่� จ้า ซ้าด อางคย้าว มี เซง ต่องลีน แฮ้ง บื้ง ล้า เมอ�
กงูมู ชฺา้ ง อางแต่ อืมมือ อางไว่อางคย้าง ย้า เพ่น แง� แน แมนื อ บลูบ ชี ช้อด ย้า ไว่
แง� ไม้ ซ้าด อางคย้าว มีเซง แฮ้ง บื้ง ล้า เมอ� ชฺา้ งซฺี้ แอ คูชี อืม แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ
จา ล้า แล่ แง� แน ยองมู นี้ ยา่ ซฺี้ นื ง บ่าจา แล่ ก้าน� แน กงูมู ชฺา้ ง อางแต่ คาโคลา
โค อืม ชฺา้ ง อางซฺ่ือ ซฺี้ นื ง บ่าจา อือ เพล่อ คูแง� 53 ไม้ ม้างม้าเจ้อ อางปู่ อางเพ่อ อือ
✡ 15:45 15:45 ปฐมกาล 2:7
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ย่า ปู่ เพ่อ นื ง บ่าจา อือ เพล่อ แง� แน ม้างม้าเจ้อ อางซฺี้ กงา กาง อือย่า ซฺี้ นื ง บ่าจา
อือ เพล่อ แง� 54 แน ม้างม้าเจ้อ อางปู่ อางเพ่อ กงา กาง อือ ปู่ เพ่อ นื ง บ่าจา เพล่อ
เมอ� แน ม้างม้าเจ้อ อางซฺี้ กงา กาง อือ ซฺี้ นื ง บ่าจา เพล่อ เมอ� พระคัมภีร ์ เวอ มอ
ชี ชี แฮ้ง ม้าม้า ย้า เพล่อ แง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน มอ ชี ชี�
“ซฺี้ แฮ้งย่า บ่าจา กาน ซฺี้ นี้ ยา่ กาน ล้างญ้า�” ✡
55 “ซฺี้ อางเลิง
่ เวอ� นาง ก่าจ่า ชี่ แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อเกิง้ จา แง�
ซฺี้ อางเลิง่ เวอ� นาง อางปีด* แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อเกิง้ จา แง�” ✡
56 ซฺี้ อางปี ด นี้ ยา
่ อางบล่าบ โย้เวอ จายล้า แง� แน อางบล่าบ ล่าที่ นี้ ยา่ อางลี้บอาง
ล่าว โย้เวอ จายล้า แง� 57 จ้า พาจาว เวอ� ยีน
่ ดี ย้า นาง กงูนา ฮา ก่าจ่า ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ปาปาย ย้า�
58 นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� ปี น แตปี น นา แน เจ่อ แลน
แล่ คูปาว� ไม้ นอง เจ่อ แฮ้งนา เจิน
้ เจ้อ บ่าปี่ ก่างบ่าปี่ พยา ล่า กงากา แนนอ� แน จี่
วีดอางซื้ง มางนา กูญ่าม แน ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า ปี่ คูปาว� ไม้ นองมู นี้ ง อาง
แบ คูยา้ � นอง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางเลิง่ ฮา ปี่ คูชี แฮ้ยา่ จองไจ อางจา แน�

16

พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ปล่อง ย้าง
พลู้ กอ ลางกา ยาว ยู เดีย แควน เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา ปล่อง แฮ้ ยา่ � นอ
กาลาเทีย แควน โย้เวอ กงา คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน กงาฮา แง�
แน นี้ แม้แน ฮา โว� 2 ว่านตีด เคิน ยาว นองมู นี้ ยา่ พลู้ ซฺ้า กงา ชี แฮ้ง ค้าซูม แม้แน
เปิ่ ง กอ ชี โว� ไม้ กงา เคอ ล้า เมอ พลู้ บ่ากงา กอ ลางกา แล่ แนนอ� 3 น่ อง เวอ กงา
เคิน ล้า ยาว� กงาม มือ นอง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือนา โจ้ ดมาย แน นอง พลู้ ท่าน คูชี แฮ้ง
เยรู ซาเล็ม อางเมิง เวอ ฮ้าน ซฺาแล ปี่ แง� 4 จาว่าแน กงา ฮู ยาว กงา คาตา แน แล
ซู้ม แง แนยาว� กงาม มือ ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน แล แง�
1

เปาโล แก้บ้า ย่อ อางเลิง่ แฮ้ง กื้ดคาน ชี ชียา้ ง

5 กงาย่า มาซิโดเนี ย แควน โย้เวอ แล ยาว นองนา บ่อซฺ้า แล ล่าง� 6 จ้า กงาย่า นอง

ก้อง ทื่อฟ่าง ซ่าวดื้ง เปิน แง� บ่าอ่ายาว กาเทอกา กงา ช่อมย่า นี้ ง ปูน เมอ ตื่อเคอ
ดื้ง แง� ยาว กงา ล้อ เกิง้ แล เวิม นอ กงานา อางปล่อง ล่า กงากา� 7 กงา นองนา
ทื่อชี่ด แน บ่ามย่าง ล่า ซี่ เป� ไม้ กงาย่า นี้ แม้แน เย้ง แง� จาว่าแน จี่วด
ี อางซื้ง มาง
กงานา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่ายาว� กงา นองก้อง มล่าง แน ดื้ง แงแน� 8 อามือ กงา
ย่า เอเฟซัส อางเมิง นู้เวอ ดื้ง เปิน แง� แน กงาย่า เพ็นเทคอสต์ ป่อยนื ง เคอ ล้าเมอ
ตื่อเคอ ดื้ง แง� 9 ไม้ นู้เวอ ชฺา้ ง อางบย่า ย้า พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้งนา แบ ซี้ แง�
จ้า ชฺา้ ง กงานา บ่าซอ ล่าง นี้ ง อางบย่า ย้า จา แง�
10 ทิ โมธี นองนา บ่อซฺ้า แล ล่าเมอ� ยาง นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� ยางนา บ่า
ฮาย ม่านชู ปี่ โจ� ไม้ ยา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แง กงา แม้แน ย้า� 11 อ่า
ซ่าง มางนา ยางนา บ่าปี่ ฮูยา้ โจ� จ้า ยางนา ปล่อง กงาก้อง พ่าวล้า ปี่ โว นื งบาจาบื่อ
แน� ไม้ กงา แน คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือย่า ยางนา ล่อ แง�
12 อปอลโล ย่า คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ กงู ม้องน้าม ทื่อม่าง มาง ย้า� กงา
อปอลโล นา อางเลิง้ ย้า ป้า แง นี้ แม้ แน� คริสเตียนม้ องน้า ม ทื่อ บ่า อือ ก้อง ทื่ งกง่า
✡ 15:54 15:54 อิสยาห์ 25:8 * 15:55 15:55 อางปีด บ่าอ่ายาว ต่องต่าน�
✡ 15:55 15:55 โฮเซยา
13:14
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แน นองนา บ่อ ซฺ้า ล่าว แน� จ้า อามื้อ ยา บ่า แอ กื้ง กาซื้ง� ยา อาล่อ ม เมอ กื้ง จ่า
แง� แฮ้ญ่าม เมอ ย้า นองนา บ่อซฺ้า ล่าแง�
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จี่ต่าง ย่าง
แน แล่ม แล่ คูโว� พาจาว มางนา นื งบาชี แลน แล่ คูโว� เจิน
้ เจ้อ นา บ่า
14
แค คูโจ� นื งบา บ่าด่อ โจ� บ้าเจอ ฮา เวิม ลาก ปาปาย แน ฮา โว�
15-16 นองมู นี้ ง อางแบ คูยา
้ สเทฟานั ส แน ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือย่า ประเทศ กรีก โย้เวอ
ต่องก่าต่าง คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ ย้าแน� แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ
นา ปล่องฮูปล่องพลา แง� คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า ปานา�
ชฺา้ ง นี้ แม้แน ชี่ อือนา น้าจ่า โว� แน ยอง ล่ากานว่าช่าง คาโคลาโค อือนา คาตา แน
น้าจ่า โว�
17 กงา กย่าง ค่า สเทฟานั ส� ฟอร์ทูนาทั ส แน อาคายคัส ยอง กงานา ลือ ซฺ้า ล่าชี่
นี้ ง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นอง กงานา อางเลิง่ บ่าฮา ปี่ ล่ากงา กาง อือ ฮาย ปี่ ล่าแง� 18 แน
ยอ กงานา ฮาย นื งบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าแง� ยอง นองนา ฮาย นื งบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าชี่
แฮ้งแม้แน ย้าเป� ชฺา้ ง นี้ แม้แน ชี่ อือนา นาบทื้อ คูปาว�
19 เอเชีย แควน เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อืม กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง� ยองมู นี้ ยา่
นองนา โมงซฺ้า ล่า แง แน� อาควิลลา แน ปริส สิ ล ลา เย่ด ยูม
้ โย้ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง
ช้อน ลางกา ชี อืม กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง� ยองมู นี้ ยา่ นองนา นาบาตา ย้า
โมงซฺ้า ล่า คูแง แน� 20 คริสเตียนม้ องน้าม คาโคลาโค อืม กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่
ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� นอง แมก่า มย้าง ลางกา เมอ ลาก ลาง
กา ปาปาย เป-ลอ ลางกา โว�
21 กงา เปาโล เป� แน ก่ามป่ อน จี่ต่าง นี้ ยา
่ กงา ล่าปู่ นี้ ง ไจ แต้ม แอ เป�
22 อ่า ซ่าง จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา บ่า ลาก แง� แซ้ง ว้า นจี่ ต่าง อือ กงาบู้ ปี่ โว� “จี่ ว ีด
อางซื้ง มาง เวอ� อางไว่ แน ลืน ปาว�”
23 พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
24 กงาย่า นองมู คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ ชฺา
้ ง เพล่อ ชี อือนา ลาก ล่าแง�
13 แม่น
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เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชียา
้ ง

2 โครินธ์

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป� ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้
ยู้ ล่า ป้าน่ อ� โจ้ ดมาย นี้ ม้า ทิ โมธี ไกง้ แต้ม แอ� ทิ โมธี คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง
มาง ย้า�
ไกง้ นองมู คริสเตียนม้ องน้า ม โคริน ธ์ อางเมิง ประเทศ กรีก เวอ ดื้ง อือ นา� แน
ประเทศ กรีก คาโคลาโค โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา คาตา แต้ม เคอ ล่าง�
2 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู
คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่
ปาว�
1 กงา

เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
พาจาว พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง มางนา สรรเสริญ ฮา
แง� พาจาว นี้ ม้า กงู อางโบ้ ง ลากซื่ งกง่า กย้า อือ ปลื้ง แน จา มาง แน กงู นา กู เลิง่
แน นื งบาปล้อง ล่าง มาง ย้าเป� 4 กงู อางตูกอางพาน จา เมอ� ยา กงูนา นื งบาแฮ่ง
ปี่ ล่าง� แฮ้แม้แนยาว ฮาก อางตูกอางพาน จา เมอ� กงูม ฮากนา นื งบาแฮ่ง กงา ปี่
แง� พาจาว มาง กงูนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าชี่ แม้แน ย้า� 5 กงู พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ทื่
งกง่า แน อางตูกอางพาน อาล้อ แน กงาตูก แง� พาจาว มาง กงูนา แฮ้ล่อ ย้า นื งบา
แฮ่ง แฮ้ง พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ ล่าง� 6 ไกง้ ตูกพาน นี้ ยา่ นองมู นา นื งบา
แฮ่ง ปี่ ล่าง แน อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง� พาจาว ม้า ไกง้นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แน
นองนา คาตา ย้า ปี่ ล่าง� นอง ตูก พานลาบ้า บ เมอ พาจาว ม้า นองนา ฮา ก่ามโอ่ด
จา ปี่ ล่าง� ไกง้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� 7 ไกง้ นองมู นา
นาบาตา ย้า นื งบาแก่นจ่า ล่าง� แน ไกง้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ นองมู นี้ ยา่ ไกง้ ก้อง ทื่
งกง่า แน ตูกพานลาบ้าบ แง� นี้ งย้า นองมู ตูกพานลาบ้าบ เมอ พาจาว มาง นองนา
นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง� ไกง้นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แม้แน ย้า�
8 คริสเตียนม้องน้าม เวอ� ไกง้ เอเชีย แควน* เวอ ตูกพานลาบ้าบ ชี อือ นองนา แบ
ปี่ ล่า ซี้ ค้า� โย้ เวอ ไกง้ ป้า ดจาม บ่า โอ้ ด กงากา แอเคอ ย้า� ยาว ไกง้ เย้ง แอ ไกง้
นา ฮาก อางแซ่ ล่า นาตู แน� 9 ไกง้ นื งบา เวอ เย้ง แอ ไกง้นา ต้าดต่อน ซฺี้ ปี่ ล่างญ้า
แน� จ้า นี้ แม้ ตอล้า ชี นี้ ยา่ � ไม้ ไกง้นา ฮาย ค่าตอง อางโต นี้ ง แอ่ แน บ่าปี่ ปืง จ่า
แล่ แนนอ� จ้า พาจาว ชฺา้ งซฺี้ นา ฮาย แต่ล้า ปี่ ชี่ มางนา ปืง ปี่ ล่าแง� 10 พาจาว ม้า
ไกง้นา ฮา อางเลิง่ ป้า ดจาซฺี้ โย้ เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง� แน ยา ไกง้นา จี่ วด
ี ปล่อง แล
ล่าง� แน ไกง้ เจ่อ แง พาจาว ม้า ไกง้นา ปล่อง ล่าง แฮ้ง บ่าว่าง แน� 11 นองมู ไกง้
นา ปล่อง ล่าง นี้ ยา่ ไกง้นา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง นี้ งย้า� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง อางบย่า ย้า
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง� ไม้ ยาง ไกง้นา จี่วด
ี ปล่อง ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย�
3 ไกง้ยา
่

เปาโล อางซฺ่ือ เย้ง ย้าง
*

1:8 1:8 เอเชีย แควน นี้ ยา่ อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ดื้ง แง�
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ไกง้ กย่าง นี้ ยา่ ไกง้ ก่า มกืด อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ง� ไกง้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ก้อง
ดื้ง เมอ จี่วด
ี อางซืออางปลอง แน ไจ แฮ้ง แน นื งบาอางชี กงากา แฮ้งย้า เป� ไกง้ นี้
อือ กูเจ้อ แน ฮา นี้ ยา่ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ ง ปาปาย ย้า� ไกง้ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ แอ้น แฮ้งแม้แน ฮายเค่ บ่าอ่า� นี้ งย้า ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
นองก้อง ดื้ง เมอ ล้อแม้ แน จี่วด
ี ไจ แงแน� 13 ยาว โจ้ดมาย นู้เวอ ไกง้ กูเจ้อ แต้ม ชี
นี้ ยา่ ไกง้ เจิน
้ เจ้อ บ่าโชง ล่าเป� จ้า ล้อแม้เวิม อามือ นอย่า ไกง้ โจ้ดมาย แต้ม ชี แฮ้ง
โค แน บ่าแบ คู� ยาว ไกง้ เย้ง แง จ้างจ้าง เวอ นอ โค ย้า แบ คู แงแน� 14 แฮ้แม้แน
ยาว พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ นองมู นี้ ยา่ ไกง้นา จี่โอ่ด ล่าง�
ไกง้ นองนา จี่โอ่ด ล่าง แม้แน ย้า�
15 กงา เย้ง กานยาว นอย่า กงา แม้แน ย้า เย้ง แง� นี้ งย้า กงา นองก้อง บ่อซฺ้า ลือ
ออน ฮา แงแน เย้ง ชี แอ� ไม้ นองนา จองไจ 2 โตบ กงา ปี่ ล่าง นอ� 16 ยาว กงา มาซิ
โดเนี ย แควน เวอ ชา แอ เมอ แน มาซิโดเนี ย แควน เวอ จาย พ่าวล้า แล่ เมอ นองนา
บ่อซฺ้า ล่าเปิน แงแน เย้ง ชี แอ� ยาว น่ อง โย้เวอ นอย่า กงานา ยูเดีย แควน เวอ ซฺา
แอ ปี่ ล่าว เป� 17 ยาว กงา เย้ง ชี แม้แน นองก้อง บ่าบ่อ ซฺ้า ล่าง นี้ ยา่ � นอย่า กงานา
ชฺา้ ง นื งบาบ่าชี่ กงา กาง อือ แน เย้ง ล่าง ลา� กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน
เย้ง ฮา ชี ลา� นี้ แม้แน “อางกงา� แน จี่เมอ ม้าม้า ย้าง “บ่ากงา� แน เย้ง แง�
18 พาจาว ม้า อางกง่าอางเกิง� ยา กงูนา พีญ
่ ่าน เพล่อ ล่า อางกงา เป� ม้างม้าเจ้อ
กงา นองนา ม่า ล่า เมอ “อางกงา� แน “บ่า กงา� แน ม่า ล่าง นี้ ย่า ทื่อ พาม กา แน
บ่า จี่ กางซื้ง แน� 19 สิ ลาส แน ทิ โมธี กงู นองนา พระเยซู คริสต์ พาจาว มาง อางย่า
มาง อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ม่า ล่าง� ยา “อางกงา� แน จี่ ยาว “บ่ากงา� แน นื งบา เวอ บ่า
เย่ง� จ้า ยา “อางกงา� แน ชี นี้ งญา อางจี่ แน อางฮา แน� 20 ไม้ พาจาว มาง กงูนา
บย่า แน ก่ามค่าน อ้าล้อ แน ปี่ ล่าเวิม ก่ามค่าน แฮ้ยา่ พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง กูเจ้อ
ย้า ม้า ม้า แน เพล่อ แง� นี้ งย้า พาจาว มางนา เกียรติ ปี่ เมอ กงู ยา่ พระเยซู คริสต์
มาง อางเม้ง โย้เวอ “อาเมน� แน จี่ แง� 21 ยาว พาจาว มาง ย้า กงูนา ฮาย พระเยซู
คริสต์ มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ปี่ ล่าง� แน ยา กงู นา แช้ ยาง ล่ากาน นี้ ง ว่า ปี่
ล่าง� 22 แน พาจาว ม้า กงู นา อางช่า ช่า ชี ล่างญ้า ยา กงู อางซื้ง มาง แน� แน ยา
ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา กงู นื งบา เวอ จา ปี่ ล่าง� นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่
กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่า ชี แฮ้ยา่ ยา กูเจ้อ ย้า ฮา แงแน�
12

ยาว อางเลิง่ คาโคลาโค กงา จี่ ชี อือ พาจาว ม้า พี่ ญ่าน อางเพล่อ ล่า กงากา
อางเลิง่ ม้าม้า แน� อ่าจ่าม กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ โครินธ์ อางเมิง เวอ บ่าซ่าว ลือ นี้ ยา่
นองนา บ่าม่อนบ่าซ่า แน บ่าฮา ปี่ ล่า ซี่ วา� 24 จ้า นี้ ยา่ ไกง้ นองมู เจ่อ นู้เวอ เจ้านาย
เพล่อ ซี้ แงแน บ่าอ่า เป� ไม้ นอง เจ่อ นี้ ยา่ อางจา นามแลว ย้า� จ้า ไกง้ นองก้อง ทื่
งกง่า แน ล่ากาน ว่า นี้ ยา่ � ไม้ นองนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ ล่าง เป�
23

2

นี้ แม้ แนยาว กงา นองก้อง บ่า ลือ กาซื้ง� ไม้ นื งบาต่อง เวอ อางเลิง่ บ่า ม่อนบ่า
ซ่า อือนา บ่าปี่ ตอล้า ปี่ กาน แนนอ� 2 ไม้ จาว่าแน กงา นองนา นื งบาต่องตูกพาน ปี่
ล่ายาว� นี้ ก้าม อ่าซ่าง กงานา ฮาย นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าแน� 3 นี้ งย้า กงา แฮ้เมอ
เวอ โจ้ ดมาย โย้ เวอ แฮ้ แม้ แน แต้ม กาน แอ� ไม้ กงา บ่อ ลือ เมอ กงา อางโต นี้ ยา่
ชฺา้ ง กงานา จาบื่อดื้ งบื้อ แน ฮา ปี่ ล่าง อือ ก้อง นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน บ่าปี่ จา
แนนอ� ยาว กงา เจ่อ แง นองมู นี้ ยา่ กงา กย่างม่อนซ้า แน จา นา มย้าง เมอ นองมู
นี้ ง คาตา ย้า กย่า งม่อนซ้า คูแง� 4 กงา นองนา โจ้ ดมาย แต้ม เคอ ล่า เมอ กงา นา
1
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บาตา ย้า นื งบาด้า ม่านชู แง แน แมปื้ อ แอ่ ย้า� กงา แต้ม ลือ ปี่ ชี นี้ ยา่ นองนา ฮา
นื งบาต่องตูกพาน ปี่ ล่าง บ่าอ่า เป� จ้า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง กงา นองนา ล้อม้อก
แน ลาก ล่าง แน�
ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู่ ย้าง

5 ค่า พ่าย่า

อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ม้า� ยา นองนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง� กงานา
ฮาย ตูก พานลาบ้า บ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา ย้า� (กงา นี้ ล่อ บ่า ปา แน บ่า จี่ ไล้ แล ปี่
กานา�� 6 ยางนา ชฺา้ งมู คาโคลาโค อือก้อง วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ เวิม กงา คางญา� 7 นู้จาย
แล ปี่ นี้ ยา่ ยางนา อางซี บ่ายู่ แน นื งบาแฮ่ง ปี่ กาโน� ไม้ ยาง เจ่อ จา แฮ้งนา บ่าปี่ วี
แนนอ� 8 นี้ แม้แนยาว กงา นองนา ป้า ล่าปานา ยางนา ลาก แล แล่ โว�
9 นี้ งย้า กงา นองนา แฮ้เมอ เวอ แต้ม เคอ ล่าง นี้ ยา
่ � ไม้ นองนา เจ้อฮู ล่าง กงานา
กูเลิง่ แน อางน้า จ่า ไล่ล่า แน� 10 นอง อ่าซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง� กงาม ชฺา้ ง แฮ้มาง
นา อางซี บ่ายู่ ก้าน� แน กงา อ่าซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง� (ชฺา้ ง แฮ้ มาง อางซี ม้าม้า
แน อางจา แน ยาว� กงา พระเยซูคริสต์ มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซี บ่ายู�
่
11
ไม้ นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่าง แนนอ� กงู ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู่ นี้ ยา่ �
ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา กงูนา บ่าปี่ จ้อบ ล่า แนนอ� ไม้ กงู ซาตานแด่ยา่ ยอคา
มาง เย้ง ยาว ฮา แฮ้ง อางแบ เคิด
้ กานอ�
เปาโล ทิตัส นา ซฺ้า ย้าง
กงา โตรอัส อางเมิง เวอ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว แอ เมอ�
กงา อางแบ จี่ วีด อางซื้ง ม้า กงานา โย้เวอ ล่า กาน ว่า แอ ปี่ ล่า อางกงา แน� 13 จ้า
กงา นื งบาต่องบ่าจาบ่าดื่งบื้อ� ไม้ ทิตัส กงู คริสเตียนม้องน้าม นอง อางเลิง่ แฮ้ง กงา
นา ม่า ลือ ล่าง มางนา บ่ามย่าง วา� แฮ้งย้า กงาม มือ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ ช่ายาว
มาซิโดเนี ย แควน เวอ แลน แอ�
12

พระเยซูคริสต์ ก่า จ่าง ย้าง

14 พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง�

ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ รบ ก่า ไจ่ ยาว� ยาง
น่ องน่ อง โย้เวอ ชฺา้ ง ย่อ เค่ ชีออ
ื ช้อด ย้า� ยา กงู นา ไจ ยาง อางเลิง่ แฮ้ง กู ต่องกู ตี่
แน ป่าว กว่า แอ ปี่ ล่าง� อางแป่ อางฮ้อม กู ต่องกู ตี่ เวอ จ่อด แน แปล่ กว่า ชี ลอย้
า� 15 ค้าแต้ เวอ ปุโรหิต อือย่า พาจาว มางนา อางเกิง่ อางฮ้อม ท่าน ปี่ แง� อามือ กงู
จี่วด
ี นี้ ยา่ อางเกิ่งอางฮ้อม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า ปี่ ง ลอย้า�
16 จ้า ชฺา
้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือย่า ชฺา้ งซฺี้ อางปู่ อางน้าม แฮ้ง อางแป่ ดู่ง แง� จ้า
ชฺา้ ง พาจาว มางนา เจ่อ อือย่า จี่วด
ี ม้าม้า อางแป่ อางฮ้อม แฮ้ง อางแป่ ดู่ง แง� นี้ แม้
แนยาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว นี้ ยา่ อ่าซ่าง ซูม แง� 17 อามือ ชฺา้ ง อางบย่า จา แง พา
จาวจี่ต่าง แฮ้ง ไจ ซฺ้าจฺ่า แล่แง� จ้า ไกง้ แฮ้แม้ บ่ากงา ฮา� ไม้ ไกง้ พาจาว มาง ซฺาลือ
พระเยซู คริสต์ ย่าเจ่น เพล่อ ลือ ปี่ ล่าชี่ มาง เย่ด น่ อ� แน พาจาว ม้า ไกง้ อางเลิง่ กู
ย่างกูเจ้อ ฮา ชี แฮ้งนา อางมย้าง�

3
พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ย่าง
นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ นอง เย้ง กานยาว ไกง้ยา่ โญกญอ จ่าแล่ง ลา� อ้าว ไกง้นา
ฮาก ม่า อู่ บฮู ทื่อ บ่า อือ แม้ แน ฮา ปี่ ล่าง ลา� ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื ย่า ฮาก ยองนา โจ้ ดมาย
1 ไกง้
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โญกญอ แต้ม ปี่ ชี่ แฮ้ง ฮ้าน กว่า นา อางซอ� นอย่า ไกง้นา แฮ้แม้ อางแต้ม ปี่ ไล่ลา�
2 โจ้ ดมาย ไกง้นา โญกญอ ล่าง นี้ ยา
่ นองมู นี้ งย้า� ชฺา้ ง อือนา ฮาย แบ ปี่ แง ไกง้ ล่า
3
กาน นี้ ยา่ ล้อแม้แน� นองมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ โจ้ดมาย แน ทื่อช่างกานญา� ฮา
กนา ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ ม่าอู่บ ชี่ นี้ ยา่ อางกง่าอางเกิง แน� อางไล่ นี้ ยา่ นํ้าหมึก แฮ้ง
บ่ากงา ไจ แต้ม� จ้า พาจาว จี่วด
ี อางจา มาง อางค่องอางล้า เวอ ไจ แต้ม ล้า ชี� อาง
ไล่ นี้ ยา่ ลอบา แพ้น* เวอ บ่ากงา แต้มกาน จ้า ชฺา้ ง อือ นื งบา เวอ แต้ม กาน แง�
4 ไกง้ นี้ แม้ แน จี่ กงา กาง นี้ ยา
่ ไม้ ไกง้ยา่ พาจาว มางนา นื งบาชี นอ แน พระเยซู
คริสต์ มางก้ อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี่ นี้ งย้า� 5 แน ไกง้ บ่าฮา จ่าแล่ เป ไกง้ ล่า
กาน นี้ ง ว่า กงา กาง นี้ ไกง้ แอ่ แน ว่าย กงา แงแน� จ้า พาจาว มาง ไกง้นา ปล่อง ว่า
ล่าง� 6 พาจาว มาง ไกง้นา ฮาย ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นู้เวอ ยางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าง�
ก่ามค่าน นี้ ยา่ พาจาว แน ยาง ชฺา้ ง อือ ก่ามค่าน ฮา กา ย้าง� ไม้ ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้
ย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว แม้แน บ่ากงา แต้ม� จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง กงู นื งบา เวอ แต้ม กาน ชี� กงู อางลี้บอางล่าว อางอ้าน แฮ้ง บ่าฮา
เค่ กงากา แฮ้งย้า กงูนา ฮา ซฺี้ ปี่ ล่าง� จ้า ก่ามค่าน อางซฺ่ือ โย้เวอ พาจาว มาง อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง แต้ม ชี นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ แง�
ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้ ง ล่าที่ จา แล่ง
เวอ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว อางอ้าน แฮ้ง ลอบา แพ้น โย้เวอ แต้มกาน
เมอ ตาแซ้ ย่าง โค ย้า แปล้นซ้า ชี� ยาว อางแปล้นอางซ้า แฮ้ นาบาตา แปล้น โมเสส
แมก่า เวอ ตีด ลือ แอเค้อ ย้า แฮ้งย้า อิสราเอลชฺา้ ง อือ มย้าง ยาว แมจือ จือ แค บ่าฮู
จอ คู กา� จ้า น่ อง โย้ เวอ โมเสส แมก่ า เวอ อางแปล้น อางซ้า ย่าง กาจ้างกา อางอี้
กาแน โปยว แอน ชี� อางลี้บอางล่าว อางอ้าน กงูนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าง อางแปล้นอางซ้า
นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง ล่าที่ อางจา แน� 8 แฮ้แม้แนยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ อางแปล้นอางซ้า นี้ ยา่ อางลี้ บอางล่าว อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา
ย้า ล่าที่ จา แง� 9 ไม้ อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน ชฺา้ ง อือนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ง นี้ ยา่ อาล่อ แน
แปล้นซ้า แง� ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง แฮ้ยา่ แฮ้
ล่อ บ่า ปา ย้า แปล้น ซ้า แล่ แง� 10-11 ม้า ม้า ย้าง ก่ามค่า น อางซฺ่ือ อางแปล้น อางซ้า
แฮ้ อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน อางแปล้น อางซ้า แฮ้ง นา แต่น แง� นี้ งย้า อางลี้ บอาง
ล่าว อางอ้าน อางแปล้นอางซ้า แฮ้ ชา โปยว แอ แง� จ้า ก่ามค่าน อางซฺ่ือ อางแปล้น
อางซ้า แฮ้ บ่าโปยว แอ กาญ่าม เวอ เคอ ย้า จา แล แง�
12 นี้ ออ
ื ย่า ไกง้นา ฮา นื งบาแก่น ไจ่ จา ปี่ ล่าง� นี้ งย้า ไกง้ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น ป่าว กว่า แฮ้งนา บ่าแค แง� 13 ไกง้ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าโชง ชี โมเสส แมก่า เวอ
พ้า พื่ง อิสราเอลชฺา้ ง อือนา บ่าปี่ มย้าง แฮ้งแม้แน� ยาว โมเสส แมก่า เวอ อางแปล้น
อางซ้า แฮ้ง โปยว แอ้น เวิม มือ โมเสส ย่า ยาง แมก่า โย้เวอ พ้า พื่ง ชี แล่แง� 14 จ้า
อิสราเอลชฺา้ ง อือ นาบาตา อางล้าน� ไม้ มี้นืง เคิน เวิม ยอง อางลี้ บอางล่าว อางอ้าน
แฮ้ง อ้าน เมอ ยอ โค แน บ่าแบ ยอง นื งบา เวอ พ้า พื่ง ชี ชี แม้แน� จ้า ชฺา้ ง อือ พระ
เยซู คริสต์ มางนา เจ่อ เมอ พาจาว มาง พ้า แฮ้ง ยู้ อ่อก ชี� ไม้ ยองนา กงาแบ ปี่ แง
แนนอ� 15 จ้า อามือ เคอ ย้า กูเทอ แน ยอง โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง อ้าน เมอ พ้า
แฮ้ อิสราเอลชฺา้ ง อือ นื งบา โย้เวอ พื่ง จา แง� นี้ งย้า ยอง อ้าน เมอ บ่าอ่าน แบ กาง
แง� 16 จ้า พ้า พื่ง ชี ชี นี้ ยา่ อางยู้ อ่อก กงากา ย้า� พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี แม้แน�
7 ค้าแต้

*

3:3 3:3 ลอบา แพ้น นี้ ยา่ พาจาว มาง โมเสส นา อางลี้บ ปี่ ชี ย้าง� ลอบา แพ้น เวอ แต้ม กาน ชี (อพยพ ปาบ
24:12; 25:16).
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“ยาง จี่ ว ีด อางซื้ง มางก้ อง พลาบ ซฺ้า เมอ พ้า พื่ง ชี ชีแฮ้ ซฺ้ อก ย้า เลิก
้ อ่อก แง�” ✡
17 นี้ ข้อ ก้อง จี่ วด
ี อางซื้ง แน จี่ เคอ นี้ ยา่ พาจาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง
ย้า� แน ล้อเกิง้ เวอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง จา แง โย้
เวอ ย่าเจ่น บ่าจา กาน� 18 กงูมู คาโคลาโค นื งบา เวอ พ้า บ่าพื่ง ชี แล่ง อือย่า ฮากนา
ฮาย จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง ฮู มย้าง ปี่ แง� อามือ ยา กงูนา ยาง แม้
แน เพ่น ล่าง� คาโคลาโค นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก้อง
จายลือ แง�

4
มู่งท่า เวอ อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางจา นื้ งชฺา่ อูล
่ ่อง คล้าว เวอ จา ย้าง

พาจาว ม้า ไกง้นา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า ยาว ล่า กาน นี้ ง ว่า ปี่ ล่าง� นี้ แม้ แนยาว
ไกง้ นื งบา บ่าด่อ ไง่� 2 ไกง้ เจิน
้ เจ้อ บ่าค่าว ฮา ล้า� ไม้ นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ ซฺ่าจอ คาแม้
เป� ไกง้ เจิน
้ เจ้อ บ่าจ่อบ แน ไกง้ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง บ่าเพ่น ปี่ � จ้า ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า
แฮ้ง กง่าเกิง้ แน ม่าอู่บ แง� ไกง้ พาจาว มาง ล้าก้า เวอ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ฮากนา นื งบา
เวอ แบ ปี่ ยาว พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ ง ไกง้ บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ ง แน�
3 จาว่าแน อ่าซ่าง กงา อางเลิง
่ อางแม่น ป่าว แฮ้ง บ่าน่า กลา กาแง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ชา
ก่างพยา แอ แง� 4 อามือ จีน นู้เวอ ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบา
บ่า ชี อือ นื งบา แฮ้ง พี่ ปี่ ยาว อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง บ่า ปี่ มย้าง ชฺา้ งแมปอ แม้ แน�
นี้ งย้า ชฺา้ ง นี้ มู อางเลิง่ อางแม่น เวอ อางแปล้นอางซ้า แน พระเยซู คริสต์ เกียรติ นี้ ง
บ่าฮู มย้าง กา แง� ยอ พระเยซู คริสต์ พาจาว มางนา กู เจ้อ แน ตู้ มาง อางเลิง่ อาง
แม่น จี่เคอ แฮ้งนา บ่าแบ คู�
1

5 ยาว

ไกง้ ค่าตอง อางเลิง่ นี้ ง บ่ากงา ป่าว แล่� จ้า ไกง้ยา่ พระเยซู คริสต์ ยา จี่วด
ี
อางซื้ง มาง แน ป่าว แง� แน ไกง้ยา่ ย่าเจ่น แม้แน ล่ากาน ว่า นองนา ปล่อง ล่างน้ อ�
ไม้ พระเยซู นา ฮู จ่า ปาปาย เป� 6 พาจาว “อางวื้งอางว้าง โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า
ท่อ ลือ โว�” แน จี่ ม้า� ยา พาจาว กงู นื งบา โย้เวอ อางแปล้น ท่อ อ้องล้า ปี่ ชี่ มาง
ย้า� กงูนา ฮา พาจาว มาง อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง พระเยซูคริสต์ แมก่า โย้เวอ มย้าง
ปี่ ล่าง พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แงแน�
7 ยาว ไกง้ นื งบา นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ อ้อง ล้า แง จ้า ไกง้ นื้ งชฺา
่ อู่ล่อง อางฮู่
บ่าจา ปล่าก อางกงา อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่อางจา กาน ชี ล้อย้า� นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ล่า
ที่ อางฮื่อ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ แง ไกง้ ก้อง จายล้า บ่าอ่า แน� 8 ไกง้ กูญ่าม
ย้า ตูกพานลาบ้าบ แง� จ้า ลอแม้เวิม ไกง้ พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง บ่าว่าง� ไกง้ ก่า
มกืด โค แน บ้า เจอล้อ แม้ ฮาย วา แน เย้ง เวิม ไกง้ นื งบา บ่า ด่อ เป� 9 ไกง้นา ฮาก
คาม ล่าง จ้า พาจาว ม้า ไกง้นา บ่าวีชา่ ล่า� ไกง้นา ตื่อชืก เลิง ปี่ ล่าเวิม จ้า ซฺี้ แอ เคอ
แน บ่าเคอ� 10 ไกง้ นา ฮาก เม้อ แซ่ ล่า ซี่ แง พระเยซู นา ค้าแต้ เวอ ฮาก เม้อ แซ่ ชี
แม้ แน� กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ แม้ แน ตอล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ นา ฮายแบ ปี่ แง พระเยซู ย่า ซฺี้
ยาว อางซฺ่ือ แต่ล้า ไกง้ นา ปล่อง แล ล่าง แงแน� 11 ยาว พระเยซู นา ล่ากาน ว่า ปี่ นี้
ย่า ไกง้ยา่ อางซฺี้ กงากา� แฮ้แม้แนยาว กูยา่ งกูเจ้อ นี้ แม้แน ตอล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา
ฮายแบ ปี่ แง พระเยซู ย่า ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ แต่ ล้า ไกง้ นา ปล่อง แล ล่าง แงแน� 12 นี้
งย้า ไกง้ นองมู นา ซฺี้ แต่น ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นองมู นา จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล ปี่ ล่าง นอ�
✡ 3:16 3:16 อพยพ 34:34
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เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน� “ไม้ กงา เจ่อ นี้ งย้า กงา จี่ นี้ ยา่ �”✡ ทื่อช่าง
กานญา ไกง้ เจ่อ แง นี้ งย้า ไกง้ มือ จี่ แง� 14 ไม้ ไกง้ อางแบ นอ� พาจาว นี้ ม้า พระ
เยซู จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา ซฺี้ ปี่ ยาว ฮาย แต่ ล้า ปี่ ชี่ แน� นี้ แม้ แนยาว พาจาว ม้า ไกง้
นา ทื่อช่างกานญา ฮาย แต่ล้า ปี่ ล่าง� ยาว พาจาว ม้า กงูนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ ซฺ่ืย ดื้ง
แล ล่าง� 15 กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ ยา่ นองนา จองไจ จา ปี่ ล่าง� แน กาญ่าม เวอ ชฺา้ ง อางบ
ย่า อือ พาจาว มาง ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แงแน แบน ยาว� ยอง มือ พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา โญกจ่าญ่อจ่า คูแง�
13 พระคัมภีร ์

กงู เกียรติ กงาบู้ ย้าง
กงู อางโต นี้ ง ด่ อย่า ก่างพยา เค่ เวิม กงู นื งบา นี้ ยา่ บ่า ด่อ เค่ แน� จ้า ล้อ แม้
เวิมมือ กงู อางโต นี้ ยา่ ชา ซฺี้ เวิม มือ กงู นื งบา นี้ ยา่ กูนืง ย้า อางซฺ่ือ แต่ง ล้า ปี่ แง�
17 อางตูกอางพาน อางอี้ แน ไกง้ ก้อง ทื่อชีด
่ แน ตอล้า นี้ ยา่ กาญ่าม เวอ พาจาว มาง
18
นา ฮาย ไกง้นา โญกญอ แล ปี่ ล่าง�
นี้ งย้า ไกง้ ม้างม้า เจ้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮู
ยาว มย้าง อือนา บ่าตี่ นบ่าต่อง แง� จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ บ่าฮูมย้าง กาง อือนา
ตี่นต้อง แง� ไม้ ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ งอางเมิง เวอ ฮู มย้าง อือ ทื่อชี่ด ญา จา แง� จ้า ม้าง
ม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ บ่าฮูมย้าง กา อือ กูญ่าม ย้า จาแล แง�
16

5
มู่งท่า เวอ กงู อางโต อางซฺ่ือ ย่าง
กงู ซฺี้ ยาว อางโต นี้ มาง ก้อง อ่อก ยาว กงู มู่งท่า โย้เวอ ยูม
้ จา แง� มู่งท่า เวอ
ยูม
้ แฮ้ บ่า ก่า งบ่าพยา กงา กางอือ แน พาจาว มาง แต่ง ล้า ชี ชฺา้ ง แต่ง ล้า ชี อือ บ่า
อ่า� ไม้ กงู อางแบ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กงู อางโต นี้ ยา่ เต็นท์ ลอย้ า แน� 2 นี้ แม้ แน
ยาว กงู เต็นท์ นี้ ลาง ก้อง ดื้ง จา เมอ กงู มู่งท่า เวอ ยูม
้ แฮ้ลาง ก้อง ดื้ง แล ต่องต่อง
แง� 3 ม้าม้า นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ กงู อางค่องอางล้า ม้า อางโต อางซฺ่ือ พาจาว มาง แต่ง
ชี่ โย้เวอ ดื้ง แง� 4 กงูมู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางโต นู้เวอ ดื้ง อือ จี่ วด
ี ตูกพานลาบ้าบ
นี้ ง ปาปาย อูง้ บื้งฮ้าว คูแง� กงู บ่าซฺี่ คู ซี้� จ้า อางโต อางซฺ่ือ นี้ ง โลบ แล่ ซี่ง แง� ไม้
อางโต จี่วด
ี อางจา ซฺี้ นื ง บ่าจา นี้ ยา่ อางโต ชา ซฺี้ มางนา เพ่น แง� 5 พาจาว ม้า กงูนา
นี้ ออ
ื เจ้อ ก้อง เก้ม ชี ล่า ชี มาง ย้า� ยา อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ง กงู นา ปี่
ล่างญา� ยาว นี้ แม้ฮา นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่า ชี แฮ้ ม้าม้า ย้า ฮา ชี แน�
6 ยาว กงู อางโต นี้ มาง ก้อง ดื้ง นี้ ยา
่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ดื้งย้า โย้เวอ อางเว่อ แน ดื้ง
ชี แน อางแบ เวิม กูญ่าม ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาชี แง� 7 นี้ งย้า กงู เจ่อ แฮ้งแม้
แน จี่วด
ี ไจ แง� กงู ฮู ยาว มย้าง แฮ้ง วา แน จี่วด
ี ไจ เค่ บ่าอ่า� 8 นี้ งย้า กงู พาจาว
มางนา นื งบาแก่นไจ่จา แง� แน กงู เย้ง แง อางโต นี้ มาง ก้อง อ่อก ยาว พาจาว มา
งก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แฮ้ง แม่น แล่แง� 9 ยาว นี้ งย้า กงู เย้ง ชี แง� กงู อางโต นี้ มาง
ก้อง อางดื้ง แน บ่า ดื่ง เวิม� กงู พาจาว มางนา กู เจ้อ ย้า ฮาย ปี่ แง� แน ยางนา นื
งบาจาบ ปี่ ซี่ แง� 10 ไม้ กงู คาโคลาโค นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ มาง ต่างอี่ ดื้งย้า ต้าดต่อน
ล้าก้า โย้เวอ กงาแล นอ� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา� ยอง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้ง เมอ
ฮา ชี แฮ้ง วา แน กงาบู้ ปี่ ง นอ�
1 จ้า

ชฺา้ ง อือนา ซฺ่ืย พาจาว มางนา แม่น ช่าง ย้าง
✡ 4:13 4:13 สดุดี 116:10

2 โครินธ์ 5:11
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2 โครินธ์ 6:2

11 จี่ วด
ี อางซื้ง

มางนา แค นี้ ยา่ ล้อแม้ จา แงแน ไกง้ แบน ยาว ไกง้ มือ นี้ งย้า ชฺา้ ง
อือนา ช่าง พาจาว มางก้อง ซฺ่ืยล้า แง� ยา อางแบ ไกง้ ชฺา้ ง อางซืออางปลอง แน� นี้
งย้า กงา เย้ง กานยาว นองมู นี้ ยา่ อางแบ ไกง้ ชฺา้ ง อางซืออางปลอง แน� 12 นี้ ยา่ ไกง้
ค่า ตอง โญกญอ จ่า แล่ง บ่า อ่า เป� จ้า นองนา ฮาย ไกง้ ปาปาย แน บ่า ปี่ ซฺ่า จอ ล่า
แนนอ� ไม้ นองนา ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือนา จี่พอ กงา ปี่ ง แนนอ� ชฺา้ ง
นี้ ออ
ื ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเกิง่ อางก้อ แฮ้งแอ่ แน ตี่นต้อง กานแง� แน ม้างม้าเจ้อ นื
งบา เวอ จา แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง� 13 ยาว อ่าซ่าง ไกง้นา เปิดบา แม้แน ฮู ล่าเวิม ไกง้
ย่า พาจาว มาง ปาปาย เปิดบา เพล่อ แง� แน ไกง้ วีไ่ ซป้านญา จา เวิม นองนา จองไจ
จา ปี่ ล่าง แน เป� 14 ไม้ พระเยซูคริสต์ มาง ลาก ล่าง นี้ ยา่ กงูนา ฮาย กูเจ้อ นี้ ง ฮา ปี่
ล่าง� แน ไกง้ เจ่อ แง พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ซฺี้ แต่น
แง� นี้ งย้า ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ง มือ ยางก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ อางกงา� 15 ยา ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือนา ซฺี้ แต่น แง� ไม้ ชฺา้ ง จี่ วด
ี จา อือนา ค่าตอง วา แน บ่าดื่ง แล ปี่ แนนอ�
จ้า ยอ พระเยซู ยองนา ซฺี้ แต่น ยาว แต่ล้า ชี มาง ปาปาย ดื้ง แล แล่ คูง น้ อ�
16 นี้ งย้า

เป นู้จายแล ปี่ นี้ ยา่ ไกง้ อ่าซ่าง มางนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ฮู กาง
แฮ้ง แม้ แน บ่า ฮู กาน� ไกง้ พระเยซู คริสต์ มางนา แฮ้ แม้ อางฮู กางซื้ง เวิม ไกง้ ย่า
แฮ้แม้แน บ่าฮา กาน� 17 แฮ้แม้แนยาว อ่าซ่าง พระเยซู คริสต์ มาง นา เจ่อ แง� ยา
ชฺา้ ง อางซฺ่ือ เพล่อ ญา� ยาว ชฺา้ ง อางอ้าน ม้า บ่าจา กาน�
18 คาโคลาโค นี้ ยา
่ พาจาว มาง แต่งล้า ชี� พาจาว ม้า กงูนา ฮาย ยางก้อง อางซฺ่ือ
พ่าว แม่น ปี่ ล่าง� นี้ ออ
ื ย่า พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ แง� แน พาจาว ม้า ไกง้
นา ล่ากาน ปี่ ล่าง� ล่ากาน นี้ ยา่ ฮากนา ซฺ่ืย ยางก้อง พ่าว ล้า แม่นช่าง ปี่ แง� 19 พา
จาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ยางนา แม่นช่าง แล่ ปี่ แง� ฮาย แม่น กาปี่
นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง อือนา อางซีอางบล่าบ ฮาย ปูน ปี่
แง� พาจาว ม้า ไกง้นา ม่า ฮากนา ม่าอูบ
่ ยางนา แม่นช่าง ปี่ ล่าง�
20 แฮ้งย้า

ไกง้ยา่ พระเยซูคริสต์ มาง อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ยาว ล่ากาน ว่า แต่น ปี่ แง�
ยาว นองนา ป้า ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ไกง้ พระเยซู คริสต์ มางนา ป้า แต่น ล่าง นี้ แม้แน� “พา
จาว มางนา พ่าว แม่นช่าง ปาว� แน� 21 พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ อางบล่าบ บ่าจา
มางนา� กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ยาง อางโต แฮ้ง ท่าน ปี่ แง� ยาว กงู พาจาว มาง
นา แม่น ช่าง นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ มาง ปาปาย ย้า�
1 ไกง้ยา
่

6

พาจาว มาง ก้อง ล่ากาน ว่า แง� ไกง้ นองมู คาโคลาโค นา ป้า ล่า ปานา�
พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ ง กงาบู้ ยาว บ่าวีบ่าจาน โจ เป� 2 ไม้ พาจาว ม้า
นี้ แม้แน จี่ ชี ป้าน่ อ�
“อางญ่าม อางซูม แฮ้ง เคอ เมอ กงา นาง อางเซง แฮ้ง น้า ล่าง�
อางบล่าบ ปูน แล่ง อางนื ง เคอ เมอ กงา นาง จี่วด
ี นา ปล่อง ล่าง�”✡

แม่น แน น้า โว เป� พาจาว มางนา เจ่อ นี้ ยา่ อามือ ย้า ซูม แง� แน มี้นืง ย้าเป พา
จาว มาง นางนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง อางนื ง ย่าง�
เปาโล ตูกพานลาบ้าบ อางเลิง่ กงาบู้ ย้าง
✡ 6:2 6:2 อิสยาห์ 49:8

2 โครินธ์ 6:3
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2 โครินธ์ 6:17

3 ยาว

ไกง้ อ่าซ่าง มางนา เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางตูกอางพาน บ่าฮา ตอล้า ปี่ � ไม้ ไกง้
ล่า กาน นี้ งนา อ่า ซ่าง มางนา บ่า ปี่ จี่ ล่า ตอ กาแน น่ อ� 4 ยาว กู ยา่ งกู เจ้อ ไกง้ ฮาย
ล้า ชี นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ยา่ พาจาว มาง ย่า เจ่น แน� ไม้ พาจาว มางนา ล่า กาน
ว่า ปี่ เมอ ไกง้ยา่ ตูกพานลาบ้าบ อือ อางบย่า ย้า โอ้ด แอ� 5 ยาว ไกง้ โอ้ด แฮ้ นี้ ออ
ื
ย้า ตื่อชืก ล่าง� คอก เวอ ชู ล้อง ล่าง� อางเลิง่ อางซืกอางซาก อือ กงามย้าง แง� ล่า
กาน อางฮ่าน กงา ว่า แง� ยู่ เมอ ก้อ แน บ่ากงา ยู�
่ จฺ่ ืงคู แง� 6 พาจาว มาง อางค่อง
อางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปาปาย ไกง้ อางโต นี้ ยา่ พาจาว มาง ย่าเจ่น แน ฮา แบ
ปี่ แง� ไม้ ไกง้ยา่ อางเลิง่ กูเลิง่ ฮา เมอ ก่ามโอ่ด อางจา นื งบา อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อางแบ
อางบู้ แน ลาก อางเลิง่ ม้าม้า นื งบา เวอ จายล้า อือ จา แง� 7 ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง
จี่ กานแง� แน พาจาว มาง ล่าที่ ย่าง จา แง� ไกง้ จี่วด
ี กง่าเกิง้ ซือปลอง แน ไจ นี้ ง
อาวุธ ฮู พลา แล่ เซฺ่อ แน สู้ เซฺ่อ จา แง� 8 ไกง้ พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ เมอ ชฺา้ ง
อือ ไกง้นา นาบทื้อ ล่า อ้าว ฮูยา้ ล่าเวิม� แน ชฺา้ ง อือ อางไล้ จี่กาน ล่าเวิม อ้าว ไกง้นา
โญกญอ ล่าเวิม� แน ชฺา้ ง อือ ไกง้นา ชฺา้ ง ล่าจ่อบ แน ฮู ล่าเวิม ไกง้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า
แฮ้ง จี่ กานแง� 9 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ไกง้นา อางแบ ล่าเวิม บ่าแบ ล่าง แม้แน แต่งจ่าแล่
คูแง� ชฺา้ ง อือ ฮู ล่าแง ไกง้ ชา ซฺี้ ชา แน� จ้า ฮู ปาว ไกง้ อามืม จี่วด
ี อางจา� ชฺา้ ง อือ
ฮู ล่าแง ไกง้นา ตื่อชืก ล่าชี่ แน� จ้า ฮู ปาว ไกง้ อามืม บ่าซฺี่ กาซื้ง� 10 ชฺา้ ง อือ ไกง้นา
ชฺา้ ง บ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮู ล่าง� จ้า ม้าม้า ย้าง ไกง้ กูญ่าม ย้า ม่อนซ้า แง� ชฺา้ ง อือ ไก
ง้นา ชฺา้ ง อางตูกอางพาน แน ฮู ล่าง� จ้า ม้าม้า ย้าง ไกง้ ชฺา้ ง อือนา อางบย่า ย้า ฮาย
จาปาง ปี่ แง� ชฺา้ ง อือ ไกง้นา เจิน
้ เจ้อ บ่าจา แน ฮู ล่าง� จ้า ม้าม้า ย่าง ไกง้ กูเจ้อ ย้า
จา แง�
11 โคริน ธ์ อางเมิง คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� ไกง้ นองนา ปล้อง ย้า ม่า อู่ บ ล่า
แอ่ แน นื งบา ย่าง พอง ปี่ ล่า ย่า� 12 แน ไกง้ ย่า นองนา ลาก ล่าง จ้า นอย่า ไกง้นา
บ่าลาก ล่า� 13 กงา จี่ นี้ ยา่ กงา อางย่า อือนา จี่ชา่ ง แม้แนย้า� นอง มือ ไกง้นา คาตา
แน นื งบา แฮ้ง พอง ปี่ ล่า โว�
ชฺา้ ง อางเจ่อ อือนา ม่า ชฺา้ ง บ่าเจ่อ อือนา แล่ม ปี่ ย้าง
พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ ก้อง บ่าอ่อง ซูน แอ โจ เป� ไม้ ชฺา้ ง อางแม่น แน
ชฺา้ ง บ่า แม่น นี้ ย่า ล้อ แม้ ทื่ งกง่า แน แล ตอ กาแน� อางวื้งอางว้าง แน อางแปล้น
อางซ้า แฮ้งแม้ แน ย้า ล้อแม้ อ้อง กาแน� 15 พระเยซู คริสต์ แน ซาตานแด่ ยา่ ยอคา
มาง เย่ด ล้อแม้ ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ กงากาง แง� บ่าอ่ายาว ชฺา้ ง พาจาว นา
เจ่อ อือ แน ชฺา้ ง พาจาว นา บ่าเจ่อ อือ ล้อแม้แน ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ กงากาง
แง� 16 แน กงู พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางฮูบไว้เซฺ่อ* แฮ้ง อางไว้ กงา ไกลา�
กงูมู พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ ย่า พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ ย่าง แน ทื่อ ช่างกานญา�
ไม้ พาจาว ม้า กงู นื งบา นู้เวอ จา แง� ยาว พาจาว มาง จี่ ชี ชี แม้แน�
14 ชฺา
้ ง

“กงา ยอง ก้อง ชา ดื้ง แงแน ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน ชา ย่อ แง�
กงา ยอง พาจาว ชา เพล่อ แง� แน ยองมู นี้ ยา่ กงา ชฺา้ ง ชา เพล่อ แง�”

✡

17 จี่วด
ี อางซื้ง

มาง จี่ แง นี้ แม้แน�
“แฮ้แม้แนยาว ค่าตอง อางโต นี้ ง ยองมู เวอ เจิก
่ อ่อกล้า โว�
แน ม้างม้าเจ้อ ยองมู โย้เวอ บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง อือนา บ่าคีบ่าแดด แล่ โจ�
*

6:16 6:16 อางฮูบ ไว้เซฺ่อ นี้ ยา่ � พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือ อางฮูบ ย่าง� ล่าไม แน ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า แง�
✡ 6:16 6:16 เลวีนิติ 26:11-12
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ไว้ จ่า แง�

2 โครินธ์ 6:18
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2 โครินธ์ 7:11

ยาว กงา นองมู นา กงา ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าแน�”✡
18 แน

พาจาว จี่วด
ี อางซื้ง ล่าที่ อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ปลื้ง แน จา มาง จี่ แง�
“กงา นอง อางโบ้ง ชา เพล่อ แง� แน นองมู นี้ ยา่ กงา อางย่า ชา เพล่อ แง�”✡
1 อางช่าง

7

ไกง้ ลาก อือ เวอ� กงู พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ล้า ชี่ แฮ้ง จา แง� นี้ แม้
ยาว กูยา่ งกูเจ้อ กงู อางโต แน นื งบา แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ชี่ แล่ ปาโน� ยาว
จี่วด
ี เซฺิง่ ซฺ้าง แน ไจ คู โว� ไม้ กงูยา่ พาจาว มางนา นาบทื้อ นอ�
เปาโล กย่าง ย้าง
ไกง้นา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก ล่า โว� ไกง้ อ่าซ่าง มางนา
อางซี บ่ากงา ฮาช่าง เป� ไกง้ อ่าซ่าง มางนา อางบล่าบ บ่ากงา ม่า ฮา ปี่ � แน ไกง้ อ่า
ซ่าง มาง อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ง บ่ากงา ยู้ เป� 3 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ กงา นองนา บ่าเซฺ่อ
ล่าเป� ไม้ กงา นองมู นา อางม่า ล่า กางซื้ง ย้า นอย่า กงา นื งบา เวอ จา แงแน� กงา
นองก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ไจ ยาว ซฺี้ แง� 4 กงา นองมู นา นาบาตา ย้า นื งบาแก่นไจ่จา
แง� แน โญกจ่า ญ่อ จ่า ล่าง แง� นองมู นี้ ยา่ กงานา ฮาย นื งบาแฮ่ ง บย่า แน จา ปี่
ล่าง กงา นาบาตา แน ตูกพานลาบ้าบ เวิม� จ้า กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง�
2 แฮ้แม้แนยาว

5 ไกง้

มาซิโดเนี ย แควน เวอ เคอ ลือ เมอ ไกง้ บ่ากงา ซ่าว แล่� บ้าเจอ ล้อกย้า แอ
เวิม ไกง้ อางเลิง่ อางตูกอางพาน กงามย้าง แง� ไกง้นา ฮาก จี่ ล่าง นี้ งย้า ไกง้ นื งบา
บ่า ม่อนบ่า ซ่า แง� 6 จ้า พาจาว มาง ชฺา้ ง นื งบาด่อ อือ นา นื งบาแฮ่ ง ปี่ มาง ไกง้นา
คาตา ย้า นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง� ไม้ ยา ทิตัส นา ไกง้ ก้อง ซฺาลือ ปี่ ล่าง� 7 ไกง้นา ฮาย
นื งบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ ทิตัส ลือ ชี นี้ ง แอ่ แน บ่าอ่า� จ้า นองมู ทิตัส นา นื งบาแฮ่ง
ปี่ ชี แฮ้ง คาตา ย้าเป� ทิตัส กงานา อู่บน้า ปี่ ล่า โค ญา นองมู นี้ ยา่ กงานา ล้อม้ อก
มย้าง ล่า ซี่แง� นอ กงู ซีแล กา ชี แฮ้ง ปาปาย ล้อม้อก แน นื งบาชูม
่ แง� นอ กงานา
ล้อม้อก แน ลาก ล่าแง แน� นี้ งย้า กงานา นาบาตา แน กย่าง ปี่ ล่าง�
8 ยาว กงา โจ้ ดมาย นองก้อง แต้ม ลือ ปี่ ชี่ นี้ ยา
่ นองนา ฮาย นื งบาชูม
่ ปี่ ล่า แง�
กงา แต้ม เมิม กงาม นื งบาอางชูม
่ ย้า� จ้า แต้ม เปิน เมอ กงาม นื งบาบ่าชูม
่ กาน� ไม้
9
โจ้ดมาย นี้ ยา่ นองนา ทื่อฟ่าง ญา นื งบาฮาชูม
่ ปี่ ล่าแง� อามือ กงา กย่าง นี้ ยา่ นอง
นื งบาชูม
่ นี้ ง ปาปาย บ่าอ่า เป� จ้า นอง นื งบาชูม
่ ยาว นองนา ฮาย นื งบาเพ่น ปี่ ล่าชี่
แฮ้ง ปาปาย กย่าง แง� ยาว นอง นี้ แม้แน นื งบาชูม
่ คูชี นี้ ยา่ พาจาว มาง เพล่อ ปี่ ซี่ง
แฮ้ง แม้ แน ย้า เพลิน
่ ชี� นี้ งย้า กงา โจ้ ดมาย นี้ ง นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา ก่างพยา ปี่
ล่าแง� 10 ยาว นอง พาจาว มาง นองนา นื งบาชูม
่ ปี่ ล่า ซี่ง แฮ้งแม้แน นื งบาชูม
่ คูชี
นี้ ยา่ � นองนา ฮาย นื งบาเพ่น ปี่ ล่าง� แน นองนา ฮาย จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ ปี่ ล่าแง� นี้
แม้แนยาว เจิน
่ ปี่ ล่าแง แน� จ้า ชฺา้ งอางเมิง
้ เจ้อ อางเลิง่ บ่าจา กงานา ฮาย นื งบาชูม
นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน นื งบาชูม
่ นี้ ยา่ กงูนา ซฺ่ืย ซฺี้ แอ ล่าง�
11 ฮู

ปาว พาจาว มาง นองนา นื งบาชูม
ี โย้เวอ บ้าเจอ จอง
่ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ยา่ นอง จี่วด
ไจ ตอล้า แงแน� นองนา ฮาย พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก ปี่ ล่าง
ลา� นองนา ฮาย ค่าตอง อางโต นี้ ยา่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน ฮากนา อางฮายแบ ปี่ ล่า
ซี่ลา� นองนา ฮา อางบล่าบ อือนา อางเม้อ ปี่ ไลลา� นองนา ฮา วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้งนา
แค ปี่ ล่าง ลา� นองนา ฮาย กงานา มย้าง ปี่ ล่า ซี่ง ลา� นองนา ฮา กงานา ล้อแม้ จา
✡ 6:17 6:17 อิสยาห์ 52:11

✡ 6:18 6:18 2 ซามูเอล 7:14
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แงแน พีล
้ ้อง ปี่ ล่าง ลา� แน นองนา ฮา ชฺา้ ง อางบล่าบ ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ ซี่ง
ลา� นอ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา ค่าตอง นา อางซี บ่าปี่ จา แน ฮา คูแง�
12 กงา นองก้อง โจ้ ดมาย แต้ม ลือ ปี่ ชี่ นี้ ยา
่ ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา แน ชฺา้ ง ก่างพ
ยา ชี อือนา ฮู จ่า ปาปาย แน บ่าอ่า เป� จ้า นองนา พาจาว มาง ล้าก้า นู้เวอ แบ ปี่ ล่า
ซี่แง นอ กงานา นาบาตา ย้า พีล
้ ้อง ล่าง แน� 13 ไกง้ กย่าง นี้ ยา่ นี้ เลิง่ ปาปาย ย้า�
อาจ่าม มือ ไกง้ กย่าง แง นอง ทิตัส นา ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ชีนี้ง� ไม้ นอ ยาง
นา ฮูพลา อางแม่น แฮ้งย้า ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา พี้ล้อง ปี่ ง แง� 14 ทิตัส นองนา ชา
บ่อ ซฺ้า แล ล่า เมอ� กงา นอง อางเลิง่ แฮ้ง ยางนา จี่ โอ่ด น้า ปี่ แอ่� ยาว ทิตัส นอง
ก้อง เคิน แล เมอ� ยาง กงามย้าง ญา กงา ยางนา อูบ
่ น้า ปี่ ชี่ แฮ้ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
นี้ งย้า กงา บ่าซ่าจอ แง� ไม้ กูยา่ งกูเจ้อ กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ อางเลิง่ ม้า
ม้า แน ทื่อช่างกานญา� 15 ยาว นอ ทิตัส นา แค ยื้กยื้ก ย้า โบสถ์ โย้เวอ ช่าง อ้องแล
คูช�
ี อามือ ทิตัส แบน ญา นอ ยางนา ล้อม้อก น้าจ่าง แน� นี้ งย้า ทิตัส มือ นองมู นา
นาบาตา แน ลาก ล่าง� 16 ยาว กงา นาบาตา แน กย่าง นี้ ยา่ � กงา นองนา นื งบาชี
กงากา ชี นี้ ง ย้า�
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คริสเตียนม้องน้าม อือ พลู้ กอ กา ย้าง
นอง เวอ� กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� พาจาว ม้า มาซิโดเนี ย
แควน โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ล้อม้ อก แน ลากซื่ งกง่า กย้า แงแน� 2 ยอง
ตูกพานลาบ้าบ เวิมมือ จ้า ยอง นื งบา โย้ ย่า อางม่อนอางซ้า คู� ยอง พลู้ บ่าจา เวิม
มือ จ้า ยอ ฮากนา นาบาตา ย้า ปล่อง แง� 3 กงา พี่ ญ่าน เพล่อ อางกงา ยองมู นี้ ยา่
ยอง ปล่อง กงา กาง แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮากนา ปล่อง แง� แน ยอง ปล่อง นี้ ยา่ ยอง นื งบา
เวอ จายล้า แง� 4 ยองมู นี้ ยา่ กงานา ไลเทอ ย้า ป้า ล่าง ยูเดีย แควน เวอ คริสเตียนม้
องน้าม อือนา กงา ปล่อง ปี่ ล่าว แน� 5 ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้ง จี่วด
ี อางซื้ง มาง
นา ท่าน เปิน แง� ยาว น่ อง เมินญา ไกง้นา ยอง จี่วด
ี แฮ้ง ท่าน ล่าง� พาจาว มาง นื
งบาจาบ แฮ้งแม้แน� ยาว ยองมู นี้ ยา่ ไกง้ เย้ง ชี ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา พลู้ ท่าน คูแง�
6 ทิตัส ยา ต่องก่า เวอ นองนา ช่าง พลู้ ท่าน ปี่ ล่า ชี่ มาง ย้า� นี้ งย้า ไกง้ ทิตัส นา
ป้า นี้ เลิง่ ฮูพลา ปี่ เปิน เมอ เคอ แน� 7 ยาว นองมู นี้ ยา่ กูเลิง่ ย้า แม่น เลิน
่ เลิน
่ คูแง�
บ้า เจอฮาเวิม ปีน แตปีน นา ย้า ฮา แง� เจ่อ อางเลิง่ แฮ้ง อางแม่น� จี่ ต่าง แฮ้ง อาง
แม่น� แบบู้ อืม อางแม่น� ไกง้นา ลาก ล่าง แฮ้ง อางแม่น� นี้ แม้ แนยาว นอง พลู้
ท่าน นี้ ง คาตา แน แม่น ปี่ โว�
8 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา
่ นองนา บ่ากงา เค้ ฮา ปี่ ล่า เป� จ้า กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่
ค้า ชฺา้ ง ฮากนา ปีนแตปีนนา แน ปล่อง ซี่ง อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง แน� ไม้ นองนา
ยอง แม้ แน ฮากนา ปีน แตปีน นา แน ปล่อง ปี่ ล่า ซี่ง แนนอ� 9 นองมู นี้ ยา่ กงู พระ
เยซู คริสต์ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้งนา อางแบ คู ย้า� ยา มู่งท่า ดื้ง เมอ
อางจาอางปาง เวิม� จ้า ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ตูกพาน ลือชี ไม้ นองนา มู่ง
ท่า โย้เวอ จาปาง ปี่ ล่า แง แนนอ�
10 นองมู นี้ ยา
่ มี้น้ ื อเซฺ้อ ต่องก่าต่าง พลู้ ท่าน ชี อือย้า� นี้ แม้แนยาว นองมือ นี้ เลิง่
เปิน เมอ เคอ แน ปล่อง ลางกา ปาว� 11 นี้ เลิง่ ฮา เปิน ปี่ ปาว� นอง ต่องก่าต่าง เมอ
ปีนแตปีนนา แน ฮา ชี แฮ้งแม้แน� นอง คา ปล่อง กงากาง แฮ้ง ล่อ แน ปล่อง ปาว�
12 นอง ปี่ ซี่ง แง แนยาว พาจาว มาง นอง ปี่ กงา กางล้อ แน ปี่ แฮ้งนา อางจู้ ย้า� จ้า
นอง บ่าฮา กงากา แอ เคอ แน บ่าฮา โจ�
1 คริสเตียนม้องน้าม
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13-14 ยาว กงา นองนา ค่าตอง ลาบ้าบ แอ เคอ แน ฮากนา บ่าปล่อง ปี่ ล่าซี่� อามือ
นอ อางจาอางปาง จ้า ยอ ตูกพาน เจิน
้ เจ้อ บ่าจา� กาญ่าม โย้เวอ ยอ จาปาง ล่ายาว
นอง ตูกพาน ล่า นามบ่าแบ� นี้ แม้แนยาว ปล่อง ลางกา โว� 15 พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม
ชี ชี นี้ แม้แน�
“ชฺา้ ง บย่า แน กอย ชี ชี อือย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าจาน ล้า�
จ้า ชฺา้ ง อางอี้ แน กอย ชี ชี อือย่า บ่าตูกบ่าพาน แน�”✡

ทิตัส แน ยาง แก้บ้าย่อช่าง อือ

16 ไกง้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ทิตัส ไกง้ แม้แน นองนา ปล่อง ล่า ซี่ง แฮ้ง�

17 ไกง้ ทิตัส

นา ทื่อเทอ ป้า นองก้อง บ่อ ลือ ปี่ ล่าแอ่� ม้าม้า นี้ ยา่ ยา นองก้อง บ่อ ลือ
ซี้ จา แง� 18 ยาว ไกง้ คริสเตียนม้ องน้าม ทื่อม่าง ยางก้อง เค่ แอ ปี่ แน� ยา โบสถ์
อือเมอ อางเลิง่ อางแม่น ป่าวฮู แน คริสเตียนม้องน้าม อือ อางแบ ยา ป่าวฮู อางแม่น
แน� 19 ยาว โบสถ์ อือเมอ คริสเตียนม้องน้าม อืม ยางนา แช้ยู้ กงู ก้อง ทื่งกง่า แน ยู
เดีย แควน โย้เวอ แล ปี่ ล่าง� ไม้ ยู เดีย แควน โย้เวอ คริสเตียนม้ องน้าม อือนา พลู้
ท่าน ชี่ แฮ้ง ปี่ แล แง แนนอ� นี้ แม้ ปล่อง กาง นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา
แง� แน ชฺา้ ง อือ นา ฮาย มย้าง ปี่ แง กงู ยองนา ม้า ม้า ย้า ปล่อง ซี่ง แงแน� 20 กงู
ยูเดีย แควน โย้เวอ ทื่งกง่า ย้า แล แง� ไม้ พลู้ ท่าน กงา ชี แฮ้ง ปล่อง ฮูพลา กา คูแง
แนนอ� ไม้ อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ จี่ ปี่ ซี่ วา� 21 แฮ้งย้า กงูยา่ แม่น แน กง่าเกิง้ แน ฮา
คู แง� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ แอ่ แน กง่าเกิง้ ปี่ ง บ่าอ่า จ้า ฮาก ล้าก้า โย้เวอ
คาตา แน กง่าเกิง้ ปี่ ซี่ค้า�
22 นี้ งย้า ไกง้ คริสเตียนม้ องน้า ม ทื่อ ม่าง ทิตั ส ก้อง ทื่ งกง่า แน เค่ แอ แล่ ปี่ แง�
คริสเตียนม้องน้าม นี้ ม้า ฮา มย้าง ปี่ ล่าง ยา ไกง้นา ล่ากาน ปล่อง ว่า ล่า ซี่ง แง แน
ไลเทอ เคิน ญา� ยาว อามือ ยา นาบาตา ย้า ปล่อง ซี่แง� ไม้ ยา นองมู นา นาบาตา
น่ อ นื งบาแก่นจ่า ล่าง� 23 อาซ่าง ทิตัส อางเลิง่ แฮ้ง น้า แง ม่า โว ยา กงาก้อง ทื่งกง่า
แน ล่ากาน ว่า แง� ไม้ นองนา ปล่อง ล่าง แนนอ� ยาว คริสเตียนม้องน้าม ทิตัส ก้อง
เค่ ล้า ชี อือย่า โบสถ์ อือเมอ จาย ล้า คูแง� ยาว ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พระเยซู
คริสต์ นา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง� 24 ยอง เคอ ลือ เมอ นอง ลาก แฮ้ง ยองนา ฮา มย้าง ปี่
โว� แน คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือนา กงามย้าง ปี่ โว� ไกง้ นอง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง จี่โอ่ด ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
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คริสเตียนม้องน้าม อือ ปล่อง กา ย้าง
กงา คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ปล่อง แฮ้ง บ่า แต้ม กานา� 2 ไม้ กงา อางแบ ย้า
นอ อางปล่อง คู ซี้ ย้า แน� กงา นอง อางเลิง่ แฮ้ง มาซิโดเนี ย แควน เวอ คริสเตียน
ม้ องน้า ม อือ นา อางเลิง้ กาย้ า จี่ โอ่ ด น้า ปี่ แง� กงา ยองนา นี้ แม้ ม่าย แอ� นองมู
ประเทศ กรีก เวอ ดื้ง อือย่า มี้น้ ื อเซฺ้อ จาย ย้า ยูเดีย แควน เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือ
นา ปล่อง คู ซี้ แง� มาซิโดเนี ย แควน เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือ แฮ้แม้ กงากย่า ยาว
ยอง คาตา ย้า ปล่อง ซี่แง�
3 ยาว กงา ทิตัส แน ยาง อางช่าง อือนา นองก้อง ซฺาลือ ปี่ ชี นี้ ยา
่ � ไม้ กงา ยองนา
มย้าง ปี่ แง� กงา นอง อางเลิง่ แฮ้ง ยองนา จี่ โอ่ด น้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า ม้า แน�
ยาว กงา นองนา พลู้ ท่าน เซฺ่อ ซฺ้า ชี ลางออน ฮา ปี่ ล่า ซี้ค้า กงา จี่โอ่ด ชี่ แม้แน� 4 แฮ้
แม้ บ่า อ่า ยาว มาซิ โดเนี ย แควน ชฺา้ ง ทื่อ บ่า กงาก้อง เค่ ลือ ชี ออ
ื � นองมู นา กงา จี่
1
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ชี แม้ แน บ่าฮา แน บ่ากงา เก้ม ชี คู แน มย้าง คู เมอ� กงานา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ล่า
กาน้าอี่ แน นอง คาตา ย้า ซฺ่าจอ แล่ คูแง� 5 แฮ้งย้า กงา นี้ แม้แน เย้ง แง จามปีน ย้า
ทิตัส แน ยาง อางช่าง อือนา กงา ฮู่ เวอ นองก้อง ลือ ลางออน ฮา ปี่ ง แงแน� ไม้ ยอง
นา นองนา พลู้ ท่าน เซฺ่อ แฮ้ง ปล่อง ฮูพลา ปี่ ล่าแง แนนอ� ยาว นองมู พลู้ ท่าน นี้ ยา่
นอง นื งบา เวอ จายล้า ปี่ โว ฮาก เค้ ปาปาย แน บ่าท่าน โจ�
6 จ้าม ชี คู โว ชฺา
้ ง อางอี้ แน คลาซ้าง อือ อางอี้ แน กงากอกงาแย่ แง� จ้า ชฺา้ ง อา
งบย่า แน คลาซ้าง อือ บย่า แน กงาแย่ แง เป� 7 ชฺา้ ง คาโคลาโค พลู้ ท่าน อือย่า นื
งบา เวอ เย้ง ชี ชี ล้อ แน ท่าน โว� นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า แน บ่า ท่าน โจ แน ฮาก
เค้ ปาปาย แน บ่าท่าน โจ� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง นื งบา เวอ ม่อนซ้า แน ท่าน อือนา ลาก
แง� 8 พาจาว ม้า นองนา นอง กงา ซี้ง ล้อบ่าปา ปี่ ล่า กงากา แง� ไม้ นองนา กูยา่ ง
กูเจ้อ แน นอง จามปีน แน กงาไจ อือ จา ปี่ ล่าแง� แน นองนา ฮากนา ปล่อง กงา ปี่
ล่าแง แนนอ� 9 พระคัมภีร ์ โย้เวอ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี แม้แนย้า�
“ยา ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา นาบาตา ย้า ปี่ ชี�
ยาง นื งบา อางซืออางปลอง อางแม่น นี้ ยา่ ยางก้อง กูญ่าม ย้า จา แล แง�”✡
พาจาว ม้า น่า ว่า ฮู อือ นา กอย่า ว ปี่ มาง ย้า แน ชฺา้ ง อือ นา จฺ่า เกิง่ ปี่ มาง ย้า�
แน ยา นองนา คาตา ย้า กอย่า ว แฮ้ง ปี่ ล่าง� ไม้ นองนา ฮากนา กงา ปล่อง ปี่ ล่าง
แนนอ� กอย่าว แฮ้ง แต่ ฮื่อ มอง บย่า แน กอซื่อ อ่อก ล้า ชี แฮ้งแม้ แน ย้า� 11 พา
จาว ม้า นองนา ฮาย พลู้ จา ปี่ ล่าแง� ไม้ นองนา ฮากนา กูญ่าม แน ปล่อง กงา ปี่ ล่า
แง แนนอ� นอง พลู้ ท่าน ยาว ไกง้นา ปี่ ยองนา ฮ้าน ซฺาแล ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ ยองนา ฮาย
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ แง� 12 ยาว อามือ นอง พาจาว มางนา ล่ากาน ปล่อง
ว่า นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง แฮ้ง แอ่ แน บ่าอ่า� จ้า กาญ่าม โย้เวอ ชฺา้ ง
อางบย่า อือ นา คาตา ย้า ฮาย พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ง แง� 13 ยาว ชฺา้ ง อือ
นอง นื งบาอางแม่น แน กงามย้าง คูเมอ ยองมือ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง�
ไม้ นอง อางเลิง่ อางแม่น เจ่อ ชี แฮ้ง แน นอง พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ชี แฮ้ง ปา
ปาย ย้า� แน นอง ยองนา แน ฮากนา ปล่อง ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า� 14 ยาว ยอ อางแบ คู
นอ ชฺา้ ง นื งบาอางแม่น แน� ไม้ พาจาว ม้า นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นอ� แฮ้งย้า
ยอง นองนา ลาก ล่าง นี้ ยา่ แน พาจาว มางนา ป้า นองนา ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ล่าง� 15 พา
จาว เวอ� ยีน
่ ดี ย้า� นาง กงูนา ปล่อง ล่า ชี่ นี้ ยา่ นาบาตา บย่า บ่าจี่ อ่อก ลือ ปี่ ตอ กา
แอ เคอ ย้า�
10

10
เปาโล ค่าตอง อางโต จี่แก้จ่าแล่ง ย้าง
เปาโล เป� กงา พระเยซูคริสต์ มาง ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ไจ นองนา ป้า
ล่า ปานา� ทื่อบ่า จี่ กา แง กงา นองก้อง ดื้ง เมอ กงา จี่ต่าง นี้ ยา่ อางด่อ แน จี่ แงแน�
จ้า กงา อางเว่อ เวอ ดื้ง เมอ นองนา โจ้ ดมาย แต้ม ปี่ ล่า เมอ กงา จี่ ต่าง แฮ้ยา่ อาง
โซ้ก แน� 2 กงา นองนา ป้า ล่าปานา แม่น แน จี่วด
ี ไจ คูโว� ไม้ กงา เคอ ลือ เมอ นอง
นา เจิน
้ เจ้อ บ่า กงาอี่ บ่า กงาจี่ ล่า กาน แนนอ� จ้า โคริน ธ์ อางเมิง นู้ ชฺา้ ง ทื่อ บา จา
แง ไกง้นา จี่ ล่าง ไกง้ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง ตานฮา อางจา อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ แง
แน� จาว่าแน ยอง แฮ้แม้ จี่ แลน แล่ คูยาว กงาม ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา อี่ แฮ้งนา บ่าแค�
1 กงา
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3 กงู

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่วด
ี ไจ นี้ ยา่ กงู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน ต่อสู้ บ่า
ฮา เป� 4 ไม้ กงู อาวุธ ไจ นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อาวุธ อือนา บ่าตู่ เป� กงู อาวุธ นี้ ยา่
พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งย้า� แน กงู อาวุธ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ ก่ามกืด บ่าแม่น แฮ้ง ก่างพยา
ปี่ อางกงา เป� นี้ งย้า กงูม มือ อาวุธ นี้ ง ไจ ชฺา้ ง พาจาว มางนา จี่เจ้ อือ ก่ามกืด แฮ้ง
ก่างพยา แง� 5 แน ก้ามทื้อ อางมอง ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มางนา บ่าปี่ แบ กงากา
แฮ้ง ก่างพยา แง� แน กงู ชฺา้ ง อือ ก่ามกืด แฮ้ง พระเยซู คริสต์ ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง�
6 ยาว น่ อง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คู ยาว�
จ้า ทื่อบา บ่าฮาย เค่ แน จา ยาว ไกง้ มือ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง�
7 อางเลิง
่ ม้า ม้า นี้ ง ฮูย คู ปาว� อ่า ซ่าง พระเยซู คริสต์ มาง ชฺา้ ง แน เย้ง จ่า แล่ง
อางซฺ่ือ เย้ง แล่ โว� แน แบ โว ไกง้ ยอง แม้แน ย้า พระเยซูคริสต์ มาง ชฺา้ ง เพล่อ แง�
8 นี้ แม้แนยาว กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่าที่ ปี่ ล่า ชี แฮ้ง บย่า แน โอ่ด จ่าแล่เวิม กงา บ่า
ซ่า จอ เป� ไม้ นอง เจ่อ แฮ้ง ก่างพยา ปี่ ล่าง บ่า อ่า� จ้า นองนา บย่า แน เจ่อ แล ปี่
ล่าง เป� 9 กงา นองนา บ่าปี่ เย้ง ล่า ซี่� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่า ชี นี้ ยา่ นอง
นา ฮาย แค ปี่ ล่า แงแน� 10 ทื่อ บ่า จี่ แง� “เปาโล โจ้ ดมาย โย้ เวอ จี่ ต่าง แต้ม เมอ
จี่ต่าง อางโซ้ก แคคา แม้แน� จ้า ยาง นู้เวอ จา เมอ ยา แค อางคา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ จอ
11
กา� แน� ชฺา้ ง นี้ แม้ จี่ ชี อือ แบ ชี คู โว� ไกง้ เคอ ลือ เมอ โจ้ดมาย โย้เวอ ไกง้ ล้อ
แม้ จา แง ไกง้ แฮ้แม้ยา้ นอง ล้าก้า เวอ ฮา แง�
12 ไกง้ อางโต นี้ ยา
่ ชฺา้ ง ยอง อางโต คี่จ่าง แฮ้ง โอ่ด จ่าแล่ง อือก้อง บ่าเพ้ก จอ กา�
ยอง อางมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางจ่าง อือ ยองต่องยอง แน จี่ โอ่ด กาง อือ ช้อด ย้า� 13 จ้า ไกง้
แม้น บา แน บ่า โอ่ ด จ่า แล่ เป� ไกง้ยา่ พาจาว มาง ล่า กาน ว่า ปี่ ล่าง แฮ้ง ญา โอ่ด
แง� ล่ากาน นี้ ยา่ นองก้อง ว่า แฮ้ง คาตา ย้า� 14 ยาว ไกง้ บ่ากงา จี่ โอ่ด จ่าแล่ ลาม
ลาม เป� ไม้ ไกง้ยา่ ต่อ งก่า เวอ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง นองนา ม่า ลือ
ล่า ชีม
่ าง เย่ด ย้าเป� นี้ แม้แนยาว ไกง้ นองนา บ่ากงา บ่อซฺ้า ลือ ล่า ยาว ไกง้ จี่โอ่ด จ่า
แล่ง ม้าม้า ย้า� 15 ไกง้ยา่ ไกง้ ล่ากาน ว่า นี้ งญา โอ่ด จ่าแล่ง ฮาก ล่ากาน ว่า ชี ชีออ
ื
บ่าโอ่ด เป� จ้า ไกง้ เย้ง แง นองมู นี้ ง บย่า แน เจ่อ เค่ ยาว� นองมือ ไกง้นา ล่ากาน
ปล่อง ว่า ล่า แง แน� 16 ยาว ไกง้ มือ ฮาก อางเมิง เวอ อ่าซ่าง มาง อางเลิง่ อางแม่น
นี้ ง บ่ากงา ป่าว กางซื้ง โย้เวอ ป่าว กว่า แอ แน� ไม้ ไกง้ ฮาก ล่ากาน ว่า ชี ชีแฮ้ง บ่า
โอ่ด ซี่� 17 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� “อ่า ซ่าง จี่ โอ่ด ซี่ แง�
จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ ฮา ชี อือ จี่โอ่ด กาโน�” แน�✡
18 ชฺา
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง
้ ง ค่าตอง นา โญกจ่าญ่อ จ่าแล่ง นี้ ยา่ จองไจ บ่าจา� จ้า จี่วด
อือนา โญกญอ นี้ ยา่ จองไจ อางจา ย้า�

11
เปาโล ศิษย์เอก ม้าม้า บ่าอ่า อือนา จี่เคอ ย้าง
ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน อางอี้ จี่ แล่ปานา� นอ อางโอ้ด น้า กงากา ย้าลา� 2 นอ
งมู นี้ ยา่ ย่า บี่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือ ช้ อดย้า� แน กงา ก่ามค่า น ฮา ชี แอ นองนา พระ
เยซูคริสต์ นา ยู้ ปี่ ล่าแง แน� ยาว กงา นองนา พระเยซูคริสต์ นา ญา ยู้ ปี่ ล่าซี่ แง�
ยาว กงา อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่ ย่าด แอ ปี่ ล่าซี่� 3 จ้า กงา นอง พระเยซูคริสต์
นา เจ่อ แฮ้ง วี นา ว้าม คา� กงา แค คา ฮาก นองนา จ้อบ ล่านา� อื้อล้าง ซาตานแด่
ย่ายอคา มาง เอวา นา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� 4 ไม้ นอ ชฺา้ ง บ่ากง่าบ่าเกิง
แน ม่า อู่บ อือ จี่ ต่าง แฮ้ง ดื้งน้า คูแง� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นองนา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ม่า
1 กงา

✡ 10:17 10:17 เยเรมีย์ 9:24
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อู่บ ล่าแง� จ้า ไกง้ นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าตู่� แน ยอ นองนา อางค่องอางล้า
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่บ ล่าแง� จ้า ไกง้ นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งนา
บ่าตู่� แน ยอ นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ม่าอู่บ ล่าแง� จ้า ไกง้ นองนา ม่าอู่บ ล่า
ชี่ แฮ้งนา บ่าตู่�
5 ชฺา
ื เย้ง แง ค่าตอง ศิษย์เอก อางแม่น เลิน
้ ง แฮ้ออ
่ เลิน
่ แน� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ กงา
6
ยอง ล่อบ่าปา แม่น เลิน
่ เลิน
่ แล่แง� อางอ้า ย้า กงา บ่าจี่ คี่ กา เวิม จ้า กงา อางแบ
อางบู้ เป� นอง มือ ไกง้ ว่าบู้ ล้า ชี แฮ้งนา อางมย้าง คู ย้า�
7 กงา นองนา พาจาว มาง อางเลิง
่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า เมอ นองนา เจิน
้ เจ้อ
อางฮู่ บ่ายู่ ลา� ไม้ กงา ค่าตอง นา บ่าโญกบ่าญ่อ จ่าแล่ จ้า นองนา โญกญอ จ่าล่าง�
ยาว กงา นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ อางซี ลา� 8 กงา ฮาก โบสถ์ อือ เมอ “ปู่น� ชี แม้ แนย้า� ไม้
กงา ยอง ก้อง พลู้ แฮ้ง ยู้ ยาว นองนา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าง� 9 กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน
ดื้ง เมอ กงา อางเกิง่ ไจ ซี้ง อือ บ่าจา แน ฮา เมอ� กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าป่า ล้า� ไม้
คริสเตียนม้องน้าม มาซิโดเนี ย แควน เวอ จายลือ ชี อือ ซฺ้า ชี ล่า ป้าน่ อ� กงา นองนา
เจิน
้ เจ้อ บ่าฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่า� ยาว กงา นี้ แม้แน ย้า ฮาย แล แล่แง� 10 กงา นี้ แม้แน
จี่ โอ่ด นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง กงานา บ่าม่าย ว่าง ปี่ ล่า กงากา� กงา พระเยซู คริสต์ ล้าก้า
นู้เวอ ก่ามค่าน ฮา แน ประเทศ กรีก โย้เวอ อ่าซ่าง มางก้อง พลู้ บ่ายู่ แน� ยาว นี้ ยา่
อางเลิง่ ม้า ม้า ย้า� 11 กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา่ กงา นองนา บ่า ลาก ล่า ลา� พาจาว ม้า
อางแบ ย้า กงา นองนา อางลาก ล่า แน�
12 กงา ล้อแม้แน นองนา บ่าฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่าแง กงาม แฮ้แม้ ย้า ฮาย แล แง� ไม้
ชฺา้ ง อู้จ่าแล่ง อือนา บ่าปี่ จี่ ปี่ วา ยองมู นี้ ยา่ ไกง้ แม้แน ล่ากาน ว่า ชี แน� 13 ไม้ ยอ
งมู นี้ ยา่ ศิษย์เอก ม้าม้า บ่าอ่า อือ ย้า� ยอ พระเยซูคริสต์ มาง ศิษย์เอก แน ฮาจ่าแล่
ยาว ฮากนา จ้อบ กว่า คูแง� 14 จ้า นื งบาบ่ากงาม่าน คา� ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า
ชฺา้ ง อือนา อางจ้อบ กงากา ยา เท่วาด่า อางแปล้นอางซ้า แน� 15 ซาตานแด่ยา่ ยอคา
มาง ย่าเจ่น อือย่า ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ อือย้า� ทื่อช่างกานญา
นื งบาบ่ากงาม่าน คา ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ฮากนา จ้อบ แง ยอ ชฺา้ ง อางแม่น แน� ยาว น่ อง
โย้เวอ ยอง มือ ยอง บ่าแม่น ฮา ชีง วา ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ แง�
เปาโล ยาง ลาบ้าบ ชี แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ย้าง
กงา ทื่อ เทอ ม่าย ล่า ปานา กงานา ชฺา้ ง อางจ่าง แน บ่า เย่ง ล่า โจ� จ้า นอง แฮ้
แม้แน เย้ง ยาว กงานา ชฺา้ ง อางจ่าง ทื่อม่าง นา โอ้ด แม้แน โอ้ด ล่า คู โว� ไม้ กงาม
อางอี้ กงา อูจ
้ ่าแล่ คาไล� 17 กงา อามือ ค่าตอง อางโต นี้ ง โอ่ด จ่าแล่ง นี้ ยา่ กงา ชฺา้ ง
อางจ่าง แม้แน จี่ แง� จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ แม้แน บ่ากงา จี่ เป� 18 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง อือ อางบย่า ย้า โอ่ดจ่าแล่ คู แง� นี้ แม้แนยาว กงา คาตา แน โอ่ด จ่าแล่ ปานา�
19 นองมู ชฺา
้ ง อางจ่าง อือนา โอ้ด น้า กงา กาง นี้ ยา่ นองมู นี้ ยา่ นาบาตา ล่า แอ้น แง�
20 ชฺา
้ ง ม่า อู่บ จี่ ต่าง อางซี ม่า อู่บ อือ นองนา ยอง ย่า เจ่น แม้ แน เพล่อ ปี่ ล่าง� ยาว
นอง มือ ซอ คูง แง� ยอง นอง พลู้ แฮ้ง จ้อบ ยู้ ล่าเวิม นอ เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่� ยอง นองนา
บ้าเจอ จี่ ล่าเวิม นอ เจิน
้ เจ้อ บ่าพอ� ยอง นองนา แมก่า เวอ ทาก ล่าเวิม นอ อางซอ�
21 ยาว กงา ซฺ่าจอ คา กงา แฮ้แม้แน บ่าฮา กงา กาง แฮ้งนา�
ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน จี่ ปี่ ล่าแง แนยาว นี้ แม้ เป� ยอง บ้าเจอ อางเลิง่ โอ่ด จอ กาแง
กงาม มือ แฮ้ เลิง่ อางโอ่ด จอ กา� 22 ยอ ฮีบรู ชฺา้ ง* ลา� กงาม ทื่อช่างกานญา� ยอ
อิสราเอลชฺา้ ง ลา� กงาม ทื่อช่างกานญา� ยอ อับราฮัม อางเจ้อ ลา� กงาม ทื่อช่าง
16

*

11:22 11:22 ฮีบรู ชฺา้ ง นี้ ยา่ อิสราเอลชฺา้ ง� ยิวชฺา้ ง อือนา อางเม้ง ฮ้าว ย้าง�
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กานญา� 23 ยอ พระเยซูคริสต์ มางนา ล่ากานว่าปี่ ฮู มาง ลา� (กงา เปิดบา แม้แน จี่
ชามา� กงา แฮ้ล่อบ่าปา ย้า เพล่อ แง� กงา ยอง ล่อบ่าปา ล่ากาน อางฮ่าน ว่าย บย่า
แล่ง� คอก เวิม อางเลิง้ กาย้า ชูย ล้อง ล่าง� นาบาตา ย้า ตื่อชืก ล่าง ยาว ป้าดจา ซฺี้
แน อาล้อเทอ นามบ่าแบ� 24 ยิวชฺา้ ง อือ กงานา 5 เทอ ชืก ล่าแง� กาเทอกา ชืก นี้ ยา่
39 ก้าม กา� 25 ตูลู้ง 3 เทอ ตื่อ ล่าง� ลอบา ทื่อเทอ จาน ล่าง� กงา ล้องตา กว่า เมอ
3 เทอ ย้า ก่างพยา ปล่า ก แง� ยาว ทื่อ เทอ จา แง ทะเล คล้า ว เวอ ทื่อ คี่ ทื่อ นื ง ปู้ย
กว่า แอ� 26 กงา แก้บ้า ย่อ เมอ ไลเทอ ย้า ตูกพานลาบ้าบ แอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า� ไม้ กงา
แก้ บ้า ย่อ เมอ กาเทอกา ล้างทู้ ม แง� กาเทอกา ค่า โม่ ย ค่า มโจน นา มย้าง แง� กา
เทอกา ยิวชฺา้ ง กงานา เม้อ ล่าง อือนา มย้าง แง� กาเทอกา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า กงานา เม้อ
ล่าง อือนา มย้าง แง� กาเทอกา กงา อางเมิง คล้าว โย้เวอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า� กาเทอกา
กงา ซ่องก่องอางเว่อ โย้เวอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า� กาเทอกา กงา ทะเล โย้เวอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า�
กาเทอกา กงา ชฺา้ ง คริสเตียน ม้าม้า บ่าอ่า อือ ปาปาย ป้าดจา ซฺี้ ย้า� 27 กงา นาบาตา
ย้า ล่ากาน อางฮ่าน ว่า แง� บ่ากงา ยู่ แน ไลเทอ ย้า� ฮ่างแบ่ ล้างแบ่ เวิม ไลเทอ ย้า
ฮ่างจฺ่าเกิง่ จฺ่ ืง แง� ช่อจือ ค่าลาว ตูม เซฺ่อ บ่าจา�
28 ยาว อางเลิง
ื แอ่ แน บ่าอ่า�
่ กงานา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ อางเลิง่ นี้ ออ
29
จ้า กงา คริสเตียนม้องน้าม อือนา นาบาตา ย้า พี้ล้อง แง� อ่าซ่าง ด่อย่า แง� กงา
คาตา ย้า ด่อย่า เค่ แน� อ่าซ่าง จา แง ฮาก อางบล่าบ ช่าง ฮา ปี่ ยาว กงา บ่าพีบ
่ ่าล่อง
แน�
30 ยาว กงานา โอ่ด ปี่ ล่าง แนยาว� กงา อางเลิง
่ อางด่ ออางย่า นี้ งญา โอ่ด แง�
31 พาจาว พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง� ชฺา้ ง อือ สรรเสริญ ฮา ซูม ม้า อางแบ
กงา บ่ากงา จ้อบ แน�
32 กงา ดามัสกัส อางเมิง เวอ ดื้ง เมอ� ผูว
้ า่ ทื่อม่าง จา แง ยางนา ก่าซ้าด อาเรทัส
ผูว
้ า่ แช้ เพล่อ ปี่ ชี�
้ า่ นี้ ม้า ตาฮ้าน อือนา ม่าย อางเมิง ล้องก้อ โย้เวอ กงานา ล่อ ชู
่ ผูว
ปี่ ล่าง� 33 จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง กงานา ซ้าล้อง เวอ กาน ล่ายาว อางเมิง ก้ามทื้อ ป่อง
โย้เวอ กล่ามกล่าม แน คลา ลู่ง ลือ ปี่ ล่าง� แฮ้งย้า กงาม ยางนา ฮื่น ปูน แล่ แอ่�

12
พาจาว มาง เปาโล นา ม้างม้าเจ้อ มย้าง ปี่ ง ย้าง
จี่โอ่ด แล แล่ แน เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เวิม� จ้า กงา แมบืน* แม้แน มย้าง
ชี แฮ้ง แน พาจาว กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง† แบ ปี่ ล่าง นี้ ง จี่โอ่ด แล แล่ง� 2 ค่าพ่าย่า ทื่อ
ม่าง จา แง� ยา พระเยซูคริสต์ มางนา นื งบาอางชี� ‡ แน ค้าแต้ 14 ปี โย้เวอ พาจาว
ม้า ยางนา “มู่งท่า อางมอง เลิน
่ เลิน
่ � โย้เวอ ซฺ่ืยแล ชี� (ยาง อางโต แฮ้งนา ซฺ่ืยแล ชี
ล่า อ้าว ยาง อางค่องอางล้า มางนา ซฺ่ืยแล ชี ล่า กงาม บ่าแบ� พาจาว มาง ญา อาง
แบ แน�� 3 ยาว กงา ทื่อ เทอ ม่า ล่าแน ชฺา้ ง นี้ มางนา มู่งท่า เวอ ซฺ่ืย แลน ชี� (ยาง
อางโต แฮ้งนา ซฺ่ืยแล ชี ล่า อ้าว ยาง อางค่องอางล้า มางนา ซฺ่ืยแล ชี ล่า กงาม บ่าแบ�
พาจาว มาง ญา อางแบ แน�� 4 ยา จี่ต่าง บ่าม่า ล่าตอ กาง อือ กย่า ชี� (จี่ต่าง นี้ ออ
ื
5
ย่า ชฺา้ ง อือ บ่าจี่ เคอ กงากา เย�� กงา ชฺา้ ง นี้ มางนา จี่โอ่ด แน� จ้า กงา อางโต นี้ ง
บ่าโอ่ด จ่าแล่ เป� ยาว กงา โอ่ด แง แนยาว กงา อางด่ ออางย่า อางเลิง่ นี้ งญา โอ่ด
แง� 6 กงา อางโต นี้ ง จี่โอ่ด แล่ ซี่ เวิม กงา ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน บ่าเพล่อ� ไม้ กงา ชา
1 กงา

*

12:1 12:1 แมบืน นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง นา จี่ชา่ ง เมอ ฮา มย้าง ปี่ ย้าง�

‡

†

12:1 12:1 อางเลิง่ ม้าม้า โชง

ชี ชียา้ ง พอง แบ ปี่ แง�
12:2 12:2 กงา ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา อางแบ ยา พระเยซูคริสต์ มางนา นื งบาอางชี�
นี้ ยา่ เปาโล ค่าตอง อางโต นา ฮ้าว จ่าแล่ง ย้าง�
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โอ่ด นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า น้ อ� จ้า กงา แฮ้แม้ บ่าฮา� ไม้ ชฺา้ ง กงา ฮา ล้า ชี อือ อางม
ย้าง กางซื้ง อือนา� กงา ฮา ล้า ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา แน บ่าจี่โอ่ด ปี่ ซี่�
7 พาจาว ม้า กงานา มู่งท่า แฮ้ง มย้าง ปี่ ล่าง� แนยาว พาจาว ม้า กงานา ชฺา
้ ง โอ่ด
อางคา บ่าปี่ เพล่อ ล่า� ยา กงานา พ่าญาด เพล่อ ด้ากย้าง ปี่ ล่าง จี่ กู่ ชาว ชี แม้แน
ย้า� ยาว จี่กู่ นี้ ยา่ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ไจ กงานา ฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า� นี้
งย้า กงา อางโต นี้ ง บ่าจี่ โอ่ดจ่าแล่ นี้ ยา่ � 8 ยาว กงาม มือ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา 3 เทอ
ป้า แอ� กงา อางโต นู้เวอ พ่าญาด จี่ กู่ แม้แน ชาว ชี่ นี้ ง ปล่อง ยู้ อ่อก ล่าปาว แน�
9 ยาว ยา นี้ แม้แน ม่า ล่าง� “กงา ลากซื่งกง่ากย้า นี้ ยา
่ นางก้อง นี้ ล่อ แน จา เวิม กงา
คางญา� นาง ด่อย่า เมอ ชฺา้ ง อือนา กงามย้าง ปี่ แง กงา ล่าที่ นี้ ยา่ อางฮื่อ แน�” นี้
งย้า กงา ค่า ตอง อางด่ ออางย่า แฮ้ง จี่ โอ่ ด จ่า แล่ นี้ ง กย่าง แง� ไม้ กงา ด่ อย่า เมอ
พระเยซูคริสต์ ล่าที่ นี้ ง กงานา ฮาย แก่นคา ปี่ ล่าง น้ อ� 10 นี้ งย้า กงา พระเยซูคริสต์
นา ล่ากาน ว่า ปี่ เมอ� กงา อางโต นี้ ง ด่อย่า ฮาก ฮูยา้ ล่า เมอ� อางตูกอางพาน ตอ
ล้า เมอ� ฮาก เค่ คาม ล่า เมอ� อางย่า กอางกาบ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ตอล้า เมอ กงา กย่า
งม่อนซ้า แง� ไม้ กงา ล้อม้อก แน ด่อย่า แง กงาม แฮ้ม้อก ย้า แก่นคา เค่ แง�
เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ลาก ย้าง

11 กงา

ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน จี่ โอ่ด นี้ ยา่ นองมู นี้ ง กงานา เค้ จี่ ปี่ ล่าง น้ อ� ม้าม้า
ย้าง นองมู นี้ ย่า กงานา จี่ โญกญอ จ่า ล่า แล่� ไม้ กงา อางโต นี้ ง บ่า แม่น คา เวิม
กงาม “ศิษย์เอก ม้าม้า บ่าอ่า� แฮ้ออ
ื ล่อบ่าปา แน บ่าอี เป� 12 กงา นองก้อง ดื้ง เมอ
กงา โอ้ด ยาว ฮายแบ ปี่ ล่า ย่า กงา ศิษย์ เอก ม้า ม้า แน� กงา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่า ฮาตอ
กางอือ ฮาย ฮู ปี่ ล่าย่า� 13 กงา นองนา ปล่อง ล่า ชี่ นี้ ยา่ กงา ฮาก โบสถ์ เวอ ปล่อง ชี่
แฮ้งแม้ แน ย้า� จ้า บ่าตู่ นี้ ยา่ กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่ายู่ ล่าง แฮ้งย้า� ยาว ม่า ล่าว
แล กงา นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ อางบล่าบ ลา� จาว่าแน นี้ แม้แนยาว กงาม ซฺี้น ชี แน อางลาบ
จ่าแล่ ย้า�
14 ยาว นี้ เทอ กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง นี้ ยา
่ ครัง้ ที่ 3 มาง ย้า� กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ
บ่ายู่ ล่า� ยาว กงา นอง อางเกิง่ อางก้อ อือ บ่ากงา ซี้� จ้า กงา นองนา กงานา ลาก ปี่
ล่า ซี่ค้า� ไม้ อางบา อางโบ้ง นี้ ยา่ ค่าตอง อางย่า ก้อง เจิน
้ เจ้อ ป้าย บ่าซูม� จ้า อางย่า
15
นี้ ยา่ ค่าตอง อางบา อางโบ้ง ก้อง ป้าย อางซูม ย้า� ยาว กงาย่า กงาก้อง ค้าจา อือ
แน กงา อางโต นี้ ง นองนา อางปี่ ล่า กงากา� จ้า กงา นองนา บย่า แน ลาก ล่าเมอ�
นอง กงานา ลาก ล่าง แฮ้ อี เค่ ล่า ล้อแม้ เวอ�
16 อ่า ซ่าง มาง อางแบ แอ่น ญา กงา นอง อางเกิ่ งอางก้อ แฮ้ง บ่า กงา ยู้ แน� จ้า
ชฺา้ ง ทื่อบ่า จี่ กาง กงา ชฺา้ ง อางแอ้น นองมู นา จ้อบ ยาว ชูย ชี ล่าง แน� 17 กงา ชฺา้ ง
นองก้อง ซฺาลือ ปี่ ชี อือนา กงา ล้อมาง นา ม่า นอง อางเกิง่ แฮ้ง ยู้ ปี่ ล่า ชี� 18 กงา
ทิตัส นา ป้า นองนา บ่อซฺ้า ลือ ปี่ ล่าง� แน คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง ยางก้อง เค่ ลือ
ปี่ แอ่� ทิตัส นอง อางเกิง่ แฮ้ง บ่ายู่ อ่าลา� นอ อางแบ ย้า ทิตัส ไกง้ ทื่อเจ่อ กา แน
เย้ง แง� แน พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ทื่อช่างกานญา ว่า แง�
19 คาโคลาโค ไกง้ แต้ม ชี นี้ ยา
่ นอง เย้ง กานยาว ไกง้ ค่าตอง นา อางซี ปล่องปูน
จ่า ปี่ แล่ง ลา� คริสเตียนม้องน้าม ไกง้ ลาก อือ เวอ ไกง้ พระเยซู คริสต์ มาง ย่าเจ่น
แน พาจาว ม้า ไกง้นา พีญ
่ ่าน เพล่อ ล่า อางกงา เป� กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า ม้างม้าเจ้อ
ไกง้ ฮาย ล้า ชี นี้ ยา่ นองนา ปล่อง ล่าง เป� 20 ยาว กงา นองนา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ กงา
แค คา กงา อางโต นี้ ยา่ นอง เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ แม้ แน บ่า เพล่อ แน นอ กงา เพล่อ ปี่ ซี่
แม้แน บ่าเพล่อ แน� ยาว กงา นองมู ซี กาง แฮ้ง� เจอค้อย กางอือ� ไล้กาน กางอือ�
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ตานฮา อางเลิง่ อือ� ฮาก อางเลิง่ ค่าว จี่ กางอือ� อ่อนจ่า แล่ง อือ� แน อางซื กอาง
ซาก อางเลิง่ อือ นา มย้าง นา แค คา� 21 กงา นองก้อง ทื่อ เทอ ลือ บ่อ แล่ เมอ กงา
แค คา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ซฺ่าจอ แล่ นา� ไม้ นอ จี่ วด
ี กง่าเกิง้ แน บ่าไจ คู วา�
กาเทอกา กงา นื งบาชูม
่ ล่า นามบ่าแบ ไม้ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง นื งบา บ่าเพ่น ยอ อางเลิง่
อางโซอางซา ฮา ชี� ป้องก้า ตานฮา อางเลิง่ อางซี ฮา ชี�

13
จี่ต่าง ม่า แล่ม ปี่ อือ แน ต่องลีน เวอ ม่าอูบ
่ ย่าง

กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง นี้ ยา่ ครัง้ ที่ 3 มาง ย้า� พระคัมภีร ์ โย้เวอ จี่ ต่าง
แต้ม กาน ชี ชี นี้ แม้แน� “อางซี ฮาย ยาว พี่ญ่าน 2-3 คู่น จา เมินญา อางเลิง่ อางซี
แฮ้ อางเลิง่ ม้าม้า แน�”✡
2 กงา นองก้อง ครัง
้ ที่ 2 ดื้ง ลือ เมอ กงา นองนา อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ม่าย ว่าง ปี่ ล่า
ย่า� กาญ่าม โย้เวอ กงา ครัง้ ที่ 3 ชา ลือ นู้เวอ กงา นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าปานา นอง
อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง ยาว กงา นองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าแน� 3 กงา นี้ แม้ ชา ฮา นี้
ย่า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง พระเยซูคริสต์ กงานา จี่ ปี่ ล่าง แงแน� ยาว พระเยซูคริสต์
แคอางคา บ่าอ่า แน นองมู นา บ้าเจอ ฮา ล่าเวิม อางกงา� 4 อางอ้า ย้า พระเยซูคริสต์
นา ไม้กางเขน เวอ ตื่อตี้ด ซฺี้ ปี่ เมอ ฮาก ยางนา อางด่ ออางย่า แน ฮู คู เวิม� พาจาว
ม้า ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ พระเยซู นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ ยาว ยา ซฺี้นืง บ่าจา กาน� ทื่อ
ช่างกานญา ไกง้นา ฮาก อางด่ออางย่า แน ฮู ล่าเวิม� จ้า นอ กงา มย้าง คูแง ไกง้ พา
จาว มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ จี่วด
ี ไจ แงแน�
5 แม่น แน เย้งฮู แล่วแล ค่าตอง อางโต นี้ ยา
่ พระเยซูคริสต์ นา ม้าม้า ย้าล่า เจ่อ คู
แงแน� นอ บ่า แบ ล่า พระเยซู คริสต์ ย่า นอง นื งบา โย้ เวอ จา แงแน� จ้า พระเยซู
คริสต์ นอง นื งบา โย้เวอ บ่าจา ยาว นอย่า ยางนา ม้าม้า แน บ่าเจ่อ คู� 6 จ้า กงา เย้ง
แง นอย่า อางแบ กงาย่า พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก ม้าม้า มาง แน� 7 ยาว ไกง้ พาจาว
มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า นี้ ยา่ นองมู นี้ งนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ปี่ ล่า แน เป� ไกง้
ย่า พระเยซูคริสต์ มางนา เจ่อ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ ชี แน ฮากนา ฮายฮู ปี่ ง บ่าอ่า� จ้า
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ กงานา ศิษย์เอก บ่าอ่า แน ฮา ล่าเวิม� กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น
อือ ฮา ปี่ ล่า ซี่แง� 8 แน ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ บ่าฮา จ้า ไกง้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า
อือ ฮา กาน แง� 9 ไกง้ ด่อย่า เมอ นองมู นี้ ง แก่นคา เค่ นี้ ยา่ ไกง้ กย่าง แง� แน ไกง้
พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ยาว ป้า แอ นองนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แก่นคา
แน เจ่อ แล ปี่ ล่า ปาว� 10 กงา นองนา ชา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ นองนา นี้ เลิง่ แต้ม เคอ ล่าง
นี้ ยา่ � ไม้ เคิน ลือ เมอ กงา นองนา บ่ากงา อี่ ล่า กาน แนนอ� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มาง กงา
นา ล่าที่ ปี่ ล่า ชี นี้ ยา่ นองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แนนอ� นองนา ฮาย นื งบาด่อ ปี่ ล่าง
บ่าอ่า เป�
1 นี้ เทอ

โจ้ดมาย จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว มาง จี่วด
ี ไจ ปี่ ซี่ แม้แน แม่น
แน จี่วด
ี ไจ คู โว� กงา ป้า ฮา ปี่ ล่าง แม้แน ฮา คู โว� แน นื งบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน
เพล่อ คู โว� ไม้ นอง ทื่งกง่า แน ดื้ง คูเมอ จาบื่อดื้งบื้อ แน ดื้ง ปี่ ล่าง แนนอ� ยาว พา
จาว ชฺา้ ง อือนา ลาก มาง แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ มาง นองก้อง ดื้ง
แง�
11 นี้ แม้แนยาว
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12 คริสเตียนม้องน้าม อือ เวอ� มย้าง ลางกา เมอ เป-ลอ ลางกา โว� ไม้ เป-ลอ ลาง
กา นี้ ย่า ฮา แบ ปี่ แง ลากฮูม ลางกา แงแน� 13 ยาว นู้เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม คา
โคลาโค อือ กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่า แง� ยอง คาโคลาโค นี้ ยา่ นองนา โมง ล่าง
แงแน�
14 พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่ งกง่ากย้า ปาว� พาจาว
เวอ� ยองนา ลาก ปาว� แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เวอ� ยองนา ฮาย ทื่อลู่
มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ปี่ ปาว�

กาลาเทีย 1:1

390

กาลาเทีย 1:8

เปาโล กาลาเทีย อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
แต้ม เคอ ชียา
้ ง

กาลาเทีย

เปาโล โจ้ ดมาย แต้ม กาลาเทีย แควน โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ยอง
ก้อง อางเลิง่ อางตู กอางพาน ไลย่างไลเจ้อ ตอล้า ชี อือ จี่ เคอ แง� เปาโล กาลาเทีย
แควน โย้เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าวม่า แลง ญา� แน แฮ้ญ่ามเมอ กา
ลาเทีย แควน โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง นี้ ยา่ ไลมู้ ย้า จา แง� ไม้ เปาโล กาลาเทีย แควน
โย้เวอ ค่อง อือก้อง อ้องแล พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าวม่า แล ป้าน่ อ� ยาว
น่ อง นู้เวอ ยิว ชฺา้ ง ทื่อ มู จา แง� กาลาเทีย แควน โย้ เวอ ม่า อู่ บ แล คูช�
ี ยอง ม่า อู่
บจี่ ต่าง นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ม่า อู่บจี่ ต่าง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าตู่� ยาว อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา
บาตา อางเลิง่ ปีน แตปีน นา� ไม้ นี้ เลิง่ ม่า แบ ปี่ ง คริสเตียนชฺา้ ง ม้า ม้า อือ ย่า อ่า ซ่าง
แน� อางเลิง่ นี้ เลิง่ ตอล้า เมอ เปาโล กาลาเทีย แควน โย้เวอ บ่าแล กงากา� นี้ งย้า
เปาโล มือ โจ้ ดมาย นี้ ชา่ บ้า บ ก้อง อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา เจ้ง แน แต้ม เคอ แง� อ่า จ่า ม
ยา อางเลิง่ อางตูกอางพาน ตอล้า ชี อือ ไลเลิง่ ย้า แต้ม เคอ แล่ช�
ี่ แน เปาโล ยาง โจ้
ดมาย ทื่อบ่า อือก้อง อางเลิง่ อางตูกอางพาน นี้ ออ
ื นา ไลเทอ ย้า จี่เคอ แล่ช�
ี่
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก ม่าง ย้า� กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชีน
่ ี้ ชฺา้ ง อือ แช้
ยู้ ล่า ชี่ บ่า อ่า� แน ชฺา้ ง นี้ ยา่ อ่า ซ่าง มาง กงานา บ่า กงา แช้ยู้ ล่า� จ้า กงา ศิษย์เอก
เพล่อ ชี่ นี้ � ไม้ พระเยซูคริสต์ แน พาจาว มางเย่ด กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่ อ� พาจาว นี้
ม้า กงู อางโบ้ง มาง ย้า� แน ยา พระเยซู นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ มาง ย้า�
2 กงา นอง นา โจ้ ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าง� ไม้ นอ งมู นี้ ย่า กา ลา เทีย แควน โย้ เวอ
คริสเตียนชฺา้ ง อือ น้ อ� ยาว คริสเตียนม้ องน้า ม คาโคลาโค กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง
คูชี อืม กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง� ยอ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน�
3 พาจาว กงู อางโบ้ ง มาง เวอ� แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยอง
นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� 4 พระเยซู
คริสต์ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ย้า ซฺี้ ชี� ไม้ กงูนา ปล่อง อามือ อางนื งอางญ่าม บ่า
แม่น นู้เวอ อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง แนนอ� ยาว นี้ ยา่ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เพล่อ
ปี่ ซี่ง แฮ้งแม้แน ย้า เพลิน
่ ชี� 5 พาจาว เวอ� สรรเสริญจี่ต่าง กงาบู้ แล โว� อาเมน�
1 กงา

ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ม้าม้า ย้าง
กงา บ่า แบเคอ กานอ นองมู นี้ ย่า พาจาว นองนา แช้ ยู้ ล่า ชี่ แฮ้ มางนา อางไว่
อางคย้าง แน วี ยาว ฮาก ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อือนา เจ่อ คูชี แน� พาจาว นี้ ม้า พระเยซูคริสต์
นา ไจ นองนา ฮ้าว ยางก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วีดม้า ม้า จา แล ปี่ ล่า ชี่ มาง ย้า� ยาว พา
จาว มาง นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ ยา นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง น้ อ�
7 กานแตว ม่าอู่บจี่ต่าง กาบ่ากาเจ้อ กงูนา อางบล่าบ ฮา ปูน ปี่ ล่าง นี้ ยา
่ บ่าจา แล่
ก้าน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� นองนา ฮา นื งบาต่อง ซืกซาก ปี่ ล่าชี�
่ แน ยองมู นี้ ยา่
พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง อางซฺ่ือ แต่ง คูช�
ี ยาว ยอง อางเลิง่ อางซฺ่ือ แต่ง
คูชี นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น นี้ งนา ฮาย เพ่น ปี่ แง� 8 จ้า บ้าเจอล้อแม้
6
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เวิม จาคาปี่ ว อ่าซ่าง นองนา ม่าอูบ
่ ล่าแง� จาว่าแน กงู นองนา ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่า
ตู่ ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ ว� กงู อางมู ล่าอ้าว เท่วาด่า อือ อางมู เวิม จา
คาปี่ ว� ล่าลูก กงากลา วีบ
่ ่ากกงาไจ แล ปี่ โว� 9 ยาว อามื้อ กงาย่า กงู นองนา อางด่า
เวอ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ทื่อเทอ จี่ แล่ ปานา� อ่าซ่าง นองนา ม่าอู่บ ล่าแง� จาว่าแน
นอง ม่าอู่บจี่ต่าง นอง ต่องก่าต่าง เจ่อ ชี แฮ้งนา บ่าตู่ ยาว� ชฺา้ ง นองนา ม่าอู่บจี่ต่าง
อางซี ม่าอูบ
่ ล่าชี่ มางนา ล่าลูก กงากลา วีบ
่ ่ากกงาไจ แล ปี่ โว�
10 นอง เย้ง กานยาว กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ย่า� กงา ค่ องช่าง อือ นา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ง
ลา� อ้าว พาจาว มางนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ แง� กงาย่า พาจาว มางนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่
แง� นอ นี้ แม้ แน เย้ง คูง ล้า� กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา ค่ องช่าง อือ นา กงานา ซอ ปี่
ล่าง แน� บ่าอ่า เป� จาว่าแน กงา ค่องช่าง อือนา กงานา ซอ ปี่ ล่าซี่ง แน ยาว� กงา
พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน บ่าว่า ปี่ เป�

พาจาว มาง เปาโล นา แช้ยู้ ชียา้ ง

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงาย่า นองนา นี้ แม้ แน ม่า แบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า� กงา
นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า อู่บ ล่า ชี่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง ก่า มกืด เวอ จายล้า บ่า อ่า แน�
12 แน ชฺา
้ ง อือ อางมู นู้เวอ อ่า ซ่าง มาง กงานา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง บ่า กงา ปี่ ล่า�
แน อ่า ซ่าง มาง บ่า กงาม่า บ่า กงาอู่ บ ล่า� จ้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง กงาแบ
กงามย้าง ปี่ ล่าชี่ ม้า พระเยซูคริสต์ ย้าเป�
11

13 นองมู

นี้ ง อางแบ ย้า ค้าแต้ กงา บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ แงแน� ค้าแต้ กงาย่า ยิว
ชฺา้ ง อือ ศาสนา แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ฮา เค่ แง� กงา คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ซื่งกง่าบ่า
กย่า� จ้า ปีนแตปีนนา ย้า เค่ คาม แง� แน กงา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา คริสเตียนชฺา้ ง อือ
นา ก่างพยา ปี่ แง� 14 แฮ้ญ่ามเมอ ยิวชฺา้ ง กงา อางช่าง ปีนเดว กาง อือ อางมู นู้เวอ�
กงา ฮาก ล่อบ่าปา ยิวชฺา้ ง อือ ศาสนา แฮ้ง ฮา เค่ แง� แน กงาย่า ปีนแตปีนนา ย้า อ่า
ฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้บอางล่าว ฮา ล้า คูชี แฮ้ง ฮา เค่ แง�

15 จ้า พาจาว ม้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง� ยา กงา อ่าบา ป่ องปอง คล้าว โย้
เวอ ดื้ง เมอ จาย ย้า กงานา แช้ยู้ ล่าง� แน ยา กงานา ฮ้าว ยางนา ล่า กาน ว่ายปี่ ปี่
ล่าแง� 16 ยาว พาจาว ม้า กงานา ยาง อางย่าย่าค่า มางนา กงามย้าง ปี่ ล่าง ญ้า แน
แบกงา ปี่ ล่าง ญ้า� ไม้ กงานา ยาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่า
อู่ บ ปี่ ล่าง แนนอ� ยาว พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ย่า พระเยซู คริสต์ อางเลิง่
แฮ้งย้า� แน พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า ม่าง ย้า�
ยาว แฮ้ญ่าม เมอ กงาย่า อ่า ซ่าง มางนา บ่า กงาน้า บ่า กงาท้า ม บ้า เจอล้อ แม้ ฮาย
วา แน� 17 แน กงาย่า เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ ชฺา้ ง กงา ฮู่ เวอ พระเยซู ศิษย์ เอก
เพล่อ ชี อือนา บ่ากงาน้าบ่ากงาท้าม แล บ้าเจอล้อแม้ ฮาย วา แน� จ้า กงา ซฺ้อก ย้า
ประเทศ อาระเบีย โย้เวอ แลน แอ� ยาว น่ อง เวอ กงาม ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ พ่าว
ลืน แล่แอ่�
18 ยาว น่ อง นู้เวอ 3 ปี จายล้า แล่ ยาว กงาม มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้ เวอ เปโตร
นา บ่อซฺ้า แล แอ� แน ยางก้อง 15 นื ง ดื้ง แอ� 19 กงาย่า ศิษย์ ทื่อบ่า อือนา บ่ากงา
มย้าง� จ้า ยากอบ นา ทื่อ ม่าง ญา กงามย้าง แอ� ยากอบ พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง
มาง อางแพ้ มาง ย้า�
20 พาจาว ม้า อางแบ ย้า กงา อางเลิง
่ คาโคลาโค แต้ม ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า� กงา
บ่ากงา จ้อบ แน�
21 ยาว น่ อง นู้เวอ กงาม มือ ซีเรีย แควน แน ซีลีเซีย แควน โย้เวอ แลน แอ�
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แฮ้ญ่ามเมอ ยู เดีย แควน โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ ย่า กงานา อ่า ซ่าง มาง
ม้าม้า แน บ่าแบล่ากงา กา� 23 ยองมู นี้ ยา่ ฮาก นี้ แม้แน จี่ กาง แฮ้งนา กงากย่า กาน
ชี� “ค้าแต้ เวอ ชฺา้ ง กงูนา เค่คาม ล่า ชี่ แฮ้ม้า� แน กงูนา พระเยซู นา บ่าปี่ เจ่อ ล่าง
แฮ้ม้า� อามือ ยา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ค่ องช่าง อือนา ป่าว ม่า อู่บ ชี� แน ค่ องช่าง
อือนา ม่า พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ชี�
่ ” แน� 24 ยาว นี้ งย้า ยอง พาจาว มางนา สรรเสริญ
ฮา คูแง� ไม้ กงาย่า นื งบาเพ่น พระเยซู นา เจ่อ ป้าน่ อ�
22

2
ศิษย์ ทื่อบ่า อือ เปาโล นา ล่ากานว่าช่าง เพล่อ ปี่ ง ย้าง
ปี จายล้า แล่ ยาว บารนาบัส ไกง้ มือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แลน แล่
แอ่� แน กงาย่า ทิตัส นา คาตา ย้า ซฺ่ืย แลน แอ� 2 ยาว กงา เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้
เวอ แล ชี นี้ ยา่ � ไม้ พาจาว มาง ม่า แล ปี่ ล่า ป้าน่ อ� ยาว กงาม มือ คริสเตียนชฺา้ ง
ยอคา อือนา ซฺ้า แล แอ� ไม้ ยองนา กงา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือนา ป่าว ม่าอู่บ ชี่ อางเลิง่ แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ง แนนอ� ยาว กงา นี้ แม้แน ยองนา อู่
บน้า ปี่ ง นี้ ยา่ � ไม้ กงา แคคา จาว่าแน กงา ค้าแต้ เวอ จาย อามื้อ เคอ แน ล่ากาน ว่า
ล้า ชี แฮ้ง� ยอง บ่าซอ ยาว เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าตอ ล้า แน� 3 จ้า คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา
อืม กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา อางซอ คู ย้า� แฮ้งย้า ยอง ทิตัส นา พิธข
ี ลิบ บ่าเค้ ฮา ปี่
แง โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้งแม้แน� ทิตัส ยิวชฺา้ งบ่าอ่า ยา กงาก้อง เค่ ล้า ชี มาง
ย้า� 4 กงา นี้ เลิง่ นา จี่เคอ นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง� กงู อางมู นู้เวอ ค่าว อ่อง ล้าน
ชี� ยอ กงู นา จ้อบ ล่าง ยอ คริสเตียนชฺา้ ง แน� ยอง นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ � ไม้ ยอ กงู พระ
เยซู คริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง ค่าว ฮู ล่าง� ยองมู นี้ ย่า กงู นา โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง
ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่า ซี่แง� 5 จ้า กงู ยองนา อางอี้ แนม บ่าน่าจ่า� ยาว กงู นี้ แม้ ฮา นี้
ย่า� ไม้ นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า นี้ ง กง่าเกิง้ แน เจ่อ แล ปี่ ล่าง
แนนอ�
6 จ้า เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง ยอคา ปีนแตปีนนา อืม� กงา พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า อู่ บ ชี่ แฮ้ง นา เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ ล่า� (ม้า ม้า นี้ ยา่ กงา บ่า
ตี่นบ่าต่อง ยอคา มู นี้ ออ
ื ล้อม้อก ฮื่อ แงแน� ไม้ พาจาว ม้า อ่าซ่าง มางนา แมก่าบ่า
ชี�
ื กงานา เจิน
่ � 7 ชฺา้ ง แฮ้ออ
้ เจ้อ บ่าจี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ ยอ อางแบ คูยา้ พาจาว ม้า กงา
นา ม่า อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่าอูบ
่ ปี่ ล่าง แน� พาจาว มาง
เปโตร นา ม่า อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ยิว ชฺา้ ง อือ นา ป่าว ม่า อู่ บ ปี่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน ย้า�
8 พาจาว ม้า เปโตร นา ล่าที่ ปี่ ชี� ยา เปโตร นา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ยาว� ยิว
ชฺา้ ง อือ ก้อง ล่ากาน ว่า แอ ปี่ ชี�
่ แน ทื่อช่างกานญา พาจาว มาง กงานา ล่าที่ ปี่ ล่าง�
ยา กงานา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่า ยาว� ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง ล่ากาน ว่า แอ ปี่
ล่าแง� 9 ยากอบ� เปโตร� ยอห์น ยองมู นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ ย้า� ยองมู นี้
ย่า อางแบ ย้า พาจาว ม้า กงานา ล่ากาน ปีนแตปีนนา ว่า ปี่ ล่าชี่ แน� นี้ งย้า ยอง มือ
บารนาบัส ไกง้นา ยอง ล่ากานว่าช่าง เพล่อ ปี่ ล่าแง� ยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ ง นี้ แม้
แน ม่า แบ ลางกา ปี่ แอ่� บารนาบัส ไกง้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ป่าว ม่า อู่บ แง� จ้า ยองมู นี้ ยิว ชฺา้ ง อือ นา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ป่าว ม่า อู่บ แงแน� 10 ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ไกง้นา ทื่อ ย่าง ป้า แล่ ล่าง� ชฺา้ ง
อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง โว แน� จ้า กงาม ล่ากาน นี้ มาง ว่า ซี่ จา ย้า�
1 14
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เปาโล เปโตร นา จี่ ย้าง

เปโตร อัน ทิ โอก อางเมิง เวอ ดื้ง เมอ� กงาม มือ ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮ้ง
ยางนา จี่ แอ� 12 ไม้ ต่องก่า เวอ ยา คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ก้อง ทื่งกง่า
แน จฺ่าต้าง ดื้ง แง� จ้า น่ อง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺา้ ง ยากอบ ซฺาล้า ปี่ ชี่ อือ
เคิน ล้า เมอ� เปโตร มือ คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา บ่าซฺ่าบ่ามี่ ช่าง� ไม้
ยา ยิว ชฺา้ ง อือ ยางนา จี่ นา วาม แง� (ไม้ ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ พิธีขลิบ บ่า ฮา แล่� แน
นี้ งย้า ยิวชฺา้ ง อืม ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา บ่าซฺ่าบ่ามี แง�� 13 เปโตร นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่
ยา ชฺา้ ง แมก่ า ทื่อ เจ่อ นื งบาทื่อ เจ่อ แน ทื่อ ช่างกานญา� แฮ้งย้า คริสเตียนม้ องน้า ม
ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อืม เปโตร แม้แน ฮา คูช�
ี ยาว บารนาบัส คาตา ย้า ยอง แม้แน ฮา ชี�
14 ยาว กงามมือ แบน แอ ยองมู นี้ พาจาว มาง อางเลิง
่ อางแม่น โย้เวอ ม่าอู่บจี่ต่าง
แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าฮา เค่ แน� แฮ้งย้า กงาม มือ ค่องช่าง อือ ล้าก้า โย้เวอ เปโตร นา
นี้ แม้แน จี่ แอ� “นา ยิวชฺา้ ง� จ้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ แง� แน นา ยิวชฺา้ ง
อือ อางลี้ บอางล่าว ฮาย ล้า ชี อือ วี ชี� นี้ แม้แนยาว ท้าว นา บ้าเจอฮาย คริสเตียนม้
องน้าม ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา เค้ ยิวชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ แง� แน�
11

“กงูมู ยิว ชฺา้ ง นี้ ย่า เกิด
้ ลือ เมอ จาย ย้า โมเสส อางลี้ บอางล่า ว นี้ งนา แบกงา
กาแง� จ้า ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือย่า กงู แม้แน บ่าอ่า เป� แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง อืม ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
แฮ้ ออ
ื นา ชฺา้ ง อางบล่า บ แน จี่ แง� 16 กงูมู นี้ อางแบ ย้า� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา
ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ นี้ ง วา บ่าอ่า แน� จ้า พระเยซูคริสต์ นา
นื งบาชี แฮ้ง วา แน� นี้ งย้า กงูมู นี้ ง พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี คูแง� ไม้ พาจาว มาง
ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ ง แนนอ� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ นี้ ยา่ อางลี้บอาง
ล่าว ฮา เค่ นี้ ง วา บ่าอ่า� จ้า พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี แฮ้ง วา เป� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลา
โค อางลี้ บอางล่าว นี้ ง แอ่ แน ฮาย เค่ คูชี อือ� อ่าซ่าง มาง พาจาว มาง ชฺา้ ง บ่ากงา
เพล่อ เป�”
15

17 อามื้อ

กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ คู ซี้ ยาว ปาปาย ย้า พระเยซู คริสต์ นา
นื งบาชี คูแง� แน อามืม กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางบล่าบ เป� นี้ แม้ แนยาว พระเยซู คริสต์
กงู นา ม่า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าชี่ ลา� แฮ้แม้ บ่าอ่า ม้าม้า ย้า� 18 ไม้ จา
ว่าแน กงา อางลี้บอางล่าว วี ชี นี้ ง อางซฺ่ือ ฮา เค่ แล่ ยาว� กงาม มือ ต่องก่าต่าง เมอ
จาย ย้า อางลี้บอางล่าว ฮา ซี ชี แน ทื่อช่างกานญา� 19 กงา อางแบ ย้า จาว่าแน กงา
อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา นื งบาชี ยาว� พาจาว มาง กงานา ยาง ชฺา้ ง บ่าปี่ เพล่อ ล่าแน�
ไม้ กงาย่า อางลี้ บอางล่าว คาโคลาโค แฮ้งนา บ่าฮา เค่ กงา กาวา� แน นี้ งย้า กงาม
มือ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา วี แอ� ไม้ พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี กงาจา แล ปี่ ง
แนนอ� 20 กงา อางโต นี้ ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ยาว� พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า
แน ซฺี้ ชี ช้อดย้า� ยาว อามื้อ พระเยซู คริสต์ มือ กงาก้อง ดื้ง แง� กงา จี่วด
ี นี้ อามื้อ
จาย แล ปี่ ง นี้ พาจาวอางย่า มางนา นื งบาชี แง� ยาว พระเยซู คริสต์ พาจาวอางย่า
ม่าง ย้าเป� ยา กงานา ลาก ล่าง� แน ยา กงานา ซฺี้ แต่น ล่าแง�
พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ นา กงู นา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่า ชี�
่ ไม้ พาจาว ม้า กงู นา ลาก
ล่าง� แน ยา กงู นา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง� นี้ แม้แนยาว กงา ยาง กงู นา กูยา่ งกูเจ้อ
ปี่ ล่าชี่ นี้ งนา บ่าฮูยา้ � ไม้ จาว่าแน พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อางลี้บอางล่าว ฮา เค่
ชี อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ยาว� พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี นี้ ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา แน ทื่อ
ช่างกานญา�
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พาจาว มางนา นื งบาชี ยาว ก่ามป่อน กงาบู้ ย้าง
แควน โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือ เวอ� บ้าเจอ ก่ามกืด บ่าจา คู แน�
กงา นองนา พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิง่ นี้ ง เจ้ง ย้า อูบ
่ น้า ปี่ ล่าแอ่�
1 กาลาเทีย

นองนา อ่าซ่าง ม่าอูบ
่ เย้ง ซี ปี่ ล่าแง�
2 กงานา

ม่า ล่าวแล้� นอง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงาบู้ ชี นี้ � โมเสส อาง
ลี้ บอางล่าว ฮา เค่ แฮ้ง ปาปาย ล่าอ้าว� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า
ยาว เจ่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แน� 3 ยาว นอ ก่ามกืด บ่าจา คูลา� ค้าแต้ เวอ นอ อางค่อง
อางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้ ยาว คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ คูแง� จ้า อามือ นอ ค่าตอง
อางโต นี้ งนา ชา ปล่อง จ่าแล่ง� นี้ งย้า นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง� ไม้ พาจาว มาง
ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ ปี่ ง แนนอ� 4 ท้าว นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้นืง เมอ จาย
อางเลิง่ กงาแบ กงามย้าง ล้า ชี แฮ้ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา ลา� 5 จ้า กงา เย้ง แง� จอง
ไจ อางจา ย้าแน� กงา นองนา น้า ล่าปานา� พาจาว มาง นองนา อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � แน นองนา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ฮู ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
นอง อางลี้ บอางล่าว ฮา เค่ แฮ้ง ปาปาย ล่าอ้าว� นอง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง กงากย่า ยาว เจ่อ ชี่ แฮ้ง ปาปาย�
6 อับราฮัม นา ฮู ปาว� ยา พาจาว มางนา นื งบาชี แง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้ แน
แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แง� นี้ งย้า พาจาว มาง
อับราฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ ”✡ 7 แบ ชี ปาว� ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาชี อือย่า
อับราฮัม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ ม้าม้า เพลิน
่ ชี แน ทื่อช่างกานญา แน� 8 พา
จาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี มล่าง คางญ้า�
กาญ่าม เวอ ยิวชฺา้ งบ่า อ่า อือ พาจาว มางนา นื งบาชี ยาว� พาจาว มาง ยองนา ยาง
ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แงแน� ยาว นี้ เลิง่ พาจาว มาง อับราฮัม นา อางด่า เวอ ย้า นี้ แม้แน ม่า
ชี ลางออน ฮา ชี� “กาญ่าม โย้เวอ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือย่า อับราฮัม ปาปาย ก่ามป่อน
กงาบู้ คูง แน�”✡ 9 อับ ราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แง� นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง พาจาว
มางนา นื งบาชี คูชี อืม อับราฮัม ก้อง ทื่งกง่า ย้า ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง�
10 จ้า

ชฺา้ ง คาโคลาโค โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง โค แน บ่าฮา เค่ กงากาง อือย่า
แซ้งว้านจี่ต่าง กงาบู้ คูแง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “อ่า
ซ่าง โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน บ่าฮา เค่ แง� ชฺา้ ง
แฮ้ม้า แซ้งว้านจี่ต่าง กงาบู้ แน�”✡ 11 กงูมู นี้ ง อางแบ คูยา้ � พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพ
ล่อ นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่าว ฮา เค่ แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า แน� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ
นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� “อ่าซ่าง พาจาว มางนา นื งบาชี แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา
ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แงแน�”✡ 12 จ้า โมเสส อางลี้บอางล่าว ฮาย เค่ นี้ ยา่ พาจาว มางนา
นื งบาบ่า ชี่ เวิม อางกงา ย้า� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี� “ชฺา้ ง โมเสส
อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮาย เค่ อือย่า อางบล่าบ กงาปูน
แล่แง� จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าฮา กงากา�✡
13 พระเยซู คริสต์ กงู นา ปล่อง โมเสส อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ แซ้ง ว้า นจี่ ต่าง แฮ้ง
กงาปูน ปี่ ล่าง ญ้า� ยา แซ้งว้านจี่ต่าง แฮ้ง ยาง ทื่อม่าง แน ยู้ ชี ชี� แฮ้งย้า ยางนา
ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
✡ 3:6 3:6 ปฐมกาล 15:6
✡ 3:8 3:8 ปฐมกาล 12:3; 18:18; 22:18
27:26 ✡ 3:11 3:11 ฮาบากุก 2:4 ✡ 3:12 3:12 เลวีนิติ 18:5
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“ชฺา้ ง คาโคลาโค ล่าไม ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี ชี อือย่า พาจาว มาง แซ้งว้าน ชี อือ ย้า�”✡
14 พระเยซู คริสต์ นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา
่ � ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ยางนา นื งบาชี ปี่ ยาว�
ก่ามป่อน กงาบู้ ปี่ ง แนนอ� พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน� แน
ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา ยางนา นื งบาชี ปี่ ล่ายาว� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
กงาบู้ ปี่ ล่าง แนนอ� พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แฮ้งแม้แน�
อางลี้บอางล่าว แน ก่ามค่าน ย่าง
นอง เวอ� กงา นองนา จี่วด
ี อางเลิง่ นี้ ง ทื่อเลิง่ จี่เพ้ก น้า ปี่
ล่าปานา� แม่น แน นา เป� ชฺา้ ง 2 คู่น ก่ามค่าน ฮา ลางกา เมอ� เย่ด 2 คู่น นี้ อ่าซ่าง
มาง ก่ามค่าน นี้ งนา บ่าเพ่น กงากา� แน เย่ดย่า เย่ด ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า
กงา ฮาย เค่ แง� 16 พาจาว มาง อับราฮัม แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือ
นา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง ทื่อช่างกานญา� พาจาว มาง อับราฮัม อางย่าอางคย้า อางอ่า
นอางซฺ้ือ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ นี้ � พระเยซู คริสต์ นา ญา จี่ เคอ แง� อับราฮัม อางย่า
อางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ ทื่อบ่า อือนา บ่ากงา จี่เคอ�✡ 17 กงา นี้ แม้ จี่ นี้ � ไม้ พาจาว
มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ยาว� 430 ปี จายล้าน แล่ ยาว� โมเสส อางลี้ บอางล่าว
แฮ้ง ตอล้า ชี� จ้า โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ อางด่า เวอ พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่าม
ค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งนา เจิน
้ เจ้อ บ่าเพ่น กงากา� 18 จาว่าแน โมเสส อางลี้ บอางล่าว นี้ ง กงู
นา ฮา พาจาว มาง ก่ามป่อน แฮ้ง กงาบู้ ปี่ ล่ายาว� พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่า
น ปี่ ชี่ แฮ้ง กงู นา บ่ากงา ฮา พาจาว มาง ก่ามป่อน แฮ้ง กงาบู้ ปี่ ล่า� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่
พาจาว ม้า อับราฮัม นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาปาย ก่ามค่าน ปี่ ชี� แน พาจาว มาง อับ
ราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ พาจาว มาง ก่ามป่อน ย่าง ย้าเป�
19 นี้ แม้แนยาว อางลี้บอางล่าว นี้ ยา
่ บ้าเจอฮาย แต่ง ชี แง� ไม้ ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือ
นา แบจ่า แล่ ปี่ ง น้ อ� จ้า อางลี้ บอางล่า ว นี้ ม้า ทื่อ ฟ่าง ญา ไจ แง� ไม้ อับ ราฮัม อา
งอ่าน แฮ้มาง เกิด
้ ลือ ยาว� อางลี้บอางล่าว นี้ ม้า บ่าไจ ก้าน� อับราฮัม อางอ่าน นี้ ม้า
พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ เมอ จี่ เคอ ชี มาง ย้า� พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า
มางนา ม่า อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ฮ้าน โมเสส นา ปี่ ลือ ปี่ ชี�
่ ไม้ โมเสส นา อางลี้ บอาง
ล่าว นี้ ง ฮ้าน ชฺา้ ง อือนา ปี่ แอ ปี่ ง แนนอ� 20 จ้า พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่
ชี่ นี้ ยา่ � อ่าซ่าง มางนา บ่ากงา ไจ จี่แต่น ปี่ � จ้า ยาง อางโต ย้างย้า อับราฮัม นา ก่าม
ค่าน ปี่ ชี�
15 คริสเตียนม้องน้าม

โมเสส อางลี้บอางล่าว ม้าม้า ย้าง
พาจาว มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ปี่ ชี่ แฮ้� แน พาจาว มาง อับ
ราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ บ่าอ่อง กาลา� แฮ้แม้ บ่าอ่า ม้าม้า ย้า� ไม้ จาว่าแน พา
จาว มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ปี่ ชี่ แฮ้ง� กงูนา ฮาย จี่วด
ี ม้าม้า อางจา ปี่ ล่ากงา
กา แนยาว� อามื้อ กงูมู นี้ ง พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ คูง ญ้า� ไม้ กงูมู นี้ ง โมเสส
อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮาย เค่ คูง ญ้า� 22 จ้า พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� ชฺา้ ง
คาโคลาโค นี้ ยา่ อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ คูง แน� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา
นื งบาชี อือ ย่า� พาจาว มางก้ อง ก่ามป่อน กงาบู้ ยาว อางบล่า บ ย่า เจ่น เพล่อ แฮ้ง
กงาปูน แล่ คูแง� พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน�
23 พระเยซู คริสต์ ชา ลือ เมอ� กงูมู นี้ โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง ฮาย เค่ คูแง�
นั กโทษ เพล่อ ชี ช้ อดย้า� ยาว กงูมู นี้ โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง กงาฮา เค่ คูง�
แฮ้นืง เมอ ตื่อเคอ เป� ไม้ แฮ้นืง พาจาว ม้า กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าง� ยา ชฺา้ ง คาโคลา
21 นี้ แม้แนยาว

✡ 3:13 3:13 เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23

✡ 3:16 3:16 ปฐมกาล 12:7; 13:15; 24:7
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โค พระเยซู คริสต์ นา นื งบาชี คูชี อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ งญา แน� 24 นี้ แม้ แนยาว
โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ กงูนา ฮูพลาล่าฮู แน ทื่อช่างกานญา� แน โมเสส อางลี้บอาง
ล่าว นี้ กงูนา ฮูพลาล่าฮู เพล่อ แง� พระเยซูคริสต์ เกิด
้ ลือ แฮ้นืง เมอ ตื่อเคอ เป� ไม้
กงูนา พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี ปี่ ล่า ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ�
25 จ้า อามื้อ กงูมู นี้ ง พระเยซู คริสต์ นา นื งบาชี คูง ญ้า� นี้ แม้แนยาว กงู โมเสส อาง
ลี้บอางล่าว นี้ งนา กงูนา บ่าปี่ ฮูบ่าปี่ พลา ล่าซี่ ก้าน�

นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ นา นื งบาชี แง� แน นอย่า พาจาว มาง
อางย่า เพลิน
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูชี อือย่า พระ
่ ญา� 27 ไม้ นอง คาโคลาโค ล้างตือ พิธบ
เยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิน
่ ญ้า� แน พระเยซูคริสต์ มือ นอง นื งบา โย้เวอ
ดื้ง ล้างญ้า� 28 นี้ แม้แนยาว นอย่า ยิวชฺา้ ง ล่าอ้าว� ยิวชฺา้ งบ่าอ่า ล่าเวิม ทื่อลู่มทื่อเจ่อ
กานญา เพล่อ แง� แน นองมู นี้ ย่าเจ่น ล่าอ้าว� ย่าเจ่น บ่าอ่า ล่าเวิม ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ
กานญา เพล่อ แง� แน นองมู นี้ ค่าพ่าย่า ล่าอ้าว� ค่าบาย่า ล่าเวิม ทื่อลู่มทื่อเจ่อกาน
ญา เพล่อ แง� ไม้ นอ พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เพลิน
่ ป้าน่ อ� 29 จาว่า แน นอง พระเยซู
คริสต์ ชฺา้ ง เพลิน
่ ยาว� นองมู นี้ ง อับราฮัม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ ม้าม้า เพ
ลิน
่ ญ้า� แน นองมู นี้ ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง� พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี่
แฮ้งแม้แน�
26

4
ย่าเจ่น แน อางย่า นี้ ยา่ บ่าตู้ กา

1 กงา

นองนา อางเลิง่ จี่เพ้ก น้า ปี่ ล่า ปานา� ชฺา้ ง อางจาอางปาง ทื่อม่าง จา แง�
ซฺี้น ชี� จ้า ยา อางย่า ทื่อม่าง จา แง� แฮ้ญ่ามเมอ ยาง อางย่า ม้า ย่าเก อางอี� ยาว
ย่าเก อางอี นี้ ม้า ยาง อางโบ้ง มาง อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค แฮ้ง อางซื้ง กงาเพล่อ
แง� จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม ย่า เก อางอี นี้ ม้า ย่า เจ่น แน ทื่อ ช่างกานญา� 2 ไม้ ย่า เก
นี้ ม้า ชฺา้ ง ยางนา ฮูพลา มาง จี่ ต่าง แฮ้ง กงาน้าจ่าง� แน ชฺา้ ง อางเกิ่งอางก้อ ฮูพลา
มาง จี่ต่าง แฮ้ง กงาน้าจ่าง� ยาง อางโบ้ง มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้นืง ตื่อเคอ� 3 ยาว
อามื้อ กงูมู นี้ ง ย่าเก อางอี แน ทื่อช่างกานญา� กงูมู นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว ย่าเจ่น เพ
ล่อ คูแง� 4 จ้า พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน เมอ� พาจาว มาง ยาง อางย่า
ม่างนา ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ปี่ ง ญ้า� พาจาว ม้า ค่าบาย่า ทื่อม่าง แช้ยู้ ชี� ยาว พาจาวอางย่า
ม่าง ค่าบาย่า นี้ มาง ก้อง เกิด
้ ลือ ชี� แน ยา ยิวชฺา้ ง โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ฮา
เค่ อือ อางมู โย้เวอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แง� 5 ไม้ ชฺา้ ง โมเสส อางลี้บอางล่าว ย่าเจ่น เพล่อ
คูชี อือ นา ปล่อง ย่า เจ่น กงาปูน ปี่ ง แนนอ� แน กงูมู คาโคลาโค นี้ ง นา พาจาว มาง
อางย่า กงาเพล่อ ปี่ ง แนนอ�
6 ยาว กงูมู นี้ ยา
่ พาจาว มาง อางย่า เพลิน
่ ญ้า� นี้ งย้า พาจาว มาง ยาง อางย่า ม่าง
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา กงู นื งบา นู้เวอ ดื้ง ปี่ ง� ไม้ กงูนา พาจาว มาง
นา “อ่าโบ้ง� แน ฮ้าว ปี่ ล่าง แนนอ� 7 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ ย่าเจ่น บ่าอ่า ก้าน� จ้า
พาจาว มาง อางย่า เพลิน
่ ญ้า� แน พาจาว ม้า กงู นา ยาง อางย่า ม่าง ก้อง ทื่ งกง่า
ย้า ยาง อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค จา ชี แฮ้ง ฮูพลา แล ปี่ ล่าแง� ไม้ กงู ยาง อางย่า
เพล่อ ป้าน้ อ�
เปาโล คริสเตียนม้องน้าม อือนา พีล
้ ้อง ย้าง

กาลาเทีย 4:8

397

กาลาเทีย 4:24

8 ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มางนา บ่าแบกงากา แฮ้ญ่าม เมอ� นอ แด่ยา
่ อือ ย่าเจ่น
เพล่อ คูแง� แด่ ยา่ แฮ้ออ
ื พาจาว บ่าอ่า เป� 9 จ้า อามือ นอ พาจาว มางนา แบกงา
คางญ้า� จาว่าแน กง่าเกิง้ แน จี่ ยาว นี้ แม้ จี่ แง� พาจาว ม้า นองนา อางแบกงา ล่า
ย้าแน� ท้าว อามื้อ นอ อางอ้าน แฮ้งแม้ แน แด่ ยา่ แฮ้ออ
ื ย่า เจ่น เพล่อ แล่ ซี่ง ลา�
แน นอ อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน ชฺา้ ง อือ อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง ย่า เจ่น เพล่อ แล่ ซี่ง ลา�
10 นองมู นี้ ยา
่ อามืม อางนื งอางญ่าม แฮ้ง ทื้อ จ่าง� 11 กงาย่า แค ค้า� กงา นองนา
ปีนแตปีนนา แน ม่าอูบ
่ ล่าชี่ นี้ ง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าตอล้า นา�

12 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงา นองนา ป้ า กงา แม้ แน เพล่อ ปี่ ล่า แง� ไม้
กงา นอง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า ฮาย แอ� กงาย่า ค้าแต้ ชฺา้ ง อือ อางลี้ บอางล่าว ฮาย
ล้า ชี แฮ้ง วี โค ย้า� นองมู นี้ ยา่ กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่ากงาฮา ล่า� 13 นองมู นี้ ง อางแบ
ย้า� กงา นองนา ต่องก่าต่าง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้นืง
เวอ กงา บ่า จาบ่า ดื่ งบื้อ แน� 14 แฮ้ญ่ามเมอ นอ กงานา ฮู พลา ล่า ปาปาย ย้า เมิด
่
แง� จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม นองมู นี้ ง กงานา บ่า ช่า ล่า แน บ่า ก่า ฮื่น ปี่ ล่า� จ้า นอ
กงานา แม่น ย้า ฮูพลา ล่าแง� นอ กงานา ฮูพลา ล่า คูแง� พระเยซู คริสต์ นา ฮูพลา
ชี ลอ ย้า� แน พาจาว เท่ วาด่า อือนา ฮูพลา ชี ลอ ย้า� 15 แฮ้ญ่ามเมอ นอ นาบาตา
ย้า นื งบาต่อ งม่อนซ้า คูแง� จ้า อามือ บ้า เจอ ตอล้า ชี� บ้า เจอ นอ กงานา อางอ้าน
แฮ้งแม้แน บ่าลาก ล่า คูแน� ไม้ แฮ้ญ่ามเมอ จาว่าแน นอง กงานา ค่าตอง แมนื อซื่อ
แฮ้ง อางโค่ง ปี่ ล่า กงา กา แนยาว� นอง กงานา ค่า ตอง แมนื อ ซื่อ แฮ้ง โค่ง ปี่ ล่าง
ญ้า แน� 16 จ้า อามือ นอ กงานา ชา เม้อ ล่า คูแง� นอง กงานา เม้อ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้
กงา นองนา ปล้อง แน จี่ชา่ ง ล่าง นี้ ง ปาปาย ลา�
17-18 ชฺา
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ อือย่า ฮู ยาว นองนา อางแม่น ฮาช่าง ล่าชี่ ช้อด
้ ง ม่าอูบ
ย้า� จ้า กานแตว ยอง นื งบา แฮ้ บ่าแม่น� ยอ นองนา กงานา วี ปี่ ล่ายาว ยองก้อง เค่
ปี่ ล่า ซี่ แง� ไม้ นองนา พีล
้ ้อง ยองนา เค่ ปี่ ล่าซี่ง แนนอ� ยาว อางแม่น ป่ากย่า พีล
้ ้อ
ง อางแม่น ฮา นี้ ยา่ อางแม่น ย้า� จ้า กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ แอ่ แน บ่าฮา โจ�
19 กงา อางย่า ลาก อือ เวอ� กงา นอง ปาปาย ย้า กงาด้ากย้าง แง� ค่าบาย่า ป่ องปอง
ด้า อางย่า ชา เกิด
้ จ่าง อือ แม้ แน� แน กงา นี้ ป้า ค้า ย้า ด้ากย้าง แล แล่ แง� นอง
พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แฮ้นืง เมอ เคอ ย้า� 20 นองมู นี้ ยา่ กงานา ฮา
แมตู่ วื้ง ปี่ ล่าง ญ้า� อามือ กงาย่า นาบาตา ย้า นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ซี้ แง� ไม้
จาว่าแน กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อู�
้ กงาม มือ นองนา อางเซง นี้ แม้แน บ่ากงา
จี่ชา่ ง ล่าเป�

ฮาการ์ แน ซาราห์ เย่ด อางเลิง่ แฮ้ง จี่เพ้ก ย้าง
เวอ ชฺา้ ง ทื่อบา อือย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ คู ซี้ แง� นอ อาง
แบ คู ย้าล่า� โมเสส อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ บ้าเจอล้อแม้ แน แต้ม ชี ชี แน� 22 พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� อับราฮัม อางย่าย่าค่า 2 คู่น จา แง� ทื่อม่าง ม้า ค่า
บาย่า ย่าเจ่น ม่าง ก้อง เกิด
้ ลือ แง� จ้า ทื่อม่าง ม้า ค่าบาย่า ย่าเจ่น บ่าอ่า มาง ก้อง
เกิด
้ ลือ แง� 23 ค่าบาย่า ย่าเจ่น ม่าง อางย่าย่าค่า ม้า ชฺา้ ง ก้อง จายล้า แง� จ้า ค่าบา
ย่า ย่าเจ่น บ่าอ่า มาง อางย่าย่าค่า ม้า พาจาว มางก้ อง จายลือ แง� ไม้ พาจาว มาง
อับ ราฮัม นา ก่ามค่า น ปี่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน เพล่อ ปี่ ง แนนอ� 24 ยาว กงา นองนา นี้ เลิง่
จี่ เพ้ก น้า ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ กงา นองนา นี้ แม้แน ม่ายแบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า� ค่าบาย่า 2 คู่น
นี้ เย่ด พาจาว มาง ก่ามค่าน 2 ย่าง ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� ก่ามค่าน ที่ 1 แฮ้ยา่ พาจาว
มาง ซีนาย ตาแซ้ โย้เวอ โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ปี่ ชี่ แฮ้งย้า� ยาว ค่าบาย่า ย่าเจ่น
นี้ ม้า ก่ามค่า น นี้ ง กงาบู้ แง� ยาว ค่า บาย่า ย่า เจ่น นี้ มาง อางเม้ง นี้ ยา่ ฮาการ์ แน
21 นองมู
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เย� นี้ แม้แนยาว ฮาการ์ แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือย่า ย่าเจ่น กงา
เพล่อ คูแง� 25 ยาว ฮาการ์ ซีนาย ตาแซ้ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� ซีนาย ตาแซ้ นี้ ยา่
ประเทศ อาระเบีย เวอ ดื้ง แง� แน ฮาการ์ อามือ เยรู ซาเล็ม อางเมิง ย่าง แน ทื่อช่าง
กานญา� ไม้ เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ ง อือย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ย่าเจ่น เพล่อ
คูแง� 26 จ้า ค่า บาย่า ย่า เจ่น บ่า อ่า แฮ้ม้า มู่ง ท่า โย้เวอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง ย่าง แน
ทื่อช่างกานญา� ค่าบาย่า นี้ ม้า อางเม้ง ซาราห์ แน เย� ยา กงู อางบา มาง ย้า� ไม้
กงูมู นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง บ่า ฮาย เค่ คู ก้าน ว้า� 27 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้
แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ค่าบาย่า อางย่าบ่าจาตอ กา มาง เวอ� กย่างม่อนซ้า ล้า ปาว�
ค่าบาย่า ป่องปอง บ่าด่า กางซื้ง เวอ โฮ้กฮ้าว ล้า ปาว�
อามื้อ นาง อางบล้อง ม้า นางนา บ่าตี่นบ่าต่อง ลา�
จ้า กาญ่าม เวอ นา ค่าบาย่า อางบล้อง อางจา แฮ้มาง ล่อบ่าปา อางย่า บย่า แง�” ✡
28 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� นองมู นี้ ย่า พาจาว มาง อางย่า เป� นอ อิส อัค
แม้แน ย้า พาจาว มางก้อง จายลือ คูแง� ไม้ พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน
เพล่อ ปี่ ง แนนอ� 29 ยาว ฮาการ์ อางย่าย่าค่า แฮ้มาง อางเม้ง แฮ้ยา่ อิชมาเอล แน
เย� อิชมาเอล ชฺา้ ง ก้อง จายล้า แง� แน ซาราห์ อางย่าย่าค่า แฮ้มาง อางเม้ง แฮ้ยา่
อิสอัค แน เย� อิสอัค อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ โย้เวอ จายลือ แง�
ไม้ พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่ ง แนนอ� ค้าแต้ อิชมาเอล อิสอัค
นา ค้าม แง� ยาว ทื่อช่างกานญา อามื้อ ชฺา้ ง โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮาย เค่ อือ
ย่า กงูนา คาม ล่า คูแง� อิชมาเอล อิสอัค นา คาม ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พา
จาว มางก้อง จายลือ น้ อ� 30 ท้าว พระคัมภีร ์ โย้เวอ บ้าเจอล้อแม้แน แต้ม ชี ชี� พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี� “ค่าบาย่า ย่าเจ่น แฮ้มางนา แน ยาง อางย่าย่าค่า
แฮ้มางนา ก่าอ่อก แอ ปี่ โว� ไม้ อางย่าย่าค่า แฮ้มางนา อางโบ้ง มางก้อง อางเกิ่งอา
งก้อ แฮ้ง บ่าปี่ เปิ่ ง ยู้ แนนอ� ไม้ อางโบ้ง มาง อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ยา่ ค่าบาย่า ย่าเจ่น
บ่าอ่า แฮ้มาง อางย่าย่าค่า ม่าง กงาบู้ แง�”✡ 31 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง
เวอ� กงูมู นี้ ยา่ ค่าบาย่า ย่าเจ่น แฮ้มาง อางย่า บ่าอ่า� จ้า ค่าบาย่า ย่าเจ่น บ่าอ่า แฮ้
มาง อางย่า เป�

5

พระเยซู กงูนา ปล่อง ย่าเจ่น ปูน ปี่ ล่าง ย้าง
กงูนา ปล่อง ย่าเจ่น กงาปูน ปี่ ล่างญ้า� นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง มือ
ชฺา้ ง ย่าเจ่น กงาปูน แล่ชี่ อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ คูปาว� แน ย่าเจ่น แม้แน จี่วด
ี บ่าไจ แล
แล่ ก้าน โจ� แน ค้า แต้ เวอ นอง อางลี้ บอางล่า ว ฮา เค่ ชี แฮ้ง นา บ่า ฮา เค่ แล่ ก้าน
โจ�
2 แม่น แน น้า ปาว� กงา เปาโล เป� กงา นองนา นี้ แม้ แน ม่ายแบ ปี่ ล่า ปานา�
จาว่าแน นอง พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ซี่ ปาปาย พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ คูยาว� พระเยซูคริสต์
ซฺี้ ชี แฮ้ง นองก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� 3 กงา นองนา ทื่อเทอ ม่า แล่ ล่า ปานา�
ชฺา้ ง พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี อือย่า โมเสส อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง กู ยา่ งกู
เจ้อ ย้า กงาฮา เค่ แงแน� 4 อ่า ซ่าง เวิม จาคาปี่ ว จาว่า แน พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ
ซี้ ยาว ปาปาย แน โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู คริสต์
ก้อง เจิก
่ อ่อกแอน ญา� แน ยา พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง บ่ากงาบู้ เป�
1 พระเยซู คริสต์
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5 อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง ม้า กงูนา แบ ปี่

ล่าง� กงู พระเยซูคริสต์ นา นื งบา
ชี เมอ� กงู พาจาว มาง ชฺา้ ง กงาเพล่อ แงแน� 6 ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ แน เพลิน
ี ลิบ ฮา แล่ง นี้ ยา่ เจิน
่ เมอ� พิธข
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� ฮาเวิม อางกงา บ่า
ฮาเวิม อางกงา ย้า� จ้า กงู พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี นี้ ยา่ จองไจ อางจา เป� ไม้ กงู
ยางนา นื งบาชี นี้ ยา่ กงูนา ฮาย ฮากนา ลาก ปี่ ล่าง�
7 ค้าแต้ เวอ นองมู นี้ ยา
่ แม่น ย้า พระเยซู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา ฮายเค่ คูแง� จ้า อ่า
ซ่างนามบ่าแบ นองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา บ่าปี่ เค่ ล่า� 8 อ่าซ่าง เวอ นองนา ช่าง
ว่าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ม้า� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ ว ยา พาจาว นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮ้
มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ เป� 9 แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี นี้
ย่า อางอี้ เวิม ชฺา้ ง อางบย่า นา ฮาย เย้ง ซี ปี่ อางกงา� ก่างพ่าแต่ง เวอ พูง กาน แฮ้ง
แม้แน ย้า� “ก่างพ่าแต่ง เวอ พูง อางอี้ กาน นี้ ยา่ ก่างพ่าแต่ง แฮ้งนา โค ย้า ฮา ช้าว
ปี่ แง�” 10 กงาย่า อางแบ ย้า นอง จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ชี
นี้ ยา่ � นองนา ฮาย ม่าอู่บจี่ต่าง กาบ่ากาเจ้อ อือนา บ่าปี่ เจ่อ ล่าแน� แน อ่าซ่าง นอง
ก่า มกืด แฮ้ง นา ฮา ซืก ซาก ปี่ ล่า แง� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า อ่า ซ่าง เวิม จาคาปี่ ว� พาจาว ม้า
ชฺา้ ง แฮ้มางนา ม้าม้า ย้า วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง�
11 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาว่าแน กงา ชฺา
่ พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ ปี่ ชี่
้ ง อือนา ม่าอูบ
แน อู�
้ ท้าว ฮาก กงานา บ้าเจอฮาย เค่คาม ล่า คูแง� จ้า ฮาก กงานา เค่คาม ล่าง นี้
ย่า� ไม้ กงา พระเยซูคริสต์� ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า
อู่บ แฮ้ง ปาปาย ย้า� 12 กงา ชฺา้ ง นองนา ฮาย นื งบาต่อง ซืกซาก ปี่ ล่าง อือนา� ยอง
ง่าน แฮ้ง ต่อน วี แล่ ปี่ ซี่ค้า� กงาย่า ยองนา พิธข
ี ลิบ แฮ้ง แอ่ แน บ่าฮา แล่ ปี่ ซี่� ไม้
พิธข
ี ลิบ ฮา แฮ้ยา่ ค่าพ่าย่า ง่าน อางคอ แฮ้ง แฮน วี กาน แง�
13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่ายาว ย่าเจ่น กงาปูน ปี่
ล่างญ้า� ย่าเจ่น กงาปูน แล่ยาว ค่าตอง ตานฮา วา แน จี่วด
ี บ่าไจ คูโจ� จ้า ลาก กา
ปาปาย แน ปล่อง ลางกา โว� 14 ไม้ โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค
ม่า ฮา ปี่ ชี่ นี้ ยา่ กื้น แน จี่ ยาว นี้ แม้แน เพล่อ แง� “ฮากนา ลาก โว� ค่าตอง นา ลาก
จ่า แล่ง แฮ้ง แม้ แน�”✡ 15 จ้า นองมู นี้ ง คื่อ แม้ แน แช่ ซีแล ลางกา ยาว� แม่น แน
อางโต แล่ม แล่โว� ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ทื่งกง่า ย้า ก่างพยา แอ คูแง�
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน ชฺา้ ง อือ ตานฮา ย่าง
จ้า กงา นองนา นี้ แม้ แน ม่า ล่า ปานา� บ้า เจอ ฮา เวิม อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ฮา โว� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ บ้าเจอ ฮา
เวิม ค่าตอง ตานฮา แฮ้ง วา แน บ่าฮา คูก้าน� 17 ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มาง กงาซี้ง แฮ้ง แน ชฺา้ ง อือ ตานฮา มาง กงา ซี้ง แฮ้ยา่ บ่าอ่อง กา� ชฺา้ ง อือ ตานฮา
นี้ ยา่ กาเทอกา นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซี้ เมอ นองนา บ่าปี่ ฮา ล่า�
18 จ้า จาว่าแน นอง อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง มางนา น้าจ้านยาว� นองมู นี้ ง
มือ โมเสส อางลี้บอางล่าว เวอ ย่าเจ่น บ่ากงา เพล่อ แล่ก้าน�
19 ชฺา
้ ง อือ ตานฮา เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น จายลือ ชี นี้ ยา่ เจ้ง ย้า ฮูมย้าง กงากา แง�
ยาว ชฺา้ ง อือ ตานฮา เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น จายลือ ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย้าเป� ป้องก้า
อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ ฮา อือ� ก่า มกืด บ่า แม่น ยู่ ด้ ืง กา อางเลิง่ อือ แอ่ แน เย้ง
อือ� ป้องก้า ตานฮา จา อือ� 20 ฮูบ
่ ปาน นา บอกไว้ อือ� ก่าทา ไจ อือ� เม้อ กาง อือ�
16
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ซีแล จี่เจ้ กาง อือ� เจอค้อย ฮากนา ค่าตอง ล่อบ่าปา แน บ่าปี่ แม่น ซี่ง อือ� นื งบาค่า
กาง อือ� ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ซี่ง อือ� บ่าโลง กาง อือ� ซีแล อางมู เปิ่ ง กาง อือ�
21 เจอค้อย ฮาก อางเกิง
่ กงาซี้ง อือ� แต่ค่า ม่าว อือ� แต่ค่า ต้าง ม่าว แล่ ยาว ม่อน
ซ้า ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชอน กาง อือ� แน อางเลิง่ บ่าแม่น ทื่อบ่า อือ�
ยาว กงาย่า นองนา กูเทอ ม่า ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ทื่อเทอ ม่า แล่ล่า ปานา� แม่น แน น้า
โว� อ่าซ่าง นี้ แม้แน จี่วด
ี ไจ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา แง� พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ บ่ากงา
ดื้ง แล ม้าม้า ย้าเป�
22 จ้า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ก้อง อางเลิง
่ อางแม่น จายลือ ชี นี้ ย่า
อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย้าเป� ลากฮูม กาง อือ� กย่างม่อนซ้า อือ� นื งบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ อือ�
อางตูกอางพาน โอ้ด อือ� ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า อือ� แน ฮากนา แม่น ช่าง อือ� ฮา
กนา ซือปลอง ช่าง อือ� 23 ฮากนา บ่าโซ่กบ่าไล่ ช่าง อือ� แน ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา เค้
จ่า แล่ง อือ� ยาว อางเลิง่ นี้ ออ
ื อางลี้ บอางล่า ว เวอ บ่า ซี เป� 24 พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง
อือย่า ค่าตอง ตานฮา กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี แฮ้ง� แน ค่าตอง อางซีอางบล่าบ กูยา่ งกูเจ้อ
จา ชี แฮ้ง� พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อ ตี้ด ญ้า� 25 อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า กงูนา จี่วด
ี ปี่ ล่าง ญ้า� นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง มือ บ้าเจอ
ฮา เวิม อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คูปาว�
26 บ่าแอ่นจ่าแล่โจ� บ่าจ่อบ นื งบาค่า กา ปี่ โจ� บ่าเจอบ่าค่อย กาโจ�

6

ปล่อง ลางกา โว
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� จาว่า แน นอง อางมู โย้ เวอ อ่า ซ่าง อางบล่า บ ฮา
ชี แน แบน ยาว� นองมู โย้เวอ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปลื้ง แน จา มางนา
ชฺา้ ง แฮ้มางนา ปล่อง ปี่ ปาว� นองมู นี้ ง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน จี่วด
ี
กง่า เกิง้ แน ไจ ปี่ โว� จ้า อางเซิ่งอางไซ่ ด่อ ล่อ แน ปล่อง โว� แน แม่น แน อางโต
แล่ม แล่ว� ไม้ แฮ้แม้บ่าอ่ายาว นองนา คาตา ย้า จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าแง� 2 บ้า
เจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม ปล่อง ลางกา โว� นอง นี้ แม้ ฮา เมอ� นอ พระเยซูคริสต์ อาง
ลี้บอางล่าว แฮ้ง ม้าม้า ย้า ฮา เค่ คูแง� 3 อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ ว ค่าตอง อางโต นี้ ง ฮาก
ล่อบ่าปา แน แม่น ชี แน เย้ง จ่าแล่ แง� จ้า ม้าม้า บ่าอ่า ยาว ชฺา้ ง แฮ้ม้า ค่าตอง นา
จ้อบ จ่า แล่ง แงแน ทื่อ ช่างกานญา� 4 ค่า ตอง อางเลิง่ ฮา ชี อือ นา แม่น แน เย้ง ฮู
ปาว� อางกง่าอางเกิง ล่าแน� จาว่าแน อางกง่าอางเกิง แน ยาว กย่างม่อนซ้า ปาว�
จ้า ฮาก อางเลิง่ ฮา ชี อือนา บ่ากงา เพ้ก ฮู คา� 5 ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ ค่าตอง ล่า
กาน แฮ้ง กงาว่า แง�
1

อางเลิง่ อางแม่น ฮาย แลน แล่โว
พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว เจ่อ คูชี อือ เวอ� ชฺา้ ง นองนา พาจาวจี่ ต่าง
แฮ้ง ม่าอูบ
่ ล่าชี่ อือนา แม่น ช่าง โว�
7 บ่า จ่าง โจ� อ่า ซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่า จ่อ บ กงากา� อ่า ซ่าง บ้า เจอฮาย ชี
แง� กาญ่าม เวอ ยาง แฮ้แม้แน ย้า กงายคื่น แง� กงู กอ คลา ยาว กอ กงาแย่ แฮ้ง
แม้ แน ย้า� 8 อ่าซ่าง ค่าตอง ตานฮา แฮ้ง วา แน จี่ วด
ี ไจ แง� กาญ่าม เวอ ชฺา้ ง แฮ้
ม้า ล่าลูก กงากลา แง� จ้า อ่าซ่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นื งบาจาบวา
แน จี่ วด
ี ไจ แง� กาญ่าม เวอ ชฺา้ ง แฮ้ม้า มู่งท่า เวอ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แง� 9 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา แฮ้งนา นื งบาบ่าด่อ แอ่แคน โจ� ไม้ จาว่าแน กงู อางเลิง่ อางแม่น ฮา แลน
6 ชฺา
้ ง
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แล่ ยาว� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง กงู นา อางเลิง่ อางแม่น ปี่ ล่า ญ่าม แฮ้ง เคิน ล้า
เมอ� กงู ก้อง อางเลิง่ อางแม่น ตอล้า แง� 10 นี้ แม้ แนยาว กงู อางเลิง่ อางแม่น ฮา
ญ่าม แฮ้ง จา ยาว� กงูม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางแม่น ฮาช่าง แง� แน คริสเตียน
ม้องน้าม อือนา ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ช่าง แง�
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล จี่ต่าง ย่าง
อางโต อางฮื่อ นี้ งนา ฮู ปาว� นี้ ยา่ กงา ล่าปู่ นี้ งย้า ไจ แต้ม แอ�* 12 ชฺา้ ง
แมก่ากงาจ่าแล่ ซี่ง อือย่า นองนา พิธข
ี ลิบ ฮา ปี่ ล่าซี่ แง� ไม้ ยอ แค คูง แง ยอง พระ
เยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว เมอ� ยิวชฺา้ ง อือ ยองนา อางเลิง่
ซฺ้า ตื่ อชืก นา� 13 ซ้ามบา ยองมู พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี อืม อางลี้ บอางล่า ว คาโคลาโค
แฮ้ง บ่า ฮา เค่ คาแน้ � จ้า ยอง นองนา พิธีขลิบ ฮา แล่ ปี่ ล่า ซี่ ง นี้ ย่า� ไม้ ยอ นี้ แม้
แน จี่โอ่ด คู ซี้ แง� นองมู นี้ ยา่ พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ คูช�
ี ยอง นองนา ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน
ย้าแน�
14 กงา อางเลิง
่ กาบ่า กาเจ้อ อือ นา บ่า จี่ โอ่ด� พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง
ไม้ กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิง่ นี้ ง ญา จี่ โอ่ด แง� ไม้ กางเขน นี้ ยา่ กงานา ฮาย ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ตี่นต้อง อางเลิง่ อือ บ่าปี่ ตี่นบ่าปี่ ต้อง ล่า� แน ทื่อช่างกานญา
ไม้กางเขน นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา กงา อางเลิง่ ตี่นต้อง แฮ้ง บ่าปี่ ตี่นบ่าปี่
ต้อง เป� 15 นี้ แม้แนยาว พิธข
ี ลิบ ฮา นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� ฮาแล่เวิม อางกงา
บ่า ฮาแล่ เวิม อางกงา� จ้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น อางบล่า บ ฮา
แฮ้ง ว่าง ปี่ ง นี้ ยา่ จองไจ อางจา เป� 16 พาจาว เวอ� ชฺา้ ง คาโคลาโค กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
นี้ ง กงากย่า ยาว� ฮายเค่ คูชี อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน
กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นาง ชฺา้ ง ม้าม้า อือย้า�
17 นู้เวอ จายแล ปี่ ยาว อ่าซ่าง มาง กงานา นื งบาต่อง บ่าฮาย ซืกซาก ปี่ ล่าก้าน โจ�
กงา อางโต อือเมอ ตื่ อชืกฮ่อย มาปลาง เพล่อ ชี่ นี้ ออ
ื ฮา แบ ปี่ ง ญ้า� กงา พระเยซู
คริสต์ ชฺา้ ง แน�
18 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
11 อางไล่

*
ชี�
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เปาโล เอเฟซัส อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
แต้ม เคอ ชียา
้ ง

เอเฟซัส

เปาโล คอก เวอ ดื้ง เมอ โจ้ดมาย แต้ม เอเฟซัส อางเมิง ชฺา้ ง อือนา ปี่ ชี�
่ โจ้ดมาย
นู้เวอ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา นี้ ยา่ � พาจาว มาง ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา ทื่งกง่า แน จาดื้
ง พระเยซูคริสต์ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ แฮ้งย้า เป� เปาโล คริสเตียนม้องน้าม อือ
นา ม่าอูบ
่ แง� ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าซีบ่าแล ลางกา โจ� แน พาจาว มาง ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง
แม้แน จี่วด
ี ไจ ฮา เค่ ปาว� แน อางบีอ
่ างบล้อง อือนา ม่าอูบ
่ แม่น แน จี่วด
ี ไจ ลากฮูม
ลางกา ปี่ แง� ยาว เจ้านาย แน ย่าเจ่น อางเลิง่ อือ คาตา ย้า ม่าอูบ
่ แง� พระเยซู มู่ง
ท่า แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป� ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้
ยู้ ล่า ป้าน่ อ� โจ้ดมาย นี้ ม้า กงา นองมู คริสเตียนม้องน้าม เอเฟซัส อางเมิง ดื้ง อือนา
แต้ม เคอ ล่าง� นองมู นี้ ยา่ คริสเตียนม้ องน้า ม พระเยซู คริสต์ นา ปีน แตปีน นา แน
เจ่อ คูชี อือ ย้า�
2 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู
คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่
ปาว�
1 กงา

อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก่ามป่อน ย่าง
นี้ ยา่ พาจาว� พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง มางนา สรรเสริญ
ฮาย คู ปายา� ยา กงู นา มู่ง ท่า โย้ เวอ ก่ามป่อน แฮ้ง ปี่ ล่าง� ไม้ กงู นา ปล่อง ล่าง
แนนอ� แน ยาง กงูนา นี้ แม้แน ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อ
ลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ป้าน่ อ� 4 พาจาว ม้า กงู นา ลาก ล่าแง� แน ยา กงู นา แช้ พระ
เยซู คริสต์ ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าชี�
่ ยาง ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่ง แนฮาเมอ
ย้า� ไม้ กงูนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ จา เมอ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า แนนอ� 5 พาจาว
ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า ต้าดต่อน พระเยซู นา ซฺี้ ปี่ ชี�
่ ไม้ กงูนา อางบล่าบปูน ปี่ ล่า
ยาว ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าแง แนนอ� แน ยา นี้ แม้ ฮาเมอ นื งบาจาบ แง� 6 พาจาว
ม้า พระเยซูคริสต์ ปาปาย กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� แน กงูนา อางอีบ่าอ่า ก่ามป่อน
ปี่ ล่าง� นี้ แม้แนยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ปายา� 7 ไม้ พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้งย้า
พาจาว มาง กงู นา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าง� แน กงู อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ แล่
ก้าน� พาจาว ม้า นื งบาอางแม่น� 8 พาจาว ม้า กงู นา นาบาตา ย้า ลากซื่ งกง่ากย้า
ล่าแง� แน ยา กงูนา วีไ่ ซป้านญา ปี่ ล่าแง� แน กงูนา ม้าม้า แน แบ ปี่ ล่าแง� 9-10 พา
จาว ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า เย้ง ชี ชี� พระเยซู นา มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ กู
ย่างกู เจ้อ อือนา ฮู พลา ปี่ แงแน� ไม้ ยา นี้ แม้ ฮา แฮ้งนา นื งบาจาบ แง� อามื้อ พา
จาว ม้า ยาง อางเลิง่ เย้ง ชี ชี แฮ้ง กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ญ้า� แน ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี
ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ� ยา พระเยซู นา มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา
ปี่ แง�
3 กงูมู
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11 พาจาว

ม้า กงูนา แช้ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี�
่ แน กงูนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ก้อง
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าชี�
่ ยาง นี้ แม้แน ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ ยา มล่าง คางญ้า เย้ง ชี
ชี� พาจาว ม้า บ้าเจอ ฮา แงแน เย้ง ชี ยาว ม้าม้า ย้า ฮา แง� 12 พาจาว มาง นี้ แม้แน
ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ กงูมู ยิวชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา นื งบาแก่นจ่า คูชี อือนา ฮาย ชฺา้ ง อือนา
พาจาว มาง ล่า ที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง แนนอ� 13 อามื้อ นองมู ยิว ชฺา้ งบ่า อ่า อือ ย่า
อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า แฮ้ง กงากย่า คูง ญ้า� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ พระเยซู นอง
นา ปล่อง อางบล่าบ ชอ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป� นอง พระเยซู นา นื งบาชี เมอ พาจาว มาง
ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา นอง นื งบา คล้าว เวอ ดื้ง ปี่ แง� อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นี้ ยา่ นองนา อางช่า ช่า ล่าชี่ ย้างย้า� ไม้ อางช่า นี้ ยา่ ฮายแบ
ปี่ แง� นอ พาจาว มาง ชฺา้ ง แน� 14 ไม้ พาจาว ม้า กงูนา ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่า ป้าน้ อ� แฮ้งย้า กงู แบ แง� พาจาว ม้า กงู นา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ปี่
ล่าง� ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แฮ้งแม้แน� พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย ปาว�
เปาโล อธิษฐาน จี่ต่าง ย่าง

15-16 กงา

อธิษฐาน ฮา เมอ กูเทอ ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย นองนา ปี่ ล่าง�
ไม้ กงา นอง พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง� แน นอง พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
นา ลาก แฮ้ง กงากย่า ป้าน่ อ� 17 กงา นี้ แม้ แน อธิษฐาน ฮา แง� “พาจาว เวอ� นา
อางอีบ่าอ่า ล่าที่ จา แง� แน นา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง มาง ย้า�
พาจาว เวอ� เอเฟซัส อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮาย วีไ่ ซป้านญา จา ปี่ ปาว�
ไม้ ยองนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นางนา แบกงา ปี่ ล่าแง แนนอ� 18 แน ยอง นื
งบา แฮ้ง พอง แบ ปี่ ปาว� นา ยองนา บ้าเจอฮาย นาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ แงแน� แน ยอง
นา ฮายแบ ปี่ ปาว นาง ชฺา้ ง อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง อือ นา ก่ามป่อน ปี่ แฮ้ ยา่ ล้อม้ อก บย่า
แงแน� 19-20 แน ยองนา ฮายแบ ปี่ ปาว� นาง ล่าที่� ชฺา้ ง นางนา เจ่อ ล่าง อือ นื งบา
โย้เวอ ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ยา่ ล้อม้อก ฮื่อ แง� แน� พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ยา่ � ยาง
พระเยซูคริสต์ นา ฮาย จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ แฮ้งย้า� แน มู่งท่า โย้เวอ พาจาว มาง
พระเยซู นา ยาง ล่า ปู่ ล่าม่ า ป่า กย่า ดื้ง ปี่ ชี่ แฮ้งย้า� 21 พระเยซู เท่ วาด่า� แด่ ยา่ �
ก่าซ้าด แน ค่อง ยอคา อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง� แน ยา อามื้อ จาย กาญ่าม เวอ เคอ
ย้า ล่าที่ จา แล แง� 22 พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ นา กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ ชี�
่ ไม้
23
คริสเตียนชฺา้ ง อือนา จองไจ กงา ปี่ แง แนนอ� คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซูคริสต์
อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� แน พระเยซูคริสต์ คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางตู่ ย่าง แน
ทื่อช่างกานญา� แน คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซู คริสต์ ก้อง เวอ จี่ วด
ี กงาบู้ คูแง�
ไม้ พระเยซูคริสต์ กูต่องกูตี่ เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา จี่วด
ี ปี่ แง�

2
ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ง ย้าง

1 ค้า แต้

เวอ นองมู นี้ ยา่ ซฺี้น ชี ช้อดย้า� ไม้ นอ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าน่า จ่า คู�
แน อางบล่าบ ฮา คูแง� 2 ค้าแต้ เวอ นอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน ย้า อางบ
ล่าบ ฮา คูแง� นอ ซาตานแด่ยา่ ยอคา บ่าแม่น มางนา น้าจ่า คูแง� ซาตานแด่ยา่ ยอ
คา ม้าย่า ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง อือนา ฮา ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ แง� 3 ค้า
แต้ เวอ กงู พระเยซู นา บ่าเจ่อ แน ฮา เมอ� กงู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน ย้า
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ค่าตอง ตานฮา วา แน ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา น้าจ่า คูแง� ยาว พาจาว มาง กงู
นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ซูม คางญ้า เป�

พาจาว ม้า ยาง กงูนา ลาก ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง�
ค้า แต้ เวอ กงู พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า แฮ้ง ปาปาย ชฺา้ งซฺี้ แม้ แน เพล่อ เวิม� พา
จาว ม้า พระเยซู นา จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่ ปี่ ยาว กงูนา จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่าแง� (กงู อา
งบล่าบ ปูน แล่ คูชี นี้ ยา่ พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป��
6 ยาว พาจาว ม้า กงู นา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วด
ี จา แต่ ล้า แล่ ปี่ ล่าแง�
แน มู่งท่า โย้เวอ กงู นา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ปี่ ล่าแง� ไม้ กงู พระเยซู
คริสต์ ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ป้าน่ อ� 7 พาจาว มาง นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ จ้าง
จ้าง เวอ ชฺา้ ง อือนา ยาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง แบ ปี่ แง� พาจาว ม้า กงู นา ลากซื่งก
ง่ากย้า ล่าแง� ยา พระเยซู นา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าชี�
่
5

4 จ้า

นอง อางบล่า บ กงาปูน แล่ คูชี นี้ ย่า� แน นองมู่ง ท่า เวอ อ้อ งแล กงากา ชี นี้
ย่า� นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า� จ้า นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี
แฮ้ง� แน พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� นี้ แม้แนยาว
อ่าซ่าง มาง นี้ แม้แน บ่าจี่ โอ่ด กงากา� “กงา อางบล่าบ ปูน แล่ ยาว มู่งท่า เวอ กงา
อ้อง ดื้ง แล ชี นี้ ยา่ � ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย� แน� 10 พาจาว ม้า
กงูนา พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าแง� ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ จาย ย้า ยาง อางเลิง่ อาง
แม่น กงูนา ฮา ปี่ ล่าง แฮ้ง เย้ง ชี ชี�
8-9

พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ย้าง

11 นี้ แม้แนยาว

นองมู นี้ ยา่ บ่าลู่ม โจ เป� ค้าแต้ เวอ นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ เวอ
แน� นอ ยิวชฺา้ ง บ่ากงา เกิด
ี ลิบ ฮา แล่
้ เพล่อ ลือ คู� แน ยิวชฺา้ ง ค่าตอง นา “ชฺา้ ง พิธข
ชี่ อือ� แน ฮ้าว จ่าแล่ คูชี อืม นองนา “ชฺา้ ง พิธข
ี ลิบ บ่ากงา ฮา แล่ง อือ� แน ฮูยา้ ล่า
แง� (ม้าม้า นี้ ยา่ พิธข
ี ลิบ นี้ นื งบา คล้าว อางเลิง่ บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง อางโต โย้เวอ อางช่า
ย่าง กานแอ เป�� 12 บ่าลู่ ม คู โจ เป� แฮ้ญ่าม เมอ นองมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ก้อง
อางเว่อ ดื้ง แงแน� นองมู นี้ ยา่ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า� แน พาจาว มาง ยาง ชฺา้ ง อือนา ก่าม
ค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งนา บ่าแบ กงากา� แน นอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
ี ไจ ดื้ง คูแง� พาจาว
13
มางนา บ่าแบกงากา แน เจิน
เจ้
อ
นา
นื
ง
บาบ่
า
แก่
น
จ่
า
แน�
ค้าแต้ เวอ นอ พาจาว
้
มางก้อง เว่อ แน ดื้ง แง� จ้า อามื้อ พาจาว ม้า นองนา ยางก้อง แท้ แน ดื้ง ปี่ ล่าแง�
ไม้ พระเยซูคริสต์ นองนา ซฺี้ แต่น ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาว อามื้อ นอ พระเยซูคริสต์
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ญา�
14 พระเยซู คริสต์

กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าแง� ไม้ ยา ยิวชฺา้ ง แน
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แง� ก้ามทื้อ กงูนา ฮา เม้อ ลาง
กา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � แน กงูนา ฮาย อางมู เปิ่ ง อ่อก ลางกา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ กย่าบ เลิง ล้าง
ญ้า� ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� 15 ยา โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง วี ชี�
ไม้ ชฺา้ ง อือนา ฮา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ แง แนนอ� ยา ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า
อือนา ฮา ยางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ แง� ไม้ ยองนา ชฺา้ ง อางซฺ่ือ เพล่อ ปี่ แง
แนนอ� 16 พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้ยา่ � ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ
เม้อ ลางกา ชี แฮ้ง ก่างพยา ญา� แน ยา ยองนา ยางก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน ฮาย เพ
ล่อ ปี่ แง� แน ยองนา ซฺ่ืย พาจาว มางนา ซฺ้า แล แง�
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17 แฮ้งย้า

พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ ง อือนา ฮาย แม่น
แน กงาจากงาดื้ง ปี่ แฮ้ง ป่าว ม่า ลือ ชี นี้ ยา่ � แน ยา นองมู ยิวชฺา้ งบ่าอ่า พาจาว มา
งก้อง เว่อ แน ดื้ง ชี อือนา ป่าว ม่า แง� แน ยา ยิวชฺา้ ง พาจาว มาง ก้อง แท้ แน ดื้ง ชี
อือนา คาตา ย้า ป่าว ม่า แง� 18 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ยิวชฺา้ ง แน
ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ปล่อง แง� ยา ยองนา ปล่อง พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ
ทื่งกง่า แน กงาดื้ง ปี่ แง� ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า�
19 นี้ แม้แนยาว

นองมู ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อืม ฮากอางเจ้ออางจาด บ่าอ่า กาน� จ้า นองมู
นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อางมู เพล่อ แง� แน พาจาว มาง ยูม
้ ชฺา้ ง เพล่อ แง� 20 นอ
งมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ยูม
้ ชอ ชี แฮ้ง แม้ แน ย้าเป� ยาว พระเยซู ศิษย์เอก แน พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ยูม
้ ยื้ง อือ แน ทื่อช่างกานญา เป� แน พระเยซูคริสต์ ย่า ยูม
้ โย้เวอ
21
เสาเอก แน ทื่อ ช่างกานญา เป�
พระเยซู คริสต์ ยูม
้ โย้เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา ฮาย
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แง� แน ยูม
้ แฮ้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ
มอง เค่ ปี่ ยาว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง โบสถ์ อางฮื่อ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ แง� 22 นอง
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ เมอ� ยา นองนา แน คริสเตียนชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือนา โบสถ์อางฮื่อ แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าแง� ยาว โบสถ์อางฮื่อ นี้ ยา่ พาจาว
มาง อางค่องอางล้า มางนา ดื้ง ปี่ แง�

3
เปาโล ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ล่ากาน ว่าย ปี่ ย้าง

1 นี้ งย้า กงา คริสเตียนม้องน้าม อือนา อธิษฐาน ฮาย ปี่

นี้ ยา่ � กงาย่า เปาโล นั กโทษ
เพล่อ ชี มาง ย้า� ไม้ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ปาปาย� แน นองมู ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือ จองไจ กงา แฮ้ง ปาปาย แน� 2 นองมู นี้ ย่า อางแบ คู ม้า ม้า ย้า พาจาว ม้า
กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่ายาว ล่ากาน นี้ มาง ว่า ปี่ ล่าชี่ แน� ไม้ นองนา ปล่อง ล่าแง
แนนอ� 3 พาจาว ม้า กงานา ยาง อางเลิง่ อางโชง แฮ้ง แบ มย้าง ปี่ ล่าง� กงา นองนา
อางเลิง่ กื้น แน แต้ม ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 4 จาว่าแน นอง กงาอ้าน คูยาว นอง มือ
แบ คูแง� กงาย่า พระเยซู คริสต์ อางเลิ่งอางโชง แฮ้งนา ล้อม้อก แบกงา กาแง แน�
5 ค้าแต้ เวอ พาจาว ม้า อ่าซ่าง มางนา ยาง อางเลิง
่ อางโชฺง นี้ ง บ่าปี่ แบ� จ้า อามื้อ
ยา ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา ไจ ยาง อางเลิง่ อางโชง แฮ้ง ศิษย์เอก
แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ม่ายแบ ปี่ ชี�
่ 6 พาจาว มาง อางเลิง่ อางโชง แฮ้ยา่ ยิว
ชฺา้ งบ่า อ่า อือ ยิว ชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ก่ามป่อน กงาบู้ แฮ้งย้า เป� แน ยอง พระ
เยซู ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แฮ้งย้า เป� แน ยอง พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา
ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง ทื่งกง่า แน กงาบู้ แฮ้งย้า เป� อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ ง ม้าม้า แน ตอ
ล้า กงา กาง นี้ ยา่ � ไม้ ยอง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา เจ่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป�
7 พาจาว ม้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� ยา ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ กงานา ก่ามป่ อน ปี่
ล่าแง� ยา กงานา ยาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่า ยาว อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าแง�
8 กงา อางโต นี้ ง พาจาว มาง ชฺา
้ ง อือ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ปีน แตปีน นา เลิน
่ เลิน
่ บ่า อ่า
เวิม� พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ยาว ก่ามป่อน นี้ มาง ปี่ ล่าแง� ยา กงา
นา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่า ปี่ ล่าแง� พระเยซูคริสต์ ยองนา อางเลิง่ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่
ปี่ กงา กาง แฮ้ง� ยาว อางเลิง่ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ นี้ ยา่ นาบาตา ฮื่อ ชฺา้ ง บ่า แบ เคอ
9
กา แอเคอ ย้า� พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่ายาว อางเลิง่ นี้ เลิง่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
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ม่ายแบ ปี่ ล่าแง� ยาว อางเลิง่ นี้ เลิง่ ย่า พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง แต่ง เมอ จาย โชง
ชี ชียา้ ง ย้าเป�
10 พาจาว มาง นี้ แม้ แน ฮา ชี นี้ ยา
่ � ไม้ ยา แด่ ยา่ ยอคา อือ นา แน เท่ วาด่า ยอคา
อือนา ฮายแบ ปี่ แง� ยอง พาจาว มาง ยาง ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ฮา ปี่ ชี แฮ้ง กงามย้าง
เมอ� พาจาว ม้า วีไ่ ซป้านญา ล้อม้อก จา แงแน� 11 พาจาว ม้า อางเลิง่ นี้ แม้แน ฮา
แงแน เย้ง ชี มล่าง คางญ้า� ยาง ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่ง กาซื้ง แน ฮาเมอ ย้า� แน ยา
พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ไจ อางเลิง่ นี้ เลิง่ ฮาย เปิน ปี่ ง ญ้า�
12 กงู

พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน อธิษฐาน ฮา จอ กา ชี นี้ ยา่ �
ไม้ กงู พระเยซู คริสต์ นา นื งบาชี คูชี แฮ้ง แน ยางก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ คูชี
แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� 13 กงา นองนา ป้า ล่า ปานา� นองมู นี้ ยา่ กงา ตูกพานลาบ้าบ ชี
แน กงากย่า เมอ นื งบาบ่าด่อ โจ� กงา ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ � ไม้ นองนา จองไจ กงา
ปี่ ล่าแง แนนอ�
พระเยซูคริสต์ มาง ลาก ย้าง

14 นี้ งย้า

กงา พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ป่าตูคู อธิษฐาน ฮา นี้ ยา่ �
จาว ม้า มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย้าเป�

15 พา

16 พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง เวอ� นาง อางค่องอางล้า แฮ้ง ไจ ยองนา ฮา นื งบา
แก่นคา ปี่ ปาว�
17 พระเยซูคริสต์ เวอ� ยอง นื งบา คล้าว โย้เวอ ดื้ง ล่าปาว� ไม้ ยองมู แฮ้ยา
่ นางนา
นื งบาชี ล่าแง� ยองนา ฮาย พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮา ม้า
ม้า แน ลาก ลางกา ปี่ ปาว� ไม้ ยอง จี่วด
ี แฮ้งนา ฮาย แก่นคา ปี่ คาไล� จฺืงจฺ้ ืง อางฮื่อ
นื้ งชฺา่ เวอ อางเช น่า แน ดื้ง ชี อือ แม้แน� 18 ยองนา แน พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ฮายแบ ปี่ ปาว� นาง กงู นา ลาก ล่าง แฮ้ยา่ อางฮื่อ แน ลี นนื ง บ่าจา� 19 นาง
ลาก แฮ้ บ้าเจอล้อม้อก แบ แอ ย่าก เวิม� ยองนา นาง ลาก แฮ้ง กงาแบ กงามย้าง ปี่
ปาว� ยาว ยอง จี่วด
ี แฮ้งมือ พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง ปลื้ง ย้า จาแง�
20 พาจาว เวอ� นาย่า นาง ล่าที่ แฮ้ง กงู จี่วด
ี นู้เวอ อางไจ กงา กาย้า� ยาว นา กงู
นางนา ป้า ล่า ชี่ แฮ้ง แน กงู เย้ง ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮา กงา กาแง� 21 กงูมู นี้ ยา่ พระ
เยซูคริสต์ ปาปาย พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย แล คู ปาว� อาเมน�

4
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ย้าง

1 กงาย่า

จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ฮูจ่า ปาปาย นั กโทษ เพล่อ ชี มาง ย้า� กงาย่า นองนา
ป้า ล่า ซีค
่ ้า� พาจาว มาง นองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา ซูม แน จี่วด
ี ไจ คู ปาว
แน� 2 บ่าจี่โอ่ด จ่าแล่ โจ� กูญ่าม แน อางเซิง่ อางไซ่ ด่อล่อ แน จา โว� ก่ามโอ่ด จา
โว� ลากฮูม ลางกา โว� 3 อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้าย่า นองนา ฮาย ทื่อลู่ม
ทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ ล่าง ญ้า� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง แม่น แน ทื่งกง่า แน ดื้ง เป�
บ่าซีบ่าแล ลางกา โจ� ไม้ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ แล ปี่ ง น้ อ� 4 กงูมู พระเยซู นา
นื งบาชี คูชี อือย่า ชฺา้ ง ทื่อม่าง กาแน เพล่อ ชี ช้อดย้า� กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ค่าตอง
นื งบา นู้เวอ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ทื่อม่าง กา แน จา ชี แน ทื่อช่างกานญา
เป� แน กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ ทื่อช่างกานญา นื งบาแก่นจ่า คูแง� พาจาว มาง กงูนา
ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง แน ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง แน� ไม้ พาจาว ม้า กงูมู คา
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โคลาโค นี้ ง นา ฮ้าว ล้า ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าง� 5 แน จี่ ว ีด อางซื้ง ทื่อ ม่าง กาแน จา
ปี่ ล่าง� แน ทื่อเจ่อ กาแน เจ่อ ปี่ ล่าง� แน ทื่อเจ่อ กาแน ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่
ล่าง� 6 แน พาจาว ทื่อม่าง กานญา จา ปี่ ล่าง� แน พาจาว นี้ ม้า กูยา่ งกูเจ้อ อือ อาง
โบ้ง มาง ย้า� แน กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา ฮูพลา ชี มาง ย้า� แน ยา กู ต่องกู ตี่ ย้า ดื้ง แง�
แน ยา กูยา่ งกูเจ้อ อือก้อง ดื้ง แง�
7 กงูมู นี้ ยา
่ พระเยซูคริสต์ ลากซื่งกง่ากย้า ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง วา ย้า แบบู้ คี่จ่าง
ฮากนา ปล่อง ตอ กาแง� 8 แฮ้งย้า พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“ยาง มู่งท่า เวอ ดื้ง แล เมอ�
ยา ชฺา้ ง อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่ออ่าน อือนา คาตา ย้า ซฺ่ืยแล แง�
แน ยา ยาง ชฺา้ ง อือนา ก่ามป่อน ปี่ แง� แน� ✡
9 พระคัมภีร ์ เวอ “ยา มู่ง ท่า เวอ ตาแล แง� แน แต้ม ชี ชี แฮ้ ยา
่ � มอ แบ ปี่ แง
พระเยซู มู่งท่า จายลือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ยาว มู่งท่า เวอ แล แล่แง แน�
10 พระเยซู ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี มาง ย้า� แน มู่ง ท่า อางมอง เลิน
่ เลิน
่
เวอ ดื้ง แล ชี มาง ย้าเป� แน ยา กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา มาง ย้า�
11 พระเยซู ยาง ชฺา
้ ง อือนา ก่ามป่อน ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ นี้ แม้แน เป� ทื่อบ่า อือนา ศิษย์เอก
เพล่อ ปี่ ชี�
่ ทื่อ บ่า อือ นา พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เพล่อ ปี่ ชี�
่ ทื่อ บ่า อือ นา อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ป่าว ปี่ ชี�
่ ทื่อบ่า อือนา คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ ชี�
่ ทื่อบ่า อือนา คู่ เพ
ล่อ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ปี่ ชี�
่ 12 ไม้ ชฺา้ ง นี้ อือย่า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่
บ แง� ไม้ ยองนา พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ แง แนนอ� ยาว นี้ ยา่ พาจาว มาง
ชฺา้ ง อือนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แก่นคา แล ปี่ แง� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู
คริสต์ อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� 13 กงูมู คาโคลาโค นี้ ง ทื่อเจ่อ กาแน เจ่อ เมอ
ตื่อเคอ� แน พาจาวอางย่า ม่าง อางเลิง่ แฮ้ง ทื่อเจ่อ กาแน แบ เมอ เคอ� ยาว กงูม
คริสเตียนชฺา้ ง อางแก่นอางคา เพล่อ แง� แน กงู พระเยซูคริสต์ เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน
กูยา่ งกูเจ้อ ย้า เพล่อ แง�
14 ไม้ นี้ ยา
่ กงูนา ย่าเก อางอี เจ่อ อางไง่ อือ แม้แน บ่าปี่ เพล่อ แล ล่า แนนอ� แน
กงู นื งบา แฮ้งนา ล้างฮ้าด เอิก เมอ� แน ฮ้างม้าน ตอ เมอ ล้อง ล้าง ปูย กว่า ชี อือ แม้
แน บ่าปี่ เพล่อ ล่า แนนอ� แน กงูนา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี คู่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ จ้อบ เจ่อ ปี่
ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าปี่ เจ่อ ล่า แนนอ� 15-16 จ้า กงูมู นี้ ยา่ ลากฮูม ลางกา ปาปาย อางเลิง่
ม้าม้า จี่ ปาว� แน คริสเตียนชฺา้ ง อางแก่นอางคา เพล่อ แลน แล่ ปาว� อางอ้าน แฮ้ง
ล่อ บ่า ปา แน� ยาว พระเยซู คริสต์ เพล่อ ชี แฮ้ง แม้ แน กู ยา่ งกู เจ้อ แน เพล่อ ปาว�
พระเยซู คริสต์ อางตู่ แน ทื่อ ช่างกานญา เป� แน กงูมู พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ชี นี้
อือย่า พระเยซูคริสต์ อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา เป� กงูมู พระเยซูคริสต์ อางโต
แฮ้ง เพล่อ ชี นี้ ยา่ อางตู่ บ่าจา แน บ่าดื่ง กงากา เป� ยาว พระเยซูคริสต์ อางโต นู้เวอ
กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่ากาน กงาปล่อง ว่า ลางกา แง� ไม้ อางโต แฮ้งนา ค่อล้า แก่นคา ปี่
แง แนนอ� แน ลาก อางเลิง่ อือ ปลื้ง แน จา ปี่ ง แนนอ�
นอง เพล่อ คาแม้แน ชี่ อือ
จี่ วด
ี อางซื้ง มาง จี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เป� นี้ แม้ แนยาว กงา นองนา นี้ แม้ แน ม่า
ล่า ปานา� นู้เวอ จาย แล ปี่ นี้ ยา่ นอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กาง อือ แม้แน จี่
วีด บ่าไจ คู โจ� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื อางเลิง่ จองไจ บ่าจา อือ แอ่ แน เย้ง แง� 18 ยอง ก่ามกืด
17 กงา
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บ่าแม่น แฮ้ยา่ � ไม้ ยอง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กาง แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� แน ยอง
ลื้ กล้า น แฮ้ง ปาปาย ย้า ยอง พาจาว มาง ก้อง จี่ วด
ี อางซฺ่ือ บ่า กงาบู้ แฮ้ยา้ � 19 ยอ
อางบล่าบ ฮา ยาว บ่าซ่าจอ ชีล้า� ยอ ตานฮา อางเลิง่ อือนา ตี่นต้อง คูแง� ยาว ยอ
ยอง นื งบา แฮ้งนา บ่าม่า จ่าแล่ คู�
20 นอง

พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ เมอ� อ่าซ่าง มาง นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น แฮ้ง บ่า
ม่าบ่าอู่บ ฮา ปี่ ล่าเป� 21 อามือ นอ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา แบน ญา�
แน ยาง ม่าอู่บจี่ ต่าง ม้าม้า แฮ้งนา แบน ญา เป� 22 ม่าอู่บจี่ ต่าง อือย่า นอง ตานฮา
อือนา ฮาย ว่าง ปี่ ง� ค้าแต้ เวอ นอ ค่าตอง ตานฮา แฮ้งนา ฮายเค่ แง� ยาว นอง ตาน
ฮา แฮ้ยา่ นองนา ฮาย ก่างพยา ปี่ ล่า แง� 23 พาจาว มางนา ตอ นอง นื งบา แฮ้ง นา
เพ่น ปี่ ปาว� 24 แน ชฺา้ ง พาจาว มางก้อง นื งบา อางซฺ่ือ กงาบู้ ชี อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ คู
ปาว� อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮา คู ปาว� แน จี่วด
ี เซฺิง่ ซฺ้าง แน ไจ คู ปาว�
25 นี้ แม้ แนยาว จี่ จอบ แฮ้ง ว่าง โว� คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� อางเลิง
่ ม้าม้า
แฮ้ง จี่ ลางกา ปาว� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ อางโต โย้เวอ ล่า ปู่ ล่า คื่อ แน ม้าง
ม้าเจ้อ ทื่อบ่า อือ ย้าเป�✡ 26 “นื งบาค่า ยาว อางบล่าบ บ่าฮา โจ�”✡ บ่าวื่ง ฮู่ โย้เวอ นื
งบาค่า แฮ้ง ว่าง โว� อางนื ง บ่าปี่ ปูน โจ� 27 แด่ยา่ ยอคา มางนา นองนา บ่าปี่ ก่าจ่า
ล่าโจ�
28 ฮาก อางเกิง
่ ค่าว กว่า แฮ้ง ว่าง โว� จ้า ค่าตอง ล่าปู่ แฮ้ง ไจ ล่ากาน จองไจ อาง
จา อือ ว่า ปาว� แน ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา อางเกิง่ เปิ่ ง ปี่ โว�
29 จี่ต่าง

อางน้าบื้น อือนา บ่าจี่ โจ� จ้า จี่ต่าง อางน้าบื้อ อือ จี่ โว� ไม้ ฮากนา นื งบา
แฮ่ง ปี่ แง แนนอ� ไม้ ชฺา้ ง จี่ ต่าง กงากย่า ชี อือนา จองไจ กงา ปี่ แง แนนอ� 30 พา
จาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา บ่าฮาย นื งบาชูม
่ ปี่ โจ� พาจาว ม้า
ย่า ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา นอง นื งบา คล้าว โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง� ไม้
ฮา แบ ปี่ แง� นอ ยาง ชฺา้ ง แน� ยาว ฮา แบ ปี่ แง พาจาว ม้า นองนา กาญ่าม เวอ
มู่งท่า ซฺ่ืยแล ล่าง แน�
31 นอง

นื งบา คล้าว โย้เวอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื วี โค โว� ฮากนา นื งบาค่าด้า อือ� ฮากนา
นื งบาค่า อือ� จี่เจ้ กาง อือ� ฮากนา อางไล้จี่กาน อือ� แน อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ งกูเจ้อ
อือ� 32 ลากซื่งกง่ากย้า ลางกา โว� อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ลางกา โว� อางเลิง่ บ่ายู่
ลางกา โจ� พระเยซูคริสต์ ปาปาย พาจาว มาง นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าง แฮ้ง
แม้แน�

5
อางแปล้นอางซ้า แน อางวื้งอางว้าง ย้าง
พาจาว มาง อางย่า ลาก อือ เป� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน
ฮา ปาว� 2 พระเยซู คริสต์ กงู นา ลาก ล่าง แฮ้งแม้แน ฮากนา ลาก โว� ยา ยาง จี่วด
ี
แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่าชี�
่ ยา พาจาว มาง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นื งบาจาบ มาง ย้าเป�
1 นอย่า

นอง พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ เมอ ป้อ งก้า อางเลิง่ อางซี บ่า ฮา โจ� แน อางเลิง่
ซฺ่า จอ คาแม้ แน ชี่ อือ บ่า ฮา โจ� ค่า ตอง จองไจ กงา อือ แอ่ แน บ่า ฮา โจ� 4 จี่ ต่าง
จองไจ บ่าจา อือ แน จี่ต่าง อางน้าบื้น อือ บ่าจี่ คูโจ� จ้า พาจาว มางนา จี่ ขอบคุณ ฮา
คูโว� 5 นอย่า แบ ชี คู ปาว� ชฺา้ ง คาโคลาโค ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูญ่าม แน ฮา แล
3
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คูง อือ ย่า� แน ชฺา้ ง อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ง นา พาจาว มางนา ล่อ บ่า ปา แน กงา ซี้ง อือ
ย่า� พาจาว แน พระเยซูคริสต์ เย่ด อางเมิง โย้เวอ บ่ากงา แล แน�

อ่า ซ่าง มางนา จี่ ต่าง จองไจ บ่า จา แฮ้ง บ่า ปี่ ไจ นองนา จ้อบ ล่า โจ� ไม้ พาจาว
ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา บ่าน่าจ่า อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� 7 นี้ แม้แน แบน ยาว ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื นา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ� 8 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ ค้าแต้ เวอ นอ อางวื้งอางว้าง
เวอ ดื้ง ชี ช้อด ย้า� จ้า อามือ นอ พาจาว มาง ก้อง อางแปล้นอางซ้า กงาบู้ ญา� นี้ แม้
แนยาว นอง อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง ชี แฮ้งนา ซูม แน จี่วด
ี ไจ ปาว� 9 ชฺา้ ง อางแป
ล้นอางซ้า เวอ ดื้ง อือย่า� ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น แน อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา อือ
ย้าเป� แน ชฺา้ ง อางเลิง่ ม้าม้า จี่ อือย้าเป� 10 แม่น แน ฮู ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบา
11
จาบ แฮ้งแม้แน ฮา ปาว� ชฺา้ ง อางวืง้ อางว้าง เวอ ดื้ง ชี อือก้อง ทื่งกง่า แน อางเลิง่
บ่าแม่น แน อางเลิง่ จองไจ บ่าจา อือ บ่าฮา โจ� จ้า ฮากนา ฮายแบ ปี่ ปาว อางเลิง่ แฮ้
อือ บ่าแม่น แน� 12 ไม้ ยอง อางเลิง่ อางโชง ฮา ชี อือ จี่ เคอ ยาว ซฺ่าจอ คาบอล้อ ย้า�
13 จ้า อางแปล้นอางซ้า เวอ กู ยา
่ งกูเจ้อ อือย่า เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง� 14 ไม้ อางแปล้น
อางซ้า แฮ้ยา่ ท่อ แล ปี่ ชี่ อือเมอ ฮาย แปล้นซ้า ปี่ ง� นี้ งย้า นี้ แม้แน จี่ต่าง จี่ ชีช�
ี
“ชฺา้ ง ยู่ ชี มาง เวอ� ทานล้า ปาว�
6

ชฺา้ งซฺี้ ชี มาง เวอ� แต่ลาน แล่ ปาว�
ยาว พระเยซูคริสต์ นางนา อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง ท่อ ปี่ ล่าแง� แน�
15 แฮ้แม้แนยาว

แม่น แน แล่มจ่าแล่ โว� นอย่า บ้าเจอ แม้ จี่วด
ี ไจ แง แน� ชฺา้ ง
ล่าจ่าง แม้ แน บ่าเพล่อ คูโจ� จ้า ชฺา้ ง อางแอ้น แม้แน เพล่อ คูโว� 16 อามือ ชฺา้ ง นี้
ย่า อางเลิง่ บ่า แม่น อือ แอ่ ย้า ฮา คูแง� นี้ แม้ แนยาว อางญ่าม กูญ่าม แน อางเลิง่
อางแม่น ฮา คูโว� 17 แฮ้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง ล่า จ่าง บ่า เพล่อ คูโจ� จ้า แบ ชี คูโว� จี่ ว ี
ดอางซื้ง ม้า นองนา บ้า เจอ ฮา ปี่ ล่า ซี้ แงแน� 18 แต่ ค่า บ่า ม่าว โจ� ไม้ นอง จี่ วด
ี
แฮ้งนา ฮาย ก่างพยา ปี่ ล่าแง� จ้า อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ปลื้ง แน จา
ปี่ ปาว� 19 สดุดี เพ่ง� สรรเสริญ เพ่ง� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง เพ่ง แฮ้ง
ฮ้าว ปี่ ลางกา คูโว� ยาว นอง นื งบา คล้า ว เวอ จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา สรรเสริญ เพ่ง
แฮ้ง ฮ้าว ปี่ โว� 20 ยาว กูเลิง่ แน พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา ขอบคุณ ฮา คูโว� ไม้ นอ
พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง น้ อ�
อางบี่อางบล้อง

21 พระเยซู คริสต์

นา นาบทื้อ ปาปาย แน น้า จ่าง กาโว� 22 นองมู ค่าบา เพล่อ คูชี
อือ เวอ� ค่า ตอง อางบล้อ ง นา น้า จ่า โว� นอง พระเยซู คริสต์ นา น้า จ่า ชี่ แฮ้ง แม้
แน� 23 ไม้ อางบล้อง นี้ ยา่ ค่าบา มาง อางตู่ แฮ้ง เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา� พระ
เยซู คริสต์ คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางตู่ เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ยาว คริสเตียนชฺา้ ง ยาง
อางบล่า บชออ่อก ปี่ ชี่ อือย่า ยาง อางโต แม้ แน เพล่อ ชีออ
ื ย้าเป� 24 คริสเตียนชฺา้ ง
อือ พระเยซูคริสต์ นา บ้าเจอล้อแม้ น้าจ่า แง� ค่าบา นี้ ง ค่าตอง อางบล้อง นา แฮ้แม้
แน กูเลิง่ แน น้าจ่า โว�
25 ยาว นองมู อางบล้อ ง เพล่อ คูชี อือ เวอ� ค่า ตอง ค่า บา นา ลาก โว� พระเยซู
คริสต์ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ลาก แฮ้งแม้แน� แน คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ซฺี้ แต่น ชี แฮ้ง
แม้ แน� 26 พระเยซู คริสต์ นี้ แม้ แน ฮา ชี นี้ ย่า� ไม้ ยา ล้าง แน ยาง จี่ ต่าง แฮ้ง ไจ
คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง� 27 พระเยซู นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ � ไม้ ยาง ชฺา้ ง อือ
นา จี่วด
ี แม่นมาง แน จา ปี่ ง แนนอ� ยา ยาง ชฺา้ ง อือ จี่วด
ี แฮ้งนา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง� เจิน
้
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เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา� แน อ่าซ่าง มางนา จี่เซฺ่อ บ่าปี่ จา แน� 28 อางบล้อง นี้ ง ทื่อช่าง
กานญา ค่าตอง ค่าบา นา ลาก โว� ค่าตอง อางโต นา ลาก จ่าแล่ง แฮ้งแม้แน� อางบ
ล้อง ค่าบา นา ลาก อือย่า ค่าตอง อางโต นา ลาก จ่าแล่ง แน ทื่อช่างกานญา� 29 ไม้
อ่าซ่าง มาง ค่าตอง อางโต นา เม้อ จ่าแล่ง แน บ่าจา� จ้า แม่น ย้า ฮูพลา จ่าแล่ แง�
พระเยซู คริสต์ คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา ฮู พลา แฮ้ง แม้ แน ย้า� 30 ไม้ กงู ยา่ ยาง อางโต
โย้เวอ ล่าปู่ ล่าคื่อ อือ ย้าเป�
31 ไม้ พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� “ค่า พ่าย่ า นี้ ย่า ค่า ตอง
อางบา อางโบ้ง นา เจิก
่ ยาว ค่าตอง ค่าบา ก้อง ดื้ง แอ แง� ยาว เย่ด ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ
กาแน เพล่อ แง�”✡ 32 นี้ เลิง่ แบ แอ อางย่า ก� นี้ งย้า กงา นี้ เลิง่ ไจ พระเยซู คริสต์
แน คริสเตียนชฺา้ ง อือ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ชี่ แฮ้ง เพ้ก แง� 33 บ้าเจอล้อแม้เวิม
จาคาปี่ ว� อางบล้อง คาโคลาโค นี้ ยา่ ค่าตอง ค่าบา นา ลาก คูโว� ค่าตอง นา ลากจ่า
แล่ง แฮ้งแม้แน� ยาว ค่าบา นี้ ง ค่าตอง อางบล้อง นา นาบทื้อ คูโว�

6
อางย่า แน อางบา อางโบ้ง
อางย่า เพล่อ คูชี อือ เวอ� อางบา อางโบ้ง จี่ต่าง นา น้าจ่า โว� นอง นี้ แม้
ฮา นี้ ยา่ อางซูม� ไม้ นอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง น้ อ� 2-3 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม
ชี ชี แฮ้ยา่ � “ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นาบทื้อ โว� ยาว นอง มือ แม่น แน จาบื่อดื้
งบื้อ ย้า จาดื้ ง แล แง� ยาว นอง มือ ชฺา้ งอางเมิง นู้ อ่า ญู ซฺ้ืง แน กงาดื้ง แล แง�”✡
แน นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว เวอ ต่องก่าต่าง ก่ามค่าน จา ชียา้ ง ย้าเป�
4 นองมู อางโบ้ ง เพล่อ คูชี อือ เวอ� ค่า ตอง อางย่า นา บ่า ฮา นื งบาค่า ปี่ โจ� จ้า
ยองนา แม่น แน ม่าอูบ
่ โว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แฮ้งแม้แน�
1 นองมู

ย่าเจ่น แน เจ้านาย อือ
ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือ เวอ� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ค่าตอง เจ้านาย มางนา ปีน
แตปีนนา แน นาบทื้อ น้าจ่า โว� นอง พระเยซูคริสต์ นา นาบทื้อ น้าจ่า ชี แฮ้งแม้แน�
6 ย่า เจ่น ทื่อ บ่า จา แง ค่า ตอง เจ้า นาย มาง ยางนา ฮู เมิน ญา ล่า กาน ว่า แม่น แง�
ไม้ ยาง เจ้านาย มางนา ยางนา จี่ โญกจ่าญ่อ ปี่ ง แนนอ� จ้า นองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน บ่า
ฮา โจ� จ้า ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า คู โว� ไม้ นอ พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น น่ อ� แน
พาจาว ม้า นองนา ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ซี่ แง เป� 7 ล่ากาน ว่า เมอ จี่วี
ดอางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แม้แน นื งบาต่องม่อนซ้า แน ว่า โว� ไม้ กงู ชฺา้ ง อือนา
แอ่ แน ล่ากาน บ่ากงา ว่า ปี่ เป� 8 บ่าลู่ ม โจ� นอย่า ย่าเจ่น เพล่อ ล่า อ้าว บ่าเพล่อ
เวิม� อางเลิง่ อางแม่น ฮา ยาว จี่วด
ี อางซื้ง มาง ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ แงแน�
9 ทื่อช่างกานญา นองมู เจ้านาย เพล่อ คูชี อือ เวอ� ค่าตอง ย่าเจ่น อือนา แม้นบา
แน บ่า เค้ โจ� บ่า ลู่ ม โจ เป� นอง เจ้า นาย แน ยอง เจ้า นาย ม้า มู่ง ท่า เวอ ดื้ง แง�
แน ยา พาจาว อางซืออางปลอง เป� แน อ่าซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี�
่
5 นองมู

พาจาว มาง อางเกิง่ รบเซฺ่อ ย่าง
นู้เวอ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ก้อง แท้ แน ดื้ง คู โว� ไม้ ยาง ล่าที่ อางฮื่อ
แฮ้ง นอง นื งบา แฮ้งนา ฮา แก่นคา ปี่ คาไล� 11 ตาฮ้าน อือ มยาทาง แน อางเกิง่ รบ
เซฺ่อ กาบ่า กาเจ้อ อือ ท่าม อ่อก รบ แอ ชี อือ แม้ แน ย้า� นอ อางเกิง่ รบเซฺ่อ พาจาว
10 นี้ แม้แนยาว

✡ 5:31 5:31 ปฐมกาล 2:24
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มาง นองนา ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง กงาท่า ม อ่ อกแอ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา รบ แอ แง�
12 ไม้ กงู ชฺา
้ ง อือนา บ่ากงา รบ ช่าง� จ้า กงู แด่ยา่ ยอคา แน แด่ยา่ ล่าที่ อางจา อือนา
รบ ช่าง แง� 13 นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง นองนา อางเกิง่ รบเซฺ่อ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ก่า ตูม
แล่ คูโว� ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา รบ ช่าง เมอ นองนา บ่าปี่ ฮื่น ล่า แน รบ แล
ปี่ ล่าง น้ อ�
14 แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� อางเลิง
่ ชี
่ ม้าม้า จี่ โว� ไซฮาง อางจ่อ เวอ ฮีด
แล่ ชี่ แม้ แน� อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แน อางเลิง่ อางซื ออางปลอง อือ ฮา โว� ไม้
อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แน อางเลิง่ อางซื ออางปลอง ฮา นี้ ยา่ นองนา ฮู พลา ล่าง�
ตาฮ้า น นื้ ง เอิก
้ เวอ ซฺ้าม อางแพ้ น กาน แล่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน ย้า� 15 อางเลิง่ อางแม่น
นองนา ฮา จาบื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่าง แฮ้งนา นื งบาชี โว� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ นองนา ฮู
พลา ล่าแง� นอง แค้บ ตา อ่อก รบ แอ แฮ้งแม้แน ย้า� 16 พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี
โว� ไม้ นอง ยางนา เจ่อ ชี แฮ้ง นอง ซฺ้ามอางแพ้น ท่าม อางโต แล่ม แล่ชี่ แฮ้งแม้แน
เพล่อ ปี่ แง น้ อ� ซฺ้ามอางแพ้น นี้ ยา่ นองนา ซาตานแด่ยา่ ยอคา เพล่อ ชี มาง บล่า บี่
ท่อ แฮ้ง บ่าปี่ กงาง ล่า แน ปล่อง ชี ล่าง� 17 พาจาว ม้า นองนา อางซีอางบล่าบ ปูน
ปี่ ล่าชี่ แน เจ่อ โว� ยาว นอง เจ่อ แฮ้ยา่ ซฺ้ามตู่ชอ
่ ง แม้แน ย้า เพล่อ แง� แน พาจาว
จี่ต่าง แฮ้ง ไจ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ก่าไจ่ ปี่ ปาว� ไม้ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ยา่ อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง มยาทาง ย่าง แน ทื่อช่างกานญา เป�
18 นอง กู เทอ แน อธิษฐาน ฮา เมอ บ้า เจอ อางเลิง
่ เวิม� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง นองนา อธิษฐาน ฮา ป้า ปี่ ล่า ซี่ ง แฮ้ง แม้ แน ป้า โว� นี้ แม้ แนยาว
กูญ่าม แน อางโต แล่ม แล่ โว� แน คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง
ชี อือนา กูนืง แน อธิษฐาน ฮา ปี่ โว�
19 กงานา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่า โว� ไม้ กงา จี่ เมอ พาจาว มาง กงานา จี่
ต่าง แฮ้ง ปี่ ล่าง แนนอ� ไม้ กงานา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น อางโชฺง แฮ้ง ชฺา้ ง
อือ นา ม่า จอ ปี่ ล่าง แนนอ� 20 กงาย่า พาจาว มาง จี่ ต่างจี่ แต่ นฮู เป� แน อามือ
กงา คอก นู้เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว แง� กงานา พาจาว มางนา
อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า ปาว� พาจาว มางนา ป้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง เจิน
้ เจ้อ นา
บ่าแค แน ป่าว ปี่ ล่าปาว� กงา จี่ คา ซูม แฮ้งแม้แน�
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ ก่ามป่อน ย่าง
กงู คริสเตียนม้องน้าม ลาก มาง� แน ยา จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ย่าเจ่น อางซื
ออางปลอง มาง� ยา กงา อางเลิง่ คาโคลาโค แน กงา บ้าเจอ ฮา แงแน นองนา อูบ
่ น้า
ปี่ ล่าง� 22 กงา ยางนา ซฺาลือ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นองนา กงู บ้าเจอล้อแม้ จาดื้ง แงแน ม่าย
แบ ปี่ ล่าแง� แน นองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ลือ ล่าง�
23 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยอง
นา ฮู พลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮาย ลาก ลางกา ปี่ ปาว� แน
ยองนา ฮาย พระเยซู นา เจ่อ แล ปี่ ปาว� 24 พาจาว เวอ� ยองมู คาโคลาโค พระเยซู
คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ลาก อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
21 ที คิกั ส

ฟิลิปปี 1:1
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เปาโล ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
แต้ม เคอ ชียา
้ ง

ฟิลิปปี

เปาโล ยาง คอก อ้อง เมอ ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา คาตา ย้า
โจ้ ดมาย แต้ม เคอ ชี� คอก เปาโล นา ล้อง ชี ชี แฮ้ ยา่ โรม อางเมิง เวอ ดื้ง นาตู้�
แฮ้ญ่ามเมอ เปาโล ก้อง อางเลิง่ อางตู กอางพาน ไลเลิง่ ย้า ตอล้า ชี� จ้า บ้า เจอล้อ
แม้ เวิม ยา พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง บ่า ว่าง� โจ้ ดมาย นี้ ช่า บ้า บ ฮายแบ ปี่ แง�
เปาโล พาจาว มางนา ม้า ม้า ย้า นื งบาชี แง� แน ยา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้งนา กย่างม่อนซ้า แงแน� เปาโล โจ้ดมาย นี้ ชา่ บ้าบ แต้ม ชี นี้ ยา่ � ไม้ ฟิลิปปี อาง
เมิง เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา นื งบาแฮ่ ง ปี่ แนนอ� แน ยอง พลู้ ท่าน ยางนา
ปล่อง คูชี แฮ้ง ขอบคุณ ฮา แนนอ�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล เป� โจ้ดมาย นี้ ม้า ทิ โมธี ไกง้ แต้ม แอ� ไกง้ พระเยซู คริสต์ ย่าเจ่น�
ไกง้ ฟี ลิ ป ปี อางเมิง โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ นา
แต้ม เคอ แง� แน คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ นา แน คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา ปล่องฮู อือ
นา คาตา ย้า แต้ม เคอ แง� 2 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วี
ดอางซื้ง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา
แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว�
1 กงา

เปาโล อธิษฐาน จี่ต่าง ย่าง
กงาย่า นองนา โมงซฺ้า ล่า เมอ กู เทอ ย้า กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง�
4 กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่า เมอ กู เทอ ย้า นื งบาต่อ งม่อนซ้า
แง� 5 กงา นื งบาต่อ งม่อนซ้า นี้ ย่า� ไม้ นอง กงานา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ปล่อง ป่าว ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า� นอง ต่องก่าต่าง เจ่อ ชี แฮ้นืง จาย อามือ เคอ
แน� 6 กงา อางแบ ม้า ม้า ย้า พาจาว ม้า นอง อางมู นู้เวอ ต่อ งก่า ต่าง ล่า กาน อาง
แม่น นี้ ง ฮาย ตอล้า ปี่ ชี่ แน� ยาว ยา ล่า กาน อางแม่น นี้ ง ว่า แล แล่ แง� แน ยา
พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ง แฮ้นืง เวอ ล่ากาน อางแม่น นี้ ง ว่าเปิน ปี่ แง�
7 กงา นื งบา นี้ ยา
่ นองมู คาโคลาโค นี้ งนา กูญ่าม ย้า ลาก ล่าแง� ยาว กงา นองนา
นี้ แม้แน ลาก ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ย้า� ไม้ นองมู นี้ ยา่ กงานา พาจาว มาง ล่ากานว่า ปี่
ล่าชี่ นี้ ง ปล่องว่า ล่าแง� ตื่น กงา คอก ดื้ง เมอ� แน กงา ฮากนา พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงา กา แน ป่าว ม่า เมอ คาตา ย้า� 8 พาจาว
ม้า อางแบ ย้า� กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่าง แน� กงา นอง
นา ลาก ล่าง� พระเยซูคริสต์ นองนา ลาก ล่าง แม้แน ย้า�
9 กงา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้ า แง� นองมู นี้ งนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน
ลากฮูม ลางกา แล ปี่ โว แน� ยาว นองนา แบ ปี่ ล่าโว พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้
บ้าเจอ แน� ยาว บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม นองนา แบ ปี่ ล่าโว บ้าเจอล้อแม้ กงาฮา
แงแน� 10 ไม้ นองนา อางเลิง่ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ อือ แช้ยู้ ปี่ ล่าง แนนอ� แน นองนา
ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ� แน พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เมอ
นองนา เจิน
ี นู้เวิม อางเลิง่ อางแม่น
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า แนนอ� 11 ยาว นอง จี่ วด
ม้าม้า อือ ปลื้ง ย้า จา แง� ยาว นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ทื่อม่าง ญา อางฮา เพล่อ ปี่ กงา
3

ฟิลิปปี 1:12

413

ฟิลิปปี 1:26

กาแน� ไม้ ชฺา้ ง อือ นา พาจาว มาง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง แน สรรเสริญ
ฮา ปี่ ง แนนอ�
เปาโล คอก อ้อง เมอ ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา เจ่อ ชียา้ ง
12 คริสเตียนม้องน้าม

นอง เวอ� แบ ชี คูปาว� กงาก้อง อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า ชี นี้
ย่า ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง เจ่อ บย่า เค่ ปี่ ชี่ ม้าม้า ย้าแน�
13 ยาว นี้ ยา
่ ตาฮ้า น ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ ยูม
้ ล่อ ฮู อือ นา� แน นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ฮาย กงาแบ ปี่ ง ญ้า� กงานา คอก ล้อง ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงา พระเยซู คริสต์ นา
ล่ากานว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าแน� 14 แน กงา คอก อ้อง ชี นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม
อางบย่า ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นื งบาชี คูช�
ี ยองมู นี้ ยา่
พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ม่าอูบ
่ เมอ บ่าซ่าจอ แน เจิน
เจ้
อ
นา
บ่
า
แค
คู
�
้
15 จ้า

ม้าม้า นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ม่าอูบ
่ ฮู อือ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า จา แง� ฮากนา เจอค้อย แง� แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่ เลอ ซี้ แง แน� จ้า ชฺา้ ง
16
ทื่อบ่า อือย่า อางซืออางปลอง ม้าม้า ย้า� ไม้ ยอ กงานา ลาก ล่าง� แน ยอ อางแบ
คู พาจาว ม้า กงานา ฮากนา ป่าวม่า ปี่ ล่าง� ยาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า อางเจ่อจ่ากงา กาแน� 17 จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางซืออางปลอง ม้าม้า บ่าอ่า� จ้า
ยอ ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงาซี้ แง� แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่ เลอ ซี้แง� ยองมู นี้
ย่า เย้ง แง กงา คอก อ้อง เมอ กงานา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮาย ตูกพานลาบ้าบ
ปี่ ล่าง แน�
18 บ้า เจอล้อ แม้ เวิม จายปี่ ปาว� กงา นื งบาต่อ งม่อนซ้า แง� ไม้ ยองมู นี้ ยา
่ อางซื
ออางปลอง ม้าม้า ล่า อ้าว� บ่าซือบ่าปลอง ล่าเวิม� จ้า ยอ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง
ป่าว คูแง� แน กงาย่า นี้ แม้แน ย้า นื งบาต่องม่อนซ้า แล แล่ แง� 19 ไม้ กงา อางแบ
ย้า นอง กงานา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � แน พระเยซูคริสต์ อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง กงานา ปล่อง ล่าง แฮ้ยา่ � กงานา ฮาย คอก กงาอ่อก ปี่ ล่าง แน�
กงาย่า พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ นี้ ง เจิน
้ เจ้อ นา บ่า ซ่า จอ แน ป่าว ม่า อู่ บ แล แล่
ซี่ค้า� กงา กูเทอ ฮาย ล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า� แน กงาย่า นื งบาแก่นจ่าง กงา นี้ แม้แน
อางฮากงา กาย้า แน� จ้า อามื้อ กงา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา พระเยซู คริสต์ อางเลิง่
แฮ้ง ป่าว ม่า อู่ บ จอ กา แล่ แง� ไม้ กงาย่า อางแต่ ล่า อ้าว อางซฺี้ ล่า เวิม� ชฺา้ ง อือ นา
ฮาย พระเยซู คริสต์ นา สรรเสริญ ฮา ปี่ แน� 21 ยาว กงา จี่วด
ี แต่จาดื้ง นี้ ยา่ ไม้ พระ
เยซู คริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง แนนอ� กงา เย้ง แง ซฺี้ นี้ ยา่ จี่ วด
ี แต่ จา นี้ ง ล่อบ่าปา
แม่น แล่ง แน� ไม้ ซฺี้ นี้ ยา่ กงานา ฮาย มู่ง ท่า โย้เวอ พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน
กงาดื้ง ปี่ ล่าง� 22 จ้า จี่ วด
ี แต่ จา แลน แล่ ยาว� กงาย่า ล่า กาน ว่า จองไจ ตอล้า ปี่
แน� นี้ แม้แนยาว กงาม บ่าแบ ชีล้า� ซฺี้ แงแน จี่วด
ี แต่จา แล แล่ง นี้ ยา้ บ้าเจอล้อมาง
แช้ยู้ แฮ้ง แม่น แล่ง แน� 23 อางเลิง่ 2 เลิง่ นี้ ง ทื่อเลิง่ แช้ยู้ นี้ ยา่ อางย่าก� ม้าม้า นี้
ย่า กงา ซฺี้ คายาว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ซี้ค้า� ไม้ นี้ เลิง่ นาบาตา ย้า แม่น
แล่แง� 24 จ้า จาว่าแน กงา จี่วด
ี แต่จา แลน แล่ยาว นอ จองไจ กงาแง�
25 แน กงา นี้ แม้ เพล่อ แงแน ม้าม้า ย้า เจ่อ แง� นี้ แม้แนยาว กงา อางแบ ย้า กงา
จี่วด
ี แต่จา แล แล่ง แน� กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้งแล แล่ง� ไม้ นองมู คาโคลาโค
นี้ ง นา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ ล่าง� แน นองนา ฮาย
นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ล่าง แนนอ� 26 จาว่า แน กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน พ่าวดื้ง แอ
20
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แล่ กงา กายาว� นองมู นี้ ง กย่า งม่อนซ้า คูแง� แน พระเยซู คริสต์ นา สรรเสริญ ฮา
คูแง�
27 พระเยซูคริสต์ อางเลิง
ี ไจ คูโว� ไม้ นี้ ยา่ อางเลิง่ ปีนแต
่ อางแม่น แฮ้งแม้แน จี่วด

ปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ย้างย้า� ไม้ นี้ ยา่ กงานา ฮาย นอง อางเลิง่ แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่าง� กงา
นองนา อางกงา บ่อ ซฺ้า แล ล่า อ้าว บ่า กงา บ่อ ซฺ้า แล ล่า เวิม� กงาม กงาแบ แง นอ
ม้าม้า ย้า พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง เจ่อ คูช�
ี แน ทื่งกง่า ย้า ชฺา้ ง พระเยซู
คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าซอ อือ อางมู โย้เวอ เจ่อแล แล่ คูแง แน� 28 ชฺา้ ง
นองนา เม้อ ล่าง อือนา บ่าแค โจ� กูญ่าม แน แก่นคา โว� แน ยองนา ฮายแบ ปี่ ว ยอ
งมู นี้ ยา่ นองนา กาน ล่าง แน นอ ยองนา ก่าจ่าง แน� ไม้ พาจาว ม้า นองนา ก่าจ่าฮู
เพล่อ ปี่ ล่าง� 29 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ � ไม้ พาจาว ม้า นองนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ
แฮ้ง แอ่ แน ฮา ปี่ ล่าง บ่า อ่า� จ้า ยา นองนา คาตา ย้า ตูก พานลาบ้า บ ปี่ ล่าง พระ
เยซูคริสต์ ปาปาย แน� ยาวนี้ ยา่ พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แน ทื่อช่างกาน
ญา� 30 อามื้อ นอ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง� ค้าแต้ เวอ นอง กงา โอ้ด ตูกพานลาบ้า
บ ชี แฮ้งนา มย้าง ชี แฮ้งแม้แน ย้า� แน นอง กงากย่า คูชี แฮ้งแม้แน ย้า อามื้อ กงา
โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แงแน�

2
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิน
่ ปาว

1 นอง

พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ คูชี นี้ ยา่ นองนา นื งบาแฮ่ง อางฮาย จา ปี่ ล่า กงา
กาย้ า ลา� ยาว ยาง นองนา ลาก ล่าง แฮ้ นอง นื งบาต่องลาบ้า บ เมอ อางปล่อง ล่า
กงา กาย้าลา� แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า นองนา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน อาง
ฮาย เพล่อ ลางกา ปี่ ล่ากงา กาย้าลา� แน นองมู นี้ ยา่ อางลากซื่งกง่ากย้า ลางกา ย้า
ลา� 2 นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง กงานา ฮาย ปีนแตปีนนา แน นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่า
ปาว� อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา คูโว� ไม้ นอง อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา ยาว กงาม ปีนแตปีนนา ย้า นื
งบาต่องม่อนซ้า แง� ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เย้ง โว� ลาก ลางกา โว� ทื่งกง่า แน ล่ากาน
ปล่อง ว่า กาโว� 3 บ้าเจอ ฮา เวิม ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงาซี้ยาว ปาปาย แน บ่าฮา
โจ� แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
้ าว ปาปาย แน บ่าฮา โจ� แน บ่าจี่โอ่ดจ่าแล่โจ�
่ เลอ ซีย
บ่าอ่อนจ่าแล่โจ จ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ล่ากาน ปล่องว่า โว� กูญ่าม แน เย้ง จา โว
ฮาก ค่าตอง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง แน� 4 ค่าตอง จองไจ กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง โจ�
จ้า ฮาก จองไจ กงา อือ คาตา แน เย้ง โว�
พระเยซู แม้แน ฮา ปาว

พระเยซู คริสต์ แม้ แน เย้ง ปาว แน ฮา ปาว� 6 ยา พาจาว เพลิน
่ ชี ต่อ งก่า เมอ
จาย ย้า� จ้า ยา ยาง ล่าที่ จา แฮ้ง บ่าไจ� แน พาจาว มาง ล่อ แน ฮื่อ แงแน บ่าฮาจ่า
แล่� 7 จ้า ยา ยาง พาจาว เพล่อ ชี แฮ้ง วี ยาว ย่าเจ่น เพลิน
่ ลือ ชี� แน ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ
ชี� 8 ยาว ยา ชฺา้ ง เกิด
ลื
อ
เมอ�
บ่
า
อ่
อ
นจ่
า
แล่
จ้
า
พาจาว
มางนา
กู
ย
า
่
งกู
เ
จ้
อ
ย้
า น้า
้
9
จ่าง� ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ แอเคอ ย้า� นี้ งย้า พาจาว มาง พระเยซู นา ตี อางมอง
เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ ดื้ง ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � แน ยา พระเยซู นา ยาง อางเม้ง แฮ้งนา ฮาก อางเม้ง
อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ จา ฮื่อ ปี่ ชี�
่ 10 ไม้ กู ยา่ งกู เจ้อ มู่งท่า เวอ ดื้ง ชี อือนา� แน ชฺา้
งอางเมิง เวอ ดื้ง ชี อือนา� แน ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง เวอ ดื้ง ชี อือนา พระเยซู นา ป่าตูคู บอก
ไว้ ปี่ ง แนนอ� 11 แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา จี่อ่อกลือ ปี่ ง� พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี อางซื้ง
5
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มาง ย้า แน� ยาว นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮายแบ ปี่ ง พาจาว กงู อางโบ้ง นี้ ม้า ล่าที่ อางฮื่อ
แน�
พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน ฮา ย้าง
คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� นอ
กงานา กูญ่าม ย้า น้า จ่า ล่า แง� นี้ แม้ แนยาว กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน บ่า ดื่ง เวิม�
นอง กงานา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน น้า จ่า ล่า ปาว� พาจาว มางนา แค นาบทื้อ
โว� แน ยางนา ล่า กาน ว่า ปี่ แลน แล่ว� นอง อางบล่า บ กงาปูน แล่ เมอ เคอ แน�
13 ไม้ พาจาว ม้า กูญ่าม ย้า นอง นื งบา โย้ เวอ ล่า กาน ว่า แง� ยา นองนา ฮาย ยาง
ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่า ซี่แง� แน ยา นองนา ล่าที่ ปี่ ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่ากงา กาปี่ ล่าง�
ยาง นื งบาจาบ ชี แฮ้งแม้แน�
14 บ้าเจอ ฮา เวิม บ่าจี่ บ่าจ่าบ โจ แน บ่าจี่ เจ้ ลางกา โจ� 15 ไม้ นองนา เจิน
้ เจ้ออาง
ซีจี่เซฺ่อบ่าปี่ จา ล่า แน เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าง แนนอ� นอง พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ชี แฮ้ง
นา ซู้ม แน� นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่า แม่น แน ชฺา้ ง อางบล่า บ อือ กางมู โย้เวอ ดื้ง เวิม�
จ้า นอ พาจาว มาง อางย่า เพล่อ แง� นอ อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน เจิน
้ เจ้ออางซีจี่เซฺ่อบ่า
จา� ยอง กางมู โย้เวอ อางแปล้น อางซ้า ท่อ โว� มู่ง ท่า โย้เวอ อู่ก่ ือ อือ ชฺา้ งอางเมิง
อางวื้ง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อลือ ปี่ แฮ้งแม้แน� 16 จาว่าแน นอง ยองนา ม่าอูบ
่ จี่
ต่าง จี่วด
ี ปี่ นี้ ง ม่าอู่บ เมอ นี้ แม้แน ฮา ยาว� กงาม พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง
เวอ นอง อางเลิง่ แฮ้ง จี่ โอ่ด อางกงา ย้า� ยาว นี้ ยา่ ฮายมย้าง ปี่ แง กงา ล่ากานว่า
เมิด
่ ชี นี้ ยา่ จองไจ อางจา� แน กงาย่า ล่ากาน ว่า เปิ้ นเซฺิง่ ญา แน� 17-18 กงาย่า กา
เทอกา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง�
แน กาเทอกา ป้าดจาซฺี้ กาย้า� กงาย่า กย่างม่อนซ้า ค่า พาจาว มาง ปาปาย กงาโอ้ด
ตูกพานลาบ้าบ ชี นี้ ง� ยาว กงา นองนา กงาก้อง ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า
นอง กงา แม้แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี นี้ ง�
12

เปาโล ทิโมธี แน เอปาโฟรดิทัส เย่ดนา โญกญอจ่าง ย้าง
พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบาจาบ ยาว� กงา นี้ แม้แน นื งบาแก่น
จ่าง� บ่า มล่าง ยาว ทิ โมธี นา นองนา บ่อ ซฺ้า แล ปี่ ล่าง แน� ไม้ ยาง พ่าวลือ นอง
อางเลิง่ แฮ้ง กงานา อู่บน้า ปี่ ล่า เมอ� กงานา ฮาย นื งบาแฮ่ง จา ปี่ ล่า คาไล� 20 ทิ
โมธี ทื่อ ม่าง ญา กงา แม้ แน เย้ง แงแน� ยาว ยา นองนา ม้า ม้า ย้า พี้ ล้อ ง ล่า แง�
21 จ้า ฮากย่า พระเยซู คริสต์ ล่า กาน แฮ้ง นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง คู� ยอ ค่า ตอง อางเลิง
่
22
แฮ้งญา ตี่นต้อง แง� นองมู นี้ ง อางแบ ย้า� ทิโมธี นองนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่างญ้า�
ยา ชฺา้ ง จองไจ อางจา แน� ยา กงานา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ปล่อง ป่าว
ล่าง� อางย่า อางโบ้ง นา ล่ากาน ปล่องว่า ชี ช้อด ย้า� 23 นี้ งย้า กงา นื งบาแก่นจ่าง
บ่ามล่าง ยาว ทิโมธี นา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าง แน� นี้ แม้แนยาว จาว่าแน กงาก้อง
บ้าเจอ อางเลิง่ ชา ตอล้า แงแน แบน ยาว� กงา ซฺ้อก ย้า ทิโมธี นา นองนา บ่อซฺ้า แล
ปี่ ล่าง� 24 แน กงา เย้ง แง บ่ามล่าง ยาว จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่
ล่าง แน�
25 จ้า กงา อามื้อ นี้ แม้แน เย้ง แง� กงา จามปี น ย้า เอปาโฟรดิทัส นา กงาซฺา นอง
ก้อง พ่าวแล แล่ ปี่ เปิน แงแน� ยา กงู คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง
มาง ย้า� ยา กงา ล่ากานว่าช่าง แน ไกง้ ตาฮ้าน ช้อดย้า โอ้ด ล่ากานว่า เมิด
่ แง� แน
ยา กงา ตูกพานลาบ้าบ เมอ กงานา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าง� นอง ยางนา ซฺา กงานา ปล่อง
ลือ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 26 เอปาโฟรดิทัส นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า� ไม้ นอ กงากย่า
19 จาว่าแน
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คู ป้าน่ อ� ยา อางม้างกย้า ชี แน� แฮ้งย้า ยาง นองนา นาบาตา แน มย้าง ล่าซี่ แง�
27 ม้าม้า นี้ ยา
่ แฮ้ญ่ามเมอ ยา อางม้างกย้า ป้าดจาซฺี้ ย้า� จ้า พาจาว ม้า ยางนา ลาก
ซื่งกง่ากย้า แง� แน ยางนา อางม้างกย้า แฮ้ง โปยว ปี่ ชี�
่ ยาวนี้ ยา่ พาจาว มาง กงา
นา คาตา แน ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า ชี่ แน ทื่อ ช่างกานญา� ไม้ จาว่า แน ยาง ซฺี้ คายาว
กงา นาบาตา ย้า นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา แง� 28 นี้ งย้า กงา เอปาโฟรดิทัส นา
นองนา บ่อ ซฺ้า แล ปี่ ล่า ซี่ แง� ไม้ นองนา กย่าง ปี่ ล่าง แนนอ� นอง ยางนา ทื่อ เทอ
กงามย้าง แล่เมอ� แน กงานา นองนา บ่าปี่ พี้ล้อง ล่า แนนอ� 29 เอปาโฟรดิทัส เคิน
ล้าเมอ ยางนา ฮูพลา โว� แน กย่างม่อนซ้า คูปาว� ไม้ ยา นอง แม้แน ย้า จี่วด
ี อางซื้ง
มางนา เจ่อ แง� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง แม้แน เพล่อ ชี อือนา นาบทื้อ คูปาว� 30 ไม้
ยา พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ ปาปาย ป้าดจาซฺี้ ย้า� แน ยา นอง กงานา อางเลิง่
บ่า ปล่อง ล่า กงา กางอือ ปล่อง ล่า แง� ยา กงานา ล่า กาน ว่า ปี่ ล่า ปาปาย ป้า ดจาซฺี้
ย้า�

3
พระเยซู ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า

1 นี้ แม้แนยาว

คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน
เพล่อ ชี นี้ ง กย่า งม่อนซ้า คู ปาว� แน กงา นองนา อางเลิง่ อางอ้าน นี้ ง เลิง้ เลิง้ แน
แต้ม ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � กงานา บ่ากงา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าเป� จ้า กงา นี้ แม้แน ฮา
นี้ ยา่ นองนา ฮูพลา ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี อือก้อง ปูน ปี่ ล่าง� 2 คื่อ แฮ้ออ
ื นา นื งบาบ่าชี่
โจ� จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูแง� ยอ
ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี แฮ้ง ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ แง� ยอ นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง พิธข
ี ลิบ ฮา
แล่ง นี้ งญา มู่ง ท่า เวอ กงาดื้ง แล แงแน� 3 กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ย่า� ไม้ พาจาว มาง
ชฺา้ ง ม้าม้า อือย่า ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ อือ บ่าอ่า� จ้า กงู เป� อางค่องอางล้า
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้าย่า กงูนา ฮาย พาจาว มางนา บอกไว้ ปี่ ล่าแง� แน กงูยา่ ชฺา้ ง อือ
อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้งนา กงูนา มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล ปี่ ล่าง แน นื งบาบ่าแก่นจ่า
คู� จ้า กงู พระเยซูคริสต์ นา นื งบาแก่นจ่า คูแง� ยา กงูนา มู่งท่า เวอ อางซฺ่ืย ดื้ง แล
ล่ากงา กาแน�
4 ยาว อ่าซ่าง นื งบาแก่นจ่าง อางเลิง
่ อางแม่น ฮา ยาว มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล แงแน�
แบชี้ ปาว กงาย่า ชฺา้ ง แฮ้มาง ล่อ บ่า ปา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ยาว มู่ง ท่า เวอ กงาดื้ง
แล แงแน นื งบาแก่นจ่า แฮ้ง ซูม แล่ง แน� 5 ไม้ กงาย่า อ่าญู 8 นื ง เมอ จาย ย้า พิธี
ขลิบ ฮา แล่แอ่ แน กงา อิสราเอล อางเจ้ออางจาด� กงา เบนยามิน อางเจ้อ แน กงา
อิสราเอลชฺา้ ง ม้าม้า� ไม้ อ่าบา อ่าโบ้ง เย่ด อิสราเอลชฺา้ ง น้ อ� ศาสนา อางเลิง่ โย้เวอ
กงา ฟาริสี อางมู โย้เวอ ดื้ง แง� ศาสนา อางเลิง่ โย้เวอ ฟาริสี มู นี้ ยา่ ศาสนา อางลี้
บอางล่าว ทื้อ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ อือ ย้า� 6 แน กงาย่า ศาสนา อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ
เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่า ฮา กางซื้ง� แน กงา กง่า เกิง้ ย้า ฮายเค่ แง� แฮ้งย้า ค้า แต้ กงา
คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปีนแตปีนนา แน เค่คาม แง� ไม้ กงา เย้ง น้ อ ยอ ศาสนา อางลี้
บอางล่าว ฮา ซี ชี แน�
7 แฮ้ญ่าม เมอ กงา นี้ แม้ แน เย้ง แง� กงา กู ยา
่ งกู เจ้อ ฮา ชี อือย่า กงาก้อง นาบา
ตา ย้า จองไจ จา แงแน� จ้า อามื้อ กงา พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่า แง� แฮ้งย้า นี้ แม้แน
เย้ง แง อางเลิง่ แฮ้ออ
ื กงาก้อง จองไจ บ่าจา แน� 8 อ่าจ่าม มือ กงา นี้ แม้แน เย้ง แง�
กงาก้อง กู ยา่ งกู เจ้อ จา ชี นี้ ยา่ จองไจ บ่าจา แน� ไม้ ทื่อย่าง จา แง กงา กู ยา่ งกู เจ้อ
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จา ชี นี้ ออ
ื ล่อบ่าปา จองไจ จา แล่ง แน� แฮ้ยา่ พระเยซูคริสต์ กงา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา
แบกงา กาง แฮ้งย้า� แน กงาย่า กูยา่ งกูเจ้อ ย้า วี แอ� ไม้ พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่า ปา
ปาย� กงา เย้ง แง กงา อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้ยา่ อางเจ่ดอางจ้อ กาน
แอ แน� จ้า กงา พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง กงาเพล่อ ชี นี้ ยา่ นาบาตา ย้า จองไจ จา แงแน�
9 แน กงา ยางก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ซี่ ค้า� ไม้ กงานา ฮาย พาจาว มาง ชฺา
้ ง
อางกง่าอางเกิง เพล่อ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � กงา ศาสนา อางลี้ บอางล่าว กง่าเกิง้ แน ฮายเค่
แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า� แน กงา อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า� จ้า กงา พระ
เยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า� 10 กงา พระเยซูคริสต์ นา แบกงา ซี่ค้า� แน ล่าที่
ยางนา ฮาย อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ แฮ้งนา แบกงา ซี่ค้า� กงา ยางก้อง ทื่งกง่า แน โอ้ด
ตูกพานลาบ้าบ ซี่ค้า� แน ยาง แม้แน ซฺี้ ซี่ค้า� 11 ยาว กงา นี้ แม้แน นื งบาแก่นจ่าง�
กงา ซฺี้ คายาว พาจาว มาง กงานา ฮาย อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่ ล่าง แน�
ฮื่นแลน แล่ว ก่าจ่า แอเคอ แน
อามื้อ กงาย่า ล่ากาน บ่าว่า เปิน กาซื้ง� แน พระเยซู แม้แน กูยา่ งกูเจ้อ แน
บ่า แม่น กาซื้ง� บ้า เจอล้อ แม้ เวิม กงาย่า ล่า กาน ว่า แล แล่ง เปิน เมอ เคอ ย้า� ไม้
พระเยซูคริสต์ กงานา แช้ยู้ ล่าง ญ้า� แน ยา กงานา ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ง ซฺ่ืย ยู้
แล ล่าแง� 13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ม้าม้า นี้ ยา่ กงาย่า ก่าไจ่ ยา แน บ่ากงา
เย้ง เป� จ้า กงาย่า อางเลิง่ ทื่อย่าง ฮา แน� กงาย่า ค้าแต้ เวอ อางเลิง่ อือ ลู้ม ยาว
ล้าก้า ป่ากย่า ฮื่น แล แน� 14 ยาว กงา ฮื่น ก่า จ่า ปี่ แน� ไม้ กงา ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน
แฮ้ง ยู้ แล แง� ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ยา่ พาจาว มาง กงูนา มู่งท่า โย้เวอ ยางก้อง
ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา ปี่ ล่าง แฮ้งย้า� ยาว พาจาว มาง กงูนา ล่างว่าน ปี่ ล่าง นี้ ยา่
ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ คูชี นี้ ง ปาปาย ย้า�
15 นี้ แม้ แนยาว กงูมู คาโคลาโค ปี น แตปี น นา แน เจ่อ คูชี อือ เวอ� ตู้ ลางกา แน
เย้ง คูโว� จ้า อางเลิง่ ทื่อบ่า อือย่า จาว่าแน นอง เย้ง แฮ้ง บ่าตู่ กา ยาว� พาจาว มาง
นองนา ฮา แบ ปี่ ล่าแง� นอ ล้อแม้ เย้ง ซี ชีแน� 16 บ้าเจอล้อแม้เวิม จายปี่ ปาว� กงู
ย่า พาจาว มาง กงูนา อางเลิง่ ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ อือ ฮา แล แล่ง� ค้าแต้ เมอ จาย อามื้อ
เคอ แน ฮา ล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
17 คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� กงา แม้ แน ฮา โว� กงู ยา
่ กง่าเกิง้ ย้า จี่
วีด ไจ นองนา ฮู ปี่ ล่าแอ่� นี้ แม้แนยาว นอง มือ ชฺา้ ง กงู แม้แน ฮา ชี อือนา ฮู ปาว�
18 ยาว กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา
่ � ไม้ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า จา แง� ยอ พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน
ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้งนา ฮูยา้ คูแง� แน นี้ เลิง่ กงาย่า นองนา ไลเทอ เคิน ญ้า ม่า ล่า ยาว�
แน อามื้อ เคอ ย้า กงา แมปื้ อ เซฺ่อ แน นี้ เลิง่ นา จี่ เคอ แล่ง� 19 ยาว กาญ่าม เวอ
ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ล่า ลูก โย้เวอ วี่บ่า กกงาไจ ดื้ง แอ คูแง� ยอง พาจาว ม้า ค่า ตอง ตานฮา
แฮ้งย้า� ไม้ ยอ ค่าตอง ตานฮา วา แน ฮา เค่ คูแง� แน อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่ อือ จี่ โอ่ด
คูแง� แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา ตี่นต้อง กานแง� 20 นี้ แม้แนยาว
กงู ยอง แม้แน บ่าฮา คูโจ� ไม้ กงู มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล คูแง� แน กงู ยา่ อามื้อ ปีน
แตปีนนา ย้า พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ คูแง� ยา
มู่งท่า เวอ จาย ลือ แง� แน ยา กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าแง� 21 ยา กงู อางโต
อางด่ออางย่า อางด้าอางกย้าง กงากาง นี้ ง แน ซฺี้นืง อางจา นี้ ง เพ่น ล่าแง� แน ยาง
ล่าที่ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ก่าจ่า ชี่ แฮ้ง ไจ กงูนา ฮา ยาง อางโต แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่ ล่า
แง� ยาง อางโต นี้ ยา่ อางแก่นอางคา แน ซฺี้นืง บ่าจา�
12 จ้า

ฟิลิปปี 4:1
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กย่างม่อนซ้า ย้าง
1 คริสเตียน ม้ อง น้า ม กงา ลาก อือ เวอ� กงา นอง นา นา บา ตา ย้า มย้าง ล่า ซี้
แง� แน กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง� ไม้ นอ กงานา ฮา นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ล่า
แง� คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ� จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ แลน แล่ คูปาว�
2 ยู โอเดีย แน สิ นทิเค ไน้ เวอ� บ่า ซี บ่า แล กาโจ� ไม้ จี่ ว ี ด อางซื้ง ม้า ไน้ นา ฮา
คริสเตียนม้องน้าม เพล่อ ลางกา ปี่ ล่าง ญ้า� 3 กงา ล่ากานว่าช่าง อางซืออางปลอง
มาง เวอ� กงา นางนา ค่าบาย่า 2 คู่น นี้ เย่ดนา ปล่อง ปี่ ล่า ซี่ค้า� เย่ดนา บ่าปี่ ซีแล
ลางกา โจ� ไม้ เย่ด กงา แน เคลเมนต์ แน กงา ล่ากานว่าช่าง ทื่อบ่า อือ ก้อง ทื่งกง่า
ย้า ล่ากานว่า เมิด
่ แง� กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว
แบ ปี่ แง� ยอง อางเม้ง นี้ ยา่ พาจาว มาง จี่วด
ี ปาบ*✡ โย้เวอ แต้ม ชี้ ญ้า�
4 นอง จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี นี้ ง กูญ่าม แน กย่างม่อนซ้า
คูปาว� กงา ทื่อเทอ จี่ แล่ ปานา กย่างม่อนซ้า คู ปาว�
5 ชฺา
ี อางซื้ง ม้า อามือ ชา พ่าว ลือ แล่
้ ง คาโคลาโค อือนา นื งบาแม่น ช่าง โว� จี่วด
6
แง� แน บ่ามล่าง ย้า เคิน ลือ แง� เจิน
้ เจ้อ บ่าม่านบ่าชู โจ� จ้า บ้าเจอ อางเลิง่ ตอ
ล้า เวิม� พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา โว� แน นอง ม้างม้าเจ้อ จามปีน แน กงาไจ อือ
ยางนา ป้า โว� พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ กู เทอ แน ยางนา ขอบคุณ ฮา โว�
7 ไม้ นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา
่ นองนา ฮา นื งบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่าแง� แน นอง นื งบา แน
ก่ามกืด แฮ้งนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าแง� จ้า พาจาว
มางก้อง นื งบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ อางเลิง่ จายลือ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ บ่าแบ เคอ กา�
8 นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� อางเลิง
่ ม้าม้า� นาบทื้อ คาแม้แน ชี่
อือนา ตี่ น ต้อง คู ปาว� แน อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง� อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ตี่ น ต้อง
คู ปาว� แน อางเลิง่ ลากคาบอล้อ� เจ่อ จ่า คาแม้ อางจา อือ นา ตี่ น ต้อง คู ปาว� ไม้
อางเลิง่ นี้ ออ
ื อางแม่น แน สรรเสริญ ฮา อางซูม นอ� 9 นอง กงาก้อง เล่น แบ แล่ ชี่
อือ� แน กงาบู้ ชี อือ� กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮา โว� ตื่น กงา ม่าอู่บจี่ ต่าง แน กงา อางเลิง่
ฮา ชี อือ คาตา ย้า� ยาว พาจาว กงูนา ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าชี่ มาง นอง นื งบา
นู้เวอ ดื้ง แง�
เปาโล คริสเตียนม้องน้าม อือนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
กย่าง ค่า� แน จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นาบาตา ย้า ขอบคุณ ฮา แง� นอง กงา
นา ฮา มย้าง ปี่ ล่า ชี่ นี้ ง อามื้อ นอ กงานา พี้ ล้อ ง ล่าง แน� ม้า ม้า นี้ ย่า นอ กงานา
กูญ่าม ย้า พี้ล้อง ล่าแง� จ้า นอ กงานา พี้ล้อง ล่าง แน ฮา มย้าง ปี่ ล่า ญ่าม บ่าจา�
11 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา
่ � ตูกพาน เจิน
้ เจ้อ บ่าจา แน บ่าอ่า� จ้า กงาย่า บ้าเจอล้อแม้
ดื้ง เวิม อางกงา ย้า� ไม้ กงาย่า นี้ แม้แน ดื้ง นี้ งนา นื งบาจาบ แง� 12 กงา อางแบ ย้า
ตูกพาน เมอ� แน จาปาง เมอ� บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน� กงา แบ คายา บ้าเจอล้อแม้
จี่วด
ี ไจ แงแน� นี้ แม้แนยาว กงา กูญ่าม แน นื งบาจาบ กานา� ล้อเกิง้ ดื้ง เวิม จาคา
ปี่ ว� ฮ่างจฺ่าเซฺ่อ จา ล่าอ้าว บ่าจา ล่าเวิม� พลู้ บย่า แน จา ชี ล่าอ้าว พลู้ อางอี้ แน จา
ชี ล่า เวิม� กงา นื งบาอางจาบ แอ่ ญา� 13 กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า โอ้ด กงากา แง� ไม้
พระเยซูคริสต์ กงานา แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าแง�
10 กงา

*

4:3 4:3 พาจาว มาง จี่วด
ี ปาบ นี้ ยา่ พาจาว มาง ปาบ เย� ปาบ คล้าว โย้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค มู่งท่า เวอ พาจาว
✡ 4:3 4:3 วิวรณ์ 3:5; 21:27
มางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แล อือ อางเม้ง แฮ้ง จา แง�
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14 จ้า

นาบาตา แม่น ย้า กงา ตูกพานลาบ้าบ เมอ นอง กงานา ปล่อง ล่า คูชี นี้ ยา่ �
ชฺา้ ง อือ เวอ� นอง อางแบ ย้า กงา ต่องก่าต่าง มาซิโดเนี ย แควน โย้เวอ อ่อก
แล พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว แล เมอ� คริสเตียนม้องน้าม นี้ ยา่ นองมู
นี้ งญา กงานา ปล่อง ล่าแง แน� 16 อ่าจ่าม กงา เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมิม�
นอ กงานา ไลเทอ ย้า อางเกิง่ ซฺา ปี่ ล่าแง� 17 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ นองก้อง อางเกิง่
กงา แล่ ซี่ง บ่าอ่า� จ้า กงา นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่า ซี่ค้า� นอง กงานา ปล่อง ล่าชี่
แฮ้งนา ซู้ม แน�
18 แน อามื้อ กงาย่า อางเกิง
่ จามปีน แน กงาไจ อือ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า จา แง� ยาว
กงา อางเกิง่ จา ชี นี้ ยา่ บย่าแล่ ชี่ชา้ ก้อน ย้า� ไม้ กงาย่า นอง เอปาโฟรดิทัส นา อาง
เกิง่ คาโคลาโค ปี่ ล้า ปี่ ชี่ อือ คาตา ย้า กงาบู้ แอ� อางเกิง่ แฮ้ออ
ื ย่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
อางแป่ อางฮ้อม พาจาว มางนา ท่าน ยาว� พาจาว มาง ซอ ชี อือ ช้อดย้า แน นื งบา
จาบ ชี อือ ช้อดย้า� 19 แน กงา พาจาว อางจาอางปาง นี้ ม้า นอง อางเกิง่ จามปีน แน
กงาไจ อือ นองนา ปี่ ล่า แง� ไม้ นอ พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง น้ อ� 20 พาจาว กงู อางโบ้ ง
มาง เวอ� สรรเสริญจี่ต่าง กงาบู้ แล โว� อาเมน�
15 ฟีลิปปี

โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ โมงซฺ้า จี่ต่าง ย่าง
คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือนา ม่า ล่าว� กงา
ยองนา โมงซฺ้า แงแน� คริสเตียนม้องน้าม กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อือย่า กงานา ม่า
นองนา นี้ แม้แน ม่า ปี่ ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา โมงซฺ้า ล่าง แน�
22 คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค นี้ เมิง ก้อง ดื้ง อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้ แม้แน ม่า
ปี่ ล่า แง� ยองมู นี้ ยา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน� ชฺา้ ง ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์ มางนา ล่า
กาน ปล่อง ว่า คูชี อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้ แม้แน ม่า ปี่ ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ นองนา
นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่าง แน� 23 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู คาโค
ลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
21 คริสเตียนม้องน้าม

โคโลสี 1:1
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โคโลสี 1:7

เปาโล โคโลสี อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
แต้ม เคอ ชียา
้ ง

โคโลสี

โจ้ ดมาย นี้ ม้า เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง โคโลสี อางเมิง ดื้ง อือ นา แต้ม เคอ แง� แน
ยางนา โรม อางเมิง เวอ คอก ล้อง เมอ แต้ม ชี� โจ้ ดมาย นี้ ม้าย่า พระเยซู เกิด
้ ยาว
60 ปี เคอ เมอ แต้ม ชี� เปาโล โคโลสี อางเมิง บ่าแอ กางซื้ง� จ้า ยา โคโลสี อางเมิง
โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางเลิง่ แฮ้ง อางแบ� ไม้ เอปาฟรัส ยางนา ม่ายแบ ปี่ ป้าน่
อ�
ยาว เปาโล โจ้ดมาย นี้ มาง แต้ม ชี นี้ ยา่ � ไม้ โคโลสี อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อ้อง
แล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี อือ ม่าอูบ
่ แล ชีเย� ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ คูแง� มู่งท่า เวอ
กงา อ้องแล นี้ ยา่ � ชฺา้ ง อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ เมอ ญา กงา อ้องแล แงแน�
จ้า เปาโล ยองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ แง� แน ยา ม่า แง� ชฺา้ ง อือนา ฮา
มู่งท่า เวอ กงา อ้องแล ปี่ ง แฮ้ยา่ พระเยซู นา นื งบาชี แฮ้ง ญา แน�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป� ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้
ยู้ ล่า ป้าน่ อ� โจ้ ดมาย นี้ ม้า ทิ โมธี ไกง้ แต้ม แอ� ทิ โมธี คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง
มาง ย้า�
2 ไกง้ นองมู คริสเตียนม้องน้าม โคโลสี อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง� นองมู นี้
ย่า คริสเตียนม้องน้าม พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ ย้า�
1 กงา

พาจาว กงู อางโบ้ ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่ งกง่า กย้า ปาว� แน ยองนา ฮู พลา
แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว�
เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง

พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ี ด อางซื้ง มาง อางโบ้ ง มาง ย้า� ไกง้ นองนา
อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ� พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� 4 ไม้ ไกง้ยา่ นอง พระเยซู
คริสต์ นา เจ่อ อางเลิง่ แฮ้ง� แน นอง พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ลาก ชี
อางเลิง่ แฮ้ง กงากย่า คู แอ� 5 ยาว นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ คูชี นี้ ยา่ � แน พาจาว
มาง ชฺา้ ง อือนา ลาก คูชี นี้ ยา่ � ไม้ นอ นื งบาแก่นจ่า คูแง น้ อ� พาจาว มาง นองนา มู่ง
ท่า โย้เวอ อางเกิง่ กอ ชี ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง แน� ยาว นอง นื งบาแก่นจ่า คูชี นี้ ยา่
นอง พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้เมอจาย ย้าเป�
3

6 ชฺา
้ งอางเมิง

นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า กูต่องกูตี่ ย้า อางเลิง่ อางแม่น นี้ งนา เจ่อจ่า คูแง�
แฮ้งย้า ยองมู แฮ้ง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่ วด
ี ไจ คูแง� ยาว นี้ ยา่ นอง
อางมู โย้เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า� นอง พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้นืง เวอ จาย� ยาว แฮ้นืง เวอ จาย นอง แบ คูง ญา พาจาว ม้า กงู
นา ลาก ล่าแง� แน ซื่งกง่ากย้า ล่าแง� แน ยา ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี คูชี อือ
นา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แน�
7 เอปาฟรัส

นองมู นี้ งนา พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญ้า�
ยา ไกง้ก้อง ทื่งกง่า แน พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� ไกง้ ยางนา นาบาตา ย้า
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ลาก แง� แน ยา พระเยซู คริสต์ ย่า เจ่น อางซื ออางปลอง มาง ย้า� แน ยา ไกง้นา
ล่ากาน ว่า แต่น ล่าฮู มาง ย้า� 8 แน เอปาฟรัส นอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮ้ง ไก
ง้นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญ้า� นอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮ้ยา่ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง�
9 ยาว

นี้ งย้า ไกง้ นองนา กูนืง แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไกง้ นอง อางเลิง่ แฮ้ง
กงากย่า ชี แฮ้นืง เวอ จาย แน� ไกง้ พาจาว มางนา ป้า แง� นองนา ฮาย พาจาว มาง
อางเลิง่ นื งบาจาบ อือ กงาแบ ปี่ ล่า โว� แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา
นองนา ฮาย วีไ่ ซป้านญา จา ปี่ ล่าโว แน�
ยาว ไกง้ นี้ แม้ แน อธิษฐาน ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ นองนา จี่ วีด อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ
ชี่ แฮ้งนา ซูม แน จี่ วด
ี ไจ จาดื้ ง ปี่ ล่าแง แนนอ� ยาว พาจาว มางนา นองนา นื งบา
จาบ ปี่ ล่าแง แนนอ� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง อางเลิง่ อางแม่น ไลย่างไลเจ้อ ย้า กงา
ฮา คูแง� แน พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง กงาแบ บย่าเค่ คูแง�
10

11-12 ยาว แฮ่ง พาจาว มาง ล่าที่ โย้เวอ จายลือ ชี แฮ้ง� นองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา แน นื งบาแฮ่ง จา แก่นคา แล ปี่ ล่าโว� นี้ แม้แนยาว นอ ก่ามโอ่ด จา แง�
กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า โอ้ด กงา� แน นื งบาจาบื่อ แน พาจาว กงู อางโบ้ ง มางนา ขอบคุณ
ฮา คู ปาว� พาจาว กงู อางโบ้ ง ม้า ย่า นองนา ซู้ม ย้า ฮาย ยาง ชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า
แน อางเกิ่งอางก้อ กงา ปี่ ล่า แง� อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ ยา่ พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ ง ตี อาง
แปล้น อางซ้า โย้ เวอ ดื้ง อือ นา ปี่ แง� 13 ค้า แต้ เวอ กงู อางวื้งอางว้าง มาง ย่า เจ่น
เพล่อ คูแง� จ้า อามือ พาจาว ม้า กงู นา อางวื้งอางว้าง ล่าที่ โย้เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง
ญ้า� แน ยา ยาง อางย่า ลาก มางนา ล่าที่ ปี่ กงูนา ฮูพลา ปี่ ล่าแง� 14 พาจาว อางย่า
ม่าง กงู นา ซฺี้ แต่น ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงู นา อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ย่าเจ่น บ่าปี่ เพล่อ ล่า
แนนอ� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าก้าน�

กงู พระเยซูคริสต์ นา ฮู เมอ กงู พาจาว มางนา มย้าง แง

กงู พาจาว มางนา บ่า ฮู มย้าง กงากา� จ้า พระเยซู ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี� ไม้ กงู นา
ฮายแบ ปี่ ล่าแง� พาจาว ม้าย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� ไม้ พาจาว มาง แน พระเยซู
เย่ด กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ แง� ยาว พระเยซู พาจาว มาง กู ยา่ ง
กูเจ้อ อือนา บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า� จี่วด
ี จา ดื้งล้าน ชี� แน ยา พาจาว มาง กู
ย่างกูเจ้อ แต่ง ชี อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง� 16 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ กูยา่ ง
กูเจ้อ ย้า แต่ง ปี่ ชี�
่ ตื่น ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า โย้เวอ จา อือ� แน ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ งอางเมิง
จา อือ� ม้างม้าเจ้อ อางฮูมย้าง กงา กางอือ� ม้างม้าเจ้อ บ่าฮูมย้าง กงา กางอือ� อาง
แด่ อางล้า ล่า ที่ อางจา อือ� ก่าซ้าด อือ� ยอคา อือ� แน ชฺา้ ง ล่า ที่ อางจา อือ คาตา
ย้า� พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ปี่ ชี่ มาง ย้า� กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ออ
ื
17
ย่า พระเยซูคริสต์ นา จองไจ กงาบู้ ปี่ แง� พระเยซูคริสต์ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา บ่าแต่ง
กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า� จี่วด
ี จาดื้ง ชี� กูยา่ งกูเจ้อ อือ ดื้ง กงากาง นี้ ยา่ � ไม้ ยา กูญ่าม
ย้า กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แง� 18 พระเยซู คริสเตียนชฺา้ ง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่าง
กานญา� แน คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซู อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� ยาว ยา
อางโต แฮ้ง นา ฮาย จี่ วด
ี จา ปี่ ชี่ มาง ย้า� ยา ซฺี้ คายาว ฮากฮู่ เวอ แต่ ล้า แล่ ชี่ มาง
ย้า� ไม้ ยางนา อางเลิง่ กู เลิง่ อือ เมอ ที่ 1 กงาเพล่อ ปี่ แง แนนอ� 19 ไม้ พาจาว ม้า
เย้ง ชี ญา� กู ยา่ งกู เจ้อ ยางก้อง จายลือ ชี แฮ้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ก้อง ดื้ง ปี่ แงแน�
15
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20 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้ ปี่ ชี�
่ ไม้ มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง

โย้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮาย ยางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แม่นช่าง แล่ ปี่ แง แนนอ�
ไม้ พระเยซูคริสต์ ม่าง ซฺี่ แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ชอ ปี่ แง�
21 ค้าแต้ เวอ นอง พระเยซู นา นื งบาบ่าชี่ กาซื้ง แนฮาเมอ� นอ พาจาว มางนา เว่อ
ย้า เจิก
ี แน นอ พาจาว มางนา เม้อ คูแง� ไม้ นอง อางเลิง่ บ่าแม่น เย้ง คูง
่ แอน คูช�
แฮ้ง� แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูง แฮ้ง ปาปาย ย้า� 22 จ้า อามือ พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ชี
นี้ ยา่ นองนา ฮาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ อางบล่าบ บ่าจา แน เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าง� ไม้
นองนา ฮาย พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แม่นช่าง แล่ ปี่ ล่าแง แนนอ� 23 จ้า
นองมู นี้ ยา่ ปีนแตปีนนา แน กงาเจ่อ แล แล่ คูแง� แน นองมู นี้ ยา่ นอง พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คู เมอ� นอง นื งบาแก่นจ่า ชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ� พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ อามือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ป่าว
แบ ปี่ ชี่ แฮ้งย้า เป� แน กงาย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง
ทื่อม่าง มาง ย้า�
เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ ย้าง
อามือ กงา นั กโทษ เป� ไม้ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ชี แฮ้ง ปา
ปาย ย้า� กงาย่า นอง จองไจ กงาบู้ แฮ้ง ปาปาย ย้า อางตูกอางพาน โอ้ด ลาบ้าบ แง�
พระเยซู คริสต์ มือ คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา จองไจ กงาบู้ ปี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า อางตู กอาง
พาน โอ้ด ลาบ้าบ แง� คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซู อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา�
จ้า กงาย่า กย่าง ค่า กงา อางโต นี้ ง พระเยซู แม้แน อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ
ชี นี้ งนา� 25 พาจาว ม้าย่า กงานา ไจ คริสเตียนชฺา้ ง อือ ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าแง� กงา
ล่ากาน แฮ้ยา่ พาจาวจี่ต่าง คาโคลาโค แฮ้ง นองนา ม่าอูบ
่ ล่าง แฮ้งย้า เป� 26 แน ค้า
แต้ เวอ อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง นี้ ยา่ � โชง ชี ยาว มล่าง คางญา� พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง
บ่าเกิด
่ ลือ กาซื้ง แนฮาเมอ จาย ย้า� จ้า อามือ พาจาว ม้าย่า ยาง ชฺา้ ง อือนา แบ ปี่ ง
ญ้า� 27 พาจาว ม้าย่า ยาง ชฺา้ ง อือนา แบ ปี่ ซี่ แง� อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือนา แบ ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ ล้อม้อก แม่น แงแน� อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ยา่ พระเยซู
คริสต์ นองก้อง ดื้ง ชี มาง ย้า� ยา กงู นา ฮาย นื งบาแก่นจ่า ปี่ ล่าแง� พาจาว ม้าย่า
มู่งท่า โย้เวอ ยิวชฺา้ ง แน ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ทื่งกง่า แน โญกจ่าญ่อจ่า แงแน�
28 กงู พระเยซู คริสต์ วีไ่ ซป้ านญา แฮ้ง ไจ พระเยซู อางเลิง
่ แฮ้ง ป่าว คูแง� แน กงู
นองนา ม่าอูบ
่ อางโต แล่ม แล่ ปี่ ล่าแง� กงูยา่ อางเลิง่ คาโคลาโค แบ ชี แฮ้ง ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา ม่ายแบ ปี่ คูแง� ไม้ ยองนา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพ
ล่อ ปี่ ยาว� บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ ง แนนอ� ยาว ยองนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงูก้อง
ทื่ งกง่า แน กงาจูง แล ปี่ แง แนนอ� 29 ยาว นี้ งย้า กงา ล่า กาน ว่า เมิด
่ นี้ ยา่ � ยาว
กงาย่า พระเยซูคริสต์ ล่าที่ คาโคลาโค กงานา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ไจ ล่ากาน ว่า แง�
24

1 กงาย่า

2

นองนา ม่า แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� กงาย่า นอง ปาปาย ล้อม้อก ล่ากาน ว่า เมิด
่ ดู่
แงแน� ยาว ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือ ปาปาย� แน คริสเตียนชฺา้ ง
คาโคลาโค กงานา แมก่า บ่ากงา มย้าง ล่าง กาซื้ง อือ ปาปาย� กงาย่า ล้อม้อก ล่ากาน
ว่า เมิด
่ ดู่ แงแน� 2 กงาย่า คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา นื งบาแฮ่ ง จา ปี่ ซี่ ค้า�
แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลากฮูม ลางกา ปี่ ซี่ค้า� แน ยองนา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา
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แน เพล่อ ปี่ ซี่ ค้า� ยาว กงาย่า คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ปีนแตปีนนา แน นื
งบาแก่นจ่า ปี่ ซี่ค้า� ยอ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง อางแบ ย้าแน� พา
จาว มาง อางเลิ่งอางโชง แฮ้ยา่ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้งย้า เป� 3 พระเยซู คริสต์
ทื่อม่าง ญา� นองนา ฮาย พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง อางฮายแบ ปี่ ล่า กงากา แน�
พาจาว มาง วีไ่ ซป้านญา นี้ ยา่ อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางคา เลิน
่ เลิน
่ อือ ช้อด ย้า�
4 ยาว กงา นี้ เลิง
่ จี่ นี้ ยา่ � ไม้ อ่าซ่าง มางนา นองนา จี่ต่าง อางน้าบื้อ แน ชี่ อือ บ่าปี่
ไจ จี่จ้อบ ล่า แนนอ� 5 กงา อางโต นี้ ยา่ นองก้อง ทื่ งกง่า แน บ่ากงา ดื้ง� จ้า กงา นื
งบา นี้ ยา่ นองก้อง ทื่งกง่า ย้า ดื้ง แง� แน กงาย่า กย่าง ค่า� ไม้ กงากย่า แอ นอ ทื่อ
ลู่ มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ลางกา ชี แน� ยาว ลากฮูม ลางกา ชี แน� ยาว นอ พระเยซู
คริสต์ นา ปีนแตปีนนา ย้า นื งบาชี คูแง แน�
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วด
ี ไจ คู ปาว
นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี ยาว ยางนา นอง จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ปี่ ง ญ้า�
นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง พระเยซู คริสต์ ฮา ปี่ ล่าซี่ ง แฮ้งแม้แน ฮาย เค่ คู ปาว� 7 ชฺา้ ง
พาจาว มาง อางเลิง่ ม่าอู่บ ฮู อือ นองนา ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� พระเยซูคริสต์
นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน แล่ คู ปาว� แน ยางก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน จี่ วด
ี ไจ คู
ปาว� แน พาจาว มางนา ปีน แตปีน นา แฮ่ง โค แน ขอบคุณ ฮาย คู ปาว� ยาว นอง
จี่วด
ี นี้ ง มือ จฺืงจฺ้ ืง อางฮื่อ อางเช อางน่า แน จา ชี อือ แม้แน ย้า เพล่อ แง�
8 แม่น แน แล่ม แล่ คูโว� อ่าซ่าง มางนา นองนา พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ม้าม้า บ่า
อ่า แฮ้งนา บ่าปี่ เค้ เจ่อ ปี่ ล่ากงา โจ� ยาว อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ อางเลิง่ จองไจ บ่าจา แน
ชฺา้ ง อือ แต่ง จ้อบ ลางกา ชี อือ ย้าเป� แน พระเยซู คริสต์ ก้อง จายล้า ชี บ่าอ่า� จ้า
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางแด่อางล้า บ่าแม่น อือ ก้อง จายล้า ชี เป� 9 พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง
เกิด
้ ลือ ชี� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ ยา พาจาว เป� แน ยา พาจาว มางก้อง กูยา่ งกู
เจ้อ จา ชี อือ แม้ แน ย้า จา แง� 10 จาว่า แน นอง พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ
แน เพล่อ ยาว� นอย่า ค่าตอง นา ฮาย มู่งท่า เวอ กงา อ้องแล ปี่ ล่าง อือ กูยา่ งกูเจ้อ
ย้า จา แง� พระเยซูคริสต์ กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง�
11 จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว� นองมู นี้ ยา
่ พิธี
ขลิบ ฮา แล่ ชี ช้อด ย้า� ชฺา้ ง อือ พิธีขลิบ ฮา นี้ ย่า ค่า พ่าย่ า ง่าน อางคอ ตู่ ตีน แฮ้ง
ต่อน แง� จ้า พระเยซู คริสต์ พิธีขลิบ ฮา นี้ ย่า กงู ตานฮา แฮ้ง ต่อน วี แง� 12 นอง
ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา แล่ คูเมอ นองนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน พูม ล่าชี่ แน
ทื่อช่างกานญา� แน นอย่า ซฺี้ ยาว พระเยซู คริสต์ แม้แน อางซฺ่ือ แต่ ล้า แล่ คูง ญ้า�
ยาว นี้ แม้แน เพล่อ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นอง พาจาว พระเยซูคริสต์ นา ฮาย อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่
ปี่ ชี่ แฮ้มาง ล่าที่ แฮ้ง เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า�
13 ค้า แต้ โย้ เวอ นอ ตานฮา อางจา แฮ้งย้า นอง มือ พาจาว มางนา เจิก
ี
่ แอ คูช�
ไม้ พาจาว ม้า นอง ตานฮา แฮ้ง บ่ากงา ต่อน วี ล่า กาซื้ง วา� จ้า อามือ พาจาว ม้าย่า
นองนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่าแง� แน ยา กงู อางซีอา
งบล่าบ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้งนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าเป� 14 พาจาว ม้าย่า ปาบ กงู
อางซีอางบล่าบ ฮาย ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ง วี ชี� พระเยซู คริสต์ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้
ชี แฮ้เมอจาย ย้าเป� แฮ้แม้แนยาว พาจาว มาง กงู นา วีบ
่ ่าก แฮ้ง บ่าปี่ ไจ ล่าง ลา�
15 พาจาว ม้า ย่า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ แด่ ยา่ คาโคลาโค ล่า ที่ อางจา อือ นา ก่า ไจ่ ญ้า�
ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล้า ก้า โย้ เวอ แด่ ยา่ อือ นา ฮาย ซฺ่า จอ แล่ ปี่ ชี�
่ ยาว พาจาว
6 นองมู
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มาง แด่ยา่ อือนา ก่าจ่า ชี นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย
ย้าเป�
16 นี้ แม้แนยาว ฮาก นองนา จฺ่าต้าง อางเลิง
่ แฮ้ง จี่ ล่าเมอ� นองมู นี้ ง มือ บ่าตี่นบ่า
ต่อง คูโจ� แน ยอง ป่อย เมอ นอ ยองก้อง ทื่ งกง่า แน ยอง อางลี้ บอางล่าว แฮ้งแม้
แน บ่าฮายเค่ แน ยอง นองนา จี่ ล่าเมอ� นอง ยองนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูโจ� 17 ไม้ อาง
ลี้ บอางล่าว นี้ ออ
ื ย่า ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง ยิวชฺา้ ง อือนา ปี่ ชียา้ ง ย้าเป� ไม้ ยองนา
กาญ่าม เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ปี่ ชี่ แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ แง แนนอ� ยาว พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ยองนา ปี่ แงแน ก่ามค่า น ฮาย ชี แฮ้ ยา่ พระเยซู ย้าเป�
แน อามือ พระเยซู ชฺา้ ง อางเมิง นู้เวอ อ้อง ล้าน ญา เป� 18 นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื
นา นองนา บ่าปี่ ฮูยา้ ล่าโจ� แน ยอง นองนา ม่าย เท่ วาด่า อือนา บอกไว้ ปี่ ล่าเมอ�
นอง มือ ยองนา บ่าน่าจ่า โจ� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื จี่ แง� ยอ ฮาก ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน� ไม้ ยอ
มู่ง ท่า แฮ้ง นา แมบืน บืน มย้าง ชีแน� ก่า มกืด นี้ ออ
ื เจ้อ ชฺา้ ง ก่า มกืด กานแอ� แน
ยองมู นี้ ยา่ เย้ง คูแง� ยอง ก่ามกืด นี้ ยา่ อางแม่น แน� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ ก่ามกืด แฮ้ออ
ื
เจ้อ จองไจ บ่าจา� ไม้ ยอง แฮ้แม้แน เย้ง คูชี แฮ้ยา่ ยองนา ฮาย จี่โอ่ด จ่าแล่ ปี่ กาน
แง เป� 19 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื เจ้อ พระเยซูคริสต์ ก้อง เจิก
่ แอ้น ชี� พระเยซูคริสต์ คริสเตียน
ชฺา้ ง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� แน คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พระเยซู คริสต์ อาง
โต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา� ยาว พระเยซู คริสต์ อางโต แฮ้งนา ฮูพลา มาง ย้า� แน
ยา อางกู่ แน อางกง่าวล่าชื่อ แฮ้ง ไจ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮาย อางโต เพล่อ ปี่ ชี่ เป� ยาว
อางโต แฮ้ง ฮื่อ มอง ค่อ เค่ แง� พาจาว มาง นื งบาจาบวา ย้า�
20 นองมู นี้ ยา
่ พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน ซฺี้ คูชี ช้ อดย้า� พระเยซู คริสต์ ซฺี้ ชี
แฮ้ยา่ � ไม้ กงู นา ปล่อง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางลี้ บอางล่าว แฮ้ออ
ื ปูน ปี่ ล่าง แนนอ�
นี้ แม้แนยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ม่าย ฮา ปี่ ล่าง อือนา บ่าฮาย เค่ โจ� 21 อาง
ลี้ บอางล่า ว แฮ้ ออ
ื นี้ อือ เจ้อ ย้าเป� “อางเกิ่ งอางก้อ นี้ อือ เจ้อ นา บ่า ชู บ่า ท่า ม โจ�”
“จฺ่า เกิง่ นี้ อือ เจ้อ นา บ่า จฺ่า เจ้อ เจ้อ โจ�” “อางเกิ่ งอางก้อ นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่า คี บ่า แดด
22
โจ�” อางลี้บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ อางเกิ่งอางก้อ ไจ ยาว โค แอ อือนา จี่ เคอ แง เป�
อางลี้ บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ ชฺา้ ง จี่ ต่าง บ่าอ่ามมือ ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ ต่าง กานแอ เป� 23 อาง
ลี้บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ ฮู ยาว อางแอ้น ช้อดย้า� ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ม่า
อู่ บ ไลย่ างไลเจ้อ ย้า ปีน แตปีน นา แน ฮา ปี่ ง� ไม้ ชฺา้ ง อือ นา ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ ปี่
แง แนนอ� อางลี้บอางล่าว แฮ้ยา่ นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าแง� ค่าตอง อางโต แฮ้งนา
บ่าฮูยา้ จ่าแล่ โจ� แน ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่าฮาย ด้า จ่าแล่ ปี่ โจ แน� จ้า จองไจ
บ่าจา เป� ไม้ อางลี้ บอางล่าว แฮ้ยา่ กงู นา ค่าตอง ตานฮา แฮ้งนา บ่าฮา ก่าจ่า ปี่ ล่า
กงากา�

3
พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี ม้าม้า มาง ย้า

นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ยา่ ซฺี้ คายาว พาจาว มาง ฮาย พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า
แน จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา แล่ ปี่ ชี่ ช้ อดย้า� นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ กูญ่าม แน มู่ง ท่า
อางเลิง่ แฮ้ง เย้ง ซฺ้า คู ปาว� มู่งท่า แฮ้ยา่ พระเยซู คริสต์ ดื้งย้า ย้าง ย้า� ยาง ดื้งย้า
แฮ้ยา่ พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า จา แง� 2 ยาว นอง นื งบา แฮ้ง มู่งท่า อางเลิง่
แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ปาว� ชฺา้ งอางเมิง นู้นา บย่า แน บ่าเย่ง ซฺ้า โจ� 3 ไม้ นอย่า พระเยซูคริสต์
1
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ก้อง ทื่ งกง่า แน ซฺี้ คูชี ช้อดย้า� ยาว อามือ นอย่า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ พระเยซู
คริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วด
ี ไจ คูแง� จ้า นอง จี่วด
ี อางซฺ่ือ กงาบู้ คูชี นี้ ยา่ ฮาก
4
บ่า กงา มย้าง กางซื้ง เป� พระเยซู คริสต์ นองนา จี่ ว ีดม้า ม้า แฮ้ง ปี่ ล่า ฮู มาง ย้า�
ยาง พ่าว ลือ แล่เมอ� นอ ยางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง คูแง� ยาว พาจาว มาง นองมู นี้ ง
นา พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ จ่า ล่าง�
5 นี้ แม้ แนยาว

นองมู นี้ ยา่ ตานฮา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ โค แน วี คู ปาว� ตานฮา แฮ้ออ
ื
เจ้อ ย้า อางเลิง่ นี้ อือ ย้าเป� ป้อ งก้า อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ ฮา อือ� อางเลิง่ บ่า ซื
อบ่าปลอง ฮา อือ� ก้า ป้อ งก้า อางเลิง่ ตานฮา จา อือ� แน ตานฮา จา ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางเกิง่ อางก้อ อือ กงาซี้ง อือ� นี้ แม้แนยาว อางเกิง่ อางก้อ นอง กงา คู ซี้ง แฮ้
ย่า� นอง พาจาว เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา� 6 ยาว นี้ งย้า พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา
วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ ยอง อางเลิง่ นี้ แม้แน ฮา คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� 7 ม้าม้า นี้ ยา่
ค้าแต้ เวอ นอง พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ กาซื้ง แนฮาคูเมอ� นองมู นี้ ง อางเลิง่ นี้ ออ
ื
เจ้อ อางฮา กางซื้ง ย้าเป�
8 จ้า อามือ นอง จี่วด
ี โย้เวอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่าฮา แล่ คู กานโจ� อางเลิง่ แฮ้
อือเจ้อ นี้ ออ
ื ย้าเป� นื งบาค่า อือ� ฮากนา เม้อ อือ� ฮากนา อางไล้จี่กาน อือ� อางเลิง่
บ่า แม่น อางโซอางซา จี่ อือ� 9 บ่า จี่ จ้อ บ ลางกา โจ� ไม้ นอย่า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ กงาบู้
คูง ญ้า� นอง พระเยซู คริสต์ นา ลาบเจ่อ คูเมอจาย ย้าเป� แน ค้าแต้ เวอ นอง จี่วด
ี
10
เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้งแม้ แน บ่าฮา แล่ คู กานโจ�
อามือ นอย่า อางเลิง่
อางซฺ่ือ ฮา คูแง� แน อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน บ่า เย่ง คู ก้านลา� พาจาว ม้า ย่า นองนา
ชฺา้ ง อางซฺ่ือ ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าแง� ยาง เพล่อ ชี่ แฮ้งแม้แน� กาจ้างกา อางอี้ กาแน�
ยาว นอย่า ยางนา ม้าม้า ย้า แบกงา กาแง� 11 ไม้ พาจาว ม้า นองนา ชฺา้ ง อางซฺ่ือ ฮาย
เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ� จ้า ยา นองนา บ่ากงา เปิ่ ง ล่า ชฺา้ ง นี้ ม้า ยิวชฺา้ ง ล่า อ้าว ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า ล่า แน� พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ชี่ ล่าอ้าว พิธข
ี ลิบ บ่าฮา แล่ล่า� ซ่องก่อง ชฺา้ ง ล่าอ้าว ชฺา้ ง
อางโซ้กอางไล้ อางลี้บอางล่าว บ่าจา ล่าแน� ย่าเจ่น เพล่อ ชี่ ล่าอ้าว ย่าเจ่น บ่าเพล่อ
ล่า แน� จ้า พระเยซู คริสต์ ยาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือก้อง ดื้ง แง� แน ยา กู ยา่ งกู เจ้อ
เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย้า�
12 นอย่า

ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือ ย้าเป� แน นอย่า ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง พาจาว
มาง ลาก อือ ย้าเป� แน นอย่า พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ ย้าเป� นี้ แม้ แนยาว
นอง จี่วด
ี โย้เวอ นี้ ออ
ื เจ้อ จา ปี่ ว� ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง� บ่าอ่อนจ่าแล่ง แฮ้ง� อางเซิ่
งอางไซ่ด่อล่อ ด่อล่อ แน ชี่ แฮ้ง� ก่ามโอ่ด อางเลิง่ แฮ้ง� 13 จี่วด
ี อางซื้ง มาง นองนา
ล้อแม้ นื งบา บ่าค่าบ่าด่า แน อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าแง� นองมู นี้ ง มือ แฮ้แม้แน ย้า
นื งบา บ่าค่าบ่าด่า แน อางซี บ่ายู่ ลางกา โจ� 14 แน นอ ฮากนา ลาก โว� ไม้ ลาก นี้ ยา่
นองนา ฮาย ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน ม้าม้า ย้า เพล่อ ปี่ ล่าแง� 15 จี่วด
ี ไจ คู ปาว� พระ
เยซู คริสต์ นองนา จาบื่อดื้งบื้อ อางเลิง่ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน� ไม้ นองมู คาโคลาโค
นี้ ยา่ อางโต ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ชี ช้อดย้า� พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่ายาว
นองนา ทื่งกง่าล้างกง้า แน จาบื่อดื้งบื้อ แน ดื้ง ช้อน ลางกา ปี่ ล่าแง� แน นองนา พา
จาว มางนา กูนืง แน ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่าแง� 16 พระเยซูคริสต์ จี่ต่าง อางแม่น เลิน
่ เลิน
่
แฮ้ง นอง ก่ามกืด โย้เวอ กูญ่าม แน จา ปี่ ปาว� ยาว วีไ่ ซป้านญา แฮ้ง ไจ ม่าอู่บ ลาง
กา ปาว� ยาว สดุดี เพ่ง แน กาบ่า กาเจ้อ เพ่ง อือ ไจ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คู
ปาว� 17 บ้าเจอ ฮา คู เวิมมือ พระเยซู ปาปาย แน ฮา คูปาว� แน บ้าเจอ จี่ คู เวิมมือ
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พระเยซู ปาปาย แน จี่ คูปาว� พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้าเป� นี้ แม้แนยาว ยาง
อางเม้ง แฮ้ง ไจ พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว�
คริสเตียนชฺา้ ง อือ ยูม
้ คล้าว โย้เวอ อางลี้บอางล่าว ย่าง
18 ค่าบาย่า อางบล้อง อางจา อือ เวอ� ค่าตอง อางบล้อง นา น้าจ่า คูโว� ไม้ นี้ แม้
ฮา นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ อางซูม เป�
19 ค่า พ่าย่า ค่า บา อางจา อือ เวอ� ค่า ตอง ค่า บา นา ลาก คูโว� แน ยองนา บ่า โซ่
กบ่าไล่ ช่าง โจ�
20 อางย่า อือ เวอ� ค่า ตอง อางบา อางโบ้ ง นา กู เลิง
่ แน น้าจ่า คูโว� ไม้ นี้ แม้ ฮา
นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบาจาบ แง�
21 อางโบ้ง อือ เวอ� ค่าตอง อางย่า อือนา แม้นบา แน บ่าอี่ โจ� แน บ่าฮาย นื งบา
ค่า ปี่ โจ� ไม้ นอง อางย่า อือนา นื งบา บ่าปี่ ด่อ แนนอ�
22 ย่าเจ่น อือ เวอ� ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ค่าตอง เจ้านาย เพล่อ คูชี อือนา กูยา่ งกูเจ้อ
แน น้าจ่า คูโว� จ้า ยอง ล้าก้า โย้เวอ แอ่ แน อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ยองนา นื งบาจาบ
ปี่ ซฺ้อก แน บ่าฮา คูโจ� จ้า ปีนแตปีนนา ม้าม้า แน อางเลิง่ อางแม่น ฮาย คูปาว� ไม้
นองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ปาปาย ย่าเจ่น อางแม่น เพล่อ คูแง� 23 นองมู นี้ ยา่ บ้า
เจอ ฮา คู เวิมมือ ปีนแตปีนนา แน ฮา คูโว� จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี ช้อด
แน� จ้า ชฺา้ ง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี ช้อด แน บ่าฮา คูโจ� 24 ไม้ นอ อางแบ คู ย้า� นอ
ย่า จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง แน� พระเยซูคริสต์ นอง เจ้านาย อามือ
นอง ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี แฮ้มาง ย้าเป� 25 ยาว จ้า ชฺา้ ง อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี อือย่า วีบ
่ ่า
กกงาไจ คูแง� ยอง อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี แฮ้งนา ซู้ม แน� พาจาว ม้า อางกง่าอางเกิง
อ่าซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี�
่
1 เจ้า นาย

4

อือ เวอ� ค่าตอง ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือนา กง่าเกิง้ แน ทื่อช่างกา แน ฮา
ช่าง โว� บ่าลู่ม คู โจ� ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ เจ้านาย ทื่อม่าง กานญา จา
คูแง แน�
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
ปีน แตปีน นา แน กูนื ง แน อธิษฐาน ฮา คูโว� วี่ไซป้านญา จา แน อธิษฐาน ฮา
คูโว� พาจาว มางนา กูนืง แน ขอบคุณ ฮา คูโว� 3 กงู นา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่
ล่าปาว� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางนื ง อางญ่าม อางแม่น ปี่ ล่าง� ไม้ กงูนา
ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง แนนอ� ยาง จี่ต่าง แฮ้ยา่ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางโชฺง
แฮ้งย้า เป� ยาว กงานา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางโชฺง
แฮ้ง ฮากนา ป่าว ม่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า� 4 กงานา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าโว� ไม้ พาจาว
มาง กงานา ฮาย ยาง อางเลิง่ แฮ้ง เจ้ง แน ป่าว ปี่ ล่า คาไล�
5 ชฺา
ี ไจ เมอ� วีไ่ ซป้านญา จา แน
้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
จี่วด
ี ไจ คูโว� แน นอง อางญ่าม คาโคลาโค จา ชี แฮ้ง ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูโว�
6 ฮากนา จี่ชา
่ ง เมอ จี่ต่าง น้าบื้อ เจ่อจ่าคาแม้ แน จี่ชา่ ง โว� ไม้ นองนา กงาแบ ปี่ ล่า
แง น้ อ� พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา บ้าเจอล้อแม้
จี่พอ แงแน�
2

โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
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7 ทีคิกัส คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก มาง ย้าเป� ยา ย่าเจ่น อางซืออางปลอง� แน
ยา กงา ล่ากานว่าช่าง� ยา กงาก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง�
ยา กงา อางเลิง่ แฮ้ง นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าแง� 8 กงาย่า ยางนา ไจ อางเลิง่ นี้ เลิง่ นอง
นา ม่า ลือ ปี่ ล่าแง� ไม้ นองนา กงู อางเลิง่ นี้ ง กงาแบ ปี่ ล่ายาว นื งบาแฮ่ง จา ล้า ปี่
ล่าแง แนนอ� 9 กงา ยางนา ไจ โอเนสิ มัส ก้อง ทื่ งกง่า แน ลือ ปี่ แง� โอเนสิ มัส กงู
คริสเตียนม้องน้าม อางซืออางปลอง มาง ย้า� กงู ยางนา นาบาตา ย้า ลาก คูแง� ยา
นอง อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง ย้า� ชฺา้ ง 2 คู่น นี้ เย่ด นู้เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค
ตอล้า ชี อือ นองนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่าง�
10 อาริสทารคัส กงา คอกดื้งช่าง ม่าง ย้า� ยา กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง� ยา
นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน� มาระโก บารนาบัส อางอ่าน มาง คาตา ย้า� กงานา ม่าย
นองนา ม่า ปี่ ล่าง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� ยาว กงา นองนา มาระโก อางเลิง่
นี้ ง ม่ายแบ ปี่ ล่าย่า� จาว่าแน ยาง นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่ายาว ยางนา แม่น แน ฮูพลา
คูโว� 11 โยชูวา กงู ยุสทัส แน ฮ้าว คูง มาง คาตา ย้า� กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง�
ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� กงา ล่ากานว่าช่าง พาจาวอางเมิง อางเลิง่ นี้ ง ฮากนา
ป่าว ม่ายแบ ปี่ ง นี้ ย่า� นู้เวอ ยอง 3 คู่น นี้ ง ญา ยิว ชฺา้ ง แน� ยองมู นี้ ย่า กงานา จี่
ปล้อง ล่า แง� ยาว นี้ ย่า กงานา ฮาย นาบาตา ย้า นื งบาต่องจาบื่อ ดื้ งบื้อ ปี่ ล่า กงา
กาแง�
12 เอปาฟรัส คาตา ย้า� กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่า แง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง
แน� ยา พระเยซู คริสต์ ย่า เจ่น แน นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง ย้า� แน ยา
กูนืง ย้า นองนา ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าแง� ไม้ นองนา คริสเตียนชฺา้ ง
ปีน แตปีน นา แน เจ่อ คูชี อือ แม้ แน เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ� แน นองนา พาจาว มาง
อางเลิง่ ฮา ปี่ ล่า ซี่ง อือ ปีนแตปีนนา แน ฮา ปี่ ล่าง แนนอ� 13 กงา เอปาฟรัส นา พี่
ญ่าน เพล่อ ปี่ แง� ยา นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า เมิด
่ แงแน� ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้
ปี่ ล่าแง แนนอ� แน ชฺา้ ง ลาวดีเซีย อางเมิง ดื้ง อือนา� แน ชฺา้ ง ฮีเอราโปลิส อางเมิง
ดื้ง อือนา จองไจ กงาบู้ ปี่ ง แนนอ� 14 มอ ลูกา กงู อางช่าง ลาก มาง แน เดมาส เย่ด
คาตา ย้า� กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง� นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน�
15 ลาวดี เซีย อางเมิง โย้ เวอ กงู คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ม่า ล่า โว� กงา ยองนา
โมงซฺ้า แงแน� ยาว นุมฟา แน ยาง ยูม
้ คล้าว โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม ช้อน ลางกา
ชี อือนา คาตา แน ม่า ล่าโว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 16 จาว่าแน นอง โจ้ ดมาย
นี้ มาง กงาอ้า น คู ยาว� ลาวดี เซีย อางเมิง โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ ก้อง ซฺา แล
แล่ ปี่ โว� แน ยองนา คาตา แน อ้าน ปี่ โว� ทื่อช่างกานญา� นอง มือ กงา ลาวดีเซีย
อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ชี่ แฮ้ง คาตา แน อ้าน คูโว�
17 อารคิปปั ส นา นี้ แม้แน ม่า ล่าโว� “จี่วด
ี อางซื้ง มาง นางนา ล่ากาน ม่ายว่า ปี่ ล่า ชี่
แฮ้ง ว่า เปิน โค โว�” แน�
18 กงา เปาโล เป� โจ้ ดมาย นี้ ม้า กงา ฮากนา ม่าย แต้ม ปี่ แอ่� จ้า โจ้ ดมาย ต่อง
ลีน นู้เวอ อางไล่ อางโต นี้ ยา่ � นู้เวอ จายแล ปี่ ชี่ นี้ กงา ล่าปู่ นี้ ง ไจ แต้ม แอ เป� บ่าลู่
ม คู โจ� กงานา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ แน�
พาจาว เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
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เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา
โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ชียา
้ ง

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม เคอ
ชี� ไม้ ยองนา นื งบาแฮ่ ง จา ปี่ แง แนนอ� ไม้ ยาง เธสะโลนิ กา อางเมิง ม่า อู่ บ แอ
เมอ� ยิว ชฺา้ ง อือ ยางนา บ่า ซอ คูเย� แฮ้งเย่ ยิว ชฺา้ ง อืม ยางนา เค่ แซ่ คูช�
ี ยาว
แฮ้งเย่ เปาโล มือ เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ อางมล่าง แน บ่า กงา ดื้ง แง� จ้า ยา ทิ
โมธี นา เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ ซฺา แอ ปี่ ชี�
่ ไม้ เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ คริสเตียน
ชฺา้ ง อือนา ม่าอูบ
่ ปี่ แง แนนอ� ยาว น่ อง โย้เวอ ทิโมธี มือ เปาโล นา พ่าว ซฺ้า แล ชีเย�
แน ยางนา อางเลิง่ ตอล้า ชี อือ ม่ายแบ ปี่ ชี่ เย� ยาว นี้ งย้า เปาโล โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ
แต้ม ชี นี้ ยา่ � เปาโล โจ้ ดมาย นี้ ยา่ อางเลิง่ อางบย่า ย้า แต้ม ชี� แน ยา คริสเตียน
จี่วด
ี ไจ อางเลิง่ อือ คาตา ย้า จี่ เคอ ชี� แน ยา พระเยซู พ่าวลือ แล่ง อางเลิง่ แฮ้งนา
คาตา ย้า จี่ เคอ ชี�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล เป� โจ้ดมาย นี้ ยา่ สิลาส แน ทิโมธี กงู แต้ม แอ� นองมู คริสเตียนม้
องน้าม เธสะโลนิ กา อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง� นอ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง
ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ ย้า� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ ย้า�
พาจาว เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง
ปี่ ปาว�
1 กงา

คริสเตียนม้องน้าม อือ จี่วด
ี แน เจ่อ อางเลิง่ ยาง
นองนา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่าง กูนืง ย้า� แน นองนา อธิษฐาน ฮา
ปี่ ล่าแง กูนืง ย้าเป� 3 กงู ยา่ พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ�
นอง อางเลิง่ 3 เลิง่ ฮา ชี แฮ้งนา กูเทอ ย้า เย้งซฺ้า คูแง� นอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ อางเลิง่
นี้ ออ
ื ย้า� นอย่า พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ ปาปาย พาจาว มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ คูแง�
นอย่า ฮากนา ลาก ปาปาย ย้า ยองนา ล่า กาน ปล่องว่า เมิด
่ คูแง� นอย่า ฮาก คาม
ล่างแฮ้ง โอ้ด คู แง� ไม้ นอย่า พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แง แน
นื งบาแก่นจ่า คูแง�
4 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงู อางแบ ย้า� พาจาว ม้า นองนา ลาก ล่าง แน�
ยา นองนา แช้ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แน� 5 ไม้ กงู นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ม่า ล่าเมอ� กงู จี่ต่าง แฮ้ง แอ่ แน บ่ากงา ไจ� จ้า กงู อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง คาตา ย้า ไจ คูแง� แน กงูยา่ กงู อางเลิง่ ป่าว ม่า คูชี แฮ้ง
นา อางเลิง่ ม้า ม้า แน ปีน แตปีน นา ย้า เจ่อ คูแง� นองมู นี้ ง อางแบ คู ยา้ � กงู นอง
ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� กงูยา่ บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ คู แงแน� ยาว กงู อางเลิง่ ฮา
6
ชี แฮ้ยา่ นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่าง เป� ยาว นองมู นี้ ยา่ กงู ฮา คูชี แฮ้งแม้แน ย้า
ฮา คูแง� แน จี่วด
ี อางซื้ง มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า ฮา คูแง� นองมู นี้ ยา่ นาบาตา ย้า
ตูกพานลาบ้าบ คูแง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิมมือ นองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี แฮ้ง นื งบาจาบื่อ ย้า ยู้ ชี คูช�
ี 7 ยาว นี้ งย้า มา
2 กงู
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ซิโดเนี ย แควน โย้เวอ แน ประเทศ กรีก โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นองนา
ฮู ล่ายาว� นอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คูชี แฮ้ยา่ �
8 ยาว

ชฺา้ ง อือ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง บย่า แน แบ เค่ คูชี นี้ ยา่ นอง ปาปาย ย้า� นอง พา
จาว มางนา เจ่อ ชี่ อางเลิง่ นี้ ยา่ มาซิโดเนี ย แควน แน ประเทศ กรีก โย้เวอ คริสเตียน
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ แอ่ แน แบ ชี บ่าอ่า เป� จ้า ชฺา้ ง กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง คูชี อือ คาตา ย้า
แบน คูช�
ี นี้ แม้แนยาว กงู นี้ เลิง่ นา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ แล่เวิม อางกงา ย้าเป� 9 ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือย่า นองนา นี้ แม้แน จี่เคอ ล่า คูแง� นอย่า กงู นองนา บ่อซฺ้า แล่ ล่าเมอ� กงู
นา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน� นอย่า ฮูบ
่ ปาน อือนา วี ยาว พาจาว มางนา บ้าเจอ
ล้อแม้ ล่ากาน ว่า ปี่ ชี แน� พาจาว นี้ ม้า พาจาวม้าม้า แน พาจาว อางแต่ มาง ย้าเป�
10 อ่าจ่าม ยองมู แฮ้ยา
่ นอง พาจาวอางย่า มาง มู่งท่า เวอ จาย พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง
นา ล่อ คูชี อางเลิง่ แฮ้ง คาตา ย้า จี่เคอ คูแง� พาจาวอางย่า ม้า พระเยซู ย้าเป� พา
จาว ม้าย่า พระเยซู ซฺี้ คายาว น่ อง โย้เวอ ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ จ้า กาญ่าม เวอ พาจาว
มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อางบล่าบ ฮา คูชี อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ เมอ� พระเยซู กงูนา อางซีอา
งบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าง เป�

2
เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ เปาโล พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี่ ย้าง
นอง เวอ� นองมู นี้ ง อางแบ คู ยา้ � กงู นองนา ล้า บ่อซฺ้า ล่า
คูชี นี้ ยา่ � บ่าจ่องบ่าไจ่ แน บ่ากงา บ่อซฺ้า ล้า ล่าแน� 2 นอง อางแบ คูยา้ กงู เธสะโลนิ
กา อางเมิง นู้เวอ บ่า ล่า กาซื้ง แน ฮา เมอ� กงู ฟี ลิ ป ปี อางเมิง โย้ เวอ พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว คูแง แน� ยาว โย้เวอ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า กงูนา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง บ่าปี่ ป่าว ม่า ล่าแน� ยองมู นี้ ยา่ กงูนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่
ล่าง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม กงู พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าวม่า แล
แล่ คูแง� ไม้ กงู พาจาว มางนา เจ่อ คูแง� แน ยา กงู นา ยางก้อง อางเลิง่ อางแม่น
จายลือ ชี แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง� เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน� 3 ยาว กงู ชฺา้ ง อือนา ป้า พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา เจ่อ ปี่ คูชี นี้ ยา่ � กงู นื งบา โย้เวอ จายล้า แง เป� แน
กงู อ่าซ่าง มางนา บ่ากงา จ้อบ เป�
1 คริสเตียนม้ องน้า ม

4 จ้า

กงูยา่ พาจาว มาง กงูนา จี่ ปี่ ล่า ซี่ แม้แน จี่ คูแง� ไม้ พาจาว ม้า กงูนา นื งบา
จาบ ล่าแง� แน นื งบาชี ล่าแง� แฮ้งย้า ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงูนา ปี่ ชฺา้ ง อือ
นา ป่าว ม่า ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � กงู ชฺา้ ง อือนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ ง บ่าอ่า� จ้า พาจาว กงูนา
นื งบาเจ้อฮู ล่าง มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ แง�
5 นองมู

นี้ ง อางแบ คู ย้า� กงู บ่ากงา จี่ นองนา ฮา กงูนา ลาก ปี่ ล่างแน� อ่าจ่าม
กงู นองนา ม่า อู่บ ล่าง นี้ ยา่ พลู้ กงา ซี้ แงแน บ่า อ่า� ยาว พาจาว ม้า กงู นา พี่ ญ่าน
เพล่อ ล่าแง� นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า ย้าแน� 6 กงู ชฺา้ ง อือนา กงู นา บ่าจี่ โญกจ่าญ่อจ่า
ล่า ปี่ ซี่ เป�
7 กงู พระเยซู คริสต์ ศิษย์เอก เป� จ้า กงู ศิษย์เอก ล่าที่ แฮ้ง บ่ากงา ไจ นองนา เค้
ล่า� จ้า กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� นองนา แม่น ย้า ฮูพลา ล่าง� ย่าแน่ อางบา
อือ ค่าตอง อางย่า อางอี อือนา ฮูพลา แฮ้งแม้แน ย้าเป� 8 กงูยา่ นองนา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า� แน กงูมู นี้ ยา่ นองมู นี้ งนา บ้าเจอ ฮา ปี่
ล่าเวิม อางกงา ย้า� ไม้ กงู นองนา นาบาตา ย้า ลาก ล่า คูแง�
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คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� อางจามกงา กา ย้า ล่า� กงู บ้า เจอล้อ แม้ ล่า กาน
ว่า เมิด
่ ตูกพานลาบ้าบ คูชี แน� แน กงู พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง นองนา
ป่าวม่า ล่า เมอ� ตื่น มู่ง คี่ นื งก้ อง ย้า มู่งนื่ อ เซฺ่อ เซฺ่อ แน ล่า กาน ว่า เมิด
่ ค่า ตอง นา
ปอจ่าแล่ แง� ไม้ กงูมู นี้ ยา่ กงู ปาปาย แน นองนา บ่าฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าซี่�
9

ยาว พาจาว มาง แน นองมู นี้ ย่า กงู นา พี่ ญ่าน เพล่อ ล่า เวิม อางกงา ย้า� กงู
นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� กงู นองนา อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง อือ ฮาย ปี่ ล่า แง
แน� ยาว กงู นองนา เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮาย ปี่ ล่าแน� 11 นองมู นี้ ง
อางแบ คู ย้า� กงู นองมู คาโคลาโค นี้ งนา ฮูพลา ล่าง� อางโบ้ง อางย่า นา ฮูพลา ชี
ช้อดย้า แน� 12 แฮ้ญ่ามเมอ กงู นองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง� กงู นองนา จี่ ปล้อง นอง
นา ฮาย นื งบาจาบื่อ ปี่ ล่าง� แน กงู นองนา ปล่อง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน
จี่วด
ี ไจ ปี่ ล่าแง� ยาว พาจาว นี้ มาง ย้า นองนา ฮ้าว ยางชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ ม้าย่า� แน
นองนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าชี่ ม้าย่า ยาง แม้แน�
10

13 นี้ แม้ แนยาว

กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา กูนืง ย้า ขอบคุณ ฮา คูแง� นอง กงู ก้อง
พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว ลาบเจ่อ คูชี แฮ้งนา� ไม้ นองมู นี้ เจ่อ คูแง� พาจาวจี่
ต่าง นี้ ชฺา้ ง ก้อง บ่ากงา จายลือ แน� จ้า พาจาว มางก้อง จายลือ ชี แน� ยาว แฮ้แม้
ม้าม้า ย้า เพล่อ ชี� พาจาวจี่ต่าง แฮ้ยา่ นอง อางมู พาจาว มางนา เจ่อ คู ชีออ
ื นื งบา
โย้เวอ ล่ากาน ว่า ชีเป�
14 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� อามือ ค่ องช่าง คริสเตียน บ่า อ่า อือ ย่า นองนา
คาม ล่า คูแง� อามือ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ยูเดีย แควน เวอ ยิวชฺา้ ง คริสเตียน อือนา คาม
ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 15 ยาว ชฺา้ ง นี้ มู ย้า พระเยซู แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา แซ่ คูชี
อือย้า� แน กงูนา ก่าฮื่น ปี่ ล่าชี่ อือ ย้าเป� ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางเลิง่
ซฺ้า นา ซอ คูแง� ยาว นี้ งย้า พาจาว มาง ยองนา นื งบาบ่าจาบ แง� 16 ยองมู นี้ ยา่ กงู
นา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ ง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ ง แฮ้ง ยิวชฺา้ งบ่า
อ่า อือนา บ่าปี่ ป่าว ม่า ล่าซี่� ยองมู นี้ ยา่ อางบล่าบ อางฮื่อ ฮา คูแง� จ้า อามือ พา
จาว มาง ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ญ้า�
เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง อือนา บ่อซฺ้า แล ซี้ง ย้าง
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงู นองนา ทื่อ ฟ่าง เจิก
่ แอ ล่า เปิน เป� กงู นอง
นา กงู อางโต นี้ ง ญา เจิก
่ แอ ล่าแง� จ้า กงู นื งบา นี้ นองก้อง ย้า ดื้ง แง� กงู นองนา
แมก่า มย้าง ล่า ซี่ คูแง� อางซ่า ป้าดจา แช ย้า� แน กงู กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา คูแง� ไม้
นองนา กงามย้าง แล่ปี่ ล่าง แนนอ� จ้า บ่ากงามย้าง ล่าเป� 18 ม้าม้า นี้ ยา่ กงู นองนา
บ่อซฺ้า ลือ ล่า ซี่ แง� แน กงา เปาโล เป� กงา ไล เทอ เคิน ญา นองก้อง ชาลือ ยาว�
จ้า ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง กงู นา นองนา บ่า ปี่ บ่อ ซฺ้า ลือ ล่า� 19 นองมู นี้ ยา่ กงู นา
ฮาย นื งบาแก่น จ่า ปี่ ล่าง� แน กงู นา ฮาย กย่า งม่อนซ้า ปี่ ล่า แง� แน พระเยซู กงู
จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ� กงู นอง อางเลิง่ แฮ้ง จี่โอ่ด จ่า คูแน�
17

20 นองมู

นี้ ยา่ กงูนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าง� แน กงูนา ฮาย นื งบาต่อ
งม่อนซ้า ปี่ ล่าง�

3
เปาโล ทิโมธี นา ซฺาแอ ปี่ ชี่ ย้าง

1 เธสะโลนิ กา 3:1
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1 เธสะโลนิ กา 4:1

1 กงู

เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ กงู นองนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่า คูแง� แน
กงู บ่าโอ้ด ล่อ แล แล่กงา กา แม้แน ชฺา้ ง ทื่อม่าง นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าแอ่�
2 กงู อ่าแพ้ ทิโมธี นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า ลือ ปี่ ล่าแอ่� ทิโมธี กงู แม้แน ย้า พาจาว มาง
นา ล่า กาน ว่า ปี่ แง� ยา พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือ นา ป่าว ม่า
แง� กงู ยางนา ซฺาแอ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นองนา ปล่อง นื งบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าง แนนอ�
แน นองนา ฮาย บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ ล่าง แนนอ� 3 นี้ แม้แนยาว ฮาก นองนา คาม ล่า
เมอ� นองมู นี้ งมือ นื งบา บ่า ด่อ คู� แน พระเยซู นา เจ่อ แฮ้ง บ่า ว่าง คู� ไม้ นองมู
นี้ ง อางแบ คู ยา้ � พาจาว ม้า ต้าดต่อน ฮากนา กงู นา คาม ปี่ ล่าง แน� 4 ม้าม้า นี้ ยา่
กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ� กงู นองนา ม่า ล่าย่า� นองนา ฮาก คาม ล่าแง แน�
ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า เพล่อ ชี� นองก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน�
5 ยาว นี้ งย้า กงา บ่าโอ้ด ล่อ แล แล่ กงากา แม้แน ทิโมธี นา ไจ นองนา ฮู ลือ ปี่ ล่าชี่
นี้ ยา่ � นอง เจ่อ แฮ้ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� กงา แคคา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง นอง
นา จ้อบ พระเยซู นา วี ปี่ ล่านา� ยาว ล่ากาน คาโคลาโค กงู ว่าย ล้า ชี นี้ ง มือ จองไจ
บ่าตอ ล้า แน�
6 จ้า อามือ ทิ โมธี มือ นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่ายาว กงู ก้อง พ่าว เคิน ล้า แล่งญา� แน
ยา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงู นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญา� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ ยา่ นอง
เจ่อ อางเลิง่ แน นอง ลาก อางเลิง่ แฮ้งย้า� แน ทิโมธี กงูนา นี้ แม้แน คาตา ย้า ม่า แล่
ล่าแง� นอย่า แฮ้เมอ กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี แฮ้งนา ปื้ อซฺ้า ล้า เมอ� กูเทอ ย้า
กย่าง คูแง แน� ยาว อามือ นอ กงูนา นาบาตา ย้า แมก่า มย้าง ล่า ซี่ แง� กงู นองนา
แมก่า มย้าง ล่าซี่ง แฮ้งแม้แน ย้าแน� 7 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ�
กงูมู นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ ตูกพานลาบ้าบ เวิม� จ้า นองมือ กงู นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง�
กงู นื งบาแฮ่ง จา นี้ ยา่ นอง เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� 8 ไม้ อามือ กงู นื งบาจาบื่อ นี้ ยา่
นอง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป�
9 ยาว อามือ กงู นอง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง� แน กงู นอง ปา
ปาย ย้า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ นื งบาต่องม่อนซ้า คูแง� 10 กงู อธิษฐาน ฮา คูแง�
ตื่น มู่ง คี่ นื งก้ อง ย้า นองนา ทื่อ เทอ แมก่ า กงามย้าง แล่ ปี่ ล่า โว แน� ไม้ พระเยซู
อางเลิง่ นอง บ่าแบ อือ ม่าอูบ
่ แบ ปี่ ล่าง แนนอ�
11 พาจาว

กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง เวอ� แน พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี มาง
เวอ� กงูนา ซฺ่ืย ยองนา บ่อซฺ้า แอ ล่าปาว� 12 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� ยอง เมอ ลาก อางเลิง่
จา ชี แฮ้ง บย่าเค่ ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮาย ลากฮูม ลางกา ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮาย
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ลาก ปี่ ปาว� กงู ยองนา ลาก แฮ้ง แม้ แน เป� 13 ไม้ ยองนา
นางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ บย่าเค่ ปี่ แง แนนอ� ยาว พระเยซู กงู จี่ วด
ี
อางซื้ง เพล่อ ชี มาง ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง คาโคลาโค อือก้อง ทื่งกง่า แน พ่าวลือ
แล่ แฮ้นืง เวอ� ยองนา พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง ล้าก้า โย้เวอ อางซีอางบล่าบ
บ่าปี่ จา โจ�

4
พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ ย้าง
นอง เวอ� กงูมู นี้ นองนา อางเลิง่ ม่า ล่าเซฺ่อ จา แล่ แง� กงู
นองนา ม่าอูบ
่ ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ พาจาว มางนา กงูนา นื งบา
1 คริสเตียนม้ องน้าม

1 เธสะโลนิ กา 4:2
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1 เธสะโลนิ กา 4:16

จาบ ปี่ ล่าแง แน� ยาว อามื้อ นองมู นี้ ง แฮ้แม้แน ย้า จี่ วด
ี ไจ คูแง� กงู ยา่ พระเยซู
กงู จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ชี มาง อางเม้ง นี้ ง ไจ นองนา ป้า ล่าง� แน นองนา ม่า ล่าง พา
จาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮา แล่ คูโว แน� 2 นองมู
นี้ ง อางแบ คู ยา้ กงู นองนา ม่าอู่บจี่ ต่าง ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง
3
มางก้อง จายลือ ชี แน� พาจาว ม้า นองนา ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าซี่ แง�
แน นองนา ป้องก้า อางเลิง่ โย้เวอ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา ปี่ ล่าซี่�
4 พาจาว ม้า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง� บ้า เจอล้อ แม้ จี่ วด
ี ไจ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา
ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แงแน� แน บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ ฮากนา นาบทื้อ ปี่ แงแน� 5 ป้องก้า
อางเลิง่ อือนา บ่าม่าว โจ� ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กางอือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน�
6 คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา ฮาก ค่าบา นา จู้ บ่าปี่ เพล่อ โจ� ไม้
จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� กงู
7
นองนา อางด่า โย้เวอ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� พาจาว ม้า กงู นา ชฺา้ ง บ่าแม่น อาง
โซอางซา บ่ากงา ฮ้าว เพล่อ ปี่ ล่า� จ้า กงู นา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่
ล่า แง� 8 นี้ แม้ แนยาว อ่าซ่าง ม่า อู่บ จี่ ต่าง นี้ ง นา บ่า น่า จ่า แง� ยา ชฺา้ ง นา บ่า น่า จ่า
แน บ่าอ่า� จ้า ยา พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า เป� พาจาว นี้ ม้า กงูนา ยาง อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่า ชี่ มาง ย้า�
9 กงูยา
่

นองนา คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา คาตา แน ลาก โว แน� บ่าแต้ม ม่า
ล่าเวิม อางกงา ย้า� ไม้ พาจาว ม้า นองนา ม่าอูบ
่ ลาก ลางกา ปี่ ล่าง ญ้า� 10 ม้าม้า นี้
ย่า นองมู นี้ มาซิโดเนี ย แควน กูต่องกูตี่ โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือนา
อางลาก คู ย้า� จ้า คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูยา่ นองนา ป้า อางอ้าน แฮ้ง ล่อ
บ่าปา แน ลากฮูม ลางกา ปี่ ล่าง� 11 นองมู นี้ ยา่ ป่องฮ่าน แน อ่าซ่าง มางนา บ่าฮาย
ตูก พานลาบ้า บ ปี่ โจ� ยาว ค่า ตอง อางโต แฮ้ง นา ฮู พลา จ่า แล่ ปาว� ฮาก อางเลิง่
อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ� ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า บ่าคลื่อ โจ� กงู นองนา อางด่า
โย้เวอ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 12 จาว่าแน นอง นี้ แม้แน ฮา กงา ยาว� ฮาก มือ นอง
นา นาบทื้อ ล่า คูแง� แน นองมือ อ่าซ่าง มางนา บ่ากงา ป้า ปล่อง ปี่ ก้าน�
จี่วด
ี อางซื้ง มาง อามือ ชา พ่าวลือ แล่ง ย้าง

13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูยา
่ นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ชฺา้ งซฺี้ แอ ชีออ
ื อางเลิง่

แฮ้ง แบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า� ไม้ กงู นองนา นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า แน บ่า ฮา ปี่ ล่า ซี่� ชฺา้ ง
นื งบาบ่าแก่นจ่า แฮ้ออ
ื แม้แน� 14 กงู อางเจ่อ ย้า พระเยซู ซฺี้ คายาว อางซฺ่ือ แต่ล้าน
แล่ชี่ แน� นี้ แม้แนยาว กงู อางเจ่อ ย้า ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือย่า� ซฺี้ คายาว พระ
เยซู พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา จี่ วด
ี จา แต่ ล้า แล่ ปี่ แงแน�
ยาว พระเยซู นา ยองนา ยางก้อง ทื่งกง่า แน มู่งท่า ซฺ่ืยแล ปี่ แงแน�
15 ยาว

กงู นองนา อามือ อางเลิง่ ชาม่า ล่าง นี้ ยา่ � พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า
จี่ แง� ยา กงูนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง� ยาง พ่าวลืน แล่ เมอ� ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ ยาว ซฺี้แอ
คูชี อืม แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ คูแง� ยาว ยา ยองนา แน กงูมู จี่วด
ี แต่จา คูชี อือ
นา ทื่งกง่า แน มู่งท่า ซฺ่ืยแล แง� 16 แน ยาว พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง มู่งท่า โย้เวอ
จาย ลู่ งลือ แฮ้นืง เวอ� ชฺา้ ง อือย่า พระเยซู ฮ้าวม่า อางเซง แฮ้ง กงากย่า คูแง� แน
เท่วาด่า ยอคา มาง จี่ อางเซง แฮ้ง กงากย่า คูแง� แน เท่วาด่า อือ พาจาว มาง ซ้าด
อางคย้าว มี ชี อางเซง แฮ้ง กงากย่า คูแง� ยาว พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ลู่ งลือ
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แง� ยาว ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ยาว ซฺี้แอ คูชี อืม แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่
คูแง� 17 ยาว น่ อง โย้ เวอ พาจาว มาง กงูมู อามือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
ี แต่ จา คูชี
อือนา� แน ชฺา้ ง ซฺี้แอ คูชี อือนา ทื่งกง่า แน มู่งท่า ซฺ่ืยแล แง� ยาว กงูนา ซฺ่ืย พระเยซู
กงู จี่ วีด อางซื้ง มางนา ซฺ้า แล ล่า แง� นี้ แม้ แนยาว กงูมู นี้ ง พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง
มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี จา แล คูแง� 18 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง นี้ เลิง่ จี่ นื งบาแฮ่ง
ปี่ ลางกา ปาว�

5

พระเยซูคริสต์ ลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ ย้าง
นอง เวอ� กงูมู นี้ ยา่ นองนา บ่าแต้ม ม่า ล่าเวิม อางกงา ย้า�
อางเลิง่ แฮ้ออ
ื ล้อญ่าม เมอ ตอล้า แงแน� 2 ไม้ นองมู นี้ ง มือ อางแบ คู ยา้ � อ่าซ่าง
มาง บ่าแบ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า อ้าล้อม ลือ แงแน� แล่ค่าว นี้ ยา่ อ้าล้อม ล้า แงแน กงู บ่า
แบ แฮ้งแม้แน ย้า� 3 ชฺา้ ง อือ นี้ แม้แน จี่ เมอ� “กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ แม่น ย้า จาดื้ง แง�
เจิน
้ เจ้อ บ่าไล่� แน� ยาว ยอ ซฺ้อก ย้า ก่างพยา แอ แง� ค่าบาย่า อู่ปู่มบา อือ อางย่า
ชาเกิด
้ เมอ ซฺ้อก แน ป่องปอง ด้า แฮ้งแม้แน ย้า� ยองมู นี้ ล้อเกิง้ บ่าฮื่น แอ ปูน กา�
4 จ้า คริสเตียนม้ องน้าม นอง เวอ� นองมู นี้ อางวื้งอางว้าง เวอ บ่ากงา ดื้ง� นี้ แม้
แนยาว นองมู นี้ นื งบาบ่า ม่าน คูโจ� จาว่า แน อางนื ง แฮ้นืง เคิน ล้า ยาว� แล่ ค่าว
อือ อางเกิง่ ค่าว ล้า ชี แฮ้งแม้แน� 5 ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อางแปล้นอางซ้า เวอ
ดื้ง คูแง� แน นอ นื งก้อง ชฺา้ ง� กงูมู นี้ ยา่ มู่งคี่ ชฺา้ ง บ่าอ่า� แน อางวืง้ อางว้าง เวอ บ่า
กงา ดื้ง เป� 6 นี้ แม้แนยาว นอ ฮาก แม้แน บ่ายู่ คู โจ� จ้า แม่น แน อางโต แล่ม ล่อ
โว� แน แบ ปี่ โว อามือ นอ บ้าเจอฮา คู แงแน� 7 ไม้ ชฺา้ ง ยู่ นี้ ยา่ มู่งคี่ เวอ ยู่ คูแง�
แน ชฺา้ ง แต่ค่า ม่าว นี้ ยา่ มู่งคี่ เวอ ม่าว คูแง� 8 จ้า กงูมู นี้ ยา่ นื งก้อง ชฺา้ ง เป� นี้ แม้
แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� เจ่อ อางเลิง่ แน ลาก อางเลิง่ แฮ้ง ตาฮ้าน อือ
ซฺ้ามค่าลาว ตูม แล่ชี่ แฮ้งแม้แน� ก่าตูม แล่ คูโว� แน พาจาว มาง กงูนา อางบล่าบ
กงาปูน ปี่ ล่าง อางเลิง่ กงู นื งบาแก่นจ่าง แฮ้ง� ตาฮ้าน อือ ซฺ้ามตู่ชอ
่ ง ช่อง แล่ชี่ แฮ้ง
แม้แน ช่อง แล่โว�
9 ไม้ พาจาว ม้า กงูนา บ่ากงา แช้ยู้ วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่า� จ้า ยา กงูนา พระเยซูคริสต์ กงู จี่
วีดอางซื้ง มางก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงา ปี่ ล่าง� 10 พระเยซูคริสต์ กงูนา ซฺี้แต่น ล่าง� นี้ แม้
แนยาว ยาง ลืน เมอ� กงู อางแต่ ล่าอ้าว อางซฺี้ เวิม� กงู ยางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง
คูแง� 11 นี้ แม้ แนยาว นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา ปาว� แน ปล่องวาน ลางกา ปาว� นอง
อามือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน เป�
1 คริสเตียนม้องน้าม

โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
นอง เวอ� กงู นองนา ป้า ล่าปานา� นองมู นี้ ยา่ นอง อางมู
โย้ เวอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ คูชี อือ นา นาบทื้อ คูโว� แน ชฺา้ ง นองนา
คริสเตียน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่บ ล่าชี่ อือนา นาบทื้อ คู โว� 13 แน ยองนา
บย่า แน ลาก นาบทื้อ คู โว� ไม้ ยอง ล่ากาน ว่า คูชี แฮ้ง ปาปาย แน� ยาว แม่น แน
ทื่งกง่าล้างกง้า แน จาดื้ง คู โว� บ่าซีบ่าแล กาโจ�
14 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงู นองนา ป้ า ล่า ปานา� ชฺา
้ ง อางคลื่อ อือ นา อี่
โว� ยาว ชฺา้ ง แค อางคา อือนา จี่ปล้อง โว� ยาว ชฺา้ ง อางด่ออางย่า อือนา ปล่องวาน
12 คริสเตียนม้ องน้า ม
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โว� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา โอ้ด โว� 15 แม่น แน อางโต แล่ม แล่โว� ฮาก นองนา
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ปี่ ล่า ยาว� นองมู นี้ ยา่ นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา อางเลิง่
บ่าแม่น บ่าปี่ ฮาย คื่น กาปี่ โจ� จ้า นองมู นี้ ยา่ นอง อางมู โย้เวอ กูญ่าม แน อางเลิง่
อางแม่น ฮาย ปี่ ลางกา โว� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา คาตา แน อางเลิง่ อางแม่น
ฮา ปี่ โว�
16 กูญ่าม แน นื งบาต่องม่อนซ้า คู โว� 17 กูญ่าม แน อธิษฐาน ฮา คู โว� 18 แน บ้า
เจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว� ไม้ พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์
ชฺา้ ง อือนา นี้ แม้ แน จี่ วด
ี ไจ ปี่ ซี่ แง� 19 อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง พาจาว
มาง ล่า กาน แฮ้ง ว่า เมอ� บ่า ปี่ ว่าง โจ� 20 พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ จี่ ต่าง แฮ้ง นา
บ่าฮูยา้ คู โจ� 21 จ้า กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ แม่น แน ฮูพลา ปาโน� พาจาว มางก้อง ม้าม้า
ย้าล่า จายลือ ชีแน� จาว่าแน อางเลิง่ อางแม่น แน ยาว กอ ชี โว� แน ฮาย แลน แล่
โว� 22 อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือนา เว่อ แน ฮื่น คู โว�
23 พาจาว กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าชี่ มาง เวอ� ยองนา กูเลิง
่ แน
ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ปาว� แน ยอง อางโต� นื งบา� อางค่องอางล้า อือนา คาตา แน ฮูพลา
ปาว� ยองนา เจิน
ี อางซื้ง มาง ลือ แล่
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา โจ� พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
24
เมอ เคอ แน�
พาจาว นองนา แช้ ยู้ ล่า ชี่ นี้ ม้า นี้ แม้ แน ม้า ม้า ย้า ฮา แง� ไม้ ยา
อางซืออางปลอง นอ�
25 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงู นา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่า โว� 26 นอง
แมก่า มย้าง ลางกา เมอ ลากฮูม จี่อู้ ลางกา โว� 27 จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ก่าม
ค่าน ฮา คูโว� นองมู นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือนา โจ้ดมาย นี้ อาน อ้าน
น้า ปี่ แงแน�
28 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
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เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา
โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชียา
้ ง

2 เธสะโลนิ กา

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล เป� โจ้ดมาย นี้ ยา่ สิลาส แน ทิโมธี กงู แต้ม แอ� นองมู คริสเตียนม้
องน้าม เธสะโลนิ กา อางเมิง อือนา แต้ม เคอ ล่าง� นอ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ชฺา้ ง
เพล่อ คูชี อือ ย้า� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือ ย้า�
2 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู
คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่
ปาว�
3 คริสเตียนม้ องน้า ม อือ เวอ� กงู นองนา กูนื ง ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย
ปี่ ล่าง� ไม้ นอ อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา เจ่อ คูแง� แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา ลาก
กาแง� 4 ยาว นี้ งย้า กงู นอง อางเลิง่ แฮ้ง คริสเตียนชฺา้ ง ทื่อ บ่า ฮาก ค่อง เวอ ดื้ง ชี
อือนา จี่โอ่ด คูแง� กงู ยองนา นี้ แม้แน จี่ น้า ปี่ แอ่� นองนา ฮาก คาม ล่าง� แน นอ
นาบาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ คูแง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม นอ ก่ามโอ่ด อางจา� แน พา
จาว มางนา เจ่อ แล แล่ คูแง แน�
1 กงา

พาจาว มาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง ย้าง
นอง โอ้ด ฮากนา คาม ปี่ ชี่ นี้ ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง� พาจาว มาง อางซี อางบล่า บ
ต้าดต่อน นี้ ยา่ อางกง่าอางเกิง ย้าแน� ยาว อามือ นอง กงา ตูกพานลาบ้าบ คูชี นี้ ยา่ �
ไม้ นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาว นี้ ยา่ พาจาว มางนา ฮาย มย้าง
ปี่ แง� นอ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ อางซูม ย้าแน� 6 พาจาว ม้า อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ม้า
ม้า ย้า ฮา แง� ยา ชฺา้ ง นองนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ อือนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ
ปี่ แง�
7 แน พาจาว ม้า นองมู อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ คูชี อือนา� ฮาย กงูมู อาง
ตู กอางพาน กงาโอ้ ด ลาบ้า บ คูชี อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน ซ่าว จาดื้ ง ปี่ แง� พาจาว ม้า
อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา แง� พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง แน ยาง เท่ วาด่า ล่าที่ อางจา อือ
ก้อง บีท
่ ่อบีล
่ ่าม แฮ้ง ทื่งกง่า แน มู่งท่า โย้เวอ จาย ลู่งลือ เมอ� 8 ยา ชฺา้ ง พาจาว มาง
นา บ่าเจ่อ อือนา แน ชฺา้ ง พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่า
น่าจ่าง อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� 9 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื วีบ
่ ่ากกงาไจ แล คูแง� แน ยองนา แช้ อ่อก
แง� จี่วด
ี อางซื้ง มาง แน ยาง ล่าที่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ บ่าปี่ ดื้ง� 10 ยาว อางเลิง่ นี้
อือ จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้น้ ื ง เวอ ตอล้า แง� แฮ้น้ ื ง เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค จี่
วีดอางซื้ง มางนา เจ่อ คูชี อือย่า� จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง คูแง� แน ยอ
งมู นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง� ยาว นอง คาตา ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง
ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง คูง� ไม้ นอ กงู นองนา อางเลิง่ อูบ
่ น้า ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา เจ่อ คูง น้ อ�
11 ยาว นี้ งย้า กงู นองนา กูนืง แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า คูแง� กงู พาจาว มางนา ป้ า
นองนา แม่น แน จี่ วด
ี ไจ ปี่ ล่าง� ยาง นองนา แช้ ยู้ ล่า ชี่ แฮ้ง นา ซูม แน� จาว่า แน
นอง นื งบา แฮ้ง พาจาว มางนา นื งบา โค แน เจ่อ ยาว� แน นอง นื งบา มาง นองนา
5
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ม่าย อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ล่า ซี้ยาว� พาจาว มาง นองนา ปล่อง ล่าง� นอง บ้าเจอ
ฮา เวิม แม่น ย้า เปิ้ นเซฺิง่ จองไจ ตอล้า แง� 12 แฮ้ แม้ แนยาว นอง ปาปาย ย้า ฮาก
พระเยซู กงูจี่วด
ี อางซื้ง มางนา โญกจ่าญ่อจ่าง� แน พระเยซู มาง นองนา โญกจ่าญ่อ
จ่า ล่าง� ยาว กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ออ
ื ตอล้า กงากาง นี้ ยา่ � ไม้ กงู พาจาว แน พระเยซูคริสต์
มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้าเป�

2
ชฺา้ ง นาบาตา บ่าแม่น มาง

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วีด อางซื้ง มาง กาญ่าม โย้
เวอ พ่าว ลือ แล่ อางเลิง่ แฮ้ ม้าม้า ย้าเป� แฮ้น้ ื ง เวอ พระเยซู กงูนา ซฺ้า ชอน ล่ายาว
ยางก้อง ทื่งกง่า แน ซฺ่ืย ดื้ง แล ล่าง� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า จาง นองนา นี้ แม้แน จ้อบ ล่าง�
กงู นี้ แม้แน มอ ชี ชี� แน นี้ แม้แน จี่ ชี ชี� แน โจดม้าย เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� พระ
เยซู พ่าว ลือ ญา แน� จาว่า แน นอง นี้ แม้ แน กงากย่า คู เมอ บ่า เจ่อ คูโจ� 3-4 บ้า
เจอล้อแม้เวิม จาคาปี่ ว อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ ล่าโจ� พระเยซูคริสต์ กงู จี่
วีดอางซื้ง มาง ชา ลือ เมอ� ชฺา้ ง อางบย่า ย้า กงู พาจาว มางนา บ่าเจ่อ แน ฮา คูแง�
แฮ้ญ่ามเมอ ชฺา้ ง นาบาตา บ่าแม่น แฮ้มาง ซฺ้อก ย้า อ่อก ล้า แง� ยา ชฺา้ ง อือ พาจาว
แน ทื้อ จ่าง อือนา ยาง พาจาว บ่าปี่ เพล่อ� แน ยา ฮูบ
่ ปาน กูยา่ งกูเจ้อ ชฺา้ ง อือ แต่ง
ไว้ ชี อือนา บ่าไว่ จ่า� แน ยา จี่ แง� ยา พาจาว คาโคลาโค แน ฮูบ
่ ปาน คาโคลาโค อือ
ล่อ บ่า ปา ฮื่อ แงแน� ยาว ยา พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ อ้อง ดื้ง แล แง� แน
ยาง อางโต แฮ้ง ฮ้าวจ่าแล่ง พาจาว อางฮื่อ แน� ยาว อางนื ง ต่องลีน โย้เวอ ยา ม้า
ม้า ย้า ล่าลูก กลา ก่างพยา แอ แง�
1-2

5 นอง อางจาม กงา กาย้า� กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� กงา นี้ เลิง
่ นา อาง
เลิง้ ย้า จี่ เคอ แงแน� 6 ยาว อามือ ม้างม้าเจ้อ ทื่อเจ่อ จา แง� ชฺา้ ง นาบาตา บ่าแม่น
มางนา บ่า ปี่ อ่อก ล้า แน� ยาว นองมู นี้ ง อางแบ คู ยา้ ม้างม้า เจ้อ ชฺา้ ง บ่า แม่น แฮ้
มางนา บ่าปี่ อ่อก ล้า แฮ้ยา่ � พาจาว มาง ยางนา อ่อก ล้า ปี่ อางญ่าม ย่าง บ่าเคอ กา
ซื้ง แฮ้งย้า แน� 7-8 ยาว อามือ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา ม้า ย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ล่า กาน
ค่าว ว่า ดื้ง แง� ยาว พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง อางญ่าม เคิน ล้า เมอ� ชฺา้ ง
บ่า แม่น แฮ้ มาง อ่อก ล้า แง� จ้า น่ อง โย้ เวอ พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง มาง พ่าว ลืน
เมอ� ชฺา้ ง บ่าแม่น แฮ้มาง พระเยซู ล่าที่ ล้าก้า โย้เวอ ก่างพยา ล่าลูก กลา แอ แง� ไม้
พระเยซู ยางนา ฮาย ซฺี้ ปี่ แง� 9 ชฺา้ ง บ่าแม่น แฮ้มาง อ่อก ล้า เมอ� ยา ซาตานแด่ยา่
ยอคา มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง� อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกาง
อือ พาจาว มางก้ อง จายลือ ชี นา อางตู� จ้า กานแตว ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง ก้อง
จายล้า แง� 10 แน ชฺา้ ง บ่าแม่น นี้ ม้า ยา อางเลิง่ บ่าแม่น กู ยา่ งกู เจ้อ ไจ ชฺา้ ง ล่า ลูก
เวอ ชา กลา แอ อือนา จ้อบ แง� ยอง ล่าลูก เวอ ชา กลา แอ คูง นี้ ยา่ � ไม้ ยอ อางเลิง่
ม้าม้า ยองนา ปล่อง จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา ปี่ แฮ้งนา บ่าเจ่อ แน บ่าลาก คูวา� 11 แฮ้งย้า
พาจาว มาง ฮากนา ตอย ยองนา จ้อบ ปี่ ง� ยาว ยองมู แฮ้ง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ
นา เจ่อ คูแง�

ยาว พาจาว มาง ยองนา วี่บ่า กไจ ปี่ แง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า ม้า แฮ้ง นา
บ่าเจ่อ คู� จ้า อางเลิง่ บ่าแม่น อือนา นื งบาจาบ คูแง�
12

ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว จี่วด
ี ม้าม้า จา ปี่ ชี่ อือ

2 เธสะโลนิ กา 2:13

437

2 เธสะโลนิ กา 3:10

13 คริสเตียนม้องน้าม

นอง เวอ� นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง จี่วด
ี อางซื้ง มาง ลาก อือ ย้าเป�
กงู นองนา กูนืง ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย ปี่ ล่าแง� พาจาว ม้า นองนา ต่องก่า
เวอ ย้า แช้ยู้ อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง� นอง อางบล่าบ ปูน แล่ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นอง อาเลิง่ ม้า
ม้า แฮ้งนา เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นองนา
ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า� 14 พาจาว ม้า กงู นา นองนา อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง ป่าว ม่า ปี่ ล่า แง� ไม้ นองนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง� แน นองนา แช้ยู้ ล่ายาว�
พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มางก้ อง ทื่ งกง่า แน โญกจ่าญ่อ จ่าล่าง แนนอ� 15 นี้
แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คู โว�
แน กงู นองนา อางเลิง่ ม้าม้า ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้ง แม่น แน ฮายเค่ คูโว� ตื่น กงู โจ้ดมาย
เวอ แต้ม ม่า ล่าชี่ อือ คาตา ย้าเป�
16-17 พาจาว ม้า กงูนา นื งบาแก่นจ่า ปี่ ล่าง� กงู นื งบาแก่นจ่าง นี้ ยา
่ โค นื ง บ่าจา�
กงู พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า นื งบาแก่นจ่าง� ไม้ ยา กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า
แง� พระเยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� แน พาจาว กงู อางโบ้ง กงู นา ลาก ล่า
ชี่ มาง เวอ� ยองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮาย แฮ่งจา แก่นคา ปี่ ปาว� ไม้
ยองนา อางเลิง่ อางแม่น อือ จี่ ปี่ เซฺ้อ แน ฮาย แล ปี่ เซฺ้อ�

3
กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าปาว

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� กงู นา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่า โว� ไม้ จี่ วีด
อางซื้ง มาง อางเลิง่ นี้ ง นา อางไว่ แน ชฺา้ ง อือนา บย่า แน แบ เค่ ปี่ เซฺ้อ� แน เจ่อ ปี่
เซฺ้อ นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮ้งแม้แน� 2 พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้า โว�
กงู นา ชฺา้ ง บ่าแม่น อือก้อง กงาปูน ปี่ ล่า ปาว แน� ไม้ ชฺา้ ง พาจาว นา เจ่อ นี้ ยา่ ชฺา้ ง
คาโคลาโค แน บ่าอ่า�
3 จ้า จี่วด
ี อางซื้ง ม้า อางซืออางปลอง� ยา นองนา ฮาย แฮ่งจา แก่นคา ปี่ ล่าง� แน
ยา นองนา ฮูพลา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่าแง� 4 กงู อางเจ่อ คูยา้
จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า นองนา ฮาย กงู ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ปี่ ล่าง� แน นอ กงู ม่าอู่บจี่
ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ แล แล่แง แน� 5 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� เธสะโลนิ
กา อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ปาว� พาจาว ม้า ยองนา บ้าเจอ
ล้อม้อก ลาก แงแน� ยาว ยองนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ปี่ ปาว� นาง ก่ามโอ่ด จา ชี แฮ้ง
แม้แน�
1

ล่ากาน ว่า ปาว บ่าคลื่อ โจ�
กงา ลาก อือ เวอ� กงู ยา่ พระเยซู คริสต์ ล่าที่ แฮ้ง ไจ จี่ แง�
นอง อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง อางคลื่อ คาโคลาโค อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน บ่า ดื่ง โจ� แน ชฺา้ ง
กงู ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าฮายเค่ อือก้อง ทื่ งกง่า แน บ่าดื่ง โจ� 7 ไม้ นองมู นี้ ง อาง
แบ คู ย้า� กงู นา ฮายเค่ ล่าชื่อ แน� ไม้ กงู นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ กงู บ่าคลื่อ
คู เป� 8 กงู อ่าซ่าง มางก้ อง เจิน
้ เจ้อ อางแอ่ แน บ่าจฺ่า� จ้า กงู ตื่น มู่งคี่ นื งก้ อง ย้า
มู่งนื่ อ เซฺ่อเซฺ่อ แน ล่ากาน ว่า เมิด
่ คูแง� ไม้ กงู นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา กงู
ปาปาย แน บ่า ตูก บ่า พาน ลาบ้า บ ปี่ ซี่ เป� 9 จ้า ม้า ม้า นี้ ยา่ กงู นองนา ป้า ปล่อง ปี่
ล่าเวิม อางกงา ย้า� จ้า กงู นองนา ฮายฮู ปี่ ล่า ซี่ค้า� แน นองนา กงูนา ฮายเค่ ปี่ ล่า
ซี่ ค้า� 10 ยาว นี้ งย้า กงู นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� อางลี้ บอางล่า ว แต่ง นองนา
6 คริสเตียนม้ องน้า ม
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ม่าย ฮายเค่ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � กงู นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าแอ่� “อ่าซ่าง ล่ากาน บ่าว่า แง�
บ่าปี่ จฺ่า โจ� แน�
11 กงู นี้ แม้ แน จี่ ชี นี้ ย่า� ไม้ กงู กงากย่า คู แอ� นอง อางมู โย้ เวอ ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า
จา แง� อางคลื่อ ล่า กาน บ่า ตื่อ ว่า กาแน� ยาว ฮาก อางเลิง่ อือ ตี่ น ต้อง กว่า กาน
แงแน� 12 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง
แฮ้ ออ
ื เจ้อ นา ม่าย นา นี้ แม้ แน� ค่า ตอง ล่า ปู่ ล่า คื่อ แฮ้ง ไจ ล่า กานว่า ซฺ้า มี จฺ่า แล่
คูโว แน� 13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางเลิง่ อางแม่น ฮาย แลน แล่ปาว นื งบา
บ่าด่อ คูโจ�
14 จาว่า แน โจ้ ดมาย นู้เวอ กงู ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แต้ม ล้า ปี่ ชี นี้ ง� อ่า ซ่าง บ่า น่า จ่าง�
ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา จาม ชี โว� แน ยองนา บ่าซฺ้าบ่ามี ช่าง โจ� ไม้ ยองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่
15
เซฺ้อ� จ้า ยองนา บ่าเม่อ โจ� ยองนา คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอูบ
่ ชี แฮ้งแม้แน
ม่าอูบ
่ คูโว�
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ชี่ มาง เวอ� ยองมู
คาโคลาโค อือ นื งบา โย้ เวอ ดื้ง ล่า ปาว� ยองนา กูญ่าม แน ฮู พลา แม่น แน กงาจา
กงาดื้ง ปี่ ปาว�
17 กงา อางเม้ง นี้ ยา
่ เปาโล แน เป� โจ้ดมาย ต่องลีน นู้เวอ จี่ต่าง นี้ ยา่ กงา ล่าปู่ นี้ ง
ย้า ไจ แต้ม แอ� แน กงา อางเม้ง ย้าง คาตา ย้า แต้ม ชี แอ� ยาว กงา โจ้ดมาย คาโค
ลาโค แต้ม ชี อือก้อง กงา อางเม้ง อางจา แอ่น ญา� ไม้ ฮายแบ ปี่ แง โจ้ดมาย นี้ ยา่
กงาก้อง ม้าม้า ย้า จายล้า แงแน�
18 พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง นา ลากซื่ งกง่า
กย้า ปาว�
16 จี่วด
ี อางซื้ง

1 ทิโมธี 1:1
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1 ทิโมธี 1:7

เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ย้าง

1 ทิโมธี

เปาโล ยาง ย่าม่าง ม่าง เมอ ทิโมธี นา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม ปี่ ชี� โจ้ดมาย 2 ช่า
บ้าบ แฮ้ยา่ ทิโมธี โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แน ช่าบ้าบ ที่ 2 แฮ้งย้า� ทิโมธี แน เปาโล เย่ด
อางช่าง อางเก่ ยอางเลิง้ กา� เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ทิ โมธี นา ตอย ล่า กาน
ว่า ปี่ ชี�
่ ไม้ ยางนา อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ อางเลิง่ อาง
ตูกอางพาน ตอล้า ชี แฮ้ง ปล่องฮูปล่องพลา ปี่ ง แนนอ� ยาว เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง� ทิ
โมธี คริสเตียนม้ องน้า ม แฮ้ ออ
ื นา ปีน แตปีน นา ย้า ปล่อง แงแน� ยา ยองนา ปล่อง
ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา แช้ยู้ ค่าตอง ยอคา เพล่อ ปี่ ง� ไม้ ยองนา คริสเตียนชฺา้ ง
จี่วด
ี แฮ้ง กง่าเกิง้ แน ไจ ปี่ ง แนนอ�
เปาโล โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม ทิโมธี นา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ � ยา ทิโมธี นา คริสเตียนม้อง
น้าม อางมู โย้เวอ ยอคา แช้ยู้ อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่บ แง� แน อางเลิง่ อางตู กอางพาน
ตอล้า เมอ บ้า เจอล้อ แม้ ฮา แงแน ม่า อู่ บ แง� ยาว จ้า โจ้ ดมาย ช่า บ้า บ ที่ 2 แฮ้ ยา่
เปาโล ยาง คอก อ้อง เมอ แต้ม ชี� แฮ้ญ่ามเมอ ยา เย้ง แง� ยา ชา ซฺี้ ย้าง ญา จา
แงแน� แฮ้งย้า เปาโล มือ ยาง จี่ วด
ี ไจ อางเลิง่ แฮ้ง จี่ เคิน ชี� เปาโล ปีนแตปีนนา
ย้า ทิ โมธี นา นื งบาแฮ่ง ปี่ แง� แน นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง� ยาง ม่าอู่บ ชี แฮ้งแม้แน จี่
วีด ไจ โว� ตื่น เจ่อ อางเลิง่ � ก่ามโอ่ ด อางเลิง่ แน นื งบาแก่น จ่าง อางเลิง่ อือ คาตา
ย้าแน�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซู คริสต์ ศิษย์เอก เป� ไม้ พาจาว กงู นา อางบล่า บ ปล่องปูน ปี่
ล่าฮู มาง แน พระเยซู คริสต์ กงู นื งบาแก่นจ่าง มาง เย่ด กงานา แช้ยู้ พระเยซู คริสต์
ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ� 2 ทิโมธี เวอ� กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง เป� นาย่า กงา
อางย่า ช้อด ย้า� ไม้ กงา นางนา ม่าอูบ
่ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ�
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ทิ โมธี
นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยางนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว�
1

ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ย่าง
เวอ� กงา มาซิโดเนี ย แควน โย้เวอ ชา แล เมอ� กงาย่า นางนา เอเฟซัส
อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แลน แล่ว แน ป้า ล่า แอ่� ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือนา ม่า อางเลิง่ อางซี
ม่าอูบ
่ แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ม่า อางเลิง่ จองไจ บ่าจา อือนา ตี่น
ต้อง แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ม่า ค้าแต้ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ แต่ง ยาว
อูบ
่ ไก ล้า ชี่ แฮ้ง เจ่อ ชี่ แฮ้ง ว่าง ปี่ ง แนนอ� ไม้ นี้ ยา่ พาจาว มาง ล่ากาน โย้เวอ เจิน
้
เจ้อ จองไจ บ่าฮาย ตอล้า ปี่ � จ้า ฮา ซีแล กา ปี่ กานแง� ไม้ พาจาว มาง ล่ากาน นี้ ง
ว่า เปิน กงากาง นี้ ยา่ ยางนา เจ่อ นี้ งญา� 5 กงา นางนา นี้ แม้ แน ม่า ล่าง นี้ ยา่ � ไม้
กงา คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม้าม้า แน ลาก ลางกา ปี่ ซี้ค้า� แน ยองนา วีไ่ ซป้านญา
จา ยาว แบ ปี่ ซี้ค้า นี้ เลิง่ อางซี นี้ เลิง่ อางกง่าอางเกิง แน� แน ยองนา ม้าม้า แน เจ่อ
ปี่ ซี้ค้า� 6 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า ค้าแต้ นี้ แม้แน ย้า ฮา คูแง� จ้า อามื้อ ยอ อางเลิง่ นี้ ออ
ื
7
นา วี ยาว อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือ จี่ ชี� ยองมู นี้ ยา่ โมเสส อางลี้บอางล่าว
แฮ้ง ม่าอูบ
่ ฮู เพล่อ คู ซี้ แง� ยองมู นี้ ยา่ ปีนแตปีนนา ย้า ม่าอูบ
่ คูแง� จ้า ยอง อางโต
แฮ้ง บ่าแบจ่าแล่ ยอง ม่าอูบ
่ แฮ้ อางซี แน�
3-4 ทิโมธี

1 ทิโมธี 1:8
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1 ทิโมธี 1:19

8 กงู

อางแบ ย้า อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ จาว่าแน กงู กง่าเกิง้ แน ฮา เค่ ยาว อางแม่น
แน� 9 กงู อางแบ ย้า อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง อางน้า
จ่า อือนา ไจ ปี่ ง บ่าอ่า แน� จ้า ชฺา้ ง อางลี้บอางล่าว ฮา ซี ชี อือนา แน ชฺา้ ง อางลี้บอาง
ล่าว บ่าฮายเค่ อือนา ไจ ปี่ ง� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา แน ชฺา้ งอางบล่าบ
อือนา ไจ ปี่ ง� แน ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา แน ชฺา้ ง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางบล่าบ ฮา แฮ้ง
ม่อนซ้า อือนา ไจ ปี่ ง� แน ชฺา้ ง อางบา อางโบ้ง นา แซ่เตอ อือนา แน ชฺา้ ง ฮากนา แซ่
อือนา ไจ ปี่ ง� 10 แน ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา คูชี อือนา แน ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่
า แน ยู่ด้ ืง กาง อือนา ไจ ปี่ ง� แน ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ด้ืง กาง อือนา ไจ ปี่ ง�
แน ชฺา้ ง ฮากนา ชู ก่อง อือ นา แน ชฺา้ ง แล่ จ่อ บ อือ นา ไจ ปี่ ง� แน ชฺา้ ง ก่ามค่า น ปี่ ชี่
แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ อือนา แน ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าฮา เค่ อือ
นา ไจ ปี่ แง� 11 ม่า อู่บจี่ ต่าง อางกง่าอางเกิง นี้ ออ
ื พาจาว อางฮื่อ มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้งนา อางตู้� พาจาว ม้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น นี้ เลิง่ ปี่ ล่าแง� ไม้ กงานา
ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง แนนอ�
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
กงา พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ยา กงานา แฮ่ง ปี่
ล่า ชี่ มาง ย้า� กงา ยางนา ขอบคุณ ฮา นี้ ย่า� ไม้ ยา กงานา ชฺา้ ง อางซื ออางปลอง
แน ฮู ล่าง� แน ยา กงานา แช้ยู้ ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่าแง� 13 ค้าแต้ กงาย่า พระ
เยซู คริสต์ นา จี่ ฮูยา้ แง� แน ยาง ชฺา้ ง อือนา คาม แง� แน ค้าแต้ กงา ชฺา้ ง อางโซ้
กอางไล้� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� ไม้ ยา อาง
แบ นอ� กงา แฮ้ แม้ ฮา ชี แฮ้ ยา่ กงา พระเยซู คริสต์ นา บ่า เจ่อ กาซื้ง แฮ้ง ปาปาย
ย้าแน� แฮ้งย้า ค่า ตอง อางซี อางบล่า บ ฮา ชี แน บ่า แบจ่า แล่ง� 14 กงู จี่ ว ีด อางซื้ง
ม้า นาบาตา ย้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� ยา กงานา ฮาย ยางนา เจ่อ ปี่ ล่าง แน
ฮากนา ลาก ปี่ ล่า แง� ยาวนี้ ยา่ กงา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ชี
แฮ้ง ปาปาย ย้า�
15 ม่า อู่บจี่ ต่าง นี้ ม้า อางเลิง
่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา� ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ นี้ แม้แน จี่
แง� “พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา
อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ปี่ ง แนนอ� แน� ยาว กงาย่า ชฺา้ งอางบล่าบ อือ อางมู โย้เวอ
ชฺา้ ง บ่าแม่น เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า� 16 จ้า นี้ งย้า พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง
นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ นา กงา ชฺา้ ง บ่าแม่น เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี นี้ มางนา ปีนแตปีนนา
แน โอ่ด ปี่ ง แนนอ� ไม้ น่ อง เวอ ชฺา้ ง พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ ล้า ยาว พาจาว มางก้
อง ทื่ งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล อือนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ ง แนนอ� 17 พาจาว
กูญ่าม แน ก่าซ้าด เพล่อ แล มาง เวอ� นา ซฺี้นืง บ่า จา แน อ่า ซ่าง มาง นางนา บ่า ฮู
มย้าง ล่า� แน นาง ญา พาจาว ม้าม้า แน� พาจาว เวอ� ชฺา้ ง อือนา นางนา นาบทื้อ
แน สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ปาว� อาเมน�
12

ทิโมธี ล่ากาน ย่าง
กงา อางย่า มาง เวอ� กงา นางนา ม่ายฮา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่
นฮู อือ มอ ยาว นางนา จี่ เคอ ล่าชี่ แฮ้งแม้ แน ย้า� ไม้ นางนา กงา ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้
แน ฮายยาว แฮ่ง จา พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แล แล่ ปี่ ล่าง แนนอ� 19 พระเยซู
คริสต์ มางนา เจ่อ แลน แล่ โว� แน นาง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แน แบ ชี อือ ฮาย
แลน แล่ โว� ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า ยอง อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แน แบ ชี อือ บ่า ตื่อ
18 ทิ โมธี

1 ทิโมธี 1:20
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1 ทิโมธี 2:15

ฮา กา� แฮ้งย้า ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูช�
ื อางมู โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน อเล็ก
ี 20 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ซานเดอร์ เย่ด คาตา ย้า จา แง� แฮ้งย้า กงาม มือ เย่ดนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แอ่� กงา เย่ดนา
ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา ปี่ แอ� ไม้ เย่ดนา กงาแบ ปี่ ง� พาจาว มางนา บ่าจี่ ฮูยา้
แล่โจ แน�

2

พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา แฮ้ง แน ไว้ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
1 อางเลิง
่ คาโคลาโค กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าง นี้ ยา่ � กงา นางนา แน คริสเตียน คา
โคลาโค อือนา นี้ แม้ แน ฮา ปี่ ล่า เปิน แง� พาจาว มางก้อง ค่าตอง กงาซี้ง แฮ้ง ป้า
โว� แน ฮาก กงาซี้ ง แฮ้ง คาตา แน ป้า ปี่ โว� แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว�
2 ตื่น ก่าซ้าด อือนา แน ชฺา
้ ง ล่าที่ อางจา อือนา คาตา แน ก่ามป่อน ป้า ปี่ โว� ไม้ กงู
นา กย้าบ แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง ปี่ ล่าง� แน ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าปี่ ซีแล กา แนนอ� แน กงู
นา จี่วด
ี ไจ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน นาบทื้อ ปี่ ล่าง� แน กง่าเกิง้ แน จี่วด
ี ไจ
ปี่ ล่าง แนนอ� 3 นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ อางแม่น� แน พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ล่า
ฮู มาง นื งบาจาบ แง� 4 พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่
ซี่ง แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ซี่ แง� 5 ไม้ พาจาว ม้าม้า นี้ ยา่ ทื่อม่าง ญา จา แง�
แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา แน ชฺา้ ง อือนา ฮา แม่น ลางกา แล่ ปี่ ง ม้า ทื่อม่าง ญา จา แง�
ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี มาง ย้า� 6 พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ ยา่ � ไม้ ชฺา้ ง คา
โคลาโค แด่ ยา่ ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือนา ปล่องปูน ปี่ ง แนนอ� ยาว นี้ ยา่ ฮาย กงาแบ
กงามย้าง ปี่ ง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ซี่ง แน� ยาว พาจาว ม้า
ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ ชฺา้ ง อือ นา ปล่อง แง� 7 นี้ งย้า พาจาว มาง
กงานา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � แน อางเลิง่ อางแม่น ป่าวฮู เพล่อ ปี่ ล่า
ชี่ นี้ ยา่ � กงา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา ม่าอูบ
่ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ง แน ยองนา อางเลิง่ ม้าม้า
แฮ้ง ม่าอูบ
่ แง� กงา อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แง� บ่ากงา จ้อบ เป�
8 กงา คริสเตียนม้ องน้า ม ค่า พ่าย่ า อือ นา ยอง ทื่ งกง่า แน พาจาว มางนา บอกไว้
ก่ามป่อน ป้า คู เมอ� อ่าซ่าง มางนา นื งบาบ่าค่า ปี่ ซี่ แน อ่าซ่าง มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่
เจ้ ลางกา ปี่ ซี่�
9 กงาย่า ค่าบาย่า อือนา กย้าบ แน จี่ วด
ี ไจ ปี่ ซี่ค้า� แน ยองนา ซู้ม แน แต่งจี แล่
ปี่ ซี่ค้า� กงา ยองนา ค่าตอง ต้ามคื้ง แฮ้ง นาบาตา แน บ่าแต่งบ่าจี่ แล่ ปี่ ซี่� แน กงา
ยองนา อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางคา ค่าม เย ไข่มุก เย แน ชี่ อือนา บ่าปี่ ย้อง แล่ ปี่ ซี่�
แน กงา ยองนา อางก่าอางตูม อางฮู่ อางคา อือ บ่าก่าบ่าตูม แล่ ปี่ ซี่� 10 ไม้ ค่าบาย่า
อือนา ฮา มาง ปี่ ง นี้ ยา่ แต่งจี แล่ยาว ปาปาย แน บ่าอ่า� จ้า ยองนา ฮา มาง ปี่ ง นี้ ยา่
ยอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย ย้า� นี้ แม้แนยาว ค่าบาย่า นอง เวอ� อางเลิง่
อางแม่น ฮา คู ปาว� นอง พาจาว มางนา นื งบาชี ชีแฮ้งนา ซู้ม แน� 11 โบสถ์ คล้าว
โย้เวอ ค่าพ่าย่า อือ ม่าอูบ
่ เมอ� ค่าบาย่า นี้ ยา่ กย้าบ แน ดื้งน้า ซูม แง� แน ค่าพ่าย่า
อือ ม่าอู่บ แฮ้ง น้าจ่าง ซูม แง� 12 กงาย่า ค่าบาย่า อือนา ค่าพ่าย่า ล่อบ่าปา แน บ่าปี่
ฮื่อ� แน ค่าบาย่า นี้ งนา ค่าพ่าย่า อือนา บ่าปี่ ม่าอูบ
่ � จ้า กงา ค่าพ่าย่า อือ ม่าอูบ
่ เมอ
ค่าบาย่า อือนา กย้าบ แน ดื้งน้า ปี่ แง� 13 ไม้ พาจาว ม้า ค่าพ่าย่า แต่งออน ฮา ชี อาง
เม้ง อาดั ม แน� ยาว น่ อง โย้เวอ ค่าบาย่า แต่ง ชี อางเม้ง เอวา แน� 14 แน ซาตาน
แด่ยา่ ยอคา มาง จ้อบ ชี ม้า อาดัม นา บ่าอ่า� จ้า เอวา นา จ้อบ ชี� แฮ้งย้า เอวา มือ
อางบล่าบ ฮา ชี� 15 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จาว่าแน ยอง พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก
ยาว� ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ยาว� ยอง นื งบา แฮ้ง เซฺิง่ ซฺ้าง ยาว� แน พาจาว มางนา

1 ทิโมธี 3:1
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1 ทิโมธี 3:13

เจ่อ ชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน จี่วด
ี ไจ ยาว� ค่าบาย่า นี้ ยา่ กงาปูน แล่ คูง เย� ไม้ ยอง อางย่า
เกิด
้ จ่า เมิม พาจาว มาง ปล่อง เย� ยองนา ซฺี้ แอ เคอ แน บ่าปี่ ด้า เย�

3
คริสเตียน อางมู โย้เวอ ยอคา อือ
นี้ ม้า อางเลิง่ ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา� จี่ต่าง แฮ้ นี้ แม้แน จี่ แง� “อ่าซ่าง
คริสเตียนชฺา้ ง อือ ยอคา เพล่อ ซี่ง แง� *ชฺา้ ง แฮ้ ม้า ล่า กาน อางแม่น ว่า ซี่ง แง�”
2 คริสเตียนม้องน้าม ยอคา เพล่อ ซูม อือย่า� ชฺา
้ ง เจิน
้ เจ้ออางซีจี่คาแม้บ่าจา อือ เป�
ยา ค่าบา ทื่อม่าง ญา กงายู้ แง แน ยา จู้ บ่าจา� ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา อางเค้ จ่าแล่
กงากา� ก่า มกืด อางจา� ฮาก อางนาบอางทื้อ� ฮากนา ฮู พลา นา อางซอ� แน ฮา
กนา อางม่าอางอูบ
่ กงากา� 3 แต่ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ� ฮากนา อางเลิง่ ซฺ้า ตื่อ นา บ่า
ซอ� จ้า อางเซิง่ อางไซ่ด่อล่อ อางด่อ� ฮากนา อางเลิง่ ซฺ้า จี่เจ้ นา บ่าซอ� พลู้ นา บ่า
ลาก� 4 ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา อางแม่น� ยาง อางย่า อืม ม่าอูบ
่ อางน้า แน ยาง
นา นาบาตา ย้า นาบทื้อ แง� 5 ไม้ จาว่าแน ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา บ่าฮูบ่าพลา โกล้ม
กา ยาว� บ้าเจอล้อแม้ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลา กงากา แง� 6 แน ชฺา้ ง แฮ้ม้า พา
จาว มางนา เจ่อ ซฺ่ือ อือ บ่าอ่า เป� แฮ้แม้ บ่าอ่ายาว ยา ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง แม้
แน แอ้น จ่าแล่ง นามบ่าแบ� ยาว พาจาว มาง ยางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง ซาตานแด่ ยา่ ยอ
คา มางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 7 อ่าจ่ามมือ คริสเตียนม้องน้าม ยอคา เพล่อ
ซูม อือ� คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือ ชฺา้ ง อางแม่น แน โญกญอ ชี อือ ย้า� ไม้ แฮ้แม้ บ่า
อ่ายาว ยาง มือ ยอคา บ่าเพล่อ ตอกา แน ล่ากาน แฮ้ง บ่าว่า กงากา� นี้ ยา่ ซาตานแด่
ย่ายอคา มาง ซอ ย้าง� แน ยางนา อางบล่าบ จ้อบ ฮา ปี่ ง ย้าง�
คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่องฮู อือ
8 คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ปล่องฮู เพล่อ นี้ ง ทื่อ ช่างกานญา เป� ชฺา
้ ง แฮ้มางนา
ฮาก นาบทื้อ� ชฺา้ ง แมก่ า ทื่อ เจ่อ นื งบาทื่อ เจ่อ แน ชี่ อือ บ่า อ่า� แต่ ค่า บ่า ต่าง ม่าว
บ่อ� พลู้ นา บ่าลาก� 9 ยา พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา อางเจ่อ� แน กง่าเกิง้ แน
10
ฮา เค่ แง� คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู ชา เพล่อ อือนา นื งบาเจ้อฮู ปาโน� นื งบา
เจ้อฮู ยาว เจิน
้ เจ้ออางซีจี่คาแม้บ่าจา ยาว ชฺา้ ง แฮ้มางนา คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่อง
ฮู เพล่อ ปี่ โว� 11 ค่าบาย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู เพล่อ ชี อืม † ทื่อช่างกานญา
เป� ค่าบาย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู เพล่อ ซูม อือย่า ชฺา้ ง ฮาก อางนาบอางทื้อ
อือ เป� ยา ฮากนา บ่าจี่ ก่างพยา ปี่ � ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา อางเค้ จ่าแล่ กงากา� แน
นื งบาอางชี กงากา กู เลิง่ ย้า� 12 ค่า พ่าย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู เพล่อ ชี อืม
ทื่อช่างกานญา� ค่าพ่าย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู เพล่อ ซูม อือย่า ค่าบา ทื่อม่าง
ญา กงายู้ แง� แน ยา จู้ บ่า จา� ยา ค่า ตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ นา ฮู พลา อางแม่น แน ยาง
อางย่า อือนา ม่าอู่บจ่า อางแม่น� 13 ไม้ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ปล่องฮู นี้ ยา่ คริสเตียน
ชฺา้ ง อือนา ปล่อง อางแม่น แน ยาว� ฮาก นาบทื้อ แง� แน ยา พระเยซูคริสต์ อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง ฮากนา อางม่า จอ กา�
1 จี่ ต่าง

พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า ย้าง
*

3:1 3:1 คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู นี้ ยา่ ค่าพ่าย่า แช้ ชี ชี อือ ยา วา� คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ปี่ ง เย�
บ่าอ่ามมือ “ชฺา้ ง ฮูพลาฮู� แน “คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา� แน ฮ้าว เย (กิจการ ปาบ 20:17, 28; เอเฟซัส 4:11; ทิตัส

† 3:11 3:11 คริสเตียนชฺา้ ง นา ฮูพลาฮู ค่าบาย่า นี้ ยา่ � กาเทอกา คริสเตียนชฺา้ ง นา ฮูพลาฮู ค่าพ่าย่า
1:5-9).
อือ ค่าบา อือนา ฮา เป�

1 ทิโมธี 3:14
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1 ทิโมธี 4:10

กงาย่า นื งบาแก่น จ่าง บ่า มล่าง ย้า นางนา กงาบ่อ ซฺ้า ลือ ล่าง แน� จ้า บ้า เจอ
ล้อแม้เวิม กงาย่า นางนา โจ้ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าแง� 15 ไม้ กงา ลือ กล่าม ยาว� นา โจ้
ดมาย นี้ ช่า บ้า บ ก้อง กงาแบ แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ ล้อ แม้ แน ทื่ งกง่า แน จี่ วด
ี
กงาไจ แงแน� พาจาว มาง ยูม
้ นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง อือ ย้า� แน ยอ พาจาว มาง ยูม
้
โย้เวอ ยูม
้ ยื้ง อือ ย้า� แน ยอ ฮากนา ปล่อง พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ แง�
16 พาจาว มาง กงูนา พระเยซู อางเลิง
่ ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า แม่น
แง� ยาว อ่าซ่างมาง บ่าจี่ กงากา นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน� พระเยซู อางเลิง่
ม้าม้า นี้ ยา่ นี้ แม้แน เป�
พระเยซู ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี�
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง ฮาย กงาแบ กงา มย้าง ปี่ ง ญา� นี้ เลิง่
อางเลิง่ ม้าม้า แน�
เท่วาด่า อืม อางมย้าง คูยา้ �
ยาง อางเลิง่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา ป่าว กงาแบ ปี่ งญา�
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า ยางนา เจ่อ คูงญา�
ยาว พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า ซฺ่ืย ตา แลน ญา�
14

4
ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ย้าง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ม้า เจ้ง ย้า นี้ แม้ แน จี่ ชี ชี� กาญ่าม โย้ เวอ ชฺา้
งอางเมิง อางนื ง อางญ่าม ลีน แฮ้ง เคิน ล้า เมอ� ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า พาจาว มางนา
เจ่อ ชี แฮ้ง ว่าง ยาว� แด่ ยา่ แล่ จ่อ บ อือ นา เจ่อ คูง� แน ยอง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง ฮา
เค่ คูแง� 2 ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ออ
ื ย่า ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ แน ชี่ อือ ฮากนา จี่
จ้อบ แฮ้งย้า� ยอ อางซีอางบล่าบ ฮายา แล่ คูช�
ี แฮ้งย้า บ่าแบจ่าแล่ง ค่าตอง อางซี
อางบล่าบ ฮาย ชี แน� 3 ยอ ฮากนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง อางบี่อางบล้อง บ่ายู้ โจ� แน
จฺ่าเกิง่ ทื่อบ่า อือนา บ่าจฺ่า โจ แน� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว ม้า จฺ่าเกิง่ แต่ง ชฺา้ ง ยางนา
เจ่อ ยาว อางเลิง่ ม้าม้า แบน ชี อือนา ปี่ แง� ไม้ ยองนา ยางนา ขอบคุณ ฮา ยาว จฺ่า
ปี่ ง แนนอ� 4 พาจาว มาง แต่ง ชี่ นี้ ออ
ื อางแม่น แอ่น ญา� จฺ่าเกิง่ แฮ้ง ยู้ ยาว ยางนา
ขอบคุณ ฮา ยาว อางจฺ่า กงากา แอ่น ญา� 5 ไม้ พาจาวจี่ต่าง แน อธิษฐาน ฮา แฮ้ยา่
จฺ่าเกิง่ อือนา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง ญ้า�
1

พระเยซูคริสต์ ม่าง ย่าเจ่น อางแม่น เพล่อ ย้าง
นาง นี้ เลิง่ คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอูบ
่ ยาว� แน นาง พาจาว เจ่อ
ชี แฮ้มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง ฮา เค่ ยาว� นาย่า พระเยซู คริสต์ ย่าเจ่น อางแม่น
เพล่อ แง� 7 ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ อางเลิง่ แต่ง ฮากนา อูบ
่ น้า ปี่ แฮ้งนา บ่า
ตี่นบ่าต่อง โจ� จ้า จี่วด
ี ไจ พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แฮ้ง เล่นแบ แล่ ปาว� 8 กงู
อางโต นี้ งนา ฮา แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ง นี้ ยา่ อางแม่น� จ้า พาจาว มางนา แก่นคา แน
เจ่อ นี้ ยา่ กงู อางโต นี้ งนา ฮาย แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ง แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง� แน กงู
พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ นี้ ยา่ กงู นา ฮาย จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าง� ตื่น อามื้อ กงู
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
ี แต่ จา เมอ� แน กาญ่าม โย้ เวอ กงู มู่ง ท่า เวอ ดื้ง เมอ คาตา
9
ย้า� กงา จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อจ่ากงา กาเป� 10 กงู ปีน แตปีน นา แน
ล่ากาน ว่า เมิด
่ นี้ ยา่ � ไม้ พาจาว อางแต่ มางนา นื งบาแก่นจ่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า� พา
6 ทิโมธี เวอ�
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จาว นี้ ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ฮู มาง ย้า� จ้า ยา ชฺา้ ง ยางนา
เจ่อ คูชี อือนา ญา ปล่อง แง�
11 กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ยองนา ม่าอู่บ โว� 12 อ่าซ่าง มางนา นางนา
บ่าปี่ ฮูยา้ ล่าโจ� ไม้ นาง อ่าญู อางอี แฮ้ง ปาปาย แน� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่
อือนา ฮา มย้าง ปี่ โว� นาย่า บ้าเจอล้อแม้ จี่ แง� บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ แง� บ้าเจอล้อ
แม้ ฮากนา ลาก แง� บ้า เจอล้อ แม้ พระเยซู นา เจ่อ แง แน นาง เซฺิง่ ซฺ้าง แฮ้ บ้า เจอ
ล้อแม้ แน� 13 ปีนแตปีนนา แน โบสถ์ โย้เวอ ค่องช่าง อือนา พระคัมภีร ์ แฮ้ง อ้าน น้า
ปี่ โว� ยองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ยาว ม่าอูบ
่ โว� กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ แน� 14 พาจาว
มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม โจ� พรสวรรค์ แฮ้ยา่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่
นฮู อือ แน คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ นางนา ล่าปู่โบ่ย* ก่ามป่อน ป้า ปี่ ล่า เมอ แน นาง
อางเลิง่ แฮ้ง มอ เมอ นาง พรสวรรค์ กงาบู้ ชี แฮ้งย้า� 15 อางเลิง่ นี้ ออ
ื ปีนแตปีนนา
แน ฮา โว� แน ยองนา แม่น แน ฮู พลา โว� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา กงามย้าง ปี่
เซฺ้อ� นา พาจาว มางนา ล้อม้ อก เจ่อ แงแน� 16 แม่น แน จี่ วด
ี ไจ โว แน แม่น แน
ฮากนา ม่าอู่บ โว� อางเลิง่ นี้ ออ
ื ปีนแตปีนนา แน ฮา แลน แล่ โว� ไม้ จาว่าแน นาง
นี้ แม้ ฮา กงากา ยาว� ตื่น นาง อางโต แน ชฺา้ ง นาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ชี่ แฮ้งนา น้าจ่า ชี่ อือ
คาตา ย้า� อางบล่าบ กงา ปูน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา คูแง�

5
อางลี้บอางล่าว ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูง ย้าง
ค่าพ่าย่า อือนา บ่าอี่ บ่าจี่ โจ� จ้า ยองนา ม่าอู่บ โว นาง อางโบ้ง นา จี่ชา่ ง
แม้แน� ย่าค่า อือนา ม่าอูบ
่ โว ค่าตอง อางแพ้ นา ม่าอูบ
่ ชี แม้แน� 2 ย่าม่าง ค่าบาย่า
อือนา ม่าอูบ
่ โว นาง อางบา นา จี่ชา่ ง แม้แน� ย่าบี่ อือนา ม่าอูบ
่ โว ค่าตอง อางป่อ นา
ม่าอูบ
่ ชี แม้แน� ยองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าแม่น อือ บ่าเย่งช่าง โจ�
1 ย่าม่าง

แมม้าย นา ฮูพลา ย้าง
ย่าช่างม้องน้าม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บ่าจา อือนา ฮูพลา โว�
4 จ้า จาว่า แน แมม้า ย ล้อ มาง อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ ือ จา แง� ยาง อางย่า
อางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือนา ศาสนา อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าอู่บ ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ
นา ฮู พลา ปี่ ชี่ แฮ้ง เล่น แบ แล่ ปี่ โว� ศาสนา อางลี้ บอางล่า ว เวอ กงู นา ม่า ค่า ตอง
อางบา อางโบ้ง อางฮู่ อางพี่ กงูนา ปอ ค่อ ล่าชี่ อือนา ฮูพลา ปี่ ล่าง� ไม้ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่
พาจาว มาง นื งบาจาบ แง� 5 แมม้าย อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บ่าจา แน ชฺา้ ง
ฮูพลาฮู บ่าจา อือย่า พาจาว มางนา นื งบาแก่นจ่าง� แน ยอ พาจาว มางนา อธิษฐาน
ฮา ป้า ปล่อง ปี่ แง� ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง ย้า� 6 จ้า แมม้าย ค่าตอง ตานฮา วา แน ม่อน
ซ้า กว่า อือย่า อางแต่ เวิม ซฺี้น ชี แน ทื่อช่างกานญา� 7 อางเลิง่ นี้ ออ
ื คริสเตียนม้อง
น้าม อือนา ม่าอู่บ โว� ไม้ อ่าซ่าง มางนา ยองนา นี้ แม้แน บ่าปี่ จี่ แนนอ� ยอ แมม้าย
อือนา แม่น แน บ่าฮูบ่าพลา แน� 8 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง แน ค่าตอง ย่าช่างม้อง
น้า ม อือ นา บ่า ฮู บ่า พลา แง� ยา พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี ชี� แน ยา ชฺา้ ง พาจาว
มางนา บ่าเจ่อ อือ ล่อบ่าปา ก่างพยา แอ แง�
9 ชฺา
้ ง แมม้าย อางพ่า เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ยาว� คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง
ฮู พลา ปี่ กงากาง อือ ย่า อ่า ญู่ 60 ปี เวอ จาย แล อือ เป� แน ยา ค่า ตอง อางบล้อ ง
3 แมม้า ย

*

4:14 4:14 ล่าปู่โบ่ย นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อม่าง นา ต้างแต่ง ล่ากาน ว่า ปี่ แง�
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มางนา อางซื ออางปลอง ช่าง� 10 ยางนา ชฺา้ ง อางแม่น แน ฮาก นาบทื้อ คูแง� ยา
ค่าตอง อางย่า อือนา ฮูพลา อางแม่น� ยา ฮากนา ฮูพลา อางแม่น� ยา คริสเตียนม้
องน้าม อือนา ล่ากาน ปล่อง ว่า ชี� ยา ชฺา้ ง ตูกพานลาบ้าบ ชี อือนา ปล่อง ชี� แน ยา
ปีนแตปีนนา ย้า อางเลิง่ อางแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮา ชี�
11-12 แมม้าย อางนู่มอางกาม อือนา แมม้าย อางพ่า โย้เวอ อางเม้ง บ่าปี่ แต้ม กาน
โจ� ไม้ แมม้าย อางพ่า โย้เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ยาว คริสเตียนม้องน้าม อือ ฮูพลา
แง� แน ยอง อางบล้อง อางซฺ่ือ ยู้ แล่ ซี่ เมอ ยอ บ่ายู้ แล่กงา กาก้าน� ไม้ แมม้าย นี้
ย่า แมม้าย อางพ่า โย้เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ยาว พระเยซูคริสต์ นา ก่ามค่าน ปี่ แง�
พาจาว มางนา กูญ่าม ย้า ล่ากาน ว่า ปี่ แงแน� จ้า จาว่าแน อางบล้อง อางซฺ่ือ ยู้ แล่
ยาว พระเยซู คริสต์ นา ก่ามค่า น ปี่ ชี ชี แฮ้ง ซี แง� 13 อ่า จ่า มมือ ยองนา ฮาย ชฺา้ ง
อางคลื่อ เพล่อ ปี่ แง� นี้ แม้ แนยาว ยองมู นี้ ง ฮาก ยูม
้ เวอ ซฺ้า บ่อยกว่า แง� นี้ ยูม
้
ก้อง อ้อง บ่อ แล� แฮ้ยูม
้ ก้อง อ้อง บ่อ แล แน� ฮาก ยูม
้ อือเมอ ซฺ้า บ่อยกว่า เวิม บ่า
ตืก� ฮากนา ค่าว จี่ แง� แน ฮาก อางเลิง่ อือ แบ ซี้ แง� แน อางเลิง่ จี่ คาแม้ บ่าอ่า
อือ จี่ แง� 14 นี้ งย้า กงา แมม้าย อางนู่มอางกาม อือนา อางบล้อง อางซฺ่ือ ยู้ แล่ ปี่ ซี่
แง� แน อางย่า จา ปี่ ซี่ แง� แน ค่าตอง ยูม
้ แฮ้ง ฮูพลา ปี่ ซี่ แง� ไม้ ชฺา้ ง กงูมู นี้ งนา
เม้อ ล่าง อือนา เจิน
เจ้
อ
บ่
า
ปี่
จี
่
กงู
น
า
ฮาย
ก่างพยา ปี่ ล่า แนนอ� 15 กงา นี้ แม้แน จี่
้
นี้ ยา่ � ไม้ แมม้า ย ทื่อ บ่า จา แง� พาจาว มาง ยองนา อางเลิง่ ฮา ปี่ ซี่ง อือ ฮา แฮ้ง
ว่าง ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา เค่ ชี�
16 ค่าบาย่า คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง ก้อง ค่าตอง ยูม
้ ชฺา้ ง โย้เวอ แม
ม้าย จา แง� ยางนา แมม้าย แฮ้มางนา ปล่อง ฮู พลา ปี่ โว� แน คริสเตียนม้องน้าม
ทื่อบ่า อือนา นี้ เลิง่ นา บ่าปี่ พี้ล้อง โจ� ไม้ ยองมู แฮ้ง แมม้าย อางย่าอางคย้า อางอ่า
นอางซฺ้ือ บ่าจา อือนา ปล่อง ฮูพลา คาไล�
คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา ล่า กาน ว่า อางแม่น อือ นา พลู้ ปี่ โว� แน นาบทื้อ คูโว�
ยอง ล่ากาน ว่า เมิด
่ คูชี แฮ้งนา ซูม แน� ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน อางเลิง่ อางแม่น ป่าว
อือ นา แน พาจาวจี่ ต่าง ม่า อู่บ อือ นา ค้า แจ้ ย้า ยองนา พลู้ ปี่ คูโว แน นาบทื้อ คูโว�
ไม้ ยอ นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า เมิด
่ คูแง� 18 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง
แม้แน ย้า�
“อ่ามย่าง อือนา ล่ากาน ไจ เมอ� ยอง ม่านป่อง โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ บ่าวาบ ปี่ โจ�” ✡
แน “ชฺา้ ง ล่ากาน ว่า คูชี อือย่า ล่ากานว่าฮู่ กงาบู้ แฮ้ง ซูม แง�” ✡
19 อ่าซ่าง คริสเตียนชฺา
้ ง ยอคา ล้อมางนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แน จี่ แง� จาว่าแน
พี่ญ่าน 2 คู่น บ่าอ่ายาว 3 คู่น บ่าจา ยาว บ่าน่าจ่า แคน โจ� 20 คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา
ล้อมาง อางเลิง่ อางซี อางบล่าบ ฮา แง� คริสเตียนม้องน้าม อือ ล้าก้า โย้เวอ อีจ
่ ี่ โว�
ไม้ อ่าซ่าง มางนา ยาง ฮา ชี แม้แน บ่าฮาจอ กาปี่ แนนอ�
21 ทิ โมธี เวอ� พาจาว แน พระเยซู คริสต์ แน เท่ วาด่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือ ย่า กงา
นา อางมย้าง ล่าย้า� ยาว กงาย่า ยอง ล้าก้า นู้เวอ นางนา ปีนแตปีนนา แน ม่าย ล่า
ปานา� กงา ม่าอูบ
่ ล่าชี่ นี้ ออ
ื ฮา โว� อ่าซ่างมางนา แมก่า บ่าชี โจ� แน อ่าซ่างมางนา
ซื่งกง่าบ่ากย่า โจ�
22 คริสเตียนชฺา
้ ง ยอคา ชา เพล่อ อือนา อางแค้นอางล้อง แน บ่าต้างแต่ง เพล่อ ปี่
แคน โจ� แม่น แน ฮู ปาโน� ไม้ ยางนา อางไว่ แน ต้าง คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา เพล่อ ปี่
17

✡ 5:18 5:18 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4

✡ 5:18 5:18 ลูกา 10:7

1 ทิโมธี 5:23
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1 ทิโมธี 6:10

ยาว� ยาง อางบล่าบ ฮา ยาว� นาง มือ ยางก้อง ทื่ งกง่า แน อางบล่าบ ฮา ชี แน ทื่อ
ช่างกานญา� แม่น แน ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮูพลา จ่าแล่ว� อางบล่าบ บ่าฮา โจ�
23 ทิ โมธี เวอ� ล้าง แฮ้ง แอ่ แน บ่า ต่าง โจ� จ้า อ่า งูน
่ แต่ ค่า แฮ้ง อางอี้ ต้าง โว�
แน นาง ป่องปอง ด้า แฮ้ง โปยว ปี่ คาไล�
24 ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า อือ อางบล่า บ ฮา ชี นี้ ย่า เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง� อ่า ซ่า งมาง อางแบ
แอ่น ญา� พาจาว ม้า ต้าดต่อน ยางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง แน� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อางบล่าบ
25
ฮา ชี นี้ ยา่ น่ อง เมินญา กงามย้าง แง� ทื่อช่างกานญา เป� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ อางเลิง่
อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง� จ้า ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี
แฮ้ยา่ เจ้ง แน บ่ามย่าง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม บ่าโชง ชี กงากา�

6

ย่าเจ่น แน เจ้านาย อางเลิง่ ย่าง
ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือย่า ค่าตอง เจ้านาย อือนา นาบทื้อ โว� ไม้
ฮากนา พาจาว มางนา แน กงู ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าปี่ จี่ ฮูยา้ แนนอ� 2 จ้า อ่าซ่าง
เจ้านาย มาง พาจาว มางนา เจ่อ แง� ค่าตอง เจ้านาย แฮ้มางนา บ่าฮูยา้ โจ� จ้า ยาง
นา แม่น แน ล่ากาน ว่า ปี่ โว� ไม้ ยอง ล่ากาน ว่า ปี่ ยาว จองไจ กงาบู้ ชี แฮ้ม้า ยอง
คริสเตียนม้องน้าม ลาก มาง ย้า�
ทิ โมธี เวอ� นี้ ยา่ นาง คริสเตียนม้องน้าม อือนา กงาม่ากงาอู่บ ย้าง ย้า� แน ยอง
นา กงา ป้า ฮา ปี่ ง ย้าง ย้าเป�
1 คริสเตียนม้องน้าม

ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี แน อางจาอางปาง ม้าม้า ย้าง
ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา บ่าตู่ แง� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี
อางซื้ง มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าตู่ แง� แน กงู พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง
นา บ่าตู่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า แบจ่าแล่ง� ยา เจิน
้ เจ้อ บ่าแบบ่าบู่� ยา อางเลิง่ บ่ากง่าบ่า
เกิง อือ ฮา ซี้ง� ยา ฮากนา จี่เจ้ อางคา� ยา ฮากนา อี่ ซีแล ช่าง อางคา� นี้ งย้า ชฺา้ ง
อือนา ฮาย เจอค้อย กาปี่ ง� ชฺา้ ง อือนา ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่ เลอ ปี่ ซี่ แง� ชฺา้ ง
อือนา ฮาย จี่ ฮูยา้ กาปี่ ง� แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย นื งบาบ่าชี่ กาปี่ ง� 5 แน ชฺา้ ง ก่ามกืด
บ่าจา แน ชฺา้ ง ค่าตอง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ อือนา ฮา บ่าว่างบ่าซ่าว แน
ซีแล จี่เจ้ กา ปี่ ง� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เย้ง แง ศาสนา อางเลิง่ นี้ ง ไจ ซฺ้ามี จฺ่า นี้ ยา่ ยองนา อาง
ฮา จาปาง ปี่ กงากา แน�
6 กงู จาปาง พลู้ บย่า แน จา นี้ ยา
่ กงูนา ม้าม้า แน บ่ากงา ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่
ล่า กงากา� จ้า กงู พาจาว มางนา เจ่อ นี้ ยา่ แน กงู อางเกิ่งอางก้อ จา ชี แฮ้ง นา นื
งบาจาบ นี้ ยา่ กงู นา ม้าม้า ย้า ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่า กงากา แง� 7 กงู เกิด
้ ลือ
เมอ กงู เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา ฮ้าน ลือ� ทื่อช่างกานญา เป กงู ซฺี้ เมิม เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา ฮ้าน
แอ� 8 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน กงู ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม ก่าตูมแล่ เซฺ่อ
จาน ยาว นื งบาจาบ คูปาว� 9 จ้า ชฺา้ ง จาปาง คู ซี้ง อือย่า ป้าดจาซฺี้ ย้า พลู้ ซฺ้า คูแง�
อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือย่า ยองนา จ้อบ อางซี อางบล่าบ ฮา ปี่ ง� แน ยองนา
ฮา ก่างพยา โปยว แอ ปี่ แง� 10 พลู้ นา ลาก นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย อางเลิง่ บ่าแม่น กู
ย่างกูเจ้อ ย้า ฮา ปี่ แง� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า พลู้ นา ลาก แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา
เจ่อ แฮ้ง วี คูแง� แน นาบาตา ย้า นื งบาต่องลาบ้าบ แง�
3-4 อ่าซ่าง

อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ นอง แบ คาแม้แน ชี่ อือ

1 ทิโมธี 6:11

11 ทิ โมธี
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1 ทิโมธี 6:21

เวอ� จ้า นา พาจาว มาง ชฺา้ ง เป� อางเลิง่ บ่าแม่น นี้ ออ
ื นา บ่าตี่นบ่าต่อง
โจ� พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ โว� ปีนแตปีนนา แน พาจาว มาง ม่า
อู่ บ จี่ ต่าง ม้า ม้า แฮ้ง ฮายเค่ โว� พาจาว มางนา เจ่อ โว� ฮากนา ลาก โว� ก่ามโอ่ ด
จา โว� แน อางเซิ่งอางไซ่ด่อ ล่อ ด่อ แน จา โว� 12 ยาว แฮ่ง โค แน พาจาว มางนา
เจ่อ แลน แล่ว� นาง จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ เมอ เคอ แน� ไม้ พาจาว ม้า นางนา แช้ยู้ ยาง
ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง� นาง ชฺา้ ง อางบย่า ล้าก้า โย้เวอ พระเยซู นา
เจ่อ ชี แน จี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 13 พาจาว กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา จี่ วด
ี ปี่ ชี่ มาง� แน พระ
เยซู คริสต์ ผู้วา่ ปอนทัส ปี ลาต ล้าก้า เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง จี่ ชี่ มาง�
เย่ด กงานา อางมย้าง ล่าย้า� 14 กงา เย่ด ล้าก้า นู้เวอ ย้า นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง�
กงา นางนา ม่าอูบ
่ ล่าชี่ นี้ ง กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา โว� พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง
พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เมอ เคอ แน� 15 พาจาว ม้า ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า
เมอ� พระเยซูคริสต์ นา ชฺา้ ง อางเมิง นู้เวอ พ่าว ลือ แล่ ปี่ แง� พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง อือ
นา ก่ามป่อน ปี่ มาง ย้า� แน พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า� ยา ก่าซ้าดยอคา มาง
ย้า� แน จี่วด
ี อางซื้ง ยอคา มาง ย้า� 16 พาจาว นี้ ม้า ซฺี้นืง บ่าจา แน ยาง ทื่อม่าง ญา
ซฺี้นืง บ่า จา แน� ยา อางแปล้น อางซ้า ชฺา้ ง อือ บ่า อ่อง แล เคอ กาง โย้ เวอ ดื้ง แง�
ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่ามย่าง กางซื้ง� แน อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่า ฮูมย้าง กงากา� พา
จาว เวอ� ล่าที่ จา แล โว� แน นางนา ชฺา้ ง อือนา สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ปาว� อาเมน�
17 ทิโมธี เวอ� ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อามือ ชฺา้ ง อางจาอางปาง พลู้ บย่า แน จา คูชี อือ
นา ม่า อู่ บ โว� บ่า จาบ่า ปางจ่า แล่ โจ� แน ยอง พลู้ บย่า แน จา ชี แฮ้ง นา นื งบาบ่า
แก่นจ่า โจ แน� ไม้ พลู้ นี้ ยา่ โค นื ง อางจา� จ้า ยองนา ม่าอู่บ โว� พาจาว มางนา นื
งบาแก่นจ่า โว แน� พาจาว นี้ ม้า นาบาตา นื งบาอางแม่น� ยา กงูนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า
ปี่ ล่าง� ไม้ กงู นา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง แนนอ� 18 ชฺา้ ง อางจาอางปาง แฮ้ออ
ื นา
อางเลิง่ อางแม่น บย่า แน ม่าย ฮา ปี่ โว� ยองนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง จาปาง
ปี่ ปาว� ยองนา ม่า โว บ่าที่ คู โจ แน� จ้า ฮากนา อางเกิ่งอางก้อ เปิ่ ง ปี่ คู ปาว แน�
19 ไม้ นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา
่ ค่าตอง อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ง มู่งท่า โย้เวอ กอยช้อน ชี น้ อ� ยาว
กาญ่าม เวอ ยอง มือ มู่งท่า โย้เวอ จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา คูแง�
20 ทิโมธี เวอ� พาจาว มาง นางนา ล่ากาน ปี่ ว่า ปี่ ล่าชี่ นี้ ง ว่า แลน แล่โว� แน ชฺา
้ ง
พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ� แน ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา อางเลิง่ อางจ่าง
จองไจ บ่าจา อือนา บ่าจี่เจ้ ช่าง โจ� ไม้ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางเลิง่ บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา
อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง แน เย้ง แง� 21 ไม้ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า อางเลิง่ บ่า กง่า บ่า เกิง
อือนา เจ่อ แง� แฮ้งย้า ยอง พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี แง�
พาจาว เวอ� ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�

2 ทิโมธี 1:1
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2 ทิโมธี 1:10

เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ย้าง

2 ทิโมธี

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป� ไม้ พาจาว มา กงานา แช้
ยู้ ล่า ป้าน่ อ� แน ยา กงานา ก่ามค่าน จี่วด
ี ปี่ อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง�
ก่ามค่าน จี่วด
ี ปี่ อางเลิง่ แฮ้ยา่ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี กงาจากงาดื้ง
แล คูง แฮ้งย้า� 2 ทิโมธี เวอ� กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง เป� นาย่า กงา อางย่า ช้อด
ย้า� ไม้ กงา นางนา ม่าอูบ
่ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ล่า ป้าน่ อ�
1 กงา

พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ทิ โมธี
นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยางนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว�
ทิโมธี นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ย้าง
พาจาว กงา แฮ่ง โค แน ล่ากาน ว่า ปี่ มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ค้าแต้ อ่าฮู้
อ่าพี้ ยอง ฮา ชี แฮ้งแม้ แน ย้า� ทิ โมธี เวอ� กงาย่า นางนา กูนื ง ย้า อธิษฐาน ฮา ปี่
ล่าง� ตื่น มู่งคี่ แน นื้ งก้อง เวอ คาตา ย้า� แน กงาย่า นางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ�
กูเทอ ย้า นาง จี่วด
ี แฮ้งนา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� 4 ทิโมธี เวอ� ไกง้ เจิก
่ กา
เมอ กงาย่า นาง อูง้ ชี แฮ้ง นา ปื้ อซฺ้า แง� แน กงาย่า นี้ เลิง่ นา ปื้ อซฺ้า เมอ� นางนา
นาบาตา ย้า มย้าง ล่า ซี่ แง� กงาย่า นางนา แมก่ า กงามย้าง ล่า ยาว� นาบาตา ย้า
นื งบาต่องม่อนซ้า แง�
5 กงาย่า นาง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้ง นา ปื้ อซฺ้า แง� กงา อางแบ ย้า อามื้อ นา
พาจาว มางนา ม้า ม้า ย้า เจ่อ แงแน� ค้า แต้ เวอ นางพี่ โลอิส แน นางบา ยู นีส เย่ด
พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 6 นี้ งย้า กงา นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง นี้ ยา่ � พา
จาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม โจ แน� พรสวรรค์ นี้ ยา่ กงา นางนา
ล่า ปู่ โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ล่า เมอ พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้งย้า� ทิ โมธี
เวอ� นาง พรสวรรค์ กงาบู้ ชี แฮ้ง ไจ โว� กย้าบ แน บ่า กอ ชี โจ� 7 ไม้ พาจาว มาง
กงู นา นื งบา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ � กงู นา บ่ากงา ฮา ชฺา้ ง แค อางคา เพล่อ ปี่ ล่า� จ้า กงู นา
ฮา แฮ่ง จา แก่น คา ปี่ ล่าง� แน ฮากนา ลาก ปี่ ล่าง� แน ค่า ตอง นื งบา แฮ้งนา เค้
จ่าแล่ กงา ปี่ แง�
8 จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ แฮ้ง ฮากนา ม่าแบ ปี่ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ โจ� แน กงา พระ
เยซูคริสต์ นา ฮูจ่าปาปาย นั กโทษ เพล่อ ชี่ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ โจ� จ้า พาจาว มาง นาง
นา ล่า ที่ ปี่ แฮ่ง จา แก่น คา ปี่ ล่า ชี่ นี้ ง ไจ กงาก้อง ทื่ งกง่า แน โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปาว� 9 พาจาว ม้า กงูนา ปล่อง อางบล่าบ
ปูน ปี่ ล่าง� แน กงูนา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง� แน ยาง นี้ แม้แน
ฮา นี้ ยา่ กงู อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย บ่า อ่า� จ้า ยาง กงู นา แช้ ยู้ ล่า ชี่ แฮ้ง
ปาปาย ย้า� แน ยาง กงู นา ลากซื่งกง่ากย้า ล่างแฮ้ง ปาปาย ย้า� ยา พระเยซู คริสต์
นา ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิง่ นี้ ง ปี่ ชี� ยาง ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า�
ไม้ พระเยซู คริสต์ นา ฮ้าน กงู นา ปี่ ลือ ปี่ ล่าง แนนอ� 10 พระเยซู คริสต์ กงู นา อางบ
ล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าฮู มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ � กงูนา ฮาแบ ปี่ ล่าง
3 กงาย่า

2 ทิโมธี 1:11

449

2 ทิโมธี 2:7

พาจาว ม้า กงู นา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แน� ยาว อามื้อ พระเยซู คริสต์ มือ ซฺี้ อางเลิง่
โย้ เวอ ล่า ที่ แฮ้ง ก่างพยา วี ญ้า� แน ยา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ไจ จี่ วีดม้า ม้า ซฺี้นืง
บ่าจา อางเลิง่ แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ม่าแบ ปี่ แง�

พาจาว ม้า กงานา แช้ ยู้ พระเยซู ศิษย์ เอก เพล่อ ปี่ ล่างญ้า� แน ยา กงานา
อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง ป่าว ฮากนา ม่าอูบ
่ ปี่ ล่าแง� 12 นี้ งย้า กงา นี้ แม้แน โอ้ด ตูกพาน
ลาบ้าบ นี้ ยา่ � จ้า กงา บ่าซ่าจอ� ไม้ กงาย่า พระเยซู คริสต์ กงา นื งบาชี ชี แฮ้มางนา
อางแบ กงากา นอ� แน กงา อางแบ ย้า� ยา กงานา ยาง ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ชี่ นี้ ง ปล่อง
ฮูปล่องพลา ล่าง� ยาง พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ ย้าแน�
11

13 ทิโมธี

เวอ� กงา นางนา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางกง่าอางเกิง ม่าอูบ
่ ล่า ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีน
นา แน ฮายเค่ โว� แน พระเยซูคริสต์ นา เจ่อแลน แล่โว แน ฮากนา ลาก โว� ไม้ นา
พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพลิน
่ ป้าน่ อ� 14 พาจาว มาง นางนา ม่า อู่บ จี่
ต่าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง นาง นื งบา โย้เวอ กอ ชี โว� ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง นาง
นื งบา โย้เวอ ดื้ง ชี มาง พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ปล่อง ฮูพลา ล่าแง� ไม้ อ่าซ่าง
มางนา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าปี่ เพ่น แนนอ�
15 นาง อางแบ ย้า เอเชีย แควน* โย้เวอ ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือย่า กงานา วี ล่า โค คูชี
แน� ตื่น ฟีเจลัส แน เฮอร์โมเกเนส เย่ด คาตา ย้าแน�
16 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� โอเนสิโฟรัส ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว� ไม้ ยา กงานา อาง
เลิง้ ย้า นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง� แน ยา กงา นั กโทษ เพล่อ ชี นี้ งนา บ่าซ่าจอ� 17 จ้า ยา
ซฺ้อก ย้า โรม อางเมิง นู้เวอ เคิน ล้ายาว กงานา ซฺ้ากว่า ล่าชี�
่ แน ยา กงานา มย้าง ล่า
18
แอ่ เคอ ย้า ซฺ้ากว่า ล่าชี�
ทิ โมธี เวอ� นา นาบาตา ย้า แบ แม่นแม่น แง� กงา เอ
่
เฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ� ยา กงานา ล้อม้ อก ปล่องวาน ล่า ชี่ แน� จี่ วีดอางซื้ง
เวอ� นาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง� โอเนสิโฟรัส นา คาตา
แน ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�

2
พระเยซูคริสต์ ตาฮ้าน อางซืออางปลอง มาง
1 กงา

อางย่าย่าค่า เวอ� พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ ง นางนา ฮา แฮ่
งจา แก่น คา ปี่ ล่า ปาว� พาจาว มาง กงู นา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงู พระ
เยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� 2 ทิโมธี เวอ� ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
กงา ชฺา้ ง อางบย่า อือนา ป่าว ม่าอูบ
่ เมอ นาง กงากย่า ชี นี้ ง� ชฺา้ ง นื งบาอางชี กงากา
ฮากนา ม่าอูบ
่ อางกงา อือนา ม่าอูบ
่ แอ โว�
กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ตูก พานลาบ้า บ ปาว� พระเยซู คริสต์ ตาฮ้า น อางซื ออางป
ลอง ทื่อ ม่าง แม้ แน� 4 ตาฮ้า น เพลิน
้ โย้ เวอ
่ แอ ยาว� อ่า ซ่าง มางมือ ค่า ตอง ยูม
อางเลิง่ อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง ก้าน� ไม้ ยา ค่าตอง เจ้านาย มางนา ล่ากาน ว่าปี่ ซี่ก้าน
แง� ไม้ เจ้านาย มางนา ยางนา นื งบาจาบ ปี่ ง แนนอ� 5 ชฺา้ ง กีฬา บ่อ แค่ง ลางกา อืม
ทื่อช่างกานญา� ยอ อางลี้ บอางล่าว วา แน กงา แค่ง ลางกา เปิน แง� ยาว น่ อง โย้
เวอ ยอง มือ ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ง กงาบู้ คูแง� 6 น่าว่าฮู ล่ากาน ว่า เมิด
่ ชี มาง
7
นา กอซื่อ กงา ชี แฮ้ง ฮากฮูฮ
่ ากเล้ เวอ เปิ่ ง ปี่ ออน ฮา นี้ ยา่ อางซูม ย้า� ทิโมธี เวอ�
3

*

1:15 1:15 เอเชีย แควน นี้ ยา่ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ดื้ง แง�

2 ทิโมธี 2:8

450

2 ทิโมธี 2:19

กงา นางนา อางเลิง่ จี่น้า ปี่ ล่าชี่ นี้ ง แม่น แน เย้งฮู แล่ว� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า นางนา
อางเลิง่ คาโคลาโค นี้ งนา ฮายแบ ปี่ ล่าง�
8 บ่าลู่ม โจ� กงา อางเลิง
่ อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ แฮ้ยา่ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ
แต่ล้า แล่ ชี่ อางเลิง่ แฮ้งย้า แน� ยา ก่าซ้าด ดาวิด* ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี 9 กงา อา
มื้อ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ � แน กงานา นั กโทษ แม้แน โซ่ พือชี้ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงา
อางเลิง่ อางแม่น นี้ เลิง่ ป่าว ม่าอู่บ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� จ้า พาจาวจี่ ต่าง นี้ ยา่ โซ่ บ่า
พือ ชี้ กงากา� 10 นี้ งย้า กงา กูยา่ งกูเจ้อ แน โอ้ด แง� ไม้ กงาย่า พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้
ยู้ ชี อือนา ฮูจ่าง น้ อ� ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ ง แนนอ� ยอ พระเยซูคริสต์
ปาปาย ย้า อางบล่า บ กงาปูน แล่ง� ยาว ยองมู นี้ ยา่ มู่ง ท่า โย้ เวอ พาจาว มางก้ อง
ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แล แง�
11 นี้ ยา
่ อางเลิง่ ม้าม้า แน อางเจ่อจ่า กงากา�
จาว่าแน กงู พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้น ยาว�
กงูม มือ ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี กงาไจ จาดื้ง แง�
12 จาว่าแน

กงู โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แลน แล่ยาว�
กงูม ยางก้อง ทื่งกง่า ย้า ก่าซ้าด กงาเพล่อ แง�
จาว่าแน กงู ยางนา วี ยาว�
ยาง คาตา ย้า กงูนา วี ล่าแง�
13 จาว่าแน กงู บ่าซือบ่าปลอง เวิม�
ยา ซือปลอง แล แล่แง�
ไม้ ม้าม้า นี้ ยา่ ยา อางซืออางปลอง แฮ้งย้า ค่าตอง นา บ่าจ่อบจ่าแล่ กงากา แง�
ล่ากานว่าฮู พาจาว มาง นื งบาจาบ ชี มาง

14 ทิโมธี เวอ�

กงา นางนา ม่าอูบ
่ ล่าชี่ อือ คริสเตียนม้องน้าม อือนา เลิง้ เลิง้ แน ม่า
อู่บ โว� แน พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ยองนา ปีนแตปีนนา แน นี้ แม้แน ม่าอู่บ โว� จี่
ต่าง อางเลิง่ อือนา บ่าจี่เจ้ ลางกา โจ แน� ไม้ นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ อางจ่าง แน เจิน
้ เจ้อ
จองไจ บ่าจา� จ้า ชฺา้ ง กงากย่า ชี อือนา ฮา นื งบาต่องลาบ้าบ ปี่ กานแง�

ทิ โมธี เวอ� กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮา พาจาว มางนา นื งบาจาบ ปี่ ปาว� แฮ่ง โค แน
ล่า กาน ว่า โว� ไม้ นางนา บ่า ปี่ ซฺ่า จอ แล่ แนนอ� พาจาวจี่ ต่าง ม้า ม้า แฮ้ง กง่า เกิง้
แน ม่าอู่บ โว� 16 ม่าอู่บจี่ต่าง อางจ่าง จองไจ บ่าจา พาจาว มางนา จี่ฮูยา้ อือนา บ่าตี่
นบ่าต่อง โจ� ไม้ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มางก้อง เจิก
่ อ่อกแอ ปี่ แง� 17 ยอง ม่า
อู่บจี่ต่าง แฮ้ยา่ ม้าป้อ ชฺา้ ง อางซฺ่าอางคอ เวอ จฺ่า บย่า อ่อกแอ อือ ช้อดย้า� แน ชฺา้ ง
นี้ ป้าค้า ม่าอู่บ อือ อางมู โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน ฟี เลทั ส เย่ด คาตา ย้า จา แง� 18 ชฺา้ ง
นี้ เย่ด อางเลิง่ ม้า ม้า แฮ้ง นา วี ชี� แน เย่ด คริสเตียนม้ องน้า ม ทื่อ บ่า อือ เจ่อ แฮ้ง
ก่างพยา ฮา ซืกซาก ปี่ แง� ไม้ เย่ด ยองนา นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ แง� ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ แต่ล้า
แล่ง อางนื ง แฮ้นืง ปูน ล้าน ญ้า แน�
15

19 จ้า

บ้าเจอล้อแม้เวิม พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า� อางแก่นอางคา แน อาง
โอ้ด� ลอบา ซื่อ อางฮื่อ อือ ช้อด ย้า� แน ลอบา ซื่อ โย้เวอ นี้ แม้แน อางไล่ แต้ม ชี ชี�
“จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ยาง ชฺา้ ง อือนา อางแบ กงากา�✡ แน “อ่าซ่าง นี้ แม้ จี่ แง� ยา จี่ วด
ี
อางซื้ง มาง ชฺา้ ง แน� ยา อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ งกูเจ้อ ฮา แฮ้ง กงาว่าง แง� แน�✡
*

2:8 2:8 ก่าซ้าด ดาวิด ย่า อิสราเอลชฺา้ ง อือ ก่าซ้าด� ยาง ซฺี้ 1,000 ปี เคิน ยาว พระเยซู มือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี� ✡ 2:19 2:19 กันดารวิถี 16:5 ✡ 2:19 2:19 อิสยาห์ 52:11

2 ทิโมธี 2:20

451

2 ทิโมธี 3:8

20 ยูม
้

อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อไจเซฺ่อ อือย่า ค่าม แน พลู้ ไจ แต่ง ชี อือ แอ่ แน
จา บ่าอ่า� จ้า ล่าไม แน นื้ งชฺา่ อางเนิ ง ไจ แต่ง ชี อือ คาตา ย้า จา แง� อางเกิง่ อางก้อ
ไจเซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า ล่ากาน ปีนแตปีนนา จา เมอ ชี้ ไจ แง� จ้า อางเกิ่งอางก้อ
ไจเซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า กูนืง ย้า ไจ แง� 21 นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง ค่าตอง อางโต โย้
เวอ เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ บ่า แม่น บ่า ปี่ จา แน ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง� พาจาว มาง ยางนา ไจ
ล่ากาน ปีนแตปีนนา ว่า ปี่ แง� ไม้ ยา ค่าตอง อางโต แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ป้าน่
อ� ไม้ พาจาว ยาง เจ้านาย เพล่อ ชี นี้ มางนา อางเลิง่ อางแม่น กู ยา่ งกู เจ้อ อือ ฮา ปี่
แนนอ�
22 ทิ โมธี เวอ� นื งบาบ่า ล่อง โจ� ย่า บี่ ยา
่ ค่า ป้อ งก้า ตานฮา อางจา อือ แม้ แน�
อางเลิง่ อางกง่า อางเกิง ฮา แลน แล่ โว� พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ โว� ฮากนา
ลาก แลน แล่ โว� แน ชฺา้ ง จี่ ว ีด อางซื้ง มางนา ปีน แตปีน นา แน บอกไว้ ชี อือ ก้อง
แม่น แน ทื่ งกง่า แน จาดื้ ง โว� 23 ทิ โมธี เวอ� อางเลิง่ อางจ่าง จี่ เจ้ กาง แฮ้ง นา บ่า
ตี่ นบ่า ต่อง โจ� แน อางเลิง่ จองไจ บ่า จา อือ จี่ เจ้ กาง แฮ้ง นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง โจ� ไม้
นา อางแบ ย้า แฮ้แม้ ฮา แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮา ซีแล ลางกา ปี่ แงแน� 24 ทิโมธี เวอ�
นา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแลช่าง
โจ� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ซื่ งกง่า กย้า โว� ฮากนา แม่น แน ม่า อู่บ โว แน ก่ามโอ่ด
จา แน ม่าอู่บ โว� 25 ชฺา้ ง นาง ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า อือนา บ่าอี่ โจ� จ้า ยอง
นา แม่น แน ม่าอู่บ โว� ไม้ กาเทอกา พาจาว ม้า ยองนา อางฮา นื งบาเพ่น ปี่ นามบ่า
แบ� ไม้ ค่าตอง อางซี แน ยองนา แบจ่าแล่ ปี่ ง� แน ยองนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ
ปี่ ง แนนอ� 26 ยาว ยองมู แฮ้ง ก่ามกืด จา ล้า แง� แน ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ค่าม
ตู่ โย้เวอ อ่อกฮื่น คูแง� ซาตานแด่ยา่ ยอคา นี้ ม้า ยองนา ชูชี ชี� ไม้ ยองนา ยาง นื งบา
จาบวา แน ฮา เค่ ปี่ ง แนนอ�

3

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งอางญ่าม ลีน ย้าง
เวอ� แบ ชี ปาว� กาญ่าม เวอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งอางญ่าม ลีน แฮ้ง
เคิน ล้า เมอ นาบาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ แงแน� 2 ไม้ ชฺา้ ง อือย่า ค่าตอง แอ่ แน จอง
ไจ กงา ซี้ แง� พลู้ นา ลาก แง� จี่ โอ่ดจ่าแล่ง� อ่อนจ่าแล่ง� ฮากนา จี่ ฮูยา้ แง� อา
งบา อางโบ้ง นา บ่าน่าจ่า� ชฺา้ ง ค่าตอง นา ปล่องชี อือนา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง� พาจาว
มางนา ฮูยา้ แง� 3 ฮากนา ซื่งกง่าบ่ากย่า� นื งบาบ่าแม่น� ฮากนา จี่ ก่างพยา ปี่ แง�
ฮากนา ตื่อ อางคา� อางโซ้ กอางไล้� อางเลิง่ อางแม่น อือ นา เม้อ แง� 4 นื งบาบ่า ชี่
กงากา� นื งบาอางล้อง ไล้ แอ อางคา� อู้จ่าแล่ง อางคา� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่
อางม่อนอางซ้า อือนา ลาก แง� พาจาว มางนา ลาก แฮ้ง ล่อบ่าปา� 5 ยอง ม่านป่อง
นี้ ยา่ พาจาว มางนา เจ่อ แงแน จี่ แง� จ้า ยอง นื งบา แฮ้ยา่ พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่า
ฮา เค่� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ก้อง เว่อ แน ฮื่น โว�
6 ไม้ ชฺา
ื อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง� ค่ องช่าง อือ ยูม
้ คล้า ว โย้เวอ อ้อ
้ ง นี้ ออ
งแล ค่าบาย่า อางจ่าง� อางบล่าบ แน ตานฮา กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี อือนา จ้อบ แล แง�
7 ค่า บาย่า นี้ อือ อางเลิง
่ อางซฺ่ือ อือ นา เล่น ลู้ นา อางซอ คู� จ้า ยองมู นี้ ย่า อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าแบ กางซื้ง� 8 ยันเนส แน ยัมเบรส์*✡เย่ด โมเสส นา บ้า
เจอล้อแม้ ฮา ก่างพยา ปี่ ชี�
ื อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา แฮ้แม้ ย้า ฮา ก่างพยา
่ ชฺา้ ง นี้ อม
ปี่ แง� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า นื งบา บ่าแม่นไล่ บ่าแม่นค่าด แน ยอ ม้าม้า แน บ่ากงา เจ่อ คู�
1 ทิโมธี

*

3:8 3:8 ยันเนส แน ยัมเบรส์ เย่ด หมอผี เย� เย่ด ก่าซ้าด ฟาโรห์ นา ล่ากาน ปล่อง ว่า แง�
อพยพ 7:11-22

✡ 3:8 3:8

2 ทิโมธี 3:9

452

2 ทิโมธี 4:4

ชฺา้ ง นี้ อือ ย่า อางมล่าง แน นี้ แม้ บ่า ฮา แล แล่ กงากา� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ย่า
กงามย้าง แง ยองมู นี้ ยา่ ล้อม้อก จ่าง แงแน� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ยันเนส แน ยัมเบ
รส์ เย่ด อางจ่าง แฮ้ง กงามย้าง คูชี แฮ้งแม้แน ย้า�
9

เปาโล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง

10 จ้า

ทิโมธี เวอ� นา กงา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา อางแบ ย้า� แน นา อางแบ ย้า กงา
บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ แง� กงา จี่วด
ี นู้เวอ กงา บ้าเจอ ฮา ซีง แน� ทิโมธี เวอ� ฮูปาว
กงา บ้า เจอล้อ แม้ เจ่อ แง� บ้า เจอล้อ แม้ ก่ามโอ่ ด จา แง� บ้า เจอล้อ แม้ ลาก แง�
กงา แฮ่ง โค แน พาจาว มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ นี้ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ จา แง� 11 กงานา
ฮาก ล้อม้ อก คาม ล่า แง� แน กงา ล้อม้ อก ตูก พานลาบ้า บ แงแน� ทิ โมธี เวอ� นา
อางแบ ย้า กงา อันทิ โอก อางเมิง� อิโคนี ยูม อางเมิง แน ลิ สตรา อางเมิง โย้เวอ ดื้ง
เมอ กงาก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า ชีแน� กงานา ฮาก นาบาตา ย้า คาม ล่าง� ยาว
กงาม โอ้ด ชี้ แอ� จ้า จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา กูเทอ ย้า ปล่องปูน ปี่ ล่าแง� 12 ม้าม้า นี้
ย่า ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ ซี่ ยาว ปาปาย พระเยซูคริสต์ นา
เจ่อ คูชี อือนา ฮาก คาม แง� 13 แน ชฺา้ ง บ่าแม่น แน ชฺา้ งแล่จ่อบ อือย่า อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แล่แง� ยองมู นี้ ยา่ ฮากนา จ้อบ แง� แน ยองต่องยอง
ย้า จ้อบ กาแง�
14 จ้า ทิ โมธี เวอ� นาง อางเลิง
่ ม้าม้า เล่นแบ แล่ ชี่ แฮ้ง แน ปีนแตปีนนา แน เจ่อ
ชี แฮ้ง เจ่อแลน แล่ ปาว� ไม้ นา อางแบ ย้า ชฺา้ ง นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ อือย่า นื งบาอาง
ชี กงากา แน� 15 แน นาย่า พระคัมภีร ์ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ง นา นาง ย่า เก แนฮาเมอ
จาย ย้า แบกงา กาแง� พระคัมภีร ์ นี้ ยา่ นางนา ฮาย แบบู้ ปี่ ล่าง� นาง แบบู้ ยาว พระ
เยซูคริสต์ นา นื งบาชี แง� นาง พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี ยาว จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ แง�
16 พระคัมภีร ์ โย้เวอ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง คาโคลาโค นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ม่า แต้ม ปี่ ชี�
่
ไม้ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ม่าอูบ
่ แนนอ� แน ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา จี่ แนนอ�
แน ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา ม่า นื งบาเพ่น อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา ปี่ ง แนนอ� แน
ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ กง่าเกิง้ แน จี่ วด
ี ไจ ปี่ ง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้ แน� 17 ไม้
ชฺา้ ง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี อือนา แฮ่ง โค แน ล่ากานว่า กงา ปี่ ง� แน กูญ่าม
แน อางเลิง่ อางแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮากงา ปี่ ง แนนอ�

4

ทิ โมธี เวอ� กาญ่าม โย้ เวอ พระเยซู คริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ
แง� ยา ชฺา้ ง อางแต่ แน ชฺา้ ง อางซฺี้ อือ นา อางซี ต้าดต่อ นฮู มาง ย้า� นี้ แม้ แนยาว
กงาย่า พาจาว มาง ล้าก้า นู้เวอ แน พระเยซูคริสต์ ล้าก้า นู้เวอ นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่า
ปานา� 2 พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าวม่า โว� กูนืงกูญ่าม แน ป่าว ม่าอูบ
่ โว� ชฺา้ ง
อือ น้า ล่า บ่าน่า ล่าเวิม จาคาปี่ ว� ชฺา้ ง อือนา ม่า แบ ปี่ ว ยอ บ้าเจอ กงาฮา แงแน�
ยอง อางซี ฮา เมอ ยองนา ม่า อู่บ โว� ยองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ โว� แน ก่ามโอ่ด จา แน
ม่าอูบ
่ โว�
1

3 ไม้

อางนื ง อางญ่าม ทื่อญ่าม จา แง� ชฺา้ ง อือย่า ม่าอู่บจี่ต่าง จองไจ อางจา แฮ้ง
นา บ่าน่า แน� จ้า ยอ ค่าตอง นื งบาจาบวา แน ฮา คูแง� แน ยองมู นี้ ยา่ คู่ บย่า แน
ซฺ้า ช้อน แง� ไม้ คู่ นี้ อือ นา ยอง อางเลิง่ กงากย่า ซีง อือ จี่ ปี่ ง แนนอ� 4 ยองมู นี้
ย่า อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา บ่าน่า คู� จ้า ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ แต่ง ยาว อูบ
่ ไกล้า ชีแฮ้ง น้า

2 ทิโมธี 4:5

453

2 ทิโมธี 4:20

คูแง� 5 ทิโมธี เวอ� บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม จาคาปี่ ว ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา เค้ จ่า
แล่ กงา ปี่ โว� อางตู กอางพาน นา โอ้ด โว� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง
อือนา ป่าว ม่า โว� แน พาจาว มาง นางนา ล่ากานว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ แน ว่า
เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ โว�
6 อามื้อ กงา ซฺี้ ญ่าม เคิน ญา� กงา จี่วด
ี นี้ ยา่ พาจาว มาง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพลิน
่ ชี
7
แน ทื่อช่างกานญา� กงาย่า พาจาว มางนา แฮ่ง โค ย้า ล่ากานว่า ปี่ แอ� ชฺา้ ง แฮ่ง
โค แน ฮื่น แค่ง ชี อือ ช้อดย้า� แน กงาย่า พาจาว มาง กงานา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง
ว่า เปิ้ นเซฺิง่ ย่า� ชฺา้ ง ฮื่น แล แก้บ้า ต่องลีน โย้เวอ เคอ แล ชี อือ ช้อดย้า� แน กงา อา
มือ เคอ ย้า พาจาว มางนา เจ่อ แง� 8 แน อามื้อ ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ยา่ กงานา
ล่อ ยู้ แล ปี่ ล่าแง� กงา ล่างว่าน กงาบู้ แฮ้ยา่ พาจาว มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วีดม้า
ม้า กงาจา แล แฮ้งย้า� แน กงานา ล่างว่าน ปี่ ล่าฮู ม้า จี่วด
ี อางซื้ง กง่าเกิง้ แน อางซี
ต้าดต่อน มาง ย้า� ยา กงานา ยาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ ล่างว่าน แฮ้มาง ปี่ ล่าแง�
แน ยา กงานา ทื่อม่าง แน ล่างว่าน ปี่ ล่าง บ่าอ่า� จ้า ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง พ่าวลือ
แล่ แฮ้นืง นา ปีนแตปีนนา แน ล่อ คูชี อือนา คาตา ย้า ปี่ แง�
เปาโล ยาง อางเลิง่ แฮ้ง จี่เคอ ย้าง
กงานา อางไว่ แน ซฺ้า ลือ ล่า โว� 10 ไม้ เดมาส ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตาน
ฮา อือนา ลาก แง� แฮ้งย้า กงานา วี ล่าแง� แน ยา เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ แลน
ญ้า� ยาว เครสเซนส์ กาลาเทีย แควน โย้เวอ แลน ญ้า� แน ทิตัส ดาลมาเทีย แควน
โย้เวอ แลน ญ้า� 11 ลูกา ทื่อม่าง ญา กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แง� ทิโมธี เวอ� มาระ
โก นา คาตา แน ซฺ่ืยลืน โว� ไม้ ยา กงานา ล่ากาน อางปล่องว่า ล่า กงากา� 12 กงาย่า
ทีคิกัส นา เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ แล ปี่ แอ่� 13 ทิโมธี เวอ� กงาย่า ค่าลาวอางเง้โลบ
แล่ เซฺ่อ แฮ้ง คารปัส นา กอชี ปี่ แอ่� ยา โตรอัส อางเมิง เวอ ดื้ง แง� นี้ แม้ แนยาว
นาง กงานา ซฺ้า ลือ ล่าเมอ� กงา ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้ง คาตา แน ฮ้านลืน ล่า
โว� ตื่น ปาบ อือ คาตา ย้า ฮ้านลืน ล่าโว� แน ปาบอางยอ ซ้าดอางคอ ไจ แต่ง ชี แฮ้ง
นา บ่าลู่ม ล่าโจ�
14 อเล็กซานเดอร์ ทองแดง ซ้าล้า� ยา กงานา นาบาตา ย้า คาม ล่าแง� จ้า กาญ่าม
โย้เวอ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ยางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้งนา ซูม แน� 15 ทิ
โมธี เวอ� อเล็กซานเดอร์ นา นื งบา บ่าชี่ โจ� จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ไม้ ยา
ปีนแตปีนนา ย้า กงู ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ งนา ฮา ก่างพยา ปี่ แง�
9 ทิโมธี เวอ�

16 กงานา ต่อ งก่า ต่าง อางซี ต้าดต่อ น ล่า ชี่ แฮ้นืง� อ่า ซ่าง มาง กงานา บ่า ปล่อง
ล่า� ยองมู คาโคลาโค แฮ้ยา่ กงานา วี ล่าง� พาจาว เวอ� ยองนา อางซี อางบล่าบ
บ่า ยู่ โจ� 17 จ้า จี่ วีด อางซื้ง ม้า กงาก้อง ดื้ง แง� แน ยา กงานา แฮ่ ง จา แก่น คา ปี่
ล่าง� แฮ้งย้า กงามมือ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง แฮ่ง โค แน ป่าว แอ� ไม้ ยิวชฺา้ งบ่าอ่า คาโค
ลาโค อือนา กงากย่า ปี่ ง แนนอ� นี้ งย้า กงา ซฺี้ แฮ้ง กงาปูน แล่ชี่ นี้ ยา่ เป� 18 แน ชฺา้ ง
อือ กงานา ก่างพยา ล่าเมอ� จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กูเทอ ย้า กงานา ปล่อง ล่าง� ยา กงานา
อางเลิง่ บ่าแม่น แฮ้ออ
ื ก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่าแง� แน ยา กงานา ยาง มู่งท่า อางเมิง โย้
เวอ ซฺ่ืย อ้องแล ล่าแง� จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� สรรเสริญจี่ต่าง กงาบู้ แล โว� อาเมน�

โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
เวอ� ปริสสิ ลลา แน อาควิลลา เย่ดนา ม่า ล่าว� กงา โมงซฺ้า แงแน� โอ
เนสิโฟรัส ยูม
้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา แน ม่า ล่าว� กงา โมงซฺ้า แงแน� 20 เอรัส
19 ทิ โมธี

2 ทิโมธี 4:21
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2 ทิโมธี 4:22

ทัส โคริน ธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง จาช่า แง� จ้า โตรฟีมัส บ่า จาบ่า ดื่ งบื้อ� แฮ้งย้า กงาม
ยางนา มิเลทัส อางเมิง โย้เวอ ชีช
้ า่ แอ่� 21 ทิโมธี เวอ� อางไว่ แน ลือ โว� แน ช่อมย่า
บ่าเคอฮู้ เวอ� กงาก้อง เคอลือออน ฮา ปี่ โว�
ยู บูลัส� ปู เดนส์� ลี นัส� คลาวเดีย แน คริสเตียนม้ องน้า ม คาโคลาโค อือ กงานา
ม่า นางนา ม่า ปี่ ล่าง� ยอ นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน�
22 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� ทิโมธี นื งบา โย้เวอ ดื้ง ล่าปาว�
พาจาว เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�

ทิตัส 1:1
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เปาโล ทิตัส นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง

ทิตัส

โจ้ดมาย นี้ ม้า เปาโล ทิตัส นา แต้ม ปี่ ชี�
่ เย� เกาะ ครีต โย้เวอ
่ ไม้ ทิตัส นา ม่าอูบ
คริสเตียน ยอคา อือ ก้อง ชฺา้ งฮูพลาฮู ต้างแต่ง อางเลิง่ แฮ้ง� ยาว เปาโล มือ ทิตัส นา
ม่า นี้ เลิง่ ฮู พลา ปี่ ชี�
่ แน ทิตัส นา ชฺา้ ง บ่ากง่าบ่าเกิง แน ม่าอู่บ อือนา แล่ มล้าง แล่
ปี่ ง�
ทิตั ส ยา กรีก ชฺา้ ง เย� แน ยา พระเยซู นา นื งบาชี ชีเย� แน ยา เปาโล เย่ด อาง
ช่าง อางเก่ยอางเลิง้ กาเย� ยาว น่ อง นู้เวอ ทิตัส มือ เกาะ ครีต โย้เวอ เปาโล นา ล่า
กาน ว่า แต่น ชี�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พาจาว มาง ย่าเจ่น� แน พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก มาง เป�

1 กงาย่า

กงา ล่ากาน นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือนา ปล่อง แง� กงา ยองนา ปล่อง พา
จาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ ปี่ ง� แน ยองนา ปล่อง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง บย่า แน แบ
แล ปี่ แง� อางเลิง่ ม้าม้า นี้ ยา่ ยองนา ฮาย พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ
ปี่ แง� 2 กงา ล่ากาน นี้ มาง ว่า นี้ ยา่ � ไม้ กงา นี้ แม้แน นื งบาแก่นจ่าง� กงูยา่ พาจาว
มาง ก้อง ทื่ งกง่า แน จี่ วด
ี ม้าม้า จาย แล คูง� ยาง ชฺา้ งอางเมิง บ่าแต่ง ฮู่ เมอ กงู นา
ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� พาจาว ม้า บ่าจ่อบ กางซื้ง� 3 พาจาว กงูนา อางบล่าบ
ปล่องปูนปี่ ล่าฮู มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ� ยา ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ชฺา้ ง
อือนา กงาแบ ปี่ แง� ยาว อามือ อางญ่าม ย่าง เคิน ญา แน ยา อางเลิง่ อางแม่น นี้
เลิง่ กงานา ปี่ ล่าง ญ้า� แน กงานา ม่า ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า แอ ปี่ ล่าง ญา�
4 นี้ งย้า กงา โจ้ ดมาย นี้ ช่า บ้า บ แต้ม ทิตั ส นา ปี่ แง� คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู
นู้เวอ กงาย่า ยางนา ลาก แง� ค่าตอง อางย่า ม้าม้า ช้อดย้า�
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าฮู
มาง เวอ� ทิตัส นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยางนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง
ปี่ ปาว�
เกาะ ครีต โย้เวอ ทิตัส ล่ากาน ย่าง

5 ทิตัส เวอ� กงา นางนา เกาะ ครีต โย้เวอ ชี ช่าล่า ชี่ แฮ้� ไม้ นางนา กงา ล่ากาน บ่า

ว่า เปิน กาง แฮ้ง ว่า แล แล่ ปี่ ล่าง เปิน แอ เคอ แน� แน นางนา อางเมิง คาโคลาโค
คริสเตียนม้องน้าม อือ ดื้ง คูชี อือเมอ คริสเตียน ยอคา แช้ยู้ ปี่ ล่าง แนนอ� กงา นาง
นา ม่า ชี ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� 6 ชฺา้ ง คริสเตียน ยอคา เพล่อ ซูม อือย่า ชฺา้ ง เจิน
้ เจ้ออางซี
จี่คาแม้บ่าจา อือ เป� แน ค่าบา ทื่อม่าง ญา กงา ยู้ แง� แน ยา จู้ บ่าจา ยาง อางย่า
อืม พาจาว มางนา เจ่อ แง� บ่าเล่ดบ่าพ่าน แน อางบา อางโบ้ง จี่ ต่าง นา อางน้าจ่า
ฮาก เจิน
้ เจ้อ จี่ เซฺ่อ บ่าจา� 7 ไม้ ชฺา้ ง คริสเตียน ยอคา เพล่อ อือย่า พาจาว มาง ชฺา้ ง
อือนา กงาฮูกงาพลา แง� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง แฮ้มาง จี่วด
ี ไจ แฮ้ยา่ อางเลิง่ อางซีอางบ
ล่าบ บ่ากงาฮา เป� บ่าอ่อนจ่าแล่� ไล้ แอบ่าคา� แต่ ค่า บ่าต่างม่าวบ่อ� อ่าซ่าง มาง
นา ตื่อชืก นา บ่าซอ� แน ฮาก อางเกิง่ บ่าจ่อบ ยู้ ปี่ � 8 จ้า ชฺา้ ง แฮ้ม้า ฮากนา ฮูพลา นา
อางซอ� อางเลิง่ อางแม่น อือนา ลาก แง� ก่ามกืด อางจา� อางกง่าอางเกิง� นื งบา
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง� แน ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา อางเค้ จ่าแล่ กงากา� 9 แน ชฺา้ ง แฮ้ม้า

ทิตัส 1:10
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ไกง้ ม่าอู่บจี่ต่าง อางเจ่อจ่ากงา กาง แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ แง� ไม้ ยางนา ม่าอู่บ
จี่ต่าง นี้ ง ไจ ฮากนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ปี่ ง แนนอ� แน ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ งนา บ่าซอ อือนา
ฮา กงาแบ กงามย้าง ปี่ ง ค่าตอง อางซี แน�
10 นี้ เลิง
่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา� ไม้ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า จา แง� อางลื้กอางล้าน บ่าตื่อ
น้า กาแน� ยอ อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือ จี่ ฮากนา จ้อบ อางซี อางบล่าบ ฮา
ปี่ แง� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ฮากนา เค้ ยิวชฺา้ ง ศาสนา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ คูชี อือ ย้า�
11 นี้ แม้ แนยาว จามปี น ย้า ชฺา
ื นา ม่านป่อง กงาฮา คู่บ ปี่ แง� ไม้ ยองนา บ่าปี่
้ ง นี้ ออ
จี่ แล่ก้าน แน� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ตานฮา พลู้ นา ลาก คูแง� แฮ้งย้า อางเลิง่ ม่าอูบ
่ คาแม้
แน บ่าอ่า อือ ม่าอูบ
่ คูแง� ยาว นี้ ยา่ ยูม
้ ชฺา้ ง อางบย่า ย้า ก่างพยา แง� 12 ซ้ามบา ค้า
แต้ เกาะ ครีต โย้เวอ คู่ เกาะ ครีต ชฺา้ ง ม่าง นี้ แม้แน จี่ แง�
“เกาะ ครีต ชฺา้ ง นี้ ยา่ จี่ จ้อบ อางคา� ยอง นื งบา แฮ้ ซ่องก่องซ้าด อางโซ้กอางไล้
อือ ช้อด ย้า� อ่าจ่ามมือ อางคลื่อ แน จฺ่า อางคา� แน�
13 ยาว

เกาะ ครีต ชฺา้ ง อือย่า คู่ แฮ้มาง จี่ ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า เพลิน
ี นี้ แม้
่ คูช�
แนยาว ทิตัส เวอ� นาง มือ ยองนา ด้า แน อี่ โว� ไม้ ยองนา พาจาว มางนา บย่า แน
เจ่อ แล ปี่ เซฺ้อ� 14 นี้ แม้แนยาว ยองมู นี้ ง ยิวชฺา้ ง อือ อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา
แน อูบ
่ ล้า คูชี แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูก้าน� แน ชฺา้ ง พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง
นา แมก่า พลาบ ฮื่น คูชี อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูก้าน� 15 ชฺา้ ง อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า เซฺิง่ ซฺ้าง แง� จ้า ชฺา้ ง บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง แน พาจาว มาง
นา บ่าเจ่อ อือย่า เจิน
้ เจ้อ มาง บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง� ไม้ ยอง นื งบา แน ก่ามกืด นี้ เลิง่ อางซี
นี้ เลิง่ อางกง่าอางเกิง แน ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง โซซา โค ป้าน่ อ� 16 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ จี่ คูแง�
พาจาว มางนา อางแบ กงา กาแน� จ้า ยอง อางเลิง่ ฮา ชี อือย่า ยอง จี่ คูชี แฮ้งแม้
แน บ่าอ่า� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ช่าคาบอล้อ ย้า� ยองมู นี้ ยา่ อ่าซ่าง มางนา บ่าน่าจ่า แน ยอ
งมู นี้ ยา่ เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางแม่น ฮา บ่าซูม เป�

2
ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางกง่าอางเกิง แฮ้ง ฮาย เค่ ปี่ ง ย้าง

1 ทิตัส

เวอ� นาย่า อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ โว� 2 ย่าม่าง ค่า
พ่าย่ า อือ นา นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ โว� ฮาก นาบทื้อ คาแม้ แน จี่ วด
ี ไจ โว� แต่ ค่า บ่า ต่าง
ม่าว บ่อ โจ� แม่น แน อางโต แล่ม แล่ โว� ค่า ตอง นื งบา แฮ้ง นา เค้ จ่า แล่ โว� พา
จาว มางนา ปีน แตปีน นา แน เจ่อ โว� ฮากนา ลาก โว แน ก่ามโอ่ ด บย่า แน จา โว
แน�
3 ย่าม่ าง ค่า บาย่า อืม ทื่อ ช่างกานญา ยองนา นี้ แม้ แน ม่า อู่ บ โว� พาจาว มางนา
นาบทื้อ ชี แฮ้ง นา ซูม แน จี่ วด
ี เซฺิง่ ซฺ้าง แน ไจ โว� ฮากนา บ่า ค่าว จี่ โจ� บ่า อ่า ยาว
แต่ ค่า บ่าต่าง ม่าว บ่อ โจ� จ้า ชฺา้ งอางเลิง่ อางแม่นม่าอู่บฮู เพล่อ โว� 4 ยาว ค่าบา
ย่า อือนา ม่าอู่บ ค่าตอง อางบล้อง แน อางย่า อือนา ลาก ปี่ ว� 5 แน ค่าบาย่า อือนา
ม่าอู่บ ค่าตอง นื งบา แฮ้งนา เค้ จ่าแล่ ปี่ แง� แน ค่าบาย่า อือนา ม่าอู่บ ชฺา้ ง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ แง� แน ค่าบาย่า อือนา ม่าอู่บ ชฺา้ ง นื งบา อางแม่น เพล่อ ปี่ แง�
แน ค่าบาย่า อือนา ม่าอู่บ ค่าบา อางแม่น เพล่อ ปี่ แง� ยาว ค่าบาย่า แฮ้อม
ื ค่าตอง
ยูม
้ แฮ้ง แม่น แน ฮู พลา� แน ยอง อางบล้อ ง อือ นา น้า จ่าง� นี้ แม้ แนยาว อ่า ซ่าง
มาง พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าจี่ ฮูยา้ กงา กางลา�
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เวอ� ทื่อช่างกานญา ค่าพ่าย่า อือนา นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ โว� ค่าตอง นื งบา แฮ้ง
นา เค้ จ่าแล่ โว แน� 7 อางเลิง่ อางแม่น อือ ฮา ยองนา ฮู ปี่ โว� แน ยองนา ปีนแต
ปีนนา ม้าม้า แน ม่าอู่บ โว� 8 แน ม่าอู่บจี่ต่าง อางกง่าอางเกิง แฮ้ง ไจ ยองนา ม่าอู่บ
โว� ไม้ อ่าซ่าง มางนา อางเลิง่ บ่าปี่ ซฺ้า จี่ กงากา แนนอ� แน ชฺา้ ง นางนา บ่าซอ ล่าง
อือนา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ เซฺ้อ� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ กงูนา เจิน
้ เจ้อ จี่ล่าเซฺ่อ บ่าจา วา�
9 ย่าเจ่น อือนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ โว� ค่าตอง เจ้านาย อือนา กู เลิง
่ แน น้าจ่า โว� ค่า
ตอง เจ้านาย อือนา ฮา กูเลิง่ แน นื งบาจาบ ปี่ โว� ค่าตอง เจ้านาย อือนา บ่าจี่เจ้ โจ�
10 แน ค่า ตอง เจ้า นาย อางเกิ่ งอางก้อ อือ นา บ่า ค่าว โจ� จ้า ค่า ตอง เจ้า นาย อือ นา
ฮา มย้าง ปี่ โว� ยองมู นี้ ยา่ นื งบาอางชี กงากา ม้าม้า ย้า แน� คาโคลาโค กงา นี้ แม้
แน ม่า ฮา ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าฮู มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง
แฮ้ง ชฺา้ งเจ่อฮู บย่า แน จา เค่ ปี่ ง แนนอ�
11 ยาว กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ยา
่ � ไม้ พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า อางญ่าม ย้าง เคิน
ล้างญ้า� ลากซื่ งกง่า กย้า นี้ ย่า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา ปล่อง อางบล่า บ ปูน ปี่ แง�
12 ลากซื่งกง่ากย้า นี้ ยา
่ กงูนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ ล่าง� จี่วด
ี ไจ พาจาว มางนา ฮา นื งบา
บ่า จาบ ปี่ ง แฮ้ง วี โว� แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตานฮา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ วี โว� ลากซื่
งกง่า กย้า นี้ ย่า กงู นา ม่า อู่ บ ค่า ตอง นื งบา แฮ้ง นา เค้ จ่า แล่ ปี่ ง� แน กงู นา ม่า อู่ บ
ชฺา้ ง อางซืออางปลอง เพล่อ ปี่ ล่าง� แน กงูนา ม่าอูบ
่ พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้
13
แน จี่วด
ี ไจ ปี่ ล่าแง� นี้ แม้แนยาว อามื้อ กงู อางเลิง่ นื งบาแก่นจ่า คูชี แฮ้ง ล่อ คู
เมอ� กงูมู นี้ งมือ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา คู ปาว� ไม้ อางเลิง่ กงู นื งบาแก่น จ่า คูง แฮ้ กงู
นา ฮา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าแง� กงูมู นี้ ยา่ นื งบาแก่นจ่าง พระเยซูคริสต์ กงู
นา อางบล่า บ ปล่องปูน ล่า ฮู มาง แน กงู พาจาว เพล่อ ชี มาง ล่า ที่ จา แน ลือ แล่ง
แฮ้นืง กงามย้าง คูง แน� 14 พระเยซูคริสต์ ยาง จี่วด
ี แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่าง ญ้า� ไม้ กงูนา
อางเลิง่ บ่า แม่น โย้ เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แนนอ� แน กงู นา ฮา ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
เพล่อ ปี่ ล่า ยาว ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ� แน กงู นา ปีน แตปีน นา แน อางเลิง่
อางแม่น ฮา ปี่ ล่าง แนนอ�
15 ทิตัส เวอ� อางเลิง
ื ยองนา ม่าอูบ
่ โว� แน นาง ล่าที่ จา ชี แฮ้ง ปีนแตปีนนา
่ นี้ ออ
แน ไจ โว� ยองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ โว แน ยองนา อี่ โว� ยอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่างมางนา
นางนา บ่าปี่ ฮูยา้ ล่า โจ�

3
จี่วด
ี กง่าเกิง้ แน ไจ ย้าง
เวอ� คริสเตียนชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ โว� ชฺา้ ง ยอคา เพล่อ ชี อือนา แน
ชฺา้ ง ล่าที่ อางจา อือนา น้าจ่า โว� กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮา โว�
2 แน อ่าซ่าง มางนา บ่าจี่ ก่างพยา ปี่ โจ� อ่าซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแล ช่าง โจ� ฮากนา
ปล่องวาน โว แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นื งบาแม่น ช่าง โว�
3 ไม้ ค้า แต้ เวอ กงูมู นี้ ง ชฺา
้ ง อางจ่าง อางเพล่อ กางซื้ง ย้า� กงู อ่า ซ่าง มางนา
บ่าน่า จ่า แน อางเลิง่ อางซี ฮา แง� กงู ตานฮา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ ย่าเจ่น เพล่อ แง แน
อางเลิง่ อางม่อ นอางซ้า กู ยา่ งกู เจ้อ อางเลิง่ บ่า แม่น โย้เวอ จายลือ ชี อือ ย่า เจ่น เพ
ล่อ แง� กงู จี่ วด
ี นู้เวอ อางเลิง่ บ่า แม่น อือ ปลื้ง ย้า จา แง แน เจอค้อย กาแง� กงู
นา ฮาก เม้อ ล่าแง แน กงู มู นี้ ยา่ กงูต่องกงู ย้า เม้อ ลางกา แง� 4 จ้า พาจาว กงูนา
1 ทิตัส
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อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ล่าฮู มาง� ยา กงู นา ซื่งกง่ากย้า ล่าง แน ลาก ล่าแง แน กงู นา
ฮา มย้าง ปี่ ล่า เมอ� 5 ยา กงูนา ปล่อง ล่าแง� ยาง กงูนา ปล่อง ล่าง นี้ ยา่ กงู อางเลิง่
อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย แน บ่าอ่า� จ้า ยาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ปาปาย
ย้า� พาจาว ม้า ยาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ชี่ปู
ล่าง� ไม้ กงู นา อางซฺ่ือ เกิด
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่าง แนนอ� 6 พาจาว ม้า
้ ปี่ ล่าง แน จี่ วด
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง กงู นา ปี่ ล่าง ญ้า� ไม้ พระเยซู คริสต์ กงู อางบ
ล่าบ แฮ้ง ปาปาย แน ซฺี้ ชี แฮ้งย้า� 7 แน อามื้อ พาจาว ม้า กงูนา แม่นช่าง ล้างญ้า�
กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง ก่ามป่อน กงาบู้ คูง อือ ย้า� กงู ก่ามป่อน กงาบู้ คูง แฮ้ยา่ พาจาว มาง
ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล แฮ้งย้า� กงู นื งบาแก่นจ่าง แฮ้งแม้แน� ยาว
นี้ ยา่ พาจาว มาง กงู นา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า� 8 จี่ ต่าง นี้ ออ
ื อางเลิง่
ม้าม้า แน อางเจ่อจ่า กงากา เป�
ทิตัส เวอ� กงาย่า นางนา นี้ เลิง่ เลิง้ เลิง้ แน จี่ ปี่ ล่า ซี้ค้า� ไม้ ชฺา้ ง พาจาว มางนา
เจ่อ ชี อือนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ เซฺ้อ� ไม้ ม่าอู่บจี่ ต่าง นี้ ออ
ื ย่า อางเลิง่ อางแม่น
แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นาบาตา ย้า จองไจ ปี่ แง�
9 จ้า อางเลิง
่ อางจ่าง ค้าแต้ ชฺา้ ง อางเจ้อซื้บ กา ล้า ชี อางเลิง่ จี่เจ้ กาง แฮ้งนา บ่าตี่
นบ่าต่อง โจ� แน อางเลิง่ อางจ่าง โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ปาปาย ซีแล กาง แฮ้ง
นา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ� ไม้ เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา แน จองไจ บ่าจา เป� 10 ชฺา้ ง ฮากนา ฮา อา
งมู เปิ่ ง กา ปี่ ง อือนา ม่าอู่บ โว� จ้า ม่าอู่บ 2 เทอ เคอ ยาว ยองนา บ่าตี่นบ่าต่อง แล่
โจ� 11 ไม้ นา อางแบ ย้า� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื บ่าซือบ่าปลอง แน ยอ ชฺา้ ง อางบล่าบ แน� ยอ
งมู นี้ ยา่ วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� ยอง อางซี ฮา ชี แฮ้งนา ซู้ม แน�
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล ทิตัส นา ม่าอูบ
่ ย้าง
ทิตั ส เวอ� จาว่า แน กงา อารเทมัส นา บ่า อ่า มมือ ที คิกั ส นา ไจ นางนา ซฺ้า ลือ
ปี่ ล่า ยาว� นาง มือ อางไว่ แน กงานา ซฺ้า ลือ ล่า โว เป� นิ โคโปลิส อางเมิง นู้ เวอ�
ไม้ กงาย่า เย้ง ชี ย่า เป นี้ แม้แน� ช่อมย่า นู้เวอ กงาย่า นิ โคโปลิส อางเมิง นู้เวอ จี่วด
ี
13
ไจ จาดื้ ง แงแน�
ทิตัส เวอ� ทนายความ เศนาส แน อปอลโล เย่ด นา ปล่อง โว�
แก้ บ้า ย่อ เมอ อางเกิ่งอางก้อ กงาไจ อือ เย่ดนา ซฺ้า ปี่ โว� ไม้ เย่ดนา แก้ บ้า ย่อ เมอ
อางเกิ่ งอางก้อ กงาไจ อือ กู ยา่ งกู เจ้อ แน จา ปี่ ง แนนอ� 14 กงู ชฺา้ ง อือ นา อางเลิง่
อางแม่น ฮา แฮ้ง เล่นแบ แล่ ปี่ ปาว� ไม้ ยองนา ชฺา้ ง ตูกพานลาบ้าบ อือนา ปล่อง ปี่
เซฺ้อ� ไม้ ยอง ชฺา้ ง ตูกพานลาบ้าบ อือนา ปล่อง นี้ ยา่ ยอง จี่วด
ี แฮ้งนา ฮาย จองไจ จา
ปี่ แง�
12

เปาโล ทิตัส แน ยาง อางมู อือนา ก่ามป่อน ปี่ ชี่ ย้าง
เวอ� ชฺา้ ง คาโคลาโค กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง อือ กงานา ม่า นางนา นี้ แม้
แน ม่า ปี่ ล่าแง� ยอ นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน� ทิตัส เวอ� คริสเตียนม้องน้าม พาจาว
มางนา เจ่อ ปาปาย กงูนา ลาก ล่าง อือนา ม่า ล่าโว� กงาย่า ยองนา โมงซฺ้า แงแน�
พาจาว เวอ� ทิตัส แน ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
15 ทิตัส
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เปาโล ฟีเลโมน นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง

ฟีเลโมน

โจ้ ดมาย นี้ ช่า บ้า บ เปาโล ฟีเลโมน นา แต้ม ปี่ ชี ยา้ ง เป� แฮ้ญ่ามเมอ เปาโล นา
โรม อางเมิง โย้เวอ คอก ล้อง ชี ชี� โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ ยาง โคโลสี ชฺา้ ง อือนา โจ้ดมาย
แต้ม ปี่ เมอ ตื่อ พาม กาแน แต้ม ชี� ฟีเลโมน โคโลสี อางเมิง โย้ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง
อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้า� ฟีเลโมน เมอ ย่าเจ่น ทื่อม่าง จา แง� อางเม้ง โอเนสิ
มัส แน� ย่าเจ่น นี้ ม้า ฟีเลโมน นา ฮื่น โรม อางเมิง เวอ ดื้ง แล ชี� โคโลสี อางเมิง นี้
โรม อางเมิง โย้เวอ 1, 500 กิโลเมตร ล่อซฺ่า นี้ งย้า เว่อ แง� ยาว โอเนสิมัส มือ เปาโล
นา มย้าง ชี� ยาว เปาโล มือ ยางนา ช่าง คริสเตียน เพล่อ ปี่ ชี�
่ เปาโล โจ้ดมาย นี้ ช่า
บ้าบ แต้ม ชี นี้ � ไม้ ฟีเลโมน นา ม่า โอเนสิมัส นา นื งบาค่า แฮ้ง ว่าง ปี่ ง� แน อางเลิง่
บ่าปี่ ยู�
้ แน โอเนสิมัส นา ล่าย ล้า แล่ ปี่ ง แน เย�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซู คริสต์ นา ฮู จ่า ปาปาย นั กโทษ เพล่อ ชี่ มาง ย้า� โจ้ ดมาย
นี้ ม้า อ่า แพ้ ทิ โมธี ไกง้ แต้ม แอ� แน ฟีเลโมน กงา ล่า กานว่า ช่าง กงา ลาก มางนา
แต้ม ปี่ แง� 2 อัปเฟีย แน อารคิปปัส นาง ยูม
้ โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง ช้อน กาชี อือนา
ม่ายล่า ว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� กงา อัป เฟีย นา กงา อางป่อ แม้ แน ลาก แง�
อารคิปปัส กงาก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน อางว่า กางซื้ง ย้า� ยา นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า
โอ้ด แง� 3 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ�
ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว�
1

ฟีเลโมน พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ลาก ย้าง
ฟีเลโมน เวอ� กงา นางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ� ค่าตอง พาจาว มางนา
กูเทอ ย้า ขอบคุณ ฮา แง� 5 ไม้ กงา กงากย่า แอ� นาย่า พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง
นา นื งบาชี แง� แน พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ลาก แงแน� 6 กงา นี้ แม้แน
อธิษฐาน ฮาย ป้า แอ� นางนา คริสเตียนม้องน้าม อือก้อง อางอ้าน ล่อบ่าปา แน ทื่อ
ลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ปาว� ไม้ นางนา พระเยซูคริสต์ กงูนา อางเลิง่ อางแม่น คาโค
ลาโค ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่าง แนนอ� 7 อ่าแพ้ เวอ� นาง พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา
ลาก นี้ ยา่ � แน นาง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ฮา นื งบาซืน ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � กงานา ฮาย นาบาตา ย้า จา
บื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่าง� แน นื งบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าแง�
4 อ่าแพ้

โอเนสิมัส นา ม้องน้าม แม้แน ฮูพลา โว

8 ม้า ม้า

นี้ ไกง้ คริสเตียนม้องน้าม เพล่อ กา ชี นี้ ยา่ กงา นางนา ม่า อางเลิง่ อางก
ง่าอางเกิง ฮา ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้า� 9 จ้า กงาย่า นางนา ลาก ล่าแง� นี้ แม้ แนยาว
กงาย่า นางนา ป้า ล่า กานนา� กงาย่า ย่าม่ า งอางตา เปาโล มาง ย้าเป� แน อามื้อ
กงาย่า พระเยซู คริสต์ นา ฮู จ่า ปาปาย นั กโทษ เพล่อ แง� 10 กงา นางนา โอเนสิ มัส
อางเลิง่ นี้ ง ป้า ล่า ปานา� ไม้ กงาย่า คอก เวอ ดื้ง เมอ ยางนา ช่าง คริสเตียน เพล่อ ปี่
ย่า� แน กงา ยางนา กงา อางย่า แม้แน ลาก แง� 11 ค้าแต้ เวอ ยา นางก้อง เจิน
้ เจ้อ
จองไจ บ่าจา� * จ้า อามื้อ ยา ไกง้ ก้อง นาบาตา ย้า จองไจ จา แง�
*

1:11 1:11 โอเนสิมัส นี้ ยา่ จองไจ อางจา นา ฮา�

ฟีเลโมน 12
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ฟีเลโมน 25

12 อามื้อ

กงาย่า โอเนสิมัส นา นางก้อง ชา ซฺา พ่าวลือ แล่ ปี่ แง� ยาว กงา ยางนา
ซฺา นางนา พ่าว ซฺ้า ลือ แล่ ปี่ ง นี้ ยา่ � กงา นื งบาซื่อ แฮ้ง นางก้อง ซฺา แอ ปี่ ชี่ แน ทื่อ
ช่างกานญา เป� 13 ม้า ม้า นี้ กงา ยางนา กงาก้อง นู้เวอ ทื่ งกง่า แน ดื้ง ปี่ ซี่ ค้า� ไม้
กงา คอก นู้ ดื้ง เมอ โอเนสิมัส นา กงานา ล่ากาน ปล่อง ว่า ปี่ ปี่ ล่าง แนนอ� ยา นาง
นา กงานา ล่ากาน ปล่อง ว่า แต่น ปี่ ล่าง� กงานา คอก ชู ล้อง ชี ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงา
พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� 14 จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม จาคาปี่
ว จาว่าแน นาง กงานา บ่าปล่อง ล่าซี่ ยาว� กงาม มือ นางนา บ่าเค้ ฮา ปี่ ล่าเป� ไม้
นางนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ล่าง� นาง นื งบา มาง นางนา ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน
นอ� 15 โอเนสิมัส นางนา เจิก
่ แอ ล่าชี่ นี้ � กาเทอกา พาจาว มาง นี้ แม้แน ฮา เพล่อ
ปี่ ชี่ นาตู� ยา นางนา ทื่อฟ่าง เจิก
่ แอ ล่าง� ไม้ น่ อง เวอ พ่าวล้า นางก้อง ทื่งกง่า แน
ดื้ง แล แง แนนอ� ยาว ยา นางก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แล แง� ตื่น ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
แน มู่งท่า โย้เวอ คาตา ย้า� 16 แน ยาง นี้ เทอ พ่าวล้า แล่ชี่ นี้ นาง ย่าเจ่น เพล่อ ซฺอก
แน บ่าอ่า� จ้า ยา ย่าเจ่น ล่อบ่าปา แม่น แล่แง� ไม้ ยา คริสเตียนม้องน้าม อางมู เวอ
ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง น้ อ� กงา ยางนา นาบาตา ลาก แง� ยาว นา ยางนา บย่า แน ลาก
อางซูม ย้า� ไม้ ยา นาง ย่าเจ่น แน คริสเตียนม้องน้าม น้ อ�
17 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน นาง กงานา นาง ล่ากานว่าช่าง แน นาบทื้อ ล่าง แนยาว�
นาง มือ โอเนสิมัส นา นาง ยูม
้ เวอ ช่าง อ้องแล ปาว� นาง กงานา ชา ฮาช่าง ล่าง แฮ้ง
18
แม้แน� จาว่าแน ยาง นางนา บ้าเจอ ฮา นื งบาค่า ปี่ ล่ายาว� แน ยาง นางก้อง บ้า
เจอ อางชี่ จา แง� นาง มือ กงาก้อง ยู้ ปาว� 19 กงา เปาโล เป� แน กงาย่า ค่าตอง ล่า
ปู่ นี้ งย้า ไจ นู้เวอ นี้ แม้แน แต้ม แอ� “กงา เปาโล เป� นางนา อางชี่ ไซ้ ล่าแง� แน�
นี้ แม้แนยาว กงาย่า นาง จี่วด
ี ม้าม้า พระเยซู ก้อง กงาบู้ ชี แฮ้ง บ่าจี่เคอ แล่ กานนา�
นา กงา ปาปาย จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ ชี แน�
20 อ่า แพ้ เวอ� อางกง่า ย้า� นาง มือ กงานา นี้ เลิง
่ ฮา ปี่ ล่า ปาว� ไม้ จี่ วีด อางซื้ง
มางนา ฮู จ่า ปาปาย แน� กงานา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าปาว� นาง คริสเตียนม้องน้าม ทื่อ
ม่าง นา นื งบาแฮ่ง ปี่ แฮ้งแม้แน� 21 ยาว กงา นางนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้
กงา อางแบ ย้า นา กงา นางนา ป้า ล่า ชี่ แฮ้งแม้ แน อางฮา ย้า� แน นา กงา นางนา
ป้า ล่าชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮา แงแน�
22 ทื่อย่าง จา แล่แง� กงานา อางฮ้อง ซฺ้า ชี ล่าว� ไม้ กงา อางเจ่อ ย้า� พาจาว ม้า
กงานา นางก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง� นาง อธิษฐาน ฮา ป้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จี่ต่าง ย่าง
พระเยซู คริสต์ นา ฮู จ่า ปาปาย กงาก้อง ทื่ งกง่า แน นั กโทษ เพล่อ ชี
มาง� กงานา ม่า นางนา ม่า ปี่ ล่าง� ยา นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน� 24 แน กงา ล่ากาน
ว่า ช่าง อางเม้ง มาระโก� อาริส ทารคัส� เดมาส� ลูกา ยองมู แฮ้ง คาตา ย้า กงานา
ม่า นางนา ม่า ปี่ ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน�
25 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� ฟีเลโมน แน ยางก้อง คริสเตียนม้องน้า
ม คาโคลาโค ทื่งกง่า แน ดื้ง คูชี อือนา บย่า แน ก่ามป่อน ปี่ ปาว�
23 เอปาฟรัส
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ฮีบรูชฺา
้ ง นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง

ฮีบรู

ฮีบรู โจ้ดมาย นี้ ยา่ อ่าซ่าง แต้ม ชีแน บ่าแบ� จ้า เจ่อ กา คูแง� โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ
ยิวชฺา้ ง คริสเตียน เพล่อ คูชี อือนา แต้ม เคอ แงแน� โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ ยา่ �
ไม้ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ ง แนนอ� ชฺา้ ง โจ้ดมาย
นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ ม้า นี้ แม้แน จี่ เคอ แง� พระเยซู กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา
แงแน� ยาว ยา ชฺา้ งอางเมิง เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล่อ บ่า ปา ล่า ที่ จา แงแน� โจ้
ดมาย ต่องลีน โย้เวอ ชฺา้ ง โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ ม้า คริสเตียน เพล่อ คูชี อือนา
นื งบาแฮ่ง ปี่ แง� แน ยองนา พระเยซู นา นื งบาชี ปี่ แง� แน ยองนา ม่าย จี่วด
ี ไจ แล
แล่ ปี่ แง� ไม้ พระเยซู นา ฮู จ่า ปาปาย แน�
พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง พระเยซู ก้อง จี่ ลือ ปี่ ย้าง

1 ค้าแต้

เวอ พาจาว มาง อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา จี่ชา่ ง เมอ� ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ
นา ไจ จี่ ปี่ แง� แน ยา ไลเทอ ย้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา จี่ ปี่ ชี�
่ แน ยองมู นี้ ยา่
ไลย่างไลเจ้อ ย่า ม่าอู่บ คูช�
ี 2 จ้า อามือ อางนื ง อางญ่าม ต่องลีน นู้เวอ� พาจาว ม้า
พาจาวอางย่า มางนา ไจ จี่ ปี่ ชี�
่ พาจาว ม้า พาจาวอางย่า มางนา ไจ กูยา่ งกูเจ้อ อือ
นา แต่ง ปี่ ชี�
่ แน ยา พาจาวอางย่า มางนา แช้ยู้ ชี� ไม้ อางนื ง อางญ่าม ลีน แฮ้ง เคิน
ล้า เมอ� พาจาวอางย่า มางนา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ กงาบู้ ปี่ แง แนนอ� 3 พาจาวอางย่า
นี้ ม้า พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แง แน ฮาย มย้าง ปี่ แง� ยาว ยา พาจาว มาง เพล่อ ชี
แฮ้งแม้ แน กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า เพลิน
่ ชี� แน ยา ยาง จี่ ต่าง ล่าที่ อางจา แฮ้ง ไจ กู ยา่ งกู
เจ้อ อือนา ฮูพลา แง� ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก เปิน ยาว�
ยา มู่งท่า โย้เวอ พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แล แง�
พาจาวอางย่า ม้า เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
พาจาวอางย่า ม่าง เท่ วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ แง� พาจาว มาง ยางนา
เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน อางเม้ง ฮื่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 5 ไม้ พาจาว ม้า พาจาวอาง
ย่า มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี�
“นา กงา อางย่า เป�
มี้นืง กงา ฮากนา แบ ปี่ ง กงา นาง อางโบ้ง ม้าง� แน� ✡
จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้ แม้แน บ่าจี่ชา่ ง กางซื้ง เย�
ยาว พาจาว มาง นี้ แม้แน คาตา ย้า จี่ แล่ช�
ี่
“กงา ยาง อางโบ้ง เพล่อ แง�
แน ยา กงา อางย่า เพล่อ แง� แน� ✡
6 ยาว พาจาว มาง ยาง อางย่า ซากาว มางนา ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชา ซฺาลือ ปี่ เมอ�
ยา นี้ แม้แน จี่ ชีเย�
“กงา เท่วาด่า คาโคลาโค อือ เวอ� ยางนา บอกไว้ คูโว�” แน� ✡
4 นี้ งย้า

7 จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้ แม้แน จี่เคอ แง�
“กงาย่า ค่าตอง เท่วาด่า อือนา ฮ้างม้าน แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า�
✡ 1:5 1:5 สดุดี 2:7

✡ 1:5 1:5 2 ซามูเอล 7:14

✡ 1:6 1:6 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43
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ยาว กงาย่า ค่าตอง ย่าเจ่น อือนา บี่ท่อ บี่ล่าม แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา
ย้า� แน� ✡
8 จ้า พาจาว ม้าย่า พาจาวอางย่า มางนา นี้ แม้แน จี่ชา
่ ง แง�
“เอ้อ พาจาว เวอ� นา ก่าซ้าด เพล่อ แล แง�”
“แน นาย่า นาง ชฺา้ ง อือนา กง่าเกิง้ แน ฮูพลา แง�”
9 “นา อางเลิง
่ อางกง่าอางเกิง อือนา ลาก แง� แน อางเลิง่ บ่ากง่าบ่าเกิง คาโคลาโค
อือนา เม้อ แง�
“นี้ งย้า นาง พาจาว มาง นางนา แช้ยู้ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
“ไม้ นางนา นาง อางช่าง อือ ล่อบ่าปา แน กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าง� แน นางนา โญกจ่า
ญ่อจ่า ปี่ ล่าง แนนอ� แน� ✡
10 ยาว พาจาว มาง พาจาวอางย่า มางนา นี้ แม้แน คาตา ย้า จี่ชา
่ ง แล่ช�
ี่
“เอ้อ� จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� ต่องก่าต่าง ชีโย้
นาย่า ชฺา้ งอางเมิง แฮ้ง แต่ง ชี ญา
แน นาย่า นาง ล่าปู่ แฮ้ง ไจ มู่ง แต่ง ชี�
11 ยาว นี้ ออ
ื เจ้อ โปยว แอ แง� จ้า นา กูญ่าม ย้า จา แล แง�
นี้ ออ
ื เจ้อ อางก่าอางตูม อ้าน แชเติก เพ่อ คูชี อือ แม้แน ย้า เพล่อ แง�
12 น้า นี้ ออ
ื เจ้อ นา ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้งแม้แน ยอ ยาว กอ ชี แง�
แน นี้ ออ
ื เจ้อ เพ่น แล แง� อางก่าอางตูม เพ่น แล่ง แม้แน ย้า
จ้า นาง อางนื ง อางญ่าม นี้ ยา่ ลีน นื ง บ่าจา� แน� ✡
13 “กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาโน�
กงา ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือ นา ฮาย นาง ล่า คื่อ โบ้ ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ�
แน� ✡
จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้ แม้แน บ่าจี่ชา่ ง กางซื้ง เย�
14 เท่วาด่า นี้ ออ
ื ย่า อางค่องอางล้า แน พาจาว มาง ย่าเจ่น อือ ย้าเป� ยาว พาจาว
ม้า ยองนา ซฺาแอ ปี่ ยาว ชฺา้ ง พาจาว มางก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ คูชี อือนา ปล่อง ปี่ บ่า
อ่า ลา�

2

จี่วด
ี ม้าม้า อางเลิง่ ย่าง
กงูมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า กงู กงากย่า คูชี แฮ้งนา แม่น แน น้า คู โว�
นี้ แม้บ่าอ่ายาว กงูมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา อางอี้ กาแน เว่อ แอ คูแง� 2 พาจาวจี่
ต่าง เท่วาด่า อือ อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า� ยาว ค้าแต้ ชฺา้ ง คาโคลา
โค บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ อือย่า วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� ยอง อางเลิง่ ฮา คูชี แฮ้งนา ซู้ม
แน� 3 นี้ แม้แนยาว จาว่าแน กงูมู นี้ ง อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ นี้ งนา บ่าตี่นบ่า
ต่อง คูยาว� ท้าว กงูมู นี้ ยา่ วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้งนา อางฮื่น แล่ ปูน กงา ไก ลา� พระเยซู
กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางมือ ฮากฮู่ เวอ ย้า อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ นี้ ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว
ม่า ชี� แน ชฺา้ ง ต่องก่า เวอ กงากย่า คูชี อืมมือ พี่ญ่าน เพล่อ คูแง� ยาว นี้ ยา่ กงูนา
ฮายแบ ปี่ ล่าง อางเลิง่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� 4 แน พาจาว ม้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอ
กางอือ ไลเลิง่ แน ไลเทอ ย้า ฮาย ชี� ไม้ ยา พี่ญ่าน เพล่อ แง� อางเลิง่ นี้ เลิง่ อางเลิง่
ม้าม้า แน� ยา ชฺา้ ง พีญ
่ ่าน เพล่อ คูชี อือนา พรสวรรค์ ปี่ แง� ยาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้
แน ย้า� พรสวรรค์ แฮ้ยา่ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง�
1 นี้ แม้แนยาว

✡ 1:7 1:7 สดุดี 104:4
110:1

✡ 1:9 1:9 สดุดี 45:6-7

✡ 1:12 1:12 สดุดี 102:25-27

✡ 1:13 1:13 สดุดี

ฮีบรู 2:5
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พระเยซู อางบล่าบ ชอ ล่าง มาง

5 กาญ่าม

เมอ ชฺา้ งอางเมิง อางซฺ่ือ กงู จี่ เคอ นี้ ยา่ พาจาว ม้า เท่วาด่า อือนา บ่ากงา
ปี่ ฮูพลา ปี่ เป� 6 จ้า พระคัมภีร ์ โย้เวอ ทื่อตี แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน�
“พาจาว เวอ� บ้าเจอ ชฺา้ ง อือนา นาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา อางเพล่อ ปี่ แน�
บ้าเจอ นา ยองนา อางพีอ
้ างล้อง แน�
7 นา ยองนา เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ อี้ ปี่ ชี�
่ จ้า อางมล่าง แน บ่าอ่า เป�
ยาว นา ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า แง�
8 แน นา ยองนา กูยา
่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ แง�” ✡

อางเลิง่ นี้ อือย่า แต้ม ชี มล่าง คางญ้า� นี้ งย้า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ กาญ่าม
เวอ ชฺา้ ง อือย่า กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา กงาฮูก งาพลา แงแน� จ้า อามือ อางญ่าม บ่า เคอ
กาซื้ง เป� 9 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ พระเยซู ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี� แน ยา เท่วาด่า อือ ล่อ
บ่าปา ล่าที่ อี้ แง� จ้า บ่ามล่าง เป� ยาว น่ อง โย้เวอ ยางนา ฮาก แซ่ ชี� ไม้ ยางนา
ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง แนนอ� ยาว พาจาว มาง ยางนา โญกจ่าญ่อ ไจ่ ชี�
แน ยางนา กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ ชี�
่ ไม้ ยา ชฺา้ ง อือนา ซฺี้ แต่น ป้าน่ อ� ยาว พาจาว
มาง พระเยซู นา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง
ย้าง ย้า�
10 พาจาว ม้า ย่า กู ยา
่ งกู เจ้อ อือ นา แต่ง ชี� แน ยา กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา ฮู พลา แง�
แน ยา เย้ง แง� ชฺา้ ง อือนา บย่า แน แช้ยู้ ยาว ยางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ล้า ปี่ แงแน�
แน ยา เย้ง แง� ยา พระเยซู นา บย่า แน โอ้ด ตูก พานลาบ้าบ ปี่ แงแน� ไม้ ยา ชฺา้ ง
อือนา กงามย้าง ปี่ แง� พระเยซู กูยา่ งกูเจ้อ ย้า แม่น แง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา� แน ยา
พระเยซู นา ชฺา้ ง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ แง เป� พาจาว มาง นี้ แม้แน เย้ง ยาว
ชา ฮา นี้ ยา่ อางซูม ย้าเป� 11 พระเยซู ชฺา้ ง อือนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ มาง ย้า� แน ชฺา้ ง
พระเยซู ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ อือย่า อางโบ้ง ทื่อม่าง กานญา จา แง� แน ยอง อางโบ้ง นี้
ม้าย่า พาจาว มาง ย้าเป� นี้ งย้า พระเยซู ยองนา ม้องน้าม แน ฮ้าว แฮ้งนา บ่าซ่าจอ
แง� 12 พระเยซู พาจาว มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชีเย�
“กงาย่า ค่าตอง ม้องน้าม อือนา ชา ม่า แง� นา บ้าเจอ ฮาย ชี แน�
กงาย่า นาง ชฺา้ ง อือ ล้าก้า โย้เวอ นางนา สรรเสริญ เพ่งฮ่าว น้า ปี่ ล่าง�” ✡
13 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ช�
ี่
“พาจาว เวอ� กงา นางนา นื งบาชี ล่าง�”
แน พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ช�
ี่
“กงา นู้เวอ ดื้ง แง� กงา ม้องน้าม อือก้อง ทื่งกง่า แน� ยาว ยองมู แฮ้ยา่ นาง กงานา
ชฺา้ ง ปี่ ฮูพลา ปี่ ล่าชี่ อือ ย้าเป�” ✡
ยาว กงูมู พระเยซู ม้ องน้า ม เพล่อ คูชี นี้ อือ ย่า ซฺี่� อางซฺ่า อางม้า อางจา แน ซฺี้
นื ง อางจา เป� นี้ งย้า พระเยซู ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ย่า� ไม้ ยา ชฺา้ ง อือ แม้ แน ซฺี้ ยาว
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่าที่ แฮ้งนา ก่างพยา ปี่ ง� ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา นี้ ม้า ชฺา้ ง
นา ฮาย ซฺี้ ปี่ มาง ย้า� 15 ชฺา้ ง นี้ ยา่ ซฺี้ แฮ้งนา แค คูแง� นี้ งย้า ยองนา ฮายแค อางเลิง่
แฮ้งนา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง� พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ ยา่ � ไม้ ยองนา แค อางเลิง่ โย้เวอ ย่าเจ่น
เพล่อ ชี่ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ง เย� 16 พระเยซู เท่ วาด่า อือนา บ่ากงา ปล่อง ลือ� จ้า ยา
กงูมู อับราฮัม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ เพล่อ คูชี นี้ ออ
ื นา ปล่อง ลือ แง� 17 นี้
14

✡ 2:8 2:8 สดุดี 8:4-6

✡ 2:12 2:12 สดุดี 22:22

✡ 2:13 2:13 อิสยาห์ 8:17-18
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แม้แนยาว พระเยซู จามปีน ย้า ชฺา้ ง กงาเกิด
้ ลือ แง� กงู ชฺา้ ง เพล่อ คูชี แฮ้งแม้แน�
ไม้ ยางนา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงาเพล่อ ปี่ แง แนนอ� พาจาว ม้า ยางนา
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ แน ชฺา้ ง อือ นา ลากซื่ งก
่ เลิน
่ อางซื ออางปลอง เพล่อ ปี่ ชี�
ง่ากย้า ปี่ ชี�
่ ไม้ ยางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แฮ้ง ท่าน ปี่
แง แนนอ� 18 ซาตานแด่ ยา่ ยอคา ม้า กงูมู คาโคลาโค นี้ ง นา นื งบาเจ้อฮู ล่าง ญ้า�
แน ยา พระเยซู นา คาตา ย้า นื งบาเจ้อฮู ชี� แน ยา พระเยซู นา ฮาย ด้ากย้าง ลาบ้าบ
ปี่ ชี�
่ นี้ แม้แนยาว ยาง กงูนา นื งบาเจ้อฮู ล่าเมอ พระเยซู กงูนา อางปล่อง ล่ากงา กา
ย้าเป�

3

พระเยซู โมเสส ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
กงา คริสเตียนม้องน้าม พาจาว มาง ฮ้าว ล้า ปี่ คูชี อือ เวอ� พระเยซู
นา ปื้ อซฺ้า คูโว� ไม้ พาจาว ม้า ยางนา ซฺาลือ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่
่ เลิน
่ เพล่อ ปี่ ชี�
แน ยา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงู เจ่อ มาง ย้า� 2 พาจาว ม้า พระเยซู นา แช้
ยู้ ล่ากาน ว่า ปี่ ชี�
่ แน พระเยซู พาจาว มาง ยางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี่ อือ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า
ว่า ชี� โมเสส ฮา ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� โมเสส พาจาว มางนา แน พาจาว มาง ยูม
้ ชฺา้ ง
3
อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� พาจาว มาง ยางนา ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� พระเยซู
โมเสส ล่อบ่าปา ฮื่อ นี้ ยา่ อางซู้ม ย้า� ยูม
้ ชฺอ ฮู มาง ยูม
้ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ แฮ้งแม้
แน ย้า� 4 ยูม
้ คาโคลาโค นี้ ยา่ ชฺา้ งชฺอฮู จา แง� จ้า พาจาว ม้า กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี่ มาง
ย้า�
5 โมเสส พาจาว มาง ยูม
้ โย้ เวอ ย่า เจ่น ล่า กาน แฮ้ง ว่า แง� แน ยา พาจาว มาง
ยางนา ล่ากาน ม่า ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ว่า แง� แน ยา พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา
ม่ายแบ ปี่ แง� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง จี่ต่าง ชฺา้ ง อือนา ปี่ แบปี่ มย้าง ปี่ แฮ้ง� 6 จ้า
พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง อางย่า เป� แน ยา ย่าเจ่น บ่าอ่า� ยา พาจาว มาง ยูม
้ ชฺา้ ง
อือนา ฮูพลา แง� พาจาว มาง ยางนา ล่ากาน ม่าย ว่า ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� จาว่าแน
กงู เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค คูยาว� แน กงู อางเลิง่ นื งบาแก่นจ่า ชี แฮ้งนา บ่าซ่าจอ คู ยาว�
กงูมู นี้ ง พาจาว มาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือ ย้าเป�
1 นี้ แม้แนยาว

พาจาว มางนา เค่ ย้าง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นี้ แม้แน จี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“มี้นืง จาว่าแน นอง พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า คู ยาว�
8 นอง มือ บ่า ลื่ กบ่า ล่าน คู โจ� นอง อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า แน ฮา
คูชี แฮ้งแม้แน�”
“ยอง ตี อางกืออางคาก โย้เวอ จา คูเมอ� พาจาว มางนา นื งบาเจ้อฮู คูชี แฮ้งแม้แน
ย้า� พาจาว ม้า บ้าเจอล้อม้อก แน ก่ามโอ่ด จา แงแน�”
9 พาจาว มาง นี้ แม้แน จี่ เย�
“นอง อางฮู่ อางพี่ อือ ย่า กงา อางเลิง่ ฮาย นื งบาม่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง 40 ปี ย้า กงามย้าง
คูแง�
“จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ ยองมู นี้ ยา่ กงานา นื งบาเจ้อฮู ล่า คูแง� แน กงานา ตาจ่า
ล่า คูแง�
10 นี้ งย้า กงา ยองนา นื งบาค่า นี้ ยา
่ � ยาว กงา ยองนา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ �”
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงานา วี ล่า คูช�
ี
7 อางค่องอางล้า

ฮีบรู 3:11

465

ฮีบรู 4:3

แน กงา จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า ล่าคู�
11 นี้ งย้า กงา นื งบาค่า เมอ นี้ แม้แน จี่ แอ�
“ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงาก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ซ่าวดื้ง ล้า คูแน�”✡
12 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� นอง อางมู โย้เวอ
อ่าซ่าง มางนา ชฺา้ ง นื งบา บ่าแม่น อือ บ่าเพล่อ ปี่ โจ� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบา
บ่า ชี่ อือ บ่า เพล่อ ปี่ โจ� ไม้ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว อางแต่ มางนา วี แง�
13 นองมู นี้ ยา
่ แฮ้แม้แน บ่าฮา คู โจ� กูนืง กูนืง แน ปล่องวาน ลางกา โว� จ้า มี้นืง
นอง จี่วด
ี แต่จา คู เมอ ฮา คูโว� ไม้ อางบล่าบ มางนา นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา
บ่าปี่ จ้อบ แนนอ� นี้ แม้ บ่าฮา ยาว แฮ้ม้า ชฺา้ ง อางลื้กอางล้าน เพล่อ แง� 14 กงู พา
จาว มางนา ต่องก่าต่าง เจ่อ คู เมอ� กงู ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง� กงูมู นี้ ง อางซ่า
แช เมอเคอ แน ปีนแตปีนนา แน พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ คูยาว� กงูมู คาโคลา
โค นี้ ง พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูแง� 15 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“มี้นืง จาว่าแน นอง พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า ยาว�”
“บ่าลื่กบ่าล่าน โจ�”
“นอง อางฮู่ อางพี่ อือ ยอง พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า แน ฮา เมอ ฮา คูชี แฮ้ง แม้
แน�”✡
16 พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า ยาว ลื้ กล้า น ยางนา บ่า น่า จ่า แน ฮา คูชี อือ
ย่า อ่าซ่าง ยอง เวอ� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ชฺา้ ง คาโคลาโค โมเสส ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ซฺ่ืย
อ่อกลือ คูชี อือ ย้า อ่าลา� 17 พาจาว ม้า อ่าซ่าง ยองนา 40 ปี แน นื งบาค่า ชี� ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื ย่า ชฺา้ ง อางบล่าบ ตี ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ซฺี้ คูชี อือ ย้า อ่าลา� 18 พาจาว ม้า
อ่าซ่าง ยองนา ม่าย ชี� ยาง นื้ งชฺา่ ตี ซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล แน� ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มาง นา บ่าน่า จ่าง อือยา อ่าลา� 19 กงู กงามย้าง คูแง� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื
ย่า พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล คูแน� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มางนา นื งบาบ่าชี่ คูวา�
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ค้า แต้ เวอ พาจาว ม้า ก่ามค่า น ฮา ชี กงู นา ยาง ตี ซ่า วย่า โย้ เวอ อ้อง ดื้ง แล ปี่
ล่าแง แน� กงู อางฮู่ อางพี่ อือย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน แฮ้ง วี คูช�
ี จ้า บ้าเจอล้อแม้
เวิมมือ พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน แฮ้งนา บ่าวี� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ แม่น แน
อางโต แล่ม แล่ คูโว� ไม้ นองนา กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ตี ซ่า วย่า โย้เวอ กงาอ้อง
ซ่าวดื้ง แล ปี่ ล่า คาไล� ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน� 2 ยาว กงูมู นี้ ง มือ พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คูง ญ้า� อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง กงากย่า คูชี แฮ้งแม้แน
ย้า� จ้า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ ยองก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� ไม้ ชฺา้ ง
กงากย่า คูชี อือย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู� 3 จ้า กงูมู พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา เจ่อ คูชี อือย่า� พาจาว มาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ อามือ ชา
กงาอ้อง ซ่าวดื้ง แล คูแง� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อ คูง
อือย่า� พาจาว มาง จี่ ชีแฮ้ง ป้าค้า ย้า เพล่อ คูแง� พาจาว ม้า นี้ ป้าค้า จี่ ชี�
“กงาย่า กงา นื งบาค่า เมอ นี้ แม้แน จี่ แอ�
‘ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า กงา ตีซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล คูแน� ” ✡
1
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ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว มาง ตีซ่าวย่า นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง แต่ง เปิน เมอ ย้า แต่ง
เปิน ชี� 4 ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ ทื่อข้อ จา แง� วันที่ 7 แฮ้งนา นี้ แม้แน จี่ เคอ แง�
“แน วัน ที่ 7 เคิน ยาว พาจาว มาง ยาง ล่า กาน คาโคลาโค ว่า แฮ้ง ว่าง ยาว ซ่า วดื้ง
ชี�”✡
5 จ้า พาจาว ม้าย้า พระคัมภีร ์ ทื่อข้อ มาง ก้องเวอ ยาง ตีซ่าวย่า อางเลิง
่ แฮ้งนา นี้ แม้
แน จี่เคอ แล่ช�
ี่
“ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า กงา ตีซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล คูแน�” ✡
6 กงู

อางฮู่ อางพี่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ต่อ งก่า เวอ กงากย่า คูชี อือ
ย่า� พาจาว มาง ตี ซ่า วย่า โย้เวอ บ่า กงา อ้อง ซ่า วดื้ง แล คู� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มางนา บ่าเจ่อ คูวา� จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า พาจาว มาง ตี ซ่า วย่า โย้เวอ อางอ้อง แล
กงากา ย้า� 7 ไม้ พาจาว ม้า อางญ่าม ซฺ้า ชี แล่ชี่ ชฺา้ ง อือนา ยาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ กงา
อ้อง ซ่าวดื้ง แล ปี่ แง แน� พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ยา่ “มี้นืง� ย้าเป� ไล ปี
จายล้า แล่ ยาว� พาจาว มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา ไจ “มี้นืง� อางเลิง่ นี้ ง จี่ ปี่ ชี�
่ อางด่า
โย้เวอ นี้ แม้แน จี่ ชี ชี ป้าค้า ย้า�
“มี้นืง จาว่าแน อ่าซ่าง พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า ยาว ยางนา เจ่อ โว� บ่าลื่
กบ่าล่าน โจ�” แน� ✡
8 ไม้ จาว่าแน โยชูวา อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ซฺ่ ืย พาจาว มาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ กงา อ้อง ซ่า
วดื้ง แล ยาว� น่ องนู้เวอ พาจาว มาง มือ ซ่า วดื้ง อางนื ง แฮ้งนา บ่า จี่ เคอ แล่ ก้าน�
จ้า โยชู วา บ่าซฺ่ืยแล กงา กาเย� 9 แฮ้งย้า จ้างจ้าง โย้เวอ พาจาว แน ยาง ชฺา้ ง อือ ทื่
งกง่า แน ซ่าวดื้ง อางนื ง แฮ้ง จา แง� 10 ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน
ตีซ่าวย่า โย้เวอ กงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล่ คูชี อือย่า� ยอง ล่ากาน ว่า แฮ้ง ว่าง ยาว ซ่าวดื้ง
คูแง� พาจาว มาง ยาง ล่ากาน ว่า แฮ้ง ว่าง ยาว ซ่าวดื้ง ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 11 นี้ แม้
แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า แม่น แน ฮา คู เซฺ้อ� ไม้ พาจาว มาง ตี
ซ่าวย่า โย้เวอ กงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล ปี่ แง แนนอ� นี้ แม้แนยาว กงู อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง
มาง พาจาว มาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล แน บ่าจา� ค้าแต้ โย้เวอ ชฺา้ ง
บ่าเจ่อ อือ แม้แน�
12 พาจาวจี่ ต่าง นี้ ยา
่ อางแต่ แน ล่าที่ อางอีบ่าอ่า จา แง� แน มยาทาง อางทา 2
นา คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ทา แง� อางค่องอางล้า� นื งบา� อางกง่าว แน อางกู่ โย้
เวอ อางชาว ปล่อง กงากา� แน ชฺา้ ง อือ นื งบา เวอ ก่ามกืด แฮ้งนา อางฮาย มย้าง ปี่
กงากา� 13 ไม้ กูยา่ งกูเจ้อ พาจาว มาง แต่ง ชี่ อือย่า� ทื่อย่างทื่อเจ่อ แนม บ่าจา พา
จาว มางนา อางโชฺง ชี กงากา แน� ยา กงู อางเลิง่ ฮา ชี อือ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า มย้าง แง�
แน กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ พาจาว มางนา ค่าตอง อางเลิง่ แฮ้ง กงา อูบ
่ น้า ปี่ แง�
พระเยซู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง

14 กงู

เมอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ จา แง� แน ยา ล่าที่ อางบย่า� ยา พระ
เยซู พาจาว มาง อางย่า ม่าง ย้าเป� แน ยา มู่งท่า เวอ ดื้ง แล ญา เป� นี้ แม้แนยาว
กงูมู นี้ ยา่ กงู อางเลิง่ อางแม่น เจ่อ ชี่ แฮ้เลิง่ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูโว� 15 ไม้ ยา
กงู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย้า� ยา กงู ด่อย้า แฮ้งนา อางแบ ล่า� ไม้ ยาง
นามมือ นื งบาเจ้อฮู ชี กูยา่ งกูเจ้อ ย้า� กงูนา นื งบาเจ้อฮู ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� จ้า ยา
อางบล่าบ บ่ากงาฮา เป� 16 พระเยซู คริสต์ กงูนา ปล่อง ล่าแง� นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้
✡ 4:4 4:4 ปฐมกาล 2:2

✡ 4:5 4:5 สดุดี 95:11
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กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� แน กงูนา ปล่อง ล่าง�
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1 ปุโรหิต

ยอคา คาโคลาโค อือย่า ชฺา้ ง เป� กงู ชฺา้ ง เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า� จ้า พา
จาว ม้า ยองนา แช้ ยู้ ชี� ไม้ ยองนา ยาง ล้า ก้า โย้ เวอ กงู นา ล่า กาน ว่า แต่น ปี่ ล่าง
แนนอ� ยอง ล่า กาน แฮ้ ยา่ พาจาว มางนา ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง
ท่าน แง� ไม้ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง แนนอ� 2 ไม้ ยองมู แฮ้ง มือ ชฺา้ ง อา
งด่ออางย่า กงู ด่อย้า คูชี แฮ้งแม้แน ย้า� แฮ้งย้า กงู ป่องฮ่าน บ่าอ่า แน อางซี ฮา เมอ
ยอง กงู นา โอ่ด ล่าง นี้ ยา่ � 3 ไม้ ยองมู แฮ้ง กงู แม้แน ย้า อางบล่าบ จา แง� ยองมู
นี้ ยา่ พาจาว มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ กงาท่าน ปี่ คูแง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางโต
แฮ้งนา อางบล่าบ กงา ฮา ปูน ปี่ เปิน แง� ยาว น่ อง โย้เวอ ยองมู แฮ้ง พาจาว มางนา
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ แล่ คูแง� ไม้ ฮากนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง แนนอ�
4 ปุโรหิต ยอคา ล่า กาน นี้ ยา
่ ปีนแตปีนนา� พาจาว มาง บ่าแช่ยู้ ยาว อ่าซ่าง มาง
บ่าเพล่อ กงากา� พาจาว มาง อาโรน นา แช้ยู้ ยาว ปุโรหิต ยอคา เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้
แน ย้าเป� 5 พระเยซูคริสต์ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี นี้ ยา่ � ยา ค่าตอง
อางโต แฮ้งนา บ่ากงา แช้ยู้ จ่า แล่ เป� ไม้ ยา แมก่า บ่ากงา จ่า แล่ ซี่เย� จ้า พาจาว
ม้า ยางนา แช้ยู้ ชี แน ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี�
“นา กงา อางย่า�
มี้นืง กงา ฮากนา แบ ปี่ ง กงา นาง อางโบ้ง มาง แน�” ✡
6 แน พระคัมภีร ์ โย้ เวอ พาจาวจี่ ต่าง แต้ม ชี แล่ ช�
ี่ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ยา่ พระเยซู นา
นี้ แม้แน ม่า แง�
“นา ปุโรหิต เพล่อ แล แง� เมลคีเซเดค แม้แน ย้า�”✡
7 พระเยซู ชฺา
ี แต่ จา เมอ� ยา พาจาว มางนา อางเซง บื้ง แน
้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
แมปื้ อ เซฺ่อ แน อธิษฐาน ฮา ป้า แง� พาจาว นี้ ม้า ยาง ซฺี้ แฮ้งนา อางปล่องปูน ปี่ กงา
กางมาง ย้าเป� แน พาจาว มางมือ ยาง อธิษฐาน ฮา ป้า แฮ้งนา อางน้า ย้า� ไม้ พระ
เยซู ยาง อางโต แฮ้งนา บ่าจี่ โอ่ดจ่าแล่� แน ยา พาจาว มางนา นาบทื้อ นอ� 8 พระ
เยซู พาจาว มาง อางย่า� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ ยา อางตูกอางพาน กงาโอ้ด แง�
ไม้ ยางนา แบ ปี่ แง น้าจ่าง นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� 9 พระเยซู พาจาว มาง ยาง
นา ล่า กาน ม่า ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง ว่า เปิน ญา� แฮ้งย้า ยาง ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา น้า จ่า
คูชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ กงา กาง นี้ ยา่ � ไม้ ยองนา จี่ วด
ี ม้าม้า กงาจา ปี่ แง
10
แนนอ� นี้ งย้า พาจาว มาง มือ พระเยซู นา แช้ยู้ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพ
ล่อ ปี่ ชี่ เมลคีเซเดค แม้แน�
ย่าแน่ แน ชฺา้ งอางค่อ
11 อางเลิง
่ นี้ ยา่ ไลเลิง่ ย้า จา แง� กงา นองนา จี่ชา่ ง ล่า ซี่ แงแน� จ้า อางย่าก ย้า
นองนา จี่ไค้ ม่าแบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นองนา อางเลิง่ นี้ อือนา แบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ อางมล่าง
ย้า� 12 นองมู นี้ ยา่ พระเยซู นา เจ่อ ล้า ยาว มล่าง คางญ้า� คู่ เพล่อ เวิม กงา คาง
ญ้า� จ้า นอ คู่ บ่าเพล่อ กงากา� ไม้ นอ ฮากนา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง อางไง่ แฮ้ง
นองนา ม่าอู่บ ปี่ ล่าซี่ คูแง� นองมู นี้ ยา่ ย่าแน่ ลองแปด แบ่ คูชี อือ ช้อดย้า� นอ จฺ่า
เกิง่ บ่าจฺ่า กงา กางซื้ง� จฺ่าเกิง่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาวจี่ต่าง แบ แอ อางย่าก แฮ้งนา จี่เพ้ก
✡ 5:5 5:5 สดุดี 2:7
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แง� 13 ชฺา้ ง นื งชา ล้าง ต้าง คูชี อือย่า ย่าแน่ เป� แน ยองมู นี้ ยา่ อางซี แน อางกง่า
อางเกิง นา บ่าแบ คู� 14 จ้า ชฺา้ งอางค่อ อือย่า จฺ่าเกิง่ จฺ่า คูชี อือ ย้าเป� แน ยอ อางซี
แน อางกง่าอางเกิง นา อางแบ เป�
1 นี้ แม้แนยาว

6

กงูมู นี้ ง มือ พาจาว มาง อางเลิง่ นี้ ง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แบ
บย่า แลน คู ปาว� ม่าอู่บจี่ต่าง อางไง่ แฮ้ง แอ่ แน แบ บ่าอ่า เป� ม่าอู่บจี่ต่าง อางไง่
แฮ้ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จี่วด
ี ไจ อางเลิง่ แฮ้ง� แน อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา แฮ้ง ว่าง แฮ้งย้า เป� แน พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้งย้า เป� 2 แน ล้างตือ พิธี บัพ
ติศมา ฮา อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่บ แฮ้งย้า เป� แน ล่าปู่ โบ้ย อธิษฐาน ฮา ปี่ กาง แฮ้งย้า
เป� แน ชฺา้ งซฺี้ อือ แต่ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา แล่ง แฮ้งย้า เป� แน พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน แฮ้งย้า เป� 3 จาว่าแน พาจาว มาง กงูนา
อางเลิง่ อางย่าก อือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แบ บย่า แล ปี่ ล่า ซี้ แง แนยาว� กงูมู
นี้ ง มือ อางเลิง่ อางย่าก อือ แบ บย่า แลน แล่ คูปาว�
4 อ่า ซ่าง พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี แง� ชฺา
้ ง แฮ้ม้า พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง
แม้ แน บ่า เจ่อ แล่ กงา กาก้าน� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พาจาว มาง อางแปล้น อางซ้า โย้ เวอ อา
งดื้ง กางซื้ง ย้า� ยองมู นี้ ยา่ อางแบ คูยา้ มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ บ้าเจ้อล้อ
แม้ แม่น แงแน� ยองมู นี้ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน
อางเพล่อ กางซื้ง ย้า� 5 ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง อางแม่น แฮ้งนา อางกงากย่า อางก
งา แบ กางซื้ง ย้า� แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล่า ที่ แฮ้ง นา อางกงา มย้าง กางซื้ง
ย้า� พาจาว มาง ล่าที่ นี้ ยา่ อางนื งอางญ่าม ต่องลีน นู้เวอ ชฺา้ ง อือ กงามย้าง แฮ้งย้า�
6 จ้า ยองมู นี้ ยา
่ พระเยซูคริสต์ นา วี คูช�
ื เจ้อ พาจาว มางนา พ่าว ซฺ้า แล่ง
ี ชฺา้ ง นี้ ออ
แน บ่าจา กาน� ยอง นี้ แม้แน ฮา คูชี นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ทื่อ
เทอ ตื่อตี้ด แล่ ชี่ แน ทื่อช่างกานญา� แน ยอ ฮากนา ฮา พระเยซู คริสต์ นา ฮูยา้ ปี่ ชี่
แน ทื่อช่างกานญา�
7-8 ยาว กงูมู นี้ ยา
่ น่าตี แฮ้งแม้แน ย้าเป� จาว่าแน น่าตี อางแม่น โย้เวอ กอ แต่ล้า
ชี แฮ้ง แม่ นมาง ยาว� น่าตี อางซื้ง มาง กย่าง แง� ไม้ พาจาว ม้า ยาง น่าตี แฮ้งนา
ก่ามป่อน ปี่ ป้าน้ อ� จ้า น่าตี โย้เวอ บู่ก่า จี่กู่ อางจา อือ แอ่ แน แต่ ลาน ยาว น่าตี แฮ้
มาง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา� น่าตี อางซื้ง มาง ยาง น่าตี แฮ้งนา บี่ท่อ พี วี แง�
9 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ� กงู นี้ แม้แน จี่ เวิม มือ� กงู อางแบ คูยา
้ �
นอ ชฺา้ ง แฮ้แม้แน บ่าอ่า แน� ไม้ พาจาว ม้า นองนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง ญ้า� แน
ยา นองนา ก่ามป่อน อางบย่า ย้า ปี่ ล่า ชี�
ี กง่า เกิง้ แน ไจ ปี่ ล่า แง
่ ไม้ นองนา จี่ วด
แนนอ� 10 ไม้ พาจาว ม้า อางกง่าอางเกิง นอ� ยา นอง ล่ากาน ว่า ชี แฮ้งนา บ่าลู่ม�
แน นอง อามือ เคอ แน ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อือนา ปล่อง แฮ้ยา่ ฮา มย้าง ปี่ แง�
นอ พาจาว มางนา ลาก แงแน� 11 จ้า กงู นองนา พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ
ปี่ ล่า ซี่ค้า� นอง ซฺี้ เมอ เคอ แน� นี้ แม้แนยาว อางเลิง่ นอง นื งบาแก่นจ่า คูชี แฮ้ง
มือ ม้าม้า ย้า เพล่อ แง� 12 กงู นองนา ชฺา้ ง อางคลื่อ บ่าเพล่อ ปี่ ล่าซี่� จ้า กงู นองนา
คริสเตียนชฺา้ ง แฮ้ออ
ื แม้แน เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ค้า� คริสเตียนชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ก่ามโอ่ด อาง
จา แน พาจาว มางนา เจ่อ คูแง� พาจาว มาง ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้ง กงาบู้ คูเมอ
เคอ ย้า�
พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า ฮา แง
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13 พาจาว

มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ เมอ� ยา ยาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ สาบาน ฮา
ชี� ไม้ อ่าซ่าง มาง ยาง ล่อ แน บ่าฮื่อ เย� 14 พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ เย� “กงา นางนา
ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง� แน นางนา อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บย่า แน จา ปี่ ล่าแง�
แน�✡ 15 แฮ้งย้า อับราฮัม มือ โอ้ด ล่อ ชี� ยาว ยาง มือ พาจาว มาง ยางนา ก่ามค่าน
ปี่ ชี่ แฮ้ง กงาบู้ ชี�
16 ชฺา
้ ง

อือ สาบาน ฮา เมอ� ค่าตอง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ มาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ สาบาน
ฮา แง� ไม้ ยาง จี่ ต่าง แฮ้งนา ฮาย เจ่อจ่า คาแม้แน จา ปี่ แง� แน สาบาน ฮา นี้ ยา่
จี่ เจ้ กาง อางเลิง่ คาโคลาโค อือนา ฮาย ว่าง ปี่ แง� 17 พาจาว มาง ก่ามค่าน จี่ ต่าง
แน สาบานจี่ ต่าง แฮ้ ยา่ บ่า เพ่น กงากา� ไม้ ยา อ่า ซ่าง มางนา บ่า จ่อ บ� กงูมู นี้ ย่า
ชฺา้ ง พาจาว มางก้อง ฮื่น แล ยางนา ป้า ปล่อง ปี่ คูชี อือ ย้า� แฮ้งย้า กงู ยางนา นื งบา
แก่นจ่าง นี้ ยา่ � 18 นี้ แม้แนยาว พาจาว ม้า กงู นา ก่ามค่าน แน สาบาน ฮาช่าง ล่าง�
ก่ามค่าน แน สาบาน นี้ ยา่ บ่าเพ่น แล่ กาน� ไม้ พาจาว นี้ ยา่ บ่าจ่อบ เป� นี้ แม้แนยาว
กงูมู บ่าแม่น อือนา ฮื่น พาจาว มางนา นื งบาแก่นจ่า คูชี นี้ อือย่า� บย่า ย้า นื งบาแฮ่ง
จา คูแง� 19 อางเลิง่ กงู นื งบาแก่นจ่า ชี่ นี้ เลิง่ อางเจ่อ กงากา ย้า� แน นื งบาอางชี
กงากา ย้า� แน อางเลิง่ กงู นื งบาแก่นจ่า ชี่ นี้ เลิง่ กงู นา มู่งท่า โบสถ์ อางฮื่อ อางฮ้อ
ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ ฮ้อง ก้อง ซฺ่ืย อ้องแล ล่าง� 20 ยาว พระเยซู อางฮ้อง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ ฮ้อง ก้อง อ้องแล ล้างญ้า� แน ยา กงู ปาปาย ย้า ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กูญ่าม ย้า เพล่อ แลง แง� เมลคีเซเดค แม้แน�

7
ปุโรหิต เมลคีเซเดค
ซาเลม อางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ชี มาง ย้า� แน ยา พาจาว อาง
ฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ปุโรหิต� แฮ้ญ่าม เมอ อับราฮัม แน ยาง ชฺา้ ง อือย่า ก่าซ้าด อือนา รบ
ก่า ไจ่ ชี� ยาว ยองมู แฮ้ง แก้บ้า ย่อ พ่าว ลาน แล่ คูช�
ี ยาว ก่าซ้าด เมลคีเซเดค มือ
2
อับราฮัม นา มย้าง เมอ ยางนา ก่ามป่อน ปี่ ชี� แฮ้งย้า อับราฮัม มือ อางเกิง่ อางก้อ
รบ เมอ กงา ลา ชี แฮ้ง ทื่อแช่ ปูน โย้เวอ ทื่อ ปูน มาง ยางนา เปิ่ ง ปี่ ชี� ก่าซ้าด เมลคี
เซเดค อางเม้ง นี้ ยา่ � “ก่าซ้าด อางกง่าอางเกิง� แน ฮา แง� แน ยา ซาเลม อางเมิง
แฮ้ง ฮูพลา แง� ซาเลม นี้ ยา่ จาบื่อดื้งบื้อ แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง นา ฮา แง� นี้ แม้แนยาว
ก่าซ้าด เมลคี เซเดค นา “ก่าซ้าด ชฺา้ ง อือ นา ฮู พลา จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จี่ วด
ี ไจ จาดื้ ง ปี่
ฮู มาง� แน คาตา ย้า ฮ้าว แง� 3 พระคัมภีร ์ โย้เวอ บ่ากงา แต้ม ชี� ก่าซ้าด เมลคีเซ
เดค อ่าซ่าง อางย่า แน อ่าซ่าง ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี� ยา บ้าเจออ้าลอม เกิด
้ ชี� ยา
บ้าเจออ้าลอม ซฺี้ ชี แน� จ้า ยา ปุโรหิต กงาเพล่อ แล แง� พาจาวอางย่า ม่าง ปุโรหิต
เพล่อ แล ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
4 ฮู ปาว ก่าซ้าด เมลคี เซเดค บ้า เจอล้อม้ อก ฮื่อ แงแน� ไม้ ซ้ามบา อับ ราฮัม กงู
อางฮู่ อางพี่ อือ อางฮู่ ซากาว เพล่อ ชี มาง มือ อางเกิง่ อางก้อ รบ เมอ กงา ลา ชี แฮ้ง
ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน มาง ยางนา เปิ่ ง ปี่ แง� 5 เลวี อางเจ้อ แน อิสราเอลชฺา้ ง คา
โคลาโค อือย่า อับราฮัม ก้อง อางเจ้อ ซื้บลา คูช�
ี จ้า บ้าเจอล้อแม้ เวิม โมเสส อางลี้
บอางล่าว โย้เวอ เลวี อางเจ้อ ปุโรหิต เพล่อ คูชี อือนา ม่า อิสราเอลชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
ก้อง อางเกิง่ อางก้อ ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน กอ ปี่ แง� 6 จ้า ก่าซ้าด เมลคีเซเดค เลวี
อางเจ้อ บ่ากงา ซื้บ ล้า� จ้า ยา อับราฮัม ก้อง อางเกิง่ อางก้อ ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน
1 เมลคีเซเดค
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กงาบู้ ชี� แน ยา อับราฮัม พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่าน กงาบู้ ชี แฮ้มางนา ก่ามป่อน ปี่
ชี� 7 กงูมู นี้ ง อางแบ คูยา้ � ชฺา้ ง ล่าที่ ฮื่อ แล่ง อือย่า ชฺา้ ง ล่าที่ อางอี้ อือนา ก่ามป่อน
อางปี่ กงา กาแน� 8 เลวี อางเจ้อ เวอ ปุโรหิต อางเกิ่ งอางก้อ ทื่อ แช่ ปูน โย้ เวอ ทื่อ
ปูน กอ คูชี แฮ้ออ
ื ย่า ซฺี้ แอน คูง ญ้า� นี้ แม้แนยาว กงู กงามย้าง คูแง� เมลคี เซเดค
ปุโรหิต ซฺี้ แอ คูชี แฮ้ออ
ื ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่แง แน� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ ยา บ่าซฺี่ กาซื้ง
9
แน แต้ม ชี ป้าน่ อ� ชฺา้ ง เลวี อางเจ้อ ซื้บล้า คูชี นี้ ออ
ื ย่า อับราฮัม อางอ่านอางซฺ้ือ�
แน อับ ราฮัม ก่าซ้าด เมลคี เซเดค นา อางเกิ่งอางก้อ ทื่อ แช่ ปูน โย้ เวอ ทื่อ ปูน ปี่ ชี�
นี้ แม้แนยาว เลวี มือ ก่าซ้าด เมลคีเซเดค นา อางเกิง่ อางก้อ ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน
ปี่ ชี แน ทื่อช่างกานญา� 10 จ้า ก่าซ้าด เมลคีเซเดค อับราฮัม นา มย้าง เมอ� เลวี บ่า
เกิด
่ กาซื้ง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ เลวี แน อับราฮัม ยาง อางฮู่ มาง เย่ด ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ กาน ญา�
11 พาจาว

มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ปี่ เมอ� ยา เลวี อางเจ้อ อือนา คาตา
ย้า ปุโรหิต เพล่อ ปี่ ชี�
่ จ้า เลวี อางเจ้อ เวอ ปุโรหิต อือ ชฺา้ ง อือนา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แฮ้ยา่ �
ชฺา้ ง อือนา กู ยา่ งกู เจ้อ แน บ่าฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงา กา� ไม้ จาว่าแน ชฺา้ ง อือนา อางฮา
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา ม้าม้า แน ยาว� บ้าเจอฮาย ปุโรหิต ทื่อม่าง จา แล่ กาน แง� ปุโรหิต
แฮ้ม้า อาโรน ปุโรหิต เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน บ่าอ่า� จ้า ยา ก่าซ้าด เมลคีเซเดค ปุโรหิต
เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ปุโรหิต เพล่อ แง� 12 ไม้ ปุโรหิต อางลี้บอางล่าว เพ่น เมอ� โมเสส
อางลี้บอางล่าว แฮ้ง คาตา ย้า เพ่น แง� 13-14 ปุโรหิต อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ เพ่น ชี แน
กงู มย้าง คูชี นี้ ยา่ � ไม้ ปุโรหิต กงู จี่ เคอ นี้ ม้า พระเยซู ย้าเป� แน พระเยซู กงู จี่วด
ี
อางซื้ง นี้ ม้า เลวี อางเจ้อ บ่ากงา ซื้บล้า� จ้า ยา ยูดาห์ อางเจ้อ ซื้บล้า ชี� แน ปุโรหิต
อือ อางมู โย้เวอ ยูดาห์ อางเจ้อ ซื้บล้า ชี แน ทื่อม่าง แนม บ่าจา� ยาว โมเสส มือ บ่า
กงา จี่ เคอ กางซื้ง ชฺา้ ง ยูดาห์ อางเจ้อ ซื้บล้า ชี อือย่า ปุโรหิต กงา เพล่อ แงแน�
พระเยซู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ แล แง เมลคีเซเดค แม้แน
15 ปุโรหิต

อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ เพ่น ชี แน เจ้ง ย้า ฮาย มย้าง ปี่ ชี�
่ ไม้ เมลคีเซเดค
16
ปุโรหิต เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ปุโรหิต ทื่อม่าง จา แล่แง น้ อ� แน ปุโรหิต นี้ ม้า เลวี อาง
เจ้อ บ่ากงา ซื้บล้า� ปุโรหิต อางลี้บอางล่าว เวอ ม่า ปุโรหิต แช้ยู้ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� จ้า
ยาง ปุโรหิต กงาเพล่อ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ จี่วด
ี ซฺี้ นื ง บ่าจา มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย ย้า� 17 พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ มอ ยาว นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “นา เมลคีเซเดค ปุโรหิต เพ
ล่อ ชี แฮ้งแม้แน ปุโรหิต เพล่อ แล แง� ✡ แน�
18 อามือ อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน แฮ้ ยา
่ บ่า ไจ ก้าน� ไม้ อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน
แฮ้ จองไจ บ่าจา� 19 ม้าม้า นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ยา่ กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา ม้า
ม้า แน บ่าฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา� จ้า อามือ กงู นื งบาแก่นจ่า คูชี นี้ ยา่ อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา แม่น แล่แง� ไม้ กงู นื งบาแก่นจ่า คูชี นี้ ยา่ กงูนา ฮาย พาจาว มาง ก้อง แท้
แน กงาดื้ง ปี่ ล่าแง�
20 อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน แม่น แล่ง แฮ้ ยา
่ � ไม้ พาจาว ม้า พระเยซู นา แช้ ยู้
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ ยาง สาบาน ฮาย ชี ชี แฮ้งแม้ แน ย้า� จ้า
่ เลิน
่ เพล่อ ปี่ ชี�
ฮาก ปุโรหิต กงา เพล่อ คูชี แฮ้ยา่ พาจาว ม้า สาบาน บ่ากงา ฮา� 21 จ้า พระเยซู พา
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จาว มาง ยางนา สาบาน ฮาช่าง เมอ� ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงาเพล่อ ชี�
แน พาจาว ม้า นี้ แม้แน สาบาน ฮาย ชี�
“กงา สาบาน ฮาย ยา�
แน นื งบา บ่าเพ่น แล่ก้าน�
‘นา ปุโรหิต เพล่อ แล แง� ” แน� ✡
22 สาบานจี่ต่าง นี้ ยา
่ ฮาย มย้าง ปี่ แง� พระเยซู พี่ญ่าน เพล่อ แง� ก่ามค่าน อางซฺ่ือ
นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง แน�
23 ปุโรหิต อางบย่า แน จา ชี นี้ ย่า� ไม้ ยองมู นี้ ย่า ซฺี้ แอ คูแง� แน ยองมู นี้ ย่า
ล่า กาน บ่า ว่า แล แล่ กงากา� 24 จ้า พระเยซู จี่ วด
ี จา แล แล่ แง� นี้ แม้ แนยาว ยา
25
ปุโรหิต ล่ากาน แฮ้ง ว่า แล แล่ง� พระเยซู ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มางนา ซฺ้า ล้า
คูชี อือนา ปล่อง แง� ตื่น อามือ จาย จ้างจ้าง เวอ เคอ ย้า� ไม้ ยา กูญ่าม ย้า จี่วด
ี แต่
จา แง� ไม้ พาจาว มางนา ป้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า แล แล่ ปี่ ล่าแง แนนอ�
26 พระเยซู กงู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงา ซี้ง มาง ย้าเป� ยา ชฺา้ ง อางเซิ่
งอางซฺ้าง แน เจิน
เจ้
อ
อางซี
อ
างบล่
า
บ
บ่
า
จา�
ยา ชฺา้ ง อางบล่า บ อือ ก้อง เจิก
้
่ อ่อก
27
ชี� แน พาจาว ม้า ยางนา มู่งท่า ดื้ง แล ปี่ ง ญ้า� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต
ยอคา อือ แม้ แน บ่า อ่า� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต อือ ย่า กูนื งกูนืง ย้า อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ กงาท่าน คูแง� ต่อ งก่า เวอ ยองมู นี้ ยา่ ค่า ตอง อางบล่า บ แฮ้ง นา อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ ท่าน ปี่ เปิน แง� ไม้ ค่า ตอง อางโต แฮ้ง นา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ เปิน น้ อ� ยาว น่ อง
เวอ ยองมู แฮ้ง ค่องช่าง อือ อางบล่าบ แฮ้งนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ แง� ไม้ ค่อง
ช่าง อือนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แนนอ� จ้า พระเยซู อางบล่าบ บ่าจา� ยา มู่งท่า โย้เวอ
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า� แน ยา ค่า ตอง อางโต แฮ้ง ไจ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ แฮ้งนา ท่าน ปี่ ชี� ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่ด ตีด เมอ
ย้า� แน ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางบล่า บ แฮ้ง นา ทื่อ เทอ นี้ ง ญา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
ท่าน ปี่ แง� 28 ม้าม้า นี้ ยา่ โมเสส อางลี้ บอางล่าว โย้เวอ� ชฺา้ ง อางบล่าบ อางจา อือ
นา แช้ยู้ ปุโรหิต ยอคา เพล่อ ปี่ ชี�
่ จ้า น่ อง นู้เวอ พาจาว มาง มือ ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ปี่
แล่ช�
ี่ แน สาบาน อางซฺ่ือ ฮา แล่ช�
ี่ ยา พาจาวอางย่า เจิน
้ เจ้อ อางซีอางบล่าบ บ่าจา
มางนา แช้ยู้ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่
่ เลิน
่ เพล่อ แล ปี่ ชี�

8
พระเยซู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ แล
กงู อามือ อางเลิง่ ชา จี่ เคอ ย้าง ย้า� กงู เมอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่
จา แง� ยาง อางเม้ง แฮ้ยา่ พระเยซู แน เป� ยา มู่งท่า เวอ พาจาว อางฮื่อ ม่าง ต่างอี่
ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แง� 2 ยา พาจาว มาง ตี อางเซฺิง่ อางซฺ้าง โย้เวอ ล่ากาน ว่า ดื้ง แง�
พาจาว มาง ตี อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ ยา่ พาจาว มาง โบสถ์ ม้า ม้า แฮ้งย้า เป� พาจาว
มาง โบสถ์ ม้าม้า นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ บ่ากงา ชฺอ� จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺอ ชี�
3 อ่า ซ่าง ปุโรหิต ยอคา เพล่อ แง� พาจาว มางนา อางเกิง
่ ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่าน
เซฺ่อ กงาท่าน แง� นี้ แม้แนยาว กงู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ นี้ มาง มือ พาจาว
4
มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ กงาท่าน แง� จาว่าแน ยาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ดื้ง ยาว� ยา
ปุโรหิต บ่ากงา เพล่อ� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต โมเสส อางลี้ บอางล่าว เวอ ม่าย
1 นี้ ยา
่
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ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ล่อ ท่าน อือ อางจา ลางย้า� 5 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ปุโรหิต ยอคา อือ ล่า กาน ว่า นี้ ยา่ � มู่ง ท่า โย้เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง
ล่ากาน ว่า แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง� โมเสส เต็นท์ พาจาวไว้ยา้ ชา ชฺอ เมอ อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า� พาจาว ม้า ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชี� “แม่น แน แล่ม แล่ โว� นาง
กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ� กงา นางนา ตาแซ้ ท่า โย้เวอ เต็นท์ พาจาวไว้ยา้ ฮาย
มย้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน กู ยา่ งกู เจ้อ แน ชฺอ โว�” แน� 6 จ้า ปุโรหิต ล่ากาน พาจาว
มาง พระเยซู นา ม่าย ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ ยา่ � พาจาว มาง ฮากนา ม่า ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา
แม่น แง� ไม้ ยา กงู ปาปาย ย้า พาจาว มางนา จี่ ชา่ ง แง� ทื่อช่างกานญา ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ พาจาว มาง พระเยซู นา ไจ ชฺา้ ง อือ นา ปี่ ลือ ปี่ ชี่ แฮ้ง มือ ก่ามค่า น อางอ้าน
แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แม่น แง� ไม้ ก่ามค่า น อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ก่ามค่า น อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา
จองไจ จา แล่แง�
7 ไม้ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง กูยา
่ งกูเจ้อ แน แม่น ยาว� ก่ามค่าน อางซฺ่ือ บ่าจา แล่
8
เวิม อางกงา ย้า� จ้า พาจาว ม้า ยิวชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน จี่ แง�
“กงา ยิว อางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือนา ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ปี่ ย้าง แท้ ล้า อางญ่าม ชา เคิน
ล้างญ้า�
9 ค้าแต้ เวอ กงาย่า ยอง อางฮู่ อางพี่ อือนา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ ซฺ่ืย อ่อก ลือ เมอ�
ก่ามค่าน ปี่ แอ�
จ้า ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้ ยา่ กงา ยอง อางฮู่ อางพี่ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งนา บ่าตู่�
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ กงา ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งนา บ่าฮายเค่ แล่คู�
นี้ แม้แนยาว กงา ยองนา บ่าตี่นบ่าต่อง แล่ก้าน�
10 นี้ ยา
่ กงา ยิว อางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือนา ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ชา ปี่ ย้าง ย้า�
อางนื ง อางญ่าม แฮ้ญ่าม ปูน ช่า ยาว� กงาย่า กงา อางลี้ บอางล่าว นี้ ง ยอง ก่ามกืด
โย้เวอ กาน อ้องแล ปี่ แน�
แน ยอง นื งบา โย้เวอ กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง แต้ม กาน แน�
กงา ยอง พาจาว เพล่อ แน� แน ยองมู นี้ ยา่ กงา ชฺา้ ง เพล่อ คูแง�
11 ยองมู นี้ ยา
่ ค่าตอง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง แน ค่าตอง ม้องน้าม อือนา นี้ แม้แน บ่ากงา ม่า
อูบ
่ คู�
‘จี่วด
ี อางซื้ง มางนา แบกงา กาโว�’ แน� ไม้ ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ กงานา อางแบล่า
กงากา แอ่ ย้า�
ตื่น ชฺา้ ง ล่าที่ อางอี เวอ จาย ชฺา้ ง ล่าที่ อางฮื่อ เวอ เคอ ย้า�
12 ไม้ กงา ยอง อางเลิง
่
่ บ่าแม่น ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู�
แน ยอง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา บ่าเย่ง ซฺ้า แล่ก้าน�” ✡
13 พาจาว มาง ก่ามค่า น อางซฺ่ ือ นี้ ง นา จี่ เคอ เมอ� ยา ก่ามค่า น อางอ้าน แฮ้ง อา
มือ อางนื ง อางญ่าม นู้เวอ บ่า ไจ ก้าน� แน บ่า มล่างยาว อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน นี้
งมือ โปยว แอ แง�

9

ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้งแม้แน พาจาว มางนา ไว้ ย้าง
อางอ้าน แฮ้ยา่ พาจาว มางนา ไว้ อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง จา แง� แน ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ ชฺอ อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง จา แง� 2-3 แฮ้งย้า ยิว ชฺา้ ง อืม เต็นท์
อางฮื่อ ทื่อ ลาง เทิง ชี� ยาว พามาน เทิง อางฮ้อ ง 2 ฮ้อง แต่ง ชี� อางฮ้อ ง ที่ 1 ม้า
1 ก่ามค่าน
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“อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง� แน ฮ้าว แง� อางฮ้อง คล้าว โย้เวอ ต่องซฺ่ือลานตื้งย้า แน
โต จา แง� แน โต ท่า โย้เวอ ค้านู้มป่าง พาจาว มางนา ไว้เซฺ้อ จา แง� ยาว อางฮ้อง
ที่ 2 ม้า “อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ � แน ฮ้าว แง� 4 อางฮ้อง คล้าว โย้เวอ อาง
เกิ่งอางฮ้อ ม พี ท่านย่า จา แง� อางเกิ่งอางฮ้อ ม พี ท่านย่า แฮ้ ยา่ ค่าม แฮ้ง ไจ แต่ง
ชี� แน อางฮีบ
้ ทื่อฮีบ
้ จา แง� อางฮีบ
้ นี้ ม้า� “พาจาว มาง ก่ามค่าน อางฮีบ
้ � แน ฮ้าว
แง� ล่าไม อางแพ้น คาโคลาโค ไจ อางฮีบ
้ แต่ง ชี แฮ้ยา่ ค่าม ต่า โค ชี� อางฮีบ
้ คล้าว
โย้เวอ อูง้ อางย่า ทื่อ ซื่อ จา แง� อูง้ อางย่า แฮ้ยา่ ค่าม ไจ แต่ง ชี� แน มานา มู่งท่า
จฺ่าเกิง่ ย่าง กาน ชี ชี� แน อางฮีบ
้ คล้าว โย้เวอ อาโรน ล่าไมต้ามท้อ อางพ่า อางด่อ
แต่ อ่อก ล้า ชียา้ ง คาตา จา แง� แน ลอบา อางแพ้น 2 แพ้น อางลี้ บอางล่าว ทื่อแช่
ข้อ แต้ม ชี ชี ยา้ ง คาตา จา แง� 5 อางฮีบ
้ ท่า โย้ เวอ เท่ วาด่า ฮูบ
่ ปาน 2 โต จา แง�
เท่วาด่า ฮูบ
่ ปาน แฮ้ยา่ อางต้อง จา แง� กาโต 2 ต้อง กาแน� เท่ วาด่า ฮูบ
่ ปาน 2 โต
นี้ ยา่ กงูนา พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง เย้งซฺ้า ปี่ ล่าแง� เท่วาด่า ฮูบ
่ ปาน 2 โต แฮ้
ย่า อางต้อง แฮ้ง กลาง คื้น แล ปี่ ยาว� อางฮีบ
้ ตู่กาบ ปุโรหิต ยอคา อือ ซฺี่ ท่าน� ชฺา้ ง
อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ ชี่ แฮ้ต้าด พื่ง ชี ชี� จ้า อามือ กงู อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา โค แน
บ่าม่า ล่าตอ กา� ไม้ ม่า ล่า ญ่าม บ่าจา�
6 โบสถ์ โย้ เวอ อางเกิ่ งอางก้อ นี้ อือ กอ ชี เปิ น ยาว� ปุโรหิต อืม มือ กูนื ง ย้า อาง
ฮ้อง ที่ 1 มางก้อง อ้องแล คูแง� ไม้ พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง แนนอ� อางลี้
บอางล่าว เวอ ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� 7 จ้า อางฮ้อง ที่ 2 มางก้อง เวอ ปุโรหิต ยอคา
มาง ญา อ้องแล กงากา แง� แน ยา กาปี กาเทอ กานญา อ้องแล แง� แน ยา ซ้าด
ซฺี่ แฮ้ง กงา ฮ้าน อ้องแล พาจาว มางนา ท่าน แล แง� ไม้ ค่าตอง นา ฮาย อางบล่าบ
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แนนอ� แน ยิว ชฺา้ ง บ่า แบจ่า แล่ แน อางบล่า บ ฮา คูชี อือ นา ฮาย อา
งบล่าบ เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แนนอ� 8 อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า อางเลิง่ นี้ เลิง่ ไจ
ม่ายแบ ปี่ แง� อางฮ้อง ที่ 2 โย้เวอ อ้อง แลย้า แฮ้ยา่ บ่าพอง กาซื้ง� ไม้ อามืม กงูมู
นี้ ยา่ เต็นท์ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ ศาสนา พิธี ฮา คูแง� ก่ามค่าน อางอ้าน เวอ ม่าย ฮา ปี่ ชี่
แฮ้งแม้แน� 9 ยาว นี้ ยา่ เพ้กเต้ม ฮาย แบ ปี่ แง� อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ
พาจาว มางนา ท่าน แฮ้ยา่ � ชฺา้ ง ท่าน ฮู มาง นื งบา แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง
ปี่ กงา กาแน� 10 ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ ออ
ื ย่า จฺ่าต้าง อางเลิง่ แน ชีป
่ ู้ พิธี กานแอ� ปีน
แตปีน นา แน ชฺา้ ง นื งบา แฮ้ง นา อางบล่า บ เวอ บ่า ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา� จ้า ชฺา้ ง
อือย่า อางลี้บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ กงาฮายเค่ คูแง� พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว อางซฺ่ือ
แฮ้ง ปี่ เมอ เคอ�
พระเยซู ซฺี่ กงูนา อางบล่าบ ชอ ล่าง ย้าง
อามื้อ พระเยซูคริสต์ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงาเพล่อ ญ้า� ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ แฮ้งแม้แน� ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่
แง� แน พระเยซู คริสต์ มู่งท่า เวอ โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ อ้อง แลน ญ้า เป� มู่งท่า โย้
เวอ โบสถ์อางฮื่อ นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์อางฮื่อ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง� ไม้
มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์ นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่ากงา ชฺอ แน ชฺา้ งอางเมิง มาง เฮอ บ่าอ่า� 12 พระเยซู
คริสต์ อางฮ้อ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ อางคล้า ว โย้ เวอ อ้อ งแล นี้ ยา่ � ยา ทื่อ เทอ
นี้ ง ญา อ้องแล แง� จ้า ยา แพแล ซฺี่ แน อ่ามย่าง อางย่า ซฺี่ บ่ากงา ฮ้าน ท่าน แล� จ้า
ยา ค่าตอง ซฺี่ แฮ้ง ไจ ท่าน ชี� ไม้ กงู นา อางบล่าบ กงาปูน แล ปี่ ล่าง แนนอ� 13 ค้า
แต้ เวอ อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่ จาว่าแน อ่าซ่าง บ้าเจอ ฮา ยาว ค่าตอง อางโต แฮ้งนา
11 จ้า
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ฮา อางลี้บอางล่าว ซี ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า จามปีน ย้า ปุโรหิต อือ ก้อง อ่ามย่าง อาง
ฮู้ ซฺี่ แน แกะ ซฺี่ แฮ้ง กงา ปยา แล่ แง� แน จามปีน ย้า อ่ามย่าง อางบา พี ยาว บี่ยา่ ว
ค้าล้า เพล่อ ชี แฮ้ง ล้าง เวอ กาน ยาว กงาปยา แล่แง� ไม้ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮา
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง แนนอ� อ่ามย่าง อางบา นี้ ยา่ อางนู่ม อือ แช้ยู้ แง� แน พี ท่าน ยาว บีย
่ า่
วค้าล้า เพล่อ ชี แฮ้ง ไจ แง� 14 จ้า พระเยซู ซฺี่ นี้ ยา่ แฮ้ ล่อบ่าปา แม่น แง� อางค่อง
อางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ซฺี้ นื ง บ่าจา ม้าย่า พระเยซู นา ปล่อง ชี� แน พระเยซู ค่าตอง
อางโต แฮ้งนา ฮาย อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ชี�
่ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา อา
งบล่าบ อางฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา ม้าม้า ย้า� นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง มือ อางลี้บอางล่าว
เวอ พิธี จองไจ บ่าจา แฮ้งนา นื งบาบ่ากงาชี คาเป� จ้า กงูมู นี้ ยา่ พาจาว อางแต่ มาง
นา ล่ากาน ว่า ปี่ คู ปายา� ยาง กงูนา ฮา ปี่ ล่าซี่ แฮ้งแม้แน�
15 นี้ งย้า พระเยซู คริสต์ ก่ามค่า น อางซฺ่ ือ แฮ้ง ชฺา
้ ง อือ นา ฮ้าน ปี่ ลือ ชี นี้ ย่า� ไม้
ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ ยู้ ชี อือ นา ก่ามป่อน โค นื ง บ่า จา แฮ้ง กงาบู้ ปี่ แง แนนอ� พา
จาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน� พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน
ปี่ แง� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ฮายเค่ เมอ� อางบล่าบ ฮาย คู ป้าน่ อ�
16 ล้อ เกิง
้ เวอ พินัยกรรม จา แง� จาม ปีน ย้า กงา ฮาย มย้าง ปี่ เปิน แง� ชฺา้ ง
พินัยกรรม แต่ง ชี่ แฮ้ม้า ม้าม้า ย้า ซฺี้ ชี แน� 17 ไม้ พินัยกรรม นี้ ยา่ ชฺา้ ง แต่ง ชี่ มาง ซฺี้
เมินญา ไจ กงา กาแง� จ้า จาว่าแน ยาง บ่าซฺี่ ยาว พินัยกรรม แฮ้ง มือ เจิน
้ เจ้อ จอง
18
ไจ บ่าจา� นี้ งย้า โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ซ้าด แซ่ ยาว ซฺี่ แฮ้ง ไจ ท่าน นี้ ยา่ �
19 ไม้ โมเสส มือ อางลี้ บอางล่า ว ปาบ โย้เวอ อางลี้ บอางล่า ว คาโคลาโค แฮ้ง ยิว ชฺา
้ ง
อือนา อ้าน น้า ปี่ เปิน ยาว� อ่ามย่าง อางย่า ซฺี่� แพแล ซฺี่ แฮ้ง ล้าง โย้เวอ ซูน ชี� ยาว
ยาง มือ หุสบ ล่างาม แน แกะ อางมื่อ อางแน้ แฮ้ง ไจ จูบ อางลี้บอางล่าว ปาบ โย้เวอ
ปยา กาน ชี� แน ตื่น ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า ปยา กาน ชี� 20 ยาว โมเสส
มือ นี้ แม้แน จี่ ชี� “ซฺี่ นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางช่า ย่าง เป� พาจาว ม้า นองนา ม่า ก่ามค่า
น นี้ งนา ฮายเค่ ปี่ ล่าแง� แน�✡ 21 ยาว โมเสส มือ ซฺี่ แฮ้ง พาจาว มาง เต็นท์ อางฮื่อ
โย้เวอ ปยา กาน ชี� แน อางเกิง่ อางก้อ คาโคลาโค พาจาว มางนา ไว้ เมอ ไจ เซฺ่อ อือ
เมอ คาตา ย้า ปยา กาน ชี� 22 ม้าม้า นี้ ยา่ โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ป้าดจา กูยา่ ง
กู เจ้อ ย้า ซฺี่ กงาไจ ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง� จ้า ซฺี่ บ่าเซฺ่อ อ่อก ล้า ยาว ชฺา้ ง อืม มือ อางซี
อางบล่าบ บ่ากงา ปูน แล่ เย�
พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ แฮ้งนา ก่างพยา อางกงา
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ แน อางเกิง่ อางก้อ มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์ แน
อางเกิง่ อางก้อ อือ แม้แน แต่ง ชี แฮ้ยา่ � ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงาไจ ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง� จ้า
มู่งท่า เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่งอางก้อ แฮ้งนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง นี้ ยา่ � อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง อือ กงาไจ แง� 24 ไม้ พระเยซูคริสต์ อางฮ้อง อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ ชฺา้ ง อือ แต่ง ชี โย้เวอ บ่ากงา อ้อง แล� ชฺา้ ง อือ อางฮ้อง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แต่ง ชี แฮ้ยา่ มู่งท่า โย้เวอ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ง
แม้แน แต่ง ชี� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ ยา มู่งท่า โย้เวอ ตา แลน ชี� แน อามื้อ ยา กงู ปาปาย
พาจาว มาง ล้า ก้า โย้ เวอ ดื้ง ชี� 25 พระเยซู คริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา
อือ แม้ แน บ่า อ่า� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือ ย่า อางฮ้อ ง อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง
23 นี้ แม้แนยาว
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เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ กูปี ย้า ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงาฮ้าน ท่าน แล แง� จ้า พระเยซูคริสต์ ยาง อาง
โต แฮ้ง ไจ ท่าน ชี� แน ยา ไล เทอ แน บ่ากงา ท่าน� 26 ไม้ แฮ้แม้ บ่าอ่ายาว พระเยซู
คริสต์ พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง แต่ง เปิน เมอ จาย ย้า� ค่า ตอง อางโต แฮ้ง ไล เทอ
แน กงาท่าน จ่า แล่แง� จ้า อามื้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งอางญ่าม ลีน ย้าง แท้ ล้า
ชาเคิน ล้างญ้า� แน พระเยซู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ทื่อ เทอ แน อ้อง ล้า ชี นี้ กงา คาง
ญ้า� ไม้ ค่าตอง อางโต แฮ้ง ท่าน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว� อางบล่าบ อือนา โค
แน ก่างพยา วี แง แนนอ�
27 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือย่า ทื่อเทอ นี้ ง ญา ซฺี้ แง� ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาว มาง ชฺา้ งซฺี้
แอ คูชี อือนา ต้าดต่อน แง� 28 พระเยซู คริสต์ มือ ทื่อช่างกานญา� ยา ค่าตอง อาง
โต แฮ้ง ทื่อเทอ นี้ ง ญา ท่าน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ แง� ไม้ ชฺา้ ง อางบย่า อือนา อา
งบล่าบชออ่อก ปี่ ง แนนอ� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ อ้อง ล้า แล่แง� จ้า ยาง
นี้ เทอ ลือ นี้ ยา่ อางบล่าบ อือนา ก่างพยา ลืง บ่าอ่า� จ้า ยา ชฺา้ ง ยางนา ล่อ คูง อือนา
จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ แง�

10

พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง อือนา ฮา อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง แล ปี่ ชี่ ย้าง
อางลี้บอางล่าว นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น ปีนแตปีนนา ม้าม้า ย่าง บ่าอ่า� จ้า
โมเสส อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น ปีนแตปีนนา ม้าม้า อามื้อ ชา ลือ แฮ้ง
เก้ เก้ ชา่ ง กานแอ� นี้ แม้ แนยาว โมเสส อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ ปุโรหิต ยอคา อือ นา
ม่าย อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา กูปี กูปี แน ท่าน ปี่ แฮ้ยา่ � ชฺา้ ง พาจาว มางนา
บอกไว้ ลา คูชี อือนา อางบล่าบ เวอ ม้าม้า แน บ่าฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา� 2 ไม้ จาว่าแน
โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ ยาว� ชฺา้ ง พาจาว มางนา บอกไว้ ล้า ชี อือนา อา
งบล่าบ เวอ ม้าม้า แน อางฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา แน ยาว� ชฺา้ ง อืม เจิน
้ เจ้อ อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ บ่าท่าน แล่ คูก้าน� ไม้ ยองนา ฮาย อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ นี้ ยา่ ทื่อเทอ นี้ ง
กงา คางญ้า� แน ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ ยอง นื งบา แฮ้ง ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อาง
ซี แน บ่า ม่า แบ ปี่ เป� 3 บ้า เจอล้อ แม้ เวิม จาคาปี่ ว อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน นี้ ยา่ ชฺา้ ง
อือนา ฮาย ค่าตอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง กูปี ย้า เย้ง ซฺ้า ปี่ แง� 4 ไม้ อ่ามย่าง อางฮู้ อือ
ซฺี่ แน แพแล อือ ซฺี่ นี้ ยา่ อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก กงา กาเป�
5 นี้ งย้า พระเยซู คริสต์ ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อ้อง ล้า เมอ พาจาว มางนา นี้ แม้ แน จี่
ช่าง ชี นี้ ยา่ �
“พาจาว เวอ� นาย่า ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ บ่ากงา ซี้�”
“จ้า นา กงานา ชฺา้ ง อางโต นี้ ง ซฺ้า ชี ล่างญ้า� ไม้ กงานา ไจ ท่าน ปี่ ล่าแง แนนอ�”
6 “พาจาว เวอ� นาย่า ซ้าดพีท่านเซฺ่อ กูยา
่ งกูเจ้อ อือนา นื งบาบ่าจาบ�”
“แน นาย่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ อางบล่าบชออ่อก อือนา นื งบาบ่าจาบ�”
7 “ยาว กงา นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง� ‘เอ้อ พาจาว เวอ� กงา นู้เวอ เป� กงา นาง กงา
นา ฮา ปี่ ล่า ซี่ แฮ้ง ฮา ลือ แง� พระคัมภีร ์ โย้เวอ กงานา มอ ชี ล่าชี่ แฮ้งแม้
แน�’ ” ✡
8 ต่องก่า เวอ พระเยซูคริสต์ นี้ แม้แน จี่ แง� “พาจาว เวอ� นา อางเกิง
่ ท่านเซฺ่อ แน
ซ้าดท่านเซฺ่อ� ซ้าดพี ท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ชฺา้ ง อือ นา อางบล่า บชออ่ อก ปี่
แฮ้งนา บ่ากงา ซี้ แน นื งบาบ่าจาบ� แน� (โมเสส อางลี้ บอางล่าว เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา
1 โมเสส
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นี้ แม้แน ม่า ฮา ปี่ เวิม� 9 ยาว พระเยซูคริสต์ มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ช�
ี่ “เอ้อ พาจาว เวอ�
กงา นู้เวอ เป� กงา นาง กงานา ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แฮ้ง ฮา ลือ แง� แน� แฮ้งย้า พาจาว
มาง มือ อางลี้บอางล่าว อางอ้าน เวอ ซ้าดท่าน แฮ้ง วี ชี� ยาว อางลี้บอางล่าว อางซฺ่ือ
แต่ง แล่ช�
ี่ อางลี้บอางล่าว อางซฺ่ือ เวอ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ยาง
อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว ท่าน ชี แฮ้งย้า เป� 10 ไม้ พระเยซูคริสต์
พาจาว มาง ยางนา ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน ฮา ป้าน่ อ� นี้ แม้แนยาว อามือ กงูมู คาโคลา
โค นี้ ง มือ อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง คูง ญา� ไม้ พระเยซูคริสต์ ยาง อางโต แฮ้ง ไจ อาง
เกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว ท่าน ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� แน ยา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ทื่อเทอ นี้ ง
ญา ท่าน แง� ไม้ ทื่อเทอ นี้ ง มือ กงูนา ฮาย อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง แล ปี่ ล่าง ญ้าเป�
11 ยิวชฺา
้ ง

ปุโรหิต คาโคลาโค อือย่า กูนืงกูนืง ย้า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง�
แน ยองมู นี้ ยา่ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ตู้ ลางกา แน ไลเทอ ย้า กงาท่าน คูแง� จ้า อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ แฮ้ออ
ื ย่า อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก กงากา� 12 จ้า พระเยซูคริสต์ น่ อง โย้เวอ ค่า
ตอง อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว� ยาง อางโต แฮ้ง ทื่อเทอ ท่าน ชฺา้ ง
อือ นา อางบล่า บชออ่ อก แล ปี่ ยาว� พาจาว มาง ล่า ปู่ ล่าม่ า ป่า กย่า ดื้ง แลง ญา�
13 ยาว อามื้อ ยา มู่ง ท่า โย้ เวอ ดื้ง ล่อ แง� พาจาว มาง ชฺา
้ ง พระเยซู คริสต์ นา เม้อ
อือนา พระเยซูคริสต์ ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ชี ช้อด แน ฮา เพล่อ เปิน ปี่ เมอ เคอ� 14 ไม้
พระเยซู คริสต์ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ทื่อเทอ ท่าน ชี่ แฮ้ยา่ � ชฺา้ ง อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ชี
อือนา ฮาย ม้าม้า แน เซฺิง่ ซฺ้าง แล แล่ ปี่ แง เป�
15-16 แน

นี้ เลิง่ ย่า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงู นา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่า
แง� ต่องก่า เวอ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า นี้ แม้แน จี่ แง�
“นี้ ยา่ กงา ก่ามค่าน อางซฺ่ือ กงา ค่าตอง ชฺา้ ง อือนา ปี่ ย้าง เป�
กาญ่าม เวอ กงาย่า ยองมู แฮ้งนา กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ปี่ แน�

ยาว กงาย่า ยอง นื งบา โย้เวอ กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง แต้ม กาน แง� แน� ✡
17 ยาว พาจาว มาง นี้ แม้ แน จี่ แล่ แง� “กงาย่า ยอง อางบล่า บ แน อางเลิง
่ บ่าแม่น
ฮา ชี อือนา โค ย้า ลู้ม แล่แง� แน�

นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อางบล่า บ แฮ้ง นา อางซี บ่า ยู่ ยาว� อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ ท่าน ชฺา้ ง อือ นา อางบล่า บชออ่ อก ปี่ แฮ้ง มือ บ่า ฮาย แล แล่ เวิม อางกงา
ย้า�
18

พาจาว มาง ก้อง แท้ แน อ้อง ล้า ย้าง
คริสเตียนม้ องน้า ม เวอ� พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้ ยา่ � ไม้ กงู นา อางฮ้อ ง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ กงา อ้องแล ปี่ ล่าแง แนนอ� ไม้ กงูมู นี้ งนา พาจาว มางนา
อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง แนนอ� เจิน
ี อางซฺ่ือ จา ปี่ ล่า
้ เจ้อ นา บ่าแค แน� แน กงูนา จี่วด
21
แง แนนอ� กงู เมอ ปุโรหิต ยอคา ล่าที่ อางฮื่อ จา แง� แน ยา พาจาว มาง ยูม
้ คล้า
ว ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา แง� 22 นี้ แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ งมือ ปีนแตปีนนา แน พา
จาว มาง ก้อง แท้ แน อ้อง ลาน คูปาว� ไม้ พาจาว มางนา ม้าม้า แน นื งบาชี ปาปาย
แน� กงู นื งบา นี้ ยา่ อางซีอางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ล้างญ้า� ไม้ พระเยซู คริสต์ ซฺี่ ย่าง
กงูนา ปยา ล่า ป้าน่ อ� แน กงู อางโต นี้ ยา่ เซฺิง่ ซฺ้าง ล้างญ้า� ไม้ ล้าง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
ย่าง กงู อางโต แฮ้งนา ชี่ปู ล่า ป้าน่ อ� 23 กงู อางเลิง่ นื งบาแก่นจ่า ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีน
19-20
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นา แน นื งบาแก่นจ่า แลน แล่ คูโว� ไม้ พาจาว กงู นา ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ม้า นื งบา
อางชี กงา กานอ�
ปล่องวาน ลางกา โว� แน นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา โว�
ฮูพลา ลางกา โว� ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา นื งบาแฮ่ง จา ลากฮูม ลาง
กา ปี่ เซฺ้อ� แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ เซฺ้อ� 25 กงู ยา่ ทื่ งกง่า แน พาจาว มางนา ไว้
แฮ้งนา บ่าวี คูโจ� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน� จ้า อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน
นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา โว� ไม้ นองมู นี้ ง อางแบ คูยา้ พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ นื ง ย่าง
แท้ ชา เคิน ล้างญ้า แน�
24 ตี่นต้อง

พาจาว มางนา บ่าฮื่น โจ�
กงูมู นี้ ง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบน คู ยาว� ป่องฮ่าน แน อางซีอางบล่า
บ ฮาย แลน แล่ คู ยาว� อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ กูยา่ งกูเจ้อ อืม กงูนา อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก
ล่ากงา กาเป� 27 จ้า กงู พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้นืง นา กงาแค คูแง� แน บี่ท่อ นา
บาตา อางล้อง ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง อือนา ก่างพยา แฮ้งนา กงาแค คูแง�
28 อ่า ซ่าง โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง บ่า ฮายเค่ แง� พี่ ญ่าน 2-3 คู่น จา ยาว� ชฺา
้ ง
29
แฮ้มางนา แซ่ แง� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง พาจาวอางย่า มางนา วี ชี อือก้อง บ้าเจอ ตอ
ล้า แง� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พระเยซู ซฺี่ กงูนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ ชี่ แฮ้งนา อางฮู่ บ่าจา แน เย้ง
คูแง� แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง กงู นา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า ชี่ มางนา ฮูยา้
คูแง� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ฮาก ล่อบ่าปา แน วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้ง ซูม แง� 30 ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พา
จาว นี้ แม้แน จี่ ชี มางนา อางแบ กงา กาย้า� “กงา ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี อือนา
อางซี กงายู้ แง� กงา ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง� แน ยา นี้ แม้แน จี่ แล่ แง� “กงาย่า กงา
ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน แง� แน� ✡ 31 พาจาว อางแต่ ม่าง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ นี้ ยา่ นาบา
ตา แคแล่เกิง่ เป�
26 จาว่าแน

ก่ามโอ่ด จา โว แน บ่าแค โจ�
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� ค่า ตอง นา เย้ง ซฺ้า จ่า แล่ คู โว� ค้า แต้ เวอ ค่า
ตอง บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� น่ อง เวอ พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ยาว�
ไลย่ างไลเจ้อ ย้า กงาโอ้ ด ตูก พานลาบ้า บ คูช�
ี จ้า นอ บ่า ตื่ อกาน คู� 33 กาเทอกา
ฮาก นองนา ฮูยา้ คาม ล่า คูแง� กาเทอกา นองมู นี้ ง มือ ชฺา้ ง ฮาก คาม คูชี อือ นา
ปล่อง คูแง� นอ ยองก้อง ทื่ งกง่าล้างกง้า ย้า โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง� 34 นองมู นี้
ย่า คริสเตียนชฺา้ ง คอก เวอ ล้อง ชี คูชี อือ นา ซื่ งกง่า กย้า ปล่อง คูแง� แน นอ ฮาก
นอง อางเกิง่ แฮ้ง ย่าด ยู้ ล่า เมอ กย่างม่อนซ้า คูแง� ไม้ นอ อางแบ นอ กาญ่าม เวอ�
นอ นี้ ล่อบ่าปา แน อางเกิง่ อางแม่น แฮ้ง กงาบู้ คูง แน� แน นอง กงาบู้ คูง แฮ้ยา่ อาง
เกิง่ ม้าม้า โปยว นื ง บ่าจา แน�
35 นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง นา บ่า ว่าง คูโจ� ไม้ พา
จาว มางนา นื งบาชี นี้ ยา่ นองนา ฮาย ก่ามป่อน อางฮื่อ กงาบู้ ปี่ ล่าแง� 36 นองมู นี้ ยา่
ก่ามโอ่ด กงาไจ คูแง� ไม้ นองนา ฮา พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ กงา ปี่ ล่า
แง แนนอ� ยาว นองมู นี้ ง มือ ยาง ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง แน ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้
คูแง� 37 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“บ่ามล่างยาว ชฺา้ ง อามือ ชา ลือ แงแน ชี่ แฮ้มาง เคอ ลือ แง�
32
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แน ยา อางไว่ ย้า ลือ แง�
ชฺา้ ง กงา นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือย่า� กงานา นื งบาชี ล่า ปาปาย จี่ วด
ี
ไจ จาดื้ง คูแง�
จ้า ยองมู โย้เวอ อ่าซ่าง กงานา นื งบาชี ล่าง แฮ้ง ว่าง แง� กงาม มือ ชฺา้ ง แฮ้มาง
นา นื งบาบ่าจาบ�” ✡
39 จ้า กงูมู นี้ ยา
่ ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง ว่าง ยาว ก่างพยา แอ คูชี แฮ้
อือ บ่าอ่า� จ้า กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาชี ยาว จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ แล คูชี อือ
ย้าเป�
38 แน

นื งบาชี ย้าง

11

1 นี้ แม้แนยาว

พาจาว มางนา นื งบาชี นี้ ยา่ กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าแง� กงูยา่ กงู นื งบา
แก่นจ่า ชี่ อางเลิง่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง แน� ยาว นื งบาชี แน เจ่อ นี้ ยา่ กงู นา ฮาย แบ ปี่
ล่าแง� ม้างม้าเจ้อ กงู บ่าฮู มย้าง กงา กาง อือ อางจา ม้าม้า ย้าแน� 2 ไม้ ค้าแต้ ชฺา้ ง
อือย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง� แฮ้งย้า พาจาว มาง ยองนา นื งบาจาบ แง�
3 ไม้ กงู พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี นี้ งย้า� กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าแง� พาจาว ม้า ยาง
จี่ต่าง แฮ้ง ไจ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ล้า ปี่ ชี่ แน� นี้ แม้แนยาว กูยา่ งกูเจ้อ อางฮู มย้าง กงา
กาง อือย่า� กูยา่ งกูเจ้อ บ่าฮู มย้าง กงา กาง อือก้อง แต่ง จายล้า ปี่ ชี่ เป�
4 ไม้ อาเบล พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้งย้า� ยาง อางเกิง
่ ท่านเซฺ่อ คาอิน อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮ้ยา่ � อาเบล พา
จาว มาง ล้าก้า โย้เวอ อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮา แง� ไม้ ยา พาจาว มางนา เจ่อ
น้ อ� แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ ยาง อางเกิง่ ท่าน แฮ้งนา นื งบาจาบ แง� ยาว ยาง เจ่อ
แฮ้ยา่ ยาง ซฺี้ คาเวิม มือ อามือ เคอ ย้า กงูนา ม่าอูบ
่ แล ล่ากงา กาแง�
5 ไม้ เอโนค พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า บ่ากงา ซฺี้ แง� จ้า พาจาว ม้า ยาง
นา ซฺ่ืย ทื่ งกง่า แน ดื้ง แล ชี� นี้ งย้า ยางนา อ่า ซ่าง มาง บ่า ซฺ่า มย้าง กาแง� พระ
คัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� พาจาว มาง เอโนค นา บ่าซฺ่ืยแล กา
ซื้ง แน ฮา เมอ� พาจาว ม้า ยางนา นื งบาจาบ แง� ✡ 6 อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่า
ฮาย นื งบาจาบ ปี่ กงากา� จาว่าแน พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี ยาว� ไม้ ชฺา้ ง พาจาว
มางนา ซฺ้า ล่าง อือย่า� พาจาว ม้า อางจา ม้าม้า ย้าแน กงาเจ่อ คู เปิน แง� แน พา
จาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา ชา ซฺ้า กว่า อือนา ก่ามป่อน ปี่ แงแน กงาเจ่อ คู เปิน
แง�
7 ไม้ โนอาห์ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� พาจาว มางนา น้า จ่า ชี่ แฮ้
ย่า� พาจาว มาง ยางนา กาญ่าม โย้เวอ ล้าง ทู้ม อางเลิง่ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ เมอ� ยา พา
จาว มาง ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ ชี� ยา ล้อง อางฮื่อ แต่ง ชี� ไม้ ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง แน
ยาง อางโต แฮ้งนา บ่าปี่ ซฺี้ แน จี่ วด
ี ปล่อง แล่ง น้ อ� โนอาห์ พาจาว มางนา นื งบาชี
นี้ ยา่ ฮาย มย้าง ปี่ แง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า อางซี แน� ยาว พาจาว ม้า โน
อาห์ นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยา พาจาว มางนา นื งบาชี น้ อ�
8 ไม้ อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี ชี แฮ้ง ปาปาย� ยาง พาจาว มาง ม่า ชี่ แฮ้ง
แม้แน ฮายเค่ ชี่ แฮ้ยา่ � พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง อางเมิง ปี่ แฮ้ เมิง ก้องเวอ ม่า
แก้บ้า ย่อ แล ปี่ ชี�
่ ยาว อับราฮัม มือ แก้บ้า ย่อ อ่อก แลน ชี� ยา ล้อเกิง้ ชา แล แงแน
บ่า แบ เวิม มือ ยา แล แง� 9 ไม้ อับ ราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า�
อางเมิง พาจาว มาง ยางนา ปี่ แงแน ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้เมิง ก้องเวอ ฮาก อางเจ้ ออาง
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จาด แม้แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แล ชี แฮ้ยา่ � แน ยา เต็นท์ คล้าว โย้เวอ จาดื้ง แง อิสอัค
ยาง อางย่า ม่าง แน ยาโคบ ยาง อางอ่าน ม่าง เย่ด แม้แน ย้า� นี้ แม้แนยาว อิสอัค�
ยาโคบ� อับราฮัม ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง ทื่ งกง่าล้า
งกง้า แน กงาบู้ คูแง เป� 10 อับราฮัม นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ � ไม้ ยา อางเมิง พาจาว มาง
กื้ดคาน แต่ง ชี่ แฮ้ เมิง นา ล่อบู่ น้ อ� อางเมิง แฮ้เมิง อางแก่นอางคา แน บ่าก่างบ่าพ
ยา กงากา� อางเมิง แฮ้ เมิง มู่งท่า อางเมิง ย้าง ย้าเป�
11 ไม้ อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แง� ยา เจ่อ แง พาจาว ม้า อางซืออางปลอง
แน ยางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน อางฮา เค่ ย้าแน� แฮ้งย้า พาจาว มาง อับราฮัม
นา อางย่า กงาบู้ ปี่ ชี�
่ อับ ราฮัม อางโต แฮ้ง นาบาตา ย่าม่ าง ม่าง เวิม มือ� แน ซา
ราห์ ยาง ค่าบา มาง อางย่า บ่าดื่ง กางซื้ง เวิม มือ� 12 ยาว นี้ งย้า ค่าพ่าย่า นี้ มาง ย่าม่
าง ม่าง ชา ซฺี้ คาเวิม มือ จี่วด
ี จา แล อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บย่า แน จา ชี นี้
ย่า� มู่งท่า โย้เวอ อูก
่ ่ ือ อือ แน ทะเล โย้เวอ ไซ่ บ่านาบ โค กาง อือ แม้แน�
13 ชฺา
ื ย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง� ยอง ซฺี้ เมอ เคอ ย้า� ยาว
้ ง คาโคลาโค นี้ ออ
ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง บ่ากงาบู้ กื้ง จ้า ซฺี้ออน ฮา คูง แง� ยาว ยอ
อางแบ คูยา้ กาญ่าม เวอ ยอ พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง� ยองมู นี้ ยา่
ลาบ จ่าแล่ คูแง� ยอ ชฺา้ ง แก้บ้า ย่อ ซ้อดแซ้ด กว่า อือ� แน ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้
งอางเมิง มาง ชฺา้ ง บ่าอ่า อือ แม้แน ดื้ง คูแง แน� ไม้ ยอง ยูม
้ ม้าม้า แฮ้ยา่ มู่งท่า เวอ
ดื้ง แง น้ อ� 14 ยาว ยอง นี้ แม้แน จี่ คูชี นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง� ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อาง
เมิง แฮ้ง ชา ซฺ้า กว่า คูแง แน� 15 จาว่า แน ยอง อางเมิง เจิก
่ อ่อก ลือ ชี แฮ้เมิง นา
โมง ซฺ้า คูแง แน ยาว� ยองมู แฮ้ง มือ อางเมิง แฮ้เมิง ก้องเวอ อางพ่าว แล แล่ กงา
กา ย้า� 16 จ้า ยองมู นี้ ยา่ อางเมิง แฮ้เมิง ล่อบ่าปา แน แม่น แฮ้งนา กงาบู้ คู ซี้ แง�
อางเมิง แฮ้เมิง มู่งท่า โย้เวอ อางเมิง แฮ้งย้า เป� นี้ แม้ แนยาว พาจาว ม้า บ่าซ่าจอ
เป� ยอง ยางนา ยอง พาจาว มาง แน ฮ้าว คูง แฮ้งนา� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางเมิง
ซฺ้า ชี ปี่ ง ญา เป�
17-18 กงู อางแบ คู ยา
้ พาจาว ม้า อับ ราฮัม นา ก่ามค่า น ปี่ ชี� อับ ราฮัม นา อิส อัค
ยาง อางย่าย่าค่า มาง ก้อง อางอ่านอางซฺ้ือ บย่า แน กงา ปี่ แงแน� จ้า พาจาว ม้า อับ
ราฮัม นา นื งบาเจ้อฮู เปิน ชี� ยา อับราฮัม นา ม่า อิสอัค นา แซ่ ปี่ ยาว อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ เพล่อ ปี่ ชี�
่ จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม อับราฮัม มือ พาจาว มางนา นื งบาชี แง� ✡ 19 ไม้
อับราฮัม นี้ แม้แน เย้ง แง� พาจาว ม้า ชฺา้ งซฺี้ นา อางฮา แต่ล้า แล่ ปี่ กงา กาแน� จ้า
น่ อง โย้เวอ พาจาว มาง อับราฮัม นา ม่า ชี อิสอัค นา บ่าแซ่ โจ แน� แฮ้งย้า อับราฮัม
มือ เย้ง แง� อิสอัค ซฺี้ ยาว แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ชี่ ช้อด ย้าแน�
20 อิส อัค พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาโคบ แน เอซาว ยาง อางย่า
ย่า ค่า ม่าง เย่ด นา ก่ามป่อน ปี่ ชี� ยา ก่ามค่า น ปี่ ชี� เย่ด กาญ่าม โย้ เวอ ก่ามป่อน
กงาบู้ แงแน�
21 ไม้ ยาโคบ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาง ชา ซฺี้ เมอ โยเซฟ ยาง
อางย่าย่าค่า ม่างนา ม่า โยเซฟ อางย่าย่าค่า 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ยางก้อง ซฺ่ืย ล้า ปี่ ชี่ แฮ้
ย่า� ยาว ยาโคบ มือ ยาง อางอ่าน ม่าง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่ ชี� ยา ยาง ล่าไมต้ามท้อ
แฮ้ง ทอ จูง ชี� แน พาจาว มางนา ไว้ ชี�
22 ไม้ โยเซฟ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาง ย่าม่ าง ม่าง ชา ซฺี้ เมอ
ยิวชฺา้ ง อือนา ม่าย ชี� กาญ่าม โย้เวอ ยองมู แฮ้ยา่ ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ พ้าง อ่อกแอ
✡ 11:17-18 11:17-18 ปฐมกาล 21:12
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ยาว� ประเทศ อิสราเอล เวอ พ่าว ดื้ง แอ คูแง� แน ยา ยองนา ยาง อางกง่า ว แฮ้ง
คาตา ย้า ม่าย ฮ้าน แอ ปี่ ชี�
่
23 ไม้ โมเสส อางบา อางโบ้ ง มาง เย่ด พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า�
ก่าซ้าด มาง ย่าแน่ อือนา ม่าย แซ่ ปี่ เมอ บ่าน่า จ่าแง� แน บ่าแค แฮ้งย้า โมเสส เกิด
้
ยาว เย่ด มือ โมเสส นา 3 ลา ค่าวโชง ชี ชี� ไม้ เย่ด มย้าง ชี ย่าแน่ นี้ ม้า ลาก คาบอล้อ
ฮากนา บ่าตู้ แน�
24 ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ก่าซ้าด ฟาโรห์ อางย่า ย่า บี่
ม่าง ยางนา อางอี แน ฮา เมอ จาย ปอ ค่อ เวิม� ยาง ฮากนา ก่าซ้าด ฟาโรห์ มาง อาง
ย่า ย่า บี่ มาง อางย่า แน บ่า ปี่ ฮ้าว� 25 ยา เย้ง แง พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า
ล้า งกง้า แน โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ แฮ้ยา่ � ก่าซ้าด มาง ยูม
้ โย้เวอ อางบล่า บ อือ ก้อง
26
ทื่อ ชีด แน ม่อนซ้า แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แม่น แล่ แง แน� ไม้ ยา นี้ แม้ แน เย้ง แง� ยาง
พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ปาปาย ซฺ่าจอ แล่ง นี้
ย่า� ประเทศ อียีปต์ โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ออ
ื ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง แน� ไม้ ยา
กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน ล่อ ยู้ น้ อ�
27 ไม้

โมเสส พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยาง ก่าซ้าด ฟาโรห์ นื งบาค่า
แฮ้งนา บ่าแค แน ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ อ่อกแอ ชี นี้ ยา่ � นี้ แม้แนยาว โมเสส พาจาว
อ่า ซ่าง มาง บ่า ฮูม ย้าง กงา กาง มางนา ฮู จ่า ยาว ปาปาย ย้า� ยาง ประเทศ อียป
ิ ต์
28
โย้เวอ บ่าพ่าว แอ แล่� ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ปัสกา
ป่อยนื ง แต่ง ล้า ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ � แน ล้องก้อ โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา ซฺี่ ม่า ปยา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ �
ไม้ เท่วาด่า ชฺา้ ง อือนา แซ่ มาง ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ อ้อง ล้า เมอ� ล้องก้อ โย้เวอ ซฺี่
แฮ้ง มย้าง เมอ ยูม
้ แฮ้ ล้าง ก้องเวอ อางย่า ค่าพ่าย่า ซากาว อือนา บ่าปี่ แซ่ แนนอ�
ไม้ อิส ราเอลชฺา้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� พาจาว มาง
มือ ยองนา ฮา ทะเลแดง โย้เวอ นื้ งชฺา่ อางกือ เวอ ย่อ ชี ช้อด แน ย่อ คาม แล กงากา
ปี่ ชี�
ิ ต์ ตาฮ้าน อือ ย่อ คาม แล เมอ� พาจาว ม้า ยองนา ฮาย ล้างทู้ม โค ปี่ ชี�
่ จ้า อียป
่
ยาว ยองมู แฮ้ง มือ ล้างนื่ อ แซ่ แล่ คูช�
ี
29

30 ไม้ อิสราเอลชฺา
้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� ยอง เยรีโค อาง

เมิง ปู้ นก้ามทื้อ โย้เวอ 7 นื ง ย่อ แวด เปิน คู เมอ� พาจาว มาง ปู้ นก้ามทื้อ แฮ้ง ฮาย
กย่าบ เลิง ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ �
31 ไม้ ราหับ ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า�
ยาง ยิว ชฺา้ ง อางเลิ่ งอางโชงค่าวฮูก ว่า ฮู มาง เย่ด นา ปล่องวาน ฮู พลา ชี แฮ้ ยา่ � แน
แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง อือ ยางนา เยรีโค อางเมิง เวอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง อือ ก้อง
ทื่งกง่า แน บ่าแซ่ แฮ้ยา่ �
32 กงานา นี้ ล่อ บ่า ปา บย่า แน จี่ แล แล่ ปี่ ล่าง ลา� กงาย่า กิเดโอน� บาราค�
แซมสัน� เยฟธาห์� ก่าซ้าด ดาวิด� ซามู เอล แน พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ อางเลิง่
แฮ้งนา บ่าจี่ เคอ กื้ง เป� 33 ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูง แฮ้ง ปาปาย
ย้า� ยอง ฮาก อางเมิง อือนา รบ ก่าจ่า ชี่ แฮ้ยา่ � ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง
ฮา คูช�
ี แน ยองนา สิงโต อือ บ่าแช่ จฺ่า� ไม้ พาจาว ม้า สิงโต อือ ม่านป่อง แฮ้ง ฮาย
คู่บ ปี่ ป้าน่ อ� 34 ยองนา บีท
่ ่อ นาบาตา อางล้อง โย้เวอ ชู จาน ชี� จ้า ยองมู นี้ ยา่ บ่าซฺี่
คู� แน ยองนา ฮาก มยาทาง ชา แจ แซ่ แง� จ้า ยองมู นี้ ยา่ บ่าซฺี่ คู� พาจาว ม้า ยอง
ด่อย่า คู เมอ� ยองนา แฮ่ง ปี่ ชี� ยองมู นี้ ยา่ รบ เมอ แฮ่ง จา คูแง� แน ฮาก อางเจ้
ออางจาด ชฺา้ ง อือ ตาฮ้าน มู อือนา รบ ก่าจ่า คูช�
ี 35 ไม้ ค่าบาย่า มู อือย่า พาจาว มาง
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นา นื งบาชี คูแง� แฮ้งย้า พาจาว มาง ยอง ยูม
้ ชฺา้ ง ซฺี้ แอ คูชี อือนา ฮา จี่วด
ี จา แต่ล้า
แล่ ปี่ ชี�
่
จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า ซฺี้ แอ เคอ ย้า โอ้ด ลาบ้าบ คูแง� แน คอก เวอ บ่าตื่อ อ่อก กา�
ไม้ ซฺี้ คายาว อางซฺ่ือ แต่ล้า จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล ปี่ แง แนนอ� 36 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา
ฮาก ฮูยา้ แน ตื่ อชืก แง� ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ นา โซ่ ล่า ตื่อ พือ คอก ล้อง ชี แง� 37 ชฺา้ ง
ทื่อ บ่า อือ นา ลอบา จาน แง ซฺี้ แอ เคอ ย้า� ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ นา 2 กอม แน ต่อน แง�
ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา มยาทาง แจ แซ่ แง� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า แพแล อางคอ แน บ่าอ่ายาว
แกะ อางคอ ก่าตูม แล่คูยาว แก้บ้า ย่อ กว่า คูแง� ยองมู นี้ ยา่ อางตูกอางพาน� แน
ฮาก เค้ คาม ฮา ลาบ้าบ ปี่ แง� แน ยองนา ฮาก โซ้กไล้ ช่าง แง� 38 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้
งอางเมิง นี้ งล่อบ่าปา แน ตี แม่น โย้เวอ กงาดื้ง แฮ้ง ซูม แง� ยองมู นี้ ยา่ ตี ซ่องก่อง
อางเว่อ อือเมอ� แน ตาแซ้ อือเมอ� ชฺา้ ง ยูย
่ า่ ดื้งย้า บ่าจา แม้แน แก้บ้า ย่อ พ้าง กว่า
คูแง� ยองมู นี้ ยา่ ท้าม คล้าว เวอ แน ค่ามตู่ อือเมอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูแง�
39 ชฺา
ื อางเลิง่ แฮ้ยา่ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ญา� ไม้ กงูนา ฮาย
้ ง คาโคลาโค แฮ้ออ
แบ ปี่ ล่างน้ อ� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา นื งบาชี คู แงแน� จ้า ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้ง บ่ากงาบู้ กาซื้ง� ไม้ ยอ พระเยซู บ่าลือ ฮู่ เวอ ซฺี้ ป้าน่ อ� 40 พา
จาว ม้า กื้ด คาน ชี ญา� ยา กงู นา อางเลิง่ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ง ปี่ ล่า แง แน� ยา
กงูนา ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ง แง� ไม้ ยา กงูนา ชฺา้ ง แฮ้
อือ ก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า แน ยาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงาบู้ ปี่ ล่าง น้ อ�

12
กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู แม้แน ฮาย คู โว�
กงู จี่ วด
ี นี้ ยา่ ชฺา้ ง ฮื่น แค่ง กาง อือ ช้อด ย้า� ค้า แต้ เวอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื
งบาชี คูชี อือย่า มู่งท่า เวอ จาย กงูนา ฮู ล่า คูแง� นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ
กงูนา ฮาย ฮื่น กล่าม ปี่ ล่าชี่ อือ โค แน กงาวี แง� อางบล่าบ กงูนา แก่น แน ตี้ด ล่าชี่
แฮ้ง ค้าแจ้ ย้า ยู้ อ่อก วี แล่ โว� กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มาง แก้บ้า แต่ง ชี ชี โย้เวอ ก่ามโอ่
ด จา แน ฮื่น แลน แล่ คู ปายา� 2 พระเยซู นา กูญ่าม แน เย้ง ซฺ้า คูโว� ยา กงูนา ฮาย
พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า� แน ยา กงู เจ่อ แฮ้งนา ฮาย แก่นคา ปี่ ล่าชี่ มาง
ย้า� แน ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด เมอ� ยา โอ้ด แง� ไม้ น่ อง โย้เวอ กย่า
งม่อนซ้า แง แนนอ� ไม้ ยางนา ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ล้า เจ่อ ล่า คูแง� แน ยา ไม้กางเขน
ท่า โย้เวอ ซฺี้ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ� แน อามือ ยา พาจาว มาง ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แลง ญา
เป� 3 พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า คู โว� ยา ชฺา้ ง อางบล่า บ ยางนา เม้อ อือนา กงาโอ้ด แง�
นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง มือ นื งบาบ่าด่อ คูโจ แน บ่ากาน คูโจ�
1

พาจาว นี้ ยา่ อางโบ้ง แน ทื่อช่างกานญา
นี้ ยา่ อางบล่าบ มางนา ตื่อ กาช่าง แง� จ้า นอ พระเยซู แม้ แน บ่าซฺี่ กาง
5
ซื้ง� นองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่าง นื งบาแฮ่ง ปี่ แฮ้งนา ลู้ม คู แอ ลา� จี่ ต่าง แฮ้ออ
ื ย่า
นองมู พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ชี อือนา นี้ แม้แน ม่า ล่าแง�
“กงา อางย่า อือ เวอ� จี่วด
ี อางซื้ง มาง นองนา ม่าอู่บ อี่ จี่ ล่า เมอ� ปีนแตปีนนา แน
น้าจ่า คูโว�
แน ยาง นองนา ม่าอูบ
่ อี่ จี่ แล่ม ปี่ ล่า เมอ� นื งบาบ่าด่อ คูโจ�
4 นองมู
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6 ไม้

จี่วด
ี อางซื้ง ม้าย่า ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง ลาก อือนา ม่าอูบ
่ อี่ จี่ แง�
แน ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ชี่ อือนา ตื่อ แง�” ✡
7 นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง นองนา ตื่อ ล่าเมอ โอ้ด คูโว� ไม้ นี้ ยา
่ ฮายแบ ปี่ แง� พา
จาว ม้า นองนา ยาง อางย่า แม้แน ม่าอู่บ ล่าแง� อางย่า นี้ ยา่ อ่าซ่าง จา แง ค่าตอง
อางโบ้ง มาง บ่าม่าบ่าอู่บ กางซื้ง แน� 8 จ้า จาว่าแน นองนา ยาง อางย่า แม้ แน บ่า
ม่า บ่า อู่ บ ล่า ยาว� นองมู นี้ ยา่ ยาง อางย่า ม้า ม้า บ่า อ่า� 9 กงู อางโบ้ ง อือ ย่า กงู นา
ตื่อ ล่า คูแง� แน ม่า อู่ บ ล่า คูแง� แน กงูมู นี้ ง มือ ยองนา นาบทื้อ คูแง� นี้ แม้ แน
ยาว กงูมู นี้ ง มือ� กงู พาจาว มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง มางนา น้าจ่า คูโว� ยาว กงูมู นี้ ง มือ
จี่วด
ี ม้าม้า กงา จา แล คูแง� 10 ชฺา้ ง กงู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือย่า กงูนา อางมล่าง แน
บ่ากงาม่าบ่ากงาอู่บ ล่า� ยองมู นี้ ยา่ ยอง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แน เย้ง ชี อือ กงู
นา ม่าอู่บ ล่าแง� จ้า พาจาว ม้าย่า กงู นา ม่าอู่บ ล่าแง� กงู อางโบ้ง อือ ม่าอู่บ ล่าชี่
แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แง� ไม้ กงูมู นี้ งนา ยาง แม้แน ชฺา้ ง อางซืออางปลอง เพล่อ ปี่ ล่า
แง แนนอ� 11 กงู นา ฮาก ตื่ อชืก ม่า อู่บ ล่า เมอ� กงู นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า คู� จ้า
พาจาว มาง ตื่ อชืก ม่าอู่บ เมอ� อ่าซ่าง ก่ามโอ่ด อางจา แน ยางนา น้าจ่า แง� น่ อง
โย้เวอ พาจาว มาง ตื่อชืก ม่าอูบ
่ เปิน ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ม้า กง่าเกิง้ ย้า จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แง�
แน จาบื่อดื้งบื้อ ย้า จาดื้ง แง�
จี่วด
ี ไจ แฮ้ง แม่น แน แล่ม แล่ คู โว
นอ เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน แก่นคา คู โว� แน นอง นื งบา แฮ้ง ฮาย
แก่นคา แฮ่ง จา ล้า ปี่ โว� 13 กง่าเกิง้ แน จี่ วด
ี ไจ คูโว� ไม้ คริสเตียนม้องน้าม นอง
ล่อบ่าปา แน เจ่อ อางอี้ อือนา นอง จี่วด
ี ไจ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ� ยาว ยอง เจ่อ แฮ้ง
มือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แก่นคา ล้า คาไล�
14 กู ยา
่ งกู เจ้อ แน ฮา โว� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือก้อง ทื่ งกง่า แน แม่น แน กงาจา
กงาดื้ง ปี่ เซฺ้อ� แน กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮา โว� ไม้ จี่ วด
ี อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาจา ปี่ เซฺ้อ�
ไม้ ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อืน ญา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางกงา มย้าง แน� 15 แม่น แน
ฮูพลา ลางกา โว� อ่าซ่าง มางนา พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าปี่ วี
โจ� แน อ่าซ่าง มางนา นื งบาบ่าค่าด้า ปี่ โจ� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ย่า คริสเตียนม้องน้าม
อือนา ฮา ลาบ้าบ ปี่ แง� แน ชฺา้ ง อางบย่า อือนา ฮาย อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่
แง� 16 นองมู นู้เวอ อ่าซ่าง มางนา เอซาว แม้แน บ่าปี่ เพล่อ โจ� ไม้ ยา พาจาว มาง
นา บ่านาบบ่าทือ� แน ยา ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮาย ชี� เอซาว ยาง อางย่า
ซากาว ตําแหน่ ง แฮ้ง ก่อง จฺ่า ชี� ไม้ ฮ่างแบ่ ปาปาย� 17 นองมู นี้ ง มือ อางแบ คูยา้
น่ อง โย้เวอ เอซาว ยาง อางโบ้ง มางก้อง ยาง อางย่า ซากาว ตําแหน่ ง ก่ามป่อน แฮ้ง
ป้า คื่น แล่เวิม บ่ากงา กาน แน� ไม้ ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าเพ่น แล่ กงา
กา กาน� เอซาว แมปื้ อ เซฺ่อ แน ก่ามป่อน แฮ้ง กงา ซี้ เวิม มือ บ่ากงาบู้ แล่ก้าน�
18-19 โมเสส ยาง ทื่อ ม่าง แน ตาแซ้ ซี นาย โย้ เวอ แล พาจาว มางก้ อง อางลี้ บอาง
ล่าว ยู้ แล เมอ� บี่ท่อ อางซื่อ กลา ลืน ชี� แน วื้งว้าง ชี� แน ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอล้า
ชี� ยาว ยิวชฺา้ ง โมเสส นา ตาแซ้ อ่อก โย้เวอ ล่อ คูชี อืม ซ้าด อางคย้าว มี เซง บื้ง นา
กงากย่า คูช�
ี แน พาจาว มาง จี่ เซง แฮ้ง กงากย่า คูช�
ี ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง
นาบาตา ย้า แค คูช�
ี แฮ้งย้า ยอง พาจาว มางนา ป้า ชี จี่ แฮ้ง ว่าง ปาว แน� 20 ไม้
ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง จี่ แฮ้งนา บ่าโอ่ด กงากา� พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง� “ชฺา้ ง
12 นี้ แม้แนยาว
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ล่าอ้าว ซ้าด ล่าเวิม มือ ตาแซ้ นี้ ซ่ ือ ก้อง คี แดด ยาว ลอบา จาน แง ซฺี้ แอ เคอ ย้า�”
แน�✡ 21 อางเลิง่ ฮู มย้าง ชี แฮ้ยา่ แค คาบอล้อ ม้าม้า ย้า� โมเสส นี้ แม้แน จี่ แอ เคอ
ย้า� “กงา แค ยืกยาวซ่าน ยาว ย้า� แน� ✡
22 ยาว นองมู นี้ ยา
่ ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ อางลี้บอางล่าว บ่ากงา ยู้ แล คูเป� จ้า นอ
งมู นี้ ยา่ ตาแซ้ ศิ โยน โย้เวอ แล พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ยู้ แล คูชี แน ทื่อ
ช่างกานญา� ตาแซ้ ศิโยน นี้ ยา่ มู่งท่า โย้เวอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางซฺ่ือ ย่าง แน ทื่อ
ช่างกานญา� แน มู่งท่า โย้เวอ เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางซฺ่ือ นี้ ยา่ พาจาว อางแต่ มาง
ดื้งย้า ย้าง ย้าเป� แน โย้เวอ เท่วาด่า ไลป่าน องค์ ย้า ดื้ง แง� 23 นองมู นี้ ยา่ พาจาว
มาง อางย่า ซากาว อือ ม่อนซ้า ช้อน ลางกา ชี โย้เวอ ล้า เคอ ล้า คูง ญ้า� ยอง อาง
เม้ง แฮ้ยา่ มู่งท่า โย้เวอ แต้ม ชี ชี� แน นองมู นี้ ยา่ พาจาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อาง
ซี ต้าดต่อนฮู มางก้อง เคอ ล้า คูง ญ้า� แน นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาจาบ
วา แน ฮายเค่ คูชี อือ อางค่องอางล้า อือก้อง ล้า เคิน ล้า คูง ญ้า� อางค่องอางล้า นี้
อือ ย่า พาจาว มาง ม้าม้า แน ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ อือ ย้าเป� 24 นองมู นี้ ยา่ พระเยซู ก้อง
เคิน ล้า คูง ญ้า� พระเยซู ชฺา้ ง อือ นา ซฺ่ืย พาจาว มางนา ซฺ้า แล ฮู มาง ย้า� พาจาว
มาง ก่ามค่า น อางซฺ่ือ ปี่ ชี่ แฮ้ง แม้ แน� แน พระเยซู ซฺี่ แฮ้ นอง อางบล่า บ ย่าง ชอ
ล่าง ญ้า� พระเยซู ซฺี่ นี้ ยา่ ม่ายแบ ปี่ แง อาเบล ซฺี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง แน� ไม้
พระเยซู ซฺี่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง� จ้า อาเบล ซฺี่ นี้ ยา่
วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง�
25 นี้ แม้แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� พาจาว นองนา จี่ ชา
่ ง ล่าง มางนา
น้าจ่า คูโว� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าน่า จ่าง อือ บ่าฮื่น แล่ ปูน
กา� ยองมู นี้ ยา่ วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง� ยาว กงูมู นี้ ยา่ อางฮื่น แล่ ปูน ไก ล่า� จาว่าแน
กงู มู่งท่า โย้เวอ จี่ ลือ ปี่ ชี่ มางนา วี ฮื่น คู ยาว� 26 ค้าแต้ เวอ ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ พา
จาว มาง จี่ ชี อางเซง นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ฮา มีซี่ อืน ปี่ แง� จ้า อามือ ยา นี้ แม้
แน ก่ามค่าน ฮาย ชี ญ้า� “กงา กาญ่าม โย้เวอ ทื่อเทอ ฮาย มีซี่อน
ื แล่ ปี่ แน� จ้า ชฺา้
งอางเมิง แฮ้ง แอ่ แน บ่าอ่า� จ้า มู่งท่า อางเมิง แฮ้ง คาตา ย้า� แน� ✡ 27 นี้ แม้แน
ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี อือย่า โปยว แอ แง� จ้า มู่ง
ท่า เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือย่า จา แล แล่แง�
28 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา
่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย คูปาว� ไม้ พาจาว มาง อาง
เมิง นี้ ยา่ บ่า ก่าง บ่า พยา กงากา วา� กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คู ปาว�
แน ยางนา แค นาบทื้อ ไว้ คูปาว� ไม้ ยางนา นื งบาจาบ ปี่ เซฺ้อ� 29 ไม้ กงู พาจาว ม้า
ย่า บี่ท่อ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา พี อือ ช้อด ย้าเป�

13
พาจาว มางนา นื งบา ฮา จาบ ปี่ ง ย้าง
แม้แน ลากฮูม ลางกา โว� แน นี้ แม้แน ลาก กา แล โว� 2 นอง ยูม
้ โย้
เวอ ชฺา้ ง นอง บ่าแบ กงา กาง อือ บ่อ ล้า เมอ ยองนา ฮูพลา ช่าง ฮ่างจฺ่า ปี่ โว� ไม้ ชฺา้ ง
ทื่อ บ่า จา แง เท่ วาด่า อือ นา บ่า แบจ่า แล่ แน ฮู พลา� ช่าง ฮ่า งจฺ่า ปี่ อาน� นี้ แม้ แน
ยาว กาเทอกา นอง แฮ้แม้แน อางกงา ฮา นามบ่าแบ� 3 ชฺา้ ง พระเยซู นา นื งบาชี ปา
ปาย ฮาก คอก ชู ล้อง ชี อือนา นื งบา พี้ล้อง คูโว� นองนา คาตา แน ยองก้อง ทื่งกง่า
1 ม้องน้าม

✡ 12:20 12:20 อพยพ 9:13

✡ 12:21 12:21 เฉลยธรรมบัญญัติ 9:19

✡ 12:26 12:26 ฮักกัย 2:6

ฮีบรู 13:4

484

ฮีบรู 13:17

แน คอก ล้อง ล่า ชี แม้ แน� ชฺา้ ง ตูก พานลาบ้า บ ชี อือ นา ปล่อง คูโว� นอง อางโต
แฮ้ง ตูกพานลาบ้าบ ชี ช้อด แน�
4 ชฺา
่ างบล้อง เพล่อ ลางกา ชี อือย่า นาบทื้อ ซือปลอง ลาง
้ ง คาโคลาโค ยู้ ซฺ้า อางบีอ
กา โว� อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ บ่า ฮา คูโจ� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง ค่า ตอง อางบี่ อางบ
ล้อง นา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง อือนา� แน ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่
แง� 5 พลู้ ตานฮา บ่าจา โจ� ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ ค้าจา แฮ้ง นื งบาจาบ เวิม กงา
คางญ้า� ไม้ พาจาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง�
“กงา ย่า นางนา บ่าวี ล่า�
กงาย่า นางนา บ่าฮื่น ชี ช่าล่า� แน� ✡
6 นี้ แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา
่ นื งบาแก่นคา แน นี้ แม้แน จี่ คูโว�
“จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา ปล่อง ล่า แง� กงา เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค�
ชฺา้ ง นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา ล่า กงากา� แน� ✡
7 นอง ยอคา พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง� นองนา ป่ าว ม่า ล่า คูชี อือ นา ปื้ อ ซฺ้า คูโว� แน
ยองนา ฮู ปาว ยอ บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูช�
ี แน บ้าเจอล้อแม้ ซฺี้ คูชี แน� ยาว
นอง มือ ยอง เจ่อ แฮ้งแม้แน เจ่อ คูปาว�
8 พระเยซู คริสต์ บ่า เพ่น กางซื้ง� มี้ งก้ อง ล่า อ้าว มี้นืง ล่า อ้าว กาญ่าม เวิม มือ ยา
อางอ้าน แฮ้งแม้แน ย้า เพล่อ แล แง�
9 ม่า อู่บ จี่ ต่าง อางซี อือ นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง โจ� กงู ยา
่ จฺ่าเกิง่ ต่างก้อ อางลี้ บอางล่าว
โย้เวอ นื งบาแฮ่ง กงาบู้ คูแง บ่าอ่า� จ้า กงู ยา่ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า โย้เวอ นื
งบาแฮ่ง กงาบู้ แง� ไม้ พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ยา่ แม่น คางญ้า�
ยาว ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ จฺ่า อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ อือก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�
10-11 ปุโรหิต เต็นท์ อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง โย้เวอ ล่ากาน ว่า อือย่า อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง บ่า จฺ่า กงากา� ไม้ อางเกิง่ ท่านย่า โย้ เวอ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้
ย่า พระเยซู แน ทื่อช่างกานญา� แน ยิวชฺา้ ง อือ ซ้าด แซ่ ยาว อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แต่ง
ท่าน ยอง อางบล่าบ แฮ้ง ชอ อ่อก แล่ คู เมอ� ปุโรหิต อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง มือ ซ้าด
ซฺี่ แฮ้ง อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ ฮ้าน อ้องแล แง� จ้า ซ้าด ซฺี้ ชี มาง
อางโต แฮ้ ยา่ อางเมิง อางเง้ โย้ เวอ ฮ้าน พี วี แอ แง� 12 พระเยซู ก้อง อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี แฮ้ง แม้ แน ย้าเป� ตาฮ้า น อือ ย่า ยางนา อางเมิง อางเง้ โย้ เวอ ซฺ่ืย แซ่ แอชี�
ยาว พระเยซู มือ ยาง ซฺี่ แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อือ นา อางบล่า บชออ่ อก ปี่ ชี�
่ 13 นี้ แม้ แนยาว
ฮาก กงู นา ฮูยา้ ล่า เวิม มือ� กงูมู นี้ ง มือ อางเมิง อางเง้ โย้เวอ อ่อกแอ พระเยซู นา
ซฺ้า แอ คู ปายา� 14 ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ กงู ยูม
้ ม้าม้า ย้าง บ่าอ่า� จ้า กงู ยูม
้ ม้าม้า
แฮ้ยา่ มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง แง� แน กงูมู นี้ ยา่ มู่งท่า เวอ ยูม
้ แฮ้งนา ปือซฺ้า คู เมอ กย่าง
คูแง� 15 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย แน พาจาว มาง
นา กูเทอ แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน คู ปายา� กงูมู นี้ ยา่ สรรเสริญ จี่ต่าง แฮ้ง กูญ่าม
แน จี่ คู ปายา� ไม้ สรรเสริญ จี่ ต่าง นี้ ย่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา ท่าน ย้าง
ย้าเป� 16 ยาว อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮ้ง แน ฮากนา อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ ง ปี่ แฮ้งนา บ่า
ลู่ม คูโจ� ไม้ นี้ แม้แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา นี้ ยา่ พาจาว มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน
ปี่ ง ม้าม้า ย้าเป�
17 นอง โบสถ์ เวอ ยอคา อือ นา น้า จ่า โว� แน ยอง คา ม่า ล่าง แม้ แน ฮายเค่ คู
ปาว� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นองนา ฮู พลา ล่า คูแง� แน ยอคา อือ ย่า พาจาว มางนา กงา
✡ 13:5 13:5 เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6, 8

✡ 13:6 13:6 สดุดี 118:6

ฮีบรู 13:18
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ม่ายแบ ปี่ แง� ยอ กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน� จาว่าแน นอง ยองนา น้าจ่า
น ยาว� ยองมือ นื งบาจาบื่อ ย้า ล่ากาน ว่า คูแง� จ้า จาว่าแน นอง ยองนา บ่าน่าจ่า
ยาว� ยองมือ นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� แน นองก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าตอ ล้า เป�
18 กงู นา คาตา แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า คูโว� กงู เจิน
้ เจ้อ นา บ่า ซ่า จอ� จ้า กงู ยา่
กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซี้ แง� 19 แน กงา นองนา ป้า ล่าปานา พาจาว มาง
นา ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ป้า คู ปาว� กงานา นองก้อง อางไว่ แน กงา พ่าว
ซฺ้า แอ ปี่ ล่า ปาว แน�
ก่ามป่อน ป่อน ปี่ ย้าง
นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จาดื้ง ปี่ มาง ย้า� ยา พระเยซู นา ฮา
แต่ล้า แล่ ปี่ ชี�
ี อางซื้ง นี้ ม้า แกะปอฮู อางแม่น ม้าม้า มาง ย้า� แน
่ พระเยซู กงู จี่วด
ยาง ซฺี่ แฮ้ยา่ ก่ามค่าน ลีน นื ง บ่าจา โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้าเป� พาจาว เวอ� ยองนา
อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค อือ ปี่ ปาว� ไม้ ยองนา นาง นื งบาจาบวา แน ล่ากาน ว่า
ปี่ เซฺ้อ� พาจาว เวอ� พระเยซูคริสต์ ล่าที่ แฮ้ง ไจ ยองนา ฮา นาง ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน
ฮา ปี่ ปาว� ไม้ นางนา ฮา นื งบาจาบ ปี่ ล่า คาไล� พระเยซู คริสต์ เวอ� โญกจ่าญ่อ จี่
ต่าง อือ กงาบู้ แล โว� อาเมน�
20-21 พาจาว

โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
นอง เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า ปานา� กงา นองนา จี่ต่าง ม่า
อู่บ ล่าง นี้ งนา น้า ล่า คู ปาโน� แน กงาย่า นองนา อางบย่า แน บ่ากงา แต้ม ม่าอู่บ
ล่า เป� 23 กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า ทิโมธี กงู อางแพ้ แฮ้ม้า คอก อ่อก ล้างญ้า แน�
จาว่าแน ยาง นู้เวอ อางลือ เคิด
้ กา แนยาว� กงา ยางนา คาตา แน ซฺ่ืย นองนา ซฺ้า แล
ล่า แน�
24 นอง อางมู โย้เวอ ยอคา อือนา ม่าย ล่าว� แน พาจาว มาง ชฺา
้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
คาโคลาโค อือนา คาตา แน ม่าย ล่าว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� แน พาจาว มาง
ชฺา้ ง ประเทศ อิตาลี ดื้ง คูชี อืมมือ กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง� ยองมู นี้ นองนา
โมงซฺ้า ล่าง แน�
25 พาจาว เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว�
22 คริสเตียนม้องน้าม

ยากอบ 1:1
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ยากอบ 1:11

ยากอบ คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง

ยากอบ

ยากอบ ปาบ เวอ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ � กงู จี่วด
ี โย้เวอ อางไจ กงากา� ยาก
อบ พระเยซู อางแพ้ ทื่อ ม่าง มาง ย้า� ยากอบ ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ ยา่ อางเลิง่ อางกง่า
อางเกิง ฮา อือ� ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง อือ ย้า� แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
อือ นา แม่น ช่าง อางเลิง่ อือ� วี่ไซ่ ป้านญา อางเลิง่ อือ� แน ค่า ตอง นา ม่า อู่บ จ่า แล่
อางเลิง่ อือ� นื งบาเจ้อฮู อางเลิง่ อือ� จ้อบ อางเลิง่ อือ� เจ่อ อางเลิง่ อือ แน จี่วด
ี ไจ
อางเลิง่ อือ ย้าเป� อ่า จ่า ม มือ ยากอบ ปีน แตปีน นา ย้า ม่า อู่ บ ชฺา้ ง อือ นา บย่า แน
อธิษฐาน ฮา ปี่ แง� แน ก่ามโอ่ด จา ปี่ แง�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
ยากอบ✡ พาจาว มาง แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เย่ด ย่าเจ่น ม่าง
เป� นี้ ยา่ กงา โจ้ดมาย แต้ม ชียา้ ง เป� พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง
คูชี อือนา แต้มเคอ แง�
1 กงา

วีไ่ ซป้านญา แน เจ่อ ย้าง
นอง เวอ� นองนา นื งบาเจ้อฮู ล่า เมอ� อางเลิง่ อางแม่น แน
3
ทื้อ กาโน� ไม้ นอง อางแบ คู ยา้ นื งบาเจ้อฮู นี้ ย่า นอง เจ่อ แฮ้ง นา เจ้อฮู แงแน�
ยาว นี้ ย่า นองนา ฮาแบ ปี่ ล่าง� นองมู นี้ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ ก่ามโอ่ ด กงาไจ แงแน�
4 ยาว ก่ามโอ่ด นี้ ยา
่ นอง นื งบา เวอ ล่ากาน ว่า แง� ไม้ นองนา คริสเตียนชฺา้ ง พาจาว
มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี อือ แม้แน กูยา่ งกูเจ้อ แน เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ�
2 คริสเตียนม้องน้าม

5 จ้า อ่าซ่าง บ่าแบ แง� ค่าตอง บ้าเจอ กงาฮา แงแน�

พาจาว มางก้อง วีไ่ ซป้านญา
ป้า โว� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ปี่ แง� ไม้ พาจาว ม้า นื งบา อางแม่น� ยา
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ปี่ แง เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ บ่าอี่ แน� 6 จ้า อ่าซ่าง บ้าเจอ ป้า แง� พา
จาว มางนา เจ่อ ปาปาย ป้า โว� บ่าเย่ง โจ พาจาว ม้า กงูนา อางปล่อง ล่าซี่ ย้า แน�
ไม้ ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี่ อือย่า ทะเล เวอ ล้างฮ้าด ฮ้างม้าน ชืก เอิก กว่า ปี่ ชี่
อือ แม้แน เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา� 7-8 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า นื งบาบ่าชี่ กงากา� ไม้ ยอ
พาจาว มางนา แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา คาตา ย้า ลาก แง� ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มาง ก้อง บ้าเจอ ป้า เวิม อางกงา แน บ่ากงาเย้ง คู คาเป�
อางจาอางปาง ม้าม้า ย้าง
อางตู กอางพาน นอง เวอ� นื งบาต่องม่อนซ้า คู ปาว� ไม้ พา
จาว ม้า นองนา โญกจ่า ญ่อ จ่า ล่าง� 10 ชฺา้ ง อางจาอางปาง นอง เวอ� พาจาว มาง
นองนา ฮา ล่าที่ อี ลู่ง ปี่ ล่าเมอ� นื งบาต่องม่อนซ้า คูปาว� ไม้ ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือ
ย่า แฮ่ว กือ แอ แง บู่ ก่า แว แม้ แน ย้า� 11 ไม้ มู่งนื่ ง อ่อกล้า นื้ ง ช้า ล้อง เมอ� บู่ ก่า
อืม มือ นื้ ง ช้า ท่าง แฮ่ว กือ แอ แง�✡ แวย่า แฮ้ง บ่า มาง กาน แน โค ย้า กล้า ง แง�
ชฺา้ ง อางจาอางปาง นี้ ง ทื่อช่างกานญา� ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ซืกซาก
คูเมอ กงาซฺี้ แอ แง�
9 คริสเตียนม้ องน้า ม

✡ 1:1 1:1 มัทธิว 13:55; มาระโก 6:3; กิจการ 15:13

✡ 1:11 1:11 อิสยาห์ 40:6-7
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นื งบาเจ้อ อางเลิง่ นี้ พาจาว มาง ก้อง จายลือ บ่าอ่า
นี้ งนา นื งบาเจ้อฮู ล่า เมอ� อ่าซ่าง โอ้ด กงากา แง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้
มางนา ก่ามป่อน ปี่ แง� ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา จี่วด
ี ม้าม้า จา ปี่
แง� ยาว นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง ยางนา ลาก อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชียา้ ง ย้าเป� 13 ชฺา้ ง
อางบล่าบ ฮา คู ซีง อือนา นี้ แม้แน บ่าปี่ จี่ โจ� “พาจาว ม้า กงานา นื งบาเจ้อฮู ล่ายาว
กงานา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าง แนนอ� แน� ไม้ พาจาว มางนา นื งบาเจ้อฮู ยาว พาจาว
มางนา จ้อบ อางบล่า บ ฮา ปี่ นี้ ยา่ � อ่า ซ่าง มาง บ่า ฮา กงากา� แน พาจาว มาง อ่า
ซ่าง มางนา อางบล่าบ บ่าจ่อบ ฮา ปี่ กางซื้ง� 14 จ้า กงูนา จ้อบ ค่ามตู่ กลา แล่ ปี่ ล่าง
ม้าย่า ค่าตอง ตานฮา แฮ้งย้า เป� 15 กงู นื งบา นู้เวอ ตานฮา ตอ ล้า เมอ� กงู นา ฮา
อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าง� แน กงู อางบล่าบ ฮา เปิน เมอ กงูนา ฮาย ซฺี้ ล่าลูก กลา ปี่ ล่าง�
16 คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� อ่า ซ่าง มางนา นองนา บ่า ปี่ จ้อ บ ล่า โจ�
17 อางเลิง
่ อางแม่น กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ พาจาว มางก้อง จายลือ แง� พาจาว ม้า มู่งท่า
เวอ อูก
่ ่ือ แน อางซื่อ อางแปล้น อือนา แต่ง ชี มาง ย้า� อูก
่ ่ือ แน อางซื่อ อางแปล้น นี้
ย่า กาเทอกา อางแปล้น กาเทอกา บ่าแปล่น แน เพ่น แง� จ้า พาจาว ม้า บ่าเพ่น กาง
ซื้ง� 18 พาจาว ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แฮ้งนา นื งบาจาบ แง� ไม้ กงูนา จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา
ปี่ ล่าง แนนอ� แน พาจาว ม้า กงูนา ยาง กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ชี อือ ล่อบ่าปา แน โญกญอ
ล่าง�
12 นองมู

พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง น้า ยาว ฮายเค่ ย้าง
กงา ลาก อือ เวอ� นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ บ่าลู่ม โจ� ฮาก จี่
เมอ อางไว่ แน น้า โว� จ้า จี่พอ แฮ้งนา บ่าแค่นบ่าล่อง โจ� แน นื งบาค่า แฮ้งนา บ่า
แค่นบ่าล่อง โจ� 20 ไม้ นอง นื งบาค่า เมอ� นอ พาจาว มาง นองนา อางเลิง่ อางกง่า
อางเกิง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง อือ บ่าฮา กงากา� 21 นอง นื งบา โย้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อางโซ
อางซา อือ วี โค โว� ยาว พาจาว มางนา น้า จ่า โว� ย่า เจ่น ค่า ตอง เจ้า นาย มางนา
น้าจ่าง แฮ้งแม้แน� แน พาจาว มาง นอง นื งบา โย้เวอ ยาง จี่ต่าง กาน ล่าชี่ แฮ้ง น้า
จ่า โว� ไม้ พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ นองนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่ายาว จี่วด
ี ม้าม้า จา ปี่
ล่าง�
22 พาจาว มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ โว� ดื้ง น้า ซฺ้ อก แน บ่า ฮา โจ� แฮ้ แม้ แน
บ่าอ่ายาว นองมู นี้ ง มือ ค่าตอง นา จ้อบ จ่า แล่แง แน ทื่อช่างกานญา� 23 ไม้ ชฺา้ ง พา
จาวจี่ต่าง แฮ้งนา น้า ยาว บ่าฮา เค่ อือย่า� ชฺา้ ง แวน เวอ แมก่า ฮู แล่ชี่ อือ ช้อดย้า�
24 ชฺา
ื ย่า แวน ฮู แล่เปิน ยาว ย่อ อ่อกแอ เมอ� ลู้ม แล่ง ญา ค่าตอง แมก่า นี้
้ ง แฮ้ออ
ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� 25 จ้า อ่าซ่าง พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน น้าจ่า
แง� แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา กูญ่าม แน ปือซฺ้า แง� แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา ฮา เค่
แง� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา ก่ามป่อน ปี่ แง� พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ปล่อง
อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ แฮ้ง ปูน ปี่ แง�
19 คริสเตียนม้องน้าม

ศาสนา ม้าม้า ย้าง
ค่า ตอง ศาสนา ทื้อ อางแม่น แน อ่า ซ่าง เย้ ง จ่า แล่ง แง� จ้า ค่า ตอง ม่านป่อง
แฮ้ง นา ตอย อางเลิง่ จองไจ บ่า จา อือ จี่ ปี่ ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า ค่า ตอง นา จ้อ บจ่า แล่
แง แน ทื่อ ช่างกานญา� ยาว ยาง ศาสนา ปีน แตปีน นา แน ทื้อ ชี แฮ้ง เจิน
้ เจ้อ จอง
27
ไจ บ่าจา เป� พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ศาสนา อางกง่าอางเกิง ม้าม้า แฮ้ยา่ � ย่าเก
ย่าช่าวย่า อือนา แน แมม้าย ฮาก ปล่องฮู บ่าจา อือนา ปล่อง แฮ้งย้า เป� แน ค่าตอง
อางโต แฮ้งนา อางเลิง่ บ่าแม่น ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี อือนา บ่าปี่ ฮา เค่ แฮ้งย้า
เป�
26
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ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา บ่าฮูยา้ โจ
นอง เวอ� จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ล่าที่ อางฮื่อ จา ชี มาง
นา นื งบาชี นอง จี่ วด
ี อางซื้ง เพล่อ ปี่ ยาว� นองมู นี้ ง มือ ฮากนา บ่าฮูยา้ คูโจ� 2 จา
ว่าแน นอง โบสถ์ โย้เวอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น ย่อ อ้องล้าน ชีเด้� ชฺา้ ง ทื่อม่าง ม้า ค่าม ล่าชฺ่
อง กาน แล่ชี่ แน อางก่าอางตูม อางแม่น อือ ก่าตูม แล่ช�
ี่ จ้า ชฺา้ ง ทื่อม่าง ม้า อางตู
กอางพาน� ยา อางก่าอางตูม อางโซอางซา ช่าคาแม้แน ชี อือ ก่าตูม แล่ช�
ี่ 3 นอ ค่า
พ่าย่า อางก่าอางตูม อางแม่น อือ ก่าตูม แล่ชี่ มางนา แม่น ย้า ฮูพลา คูแง� แน ยาง
นา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง แง� “ต่างอี่ อางแม่น นู้เวอ ดื้ง ล่า ปาว� แน� จ้า นอย่า ค่า พ่าย่
า อางตูกอางพาน มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง แง� “นาย่า นู้เวอ จูง กาโน� แน บ่าอ่ายาว
“นาย่า กงา ล่าคื่อ ก่องทาง นู้เวอ ดื้ง กาโน� แน� 4 จาว่าแน นองมู นี้ ง แฮ้แม้แน ฮา
คูยาว นองมู นี้ ง มือ ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือ ก้อง เปิ่ ง อ่อก
ชี� แน นอ ค่าตอง ก่ามกืด บ่าแม่น แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อน คูช�
ี
5 คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� แม่น แน น้า คูโว� พาจาว ม้า ชฺา
้ ง อางตู
กอางพาน อือนา แช้ยู้ ยาว� พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง จาปาง ปี่ ชี�
่ แน พาจาว ม้า
ยองนา ยาง อางเมิง โย้เวอ อ้องดื้ง แล ปี่ แง� พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ยา่ พาจาว มาง
ชฺา้ ง ยางนา ลาก อือนา ปี่ แงแน ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งย้า เป� แน พาจาว มาง อางเมิง
แฮ้ยา่ มู่งท่า เวอ ดื้ง แง� 6 จ้า นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ฮูยา้ คูแง� จ้า
ชฺา้ ง นองนา คาม ล่า คูชี อือย่า� แน นองนา ศาล เวอ เซฺอ แล ล่า คูชี อือย่า� ชฺา้ ง อาง
จาอางปาง แฮ้ออ
ื บ่าอ่า ลา� 7 ยาว ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือย่า นอง จี่ วด
ี อางซื้ง มาง
นา คาตา แน ฮูยา้ คูง บ่าอ่า ลา�
8 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี� “ค่าตอง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง อือนา ลาก โว� ค่า
✡
ตอง นา ลาก จ่าแล่ง แฮ้งแม้ แน� แน� จาว่าแน นองมู นี้ ง จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางลี้
บอางล่า ว เวอ ม่า ฮา ปี่ ชี่ นี้ ง แม้ แน ฮา คู ยาว� นองมู นี้ ง มือ อางเลิง่ อางกง่า อาง
เกิง ฮา คูง ญา� 9 จ้า จาว่าแน นองมู นี้ ง ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา ชฺา้ ง อางจาอาง
ปาง อือก้อง เปิ่ งอ่อก คู ยาว� นองมู นี้ ง อางบล่าบ ฮา คูชี แน จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางลี้
10
บอางล่าว ม่าฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ แน ทื่อช่างกานญา� ไม้ จาว่าแน นองมู
นี้ ง อางลี้บอางล่าว ม่าฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน คาโคลาโค แน ฮายเค่ คู ยาว� จ้า
อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง ทื่อ ย่าง ฮา ซี ยาว� นองมู นี้ ง มือ อางลี้บอางล่าว
เวอ ม่าฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง โค แน ฮา ซี ชี แน ทื่อช่างกานญา� 11 ไม้ พาจาว “ฮาก อางบี่อา
งบล้อง อือนา จู้ บ่าเพล่อโจ�✡ แน จี่ ชี ม้าย่า� นี้ แม้ แน คาตา ย้า จี่ แล่ ช�
ี่ “ชฺา้ ง นา
✡
บ่าแซ่ โจ� แน� นองมู นี้ ยา่ ฮาก อางบี่อางบล้อง จู้ บ่าเพล่อ เวิม� จ้า ชฺา้ ง นา แซ่
ยาว� นองมู นี้ ง มือ อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง บ่าฮา เค่ เป�
12 นองมู นี้ ยา
่ บ้าเจอ จี่� บ้าเจอ ฮา เวิม บ่าลู่ม คูโจ� พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน
ล่าง แน� ยา อางลี้ บอางล่า ว นองนา ฮา อางบล่า บ ปูน ปี่ ล่าง แฮ้ง ไจ ต้าดต่อ น ล่า
แง� 13 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า คู ปาว� แฮ้แม้แน บ่าอ่า
ยาว พาจาว มาง นองนา บ่า ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า� จ้า จาว่า แน นอง ลากซื่ งกง่า กย้า
แฮ้ง อางจา แนยาว� นองมู นี้ ง มือ พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้งนา บ่ากงา แค คา�
1 คริสเตียนม้องน้าม

✡ 2:8 2:8 เลวีนิติ 19:18; มัทธิว 22:39
✡ 2:11 2:11 อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18
2:11 อพยพ 20:13-14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17-18
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พาจาว มางนา เจ่อ ยาว ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ย้าง

14 คริสเตียนม้องน้าม

นอง เวอ� บ้าเจอ จองไจ จา แง� จาว่าแน ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง
นี้ แม้แน จี่ แง� ยา พาจาว มางนา เจ่อ แงแน� จ้า ยา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง
บ่าฮา เค่� นี้ แม้แนยาว ยา พาจาว มางนา ม้าม้า แน บ่ากงา เจ่อ เป� ท้าว ยาง เจ่อ
แฮ้ยา่ ยางนา อางบล่าบ เวอ อางปล่องปูน ปี่ กงา กา ย้าล่า� บ่ากงา เป� 15 จาว่าแน
นอง คริสเตียนม้องน้าม อือ อางก่าอางตูม ตูมแล่เซฺ่อ บ่าจา� แน จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา
ยาว� 16 นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง นี้ แม้แน ก่ามป่อน ปี่ ยาว� “จาบื่อดื้งบื้อ
แน จา โว� อางก่า อางตูม ลู้ม แน ก่าตูม แล่ โว� จฺ่าก่อต้า งก้อ แน จฺ่า โว� แน� จ้า
ยา เจิน
้ เจ้อ บ่าปล่อง� ท้าว บ้าเจอ จองไจ จา แง� 17 พาจาว มางนา เจ่อ นี้ ง ทื่อช่าง
กานญา� จาว่าแน เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา ยาว เจ่อ แฮ้ง ซฺี้น ชี แน ทื่อช่างกานญา�
18 จ้า กาเทอกา ชฺา
้ ง ทื่อม่าง ม้าย่า นี้ แม้แน จี่ แง� “ชฺา้ ง ทื่อม่าง ม้า เจ่อ แง� ชฺา้ ง
ทื่อม่าง ม้า อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง� แน� จ้า กงา ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง แง� “นาง
เจ่อ ยาว เจิน
้ เจ้อ บ่ากงา ฮายเค่ แฮ้ง กงานา ฮายฮู ปี่ ล่าวแล� ยาว กงามมือ กงา เจ่อ
ยาว ฮายเค่ แฮ้ง นางนา ฮาฮู ปี่ ล่าแน� แน� 19 นองมู นี้ ยา่ พาจาว นี้ ทื่อม่าง ญา จา
แงแน เจ่อ คูแง�✡ แม่น คางญ้า� จ้า เจ่อ ซฺอก แน บ่าฮา คูโจ� ไม้ แด่ยา่ อืม นอง เจ่อ
คูชี แฮ้งแม้แน ย้า เจ่อ คูแง� แน ยองมู แฮ้ยา่ ยื้กยื้ก ย้า พาจาว มางนา แค คูแง�
20 ชฺา
้ ง ล่า จ่าง อือ เวอ� จาว่า แน นอง เจ่อ ยาว บ่า ฮายเค่ ยาว บ้า เจอ จองไจ จา
21
แง� อับราฮัม กงู อางฮู่ มาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้งนา เย้งฮู คูปาว� พาจาว ม้า อับรา
ฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยา พาจาว มางนา น้าจ่า แง� ยา พาจาว มาง ยางนา
ม่าฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แง� ยา ค่าตอง อางย่าย่าค่า อางเม้ง อิสอัค แน ชี่ มาง
นา ลอบาท่า อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ พาจาว มางนา ท่าน ชี�✡ 22 นองมู นี้ ง อางมย้าง คู
ย้า� อับราฮัม ยาง เจ่อ แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แงแน� ยาว ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ ยาง
เจ่อ แฮ้งนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า แม่น ปี่ แง� 23 นี้ ยา่ พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง เจ้ง แน
ฮา มย้าง ปี่ แง� พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี� “อับ ราฮัม พาจาว มางนา เจ่อ
แง� แน พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยาง เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า�✡
แน� นี้ งย้า อับราฮัม มือ “พาจาว มาง อางช่าง�✡ แน อางเม้ง กงาจ่า แล่ ช�
ี่ 24 นอ
งมู นี้ ง มือ กงามย้าง คูง ญา� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ นี้ ยา่ � พาจาว
มางนา เจ่อ ซฺอก แน บ่าอ่า� จ้า พาจาว มางนา เจ่อ ยาว ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง กงาฮา
เค่ แงแน�
25 ราหับ อางเลิง
่ ฮา ชี แฮ้งนา ฮู ปาว� ยา ค่าบาย่า อางโต ก่อง จ่าแล่ง อือ เป� จ้า
พาจาว ม้า ราหับ นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยา พาจาว มาง ชฺา้ งอางเลิง่ อางโชงค่าวฮู
มาง เย่ดนา ดื้งย้า ปี่ ชี� แน ยา ยองนา แก้บ้า ฮื่นย่า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ชี�
่ ✡
26 ชฺา
้ ง อือนา ฮู ปาว อางซ่าบ่ากลาง ยาว ซฺี้น ญา� เจ่อ ยาว บ่าฮา เค่ นี้ ง มือ บ่าเจ่อ
แน ทื่อช่างกานญา เป�

3
จี่ต่าง แล่ม แล่ โว

1 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ�

คู่ พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ฮู บ่ากงา เพล่อ คู
ซีค
่ ้า� ไม้ นอง อางแบ คูยา้ พาจาว ม้า กงูมู คู่ เพล่อ คูชี อือนา ที้ แน ต้าดต่อน แงแน�
✡ 2:19 2:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4
✡ 2:21 2:21 ปฐมกาล 22:1-14
✡ 2:23 2:23 ปฐมกาล 15:6
✡ 2:23 2:23 2 พงศาวดาร 20:7; อิสยาห์ 41:8 ✡ 2:25 2:25 โยชูวา 2:1-21
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2 ไม้

กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อางเลิง่ อางซี เลิง้ เลิง้ ย้า ฮา คูแง� อ่าซ่าง ค่าตอง ม่านล่า
แฮ้งนา บ่าปี่ จี่ ซี แน ฮา กงา กาแง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า กูยา่ งกูเจ้อ ย้า แม่น แง� แน ชฺา้ ง แฮ้
ม้า ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ แอ่ แน อางม่า ฮา ปี่ กงากา�
3 ป่ องนา อือ นา ฮู ปาว� บ้า เจอล้อ แม้ อางโต ฮื่อ เวิม� จ้า กงู ยองนา ฮา น้า จ่า ปี่
อางกงา� กงู ยอง น้าค้าง โย้เวอ น้าต้องซ่อน แง� ยาว ยอง น้าค้าง โย้เวอ ล่าตื่อ อา
งอี แฮ้ง พือ ตี้ด แง� ยาว กงู ล่าตื่อ อางอี โย้เวอ จาก เมอ ยองนา บ้าเจอ ม่ายฮา ปี่
เวิม อางกงา ย้า� 4 ล้อง แฮ้งนา ฮู ปาว� บ้าเจอล้อแม้ ฮื่อ เวิม� แน บ้าเจอล้อแม้ ฮ้า
งม้าน ตอ แล่ง เวิม� จ้า หางเสือ อางอี แฮ้งญา ล้อง มางนา ฮา ชฺา้ งค้าบฮู มาง แล ปี่
ซี่ง โย้เวอ ล่อย แล ปี่ กงา กาแง� 5 ม่านล่า แฮ้งแม้แน ย้า� ม่านล่า นี้ ยา่ บ่าฮื่อ� จ้า
อางเลิง่ อางฮื่อ อือ จี่ โอ่ด อางกงา� เย้งฮู ปาว ซ่องก่อง เวอ นาบาตา แน บี่ท่อจฺ่อ อ่
อกแล ชี แฮ้ยา่ � บี่ท่อ อางอี เวอ จายล้า แง เป� 6 ม่านล่า นี้ ยา่ บี่ท่อ แน ทื่อช่างกาน
ญา� ม่านล่า นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ปลื้ง ย้า จา แง� แน กงู อางโต นู้เวอ ดื้ง แง�
แน กงู อางโต นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ฮาย บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง แน ฮา ปี่ แง� แน ม่านล่า
นี้ ยา่ บี่ท่อ ล่าลูก เวอ จายล้า ชี แฮ้ง ไจ กงู จี่วด
ี แฮ้งนา พี ล่าง�
7 กงู ซ้าด กู ยา
่ งกูเจ้อ อือนา ฮาย กงู นา อางน้าจ่า ปี่ ล่ากงา กาย้า� 8 จ้า กงู ยา่ ค่า
ตอง ม่านล่า แฮ้งนา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ แอ่ แน บ่าม่าจี่ ปี่ กงากา� ม่านล่า
นี้ ยา่ อางโซ้ก� บ่าแม่น� อางปีด อือ ปลื้ง ย้า จา แง� 9 กงู ค่าตอง ม่านล่า นี้ ง ไจ พา
จาว กงู อางโบ้ ง เพล่อ ชี มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง� แน กงู ค่า ตอง ม่านล่า นี้ ง ไจ
ชฺา้ ง พาจาว มาง ยาง แม้แน แต่งล้า ปี่ ชี่ อือนา แซ้งว้าน คูแง�✡ 10 ม่านป่อง ทื่อป่อง
นี้ ยา่ ตื่น สรรเสริญ จี่ต่าง แน แซ้งว้าน จี่ต่าง อือ คาตา ย้า จา แง� คริสเตียนม้องน้าม
นอง เวอ� นี้ แม้แน บ่าปี่ เพล่อ โจ เป� 11 ล้างบ้อ ทื่อบ่อ โย้เวอ บ้าเจอล้อแม้ ล้าง อาง
เปล่ อ แน ล้าง อางอ้าม ทื่ งกง่า แน อ่ อกล้า กงา กาแง� 12 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง
เวอ� ซื่อ ไค่ มี้ ล่อ ก ป่าง มางนา บ้า เจอล้อ แม้ ม้า ค้า ม อางซื่อ ซื่อ อ่อก ปี่ กงา กาแง�
แน อ่างูน
่ ป่าง มางนา บ้าเจอล้อแม้ ซื่อพล่อง อางซื่อ ซื่อ อ่อกล้า ปี่ กงา กาแง บ่ากงา
เป� ล้างบ้อ เวอ ล้าง อางอ้าม อ่อกล้า ชี นู้เวอ ล้าง อางเปล่อ คาตา แน บ่าอ่อกล้า แล่
กงา กาเป�
พาจาว มาง ก้อง วีไ่ ซป้านญา จาย ลือ ชียา้ ง
ค่าตอง วีไ่ ซป้านญา อางจา แน อางแบอางบู้ แน เย้ง จ่าแล่ง อือย่า� ค่าตอง
อางโต แฮ้ง แม่น แน ฮูพลา จ่าแล่ โว� แน จี่วด
ี กง่าเกิง้ แน ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา
คู โว� ไม้ ฮากนา มย้าง ปี่ ง นอ วี่ไซป้านญา อางจา ม้า ม้า แน� แน ค่า ตอง ฮาก ล่อ
บ่าปา แน แม่น ชี แน บ่าเย่ง จ่าแล่ โจ� 14 จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา เจอค้อย แง�
แน ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา ซี้ แง� อ่าซ่าง มางนา บ่าจี่โอ่ด โจ ค่าตอง วีไ่ ซป้านญา
อางจา� แน บ่าจี่ จ้อบ โจ� 15 ไม้ ก่ามกืด นี้ แม้แน ชี่ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก้อง บ่ากงา จา
ยลือ� แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ� จ้า ชฺา้ ง อางเมิง
นู้เวอ แน แด่ยา่ อือ ก้อง จายล้า แง� 16 บ้าเจอล้อเกิง้ เวอ เจอค้อย ลางกา แง� แน
ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา ซี้ แง� โย้เวอ อางซื่กอางซ่าก� แน อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่ ง
กูเจ้อ อือ ปลื้ง ย้า จา แง�
17 ยาว นี้ ยา
่ พาจาว มาง ก้อง วีไ่ ซป้านญา จายลือ ชี อือ ย้า� อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือ�
ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าซีบ่าแล ลางกา อือ� ยาว อางเซิง่ อางไซ่ด่อล่อ อางด่อ ม่าอูบ
่ อางไง่
อือ� ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางช่าง เพล่อ ช่าง อือ� ยาว ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิง่
13 ชฺา
้ ง

✡ 3:9 3:9 ปฐมกาล 1:26
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อือ แน อางเลิง่ อางแม่น อือ ปลื้ง แน จา อือ� ยาว อางกง่า อางเกิง อือ� ยาว อางซื
ออางปลอง อือ� 18 อางเลิง่ อางจาอางดื้งบื้อ นี้ ยา่ กอซื่อ อือ แน ทื่อช่างกานญา� อ่า
ซ่าง ชฺา้ ง 2 มู ซีแล ลางกา ชี อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แม่น ลางกา ปี่ แล่ กงากา
แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางจาอางดื้งบื้อ อางนื อ แฮ้ง คลา ญา� อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา
ชี แฮ้ยา่ น่าว่าฮู มาง กอ คลา ยาว กอ กงา ชี แฮ้งแม้แน ย้า�

4

พาจาว มางนา น้าจ่าง ย้าง
นองมู นี้ ยา่ อางแบ ล่า� นอ บ้า เจอฮาย ซีแล ลางกา แงแน� นอง ซีแล ลางกา
แฮ้ยา่ � ไม้ นอง นื งบา เวอ ตานฮา นองนา ก่าจ่า ล่า ซี่ แฮ้มาง ปาปาย ย้าเป� 2 นองมู
นี้ ยา่ กงาซี้ ยาว� จ้า บ่ากงา แฮ้งย้า แซ่ ลางกา แง� นอ เจอค้อย ลางกา แง� แฮ้งย้า
ซีแล ลางกา แง� นอง บ้าเจอ กงา ซี้ ยาว บ่ากงา แฮ้ยา่ � ไม้ นอง พาจาว มางนา บ่า
ป่า แฮ้ง ปาปาย ย้า� 3 จ้า นอง ป้า ยาว บ่า กงา นี้ ย่า� ไม้ นอ บ่า กง่า บ่า เกิง แน ป้า
คูแง� ไม้ นอ เย้ง แง� พาจาว มาง นองนา อางเกิง่ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ไจ ค่า ตอง ตานฮา
มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ แงแน�
4 ชฺา
้ ง บ่าซือบ่าปลอง อือ เวอ� นองมู นี้ ยา่ บ่าแบ คูล่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่ อา
งก้อ อือนา พาจาว มางนา ล่อบ่าปา แน ลาก นี้ ยา่ � พาจาว มางนา เม้อ แงแน ทื่อช่าง
กานญา แน� นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา ลาก แง�
ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มางนา เม้อ แงแน ทื่อช่างกานญา� 5 นองมู นี้ ยา่ บ่าเย่ง คู โจ
เป� พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้
แน แต้ม ชี ชี� “อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง พาจาว มาง กงู นา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ม้าย่า
กงูนา พาจาว มางนา ทื่อม่าง ญา ลาก ปี่ ล่า ซี่ แง� แน� 6 จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา
ลากซื่งกง่ากย้า แง� พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“พาจาว ม้า ชฺา้ ง อ่อนจ่าแล่ง อือนา บ่าซอ�
จ้า ยา ชฺา้ ง บ่าอ่อนจ่าแล่ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง�✡ แน�
7 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ พาจาว มางนา น้าจ่า คูปาว� แน นองมู นี้ ยา
่ นอง น่า
ซื่ง แฮ้ง ตื้ด แล่ คูโว� ยาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา บ่าน่าจ่า โจ� ยาว ซาตานแด่ยา่
ยอคา มาง นองนา ฮื่น ล่าแง� 8 นองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ก้อง แท้ แน อ้องล้าน คูโว�
ยาว พาจาว มาง นองก้อง แท้ แน ดื้ง แง� ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ เวอ� นอง อางบล่าบ
ฮา แฮ้ง ว่าง คูโว� แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา ทื่อม่าง แน บ่าลาก อือ เวอ� นอง นื งบา
แฮ้ง ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ คูโว� 9 จาว่าแน นอง อางบล่าบ ฮา ยาว แมปื้ อ เซฺ่อ แน อูง้ ฮ้าว ล่า
คูปาว� แน อื้อ แฮ้ง ว่าง ยาว อูง้ ล่า คูปาว� แน ม่อนซ้า แฮ้ง ว่าง ยาว นื งบาชูม
่ ล่า
10
คูปาว� ยาว นองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าจี่โอ่ดจ่าแล่โจ� ยาว จี่วด
ี
อางซื้ง มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าแง�
1

พาจาว ม้า อางลี้บอางล่าว แต่งฮู แน ต้าดต่อนฮู มาง ย้า
คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� อางซี อางแล บ่า จี่ กาน ลางกา โจ� ไม้ อ่า ซ่าง
คริสเตียนม้องน้าม อือนา อางซีอางแล จี่กาน ยาว ต้าดต่อน แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว
มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา อางซีอางแล จี่กาน ยาว ต้าดต่อน ชี แน ทื่อช่างกานญา�
จาว่าแน นอง อางลี้ บอางล่าว แฮ้งนา ต้าดต่อน ยาว� นอ พาจาว มางนา ฮูยา้ ชี แน
ทื่อ ช่างกานญา� 12 อางลี้ บอางล่า ว แต่ง ฮู แน ชฺา้ ง อือ นา ต้าดต่อ น ฮู นี้ ย่า พาจาว
11

✡ 4:6 4:6 สุภาษิ ต 3:34

ยากอบ 4:13
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มาง ทื่อ ม่าง ญา� ยา ล่า ที่ อางจา ชฺา้ ง อือ นา ปล่อง อางบล่า บ ปูน ปี่ เวิม อางกงา�
ก่างพยา เวิม อางกงา� ท้าว นอ อ่าซ่าง� บ้าเจอฮาย ฮากนา ต้าดต่อน กว่า แง�
จี่โอ่ด อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ ย้าง
จี่ นี้ งนา แม่น แน น้า คู โว� นองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ คูแง� “มี้นืง บ่าอ่ายาว
นี้ เซฺ้อ เวอ กงู อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง แล คูแง� แน กงู โย้เวอ ทื่อ ปี ดื้ง อางเกิง่ ก่อง แล
คูแง� ไม้ พลู้ บย่า แน กงา ปี่ แง แนนอ� แน� 14 นองมู นี้ ยา่ บ่าแบจ่า แล่คู นี้ เซฺ้อ เวอ
ค่าตอง จี่วด
ี นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�✡ ชฺา้ ง จี่วด
ี นี้ ยา่ ซอทา อางด่า เวอ เม้ยล้าง
ทื่อชีด
่ กลา ยาว โปยว แอ ชี อือ แม้แน ย้าเป� 15 นองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ คู ปาว� “จา
ว่าแน จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบาจาบ แงแน ยาว� กงู จี่วด
ี จา แล แล่ คูแง� แน กงู แฮ้ง
16
ฮา นี้ ง ฮา ย้า ฮา คูแง� แน�
จ้า อามือ นอ อ่อนจ่า แล่ คูง แน จี่ โอ่ ด จ่า แล่ คูแง�
กูยา่ งกูเจ้อ จี่โอ่ดจ่าแล่ง นี้ ยา่ อางซี แอ่ ย้าเป� 17 นี้ แม้แนยาว อ่าซ่าง ค่าตอง บ้าเจอ
อางเลิง่ อางแม่น กงาฮา แงแน แบน ยาว บ่าฮา แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางบล่าบ ฮา ญา�
13 กงา

5
ชฺา้ ง อางจาอางปาง อือนา ม่าอูบ
่ ย้าง
อางจาอางปาง อือ เวอ� กงา จี่ นี้ งนา แม่น แน น้า คูโว� นองมู นี้ ยา่ แมปื้ อ
เซฺ่อ แน อูง้ ฮ้าว คูปาว� ไม้ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อือย่า นองก้อง แท้ล้าน ญา� 2 บ่า
มล่าง ยาว นอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา อือย่า ปู่ แง แน เพ่อ แอ แง� แน นอง
อางก่าอางตูม แฮ้ ฮอต่าม เท่อ แง� 3 นอง พลู้ แน ค่าม แฮ้ยา่ คี้แม้ง จฺ่า แง� พาจาว
มาง ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ คี้แม้ง แฮ้ยา่ นอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง พาจาว มางนา ม่าแบ
ปี่ แง� แน คี้แม้ง แฮ้ยา่ นอง อางซฺ่าอางคอ แฮ้ง จฺ่า แง� บีท
่ ่อ พี ชี ช้อด ย้า� ฮูปาว�
อางญ่าม อางนื งลีน แฮ้ง เคิน เวิม� นองมู นี้ ยา่ อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา ซฺ้าช้อน
คูง แฮ้ง บ่า ว่าง คู�✡ 4 นองมู นี้ ยา่ นอง น่า โย้เวอ ชฺา้ ง กอแย่ คูชี อือ นา ล่า กานว่าฮู่
บ่าปี่ คู� ยอง จี่จ่าบ อางเซง แฮ้ง น้า โว� แน พาจาว กงู จี่วด
ี อางซื้ง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่
5
✡
ม้า ย่า ยอง อู้ ง ฮ้า ว อางเซง แฮ้ง กงากย่า ญา�
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ นอง จี่ วด
ี นี้ ยา่
นาบาตา ย้า จาปาง แน ม่อนซ้า คูแง� นองมู นี้ ยา่ อ่ามย่าง ชฺา้ ง อือ บู่ก่า จฺ่า ปี่ ยาว
ตู่ง ยาว ซฺ่ืย แซ่ แอ ชี อือ ช้อด ย้า� นองมู นี้ ง ทื่อ ช่างกานญา นอ ตู่ง แอเคอ ย้า จฺ่า
ต้าง คูแง� ไม้ นองนา แซ่ ล่าง แฮ้นืง นา ล่อ แง แนนอ� 6 นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางซี บ่า
จา อือนา ต้าดต่อน แซ่ คูช�
ี จ้า ยองมู แฮ้ยา่ นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา ล่าคู�
1 ชฺา
้ ง

ก่ามโอ่ด จา โว
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� โอ้ด ชี คูโว� จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ
แล่ แฮ้นืง เวอ เคอ แน� บ่าลู่ม คูโจ� น่าว่าฮู ค่าตอง น่า โย้เวอ กอ ล่อ แย่ คูง อือย่า
ยอ กูนืง ย้า โอ้ด ล่อ คูแง แน� ยองมู นี้ ยา่ มู่งฮ่อลือญ่าม ต่องก่าต่าง ลือ ชี แฮ้นืง เวอ
จาย กอแย่ญ่าม เคอ ชี แฮ้นืง เวอ เคอ ย้า โอ้ด ล่อ คูแง� 8 นองมู นี้ ง มือ ทื่อช่างกาน
ญา โอ้ด ล่อ คูโว� นื งบาบ่าด่อ คูโจ� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ นื ง ย่าง แท้ล้าน
ญา�
9 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางเลิง
่ บ่าซฺ้า จี่ ลางกา โจ� ยาว พาจาว มาง นอง
นา ต้าดต่อน ล่าเมอ นองนา วีบ
่ ่าก บ่าปี่ ไจ ล่า� พาจาว ต้าดต่อนฮู ม้าย่า ชฺา้ งอางเมิง
7 นี้ แม้แนยาว

✡ 4:14 4:14 สุภาษิ ต 27:1

✡ 5:3 5:3 มัทธิว 6:19

✡ 5:4 5:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:14-15
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นู้เวอ ลือ ชาเคิน ลืงญา� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อ่าล่อม เมอ อ้องล้า เวิม อางกงา
ย้า�
10 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ปื้ อซฺ้า โว� แน นองมู
นี้ ง ยอง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คู ปาว� ยองมู นี้ ยา่ ยอง ก้อง บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่
อางตูกอางพาน บ่าแม่น ตอล้า เวิม โอ้ด คูแง� 11 กงู ยองนา ชฺา้ ง ก่ามโอ่ด จา ปาปาย
อางเลิง่ อางแม่น กงาบู้ คูชี อือ แน ฮ้าว คูแง� นองมู นี้ ง โยบ✡ ก่ามโอ่ด อางเลิง่ แฮ้ง
กงากย่า คูง ญา� แน นองมู นี้ ยา่ อางแบ คู ยา้ อางนื งลีน แฮ้นืง เวอ จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า
ยางนา ก่ามป่อน อางบย่า ย้า ปี่ ชี แน� ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา กูญ่าม ย้า ลาก
✡
ซื่งกง่ากย้า แง�
ค่าตอง จี่ต่าง แฮ้ง แล่ม แล่ โว
นอง เวอ� นี้ เลิง่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา เป� นอง ก่ามค่าน ฮา
เมอ นี้ แม้แน บ่าจี่ คูโจ� แทแล ตื่อ ล่าโว� นื้ งชฺา่ ปล่าก กลา แอ ล่าโว แน� ยาว เจิน
้
เจ้อ นา บ่ากงา จี่ เคอ คาเป� จ้า อางอ้า แนยาว “อางอ้า� แน จี่ โว� จ้า บ่าอ่า แนยาว
“บ่าอ่า� แน จี่ โว� ยาว พาจาว มาง นองนา ต้าดต่อน ล่าเมอ นองนา วีบ
่ ่าก บ่าปี่ ไจ
ล่าเป�✡
12 คริสเตียนม้องน้าม

ชฺา้ ง เจ่อ อือ อธิษฐานจี่ต่าง ล่าที่ อางจา ย้าง

13 นอง อางมู โย้เวอ� อ่าซ่าง นื งบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ ชี�

ชฺา้ ง แฮ้มางนา อธิษฐาน
ฮา ปี่ โว� นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง นื งบาต่องม่อนซ้า ชี� ชฺา้ ง แฮ้มางนา เพ่งฮ่าว พา
จาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ โว� 14 นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง ด้ากย้าง ชี� ชฺา้ ง แฮ้มาง
นา คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ นา ป้า ยางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ปี่ โว� แน ยอง อธิษฐาน
ฮา เมอ ยองนา จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเม้ง แฮ้ง จี่อ่อก ปี่ โว� แน ยองนา นํ้ามันมะกอก
แฮ้ง ชฺา้ ง อางด้า มางนา ต่า ปี่ โว�✡ 15 เจ่อ ยาว อธิษฐาน ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางด้า อือนา
อางปล่อง กงากา� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง อางด้า อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แก่น
คา ปี่ แง� แน พาจาว มาง ยอง อางบล่าบ ฮา ชี อือ อางซีอางบล่าบ บ่ายู�
่
นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ นอง อางบล่า บ ฮา คูชี แฮ้ง ม่า แบ ลางกา ปี่ ปาว�
แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ลางกา ปาว� ไม้ นอง พ่าญ่าด แฮ้ง โปยว คาไล� ชฺา้ ง อางแม่น อือ
อธิษฐานจี่ต่าง แฮ้ยา่ ล่าที่ อางจา�
16

17 พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู

เอลี ยาห์ นา ฮู ปาว� ยา ชฺา้ ง กงูมู นี้ ง ชฺา้ ง เพล่อ คูชี แฮ้ง
แม้ แน ย้า� ยา นาบาตา ปีน แตปีน นา อธิษฐาน ฮา แง� ยา มู่ง ฮ่อ บ่า ลือ โจ แน ป้า
แง� ยาว มู่งฮ่อ บ่าลือ แน 3 ปี 6 ลา เย�✡ 18 ยาว ยาง อธิษฐาน ฮา ป้า มู่งฮ่อ ลือ ปี่ ชี�
่
✡
ยาว พาจาว มาง มู่งฮ่อ กลา ลือ ปี่ ชี�
่ ยาว นื้ งชฺา่ ท่า โย้เวอ มู่งฮ่อ ล้างเจ้น น้าว� ยาว
อางคลาอางซ้าง แต่ออ
่ กล้าน น้าว�
19 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาว่าแน นอง อางมู โย้เวอ ชฺา
ี
้ ง ทื่อม่าง มาง จี่วด
แก้บ้า ย่อ ซี แล่ยาว� อางเลิง่ ม้าม้า โย้เวอ เจิก
่ อ่อกแอน ยาว� ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ยาง
นา ซฺ่ืย พ่าวล้า นองนา ซฺ้า ล้า แล่ กงา กายาว� 20 นองมู นี้ ง มือ บ่า ลู่ ม คูโจ เป� ชฺา้ ง
อางบล่าบ จี่วด
ี แก้บ้า แฮ้ง ย่อ ซี แล่ชี่ แฮ้มางนา ปล่อง พาจาว มางก้อง ซฺ่ืยซฺ้า ล้าแล่ชี่
แฮ้ม้าย่า� ชฺา้ ง อางบล่าบ แฮ้มาง อางค่องอางล้า มางนา ซฺี้ อางเลิง่ โย้เวอ ปล่อง กงา
✡ 5:11 5:11 โยบ 1:21-22 ✡ 5:11 5:11 สดุดี 103:8 ✡ 5:12 5:12 มัทธิว 5:34-37 ✡ 5:14 5:14
มาระโก 6:13 ✡ 5:17 5:17 1 พงศ์กษั ตริย์ 17:1; 18:1 ✡ 5:18 5:18 1 พงศ์กษั ตริย์ 18:42-45
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ปูน แล่ ปี่ ชี่ แน� ยาว ยา ชฺา้ ง อางบล่าบ แฮ้มางนา ปล่อง อางบล่าบ อางอีบ่าอ่า กงา
ปูน แล่ ปี่ ชี่ เป�✡

✡ 5:20 5:20 สุภาษิ ต 10:12; 1 เปโตร 4:8

1 เปโตร 1:1

495

1 เปโตร 1:5

เปโตร คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ
ชียา
้ ง

1 เปโตร

เปโตร โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ นี้ ยา่ เปโตร แต้ม ชีเย� เปโตร พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น
โย้เวอ ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ย้าเย่� โจ้ดมาย นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง ฮาก อางเมิง เวอ ดื้ง คูชี
อือนา แต้ม เคอ แง� ไม้ อางเลิง่ ยอง นื งบากงาแก่นจ่า คาแม้แน ชี่ แฮ้ง ม่าอู่บ เย�
แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง นี้ ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง
แล แงแน ม่าอู่บ เย� แฮ้ญ่าม เวอ คริสเตียนชฺา้ ง นี้ อ้อ
ื ย่า นาบาตา เย นื งบาต่องตูก
พาน คูแง� แฮ้งเย่ เปโตร มือ ยองนา ม่า แง� พาจาว ม้า ยองนา บ่า ลู่ ม แน� ยาว
ไลเทอ ย้าเย่ ม่า ชี� ไม้ ยอง นื งบาต่องตูกพาน คู เมอ� ยองนา บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ แง
แนนอ� ยาว เปโตร มือ คริสเตียนชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ม่า จาม ชี ปี่ ง เย� ยอง ก่ามป่อน บย่า
แน กงาบู้ คูชี แฮ้งนา� แน พาจาว มาง ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แฮ้งนา� นี้ แม้
แนยาว ยองมู นี้ ยา่ กง่าเกิง้ แน จี่วด
ี กงาไจ คูแง� ไม้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง
แนนอ�
เปโตร โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 นี้ ยา่ � ยา คู่ บ่ากง่าบ่าเกิง แน ม่าอูบ
่ อือนา จี่ เคอ แง�
คู่ แฮ้ออ
ื ย่า แบบู้ อางเลิง่ ม้าม้า แน พระเยซู คริสต์ พ่าว ลือ แล่ อางเลิง่ แฮ้ง บ่ากง่า
บ่าเกิง แน ม่าอูบ
่ คูแง�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปโตร� พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก ม่าง เป�

1 กงาย่า

กงา นองมู พาจาว มาง แช้ ยู้ ชี อือ นา แต้ม เคอ แง� นองมู นี้ ยา่ เจิก
่ ลางกา ชี�
ยาว ปอนทัส แควน� กาลาเทีย แควน� คัป ปาโดเซีย แควน� เอเชีย แควน แน บิ ธี
เนี ย แควน อือเมอ ดื้ง แอ คูช�
ี 2 พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี นี้ ม้า นองนา แช้ยู้ ล่าชี�
่
ยาง กื้ด คาน ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า� ยาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองนา
ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าชี�
่ ไม้ นองนา พระเยซูคริสต์ นา น้า จ่า ปี่ ล่าแง� แน นองนา ยาง ซฺี่
แฮ้ง แน ยาง ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย อางซีอางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง แนนอ�
พาจาว เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยองนา แม่นแนกงาจากงาดื้ง แล
ปี่ ปาว�
จี่วด
ี ม้าม้า กงาจาย แล แงแน นื งบาแก่นจ่าง ย้าง
พาจาว� พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางโบ้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คู
ปยา� ยา กงูนา จี่วด
ี อางซฺ่ือ กงาบู้ ปี่ ล่าแง� ไม้ ยาง กงูนา นาบาตา ลากซื่งกง่ากย้า
ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย แน� นี้ เลิง่ ม้าม้า แน เพล่อ ชี นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่
แฮ้ง ปาปาย ย้า� แฮ้งย้า กงูม มือ ม้าม้า แน นื งบาแก่นจ่า คูแง� 4 พาจาว ม้า มู่งท่า
โย้เวอ ก่ามป่อน อางอีบ่าอ่า กอ ชี ชี นองนา ปี่ ล่าแง แน� ก่ามป่อน นี้ อ้อ
ื เจ้อ บ่าเพ่อ
บ่าปู่ บ่าอี ลู่ง แน บ่าโปยว แอ เป� 5 พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ แน นอง เจ่อ แฮ้ง ไจ นองนา
ฮูพลา ล่าแง� ยาว พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ� ยา นองนา อางซีอางบล่า
บ ปล่องปูน ปี่ ล่าแง�
3 กงู
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6 ยาว

นี้ เลิง่ นองนา นาบาตา ย้า ฮา กย่าง ปี่ ล่า คูแง� จ้า อามือ นอ อางเลิง่ ไลย่
างไลเจ้อ ย้า กงาโอ้ด ตูก พาน คูแง� จ้า ทื่อ ฟ่าง ญา เป� 7 ยาว นี้ ยา่ นอง เจ่อ แฮ้ง
นา นื งบาเจ้อฮู ล่างเป� ยาว นี้ เลิง่ ฮายแบ ปี่ แง� นอง เจ่อ นี้ ย่า ม้า ม้า แน� นอง
เจ่อ แฮ้ ค่าม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง� ไม้ ค่าม บีท
่ ่อ พี ยาว ฮาย เก้อ เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ อืมมือ
น่ อง เวอ อางพยา วี กงากา น้ อ� จ้า นอง พระเยซู คริสต์ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เคอ
แน� ยางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน คู ยาว� แน นองนา นื งบาเจ้อฮู ล่าง แฮ้ง เปิน
เมอ� พาจาว มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง�
8 นองมู นี้ ยา
่ พระเยซู นา บ่ากงามย้าง กางซื้ง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม นองมู นี้ ง ยาง
นา ลาก คูแง� อามือ นองมู นี้ ยา่ ยางนา บ่ากงามย้าง กาซื้ง� จ้า นอ ยางนา นื งบาชี
คูแง� นอย่า กย่าง คูแง จี่เพ้ก ลื่อเซฺ่อ บ่าจา แอ เคอ ย้า� 9 นอง กย่าง คูง นี้ ยา่ � ไม้
นอ นื งบาแก่นจ่าง นอ จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ คูแง แน� ยาว พาจาว มาง นองนา อางปี่ ล่า
ม้าม้า ย้า� ไม้ นอ พระเยซูคริสต์ นา นื งบาชี คูแง น้ อ�
10 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู

อือย่า จี่วด
ี ม้าม้า อางเลิง่ แฮ้งนา มอ ชี คูช�
ี ยองมู นี้ ยา่ อา
งบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ แฮ้ง แม่น ที้ ย้า ซฺ้า กว่า คูแง� แน ยองมู นี้ ยา่ แบ คู ซี้ง
แง� พาจาว ม้า บ้า เจอล้อ แม้ ชา ฮา� แน ยา นองนา บ้า เจอล้อ แม้ ลากซื่ งกง่า กย้า
ล่าแง แน� 11 พระเยซูคริสต์ ม่าง อางค่องอางล้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือก้อง ดื้ง ชี
ม้า� พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือนา พระเยซู คริสต์ ตูกพานลาบ้าบ อางเลิง่ แฮ้ง อางด่า
เวอ ย้า ม่าย ชี ลาง ชี� แน น่ อง โย้เวอ พาจาว มาง พระเยซู คริสต์ นา โญกจ่าญ่อจ่า
อางเลิง่ แฮ้ง อางด่า เวอ ย้า ม่าย ชี ลาง ชี� แฮ้งย้า ยอง แบ คู ซี้ง แง� อางเลิง่ นี้ ออ
ื
อาล่อม ตอล้า แง� แน แฮ้ญ่าม บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�
12 จ้า พาจาว ม้า พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ นา นี้ แม้ แน ม่าย ชี� ยอง อางเลิง
่ มอ ชี
ชี แฮ้ยา่ � ยองมู แฮ้ บ่ากงามย้าง� จ้า ชฺา้ ง น่ อง เวอ เกิด
้ ลือ ชี อือ กงามย้าง แงแน�
ยาว ชฺา้ ง น่ อง เวอ เกิด
้ ลือ คูชี อือย่า กงูมู นี้ ง ย้าเป� ยาว อามือ นองมู นี้ ยา่ อางเลิง่
อางแม่น นี้ เลิง่ กงาแบ คูแง� ไม้ นองนา ชฺา้ ง อือ ป่าว ม่ายแบ ปี่ ล่าแง� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มู่ง ท่า เวอ จาย ลือ ชี มาง ล่า ที่ แฮ้ง ไจ ป่าว คูแง�
อางเลิง่ นี้ เลิง่ นาบาตา นื งบาม่านคาบอล้อ ย้า� ไม้ ซ้ามบา เท่วาด่า อืม แบ คู ซี้ แง�
จี่วด
ี เซฺิง่ ซฺ้าง แน ไจ ย้าง
13 นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ วีไ่ ซป้ านญา จา แน จี่ วด
ี ไจ คู ปาว� กูญ่าม แน อาง
โต แล่ม แล่ คูโว� แน พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน นื
งบาแก่น จ่า คูโว� ก่ามป่อน แฮ้ ยา่ พระเยซู คริสต์ พ่าว ลือ เมอ พาจาว มาง นองนา
ก่ามป่อน ปี่ ล่าง แฮ้งย้า เป� 14 พาจาว มางนา น้า จ่า โว� แน ค่าตอง ตานฮา มาง ย่า
เจ่น บ่าเพล่อ โจ� ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง บ่าแบกงากา แน ฮา เมอ
จี่วด
ี ไจ คูชี แฮ้งแม้แน� 15 จ้า นองมู นี้ ยา่ บ้าเจอ ฮา เวิม กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง
ปี่ โว� พาจาว นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ มาง เซฺิง่ ซฺ้าง ชี แฮ้งแม้แน� 16 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้
แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� “เซฺิง่ ซฺ้าง โว� ไม้ กงา อางเซฺิง่ อางซฺ้าง น้ อ�”✡
17 นอง อธิษฐาน ฮา คู เมอ พาจาว มางนา อ่าโบ้ง แน ฮ้าว เวิม� จ้า บ่าลู่ม คู โจ เป
ยาง ต้าดต่อ น เมอ� ยา อ่า ซ่าง มางนา แมก่ า บ่า ชี แน� นี้ แม้ แนยาว นอง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คู เมอ� นอง มือ พาจาว มางนา แค นาบทื้อ คู โว� 18 ไม้ ค้า
✡ 1:16 1:16 เลวีนิติ 11:44-45; 19:2; 20:7
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แต้ โย้เวอ นองมู นี้ ยา่ อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้บอางล่าว จองไจ บ่าจา อือ ย่าเจ่น เป� พา
จาว ม้า ค่าม แน พลู้ ก่างพยา อางกงา อือ บ่ากงา ไจ� นองนา ไคล่ ย่าเจ่น ปูน ปี่ ล่า
เป� 19 จ้า พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ ซฺี่ อางฮูอ
่ างคา แฮ้ง ไจ แง� ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี่
นี้ ยา่ แกะอางย่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เจิน
้ เจ้อ อางฮ่อย บ่าจา อือ ซฺี่ แฮ้แม้แน ย้าเป� ค้า
แต้ ชฺา้ ง อือย่า แกะอางย่า อือ ซฺี่ แฮ้ง ไจ พาจาว มางนา ท่าน คูแง� ไม้ ยอง อางซีอา
งบล่า บ แฮ้ง ปูน ปี่ แง แนนอ� 20 พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์ นา แช้ ยู้ ลาง ชี� ยาง
ชฺา้ งอางเมิง บ่า แต่ง กาซื้ง แน ฮา เมอ ย้า� จ้า ยาง กงู นา พระเยซู คริสต์ นา อามือ
อางญ่าม อางลีนอางทาง นู้เวอ แบกงา ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง
แนนอ�
21 ยาว นอง พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี นี้ ยา
่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้าเป� พา
จาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา แต่ล้า แล่ ปี่ ชี�
่ แน ยา พระเยซูคริสต์ นา โญกจ่าญ่อจ่าง�
นี้ งย้า นอง พาจาว มางนา กงาเจ่อ คูง นี้ ยา่ � แน ยางนา นื งบากงาแก่นจ่าง นี้ ยา่ �
22 นอง อางเลิง
่ ม้า ม้า แฮ้ง นา เจ่อ คู เมอ� นอง นื งบา แฮ้ง มือ เซฺิง่ ซฺ้าง คูง ญ้า�
อามือ นองมู คริสเตียนม้องน้าม นี้ ยา่ ปีนแตปีนนา แน ลากฮูม ลางกา โว� นี้ แม้แน
ยาว นื งบา โค แน ลากฮูม ลางกา โว� 23 ไม้ นองมู นี้ ยา่ อางซฺ่ือ กงา เกิด
้ แล่ คูง ญ้า�
แน นอง จี่วด
ี ม้าม้า จา นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า� พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ จี่วด
ี จา
แล แง�
24 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ยา่ บู่ก่า ช้อด ย้า�
ยอง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ยา่ น่าตูง โย้เวอ ซ่องก่อง แวย่า อือ ช้อด ย้า�
บู่ก่า นี้ ยา่ แฮ่ว กือ แอ แง� แน แวย่า นี้ ยา่ ลูน กลาง โปยว แอ แง�
25 จ้า พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา
่ จา แล แง�”✡
แน พาจาวจี่ต่าง นี้ ยา่ อางเลิง่ อางแม่น นองนา ป่าว แบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป�
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อางเลิง่ บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา แฮ้ง วี โค โว
อางเลิง่ บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา คูง อือ วี โค โว� บ้าเจอ อางเลิง่ เวิม
บ่าจี่ จ้อบ ลางกา โจ� แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ แน บ่าฮา โจ� บ่าเจอบ่าค่อย ลางกา
โจ� อางซี บ่าจี่ กาน ลางกา โจ� 2 กงูมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง แบ
ซี้ คู ปาว� ย่าแน่ อือ นื ง ชา ล้าง แบ่ แฮ้งแม้ แน� ไม้ พาจาวจี่ ต่าง นี้ ยา่ กงู เจ่อ แฮ้ง
นา ฮา แก่นคา ปี่ ล่าแง� กงู พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน มู่งท่า ดื้ง แล เมอ เคอ ย้า�
3 ไม้ อามือ นอง มือ กงาแบ คูง ญ้า� จี่วด
ี อางซื้ง แฮ้ม้า บ้าเจอล้อแม้ แม่น แงแน�
1 นี้ แม้แนยาว

พระเยซู เสาเอก อางแต่ แม้แน ชี มาง ย้า
พระเยซู คริสต์ พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ เสาเอก อางแต่ แม้ แน เพล่อ ชี
มาง ย้า� นองมู นี้ ยา่ ยางก้อง แท้ แน อ้องแล คูปาว� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า
ยางนา วี คูช�
ี จ้า พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ชี� แน ยางนา โญกจ่าญ่อจ่าง เป� 5 นอย่า
ล่าไม อางแพ้น อางแต่ พาจาว มาง อามือ มู่งท่า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ไจ ชฺอ ชี อือ แม้
แน ย้า เพล่อ คูแง� อ่าจ่ามมือ นองมู นี้ ยา่ ปุโรหิต อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
ท่าน ฮู อือ แม้แน เพล่อ คูแง เป� ยาว พาจาว มาง อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นี้ แม้แน ชี่ออ
ื นา
นื งบาจาบ นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ ก้อง ท่าน ลา ปี่ ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป� อางเกิง่ ท่าน
4
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เซฺ่อ พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้ยา่ � กงู อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มางนา ไจ ยาง
นา ไว้ แฮ้งย้า เป� 6 พระคัมภีร ์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้
แม้แน แต้ม ชี ชี�
“ฮูปาว� กงาย่า เสาเอก อางฮู่ อางคา ทื่อยื่ง แช้ยู้ ยาว เยรู ซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พูม
ปล้อก ชี แอ�
“เสาเอก นี้ ย้งื ย่า ยูม
้ ยื้ง ปีนแตปีนนา ม้าม้า ย่าง ย้าเป�
“แน อ่าซ่าง เสาเอก แฮ้ ยืง นา นื งบาชี แง�
“เจิน
้ เจ้อ ซฺ่าจอ เซฺ่อ บ่าจา กาน�” ✡
7 เสาเอก นี้ ย้ ง
ื ย่า กงูมู นื งบาชี คูชี อือ ก้อง เวอ นาบาตา ย้า อางฮู่ จา แง� จ้า ชฺา้ ง
นื งบาบ่าชี อือ ก้อง เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า เพล่อ
แง� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้า นี้ แม้แน มอ ชี ชี�
“ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื ย่า ยูม
้ ซ้าล้า อือ วี ยาว�”
“เสาเอก เพล่อ ล้า ชี มาง ย้า�” ✡
8 แน� “ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื ย่า ชฺา้ ง อือนา ฮา ย่อ ท่อง แล่ ปี่ แง�
แน ยูม
้ ยื้ง นี้ ย้งื ย่า ชฺา้ ง อือนา ฮา เลิง แล่ ปี่ แง�” ✡
ยอง ยูม
้ ยื้ง โย้ เวอ ย่อ ท่อง เลิง แล่ คูชี แฮ้ ยา่ � ไม้ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง นา บ่า น่า จ่า
แฮ้งย้า เป� อางเลิง่ นี้ เลิง่ ย่า พาจาว มาง กื้ดคาน ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า เพล่อ ชี�
9 จ้า นองมู นี้ ยา
่ พาจาว มาง ชฺา้ ง แช้ยู้ ชี อือ ย้าเป� ยา นองนา ก่าซ้าด มาง ปุโรหิต
เพล่อ ปี่ ล่าแง� แน ยา นองนา ชฺา้ ง อางเจ้ออางจาด อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง�
แน ยา นองนา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าแง� ไม้ นองนา ยาง อางเลิง่ นาบาตา นื งบาม่าน
คาแม้แน ฮา ชี แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าแง แนนอ� พาจาว นี้ ม้า พาจาว นองนา
อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ฮ้าว อ่อก ล้า ปี่ ล่ายาว� ยาง อางแปล้นอางซ้า ล่าที่ อางจา โย้
เวอ อ้องแล ปี่ ล่าชี่ มาง ย้าเป�
10 “ค้าแต้ เวอ นอ พาจาว มาง ชฺา
้ ง บ่าอ่า�
จ้า อามือ นอ พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ญ้า�
ค้าแต้ เวอ� นอ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง บ่ากงาบู้�
จ้า อามือ นอ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง กงาบู้ ญา�”✡
พาจาว มาง ปาปาย อางเลิง่ อางแม่น ฮา โว
คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า ปานา� ชฺา้ งอางเมิง
นี้ ย่า นอง ยูม
้ ม้า ม้า ย้าง บ่า อ่า เป� นองมู นี้ ย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ย่อ ไก กานแง�
นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ� นอง ตานฮา นอง นื งบา มางนา รบ ช่าง มางนา บ่ากาน
คูโจ� 12 นองมู นี้ ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือ กางมู โย้เวอ จี่ วด
ี ไจ อางเลิง่ อางแม่น
ฮา คูปาว� ไม้ ยอง นองนา อางเลิง่ ซฺ้า นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี แน จี่ ล่า เมอ�
ยองนา นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี อือ กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ� แน พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อน ลือ แฮ้นืง เวอ� ยองนา พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา
ปี่ เซฺ้อ�
11

ชฺา้ ง ล่าที่ อางจา อือนา น้าจ่า โว
มาง ปาปาย ยอคา คาโคลาโค อือนา น้าจ่า คูปาว� ตื่น ก่าซ้าด ล่าที่ อาง
จา เลิน
่ เลิน
่ มางนา คาตา แน น้าจ่า คูปาว� 14 แน ก่าซ้าดนาล่ากานปล่องว่าฮู อือนา
13 พาจาว
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คาตา แน น้าจ่า คูโว� ไม้ ชฺา้ ง นี้ อ้อ
ื ย่า ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี อือนา ต้าดต่อนวี่
บ่ากไจปี่ ฮู อือ ย้า� แน ยอ ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูชี อือนา โญกจ่าญ่อจ่า คูแง�
15 ไม้ พาจาว ม้าย่า นอง อางเลิง
่ อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ชฺา้ ง อางจ่าง ม่านป่อง แฮ้งนา
ฮา คู่บ ปี่ ซี่ แง� 16 อางบล่าบ ย่าเจ่น แม้แน จี่ วด
ี บ่าไจ โจ� จ้า พาจาว มาง ย่าเจ่น
เพล่อ ชี แฮ้งนา ซูม แน จี่ วด
ี ไจ ปาว� นองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ยาว อางโชฺง
17
ชี กงา กาแน บ่าเย่ง โจ� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นาบทื้อ คูโว� คริสเตียนม้องน้าม
อือนา ลาก คูโว� พาจาว มางนา แค คูโว� ก่าซ้าด มางนา นาบทื้อ คูโว�
พระเยซูคริสต์ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งแม้แน โอ้ด โว
นองมู ย่า เจ่น เพล่อ คูชี อือ เวอ� ค่า ตอง เจ้า นาย อือ นา น้า จ่า คูโว� แน ยอง
นา บย่า แน นาบทื้อ คูโว� จ้า เจ้านาย อางแม่น แน นื งบา อางแม่น อือนา แอ่ แน บ่า
น่าจ่า โจ� จ้า เจ้านาย อางโซ้ กอางไล้ อือนา คาตา แน น้าจ่า โว� 19 อ่าซ่าง อางเลิง่
อางซี บ่ากงา ฮา แน โอ้ด นื งบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง� ไม้ พาจาว มาง ปาปาย แน�
พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มางนา นื งบาจาบ แง� 20 นอง อางเลิง่ อางซี ฮา เมอ นองนา ตื่อ
ล่า ยาว นอง กงาโอ้ ด ด้า แฮ้ ยา่ พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่อน บ่า ปี่ ล่า เป� จ้า นอง
อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา เมอ� นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ พาจาว มาง นอง
นา ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง�
21 พาจาว ม้า นองนา แช้ ยู้ นี้ ป้า ค้า ย้า โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ ล้า ปี่ ล่า แง� ไม้ พระ
เยซูคริสต์ นองนา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แต่น ล่าแง� แน ยา นองนา ฮา ฮู ปี่ ล่าแง� ไม้
นองมู นี้ งนา ยาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ ปี่ ล่าแง แนนอ�
22 “ยา อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน บ่ากงา จ้อบ�” ✡
23 “ยางนา จี่ ฮูยา
้ เมอ� ยา บ่ากงา พอ�”
“ยาง โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ เมอ� ยา ยองนา บ่าแซ่งบ่าว่าน แน อางเลิง่ อางซี บ่า
ยู�
่ ”
“ยา ยาง อางเลิง่ แฮ้ง พาจาว กง่าเกิง้ แน ต้าดต่อน ฮู มางนา ปี่ ชี ชี�”
24 “พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ป่ า แล่ช�
ี่ ”
“ไม้ กงูนา อางบล่าบ โย้เวอ เจิก
่ ปี่ ล่าแง� แน พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน
จี่วด
ี ไจ ปี่ ล่าแง แนนอ�
“ยาว พระเยซู คริสต์ นา ตื่อฮ่อย ชาวฮ่อย อือย่า อางบล่าบ กงู นา ฮา นื งบา เวอ
ด้ากย้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา ยา โปยว ล่าชี่ เป�”
25 “ค้าแต้ โย้เวอ นอ แกะ แก้บ้า ลูง แล่ คูชี อือ ช้อด ย้า�
“จ้า อามือ นอ พระเยซูคริสต์ แกะ ปอฮู นอง อางค่องอางล้า ฮูพลา ล่า ฮู มางนา
พ่าว ซฺ้า ลา แล่ง คูง ญ้า�”
18

3
อางบี่อางบล้อง จี่วด
ี ไจ ย้าง
เป� นองมู ค่าบา เพล่อ คูชี อือ เวอ� ค่าตอง อางบล้อง นา น้าจ่า
คูโว� นองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี กง่าเกิง้ แน ไจ คูโว� ไม้ นอง อางบล้อง คริสเตียนชฺา้ ง บ่าเพล่อ
อือนา นอง จี่ วด
ี ไจ แฮ้งนา กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ� ยาว ยองมู แฮ้ง มือ นื งบาเพ่น คูแง�
แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา น้าจ่า คูแง� นอง ยองนา ทื่อก่าม แนม มือ บ่ากงา ม่า� 2 ไม้
1 ทื่อช่างกานญา
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ยองมู นี้ ยา่ กงามย้าง คูแง� นอง จี่วด
ี แฮ้ ล้อม้อก เซฺิง่ ซฺ้าง แง� แน นอ พาจาว มาง
นา ล้อม้อก นาบทื้อ คูแง แน�
3 นองมู นี้ ยา
่ อางเง้แต่งจีแล่เซ่อ อือนา บ่าไจ ฮา ค่าตอง อางโต แฮ้งนา มาง ปี่ โจ�
อางเง้ แต่งจี ฮา มาง ปี่ แฮ้ยา่ นี้ ออ
ื ย้าเป� ต้ามคื้ง แม่นมาง แน แต่งจี แล่ง อือ� อาง
เกิง่ อางฮู่ อางคา ย้อง แล่ง อือ ล่าชฺอ
่ ง เย ล่าโก่ง เย แน� อางก่าอางตูม อางฮู่ อางคา
เย อางก่าอางตูม อางมาง เย แน ก่าตูม แล่ง อือ� 4 จ้า นอง มาง นี้ ยา่ นอง นื งบา ม้า
ม้า โย้เวอ จาย อ่อกล้า ปี่ โว� ไม้ อางคล้าว มาง นี้ ยา่ โปยว นื ง บ่าจา� แน อางคล้า
ว เวอ มาง นี้ ยา่ � พาจาว มาง อางเลิง่ ปีน แตปีน นา แน ฮู แง� อางคล้า ว มาง นี้ ยา่
นื งบาอางแม่น แน นื งบา บ่าซื่กบ่าซ่าก แฮ้งย้า เป� 5 ค้าแต้ โย้เวอ ค่าบาย่า ศาสนา
ทื้อ จ่า อางแม่น แน พาจาว มางนา นื งบาแก่นจ่าง อือย่า� อางบล้อง นา น้าจ่า แฮ้ง
ปาปาย ค่าตอง นา ฮาย มาง ปี่ แง� 6 ซาราห์ ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ยา อับราฮัม นา
น้าจ่า แง� แน ยา อับราฮัม นา “กงา เจ้านาย มาง� แน ฮ้าว แง� นองมู นี้ ยา่ ซาราห์
มาง อางย่าย่าบี่ เพล่อ ชี ช้อด ย้าเป� จาว่าแน นอง อางเลิง่ อางแม่น พาจาว มาง นื
งบาจาบ แฮ้งแม้แน ฮา คูยาว� นอง มือ เจิน
้ เจ้อ นา บ่ากงา แค คา�
7 ทื่อช่างกานญา เป� นองมู อางบล้อง เพล่อ คูชี อือ เวอ� นอง ค่าบา อือก้อง ทื่งก
ง่า แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คู เมอ� นองมู นี้ ง มือ แบ ชี คูโว� นอง ค่าบา อือย่า นอง ล่อบ่า
ปา ด่อย่า คูแง แน� นองมู นี้ ยา่ นอง ค่าบา อือนา ตี่นต้อง แม่น แน ฮูพลา คูโว� ไม้
นอง ค่าบา อือย่า นองก้อง ทื่ งกง่า แน พาจาว มาง ก้อง จี่ วีดม้า ม้า กงาบู้ คูแง� จ้า
นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา คูยาว� พาจาว มาง นอง อธิษฐาน ฮา แฮ้งนา บ่าน่า ล่าเป�
อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปาปาย โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ย้าง
นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ นื งบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คูโว� แน
ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เย้ง คูโว� ม้องน้าม แม้แน ลาก ลางกา โว� นื งบาแม่น คูโว� แน
บ่า อ่อนจ่า แล่ คูโจ� 9 ฮาก นองนา บ่า แม่น ฮาช่าง ล่า ยาว นองมู นี้ ง มือ ยองนา บ่า
แม่น บ่า ฮาย กาน คูโจ� แน ฮาก นองนา จี่ ฮูยา้ ล่า ยาว นองมู นี้ ง มือ ยองนา บ่า จี่
ฮูยา้ พอ คูโจ� จ้า ยองนา ก่ามป่อน ป่อน ปี่ คูโว� ไม้ แฮ้ยา่ พาจาว มาง นองนา ฮา ปี่
ล่า ซี่ง ย้าง ย้าเป� ยาว พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ป่อน ปี่ ล่า แง� 10 พระคัมภีร ์
โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“จาว่าแน นอง จาบื่อดื้งบื้อ แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คู ซี้ แง แนยาว�
แน อางนื ง อางแม่น แอ่ แน มย้าง คู ซี้ แง แนยาว�
นองมู นี้ ง มือ ฮากนา จี่ต่าง บ่าแม่น อือ บ่าไจ ก่างพยา คูโจ�
แน จี่จ้อบ แฮ้ง ว่าง คูโว�”
11 “นองมู นี้ ยา
่ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮ้ง ว่าง คูยาว� อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูโว�
“นองมู นี้ ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮาย นอง อางมู โย้เวอ บ่าปี่ ซีบ่าปี่ แล ลางกา โจ�”
12 “ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง ม้าย่า ชฺา้ ง อางกง่าอางเกิง คาโคลาโค อือนา ฮูพลา แง�
“แน ยา ยอง อธิษฐาน ฮา แฮ้งนา น้า แง�
“จ้า ยา ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา อือ อางมู โย้เวอ ฮาย อางเลิง่ ตูกพานลาบ้าบ อือ
ตอล้า ปี่ แง�” ✡
13 จาว่าแน นองมู นี้ ง อางเลิง
่ อางแม่น ฮา แฮ้ง แอ่ แน ตี่นต้อง คูยาว� ท้าว นอง
นา อ่าซ่าง ก่างพยา ล่า ซี่ แง� 14 จ้า นองมู นี้ ยา่ นอง ชฺา้ ง อางกง่าอางเกิง เพล่อ ชี
8 นี้ แม้แนยาว
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แฮ้ง ปาปาย แน ตูกพานลาบ้าบ คู เวิม มือ� นื งบาต่องม่อนซ้า คูแง� อ่าซ่าง มางนา
บ่าแค คูโจ� แน บ่าม่านบ่าชู คูโจ� 15 จ้า นอง นื งบา โย้เวอ พระเยซูคริสต์ นา นาบทื้อ
คูโว� แน ยางนา นอง จี่วด
ี อางซื้ง เพล่อ ปี่ โว� นองมู นี้ ยา่ อางด่า เวอ เย้ง ล่อ คูโว�
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นองนา บ้าเจอฮาย พาจาว มางนา เจ่อ คูแง แน น้าท้าม ล่า เมอ�
นอ ยองนา บ้าเจอล้อแม้ จี่ พอ คูแง� 16 จ้า นอง มือ ยองนา นาบทื้อ คูปาว� แน ยอง
นา แม่น แน จี่ พอ คูปาว� นองมู นี้ ยา่ จี่วด
ี ไจ อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮาย คูโว�
ไม้ ค่าตอง นื งบา มางนา ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อางซี แน บ่าปี่ ม่า จ่าแล่ แนนอ� ยาว
ฮาก นองนา จี่ ก่างพยา ปี่ ล่า เมอ� ยองนา กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ นอง จี่ วด
ี ไจ นี้ ยา่ อาง
แม่น อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน� ไม้ นองมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง น้ อ� นี้ แม้แนยาว ยอ
งมู แฮ้ง ซฺ่าจอ แล่ คูแง� ยอง นองนา แฮ้แม้แน จี่ ล่า คูชี แฮ้งนา� 17 ไม้ อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา ปาปาย ตูกพานลาบ้าบ นี้ ยา่ � จาว่าแน พาจาว มาง นื งบาจาบ ยาว� อางเลิง่
บ่าแม่น ฮา ยาว ตูกพานลาบ้าบ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง� 18 พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี นี้
ย่า� ไม้ กงู นา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง แนนอ� แน ยา ทื่อเทอ นี้ งญา ซฺี้ แง� ยา ชฺา้ ง
นาบาตา แม่น ชฺา้ ง อางบล่าบ อือนา ซฺี้ แต่น ชี มาง ย้า� ไม้ นองนา ซฺ่ืย พาจาว มางนา
ซฺ้า แล ล่าแง แนนอ� ยาง อางโต นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ซฺี้ ญ้า� จ้า พาจาว มาง ยาง
อางค่องอางล้า มางนา ฮาย จี่วด
ี จา แล่ ปี่ ชี�
่
19 ยาว พระเยซูคริสต์ มือ อางแด่อางล้า คอก เวอ ล้อง ชี ชี อือนา ป่ าว ม่าอูบ
่ แอ ชี�
20 ยาว อางแด่อางล้า นี้ ออ
ื ค้าแต้ เวอ ยอง โนอาห์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี แต่ จา เมอ�
พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง อือ ย้าเป� ยาว โนอาห์ ล้อง อางฮื่อ แต่ง แฮ้ญ่าม เมอ� พา
จาว มาง ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นา โอ้ด ล่อ นื งบาเพ่น ปี่ แง� ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ล้างทู้ ม
เมอ� อางลี นอางทาง โย้เวอ ชฺา้ ง 8 คู่น ญา จาน ล้า ชี� ล้าง บ่านื่ อ แล่ แซ่ คูแน� ไม้
ยองมู นี้ ยา่ ล้อง คล้าว โย้เวอ อ้อง ดื้ง แล คู ป้าน่ อ� 21 ทื่อช่างกานญา อามือ อางญ่าม
นู้เวอ พาจาว มาง ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ไจ นองนา อางบล่า
บ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แฮ้งแม้แน ย้า� ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา ฮา ปี่ นี้ ยา่ ล้างคล่าว ยาว ฮา
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แน บ่าอ่า� จ้า พาจาว มางนา นี้ แม้แน ก่ามค่าน ปี่ แง� นอย่า อางเลิง่
นอง อางกง่าอางเกิง แน แบ คูชี อือญา ฮา คูแง แน� พาจาว มาง นองนา อางบล่าบ
ปล่องปูน ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป�
22 แน

ยา มู่งท่า เวอ ตา แลน ญ้า� แน พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แล ชี�
ยา มู่งท่า โย้เวอ เท่ วาด่า คาโคลาโค แน มู่งท่า โย้เวอ กูยา่ งกู เจ้อ ล่าที่ อางจา อือนา
ฮูพลา แง�

4
นื งบา อางซฺ่ือ เพ่น ย้าง
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ โอ้ด ด้ากย้าง ตูกพานลาบ้าบ ญ้า� นี้ แม้แนยาว
นองมู นี้ งมือ แก่นคา คูโว� แน ยาง เย้ง ชี แฮ้งแม้แน เย้ง คูปาว� ไม้ อ่าซ่าง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ โอ้ด ด้ากย้าง ตูกพานลาบ้าบ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซี่ ก้าน�
2 นู้เวอ จาย นอง จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แล แล่ คูง นี้ ยา่ � ชฺา้ ง อือ ตานฮา แฮ้ง วา แน จี่วด
ี บ่า
ไจ จาดื้ง คูโจ� จ้า พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แล คูโว� 3 ค้าแต้
โย้เวอ นอ ปีนแตปีนนา ย้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ คูแง� ค้าแต้
โย้เวอ นองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ อางโซอางซา อางบล่าบ อือ ฮา คูแง� แน นองมู นี้ ยา่ ป้อ
1 พระเยซูคริสต์
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งก้า อางเลิง่ อือนา ซอ คูแง� แน นองมู นี้ ยา่ แต่ค่า ม่าว คูแง� แน นองมู นี้ ยา่ ช่าง
กา ยาว จฺ่าปอต้างปอ ฮา คูแง� ไม้ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง แนนอ�
แน นองมู นี้ ยา่ ช่าง กายาว ทื่งกง่า แน แต่ค่า ต้าง คูแง� แน นองมู นี้ ยา่ ฮูบ
่ ปาน ช่า
คาแม้แน ชี่ อือนา ไว้ คูแง�
4 จ้า อามือ ชฺา
้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูง อืม มือ นื งบาม่าน คูแง� นอง ยอง แม้แน
จี่วด
ี บ่าไจ แฮ้งนา� แฮ้งย้า ยอง มือ นองนา จี่ ฮา ก่างพยา ปี่ ล่าแง� 5 จ้า กาญ่าม โย้
เวอ ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางเลิง่ แฮ้ง พาจาว มางนา กงาม่า คูแง� พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง
อางแต่ แน ชฺา้ ง อางซฺี้ อือนา ต้าดต่อน ฮู มาง ย้าเป� 6 นี้ งย้าเป ชฺา้ งซฺี้ อือ คาตา แน
อางเลิง่ อางแม่น นี้ งนา กงากย่า คูชี นี้ ยา่ � พาจาว ม้า ชฺา้ งซฺี้ แฮ้ออ
ื นา ยอง จี่วด
ี แต่
จา เมอ ย้า ต้าดต่อ น ชี� แน ยา ยองนา ต้าดต่อ น แง� ยาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา
ต้าดต่อน ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวม่าอูบ
่ ฮู อือย่า ชฺา้ งซฺี้ แฮ้ออ
ื นา
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า คูช�
ื จี่วด
ี แต่จา เมอ ย้า� ไม้ ชฺา้ งซฺี้ แฮ้ออ
ื
ี ชฺา้ งซฺี้ แฮ้ออ
นา ยอง พาจาว มาง แม้แน จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ แง แนนอ�
พาจาว มาง พรสวรรค์ ปี่ ชี แฮ้ง วีไ่ ซป้านญา จา แน ไจ ย้าง
นู้เวอ อางนื งลีน ย้าง ชา เคิน ญ้า� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ แม่น
แน อางโต แล่ม จ่าแล่ คูโว� แน วีไ่ ซป้านญา จา แน จี่วด
ี ไจ คูโว� ไม้ นองนา ฮาย ปีน
แตปีนนา แน อธิษฐาน กงาฮา ปี่ ล่า คาไล� 8 อามือ นู้เวอ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา นอง
กงาฮา คูง แฮ้ยา่ นี้ เลิง่ ย้าเป� ปีนแตปีนนา แน ลากฮูม ลางกา โว� ไม้ ลาก อางเลิง่
นี้ ยา่ กงู นา ฮา ฮาก อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่าปี่ ยู้ ล่าเป� 9 นอง ยูม
้ โย้
เวอ ฮากนา ช่าง ฮ่าง จฺ่าเกิง่ จฺ่า ต้าง ลา ปี่ โว� เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ บ่าจ่าบ โจ�
10 พาจาว ม้า นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง� ยา นองนา พรสวรรค์ ปี่ ล่างแง� จ้า
ยาง นองนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ยา่ บ่าตู่ กา� นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ นอง พรสวรรค์
กงาบู้ คูชี แฮ้ง ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ ลางกา ปาว� 11 ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว
ม่าอูบ
่ ฮู อือย่า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ไจ ป่าว ม่าอูบ
่ คูปาว� ชฺา้ ง ฮากนา ปล่องฮู อือย่า พา
จาว มาง แฮ่ง ปี่ ชี แฮ้ง ไจ ฮากนา ปล่อง ปาว� ไม้ กงู อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ฮา ชี แฮ้ง
ชฺา้ ง อือ นา ฮาย พระเยซู คริสต์ ปาปาย พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง แนนอ�
พระเยซูคริสต์ เวอ� สรรเสริญ จี่ต่าง กงาบู้ แล โว� แน ล่าที่ จา แล โว� อาเมน�
7 ชฺา
้ งอางเมิง

คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ แฮ้ง ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชียา้ ง
กงา ลาก อือ เวอ� นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี แฮ้งนา
นื งบาบ่าม่าน คูโจ� ไม้ นองนา นื งบาเจ้อฮู ล่าแง� คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นื
งบาเจ้อฮู ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 13 จ้า นองมู นี้ ยา่ กย่าง คูปาว� นอง พระเยซูคริสต์ แม้
แน กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี แฮ้งนา� ไม้ นองมู นี้ ยา่ ยาง ล่าที่ จา แน พ่าว ลือ แล่
เมอ� ปีนแตปีนนา ย้า กงากย่างม่อนซ้า คูแง�
14 จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ชฺา
้ ง เพล่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย แน ฮาก นองนา จี่ ฮูยา้
ล่ายาว� นองมู นี้ ง มือ นื งบาต่องม่อนซ้า คูปาว� ไม้ นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง� พาจาว มาง
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ล่าที่ อางจา ม้าย่า นองก้อง ดื้ง แง แน� 15 จาว่าแน
นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คู แงแน ยาว� นองมู นี้ ง มือ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ปาปาย แน
บ่าโอ่ด ตูกพานลาบ้าบ คูโจ� ชฺา้ ง นา แซ่ ปาปาย� ฮาก อางเกิง่ ค่าว ปาปาย� อางลี้
บอางล่าว เวอ อางซี ฮา ปาปาย� ฮาก อางเลิง่ อือ ตี่นต้อง กว่า ปาปาย� 16 จ้า จาว่า
12 คริสเตียนม้องน้าม

1 เปโตร 4:17
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1 เปโตร 5:8

แน นอง คริสเตียนชฺา้ ง เพล่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย� นองนา ฮาย กงาโอ้ด ตูก พานลาบ้า
บ ปี่ ล่ายาว� นองมู นี้ ง มือ บ่าซ่าจอ คูโจ� จ้า พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูโว� ไม้
นองมู นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง แน อางเม้ง กงา จ่าแล่ คูง ญ้า�
17 พาจาว มาง ชฺา
้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน อางญ่าม ย่าง เคิน ล้างญ้า� แน ยา ยาง
ชฺา้ ง อือ นา ฮาก ฮู่ เวอ ต้าดต่อ น เปิน แง� จาว่า แน พาจาว มาง ต่อ งก่า ต่าง กงู นา
ฮาก ฮู่ เวอ ต้าดต่อน ล่ายาว� ชฺา้ ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อจ่าง
อือ ก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง� 18 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
“ซ้ามบา ชฺา้ ง อางแม่น พาจาว มางนา น้าจ่า คูชี อืม ป้าดจาม อางบล่าบ บ่ากงา ปูน
แล่ คาแน้ �
“ท้าว ชฺา้ ง อางบล่าบ พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า อือ ก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง�” ✡
19 นี้ แม้ แนยาว ชฺา
้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ คูชี อือ ย่า
อางเลิง่ อางแม่น ฮา แลน แล่ คูโว� แน พาจาว กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี มางนา นื งบาชี
คูโว� ไม้ ยา อางซื ออางปลอง� ยา ยาง ก่ามค่า น ปี่ ชี แฮ้ง แม้ แน กูญ่าม ย้า ฮายเค่
แง�

5

คริสเตียนชฺา้ ง อือย่า พาจาว มาง แกะ อือ ช้อด ย้า
นอง อางมู โย้เวอ คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือนา แต้ม เคอ แง� ไม้ กงา อาง
โต นี้ ง มือ คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ อางมู โย้ เวอ ชฺา้ ง ทื่อ ม่าง มาง ย้า� กงาย่า พระ
เยซูคริสต์ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งนา พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ แง� แน กาญ่าม เวอ พาจาว
ม้า กงานา พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน โญกจ่าญ่อ ล่าง� ยาง พ่าว ลืน แล่ เมอ�
คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า ปานา� 2 พาจาว มาง นองนา แกะ
ปอ ปี่ ล่าชี่ อือนา แม่น แน ฮูพลา คูโว� พาจาว มาง นองนา ฮา ปี่ ล่า ซี่ แฮ้งแม้แน�
จ้า นอง บ่าฮา ซี้ ยาว บ่าฮา คูโจ� แน ล่ากานว่าฮู่ กงา ซี้ ยาว ปาปาย แน บ่าฮา คูโจ�
จ้า พาจาว มางนา ม้า ม้า แน ล่า กาน ปล่อง ว่า ซี้ ยาว ปาปาย แน ฮา คูโว� 3 นองมู
นี้ ยา่ พาจาว มาง นองนา ชฺา้ ง ปี่ ฮูพลา ปี่ ล่าชี่ อือ อางมู โย้เวอ บ่าฮื่อ จ่าแล่ คูโจ� จ้า
จี่ วด
ี ไจ อางเลิง่ อางแม่น อือ ฮา คูโว� ไม้ แกะ แฮ้ ออ
ื นา ฮา เค่ ปี่ เซฺ้อ� 4 แน แกะ
ปอฮู ยอคา มาง พ่าวลืน แล่ เมอ� นองมู นี้ ง มือ ก่ามป่อน ปีนแตปีนนา กงาบู้ คูแง�
ก่ามป่อน แฮ้ยา่ โปยว นื ง บ่าจา� ยาว พระเยซูคริสต์ แกะปอฮู ยอคา แฮ้ มาง ย้าเป�
1 กงาย่า

5 ทื่อช่างกานญา

เป� นองมู อ่าญู อางอี อือย่า ชฺา้ ง นอง ล่อบ่าปา แน อ่าญู อางบย่า
อือนา น้าจ่า คูโว� แน นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อ่อนจ่าแล่ง แฮ้ง ว่าง ยาว ปล่อง ลางกา
โว� ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี�
“พาจาว ม้าย่า ชฺา้ ง อ่อนจ่าแล่ง อือนา บ่าพลาบ ฮู�
“จ้า ยา ชฺา้ ง บ่าอ่อนจ่าแล่ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง�” ✡
6 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ อ่อนจ่าแล่ง แฮ้ง ว่าง คู ยาว� พาจาว ล่าที่ อางฮื่อ จา
ชี มางนา น้า จ่า คูโว� นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง นองนา โญกจ่า ญ่อ จ่า ล่า แง� ยาง
อางญ่าม อางแม่น ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ลา เมอ� 7 นองนา อางเลิง่ ฮา ม่านชู ปี่ ล่าชี่ คา
โคลาโค แฮ้ง พาจาว มางก้อง ชี คูโว� ไม้ ยา นองนา พีล
้ ้อง ล่าแง�
8 ค่า ตอง นื งบาวา แน บ่า ฮา คูโจ� แม่น แน อางโตแล่ ม จ่า แล่ ว� ไม้ นองนา เม้อ
ล่าง ม้า ย่า ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง ย้าเป� ซาตานแด่ ยา่ ยอคา นี้ ม้า ย่อ พ้าด กว่า
✡ 4:18 4:18 สุภาษิ ต 11:31

✡ 5:5 5:5 สุภาษิ ต 3:34

1 เปโตร 5:9
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แง� ชฺา่ ล่า บื้งฮ้าว ชฺา้ ง อือนา ซฺ้า แช่ จฺ่า อือ ช้อด ย้า� 9 ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา บ่า
น่าจ่า โจ� จ้า พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คู โว� ไม้ นอง มือ อางแบ คูยา้ �
คริสเตียนม้องน้าม ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่ แน ดื้ง คูชี อืม มือ นอง แม้แน ย้า ตูก
พานลาบ้าบ คูแง แน�
10 น่ อง โย้เวอ นอง ทื่อฟ่าง ตูกพานลาบ้าบ คูยาว� พาจาว กูยา
่ งกูเจ้อ อือนา ลากซื่
งกง่ากย้า ชี มาง� นองนา ฮ้าว พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่ งกง่า แน โญกจ่าญ่อ ล่าง� ยา
นองนา ฮาย ชฺา้ ง อางแม่น ยาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้ แน เพล่อ ปี่ ล่าง� ยา นองนา ฮา
ปีน แตปีน นา แน เจ่อ ปี่ ล่า แง� แน ยา นองนา ฮา นื งบาแฮ่ง จา แก่น คา ปี่ ล่า แง�
แน ยา นองนา ฮา กูยา่ งกูเจ้อ แน ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าแง� 11 พาจาว เวอ� ล่าที่ จา แล
โว� อาเมน�
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปโตร ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
โจ้ ดมาย อางกืน นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ยาว สิ ลาส นา ปี่ นองนา ฮ้าน ซฺา ล้า ปี่
ล่า แอ่ เป� ยา คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู โย้ เวอ ม้ องน้า ม อางซื ออางปลอง ทื่อ ม่าง
มาง ย้า� ยาว กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงาย่า นองนา นื งบาแฮ่
ง ปี่ ล่า ซี่ แง� กงาย่า พี่ ญ่าน เพล่อ แง� อางเลิง่ คาโคลาโค นู้เวอ แต้ม ลือ ปี่ ชี นี้
ย่า อางเลิง่ ม้า ม้า แน� คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า
อางเลิง่ นี้ งนา บ่าวี คูโจ�
13 คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ� บาบิ โลน อางเมิง โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม พา
จาว มาง แช้ยู้ ชี อือย่า กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง� ยองมู นี้ ยา่ นองนา โมงซฺ้า ล่า
คูแง แน� ตื่น มาระโก คาตา ย้า� กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง� ยา นองนา โมง ซฺ้า
ล่าแง แน� กงา มาระโก นา กงา อางย่า แม้แน ลาก แง� 14 นองมู นี้ ยา่ แมก่า มย้าง
ลางกา เมอ ลากฮูม เป-ลอ ลางกา โว�
ชฺา้ ง คาโคลาโค พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ คูชี อือ เวอ� จาบื่อ ดื้
งบื้อ แน จาดื้ง แล คูโว�
12 กงาย่า

2 เปโตร 1:1
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2 เปโตร 1:9

เปโตร คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ
ชียา
้ ง

2 เปโตร

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
ซีโมนเปโตร พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น แน ศิษย์เอก ม่าง เป�

1 กงา

ชฺา้ ง กงา แม้แน เจ่อ คูชี แฮ้ออ
ื นา แต้ม เคอ แง� ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู พาจาว มาง
น้ อ� แน ยา ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ฮู มาง ย้า� ยา อางซืออางปลอง แน อา
งกง่าอางเกิง เป� แน ยา กงู นา ฮาย ยางนา เจ่อ ปี่ ล่าง� ยาว กงู เจ่อ อางเลิง่ นี้ ยา่
นาบาตา ย้า อางฮู่ คา แง�
2 พาจาว

เวอ� ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� แน ยองมู แฮ้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา แน นื งบาต่องม่อนซ้า แน จาดื้ง บย่า เค่ แล ปี่ ปาว� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นางนา
แน พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางแบกงา กานอ�
พาจาว ม้า กงูนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าง

พาจาว อางฮื่อ เลิน
ี กง่า
่ เลิน
่ ม้า ย่า กงู นา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ปี่ ล่าง� ไม้ กงู นา จี่ วด
เกิง้ แน ไจ ปี่ ล่าง แนนอ� ยาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน� พาจาว มาง กงูนา กูยา่ งกูเจ้อ
ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู กงู นา แช้ยู้ ล่าชี่ มางนา อางแบกงา กานอ� ยา
กงูนา แช้ยู้ ยางก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าง� แน ยางก้อง ทื่งกง่า แน
อางเลิง่ อางแม่น กงาบู้ ปี่ ล่าง� 4 นี้ งย้า พาจาว มาง กงู นา ก่ามค่า น ปี่ ล่า ชี่ นี้ ยา่ �
ยาง ก่ามค่าน นี้ ยา่ อางฮื่อ แน อางฮู่ อางคา� นี้ แม้แนยาว นอง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่
แฮ้งแม้ แน ก่ามป่อน กงาบู้ คู เมอ� นองมู นี้ ง มือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตานฮา ย่าเจ่น
เพล่อ คูชี แฮ้ง กงาปูน แล่ คูแง� แน นองมู นี้ ง มือ พาจาว มาง ก้อง นื งบา ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ แน เพล่อ แง� แน ยาง แม้แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูแง�
3

5 นี้ แม้แนยาว

นองมู นี้ ง มือ กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา คูปาว� ไม้ นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง นอง
นา ฮาย ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ ปี่ ล่า คาไล� แน นอง ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา
ฮาย พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง แบ บย่าเค่ ปี่ ล่าคาไล� 6 แน นอง พาจาว มาง อางเลิง่
แบ ชี แฮ้ง นองนา ฮา ชฺา้ ง ค่าตอง นื งบาจาบวา แน บ่าฮา อือ เพล่อ ปี่ ล่าคาไล� แน
นอง ชฺา้ ง ค่าตอง นื งบาจาบวา แน บ่าฮา อือ เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ปี่
ล่าคาไล� แน นอง ก่ามโอ่ด จา ชีแฮ้ง นองนา ฮาย พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ
บ่าปา แน นื งบาชี บย่าเค่ แล ปี่ ล่าคาไล� 7 แน นอง พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง
นองนา ฮาย คริสเตียนชฺา้ ง อือก้อง ม้องน้าม เพล่อ ปี่ ล่าคาไล� แน นอง คริสเตียนม้
องน้าม เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย ฮากนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก บย่าเค่ แล
ปี่ ล่าคาไล�
8 นองก้อง อางเลิง
ื โปล้ม แน จา ปี่ โว� นอง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ออ
ื
่ อางแม่น นี้ ออ
ฮา กงากา ยาว� นองมู นี้ งมือ พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง อางเลิง่ แฮ้ง กงา
แบ บย่าเค่ แง� แน นอง อางเลิง่ แบ คูชี แฮ้ง นองนา ฮาย อางเลิง่ จองไจ อางจา อือ
ฮา ปี่ ล่าง� 9 จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง ก้อง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ออ
ื บ่าจา แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า
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แมนื อ บ่าแม่น ช้อด ย้า� ไม้ ยา เว่อ แน บ่าฮู มย้าง กา� แน ยา ลู้ม แล่แง ค้าแต้ เวอ
ยาง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ พระเยซู ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง ญา แน�
10 นี้ แม้แนยาว

คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ปีนแตปีน
นา แน ว่า คูโว� ไม้ ฮากนา ฮาย มย้าง ปี่ เซฺ้อ พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่า ชี่ แน� ไม้
นอง นี้ แม้แน ฮา คู ยาว นอง เจ่อ แฮ้งมือ บ่าโปยว แอ� 11 ยาว นี้ ยา่ นองนา ฮาย พระ
เยซู คริสต์ อางเมิง ก่างพยา นื ง บ่า จา โย้เวอ ม้า ม้า ย้า กงาอ้อง แล ปี่ ล่าง� แน กงู
ยาง อางเมิง โย้ เวอ อ้อ งแล เมอ พาจาว ม้า แม่น ย้า ลาบตอน ล่าง� ยาว พระเยซู
คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า� แน ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ฮู มาง ย้า�
12 นองมู

นี้ ยา่ อางเลิง่ นี้ อือนา อางแบ คูยา้ � แน อางเลิง่ ม้าม้า นี้ งนา ปีนแตปีนนา
ย้า เจ่อ คูแง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ กงา นองนา เลิง้ เลิง้ ย้า ม่าอูบ
่ ล่าแง� ไม้ นอง
นา อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา บ่าปี่ ลู่ม ล่า แนนอ� 13 กงา เย้ง กานยาว กงา จี่ วด
ี แต่ จา เมอ�
นองนา เลิง้ เลิง้ แน ม่าอู่บ ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ย้า� ไม้ นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา บ่าปี่ ลู้ม
14
ล่า แนนอ�
กงา อางแบ ย้า บ่า มล่าง ยาว กงาย่า ซฺี้ แง� พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ีด
อางซื้ง มาง กงานา เจ้ง แน ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า� 15 กงา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา แง�
ไม้ กงา ซฺี้ คาเมอ� นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา กูญ่าม แน ปื้ อซฺ้า ปี่ ล่าง แนนอ�
ชฺา้ ง พระเยซู ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ชีออ
ื

16 พระเยซู คริสต์

กงู จี่วด
ี อางซื้ง ม้าย่า ล่าที่ จา แน พ่าว ลือ แล่ง� แน กงู นองนา
ป่าว ม่าอูบ
่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � กงู ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ แต่ง ชี แฮ้ง บ่ากงา ไจ นองนา อูบ
่ น้า ปี่ ล่า
เป� จ้า กงูมู นี้ ยา่ ค่าตอง แมนื อ นี้ งย้า ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง คูแอ� 17 ไม้
พระเยซู คริสต์ นา พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง โญกจ่าญ่อจ่า เมอ� กงูมู นี้ ง มือ โย้เวอ
ย้า จา คูแอ� ยาว พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า ย่า ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง แง� “นี้ ม้า
กงา อางย่า ลาก มาง� กงา ยางนา นาบาตา นื งบาจาบ แง� แน�✡ 18 อางเซง แฮ้ยา่
มู่งท่า โย้เวอ บื้ง จายลือ แง� แน กงูมู นี้ ง มือ พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ตาแซ้
ท่า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง โย้เวอ จา คูเมอ� อางเซง แฮ้งนา กงากย่า คูแอ�
19 ยาว กงูมู นี้ ยา
่ กงา มย้าง แล่ คูแอ พาจาวจีต
่ ่างจีแ
่ ต่นฮู อือ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่

มอ ชี ชี แฮ้ยา่ � อางเจ่อ จ่า กงากา ม้า ม้า ย้าแน� กงาย่า นองนา นี้ เลิง่ นา อางอ้าน
แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ตี่นต้อง บย่าเค่ แล ปี่ ล่า ซี่ค้า� ไม้ อางเลิง่ นี้ เลิง่ อางแปล้นอางซ้า
ซอทา แปล้น เมอ เคอ แน อางวืง้ อางว้าง โย้เวอ ท่อ อ้องแล ปี่ ชี่ ช้อด ย้า� แน นอง นื
งบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ อ้องแล ปี่ แง� นอง นื งบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า
นี้ ยา่ ซอทา เวอ อู่ก่ ือ อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลือ ปี่ ชี่ อือ ช้อด ย้า� 20 จ้า อางเลิง่ คาโค
ลาโค กงา จี่ ล้า ชี นี้ ยา่ นอ นี้ เลิง่ นา แบ ปาโน� พระคัมภีร ์ โย้เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่
นฮู อือ มอ ชี ชี แฮ้ง จี่ไค้ นี้ ยา่ � พาจาว มาง บ่าฮาย แบ ปี่ ยาว� กงูมู นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง
บ่า จี่ ไค้ ตอ กาแน� 21 ไม้ พระคัมภีร ์ โย้ เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ชี ชี แฮ้ ยา่
ชฺา้ ง ก่ามกืด เวอ จายล้า บ่าอ่า� จ้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า พาจาว มางก้อง จี่ต่าง
จายลือ ชี แฮ้ง จี่ คูแง� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า จี่ ปี่ แฮ้งแม้แน ย้า�

2
คู่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ
✡ 1:17 1:17 มัทธิว 17:5; มาระโก 9:7; ลูกา 9:35
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1 นอง

อางมู นู้เวอ อามือ ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ อือ จา แง� ค้าแต้ เวอ พา
จาว มาง ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ จา ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ อางเลิง่ บ่ากง่าบ่าเกิง ชฺา้ ง นา จ้อบ ก่างพยา ปี่ อางกงา อือ ม่าอู่บ แง�
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ยองนา อางบล่าบ ฮาย ปูน ปี่ เวิม� พระเยซู นา วี คูช�
ี
2
แฮ้งย้า พาจาว มาง ยองนา อางไว่อางคย้าง แน ก่างพยา วี แง� ยาว ยอง ม่าอู่บจี่
ต่าง อางซี แน ซฺ่าจอ คาบอล้อ แน ชี่ แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ฮาย เค่ คูแง� จ้า ชฺา้ ง ม่า
อู่บจี่ ต่าง อางซี ม่าอู่บ แฮ้ออ
ื อางเลิง่ ฮา ชีแฮ้ง คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือ กงามย้าง คู
เมอ� ยอ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา บ่าแม่น แน จี่ คูแง� 3 ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง
อางซี ม่าอู่บ คูชี นี้ ออ
ื ย่า ตานฮา จา ปาปาย ย้า อางเลิง่ แต่ง นองนา ม่าอู่บ ล่า คูแง�
ไม้ ยอ นองนา พลู้ ชา จ้อบ ยู้ ล่าง� จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ต้าดต่อน ชี มล่าง คาง
ญ้า� แน ก่างพยา นื ง แฮ้ อามือ ชา ลือ แง�
4 อางจาม

กงากา ย้าล่า ค้าแต้ เวอ เท่วาด่า ทื่อบ่า อือย่า อางบล่าบ ฮาย คูช�
ี ยาว
พาจาว มาง ยองนา ซื่ งกง่า บ่า กย่า� จ้า ยา ยองนา ล่า ลูก ค่า มตู่ โย้เวอ ชูย จาน ชี�
ยาว ยองนา ล่าลูก ค่ามตู่ อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ซฺ้าม ล่าตื่อ พือ ชี ชี� ไม้ ต้าดต่อน นื ง
แฮ้ง ล่อ แง แนนอ� 5 แน ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นี้ งนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้
ย่า� ไม้ แฮ้ญ่ามเวอ ชฺา้ ง อือ ย่า พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า คูวา� ยาว โนอาห์ มือ ชฺา้ ง
อือ นา ป่าว ม่า อู่ บ ชี� พาจาว มางนา น้า จ่า คูโว แน� จ้า ชฺา้ ง อือ ย่า พาจาว มางนา
บ่าน่าจ่า� แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ ชฺา้ งอางเมิง นา ฮาย ล้างทู้ม ปี่ ชี�
่ ยาว พาจาว มาง
โนอาห์ แน ชฺา้ ง 7 คู่น โนอาห์ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี อือนา ปล่อง ชี ชี� 6 ยาว น่ อง โย้
เวอ พาจาว มาง โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง แฮ้งนา อางซี ต้าดต่อน บี่ท่อ
พี ชี� ไม้ ฮากนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ แง� ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง อือก้อง บ้า
เจอ ตอล้า แงแน� 7 จ้า พาจาว ม้า โลท โสโดม อางเมิง ดื้ง ชี มางนา จี่ วด
ี ปล่อง ชี
ชี� โลท ชฺา้ ง อางแม่น ยา พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮาย เค่ แง� ยา ชฺา้ ง อางลี้
บอางล่าว ฮา ซี คู ชีออ
ื อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี แฮ้ง ปาปาย นื งบาต่อง ตูกพานลาบ้า
8
บ แง� โลท ชฺา้ ง อางแม่น� จ้า ยา ชฺา้ ง อางลี้ บอางล่า ว ฮา ซี ชี ออ
ื กางมู โย้ เวอ จี่
วีดไจ จาดื้ง แง� แฮ้งย้า โลท มือ กูนืง แน นื งบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง� ไม้ ยา ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮ้ง กงามย้าง น้ อ� แน ยอง จี่ต่าง อางน้าบื้น อือ กงากย่า
น้ อ� 9 นี้ แม้แนยาว จี่วด
ี อางซื้ง ม้า อางแบ ย้าเป� ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน
ฮายเค่ อือนา บ้าเจอล้อแม้ ปล่อง อางตูกอางพาน กงาปูน ปี่ แงแน� แน ยา อางแบ
ย้า� ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา บ้าเจอล้อแม้ ชู ล้อง ชี ยาว� อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ วีบ
่ ่า
10
กไจ ปี่ แงแน� จ้า ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ ตานฮา จา อือย่า แน พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง
นา ฮูยา้ อือย่า ฮากล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ คูแง�
ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี อือย่า วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้งนา บ่าแค คู� แน ยองมู นี้
ย่า อ่อนจ่าแล่ คูแง� ยองมู นี้ ยา่ เท่วาด่า อือนา บ่านาบบ่าทื่อ คู แน ฮูยา้ คูแง� 11 แฮ้
แม้เวิมมือ เท่วาด่า อือย่า ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี อือ ล่อบ่าปา แก่นคา ล่าที่
จา คูแง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิมมือ เท่ วาด่า นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี
แฮ้ออ
ื นา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าฮูยา้ แน บ่าจี่ซ้อ คู เป�
12 จ้า

ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า ซ่องก่องซ้าด อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน
ฮา คูแง� ไม้ ซ่องก่องซ้าด นี้ ยา่ ยอง คา ฮา ซีง อือ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา คูแง� ไม้ ยอ บ่า
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เย่ง ตอ กาวา� ซ่องก่องซ้าด นี้ ออ
ื ย่า เกิด
้ ลือ ชฺา้ ง อือนา ชู ปี่ แง� แน แซ่ ปี่ แง� ชฺา้ ง
ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี อือย่า ยอง อางเลิง่ ม้าม้า แน บ่าแบ แฮ้งนา จี่ ฮูยา้ คูแง�
ยาว ยองมู นี้ ยา่ ซ่องก่องซ้าด อือ แม้แน ย้า ก่างพยา คูแง� 13 ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี
ม่าอู่บ คูชี อือย่า กงา ตูกพานลาบ้าบ คูแง� ยอง ฮากนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ชี่ แฮ้ง
แม้แน ย้า� ยองมู นี้ ยา่ ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง แน ช่าง ลางกายาว จฺ่าปอต้างปอ ฮาย แต่ค่า
ต้าง ม่าว คูง แฮ้ง นา ซอ คูแง� ไม้ ค่า ตอง นา ฮาย นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ แง แนนอ�
แน ยอง นองก้อง ทื่ งกง่า แน อ้อง จฺ่า ล้า เมอ� ยองมู นี้ ยา่ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่
ล่าแง� แน ยองมู นี้ ยา่ นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าแง� 14 ยอง แมนื อ แฮ้ยา่ ค่า
บาย่า ป้องก้า อางซีอางบล่าบ ฮา อือนา ฮูยซฺ้า กาน แง� ยาว ค่าบาย่า แฮ้ออ
ื นา ยู่ ช่าง
แง� ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง ย้า� แน ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน ย้า อางบล่าบ ฮา แล คูแง� ยองมู
นี้ ยา่ ชฺา้ ง นื งบา อางด่ออางย่า อือนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ แง� แน ยองมู นี้ ยา่ ยอง นื
งบา คล้าว โย้เวอ ตานฮา อางเลิง่ แฮ้ง แบ กานแง� ยาว พาจาว ม้า ยองนา แซ้งว้าน
แง เป� 15 ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี นี้ ออ
ื ย่า แก้บ้าลูง แล่ คูชี ช้อด ย้า� ยองมู
นี้ ยา่ แก้ บ้า จี่ วด
ี อางกง่า อางเกิง แฮ้ง วี คูช�
ี พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
ี ยาว แก้ บ้า จี่ วด
บาลาอัม ย่อ แล ชี แฮ้มาง ก้องเวอ ย่อแลน คูช�
ี บาลาอัม เบโอร์ อางย่าย่าค่า� ยา
พลู้ ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ยาว กงาบู้ ชี แฮ้งนา ลาก แง� 16 จ้า บาลาอัม นา ยาง ลา
มาง นาบาตา ย้า อี่จี่ ชี� ไม้ ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� แน ลา แฮ้ม้า
ย่า ชฺา้ ง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู บาลาอัม นา อี่จี่ ชี� แน ยาง อางเลิ่งอาง
จ่าง ฮา ชี แฮ้ง ฮา ว่าง ปี่ ชี�
่
17 ชฺา
้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี นี้ อือย่า ล้างบ้อ อางกืออางคาก อือ ช้อด ย้า�
แน ยองมู นี้ ยา่ มู่งบื่น ฮ้างม้านอางฮื่อ ชืก แอ ชี อือ ช้อด ย้า� พาจาว ม้า ตี ซฺ้า ชี ชฺา้ ง
นี้ ออ
ื นา ล่อ ญ้า� พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ตี ซฺ้า ล่อ ชี แฮ้ยา่ ล่าลูก ค่ามตู่ อางวืง้ อาง
ว้าง แฮ้งย้า เป� 18 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ค่าตอง อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา แฮ้ง จี่โอ่ดจ่า
แล่ง� แน ยองมู นี้ ยา่ ป้อ งก้า ตานฮา อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อางเลิง่
บ่าแม่น ฮา แฮ้ง ว่าง คูชี อือนา จ้อบ แง� 19 ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี แฮ้ออ
ื
ย่า ชฺา้ ง ยอง จ้อบ คูชี แฮ้ออ
ื นา ก่ามค่าน ปี่ แง� ยองนา ย่าเจ่น ปูน ปี่ แงแน� จ้า กาน
แตว ยอง อางโต แฮ้ง มือ อางเลิง่ บ่า แม่น อือ ย่า เจ่น เพล่อ คูแง� แน อางเลิง่ บ่า
แม่น ฮา คูแง� ไม้ ชฺา้ ง นี้ ยา่ ค่าตอง นา ก่าจ่า ชี อือ ย่าเจ่น เพล่อ แง เป� 20 จาว่าแน
อ่าซ่าง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้ง กงาปูน แล่แง� ไม้
พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา แน ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ฮู มางนา
แบกงา กา ชี แฮ้ง ปาปาย แน� จ้า น่ อง โย้เวอ อางอ้าน แฮ้งแม้แน อางเลิง่ บ่าแม่น
อือ ย่า เจ่น เพลิน
ี แฮ้
่ แล่ ยาว� แน อางเลิง่ บ่า แม่น ฮา แล่ ยาว� ชฺา้ ง แฮ้ มาง จี่ วด
ย่า อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา ก่างพยา แง� 21 นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง แฮ้ ม้า ย่า ต่อ งก่า เวอ
จาย แน แก้บ้า จี่วด
ี อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าแบกงา กาง แฮ้งย้า เช แล่แง� ไม้ ยา
จี่วด
ี แก้บ้า อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา อางแบกงา กา แนยาว� จ้า พาจาวจี่ต่าง อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง แฮ้งนา บ่าฮา เค่ วา� 22 ยาว ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ก้องเวอ อางเลิง่ ตอ ล้า ชี แฮ้ยา่
ฮาย มย้าง ปี่ แง� ชฺา้ ง อือ จี่ต่าง จี่เพ้ก ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� ชฺา้ ง อือ จี่ต่าง จี่
เพ้ก ชี แฮ้ยา่ นี้ แม้แน เป� “คื่อ แฮ้ม้า ป่าแพ่ แพ่ อ่อกล้า ปี่ ยาว จฺ่า อ้องแล แล่ ปี่ ชี�
่
✡
แน “ว่า ล้าง ชี่ เซฺิง่ ซฺ้าง ชี ม้าย่า ลองออง โย้เวอ ยูล
่ ่าน แล่ช�
ี่ แน�
✡ 2:22 2:22 สุภาษิ ต 26:11
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พระเยซู ทื่อเทอ พ่าวลือ แล่ แง
1 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ� นี้ ยา
่ โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 กงา นองนา แต้ม
ปี่ ล่าชี่ ย้าง ย้าเป� กงา โจ้ ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ � กงาย่า อางเลิง่ นี้ ออ
ื ไจ แง�
ไม้ นอง นื งบา คล้าว โย้เวอ ก่ามกืด อางเซฺิง่ อางซฺ้าง จา ปี่ แง แนนอ� แน นองนา ฮา
นอง ม่าอู่บจี่ ต่าง กงากย่า คูชี อือนา เย้ง ซฺ้า ปี่ ล่าง แนนอ� 2 ไม้ กงา นองนา ค้าแต้
โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ จี่ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า� แน จี่วด
ี อางซื้ง
กงูนา อางบล่าบปล่องปูนปี่ ล่าฮู มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า� พระเยซู
กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ยา่ ศิษย์เอก อือ นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป�
3 ต่องก่า นู้เวอ กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า� ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนื ง ชา ลีน
แฮ้นืง เวอ ชฺา้ ง ทื่อบา จา แง� ยอง ตานฮา วา แน ฮายเค่ คูแง� แน นองนา ฮูยา้ อื้อ
กาน ล่า คูแง� 4 ยองมู นี้ ยา่ นองนา นี้ แม้ แน น้า ล่า คูแง� “พระเยซู คริสต์ พ่าวลือ
แล่แง แน ก่ามค่าน ฮา ชี อ่าลา� ยอ ท้าว ยา ล้อเกิง้ เวอ� อ่าฮู้ อ่าพี้ อ่าบา อ่าโบ้ง ยอ
งมู แฮ้ง ซฺี้ แอน คูงญา� จ้า กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ งมือ เจิน
้ เจ้อ บ่าเพ่น� อามื ม ชฺา้ งอางเมิง
แต่ง ซฺ่ือ แม้แน ย้า จา แง� แน�
5 ยอง

นี้ แม้แน จี่ คู เมอ ยองมู นี้ ยา่ ป่องฮ่าน แน ลู้ม แล่ คูชี มล่าง คางญา พาจาว
ม้า มู่ง แน นื้ งชฺา่ แต่ง ชีแน� ยา ชฺา้ งอางเมิง โย้ เวอ นื้ งชฺา่ แฮ้ง ม่า ล้าง โย้ เวอ เจิก
่
อ่อกล้า ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า นื้ งชฺา่ แฮ้ง ล้าง โย้เวอ ปูน อ่อกล้า ชี� ยาว ล้าง ย้าง มือ นื้ งชฺา่
โย้เวอ แวด ชี� 6 ยาว ค้าแต้ เวอ ชฺา้ ง อือย่า นาบาตา อางบล่าบ ฮา คูช�
ี แฮ้งย้า พา
จาว มาง ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ก่างพยา ชี� ยา ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ฮาย ล้างทู้ม ปี่ ชี�
่
7 ยาว พาจาว มาง นี้ แม้แน ม่า แล่ช�
ี่ พาจาว มาง อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ� มู่ง แน
นื้ งชฺา่ นี้ ยา่ บี่ท่อ พี แง� แฮ้นืง เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง ยางนา บ่าน่าจ่า อือนา ก่างพยา
แง� พาจาว ม้าย่า บี่ท่อ มู่ง แน นื้ งชฺา่ ไจ พี นี้ งนา กอย ชี ล้า มล่าง คางญ้า�
คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ� อางเลิง่ ม้า ม้า นี้ เลิง่ นา บ่า ลู่ ม คูโจ� จี่ ว ี
ดอางซื้ง มาง อางนื ง อางญ่าม ทื่อนื ง นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ อางนื ง อางญ่าม 1,000 ปี ล่อ ญา
เป� แน ชฺา้ ง อือ อางนื ง อางญ่าม 1,000 ปี นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางนื ง ทื่อนื ง ล่อ ญา
9
เป แน� นี้ แม้แนยาว จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แฮ้งนา
ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ เย้ง ชี แฮ้ง แม้ แน บ่า กล่าม� จ้า ยา นองนา โอ้ด ล่าง� ไม้ ยา อ่า ซ่าง
มางนา บ่าก่างบ่าพยา ปี่ ซี่� จ้า ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นื งบาเพ่น ยาว อางบล่าบ
ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ซี่ แง�
10 จ้า พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง เวอ� ยา แล่ค่าว แม้แน ลือ
แง� ไม้ อ่าซ่าง มาง บ่าแบ ยา อ้าลอม ลือ แงแน� ยาว แฮ้นืง เวอ ชฺา้ ง อือย่า บีท
่ ่อจฺ่อ
พอก อางเซง บื้ง นา กงากย่า คูแง� ยาว มู่ง นี้ ยา่ บี่ท่อ จฺ่อ โปยว แอ แง� แน มู่งนื่ ง
อู่ลา อู่ก่ ือ แฮ้อม
ื มือ บี่ ท่อ จฺ่อ โปยว แอ แง� ยาว ชฺา้ งอางเมิง แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
กูยา่ งกูเจ้อ อือย่า โปยว แอ แง�
8

11 กู ยา
่ งกูเจ้อ

นี้ ยา่ บี่ท่อจฺ่อ โปยว แอ แง แน แบน คู ยาว� นองมู นี้ งมือ แม่น แน
เย้ง คู ปาว� ชฺา้ ง ล้ออือเจ้อ เพล่อ คู แงแน� นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ เซฺิง่ ซฺ้าง แน
จี่วด
ี ไจ พาจาว มางนา นื งบาจาบ ปี่ ปาว� 12 ยาว นอง พาจาว มาง อางนื ง แฮ้งนา ล่อ
คู เมอ� แน แค้นล้อง อางไว่ แน เคอ ล้า ปี่ เมอ� แฮ้นืง เวอ มู่ง แฮ้ยา่ บี่ท่อจฺ่อ โปยว

2 เปโตร 3:13

510

2 เปโตร 3:18

แอ แง� แน มู่ง โย้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือย่า ล้อง แง� แน เก้อ โปยว แอ แง� 13 จ้า กงู
ย่า พาจาว มาง ยาง ก่ามค่า น ปี่ ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ฮา เค่ แฮ้นืง นา ล่อ คูแง� พาจาว
มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้ยา่ มู่ง อางซฺ่ือ แน นื้ งชฺา่ อางซฺ่ือ แฮ้งย้า เป� โย้เวอ ชฺา้ ง อางซื
ออางปลอง คาโคลาโค พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือ ดื้งย้า ย้าง ย้าเป�
14 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ� นอง พระเยซู คริสต์ พ่าวลือ
แล่ง แฮ้นืง นา ล่อ คู แฮ้ญ่าม เมอ� นองมู นี้ งมือ กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา พาจาว มางก้อง
ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ คูปาว� แน กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮาย นอง จี่วด
ี แฮ้ง
นา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ โว� พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา โจ�
15 ยาว บ่า ลู่ ม คูโจ� กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง โอ้ด นี้ ย่า� ไม้ ยา ชฺา
้ ง อือ นา จี่ ว ีดม้า ม้า
กงาจา ปี่ ซี่ แง� แน เปาโล คริสเตียนม้ องน้า ม กงู ลาก มาง นองนา โจ้ ดมาย แต้ม
ปี่ ล่าชี่ โย้เวอ� ยา พาจาว มาง ยางนา วีไ่ ซป้านญา ปี่ ชี่ แฮ้ง ไจ นี้ เลิง่ นา จี่ เคอ แง�
16 ยาง โจ้ดมาย คาโคลาโค แต้ม ชี แฮ้ยา
่ นี้ เลิง่ นา จี่เคอ แง� จ้า ยาง โจ้ดมาย แต้ม
ชี โย้เวอ อางเลิง่ ทื่อบ่า จา แง แบ อางย่าก แน� แฮ้งย้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซูคริสต์ ม่า
อูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าแบ คูง อือ� แน ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน บ่าเจ่อ อือ เปาโล
ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง ม่าอู่บ ซี คูแง� ยอง พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง่ ทื่อบ่า อือ จี่ ซี ไค้ ซี
คูชี แฮ้งแม้แน ย้า� ยาว นี้ งย้า ยองนา ฮาย ก่างพยา ปี่ แฮ้ยา่ เป�
17 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ� แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� ไม้ นอ นี้
เลิง่ นา แบน ญ้า� ชฺา้ ง บ่าแม่น อือ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี แฮ้งนา บ่าฮา เค่ คูโจ� ไม้ นอง
ยอง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา ฮายเค่ ยาว� นองมู นี้ ง มือ นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง นา วี คูแง�
18 จ้า นองมู นี้ ยา
่ พระเยซูคริสต์ นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ คูปาว� ไม้ นองนา ฮาย
ยางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แบกงา ปี่ ล่า คาไล� แน ยาง มือ นองนา ก่ามป่อน
ปี่ ล่า คาไล� พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า� แน ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่อง
ปูนปี่ ฮู มาง ย้า�
พระเยซูคริสต์ เวอ� กูยา่ งกูเจ้อ อือนา นางนา สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ล่าปาว� ตื่น อา
มือ จาย กาญ่าม เวอ เคอ แน�

1 ยอห์น 1:1
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ยอห์น คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ
ชียา
้ ง

1 ยอห์น

ยอห์น โจ้ ดมาย ช่า บ้า บ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นี้ � ยอห์น พระเยซู ศิษย์ เอก มาง แต้ม ชี�
ไม้ ชฺา้ ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ เค่ ปี่ ง แน เย�
ยอห์น กงู นา พาจาว มางนา แน ชฺา้ ง อือนา ลาก ปี่ ล่าซี่ แง� แน กงู นา พาจาว มาง
นื งบาจาบวา แน ฮา เค่ ปี่ ล่า ซี่ แง� แน ยา กงู นา ม่า คู่ ม้า ม้า บ่า อ่า อือ นา อางโต
แล่ม แล่ ปี่ ล่าง� ยอห์น โจ้ ดมาย ช่า บ้า บที่ 2 นี้ โบสถ์ ทื่อ โบสถ์� ค่า บาย่า ทื่อ ม่าง
แม้ แน เพ้ก มางนา แต้ม เคอ ชี� ยอห์น โจ้ ดมาย ช่า บ้า บที่ 3 นี้ ยา่ ค่า พ่าย่า อางเม้ง
กายอัส แน ชี่ มางนา แต้ม เคอ ชี� กายอัส ชฺา้ ง นื งบา อางแม่น� ยา ชฺา้ ง พระเยซู
อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า ชี อือนา ปล่อง ชีช�
ี ยอห์น โจ้ดมาย คาโคลาโค 3 ช่าบ้าบ
นี้ ง แต้ม เมอ ยา ย่าม่างม่าง คางญ้า� นี้ แม้แนยาว ยาง จี่ต่าง นี้ ยา่ อางฮู่ ค่าตอง อา
งอ่านอางซฺ้ือ อือนา จี่ชา่ ง ชี ช้อด ย้า�
พระเยซู ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ มาง

1 กงา

นองนา อามื้อ โจ้ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าชี่ นี้ ยา่ � ชฺา้ ง แฮ้มาง อางเลิง่ ย่าง เป� ยา
พาจาวจี่ต่าง ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ม้าม้า จา ปี่ ง มาง ย้า� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา ฮู เมอ
จี่วด
ี จา ชี มาง ย้า� กงูมู ศิษย์เอก คาโคลาโค อือย่า ค่าตอง น่าซื่ง นี้ งย้า ยาง จี่ ต่าง
แฮ้ง กงากย่า คูแอ� แน ค่าตอง แมนื อซื่อ นี้ งย้า ยางนา กงามย้าง คูแอ� แน กงู ล่า
ปู่ นี้ งย้า ยางนา กงาว่ากงาซาว คูแอ� 2 ชฺา้ ง แฮ้ม้า กงูนา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า�
พาจาว ม้า ยางนา ชฺา้ ง เกิด
่ นี้ งย้า ชฺา้ ง อืม ยางนา ฮู มย้าง กงา กาแง� กงู
้ ลือ ปี่ ชี�
ยางนา กงามย้าง คู ย้าเป� ยา พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วด
ี จาดื้ง ลา
มล่าง คางญ้า� ยาว อามื้อ พาจาว มาง กงูนา ยางนา กงามย้าง ปี่ ล่าง ญ้า� 3 กงาย่า
กงูมู ศิษย์ เอก คาโคลาโค อือ อางเลิง่ กงามย้าง กงากย่า คูชี แฮ้ง นองนา ม่า แบ ปี่
ล่าง� ไม้ นองนา ยางนา นื งบาชี ปี่ ล่าง� แน กงู ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าง
แนนอ� ยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ ง มือ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง แน พระเยซูคริสต์ เย่ด
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูแง� พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า มาง ย้า� 4 ยาว กงา
นองนา อางเลิง่ นี้ เลิง่ แต้ม ม่า ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา ทื่งกง่า แน กย่า
งม่อนซ้า ปี่ ง แนนอ�
พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน จี่วด
ี ไจ ย้าง
กงูยา่ พระเยซู กงูนา อางเลิง่ ม่า แบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง นองนา ชา ม่า แบ ปี่ ล่าง
เป� พาจาว ม้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง อางแปล้น อางซ้า อือ ช้ อดย้า� แน ยางก้อง อางวื้
งอางว้าง บ่า จา� 6 จาว่า แน อ่า ซ่าง ค่า ตอง พาจาว มาง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพ
ล่อ ชี แน จี่ ยาว� อางวื้งอางว้าง เวอ จี่วด
ี ไจ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า แล่ จ้อบ เป� ยาว ยาง
อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง แน ยาง จี่ ต่าง แฮ้ง ฮากนา กงาแบ ปี่ ง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า แน�
7 พาจาว ม้า อางแปล้น อางซ้า เวอ ดื้ง แง� กงู อางเลิง
่ อางแม่น ฮา เมอ� กงูมู นี้ ง
มือ พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง ชี แน ทื่อช่างกานญา� แน
5 อามื้อ
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กงูมู นี้ ง มือ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คูแง� แน พระเยซู พาจาวอางย่า ม่าง ซฺี่ แฮ้ง
กงู อางบล่าบ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้ง ชีอ
่ ก ยาว� กงูนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าแง�
่ อ
8 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง อางบล่าบ บ่าจา แน จี่ แง� ชฺา
้ ง แฮ้ม้า ยางต่องยาง ย้า จ้อบจ่า
แล่ง� แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา บ่าแบ กงากา� 9 จ้า จาว่าแน กงู อางบล่าบ ฮา ชี อือ
พาจาว กูญ่าม แน อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา มางนา ม่า ยาว� ยาง กงู อางบล่าบ ฮา
ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู่ ล่า� แน กงูนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ล่าง กงูนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา
ล่า� ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� 10 จ้า จาว่าแน กงาย่า อางบล่าบ บ่ากงา
ฮา แน อ่าซ่าง จี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มางนา แล่จ่อบ แน จี่ ชี แน ทื่อช่างกานญา�
แน ยา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง น่าซื่ง เวอ บ่ากาน แล่�

2

พระเยซู กงูนา ปล่อง ล่าง มาง
อางย่า ลาก อือ เวอ� กงา นองนา นี้ เลิง่ แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นองนา อางบ
ล่าบ บ่าปี่ ฮา ล่า แนนอ� จ้า จาว่าแน กงู อางบล่าบ ฮา คูเวิม� กงูนา ชฺา้ ง ปล่อง ล่าฮู
จา แง� ยา พระเยซู คริสต์ อางกง่าอางเกิง มาง ย้า� ยา พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ล้า
ก้า โย้เวอ ดื้ง ยาว ป้า แง� กงู นา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าโจ แน� 2 พาจาว ม้า พระ
เยซู นา กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง อางซี ลาบ แต่น ปี่ ชี�
่ จ้า กงู อางบล่าบ อือ แอ่ แน
บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางบล่าบ อือ คาตา ย้า� 3 จาว่าแน
กงู พาจาว มาง ม่า ฮา ปี่ ล่าง แฮ้ง ฮา เค่ ยาว� กงูม แบ คางญา กงู พาจาว มางนา
ม้าม้า ย้า อางแบ กงากา แน� 4 อ่าซ่าง พาจาว มางนา อางแบกงา กาแน จี่ ยาว� พา
จาวจี่ต่าง แฮ้ง บ่าฮา เค่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ชฺา้ ง แล่จ่อบ เป� แน ยา พาจาว มาง กงูนา
อางเลิง่ ม้า ม้า แบ มย้าง ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง นา ม้า ม้า แน บ่า แบ กงากา� 5 จ้า อ่า ซ่าง พา
จาวจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มางนา นื งบา โค ย้า ลาก แง� นี้ ยา่ ฮา
แบ ปี่ แง� กงู พาจาว มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แน� 6 อ่าซ่าง พาจาว มาง
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชีแน จี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซูคริสต์ แม้แน จี่วด
ี กงา
ไจ แง�
1 กงา

ฮากนา ลาก ย้าง
อางช่าง ลาก อือ เวอ� ลากฮูม ลางกา โว� กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ต่าง
อางซฺ่ือ บ่าอ่า� จ้า นองมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ นา ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จาย ย้า กงาก
ย่า คูแง� 8 จ้า กานแตว อางเลิง่ กงา อามื้อ แต้ม นองนา ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ม่า อู่บจี่ ต่าง
อางซฺ่ือ แน อางจี่ กงา กาย้า� กงู พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี แน นอง จี่วด
ี โย้เวอ กงามย้าง
คูแง� ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ม้า ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซฺ่ือ แน� ไม้ อางวืง้ อางว้าง แฮ้ อามือ ชา เจิก
่
อ่อกแอ แง� แน อางแปล้นอางซ้า ม้าม้า แฮ้ง ท่อ อ้องล้า ปี่ ง ญ้า� อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้
ย่า อางแปล้นอางซ้า แม้แน ย้า อ้องล้า แง�
9 อ่า ซ่าง อางแปล้น อางซ้า เวอ ดื้ง แงแน จี่ ยาว� คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา เม้อ
แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางวืง้ อางว้าง เวอ ดื้ง แงแน ทื่อช่างกานญา� 10 อ่าซ่าง คริสเตียนม้
องน้าม อือนา ลาก แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง เป� แน ยา อ่าซ่าง มาง
นา อางบล่าบ บ่าฮาย ปี่ � 11 จ้า อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา เม้อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า
อางวืง้ อางว้าง เวอ ดื้ง เป� แน ยา อางวืง้ อางว้าง เวอ ย่อ ชี� แน ยา บ่าแบ จ่าแล่ ล้อ
เกิง้ ย่อ แอ แงแน� ไม้ อางวืง้ อางว้าง แฮ้ยา่ ยางนา แมนื อ แมปอ แม้แน ฮา เพล่อ ปี่
ป้าน่ อ�
12 กงา อางย่า อางอี ลาก อือ เวอ�
7 กงา
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กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ ปาปาย นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าง แฮ้ง ปาปาย
ย้า�
13 นองมู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือ เวอ�
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ล้า มล่าง ชี
แฮ้ง ปาปาย ย้า�
พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา กาซื้ง แน ฮา เมอ ย้า จี่วด
ี จา ชี�
ชฺา้ ง อางนู่มอางกาม นอง เวอ� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
นอง ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า�
14 นองมู อางย่า เพล่อ คูชี อือ เวอ� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา
่ � นอง พา
จาว กงู อางโบ้ง มางนา แบกงา กา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า�
นองมู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือ เวอ�
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ล้า มล่าง ชี
แฮ้ง ปาปาย ย้า�
พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง บ่าจา กาซื้ง แน ฮา เมอ ย้า จี่วด
ี จา ชี�
ชฺา้ ง อางนู่มอางกาม นอง เวอ� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ �
นอง นาบาตา แฮ่ง จา แก่นคา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า�
แน นอง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กูญ่าม แน ฮา เค่ แฮ้ง ปาปาย ย้า�
แน นอง ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า�
ชฺา้ งอางเมิง นา บ่าลาก โจ
ชฺา้ งอางเมิง นี้ มางนา แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือ นา บ่า ลาก กาน
โจ� อ่าซ่าง ชฺา้ งอางเมิง นี้ มางนา ลาก แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว กงู อ่าโบ้ง มางนา บ่า
ลาก เป� 16 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ � พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง บ่ากงา
จาย ลือ� จ้า ชฺา้ งอางเมิง นี้ มาง ก้อง จายล้า ชี� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ นี้
ย่า� ชฺา้ ง อือ นื งบาจาบวา แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา อือ ย้า� แน เจอค้อย กาง อือ ย้า�
แน อางเกิง่ อางก้อ บย่า แน จา ชี แฮ้ง จี่โอ่ด อือ ย้า�
17 กาญ่าม เวอ ชฺา
้ งอางเมิง แน ชฺา้ ง อือ ตานฮา อือ ย่า โปยว แอ แง� จ้า ชฺา้ ง พา
จาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ อือย่า จี่วด
ี ม้าม้า จา แล แง�
15

ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา เม้อ อือนา บ่าเค่ คูโจ
กงา อางย่า ลาก อือ เวอ� กงาย่า นองนา นี้ แม้ ม่า ล่า แน� นี้ ย่า ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางญ่าม อางนื งลีน ย้างย้า แน� อางจาม กงา ไกล่า� ค้าแต้ เวอ กงู นองนา ม่า
ล่าย่า� ชฺา้ ง ทื่อม่าง ลือ แงแน� ยา พระเยซู คริสต์ นา ปีนแตปีนนา ย้า เม้อ แง� จ้า
อามื้อ ยา บ่า ลือ กาซื้ง เป� อามื้อ ชฺา้ ง อางอีบ่า อ่า พระเยซู คริสต์ นา เม้อ คูง� ยาว
นี้ ยา่ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนื งลีน ย้าง แท้ ล้า ชาเคอ
คางญ้า แน� 19 ชฺา้ ง พระเยซู คริสต์ มางนา เม้อ คูชี อือ ย่า ชฺา้ ง กงู ก้อง เจิก
่ แอ คูชี
อือ ย้า� จ้า กานแตว ยอ กงู อางมู บ่าอ่า� ไม้ จาว่าแน ยอง กงู อางมู ม้าม้า แน ยาว�
ยอ กงู ก้อง ทื่ งกง่า ย้า จาดื้ ง แล คูง� จ้า ยอ กงู ก้อง เจิก
่ แอน คูง ญ้า� พาจาว ม้า
ยองนา ฮาย กงู ก้อง เจิก
ื กงู แม้ แน
่ ไม้ กงู นา แบ ปี่ ล่าง น้ อ� ชฺา้ ง แฮ้ ออ
่ แอ ปี่ ชี�
คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า แน�
20 จ้า นองมู นี้ ยา
่ ยองนา บ่า ตู่� ไม้ พระเยซู คริสต์ นองนา อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่า ป้าน่ อ� แฮ้งย้า นอง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง แบ คูแง� 21 กงา นอง
18
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นา โจ้ ดมาย แต้ม ปี่ ล่า ชี่ นี้ ย่า� นอง อางเลิง่ ม้า ม้า บ่า แบ แฮ้ง ปาปาย บ่า อ่า� จ้า
นอง อางเลิง่ ม้าม้า แบ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� แน นอง มือ อางแบ คู ยา้ อางเลิง่ ม้าม้า
โย้เวอ เจิน
้ เจ้อ บ่าจ่อบ แน�
22 ยาว ชฺา
้ ง แล่จ่อบ แฮ้ม้า อ่าซ่าง� ชฺา้ ง แล่จ่อบ แฮ้ม้า ชฺา้ ง พระเยซู นา นี้ แม้แน จี่
ชี มาง ย้า� พระเยซู พาจาว มาง ซฺาลือ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า แน� ยาว ชฺา้ ง นี้ มาง ย้า พระ
เยซูคริสต์ นา เม้อ ม้า� แน ชฺา้ ง นี้ มาง ย้า พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา แน ยาง อางย่า
มางนา ค่าตอง จี่วด
ี อางซื้ง บ่าปี่ เพล่อ ม้า�
23 อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มางนา ค่าตอง จี่วด
ี อางซื้ง บ่าปี่ เพล่อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พา
จาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ� จ้า อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มาง
นา ค่าตอง จี่ วด
ี อางซื้ง เพล่อ ปี่ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว กงู อางโบ้ง มางก้ อง ทื่อลู่ ม
ทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง�
24 นี้ แม้ แนยาว พระเยซู คริสต์ ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง กูญ่าม แน เย้ งซฺ้า คูโว� ไม้ จาว่า
แน นอง นี้ แม้แน ฮา ยาว� นอง มือ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง แน พาจาวอางย่า มาง
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูแง� 25 จาว่าแน กงู พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน
เพล่อ แลน ยาว� ยาง มือ กงู นา จี่ วีดม้า ม้า จา ปี่ ล่าง� ยาง กงู นา ก่ามค่า น ปี่ ล่าชี่
แฮ้งแม้แน ย้า�
26 แน อางเลิง
่ คาโคลาโค กงา แต้ม ล้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � กงา อามื้อ นองนา นี้ แม้แน ม่า
ล่าง นี้ งย้า� ชฺา้ ง นองนา ชา จ้อบ ล่าง อือนา แม่น แน แล่ม แล่ คูโว แน� 27 จ้า อามื้อ
อ่าซ่างมาง นองนา บ่าจ่อบ ล่า กงา กางลา� ไม้ พระเยซูคริสต์ นองนา อางค่องอางล้า
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่าง ญ้า� แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองก้อง
ดื้ง แง� นี้ แม้ แนยาว นอง มือ อ่า ซ่า งมางนา บ่า กงา ม่า อู่ บ ปี่ คา� ไม้ อางค่ องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า นองนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ม่ายแบ ปี่ ล่าง� อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จี่ แง ยา บ่าจ่อบ เป� นี้ แม้ แนยาว นอ ปีนแตปีนนา ย้า
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แล คูง� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
มาง นองนา ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน�
28 กงา

อางย่า ลาก อือ เวอ� อามื้อ ปีนแตปีนนา แน พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อ
เจ่อ แน เพล่อ แลน คู ปาว� นี้ แม้ แนยาว พระเยซู คริสต์ พ่าวลือ แล่ เมอ� นอง มือ
เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน บ่าซ่าจอ เป� 29 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า� พระเยซูคริสต์ อางเลิง่
อางกง่าอางเกิง ฮา แงแน� นี้ แม้แนยาว อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่
แง� พาจาว มาง อางย่า เพลิน
่ ญา แน�

3
กงู พาจาว มาง อางย่า
ฮู ปาว พาจาว กงู อางโบ้ ง ม้า กงู นา นาบาตา ย้า ลาก ล่าง� แฮ้งย้า ยาง กงู นา
อางย่า แน ฮ้าว ล่าง� แน กงูม แฮ้ แม้ ม้า ม้า ย้า กงาเพล่อ คูง� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง พาจาว มางนา เม้อ อือย่า ยางนา บ่าแบ กงากา� นี้ งย้า ยอง กงูนา บ่าแบล่ากงา
กาแง� 2 กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ� อามื้อ กงู พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ คูงญา�
จ้า กงู บ่า แบ กาญ่าม เวอ กงู บ้า เจอล้อ แม้ จา แงแน� จ้า กงู อางแบ ย้า พระเยซู
คริสต์ พ่าว ลือ แล่ เมอ� กงู ยาง แม้แน เพล่อ แน� ไม้ กงู ยางนา ม้าม้า ย้า กงามย้าง
คูแง� 3 อ่าซ่าง นื งบาแก่นจ่าง ค่าตอง พระเยซูคริสต์ แม้แน กงาเพล่อ แน� อางบล่า
บ บ่าฮา โจ� ไม้ พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ บ่าฮา�
1
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4 ชฺา
้ ง

อางบล่าบ ฮา อือย่า ชฺา้ ง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮา เค่ อือ ย้า�
ไม้ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง บ่า ฮา เค่ นี้ ยา่ อางบล่า บ� 5 นอง อางแบ ย้า�
พระเยซูคริสต์ บ้าเจอฮาย ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ แงแน� ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบช
ออ่อก ลือ แง� แน นอง อางแบ ย้า� พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ บ่าฮา แน� 6 นี้ แม้แน
ยาว ชฺา้ ง พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูชี อือย่า อางบล่าบ บ่าฮา แล
แล่ก้าน� จ้า ชฺา้ ง อางบล่าบ ฮาย แล แล่ง อือย่า พระเยซูคริสต์ นา บ่ามย่าง กางซื้ง�
แน ยางนา บ่าแบ กงากา�
7 กงา อางย่า ลาก อือ เวอ� อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ จ้อบ โจ� อ่าซ่าง อางเลิง
่ อางกง่า
อางเกิง ฮา แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พระเยซูคริสต์ แม้แน ย้า ชฺา้ ง อางกง่าอางเกิง เพล่อ แง�
อางบล่าบ ฮา แล แล่ง� ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง ชฺา้ ง เป� ไม้ ซาตานแด่
ย่ายอคา ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า อางบล่าบ ฮา ลาน ชี� นี้ งย้า พาจาวอางย่า ม่าง
ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี� ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ล่ากาน แฮ้ง ก่างพยา ลือ แง แนนอ�
8 อ่า ซ่าง

ชฺา้ ง พาจาวอางย่า กงาเพล่อ คูชี อือ ย่า อางบล่า บ บ่า ฮา แล่ ซี่ ก้าน� ไม้ พาจาว
ม้า ยอง นื งบา คล้าว เวอ ดื้ง แง น้ อ� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซี่
10
ก้าน� ไม้ ยอ พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ป้าน่ อ� นี้ ยา่ กงูนา ฮา แบ ปี่ ล่าง� อ่าซ่าง
พาจาว อางย่า ม้า แน อ่าซ่าง ซาตานแด่ยา่ ยอคา อางย่า ม้า แน� ไม้ ชฺา้ ง อางเลิง่ อา
งกง่าอางเกิง บ่าฮา อือย่า� แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา บ่าลาก อือย่า พาจาว มาง
อางย่า บ่าอ่า เป�
9

ลาก ลางกา โว
พระเยซู คริสต์ นา ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จาย ย้า พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ ต่าง
แฮ้ง กงากย่า แง� พาจาว มาง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ ยา่ กงู นา ม่า ลาก ลางกา ปี่ ล่าง�
12 แน กงู นา คาอิน แม้แน บ่าปี่ เพล่อ ล่า� คาอิน ซาตานแด่ยา
่ ยอคา มาง ชฺา้ ง� แน
ยา ค่า ตอง อางแพ้ มางนา แซ่ ชี� ยา บ้า เจอฮานา ค่า ตอง อางแพ้ มางนา แซ่ แง�
ไม้ ยา อางแบ น้ อ� ยา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮาย ชี� แน ยาง อางแพ้ ม้า อางเลิง่ อางแม่น
ฮาย ชีแน� แฮ้งย้า ยาง มือ ค่าตอง อางแพ้ มางนา เม้อ แง�
13 นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้าม นอง เวอ� จาว่าแน ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ
14
นองนา เม้อ ล่า ยาว� นื งบาบ่า ม่าน คูโจ�
กงู อางแบ ย้า กงูมู นี้ ยา่ จี่ วีดม้า ม้า จา
คูง ญา แน� ไม้ กงู ลาก ลางกาง น้ อ� จ้า อ่า ซ่าง คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา บ่า ลาก
แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ซฺี้น ชี แน ทื่อช่างกานญา� 15 อ่าซ่าง ฮากนา เม้อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า ฮา
กนา แซ่ ชี แน ทื่อช่างกานญา� นอง อางแบ ย้า� ชฺา้ ง ฮากนา แซ่ ชี อือ นื งบา คล้าว
โย้เวอ จี่วด
ี ม้าม้า บ่าจา แน�
16 พระเยซู คริสต์ อางเลิง
่ ฮา ชี นี้ ยา่ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ฮากนา ลาก นี้ ยา่ บ้าเจอ
ล้อแม้ จา แงแน� พระเยซูคริสต์ ยาง จี่วด
ี แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่าชี�
่ ยา กงูนา ซฺี้ แต่น ล่าง
ญ้า� นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง มือ ค่าตอง จี่วด
ี นี้ ง คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปี่ ปาว�
11 นอย่า

17 จาว่าแน

คริสเตียน อางมู โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง จา แง� ยา อางจา
อางปาง� แน ยา คริสเตียนม้ องน้า ม อางตู กอางพาน ทื่อ ม่าง นา มย้าง ชี� จ้า ยา
คริสเตียนม้ องน้าม แฮ้มางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าปล่อง� นี้ แม้แนยาว ยา บ่าจี่ กงากา� พา
จาว ม้า ยางนา ฮาย คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา ลาก ปี่ ชี่ แน� 18 กงา อางย่า อา
งอี ลาก อือ เวอ� กงา นางนา ลาก ล่าง แน ม่านป่อง แฮ้ง แอ่ แน บ่าจี่ โจ� จ้า ม้าม้า
แน ลาก ลางกา โว� แน ลาก กา ปาปาย อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ปี่ ลางกา โว�
พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
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19 จาว่าแน

กงู คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม้าม้า แน ลาก ยาว� กงู กงาแบ แง� กงู
พาจาว มาง ชฺา้ ง เพลิน
่ ชี ม้าม้า ย้าแน� กงู พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ� บ่าซ่า
20
จอ โจ� กงู นื งบา มาง กงูนา ชฺา้ ง อางบล่าบ แน จี่ ล่ายาว บ่าม่านบ่าชู โจ� ไม้ พา
จาว ม้า กงู ล่อบ่าปา แบ แง� แน ยา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า แบ แง�
21 กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ� จาว่าแน กงู นื งบา มาง กงู อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แน
บ่าจี่ ยาว� พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ บ่าซ่าจอ โจ� 22 แน กงู ยางนา บ้าเจอ ป้า
แง� ยาง มือ กงู ป้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า ปี่ ล่าง� ไม้ กงูยา่ ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮาย เค่
23
คูง� แน ยาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ คูแง� พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ยา่ � ยา
กงูนา ม่าย พระเยซูคริสต์ ยาง อางย่า มางนา นื งบาชี ปี่ ล่าง� แน ยา กงูนา ม่าย ลาก
ลางกา ปี่ ล่าง� พระเยซูคริสต์ กงูนา ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน� 24 ชฺา้ ง พาจาว มาง ม่า
อู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮาย เค่ อือย่า� พาจาว มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน กงาเพล่อ แง� แน
พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้า
กงู ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพลิน
่ ญา แน� ไม้ พาจาว ม้าย่า ยาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่า ป้าน่ อ�

4
อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน อางแด่อางล้า แล่จ่อบ ย้าง
กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ� บ่า น่า จ่า โจ ชฺา้ ง นองนา นี้ แม้ ม่า ล่า เมอ� ยอง จี่
ต่าง นี้ ยา่ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายล้า แน� จ้า แม่น แน เย้ง ฮู
ปาโน� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื จี่ต่าง แฮ้ยา่ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก้อง ม้าม้า ย้า จา
ยล้า ชี แน� ไม้ อามื้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ อางอี
บ่าอ่า จา แง� 2 จาว่าแน อ่าซ่าง นี้ แม้ จี่� พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้
ลือ ชี แน� นองมู นี้ ง มือ แบ ชี คู ปาว� ชฺา้ ง แฮ้มาง จี่ต่าง แฮ้ยา่ พาจาว มาง อางค่อง
อางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายล้า ชีแน� 3 จาว่าแน อ่าซ่าง นี้ แม้ จี่� พระเยซู
คริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง บ่ากงา เกิด
้ ลือ แน� นองมู นี้ ง มือ แบ ชี คู ปาว� ชฺา้ ง
แฮ้มาง จี่ต่าง แฮ้ยา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ก้อง บ่ากงา จา
ยล้า แน� จ้า แด่ยา่ มาง ก้อง จายล้า แน� แด่ยา่ นี้ ม้า พระเยซู นา เม้อ แง� ยาว ค้า
แต้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ แด่ ยา่ พระเยซู นา เม้อ มาง อ้องล้า แงแน นอง กงากย่า ชี นี้
ย่า� อามื้อ แด่ยา่ แฮ้ม้า อ้องล้าน ญ้า�
4 กงา อางย่า อือ เวอ� นอ พาจาว มาง ชฺา
้ ง เป� นอ ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา เม้อ อือ
จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า� ไม้ นอง นื งบา คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง จา แง� แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ แด่ ยา่ อือ นา ก่า จ่าง เป� 5 พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู ม้า ม้า บ่า อ่า
แฮ้ออ
ื พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา� ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
ก่ามกืด กานแอ� แฮ้งย้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อืม ยอง จี่ แฮ้ง น้าจ่าง�
6 จ้า กงูมู นี้ ยา
่ พาจาว มาง ชฺา้ ง เป� ชฺา้ ง พาจาว มางนา อางแบกงา กาง อือย่า กงู
นา น้าจ่า ล่าง� จ้า พาจาว มาง ชฺา้ ง บ่าอ่า อือย่า กงู นา บ่าน่าจ่า ล่า� นี้ ยา่ กงู นา ฮา
แบ ปี่ ล่าง� พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า อ่าซ่าง นื งบา คล้าว เวอ
ดื้ง� แน แด่ยา่ ม้า อ่าซ่าง นื งบา คล้าว เวอ ดื้ง แน� พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จี่� จ้า แด่ยา่ นี้ ยา่ แล่จ่อบ เป�
1
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ลาก ลางกา โว

7 กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ�

แม่น แน ลากฮูม ลางกา โว� ไม้ ลาก นี้ ยา่ พาจาว มาง
ก้อง จายลือ เป� นอง ฮากนา ลาก นี้ ยา่ ฮา แบ ปี่ ง นอ พาจาว มาง อางย่า แน นอ พา
จาว มางนา อางแบ กงากา แน� 8 จ้า ชฺา้ ง ฮากนา บ่าลาก อือย่า พาจาว มางนา บ่าแบ
กงากา� ไม้ พาจาว ม้า ฮากนา กูญ่าม ย้า ลาก แง� 9 พาจาว ม้า ยาง อางย่า ทื่อม่าง
แน จา ชี มางนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง ลือ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยาง อางย่า มางนา กงู
นา จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ ลือ ปี่ ล่าง แนนอ� นี้ ยา่ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง พาจาว ม้า กงูนา ลาก
ล่าง แน� 10 นี้ ยา่ ลาก ม้าม้า ย่าง ย้าเป� ลาก ม้าม้า นี้ ยา่ กงู พาจาว มางนา ลาก แฮ้ง
บ่าอ่า� จ้า พาจาว มาง กงูนา ลาก ล่าง แฮ้งย้า แน ยาง ค่าตอง อางย่า มางนา ไจ กงู
อางบล่าบ แฮ้งนา ซฺี้ แต่น ลือ ปี่ ชี่ แฮ้งย้า�
กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ� พาจาว มาง กงู นา ลาก ล่า ยาว� กงูมู นี้ ง มือ ลาก
ลางกา ปาว� 12 อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่ามย่าง กางซื้ง� จ้า กงู คริสเตียนม้อง
น้าม อือนา ลาก ยาว� พาจาว มาง กงูก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� ยาว พาจาว
มาง ลาก แฮ้ง กงู นื งบา คล้า ว นู้เวอ ม้า ม้า ย้า จา� แน กงูมู นี้ ง อางอ้าน ล่อ บ่า ปา
ลาก กา แล่ง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน ย้า�
13 กงู อางแบ ย้า กงู พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชีแน� ยาว พาจาว
มาง กงู ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชีแน� ไม้ พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มางนา กงู นื งบา คล้าว นู้เวอ ดื้ง ปี่ ป้าน่ อ� 14 กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี อือ
ย่า ค่าตอง แมนื อ นี้ งย้า กงามย้าง คูแอ� พาจาว ม้า ยาง อางย่า มางนา ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ซฺาลือ ปี่ ชี่ แน� นี้ งย้า กงู ฮากนา นี้ แม้ ม่า พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า ยาง อางย่า
มางนา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
่ ไม้ ชฺา้ ง อือ นา ปล่อง อางบล่า บ ปูน ปี่ ง
้ ลือ ปี่ ชี�
แนนอ� 15 กงู อางแบ ย้า� ชฺา้ ง พระเยซู พาจาว มาง อางย่า แน จี่ คูชี อือย่า แน เจ่อ
คูชี อือย่า พาจาว มาง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ คูช�
ี แน พาจาว มาง ยอง ก้อง
16
ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิน
คู
ช
แน�
กงู
อางแบ
ย้
า
�
แน
อางเจ่อ ย้า พาจาว ม้า กงูนา
ี
่
ลาก ล่าง แน�
พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา กูญ่าม ย้า ลาก แง� อ่าซ่าง พาจาว มางนา แน ฮากนา ลาก
แล แล่ง� พาจาว มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง� แน พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้มาง
ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ แง� 17 พาจาว มาง ลาก นี้ กงู นื งบา นู้เวอ ม้า ม้า ย้า
จา� แน กงูมู นี้ ง อางอ้าน ล่อบ่าปา ลาก กา แล่ง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน
ย้า� นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ กงูมู นี้ ง มือ พาจาว มางนา บ่าซ่า
จอ โจ� ไม้ กงู พระเยซู แม้แน จี่วด
ี ไจ ป้าน่ อ� 18 กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก
ยาว� กงู แค แฮ้ง มือ โปยว แอ แง� ชฺา้ ง นี้ ยา่ พาจาว มาง ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แฮ้งนา
แค คูง� นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ชฺา้ ง นี้ พาจาว มาง ลาก แฮ้งนา บ่าแบกงา กาแน�
11

ม้างม้า เจ้อ กงู นา ฮาย ฮากนา ลาก ปี่ ล่า ชี่ นี้ ย่า� พาจาว มาง กงู นา ลาก ล่า ชี่
แฮ้งย้า� แน ยา กงูนา ลาก ลาย มล่าง คางญ้า� กงู ยางนา บ่าลาก กาซื้ง แน ฮา เมอ
จาย ย้า� 20 อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา เม้อ� จ้า พาจาว มางนา ลาก แน จี่ แง�
ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่ จ้อบ เป� ไม้ จาว่าแน กงู คริสเตียนม้องน้าม อางฮู มย้าง กงา กาง อือ
นา บ่าลาก ยาว� กงู บ้าเจอล้อแม้ พาจาว บ่าฮู มย้าง กงา กาง มางนา ลาก แง�
19

21 พาจาว

ม้า กงู นา นี้ แม้แน ม่า ล่าง อ่าซ่าง ยางนา ลาก แง� คริสเตียนม้องน้าม
อือนา คาตา แน ลาก โว แน�
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พาจาว มาง อางย่า อือ ชฺา้ งอางเมิง นี้ งนา ก่าจ่าง ย้าง
ม้า พระเยซู คริสต์ นา ไจ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา ลือ ปี่ ชี่ แน
อ่าซ่าง เจ่อ แง� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา� จาว่า
แน อ่าซ่าง พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา ลาก แง� ยาง อางย่า อือนา คาตา ย้า กงาลาก
แง� 2 กงู พาจาว มางนา ลาก เมอ แน ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮาย เค่ นี้ ยา่ � กงูนา ฮาย
แบ ปี่ ล่าง� กงู พาจาว มาง อางย่า อือนา ม้าม้า ย้า ลาก แงแน� 3 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้
ย่า� ไม้ จาว่าแน กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว� กงู ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ม้า
4
ม้า ย้า ฮา เค่ แง� ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ คูชี อือย่า� ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อือนา ก่าจ่าง� แน กงู ก่าจ่า ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ กงู ปีนแตปีนนา
แน พระเยซู นา เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า� 5 ชฺา้ ง พระเยซู พาจาวอางย่า แน เจ่อ คูชี
อืนญา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อือนา อางก่าจ่า กงา กาแน�
1 พาจาว

พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ ย่าง

6 พระเยซูคริสต์ ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี�

ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง ยอห์น ก้อง
ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา แล่ ช�
ี่ ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง ซฺี้น ชี� ยาว ยาง ซฺี้ เมอ ยาง ซฺี่
แฮ้ง เซฺ่อ อ่อก ลืน ชี� พาจาว มาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า กงู นา ม่า แบ
ปี่ ล่าง นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า
ชฺา้ ง อือนา ม่ายแบ ปี่ ง อางเลิง่ ม้าม้า นี้ บ้าเจอ แน� 7 แน 3 ย่าง จา แง กงูนา ฮายแบ
ปี่ ล่าง พระเยซู อางเลิง่ นี้ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
8 แน 3 ย่าง แฮ้ยา
่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง� ล้าง แน ซฺี่ แฮ้งย้า
เป� ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ยา่ กงูนา พระเยซู อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าง� แน ยอห์น มือ ล้าง แฮ้ง ไจ พระเยซู นา ล้างตือพิธบ
ี ัพติศมา
ฮา ปี่ ชี�
่ แน พระเยซู ซฺี้ เมอ ยาง ซฺี่ แฮ้ง เซฺ่อ อ่ อกลืน ชี� แน 3 ย่าง นี้ ยา่ กงู นา ฮา
มย้าง ปี่ ล่าง พระเยซู อางเลิง่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
9 ชฺา
้ ง อือ พี่ญ่าน เพล่อ เมอ� กงู นี้ แม้ จี่ ยอง จี่ ต่าง นี้ ยา่ อางเจ่อจ่า กงากา แน�
จ้า พาจาว มาง พี่ ญ่าน เพล่อ เมอ� กงู นี้ แม้ จี่ ยาง จี่ ต่าง นี้ ย่า ชฺา้ ง อือ จี่ ต่าง แฮ้ง
ล่อบ่าปา เจ่อจ่าคาแม้ จา แงแน� แน พาจาว ม้า ยาง อางย่า ม่าง อางเลิง่ แฮ้ง กงูนา
ม่ายแบ ปี่ ล่าง� 10 นี้ แม้ แนยาว อ่า ซ่าง พาจาวอางย่า มางนา นื งบาชี� ชฺา้ ง แฮ้ ม้า
อางเลิง่ ม้าม้า พาจาว มาง พีญ
่ ่าน เพล่อ ชี แฮ้งนา อางเจ่อ ย้าเป� จ้า อ่าซ่าง พาจาว
มางนา บ่าเจ่อ� ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มางนา แล่จ่อบ แน จี่� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง
ยาง อางย่า มางนา พี่ ญ่าน เพล่อ ปี่ เมอ� จี่ แฮ้ง นา บ่า เจ่อ คู� 11 พาจาว มาง ยาง
อางย่า มางนา พี่ ญ่าน เพล่อ ปี่ เมอ ยา นี้ แม้ จี่� “กงาย่า ชฺา้ ง อือ นา จี่ วีดม้า ม้า จา
ปี่ ง� แน จี่ วด
ี ม้าม้า นี้ กงา อางย่า มาง ก้อง จายล้า แง� 12 อ่าซ่าง กงา อางย่า มาง
ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ� ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่วด
ี ม้าม้า จา แล แง� อ่าซ่าง กงา อางย่า
มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ� ชฺา้ ง แฮ้ม้า จี่วด
ี ม้าม้า บ่าจา� แน�
จี่วด
ี ม้าม้า ย้าง
นองมู นี้ ย่า ชฺา้ ง พาจาวอางย่า มางนา นื งบาชี คูชี อือ ย้า� กงา นองนา นี้ เลิง่
แต้ม ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � ไม้ นองนา กงาแบ ปี่ ล่าง น้ อ� นอ จี่วด
ี ม้าม้า กงาจาย แลง แงแน�
14 กงู พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ� ยางนา บ่า ซ่า จอ� ไม้ กงู อางแบ ย้า� จาว่า
13

1 ยอห์น 5:15
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1 ยอห์น 5:21

แน กงู ยาง กงู นา ป้า ปี่ ล่า ซี่ง อือ ป้า ยาว� ยา กงู จี่ต่าง แฮ้งนา อางน้า ล่า ย้าแน�
15 กงู พาจาว มางนา ป้ า เมอ� ยา กูเทอ ย้า กงู จี่ต่าง แฮ้งนา น้า ล่าง� แน กงู อางแบ
ย้า� ยา กงูนา ม้าม้า ย้า ปี่ ล่าง� กงู ยางนา ป้า ชี ป้าค้า แน�
16 อางบล่า บ นี้ ยา
่ ไลย่ างไลเจ้อ จา แง� กงู อางบล่า บ ฮา เมอ วี่บ่า กกงาไจ นี้ ยา่
บ่าตู่ กา� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางบล่าบ ฮา ยาว ซฺี้ แอ เคอ ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ� แน นองมู
นี้ ยา่ ชฺา้ ง นี้ แม้ อางบล่าบ ฮา ชี อือนา อธิษฐาน บ่ากงา ฮาย ปี่ คา� ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า
อางบล่าบ ฮา ยาว� วีบ
่ ่ากกงาไจ จ้า ซฺี้ แอ เคอ แน บ่าอ่า� แน กงาย่า นองนา ม่า ล่า
ปานา� อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม ล้อมาง นี้ แม้ อางบล่าบ ฮา ชี แน มย้าง ยาว� พา
จาว มางนา อธิษฐาน ฮา โว� แน พาจาว มาง ชฺา้ ง นี้ แม้ อางบล่าบ ฮา ชี อือนา จี่วด
ี
ปี่ แง� 17 อางเลิง่ อางซี กู ยา่ งกู เจ้อ ฮา นี้ ยา่ อางบล่าบ เป� อางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางบล่าบ ฮา ชี อือนา ฮาย วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ ง� จ้า ซฺี้ แอ เคอ แน บ่าอ่า เป�
18 กงู อางแบ ย้า� ชฺา
้ ง พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ คูชี อือ ย่า อางบล่า บ บ่า ฮา
แล่ ซี่ ก้าน แน� ไม้ พระเยซู คริสต์ พาจาวอางย่า ม้า ยองนา ฮู พลา แง� แน ซาตาน
แด่ยา่ ยอคา มาง ยองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา กงากา� 19 กงู อางแบ ย้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา
มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ล่าที่ จา เวิม� จ้า กงู พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ แน�
20 กงู อางแบ ย้า พาจาวอางย่า ม้า ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี แน� ยา กงูนา
ฮา พาจาว ม้าม้า มางนา แบกงา ปี่ ล่าง� กงู พระเยซู คริสต์ พาจาวอางย่า มาง ก้อง
ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ ยาว� กงูม พาจาว ม้า ม้า มาง ก้อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เพล่อ
เป� พาจาว นี้ ม้า พาจาว ม้าม้า มาง ย้า� แน ยา กงูนา จี่วด
ี ม้าม้า จา ปี่ ล่าง มาง ย้า�
21 กงา อางย่า อือ เวอ� พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือ ก้อง เว่อ แน ฮื่น โว�

2 ยอห์น 1

520

2 ยอห์น 11

ยอห์น คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ
ชียา
้ ง

2 ยอห์น

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
ยอห์น คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ย่าม่างยอคา มาง ย้าเป� กงาย่า ค่า
บาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชี มางนา แน ชฺา้ ง ยาง อางย่า แม้แน เพล่อ ชี อือนา แต้ม เคอ
แง� กงา นองมู คาโคลาโค นี้ ง นา ม้า ม้า ย้า ลาก ล่าง� ชฺา้ ง นองนา ลาก ล่าง นี้ ยา่
กงา ทื่อม่าง แน บ่าอ่า� จ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อางเลิง่ ม้าม้า นี้ งนา แบ ชี อือ คาตา ย้า
นองนา ลาก ล่าง� 2 ไม้ กงูมู คาโคลาโค อือ นื งบา คล้า ว นู้เวอ พาจาว มาง อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้ง จา แล น้ อ�
3 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซู คริสต์ พาจาวอางย่า มาง เวอ� กงู นา
ลากซื่งกง่ากย้า ล่าปาว� แน กงู นา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าปาว� ไม้ กงู
พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คูง� แน กงู ลาก ลางกา แง�
1 กงา

อางเลิง่ ม้าม้า แน ลาก ลางกา ย้าง
นาบาตา ย้า กย่าง แง� นี้ แม้ กงากย่า เมอ นาง อางย่า ทื่อบ่า อือย่า พาจาว
มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา จี่วด
ี ไจ เค่ ชี� พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ม่ายฮา ปี่ ชี่ ป้าค้า
5
แน� อ่า ป้อ เวอ� กงูมู คริสเตียนม้ องน้า ม คาโคลาโค นี้ ย่า กงาลาก ลางกา แง�
กงาย่า นางนา อางเลิง่ อางซฺ่ือ บ่ากงา ม่ายฮา ปี่ ล่า เป� จ้า นี้ เลิง่ ย่า พาจาว มาง กงู
นา ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ ย้างย้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย แน�
6 จาว่า แน กงู พาจาว มางนา ม้า ม้า แน ลาก ยาว� ยาง กงู นา อางเลิง
่ ม่ายฮา ปี่
ล่าชี่ แฮ้ง ฮายเค่ คูปาว� ยา กงูนา ม่า ลาก ลางกา ปี่ ล่าง� นอง ต่องก่าต่าง พระเยซู
คริสต์ นา เจ่อ เมอ จาย กงากย่า คูชี แฮ้งแม้แน ย้า�
4 กงา

7 ชฺา
้ งอางเมิง

นู้เวอ ชฺา้ ง แล่ จ่อบ อางอีบ่าอ่า จา แง� ชฺา้ ง นี้ ออ
ื บ่าเจ่อ คู พระเยซู
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
ื ชฺา้ ง แล่ จ่อบ แน พระเยซู คริสต์ นา
้ ลือ ชี แน� ชฺา้ ง นี้ ออ
เม้อ คูง� 8 แม่น แน อางโต แล่ม จ่าแล่ คูโว� นอง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี
แฮ้ง จองไจ ตอล้า ปี่ โว� ยาว นอง มือ พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน ก่ามป่อน
กงาบู้ คูแง�
9 กงาย่า

นองนา ม่า ล่า ปานา� อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง วี ยาว� ม่า
อู่บจี่ต่าง ค่าตอง เย้งบู้ ชี แฮ้ง ฮายเค่ แง� ยา พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่า
เพล่อ� จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง เจ่อ แล แล่ง� ยา พาจาว
กงู อางโบ้ง มางก้ อง แน ยาง อางย่า มางก้ อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ เป� 10 จาว่า
แน นองนา อ่าซ่าง ม่า อู่บ ล่าแง� แน พระเยซู คริสต์ ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮ้งนา บ่าตู่ ยาว�
ยองนา ยูม
้ คล้าว โย้เวอ บ่าช่าง อ้องแล โจ� แน ยองนา บ่าปล่อง โจ� 11 ไม้ จาว่าแน
อ่าซ่าง ยองนา ฮูพลา แง� ยองก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แน ทื่อ
ช่างกานญา�
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง

2 ยอห์น 12

12 กงาย่า
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2 ยอห์น 13

อางเลิง่ อางอีบ่าอ่า จี่ แล่ ซี่ แง� จ้า โจ้ ดมาย นู้เวอ บ่าแต้ม กาน ซี้� ไม้
กงา เย้ง แง� นองนา บ่อซฺ้า แล ล่า เมอ แม่น แน ทื่ งกง่าล้างกง้า แน ดื้ง จี่อู้ ลางกา
แงแน� นี้ แม้แนยาว กงูมมือ อางจาอางดื้งบื้อ ม้าม้า ย้า�
13 ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง� พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ชี� แน ยา นาง อางชี แม้แน
เพล่อ ชี� แน ยาง อางย่า อือย่า กงานา ม่าย นางนา นี้ แม้ ม่า ปี่ ล่าง� ยองมู นี้ ยา่ นาง
นา โมงซฺ้า ล่าง แน�

3 ยอห์น 1

522

3 ยอห์น 11

ยอห์น คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 3 แต้ม เคอ
ชียา
้ ง

3 ยอห์น

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
ยอห์น คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ย่าม่างยอคา มาง เป�
กายอัส เวอ� กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง� นาย่า กงา อางช่าง ม้า ม้า แน ลาก มาง
ย้า�
2 กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ� กงาย่า นางนา นี้ แม้ แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าง� บ้า
เจอ ฮา เวิม แม่น แน กงาว่า เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ ว� แน นาง อางค่ องอางล้า มาง แม้แน แฮ่ง
จา แก่นคา โว แน� 3 กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง� คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือ กงา
นา นี้ แม้ ม่า ล่า เมอ� อามื้อ นาย่า อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ ชี� ค้า
แต้ เวอ จาย เจ่อ ล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า แน� 4 กงา นี้ เลิง่ กงากย่า ยาว นาบาตา ย้า ก
ย่าง แง� แน เจิน
้ เจ้อ บ่า จา แล่ง ลา กงานา ฮา นี้ ม้ อก แน กย่าง ปี่ ล่าง นี้ ยา่ � กงา
นี้ แม้ กงากย่า แอ� กงา อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ อือย่า อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา
ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ ชี แน�
กายอัส คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง ชียา้ ง
5 กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ� นาง คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง เมอ� นา ฮาย
มย้าง ปี่ ง ญา นา นื งบาอางชี กงากา แน� ไม้ นาย่า คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา
บ่า แบ กงากา� จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม นา ยองนา ปล่อง แง� 6 อามื้อ คริสเตียนม้ อง
น้า ม แฮ้ออ
ื ย่า นู้เวอ เคิน ล้างญ้า� แน ยอ นาง ยองนา ลาก แฮ้ง นู้เวอ คริสเตียนม้
องน้าม อือนา อู่บน้า ปี่ ง ญา� กายอัส เวอ� ยอง นางนา บ่อซฺ้า แอ แล่ ล่าเมอ� นาง
มือ ยอง แก้ บ้า ย่อ แล แล่ อางเลิง่ แฮ้ง ยองนา ปล่อง ปาว� พาจาว มาง นื งบาจาบ
แฮ้งแม้แน� 7 ไม้ ยองมู นี้ ยา่ แก้บ้า ย่อ แล พระเยซู คริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แล แง�
แน ยอ ชฺา้ ง พาจาว นา บ่าเจ่อ อือ ก้อง เจิน
ื นา ยองนา
้ เจ้อ บ่าป่า� ไม้ ยอ ชฺา้ ง แฮ้ออ
บ่าปล่อง ปี่ ซี่� 8 นี้ แม้แนยาว กงูมู คริสเตียนชฺา้ ง นี้ ยา่ ยองนา กงาปล่อง แง� ไม้ กงู
ยองก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน ว่า น้ อ� ยอง ล่ากาน แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง ป่าว กว่า
แฮ้งย้า เป�
1 กงา

ดิโอเตรเฟส บ่าแม่น ฮา ชียา้ ง
กงาย่า นาง ค่อง โย้ เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา โจ้ ดมาย อางแต้ม ปี่ กางซื้ง
ย้า� จ้า ดิ โอเตรเฟส กงา จี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าตี่ นบ่าต่อง ล่า� ยา ฮื่อจ่าแล่ง คริสเตียน
ชฺา้ ง อือ ยอคา เพลิน
่ ชี ช้อดย้า� 10 กงานา เคอ ล้า ปี่ ล่า ปาโน� ยาว กงา ม่ายแบ ปี่
ล่าว่า� ดิโอเตรเฟส บ้าเจอ ฮาย ชี แน� ยา ฮากนา จี่ จ้อบ แง� กงา อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮาย ชี แน� อ่าจ่าม ยา คริสเตียนม้องน้าม แก้บ้า ย่อ เคอ ล้า ชี อือนา บ่าฮูบ่าพลา�
แน ยา ชฺา้ ง คริสเตียนม้องน้าม นี้ อือนา ฮูพลา คู ซี้ง อือนา ม่าย แล่ช�
ี่ ยองนา บ่าฮูบ่า
พลา โจ แน� อ่าซ่าง ยาง ม่า ชี แฮ้ง บ่าฮาย เค่� ยา คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ
ก่าอ่อก แง�
เดเมตริอส
ั อางแม่น ฮา ชียา้ ง
11 กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ� ชฺา
้ ง บ่า แม่น อือ ฮาย ชี แฮ้ง แม้ แน บ่า ฮา โจ� จ้า
ชฺา้ ง อางแม่น อือ ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา ปาว� อ่าซ่าง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง� ฮายแบ
ปี่ ง ยา พาจาว มาง ชฺา้ ง แน� อ่าซ่าง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แง� ฮายแบ ปี่ ง ยา พาจาว
มางนา บ่าแบ กงากา แน�
9

3 ยอห์น 12
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คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ย่า เดเมตริอส
ั นา ชฺา้ ง อางแม่น แน จี่ คูแง� ยา
พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ แง� ยาว นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ยา ชฺา้ ง อางแม่น แน� แน กงา
ย่า ยางนา พีญ
่ ่าน เพล่อ ปี่ แง� แน นาง อางแบ ย้า กงา จี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
12

โจ้ดมาย จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง
นางนา อางเลิง่ อางอีบ่าอ่า ม่า ล่าซี่ แง� จ้า โจ้ ดมาย นู้เวอ บ่าแต่ ม ซี้�
14 ไม้ กงา นี้ แม้ นื งบาแก่น ไจ่ จา แง� บ่ามล่าง ย้า นางนา กงามย้าง ล่าง แน� ยาว
ไกง้ มือ ทื่งกง่า แน ดื้ง จี่อู้ กา แงแน�
15 พาจาว เวอ� กายอัส นา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว�
นาง อางช่าง คาโคลาโค นู้เวอ ดื้ง ชี อือ กงานา ม่าย นางนา นี้ แม้ ม่า ปี่ ล่าง� ยองมู
นี้ ยา่ นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน� กายอัส เวอ� กงู อางช่าง คาโคลาโค โย้เวอ ดื้ง ชี อือนา
มย้าง เมอ นี้ แม้ ม่า ล่าว� กงา ยองนา โมง ซฺ้า แงแน�
13 กงาย่า

ยูดา 1
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ยูดา 7

ยูดา คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง

ยูดา

ยูดา โจ้ ดมาย นี้ ยา่ ยูดา แต้ม ชีเย� ยูดา พระเยซู แน ยากอบ เย่ด อางแพ้� ยาว
ยูดา โจ้ดมาย นี้ ชา่ บ้าบ แต้ม ชี นี้ ยา่ � ไม้ คริสเตียนม้องน้าม อือนา นื งบาแฮ่ง ปี่ � ยอง
นา ฮา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ บย่า เค่ ปี่ ง แนนอ� แน ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี
ม่าอูบ
่ กว่า อือนา แต้ม จี่ แนนอ�
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
ยูดา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น แน ยากอบ อางแพ้ มาง เป�
โจ้ ดมาย นี้ ช่า บ้า บ กงา ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ ยู้ ชี อือ นา แต้ม เคอ แง� พาจาว กงู
อางโบ้ง ม้า นองนา ลาก ล่าแง� แน พระเยซูคริสต์ นองนา ฮูพลา ล่าง�
2 พาจาว เวอ� ยองนา ลากซื่ งกง่า กย้า แลน แล่ ปาว� แน ยองนา ฮู พลา แม่น แน
กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� แน ยองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน ลาก ลางกา ปี่
ปาว�
1 กงา

พาจาว ม้า ชฺา้ ง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง
อางช่าง ลาก อือ เวอ� ต่องก่า เวอ กงาย่า กงู ทื่งกง่า แน อางบล่าบ กงาปูน
แล่ง อางเลิง่ แฮ้ง นองนา โจ้ ดมาย ชา แต้ม ปี่ ล่า แอ่� จ้า อามือ กงา นี้ แม้ แน เย้ง
แง� กงา จามปีน ย้า โจ้ดมาย แต้ม นองนา นื งบาแฮ่ง กงาปี่ ล่าเปิน แงแน� ไม้ ชฺา้ ง
ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ กว่า อือนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ ล่า แนนอ� ยาว นองนา ม่าอูบ
่
จี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง เจ่อ แล ปี่ ล่าง แนนอ� แน พาจาว มาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ยา่ ยาง ชฺา้ ง
อือนา ทื่อเทอ นี้ งญา ปี่ แง� แน ยาง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นี้ ยา่ เพ่นนื ง บ่าจา�
4 ไม้ ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า จา แง� พาจาว มางนา บ่า เจ่อ คู� ยองมู นี้ ย่า นอง อางมู นู้เวอ
ค่าว อ่อง ล้าน ชี� ยาว พาจาว ม้า ยองนา อางซี ต้าดต่อน ชี มล่าง คางญ้า� พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ยองมู
นี้ ยา่ ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูแง� ยอ ฮากนา นี้ แม้แน ม่าอู่บ แง� พา
จาว ม้า ชฺา้ ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง� ชฺา้ ง อือ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา
เวิม� จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง อือนา อางซี บ่ายู่ แน� แฮ้งย้า ชฺา้ ง อือ อางซีอางบล่าบ ฮา
แล่ คูแง� ยาว ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูชี นี้ ออ
ื ย่า พระเยซู คริสต์
นา วี คูช�
ี อางซื้ง เพล่อ แง�
ี พระเยซูคริสต์ กงู เจ้านาย มาง ย้า� แน ยาง ญา กงู จี่วด
5 นอ อางเลิง
ื นา อางแบ คู ยา้ � จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม กงา นองนา
่ คาโคลาโค นี้ ออ
ม่าแบ แล่ ปี่ ล่า ซี่ค้า� ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง อิสราเอลชฺา้ ง อือนา ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้
เวอ ซฺ่ืย อ่อกลือ ชี แฮ้งนา อางจามกงา ย้าลา� จ้า อิสราเอลชฺา้ ง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า จา แง� พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูแน� จ้า น่ อง เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง ยางนา บ่าเจ่อ
แฮ้ออ
ื นา ก่างพยา ญา� 6 เท่วาด่า แฮ้ออ
ื นา อางจาม กงา ย้าลา� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มาง ยองนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี่ แฮ้งนา นื งบาบ่าจาบ คู� แน ยอ พาจาว มาง ยองนา ดื้ง
ปี่ ชี่ โย้เวอ บ่าดื่ง คู� แฮ้งย้า พาจาว มาง ยองนา โซ่ แชนื ง บ่าจา แฮ้ง พือ ยาว ตี อา
งวื้งอางว้าง โย้เวอ ล้อง ชี ชี� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื งลีน แฮ้นืง เคิน
ล้า เมอ� ยองนา อางซี ต้าดต่อน แง น้ อ� 7 โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง โย้
3 กงา

ยูดา 8
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เวอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งนา อางจาม กงา ย้าลา� แน อางเมิง 2 เมิง โย้เวอ ฮากอาง
เมิง แท้ แน ดื้ง ชี อือก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งนา อางจาม กงา ย้าลา� อางเมิง แฮ้
อือ ก้อง ชฺา้ ง อือย่า ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮาย คูช�
ี แน ยอ ค่าพ่าย่าต่องค่า
พ่าย่า ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ด้ ืง กาแง� แน ยอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ
กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า ฮาย แล่ คูช�
่ ่ากไจ ปี่ ง ญ้า� ยองมู
ี พาจาว ม้า ยองนา วีบ
นี้ ยา่ บี่ท่อ ซฺู่ นื ง บ่าจา โย้เวอ กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง� ยาว นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ฮา กงาแบ กงามย้าง ปี่ ง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา
ชี อือนา บ้าเจอล้อแม้ วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง แน�
8 ยาว ชฺา
ื ทื่อช่างกานญา� ยองมู
้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูชี นี้ อม
นี้ ยา่ ยอง แมบืน บืน มย้าง ชี แฮ้ง ฮากนา นี้ แม้แน ม่าอูบ
่ คูแง� ยอง แมบืน นี้ ยา่ พา
จาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง แน� จ้า กานแตว ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ยา่ ยองนา ฮาย ป้อ
งก้า อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ ฮา ปี่ แง� ยองมู นี้ ย่า พาจาว มาง ล่า ที่ แฮ้ง นา ฮูยา้
คูแง� แน มู่ง ท่า เวอ เท่ วาด่า อือ นา อี่ คูแง� 9 ซ้ามบ้า เท่ วาด่า ยอคา มี คาเอล มา
งมือ ยาง ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา ซี แลช่าง เมอ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา บ่า อี่
คาแน้ � แฮ้ญ่ามเมอ ยา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา โมเสส อางเลิง่ แฮ้ง จี่เจ้ชา่ ง ชี�
เย่ด จี่เจ้ กาแง โมเสส ศพ นี้ ยา่ อ่าซ่าง กงาย แอ แงแน� เท่วาด่า ยอคา มีคาเอล ย่า
ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา บ่าอี�
่ จ้า ยา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา นี้ แม้แน ม่าย ชี�
“พาจาว ม้า นางนา อี่ ล่าง�” แน� 10 จ้า ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ
คูชี อือย่า ค่าตอง อางเลิง่ บ่าแบ แฮ้งนา อี่ คูแง� แน ยอง อางเลิง่ แบ ชี แฮ้ยา่ ยอง
นา ก่างพยา แง� ไม้ ยอง อางเลิง่ แบ ชี แฮ้ยา่ ยอง ก่ามกืด เวอ จายล้า แง� ยอง ก่า
มกืด นี้ ยา่ ซ้าด ก่ามกืด บ่าจา อือ ช้อดย้า� 11 ยองมู นี้ ยา่ ซื่งกง่ากย้า คาบอล้อ ย้า�
ยอ คาอิน✡ แม้ แน ฮาย คูช�
ี คาอิน ค่า ตอง อางแพ้ มางนา แซ่ ชี� ยองมู นี้ ยา่ พลู้
นา ลาก ปาปาย ฮากนา จ้อบ คูช�
ี บาลาอาม*✡ ฮา ชี แฮ้งแม้แน� ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่
บ่าแม่น ฮาย คูช�
ี โคราห์ ฮา ชี แฮ้งแม้แน� โคราห์ โมเสส นา บ่าน่าจ่า� ยาว พาจาว
ม้า ยองนา ก่างพยา แง� โคราห์†✡ นา ก่างพยา ชี แฮ้งแม้แน�
12 นอย่า นอง อางช่าง อือ ก้อง ทื่ งกง่า แน จฺ่าต้าง คูแง� ไม้ ฮาย แบ ปี่ ง นอ ลาก
ลางกา แงแน� ยาว ชฺา้ ง ม่า อู่บ จี่ ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่า อู่บ คูชี แฮ้ออ
ื คาตา ย้า
ค่าว อ่องล้า นองก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ล้า แง� ยอ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา แอ่นญา
ฮูพลา จ่าแล่ง� ยองมู นี้ ยา่ นอง เจ่อ แฮ้ง ฮาย ก่างพยา ปี่ ล่าง� ทะเล เวอ ลอบา อาง
ฮื่อ ล้อง อือนา ฮาย ปล่าก ก่างพยา ปี่ ชี แฮ้งแม้แน� ยองมู นี้ ยา่ มู่งบื่น มู่งฮ่อล้าง บ่า
จา แน ฮ้างม้าน ชืก ซฺ่ืย แอ ชี อือ ช้อดย้า� ยองมู นี้ ยา่ ซื่งซื่อล่างซื่อ ปาง อางซื่อ ซื่อ
ญ่าม เวอ อางซื่อ บ่าซื่อ อือ ช้อดย้า� แน ซื่งซื่อล่างซื่อ ปาง แฮ้ออ
ื เจ้อ นา กื่น วี ยาว
แฮ่ว กือ ซฺี้ ปี่ แง� 13 ยองมู นี้ ยา่ ทะเล โย้เวอ ล้างฮ้าด อางคา เอิก กว่า อือ ช้อด ย้า�
ไม้ ยอง อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่ ฮา ชี แฮ้ง ฮากนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ ง แนนอ� ยาว ยอง
อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่ ฮา ชี แฮ้ง อ่อกล้า ชฺา้ ง อือนา กงามย้าง ปี่ แง� ทะเล โย้เวอ ล้างฮ้า
ด อางคา เอิก กว่า เมอ ค่านมู่บ อ่อกล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า� ยองมู นี้ ยา่ อูก
่ ่ ือ ยอง ดื้งย้า
✡ 1:11 1:11 ปฐมกาล 4:8-16 * 1:11 1:11 บาลาอาม ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู� ยา อิสราเอลชฺา้ ง
อือนา จ้อบ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ ชี�
่ แฮ้งย้า อิสราเอลชฺา้ ง ค่าพ่าย่า ทื่อบ่า อืม มีเดียน ชฺา้ ง ค่าบาย่า
ทื่อบ่า อือ ก้อง ยูด
่ ้ืง ชี� แน พาจาว กาบ่ากาเจ้อ อือนา ไว้ ชี� ✡ 1:11 1:11 กันดารวิถี 25:1-4; 31:16 † 1:11
1:11 โคราห์ อิสราเอลชฺา้ ง อางเลิง่ อางซืกอางซาก ฮาย ตอล้า ปี่ ชี่ อือ ยอคา� ยองมู นี้ ยา่ โมเสส แน อาโรน เย่ดนา
บ่าน่าจ่า� โมเสส แน อาโรน เย่ด อิสราเอลชฺา้ ง อือ ยอคา� ยาว น่ อง เวอ พาจาว มาง โคราห์ แน ยาง อางมู อือนา
แซ่ โค ชี� ✡ 1:11 1:11 กันดารวิถี 16:1-35
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โย้ เวอ อ่ อกแอน ยาว� ยอง ดื้งย้า บ่า อ่า โย้ เวอ ดื้ง แอ ชี อือ ช้ อดย้า� นี้ แม้ แนยาว
ยอง ม่าอู่บจี่ ต่าง นี้ ยา่ นื งบาบ่าชี่ กงากา� พาจาว ม้า ยองนา ตี ดื้งย้า ซฺ้าชี้ ปี่ ง ญ้า�
ยา ยองนา ตี อางวืง้ อางว้าง โย้เวอ ดื้ง แล ปี่ แง�
14 เอโนค ย่า อาดั ม ก้อง อางเจ้อ ซื้บ ลือ ชี� อาดั ม ก้อง จาย ต่อ งก่า ต่าง นาบ ล้า
ยาว เอโนค ชฺา้ ง รุ น
่ ที่ 7 เย� เอโนค ชฺา้ ง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่า อู่ บ อือ
อางเลิง่ มอ ชี มล่าง คางญา� ยา นี้ แม้ แน มอ ชี� “ฮู ปาว� กาญ่าม เวอ จี่ วด
ี อางซื้ง
ม้า ยาง เท่วาด่า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อือนา ไลป่าน องค์ ย้า ซฺ่ืย ลู่งลือ แง� 15 ยา ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา อางซี ต้าดต่อน ลือ แง� แน ชฺา้ ง อางบล่าบ คาโคลาโค ยางนา บ่าเจ่อ
อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง� ไม้ ยอ บ้าเจอ ฮา เวิม พาจาว มาง ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา
คู� แน ยอ พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ คูง� แน� 16 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื จี่จาบ อางคา แน ฮากนา จี่
อางคา� ยอ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูแง� ค่าตอง นื งบาจาบวา ย้า แน ยอ อูจ
้ ่าแล่ง อาง
คา� ยอง ม่านป่อง นี้ ยา่ ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่าง อางคา� ไม้ ค่าตอง นา จองไจ กงาบู้
ปี่ ง แนนอ�
ยูดา ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง

17 กงา

อางช่าง ลาก อือ เวอ� ค้าแต้ เวอ พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ศิษย์
18
อือ จี่ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ� ยอ นี้ แม้แน จี่ ชี ชี� “กาญ่าม เวอ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางนื งอางญ่าม ลีน แฮ้ง เคิน ล้า เมอ� ชฺา้ ง ทื่อ บ่า อือ ย่า พาจาว มางนา ฮูยา้
แง� ยอ พาจาว มางนา บ่า แค คู� ยอ ค่า ตอง นื งบาจาบวา ย้า อางเลิง่ บ่า แม่น ฮา
คูง� แน� 19 ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า นองนา ฮาย ซีแล อางมู เปิ่ ง ลางกา ปี่ ล่าง� แน ยอ ค่า
ตอง ตานฮา วา ย้า อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูแง� ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า
ยองก้อง บ่าดื่ง วา�
20 จ้า นองมู กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ� นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา คู ปาว� ไม้ นอง เจ่อ
แฮ้ง อางอ้าน ล่อบ่าปา แน บย่า เค่ ปี่ เซฺ้อ� อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่
แฮ้ง ไจ อธิษฐาน ฮาย ปาว� 21 แน นอง พระเยซู คริสต์ กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง พ่าวลือ
แล่ แฮ้นืง นา ล่อ คู เมอ� พาจาว ม้า นองนา ลาก ล่าง แน บ่าลู่ม คูโจ� พระเยซูคริสต์
พ่าว ลือ แล่เมอ ยา นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง� ยา นองนา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า
แน จี่วด
ี ม้าม้า จาแล ปี่ ล่าง�
22 ชฺา
้ ง พาจาว มางนา อางบย่า แน บ่าเจ่อ อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว� 23 แน ฮา
กนา ปล่อง ปาว� ยองนา บี่ท่อ โย้เวอ จากอ่อก ล้า ปี่ โว� แน ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า
ปาว� จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ว� ยองนา นองนา อางบล่าบ บ่าปี่ จ้อบ ฮา ปี่ ล่า
โจ�
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปาว� ยา นองนา อางฮู อางพลา ล่า กงา กา� ยา
นองนา อางบล่า บ ย่า เจ่น บ่า ปี่ เพล่อ ล่า� ยาว ยา นองนา ยาง ล้า ก้า โย้ เวอ ซฺ่ืย แล
ล่าง� ยาว นอ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กย่างม่อนซ้า คูแง� แน ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
เพล่อ คูแง� 25 พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปาว� พาจาว นี้ ยา่ ทื่อม่าง ญา จา แง�
แน ยา กงู นา อางบล่า บ ปล่องปูน ปี่ ล่า ฮู มาง ย้า� ยา กงู นา พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วีด
อางซื้ง มางนา เจ่อ ปี่ ล่าง� ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง แนนอ� พาจาว เวอ� นา
พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า� แน นา กูยา่ งกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง� ชฺา้ ง
อือ นา นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ ล่า โว� ไม้ นา ค้า แต้ เมอ จาย อามือ เคอ ย้า พา
24
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จาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ แง� แน นา กาญ่าม เมอ เคอ ย้า พาจาวอางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่
เพล่อ แล แง�

วิวรณ์ 1:1
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ยอห์น แมบืน ปาบ ย่าง

วิวรณ์

ยอห์น ยา พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ 1 ม่าง มาง ย้า เป� แน ยา ยอห์น
ปาบ แน ยอห์น ช่าบ้าบ 1, 2, 3 แต้ม ชี มาง� ยอห์น ปาบ นี้ ง แต้ม เมอ ยา เกาะ ปัทม
อส เวอ เย� ยาว เกาะ ปัทมอส นี้ ยา่ นั กโทษ อือนา ดื้ง ปี่ ย่า ย้าง� ยาว โรม อางเมิง
โย้เวอ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ยอห์น นา เกาะ ปัทมอส โย้เวอ ดื้ง แอ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้
ยอห์น นา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าปี่ ม่าอูบ
่ ป่าว กว่า ปี่ แน เย� ยอห์น ปาบ นี้ ปาบ
แต้ม ชี นี้ ย่า ยาง แมบืน เวอ พาจาว มาง จ้างจ้าง โย้ เวอ ชฺา้ งอางเมิง แน มู่ง ท่า โย้
เวอ บ้าเจอ ตอล้า แง แน ฮาย มย้าง ปี่ ชี แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ล่าแง� พาจาว มาง ยอห์น นา
แมบืน ฮาย มย้าง ปี่ ชี นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง พาจาว ม้า อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ล่าที่ ม้าม้า จา
มาง แน� แน ฮายแบ ปี่ แง พระเยซู จ้างจ้าง เวอ ทื่อเทอ ลือ แล่ง แนยาว ยา ชฺา้ ง อือ
นา ต้าดต่อน ลือ แง� ยาว ปาบ นี้ ปาบ ย่า คริสเตียนชฺา้ ง อือนา ฮาย นื งบาแก่นจ่า ปี่
แง�
ยอห์น ปาบ นี้ ปาบ นา จี่ เคอ ย้าง
ย่าเจ่น มาง ย้า� อางเลิง่ นี้ เลิง่ ย่า พาจาว มาง พระเยซูคริสต์
นา แบ ปี่ ชี ย้างย้า� ไม้ พระเยซู นา ยาง ย่า เจ่น อือ นา ม่ายแบ ปี่ แนนอ� บ่า มล่าง
นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า แงแน� แฮ้งย้า พระเยซู มือ เท่วาด่า ซฺาลือ ปี่ ยาว จี่ต่าง
นี้ ออ
ื กงานา ม่ายแบ ปี่ ล่าง� 2 กงามมือ อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ กงามย้าง ชี อือ ฮากนา
แต้ม แบ ปี่ แอ่� ยาว นี้ เลิง่ ย่า พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า� พระเยซูคริสต์ กงานา แบ
ปี่ ล่าชี่ ย้างย้า� 3 อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง ปาบ แฮ้ง ฮากนา อ้าน น้า ปี่ แง�
พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ เป� แน อ่าซ่าง จี่ต่าง นี้ ง น้าจ่า ยาว ฮายเค่ แง� พา
จาว มางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ เป� ยาว ปาบ นู้เวอ แต้ม ชี นี้ ออ
ื อางญ่าม ตอล้า ย่าง
แท้ล้าน ญา เป�
1 กงา ยอห์น พระเยซู

ยอห์น โจ้ดมาย แต้ม ยาว โบสถ์ 7 โบสถ์ โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี่ ย้าง
กงา ยอห์น เป� โจ้ ดมาย นี้ ยา่ กงา เอเชีย* แควน โย้ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง โบสถ์
7 โบสถ์ โย้ เวอ ดื้ง อือ นา แต้ม เคอ แง� พาจาว เวอ� นา อามือ แน ค้า แต้ เวอ แน
กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ย้า� นาง ต่างอี่ ดื้งย้า ล้าก้า โย้เวอ อางค่องอางล้า 7 องค์
นางนา ล่ากาน ว่าย ปี่ ล่าง อือ จา แง� พาจาว เวอ คริสเตียนชฺา้ ง โบสถ์ 7 โบสถ์ ดื้ง
อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว� พระเยซูคริสต์ เวอ นา พี่ญ่าน
อางซืออางปลอง มาง ย้า� นา ย่า ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ออน มาง ย้า� แน นา ย่า ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ก่าซ้าด คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง� พระเยซูคริสต์ เวอ คริสเตียน
ชฺา้ ง โบสถ์ 7 โบสถ์ ดื้ง อือ นา ลากซื่ งกง่า กย้า ฮู พลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว
เป�
พระเยซู คริสต์ ยา กงู นา ลาก ล่า แง แน ยา ยาง ซฺี่ แฮ้ง ไจ กงู นา อางซี อางบล่า บ
แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ล่าง� 6 พระเยซู ยา กงู นา ฮาย ปุโรหิต อางมู เพล่อ ปี่ ล่ายาว� พา
จาว ยาง อางโบ้ ง มางนา ล่า กาน ว่ายปี่ ปี่ ล่าง� พระเยซู คริสต์ เวอ ชฺา้ ง อือ นา นาง
ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ ปาว แน นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ โว� อาเมน�
4-5

*

1:4-5 1:4 เอเชีย แควน นี้ ยา่ อามือ ประเทศ ตุรกี ย้าง ย้า�
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7 ฮู

ปาว� พระเยซู มู่งบื่น โย้เวอ ทื่อพาม แน ลือ แง� ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ แน ตื่ง
ชฺา้ ง ยางนา แซ่ ชี ออ
ื ยางนา มย้าง แง� ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
ย่า ยาง อางซี อางบล่า บ ต้าดต่อ น แฮ้ง แค อูง้ คูแง� แฮ้ แม้ ม้า ม้า ย้า เพล่อ แง�
อาเมน�
8 พาจาว กงู จี่ ว ีด อางซื้ง เพล่อ ชี ม้า นี้ แม้ แน จี่ แง� “กงาย่า พาจาว ต่อ งก่า เวอ
กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูยา่ งกูเจ้อ ฮาย เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ ชี่ มาง ย้า� กงา อามือ แน
ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ย้า� แน กงา พาจาว ล่าที่ อางจา เลิน
่ เลิน
่
มาง ย้า� แน�
ยอห์น พระเยซูคริสต์ นา มย้าง ชียา้ ง

กงา ยอห์น คริสเตียนม้ องน้า ม อางมู โย้ เวอ นอง อางอ้าย มาง เป� แน กงาย่า
พระเยซู ก้อง เค่ เมอ� นอง แม้ แน อางตู กอางพาน โอ้ด ชี มาง ย้า เป� กงา เกาะ
ปัทมอส เวอ นั กโทษ เพล่อ ดื้ง ชี นี้ ยา่ � ไม้ กงา พาจาวจี่ต่าง แน พระเยซู อางเลิง่ ม้า
ม้า ม่าอู่บ ป่าว กว่า ชี นี้ ง ปาปาย ย้าเป� 10 แน ว่านตีด โย้เวอ� ทื่อเทอ จา แง อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือ แง� ยาว กงา อางเซง จี่ เซง ซ้าด อางค
ย้าว มี เซง บื้ง แฮ้ง ล่อ แน กงากย่า แอ� กงา น่ องน่ อง ป่า กย่า บื้ง ล้า แง� 11 อาง
เซง กย่า ชี่แฮ้ นี้ แม้ แน� “ม้างม้า เจ้อ นาง กงามย้าง ชี นี้ ออ
ื แต้ม ชี โว� ยาว โบสถ์
7 โบสถ์ โย้ ซฺา แอ ปี่ โว� โบสถ์ แฮ้ออ
ื อางเมิง นี้ ออ
ื ก้อง ดื้ง เป� เอเฟซัส อางเมิง�
สเมอร์นา อางเมิง� เปอร์กามัม อางเมิง� ธิยาทิ รา อางเมิง� ซาร์ดิส อางเมิง� ฟี ลา
เดลเฟีย อางเมิง� ลาวดีเซีย อางเมิง� แน�
12 ยาว กงานา อ่าซ่าง จี่ชา
่ ง ล่า ชี่ แน อางเซง จี่ ป่ากย่า พลาบ ฮู แอ ปี่ เมอ� กงาม
ต่องซฺ่ือลาน ตื้งย้า ค่าม 7 อาน ฮู มย้าง แอ� 13 ต่องซฺ่ือลาน ตื้งย้า ค่าม อือ ก้องนื้ ง โย้
เวอ กงา ทื่อเจ่อ มย้าง แอ ชฺา้ ง นา อางตู้� ✡ค่าลาว อางเง้ ตูม แล่ชี่ แฮ้ ล่าคื่อ เวอ เคอ
ย้า ม้อง แง� แน ค่าม อางซาย ย่าง นื้ งเอิก
ี่ 14 ยาง อางตู่ แน ต้ามคื้ง
้ เวอ ซฺ่า แล่ ช�
อือ อู่ไต่ แม้แน ป่อน แง� ยาง แมนื อ นี้ ยา่ บี่ท่อบี่ล่าม แม้แน จา แง� 15 ยาง ล่าคื่อ
นี้ ยา่ ทองแดง บี่ท่อ อางล้อง เวอ ฮาย เก้อ ปี่ ยาว เลิม
้ เลิม
้ แน แต่ง ชี แม้แน จา แง�
ยาง อางเซง นี้ ยา่ ช่าง อางฮื่อ เวอ ล้าง กลา อางเซง แม้แน บื้ง แง� 16 ยาง ล่าปู่ ล่าม่
า แฮ้ อูก
่ ่ ือ 7 ซื่อ ท่าม แล่ช�
ี่ ยาง ม่านป่อง โย้ มยาทาง อางทา 2 น้า อ่อก ลือ ชี� ยาง
แมก่า นี้ ยา่ นื งก้อง เวอ นื้ งช้า อางล้อง แม้แน แปล้น แง�
17 กงา มย้าง ยาว ยาง ล่าคื่อ ก่องทาง เวอ ชฺา
้ งซฺี้ แม้แน ปางปี ฮาย กลาน ป้าน่ อ�
ยาว ยางมือ ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ย่าง กงา อางโต เวอ ว่า ล่ายาว นี้ แม้แน จี่ แง� “บ่าแค
โจ� กงาย่า ต่อ งก่า เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ล้า ชี มาง แน กู ยา่ งกู เจ้อ ฮาย เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ ชี่
มาง ย้า� 18 กงา จี่วด
ี ปี่ มาง ย้า� กงา อางซฺี้ กางซื้ง ย้า� จ้า แม่น แน ฮู ปาว อามือ
กงา จี่วด
ี จาแล แง กาญ่าม เวอ เคอ ย้า� กงา กูนแจ ชฺา้ งซฺี้ ตี เวอ พอง อางกงา แฮ้ง
ท่าม แล่แอ่� แน กงา ยองนา ฮาย แต่ล้า ปี่ ยาว จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา แล่ ปี่ อางกงา�
9

19 “ยาว นาง มย้าง ชี อือ แต้ม โว�

อามือ อางเลิง่ ตอล้า ชี อือ แต้ม ชี โว แน กาญ่าม
เวอ อางเลิง่ ตอล้าง อือ คาตา แน แต้ม ชี โว� 20 ยาว กงา อูก
่ ่ ือ 7 ซื่อ แน ต่องซฺ่ือลาน
ตื้งย้า ค่าม 7 อาน นี้ ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า� อู่ก่ ือ 7 ซื่อ นาง กงา ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ มย้าง
ชี นี้ ยา่ เท่วาด่า โบสถ์ 7 โบสถ์ เวอ ฮูพลา อือนา ฮา แง แน ต่องซฺ่ือลาน ตื้งย้า ค่าม 7
อาน นี้ ยา่ โบสถ์ 7 โบสถ์ นา ฮา แง�
✡ 1:13 1:13 ดาเนี ยล 7:13
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เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง

“เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้ เวอ เท่ วาด่า ฮู พลา มางนา แต้ม ม่า โว� นี้ แม้ แน�
กงา ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ อู่ก่ ือ 7 ซื่อ ท่าม แล่ ชี่ มาง แน ต่องซฺ่ือลาน ตื้งย้า ค่าม 7 อาน
ก้องนื้ ง โย้เวอ ย่อ กว่า มาง นี้ แม้แน จี่ นี้ ง น้า คู โว�
2 “กงา อางแบ ย้าเป นองมู เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ คริสเตียน อือย่า บ้าเจอ ฮา คู
แงแน� นอ ล้อแม้ ล่ากาน ว่า เมิด
่ ดู่ คูแง แน� ยาว ล้อม้อก ก่ามโอ่ด ไจ คูแง แน�
กงา อางแบ ย้าเป นอ ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา นองก้อง บ่าปี่ ดื้ง แน� ยาว นอย่า ชฺา้ ง
อือนา นื งบาเจ้อฮู ญา เป� แน นอ กงาแบ กงามย้าง คูงญา เป ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ชฺา้ ง
แล่จ่อบ แน� ไม้ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า จี่ แง ยองมู นี้ ยา่ พระเยซู ศิษย์เอก แน จ้า กานแตว
บ่า อ่า� 3 กงา อางแบ ย้าเป นอย่า กงา ปาปาย แน อางตู กอางพาน โอ้ด ลาบ้า บ
คูแง� ยาว นอ กงานา เค่ ล่าง แฮ้ง บ่าว่าง คู แน�
4 “จ้า นอ อางเลิง
่ ทื่อเจ่อ ฮาย ชี กงานา ฮาย นื งบาบ่าจาบ แน ฮา ปี่ ล่าง� ค้าแต้
เวอ กงานา นาบาตา ย้า ลาก ล่าง� จ้า อามือ นอ อางอ้าน แฮ้ง ล่อ แน บ่าลาก ล่า�
5 นี้ แม้แนยาว เย้ง ฮู ปาว นอ อางอ้าน ล่อบ่าปา แน อาล้อ แน เพ่น ชี แน� อางซฺ่ ือ
เย้ง ยาว อางอ้าน ย่าง แม้แน กงานา ลาก ล่า ปาว� แฮ้แม้บ่าอ่ายาว กงา นองก้อง
ลือ ยาว ต่องซฺ่ือ ลาน ตื้งย้า ตื้ง จา นี้ ง ยูย
้ ฮ้าน แล แน� 6 จ้า นองมู นี้ ย่า อางเลิง่
อางแม่น ทื่อเจ่อ ฮา ชี� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ นอ นิ โคไลตัน* มู อือ อางเลิง่ ฮา
ชี แฮ้ง กงา แม้แน เม้อ แฮ้งย้า เป�
7 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง� อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือ
เมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว� ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ ยา่ ยอ
คา มางนา ก่าจ่า แง� กงา ชฺา้ ง แฮ้มางนา พาจาว มาง โซน โย้เวอ จฺืงจฺ้ืง จี่วด
ี ปี่ แฮ้
จฺ้ืง อางซื่อ แฮ้ง จฺ่า ปี่ แง� แน�
1

สเมอร์นา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง

8 “สเมอร์นา

อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่ วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว� นี้ แม้แน�
กงาย่า พาจาว ต่องก่า เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูยา่ งกูเจ้อ ฮาย เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ ชี่
มาง ย้า� กงา ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ มาง นี้ แม้แน จี่ แงแน�
9 “กงา อางแบ ย้า นองมู สเมอร์นา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ คริสเตียน มู นี้ ยา
่ อาง
ลาบ้าบ แน อางตูกอางพาน เวิม นื งบา เวอ พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง จาปาง คูแง�
กงา อางแบ ย้า ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นองนา อางไล้ จี่กาน ล่า คูแง แน� ยองมู นี้ ยา่ ยอ ยิว
ชฺา้ ง อือ แน ฮ้าวจ่าแล่ คูแง� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ ยอ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ชฺา้ ง เป�
10 บ่ามล่าง ยาว นอง อางตู กอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ แฮ้งนา บ่าแค คู โจ� แม่น
แน น้า เป ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ชูย คอก ล้อง
แง� ไม้ นองนา นื งบาเจ้อฮู ล่าง น้ อ� ยาว นองมู นี้ ยา่ ทื่อแช่ นื ง ลาบ้าบ คูแง� จ้า
นองมู นี้ ยา่ ซฺี้ เวิม มือ กงานา ซือปลอง ล่า คู โว� ยาว กงา นองนา จี่วด
ี ม้าม้า แฮ้ง
รางวัล ปี่ ล่าว่า�
11 “จาว่า แน อ่า ซ่าง น่า ซื่ง จา แง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง โบสถ์
อือเมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว� ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ ยา่
*

2:6 2:6 นิ โคไลตัน นี้ ยา่ ชฺา้ ง ทื่อมู อางซี ม่าอูบ
่ อือ�
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ยอคา มางนา ก่า จ่า แง� ยาง ซฺี้ เมอ� ยาง อางค่ องอางล้า ม้า ล่า ลูก เวอ บ่า กงา
กลา แอ แล่ก้าน เป� แน�
เปอร์กามัม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง

12 “เปอร์กามัม อางเมิง โบสถ์

โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว� นี้ แม้แน�
กงา มยาทาง อางทา 2 น้า จา มาง นี้ แม้แน จี่ แง�
13 “กงา อางแบ ย้า ซาตานแด่ ยา
่ ยอคา ม้า นอง อางเมิง ดื้ง โย้ เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ชี แน� กงา อางแบ ย้า อันทีพา กงา พีญ
่ ่าน อางซืออางปลอง กงา อางเลิง่ ป่าว
มางนา โย้เวอ แซ่ เวิมมือ� นอง กงานา นื งบาชี ล่าง นี้ ยา่ บ่าว่าง กางซื้ง แน�
14 “จ้า นอ อางเลิง
่ 2 เลิง่ ฮาย ชี� ยาว กงา นื งบาบ่าจาบ� นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง
ทื่อบ่า อือย่า บาลาอัม ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้งนา ฮา เค่ คูช�
ี บาลาอัม ย่า บาลาค นา ม่าอู่
บ ชี่ มาง ย้า� ยาว บาลาค ย่า อิสราเอลชฺา้ ง อือนา อางซี ม่าอู่บ ฮา ปี่ ชี� ยา อิสรา
เอลชฺา้ ง อือนา ช่าง ยาว ฮูบ
่ ปาน นา อางเกิง่ ท่าน ปี่ ชี อือ จฺ่า ปี่ ง แน ป้องก้า อางเลิง่
อางซี ฮา อือ ฮา ปี่ แง� 15 ยาว นอง อางมู เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง นิ โคไลตัน อือ อา
งมู อือ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา ฮา เค่ แง� 16 นี้ แม้แนยาว อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว�
แฮ้ แม้ บ่า อ่า ยาว กงา นองนา บ่า มล่าง นู้ยา้ ลือ ซฺ้า ล่า แน� กงาย่า กงา ม่านป่อง
เวอ มยาทาง อางทา อ่อกล้า ชี นี้ ง ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา แจ แง�
17 “จาว่า แน อ่า ซ่าง น่า ซื่ง จา แง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง โบสถ์
อือเมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว� ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ ยา่
ยอคา มางนา ก่าจ่า แง� กงา ชฺา้ ง แฮ้มางนา มานา มู่งท่าจฺ่าเกิง่ ✡ โชง ชี ชี แฮ้ง ปี่
ยาว ลอบา อางป่อน แฮ้ง ปี่ แง� ลอบา อางป่อน แฮ้ ซื่อ ก้อง เวอ อางเม้ง อางซฺ่ือ
แต้ม กาน ชี ชี เป� อางเม้ง แฮ้ เม้ง ย่า อ่า ซ่าง มาง บ่า แบ� ชฺา้ ง ลอบา อางป่อน
แฮ้ซ่ ือ กงาบู้ ชี มางญา เป อางแบ� แน�
ธิยาทิรา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง

18 “ธิยาทิ รา

อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว� กงาย่า พา
จาว มาง อางย่า� กงา แมนื อ นี้ ย่า บี่ ท่อ จฺ่อ ชี แม้ แน จา แง� แน กงา ล่า คื่อ แฮ้
ทองแดง แม้แน เลิม
้ เลิม
้ แน จา แง� กงา ม่า ล่าง นี้ ง น้า โว�”
19 “กงา นอง อางเลิง
ื อางแบ� นอง ลาก กางอือ� นอง พาจาว มางนา
่ ฮา ชีออ
นื งบาชี อือ� นอง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี อือ ล้อแม้ แน� นอง ก่ามโอ่ด จา
อืม อางแบ� อามือ กงา อางมย้าง นอย่า อางเลิง่ นี้ ออ
ื ค้าแต้ ล่อบ่าปา แม่น แน ฮา
คู แงแน�
20 “จ้า กงา นองนา จี่ ล่า ปานา� นอย่า ค่า บาย่า อางเม้ง เยเซเบล พาจาวจี่ ต่าง
จี่แต่นฮู แน ฮา จ่าแล่ มางนา โอ้ด คูแง� ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ ยา่ กงา ย่าเจ่น อือนา
ฮา ป้องก้า อางเลิง่ อางซี อือ ฮา ปี่ ง แน ฮูบ
่ ปาน นา อางเกิง่ ท่าน ชี อือ จฺ่า ปี่ แง�
21 กงา ค่าบาย่า มางนา อางญ่าม ปี่ แง� นื งบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว แน�
จ้า ยา อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าตื่อ ว่าง กา�
22 “ฮู เป� กงา ค่าบาย่า นี้ มางนา ฮา ด้ากย้าง ลาบ้าบ ปี่ แน� ยาว ชฺา
้ ง ยางก้อง
ยู่ด้ ืง ชี อือนา ฮาย ลาบ้าบ ปี่ แน� จาว่าแน ยอง ค่าบาย่า นี้ มาง ก้อง อางบล่าบ ฮา
แฮ้ง บ่าว่าง ยาว� 23 กงา ค่าบาย่า นี้ มาง ศิษย์ อือนา แซ่ แน� ยาว กงา โบสถ์ โย้
เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา แบ ปี่ แง กงา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นื งบา แฮ้ง แน เย้ง
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แฮ้ง อางแบ แน� กงา นอง คาโคลาโค นี้ งนา ต้าดต่อน ล่าแน อ่าซ่าง ล้อแม้ ฮา แง
แฮ้ม้า แฮ้แม้ ย้า กงาบู้ แงแน�
24 “ยาว กงา ธิ ยาทิ รา อางเมิง โย้ เวอ ชฺา
้ ง ทื่อ บ่า ค่า บาย่า บ่า แม่น มาง ม่า อู่ บ
จี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าฮา เค่ อือนา� ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา บ่ากงาฮาย เค่ แน ทื้อ
แง� กงา นองนา ม้างม้าเจ้อ จี่ชา่ ง ล่าปานา� เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางย่ากอางกาบ อือ
นองก้อง บ่าปี่ บย่า เค่ ปี่ ล่ากาน� 25 จ้า นองมู นี้ ยา่ กงานา นื งบาชี แล ล่า คูโว เป
กงา ลือ แล่ เมอ เคอ แน� 26 ยาว ชฺา้ ง กงานา น้า ล่ายาว ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง
นา ก่าจ่า ชี่ อือนา� กงา ยองนา ฮากชฺา้ งอางเจ้ออางจาด อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ แฮ้ง
ปี่ แน�
27 ‘ยอ ฮากชฺา
้ งอางเจ้ออางจาด พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา บ้าเจอฮา เวิม อางกงา
ยาว ยองนา ก่างพยา ปี่ ง� ซฺ้าม ตูลู้ง แฮ้ง นื้ งชฺา่ อูล
่ ่อง โย้เวอ ตู ปล่าก ปี่ แม้แน�’✡
28 “กงา ยองนา ล่า ที่ ปี่ แง� กงา อ่า โบ้ ง พาจาว มาง ก้อง ล่า ที่ กงา ชี แม้ แน�
แน กงา ยองนา ซอทา แปล้นบาทาง เวอ อูก
่ ่ ือ อางแปล้น แฮ้ง ปี่ แง� ไม้ ฮายแบ ปี่
น้ อ ยอ ม้าม้า แน ก่าจ่า ชี แน�
29 “จาว่า แน อ่า ซ่าง น่า ซื่ง จา แง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง โบสถ์
อือเมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว�” แน�

3
ซาร์ดิส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง

1 ซาร์ดิ ส

อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่ วาด่า ฮู พลา มางนา แต้ม ม่า โว� นี้ แม้ แน กงา
อางค่องอางล้า 7 องค์ พาจาว มาง นา ล่ากาน ว่า ปี่ อือนา ฮูพลา มาง แน อู่ก่ ือ 7 ซื่อ
ท่าม จา มาง นี้ แม้แน จี่ แง�
“กงา นอง ฮา ชี อือ อางแบ� ฮาก นองนา จี่เคอ ล่าแง นอย่า พาจาว มางนา ปีน
แตปีนนา ย้า เจ่อ แงแน� จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ นอ แฮ้แม้แน บ่าเจ่อ คู� 2 ทานลา ปาว�
ยาว นอง อางอี้ แน เจ่อ ยาว ชา โค แฮ้ง แก่นคา แน เจ่อ ล้า ปี่ ว� ไม้ กงา อางมย้าง
น้ อ นอง คาโคลาโค ฮายล้า ชี นี้ ยา่ กงา พาจาว มาง ฮู ยาว บ่าแม่น กาซื้ง เป� 3 แฮ้
แม้แนยาว ม่าอูบ
่ จี่ต่าง นอง กงาบู้ กงากย่า ชี อือ จาม ชี โว� ยาว ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง
ฮา เค่ โว แน อางบล่า บ ฮา แฮ้ง ว่าง โว� จ้า นอง อางบล่า บ ฮา แฮ้ง บ่า ว่าง ยาว
กงา นองก้อง แล่ค่าว ลือ แม้แน ลือ แง นอง บ่าแบจ่าแล่ แน�
4 “จ้า ซาร์ดิส อางเมิง โย้เวอ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง� ยอ อางบล่า
บ บ่าฮาย ยอง อางก่าอางตูม แฮ้ง โซซา ปี่ แน� กาญ่าม เมอ ยองมู นี้ ยา่ กงาก้อง
ทื่ งกง่า แน อางก่าอางตูม อางป่อน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ตูม แล่ ยาว ย่อ คู แง� ไม้ ยอ
ชฺา้ ง อางกง่าอางเกิง น่ อ� 5 ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ก่าจ่า
อือ� อางก่าอางตูม อางป่อน กงา ตูม แล่ แง� ยาว กงา ยอง อางเม้ง จี่ วด
ี ปาบ โย้
เวอ จา แฮ้ง บ่าลบ วี� ยาว พาจาว กงา อ่าโบ้ง แน ยาง เท่ วาด่า อือ ล้าก้า โย้เวอ
นี้ แม้แน ป่าว แน� ชฺา้ ง นี้ ม้า กงา ชฺา้ ง แน�
6 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง� อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือ
เมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว�” แน�
ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่าย แบ ปี่ ง ย้าง

7 ฟีลาเดลเฟีย

อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว� นี้ แม้แน�
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“กงา อางซืออางปลอง แน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง เป� กงา ก่าซ้าด ดาวิด กูนแจ
ท่าม มาง� กงา ล้องก้อ พอง ยาว อ่าซ่าง มาง ล้องก้อ แฮ้ง บ่าพี่ กงากา มาง� แน
กงา ล้องก้อ พี่ ยาว อ่าซ่าง มาง ล้องก้อ แฮ้ง บ่าพอง อ่อก กงากา มาง�✡
“กงา จี่ นี้ ง น้า โว เป� 8 กงา นอง อางเลิง่ ฮา ชี อือ อางแบ เป� แม่น แน น้า โว�
กงา นองนา ล้องก้อ พอง ปี่ ล่าย่า� จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าพี่ กงากา เป� กงา อางแบ
นอ ล่าที่ อางบย่า แน บ่าจา อือ� นอ กงา ม่าอู่บจี่ ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คู แง� แน นอ
กงานา ซือปลอง ช่าง ล่าง� 9 แม่น แน น้า โว� โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อ บ่า จา แง� ยองมู
นี้ ยา่ ยิว ชฺา้ ง แน ฮา จ่า แล่ แง� จ้า ยอ จ้อบ แง� ม้า ม้า ย้าง ยอ ซาตานแด่ ยา่ ยอ
คา มาง อางมู เป� ฮู เป� กงา ยองนา ฮาย นอง ล่าคื่อ นู้เวอ อ้องล้า ป่าตูคู บอก ปี่
ล่าง� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ แน กงา นองนา ลาก ล่าแง แน�
10 “กงา นองนา ม่า ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าแง� ยาว นอง กงานา อางน้าจ่า ล่า� ยาว
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ อางตูกอางพาน กงาลาบ เมอ� กงา ยองนา ฮูพลา แน�
อางตู กอางพาน แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อือนา นื งบาเจ้อฮู แง� 11 ยาว กงา บ่ามล่าง นู้ ย้า ลือ
แง� กงานา นื งบาชี ล่าง นี้ ง บ่า ว่าง โจ� ไม้ อ่า ซ่าง มาง นอง รางวัล แฮ้ง บ่า ย่า
ด ล่า กงากา� 12 ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ก่าจ่า แง� กงา ชฺา้ ง แฮ้
มางนา พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ อือเมอ ยูม
้ ยื้ง อือ แม้แน เพล่อ ปี่ แง� ยอง โย้เวอ
กงา ดื้ง แล แง� กงาย่า กงา พาจาว มาง อางเม้ง แน เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางซฺ่ือ
มู่งท่า เวอ จายลือ ชี แฮ้ง ยอง อางโต โย้เวอ แต้ม กาน แง� ยาว กงาย่า กงา อาง
เม้ง อางซฺ่ือ แฮ้ง คาตา ย้า ยอง อางโต โย้เวอ แต้ม กาน แง�
13 “จาว่า แน อ่า ซ่าง น่า ซื่ง จา แง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง โบสถ์
อือเมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว�” แน�
เลาดีเซีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่ายแบ ปี่ ง ย้าง
14 “เลาดี เซีย

อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว� นี้ แม้แน�
กงา อางเม้ง อาเมน แน� กงา พาจาว พี่ญ่าน อางซืออางปลอง ม้าม้า มาง� พาจาว
ม้า กงาก้อง กูยา่ งกูเจ้อ อือ แต่งลือ ปี่ แง� ยาว กงาม นี้ แม้แน จี่ แอ�”
15 “กงา นอง ฮาย ล้า ชี อือ อางแบ เป� นอ เจิน
้ เจ้อ บ่าพี่บ่าล่อง� นี้ แม้แนยาว
กงานา ลาก ล่าง แนยาว ม้าม้า แน ลาก ล่าว� จ้า กงานา เม้อ ล่าง แนยาว ม้าม้า
แน เม้อ ล่าว� 16 นี้ แม้แน บ่าฮา ยาว กงา นองนา กงา ม่านป่อง นู้เวอ จาย พลู้บ อ่
อกแอ ปี่ ล่าแน� ไม้ นอ ล้างจือ บ่าอ่า แน ล้าง อางล้อง บ่าอ่า อือ แม้แน น้ อ� 17 ยาว
นอ นี้ แม้แน จี่ คูแง� ‘กงา อางจาอางปาง กูยา่ งกูเจ้อ ย้า จา แง� แน� จ้า นอง อาง
โต นี้ ยา่ บ่าแบจ่าแล่ คู� นอย่า ล้อม้อก แน ซื่งกง่ากย้า คา แม้แน จา แงแน� ม้า
ม้า นี้ ยา่ นอ ชฺา้ งแมปอ อางตูกอางพาน ต่องจ่อน จ่อน แล่ชี่ อือ ช้อด ย้าเป� 18 จา
ว่าแน นอง ม้าม้า แน จาปาง ซี้ แง แนยาว� กงาก้อง ค่าม อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้าม้า
นี้ ง วื้อ คูโว� จาว่าแน นอง บ่าซ่าจอ ซี้ ยาว กงาก้อง อางก่าอางตูม อางป่อน นี้ ง วื้อ
ตูม แล่ คูโว� จาว่าแน นอง ฮู มย้าง ซี้ แงแน ยาว� กงาก้อง จี่ ก่า นี้ ง นอง แมนื อ
โย้เวอ วื้อ กาน แล่ คูโว� ยาว นอง ฮู มย้าง คู แง�
19 “กงา อ่าซ่าง นา ลาก แง� กงา ชฺา
้ ง ลาก แฮ้มาง บ่าแม่น ฮา ยาว กงา ยางนา
อี่ ยาว ม่าอู่บ อางแม่น ฮา ปี่ แง� นี้ แม้แนยาว นื งบา นี้ ง เพ่น แล่ ยาว อางบล่าบ
ฮา นี้ ง ว่าง โว�
✡ 3:7 3:7 อิสยาห์ 22:22
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20 “แม่น

แน น้า โว� กงา ล้องก้อ โย้เวอ จูง ฮ้าว แง� อ่าซ่าง กงา อางเซง แฮ้ง
กงากย่า ยาว ล้องก้อ แฮ้ง พอง แง� กงา อางคล้าว โย้เวอ อ้องแล ยาว ยางก้อง ทื่
งกง่า แน ฮ่างจฺ่า แง� 21 ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา ก่า จ่า แง� กงา
ยางนา กงา ต่างอี่ ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง� กงา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา ก่าจ่า
ยาว� กงา อ่าโบ้ง พาจาว ต่างอี่ ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง ชี แฮ้งแม้แน ย้า�
22 “จาว่า แน อ่า ซ่าง น่า ซื่ง จา แง� อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง โบสถ์
อือเมอ ชฺา้ ง อือนา อางเลิง่ ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว�” แน�

4
ยอห์น มู่งท่า มย้าง ชียา้ ง

1 น่ อง

เวอ แฮ้แม้ฮายาว� กงาม มือ ฮู แล ปี่ ยาว มู่งท่า ล้องก้อ ย่าง พองอ่อก นา
มย้าง แอ� ยาว กงา ต่องก่า เวอ อางเซง กย่า เก่ย กงานา จี่ชา่ ง ล่าง แฮ้งนา กงากย่า
แอ� อางเซง จี่เซง แฮ้ยา่ ซ้าดอางคย้าว มีเซง แฮ้ง ล่อ บื้ง แง� กงานา จี่ชา่ ง ล่าง นี้
แม้แน� “นู้ ล้าน ปาว� ยาว กงา นองก้อง อางเลิง่ ชาตอล้า แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ ล่าว่า�
แน� 2 ตื่อชีด
่ ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ซฺ่ืยแลน ล่าแง� ยาว
กงา ล้า ก้า โย้ เวอ มย้าง ชี แฮ้ ยา่ ต่างอี่ อางฮื่อ มู่ง ท่า โย้ เวอ จา ย้าง� ก่าซ้าด ต่างอี่
แม้แน จา แง� ต่างอี่ โย้เวอ ทื่อม่าง ดื้ง จา แง� 3 ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ดื้ง ชี มาง อาง
โต นี้ ย่า พลอย ซี้ อางญูง อางแน้ อางฮู่ อางจา เวอ แต่ง ล้า ชี แม้ แน แปล้น แน จา
แง� แน ต่างอี่ อางฮื่อ ก่องทาง อือเมอ ซี้ อางญูง แปล้น แน แวด จา แง� 4 ยาว ต่าง
อี่ อางอี้ 24 อาน ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ แวด จา แง� แน ต่างอี่ อางอี้ โย้เวอ ย่าม่างยอ
คา 24 คู่น จา แง� ยองมู นี้ ยา่ อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ คูช�
ี ยาว อางตู่ โย้เวอ
5
ค่าม มงกุฎ ช่อง แล่ คูช�
ยาว ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ มู่ งบล่า บ แน มู่ง เจ่ เจ่ อ่อกลือ
ี
แง� ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ กู่มบี่ท่อ 7 อาน จฺ่อ ตื้ง ชี� นี้ ยา่ พาจาว มาง อางค่อง
อางล้า 7 องค์ ยางนา ล่ากาน ว่าย ปี่ อือ เย� 6 ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ
จา แง ทะเล แก้ว แม้แน กื้ง แง�
จ้า ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต แวด จา แง� ยอง อางโต อือ
เมอ แมนื อ ปลื้ง ย้า จา แง� ตื่ง น่ องน่ อง ล้าก้า ย้า� 7 ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา ที่ 1 ม้า
สิงโต นา อางตู้ เย� ทื่อโต ม้า อ่ามย่าง อางฮู้ แม้ แน จา แง� ทื่อ โต ม้า ชฺา้ ง แม้ แน
แมก่า จา แง� ทื่อโต ม้า ฮาย่า จ้านบ้า ปย้าม แม้แน จา แง� 8 ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อาง
จา 4 โต นี้ ออ
ื กูโต ย้า อางต้อง 6 ต้อง จา แง� ยอง อางโต โย้เวอ แมนื อ ปลื้ง ย้า จา
แง� ยาว มู่งคี่ นื งก้อง ย้า จี่ แง บ่าว่างบ่าซ่าว� ยอ นี้ แม้แน เพ่ง ฮ้าว คูแง�
“อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง� อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง� อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง นี้ ย่า พาจาว จี่ วีด อางซื้ง ล่า ที่
ปลืง แน จา มาง เป�
พาจาว เวอ� นา อามือ แน ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ย้า� แน�
9 ม้างม้าเจ้อ จี่ วด
ี อางจา 4 โต อือ� ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า โย้เวอ ดื้ง จา มางนา เกียรติ
ปี่ เย� ยา ซฺี้นืง บ่าจา มาง ย้า� 10 ยาว ย่าม่างยอคา 24 คู่น อืม ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ
ดื้ง ชี มางนา ป่าตูคู บอก แปกไว้ คู ชี� ยา ซฺี้นืง บ่าจา มาง ย้า� ยาว ยองมู ย่าง ยอง
มงกุฎ แฮ้ง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ โบย คู ยาว นี้ แม้แน จี่ คูง เย�
11 “พาจาว

กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ� นา ซูม คางญา
สรรเสริญ จี่ต่าง นี้ ออ
ื แน เกียรติ กงาบู้ ชี นี้ �

ไม้ นา ล่าที่ อางจา แน กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง น้ อ�
แน กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ออ
ื นาง นื งบาจาบวา ย้า ตอล้า ชี� แน�
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ปาบ อางยอ แน แกะอางย่า ย่าง
1 ยาว กงาม ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ดื้ง ชี มาง ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ ปาบ อางยอ ทื่อมาด
มย้าง แอ� ปาบ โย้เวอ ตื่น ล้าก้า แน น่ องน่ อง ย้า อางไล่ แต้ม กาน ชี� แน อางช่า 7
อาน ตีด ชี� 2 ยาว กงาม เท่วาด่า ล่าที่ อางจา ทื่อม่าง นา มย้าง แอ� ยา อางเซง บื้ง
แน นี้ แม้แน ป่าว แง� “อ่าซ่าง ซูม แง� ปาบ อางยอ นู้ อางช่า ตีด ชี นี้ ง ยูอ
้ ่อก นี้ ยา่
แน ปาบ อางยอ นี้ ง พื้ออ่อก นี้ ยา่ �” แน� 3 จ้า ปาบ อางยอ นี้ ง พื้ออ่อก ยาว อางไล่
แต้ม ชี ชี แฮ้ง อ้าน นี้ ยา่ � มู่งท่า แน ชฺา้ งอางเมิง แน ล่าลูก อางเมิง โย้เวอ อ่าซ่าง มาง
บ่าจา เย� 4 กงา อูง้ เวิม อูง้ แล่ ย้า� ไม้ อ่าซ่าง มาง บ่าซูม ปาบ อางยอ นี้ ง พื้ออ่อก
ยาว อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮ้ง อ้าน นี้ ยา่ � 5 จ้า ย่าม่างยอคา ทื่อม่าง จา แง กงานา นี้ แม้
แน จี่ชา่ ง ล่าง� “บ่าอูง่ โจ แน ฮู ปาว� ยูดาห์ อางเจ้อ โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง ฮาก
สิงโต แน ฮ้าว แง�✡ ยา ก่าซ้าด ดาวิด มาง อางเจ้อ� ยา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา
ก่าจ่า ชี มาง ย้า แน อางช่า 7 อาน ตีด ชี แฮ้ง ยูอ
้ อ
่ ก อางกงา แน ปาบ อางยอ แฮ้ง พื้
ออ่อก อางกงา� แน�
6 ยาว กงาม แกะอางย่า ทื่อม่าง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้ แท้ แน จูง จา นา มย้าง แอ� แน
แกะอางย่า มางนา ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต อือ แน ย่าม่างยอคา 24 คู่น อือ แวด
ชี� ฮู ยาว แกะอางย่า นี้ ม้า ฮาก แซ่ อาน แม้แน จา แง� ยา อางคย้าว 7 คย้าว แมนื อ
7 ซื่อ จา แง� นี้ ยา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า 7 องค์ ย่าง เป� พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ จ่อด แน ซฺา แอ ปี่ ชี อือ� 7 ยาว แกะอางย่า ม่าง ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ดื้ง จา
ชี มาง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ปาบ อางยอ ย่าง ย่อ ยู้ แล ชี� 8 แกะอางย่า ม่าง ปาบ อางยอ
แฮ้ง ยู้ ยาว� ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต อือ แน ย่าม่างยอคา 24 คู่น อืม แกะอางย่า
มางนา ป่าตูคู บอก ปี่ คู ชี� ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ พิณ แน ค่าม คาน อางเกิง่ อางฮ้อม
ปลื้ง แน กาน ชี ย่าง ท่าม แล่ คูช�
ี ยาว อางเกิง่ อางฮ้อม ค่าม คาน เวอ กาน ชี แฮ้ยา่
พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อธิษฐาน ฮา ยาว เพล่อ ลา ชี อือ เย� 9 ยองมู ย้าง เพ่ง อางซฺ่ือ
แต่ง ชียา้ ง แกะอางย่า มางนา นี้ แม้แน ฮ้าว ปี่ คู แง�
“นา ซูม คางญ้า ปาบ อางยอ นี้ ง ลาบ ชี นี้ ยา่ แน อางช่า นี้ ง ยูอ
้ อ
่ ก นี้ ยา่ �
ไม้ นางนา ฮาก แซ่ ล่าเก่ย น่ อ แน นาง ซฺี่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด จี่ต่าง กูต่าง อือนา วื้อ
ยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ป้าน่ อ�
10 นา ยองนา ฮาย กงู พาจาว มาง ปุโรหิต อางมู เพล่อ ปี่ ชี�
่
แน ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นี้ ง กงา ฮูพลา คูแง� แน�
11 ยาว กงาม เท่ วาด่า อางลาน ลาน องค์ อือ นา มย้าง แอ แน ยอง อางเซง แฮ้ง
กงากย่า แอ� ยองมู นี้ ยา่ ต่างอี่ อางฮื่อ แน ม้างม้าเจ้อ จี่ วด
ี อางจา 4 โต อือนา แน
12
ย่าม่างยอคา 24 คู่น อือนา แวด คูช�
เท่ วาด่า มู อือ นี้ แม้แน อางเซง บื้ง แน เพ่ง
ี
ฮ้าว คูแง�
“แกะอางย่า ฮาก แซ่ ชี นี้ ม้า ซูม คางญา�
แน ยา ล่าที่ อางจา� อางจาอางปาง� วีไ่ ซป้านญา อางจา� แฮ่งอางแก่นอางคา�
ยาว เกียรติ ก่ามป่อน แน สรรเสริญ จี่ต่าง กงาบู้ ชี นี้ ยา่ อางซูม ย้าเป� แน�
13 แฮ้แม้ฮายาว กงาม มู่งท่า เวอ จี่วด
ี อางจา คาโคลาโค อือ� แน ชฺา้ งอางเมิง� ล่า
ลูก อางเมิง� แน ทะเล คล้า ว อือ แน ตื่น กู ยา่ งกู เจ้อ จักรวาล นู้เวอ จา อือ เพ่ง ฮ่า ว
นา กงากย่า แอ นี้ แม้แน�
✡ 5:5 5:5 อิสยาห์ 11:1-10
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“ต่างอี่ อางฮื่อ ดื้งย้า ท่า โย้เวอ ดื้ง ชี มาง แน แกะอางย่า มาง เวอ�
กูยา่ งกูเจ้อ แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ไน้ นา นาบทื้อ ล่าง� ยาว สรรเสริญ ฮาย แล
ล่าง�”
14 แฮ้แม้ฮายาว ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต อืม นี้ แม้แน จี่ คูแง� “อาเมน� แน�
ยาว ย่าม่างยอคา 24 คู่น อืม ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คู ชีเย�

6
อางช่า 7 อาน ย่าง
กงา แกะอางย่า มาง อางช่า 7 อาน โย้เวอ อางช่า ที่ 1 ย่าง ยูอ
้ ่อก นา มย้าง
แอ� กงา ม้างม้า เจ้อ จี่ วด
ี อางจา 4 โต โย้ เวอ จี่ วด
ี อางจา ที่ 1 มาง จี่ นา กงากย่า
แอ ยาง อางเซง นี้ ยา่ มู่งเจ่ แม้แน บื้ง แง� ยา นี้ แม้แน จี่ แง “อ่อกล้าน ปาว�” แน�
2 ยาว กงา ล้า ก้า โย้เวอ อ่า ม่อง อางป่ อน ทื่อ ม่าง มย้าง แอ� อ่า ม่อง มาง ก้อง ตา ชี
ม้า บล่า ท่าม แล่ช�
ี่ แน มงกุฎ ย่าง กงาบู้ ยาว อางตู่ เวอ ช่อง แล่ ชี� ยาว อ่าม่อง ตา
แอ ชฺา้ ง อือนา รบ ช่าง ยาว ก่าจ่า ชี�
3 ยาว แกะอางย่า มางมือ อางช่า ที่ 2 ย่าง ยูอ
้ ่อก แล่ นาว� กงามมือ ม้างม้าเจ้อ จี่
วีด อางจา ที่ 2 มาง จี่ เซง ย่าง กงากย่า แอ นี้ แม้แน “อ่อกล้าน ปาว�” แน� 4 แฮ้แม้
ฮายาว อ่าม่อง อางแน้ อ่อกล้าน ชี� อ่าม่อง นี้ มาง ก้อง ตา ชี ม้า ยา พาจาว มาง ก้อง
ล่าที่ กงาบู้ ชี� ชฺา้ งอางเมิง นู้ แม่นแนจาดื้ ง อือ ยู้ แล ปี่ แงแน� ยาว ชฺา้ ง อือนา ฮา
แซ่ กาปี่ ง� อ่าม่อง นี้ มาง ก้อง ตา ชี นี้ ม้า มยาทาง กงาบู้ ชี�
5 แกะอางย่า มาง อางช่า ที่ 3 ย่าง ยูอ
้ ่อก ยาว� กงามมือ ม้างม้า เจ้อ จี่ วด
ี อางจา
ที่ 3 มาง จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้แน “อ่อกล้าน ปาว�” ยาว กงาม อ่าม่อง อางปล้าง
มย้าง แอ� แน อ่าม่อง นี้ มาง ก้อง ตา ชี ม้า ยาง ล่าปู่ คล้าว โย้เวอ จ่างพ่าน ท่าม แล่
ชี�
ี อางจา 4
่ 6 ยาว กงาม ม้างม้าเจ้อ จี่ อ่อกล้า ปี่ ง นา กงากย่า แอ ม้างม้าเจ้อ จี่ วด
โต อือ ก้อง บื้ง จายลือ แง� จี่ต่าง แฮ้ นี้ แม้แน จี่ แง� “กอเช้น ทื่อกอก นี้ ยา่ ล่ากาน
ว่าฮู่ ทื่อนื ง ว่า ยาว กงา แฮ้ง ล่อ เป� ข้าวบาร์เลย์ 3 กอก นี้ ยา่ ล่ากาน ว่าฮู่ ทื่อนื ง ว่า
ยาว กงา แฮ้ง ล่อ เป� จ้า นํ้ามัน มะกอก แน อ่างูน
่ แต่ค่า แฮ้งนา บ่าปี่ ก่างบ่าปี่ พยา
โจ เป� แน�
7 แกะอางย่า มาง อางช่า ที่ 4 ย่าง ยูอ
้ อ
่ ก ยาว� กงาม ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต
8
อือ อางเซง จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้แน� “อ่อกล้าน ปาว�” แน� ยาว กงา ล้าก้า โย้
เวอ อ่าม่อง ทื่อโต ญูงเคว แน จา นา ฮูมย้าง แอ� อ่าม่อง มาง ก้อง ตา ชี ม้า อางเม้ง
“อางซฺี้� แน� ยาว “ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง� แน ฮ้าว มาง แท้ แน เค่ ลาน ชี� เย่ด 2 คู่น นี้ ยา่
ล่าที่ แซ่ ย้าง กงาบู้ ชี� เย่ดย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา แซ่ แง� จาว่าแน ชฺา้ ง 4
คู่น จายาว 1 ม่าง แซ่ แง� เย่ด ซ้าด อางไล้ อือ แน จฺ่ ืงคู แฮ้ง แน พ่าญ่าด ต่างไล อือ
ไจ แซ่ แง�
9 ยาว อางช่า ที่ 5 ย่าง ยูอ
้ ่อก ยาว� กงามมือ อางค่องอางล้า อางบย่า อางเกิง่ ท่าน
ย่า อางอ่อก โย้ จา นา มย้าง แอ� อางค่องอางล้า นี้ ออ
ื พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง
ปีน แตปีน นา แน ป่าว กว่า ยาว ฮาก แซ่ ซฺี้ ปี่ ชี อือ ย้าเป� 10 อางค่ องอางล้า แฮ้ ออ
ื
อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก คู แง นี้ แม้แน� “พาจาว อางเซฺิง่ อางซฺ้าง อางกง่าอางเกิง มาง
เวอ� อางมล่าง ล่า จา แง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง กงูนา แซ่ ล่า ชี อือนา ต้าดต่อน วีบ
่ ่า
กไจ ปี่ ง นี้ ยา่ �” 11 ยาว ยาง มือ ค่า ลาว โลบ แล่ เซฺ่อ อางป่อน ย่าง ชฺา้ งมู คาโคลาโค
อือนา ปี่ ชี� แน ยองนา ซ่าว ปี่ ยาว บ่ามล่าง แน ม่าย ล่อ ปี่ ชี� คริสเตียนม้องน้าม มู
พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ อือนา ยอง แม้แน ทื่อช่าง กาแน แซ่ โค เปิน ญา�
1 ยาว

วิวรณ์ 6:12

537

วิวรณ์ 7:10

12 “ยาว แกะอางย่า มาง อางช่า ที่

6 ย่าง ยูอ
้ อ
่ ก ยาว� กงามมือ มีซ
่ อ
ี่ น
ื นา มย้าง แอ
มี่ซี่อน
ื แฮ้ นาบาตา แล่ง� มู่งนื่ ง อือ ปล้าง โค ชี พ้า อางปล้าง แม้แน� อู่ลา ย่าง มือ
ซี้ อางแน้ ซฺี่ แม้ แน เพล่อ ล้า ชี� 13 ยาว มู่ง ท่า เวอ อู่ ก่ ือ อือ ชฺา้ งอางเมิง นื้ งชฺา่ เวอ
กลาลือ ชี� ซื่อไค่มี้ล่อก ซื่อ บ่ามีง กื้ง แน อางป้าง โย้เวอ ฮ้างม้าน ชืก คลา ลือ ปี่ แม้
แน� 14 ยาว มู่งท่า ย่าง ยอ แลน ยาว โปยว คา ชี ปาบ อางยอ ยอ ชี ชี แม้แน� ตาแซ้
แน เกาะ คาโคลาโค อือ คาตา พ้าง ชี อางอ้าน เวอ บ่าจา กาน�”
15 นู้จายแล ปี่ นี้ ยา
่ ชฺา้ งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด อือ� ชฺา้ ง อางฮื่อ อือ� แม่ทัพ มู อือ� ชฺา้ ง
อางจาอางปาง มู อือ� ชฺา้ ง ล่าที่ อางจา อือ� ย่าเจ่น แน ย่าเจ่น บ่าอ่า อือ� ซฺ่ืยกา ท้าม
คล้าว อือเมอ แน ตาแซ้ ลอบา แปฟาง อือเมอ ค่าวจอ กว่า คู แง� 16 ยาว ยองมู ย่าง
ลอบา แน ตาแซ้ อือนา จี่ ป้า คู แง นี้ แม้แน� “ลอบา แน ตาแซ้ อือ เวอ� กลาลือ ยาว
กงูนา โชง ชี ล่า ปาว� ไม้ พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ดื้ง มางนา บ่าปี่ มย้าง แน� ยาว
แกะอางย่า แฮ้มาง กงูนา วีบ
่ ่ากบ่าไจ ปี่ ล่ากาน แน� 17 ไม้ แคคาแม้แน อางนื ง ย่าง
เคินญา แน อ่าซ่าง มาง วีบ
่ ่ากไจ แฮ้ง บ่ากงา ปูน คู� แน�

7
อิสราเอลชฺา้ ง 144,000 คู่น อือ
จายล้า แล่ ยาว� กงาม มือ เท่วาด่า 4 องค์ ชฺา้ งอางเมิง อางแจ้ง 4 แจ้ง โย้
เวอ จูง จา นา มย้าง แอ� แน ยอ ฮ้างม้าน 4 ทิศ เวอ ตอล้า อือนา บ่าปี่ ตอ แน นื้ งชฺา่
ท่า เวอ ทะเล เวอ แน จฺืงจฺ้ ืง อือ ก้อง คาตา ย้า ฮ้างม้าน บ่าปี่ ตอล้า แน� 2 เท่วาด่า 4
องค์ นี้ ออ
ื พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงา ชี นื้ งชฺา่ ตี แน ทะเล อือ ฮา ก่างพยา ปี่ อางกงา
แน� ยาว กงาม มือ เท่วาด่า ทื่อม่าง มู่งนื่ งอ่อกป่ากย่า จายล้า นา มย้าง แอ� พาจาว
จี่วด
ี อางจา มาง อางช่า ย่าง ท่าม แล่ช�
ี่ ยาว ยาง มือ อางเซง บื้ง แน เท่วาด่า 4 องค์
พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงา ชี อือนา ฮ้าว ม่า ชี นี้ แม้ แน� 3 “ชฺา้ งอางเมิง นื้ งชฺา่ ท่า แฮ้ง
ทะเล อือ แน จฺืงจฺ้ ืง อือนา บ่าฮา ก่างพยา ปี่ แคน โจ� กงานา พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ แม
ค้อง โย้เวอ อางช่า ปี่ ช่า ล่า ปาโน�”
4 แฮ้แม้ฮายยาว กงาม มือ ชฺา
้ ง 12 เจ้อ อางช่า กงาบู้ ชี อือ อาล้อ คู่น แน กงากย่า
แอ� ชฺา้ ง แมค้อง เวอ อางช่า อางจา คาโคลาโค นี้ ยา่ อิสราเอลชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด เวอ
จายล้า คูชี อือ 144,000 คู่น เย� 5 ยู ดาห์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� รู
เบ็น อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� ก้าด อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000
คู่น� 6 อาเซอร์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� นั ฟทาลี อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี
อือ 12,000 คู่น� มนั สเซห์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� 7 ซิเมโอน อางเจ้อ
เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� เลวี อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� อิสซาคาร์
อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� 8 เศบู ลุน อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000
คู่น� โยเซฟ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น� เบนยามิน อางเจ้อ เวอ จายล้า
ชี อือ 12,000 คู่น�
1 แฮ้แม้

ชฺา้ ง มู กูเจ้อกูจาด เวอ จายล้า ชี อือ

9 แฮ้แม้จายล้า

ยาว กงา ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด จี่ต่าง กูเจ้อ อือ ก้อง นาบาตา บย่า บ่าดาบ
โค กา แน จายล้า นา มย้าง แอ� พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า แน แกะอางย่า มาง
ล้าก้า โย้เวอ จูง จา คู แง� ยองมู นี้ ยา่ ค่าลาว อางเง้ อางป่อน ตูม แล่ คู ชี� ล่าปู่ คล้า
ว โย้เวอ ปาล์ม อางพ่า ท่าม แล่ คู ชี� 10 ยองมู ย่าง อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก คูแง นี้ แม้
แน�
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“ล่าที่ กงู นา ปล่องปูน ปี่ ล่าง นี้ ยา่
พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ดื้ง จา มาง
แน แกะอางย่า มาง เป�”
11 ยาว เท่วาด่า คาโคลาโค พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ แน ย่าม่างยอคา ต่าง
อี่ ท่า ดื้ง จา อือ แน ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต อือ ก้อง แวด จา ชี อืม มือ� พาจาว
มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ชี� 12 ยาว ยองมู ย้าง นี้ แม้แน จี่
คู แง�
“อาเมน� พาจาว เวอ สรรเสริญ จี่ต่าง อือ กงา แล โว� แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นาง
นา โญกญอ แล ปี่ โว�
ไม้ นา วีไ่ ซป้านญา อางจา แน ล่าที่ อางฮื่อ�
แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา นางนา ขอบคุณ ฮาย แล ปี่ โว กาญ่าม เวอ เคอ แน อาเมน�”
13 แฮ้แม้ฮายาว ย่าม่างยอคา ทื่อม่าง กงานา น้า ล่าง นี้ แม้แน� “นา อางแบ ล่า ชฺา
้ ง
มู ค่าลาว อางป่อน โลบ แล่ คู ชีออ
ื อ่าซ่าง เวอ� ยองมู นี้ ยา่ ล้อเกิง้ เวอ จายล้า คู ชี�”
แน�
14 กงาม มือ ยางนา นี้ แม้แน พอ แอ� “นาง น้า ล่าง นี้ ยา
่ นา อางแบ ย้าเป ยองมู นี้
อ่าซ่าง แน� ยาว ย่าม่างยอคา มาง นี้ แม้แน พอ ชี�
“ชฺา้ ง นี้ ออ
ื อางตูกอางพาน ลาบ้าบ อางญ่าม โย้เวอ จายล้า คู แง� ยองมู นี้ ยา่ ค่า
ตอง ค่าลาว ย่าง แกะอางย่า มาง ซฺี่ ย่าง ไจ ซฺ้าง แน จาว ป่อน ปี่ ชี�
่
15 นี้ ง ม้า ยองมู นี้ ยา
่ พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ มาง ล้าก้า นู้เวอ กงา ลาย ดื้ง ล้า คูแง�
แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ มู่งคี่ นื งก้อง ย้า พาจาว มาง
นา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง�
แน พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ดื้ง มาง ยองนา ฮูพลา แง�
16 ยองมู นี้ ยา
่ ฮ่าง ล้าง เจิน
้ เจ้อ มือ บ่าแบ่ แล่ กาน� นื้ งช้า อางล้อง นี้ ยา่ ยองนา บ่า
ฮาย ล้อง ปี่ กงา กาก้าน�
17 ไม้ แกะอางย่า พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ดื้ง ชี มาง ยองนา ฮู พลา แง� แกะ
ปอ ฮู มาง แม้แน
แน ยองมู นา นํ้าพุ จี่วด
ี ปี่ โย้เวอ ซฺ่ืยแล แง�
ยาว พาจาว มาง ยอง แมนื อ โย้ แมปื้ อ คาโคลาโค อือ ซีด ปี่ แง�”

8

อางช่า ที่ 7 ย้าง
มาง อางช่า ที่ 7 ย่าง ยูอ
้ อ
่ ก ยาว� มู่งท่า ย่าง 30 นาที ล่อซฺ่า เย กยาบ
ชี� 2 ยาว กงา เท่ วาด่า 7 องค์ พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จูง จา อือนา มย้าง แอ� เท่ วา
ด่า อือ ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ 7 คย้าว กงาบู้ ชีเย�
3 ยาว เท่ วาด่า ทื่อ องค์ ม้า บี่ ท่อ ก่า ท่า ง ค่าม ย่าง ท่าม แล่ ยาว อางเกิง
่ ท่านเซฺ่อ
ตื้งย้า เวอ แล จูง แล ชี� เท่ วาด่า แฮ้ม้า พาจาว มาง ก้อง อางเกิ่งอางฮ้อม อางบย่า
แน พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อธิษฐาน จี่ต่าง กงาบู้ แฮ้ง� อางเกิง่ ท่านย่า ค่าม พาจาว มาง
ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ฮ้าน พี แล ชี เย� 4 เท่ วาด่า มาง ล่าปู้ โย้เวอ อางเกิ่งอาง
ฮ้อม แน พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อธิษฐาน จี่ ต่าง ก่าท่าง ค่าม โย้เวอ พี ยาว บี่ค่าว อ่อก
ล้า ชียา้ ง พาจาว มาง ก้อง ล่อย แล ชี� 5 แฮ้แม้ฮายาว เท่ วาด่า มาง อางเกิง่ ท่านย่า
โย้เวอ บีท
่ ่อ ย่าง ก่าท่าง ค่าม คล้าว เวอ กาน ยาว ก่าท่าง ค่าม ย่าง ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ
จาน แอ ปี่ ชีเย� ยาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ เจ่ อางเซง บื้ง พล่อย ย้าเย่ แน มี่ซี่อน
ื ล้า ชีเย�
1 แกะอางย่า
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เท่วาด่า 7 องค์ อือ ซ้าดอางคย้าว มี ย้าง
เท่ วาด่า 7 องค์ อือ มือ ยอง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ 7 คย้าว ย่าง เก้ม
ยาว ชา มี เย�
7 เท่วาด่า ที่ 1 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ ย่าง มี เมอ� ฮ้อล้อ ซื่อ แน บี่ท่อ ซฺี่ อางซูน
อือ ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ กลา แอ ชี� ชฺา้ งอางเมิง เวอ 1 ส่วน 3 อือ ก้อง แน จฺืงจฺ้ ืง 1 ส่วน
3 อือนา ฮา จฺ่อ โค ปี่ ชี� แน บู่ก่า คาโคลาโค อือนา คาตา พี จฺ่อ โค ปี่ ชี�
8 เท่วาด่า ที่ 2 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ� ทื่อเจ่อ จา แง ฮู ยาว ตาแซ้ นาบา
ตา ฮื่อ บี่ท่อ อางจฺ่อ แม้แน จา แง� ทะเล เวอ จาน แอ ปี่ ชี� ทะเล 1 ส่วน 3 เวอ ฮา
ซฺี่ ล้าง เพล่อ โค ปี่ ชี� 9 ทะเล เวอ จี่ วด
ี อางจา 1 ส่วน 3 อือ นา ฮา ซฺี้ ปี่ ชี� แน ล้อง
คาโคลาโค อือนา 1 ส่วน 3 เย่ ฮา ก่าง ปล่ากพา ปี่ ชี�
10 เท่วาด่า ที่ 3 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ� อูก
่ ่ ือ อางฮื่อ ทื่อซื่อ จา บีท
่ ่อ อางจฺ่อ
มู่ง เวอ จาย กลา ลือ เย� ชฺา้ งอางเมิง เวอ ล้าง 1 ส่วน 3 แน นํ้าพุ 1 ส่วน 3 อือ ก้อง
กลา แอ ชี� 11 อู่ ก่ ือ นี้ ซ่ ือ อางเม้ง ย้าง อางค่า แน� ชฺา้ งอางเมิง เวอ ล้าง 1 ส่วน 3
ย่าง ฮาย ค่า ปี่ ชี� แน ชฺา้ ง อางบย่า เย ล้าง อางค่า อางปีด จา ย่าง ต้าง ยาว ซฺี้ ชี�
12 เท่วาด่า ที่ 4 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ� มู่งนื่ ง อูล
่ า แน อูก
่ ่ ือ 1 ส่วน 3 ย่าง
ฮา ก่างพยา วื้ง ปี่ ชี� นื งก้อง แน มู่งคี่ 1 ส่วน 3 แฮ้งนา ฮาย วื้งว้าง ปี่ ชี�
13 กงา ฮู เมอ� ฮาย่า จ้านบ้า ทื่อ โต มู่ง เวอ ปย้าม จา มาง อางเซง ย่าง กงากย่า
แอ นี้ แม้แน� “แตลา� แตลา� แตลา� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ แตลา ตอล้า โว� ไม้ เท่วา
ด่า 3 องค์ อือ ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ แฮ้ง มี แล่เมอ ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ นี้ ล่อมบ่าปา ย้า
อางเลิง่ แคคาบอล้อ อือ ตอล้า แล่แง� แน�
6 แฮ้แม้ฮายาว

9

ยาว เท่ วาด่า ที่ 5 มาง ซ้าดอางคย้าว มี เซฺ่อ มี เมอ� กงา อู่ก่ือ ทื่อ ซื่อ มู่ง ท่า เวอ
จาย ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ กลา แอ นา มย้าง แอ� อูก
่ ่ือ แฮ้ซ่ือ กูนแจ ค่ามตู่ อางน่า พอง
2
อ่อก เซฺ่อ ย่าง จา แง� อู่ก่ ือ มาง ค่ามตู่ อางน่า ย่าง พอง อ่อก ยาว บี่ค่าว อ่อกล้า ชี
ซ่องก่อง บี่ท่อ จฺ่อ ชี แม้แน� บีค
่ ่าว ย่าง มู่งนื่ ง แน มู่ง เวอ พื่ง โค ยาว วื้ง โค ชี�
3 ญ่ามไป่ อางมู บี่ ค่าว เวอ จาย ปย้าม อ่ อกล้า ชี� ยาว ชฺา
้ งอางเมิง โย้เวอ ลู่ง แอ
ชีเย� ญ่ามไป่ แมงป่อง นา อางตู้ นี้ อือ ล่า ที่ กงา ชี แมงป่อง แม้ แน ต่องต่าน ต่าน
เซฺ่อ จา ปี่ ชี� 4 ยาว ญ่ามไป่ อือ บู่ ก่า� อางคลาอางซ้าง อางญูง กู เจ้อ แน จฺืงจฺ้ ืง อือ
นา เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา� จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง อางช่า แมค้อ ง เวอ ช่า ชี อือ บ่า จา อือ นา
ญา อางต่าน กงากา แน� 5 พาจาว ม้า ญ่ามไป่ นี้ อือ นา ชฺา้ ง นี้ อือ นา บ่า ปี่ แซ่ เย�
จ้า แมงป่อง แม้แน ต่าน ยาว ฮา ลาบ้าบ ด้า ปี่ ซฺ้ อก ญา นี้ แม้แน ฮา ลาบ้าบ ปี่ นี้ ยา่
อางญ่าม 5 ลา เย� 6 แฮ้ญ่ามเมอ ชฺา้ ง มู อือ ด้า ลาบ้า บ ยาว อางซฺี้ เกิง่ อือ ซฺ้า กว่า
เย� จ้า บ่าซฺ่า มย้าง กา เย� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ซฺี้ ซี้ เวิม มือ บ่ากงา ซฺี้ เย�
7 ญ่ามไป่ นี้ ออ
ื ตาฮ้าน อ่าม่อง ชา อ่อก รบ กว่า แม้แน จา เย� ญ่ามไป่ อือ อางตู่ โย้
เวอ ค่าม มงกุฎ แม้แน ช่อง แล่ ชีเ่ ย� แมก่า แฮ้ ชฺา้ ง แมก่า นา อางตู้ เย� 8 อางตู่ โย้
ต้ามคื้ง แฮ้ ค่าบาย่า ต้ามคื้ง นา อางตู้ เย� ซ่อเพ่ แฮ้ สิงโต ซ่อเพ่ แม้แน� 9 แน นื้ ง
เอิก
่ อางต้อง เซง แฮ้ อ่าม่อง แน รถรบ อางบย่า
้ โย้ ซฺ้าม อางแพ้น แม้แน ตีด แล่ ชี�
10
สงคราม เวอ ลีง แอ แม้แน จา เย� ยาว แมงป่อง แม้แน ต่องงี่ ต่องต่าน แฮ้ง จา
แง� ยาว 5 ลา นู้เวอ ยอง ล่าที่ ชฺา้ ง อือนา อางไล้ ฮา นี้ ยา่ ยอง ต่องงี่ โย้เวอ ต่องต่าน
จา แฮ้งย้าเย่� 11 ญ่ามไป่ นี้ ออ
ื ยอคา ม้า� เท่ วาด่า ค่ามตู่ อางน่า ฮูพลา ฮู มาง เย�
1
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ยางก้อง ฮีบรู อางเม้ง จา แง นี้ แม้ แน อาบัด โดน� ยาว กรีก จี่ ต่าง เวอ อปอลลิ โยน
แน ฮ้าว แง� ฮา ก่างพยา ปี่ ฮู มาง นา ฮา แง�
ต่อ งก่า เวอ อางเลิง่ อางไล้ ย้าง เปิน ญา� ฮู แล่ ปาว อางเลิง่ อางไล้ อางฮื่อ 2
เลิง่ กาญ่าม เวอ ตอลา ย้าง จา แล่แง�
12

ยาว เท่ วาด่า ที่ 6 มาง ซ้าดอางคย้าว มี เซฺ่อ มี เมอ� กงาม มือ อางเกิง่ ท่านย่า
ค่าม 4 แจ้ง พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จา โย้เวอ อางเซง กงากย่า แอ� 14 อางเซง แฮ้ เท่
วาด่า ที่ 6 มาง นา ม่า ชี นี้ แม้แน� “เท่ วาด่า 4 องค์ ยูเฟรตีส ล้างบ้า อางฮื่อ เวอ พือ
ชี ชี อือนา พื้ออ่อก โว�” แน� 15 ยาว เท่วาด่า ที่ 6 มาง เท่วาด่า 4 องค์ อือนา ตอ ชี�
พาจาว ม้า นี้ ชัว่ โมง มี้นืง นี้ ลา นี้ ปี อางญ่าม นี้ ออ
ื ย่า เท่ วาด่า 4 องค์ อือ นา ซฺ้า ชี ปี่
ญา� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา แซ่ ปี่ แง แนนอ� จาว่าแน ชฺา้ ง 3 คู่น จายาว
ทื่อม่าง นา แซ่ แง� 16 กงากย่า ล้าแอ อ่าม่อง ตาฮ้าน นี้ ยา่ 200 ล้าน คู่น จา แงแน�
13

ยาว กงา นี้ แม้ แน มย้าง แอ� อ่า ม่อง แน อ่า ม่องตาฮู อือ นี้ แม้ แน จา แง อ่า
ม่อง ท่า ตาฮู ม้า นื้ งเอิก
้ โย้ ซฺ้าม ค่าลาว ไล ซี้ จา แง บี่ท่อ แม้แน อางแน้ � ซี้ นํ้าเงิน
พลอย นํ้าเงิน แม้แน� กํามะถัน แม้แน ซี้ อางซฺ้ือ� ยาว อ่าม่อง อือ อางตู่ นี้ ยา่ สิงโต
อางตู่ แม้แน จา แง� ม่านป่อง โย้เวอ บี่ค่าว กํามะถัน แน บี่ท่อ แม้แน อ่อกล้า แง�
18 อางเลิง
่ ่อ� บีค
่ ่าว แน กํามะถัน อ่าม่อง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า
่ อางไล้ 3 เลิง่ นี้ ยา่ บีท
ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ซฺี้ ปี่ แง� จาว่าแน ชฺา้ ง 3 คู่น จายาว ทื่อม่าง
นา แซ่ แง� 19 ไม้ อ่าม่อง ม่าง ล่าที่ นี้ ยา่ ม่านป่อง แน ต่องงี่ โย้ จา แง� อ่าม่อง มาง
ต่องงี่ นี้ ยา่ อื้อล้าง อางตู่ จา แง� ชฺา้ ง นา แช่ ยาว ฮาย ด้า ปี่ แง�
17

20 ชฺา
้ งมู

แตลา อางไล้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื บ่ากงา แซ่ แน จ้านล้าชี อือ แฮ้แม้เวิม นื งบา
บ่าเพ่น คู เย� ยองมู นี้ ยา่ แด่ยา่ แน ฮูบ
่ ปาน ค่าม พลู้ ทองแดง ลอบา แน ล่าไม บ่าฮู
มย้าง กา บ่ากย่า กงากา แน บ่าย่อ ตอ กาแน แต่งล้า ชี อือนา บอกไว้ ปี่ ย้าง บ่าว่าง
เย� 21 ยองมู นี้ แซ่ กางอือ� ก่าทา ไจ อือ� ป้องก้า อางเลิง่ อางบล่าบ ฮา อือ แน ค่าว
ดา อือ บ่าว่าง เย�

10
เท่วาด่า แน ปาบ อางยอ อางอี ย้าง
เท่วาด่า ทื่อม่าง ล่าที่ อางบย่า แน จา มางนา มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มย้าง
แอ� ยา มู่งบื่น แฮ้ง ก่าตูม แล่ ชี่ แน อางตู่ โย้เวอ ปีฮูง้ แวด จา แง� แมก่า แฮ้ มู่งนื่ ง
แม้แน จา แง� แน ล่าคื่อ แฮ้ บี่ท่อ แม้แน เย่� 2 ยาง ล่าปู่ โย้เวอ ปาบ อางยอ อางอี้
พื้ออ่อก ชียา้ ง จา แง� ยาง ล่าคื่อ ล่าม่า แฮ้ ทะเล เวอ น่าง ชี� ยาว ล่าคื่อ ล่าซ่าย แฮ้
นื้ งชฺา่ โย้เวอ น่าง ชี� 3 ยาง อางเซง แฮ้ สิงโต แม้แน แคคาบอล้อ ย้า บื้ง แง� ยาง จี่
เมอ มู่งเจ่ 7 เซง อือ คาตา จี่พอ แง�
1 กงา

มู่งเจ่ 7 เซง อือ บื้ง ล้าเมอ� กงา อางไล่ ชา แต้ม แอ� จ้า กงา มู่งท่า เวอ อาง
เซง กงากย่า แอ นี้ แม้แน� “มู่งเจ่ 7 เซง อือ จี่ต่าง จี่ แฮ้ง โชง ชี โว� จี่ต่าง แฮ้ออ
ื นา
บ่าแต้ม ลู่ง โจ เป�”
4 ยาว

5 แฮ้แม้ฮายาว

กงาม เท่วาด่า ทะเล เวอ แน นื้ งชฺา่ โย้เวอ น่าง มาง� ยาง ล่าปู่ ล่าม่
า ย่าง มู่ง ท่า เวอ กลาง แล ปี่ นา มย้าง แอ� 6 ยาว เท่ วาด่า มาง พาจาว มู่ง นื้ งชฺา่
ทะเล แน กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ชี มาง กาญ่าม เวอ เคอ แน จี่ วด
ี อางจา มาง อางเม้ง โย้
เวอ สาบาน ฮา ชี นี้ แม้แน� “พาจาว ม้า ยาง ชา ฮา อือ ซฺ้อก ย้า ฮา แง� แน� 7 ยาว
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เท่วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ ชา มี เมอ� พาจาว ม้า ยาง เย้ง ชี ชี อือ ฮา เปิน
ปี่ เปิน แง� ยาง ย่าเจ่น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นา ม่า ชี ชี แม้แน�
8 แฮ้ แม้ ฮายาว

มู่งท่า เวอ กงา อางเซง กงากย่า ชี นี้ ยา่ กงานา ทื่อเทอ ม่า ล่าง นี้
แม้แน� “เท่วาด่า ทะเล แน นื้ งชฺา่ เวอ น่าง จา มาง ก้อง ปาบ อางยอ อางอี้ พื้อ ชี แฮ้ง
ยู้ แอ โว�” แน�
9 กงามมือ

เท่วาด่า แฮ้มางก้อง อ้องซฺ้า แล แอ ยาว ปาบ อางยอ อางอี้ ย้าง ป้า แอ�
เท่วาด่า มาง ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “ลาบ ยู ยาว จฺ่า โว� นาง จฺ่า เมอ ม่านป่อง คล้าว เวอ
ช้าว แน จา แง ปย่าจฺ่ ือ แม้แน� จ้า นาง จฺ่า อ้องแอ ปี่ ยาว ป่องปอง คล้าว โย้เวอ ค่า
แง� แน� 10 กงาม มือ เท่ วาด่า มาง ล่า ปู่ เวอ ปาบ อางยอ อางอี ย่าง ยู้ จฺ่า ป้าน่ อ�
ปาบ นี้ จฺ่า เมอ ม่านป่อง คล้าว เวอ ปย่าจฺ่ ือ แม้ แน ช้าว แง� จ้า ป่องปอง คล้าว เวอ
กลา แอ เมอ อางค่า�
11 ยาว กงานา ทื่อม่าง ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “นา ชฺา
้ ง อางเจ้ออางจาด ต่างไล� ชฺา้ ง จี่
ต่าง ต่างไล อือ แน ก่าซ้าด มู อือนา พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว น้า แล่ ปี่ โว�” แน�

11
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู 2 คู่น มาง เย่ด

1 แฮ้แม้ฮายาว

กงา ไมออ ล่าไม อางม้อง เตเซฺ่อ ทื่ออาน กงา แอ� แน อางเซง จา
แง กงานา ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิง่ ท่านย่า แฮ้ง
เต แอ โว� แน ชฺา้ ง โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ ไว้ อือ นา ดาบ แอ โว อาล้อ คู่น แน� 2 จ้า
โบสถ์ อางฮื่อ อางเง้ กองโค้ง โย้เวอ บ่าเต โจ� ไม้ กงา ชฺา้ ง บ่าอ่า อือนา โญก ปี่ ป้าน่
อ� ยองมู นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง อือเมอ 42 ลา ย่อ กว่า ฮาย โซซา ปี่ แง� 3 ยาว 42
ลา (1, 260 นื ง� ยอง ย่อ กว่า คูเมอ� กงา จี่ต่างจี่แต่นฮู 2 คู่น กงา ม่าอู่บจี่ต่าง ป่าว
กว่า มาง เย่ดนา ล่าที่ ปี่ ชี่ แฮ้ง ม่าอูบ
่ กว่า ปี่ แอ่� ยาว เย่ด ย่า ก่าซ่อบ ค่าลาว อือ ตูม
แล่แง�”
4 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ เย่ด ย่า มะกอกเทศ 2 จฺ้ ืง แน ต่องซฺ่ ือลาน 2 อาน พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู ชฺา้ งอางเมิง อางซื้ง มาง ล้าก้า เวอ จา แฮ้งแม้แน ย้า✡, 5 อ่าซ่าง พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ เย่ด นา อางไล้ ชา ฮา แง� เย่ด ม่านป่อง โย้เวอ บี่ท่อ อ่อกล้า แง ยาว
เย่ด นา อางไล้ ชา ฮา อือนา พี แง� อ่าซ่าง เย่ดนา อางไล้ ฮา แง นี้ แม้ แน ย้า กงาซฺี้
แง� 6 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ เย่ด ล่าที่ อางจา� พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว กว่า เมอ
มู่งฮ่อ ลือ เมอ เย่ด ล่าที่ แฮ้ยา่ มู่งฮ่อ บ่าปี่ ลือ แน อางฮา กงากา� แน ล้าง คาโคลาโค
อือนา ซฺี่ ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา� แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ แตลา อางไล้ อาล้อ เทอ
แน ฮา ตอล้า ปี่ ซี่ เวิม อางกงา�
7 ยาว เย่ด พาจาว มาง จี่ ต่าง แฮ้ง ป่ าว เปิ น เมอ� ค่ามตู่ นาบาตา น่า โย้เวอ ซ้าด
อางไล้ ทื่อโต อ่อกล้า แง� เย่ดนา ล้า รบ ช่าง ยาว แซ่ แง ยาว ซ้าด แฮ้ม้า เย่ดนา ก่า
จ่า แง� 8 เย่ด ศพ นี้ ยา่ เยรู ซาเล็ม อางเมิง แก้บ้า โย้เวอ จา แง� อางเมิง แฮ้ เมิง จี่
วีด อางซื้ง มางนา ไม้ กางเขน ท่า เวอ ตื่อ ตี้ด ชี ย้าง� เยรู ซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ ง อือ โส
โดม อางเมิง แน ประเทศ อียป
ิ ต์ ชฺา้ ง อือ แม้ แน อางบล่า บ ฮาย คูช�
ี 9 ชฺา้ ง กู เจ้ อกู
จาด ชฺา้ ง จี่ ต่างกู ต่าง อือ เย่ด ศพ แฮ้งนา ฮู คู แง 3 นื ง จาน เวอ เคอ� แน เย่ด ศพ
แฮ้ง นา บ่า ปี่ พูม เย� 10 ยาว ชฺา้ ง ชฺา้ งอางเมิง นู้ ดื้ง อือ เย่ด ซฺี้ ชี นี้ ง ม่อนซ้า คู เย�
✡ 11:4 11:4 เศคาริยาห์ 4:3
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ยองมู นี้ ยา่ จฺ่าต้าง ปอ กาแง แน อางเกิง่ ปี่ กาแง� ไม้ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่นฮู 2 คู่น นี้
เย่ด ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ป้าน่ อ�

3 นื ง จาน ปูน ยาว� พาจาว มาง อางซ่า จี่ วด
ี ฮา จา ปี่ แฮ้ง เย่ดนา ปี่ ยาว
เย่ด มือ ทาจูง ล้า แง� แน ชฺา้ ง อือ เย่ดนา มย้าง ยาว นาบาตา ย้า แค คู แง� 12 ยาว
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ เย่ด มู่งท่า โย้เวอ อางเซง กงากย่า ชี นี้ แม้แน� “นู้ ตาล้า โว�”
ยาว เย่ดมือ มู่งบื่น โย้เวอ ทื่อพาม แน มู่งท่า เวอ ตาแล ชี� ชฺา้ ง เย่ดนา เม้อ อือ เย่ด
มู่งท่า เวอ ตาแล นา อางมย้าง คู เย�
11 ยาว

แฮ้ญ่าม นื้ งชฺา่ ย่าง มี่ซี่อน
ื ล้า ชี อางแล่ง เย ยืก ล้า ชี� อางเมิง 1 ส่วน 10
ย่าง ก่างพยา ชี� มี่ซี่อน
ื ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง 7,000 คู่น เย ซฺี้ คู ชี� จ้า ชฺา้ ง จานล้า ชี อือ นา
บาตา เย แค คูแง แน ช่างกา มู่งท่า เวอ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย�
13 ยาว

14 อางเลิง
่

แง�

อางไล้ ที่ 2 ย่าง ปูน ญา� จ้า อางเลิง่ อางไล้ ที่ 3 ย่าง อางไว่ นู้ ย้า ตอล้า

เท่วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี ย้าง

เท่ วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ อางเซง ย่าง บื้งล้า ชี� มู่งท่า เวอ จี่
ต่าง อางเซง อางบย่า เย บื้งล้า ชี นี้ แม้แน�
“ชฺา้ งอางเมิง นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มาง แน พระเยซูคริสต์ เย่ด กูญ่าม ย้า ฮูพลา แง�”
15 ยาว

ยาว ย่าม่ างยอคา 24 คู่น พาจาว มาง ล้า ก้า โย้ เวอ ค่า ตอง ต่างอี่ อางอี โย้ เวอ
ดื้ง จา อืมมือ� พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คู ชี� 17 แน จี่ คูแง
นี้ แม้แน�
“กงูมู นี้ ยา่ พาจาว จี่ วีด อางซื้ง ล่า ที่ อางจา เลิน
่ เลิน
่ มาง แน ค้า แต้ เวอ จาย อามือ
เคอ แน จี่วด
ี จา มางนา ขอบคุณ ฮา แง�
16

ไม้ นา นาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ ชฺา้ งอางเมิง แฮ้ง ยู้ คื่น ยาว ฮูพลา ป้าน่ อ�
18 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ นางนา นื งบาค่า ล่า คู แง�

ยาว อามือ นาง นื งบาค่า อางญ่าม แน ชฺา้ งซฺี้ ชี อือ นา ต้าดต่อ น อางญ่าม ย่าง เคอ
ญา�
แน นาง จี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือนา� นาง ย่าเจ่น อือนา� ชฺา้ ง นาบาตา ปีนแต่ ปีนนา� ชฺา้ ง
ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ แน นางนา แค ล่าง อือนา รางวัล ปี่ แง�
ยาว นาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ก่างพยา ปี่ ชี อือนา ก่างพยา ปี่ อางญ่าม
ย่าง เคินญา� แน�
19 แฮ้แม้ ฮา ยาว มู่ง ท่า เวอ พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ ย่าง พองอ่อก ล้า ชี� โบสถ์
อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางฮีบ
้ กาน ชี ย่าง จา แง� ยาว มู่งบล่าบ
มู่งเจ่ เจ่ อางเซง ตอล้า ชี� แน มี่ซี่อน
ื ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอล้า ยาว ฮ้อล้อ นาบาตา เย
กลา ชี�

12
ค่าบาย่า แน แปฮ่อง มาง เย่ด อางเลิง่ ย่าง
ยาว� กงา มู่งท่า เวอ อางเลิง่ อางฮื่อ ตอล้า นา มย้าง แอ� ค่าบา
ย่า ทื่อม่าง จา แง ยาง ค่าลาว นี้ ยา่ มู่งนื่ ง เย� ยาง ล่าคื่อ อ่อก โย้ อู่ลา จา เย� ยาง
อางตู่ โย้เวอ มงกุฎ อู่ก่ ือ 12 ซื่อ ย่าง ช่อง แล่ ชี�
่ 2 ค่าบาย่า นี้ ม้า อู่ปู่ม ปู่ม ฮื่อ กาชา
เย� ยา ป่องปอง ด้า โฮ้กฮ้าว อางย่า ชา เกิด
้ เย�
1 แฮ้ แม้ จายล้า
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3 ยาว

กงา มู่งท่า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ อางฮื่อ ทื่อเทอ มย้าง แล่ แอ่� แปฮ่อง อางฮื่อ
อางแน้ ทื่อโต จา แง� อางตู่ 7 ตู่ โย้เวอ มงกุฎ 7 อาน ช่อง แล่ช�
ี่ ยาว อางคย้าว ทื่อ
4
แช่ คย้าว จา แง� แปฮ่อง มาง ต่องงี่ ย่าง มู่งท่า เวอ อูก
่ ่ ือ 1 ส่วน 3 ย่าง ชฺา้ งอางเมิง
โย้เวอ ชืก คลา แอ ปี่ ชี� ยาว ค่าบาย่า อางย่า ชา เกิด
้ มาง ล้าก้า เวอ จูง แล ชี� ไม้
ค่าบาย่า มาง อางย่า เกิด
้ เมอ อางย่า มางนา ซฺ้อก แน ชา จฺ่า เย�
ค่า บาย่า แฮ้ ม้า อางย่า ค่า พ่าย่ า เกิด
้ ชี� ย่า แน่ ค่า พ่าย่ า นี้ ม้า กาญ่าม เวอ
ซฺ้ามต้ามท้อ ท่าม แล่ ยาว ชฺา้ ง อือนา ฮูพลาฮู มาง เย� จ้า ค่าบาย่า ม่าง อางย่า ม่าง
นา พาจาว มาง ซฺ่ืย ดื้ง แล ชี� ยาง ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า โย้เวอ� 6 ยาว ค่าบาย่า มางนา
ตีอางกืออางคาก เจิน
้ เจ้อ บ่าจา โย้เวอ แล ปี่ ชี� พาจาว มาง ยางนา ตี ซฺ้า ชี ปี่ ชี โย้
แล ปี่ ชี� ยาว ค่าบาย่า มางนา ฮูพลา แง 1, 260 นื ง (42 ลา��
7 แฮ้แม้จายล้า ยาว มู่งท่า เวอ สงคราม ตอล้า ชี� เท่วาด่า ยอคา อางเม้ง มิคาเอล
มาง แน เท่วาด่า ยาง ย่าเจ่น อือ แปฮ่อง แฮ้ โต นา ปล่อง สู้ กาแง� ยาว แปฮ่อง มาง
แน ยาง แด่ยา่ ย่าเจ่น อืมมือ ปล่อง รบ กางแง� 8 จ้า แปฮ่อง มาง แน ยาง แด่ยา่ ย่า
เจ่น อือ บ่าก่าจ่า เย� แน ยองนา พาจาว มาง มู่งท่า โย้เวอ บ่าปี่ ดื้ง แล่ก้าน เย� 9 ค้า
แต้ เวอ� แปฮ่อง นี้ ม้า ซาตานแด่ ยา่ ยอคา แน ฮ้าว มาง แน ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ ชฺา้ ง
คาโคลาโค อือนา จ้อบ มาง เย� ยาว พาจาว มาง ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง แน แด่ยา่
ย่าเจ่น อือนา ชฺา้ งอางเมิง เวอ จาน คลา แอ ปี่ ชีเย�
5

10 แฮ้แม้ฮายาว

กงา มู่งท่า เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้แน�

“พาจาว มาง ฮายแบ ปี่ ล่าง ยาง ล่าที่ แฮ้
กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่า อางกงา แน�
แน อามือย่า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ลือ ยาว ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แง�
พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ม้า ฮายแบ ปี่ แง� ยา พาจาว มาง แม้แน ล่า
ที่ อางจา แน�
แน ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา กูคี่ กูนื
ง ย้า อางไล้ จี่ กาน แง�
ยาว พาจาว ม้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มางนา จาน แอ ปี่ ง ญา�
11 จ้า

คริสเตียนม้องน้าม อือ ก่าจ่า ชี่ นี้ ยา่ �
แกะอางย่า มาง ซฺี่ แฮ้ง ปาปาย แน ยอง พาจาว มาง จี่ ต่าง ม้าม้า ป่าว แฮ้ง ปา
ปาย
แน ยอ พาจาว มาง ปาปาย กงาซฺี้ แฮ้งนา บ่าแค�

12 นี้ แม้แนยาว

มู่งท่า เวอ ดื้ง อือ กย่าง คู โว�

จ้า ชฺา้ งอางเมิง เวอ แน ทะเล เวอ ดื้ง อือ แตลา อางไล้ อือ กงาลาบ แง�
ไม้ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง นองมู เวอ อางโซ้กอางไล้ แน ลู่งลือ แง�
ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า นื งบาค่า เย� ไม้ ยา อางแบ น่ อ ยาง อางญ่าม ย่าง อางบ
ย่า แน บ่าจ่าน ล้ากาน แน�”
13 ยาว แปฮ่อ ง มางนา ชฺา
้ งอางเมิง โย้ เวอ ต่าน คลา แอ ปี่ ยาว� ยา ชฺา้ งอางเมิง
เวอ กลา ลือ ชี แน แบน ยาว ยางมือ ค่าบาย่า อางย่า ค่าพ่าย่า เกิด
้ ชี มางนา ซฺ้า กว่า
ชี� 14 จ้า ค่าบาย่า แฮ้ม้า ฮาย่า จ้านบ้า อางฮื่อ อางต้อง 2 ต้อง ย้าง กงาบู้ ชี� ไม้ ซ่อง
ก่องอางเว่อ เจิน
้ เจ้อ บ่าจา พาจาว มาง ซฺ้า ชี ชี โย้เวอ ปย้าม แล ปี่ ง น้ อ� ยาว พาจาว
มาง ยางนา 3 ปี แน 6 ลา ฮูพลา แง แน แปฮ่อง มางก้อง เว่อ แน ดื้ง ปี่ ง น้ อ�
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15 ยาว

แปฮ่อง มาง ยาง ม่านป่อง เวอ ล้าง พลู้ บ อ่อก ลา ปี่ ชี่ ล้างบ้า แม้แน� ไม้
ค่า บาย่า มางนา ชืก ยาว ล้าง โย้ เวอ ปูย แอ ปี่ เย� 16 จ้า ชฺา้ งอางเมิง โย้ เวอ นื้ งชฺา่
ย่าง ค่าบาย่า มางนา ปล่อง ป้าน่ อ� นื้ งชฺา่ ย่าง ปล่าก อ่อกล้า ชี ยาว แปฮ่อง มาง ล้าง
พลู้บ อ่อกล้า ปี่ ชี แฮ้ง นาง แอ ปี่ ชีเย� 17 แปฮ่อง มาง มือ ค่าบาย่า มางนา นาบาตา
เย นื งบาค่า แง� แฮ้งเย่ ค่าบาย่า มาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ จ้านล้าชี อือนา
รบ ช่าง ชี� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว นา อางน้า อือ เย แน พระเยซู ม่า
อูบ
่ จี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง ฮายเค่ อือ เย�
18 ยาว แปฮ่อง นี้ ม้า ทะเล ก่องทาง เวอ แอ ชี เย�

13

ซ้าด อางไล้ 2 โต ย้าง

1 แฮ้แม้ฮายาว กงา ซ้าด อางไล้

ทื่อโต ทะเล เวอ ตาล้า นา มย้าง แอ� อางคย้าว ทื่อ
แช่ คย้าว แน อางตู่ 7 ตู่ จา แง� อางคย้าว โย้เวอ มงกุฎ ช่อง แล่ ชี�
่ แน อางตู่ กู ตู่
โย้เวอ อางเม้ง จา แง� พาจาว มางนา จี่ ฮูยา้ ต่าง อือ แต้ม ตีด ชี� 2 ซ้าด อางไล้ กงา
มย้าง ชี นี้ ม้า ชฺา่ ล่า แม้แน จา� ล่าคื่อ แฮ้ อาว้าม ล่าคื่อ แม้แน จา แง� ม่านป่อง แฮ้
สิงโต ม่านป่อง แม้แน จา แง� แปฮ่อง มาง มือ ซ้าด อางไล้ นี้ โต นา ยาง ล่าที่ อางฮื่อ
ย่าง ปี่ ชี�
3 ยาง อางตู่ โย้ ทื่อ ตู่ จา แง ม้างม้า เจ้อ กงาง แล่ ช�
ี่ อางบ้าด แคค้าแม้แน จา แง
ฮู ยาว ซฺี้ คาบอล้อ ย้า จา แง� จ้า อางบ้าด ย้าง ซฺ้อก แน โปยว กาชี� ชฺา้ งอางเมิง เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ แฮ้ แม้ แน มย้าง คู ยาว� นื งบาม่าน คูง เย แน ซ้าด อางไล้ มาง
ก้อง เค่แลน คู ชี� 4 แน ยองมู ย้าง แปฮ่อง มางนา บอกไว้ คู ชีเย� ไม้ แปฮ่อง ม้า ซ้าด
อางไล้ มางนา ล่า ที่ ปี่ ป้าน่ อ� แน ยองมู ย้าง ซ้าด อางไล้ มางนา คาตา บอกไว้ ชี�
ยาว นี้ แม้แน จี่ คู เย� “อ่าซ่าง มางมือ ซ้าด นี้ โต ล่อ แน ล่าที่ บ่าจา แน อ่าซ่าง มาง
ยางนา บ่าก่าจ่า กงากา� แน�
5 พาจาว มาง ซ้าด อางไล้ มางนา ตอ ล่า ที่ ย่าง โอ่ด กว่า ปี่ ชี� นี้ งย้า ซ้าด อางไล้
มาง พาจาว มางนา ฮูยา้ แง� จ้า พาจาว ม้า ยางนา ล่าที่ 42 ลา ญา เย ตอ จา ปี่ แง�
6 ซ้าด อางไล้ มาง พาจาว มางนา จี่ ฮูยา
้ ชีเย� แน พาจาว มาง อางเม้ง แฮ้ง แน พา
จาว มาง ตี ดื้งย้า แฮ้ง แน มู่ง ท่า เวอ ดื้ง อือ นา คาตา เย ฮูยา้ ชี� 7 ซ้าด นี้ ม้า ล่า ที่
กงาบู้ ชี พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ นา รบ ช่าง เมอ� ยาว ซ้าด อางไล้ มู อือ ยองนา ก่า จ่า
ชี� ซ้าด อางไล้ นี้ ม้า ชฺา้ ง กู เจ้ อกู จาด จี่ ต่างกู ต่าง อือ ล่อ บ่า ปา แน ล่า ที่ กงาบู้ ชี�
8 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ซ้าด อางไล้ มางนา บอกไว้ คูแง� ต่องก่า เวอ
ชฺา้ งอางเมิง แต่งล้า เมอ จาย ย้า� ยาว ชฺา้ ง นี้ ออ
ื อางเม้ง นี้ ยา่ � แกะอางย่า ฮาก แซ่
ยาว ซฺี้ ปี่ ชี่ มาง จี่วด
ี ปาบ โย้เวอ บ่ากงา แต้ม กาน�
9 อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แม่น แน น้า ชี โว�
10 พาจาว มาง อ่าซ่าง นา เชลย เพล่อ ปี่ แง�
ชฺา้ ง แฮ้ม้า เชลย กงา เพล่อ แง�
พาจาว มาง อ่าซ่าง นา มยาทาง เวอ ซฺี้ ปี่ แง�
ชฺา้ ง แฮ้ม้า มยาทาง เวอ กงา ซฺี้ แง�
นี้ แม้แนยาว พาจาว มาง ชฺา้ ง นี้ ยา่ ก่ามโอ่ด จา แน กง่าเกิง้ แน จา คู โว�
11 ยาว กงาม ซ้าด อางไล้ ทื่อโต มย้าง แล่ แอ� นื้ งชฺา
่ เวอ จาย อ่อกล้า แง� อางค
ย้าว 2 อาน จา แกะอางย่า แม้แน� จ้า แปฮ่อง มาง แม้แน จี่ แง� 12 ซ้าด นี้ ม้า ซ้าด
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อางตู่ เวอ อางบ้าด จา มาง ล่าที่ ย่าง ไจ ชี� แน ยา ชฺา้ งอางเมิง เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือนา ฮาย ซ้าด อางไล้ อางตู่ อางบ้าด จา มางนา บอกไว้ ปี่ ชีเย� 13 ซ้าด อางไล้ ที่ 2
นี้ ม้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ชี� มู่งท่า เวอ บี่ท่อ ย่าง ชฺา้ งอางเมิง เวอ ฮาย
กลาลือ ปี่ ชี� ชฺา้ ง อือ อางมย้าง เย� 14 ยาว ยาง ล่าที่ ชฺา้ งบ่าฮาตอ กาอือ กงาบู้ ชี แฮ้ง
ซ้าด ที่ 1 มาง ล้าก้า โย้เวอ ไจ ชฺา้ งอางเมิง เวอ ชฺา้ ง อือนา จ้อบ ชีเย� ยา ชฺา้ งอางเมิง
เวอ ชฺา้ ง อือนา ม่า ซ้าด อางไล้ มยาทาง แจ ยาว อางบ้าด จา มาง ฮูบ
่ ปาน ย่าง แต่ง ปี่
ชีเย� 15 ซ้าด อางไล้ ที่ 2 นี้ ม้า ล่าที่ กงาบู้ ชี� ฮูบ
่ ปาน แต่งล้า ชี อือนา ฮา อางซ่า จา
ปี่ ยาว จี่ตอ ปี่ แงแน� ยาว ฮูบ
่ ปาน มาง ชฺา้ ง ยางนา บ่าไว่ อือนา แซ่ แง�
อางไล้ ที่ 2 นี้ ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค ชฺา้ ง ปีนแต่ปีนนา� ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า
อือ� ชฺา้ ง อางจาอางปาง� ชฺา้ ง อางตู กอางพาน อือ� ย่าเจ่น แน ย่าเจ่น บ่าอ่า อือนา
เค้ ล่าปู่ ล่าม่า เวอ บ่าอ่ายาว แมค้อง โย้เวอ อางช่า ช่า ปี่ ชี� 17 ไม้ อ่าซ่าง ก้อง ซ้าด
อางไล้ มาง อางเม้ง บ่า อ่า ยาว เลข อางช่า แฮ้ง บ่า จา แง บ่า ก่อง กงากา แน บ่าวื่อ
กงากา� 18 ชฺา้ ง นาบาตา แอ้น อือญา ซ้าด อางไล้ มาง เลข อางโต แฮ้งนา ล้อแม้แน
อางไค้ ม่า กงากา� ไม้ เลข อางโต นี้ ชฺา้ ง ทื่อม่าง อางเม้ง นา แต่น แง� ยาง เลข นี้ ยา่
666 แน เย�
16 ซ้าด

14
พระเยซู แน ยาง ชฺา้ ง 144,000 คู่น อือ
1 แฮ้ แม้ จายล้า

ยาว� กงาม มือ ล้าก้า ป่า กย่า ฮู แล ปี่ แอ� ยาว แกะอางย่า มาง
นา แน ชฺา้ ง 144,000 คู่น พระเยซู อางเม้ง แน พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง อางเม้ง ยอง
แมค้อง เวอ แต้ม ตีด ชี อือนา ศิโยน ตาแซ้ โย้เวอ จา นา มย้าง แอ� 2 แน กงา มู่งท่า
เวอ อางเซง กงากย่า แอ อางเซง แฮ้ ช่าง อางฮื่อ แน มู่งเจ่ อางเซง ล่อ บื้ง แง� อาง
เซง กงากย่า ชี นี้ นั กดนตรี อือ พิณ บ่อ เมอ อางเซง แม้แน�
3 ชฺา
้ ง 144,000 คู่น ย่าง เพ่ง อางซฺ่ือ แต่ง ชี ย้าง� พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ แน
ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ี อางจา 4 โต อือ แน ย่าม่างยอคา อือ ล้าก้า โย้เวอ ฮ้าว คู ชีเย� เพ่ง
อางซฺ่ือ นี้ ย่า อ่า ซ่าง มาง บ่า ฮ้า ว ตอ กา เย� จ้า ชฺา้ ง 144,000 คู่น ชฺา้ งอางเมิง เวอ
พาจาว มาง จี่ วด
ี ปล่องปูน ปี่ ชี อือ ญา อางฮ้า ว ตอ กา แน� 4 ไม้ ชฺา้ ง นี้ อือ อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง เย ยอ ค่าบาย่า ก้อง บ่ายู่ กางซื้ง เย� ยองมู นี้ ยา่ แกะอางย่า มางก้อง กูตี
ย้า เค่ กว่า แง� แกะอางย่า ม้า ยองนา ชฺา้ งอางเมิง เวอ วื้อ ล้า อางบล่า บ ปูน ปี่ ชี�
่
ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง แน แกะอางย่า มาง เฮอ เพล่อ ป้าน่ อ� อางคลาอางซ้าง แย่ชู
ยาว พาจาว มางนา ฮ้าน ท่านออน แฮ้งแม้แน ย้า� 5 ยองมู นี้ บ่าจ่อบ คี่ แน เจิน
้ เจ้อ
อางซี จี่เซฺ่อ บ่าจา�
เท่วาด่า 3 องค์
ยาว กงา เท่ วาด่า ทื่อ องค์ มู่ง โย้ เวอ ล่อย กว่า นา มย้าง แอ� เท่ วาด่า แฮ้ ม้า
อางเลิง่ อางแม่น บ่าเพ่น กงากากาน แฮ้ง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด จี่ต่างกู
ต่าง อือนา ป่าว น้า แบ ปี่ แง� 7 เท่วาด่า แฮ้ม้า อางเซง บื้ง แน จี่ แง นี้ แม้แน� “พา
จาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ คู โว� ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน อางญ่าม ย่าง
เคิน ญา� นี้ แม้แนยาว พาจาว มู่งท่า นื้ งชฺา่ ทะเล แน ล้าง ต่างไล แต่ง ชี มางนา ป่าตู
คู บอก ปี่ คู โว�”
6
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เท่วาด่า ที่ 2 มาง เท่วาด่า ที่ 1 มางก้อง เค่ แลน ชี แน นี้ แม้แน ป่าว
ชี� “บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ย่าง ก่างพยา โปยว โค ญา� อางเมิง นี้ เมิง ย่า ชฺา้ ง กูเจ้
อกูจาด อือนา ฮาย อ่างูน
่ แต่ค่า ต้าง ปี่ ยาว ชฺา้ ง อือนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ปี่ ง�”
8 แฮ้แม้ฮายาว

เท่วาด่า ที่ 3 มาง เท่วาด่า ที่ 1 แน ที่ 2 มาง เย่ดก้อง เค่แลน ยาว อางเซง บื้ง
แน ป่าว ชี นี้ แม้แน� “อ่าซ่าง ซ้าด อางไล้ มาง แน ยาง ฮูบ
่ ปาน อือนา บอกไว้ แง� แน
ยาง อางช่า แฮ้ง แมค้อง เวอ บ่าอ่าเวิม ล่าปู่ เวอ จา แง� 10 ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว มาง
นาบาตา แน นื งบาค่าไล้ ล้างก้ อก โย้เวอ� อ่างูน
่ แต่ ค่า บ่าแม่น ปลื้ง แน เซฺ ดกาน ชี
แฮ้ง กงาต้าง แง� แนยาว ยองมู นี้ ยา่ กํามะถัน บี่ ท่อ แฮ้ง เท่ วาด่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
แน แกะอางย่า มาง ล้าก้า โย้เวอ วีบ
่ ่ากกงาไจ แง� 11 ยาว บี่ค่าว ชฺา้ ง แฮ้มู นา ฮา ลา
บ้าบ ปี่ ย้าง กูญ่าม ย้า ล่อย คื้นล้า แง� ชฺา้ ง ซ้าด อางไล้ แน ยาง ฮูบ
่ ปาน อือนา ไว้ อือ
แน ชฺา้ ง อางช่า ยาง อางเม้ง นา แต่น อือ กงาลาบ ยาว จา อือ� กู เทอ ย้า ลาบ้า บ คู
แง บ่ากงา ซ่าว แล่�”
12 นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง ชฺา
้ ง อือ เวอ� พาจาว มางนา เจ่อจ่า อือ เวอ แน พระ
เยซู นา นื งบาชี อือ เวอ ก่ามโอ่ด จา คู โว�
9 ยาว

ยาว กงามมือ มู่ง ท่า เวอ จาย จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้ แน� “นาง แต้ม เมอ นี้
แม้ แน แต้ม โว ชฺา้ ง จี่ ว ีด อางซื้ง มาง ก้อง ล่า กาน ว่า ยาว ซฺี้ ชี อือ นู้ จายแล ปี่ นี้ ยา่
ก่ามป่อน กงาบู้ อือ เป�”
13

ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง จี่ แง นี้ แม้แน� “อางอ้า ย้า� อางเลิง่ ม้า
ม้า ย้า� ยองมู นี้ ยา่ ยอง ล่ากาน อางฮ่าน ว่า คู แฮ้ง กงาซ่าว แล่แง� พาจาว ม้า ยอง
ล่ากาน ว่า ชี อือ บ่าลู่ม เป�”
ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง แย่ชู ย้าง

14 ยาว

กงา มู่งบื่น อางป่อน นา มย้าง แอ� แน ชฺา้ ง ทื่อม่าง จา แง ชฺา้ งอางย่า✡ แม้
แน จา แง มู่งบื่น ท่า โย้เวอ ดื้งจา แง� ยาง อางตู่ โย้ ค่าม มงกุฎ ช่อง แล่ช�
ี่ แน ล่าปู่
โย้ กี่ว นาบาตา ทา ย่าง ท่าม แล่ช�
ี่
15 ยาว เท่ วาด่า ทื่อ องค์ โบสถ์ อางฮื่อ คล้า ว โย้ เวอ อ่อกล้า ชี มาง� มู่ งบื่น ท่า เวอ
ดื้ง จา มางนา อางเซง บื้ง แน ฮ้า วม่า ชี นี้ แม้ แน� “นาง กี่ว นี้ ง ไจ แย่ ปาว� ไม้ แย่
ญ่าม ย่าง เคอ กาชา� ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง อือ แย่ชู กงา กาชา�” 16 ยาว
มู่งบื่น เวอ ดื้งจา มาง กี่ว ย่าง ชฺา้ งอางเมิง เวอ แย่ แอ ปี่ ชี่ แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ อาง
คลาอางซ้าง ย้าง แย่ชู ชีเย�
17 แฮ้แม้ฮายาว

เท่วาด่า ทื่อองค์ มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ่อกลือ ชี� ยา กี่ว
นาบาตา ทา ย่าง ท่าม แล่ ชี�
่ 18 ยาว เท่ วาด่า ทื่อ องค์ จา แง อางเกิง่ ท่านย่า เวอ อ่
อกล้า แง ยา บี่ ท่อ ล่อ บ่า ปา เย ล่า ที่ จา แง� ยางมือ เท่ วาด่า กี่ว อางทา ท่าม แล่ ชี่
มางนา อางเซง บื้ง แน ฮ้าวม่า เย นี้ แม้แน� “นาง กี่ว นี้ ง ชฺา้ งอางเมิง เวอ อ่างูน
่ อือ
19-20
แย่ชู ปาว� ไม้ ชฺา้ งอางเมิง เวอ อ่างูน
่ อือ มีง โค กาชา�”
แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า
กี่ว อางทา จา มาง กี่ว ย่าง ชฺา้ งอางเมิง เวอ แย่ แอ ปี่ นาว� ยาว อ่างูน
่ อางพู้ง ย่าง
พาจาว มาง อ่างูน
่ ค่ามตู่ อางฮื่อ น่างเซฺ่อ อางเมิง อางเง้ เวอ จาน แอ ปี่ ชี� อ่างูน
่ ค่า
มตู่ นี้ พาจาว มาง นื งบาค่า ย้างย้า� อ่างูน
่ ซื่อ นี้ ยา่ อ่างูน
่ น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ โย้เวอ น่าง
แง� ยาว อ่างูน
่ ค่ามตู่ เวอ ซฺี่ อ่อกล้า ชี� ซฺี่ อ่อกล้า ชี แฮ้ อ่าม่อง ต่างค่าง ดื้งย้า เวอ
เคอ เย มอง แง� แน 300 กิโลเมตร เย ปูย แอ ชี�
✡ 14:14 14:14 ดาเนี ยล 7:13
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เท่วาด่า 7 องค์ แน แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ย้าง

1 ยาว กงาม มือ มู่งท่า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ นื งบาม่าน คาแม้แน ชี่ อือ มย้าง แอ�

กงา
มย้าง ชี นี้ ยา่ เท่วาด่า 7 องค์ จา แง� แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ท่าม แล่ ชี�
่ แตลา อางไล้
นี้ ย่า ต่องลีน เวอ ตอล้า ย้าง� ยาว พาจาว มาง นื งบาค่า นื งบาไล้ แฮ้ง โปยว นี้ ย่า
อางเลิง่ แตลา อางไล้ นี้ ออ
ื ตอล้า เปิน เมินญา โปยว แง�
2 ยาว กงาม ทื่อเจ่อ มย้าง แอ� ฮู กานยาว แก้ว ทะเล บีท
่ ่อ อางซูน แม้แน� โย้เวอ
ชฺา้ ง ทื่อมู จา แง ยอย่า ซ้าด อางไล้ มางนา ก่าจ่า ชี� ไม้ ยอ ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบปาน
มางนา บ่าไว แน ซ้าด อางไล้ มาง เลข อางช่า แฮ้ง ยองก้อง บ่าปี่ ช่าชี แล่ คู เย่� ยอ
งมู นี้ ยา่ พาจาว มาง พิณ ปี่ ชี ยา้ ง ท่าม แล่ คู ชี� 3 ยองมู ย้าง พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู
โมเสส พาจาว มางนา ล่ากาน ว่ายปี่ ฮู มาง เพ่ง แน แกะอางย่า มาง เพ่ง ย่าง ฮ้าว ชี
นี้ แม้แน�
“พาจาว จี่วด
ี อางซื้ง ล่าที่ อางจา เลิน
่ เลิน
่ มาง เวอ�
นาง ม้างม้าเจ้อ ว่า ชี อือ อางฮื่อ แน นาบาตา แม่น เป�
นาง กูยา่ งกูเจ้อ ฮา อือ อางกง่าอางเกิง�
นาย่า ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือ ก่าซ้าด มาง�
4 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ� อ่าซ่าง จา นางนา บ่าแค ล่า แน�
อ่าซ่าง จา แง นาง อางเม้ง แฮ้งนา สรรเสริญ บ่าฮา ล่า แน�
ไม้ นาง ญา อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แน�
ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด นางก้อง ล้า ยาว บอกไว้ ล่าง�
ไม้ นาง ล่ากาน อางกง่าอางเกิง ว่า ชีออ
ื ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ กงามย้าง คูงญา�”
5 แฮ้ แม้ ฮายาว กงา มู่ง ท่า เวอ โบสถ์ อางฮื่อ ล้อ งก้อ ย่าง พองอ่ อก นา มย้าง แอ�
ยาว กงาม โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้งนา มย้าง แอ� 6 เท่วาด่า
7 องค์ แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ท่าม แล่ ยาว โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ่อกลือ แง� ยองมู นี้ ยา่
พ้า อางป่อน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิม
ี ยาว ค่าม ไซฮาง ย่าง นื้ ง
้ แน จา แฮ้ง ตูม แล่ คูช�
7
เอิก
ี อางจา 4 โต โย้เวอ ทื่อโต จา แง คานซ้าลู้ง
้ เวอ ซฺ่า แล่ ชี� ยาว ม้างม้าเจ้อ จี่วด
ค่าม 7 ซื่อ ย่าง เท่ วาด่า 7 องค์ อือ นา ปี่ ชี� คานซ้าลู้ง ค่าม โย้ เวอ พาจาว กาญ่าม
เวอ เคอ แน จี่ วด
ี จาแล มาง นื งบาค่า ไล้ ย้าง กาน ชี� 8 โบสถ์ อางฮื่อ โย้ เวอ บี่ ค่าว
อือ ปลื้ง ย้า จา แง� บี่ค่าว แฮ้ พาจาว มาง ล่าที่ แน อางแปล้นอางซ้า ย้าง� อ่าซ่าง
โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ บ่าอ่อง แลตอ กงากา� เท่วาด่า 7 องค์ อือ แตลา อางไล้ อือ
ฮา เปิน เมินญา อ้องแล กงา กางแง�

16
คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซื่อ ย่าง
กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง อ่อกลือ นา กงากย่า แอ� เท่วาด่า 7 องค์
อือนา ม่า แง นี้ แม้แน� “คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซื่อ พาจาว มาง นื งบาค่าไล้ อือ กาน ชี นี้ ง
ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ ปยา แอ ปี่ โว�”
2 เท่ วาด่า ที่ 1 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ชฺา
้ งอางเมิง โย้เวอ ปยา แอ ปี่ นาว� ยาว
ชฺา้ ง อางโต เวอ ซ้าด อางไล้ มาง อางช่า จา อือนา แน ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบ
่ ปาน มาง
นา บอกไว้ ปี่ อือนา ฮาย อางโต อือเมอ พีล
้ ้อง ด้า มาป้อ เพล่อ ปี่ ชี�
่
3 ยาว เท่ วาด่า ที่ 2 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ทะเล เวอ ปยา แอ ปี่ ชี� ทะเล อืมมือ
ชฺา้ งซฺี้ ซฺี่ แม้แน เพล่อ ชี� ทะเล เวอ จี่วด
ี อางจา คาโคลาโค อืม ซฺี้ โค ชี�
1 ยาว
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ที่ 3 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ล้างบ้า แน นํ้าพุ อือเมอ ปยา แอ ปี่ ชี� ยาว
ล้าง อือ ซฺี่ เพล่อ โค ชี�
4 เท่วาด่า
5 กงา

เท่วาด่า ล้าง แฮ้ออ
ื ฮูพลา อือ จี่ กานา กงากย่า แอ นี้ แม้แน�

“พาจาว เวอ� นา ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน จี่วด
ี จา มาง�
นา อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง นาง นี้ แม้แน ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ กง่า คางญา�
6 ไม้

ยอ นาง ชฺา้ ง อือ แน นาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ฮาย ซฺี่ อ่อก ปี่ ป้าน่ อ�
นี้ แม้แนยาว นาง ยองนา ซฺี่ แฮ้ง ต้าง ปี่ ชี่ นี้ ยา่ ซูม คางญา�”

7 ยาว

กงา อางเกิง่ ท่านย่า มาง จี่ นา กย่า แอ นี้ แม้แน�
“อางอ้า ย้า� พาจาว จี่วด
ี อางซื้ง ล่าที่ อางจา เลิน
่ เลิน
่ มาง เวอ�
นาง ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ กง่า คางญา�”
8 แฮ้แม้ฮายาว เท่ วาด่า ที่ 4 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง มู่งนื่ ง ซื่อ เวอ ปยา แล ปี่ ชี�
ไม้ มู่งนื่ ง มางนา ฮาย อางอ้าน แฮ้งล่อบ่าปา แน ล้อง ปี่ ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา จฺ่อ
ปี่ ง เย� 9 มู่งนื่ ง อางล้อง ย้าง ชฺา้ ง อือนา จฺ่อ ชี� ยองมู ย่าง พาจาว แตลา อางไล้ ฮาย
ตอล้า ปี่ ชี่ มางนา แซ้งว้าน คู� จ้า แฮ้แม้เวิม ยองมู ย้าง นื งบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ
ฮา อือ บ่าว่าง คู� แน พาจาว มางนา สรรเสริญ บ่าฮา คู เย�

ที่ 5 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ซ้าด อางไล้ มาง ต่างอี่ เวอ ปยา แอ ปี่ ชี�
่
ยาว ซ้าด อางไล้ มาง นื้ งชฺา่ ตี ย่าง วื้งว้าง โค ชี� ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื มือ ค่าตอง ม่านล่า แฮ้ง
แช่ แล่ คูง เย� ยอง ด้า ลาบ้าบ คู แฮ้ง ปาปาย�
10 เท่ วาด่า

11 ยองมู

นี้ ยา่ ยอง อางบ้าด ด้า อือ ปาปาย พาจาว มู่งท่า เวอ จา มางนา แซ้งว้าน
คูง� จ้า แฮ้แม้เวิม ยองมู ย่าง มือ อางซีอางบล่าบ ฮา อือ บ่าตื่อ ว่าง กาเย�

6 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ล้างบ้า อางฮื่อ ยูเฟรติส เวอ ปยา แอ ปี่ ยาว
ฮา กือ ปี่ ชี�
่ ไม้ ก่าซ้าด มู่งนื่ ง อ่อกล้า ป่ากย่า จายล้า อือนา แก้บ้า ซฺ้า ชี ปี่ ง� 13 ยาว
กงา แด่ยา่ 3 แด่ นา มย้าง แอ โก้บน่า แม้แน จา แง� ทื่อโต ม้า แปฮ่อง มาง ม่านป่อง
เวอ อ่อกล้า แง� ทื่อโต ม้า ซ้าด อางไล้ มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง� ทื่อโต ม้า ชฺา้ ง
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แต่งจ่าแล่ง มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง� 14 แด่ยา่ มู โก้บน่า
นา อางตู้ อืม ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮา กว่า แอ ชี� ยาว ก่าซ้าด
มู อือนา ช้อน ยอง อางมู เพล่อ ปี่ แง� แน พาจาว มาง ต้าดต่อน นื ง โย้เวอ ยองนา
ซฺ่ืย พาจาว ล่าที่ อางจา เลิน
่ เลิน
่ มางนา รบ ช่าง แง�
15 “แม่น แน น้า โว� กงา แล่ค่าว แม้แน ค่าว ลือ แง� ชฺา
้ ง อางก่าอางตูม ก่าตูม
แล่ ยาว กงานา ล่อ ล่าง อือ ต่องจ่อ น แน บ่า กงา ย่อ แน ฮาก มย้าง เมอ บ่า ซ่า จอ
แล่ คู� แน�
12 เท่วาด่า ที่

ยาว แด่ ยา่ 3 แด่ อือ ก่าซ้าด มู อือ นา ตี ทื่อ ตี โย้ เวอ ฮ้าว ช้อน ล้า ปี่ ชี�
่ ตี แฮ้
ฮีบรู ต่าง เวอ “อารมาเกดโดน� แน ฮ้าว แง�
16

ที่ 7 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง มู่ง เวอ ปยา แอ ปี่ ชี� ยาว โบสถ์ อางฮื่อ
เวอ ต่างอี่ อางฮื่อ โย้ เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ นา กงากย่า แอ นี้ แม้ แน� “เปิน ญา�”
18 แฮ้แม้ฮายาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ นาบาตา เย่ ตอล้า ชี� แน มี่ซี่อน
ื ล้า ชี นาบาตา แล่ง
เย� ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ นี้ แม้แน มี่ซี่อน
ื นี้ ยา่ บ่าจา กางซื้ง เย�
19 พาจาว ม้า บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ ชฺา
้ ง อือ อางบล่าบ แฮ้งนา บ่าลู่ม เย่� แฮ้งย้า
อ่างูน
่ แต่ค่า ยาง นื งบาค่า ไล้ อือ กาน ชียา้ ง บาบิโลน อางเมิง ชฺา้ ง อือนา โค เย ต้าง ปี่
ชี�
่ ยาว บาบิโลน อางเมิง นี้ ยา่ 3 ตี เย เจิก
่ ลางกา ชี� บาบิโลน อางเมิง นี้ ยา่ อางเมิง
17 เท่ วาด่า
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อางฮื่อ เย่� แน ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือ อางเมิง ย่าง คาตา ย้า ก่างพยา โค ชี� 20 เกาะ
คาโคลาโค อือ โปยว โค ชี� แน ตาแซ้ อือนา บ่าซฺ่า มย้าง กา เย� 21 ยาว ฮ้อล้อ อางซื่อ
อางฮื่อ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ ชี� ชฺา้ ง มู อือนา กลาตื่อ ชี� กาซื่อ กานี้ 40 กิโลกรัม
ล่อ นี้ ง เย ฮ่าน แง� ชฺา้ งมู อือ พาจาว มางนา แซ้งว้าน คู ชี� ไม้ อางเลิง่ อางไล้ ฮ้อล้อ
กลา ปี่ ชี นี้ ยา่ อางเลิง่ นาบาตา ไล้ น่ อ�

17
ค่าบาย่า ซ้าด อางไล้ มาง ต่างค่าง เวอ ตา มาง
7 องค์ คานซ้าลู้ง ท่าม แล่ ชี่ มู โย้เวอ เท่วาด่า ทื่อองค์ จา แง� กงาก้อง
ลือ ยาว ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “นู้ ล้า โว� พาจาว มาง บาบิโลน อางเมิง นี้ งนา วีบ
่ ่ากไจ
ปี่ ง นี้ งฮู ล้า โว� บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ นี้ ยา่ ล้างบ้า อือ ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง แง� แน
ค่าบาย่า อางโต ก่อง แม้แน ทื่อช่างกานญา� 2 ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด ทื่อบ่า อือ
ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มางก้อง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮาช่าง ชี� แน ชฺา้ งอางเมิง
เวอ ชฺา้ ง อือ ค่าบาย่า นี้ มาง ก้อง อ่างูน
่ แต่ค่า ย่าง ต้าง ม่าว แล่คูยาว� ค่าบาย่า นี้ มาง
ก้อง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ย่าง ฮาช่าง ชี�”
3 แฮ้แม้ฮายาว อางค่องอางล้า อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือ ยาว เท่วาด่า มาง
กงานา ซ่องก่องอางเว่อ เจิน
้ เจ้อ บ่าจา โย้เวอ ซฺ่ืยแล ปี่ ล่าง� โย้เวอ กงา ค่าบาย่า ทื่อ
ม่าง นา มย้าง แอ ซ้าด อางไล้ อางแน้ มาง ต่างค่าง โย้ เวอ ดื้ง จา แง� ซ้าด อางไล้
มาง อางโต โย้ พาจาว มางนา จี่ต่าง จี่ ฮูยา้ อือ ปลื้ง ย้า แต้มกาน ชี� ซ้าด นี้ ม้า อาง
ตู่ 7 ตู่ แน อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว จา แง� 4 ค่าบาย่า นี้ ม้า อางก่าอางตูม สี ม่วง แน
ซี้ อางแน้ ตูม แล่ ชี�
่ ยาง อางโต โย้ อางเกิง่ ย้องแล่เซฺ่อ ค่าม� พลอย อางฮู่ อางคา�
ไข่มุก อือ ย้อง แล่ ชี�
่ ยาง ล่าปู่ โย้ คาน ค่าม ย่าง ท่าม แล่ ชี�
่ อางคล้าว โย้เวอ อาง
โซอางซา อือ ปลื้ง ย้า จา แง� ไม้ ค่าบาย่า นี้ ม้า ป้องก้า อางเลิง่ อางซี อือ ฮา ป้าน่ อ�
5 ยาง แมค้อง ท่า โย้เวอ อางเม้ง อ่าซ่าง มาง บ่าแบกงา กางอือ แต้ม กาน ชี ชี นี้ แม้
แน�
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ค่าบาย่า อางโต ก่อง อือ อางบา มาง�
แน ชฺา้ งอางเมิง เวอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูเจ้อ ฮา อือ อางบา มาง�”
1 เท่ วาด่า

6 กงา

ค่าบาย่า นี้ มาง พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ แน ชฺา้ ง พระเยซู นา พี่ญ่าน เพล่อ ยาว
ซฺี้ ชี อือ ซฺี่ ย่าง ต้าง ม่าว แล่ง นา มย้าง แอ�

ต่องก่า เวอ กงา ค่าบาย่า นี้ มาง นา มย้าง เมอ กงา นาบาตา นื งบาม่าน แง�
7 เท่วาด่า แฮ้มาง กงานา ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “บ้าเจอ ฮา นื งบาม่าน แง� กงา ค่าบา
ย่า มาง ก้อง อางเลิง่ โชง ชี ชี แฮ้ง แน ซ้าด อางไล้ อางตู่ 7 ตู่ อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว
ค่า บาย่า มาง ตา นี้ ง อู่ บ แบ ปี่ ล่า ว่า� 8 นี้ แม้ แน ทื่อ เทอ จา ซ้าด นี้ ม้า จี่ วด
ี อางจา
กางซื้ง ย้า� จ้า อามือ จี่วด
ี บ่าจา กาน� บ่ามล่าง ลา� ค่ามตู่ อางน่า เวอ จาย ตายล้า
แง� จ้า ยางนา ก่างพยา วี แง� นี้ แม้แนยาว ชฺา้ งอางเมิง แต่ง ล้า เมอ จี่วด
ี ปาบ เวอ
อางเม้ง บ่าจา อือ นื งบาม่าน คู แง� ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ซ้าด อางไล้ ซฺี้เก่ย มาง ทื่อเทอ แต่
ล้า ยาว พ่าว ล้า แล่ง นา กงามย้าง น้ อ�”
9 “นี้ เลิง
่ ย่า แม่น แน เย้ง เมินญา อางแบ ตอ กา แน� ซ้าด อางไล้ อางตู่ 7 ตู่ นี้ ยา่
ตาแซ้ 7 ซื่อ ค่าบาย่า นี้ มาง ดื้ง ย่าง ย้า แน ก่าซ้าด 7 องค์ อือ คาตา ย้าเป� 10 ต่องก่า
เวอ ก่าซ้าด 5 องค์ อือ ซฺี้ โค ญา� ยาว ทื่อองค์ ม้า อามือ ฮูพลา จา มาง� จ้า น่ อง เวอ
ก่าซ้าด ม้า บ่าล่า กาซื้ง� แน ยาง ล้า เมอ ยา อางมล่าง แน บ่ากงา ฮูพลา ดื้ง�
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“ยาว ซ้าด อางไล้ ค้า แต้ เวอ จี่ วด
ี จา อาน� จ้า อามือ จี่ วด
ี บ่า จา กาน นี้ ม้า�
ก่าซ้าด 7 องค์ โย้ เวอ กาญ่าม เวอ ก่าซ้าด องค์ ที่ 8 เกิด
้ ลือ มาง ย้าเป� ยาว น่ อง
โย้เวอ ก่าซ้าด นี้ มางนา ก่างพยา วี แง� 12 จ้า อางคย้าว ทื่อ แช่ คย้าว มย้าง ชี นี้ ยา่
ก่าซ้าด ทื่อ แช่ องค์ ค่า ตอง อางเมิง บ่า กงา ฮู พลา แล่ กางซื้ง อือ� จ้า กาญ่าม เวอ
ก่าซ้าด กงาเพล่อ ยาว ซ้าด อางไล้ มางก้อง ทื่งกง่า แน ฮูพลา แง� จ้า ก่าซ้าด อางม
ล่าง แน บ่ากงาเพล่อ เป� 13 ยาว ก่าซ้าด ทื่อแช่ องค์ นี้ ออ
ื ม่า ล้าง กา ชี� ซ้าด อาง
ไล้ มางนา ล่าที่ จา ปี่ แงแน� 14 ยองมู นี้ ยา่ แกะอางย่า มางนา รบช่าง แง� จ้า แกะ
อางย่า ม้า ยองนา ก่าจ่า แง� ไม้ แกะอางย่า ม้า จี่วด
ี อางซื้ง อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง แน
ก่าซ้าด ล่าที่ นาบาตา อางจา เลิน
่ เลิน
่ มาง� ชฺา้ ง ยางก้อง ดื้ง อือ ชฺา้ ง ยาง แช้ยู้ ยาว
ฮ้าวล้า ปี่ ชี อือ� ยองมู นี้ ยา่ อางซืออางปลอง นอ�”
11

มาง กงานา จี่ชา่ ง ล่าง นี้ แม้แน� “ล้างบ้า อือ ค่าบาย่า อางโตก่อง มาง
ดื้ง ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือ จี่ต่าง กูต่าง อือ ย้า� แน� 16 ซ้าด อางไล้ แน อางคย้าว
ทื่อแช่ คย้าว นาง มย้าง ชี นี้ ออ
ื ค่าบาย่า อางโตก่อง มางนา เม้อ คู แง� ยองมู นี้ ยา่
ค่าบาย่า นี้ มาง อางเกิง่ กู ยา่ งกู เจ้อ จา แฮ้ง โค ย้า ฮ้าน ฮื่น คู แง� ยาว ยางนา ต่อง
จ่อน แน ตอ จา ปี่ แง� ยองมู นี้ ยา่ ค่าบาย่า มาง อางซฺ่า แฮ้ง จฺ่า คู แง� ยาว อางโต
จ้านล้าชี แฮ้ บี่ท่อ พี แง� 17 ไม้ พาจาว ม้า ยอง นื งบา นา ฮาย ยาง ล่ากาน เย้ง ชี ชี
แฮ้งแม้แน ฮายเค่ ปี่ แง� ก่าซ้าด อือ นื งบา แฮ้งนา ฮา ซ้าด อางไล้ มางนา ยอง ล่าที่
ฮูพลา อือ ปี่ แง� พาจาว มาง จี่ ชี อือ เปิน เมอ เคอ ย้า� 18 ค่าบาย่า นาง มย้าง ชี นี้
ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มู อือนา ฮูพลา มาง ย้า แน�
15 เท่ วาด่า

18
บาบิโลน อางเมิง ก่างพยา ย้าง
ยาว กงา เท่วาด่า ทื่อองค์ มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มย้าง แอ� เท่
วาด่า นี้ ม้า ล่าที่ อางบย่า จา แง� เท่วาด่า นี้ มาง อางโต นี้ ยา่ นาบาตา แปล้น ชฺา้ งอาง
เมิง โย้เวอ เคอ ย้า แปล้น ลือ แง� 2 ยา อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ลือ ปี่ แง นี้ แม้แน�
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ย่าง ก่างพยา ญา�
บาบิโลน อางเมิง นี้ ยา่ แด่ยา่ อือ ดื้งย้า เพล่อ ชี�
อางเมิง นี้ เมิง ย่า ฮาย่า อีแร้ง อางโซอางซา ช่า คาแม้ แน ชีอ
ื อางป่าม เพล่อ ชี�
่ อ
อางเมิง นี้ เมิง ย่า ซ้าด ช่า คาแม้ แน ชี่ อือ ดื้งย้า ย่าง�
3 ชฺา
่ แต่ค่า ย่าง ต้าง คูยาว ก้า คู แง�
้ ง กูเจ้อกูจาด มู อือ อ่างูน
ยาว ยางก้อง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี อือ ฮาช่าง คู แง�
1 แฮ้แม้จายล้า

ชฺา้ งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด มู อือ คาตา ย้า นี้ แม้แน ฮา คู ชี�

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปอก้ า มู อือ ค่า บาย่า นี้ มาง ตานฮา แฮ้ง ปาปาย จาปาง คู แง�”
แน�
4 ยาว กงา มู่งท่า เวอ อางเซง ทื่อเซง กงากย่า แล่แอ่ นี้ แม้แน�
“กงา ชฺา้ ง อือ เวอ� อางเมิง นี้ เมิง ก้อง อางไว่ แน อ่อก ฮื่น โว�
ไม้ อางเมิง นี้ เมิง ก้อง อางบล่าบ ต่างไล โย้เวอ ทื่งกง่า แน บ่าปี่ บล่าบ ล่า�
แน นี้ เมิง ก้อง แตลา อางไล้ ตอล้า เมอ นองนา บ่ากงา ลาบ้าบ ปี่ ล่า แน เป�
5 ไม้ นี้ เมิง ก้อง อางบล่าบ นี้ ยา
่ มู่งท่า เวอ เคอ ย้า กอง มอง แลน ชี�
แน พาจาว มาง นี้ เมิง ก้อง อางบล่าบ ตอล้า ชี อือนา บ่าลู่ม เย�
6 นี้ เมิง

นา ฮากนา ฮา ชี แม้แน ฮา กาน ปี่ แง�
ยาง ฮา ชี อือ 2 โตบ แน กงาบู้ ปี่ โว�
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อ่า งูน
่ แต่ ค่า ยาง ฮากนา ต้าง ปี่ ชี แฮ้ง 2 โตบ แน แต่ง ซูน แล่ง ปี่ ยาว ยางนา
ต้าง ปี่ โว�
7 ยา อางจาอางปาง อางม่อ นอางซ้า อือ ค่า ตอง นา อ้า ล้อ แน จา ปี่ แง� แน ค่า ตอง
นา อาล้อ แน โญกจ่าญ่อ จ่าแล่ง แง�
ยางนาม ลาบ้าบ เกิง่ บ่าม่อนบ่าซ่า อือ แฮ้ล่อ ย้า ลาบ้าบ ปี่ โว�
ไม้ ยา นื งบา เวอ นี้ แม้แน เย้ง กานแง�
‘กงา พระราชินี ต่างอี่ โย้เวอ ดื้ง มาง� กงา แมม้าย บ่าอ่า บ่าม่อนบ่าซ่า อางเลิง่
นี้ ออ
ื กงาก้อง บ่าตอล้า ตอ กา� แน�
8 นี้ แม้แนยาว แตลา อางไล้ นี้ ออ
ื ยางก้อง ทื่อนื ง แน ตอล้า ชี�
แตลา อางไล้ อือ บ่าม่อนบ่าซ่า อือ แน จฺ่ ืงคู อือ ตอล้า แง� ยาว ยางนา บี่ท่อ โค
ย้า จฺ่อ ปี่ แง�
ไม้ พาจาว จี่วด
ี อางซื้ง ยางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ ม้า ล่าที่ นาบาตา บย่า น่ อ�”
9 ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มู ยางก้อง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา ชี อือ แน นาบาตา
แน อางจาอางปาง อือย่า� ยางนา บี่ท่อ จฺ่อ เมอ บี่ค่าว นา มย้าง เมอ อู้งฮ้าว คู แง�
10 ยองมู นี้ ย่า ยางก้อง เว่อ แน จูง คู แง� ไม้ ยางก้อง ทื่ งกง่า แน ด้ากย้าง ลาบ้า บ
แฮ้งนา แค เย� ยาว ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้แน จี่ กางแง�
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ล่าที่ ปลื้ง แน จา มาง เวอ� พาจาว มาง นางนา อางซีอางบ
ล่าบ ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่างญา�
นางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ทื่อ ชัว่ โมง ญา ลือ เคอ ลือ แง�”
11 ยาว ชฺา
้ งอางเมิง เวอ ปอก้ า อือ นี้ เมิง ปาปาย อู้ง ฮ้า ว คูแง� ไม้ ยอง อางเกิง่ นี้
ย่า อ่าซ่าง มาง บ่าวือ กาน เย� 12 ยองมู ย่าง ค่าม� ซฺ้าม� เพชร� พลอย� ไข่มุก� พ้า
อางป่อน� พ้า สีม่วง� พ้าไหม� พ้า อางแน้ � ล่าไม อางฮ้อม� กูยา่ งกูเจ้อ อือ แน อาง
เกิ่งอางก้อ� ยาบาอางจื้อ� ล่าไม อางฮู่ อางคา� ทองแดง� ซฺ้าม� หินอ่อน เวอ แต่ง
ล้า ชี อือ ก่อง คูแง� 13 แน อบเชย� เครือ
่ งเทศ� อางเกิ่ งอางฮ้อ ม� อ่า งูน
่ แต่ ค่า�
นํ้ามัน มะกอก� แป้ง อางด่อ� ข้าวสาลี� อ่ามย่าง� แกะ� อ่าม่อง� ย่าเจ่น� อ่าม่อง
ไค่ลอ แน เชลย อือนา คาตา ก่อง คูแง�
14 ยาว ปอก้า อือ จี่ คูแง นี้ แม้แน� “บาบิโลน เวอ� นางก้อง อางเกิง
่ จา อือ แน ลาก
อือ โปยว โค ญา� แน นางนา ฮาย จาปาง ฮูบ่อ
ื ปี่ ล่าง อือ แน ฮาย แม่นมาง ปี่ ล่าง
อือ โปยว โค ชา� นา นี้ ออ
ื เจ้อ นา บ่ากงา มย้าง แล่ กาน�” 15 ปอก้ า อางจาอางปาง
บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ ก่องก้า จาปาง ชี อือ นี้ เมิง ก้อง เว่อ แน จูง คู แง� ไม้ นี้ เมิง
ก้อง ทื่ งกง่า แน ด้า ลาบ้าบ แฮ้งนา แค เย� ยองมู นี้ ยา่ อู้งฮ้าว คู แง� 16 ยาว นี้ แม้
แน จี่ แล่ แง�
“โอ บ่าจ่านล้า ชีล้า อางเมิง อางฮื่อ อางเกิง่ ย้องแล่เซฺ่อ ย้อง แล่ เก่ย มาง เวอ�
นา ย่า พ้า อางป่อน อางแม่น� พ้า สีม่วง� พ้า อางแน้ � ค่าม� เพชร� พลอย� ไข่มุก
อือ ย้อง แล่เก่ย�
17 จ้า อางจาอางปาง นี้ ออ
ื ทื่อ ชัว่ โมง ญา ฮา ก่างพยา ปี่ ง�”
ยาว ล้อง เวอ ยอคา ฮูพลาฮู อือ ชฺา้ งตาฮู อือ ล้อง เวอ ย่าเจ่น อือ แน ชฺา้ ง ทะเล เวอ
ล่า กาน ว่า ซฺ้าจฺ่า แล่ง อือ� ยองมู นี้ ย่า บาบิ โลน อางเมิง โย้ เวอ เว่อ แน จูง คู แง�
18 ยาว ยองมู นี้ ยา
่ บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ บีค
่ ่าว อ่อก ลา นา มย้าง เมอ อูง้ ฮ้าว จี่กาง
แง นี้ แม้แน� “อางเมิง อางฮื่อ นี้ เมิง แม้แน บ่าจา กาน�” 19 ยองมู นี้ ยา่ นื งบาชูม
่ ค้า
ล้า แฮ้ง อางตู่ ท่า โย้เวอ ปยา แล่ง เย� แน อูง้ ฮ้าว จี่ คู แง นี้ แม้แน�
“ซฺ่าจอ คาแม้ ม้าม้า ย้า�
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ชฺา้ ง คาโคลาโค ล้อง อางจา อือ ทะเล เวอ ตา ซฺ้ามี ก่องก้า อือ
นี้ เมิง ก้อง ย้า ก่องก้า จาปาง ล้า คูแง�
จ้า อามือ ทื่อ ชัว่ โมง ญา ฮา ก่างพยา ปี่ ชี�
่
20 มู่งท่า เวอ จา อือ เวอ� นี้ เมิง ก้อง อางเลิง
่ ตอล้า ชี นี้ งนา กย่าง คูปาว�
พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ ศิษย์เอก อือ แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อืมมือ กย่าง คู โว�
พาจาว มาง นี้ เมิง นา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ � ไม้ นี้ เมิง นองนา ฮา ล่า ชี อือ ปาปาย ย้า นี้
แม้ ตอล้า ชี นี้ ยา่ �”
21 แฮ้แม้ฮายาว� เท่วาด่า ทื่อองค์ ล่าที่ อางจา มาง� ลอบา อางฮื่อ ทื่อซื่อ แป้ ง โม่
เซฺ่อ ล่อ ย่าง ทะเล เวอ จาน แอ ปี่ ยาว จี่ เย นี้ แม้แน�
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ เวอ� นางนา นี้ แม้แน ย้า แล่ง แน จาน แอ ปี่ ล่าง�
นาง อางเมิง นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน�
22 นี้ เมิง ก้อง พิณ คยาก อือ� ดนตรี บ่อ อือ� ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี อือ� แตร มี อือ
เพ่ง อางเซง แฮ้ง บ่ากงากย่า กาน�
นี้ เมิง ก้อง ซ้าล้า กูยา่ งกูเจ้อ อือนา บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน แน นี้ เมิง ก้อง กอ ท่อง อาง
เซง แฮ้ง บ่ากงากย่า แล่ก้าน�
23 นี้ เมิง ก้อง กู่มบี่ท่อ แปล้น แน บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน�
นี้ เมิง ก้อง เจ้าบ่าว เจ้าสาว อางเซง นา บ่ากงากย่า แล่ก้าน�
นี้ เมิง ก้อง ปอก้า อือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ คู ป้าน่ อ�
แน นาง ก่าทา ย่าง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ไจ จ้อบ ป้าน่ อ�
24 นี้ งย้า พาจาว มาง บาบิ โลน อางเมิง นา วี่บ่า กไจ ปี่ ง นี้ ยา
่ � ไม้ นี้ เมิง ย่า พาจาวจี่
ต่างจี่แต่นฮู อือ� พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ�
แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา คาตา แน แซ่ ป้าน่ อ�”

19
มู่งท่า เวอ ชฺา้ งมู อือ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
1 แฮ้แม้จายล้า ยาว� กงา มู่งท่า โย้เวอ ชฺา
้ ง อางบย่า อือ อางเซง บื้ง แม้แน กงาก
ย่า แอ นี้ แม้แน�
“พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง�
พาจาว ม้า กงูนา จี่วด
ี ปล่องปูน ปี่ ล่าง มาง�
พาจาว ม้า เกียรติ แน ล่าที่ ปลื้ง แน จา มาง�
2 พาจาว มาง ต้าดต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง นี้ ยา่ อางกง่า แน อางซืออางปลอง เป�
พาจาว ม้า ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง�
ไม้ ยา ป้องก้า อางเลิง่ อางซี อือ ฮาย ยาว ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ฮาย บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง แน
เพล่อ ปี่ ป้าน่ อ�
พาจาว ม้า ยาง ย่า เจ่น ยางนา ล่า กาน ว่า ปี่ ฮู ค่า บาย่า นี้ มาง แซ่ ชี อือ นา แก้ แค้น
ฮาย ปี่ ญา�”
3 ยองมู ย่าง นี้ แม้แน จี่ แล่ง แง�
“พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง�
แฮ้เมิง ก้อง บี่ค่าว นี้ ยา่ กูญ่าม ย้า ล่อย คื้น ล้า แง�”
4 แฮ้ แม้ ฮายยาว� ย่าม่ างยอคา 24 องค์ แน ม้างม้า เจ้อ จี่ วด
ี อางจา 4 โต อือ พา
จาว ต่างอี่ ท่า ดื้ง จา มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คูชี ยาว นี้ แม้แน จี่ แง�
“อาเมน พาจาว เวอ นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าง�”
5 ยาว พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง ล้า แง นี้ แม้แน�
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“นองมู พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ อือ เวอ�
ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า� พาจาว มางนา นาบทื้อ อือ เวอ�
กงู พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ปาว�”
6 ยาว กงา ชฺา
้ ง อางบย่า อางเซง บื้ง แม้แน กงากย่า แอ� อางเซง แฮ้ ช่าง อางฮื่อ
แน มู่งเจ่ เจ่ แม้แน บื้ง แง อางเซง แฮ้ นี้ แม้แน จี่ แง�
“พาจาว เวอ� นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าง� ไม้ จี่ วี ด อางซื้ง ม้า พาจาว ล่า ที่ อางจา
เลิน
่ เลิน
่ แน ก่าซ้าด เพล่อ ป้าน่ อ�
7 กงูมู นา ฮาย กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าปาว
แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ ล่าปาว�
ไม้ แกะอางย่า มาง ค่าบาล่า ฮา อางญ่าม ย่าง เคอ ญา�
แน ยาง ย่าบี่ มาง อางโต เก้ม ชี ล่อ ญา�
8 ยา พ้า อางป่ อน อางแม่น อางเซฺิ่งอางซฺ้าง บล่า บบล่า บ แน ชี่ แฮ้ง อางตูม แล่ กงา
กา�”
(พ้า อางป่อน อางแม่น อางมาง นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อางแม่น ฮา ชี อือนา ฮา
แง��
9 ยาว เท่ วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง นี้ แม้ แน� “นี้ แม้ แต้ม กาน แล่ โว� ชฺา
้ ง แกะ
อางย่า มาง ค่าบาล่า ล่ากาน ปอ เมอ ล้า อือ ก่ามป่อน ม้าม้า กงาบู้ คู แง�” แน� อ่า
จ่าม นี้ แม้แน ม่า แล่ง แง� “นี้ ออ
ื เจ้อ พาจาว มาง จี่ต่าง ม้าม้า ย้างย้า�” แน�
10 กงาม มือ เท่วาด่า มาง ล่าคื่อ โย้เวอ ป่ าตูคู บอกแป่ ก ไว้ ปี่ แอ่� จ้า เท่วาด่า มาง
นี้ แม้แน ม่า ล่าง� “แฮ้แม้ บ่าฮา โจ� ไม้ กงา นาง แน คริสเตียนม้องน้าม อือ แม้แน
ย้า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง� นี้ แม้แนยาว พาจาว มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้
ปี่ คูโว�” ยาว อางเลิง่ ม้าม้า พระเยซู ม่ายแบ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ � กงู นา ฮาย พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าวกว่า กงา ปี่ ล่าง�
อ่าม่อง อางป่อน ตา มาง
11 ยาว กงา มู่ง ล้องก้อ ย่าง พองอ่อก นา มย้าง แอ แน อ่าม่อง อางป่ อน ทื่อโต จา
แง� อ่าม่อง อางป่อน ตา ชี ม้า อางเม้ง� “อางซื ออางปลอง แน ม้า ม้า แน เย�” ไม้
ยา อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน แฮ้ง แน รบ แฮ้ง กง่าเกิง้ แน ฮา มาง เย� 12 ยาง แมนื
อ แฮ้ ฮู ยาว บี่ ท่อ อางจฺ่อ แม้ แน เย่� ยาง อางตู่ โย้ มงกุฎ ไล อาน เย จา แง� ยาง
อางโต โย้เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ชี อางเม้ง แฮ้ ยาง ญา เย อางแบ แน� 13 ยาง ค่า
ลาว ตูม แล่ ชี่ แฮ้ ค่าลาว ซฺี่ เวอ ตือ แอ ปี่ ชียา้ ง ตูม แล่ช�
ี่ แน ชฺา้ ง อือ ยางนา นี้ แม้
แน ฮ้าว แง� “พาจาว มาง จี่ ต่าง� แน� 14 มู่ง ท่า เวอ ตาฮ้า น อางมู อือ ยางนา อ่า
ม่อง อางป่อน ตา เค่ลืน ชี� ยองมู นี้ ยา่ อางก่า อางตูม พ้า อางป่อน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
ย้าง ตูม แล่ คูช�
ี 15 ยาง ม่านป่อง โย้เวอ มยาทาง ทื่ออาน อ่อกลืน ชี� มยาทาง นี้ ยา่
ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือ นา รบ ช่าง เย� แน ยา ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นา ซฺ้าม ตามทอ แฮ้ง ไจ ฮู
พลา แง� ยา ชฺา้ ง อือนา พาจาว ล่าที่ อางจา มาง นื งบาค่า แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ ง� ยา
ชฺา้ ง พาจาว มางนา เม้อ อือนา น่าง แง� โซนว่าฮู อือ อ่างูน
่ น่าง แต่ค่า แต่ง แม้แน�
16 ยาง ค่าลาว แน ป้ องตู้ โย้เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ชี นี้ แม้แน�
“ก่าซ้าด นี้ ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด จา อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
จี่วด
ี อางซื้ง นี้ ม้า อางจ้าวอางไน่ จา อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง�”
17 ยาว กงา เท่ วาด่า ทื่อองค์ มู่งนื่ ง ท่า เวอ จูง จา นา มย้าง แอ� มู่งท่า เวอ ฮาย่า
ปย้าม กว่า อือนา นี้ แม้แน จี่ โฮ้ก ม่า แง� “ลานปาว พาจาว มาง ล่ากาน อางฮื่อ ปอ
นู้เวอ ช้อน ล้า คูโว� 18 ก่าซ้าด� ตาฮ้าน ยอคา� ตาฮ้าน� อ่าม่อง� ชฺา้ งอ่าม่องตา อือ
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แน ชฺา้ ง คาโคลาโค� ชฺา้ ง ย่าเจ่น� ชฺา้ ง ย่าเจ่น บ่าอ่า อือ� ชฺา้ ง ล่าที่ อางฮื่อ แน ชฺา้ ง
ล่าที่ อางอี อือ อางม้า แฮ้ง จฺ่า ลา คู โว�”
19 ยาว

กงา ซ้าด อางไล้� ชฺา้ งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด อือ แน ยอง ตาฮ้าน อางมู อือ ล้า
ช้อน กานา มย้าง แอ� ไม้ อ่าม่อง อางป่อน ตา มางนา แน ยาง ตาฮ้าน อือนา รบ ช่าง
นอ� 20 ยาว ซ้าด อางไล้ มางนา แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือนา ชู ยาว บี่
ท่อ ค่ามตู่ อางฮื่อ กํามะถัน อางจฺ่อ โย้เวอ อางแต่ แน จาน คลา แอ ปี่ ชี�
่ พาจาวจี่ต่าง
จี่ แต่ นฮู ม้าม้า บ่าอ่า นี้ ออ
ื ซ้าด อางไล้ มาง ล้าก้า โย้เวอ อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ
ฮาย ชี� พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า นี้ ออ
ื ชฺา้ ง ซ้าด อางไล้ มาง อางช่า จา อือนา
แน ชฺา้ ง ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบ
่ ปาน แฮ้ง บอกไว้ อือนา จ้อบ ชี� 21 ยาว อ่าม่อง อางป่อน
ตา มาง มือ ยาง ม่านป่อง เวอ มยาทาง อ่อกล้า ชียา้ ง ซ้าด อางไล้ มาง ตาฮ้าน อางมู
อือนา โค ย้า แซ่ ชี� แน ฮาย่า มู อืมมือ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื อางม้า ย้าง จฺ่า ชี ก้อ ย้าเย่�

20
อางญ่าม 1,000 ปี ย้าง

1 กงา

เท่วาด่า ทื่อม่าง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มย้าง แอ� ยาง ล่าปู่ แฮ้ ค่ามตู่ นา
บาตา น่า โย้เวอ กูนแจ ย่าง แน โซ่ อางฮื่อ ย่าง ท่าม แล่ ชี�
่ 2 ยา แปฮ่อง ซาตานแด่
ย่ายอคา ค้าแต้ เวอ จาย ชฺา้ ง อือนา โก้นก้าว มางนา ชู ชี ชี� ยา แปฮ่อง มางนา 1,000
ปี เย โซ่ พือ แล่ง ชี� 3 ยาว เท่วาด่า มาง แปฮ่อง มางนา ค่ามตู่ อางน่า เวอ จาน คลา
แอ ปี่ ชี� ยาว ค่า มตู่ อางน่า ล้อ งก้อ อ้อง ย้า ย่าง พี่ ยาว กูน แจ แก่น แน ล้อง ยาว
อางช่า ช่า ชี ชี� ไม้ ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือ นา บ่า ปี่ อ่อก จ้อบ แอ ปี่ แน 1,000 ปี เย�
ยาว 1,000 ปี เคอ ยาว กาเทอ กาแน ตอ แง จ้า อางมล่าง แน บ่าตอ�
4 ยาว กงา ต่างอี่ ดื้งย้า อือเมอ ชฺา
้ ง ดื้ง จา นา มย้าง แอ� ยองมู นี้ ยา่ ล่าที่ ต้าดต่อ
น อือ กงาบู้ ชี� ยาว กงา พาจาว มาง ชฺา้ ง อือ อางค่ องอางล้า อือนา มย้าง แอ� ยอ
พาจาว มาง จี่ ต่าง แน พระเยซู อางเลิง่ ม่าอู่บ ป่าวกว่า ยาว ฮาก อางตู่ ต่อน ชี อือ�
ยองมู นี้ ยา่ ซ้าด อางไล้ แน ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบ
่ ปาน มางนา บ่า บอกไว้ ปี่ คูเย� แน
ซ้าด อางไล้ มาง อางช่า ย่าง ยอง แมค้อง แน ยอง ล่าปู่ เวอ บ่าจา เย� ยองมู ย้าง ซฺี้
ยาว แต่ล้า แล่ ชี พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ฮูพลา แง 1,000 ปี เย�
นี้ ย่า ซฺี้ ยาว ครัง้ ที่ 1 แต่ ล้า ย่าง แน ชฺา้ ง มู ซฺี้ ยาว ครัง้ ที่ 1 แต่ ล้า ชี ออ
ื กย่าง
คูแง� ซฺี้ นี้ ยา่ ยอง อางมู นา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา กงากา� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว แน พระเยซู
คริสต์ มางก้อง ทื่งกง่า แน ปุโรหิต เพล่อ ฮูพลา แง 1,000 ปี� จ้า ชฺา้ งซฺี้ ทื่อบ่า จ้านล้า
ชีออ
ื ซฺี้ ยาว บ่ากงา แต่ล้า กาซื้ง 1,000 ปี ปูน เมินญา�
5-6

ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง กาน ชียา้ ง
แฮ้ง ปูน ยาว� ซาตานแด่ยา่ ยอคา ค่ามตู่ นาบาตา น่า เวอ ล้อง
ชี มางนา ตอ อ่อกล้า ปี่ แง� 8 ยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้ ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือนา จ้อบ กว่า
แง� อางเมิง ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง จอบ แฮ้ อางเม้ง จา แง นี้ แม้ แน โกก แน มา
โกก� ยา ชฺา้ ง ไลเจ้อไลจาด อือนา ช้อน ยาว ซื่อ รบ แล แง� ยองมู นี้ ยา่ นาบาตา บย่า
เย ทะเล เวอ ไซ่ซ่ ือ อือ ล่อ เย� 9 ชฺา้ งอางเมิง เวอ ตาฮ้าน อางมู ไลเจ้อไลจาด อือ พา
จาว มาง ชฺา้ ง ลาก อือ อางเมิง โย้เวอ แวด ล้า คูแง� จ้า ตาฮ้าน อางมู นี้ ออ
ื นา มู่งท่า
เวอ บี่ท่อ อือ กลา จฺ่อ แง�
7 อางญ่าม 1,000 ปี
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10 ซาตานแด่ยา
่ ยอคา

ยองมู นา จ้อบ ชี มางนา กํามะถัน บีท
่ ่อ ค่ามตู่ เวอ ชู จาน แอ
ปี่ ง� ยาว บี่ท่อ คล้าว โย้เวอ ซ้าด อางไล้ แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ จา
แง� ยองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ กูนืง กูคี่ ย้าเย่ ตูกพานลาบ้าบ คูแง�
ชฺา้ งอางเมิง เวอ ชฺา้ ง อือนา ต้าดต่อน ย้าง

11 กงา

พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ อางป่อน พาจาว มาง ดื้ง จา นา มย้าง แอ� ยาง
อ่อก มย้าง ปี่ ล่าเมอ ชฺา้ งอางเมิง นื้ งชฺา่ แน มู่งท่า ย่าง โปยว ชี เจิน
้ เจ้อ บ่าจ่าน ล้า�
12 ยาว กงา ชฺา
้ ง ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า ซฺี้ ชี อือนา มย้าง แอ� พา
จาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้า ก้า เวอ จูง จา นา มย้าง แอ� ยาว ปาบ ไลเลม พื้ ออ่อก ชี
ยาว ปาบ ทื่อเลม จา แง� ปาบ นี้ เล่ม ย่า ชฺา้ ง พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จา อือ อาง
เม้ง ย่าง แต้ม กาน ชี� จ้า ปาบ ทื่อบ่า อือ ชฺา้ งซฺี้ อือ อางแม่น แน บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้ง
แต้ม กาน ชี� ยาว พาจาว ม้า ยองนา ต้าดต่อน แง ยอง ฮา ชี แฮ้ง วา แน� 13 ทะเล
เวอ ชฺา้ งซฺี้ ชี อืม พาจาว มาง ต้าดต่อนย่า โย้เวอ แล คู แง� แน นื้ งชฺา่ ท่า เวอ ซฺี้ ชีออ
ื
คาตา ย้า พาจาว มาง ต้าดต่อนย่า โย้เวอ แล คูง แง� ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง
เวอ ชฺา้ งซฺี้ มู อือนา ต้าดต่อน ชี ยอง ฮายล้า ชี แม้แนย้า� 14 แฮ้แม้ฮายาว ซฺี้ อางเลิง่
แน ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง ย่าง บีท
่ ่อ ค่ามตู่ เวอ จาน แอ ปี่ ชี� บีท
่ ่อ ค่ามตู่ ตี นี้ มาง ย้าเย่ ครัง้
ที่ 2 ซฺี้ ย่าง� 15 อ่าซ่าง จี่วด
ี ปาบ โย้เวอ อางเม้ง บ่าจา แง บี่ท่อ ค่ามตู่ โย้เวอ จาน แอ
ปี่ แง�

21
เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางซฺ่ือ ย่าง
แฮ้ แม้ ฮายยาว� กงา มู่ง ท่า อางซฺ่ือ แน ชฺา้ งอางเมิง อางซฺ่ือ ย่าง มย้าง แอ� ไม้
มู่งท่า อางอ้าน แน ชฺา้ งอางเมิง อางอ้าน ย่าง โปยว ป้าน่ อ แน ทะเล อืม บ่าจา กาน�
2 กงา อางเมิง อางซฺ่ ือ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มย้าง ชี นี้ ยา
่ � เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางซฺ่ือ พา
จาว มาง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ แง� แน อางเมิง นี้ เมิง ย่า ซฺ้า ชี ญา� เจ้าสาว อางก่า
อางตูม อางมาง ตูม แล่ยาว เจ้าบ่าว มางนา ล่อ ลาบ แม้แน�
1

3 ยาว

กงา พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ ลือ ปี่ ง นา กงากย่า แอ นี้
แม้แน� “ฮู ปาว พาจาว มาง ยูม
้ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ ก้อง ดื้ง ลือ ญา เป� ยา ยอง ก้อง ดื้ง
แง� ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง� พาจาว มาง ยอง ก้อง ดื้ง ยอง พาจาว
เพล่อ แง� 4 พาจาว ม้า ยอง แมปื้ อ แฮ้ง โค ย้า ซีด ปี่ แง� ยาว ซฺี้ อางเลิง่ อือ� บ่า
ม่อนบ่า ซ่า อือ� อูง้ ฮ้าว อือ แน ด้ากย้าง อือ บ่า จา กาน� ไม้ ม้างม้า เจ้อ อางเลิง่ อา
งอ้าน ตอล้า ชี อือ ปูน ป้าน่ อ�”
ต่างอี่ อางฮื่อ ดื้ง จา มาง จี่ แง นี้ แม้แน� “ฮู ปาว� กงา กูยา่ งกู
เจ้อ ย้า อางซฺ่ือ แต่ง ล้า แล่ แอ่� แน� ยาว ยาง จี่ แล่ง แง นี้ แม้ แน� “นี้ เลิง่ แต้ม ชี
โว� จี่ต่าง นี้ ออ
ื อางเจ่อ กงากา อางเลิง่ ม้าม้า เป�”
6 ยาว ยา กงานา จี่ ช่าง ล่าง นี้ แม้แน� “ล่ากาน ย่าง เปิ้ นเซฺิง
่ ญา� กงาย่า พาจาว
ต่องก่า เวอ กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูยา่ งกูเจ้อ ฮาย เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ ชี่ มาง ย้า� อ่า
ซ่าง ล้าง แบ่ แง กงา แฮ้มางนา จี่วด
ี ล้างบ้อ แฮ้ง ก้อ แน ต้าง ปี่ แน� บ่ากงา วือ ต้าง
แน� 7 ชฺา้ ง ก่าจ่า ชีออ
ื นี้ ออ
ื เจอ โค ย้า กงาบู้ แง� แน กงา ยอง พาจาว มาง ย้า� ยาว
ยองมู นี้ ยา่ กงา อางย่า เพล่อ แง�”
5 แฮ้แม้ฮายยาว�
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8 “จ้า

ชฺา้ ง แค อางคา อือ� ชฺา้ ง ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูชี อือ� ชฺา้ ง บ่าแม่น ฮา อือ� ชฺา้ ง
นา แซ่ อือ� ชฺา้ ง ป้อ งก้า อางเลิง่ อางซี ฮา อือ� ชฺา้ ง ก่า ทา ไจ อือ� ชฺา้ ง ฮูบ
่ ปาน นา
บอกไว้ อือ� ชฺา้ ง แล่ จ้อ บ อือ� ยองนา กํามะถัน บี่ ท่อ ค่า มตู่ อางฮื่อ อางจฺ่อ บี่ ล่าม
คื่กคื่ก แน จา โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง� นี้ ยา่ ยอง ครัง้ ที่ 2 ซฺี้ แล่ง ย่าง เป� แน�
9 แฮ้แม้ฮายยาว� เท่วาด่า 7 องค์ คาน แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ปลื้ง แน กาน ท่าม แล่
คูชี อือ อางมู โย้เวอ เท่วาด่า ทื่อองค์ จา แง� กงานา จี่ชา่ ง ล่าง นี้ แม้แน� “นู้ ล้า โว�
กงา แกะอางย่า มาง เจ้าสาว มางนา ฮู ปี่ ล่าแน� แน�
10 ยาว

อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือเมอ� เท่วาด่า มาง กงานา
ตาแซ้ นาบาตา อางฮื่อ อางมอง เวอ ซฺ่ืย แลน ล่าง� กงานา เยรู ซาเล็ม อางเมิง อาง
เซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ฮู ปี่ ล่าง� อางเมิง นี้ เมิง อามือ มู่งท่า เวอ จาย ลู่ งลือ แง� พาจาว
มางก้ อง จายลือ แง� 11 อางเมิง โย้ เวอ พาจาว มาง ก้อง อางแปล้น อางซ้า อ่ อกล้า
แฮ้ง ท่อ แปล้นซ้า ปี่ แง� อางแปล้นอางซ้า นี้ ยา่ เพชร� พลอย อางฮู่ อางคา� พลอย
อางญูง อางแน้ แก้ว อางกื้ง แม้แน แปล้นซ้า แง� 12 อางเมิง แฮ้ ก้ามทื้อ อางฮื่อ อา
งมอง ล้องก้อ 12 อาน จา เย� ล้องก้อ ทื่ออาน โย้เวอ เท่วาด่า กามาง กาองค์ กา แน
จูง ล่อ แง� แน ล้องก้อ โย้เวอ อิสราเอล อางเจ้อ 12 เจ้อ อือ อางเม้ง แฮ้ง กาอาน กา
เม้ง กาแน อางเม้ง แต้ม กาน ชี� 13 ยาว ล้างม้าน ป่ากย่า� ต่องปี่ ป่ากย่า� มู่งนื่ งอ่อก
ป่ากย่า แน มู่งนื่ งกลาป่ากย่า โย้เวอ ล้องก้อ จา เย กา ทิศ 3 อาน กาแน� 14 อางเมิง
ก้ามทื้อ แฮ้ ลอบา 12 ซื่อ ท่า เวอ แต่ง ชี� ลอบา กู ซ่ ือ โย้ เวอ แกะอางย่า มาง ศิษย์
เอก 12 คู่น อือ อางเม้ง ย้าง แต้ม กาน ชี�
15 เท่วาด่า

กงานา จี่ชา่ ง ล่าง นี้ ม้า ค่าม ล่าไม เต เซฺ่อ ท่าม แล่ ชี�
่ ไม้ อางเมิง� ล้อ
งก้อ แน ก้ามทื้อ แฮ้ง เต เย� 16 อางเมิง แฮ้ 4 แจ้ง แน แต่ง ชีเย� อางมอง แน อา
งกลื้อ นี้ ยา่ ทื่อเจ่อกานญา เย่� เท่วาด่า มาง ล่าไม เต เซฺ่อ ย่าง อางเมิง อางกลื้อ อา
งม้อง อางมอง ย่าง เต ชี 2, 200 กิโลเมตร เย เต กงา ชี� 17 เท่ วาด่า มาง อางเมิง ปู้
นก้ามทื้อ ย่าง เต ชี 65 เมตร เย เต กงา ชี� เท่วาด่า มาง เต นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ เต กาง อือ
แม้แน ยา�
18 ก้ามทื้อ แฮ้ โมรา ลอบา เวอ ไจ แต่ง ล้า ชี� อางเมิง นี้ ยา
่ ค่าม อางเซฺิ่งอางซฺ้าง
เวอ ไจ แต่งล้า ชี� แก้ว แม้แน กื้ง แง� 19 ก้ามทื้อ ต่องก่า ลอบา 12 ซื่อ จา แฮ้ เพชร
แน พลอย อือ แน กาบ่า กาเจ้อ อือ ก้อง จาย แต่ง ล้า ชี นี้ แม้ แน� ลอบา ที่ 1 นี้ ย่า
โมรา ลอบา เย� ลอบา ที่ 2 นี้ ยา่ พลอย สีน้ําเงิน เย� ลอบา ที่ 3 นี้ ยา่ พลอย อางญูง
เย� ลอบา ที่ 4 นี้ ยา่ มรกต เย� 20 ลอบา ที่ 5 นี้ ยา่ โกเมน ลอบา เย� ลอบา ที่ 6 นี้ ยา่
ทับทิม เย ลอบา ที่ 7 นี้ ยา่ บุษราคัม อางปล้าง เย ลอบา ที่ 8 นี้ ยา่ นิ ล สีน้ําเงิน ญูง แน
เย� ลอบา ที่ 9 นี้ ยา่ บุษราคัม อางกื้ง เย ลอบา ที่ 10 นี้ ยา่ หยก เย ลอบา ที่ 11 นี้ ยา่
นิ ล เย ลอบา ที่ 12 นี้ ยา่ พลอย สีม่วง เย�
21 ล้องก้อ 12 อาน แฮ้ ไข่มุก อางฮื่อ 12 ซื่อ เวอ แต่งล้า ชี� ล้องก้อ กาอาน กาซื่อ
กาแน� ยาว อางเมิง เวอ แก้ บ้า นี้ ย่า ค่าม อางเซฺิง่ เวอ แต่ง ล้า แง แก้ว แม้ แน กื้ง
แง�
22 จ้า กงา อางเมิง โย้เวอ โบสถ์อางฮื่อ นา บ่ามย่าง เป� ไม้ พาจาว จี่วด
ี อางซื้ง ล่าที่
อางจา เลิน
่ เลิน
่ มาง แน แกะอางย่า มางเย่ด โย้เวอ ดื้ง ป้าน่ อ� 23 นี้ เมิง ย่า มู่งนื่ ง แน
อู่ลา ก้อง อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง บ่าไจ เวิม อางกงา ย้า� ไม้ พาจาว มาง ล่าที่ ย่าง นี้
เมิง นา ฮาย แปล้น ปี่ ป้าน่ อ� แน แกะอางย่า ม้า นี้ เมิง ก้องเวอ กู่มบีท
่ ่อ มาง แน ทื่อ
24
ช่างกานญา� ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือ อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ ดื้ง คูแง� แน ชฺา้ งอาง
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เมิง เวอ ก่าซ้าด อือ ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา นี้ ง อางเมิง นู้เวอ ฮ้าน อ้อง
ล้า แง� 25 อางเมิง ล้องก้อ นี้ ยา่ กูญ่าม ย้า พอง แง� ไม้ อางเมิง โย้ มู่งคี่ บ่าจา วา�
26 ชฺา
้ ง กูเจ้อกูจาด อือ ค่าตอง อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางจา นี้ ง อางเมิง นู้เวอ ฮ้าน อ้อ
งล้า แง� 27 ยาว ม้างม้าเจ้อ บ่าเซฺิง่ บ่าซฺ่าง อือ แน ชฺา้ ง ซฺ่าจอ เกิง่ ฮา ชี อือ� จ้อบ อาง
คา อือ บ่า อ่อง แล ตอ กา� ชฺา้ ง อางอ้ อง แล กงากาง อือ ย่า� แกะอางย่า มาง จี่ วด
ี
ปาบ เวอ อางเม้ง จา อืนญา อางอ้อง แล ตอ กาแน�

22
ล้างบ้า จี่วด
ี ปี่ ย้าง

1 แฮ้แม้ฮายยาว� เท่วาด่า ม่าง กงานา ล้างบ้า จี่วด
ี ปี่

แฮ้ง ฮู ปี่ ล่าง� ล้าง นี้ ยา่ แก้ว
แม้แน กื้ง แง� พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ แน แกะอางย่า มาง ดื้งย้า โย้เวอ อ่อกล้า
แง� 2 อางเมิง แก้บ้า ก้องนื้ ง เวอ ปูย แอ แง� ล้างบ้า ก่องทาง 2 ปล่าก โย้เวอ จฺืงจฺ้ ืง
จี่วด
ี ปี่ อือ จา แง� อางซื่อ 12 เจ้อ ซื่อ แง กาลา กาเจ้อ กาแน ซื่อ แง� จ้า อางพ่า นี้
ย่า ชฺา้ ง กูเจ้อกูจาด อือนา พ่าญาด ยา แง�

3 นี้ เมิง ก้อง เจิน
้ เจ้อ บ่า จา พาจาว มาง บ่า ซอ แน� พาจาว มาง แน แกะอางย่า
มาง ต่างอี่ อางฮื่อ นี้ ยา่ นู้เวอ ย้า จา แง� ยาว เย่ด ย่าเจ่น อือ เย่ดนา ป่าตูคู บอกแป่ก
ไว้ ปี่ คูแง� 4 ยองมู นี้ ยา่ ยาง แมก่า แฮ้ง กงามย้าง แง� แน ยาง อางเม้ง นี้ ยา่ ยอง
แมค้อง เวอ จา แง� 5 มู่งคี่ บ่าจา แล่ ก้าน� อ่าซ่าง มาง กู่มบี่ท่อ แน มู่งนื่ ง เวอ อาง
แปล้นอางซ้า อือ บ่ากงา ซี้ กาน� ไม้ จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า ยองนา อางแปล้นอางซ้า เพล่อ
ปี่ มาง น้ อ� ยองมู นี้ ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา แล คูแง�

เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “จี่ต่าง นี้ ออ
ื อางเจ่อ กงากา อางเลิง่
ม้าม้า เป� พาจาว จี่ วด
ี อางซื้ง นี้ ม้า พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือนา อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง ย้าง ปี่ ยาว ยาง เท่วาด่า อือนา ซฺา แอ ปี่ ชี�
่ ไม้ ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่ายแบ
ปี่ แนนอ� บ่ามล่าง นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า แง� แน�
7 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้ แน จี่ แง� “ฮู ปาว� กงา บ่า มล่าง นู้ยา
้ ลือ แง� ชฺา้ ง
ปาบ นี้ ปาบ ก้อง เวอ อางเลิง่ แต้ม ชี ชี อือ กงากย่า ยาว น้า จ่าง อือ� กงา ยองนา
ก่ามป่อน ปี่ แง� แน�
8 กงา ยอห์น ม้าง ม้า เจ้อ นี้ อือ กงาก ย่า กงามย้าง ชี มาง ย้าเป� ยาว กงาก ย่า
กงามย้าง โค ยาว กงาม มือ เท่ วาด่า กงานา ม้างม้า เจ้อ ฮา มย้าง ปี่ ล่า ชี่ มาง ล่า
คื่อ โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ แอ� 9 จ้า เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง นี้ แม้แน� “แฮ้
แม้ บ่าฮา โจ� ไม้ กงา พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง นาง แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
อือ แน ชฺา้ ง ปาบ นี้ บาป ก้อง จี่ ต่าง แฮ้ง น้า จ่าง อือ แม้ แน ย้า� แฮ้แม้ แนยาว นาง
มือ พาจาว มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ปาว�” แน�
6 ยาว

ยาง กงานา จี่ชา่ ง ล่าง นี้ แม้แน� “ปาบ นี้ บาป ก้อง อางเลิง่ แบ ชีอ
ื บ่ากอ
่ อ
ชี โจ� ไม้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ชา ตอล้า ย่าง ชา เคอ ลาน ญา เป� 11 ชฺา้ ง อางซี ฮา คูง อือนา
ตอย อางซี ฮา แล ปี่ โว� ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา อือนา ป้องก้า อางเลิ่
งอางซีอางบล่าบ ฮา แล ปี่ โว� ยาว ชฺา้ ง อางเลิง่ อางแม่น ฮา อือ ยองนา แฮ้แม้ ย้า
ฮา แล ปี่ โว� แน ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ยองนา ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ แล
ปี่ โว�” แน�
12 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ ชี่ เย� “แม่น แน น้า โว� กงา บ่ามล่าง นู้เวอ ย้า
ลือ แง� ยาว รางวัล แฮ้ง ฮ้าน ลือ แง� ไม้ ชฺา้ ง อือนา ฮ้าน ปี่ ลือ แง ยอง ฮา ชี แฮ้ง
10 ยาว
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วา ย้า� 13 กงาย่า พาจาว ต่อ งก่า เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ แต่ง ล้า ชี มาง แน กู ยา่ งกู เจ้อ
ฮาย เปิ้ นเซฺิง่ ปี่ ชี่ มาง ย้า�”
14 ชฺา
้ ง นื งบา เซฺิง่ ซฺ้าง แน จา ชี่ อือ เวอ จาบื่อดื้ งบื้อ แน จา คู โว� นอ ค่าตอง ค่า
ลาว อางเง้ อือ เซฺิง่ ซฺ้าง แน จาว ยาว ตูม แล่ ชี่ อือ แม้แนย้า� นองมู นี้ ยา่ จฺืงจฺ้ ืง จี่วด
ี
ปี่ มาง อางซื่อ แฮ้ง อางจฺ่า กงากา� แน อางเมิง ล้องก้อ โย้เวอ ย่อ อ้องแล อางกงา�
15 จ้า ชฺา
่ ปาน
้ ง ก่าทา ไจ อือ ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา อือ ชฺา้ ง ฮากนา แซ่ อือ ชฺา้ ง ฮูบ
นา บอกไว้ อือ แน ชฺา้ ง กูเทอ แน จ้อบ อางคา อือ ยองมู นี้ ยา่ มู่งท่า อางเมิง อางเง้ เวอ
กงาดื้ง แง�
16 กงา พระเยซู มาง เป� กงา เท่วาด่า ซฺาลือ ปี่ แอ่� อางเลิง
ื นองมู โบสถ์ โย้
่ นี้ ออ
เวอ จา อือนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง� กงา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ เวอ ซื้บลือ แอ� กงา ซอทา
เวอ อูก
่ ่ ือ อางแปล้นอางซ้า มาง แม้แน เป�
17 อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง แน เจ้า สาว มาง เย่ด จี่ แง นี้ แม้ แน� “ลาน
ปาว�” ชฺา้ ง นี้ เลิง่ กงากย่า ชี อือ นี้ แม้แน จี่ คู โว� “ลาน ปาว�” แน� อ่าซ่าง ล้างต้าง
ซี้ แง ลาน โว� อ่าซ่าง กงาซี้ แง� ล้าง จี่วด
ี ปี่ นี้ ง กงาบู้ แง� พลู้ บ่ากงา ไจ วื้อ แน�
18 กงา ยอห์น เป� ชฺา
้ ง คาโคลาโค ปาบ นี้ ปาบ ก้อง จี่ต่าง มอ ชี ชี แฮ้ง กงากย่า ชี่
อือ เวอ� แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� นอง อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง จี่ต่าง นู้ อางเลิง่ ม้า
ม้า บ่าอ่า อือ บาป นี้ ปาบ ก้อง แต้ม กาน แล่แง� พาจาว ม้า แฮ้มางนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง
ปาบ โย้เวอ อางเลิง่ อางไล้ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน� 19 จ้า อ่าซ่าง ปาบ นู้ จี่ต่าง ม่ายแบ
ปี่ ง อือ ต่อนอ่อก แง� พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้มางนา จฺืงจฺ้ ืง จี่วด
ี ปี่ อางซื่อ แฮ้ง บ่าปี่ จฺ่า�
แน อางเมิง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง โย้ บ่าปี่ อ้อง แล� ปาบ นี้ ปาบ ก้อง แต้ม ชี ชี แม้แน ย้า�
20 ยาว พระเยซู ปาบ นี้ ปาบ ก้อง อางเลิง
่ คาโคลาโค แต้ม ชี นี้ ง อางเลิง่ ม้าม้า แน
กงู นา ฮายแบ ปี่ ล่าง ม้า� นี้ แม้ จี่ แง� “กง่าคางญา กงา บ่ามล่าง นู้เวอ ย้า พ่าวลือ
แง� แน� อางอ้าย้า� พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง เวอ พ่าวลืน ปาว�
21 พระเยซู กงู จี่ ว ีด อางซื้ง มาง เวอ� นาง ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือ นา ลากซื่ งกง่า กย้า
ปาว�

