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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ โยฮนั
โยฮนั
ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ โยฮนั มัฮ ป เพอกึ เอะ เกือฮ

ยุง มัฮ พะเยซู �ลปุง จีวติ� ป ตึน ไก เน่อมึ เมือ โรง อ�ื ไม่
�ป ฮอยจ เกิต แปน เนะซองั� อาวต นึง ปลัฮเตะ� ปาวไม
ยุฮ โยฮนั เอจี มัฮ ป ไซฮ อื ไอฮ อาึง� มัฮ ไซฮ อื นึง ซ เกือฮ
แตะ โม ป ลาว เซ เจือ มัฮ พะเยซู พะครติ ไม่ มัฮ อื กวน พะ
จาว เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื (โบ่ต
20 คอ 31)
เมือ โรง อื โยฮนั เกือฮ เอะ ยุง มัฮ พะเยซู �ลปุง จีวติ�

ป ตึน ไก ลอป� ฟวยจ เซ โยฮนั ไซฮ อาึง กัน ซัมคัน โฮวน
เจือ ป เปลีฮ ที มัฮ เนอมึ พะเยซู ป เรอมึ ปุย เกือฮ โปน มัป่
ป ซันญา พะจาว อาึง นึง พะทัม ไพรม โฮ� มัฮ เนอึม กวน
พะจาว ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โยฮนั ไซฮ
ไลลวง ป เพอกึ ตอม พะเยซู นึง ควมัไม ป เกว ไม่ ป ซัมคัน
ยุฮ อ�ื เอะ ยุง ไลลวง โม ป เจือ พะเยซู เบือ อื งอ่น ไม่ โม
ป โอ ญอม เจือ อื งอ่น�
โบ่ต 13 ฮอยจ ละ โบ่ต 17 เกือฮ เอะ ยุ ตอก ฮรกั พะเยซู

ลุกซิก แตะ ไม่ ตอก เกาะ โลม อื รพาวม อื ซาวม กา ซ โฮม
วต ปุย แตะ� ลัก่ ก ลอยจ อื โยฮนั รโฮงะ ไลลวง ตอก โฮม
วต ปุย พะเยซู ไม่ ตอก ฟอง ปุย อื ซองนา โม ป ระ ป คาว�
ไม่ ตอก ยุม อื นึง ไมะซาวแควง� รโฮงะ โรฮ ตอก โกฮ ไอม
แม อื ไม่ ตอก เปลีฮ อื ติ แตะ ละ โม ลุกซิก แตะ� เกือฮ อื
ยุง แจง แน โกฮ ไอม แตะ�
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โยฮนั เนน ตอก เกือฮ พะเยซู จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ
ปุย� จีวติ เซ มัฮ ป โฮลฮ เอนิ ปุย เญือม เจือ อื มัฮ พะเยซู
คระ เซ� ไม่ ลปุง เนอึม ไม่ จีวติ� นึง พะทัม โยฮนั เอะ ยุ
โฮวน เจือ ป ทัมมด่า ป โกว พะเยซู ละ แพป แตะ ไม่ โอเอฮี
ป ไก ลอป� ตอก รอาวม� ไม่ ป โซม ป ปอน� ไม่ ซเปีย� ไม่
แกะ� ไม่ โคะ อะงุน�

ลปุง จีวติ ฮอยจ แปน เนะซองั
1 โฆะ ลัง่ เมือ โรง อ�ื ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ เอจี ตึน ไก�

ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ อาวต ไม่ พะจาว� เอจี มัฮ เนอมึ พะ
จาว� 2 �ลปุง จีวติ� เซ เอจี มัฮ ป ตึน อาวต ไม่ พะจาว เน่
อมึ เมือ โรง อ�ื

3พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ �ลปุง จีวติ� เซ� โอ
เอฮี เมาะ ป เกิต ป ไก เตือง โอยจ อื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป
ยุฮ พะจาว โนก ฮา โกว แตะ ปุย เซ� 4 ปุย เซ เอจี มัฮ กาวะ
งาว ฮกั งุน จีวติ� เอจี มัฮ จีวติ เซ ป มัฮ ซเปีย ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� 5ป ซเปีย เซ เอจี รงั ลอป ลลาึง ก เฟียก อ�ื เฟียก
เซ ปังเมอ โอ ญึ่ต ยุฮ ป ซเปีย เซ ติ ชวง�

6พะจาว เอจี เกือฮ ปุย ฮอยจ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โยฮนั�
7 โยฮนั เซ ฮอยจ ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง ซเปีย เซ ละ ปุย�
มัฮ ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื เจือ ไลลวง เซ เบือ ลปุง ร
โฮงะ แตะ เซ� 8 มัฮ โตว โกะ อื ป มัฮ ซเปีย เซ� มัฮ ฮอยจ
อื ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง ซเปีย เซ� 9 ซเปีย เนอมึ เซ เอจี
รงั ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญอืม เซ เยอ ซเปีย เนอมึ เซ กัม
ลัง ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ�

10 ปุย เซ เอจี อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว เอจี ยุฮ ปลัฮ
เตะ เฮี เบือ ปุย เซ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ โอ ยุง ป มัฮ อ�ื
11 ปุย เซ ฮอยจ นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ
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อื เซ ปังเมอ โอ รปัคัม อ�ื 12 ละ โม ป รปัคัม เมอ ไม่ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง อ�ื พะโอง ปังเมอ เกือฮ อื โฮลฮ แปน กวน
พะจาว� 13 ปุย โม เซ มัฮ เกิต อื เบือ พะจาว� มัฮ โตว เกิต
อื ตอก เกิต ปุย ปลัฮเตะ� มัฮ โตว เกิต อื ตัม รพาวม ปุย ไม่
ป รไม่จ กัมกุยฮ อ�ื มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกิต เตอ�

14 ป มัฮ �ลปุง จีวติ� เซ ฮอยจ เกิต แปน เนะซองั อาวต
ลลาึง เอะ� กุมปอ นึง กุนมุ่น ไม่ ลปุง เนอมึ� เอะ เอจี โฮลฮ
ยุ โญตซัก อ�ื โญตซัก อื เซ เอจี มัฮ ป โฮลฮ อื เน่อมึ นึง
เปือะ แตะ นึง มัฮ อื กวน ติ ยุฮ เปือะ แตะ เซ�

15 โยฮนั รโฮงะ ไลลวง อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �ปุย เฮี เอจี มัฮ
ป อฮั อาึ ซ ฮอยจ รเคะ แตะ โฮ� มัฮ ป ระ ฮา อาึ นึง เอจี
ตึน ไก อื กา อาึ�� อฮั เซ� 16 เอะ เตือง โอยจ เจอ เอจี โฮลฮ
ป ไมจ เน่อมึ นึง กุนมุ่น กุมปอ ยุฮ อื เซ� มัฮ เนอึม กุนมุ่น
โฮฮ ฮา เกียฮ แกต ปุย อ�ื 17พะจาว เกือฮ โกตไม ยุฮ แตะ
ฮอยจ เบือ ไอ โมเซ� กุนมุ่น ไม่ ลปุง เนอึม ปังเมอ ฮอยจ
เบือ พะเยซูครติ� 18 ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป โฮลฮ ยุ พะจาว�
ป มัฮ กวน ติ อื เซ ป อาวต ลอป ซดิ ไม่ เปือะ แตะ เซ� เอจี
เปลีฮ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว ละ ปุย�

ป อฮั ป มวยญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
19 โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ดวน โม ซตุ ไม่ โม

เลวี โฮว เคะ โยฮนั เซ� โม เซ โฮว ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปะ
มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 เญือม เซ โยฮนั รโฮงะ ซื อ�ื เม่าะ โตว ไล แตะ ฮา
ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว อาึ ป มัฮ พะครติ เตอ�� อฮั
เซ�

21 โม เซ ไฮมญ แม อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ตอก เซ โฮ� ปะ มัฮ
เปอะ ปุย� อมั มัฮ เปอะ เอลียา�� อฮั เซ ละ อ�ื
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โยฮนั โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โตว�� อฮั เซ�
�อมั มัฮ เปอะ ปุย อฮั ปุย ซ ฮอยจ ซึป ลปุง พะจาว เซ��

อฮั เซ ละ อ�ื
�มัฮ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
22 โม เซ ไฮมญ แม อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�

รโฮงะ เนิ เดอมึ เอะ ซ เกียฮ อฮั ละ ป ดวน เอะ ฮอยจ เซ�
ปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ ไลลวง โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

23 โยฮนั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ป ครอฮ เน่อมึ นึง
ลาึน เวอืฮ ตอก เฮี โฮ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ คระ ยุฮ
พะโองจาว เกือฮ ซื�� ตอก ป อฮั อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง โฆะ โฮ�� อฮั เซ�

24 โม ป ฮอยจ ไฮมญ อื เซ มัฮ ป ดวน โม ฟารซีิ ฮอยจ�
25 ไฮมญ แม โยฮนั ตอก เฮ�ี �ตัม โอ เปอะ มัฮ พะครติ ไม่
เอลียา ไม่ ป ซ ซึป ลปุง พะจาว เซ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ
ปุย รปั บัป่ติซมา เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 โยฮนั โลยฮ แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เกือฮ เนอมึ ปุย
รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม� ปุย ป ชุง ลลาึง โม เปะ เฮี ป โอ
โม เปะ ยุง ปังเมอ ไก ติ ปุย� 27 มัฮ ปุย เซ ป ฮอยจ รเคะ อาึ
อ�ื ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่
ปุย เซ นึง แตวะ อาึ ฮา�� อฮั เซ� 28 โอเอฮี ไล เซ เอจี เกิต
นึง ยว่ง เบ่ทานี บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� มัฮ นา เซ ก
เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา เยอ�

กวน แกะ ยุฮ พะจาว
29 ปวยฮ พริ เซ แม โยฮนั ยุ เอญี พะเยซู เคะ แตะ� อฮั

เฮ�ี �ตึต แตะ� เอจี มัฮ ปุย เซิต ป มัฮ กวน แกะ ยุฮ พะจาว
ป ญอม รปั มัป่ ยุฮ ปุย เตือง ปลัฮเตะ อื ละ อ�ื 30 เอจี มัฮ
ปุย เซ ป อฮั อาึ ซ ฮอยจ รเคะ แตะ ไม่ ระ ไล อื ฮา อาึ� นึง
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เอจี ตึน ไก อื กา อาึ� 31 ไพรม อื อาึ ยุง โตว โรฮ ป มัฮ อ�ื
อาึ ปังเมอ ฮอยจ เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม�
นึง ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุง ป มัฮ ปุย เซ�� อฮั เซ�

32 โยฮนั เซ รโฮงะ แม ไลลวง อื ตอก เฮ�ี �อาึ ชวน เลีฮ
ลปุ พะจาว เน่อมึ มะลอง ตอก รโกะ เกอื โฮ� เลีฮ อาวต นึง
ปุย เซ� 33 กา เซ อาึ ยุง โตว ป มัฮ อ�ื พะจาว ป ดวน อาึ
ฮอยจ เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม เซ ปังเมอ อฮั อาึง
เฮี เนิ� �ชวน เปอะ เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง ป ออฮ� เอจี
มัฮ ปุย เซ ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั
เซ เนิ� 34 อาึ เอจี ยุ อุ� ปุน แปน พีญัน อ�ื เอจี มัฮ ปุย เซ
ป มัฮ กวน พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ งอ่น
35 ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม โยฮนั ชุง ไม่ ลุกซิก แตะ ลอา

ปุย� 36 มอง แก พะเยซู ลไล โฮว อ�ื อฮั เฮ�ี �ตึต แตะ�
เอจี มัฮ ปุย เซิต ป มัฮ กวน แกะ ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

37 ลุกซิก อื ลอา ปุย เซ เญือม ฮมอง อื ป อฮั อื เซ� โฮว
ฟวต เอนิ พะเยซู ฆาื อ�ื 38 พะเยซู แมฆี ลัก่เคะ แตะ� ยุ
ป โฮว ฟวต แตะ เซ� ไฮมญ อ�ื �เมอ ซาวป เปอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ อฮั เฮ�ี �รปับี่� ปะ อาวต เปอะ ก เมอ�� อฮั

เซ� (รปับี่ อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ปอคู ไม่��
39พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี แลน เมิฮ�� อฮั เซ�
ปุย ลอา เซ เอญี เนอมึ� โฮลฮ เนอมึ ยุ นา ก อาวต อื เซ�

ฮอยจ นา เซ เมาะ ปาวน โมง เมือ กปู อ�ื ลอต อาวต ไม่ อื
ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ�

40 ปุย ลอา ป ฮมอง ป อฮั โยฮนั ไม่ ฟวต อื ลัก่เคะ พะเยซู
เซ� ติ อื มัฮ อนัดรู� มัฮ ปุ ซีโมน เปโตร� 41 อนัดรู โฮว
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ซาวป เอนิ ยุ เอียกระ แตะ ป มัฮ ซีโมน เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอะ เอจี โฮลฮ ยุ เมซิยา เยอ�� อฮั เซ� (เมซิยา เซ เอจี
มัฮ อฮั อื ไม่ กซัต เลือก พะจาว อาึง ป อฮั ปุย พะครติ ไม่��
42 อนัดรู โฮว ตาว เอียกระ แตะ เซ ฮอยจ เคะ พะเยซู� พะ
เยซู แก อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ซีโมน กวน โยฮนั�
ปุย ซ อฮั แม เคฟา ละ เปอะ�� อฮั เซ� (เอจี มัฮ อฮั อื เป
โตร ละ� มัฮ โรฮ อฮั อื ซโมะ ละ��

ฟีลิป ไม่ นาทันเอน
43ปวยฮ พริ ติ ซเงะ อื แม พะเยซู โปวต รพาวม แตะ โฮว

ฮอยจ นึง จังวตั กาลิลี� รโตฮ ยุ ฟีลิป� พะเยซู อฮั เฮี ละ
อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ�

44 ฟีลิป มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ตไซด่า� อาวต ยว่ง ติ ไม่ อนัดรู
ไม่ เปโตร� 45 ฟีลิป โฮว ซาวป นาทันเอน� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปุย ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ไลลวง อื นึง พะทัม โกตไม� ไม่ ป
ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ไลลวง อื โฮ� เอะ เอจี โฮลฮ
ยุ� มัฮ เยซู กวน โยเซป ยว่ง นาซาเรต�� อฮั เซ ละ อ�ื

46นาทันเอน อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ซ เกียฮ ฮอยจ บุย ป ไมจ
ป ญุ่ก นึง เน่อมึ ยว่ง นาซาเรต เตอ�� อฮั เซ�
ฟีลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �เอญี แลน เมิฮ�� อฮั เซ�
47 พะเยซู ยุ เอญี นาทันเอน เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ โม ป

โฮว ไม่ แตะ เซ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย อซิราเอน เนอึม� ไก โตว
ป โอ เนอมึ นึง อ�ื� อฮั เซ�

48 นาทันเอน อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ ยุง เปอะ อาึ ตอก
เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �กา กอก ฟีลิป ปะ เญือม อาวต

ลัง่ เปอะ ฆรมึ โคะ เม เซ� อาึ เอจี ยุ อุ ปะ อา�� อฮั เซ�
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49นาทันเอน อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ
กวน พะจาว� ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ กซัต ยุฮ โม อซิราเอน��
อฮั เซ�

50 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เจือ เปอะ อาึ นึง
อฮั อาึ ติ แตะ ยุ ปะ ฆรมึ โคะ เม เซ� เฆียง เฮี ปะ ซ ยุ เปอะ
ป ระ ไล ฮา เซ แม�� อฮั เซ� 51 พะเยซู อฮั แม อื ละ โม
เซ ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื โม เปะ ซ ชวน
เปอะ โบฮ มะลอง ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ ฮาวกๆ เลีฮๆ โม เต
ปด่า พะจาว ราว ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

2
พะเยซู เปียน รอาวม แปน รอาวม อะงุน

1 ซเงะ ลอวย นึง อื ไก กัน เญือะ ปุย นึง ยว่ง คานา จังวตั
กาลิลี� มะ พะเยซู โฮว โรฮ นา เซ� 2 เญือะ ป เญือะ เซ ปัว
โรฮ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โฮว นึง กัน แตะ เซ� 3 เญือม เอจี
โอยจ รอาวม อะงุน เนอ มะ พะเยซู อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โม
เฮี เยอ โอยจ รอาวม อะงุน ยุฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื*

4 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มะ� เมอยุ เกือฮ เปอะ กัน เฮี
เกว ไม่ อาึ อ�ื เวลา ยุฮ อาึ ดิ ฮอยจ โตว�� อฮั เซ�

5 มะ อื อฮั เฮี ละ โม กวนไจ เญือะ ป เญือะ เซ� �ไมจ
เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน อื โม เปะ ยุฮ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

6 นา เซ ไก ฮมวน ซโมะ นึง แลฮ โม่ว� มัฮ ป โกว โม ยวิ
เญือม พัก อื โอเอฮี ตัม ปซี ปซา ยุฮ แตะ� ฮมวน ซโมะ เซ
ติ ติ กุป รอาวม พอน แลฮ ปุง� 7พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ

* 2:3 2:3 รอาวม อะงุน กอ ญุ โม ยวิ ตัง ฮา ไปล โกยฮ ปุย� นึง โอ อื เรยีง
เปอเซน แอนโกฮอน นึง อ�ื ดัฮ ญุ โฮวน ลอน เกียฮ ญุ่ยจ โรฮ� โม ยวิ กอ ญุ
อื ไม่ โซม แตะ คโนมปัง� รไม่ โรฮ อื ไม่ รอาวม�
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เปอะ เชยีต รอาวม ดุฮ โตะ ฮมวน เฮี เกือฮ นาวก โอยจ
เอนิ�� อฮั เซ� กวนไจ เญือะ เซ เชยีต เนอึม ดุฮ รอาวม
โตะ ฮมวน เซ ปอ นาวก อื ฮอยจ นึง มวยญ อื เตือง โอยจ
อ�ื 8ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เชยีต ตาว ละ ป มัฮ
จาวพัป เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
โม เซ เชยีต เนอมึ ตาว อ�ื 9 เญือม จิม ป มัฮ จาวพัป เซ

แลน รอาวม ป เอจี เปียน แปน รอาวม อะงุน เซ ยุง โตว เน่
อมึ ก ฮอยจ อ�ื มัฮ โม กวนไจ อื โน่ง ป ยุง เงอ� จาวพัป
เซ กอก ปรเมะ ซ เญือะ เซ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื 10 อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปุย กอ ตาว รอาวม อะงุน ไมจ รกา� เญือม เอจี
โฮวน ญุ ปุย อื ตาว แม ป โอ อื ทัน ไมจ� ปะ เกียฮ แฮรน
โน่ง เปอะ รอาวม อะงุน ไมจ ฮอยจ ปเล่ีย เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

11 กัน เฮี มัฮ ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู โฮน เมือ โรง อ�ื มัฮ
ยุฮ อื นึง ยว่ง คานา จังวตั กาลิลี� มัฮ เปลีฮ อื โญตซัก แตะ
ละ ปุย นา เซ� โม ลุกซิก อื อาึง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื
12 กัง เคะ เอ พะเยซู ไม่ มะ อื ไม่ โม ปุ อื ไม่ โม ลุกซิก อ�ื
เลีฮ ฮอยจ นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� อาวต นา เซ ลอา ลอวย
ซเงะ�

พะเยซู โครฮ ป โอ ไมจ โอก ฮา วฮินั
(มท� 21:12; มก� 11:15; ลก� 19:45)

13 กัน เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง� พะเยซู ฮาวก ฆาื
อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� 14 เญือม เลียก อื โตะ ควง วฮินั�
รโตฮ ยุ ป โชะ โมวก� ป โชะ แกะ� ป โชะ รโกะ เกอ�ื ไม่ ป
งาวม มอง โบ โตะ ยุฮ แตะ ละ ซ รตู แตะ มาื� 15 พะเยซู
ตุย โม่ะ ยุฮ ไมะแซ นึง อ�ื โครฮ ซัตซิง โม เซ โอก ฮา ควง
วฮินั เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง แกะ เตือง โมวก เซ� รเคอปึ
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โตะ ยุฮ โม ป รตู มาื เซ� เกือฮ มาื ยุฮ อื เฮยี ไฮ เตือง โอยจ
อ�ื 16 อฮั เฮี ละ โม ป โชะ รโกะ เกอื เซ� �ตุย โอเอฮี โม เฮี
เกือฮ โอก แปฮ� ปุ เกือฮ วิฮนั ยุฮ เปือะ เกอะ แปน นา ก
โชะ ก นาวง ปุย โอเอฮี�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โม ลุกซิก อื โตก เอนิ ฆาื อื ละ พะทัม ป อฮั เฮ�ี �โอ
พะจาว� รพาวม แด่น เนอะ นึง ฮรกั แตะ วฮินั ยุฮ เปอะ ซ
ฮะ ยุฮ โกะ โอะ ตอก งอ โฮ��

18 โม ยวิ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �กัน ซัมคัน ตอก เมอ ป ซ
เปลีฮ เปอะ เกือฮ เอะ ยุง ไก อมันัต เปอะ ละ ยุฮ เปอะ โอ
เอฮี ตอก เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เญื่อฮ วฮินั เฮี เกือฮ
ไลจ เมิฮ� ไน ลอวย ซเงะ อาึ ซ โก โคระ แม เยอะ�� อฮั
เซ�

20 โม ยวิ อฮั เฮี ละ อ�ื �วิฮนั เฮี ปุย ยุฮ อื รปาวน โรฮ
แลฮ เนอมึ� ปะ อมั ซ ยุฮ เปอะ ลอวย ซเงะ โน่ง�� อฮั เซ�
21 วฮินั อฮั พะเยซู เซ มัฮ อฮั อื ไม่ โกะ เนอมึ โกะ แตะ ไอฮ�
22 เญือม เอจี โกฮ ไอม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� โม ลุกซิก อื
โตก ฆาื อื ละ ป อฮั อื อาึง เซ� เจือ ป อฮั พะทัม ไม่ ป อฮั
พะเยซู อาึง ฆาื อ�ื

พะเยซู ยุง ป อาวต กไน ปุย
23 เญอืม อาวต พะเยซู นึง เวยีง เยรูซาเลม ติ เจน ไก กัน

เลียง ฌาว เยอ� โฮวน ป อฮั ติ แตะ เจือ อื นึง ยุ อื ยุฮ อื ป
ซัมคัน� 24 พะเยซู ปังเมอ โอ อาึง รพาวม แตะ นึง โม เซ
นึง ยุง อื โตะ รพาวม ปุย โครยญ โฆะ อ�ื 25 จัมเปน โตว อื
เกือฮ ปุย ไฮญ รโฮงะ ไลลวง ปุย ละ แตะ� นึง ยุง อื ไอฮ ป
อาวต กไน ปุย โครยญ เจือ�



โยฮนั 3:1 x โยฮนั 3:11

3
พะเยซู ไม่ นิโคเด่โม

1 ไน โม ฟารซีิ ไก ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ นิโคเด่โม� มัฮ
ป ระ ป คาว ลลาึง โม ยวิ ติ ปุย� 2 ปุย เซ โฮว เลีม เคะ พะ
เยซู เมือ ก ซาวม อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาจาน� เอะ เอจี ยุง
เงอะ มัฮ เปอะ อาจาน ดวน พะจาว ฮอยจ เจอ� แจง โอ ปุย
ซ เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ตอก ยุฮ ปะ อื โนก ฮา อาวต พะจาว
ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

3พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
ปุย ดัฮ โอ เกิต โคระ โฮ� ซ โฮลฮ โตว ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ�

4 นิโคเด่โม อฮั เฮี ละ อ�ื �ป เอจี กวต ซ เกียฮ เกิต โคระ
แม ตอก เมอ� อมั ซ เกียฮ เลียก เกิต แม เน่อมึ โตะ เวยีก
มะ แตะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ�

5พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
ปุย ดัฮ โอ เกิต เบือ รอาวม ไม่ ลปุ พะจาว ซ โฮลฮ โตว เลียก
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� 6 เนะซองั ปุย เกียฮ เกือฮ ปุย เกิต
นึง เนะซองั แตะ โน่ง� ลปุ พะจาว ปังเมอ เกียฮ เกือฮ ปุย
เกิต นึง ลปุ แตะ� 7 ปุ เงอตึ ฆาื ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปุย
เตือง โอยจ อื ไมจ อื เกิต โคระ แม� 8 กาื ดัฮ ฆวต โฮว ลัก่
ออฮ โฮว ลัก่ เตฮ� กาื เซ ปะ เอจี ฮมอง เปอะ ลอยฮ อ�ื ปัง
เมอ โอ เปอะ ยุง เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ ลัก่ โฮว อ�ื เมาะ ป เกิต
เบือ ลปุ พะจาว มัฮ โรฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ�

9 นิโคเด่โม อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ตอก เซ ซ เกียฮ แปน
ตอก เมอ�� อฮั เซ�

10พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี มัฮ เปอะ คู เพอกึ โม
อซิราเอน� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง ไลลวง เฮี เฟือฮ� 11 อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เอะ อฮั โอเอฮี เอจี ยุง แตะ� ร
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โฮงะ โอเอฮี ละ เปอะ ตัม ป ยุ ป ยุง แตะ� โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ญอม ไอฮ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ� 12 เญือม อฮั
อาึ ไลลวง ปลัฮเตะ เฮี ละ เปอะ� ปะ เจือ เปอะ โตว� ดัฮ อาึ
ซ อฮั ไลลวง เมือง มะลอง ละ เปอะ ซ เกียฮ เจือ แม เปอะ
ตอก เมอ� 13 ดิ ไก โตว ป ฮาวก เมือง มะลอง โนก ฮา ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ� ป เอจี เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง เซ�
14 ยวก ไอ โมเซ อาึง ซโอยญ ไร ซเงี นึง โคะ เญอืม อาวต อื
นึง ลาึน เวอืฮ ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ ปุย ยวก ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ตอก เซ โรฮ� 15 เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ซ
ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เบือ อ�ื ซ ตอก โรฮ ไลลวง ป ยุฮ
ไอ โมเซ เซ โรฮ�

16�พะจาว ฮรกั ปุย ปลัฮเตะ ปอ ปุน เกือฮ อื กวน ติ แตะ
ฮอยจ ละ อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะจาว เซ ซ
ยุม โตว ติ ตื เนอึม� มัฮ โฮลฮ อื จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ�
17พะจาว เอจี เกือฮ กวน แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� มัฮ โตว
ฮอยจ รเตีฮ อื ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฮอยจ เกือฮ อื
ปุย โปน มัป่ ยุฮ แตะ� 18 ป อาึง รพาวม แตะ นึง กวน พะ
จาว เซ เญือะ ลอก โตว กัน รเตีฮ� ป โอ อาึง รพาวม แตะ
นึง อื เอจี ลอก กัน รเตีฮ� มัฮ ฆาื โอ อื อาึง รพาวม แตะ นึง
กวน พะจาว ติ เซ� 19 ป มัฮ กัน รเตีฮ อื เซ เอจี มัฮ ตอก
เฮ�ี ป ซเปีย เอจี ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ปุย ปังเมอ ฮรกั ป เฟี
ยก ฮา ป ซเปีย นึง ฆอก กัน ยุฮ อ�ื 20 เมาะ ป ยุฮ กัน ฆอก
ตึน กอ เกละยุ ป ซเปีย ไม่ โอ อื โรวต ฮอยจ นึง อ�ื ฮอ นึง ซ
โอก กัน ยุฮ แตะ เซ� 21 เมาะ ป ยุฮ กัน ซืไซ ปังเมอ ฮอยจ
นึง ก ซเปีย อ�ื นึง ซ เกือฮ อื ปุย ยุ ยุฮ แตะ กัน ไม่ เปิง แตะ
พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

โยฮนั รโฮงะ ไลลวง พะเยซู
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22ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว เลียก นึง จังวตั ยู
เด่ีย� อาวต ดิ นา เซ ติ วงั� เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� 23 เญื
อม เซ โยฮนั เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติซมา นึง ยว่ง ไอโนน นึง
โฮวน รอาวม นา เซ� ยว่ง เซ ซดิ ไม่ ยว่ง ซาลิม� ปุย ฮอยจ
รปั แนฮ บัป่ติซมา นา เซ� 24 เญือม เซ เยอ ปุย ดิ ดุฮ โตว
โยฮนั โตะ คอก� 25 ไก โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ เก ปุ แตะ ไม่ ลุก
ซิก โยฮนั นึง ไลลวง ปซี ปซา พัก ปุย โอเอฮี� 26 โม เซ เอญี
เคะ โยฮนั ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ปุย ป รโฮงะ ปะ
ไลลวง อื เญอืม อาวต เปอะ ไม่ บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่
เติต โฮ� กัมลัง เกือฮ โรฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� ปุย โฮว เคะ อื
เตือง โอยจ แตะ�� อฮั เซ�

27 โยฮนั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว ปุย ป โฮลฮ โอ
เอฮี โนก ฮา เกือฮ พะจาว อื ละ อ�ื 28 โม เปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ไอฮ อฮั อาึ ติ แตะ โอ มัฮ พะครติ เตอ� พะจาว มัฮ
ดวน อื อาึ โฮว รกา พะครติ เซ� 29 ป ซ โฮลฮ ปเครฮี เอจี
มัฮ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ� ปุโฮมว กวน เบลีย เซ มอง งอ่ต
ลเลาะ กวน เบลีย เซ� ไมจ มวน รพาวม นึง ฮมอง แตะ
ลเลาะ กวน เบลีย ซ เญือะ เซ� ตอก โรฮ เซ� ไมจ มวน
รพาวม อาึ เอจี กุม เอจี ปอ เนอึม โรฮ เบือ อ�ื 30 ไลลวง
ปุย เซ ไมจ อื ระ ปุๆ� ไลลวง อาึ นึง อื ปังเมอ ไมจ อื แตวะ
ปุๆ�� อฮั เซ โยฮนั�

ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง
31 ป ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ ฮลาวง อื มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ

เตือง โอยจ อ�ื ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ� อู โรฮ ไลลวง ปลัฮเตะ� ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะ
ลอง มัฮ ป ระ ไล ฮา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 32 ปุย เซ รโฮ
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งะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ ละ ปุย� ปังเมอ โอ ไก ป ฆวต ไอฮ ป
อฮั อ�ื 33 ดัฮ ไก ป ไอฮ ป อฮั อื เอจี เมาะ โรฮ ลัปลอง อื มัฮ
ป อฮั พะจาว เซ ป เนอมึ ป แนม� 34 ป ดวน พะจาว ฮอยจ
เซ อฮั ลปุง พะจาว นึง เอจี เกือฮ พะจาว ลปุ แตะ ละ อื กุม
ปอ� 35 ป มัฮ เปือะ อื ฮรกั เนอึม กวน แตะ เซ� เอจี เกือฮ
โอเอฮี เตือง โอยจ อื อาวต ฆรมึ อมันัต อ�ื 36ป อาึง รพาวม
แตะ นึง กวน พะจาว เซ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ป
โอ เจือ กวน อื เซ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ� ปุย เซ มัฮ
นัม ยุ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ แตะ�

4
พะเยซู อู ดิ ไม่ ปรโปวน ซามาเรยี

1 โม ฟารซีิ ฮมอง โฮลฮ พะเยซู ลุกซิก แตะ โฮวน ฮา โย
ฮนั ไม่ เกือฮ อื รปั บัป่ติซมา� 2ญันได่ มัฮ โตว พะเยซู ไอฮ
ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� มัฮ โม ลุกซิก อ�ื 3 เญือม เอจี
ยุง พะเยซู ฮมอง โม ฟารซีิ ไล เซ� โอก โฮว แม ฆาื อื ฮา จัง
วตั ยูเด่ีย ละ ซ ฮอยจ แตะ นึง จังวตั กาลิลี�

4 จัมเปน โฮว ฆาื อื คระ จังวตั ซามาเรยี� 5 ลไล โฮว อื
ฮอยจ นึง ยว่ง ซิคา จังวตั ซามาเรยี� ซดิ ไม่ นาตี ป เกือฮ
ยาโคป ละ โยเซป ป มัฮ กวน แตะ� 6 นัมโม่ ยุฮ ยาโคป ไก
โรฮ นา เซ� พะเยซู โซะไมญ นึง โฮว แตะ นึง คระ� เญื่อฮ
งาวม โบ นัมโม่ เซ� ปุก เมือ งอ่น ซเงะ� 7-8 โม ลุกซิก อื
เอจี โฮว เลียก โตะ ยว่ง ละ ซ รวี แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�
เญอืม เซ ฮอยจ เชยีต ปรโปวน รอาวม นึง ติ ปุย� มัฮ โม

ซามาเรยี� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว ญุ รอาวม ยุฮ เปอะ
เญี่ยะ�� อฮั เซ�

9 ป มัฮ ปรโปวน จังวตั ซามาเรยี เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ
มัฮ เปอะ โม ยวิ� อาึ มัฮ โม ซามาเรยี� เกียฮ ปัว โน่ง เปอะ
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ญุ รอาวม นึง อาึ เมอ�� อฮั เซ� (โม ยวิ ไม่ โม ซามาเรยี
ตึน โอ ญอม ลเลียก รไม่ ไม่ ปุ แตะ��

10พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ยุง เปอะ ป เกือฮ ป กอยฮ
พะจาว ละ ปุย� ไม่ ยุง เปอะ ป ปัว ญุ รอาวม นึง แตะ เฮ�ี
ปะ ตึน ซ ปัว เปอะ นึง ปุย เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ เกือฮ รอาวม
จีวติ ละ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

11 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก� ปะ ไก เปอะ โตว
ควน เชยีต รอาวม ยุฮ� นัมโม่ เฮี โด่ะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
รอาวม จีวติ เซ เน่อมึ ก เมอ� 12 ปะ อมั มัฮ เปอะ ป ระ ฮา
ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ� ป เกือฮ นัมโม่ เฮี ละ เอะ�
ยาโคป เซ เอจี โฮลฮ ญุ รอาวม นึง อื เตือง กวน อื เตือง คอง
เลียง อ�ื� อฮั เซ�

13 พะเยซู โลยฮ อ�ื �เมาะ ป ญุ รอาวม เฮี แจง ซ ฆวต
ญุ แม อื โครยญ โฆะ แตะ� 14 เมาะ ป ญุ รอาวม เกือฮ อาึ
ละ แตะ ปังเมอ โอ เญาะ ซ ฆวต ญุ แม อื ติ ชวง� รอาวม
เกือฮ อาึ ละ อื เซ ซ แปน รอาวม ปลาฮึ ป ปัต ลอป กไน โกะ
อ�ื เอจี มัฮ รอาวม เซ ป แปน จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ
อ�ื� อฮั เซ�

15 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก� เกือฮ รอาวม เซ
ละ อาึ เมิฮ� เดอมึ เมอะ โอ เญาะ ซ ฆวต ญุ แม� เดอมึ โอ
เญาะ ซ โฮลฮ โฮว เชยีต ก ซไง อื ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว กอก ปรเมะ เญือะ เปอะ
ฮอยจ นา เฮี เมอะ�� อฮั เซ�

17ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ไก โตว ปรเมะ เญือะ�� อฮั
เซ�
พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก อฮั เปอะ ติ แตะ โอ

ไก ปรเมะ เญือะ อา� 18ญันได่ ปะ เอจี ไก พอน ปุย ปรเมะ
เญือะ เปอะ� ป อาวต ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮี มัฮ เนอึม โตว ปร
เมะ เญือะ เปอะ� ป อฮั ปะ เซ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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19ปรโปวน เซ อฮั เฮ�ี �เอยีก� อาึ เอจี ที เนิ มัฮ เปอะ ป
ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย� 20 จัตเจือ ไพรม เอะ กอ ไว พะจาว
นึง บลาวง เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ โม ยวิ ปังเมอ อฮั เปอะ มัฮ นึง
เวยีง เยรูซาเลม ก ไมจ ปุย ไว พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

21 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ออ� เจือ อาึ อื เมิฮ� เอจี ซ เติง
เวลา เญือม โอ ปุย เญือะ ซ ไว เปือะ เกอะ นึง บลาวง เฮ�ี
นึง เวยีง เยรูซาเลม ปุ โรฮ ซ ไว อ�ื 22 โม เปะ ป มัฮ โม ซา
มาเรยี ไว เปอะ ป โอ แตะ ยุง� เอะ ยุง เงอะ ป ไว แตะ เซ�
ไลลวง เกือฮ พะจาว ปุย โปน มัป่ ซ โอก เน่อมึ นึง โม ยวิ�
23 ซ ไก ติ ซเงะ� ซเงะ เซ เอจี ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี เญือม เซ
โม ป ไว เนอมึ เปือะ เกอะ ซ ไว อื นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่
ลปุง เนอมึ� มัฮ โม ป ไว ตอก เซ ป ปุก เนอมึ รพาวม เปือะ
เกอะ� 24 พะจาว มัฮ ลปุ� โม ป ไว เนอึม อื ไมจ อื ไว นึง
รพาวม รโม่ยฮ แตะ ไม่ ลปุง เนอมึ�� อฮั เซ�

25 ปรโปวน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง เงอะ ซ ฮอยจ
เมซิยา� (มัฮ ป อฮั ปุย พะครติ ไม่ เซ�� เญือม เอจี ฮอยจ
ปุย เซ ซ รโฮงะ โอเอฮี ละ เอะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

26พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ ป อู ดิ ไม่ เปอะ เฮี
ป มัฮ ปุย อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 เญอืม เซ ฮอยจ เอนิ โม ลุกซิก อ�ื โม เซ เงอตึ โรฮ ฆาื
อู พะเยซู ไม่ ปรโปวน เซ� ปังเมอ โอ ไก ป โรวต ไฮมญ ปร
โปวน เซ ติ ปุย เนอึม� �เมอ ฮอยจ ซาวป เปอะ นา เฮ�ี�
โรวต โตว อฮั เซ ละ อ�ื �เมอยุ อู เปอะ ไม่ ปรโปวน เซ��
ฆวต อฮั เซ ละ พะเยซู ปังเมอ โอ โรฮ โรวต อฮั อื ละ อ�ื

28 ปรโปวน เซ ละ อาึง โดง รอาวม ยุฮ แตะ นา เซ� แม
เลียก โตะ ยว่ง� อฮั เฮี ละ ปุย� 29�โฮว แลน ปรเมะ ป เกีย
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ฮ รโฮงะ ไล ยุฮ อาึ เนิ โครยญ เจือ เซ เมอะ� ปุย เซ โม่ มัฮ
พะครติ�� อฮั เซ�

30 เญือม เซ ปุย โม เซ โอก ฮา ยว่ง แตะ ฆาื อื โฮว โรฮ
เคะ พะเยซู� 31 เญือม เซ โม ลุกซิก อื ดวน พะเยซู โซม�
�ปอคู� โซม�� อฮั เซ ละ อ�ื

32พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ไก ป โซม ป โอ โม เปะ
ยุง�� อฮั เซ�

33 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �อมั เอจี ไก งอ่น
ป ตาว ป โซม ละ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

34 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เญือม ยุฮ ฮุ ตัม ปุก อื
รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ ไม่ เกือฮ ฮะ กัน ยุฮ อื ฟวยจ� เอจี
มัฮ เซ ป โซม ยุฮ อาึ อ�ื 35 โม เปะ อฮั ลัง่ เปอะ ซ ไก ปาวน
เคิ กา ปุน เฮงาะ ออ� โม่ เปอะ อฮั� งอ่ต แลน� ซ อฮั อาึ ละ
เปอะ� แก แลน ลัก่ ชจิ เซิต เมิฮ� เอจี ซเงี เฮงาะ ออ� เอจี
เคราะ มัก� 36ป มัก เฮงาะ เซ โฮลฮ จัง โฮลฮ ลา แตะ� ไม่
แฮรน อื อาึง ลังวนั กัน ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ ละ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ แตะ� ป วนั เฮงาะ ไม่ ป มัก เฮงาะ เซ ไมจ มวน ดิ
รพาวม ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื 37ป กอ อฮั ปุย เยอ เอจี มัฮ ป เนอึ
ม� �ไก ป วนั ติ ปุย� ไก ป มัก ติ ปุย�� อฮั เซ� 38 อาึ เอจี
ดวน โม เปะ โฮว มัก เตือง โอ เปอะ โฮลฮ โอก เรยีง แตะ ละ
ซมา แตะ� มัฮ ปุย ไฮญ ป โอก เรยีง แตะ ละ อ�ื แปน กุน
ละ โม เปะ นึง เอจี ยุฮ โม เซ อาึง ละ เปอะ�� อฮั เซ�

39 ปุย ซามาเรยี ยว่ง เซ โฮวน ป เจือ พะเยซู นึง ฮมอง
แตะ อฮั ปรโปวน เซ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ เกียฮ รโฮงะ ไล ยุฮ
อาึ เนิ โครยญ เจือ�� อฮั อื ตอก เซ ปรโปวน เซ� 40 เญอืม
ฮอยจ โม ซามาเรยี เคะ พะเยซู� ปัว อื อาวต ไม่ แตะ� พะ
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เยซู อาวต เนอึม ไม่ อื นา เซ ลอา ซเงะ� 41 ปุย ไฮญ โฮวน
ป เจือ เบือ ฮมอง แตะ ป อฮั พะเยซู ไอฮ�

42ฟวยจ เซ โม เซ อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �ปเล่ีย เฮี มัฮ
โตว เจือ เบือ ป อฮั ปะ โน่ง� มัฮ โรฮ เบือ เอจี ฮมอง โกะ
โอะ ไอฮ ป อฮั อ�ื เอจี ยุง เงอะ มัฮ เนอมึ อื ปุย เฮี ป เกือฮ
ปุย โปน มัป่ เตือง ปลัฮเตะ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู เกือฮ กวนดุ ไฮ โซะ ติ ปุย
43 ฟวยจ เซ ลอา ซเงะ เอ� พะเยซู โอก ฮา นา เซ ลอต

โฮว ฮอยจ จังวตั กาลิลี� 44พะเยซู เอจี รโฮงะ ไอฮ อื ตอก
เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะจาว ไก โตว ป นัปทื นึง ยว่ง โกะ อื ไอฮ
แฮ�� อฮั เซ� 45 เญือม เอจี เลียก อื จังวตั กาลิลี เยอ โม
กาลิลี รโนฮ รชงึ อ�ื โม เซ เอจี โฮลฮ โฮว ยุ ป ซัมคัน ยุฮ อื
โครยญ เจือ ติ เจน ไก กัน เลียง ปุย นึง เวยีง เยรูซาเลม�

46พะเยซู ฮอยจ แม นึง ยว่ง คานา จังวตั กาลิลี แม� มัฮ
นา ก ยุฮ อื รอาวม เกือฮ แปน รอาวม อะงุน โฮ� นึง ยว่ง
คาเพรนาอุม เซ ไก จาวไน ติ ปุย โซะ กวน รเมะ� 47 เญือม
เอจี ฮมอง จาวไน เซ โอก พะเยซู ฮา จังวตั ยูเด่ีย ไม่ เอญี
เลียก อื จังวตั กาลิลี เยอ� ปุย เซ ฮอยจ เคะ อ�ื ปัว อื เลีฮ
ฮอยจ ยว่ง แตะ ละ ซ เกือฮ อื เรอมึ กวน แตะ เซ เกือฮ ไฮ�
นึง เอจี ซ ยุม ลอป เนอมึ กวน อื เซ�

48พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ดิ ยุ ป ซัม
คัน ปอ เงอตึ ปุย นึง โฮ� ตึน โอ เปอะ ซ เจือ�� อฮั เซ�

49 จาวไน เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปัว ปะ เลีฮ ไม่ อาึ
กา ยุม กวน เนอะ�� อฮั เซ�

50 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� กวน เปอะ เซ ซ
ไอม�� อฮั เซ�
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ปุย เซ เจือ อื ป อฮั พะเยซู ละ แตะ เซ� เอญี เนอึม ฆาื
อ�ื 51 ลไล เอญี อื นึง คระ รโตฮ ยุ กวนไจ แตะ� โม เซ ร
โฮงะ เอจี มัฮ กวน อื เซ นัม ไอม ละ อ�ื 52 เญอืม เซ ไฮมญ
เวลา ฌักแฟน กวน แตะ เซ� โม กวนไจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�โฆะ เนิ เมาะ ไบ่ โมง อาวต ฮอยจ โซะ อ�ื� อฮั เซ�

53 เญือม เซ เปือะ อื โตก ละ มัฮ อื เวลา อฮั พะเยซู กวน
แตะ เซ ซ ไอม� ปุย เซ เจือ พะเยซู ฆาื อื เตือง กวน เตือง
เฌือต แตะ� 54 เอจี ไก ลอา โฮน เตือง เซ ป ซัมคัน ยุฮ พะ
เยซู ฟวยจ โอก อื ฮา จังวตั ยูเด่ีย ฮอยจ จังวตั กาลิลี�

5
ป โซะ โบ นอง

1 ฟวยจ เซ ไก แม กัน ชลอง ยุฮ โม ยวิ นึง เวยีง เยรูซา
เลม� พะเยซู ฮาวก ฆาื อื นา เซ� 2 โบ โตะ รเวอืะ แกะ นึง
เวยีง เยรูซาเลม เซ ไก นอง นึง ติ ไม่ ซาลา พอน ลัง� นึง
ลปุง ฮบีรู อฮั เบ่ตซาทา ไม่ นอง เซ� 3 โตะ ซาลา โม เซ
โฮวน ป โซะ ไอจ นึง� จัก ไง่ งอ่น� คาโด่ งอ่น� ยุม เตะ ยุม
ชวง งอ่น� 4 (โม เซ มอง เญอืม พุกเพยีก รอาวม เซ� นึง ไก
เตปด่า ยุฮ พะจาว ติ ปุย ป ฮอยจ เกือฮ รอาวม โตะ นอง เซ
พุกเพียก แปน แปน ฮอยจ แตะ� เญือม พุกเพียก รอาวม
เซ ป โฮลฮ เลีฮ โตะ รอาวม เซ รกา ซ ไฮ ป โซะ อาวม เซ
เบือ อ�ื� * 5 นา เซ ไก ปรเมะ โซะ นึง ติ ปุย� เอจี ไก งว่ย
ซเตะ เนอมึ โซะ อื เซ� 6 เญอืม ยุ พะเยซู ไม่ เอจี ยุง อื เล่ีญ
อาวต อื นา เซ� ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �ปะ อมั ฆวต ไฮ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื
* 5:4 5:4 นึง พะทัม ไพรม งอ่น อื ไก โตว คอ 4 นึง�
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7 ปุย โซะ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอียก� เญือม พุกเพียก
รอาวม เซ ไก โตว ป เรอมึ ยวก อาึง เงอะ โตะ นอง เซ� ลไล
โฮว อาึ อื เอจี เลีฮ ปุย ไฮญ กา เยอะ�� อฮั เซ�

8 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โกฮ ยวก โรวก ซัต ไอจ เปอะ�
โฮว ไม่ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 เญือม เซ ปรเมะ โซะ เซ ไฮ
เอนิ จุบัน่ เอนิ� ยวก โรวก ซัต ไอจ แตะ โฮว ไม่ อ�ื
ซเงะ เซ ปุก ซเงะ ลโล่ะ� 10 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ป โซะ

เอจี ไฮ เซ� �เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ลโล่ะ� กลอม เปอะ โรวก
ซัต ไอจ แตะ เซ มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ
อ�ื

11 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ปุย ป เรอมึ อาึ เกือฮ ไฮ เซ ดวน อาึ
ยวก โรวก ซัต ไอจ แตะ โฮว ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

12 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ป ดวน ปะ ยวก ปุ โฮว ซัต
ไอจ แตะ เซ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�

13 ป ไฮ โซะ เซ ยุง โตว ป มัฮ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี บระ พะเยซู
โฮว ฮา นึง โฮวน ป อาวต นา เซ�

14 กัง เคะ เอ พะเยซู รโตฮ ยุ ปุย เซ โตะ ควง วฮินั� อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไตม อาึง� ปะ เอจี ไฮ เปอะ� ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต
เตอ เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก ป โซะ ฮา เซ แม�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 ปุย เซ โอก โฮว รโฮงะ อื ละ โม ยวิ มัฮ อื พะเยซู ป เกือฮ
โกะ แตะ ไฮ เซ�

16 มัฮ เซ ป โคมเฮง โม ยวิ พะเยซู ฆาื อื นึง กอ เกือฮ อื
ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ� 17 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �เปือะ
เกอะ ยุฮ ลอป กัน ฮอยจ ปเล่ีย� อาึ ยุฮ แนฮ โรฮ โฮะ�� อฮั
เซ� 18 มัฮ เซ ป โฮว โม ยวิ ละ ซาวป แตะ ยุฮ ยุม ไม่ อื ฆาื
อ�ื มัฮ โตว ฆาื พิต อื โกตไม ซเงะ ลโล่ะ เซ โน่ง� มัฮ โรฮ
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ฆาื อฮั อื พะจาว มัฮ เปือะ แตะ� เญือม อฮั อื ตอก เซ เอจี
มัฮ เมีญ อื ติ แตะ บรญิ ไม่ พะจาว�

กวน พะจาว มัฮ ป เกียฮ ซอ ป ยุม
19พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึ

ม อ�ื กวน อื เซ ยุฮ โตว โอเอฮี นึง โกะ แตะ� มัฮ ยุฮ อื ตัม
ป เอจี ยุ อื ยุฮ เปือะ แตะ โน่ง� ยุฮ เปือะ อื ตอก ออฮ กวน
อื ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� 20 เปือะ อื ฮรกั กวน แตะ� เมาะ ป
มัฮ กัน ยุฮ แตะ เปลีฮ อื ละ กวน แตะ เซ โครยญ เจือ� ซ
เปลีฮ กัน ระ ไล ฮา เซ แม ละ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เง
อตึ นึง� 21 เปือะ อื เกือฮ ป ยุม โกฮ ไอม ไก แม จีวติ ตอก
ออฮ� กวน อื เกือฮ โรฮ จีวติ ละ ปุย ตัม รพาวม โกะ แตะ
ตอก เซ โรฮ� 22 เปือะ อื รเตีฮ โตว ปุย ติ ตื เนอึม� กัน ร
เตีฮ เตือง โอยจ อื เอจี มอป อาึง อื ละ กวน แตะ� 23 นึง ซ
เกือฮ อื ปุย นัปทื ป มัฮ กวน แตะ เซ เตือง โอยจ แตะ� ตอก
นัปทื ปุย เปือะ อื โรฮ� ป โอ นัปทื กวน อื เซ มัฮ โรฮ โอ อื
นัปทื เปือะ อื ป ดวน กวน แตะ เซ ฮอยจ โรฮ�

24 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป งอ่ต ลปุง ร
โฮงะ อาึ อ�ื ไม่ เจือ อื ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ� ปุย เซ ไก จีวติ
โอ เญาะ ไก ลอยจ� ซ ลอก โตว กัน รเตีฮ� เอจี มัฮ โปน อื
ยุม ไม่ โฮลฮ อื จีวติ แตะ� 25 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื เอจี ซ เติง เวลา อ�ื เอจี ฮอยจ เนอึม ปเล่ีย เฮ�ี โม ป
ยุม ซ ฮมอง ลเลาะ กวน พะจาว� เมาะ ป โฮลฮ ฮมอง เซ ซ
โกฮ ไอม แม� 26 เปือะ อื เซ มัฮ กาวะ งาว ฮกั งุน จีวติ ละ
ปุย ตอก ออฮ� เอจี เกือฮ โรฮ กวน แตะ แปน กาวะ งาว ฮกั
งุน จีวติ ละ ปุย ตอก เซ โรฮ� 27 เกือฮ โรฮ อื ไก อมันัต ละ
ซ ปุน รเตีฮ อื ปุย นึง มัฮ อื กวน ปุย ปลัฮเตะ�
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28 �โม เปะ� ปุ เงอตึ ฆาื ไล เฮี เยอ� เอจี ซ เติง เวลา
อ�ื เญือม เซ โม ป เอจี อาวต โตะ รมอยจ เจอ ซ ฮมอง ตื
ลเลาะ อ�ื 29 ซ โฮลฮ เอนิ โอก ฮา โตะ รมอยจ เซ� ป ยุฮ
ป ไมจ ซ โกฮ ไอม แม ละ จีวติ แตะ� ป ยุฮ ป ฆอก ซ โกฮ
ไอม แม ละ ซ ลอก แตะ กัน รเตีฮ ไม่ ซ โฮลฮ อื ตุต แตะ�
30 อาึ อื เกียฮ ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อาึ
รเตีฮ โอเอฮี ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โน่ง� กัน รเตีฮ อาึ
ปุย มัฮ ป ซื ฆาื อ�ื อาึ มัฮ โตว ซาวป ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�

ซกิ พญีัน ยุฮ พะเยซู
31�อาึ ดัฮ แปน ไอฮ ซกิ พญีัน ละ โกะ แตะ โฮ� ป อฮั อาึ

เซ ตอก ป โอ เนอึม ละ ปุย ฆาื อ�ื 32 เอจี ไก ติ ป แปน ซกิ
พีญัน ละ อาึ อ�ื อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ป อฮั ป มวยญ อื นึง
ไลลวง อาึ เซ ป เนอมึ�

33 �โม เปะ ดวน เปอะ ปุย โฮว เคะ โยฮนั� โยฮนั เซ รโฮ
งะ ไลลวง ลปุง เนอึม ละ เปอะ� 34 อาึ ปังเมอ โอ ไอฮ ปุย
ปลัฮเตะ แปน ซกิ พีญัน ยุฮ แตะ� อาึ มัฮ อฮั ละ เปอะ นึง
ฆวต เกือฮ โม เปะ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 35 โยฮนั เซ มัฮ
ตอก ออม ป ซอต รงั ซเปีย แตะ ละ ปุย� โม เปะ ญอม เปอะ
ญันด่ี นึง ซเปีย ยุฮ อื เซ ติ วงั�

36 �ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ อื ปังเมอ ระ แม ฮา ลปุง พีญัน ป
อฮั โยฮนั เซ� เอจี มัฮ กัน เกือฮ เปือะ เกอะ เนิ ละ ซ เกือฮ
อื อาึ ยุฮ เกือฮ ฟวยจ� มัฮ กัน เซ ป มัฮ ซกิ พีญัน ยุฮ อาึ
อ�ื ไม่ มัฮ อื ควน เกือฮ ปุย ยุง แจง แน ดวน เปือะ เกอะ อาึ
ฮอยจ ฆาื อ�ื 37 เอจี มัฮ เอนิ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ
เซ ป แปน ซกิ พีญัน ละ อาึ อ�ื โม เปะ ดิ ฮมอง เปอะ โตว
ลเลาะ อื ติ ชวง� ดิ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ โกะ อ�ื 38 ลปุง อื
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อาวต โตว นึง โม เปะ� มัฮ ฆาื โอ โม เปะ ญอม เจือ ป ดวน
พะจาว เซ ฮอยจ� 39 โม เปะ เอจี ซาวป เปอะ แลน ลปุง ไก
นึง พะทัม� แกต เปอะ ติ แตะ ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
เบือ พะทัม เซ� เอจี มัฮ เอนิ พะทัม เซ ป รโฮงะ ไลลวง อาึ
ละ เปอะ�

40�โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะญอม เอญี เคะ อาึ ละ ซ โฮลฮ
เปอะ จีวติ แตะ เซ� 41อาึ มัฮ โตว ซาวป เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ
อวต ลื แตะ� 42 อาึ ปังเมอ เอจี ยุง เงอะ โม เปะ เอ� อาึ ยุง
เงอะ โอ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว ไก นึง โม เปะ เฟือฮ ฮา�
43 อาึ เอจี ฮอยจ เบือ รซอม ดวน เปือะ เกอะ อาึ� โม เปะ
ปังเมอ โอ เปอะ รปัคัม อาึ� ดัฮ ปุย ไฮญ ฮอยจ เบือ รซอม
โกะ แตะ ไอฮ โฮ� โม เปะ ตึน ซ รปัคัม เปอะ ปุย เซ� 44 โม
เปะ ซาวป เปอะ ตอก ซ อวต ซ ลื แตะ โม โกะ แตะ ไอฮ�
ฆวต ยุฮ เปอะ โตว ตอก ซ โฮลฮ พะจาว ลื แตะ� ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โม เปะ ซ เกียฮ เจือ เปอะ อาึ ตอก เมอ�

45�ปุ โคะ อาึ ซ รโจฮ เปอะ ละ เปือะ เกอะ� ป รโจฮ เปอะ
เอจี มัฮ เอนิ ไอ โมเซ ป ซโอว รพาวม เปอะ ไม่ เซ� 46 ดัฮ
โม เปะ เจือ เนอมึ ไอ โมเซ โฮ� โม เปะ ตึน ซ เจือ โรฮ เปอะ
อาึ โรฮ� นึง เอจี ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ไลลวง อาึ� 47 ดัฮ โม
เปะ โอ เจือ ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง โฮ� ซ ปุน เจือ เปอะ ป อฮั
อาึ ตอก เมอ�� อฮั เซ�

6
พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; มก� 6:30; ลก� 9:10)

1 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เตือง แม ปลัฮ รอาวม กาลิลี ป
อฮั ปุย ปลัฮ รอาวม ทิเบ่เรยี ไม่ งอ่น� 2 โฮวน ป โฮว ฟวต
เตอ นึง เอจี ยุ อื ยุฮ อื ป ซัมคัน ละ ป โซะ� 3พะเยซู ฮาวก
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บลาวง� เญื่อฮ งาวม ดิ นา เซ ไม่ โม ลุกซิก แตะ� 4 เญือม
เซ กัน เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ เยอ เอจี ซ เติง เวลา อ�ื

5พะเยซู แก โอเอฮี� ชวน เอญี ปุย เคะ แตะ โฮวน� อฮั
เฮี ฆาื อื ละ ฟีลิป� �เอะ ซ รวี ป โซม ป ปอน ละ โม เฮี ก
เมอ�� อฮั เซ� 6พะเยซู อฮั อื ตอก เซ นึง ซ ลอง แตะ แลน
รพาวม ฟีลิป� ญันได่ โกะ อื เอจี ยุง อื ตอก ซ ยุฮ แตะ�

7 ฟีลิป โลยฮ อื ละ อ�ื �ป โซม ป ปอน ลอา รอย เด่นาริ
อนั* เนอ� ปัง รฆุ ละ อื ติ ปุย เญีย่ะ� ติ ปุย เญีย่ะ� ปอ โตว
ลัง่ ปุย โฮวน เมาะ เซ เยอ�� อฮั เซ�

8 ลุกซิก อื ติ ปุย อื มัฮ อนัดรู� มัฮ ปุ ซีโมน เปโตร� อฮั
เฮี ละ พะเยซู� 9 �นา เฮี ไก กวนดุ รเมะ นึง ติ ปุย� ไก ค
โนมปัง บ่าเล ยุฮ พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว� โอเอฮี เมาะ เซ
เยอ ซ ปอ เมอ ปอ โอวน ละ ปุย โฮวน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

10 นา เซ โฮวน ไรป นึง� พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เกือฮ
ปุย โม เซ งาวม เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ งาวม
เนอึม นา เซ� ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก เมาะ พอน เปือน ปุย�
11 พะเยซู ตุย คโนมปัง เซ ไววอน� ฟวยจ ไววอน อื จัต อื
ละ โม ป งาวม นา เซ� จัต โรฮ กะ เซ ละ อื โรฮ� โม เซ โซม
อื เมาะ ฆวต โซม แตะ�

12 เญือม เอจี ฟวยจ โซม โม เซ ซัก เกอ� พะเยซู อฮั เฮี
ละ ลุกซิก แตะ� �ซาวป ซเพระ ป โฮฮ อื เซ� ปุ เกือฮ แปน
ป โปวฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 คโนมปัง พอน โม่ว ป โซม ปุย
เซ� โม เซ ซาวป ซเพระ ป โฮฮ อ�ื นาวก แม ยุฮ เปียต กาว
โรฮ ลอา�

14 ปุย โฮวน เซ เญือม ยุ อื ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน ตอก เซ
เยอ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �ปุย เฮี มัฮ เนอมึ ปุย อฮั ปุย
* 6:7 6:7 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ�
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ซ ฮอยจ ซึป ลปุง พะจาว นึง ปลัฮเตะ โฮ�� อฮั เซ� 15พะ
เยซู เญอืม เอจี ยุง อื ซ คนัป โม เซ แตะ แปนกซัต ยุฮ แตะ�
บระ โฮว ฮา อื ฆาื อ�ื ฮาวก โน่ง นึง บลาวง ติ โดฮ�

พะเยซู เกียฮ โฮว ราว รอาวม
(มท� 14:22; มก� 6:45)

16 เญือม เอจี ปู พริ อี โม ลุกซิก อื เลีฮ ฮอยจ นึง ปลัฮ
รอาวม� 17 เลียก โตะ โล่ง ละ ซ เตือง แตะ ปลัฮ รอาวม�
ตะ โฮว นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� เญือม เอจี เฟียก อื พะเยซู
ดิ ฮอยจ โตว เคะ อ�ื 18 ปลัฮ รอาวม เซ พุกเพียก นึง แทต
กาื ระ แตะ� 19 โม ลุกซิก อ�ื เญือม เอจี โฮว อื ยุฮ โล่ง
ไฟ แตะ เซ เมาะ พอน แลฮ กิโลเมต เตอ� ชวน โฮว พะเยซู
ราว ปลัฮ รอาวม� เอญี ซดิ ไม่ โล่ง เซ ปุ ปุ� โม เซ ฮลัต
เตีจ ฆาื อ�ื 20 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ฮลัต ฆาื� มัฮ อาึ
ไอฮ�� อฮั เซ� 21 เญือม เซ รปั พะเยซู ฮาวก โตะ โล่ง ยุฮ
แตะ ไม่ รพาวม มวน แตะ� โล่ง เซ ฮอยจ เอนิ นา ก ซ โฮว
อื เซ จุบัน่ เอนิ�

22 ปวยฮ พริ เซ แม เยอ� โม ป คัง ลัง่ บลัฮ ปลัฮ รอาวม
ลัก่เติต เตอ� ไตม อื โอ โล่ง ไฮญ ไก นา เซ โนก ฮา โล่ง
บุก โม ลุกซิก พะเยซู เซ� ไตม โรฮ อื โอ พะเยซู บุก โล่ง
ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ลุกซิก อื เซ เตอ เอจี ลอต โฮว โน่ง ฮา
อ�ื 23 ซเงะ เซ ปังเมอ ไก โล่ง ไฮญ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เวยีง
ทิเบ่เรยี งอ่น� ฮอยจ จอต ซดิ ไม่ นาตี โซม ปุย คโนมปัง
ฟวยจ ไววอน พะเยซู โฮ� 24 เญอืม โอ ปุย โฮวน เซ เญือะ ยุ
พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื นา เซ เยอ� บุก โล่ง เซ ฆาื อื โฮว ซาวป
พะเยซู ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม�

พะเยซู มัฮ ป โซม ไก จีวติ นึง



โยฮนั 6:25 xxv โยฮนั 6:33

25 ปุย โฮวน เซ เญอืม รโตฮ อื ยุ พะเยซู บลัฮ ปลัฮ รอาวม
ลัก่เอฮี ฮ�ี อฮั เฮี ละ อ�ื �อาจาน� ปะ ฮอยจ เปอะ นา เฮี
เญือม เมอ�� อฮั เซ�

26พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื โม
เปะ โฮว ซาวป เปอะ อาึ นึง เอจี โฮลฮ แตะ โซม ซัก กุก เตือ
คโนมปัง เซ� มัฮ โตว เบือ คาวไจ เปอะ ป ซัมคัน ยุฮ อาึ�
27 ไมจ เปอะ โตว ซาวป ริ ป โซม ป ปอน ป เกียฮ ไลจ เกียฮ
ไฆร โน่ง� ฮา เซ ไมจ เปอะ ซาวป ริ ป โซม ป ปอน โอ เกีย
ฮ ไลจ เกียฮ ไฆร โรฮ� ป แปน จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ
เปอะ� ป โซม ตอก เซ มัฮ ป ซ เกือฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ
เปอะ� พะจาว ป มัฮ เปือะ อื เอจี เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ
อื ปุย เซ ป ปุก เนอมึ รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

28 โม เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ตอก ซ
โฮลฮ แตะ ยุฮ กัน ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �กัน ยุฮ พะจาว เยอ เอจี มัฮ
กัน อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง ป ดวน อื ฮอยจ เซ�� อฮั
เซ�

30 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ กัน ซัมคัน ตอก เมอ ป ซ ยุฮ
เปอะ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุ� ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ อาึง
รพาวม แตะ นึง ปะ ฆาื อ�ื กัน เมอ ติ ติ ป ซ ยุฮ ปะ อา�
31 จัตเจือ ไพรม เอะ เอ เอจี โฮลฮ โซม มานา นึง ลาึน เวอืฮ�
พะทัม อฮั เฮ�ี �พะจาว เอจี เกือฮ อื โฮลฮ โซม คโนม ราื เน่
อมึ มะลอง�� อฮั เซ พะทัม��

32 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื คโนม ป ราื เน่อมึ มะลอง เซ มัฮ โตว ไอ โมเซ ป เกือฮ
ละ เปอะ� มัฮ เปือะ เกอะ ป เกือฮ ป โซม ป ปอน เนอึม ละ
เปอะ เน่อมึ มะลอง เงอ� 33 ป โซม ป ปอน ยุฮ พะจาว เอจี
มัฮ ป เลีฮ เน่อมึ มะลอง ไม่ เกือฮ อื จีวติ ละ ปุย ปลัฮเตะ
เฮ�ี� อฮั เซ�
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34 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปัว ปะ เกือฮ ลอป ป โซม
ป ปอน เซ ละ แตะ�� อฮั เซ�

35พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ เอนิ อาึ เฮี ป มัฮ ป โซม
ป ปอน ไก จีวติ นึง� โม ป เอญี เคะ อาึ อื เญาะ ซ ฆวต โซม
โตว แม� โม ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื รอาวม ปุ เญือะ
ซ ฆวต ญุ อ�ื 36 อาึ เอจี ฟวยจ อฮั ละ โม เปะ เอ� โม เปะ
เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ อาึ ปังเมอ โอ ลัง่ เปอะ เจือ เยอะ� 37 ปุย
เมาะ ป เอจี เกือฮ เปือะ เกอะ เนิ ซ เอญี เคะ อาึ� เมาะ ป
เอญี เคะ อาึ อ�ื อาึ ซ ละ โปวฮ โตว� 38 อาึ เอจี เลีฮ เน่อมึ
เมือง มะลอง นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม รพาวม ป ดวน อาึ ฮอยจ�
มัฮ โตว ซ ยุฮ ตัม รพาวม โกะ แตะ� 39 มัฮ เฮี ป มัฮ รพาวม
ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� เมาะ ป เอจี เกือฮ อื ละ อาึ อื ไมจ
โตว อาึ เกือฮ ไฆร ติ ตื เนอมึ� ไมจ อาึ เกือฮ อื โกฮ ไอม แม
ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� 40 มัฮ เฮี ป มัฮ รพาวม เปือะ เกอะ�
เมาะ ป ยุ กวน อื ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อ�ื ซ โฮลฮ จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� ซเงะ ลอยจ โอเอฮี อาึ ซ เกือฮ
โม เซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

41 โม ยวิ บระ ปุปิ ละ ปุ แตะ ฆาื อฮั พะเยซู ติ แตะ มัฮ
ป โซม ป ปอน เลีฮ เน่อมึ มะลอง� 42 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�ปุย เฮี มัฮ เยซู กวน โยเซป โฮ� โม่ มัฮ อ�ื มะเปือะ อื เอะ
ยุง เงอะ� โม่ ยุง� เมอยุ อฮั อื ติ แตะ เลีฮ เน่อมึ มะลอง��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

43พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ ปุปิ ฆาื ไม่ อู เปอะ อาึ
ละ ปุ แตะ� 44 ไก โตว ป ซ เกียฮ ฮอยจ ไอฮ เคะ อาึ อื โนก
ฮา นัม เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� ป ฮอยจ เคะ อาึ
เซ อาึ ซ เกือฮ โกฮ ไอม แม ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� 45 โม ป
ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ไซฮ อาึง อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ
เพอกึ ปุย โครยญ โฆะ ปุย�� อฮั เซ� เมาะ ป เอจี ฮมอง
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ป อฮั เปือะ เกอะ� ไม่ ยุง อื โอเอฮี เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ� ซ
ฮอยจ เคะ อาึ โครยญ โฆะ แตะ� 46 มัฮ โตว อฮั ฮะ ปุย เอจี
โฮลฮ ยุ เปือะ เกอะ� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว โน่ง ป
เอจี โฮลฮ ยุ เปือะ เกอะ� 47 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื เมาะ ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 48 เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ นึง�
49 จัตเจือ ไพรม เปอะ ป โฮลฮ โซม มานา นึง ลาึน เวอืฮ โฮ
เอจี ยุม� 50 ป โซม ป ปอน เลีฮ เน่อมึ มะลอง เอจี มัฮ ตอก
เฮ�ี ป โฮลฮ โซม เมอ เญือะ ซ ยุม โตว ติ ปุย เนอมึ� 51 อาึ
อื มัฮ ป โซม ป ปอน ไก จีวติ นึง� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ มะ
ลอง� ปุย ดัฮ โซม เนอึม ป โซม เซ ซ ไอม ลอป เบือ อ�ื ป
โซม ป ปอน เกือฮ อาึ ละ ปุย เอจี มัฮ เอนิ เนะ อาึ� มัฮ ซ
เกือฮ ฮะ แปน จีวติ ละ ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

52 ฟวยจ เซ โม ยวิ เก เนอึม เก แนม ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �ปุย เฮี ตอก เมอ ซ เกียฮ เกือฮ อื เอะ โซม เนะ แตะ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

53พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ โซม เนะ ญุ ฮนัม กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ�
ซ ไก โตว จีวติ นึง โกะ เปอะ� 54 ป โซม เนะ อาึ ไม่ ป ญุ
ฮนัม เมอะ เอจี ไก จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ� ซเงะ ลอยจ โอ
เอฮี อาึ ซ เกือฮ ปุย เซ โกฮ ไอม แม� 55 เนะ อาึ มัฮ ป โซม
เนอมึ ละ ปุย� ฮนัม เมอะ มัฮ ป ญุ เนอมึ ละ ปุย� 56ป โซม
เนะ ญุ ฮนัม อาึ มัฮ ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ รโจะ
โรฮ รพาวม แตะ ไม่ ปุย เซ โรฮ� 57 เปือะ เกอะ มัฮ ป ไอม
ลอป� เอจี ดวน อาึ ฮอยจ� ไอม อาึ เบือ เปือะ เกอะ ตอก
ออฮ� เมาะ ป โซม เนะ อาึ ไอม โรฮ เบือ อาึ ตอก เซ โรฮ�
58 มัฮ เฮี ป มัฮ ป โซม ป ปอน ฮอยจ เน่อมึ มะลอง เงอ�



โยฮนั 6:59 xxviii โยฮนั 6:68

ตอก โตว มานา ป โซม จัตเจือ ไพรม เปอะ ป เอจี ยุม โฮ�
เมาะ ป โฮลฮ โซม ป โซม เฮี เยอ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก
ลอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 59 ไลลวง เซ มัฮ ป อฮั อื โตะ
โฮงซุต ลไล เพอกึ อื ปุย นึง ยว่ง คาเพรนาอุม�

ลปุง ไก จีวติ นึง อาวต ไม่ พะเยซู
60 โม ลุกซิก อื โฮวน เนอ� เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั พะเยซู

เซ� อฮั เฮ�ี �ลปุง เฮี ญัก ลอน� มัฮ ปุย บุย ป ซ ปุน งอ่ต
เตอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

61 พะเยซู เอจี ยุง อื ปุปิ โม ลุกซิก แตะ ฆาื ไลลวง เซ�
อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ไลลวง เซ อมั มัฮ เกือฮ อื โม เปะ ไลจ
รพาวม� 62 ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ ยุ ฮาวก ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ฮอยจ เบือง ไพรม แตะ โฮ� ซ งอ่ต เปอะ ตอก เมอ�
63 มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� เนะซองั
แปน โตว ป โกว ละ เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� ลปุง อฮั อาึ
ละ โม เปะ เอจี มัฮ ป เกือฮ เปอะ โฮลฮ ลปุ พะจาว� เอจี
มัฮ ป เกือฮ เปอะ โฮลฮ จีวติ� 64 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย ลลาึง
โม เปะ ไก ลัง่ งอ่น ป โอ เจือ อาึ อ�ื� อฮั เซ� พะเยซู เอจี
ยุง อื เน่อมึ เมือ โรง อื โม ป โอ ซ เจือ แตะ ไม่ ยุง อื ป ซ โชะ
แตะ ละ ปุย� 65 อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �มัฮ เซ ป เอจี อฮั อาึ ละ
โม เปะ เอ� ไก โตว ป ซ เกียฮ ฮอยจ ไอฮ เคะ อาึ อื โนก ฮา
โปง เปือะ เกอะ ฮอยจ เจอ�� อฮั เซ�

66 เคียง เซ เยอ โม ลุกซิก อื โฮวน ป แม ลัก่เคะ แตะ�
เญือะ โฮว โตว ไม่ อ�ื

67พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย กาว โรฮ ลอา ปุย เซ� �โม
เปะ อมั ซ ละ โรฮ เปอะ อาึ�� อฮั เซ�

68 ซีโมน เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� เอะ ไก
โตว ปุย ไฮญ ละ ซ เอญี แตะ เคะ อ�ื ปะ เอจี ไก ลปุง ป
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เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ นึง เปอะ� 69 เอะ
เอจี เจือ เนอึม เมอะ� เอจี ยุง เนอึม เมอะ� มัฮ เปอะ ปุย
ซงะ่ ซงอม ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว�� อฮั เซ�

70พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เลือก โม เปะ
กาว โรฮ ลอา ปุย� โม่ เอจี เลือก� ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย อื
ปังเมอ มัฮ พี ไฮะ�� อฮั เซ� 71พะเยซู มัฮ อฮั อื ไลลวง ยู
ด่า กวน ซีโมน อซิคารโิอต นึง ซ โชะ ปุย เซ อื ละ ปุย� เอจี
มัฮ ปุย ไน กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย�

7
โม ปุ พะเยซู

1ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว เลีม นึง จังวตั กาลิลี� เญือะ ฆวต
โฮว เลีม โตว นึง จังวตั ยูเด่ีย นึง ซาวป โม ยวิ นา เซ ตอก
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่� 2 เญือม เซ กัน เลียง ชลอง อาวต นึง
เตอปึ ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง เวลา อ�ื 3 โม ปุ พะเยซู อฮั เฮี
ละ อื ฆาื อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ โอก ฮา นา เฮี โฮว ฮอยจ จังวตั
ยูเด่ีย� ละ ซ เกือฮ เปอะ โม ลุกซิก แตะ ยุ กัน ยุฮ เปอะ�
4 ปุย ดัฮ ฆวต เกือฮ ปุย ยุง ป มัฮ แตะ ไมจ โตว อื เม่าะ กัน
ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม กัน ตอก เฮี ไมจ เปอะ เปลีฮ
ติ แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ� 5 เญือม เซ ปัง มัฮ โม ปุ
อ�ื ปุ โรฮ ดิ เจือ อ�ื

6 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เวลา ยุฮ อาึ ดิ เติง โตว� เวลา
ยุฮ โม เปะ เติง เลิง� 7 ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ เกละ โตว ยุ โม
เปะ� เกละยุ อาึ ฆาื รโฮงะ อาึ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อ�ื 8 โม
เปะ เอ ฮาวก นึง กัน เลียง เซ เมิฮ� อาึ อื ดิ ฮาวก โตว� ดิ
เติง ไมจ โตว เวลา ยุฮ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 9ฟวยจ อฮั อื เซ ละ
อ�ื โกะ อื อาวต ลัง่ จังวตั กาลิลี�
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พะเยซู ฮาวก นึง กัน เลียง
10ฟวยจ ฮาวก โม ปุ อื นึง กัน เลียง เซ พะเยซู บระ โรฮ

ฮาวก ปังเมอ โอ เกือฮ ปุย ยุง อ�ื 11 โม ยวิ ซาวป แลน อื
นึง กัน เลียง เซ� ไฮมญ ปุ แตะ นึง อ�ื �พะเยซู อาวต ก
เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

12 โม ลัปซด่อน โฮวน ตอก บระ อู ไลลวง อ�ื งอ่น อื อฮั
อื มัฮ ปุย ไมจ� งอ่น อื อฮั อื โอ มัฮ อ�ื �มัฮ ป จุ ปุย ไลจ��
อฮั เซ งอ่น� 13 มัฮ โอ อื โรวต อฮั ซโตฮ ไลลวง อื นึง ฮลัต
อื นึง โม ยวิ�

14 เญอืม เอจี งอ่น กัน เลียง เซ พะเยซู ฮาวก เพอกึ ตอม
ปุย นึง ควง วฮินั� 15 โม ยวิ เซ เงอตึ นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี
เกียฮ ยุง โน่ง โอเอฮี โฮวน เจือ เตือง โอ แตะ เฮยีน เมอ��
อฮั เซ�

16พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ลปุง เพอกึ ตอม อาึ ละ ปุย มัฮ
โตว ป อฮั อาึ ไอฮ� มัฮ ป อฮั ป ดวน อาึ ฮอยจ� 17 ดัฮ ไก
ป ชนั ติ แตะ ปุน ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� ปุย เซ ซ ยุง อื
เน่อมึ ก ฮอยจ ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เซ� ดัฮ ฮอยจ เน่อมึ นึง
พะจาว ซ ยุง อ�ื ดัฮ มัฮ ป อฮั อาึ ตัม รพาวม โกะ แตะ ซ ยุง
โรฮ อ�ื 18 ป อฮั โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ มัฮ ฆวต
ไอฮ อื โญตซัก ละ โกะ แตะ ไอฮ� ป ซาวป โญตซัก ละ ป
ดวน แตะ ฮอยจ เซ ปุย เซ มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม� ไก โตว ป
โอ เนอึม นึง อ�ื 19 ไอ โมเซ เอจี เกือฮ โกตไม ละ โม เปะ�
โม่ เกือฮ อ�ื โม เปะ เอ ปังเมอ โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ ติ
ตื เนอมึ� โม เปะ เมอยุ ซาวป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ อ�ื� อฮั
เซ ละ อ�ื

20 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปะ ไก พี กไน เปอะ� มัฮ ปุย ป ซาวป
ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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21พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เญือม ไก กัน ซัมคัน
ยุฮ อาึ ติ เจือ� โม เปะ เงอตึ เปอะ ฆาื เตือง โอยจ แตะ�
22 ไอ โมเซ ปัง ดวน โม เปะ ไอฮ รติกิต มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง ไอ โมเซ� มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง จัตเจือ ไพรม เปอะ�
โม เปะ ยุฮ เปอะ รติกิต ละ ปุย ซเงะ ลโล่ะ ฆาื อ�ื 23 ดัฮ โม
เปะ ยุฮ รติกิต ละ ปุย ซเงะ ลโล่ะ นึง โอ เปอะ ซ เกือฮ พิต
โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� โม เปะ อมั มัฮ เกละ ลัง่ เปอะ ยุ อาึ
นึง เกือฮ อาึ ป โซะ ไฮ เตือง โม่ว แตะ นึง ซเงะ ลโล่ะ เซ�
24 ปุ เญือะ รเตีฮ โอเอฮี ตัม ป ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ� ไมจ
เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

อมั มัฮ ปุย เฮี พะครติ เตอ�
25 ปุย เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮี งอ่น� �โม่ มัฮ ปุย เฮี ป

ซาวป ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เซ� 26 แลน เมิฮ� ปุย เฮี อฮั โอเอฮี
ซองนา ปุย� ไก โตว ป คัต เตอ� อมั มัฮ เอจี ยุง ที โม จาว
ไน อื มัฮ ปุย เฮี พะครติ เตอ� 27 เมือต แลน เอะ เอจี ยุง
เงอะ เน่อมึ ลัก่ ฮอยจ ปุย เฮ�ี เญือม ซ ฮอยจ เนอึม พะค
รติ เซ ปังเมอ โอ ซ ไก ป ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ�

28 พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ ควง วิฮนั� อฮั เฮี เรยีง�
�โม เปะ อมั ยุง เนอึม เปอะ อาึ อ�ื อมั ยุง เนอึม เปอะ เน่
อมึ ก ฮอยจ อาึ อ�ื อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ มัฮ ป เนอึม รพาวม� โม เปะ
ปังเมอ โอ เปอะ ยุง ป มัฮ อ�ื 29 อาึ ยุง เงอะ นึง มัฮ อื ป
ดวน อาึ ฮอยจ� อาึ ฮอยจ เน่อมึ นึง ปุย เซ�� อฮั เซ�

30 เญอืม เซ โม เซ ซาวป โฮมวต พะเยซู ฆาื อ�ื ปังเมอ โอ
ไก ป โรวต โฮมวต เนอึม� นึง โอ เวลา ยุฮ พะเยซู ดิ เติง�
31 ปัง มัฮ ตอก เซ� ไน โม ลัปซด่อน เนอ� โฮวน ลัง่ ป อาึง
รพาวม แตะ นึง อ�ื โม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ดัฮ พะครติ
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เอจี ฮอยจ โฮ� อมั ซ เกียฮ โฮวน ฮา เฮี ป ซัมคัน ยุฮ อ�ื�
อฮั เซ�

32 โม ฟารซีิ เอจี ฮมอง โรฮ อื บระ ปุย อู ลอก อื ตอก เซ�
โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ ดวน ตัมนวต โฮว โฮมวต อื ฆาื อ�ื
33 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่ โม เปะ ติ เตะ ลัง่�
ฟวยจ เซ ซ เอญี เคะ ป ดวน แตะ ฮอยจ� 34 โม เปะ ปัง
ซาวป เปอะ อาึ ปุ เปอะ เญาะ ซ ยุ อาึ� นา ก อาวต อาึ อื โม
เปะ เกียฮ โฮว เปอะ โตว นึง�� อฮั เซ�

35 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ซ โฮว อื ก
เมอ แล โอ เอะ เญือะ ซ โฮลฮ ยุ อู� อมั มัฮ ซ โฮว ซาวป อื
โม ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ ลลาึง ปุย กรกิ� อมั มัฮ ซ โฮว เพ
อกึ อื โม กรกิ แล� 36 มัฮ ไลลวง เมอ อฮั อื เอะ โอ เญาะ ซ
ยุ แตะ ไม่ อฮั อื เอะ โอ ซ เกียฮ โฮว คระ โฮว แตะ�� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ�

รอาวม จีวติ
37-38 ซเงะ ลอยจ กัน เลียง ปุย ปุ แตะ เซ มัฮ ซเงะ ระ ไล

นึง อ�ื ซเงะ เซ พะเยซู โกฮ ชุง� อฮั เฮี เรยีง� �ดัฮ ไก ป
ฆวต ญุ รอาวม เมอ เกือฮ ฮอยจ เคะ อาึ เดอมึ ซ โฮลฮ ญุ
อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ อื โกลง รอาวม จีวติ ซ ปัต
โอก เน่อมึ นึง ปุย เซ� ตอก อฮั พะทัม อื โฮ�� 39 พะเยซู
มัฮ อฮั อื ไลลวง ลปุ พะจาว� มัฮ โม ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อื ป ซ โฮลฮ รปั ลปุ เซ� เญือม เซ เยอ ดิ เกือฮ โตว ลปุ
พะจาว ละ ปุย� มัฮ ฆาื โอ พะจาว ดิ เกือฮ พะเยซู โฮลฮ รปั
โญตซัก แตะ�

โม ลัปซด่อน เก ปุ แตะ
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40 เญอืม เอจี ฮมอง โม ลัปซด่อน ลปุง อื ตอก เซ� อฮั เฮี
ฆาื อื ละ ปุ แตะ งอ่น� �ปุย เฮี มัฮ เนอมึ ป ซึป ลปุง พะจาว
ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

41 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ พะครติ�� อฮั เซ� งอ่น อื อฮั
เฮ�ี �พะครติ อมั เกียฮ เกิต นึง จังวตั กาลิลี� เกียฮ เกิต
โตว� 42 พะทัม เอจี อฮั พะครติ ซ ฮอยจ เน่อมึ นึง จัตเจือ
ด่าวติ ไม่ ซ เกิต อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ก อาวต ด่าวติ เซ� โม่
มัฮ ป เนอึม�� อฮั เซ� 43 โม ลัปซด่อน รกัฮ ปุ แตะ แปน
มู แปน มู แตะ ฆาื อ�ื 44 งอ่น อื ฆวต โฮมวต อื ปังเมอ โอ
โรวต โฮมวต อื ติ ปุย เนอมึ�

โม ฟารซีิ เจือ โตว อื
45 โม ตัมนวต เซ เอญี เคะ โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ� โม

เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ โอ เปอะ โฮมวต โรวก ปุย เซ ฮอยจ
นา เฮี เยอ�� อฮั เซ�

46 โม ตัมนวต โลยฮ อ�ื �ไก โตว ติ โกะ ปุย เนอมึ ป เกีย
ฮ ลปุง ตอก ปุย เฮ�ี� อฮั เซ�

47 โม ฟารซีิ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เซ อมั มัฮ เอจี ปุน จุ
โรฮ อื โม เปะ โรฮ� 48 โม เอะ ป มัฮ โม ฟารซีิ ไม่ โม จาวไน
แจง โอ อื ซ ไก ป เจือ ปุย เฮี เยอ� 49 มัฮ โม ลัปซด่อน ป โอ
ยุง โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เฮ�ี ป ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ
เน่อมึ พะจาว�� อฮั เซ�

50 นิโคเด่โม ป โฮว เลีม เคะ พะเยซู ไพรม อื โฮ มัฮ โรฮ
ปุย ไน โม เซ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี 51�ตัม โกตไม ยุฮ เอะ เอ� เอะ
เกียฮ รเตีฮ โตว ปุย กา เฆียง ฮมอง แตะ ป อฮั โกะ อื ไม่ ยุง
ที แตะ ป ยุฮ ป อฮั อ�ื� อฮั เซ�

52 โม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โรฮ เปอะ
ปุย กาลิลี� ซาวป แลน ที นึง พะทัม เมิฮ เดอมึ เปอะ ซ ยุง�
ไก โตว ติ โกะ ปุย เนอึม ป ซึป ลปุง พะจาว ป เกิต เนอึม
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นึง จังวตั กาลิลี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 53 (ตัง โคน ตัง เอญี
เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�

8
พะเยซู เรอมึ ปรโปวน ฆอก ไล ติ ปุย

1 พะเยซู ปังเมอ โฮว ฮาวก บลาวง กาวก� 2 เญือม เอจี
ปวยฮ พริ เมือ กซะ งาวป อื เอญี เลียก แม โตะ ควง วฮินั�
ปุย เตือง โอยจ อื เอญี เคะ อ�ื พะเยซู เญื่อฮ งาวม ละ ซ เพ
อกึ ตอม แตะ ปุย� 3 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ ตาว
ปรโปวน ติ ปุย ป ปุน ปุย ลไล เลน อื จุ� เกือฮ อื ชุง ซองนา
ปุย� 4 โม เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �อาจาน� ปรโปวน เฮี มัฮ
ปุน ปุย อื ลไล เลน อื จุ� 5 ตัม โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ เอจี ดวน
เอะ แล่น ปุย ตอก เฮี นึง ซโมะ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปะ ซ อฮั
เปอะ ตอก เมอ ไลลวง เฮี เยอ�� 6 โม เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ
นึง ฆวต โวก แตะ พะเยซู ละ ซ ฟอง แตะ�
พะเยซู ปังเมอ นุ่ม ไซฮ นังซื นึง ด่อยฮ แตะ ลังเตะ� 7 เญื

อม ไฮมญ แนฮ โม เซ อื พะเยซู โกฮ ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย
ไน โม เปะ ดัฮ ไก ป โอ ไก มัป่ ยุฮ เฟือฮ ฮา� เกือฮ ปุย เซ
แล่น รกา�� อฮั เซ� 8ฟวยจ เซ พะเยซู นุ่ม แม� ไซฮ แม
นังซื นึง ด่อยฮ แตะ ลังเตะ�

9 โม เซ เมือต เอจี ฮมอง ป อฮั อื เอญี เนฮ เอญี ไนจ เอนิ�
เน่อมึ นึง โม ป กวต ฮอยจ ละ ป บุฮ� ละ โน่ง พะเยซู� ปร
โปวน เซ ชุง ลัง่ ลัก่กา อ�ื 10พะเยซู โกฮ ชุง� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ออ� โม เซ มัฮ โฮว โอยจ อื ก เมอ� อมั มัฮ โอ อื เญือะ ไก
ป ฟอง เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ�� อฮั เซ�

11 ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �เญือะ ไก โตว� จาวไน�� อฮั
เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เกือฮ โตว โรฮ ปะ ลอก ตุต
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แตะ� เอญี เมิฮ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ ปุ เญือะ ยุฮ ป พิต
เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื�*

พะเยซู มัฮ ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ
12 ติ โฮน อื พะเยซู อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ป ซ

เปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ� เมาะ ป ฟวต อาึ อื ซ โฮว โตว นึง ก
เฟียก อื ปังเมอ ซ ไก ซเปีย จีวติ นึง�� อฮั เซ�

13 โม ฟารซีิ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ แปน เปอะ พีญัน ละ โกะ
แตะ ไอฮ� ลปุง พีญัน อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว ป ไก ลักทัน��
อฮั เซ�

14พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปัง แปน เนอะ พีญัน ละ โกะ
แตะ ไอฮ� ลปุง พีญัน อฮั อาึ เซ มัฮ ป เนอึม� อาึ ยุง เงอะ
เน่อมึ ก ฮอยจ แตะ ไม่ นา ก ซ โฮว แตะ� โม เปะ ปังเมอ โอ
เปอะ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อาึ ไม่ ก ซ โฮว อาึ� 15 โม เปะ กอ
รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ตัม กัมกึต ปุย ปลัฮเตะ� อาึ รเตีฮ โตว
ปุย ติ เนอมึ� 16 มัฮ รเตีฮ ฮิ กัน รเตีฮ ยุฮ อาึ ซ มัฮ ป ปุก ป
ลอก นึง โอ อื มัฮ อาึ โน่ง ป รเตีฮ โอเอฮี เซ� มัฮ ยุฮ ดิ อิ
ไม่ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� 17 เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง
โกตไม ยุฮ โม เปะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ลปุง พีญัน ปุย ลอา เซ ปุก
ปุ แตะ โฮ� เอจี แจง มัฮ อื ป ไก ลักทัน� 18 อาึ แปน พีญัน
ละ โกะ แตะ ไอฮ� เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ แปน
โรฮ พีญัน ละ อาึ�� อฮั เซ�

19 โม เซ ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �เปือะ ปะ อาวต ก เมอ�� อฮั
เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปัง มัฮ อาึ� ปัง มัฮ เปือะ เกอะ� โม
เปะ ปุ เปอะ ยุง� ดัฮ เปอะ ยุง อาึ ซ ยุง โรฮ เปอะ ป มัฮ เปือะ
เกอะ�� อฮั เซ� 20พะเยซู อฮั ลปุง เพอกึ ตอม ตอก เซ เญื

* 8:11 8:11 7:53-8:11 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว รซอม ป อาวต
กไน โวงเลป เฮี นึง อื งอ่น�
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อม เพอกึ ตอม อื ปุย นึง วฮินั� ปุก โบ นา ก อาวต ฮตี ทไว
ปุย มาื� ไก โตว ป โรวต โฮมวต เตอ นึง โอ อื ดิ เติง เวลา
ยุฮ พะจาว ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว เยอะ� โม เปะ ซ
ซาวป เปอะ อาึ� ปังเมอ ซ ยุม เปอะ ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ� นา ก โฮว อาึ เซ โม เปะ เกียฮ โฮว เปอะ โตว นึง��
อฮั เซ�

22 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �เมอยุ อฮั อื เอะ โอ ซ เกียฮ โฮว
นา ก โฮว โกะ แตะ� อมั มัฮ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ โกะ แตะ ไอฮ
แล�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ลัก่ ก
เตียม อ�ื อาึ อื มัฮ ปุย ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื โม เปะ มัฮ เปอะ
ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� อาึ มัฮ โตว ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ�
24 มัฮ เซ ป อฮั อาึ โม เปะ ซ ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ฆาื
อ�ื โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เจือ มัฮ อาึ ปุย เซ โฮ� ซ ยุม เนอมึ
เปอะ ฆาื มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

25 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ป อฮั แตะ ละ เปอะ เน่อมึ เมือ

โรง อื โฮ� 26 อาึ โฮวน ลัง่ ไลลวง ซ อฮั ฮะ ละ เปอะ นึง ซ
รเตีฮ แตะ โม เปะ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ� ป ดวน อาึ
ฮอยจ เจอ มัฮ ป เนอมึ รพาวม� ไลลวง ฮมอง อาึ เน่อมึ นึง
อื อาึ รโฮงะ ละ ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

27 โม เซ มัฮ โอ อื ยุง รโฮงะ อื ไลลวง เปือะ แตะ ละ แตะ�
28 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เญือม ซ ยวก โม เปะ ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ ซ ยุง เปอะ เญอืม เซ มัฮ อาึ ปุย เซ เยอ� ซ ยุง
โรฮ เปอะ โอ อาึ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อ�ื
มัฮ อฮั ฮะ ตัม ป อฮั เปือะ เกอะ ละ แตะ โน่ง� 29ป ดวน อาึ
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ฮอยจ เจอ อาวต ไม่ อาึ� ละ โน่ง โตว อาึ นึง ยุฮ ลอป อาึ
ตัม ป ปุก รพาวม อ�ื� อฮั เซ� 30 เญอืม อฮั อื ลปุง ตอก เซ
โฮวน ป อาึง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื

จัตเจือ อปัราฮมั
31พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ยวิ ป เอจี เจือ แตะ เซ� �ดัฮ โม

เปะ ยุฮ แนฮ ตัม ป อฮั อาึ โฮ� เอจี มัฮ เนอึม เปอะ ลุกซิก
อาึ อ�ื 32 โม เปะ ซ ยุง เปอะ ลปุง เนอึม� ลปุง เนอึม เซ ซ
เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี�� อฮั เซ�

33 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ มัฮ จัตเจือ อปัราฮมั� โกย
โตว แปน แตะ ครา เซีญ ปุย ติ ตื เนอึม� เมอยุ อฮั เปอะ
เอะ ซ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ�

34พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื
ป ยุฮ มัป่ เปอ แปนครา มัป่ โครยญ โฆะ แตะ� 35ป มัฮ ครา
ปุย เยอ โฮลฮ โตว อาวต ลอป ไน เญือะ ปอเลียง แตะ� มัฮ
กวน อื ป ซ โฮลฮ อาวต ลอป ไน เญือะ เปือะ แตะ� 36 ดัฮ
กวน พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน เปอะ ครา เซีญ
โฮ� โปน เนอึม เปอะ� 37 อาึ เอจี ยุง เงอะ มัฮ โม เปะ จัต
เจือ อปัราฮมั� โม เปะ ปังเมอ ซาวป ลัง่ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ
ลัง่ นึง โอ โม เปะ ญอม ไอฮ ลปุง อาึ� 38 อาึ อฮั ฮะ ตัม ป ยุ
แตะ ไม่ เปือะ เกอะ� โม เปะ เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม ป ฮมอง
แตะ เน่อมึ นึง เปือะ แตะ โรฮ�� อฮั เซ�

พี ระ แปน เปือะ เปอะ
39 โม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อปัราฮมั มัฮ เปือะ

เอะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม กวน

อปัราฮมั� ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก ยุฮ อปัราฮมั อ�ื 40 อาึ เอจี
อฮั ป เนอมึ ละ โม เปะ ตัม ป ฮมอง แตะ เน่อมึ นึง พะจาว�



โยฮนั 8:41 xxxviii โยฮนั 8:48

โม เปะ ปังเมอ ซาวป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ฆาื อ�ื อปัราฮมั
ยุฮ โตว อื ตอก เซ ติ ชวง� 41 โม เปะ ยุฮ เปอะ กัน ยุฮ เปือะ
แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�
โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ มัฮ โตว กวน โอ ไก เปือะ� เอะ

ไก ติ โน่ง เปือะ อา� มัฮ พะจาว�� อฮั เซ�
42พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ดัฮ พะจาว มัฮ เนอมึ เปือะ

เปอะ โฮ� ตึน ซ ฮรกั โรฮ เปอะ อาึ อ�ื นึง เอจี โอก อาึ เน่
อมึ นึง พะจาว ไม่ ฮอยจ แตะ เบือ อ�ื อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ เจอ�
43 มัฮ ตอก เมอ โอ อื คาวคิง เปอะ ป อฮั อาึ เซ� มัฮ ฆาื โอ
โม เปะ ปุน งอ่ต ลปุง อาึ� โม่ มัฮ อ�ื 44 โม เปะ มัฮ เปอะ
ปุย บลัฮ ลัก่ พี ระ� เอจี มัฮ พี ระ เซ ป มัฮ เปือะ เปอะ� กัม
กุยฮ เปือะ เปอะ ตอก ออฮ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก
เซ� พี ระ เซ มัฮ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เน่อมึ เมือ โรง อ�ื อาวต
โตว ไม่ ลปุง เนอมึ� นึง โอ ลปุง เนอมึ เกียฮ อาวต นึง� เญื
อม อฮั อื ป โอ เนอึม เอจี มัฮ อฮั อื ป โปง โกะ แตะ ไอฮ�
นึง มัฮ อื ป อฮั ป โอ เนอึม� ไม่ มัฮ อื เปือะ ลปุง โอ เนอึม
โครยญ เจือ� 45 อาึ อฮั ลปุง เนอึม ละ เปอะ� มัฮ เซ ป โอ
โม เปะ ปุน เจือ อาึ ฆาื อ�ื 46 ไน โม เปะ เอ� มัฮ ปุย ป ปุน
แจง แน นึง ยุฮ อาึ ป พิต เตอ� ดัฮ ป อฮั อาึ มัฮ ป เนอมึ�
โอ โน่ง เปอะ เจือ ป อฮั อาึ เมอ� 47 โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่
พะจาว งอ่ต ป อฮั พะจาว� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ มัฮ ปุย
บลัฮ ลัก่ พะจาว� มัฮ เซ ป โอ โม เปะ ปุน งอ่ต ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

พะเยซู มัฮ ป ตึน ไก กา เกิต อปัราฮมั
48 โม ยวิ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตอก อฮั เอะ เปอะ มัฮ ปุย

ซามาเรยี ไม่ เลียก พี นึง เปอะ เซ โม่ มัฮ ป เนอึม�� อฮั
เซ�
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49พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เลียก โตว พี นึง เงอ� อาึ นัปทื
เปือะ แตะ� โม เปะ ปังเมอ เพยีก แฮม เปอะ อาึ� 50อาึ มัฮ
โตว ซาวป โญตซัก ละ โกะ แตะ� เอจี ไก ติ ป ซ เกือฮ โญต
ซัก เนิ อ�ี มัฮ ปุย เซ ป ซ รเตีฮ โอเอฮี เนิ อ�ี 51 อาึ อฮั ละ
เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ยุฮ ตัม ลปุง อาึ อื เญาะ ซ ยุม โตว��
อฮั เซ�

52 โม ยวิ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี เอะ เอจี แจง นึง เลีย
ก พี นึง เปอะ� อปัราฮมั ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ เอจี
ยุม� ปะ อฮั ลัง่ เปอะ ป ยุฮ ตัม ลปุง โกะ แตะ โอ เญาะ ซ
ยุม� 53 อปัราฮมั จัตเจือ ไพรม เอะ เอจี ยุม� ปะ อมั แกต
เปอะ ติ แตะ ระ ฮา อปัราฮมั เซ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ
เอจี ยุม โรฮ� ปะ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ ปุย�� อฮั เซ�

54 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ อาึ ซาวป โญตซัก ละ
โกะ แตะ มัฮ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ� ป เกือฮ โญตซัก ละ
อาึ มัฮ เปือะ เกอะ� เอจี มัฮ ป อฮั โม เปะ มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ เซ� 55 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุง พะจาว� อาึ ยุง
เงอะ� อาึ ดัฮ อฮั ติ แตะ โอ ยุง มัฮ โรฮ อฮั ฮะ ป โอ เนอึ
ม ตอก โม เปะ โรฮ� อาึ ปังเมอ ยุง เงอะ พะจาว� อาึ ยุฮ
โรฮ ตัม ป อฮั อ�ื 56 อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ เปอะ เซ รกวน
ยุ ซเงะ ยุฮ อาึ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� เมือต เอจี โฮลฮ
ยุ อื มวน รพาวม ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

57 โม ยวิ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาญุ เปอะ โอ ดิ ฮาวก รฮอน
เนอมึ� อมั เอจี โฮลฮ บุย เปอะ ยุ อปัราฮมั�� อฮั เซ�

58 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
อาึ เอจี ตึน ไก เน่อมึ กา เกิต อปัราฮมั ลัง่�� อฮั เซ� 59 โม
เซ โฮว โซวต ซโมะ ฆาื อื ละ ซ แล่น แตะ พะเยซู นึง� พะ
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เยซู ปังเมอ ปุตแปต ติ แตะ ฮา อื ลอต โกฮ โฮว ฮา ควง วิ
ฮนั เซ�

9
ปรเมะ เกิต ไม่ จัก ไง่ แตะ

1ลไล โฮว พะเยซู เซ ยุ ปรเมะ เกิต ไม่ จัก ไง่ แตะ ติ ปุย�
2 โม ลุกซิก อื ไฮมญ อื ฆาื อ�ื �ปอคู� มัฮ ปุย ป ยุฮ ป พิต
เตอ� อมั มัฮ ปุย เฮ�ี อมั มัฮ มะเปือะ อ�ื เกียฮ เกิต โน่ง
ไม่ จัก ไง่ แตะ เมอ�� อฮั เซ�

3พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ โตว ฆาื พิต ปุย เฮ�ี ฆาื
พิต ยุฮ มะเปือะ อื ปุ โรฮ มัฮ อ�ื มัฮ เกิต อื ไม่ จัก แตะ ละ
ซ เปลีฮ พะจาว รที อมันัต แตะ นึง ละ ยุ ปุย อ�ื 4 ไมจ เอะ
ยุฮ กัน ยุฮ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ เญอืม ไก ลัง่ ซเงะ ลัง่� ดัฮ
เมือ ก ซาวม อื เอจี ฮอยจ โฮ� เญือะ ไก โตว ป ซ เกียฮ ยุฮ
กัน นึง� 5 เญือม อาวต อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮี อาึ มัฮ ป ซเปีย
ละ ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

6 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ โดยจ ลังเตะ� ยุฮ
บิญ นึง โดยจ แตะ เซ� เฟียก ตา อื นึง ไง่ ปุย จัก เซ� 7 อฮั
เฮี ละ ปุย เซ� �โฮว เมิฮ� โฮว พัก ไง่ เปอะ นึง นอง ซีโล
อมั เมิฮ�� อฮั เซ� (มอยฮ นอง เซ มัฮ อฮั อื �ดวน โฮว�
ไม่ อ�ื� ปุย เซ โฮว พัก เนอมึ ไง่ แตะ� เมือต เอจี เอญี เกีย
ฮ ยุ เอนิ อื โอเอฮี ฮ�ี

8 ปุ ยว่ง อื ไม่ ป กอ ยุ ปัว อื โอเอฮี ฮี อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี โม่
มัฮ ปุย กอ งาวม ปัว โอเอฮี โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

9 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย เซ�� อฮั เซ� งอ่น อื อฮั อื โอ
มัฮ อ�ื �มัฮ ตอก อื ปุย เซ�� อฮั เซ� โกะ อื อฮั เฮ�ี �เอจี
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มัฮ อาึ เฮี ปุย อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ� 10 โม เซ ไฮมญ อื ฆาื
อ�ื �เกียฮ เกียฮ ยุ โน่ง เปอะ โอเอฮี เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ไก ปุย ติ� มอยฮ อื มัฮ เยซู� ยุฮ บิญ
นึง โดยจ แตะ� เฟียก ตา อื นึง ไง่ อาึ� อฮั เฮี เนิ ไม่ อ�ื
�โฮว พัก นึง นอง ซีโลอมั�� อฮั เซ เนิ� อาึ โฮว พัก เนอึม
เมอะ� ยุ เอนิ เนอะ โอเอฮี เบือ อ�ื� อฮั เซ�

12 โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย เซ อาวต ก เมอ�� อฮั เซ�
�อาึ ยุง โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื

โม ฟารซีิ ซาวป ไฮมญ ตอก ไฮ อื
13 โม เซ โฮว ตาว ปุย จัก ไง่ ป เอจี ไฮ เซ ละ โม ฟารซีิ�

14 ซเงะ ยุฮ พะเยซู บิญ นึง โดยจ แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย
เซ ยุ โอเอฮี เซ ปุก ซเงะ ลโล่ะ� 15 โม ฟารซีิ ไฮมญ แม ตอก
เกียฮ ยุ ปุย จัก เซ โอเอฮี� ป จัก เซ รโฮงะ อื ละ อ�ื �ปุย เซ
เฟียก ตา บิญ นึง ไง่ อาึ� เญอืม เอจี ฟวยจ พัก เกอะ เกียฮ
ยุ เอนิ เนอะ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ�

16 โม ฟารซีิ อฮั เฮี งอ่น� �ปุย เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง พะจาว� ทื โตว ซเงะ ลโล่ะ เมอ�� อฮั เซ�
งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ปุย มัป่ เปอ อมั ซ เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน

ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� โม เซ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ
ฆาื อ�ื

17 โม เซ อฮั แม เฮี ละ ปุย จัก ไง่ เซ� �ปะ อฮั เปอะ มัฮ
ปุย ตอก เมอ ปุย เกียฮ เกือฮ เปอะ ยุ โอเอฮี เซ�� อฮั เซ�
ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย�� อฮั เซ�
18 โม ยวิ ญอม โตว เจือ มัฮ ปุย เซ ปุย จัก ไม่ ไฮ จัก อื กา

เฆียง กอก อื มะเปือะ อ�ื 19 โม เซ ไฮมญ มะเปือะ อื ตอก
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เฮ�ี �ปุย เฮี อมั มัฮ กวน เปอะ ป อฮั เปอะ เกิต ไม่ จัก แตะ
โฮ� เกียฮ เกียฮ ยุ โน่ง โอเอฮี เมอ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

20มะเปือะ อื โลยฮ อ�ื �เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ปุย เฮี กวน
แตะ ไม่ มัฮ อื ปุย เกิต ไม่ จัก แตะ� 21 เอะ ปเล่ีย เฮี ยุง โตว
โรฮ ตอก เกียฮ ยุ อื โอเอฮี� ป เกือฮ อื เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮี เอะ
ปุ โรฮ ยุง� ไฮมญ นึง โกะ อื ไอฮ� เอจี ระ โรฮ� เกียฮ รโฮ
งะ ไอฮ อื ไลลวง โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ� 22 มะเปือะ อื มัฮ
อฮั อื ตอก เซ ฆาื ฮลัต อื นึง โม ยวิ� โม ยวิ เตอ เอจี ฟวยจ
อฮั อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป อฮั พะเยซู มัฮ พะครติ
เตอ ซ ไมจ โครฮ ปุย เซ โอก ฮา โฮงซุต�� อฮั เซ� 23 มัฮ
เซ ป อฮั มะเปือะ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไฮมญ นึง โกะ อื ไอฮ�
เอจี ระ โรฮ�� อฮั เซ�

24 โม ฟารซีิ กอก แม ป จัก เซ ติ โฮน แม� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ไมจ เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ ไฮ แตะ เซ� เอะ ยุง เงอะ มัฮ
ปุย เซ ปุย มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

25 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ ยุง โตว มัฮ ปุย เซ ปุย มัป่ ไม่ โอ
อื มัฮ ปุย มัป่� อาึ ยุง เงอะ ติ เจือ โน่ง� ไพรม อื อาึ มัฮ ปุย
จัก� ปเล่ีย เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ�

26 โม เซ ไฮมญ อื นึง อ�ื �เมอ ยุฮ อื ละ เปอะ� ยุฮ อื ละ
เปอะ ตอก เมอ เญอืม เกือฮ อื ไง่ เปอะ เซ ไฮ�� อฮั เซ�

27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี รโฮงะ ละ โม เปะ เนาะ ออ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ งอ่ต� เมอยุ ฆวต ฮมอง โคระ แม
เปอะ� อมั มัฮ ฆวต แปน โรฮ เปอะ ลุกซิก อ�ื� อฮั เซ�

28 โม เซ เพียก แฮม ปุย จัก เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปะ ป
มัฮ ลุกซิก อ�ื เอะ มัฮ ลุกซิก ไอ โมเซ� 29 เอะ เอจี ยุง เงอะ
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ลปุง พะจาว ไม่ ไอ โมเซ เยอ� ปุย เซ เอะ ปังเมอ โอ ยุง เน่
อมึ ก ฮอยจ อ�ื� อฮั เซ�

30 ปุย จัก เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ เฮี ป ตัง เจือ เนอมึ นึง
อ�ื มัฮ โอ โม เปะ ยุง เน่อมึ ก ฮอยจ อ�ื เมือต แลน เอจี มัฮ
ป เกือฮ ไง่ อาึ ไฮ� 31 เอะ เอจี ยุง เงอะ โอ พะจาว ซ งอ่ต ปุย
มัป่ เปอ� ป ทื เนอึม พะจาว ไม่ ป ยุฮ ป ปุก รพาวม อื พะ
จาว ซ งอ่ต ปุย เซ� 32 เคียง ไก โรง ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย�
ไก โตว ป ฮมอง ปุย ปุน เกือฮ ป เกิต ไม่ จัก แตะ เกียฮ ยุ โอ
เอฮี ฮ�ี 33 ปุย เซ มัฮ โอ อื ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว แจง โอ
อื ซ เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ�� อฮั เซ ป จัก เซ�

34 โม ฟารซีิ โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี นาวก เปอะ นึง มัป่
เน่อมึ เญอืม เกิต โรง แตะ ลัง่� เคียต โน่ง เปอะ เพอกึ เอะ
เมอ�� อฮั เซ� โม เซ โครฮ ปุย เซ โอก ฮา โฮงซุต ยุฮ แตะ
ฆาื อ�ื

โม ป จัก โตะ รพาวม
35พะเยซู ฮมอง ตอก โครฮ ปุย ปุย เซ โอก ฮา โฮง ซุต�

เมือต รโตฮ ยุ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั เจือ เปอะ ป มัฮ กวน
ปุย ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ�

36 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� มัฮ ปุย ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� รโฮงะ เนิ� ซ เจือ เยอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

37 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ เอจี ยุ เปอะ� เอจี มัฮ ป อู
ไม่ เปอะ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

38 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อาึ เจือ เยอะ�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ นุ่ม ไว พะเยซู ฆาื อ�ื

39พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ละ ซ รเตีฮ
แตะ ปุย� นึง ซ เกือฮ ฮะ ป จัก ไง่ เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ ซ
เกือฮ ฮะ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี จัก ไง�่� อฮั เซ�
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40 โม ฟารซีิ ป อาวต ไม่ อื นา เซ� เญือม ฮมอง อื โอเอฮี
ตอก เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั มัฮ อฮั โรฮ เปอะ เอะ จัก โรฮ
ไม่�� อฮั เซ งอ่น�

41พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ จัก ไง่ โฮ� ไก เปอะ
โตว มัป่ ยุฮ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปังเมอ อฮั เปอะ ติ แตะ เกีย
ฮ ยุ โอเอฮี� เอจี ที นึง เซ ไก ลัง่ มัป่ ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ�

10
พะเยซู มัฮ ป เกียฮ แลน แกะ

1 �ดัฮ ไก ป เลียก โตะ คอก แกะ ป โอ เลียก คระ โตะ
รเวอืะ อา� ไม่ ซาวป อื ฌาว ฆรุง เงอ� ปุย เซ เอจี มัฮ ป
บระ ไม่ คะมุย� 2 ป เลียก คระ โตะ รเวอืะ อา มัฮ ป เลียง
แกะ� 3 ป มอง โตะ รเวอืะ เซ โปฮ อื ละ ปุย เซ� โม แกะ
เซ งอ่ต ป อฮั ปุย เซ� ปุย เซ กอก แกะ ยุฮ แตะ นึง มอยฮ
อ�ื โอก โฮว ไม่ อ�ื นัม คระ ละ อ�ื 4 เญือม เอจี เกือฮ อื
แกะ ยุฮ แตะ โอก เตือง โอยจ อื โฮว ลัก่กา อ�ื โม แกะ เซ
ฟวต อื นึง ยุง อื ลเลาะ กุม แตะ� 5 โม แกะ เซ ญอม โตว
ฟวต ปุย ไฮญ� ตอ ฮา อื นึง โอ อื ยุง ลเลาะ ปุย ไฮญ�� อฮั
เซ� 6 ลปุง แพป เซ พะเยซู รโฮงะ อื ละ ปุย โม เซ ปังเมอ
โอ คาวคิง อื ป อฮั อื ละ แตะ เซ�

7พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
ม อ�ื อาึ มัฮ โตะ รเวอืะ เลียก แกะ นึง� 8 เมาะ ป ฮอยจ กา
อาึ อื มัฮ ตื ป บระ ไม่ คะมุย� โม แกะ เซ งอ่ต โตว โม เซ�
9 อาึ มัฮ โตะ รเวอืะ� ดัฮ ไก ป เลียก คระ ยุฮ อาึ อ�ื ปุย เซ
ซ โปน อื ป โอ ไมจ เจอ� ซ โอกๆ เลียกๆ ซไบ่ ไม่ ซ ยุ อื ป
โซม แตะ� 10 คะมุย เซ มัฮ ฮอยจ อื ละ ซ บระ แตะ ไม่ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โอเอฮี ติ คระ โน่ง� อาึ ปังเมอ
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มัฮ ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� มัฮ เกือฮ
ฮะ โฮลฮ จีวติ แตะ กุมปอ�

11�อาึ มัฮ ป เกียฮ แลน เนอมึ แกะ ติ ปุย� ป เกียฮ แลน
แกะ ติ ปุย เซ ญอม ยุม ฆรอ แกะ ยุฮ แตะ� 12ป โซม จัง เซ
มัฮ โตว ป แลน แกะ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� โม แกะ เซ มัฮ
โตว คอง อ�ื เญือม ชวน อื ฮอยจ บราวก เกอ� ละ โปวฮ
แกะ เซ� ตอ ฮา อ�ื บราวก เซ ฮอยจ เกียต แกะ เกือฮ แกะ
เซ อาวต เฮยี อาวต ไฮ ฆาื อ�ื 13 ป โซม จัง เซ ตอ นึง มัฮ
แตะ ลุกจัง� ไฌม โตว แกะ เซ�

14 �อาึ มัฮ ป เกียฮ แลน เนอึม แกะ ติ ปุย� อาึ ยุง เงอะ
แกะ ยุฮ แตะ� แกะ ยุฮ อาึ ยุง โรฮ อาึ� 15ตอก โรฮ ยุง เปือะ
เกอะ อาึ โรฮ ไม่ ยุง อาึ เปือะ เกอะ� อาึ ญอม ยุม ฆรอ แกะ
ยุฮ แตะ� 16 แกะ ยุฮ อาึ ก ไฮญ ป โอ มัฮ ไน คอก เฮี ไก
โรฮ� แกะ โม เซ ไมจ โรฮ อาึ นัม โรฮ� แกะ โม เซ ซ งอ่ต
ลเลาะ อาึ� ซ แปน แกะ ติ มู� ไก ป แลน ติ ปุย โน่ง� 17อาึ
ญอม โปง จีวติ แตะ นึง ซ โฮลฮ แม แตะ จีวติ แตะ เซ� มัฮ
เซ ป ฮรกั เปือะ เกอะ อาึ ฆาื อ�ื 18 ไก โตว ป ลู ตุย จีวติ เซ
ฮา อาึ อ�ื อาึ มัฮ ญอม โปง จีวติ แตะ เซ นึง มัฮ อื รพาวม
โกะ โอะ ไอฮ� อาึ ไก อมันัต เกียฮ เกือฮ จีวติ แตะ� ฟวยจ
เซ ไก แม อมันัต เกียฮ โฮลฮ แม จีวติ แตะ� โอเอฮี ไล เซ
มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม รซอม ดวน เปือะ เกอะ อาึ ยุฮ�� อฮั เซ�

19 โม ยวิ รกัฮ ลเฆือฮ เอนิ ฮา ปุ แตะ ฆาื ลปุง เซ� 20 โม
ยวิ โฮวน ลัก่ อฮั อื เลียก พี นึง� �มัฮ เงา่ะ อ�ื เมอยุ งอ่ต
เปอะ ป อฮั อ�ื� อฮั เซ งอ่น�

21 งอ่น อื อฮั เฮ�ี �ลปุง ตอก เฮี มัฮ โตว ป อฮั ป เลียก
พี นึง� พี อมั เกียฮ เกือฮ ป จัก เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ
งอ่น�

โม ยวิ ฆวต ไอฮ โตว ป อฮั พะเยซู
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22 เญอืม เซ มัฮ เญอืม ไก กัน ชลอง ปุย วฮินั นึง เวยีง เย
รูซาเลม� 23 มัฮ เมือ โฆยญ� ปุก เญือม โฮว เลีม พะเยซู
นึง ซาลา ยุฮ ซาโลมอน กไน ควง วิฮนั� 24 โม ยวิ ฮอยจ
แวต อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ ไก ลัง่ เมาะ เมอ ซ เกือฮ เปอะ
เอะ รงัมะ รพาวม เมอ� ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม พะครติ� รโฮ
งะ แปฮ เนิ แจง แน เมิฮ�� อฮั เซ�

25 พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี รโฮงะ ละ เปอะ ปังเมอ โอ
เปอะ ญอม เจือ� กัน ยุฮ อาึ เบือ รซอม เปือะ เกอะ มัฮ ป
เกือฮ ปุย ยุง ไลลวง อาึ� 26 โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม
เจือ นึง โอ เปอะ มัฮ มู ติ ไม่ แกะ ยุฮ อาึ� 27 แกะ ยุฮ อาึ
งอ่ต ลเลาะ อาึ� อาึ ยุง เงอะ ป มัฮ แกะ ยุฮ แตะ� แกะ เซ
ฟวต อาึ� 28 อาึ เกือฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ละ� แกะ โม
เซ ซ ยุม โตว ติ ตื เนอมึ� ไก โตว ป ปุน ชะ ลู ฮา เตะ อาึ อื ติ
ปุย เนอมึ� 29 ป เกือฮ แกะ เซ เนิ อี มัฮ เปือะ เกอะ� มัฮ ป
ระ ฮา โอเอฮี โครยญ เจือ� ไก โตว ป ปุน ชะ ลู แกะ ยุฮ อาึ
เซ ฮา เตะ เปือะ เกอะ� 30 อาึ ไม่ เปือะ เกอะ เอจี มัฮ ติ��
อฮั เซ�

31 โม ยวิ โซวต แม ซโมะ ละ ซ แล่น แตะ พะเยซู ปอ ยุม
อ�ื 32พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไก โฮวน เจือ กัน ไมจ เปลี
ฮ อาึ ละ โม เปะ ป เกือฮ เปือะ เกอะ อาึ ยุฮ ฮู� มัฮ ฆาื กัน
เมอ นึง อื ป ฆวต แล่น เปอะ อาึ ฆาื อื นึง ซโมะ โอ�� อฮั
เซ�

33 โม ยวิ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เอะ มัฮ โตว ฆวต แล่น
ปะ นึง ยุฮ เปอะ กัน ไมจ� มัฮ ฆวต แล่น ปะ ฆาื พามัต เปอะ
พะจาว� มัฮ เยอื เปอะ ปุย ปลัฮเตะ ปังเมอ ฆวต เกือฮ เปอะ
ติ แตะ แปน พะจาว�� อฮั เซ�

34พะเยซู โลยฮ อ�ื �โกตไม ยุฮ โม เปะ โม่ ไก ป ไซฮ ปุย
อาึง ตอก อฮั พะจาว เฮ�ี �โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก พะ
จาว โรฮ�� อฮั เซ พะจาว� 35พะทัม มัฮ โตว ป เกียฮ เฌาะ
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ติ แตะ� โม ป เอจี โฮลฮ รปั ลปุง พะจาว� พะจาว เอจี อฮั
อื มัฮ ป ตอก พะจาว� 36อาึ เฮี มัฮ ป เอจี เลือก โน่ง พะจาว
ไม่ เกือฮ อื อาึ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ� ดัฮ อาึ อฮั ติ แตะ มัฮ
กวน พะจาว โฮ� โม เปะ เกียฮ อฮั เปอะ อาึ พามัต พะจาว
ฆาื ตอก เมอ� 37 ดัฮ อาึ โอ ยุฮ กัน ยุฮ เปือะ แตะ โฮ� ทัน
โตว เจือ อาึ� 38 ดัฮ อาึ ยุฮ เนอมึ กัน เปือะ แตะ โฮ� ปัง โอ
เปอะ เจือ อาึ� ไมจ เปอะ เจือ กัน ยุฮ ฮุ� นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ ยุง แจง แน อาวต เปือะ เกอะ ไน อาึ� ไม่ อาวต อาึ
ไน เปือะ เกอะ โรฮ�� อฮั เซ� 39 โม ยวิ ริ แม โฮมวต อื ฆาื
อ�ื พะเยซู ปังเมอ ปุตแปต ติ แตะ ฮา อ�ื

40พะเยซู โฮว แม บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่เติต ฮอยจ
นา ก เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บั ่ปติซมา โฆะ� อาวต ลโล่ะ นา
เซ� 41 โฮวน ป โฮว เคะ อ�ื โม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โย
ฮนั ยุฮ โตว ป ซัมคัน ติ เจือ เนอึม� เมาะ ป อฮั โยฮนั นึง
ไลลวง ปุย เฮี ปังเมอ มัฮ ป เนอึม โครยญ เจือ�� อฮั เซ�
42นา เซ ไก โฮวน ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะเยซู�

11
ลาซะโร ยุม

1 ไก ปรเมะ โซะ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ลาซะโร� อาวต ไม่
ออระ ออตุ แตะ นึง ยว่ง เบท่านี� ออระ อื เซ มอยฮ มาทา�
ออตุ อื มัฮ มาเรยี� 2 ป ตุย เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื นึง ชวง
พะโองจาว ติ โฮน อื ไม่ บ่วต อื นึง ฮาึก แตะ เอจี มัฮ มา
เรยี เฮ�ี 3 เญือะ เซ ออปุ อู ดวน ปุย โฮว เคะ พะเยซู ฆาื อ�ื
เกือฮ อื อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ปุโฮมว ฮรกั เปอะ โฮ โซะ��
เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื
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4พะเยซู เมือต เอจี ฮมอง อื อฮั เฮ�ี �ป โซะ อาวม อื เซ
มัฮ โตว โซะ อื ละ ซ ยุม แตะ� มัฮ เกิต อื ละ อื นึง ซ แปน
อื โญตซัก ละ พะจาว ไม่ ซ โฮลฮ กวน พะจาว โญตซัก แตะ
นึง�� อฮั เซ� 5พะเยซู ฮรกั ไฌม เญือะ มาทา� มาเรยี ไม่
ลาซะโร เซ� 6 เญือม ฮมอง อื โซะ ลาซะโร เซ� พะเยซู ปัง
เมอ อาวต ลัง่ นา ก อาวต แตะ เซ ลอา ซเงะ ลัง่� 7 กัง เคะ
เอ อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ แม เอะ โฮว ดิ นึง จังวตั
ยูเด่ีย�� อฮั เซ�

8 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� มัฮ โฆะ เนิ โฆะติ เฮี
ซาวป โม ยวิ แล่น ปะ นึง ซโมะ โอ� อมั ซ แม ลัง่ เปอะ นึง
ลัง่�� อฮั เซ�

9 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ติ ซเงะ โม่ ไก กาว ลอา ชวั
โมง� ป โฮว เมือ ซเงะ่ อื โคะ ซดุฮ โตว� นึง เอจี ยุ อื ซเปีย
ป ซอต ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี 10ป โฮว เมือ ก ซาวม อื โคะ
ซดุฮ ฆาื อื นึง โอ ซเปีย ไก นึง คระ โฮว อ�ื� อฮั เซ�

11ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ลาซะโร ปุโฮมว เอะ โฮ�
เอจี ปุน ไอจ� อาึ มัฮ ซ โฮว ซอ เยอะ�� อฮั เซ�

12 โม ลุกซิก อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ปุน ไอจ โฮ ตึน ซ มัฮ ฌัก
แฟน อ�ื� อฮั เซ� 13พะเยซู มัฮ อฮั อื ไม่ ยุม อ�ื โม เซ โคะ
อื มัฮ ไอจ อื นึง ฆวต ไอจ แตะ�

14 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อื ซโตฮ� �ลาซะโร
เอจี ยุม� 15อาึ มวน รพาวม รโตง โม เปะ นึง โอ แตะ อาวต
นา เซ นึง ซ โฮลฮ โม เปะ รพาวม เจือ แตะ เบือ อ�ื ไมจ เอะ
โฮว เคะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

16 โทมา ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ เซ อฮั เฮี ละ ปุโฮมว
แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ดิ ไม่ ปอคู เดอมึ ซ โฮลฮ ยุม ดิ ไม่��
อฮั เซ�
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พะเยซู มัฮ ป เกือฮ ปุย โกฮ ไอม แม
17 เญอืม เอจี ฮอยจ อ�ื พะเยซู ฮมอง เอจี อาวต ลาซะโร

โตะ รมอยจ แตะ ปาวน ซเงะ� 18 ยว่ง เบ่ทานี ไม่ เวยีง เย
รูซาเลม รโปยฮ ฮา ปุ แตะ เมาะ ลอวย กิโลเมต� 19 โม ยวิ
โฮวน ป ฮอยจ ดุป ไง่ ไป พาวม มาทา ไม่ มาเรยี นึง ยุม เพร
อื เซ� 20 มาทา เญือม ฮมอง อื ซ ฮอยจ พะเยซู� โอก โฮว
รชงึ อ�ื มาเรยี ปังเมอ อาวต ลัง่ โตะ เญือะ ลัง่�

21 มาทา อฮั เฮี ละ พะเยซู� �พะโองจาว� มัฮ อาวต ปะ
นา เฮ�ี แจง โอ อื ซ ยุม เพร เยอ� 22 อาึ เอจี ยุง เงอะ�
ปัง มัฮ ปเล่ีย เฮ�ี ปัว เปอะ ออฮ นึง พะจาว ซ เกือฮ เซ ละ
เปอะ�� อฮั เซ�

23พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เพร เปอะ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั
เซ�

24 มาทา อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุง เงอะ ซ โกฮ ไอม แม
เพร แตะ ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� เญือม โกฮ ไอม ปุย เตือง
โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

25พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ มัฮ ป เกือฮ ปุย โกฮ ไอม แม
เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ โรฮ จีวติ� 26 เมาะ ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อาึ อื ปัง ยุม ซ โกฮ ไอม แม� เมาะ ป ไก จีวติ ไม่
เจือ อื อาึ อื ซ ยุม โตว ติ ชวง� ปะ อมั เจือ เปอะ ไล เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

27 มาทา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เจือ เยอะ� อาึ เจือ
เยอะ มัฮ ปะพะครติ กวนพะจาว ป ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เอ��
อฮั เซ�

28ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ� มาทา เอญี กอก มาเรยี ป มัฮ ปุ
แตะ� บระ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู เอจี ฮอยจ กอก ปะ�� อฮั
เซ� 29มาเรยี เมือต เอจี ฮมอง อื ซไจ เอนิ โกฮ โฮว เคะ อ�ื
30 เญือม เซ เยอ พะเยซู ดิ เลียก โตว โตะ ยว่ง� อาวต ลัง่
นา ก รโตฮ มาทา ยุ แตะ ลัง่� 31 โม ยวิ ป อาวต ไม่ มาเรยี
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โตะ เญือะ เซ� ป ดุป ไง่ ไป พาวม อ�ื เมือต ยุ ซไจ มาเรยี
โกฮ โฮว� โฮว ฟวต อื ฆาื อ�ื มัฮ แกต อื โฮว เยอืม โตะ อู
โมง ก รมอยจ ปุย ป ยุม เซ�

32 มาเรยี เญือม ฮอยจ ยุ อื พะเยซู� นุ่ม โบ ชวง อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� มัฮ อาวต ปะ นา เฮ�ี แจง โอ อื ซ
ยุม เพร เยอ�� อฮั เซ�

33พะเยซู เญือม ยุ อื เยอืม มาเรยี ไม่ โม ยวิ ป ฮอยจ ไม่
อ�ื ฆวต เยอืม โรฮ ฆาื อ�ื ตุก รพาวม รโตง อ�ื 34 อฮั เฮ�ี
�โฮว รมอยจ เปอะ นา เมอ�� อฮั เซ� โม เซ โลยฮ อ�ื �พะ
โองจาว� โฮว แลน�� อฮั เซ� 35 เญอืม เซ พะเยซู เยอืม�

36 โม ยวิ อฮั เฮ�ี �แลน เซ� เมาะ ฮรกั อื ลาซะโร เซ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

37 อฮั เฮี งอ่น� �ปุย เฮี เอจี มัฮ ป เกียฮ เกือฮ ป จัก ยุ โอ
เอฮี� มัฮ อาวต อื นา เฮี แจง ซ เกียฮ เกือฮ อื ปุย เฮี โอ ยุม
เมอ� โม่ เกียฮ อ�ื� อฮั เซ�

ลาซะโร โกฮ ไอม แม
38 พะเยซู ตุก ลัง่ รพาวม รโตง อ�ื โฮว ฮอยจ โตะ รม

อยจ� โตะ รมอยจ เซ มัฮ โตะ อูโมง� ไก ซโมะ เกลาะ โตะ
อ�ื 39พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย� �วติ แปฮ ซโมะ เซ เกือฮ โอก
เมิฮ�� อฮั เซ�
มาทา รนัน ป ยุม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ปเล่ีย เฮี

เอจี ไก ปาวน ซเงะ ยุม อ�ื เอจี ซออย�� อฮั เซ�
40พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ ตึน เอจี อฮั ละ เปอะ โม่ อฮั�

ดัฮ เปอะ เจือ โฮ� ซ ยุ เนอมึ เปอะ อมันัต โญตซักพะจาว��
อฮั เซ�

41 ฟวยจ เซ โม เซ วติ เนอึม ซโมะ เซ โอก� พะเยซู งนั
มะลอง� อฮั เฮ�ี �เปือะ� อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ นึง ฮมอง เปอะ
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ป อฮั อาึ� 42อาึ เอจี ยุง เงอะ ฮมอง ลอป เปอะ ป อฮั อาึ อ�ื
อาึ มัฮ อฮั ฮะ ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ โม ป ชุง นา เฮี เจือ
ดวน ปะ อาึ ฮอยจ�� อฮั เซ�

43 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ อฮั เฮี เรยีง� �ลาซะ
โร� โอก เมิฮ�� อฮั เซ� 44 ป ยุม เซ โอก เอนิ� เตะ ชวง อื
นัน ลัง่ นึง บว่ตชุ ปอ ปุย อ�ื นา อื เพาะ โรฮ ลัง่ นึง บว่ตชุ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �กัฮ บ่วตชุ กูแก ปุย อื เซ พลวย
เกือฮ โฮว เมิฮ�� อฮั เซ�

ปุย ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ พะเยซู
(มท� 26:1; มก� 14:1; ลก� 22:1)

45 โม ยวิ ป ฮอยจ เคะ มาเรยี เซ� เมือต เอจี ยุ ป ยุฮ พะ
เยซู เซ� โฮวน อาึง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื 46 งอ่น อื ปัง
เมอ โฮว เคะ โม ฟารซีิ� โฮว รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั พะ
เยซู ละ ลาซะโร เซ เกือฮ โม ฟารซีิ ฮมอง อ�ื 47 โม ซตุ ระ
ไม่ โม ฟารซีิ กอก โม ซมาชกิ ซพา ละ ซ ปึกซา ดิ อื ไม่ ปุ
แตะ� อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ ยุฮ ตอก เมอ แล� โฮวน ลัมเลือ
ป ซัมคัน ยุฮ ปุย เฮ�ี 48 ดัฮ เอะ ลเวอืง โฮ ปุย ซ เจือ อื เตือง
โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ ปุย เมือง โรม ซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่ วิ
ฮนั ยุฮ เอะ ไม่ ปุย เมือง เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

49 โม เซ ติ ปุย อ�ื มอยฮ อื มัฮ คายาฟา� เนอึม เซ ปุก
เญอืม แปน คายาฟา เซ ฮวันา ซตุ ระ� อฮั เฮี ละ ปุย� �โม
เปะ ยุง เปอะ โตว ป ติ ป เตือ ติ� 50 อมั มัฮ โอ เปอะ เกียฮ
คิต เฟือฮ� ดัฮ ไก ติ ปุย ป ยุม ฆรอ โม ลัปซด่อน เนอ� โกะ
ฮา ซ ไลจ ปุย เมือง เอะ เตือง โอยจ เจอะ�� อฮั เซ�

51 ป อฮั อื เซ มัฮ โตว อฮั อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
มัฮ อฮั อื นึง แปน อื ฮวันา ซตุ ระ ไน เนอึม เซ� มัฮ ซึป อื
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ลปุง พะจาว� มัฮ พะจาว ป โบว รพาวม อื เกือฮ อื อฮั ตอก
เซ� มัฮ อฮั อื พะเยซู ซ ยุม ฆรอ ปุย ติ เมือง เอนิ� 52 มัฮ
โตว ฆรอ ติ เมือง เซ โน่ง� มัฮ ซ เกือฮ อื โม ป มัฮ กวน พะ
จาว ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ เตือง โอยจ อื เซ รโจะ แปน ปุย
ติ มู� 53 เคียง ซเงะ เซ จาวไน ยุฮ โม ยวิ เซ งอ่ต ดิ ตอก ซ
ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

54 มัฮ เซ ป บระ พะเยซู โฮว ฆาื อื ลลาึง โม ยวิ� โอก โฮว
ฆาื อื ฮา นา เซ� โฮว ฮอยจ นึง นา ก เชอื ยว่ง ติ โดฮ� เลีย
ก นึง ยว่ง ติ� มอยฮ ยว่ง เซ มัฮ เอฟราอมิ� อาวต นา เซ
ไม่ โม ลุกซิก แตะ�

55 เญอืม เซ กัน เลียง ฌาว ยุฮ โม ยวิ เอจี ซ เติง เวลา อ�ื
ปุย โอก ฮา ยว่ง แตะ โฮวน� โฮว ฮาวก เวยีง เยรูซาเลม กา
เติง ซเงะ เลียง ฌาว เซ� นึง ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ตัม ปซี
ปซา ยุฮ แตะ� 56 โม เซ ซาวป ยุ พะเยซู� เญือม รโจะ อื
โตะ ควง วฮินั อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �โม เปะ แกต เปอะ ตอก
เมอ� เยซู เซ อมั มัฮ โอ อื ซ ฮอยจ นึง กัน เลียง เฮ�ี� อฮั
เซ� 57 โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟารซีิ เอจี อฮั อาึง อื ละ ปุย ซโตฮ�
ดัฮ ไก ป ยุง ก อาวต พะเยซู ดวน อื รโฮงะ อื ละ โม โกะ แตะ
เดอมึ ซ โฮลฮ โฮมวต อ�ื

12
มาเรยี เรฮ ลออยฮ นึง ชวง พะเยซู
(มท� 26:6-13; มก� 14:3-9)

1กา ไก กัน เลียง ฌาว แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู โฮว แม นึง
ยว่ง เบท่านี� มัฮ ยว่ง อาวต ลาซะโร นา ก เกือฮ พะเยซู ลา
ซะโร โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เซ� 2 ปุย พรี โซม ละ อื
นา เซ� มาทา ปอก อื โซม� ลาซะโร งาวม โซม ดิ ไม่ พะ
เยซู� 3 เญือม เซ มาเรยี ตุย ลออยฮ นาราด่า ซออย ฮงาื�
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นัม นัก อื ไก เมาะ บลัฮ กิโล� มัฮ ป ตึก นึง เปียง แตะ� เรฮ
อื นึง ชวง พะเยซู� บ่วต ชวง อื นึง ฮาึก แตะ� ซออย ฮงาื
ลออยฮ เซ ฟา เล่ีป เญือะ เอนิ�

4 ลุกซิก พะเยซู ติ ปุย อื มัฮ ยูด่า อซิคารโิอต� เอจี มัฮ ยู
ด่า เฮี ป ซ โชะ พะเยซู ละ ปุย� 5 อฮั เฮ�ี �เมอยุ โอ อื โชะ
ลออยฮ เซ� มัฮ โชะ อื ซ โฮลฮ มาื นึง อื ลอวย รอย เด่นาริ
อนั เอนิ� ซ โฮลฮ เรอมึ ป ตุก ป ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ� 6 โกะ
อื อฮั เมือน อื ตอก เซ� มัฮ โตว มี ไจ ไก พาวม อื นึง ปุย ตุก
ปุย ญัก� มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง มัฮ โกะ อื ปุย บระ ปุย ปอก�
มัฮ ป ไปญ มาื ยุฮ โม ลุกซิก ไม่ กอ บระ อื ตุย มาื เซ�

7พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �ปุ เติ ปุย เฮ�ี กัน ยุฮ อื เฮี เกือฮ
แปน ตอก ป แฮรน อื อาึง� เอจี มัฮ รโตง ซเงะ ซ รมอยจ
ปุย อาึ� 8 ปุย ตุก ปุย ญัก ซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ� อาึ ปัง
เมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 เญือม เซ โม ยวิ� เมือต ฮมอง อาวต พะเยซู นา เซ�
ฮอยจ ฆาื อื โฮวน ปุย� มัฮ โตว ฮอยจ อื เคะ พะเยซู โน่ง�
มัฮ โรฮ ฆวต ยุ อื ลาซะโร ป เกือฮ อื โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เซ� 10-11 โม ยวิ โอก ฮา ฮวันา ไพรม แตะ� เจือ โรฮ
พะเยซู โฮวน ปุย เบือ ลาซะโร เซ� มัฮ ฆาื เซ ป งอ่ต โม ซตุ
ระ ตอก ซ ยุฮ โรฮ แตะ ยุม ไม่ ลาซะโร เซ ฆาื อ�ื

พะเยซู เลียก นึง เวยีง เยรูซาเลม
(มท� 21:1; มก� 11:1; ลก� 19:28)

12 ปวยฮ พริ เซ แม โม ปุย โฮวน ป ฮอยจ นึง กัน เลียง
ฌาว เซ� ฮมอง โรฮ ซ ฮอยจ พะเยซู นึง เวยีง เยรูซาเลม�
13 โอก โฮว ฆาื อ�ื ตุย ปุ โฮว ฮละ ตัน* ละ ซ โฮว รชงึ แตะ�

* 12:13 12:13 ฮละ ตัน เซ มัฮ ป ตอก ฮละ เพรอื� มัฮ ป โกว ปุย ละ รโพ
แตะ โม ป นัปทื แตะ�
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อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง� �ปัว เกือฮ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว
ไมจ ลอป ป ยุ� เคราะ ลอป ป ฮมอง� เอจี มัฮ เนอึม กซัต
ยุฮ โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

14 เญอืม เซ พะเยซู รโตฮ ยุ กวน บรงั ติ� บุก อ�ื เอจี ปุก
ตัม ป อฮั พะทัม อาึง ตอก เฮี โฮ�

15 �โม เปะ ป อาวต นึง เมือง ซีโยน� ปุ ฮลัต� เฮิ กซัต
ยุฮ เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ บุก แตะ ปุ ฮอยจ กวน บรงั��
อฮั เซ�

16 เญือม เซ โอเอฮี ไล เซ คาว โตว คิง โม ลุกซิก อ�ื เญื
อม เอจี เกือฮ พะจาว พะเยซู โกฮ ไอม ไก โญตซัก เกอ� โม
เซ ดอฮ โรฮ ละ อฮั พะทัม อาึง ไลลวง อื ตอก เซ� ไม่ ยุฮ
เนอมึ ปุย โอเอฮี เซ ละ� แปน เนอมึ ตอก อฮั พะทัม อื เซ�
17 โม ปุย โฮวน ป อาวต ไม่ พะเยซู เญือม กอก อื ลาซะโร
โอก ฮา โตะ รมอยจ ไม่ เกือฮ อื โกฮ ไอม เซ� รโฮงะ โรฮ ไล
ลวง เซ ละ ปุย� 18 มัฮ เซ ป โฮวน ป โฮว รชงึ อื ฆาื อื นึง
ฮมอง อื ยุฮ อื ป ซัมคัน เซ� 19 โม ฟารซีิ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ�
�แลน เมิฮ� กัน ยุฮ เอะ ตอก ป โอ ซ ไก ป มัฮ เฟือฮ� ปุย
ติ ปลัฮเตะ เอจี โฮว ฟวต ปุย เซ�� อฮั เซ�

โม กรกิ ซาวป ยุ พะเยซู
20ลลาึง โม ป ฮาวก ไว พะจาว นึง กัน เลียง เซ ไก โม กรกิ

นึง งอ่น� 21 โม กรกิ เซ โฮว เคะ ฟีลิป ปุย ยว่ง เบ่ตไซด่า จัง
วตั กาลิลี� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอยีก� เอะ เอ ฆวต ยุ พะเยซู��
อฮั เซ� 22 ฟีลิป โฮว รโฮงะ อื ละ อนัดรู� อนัดรู ไม่ ฟีลิป
โฮว รโฮงะ แม อื ละ พะเยซู�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เวลา โฮลฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
รปั โญตซัก แตะ เอจี ฮอยจ� 24 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม
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อ�ื ดัฮ โนง เฮงาะ โอ เลียก โตะ เตะ โฮ� ไม่ โอ อื ยุม โฮ�
มัฮ ลัง่ ติ โนง ตอก ไพรม แตะ ลัง่� ดัฮ เอจี ยุม โฮ� ซ เกิต
แม เปลิ ฆาื อื โฮวน� 25 ป ฮรกั จีวติ โกะ แตะ ไอฮ ซ โฮลฮ
โปวฮ จีวติ แตะ� ป โอ ฮรกั จีวติ โกะ แตะ ไอฮ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี พะจาว ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย เซ ฮอยจ ละ โฮลฮ อื จี
วติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ� 26ป ฆวต ยุฮ กัน ละ อาึ อื ไมจ
อื ฟวต อาึ� ซ อาวต อาึ นา ออฮ ป ยุฮ กัน ละ อาึ ซ อาวต
โรฮ นา เซ� ป ยุฮ กัน ละ อาึ อื เปือะ เกอะ ซ เกือฮ โญตซัก
ละ ปุย เซ�

พะเยซู รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ยุม แตะ
27 �ปเล่ีย เฮี อาึ ตุก รพาวม เมอะ� เมอ ซ ยุฮ ซ อฮั อาึ

อ�ื อมั ซ ปุก ละ ปัว เปือะ แตะ เกือฮ โปน ฮา เวลา เฮ�ี ปุก
โตว� เอจี มัฮ ฆาื เวลา เฮี ป ฮอยจ เจอะ ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ
เอ� 28 เปือะ� ปัว เกือฮ ปะ ไก โญต ไก ซัก�� อฮั เซ พะ
เยซู�
เญือม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ

เอจี โฮลฮ โฮะ โญตซัก เกอ� ซ โฮลฮ แม เยอะ โญตซัก
เกอ�� อฮั เซ� 29 ปุย โฮวน ป ชุง นา เซ เยอ เมือต เอจี
ฮมอง อื อฮั เฮ�ี �มัฮ เนอมึ บร�ิ� งอ่น อื อฮั เฮ�ี �มัฮ อฮั
เตปด่า พะจาว โอเอฮี ละ�� อฮั เซ�

30พะเยซู อฮั เฮ�ี �เซียง เซ มัฮ โตว ป ฮอยจ ละ อาึ� มัฮ
ฮอยจ อื ละ โม เปะ นึง ซ ไก ป มัฮ อื ละ เปอะ� 31 ปเล่ีย เฮี
มัฮ เวลา รเตีฮ พะจาว ปุย ปลัฮเตะ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี พะจาว
ซ โครฮ พี กุม ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ โอก� 32 ดัฮ ปุย เอจี ยวก
อาึ ฮาวก ฮา ปลัฮเตะ โฮ� อาึ ซ นัม รพาวม ปุย เกือฮ ฮอยจ
เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 33 ป อฮั อื ตอก เซ มัฮ
รโฮงะ อื อาึง ตอก ซ ยุม แตะ�
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34 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �พะทัม โกตไม ยุฮ เอะ
อฮั พะครติ ซ ไอม ลอป� เมอยุ อฮั เปอะ ปุย ไมจ ยวก กวน
ปุย ปลัฮเตะ เอ� กวน ปุย ปลัฮเตะ เซ มัฮ ปุย�� อฮั เซ ละ
อ�ื

35พะเยซู โลยฮ อ�ื �ป ซเปีย ซ อาวต ลัง่ ลลาึง เปอะ ติ
เตะ โน่ง� ไมจ เปอะ โฮว เญือม ไก ลัง่ ซเปีย� เดอมึ ป เฟี
ยก โอ ซ เครอปึ เปอะ� ป โฮว ลลาึง เฟียก เกอ� ยุง โตว
คระ ซ โฮว แตะ� 36 เญอืม อาวต ลัง่ เปอะ ไม่ ป ซเปีย เยอ�
ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง ป ซเปีย เซ� เดอมึ เปอะ ซ
แปน ปุย บลัฮ ลัก่ ป ซเปีย เซ�� อฮั เซ�

โม ยวิ เจือ โตว อื ลัง่
เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี ไล เซ� พะเยซู โอก โฮว

อาวต ก ไฆลป อื ฮา ปุย� 37 ปัง ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน ละ
โฮวน เจือ� ปุย โม เซ ปุ ลัง่ เจือ อ�ื 38 มัฮ เกิต อื ตอก เซ
นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว อื โฮ�
มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�โอ พะจาว� มัฮ ปุย บุย ป ซ เจือ ป รโฮงะ เอะ เอ� มัฮ

ปุย นึง อื ป เปลีฮ พะจาว อมันัต แตะ ละ อ�ื� อฮั เซ�
39 มัฮ เซ ป โอ อื ปุน เจือ ฆาื อื นึง อฮั โรฮ อซิยา อื ตอก

เฮี โฆะ�
40 �พะจาว เอจี เกือฮ ไง่ อื จัก� เกือฮ รพาวม อื กอ บุ่ง

นึง โอ อื ซ เจือ� มัฮ เกือฮ อื ไง่ อื โอ เกียฮ ยุ โอเอฮี ไม่
เกือฮ อื โอเอฮี โอ เกียฮ เลียก โตะ รพาวม อ�ื โม เซ มัฮ โอ
อื ญอม ลเตือฮ ติ แตะ เอญี เคะ อาึ ละ ซ เกือฮ อาึ อื ไฮ ป
โซะ นึง�� อฮั เซ� 41 อซิยา มัฮ อฮั อื โอเอฮี เซ นึง โฮลฮ
แตะ ยุ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะเยซู ไพรม อื ไม่ รโฮงะ แตะ ไล
ลวง อ�ื
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42 ปัง มัฮ ตอก เซ ญุ่ก� โม จาวไน ยุฮ โม ยวิ โฮวน โรฮ
ป เจือ พะเยซู� ปังเมอ โอ โรวต รโฮงะ อื นึง ฮลัต แตะ นึง
โม ฟารซีิ� ฮลัต โม ฟารซีิ โครฮ แตะ โอก ฮา โฮงซุต ฆาื อ�ื
43 มัฮ ฆาื ฮนั อื นึง ลปุง ลื ปุย ปลัฮเตะ แตะ ฮา ลปุง ลื พะ
จาว แตะ�

ไล รเตีฮ พะจาว ปุย
44พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �ป อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ มัฮ

โตว อาึง อื รพาวม แตะ นึง อาึ โน่ง� มัฮ โรฮ อาึง อื รพาวม
แตะ นึง ป ดวน อาึ ฮอยจ� 45 ป โฮลฮ ยุ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ
โฮลฮ อื ยุ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ� 46อาึ มัฮ ฮอยจ แปน เนอะ
ป ซเปีย ละ ปุย ปลัฮเตะ� นึง ซ เกือฮ แตะ ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อาึ โอ เญือะ โฮลฮ อาวต นึง ก เฟียก อ�ื

47 �ดัฮ ไก ป ฮมอง ป อฮั อาึ อื ไม่ โอ อื ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ
เซ� มัฮ โตว อาึ ป รเตีฮ ฮ�ี อาึ มัฮ โตว ฮอยจ ละ ซ รเตีฮ
แตะ ปุย ปลัฮเตะ เกือฮ ลอก ตุต แตะ� มัฮ ฮอยจ เจอะ ละ
ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ โปน มัป่� 48 ป โอ รปัคัม อาึ ไม่
โอ อื ยุฮ ตัม ป อฮั ฮะ ไก ติ เจือ ป ซ รเตีฮ ฮ�ี เอจี มัฮ ป
อฮั อาึ อาึง เซ ป ซ รเตีฮ ปุย เซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ซเงะ
ลอยจ โอเอฮี ฮ�ี 49 อาึ มัฮ โตว อฮั ฮะ ตัม รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ ป รโฮงะ อาึง ตอก
ซ เกือฮ แตะ อาึ อฮั ไม่ ตอก เพอกึ ตอม เมอะ ปุย� 50 อาึ
เอจี ยุง เงอะ มัฮ ป อฮั พะจาว อาึง เซ ป แปน จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ ละ ปุย� มัฮ เซ ป อฮั อาึ โอเอฮี ตัม ป ดวน เปือะ
เกอะ อาึ อฮั ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

13
พะเยซู รวยจ ชวง โม ลุกซิก แตะ
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1 เญือม เซ มัฮ ซเงะ กา ไก กัน เลียง ฌาว� พะเยซู ยุง
อื เอจี เติง เวลา ไมจ แตะ โอก ฮา ปลัฮเตะ ละ ซ เอญี แตะ
เคะ เปือะ แตะ� พะเยซู ฮรกั เนอมึ ลุกซิก แตะ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี มัฮ ฮรกั อื ฮอยจ ละ ก ลอยจ อ�ื

2-3 พี ระ เอจี กุม รพาวม ยูด่า ป มัฮ กวน ซีโมน อซิคา
ริโอต เกือฮ อื ฆวต โชะ พะเยซู ละ ปุย� ปู เซ พะเยซู ไม่
ลุกซิก อื โซม ดิ ไม่ ปุ แตะ� พะเยซู เอจี ยุง อื มอป เปือะ
แตะ โอเอฮี นึง ลวงั บัง่คัป แตะ โครยญ เจือ� ยุง มัฮ แตะ
ปุย ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ไม่ ยุง อื ซ เอญี แม แตะ เคะ
พะจาว� 4 โกฮ ฆาื อื ลไล โซม แตะ� ปอยจ อาึง ลปิ ก พริ
แตะ� ตุย โคะ ไฆญ ติ ปลัฮ ปุก อื ไม่ ญวย แตะ� 5 ตุย ลเล
รอาวม โตะ เชือม โบลง� รวยจ ชวง โม ลุกซิก แตะ นึง อ�ื
บ่วต อื นึง โคะ ไฆญ ปุก ไม่ ญวย แตะ เซ�

6 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ละ ซีโมน เปโตร� เปโตร ไฮมญ อ�ื
�พะโองจาว� ปะ อมั มัฮ ซ รวยจ โรฮ เปอะ ชวง อาึ�� อฮั
เซ�

7 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ป ยุฮ อาึ ปเล่ีย เฮี ดิ คาว โตว คิง
เปอะ� ซ คาวคิง เปอะ เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ญอม โตว เกือฮ ปะ รวยจ ชวง
แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี อื ละ อ�ื �ดัฮ อาึ โอ โฮลฮ รวยจ ชวง เปอะ

โฮ� ปะ ไก โตว รโตง เปอะ นึง อาึ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื
9 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ดัฮ มัฮ ตอก

เซ โฮ� มัฮ โตว ชวง เงอะ โน่ง� รไซจ โรฮ เนิ เตือง เตะ เอะ
ไม่ ไกญ เญอะ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ป เอจี ฮาวม เมอ ปัง โอ เญาะ
ฮาวม� รวยจ ชวง แตะ โน่ง� เอจี ซงะ่ เตือง โม่ว แตะ�
โม เปะ เอจี ซงะ่ เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ ซงะ่ โครยญ โฆะ
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แตะ�� อฮั เซ� 11 พะเยซู เอจี ยุง อื ตัว ป ซ โชะ แตะ ละ
ปุย เซ� มัฮ เซ ป อฮั อื โม เซ โอ ซงะ่ ฆาื อื โครยญ โฆะ
แตะ�

12 เญือม เอจี ฟวยจ รวยจ อื ชวง โม ลุกซิก แตะ จาวป
แม ลปิ แตะ� ฟวยจ เซ งาวม� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั
เอจี คาวคิง เปอะ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ เฮ�ี 13 โม เปะ เอจี อฮั
เปอะ ปอคู เนิ� อฮั เปอะ พะโองจาว เนิ� เอจี ปุก ป อฮั
เปอะ เซ� อาึ มัฮ เนอมึ ตอก อฮั เปอะ เซ� 14 ดัฮ อาึ ป มัฮ
ปอคู ไม่ พะโองจาว ยุฮ เปอะ รวยจ ชวง โม เปะ โฮ� โม เปะ
เอ ไมจ โรฮ เปอะ รวยจ ชวง ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ� 15อาึ เอจี
ยุฮ อาึง ปิม ไมจ ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุฮ ตอก
ป ยุฮ อาึ ละ โม เปะ เซ โรฮ� 16 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึ
ม อ�ื กวนไจ ระ โตว ฮา ปอเลียง แตะ� ป โฮว ตัง ปุย� ระ
โตว โรฮ ฮา ป ดวน แตะ โฮว� 17 โม เปะ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง
โอเอฮี ไล เซ โฮ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม เซ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

18 �อาึ มัฮ โตว อฮั ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ� เอจี
ยุง เงอะ โม ป เลือก แตะ อาึง เงอ� ป อฮั พะทัม ซ เกิต เซ
ปังเมอ ไมจ อื เกิต เนอมึ ตอก อฮั อื เฮี โฮ�
�ป โซม อาวป ยุฮ อาึ เอจี ลเตือฮ แม เดีฮ อาึ นึง ล่อยจ

แตะ�� อฮั เซ พะทัม�
19 �โอเอฮี ไล เฮี อาึ อฮั ละ โม เปะ กา เกิต อื นึง ซ เกือฮ

แตะ โม เปะ เจือ มัฮ อาึ ปุย เซ เญือม เอจี เกิต เนอึม อ�ื
20 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ป รปัคัม ป ดวน อาึ ฮอยจ
เจอ� ปุย เซ มัฮ โรฮ รปัคัม อื อาึ โรฮ� ป รปัคัม อาึ มัฮ โรฮ
รปัคัม อื ป ดวน อาึ ฮอยจ โรฮ�� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ ป ซ โชะ แตะ ละ ปุย
(มท� 26:20; มก� 14:17; ลก� 22:21)
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21พะเยซู เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี ตอก เซ เยอ ตุก
รพาวม� อฮั แม เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย ไน
โม เปะ เฮี ไก ติ ปุย ป ซ โชะ อาึ ละ ปุย เยอ�� อฮั เซ�

22 โม ลุกซิก อื รงัมะ เอนิ รพาวม� แลน ปุ แตะ ฆาื อ�ื
ยุง โตว ป ซ มัฮ ซ มอยฮ อื ป อฮั อื เซ� 23 ลุกซิก อื ป ฮรกั
พะเยซู ติ ปุย เยอ อาวต โบ พะเยซู� 24 ซีโมน เปโตร ลเบี่ยฮ
เตะ แตะ ละ ปุย เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ไฮมญ มอยฮ
อื ป อฮั อื เซ�� อฮั เซ�

25 ลุกซิก เซ ไบรจ ซดิ โบ พะเยซู ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�พะโองจาว� มัฮ อฮั เปอะ ไม่ ปุย ป อฮั เปอะ เซ�� อฮั
เซ�

26 พะเยซู โลยฮ อ�ื �ชตึ อาึ คโนมปัง นึง โตะ ฮงา ไม่
กอยฮ เยอะ ละ ป ออฮ� เอจี มัฮ เอนิ ปุย เซ�� อฮั เซ� เญื
อม เซ พะเยซู ชตึ คโนมปัง ติ มวยญ� กอยฮ เนอมึ อื ละ ยู
ด่า กวน ซีโมน อซิคารโิอต� 27 เญือม เอจี ฟวยจ โซม ยูด่า
คโนมปัง ติ มวยญ เซ เลียก อาวต เอนิ ซาตัน กไน อ�ื
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป ซ ยุฮ เปอะ ซไจ แปฮ ยุฮ��

อฮั เซ ละ อ�ื 28 โม ป โซม ดิ ไม่ อื เซ คาว โตว ไจ อื ป อฮั
พะเยซู ละ ปุย เซ� 29 งอ่น อื โคะ อื มัฮ ฆาื ไปญ ยูด่า มาื ยุฮ
โม ลุกซิก� แกต อื มัฮ ดวน พะเยซู อื โฮว รวี ป ไมจ โกว
เญือม เลียง ปุย ปุ แตะ� งอ่น อื โคะ อื มัฮ เกือฮ อื เรอมึ ป
ตุก ป ญัก นึง มาื เซ� 30 ยูด่า เญือม เอจี ฟวยจ โซม อื ป
กอยฮ พะเยซู ละ แตะ เซ โกฮ โฮว เอนิ� เญอืม เซ มัฮ เมือ
ก ซาวม อ�ื

พะเยซู เกือฮ มวยญ ตอม โคระ ละ ลุกซิก แตะ
31 เญือม เอจี โฮว ยูด่า เซ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �กวน ปุย

ปลัฮเตะ เอจี โฮลฮ โญตซัก แตะ ปเล่ีย เฮ�ี พะจาว โฮลฮ
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โรฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื 32 ดัฮ พะจาว โฮลฮ โญตซัก แตะ
เบือ อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โรฮ โญตซัก แตะ ละ อ�ื ซ เกือฮ อื
ละ อื ปเล่ีย เฮี เอนิ�

33 �โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อาึ ซ อาวต ลัง่ ไม่ โม เปะ
ติ เตะ โน่ง� โม เปะ ซ ซาวป เปอะ อาึ� ปเล่ีย เฮี อาึ อฮั ละ
เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ โม ยวิ� ก โฮว อาึ โม เปะ เกียฮ โฮว
เปอะ โตว นึง�

34 �อาึ เกือฮ มวยญ ตอม โคระ ละ เปอะ ติ มวยญ� ไมจ
เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ� อาึ ฮรกั โม เปะ ตอก ออฮ โม เปะ
ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ� 35 ดัฮ โม เปะ ฮรกั
เวือง ปุ แตะ โฮ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ ยุง มัฮ เปอะ ลุกซิก
อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� ปะ ซ โฮว
เปอะ ก เมอ�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �ก ซ โฮว อาึ เซ ปเล่ีย เฮี ปะ เกียฮ ฟวต

เปอะ โตว อาึ นึง� เฆียง เฮี ปังเมอ ซ เกียฮ ฟวต เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

37 เปโตร อฮั แม เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เมอยุ โอ เกียฮ
ฟวต ปะ ปเล่ีย เฮ�ี อาึ ซ ญอม ยุม ตัง เปอะ�� อฮั เซ�

38พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปะ อมั ซ ญอม เนอึม เปอะ ยุม ตัง
อาึ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื กา รเอาะ แอ ปะ ซ เม่า
ะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14
พะเยซู มัฮ คระ ป ฮอยจ เมือง มะลอง

1ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ ติ เปอะ เด่ือต เนือะ
ฮอน ไจ� เอจี อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง พะจาว� ไมจ โรฮ
เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ โรฮ� 2 นึง เญือะ เปือะ เกอะ
ไก ก อาวต ปุย นึง โฮวน โดฮ� มัฮ โอ อื มัฮ ป เนอึม อาึ ร
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โฮงะ โตว ละ เปอะ� อาึ มัฮ ซ โฮว แฮรป เตียป ก อาวต ก
โซม โม เปะ ติ โดฮ� 3 ดัฮ เอจี ฟวยจ แฮรป เตียป ก อาวต
ก โซม โม เปะ อาึ ซ ฮอยจ แม เยอะ� ซ ตุย โม เปะ ฮอยจ ก
อาวต โกะ แตะ� อาวต เตอะ นา ออฮ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ
อาวต ไม่ แตะ นา เซ โรฮ� 4 โม เปะ เอจี ยุง เปอะ คระ ป ซ
ฮอยจ นา ก ซ โฮว อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

5 โทมา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโองจาว� เอะ เอ ยุง โตว นา ก
ซ โฮว ปะ� เอะ ซ ยุง คระ เซ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ฮะ คระ เซ� มัฮ ลปุง เนอึ
ม� มัฮ จีวติ� ไก โตว ป ฮอยจ เคะ เปือะ เกอะ โนก ฮา คระ
ยุฮ อาึ อ�ื 7 โม เปะ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง อาึ โฮ ซ ยุง โรฮ เปอะ
เปือะ เกอะ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ เอจี ยุง เปอะ เปือะ
เกอะ� เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ เปือะ เกอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 ฟีลิป อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� เปลีฮ เปือะ เปอะ เนิ� เกือฮ
เอะ ยุ เดอมึ ซ ฟวยจ รพาวม นึง�� อฮั เซ�

9พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ฟีลิป� อาึ เอจี เล่ีญ อาวต เตอะ
ไม่ โม เปะ เอ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง อาึ ลัง่� ป เอจี ยุ อาึ
อื เอจี มัฮ โรฮ ยุ อื เปือะ เกอะ� เมอยุ ดวน เปอะ อาึ เปลีฮ
เปือะ แตะ ละ แตะ� 10 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ เจือ อาวต
อาึ ไน เปือะ เกอะ ไม่ อาวต โรฮ เปือะ เกอะ ไน อาึ อ�ื ป อฮั
ฮะ ละ โม เปะ เอ มัฮ โตว อฮั ฮะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
เปือะ เกอะ ป อาวต กไน อาึ อื ปังเมอ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ กไน
อาึ� 11 ไมจ เปอะ เจือ อาวต อาึ ไน เปือะ เกอะ ไม่ อาวต
เปือะ เกอะ ไน อาึ� โต เซ อื ไมจ เปอะ เจือ อาึ เบือ กัน ยุฮ ฮุ
เซ� 12 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ป อาึง รพาวม แตะ
นึง อาึ อื กัน ยุฮ อาึ ซ ยุฮ โรฮ อ�ื ซ ยุฮ กัน ระ ไล ฮา เซ แม
ฆาื ซ โฮว อาึ เคะ เปือะ เกอะ� 13 ปัว เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ
ตอก ออฮ เบือ มอยฮ แฮะ� ซ ยุฮ ละ เปอะ ตอก เซ นึง ซ
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เกือฮ ฮะ เปือะ เกอะ ไก โญต ไก ซัก เบือ กวน แตะ� 14 ปัว
เปอะ ออฮ เบือ มอยฮ แฮะ ซ ยุฮ เนอมึ เซ ละ เปอะ��

พะจาว ซ เกือฮ ลปุ แตะ ฮอยจ
15 �โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั อาึ ซ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม ลปุง

ซตอก อาึ แตะ� 16 อาึ ซ ปัว นึง เปือะ เกอะ� เปือะ เกอะ ซ
เกือฮ ป เรอึม เปอะ ฮอยจ ติ ปุย แม� นึง ซ เกือฮ อื อาวต
ลอป ไม่ เปอะ� 17 ป เรอึม เปอะ เซ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป
เกือฮ ปุย ยุง ลปุง เนอึม� ปุย ปลัฮเตะ ปุน รปั โตว อื นึง
โอ อื ยุ ไม่ โอ อื ยุง ป มัฮ อ�ื โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป มัฮ
อ�ื มัฮ ฆาื เอจี อาวต อื ไม่ โม เปะ ไม่ ซ อาวต โรฮ อื กไน
เปอะ� 18 อาึ ซ ละ ซ โปวฮ โตว โม เปะ� เกือฮ โตว โม เปะ
อาวต โน่ง ชุง เตียง� อาึ ซ ฮอยจ เคะ เปอะ� 19 ไก ลัง่ ติ
เตะ โน่ง ซ ยุ ลัง่ ปุย ปลัฮเตะ อาึ อ�ื โม เปะ ปังเมอ ซ โฮลฮ
ลัง่ เปอะ ยุ อาึ� ไอม อาึ ตอก ออฮ โม เปะ ซ ไอม โรฮ เปอะ
ตอก เซ� 20 เญือม เซ เยอ ซ ยุง เปอะ อาวต อาึ ไน เปือะ
เกอะ ไม่ อาวต โม เปะ ไน อาึ โรฮ� ตอก โรฮ อาวต อาึ ไน
โม เปะ โรฮ� 21 ป อาวต ไม่ ลปุง ซตอก อาึ อื ไม่ ยุฮ อื ตัม
ลปุง เซ� มัฮ ปุย เซ ป ฮรกั อาึ อ�ื ป ฮรกั อาึ อื เปือะ เกอะ
ซ ฮรกั โรฮ ปุย เซ� อาึ ซ ฮรกั โรฮ โฮะ ไม่ ซ เปลีฮ แตะ ติ
แตะ ละ ปุย เซ�� อฮั เซ�

22 ยูด่า ติ ปุย อื เซ� มัฮ โตว ยูด่า อซิคารโิอต� อฮั เฮี ละ
อ�ื �พะโองจาว� มัฮ ตอก เมอ ซ เปลีฮ เปอะ ติ แตะ ละ เอะ
เอ� เตือง โอ เปอะ ซ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

23 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปุย ดัฮ ฮรกั อาึ ซ ยุฮ อื ตัม
ลปุง อฮั อาึ ละ แตะ� เปือะ เกอะ ซ ฮรกั โรฮ ปุย เซ� เปือะ
เกอะ ไม่ อาึ อื ซ ฮอยจ เคะ อ�ื ซ อาวต ดิ ไม่� 24ป โอ ฮรกั
อาึ อื ซ ยุฮ โตว อื ตัม ป อฮั อาึ� ลปุง ฮมอง เปอะ อฮั อาึ
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อื เฮี มัฮ โตว ลปุง อาึ ไอฮ� มัฮ ลปุง เปือะ เกอะ ป ดวน อาึ
ฮอยจ เซ�

25 �ลปุง ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ เญือม อาวต ลัง่
แตะ ไม่ เปอะ� 26ป ซ เรอมึ เปอะ เซ มัฮ ลปุ พะจาว ป ดวน
เปือะ เกอะ ฮอยจ เบือ รซอม อาึ� ปุย เซ ซ เพอกึ โม เปะ
โครยญ เจือ� ซ เกือฮ โม เปะ โตก ละ อื โครยญ เจือ ป อฮั
อาึ ละ เปอะ เซ� 27 อาึ เกือฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ
เปอะ� ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป เกือฮ อาึ ละ โม เปะ เซ�
ตอก โตว ป เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ� ทัน โตว ฮลัต เตีจ�

28 �โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ป อฮั อาึ ละ แตะ ตอก เฮ�ี
�อาึ ซ โฮว ฮา เปอะ� ปังเมอ ซ แม ลัง่ เคะ เปอะ�� อฮั
เซ ละ เปอะ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั อาึ ตึน ซ มวน รพาวม
เปอะ นึง ซ โฮว อาึ เคะ เปือะ เกอะ� มัฮ ฆาื มัฮ เปือะ เกอะ
ป ระ ฮา อาึ� 29 อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ กา เฆียง เกิต อื นึง
ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ เญือม เอจี เกิต อ�ื 30 เคียง เฮี
โฮว อาึ เญาะ ซ ทัน ไก โตว เวลา โฮลฮ ลปุง ไม่ โม เปะ� นึง
เอจี ซ ฮอยจ พี กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี พี เซ ไก โตว อมันัต ระ
ฮา อาึ� 31 อาึ มัฮ ญอม ยุฮ ตัม ป ดวน เปือะ เกอะ อาึ ยุฮ
โครยญ เจือ� นึง ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ เฮี ยุง ฮรกั อาึ
เปือะ เกอะ�
�โกฮ� ไมจ เอะ โฮว ฮา นา เฮ�ี� อฮั เซ�

15
พะเยซู ตอก โคะ อะงุน

1พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โคะ อะงุน เนอึม� เปือะ เกอะ
มัฮ ป แรม เน่อมึ รซัฮ ปุยจ อ�ื 2 กัก ยุฮ อาึ ป โอ ไก เปลิ อี
ด่วยฮ โปวฮ อื โครยญ กัก อ�ื กัก เปลิ อื รซัฮ อื ละ ซ เกือฮ
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แตะ เกลอึม เปลิ ฮา ไพรม แตะ โครยญ กัก อ�ื 3 โม เปะ
เอจี ซงะ่ เปอะ เบือ ลปุง รโฮงะ อาึ ละ แตะ� 4 ไมจ เปอะ
รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ ซ รโจะ โรฮ รพาวม แตะ
ไม่ โม เปะ โรฮ� กัก อื เกียฮ เปลิ โน่ง โตว ไอฮ โนก ฮา ติต
ลัง่ แตะ ไม่ โคะ อ�ื โม เปะ เกียฮ เปลิ เปอะ โตว โรฮ นึง โกะ
แตะ ไอฮ โนก ฮา รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ��

5 �อาึ มัฮ โคะ อะงุน� โม เปะ มัฮ เปอะ กัก อ�ื ป รโจะ
รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาึ ซ รโจะ โรฮ รพาวม แตะ ไม่� ปุย
เซ ซ เกลอึม เปลิ เบือ อ�ื โนก ฮา อาึ อ�ื โม เปะ เกียฮ ยุฮ
เปอะ โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ�� 6 ดัฮ ไก ป โอ รโจะ รพาวม
แตะ ไม่ อาึ อ�ื ปุย เซ ซ ตอก โรฮ กัก โคะ ด่วยฮ ปุย โปวฮ
โฮ� ฟวยจ เซ ซ ตูไต ซออฮ� ซ ซเพระ ปุย ตอง โตะ งอ
เกือฮ ฮะ ล่อยญ� 7 โม เปะ ดัฮ เปอะ รโจะ รพาวม แตะ ไม่
อาึ ไม่ อาวต ลปุง อาึ นึง เปอะ โฮ� ปัว เปอะ ออฮ นึง เงอะ
ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� 8 เปือะ เกอะ ซ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ
เบือ เกลอึม เปลิ โม เปะ� เอจี แจง นึง เซ มัฮ เปอะ ลุกซิก
อาึ อ�ื

9 ฮรกั เปือะ เกอะ อาึ เมาะ ออฮ� อาึ เอจี ฮรกั โรฮ โม
เปะ เมาะ เซ โรฮ� ไมจ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม
รพาวม ฮรกั อาึ� 10 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ
ละ แตะ� ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน เปอะ ตัม รพาวม ฮรกั
เกอะ� ตอก โรฮ ยุฮ อาึ อื ตัม ลปุง ซตอก เปือะ เกอะ ละ
แตะ� ไม่ อาวต ตอน อาวต ฮมัน เนอะ ตัม รพาวม ฮรกั อ�ื
11 โอเอฮี ไล เฮี เยอ อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ เยอะ
รพาวม ไมจ มวน ยุฮ แตะ อาวต กไน โม เปะ� ไม่ ซ เกือฮ
โม เปะ ไมจ มวน รพาวม กุมปอ� 12 เอจี มัฮ เฮี ป มัฮ ลปุง
ซตอก อาึ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั เวอืง ปุ แตะ ตอก ฮรกั อาึ
โม เปะ โรฮ� อฮั เซ� 13 เญาะ ซ ไก โตว ป ระ รพาวม ฮรกั
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โฮฮ ฮา เฮ�ี มัฮ รพาวม ฮรกั ปอ ปุน โปง อื จีวติ แตะ ฆรอ ปุ
โฮมว แตะ� 14 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม ป ดวน อาึ แตะ ยุฮ
โฮ� เอจี มัฮ โรฮ เปอะ ปุโฮมว อาึ� 15 อาึ เญาะ อฮั โตว โม
เปะ มัฮ กวนไจ แตะ� นึง โอ กวนไจ เซ ยุง ป ยุฮ ปอเลียง
แตะ� อาึ อฮั ปุโฮมว ละ โม เปะ นึง เอจี รโฮงะ อาึ ป ฮมอง
แตะ เน่อมึ นึง เปือะ เกอะ ละ โม เปะ โครยญ เจือ� 16 โม
เปะ เลือก เปอะ โตว อาึ� มัฮ อาึ ป เลือก โม เปะ เอ ไม่ เกือฮ
โม เปะ แปน ป โฮว ละ แตะ� มัฮ เกือฮ โม เปะ ไก เปลิ ไม่
เกือฮ เปลิ เปอะ เซ ไก ลอป� ปัว เปอะ ออฮ นึง เปือะ เกอะ
เบือ มอยฮ อาึ� เปือะ เกอะ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� 17 มัฮ เฮี
ลปุง �ซตอก อาึ อาึง ละ เปอะ� ไมจ เนอมึ เปอะ ฮรกั เวอืง
ปุ แตะ��

ปุย ปลัฮเตะ ซ เกละยุ โม ป เจือ
18 �ดัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เกละยุ โม เปะ� ไมจ เปอะ ไตม

ตอก เอจี เกละ อื ยุ อาึ รกา� 19 ดัฮ โม เปะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ โฮ� ปุย ปลัฮเตะ ตึน ซ ฮรกั โม เปะ นึง มัฮ เปอะ
ไม่ อ�ื อาึ ปังเมอ เอจี เลือก โม เปะ เกือฮ ตัง โน่ง ฮา ปุย
ปลัฮเตะ� มัฮ เกือฮ เปอะ โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� มัฮ เซ
ป เกละ ปุย ปลัฮเตะ ยุ โม เปะ ฆาื อ�ื 20 ไมจ เปอะ ไตม ป
อฮั อาึ ละ แตะ� �กวนไจ ระ โตว ฮา ปอเลียง แตะ�� เอจี
อฮั เซ ละ เปอะ� ดัฮ โม เซ โคมเฮง อาึ� ตึน ซ โคมเฮง โรฮ
โม เปะ โรฮ� ดัฮ โม เซ ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ โฮ� ตึน ซ ยุฮ โรฮ
อื ตัม ป อฮั โม เปะ โรฮ� 21 เมาะ ป ยุฮ ปุย ละ เปอะ โค
รยญ เจือ มัฮ ยุฮ อื ละ โม เปะ เบือ ทื เปอะ อาึ� นึง โอ อื ยุง
ป ดวน อาึ ฮอยจ� 22 มัฮ โอ อาึ ฮอยจ รโฮงะ ละ อื พะจาว
เมีญ โตว อื ไก พิต ยุฮ� ปเล่ีย เฮี เญือะ ไก โตว ตอก ซ เกีย
ฮ กัฮ อื ติ แตะ ฮา พิต ยุฮ แตะ� 23 ป เกละยุ อาึ อื มัฮ โรฮ
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เกละ อื ยุ เปือะ เกอะ� 24 มัฮ โอ อาึ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ลลาึง
อื ป โอ ปุย ไฮญ โฮลฮ ยุฮ� โม เซ ซ ลอก โตว ตุต ฆาื อ�ื
ญันได่ โม เซ เอจี ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ ฮุ เซ� ปังเมอ เกละ ลัง่
ยุ อาึ ไม่ เปือะ เกอะ ฆาื อ�ื 25 โอเอฮี ไล เฮี ปังเมอ จัมเปน
อื ไก นึง ซ เกือฮ อื เกิต ตอก เอจี อฮั พะทัม โกตไม ยุฮ อื ซ
เกิต ตอก เฮี โฮ� �โม เซ มัฮ เกละ อื ยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล
เฟือฮ�� อฮั เซ พะทัม�

26 �อาึ ซ เกือฮ ป เรอึม เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ เน่อมึ นึง
เปือะ เกอะ� ป เรอึม เปอะ เซ เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป เกือฮ
ปุย ยุง ลปุง เนอึม เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื เคะ เปอะ ซ ร
โฮงะ ที ไลลวง อาึ ละ เปอะ� 27 โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ
รโฮงะ ที ไลลวง อาึ ละ ปุย นึง เอจี อาวต เปอะ ไม่ อาึ เน่อมึ
เมือ โรง อ�ื�

16
1 �โอเอฮี ไล เซ เยอ อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ

แตะ โม เปะ โอ ลฮุ ลไฮ� 2 โม เซ ซ โครฮ โม เปะ โอก ฮา
โฮงซุต ยุฮ แตะ� ซ ฮอยจ เนอมึ ติ เวลา� เญอืม เซ เมาะ ป
ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ เอ� ซ โคะ อื มัฮ ยุฮ แตะ กัน ปุก ละ พะ
จาว� 3 โอเอฮี ไล เซ มัฮ ซ ยุฮ อื นึง โอ แตะ ยุง เปือะ เกอะ
ไม่ โอ แตะ ยุง อาึ� 4 อาึ รโฮงะ อาึง ละ โม เปะ ไล เฮี เยอ�
นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ โตก ละ ป อฮั อาึ ละ แตะ เญือม
เอจี เติง เวลา อ�ื โอเอฮี ไล เซ อาึ ดิ รโฮงะ โตว ละ เปอะ
เน่อมึ เมือ โรง อ�ื นึง อาวต ลัง่ แตะ ไม่ เปอะ��

กัน ยุฮ ลปุ พะจาว
5 �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เอญี เคะ ป ดวน แตะ ฮอยจ เซ� โม

เปะ ไฮมญ เปอะ โตว อาึ นึง คระ ซ โฮว เยอะ ติ ตื เนอึม�
6 เคียง อฮั อาึ ไล เซ ละ เปอะ ตุก รพาวม เปอะ ฆาื� 7 อาึ
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ปังเมอ อฮั ลปุง เนอึม ละ เปอะ� กัน เอญี อาึ อื มัฮ ป ไก
ป มัฮ ละ โม เปะ� ดัฮ อาึ โอ เอญี โฮ ป เรอึม เปอะ เซ ซ
ฮอยจ โตว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ อาึ เอญี โฮ อาึ ซ ดวน ปุย
เซ ฮอยจ เคะ โม เปะ� 8 เญือม เอจี ฮอยจ ป เรอึม เปอะ
เซ� ซ เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ยุง มัฮ แตะ ปุย มัป่� ซ เกือฮ อื
ยุง ป มัฮ กัน ซื กัน ไซ� ซ เกือฮ โรฮ อื ยุง ไลลวง ซ รเตีฮ
พะจาว ปุย� 9 ไลลวง มัป่ ยุฮ อื ซ ยุง ที อื นึง โอ อื เจือ อาึ�
10 ไลลวง กัน ซื กัน ไซ เซ ซ ยุง ที อื เบือ เอญี อาึ เคะ เปือะ
เกอะ� โม เปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ อาึ� 11 ไลลวง ซ
รเตีฮ พะจาว ปุย ซ ยุง ที อื นึง เอจี ฟวยจ รเตีฮ พะจาว พี
กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี�

12�อาึ ไก ลัง่ โฮวน เจือ ป ซ อฮั ฮะ ละ โม เปะ เอ� ปเล่ีย
เฮี โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ดิ ปุน งอ่ต� 13 ดัฮ ลปุ พะจาว
ป เกือฮ ปุย ยุง ลปุง เนอมึ เซ เอจี ฮอยจ โฮ� ซ นัม โม เปะ
เกือฮ ยุง ลปุง เนอึม โครยญ เจือ� มัฮ โตว ซ อฮั อื ตัม
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� ซ ฮมอง ไล ออฮ� ซ อฮั ไล เซ� ซ ร
โฮงะ โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย ละ เปอะ� 14ลปุ เซ ซ เกือฮ
อาึ โฮลฮ โญตซัก แตะ� มัฮ เบือ รปั อื โอเอฮี เน่อมึ นึง อาึ
ไม่ ซ ซึป แม อื ละ โม เปะ� 15 โอเอฮี ยุฮ เปือะ เกอะ เมาะ
ไก อ�ื มัฮ โรฮ ป ยุฮ อาึ โครยญ เจือ� มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ
เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ลปุ พะจาว ซ รปั โอเอฮี เน่อมึ นึง อาึ
ไม่ ซ ซึป แม อื ละ โม เปะ�� เอจี อฮั เซ ละ เปอะ��

รพาวม ตุก ซ แปน รพาวม ไมจ
16 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �โล่ว แม เญี่ยะ เญือะ ซ ยุ เปอะ

โตว อาึ� ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ�� อฮั
เซ� 17 โม ลุกซิก อื อฮั อื ละ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮี งอ่น�



โยฮนั 16:18 lxix โยฮนั 16:24

�ตอก อฮั อื โล่ว แม เญีย่ะ เญือะ ซ ยุ เปอะ โตว อาึ� ฟวยจ
เซ แม เญีย่ะ ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ� ไม่ อฮั อื ติ แตะ ซ เอญี
เคะ เปือะ แตะ เซ� มัฮ อฮั อื ไม่ เมอ แล� 18 เมอ ป อฮั อื
ไม่ โล่ว แม เญี่ยะ เซ� เอะ ยุง โตว ป อฮั อื ไม่ อ�ื� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ�

19พะเยซู เอจี ยุง อื ฆวต ไฮมญ อื นึง โกะ แตะ� อฮั เฮี
ฆาื อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ไฮมญ เปอะ ปุ แตะ นึง ป อฮั อาึ
เซ� โล่ว แม เญี่ยะ เญือะ ซ ยุ เปอะ โตว อาึ� ฟวยจ เซ แม
เญี่ยะ ปังเมอ ซ ยุ แม เปอะ� โม เปะ อมั มัฮ ไฮมญ เปอะ
ปุ แตะ นึง ป อฮั อาึ เซ� 20 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
โม เปะ ซ เยอืม เปอะ ไม่ โอก รบวต แตะ� ปุย ปลัฮเตะ ปัง
เมอ ซ ไมจ รพาวม� โม เปะ ซ ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ�
กัง เคะ เอ ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ เซ ปังเมอ ซ ลเตือฮ ติ
แตะ แปน รพาวม ไมจ มวน ละ เปอะ� 21 เญือม เอจี เติง
เคิ รอาวม อื ปรโปวน เนอ ตึน โซะ เนอึม ป อาวม อ�ื เมือ
ต เอจี เฟือฮ เญาะ โตก โตว ละ เญือม โซะ ป อาวม แตะ
เซ� มวน รพาวม นึง เกิต กวน แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 22 โม
เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ตุก รพาวม เปอะ�
อาึ ปังเมอ ซ ฮอยจ แม เคะ โม เปะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เญือม เซ� รพาวม ไมจ มวน โฮลฮ
เปอะ เซ ไก โตว ป ปุน ตุย ฮา เปอะ� 23 เญอืม เติง เวลา เซ
โม เปะ เญาะ ซ ไฮมญ เปอะ โตว โอเอฮี นึง อาึ ติ เจือ เนอึ
ม� อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื ดัฮ โม เปะ ปัว ออฮ
นึง เปือะ เกอะ เบือ มอยฮ อาึ� เปือะ เกอะ ซ เกือฮ เซ ละ
เปอะ� 24 บุน เอจี ฟวยจ อื โม เปะ ดิ ปัว เปอะ โตว โอเอฮี
เบือ มอยฮ อาึ ติ เจือ เนอึม� ไมจ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ ละ ซ โฮลฮ โม เปะ กุมปอ นึง รพาวม ไมจ มวน แตะ�
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พะเยซู เอจี เป โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮี
25 �โอเอฮี ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ นึง ลปุง ปันฮา�

เอจี ซ เติง เวลา โอ อาึ เญือะ ซ อฮั ละ เปอะ นึง ลปุง ปันฮา
เยอ� ซ รโฮงะ ไลลวง เปือะ เกอะ ละ เปอะ ซโตฮ� 26 เญอืม
เติง เวลา เซ โม เปะ ซ ปัว เปอะ โอเอฮี เบือ มอยฮ อาึ� อาึ
อฮั โตว ติ แตะ ซ ปัว นึง เปือะ เกอะ รโตง โม เปะ� 27 เปือะ
เกอะ ฮรกั ไอฮ โม เปะ นึง ฮรกั โม เปะ อาึ ไม่ เจือ เปอะ
ฮอยจ อาึ เน่อมึ นึง พะจาว� 28 อาึ ฮอยจ เนอึม เน่อมึ นึง
เปือะ เกอะ� ฮอยจ อาวต นึง ปลัฮเตะ� ปเล่ีย เฮี ซ โอก แม
เยอะ ฮา ปลัฮเตะ� ซ เอญี แม ฮอยจ เคะ เปือะ เกอะ�� อฮั
เซ�

29 โม ลุกซิก อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี ซโตฮ อฮั เปอะ เนิ อ�ี
เญือะ มัฮ โตว อฮั เปอะ เนิ นึง ลปุง ปันฮา แตะ� 30 ปเล่ีย
เฮี เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ป ยุง โอเอฮี โครยญ เจือ เยอ�
เญาะ ได่ โตว ไฮมญ นึง ปะ ติ ปุย เนอมึ� มัฮ เซ ป เจือ เอะ
ฮอยจ ปะ เน่อมึ นึง พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

31พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปเล่ีย เฮี โม เปะ อมั เจือ เปอะ�
32 เอจี ซ ฮอยจ เนอึม เวลา� ซ ฮอยจ ปเล่ีย เฮี เอนิ� โม
เปะ ซ แตก ซ ฟุง เปอะ� ซ เอญี เปอะ ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ
ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� ซ ละ โน่ง เปอะ อาึ� อาึ ปังเมอ โอ
อาวต โน่ง เนอมึ� เปือะ เกอะ อาวต โรฮ ไม่ เยอะ�

33�โอเอฮี ไล เฮี อาึ เอจี อฮั ละ โม เปะ� นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม� เบือ รโจะ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ อาึ� นึง ปลัฮเตะ เฮี ซ เกิต เม่ะมัก่ ละ เปอะ โฮวน
เจือ� ปัง มัฮ ตอก เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน
รพาวม นึง เอจี เป อาึ โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�

17
พะเยซู ไววอน เพือ โม ลุกซิก แตะ
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1 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื โอเอฮี เซ พะเยซู งนั มะลอง�
ไววอน ตอก เฮ�ี �เปือะ� เอจี เติง เวลา อ�ื ปัว เกือฮ กวน
เปอะ โฮลฮ โญตซัก ละ ซ โฮลฮ กวน เปอะ ทไว โญตซัก แตะ
ละ เปอะ โรฮ� 2 เอจี เกือฮ เปอะ อมันัต แตะ ละ� ละ ซ ปุน
ตัตเตียง อื ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ซ ปุน เกือฮ อื จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ ละ ปุย เมาะ ป เกือฮ ปะ อื ละ อ�ื 3 มัฮ เฮี
ป มัฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ เจอ� มัฮ กัน ยุง ปุย ปะ ป
มัฮ พะจาว เนอึม ติ โตน เซ ไม่ ยุง อื พะเยซูครติ ป ดวน
ปะ ฮอยจ� 4 อาึ เอจี เกือฮ ปะ ไก โญต ไก ซัก นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี นึง เอจี ยุฮ อาึ กัน ป ดวน ปะ แตะ ยุฮ เซ เกือฮ ฟวยจ�
5 เปือะ� ปเล่ีย เฮี ปัว ปะ เกือฮ อาึ โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ
ซองนา ปะ� โญตซัก เซ เอจี มัฮ โญตซัก ยุฮ อาึ ไม่ ปะ ป
ตึน ไก กา เฆียง ไก ปลัฮเตะ ลัง่�

6 �ปุย เกือฮ เปอะ เนิ เน่อมึ นึง ปุย ปลัฮเตะ เอ� อาึ เอจี
เปลีฮ ไลลวง ปะ ละ� ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุย ไน ปะ� เอจี
เกือฮ แม เปอะ ละ อาึ� โม เซ เอจี ยุฮ อื ตัม ป อฮั เปอะ�
7 ปเล่ีย เฮี เอจี ยุง อื มัฮ โอเอฮี เกือฮ ปะ เนิ เซ ป ฮอยจ เน่
อมึ นึง ปะ โครยญ เจือ� 8 โอเอฮี เมาะ ป อฮั ปะ ละ แตะ อาึ
เอจี ซึป ละ ปุย โม เฮ�ี โม เฮี เอจี รปั เนอึม ไอฮ ลปุง เซ�
เอจี ยุง เนอมึ อื ฮอยจ อาึ เน่อมึ นึง ปะ อา� เอจี เจือ โรฮ อื
ดวน ปะ อาึ ฮอยจ เจอ� 9อาึ ไววอน เพือ อ�ื อาึ ไววอน โตว
เพือ ปุย ปลัฮเตะ� อาึ ไววอน เพือ โม ป เกือฮ ปะ ละ แตะ
นึง มัฮ อื ปุย ไน ปะ� 10 เมาะ ป ยุฮ อาึ อื เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ
ปะ� เมาะ ป ยุฮ ปะ เอจี มัฮ โรฮ ป ยุฮ อาึ� อาึ เอจี โฮลฮ
โญตซัก แตะ เน่อมึ นึง โม เฮ�ี 11 ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เอญี เคะ
ปะ� อาึ เญาะ ซ อาวต โตว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม เฮี ปังเมอ
ซ อาวต ลัง่ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เปือะ� มัฮ ปะ ป ซงะ่ ซงอม�
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ปัว ปะ แลน แก โม เฮี เบือ อมันัต ป เกือฮ ปะ ละ อาึ เซ�
นึง ซ เกือฮ อื ไก รพาวม ติ โดฮ ตอก อาึ ไม่ ปะ โรฮ� 12 ติ
เจน อาวต อาึ ไม่ อื อาึ แลน แก โม ป เกือฮ ปะ ละ แตะ เบือ
อมันัต เปอะ� อาึ เฆีญ อาึง โม เฮี เกือฮ โตว ไลจ ติ ตื� โนก
ฮา ป จัมเปน อื ไลจ ติ ปุย เซ� นึง ซ เกือฮ อื เกิต ตอก อฮั
พะทัม อื ซ เกิต โฮ�

13 �ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ เอญี เคะ ปะ� อาึ เอจี อฮั โอ
เอฮี ไล เฮี นึง ปลัฮเตะ ละ ซ เกือฮ แตะ รพาวม ไมจ มวน
ยุฮ อาึ อาวต กไน โม เฮี กุมปอ� 14อาึ เอจี โฮลฮ เกือฮ ลปุง
รโฮงะ ปะ ละ โม เฮ�ี ปุย ปลัฮเตะ เกละยุ อื นึง โอ อื มัฮ
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ� ตอก โอ อาึ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ
โรฮ� 15 อาึ มัฮ โตว ปัว ปะ ตุย ปุย โม เฮี โอก ฮา ปลัฮเตะ�
มัฮ ปัว ปะ เฆีญ ฮา พี ฆอก พี เบร เซ� 16 ปุย โม เฮี มัฮ โตว
ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ ตอก โอ อาึ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ
โรฮ� 17 ปัว ปะ เกือฮ โม เฮี แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ
เบือ ลปุง เนอึม� มัฮ ลปุง ปะ ป มัฮ ลปุง เนอึม� 18 ดวน
ปะ อาึ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก ออฮ� อาึ ดวน โรฮ โม เฮี
โฮว นึง ปลัฮเตะ เฮี ตอก เซ โรฮ� 19 อาึ มัฮ ทไว ติ แตะ ละ
ปะ เบือ ฮนั เนอะ นึง โม เฮ�ี เดอมึ โม เฮี ซ ปุน ทไว เนอึม
ติ แตะ ละ ปะ โรฮ�

20 �อาึ มัฮ โตว ไววอน เพือ โม เฮี โน่ง� มัฮ โรฮ ไววอน
เพือ โม ป ซ อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ เบือ ป อฮั ป มวยญ
โม เฮี โรฮ� 21 อาึ ปัว ปะ เกือฮ อื ไก รพาวม ติ โดฮ โครยญ
โฆะ แตะ� เปือะ� ปัว ปะ เกือฮ อื อาวต ไน เอะ ลอา� ตอก
อาวต ปะ กไน อาึ ไม่ อาวต อาึ กไน ปะ โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ
อื ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ เอะ โรฮ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ เจือ
เนอมึ ดวน ปะ อาึ ฮอยจ� 22 โญตซัก ป เอจี เกือฮ ปะ เนิ อี
อาึ เกือฮ โรฮ โฮะ ละ โม เฮี โรฮ� นึง ซ เกือฮ อื ไก รพาวม ติ
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โดฮ ตอก โรฮ ไก รพาวม ติ โดฮ เอะ ลอา โรฮ� 23 อาึ อาวต
กไน โม เฮ�ี ปะ อาวต โรฮ เปอะ กไน อาึ นึง ซ เกือฮ โม เฮี
ไก เนอึม รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ� เดอมึ ปุย ปลัฮเตะ ซ
ยุง ดวน ปะ อาึ ฮอยจ� ซ ยุง โรฮ ฮรกั ปะ โม เฮี ตอก ฮรกั
เปอะ อาึ โรฮ�

24 �เปือะ� โม ป เกือฮ ปะ เนิ อี อาึ อื ฆวต เกือฮ อาวต
ดิ ไม่ แตะ นา ก อาวต แตะ� ฆวต เกือฮ โฮลฮ ยุ รงั ซเปีย
คึนัก ยุฮ อาึ ป เกือฮ ปะ เนิ� เอจี เกือฮ เปอะ เนิ นึง ฮรกั
เปอะ อาึ เน่อมึ กา เกือฮ เปอะ ปลัฮเตะ ไก� 25 เปือะ� มัฮ
ปะ ป ซื ป ไซ เยอ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี ยุง โตว ป มัฮ ปะ� อาึ
ยุง เงอะ ป มัฮ ปะ อา� ปุย โม เฮี ยุง โรฮ อื มัฮ ดวน ปะ อาึ
ฮอยจ เจอ� 26อาึ เอจี เกือฮ ยุง ไลลวง ปะ� ซ เกือฮ แม ยุง
อื ปุ ปุ ไลลวง เปอะ เซ� นึง ซ เกือฮ แตะ รพาวม ฮรกั ปะ
อาึ อาวต กไน โม เซ� ไม่ อาวต อาึ กไน อื โรฮ�� อฮั เซ�

18
ยูด่า ตาว ปุย โฮมวต พะเยซู
(มท� 26:47; มก� 14:43; ลก� 22:47)

1 เญอืม เอจี อฮั พะเยซู โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โอก โฮว ไม่
โม ลุกซิก แตะ เตือง โกลง คิตโรน� นา เซ ไก รปึม นึง ติ
โดฮ� เลียก โตะ รปึม เซ ไม่ ลุกซิก แตะ�

2 ยูด่า ป โชะ พะเยซู ละ ปุย เอจี ยุง โรฮ อื รปึม เซ นึง กอ
รโจะ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก แตะ นา เซ� 3 ยูด่า ตาว โม ตฮนั
ติ มู ไม่ โม ตัมนวต มองญัม เน่อมึ นึง โม ซตุ ระ ไม่ โม ฟาริ
ซี� โฮว ไม่ อื ฮอยจ นา เซ ไม่ ออม ไม่ ฆิ ไม่ วจิ ไม่ คอน�

4 พะเยซู ยุง อื โครยญ เจือ ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� โอก
ไฮมญ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ เอ มัฮ โฮว ซาวป เปอะ
ปุย�� อฮั เซ�
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5 โม เซ โลยฮ อ�ื �ซาวป เยซู ยว่ง นาซาเรต�� อฮั เซ�
พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ยูด่า

ป โชะ พะเยซู เซ ชุง ไม่ ปุย โม เซ� 6 เมือต พะเยซู รโฮงะ
ติ แตะ ละ ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� เมือต อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ ราึต ลัก่เคะ แตะ ฆลาื เอนิ ลังเตะ�

7 พะเยซู ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ เอ มัฮ โฮว ซาวป
เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม เซ โลยฮ อ�ื �ซาวป เยซู ยว่ง นาซาเรต�� อฮั เซ�
8 พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาึ เอจี ฟวยจ รโฮงะ ละ เปอะ มัฮ

แตะ ปุย เซ เยอ� ดัฮ มัฮ ซาวป เปอะ อาึ โน่ง โฮ� ไมจ เปอะ
เกือฮ โม เฮี โฮว คระ ฆวต โฮว แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 9 โอ
เอฮี ตอก เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั พะเยซู
อาึง เญอืม อฮั อื เฮี โฮ� �ปุย เมาะ ป เกือฮ ปะ อื เนิ อี ไลจ
โตว ติ ตื เนอมึ�� อฮั เซ�

10 ซีโมน เปโตร ไก วจิ ยุฮ� ลวต วจิ แตะ มอก กวนไจ ฮวั
นา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก ลวง ดอม อ�ื แฌฮ เอนิ ฮยวก อื
เซ� กวนไจ ซตุ เซ มอยฮ อื มัฮ มาลคัต�

11 พะเยซู อฮั เฮี ละ เปโตร� �ซาึต แปฮ วจิ เปอะ โตะ
รเฆือง อ�ื เปียง เกือฮ เปือะ เกอะ เนิ อี อมั แกต เปอะ อาึ
โอ ซ ญุ�� อฮั เซ�

12 โม ตฮนั ไม่ ไน ตฮนั ยุฮ อื ไม่ โม ตัมนวต ยุฮ โม ยวิ เยอ
โฮมวต ปุก พะเยซู เตือง มู แตะ� 13ฟวยจ เซ ตาว อื ละ อนั
นัต รกา นึง มัฮ อื โปะ คายาฟา� เนอมึ เซ ปุก เญือม แปน
คายาฟา เซ ฮวันา ซตุ ระ� 14 เอจี มัฮ คายาฟา เฮี ป ปึกซา
ดิ ไม่ โม ยวิ เยอ ไม่ อฮั อื เฮี ไพรม อ�ื �ดัฮ ไก ติ ป ยุม ฆรอ
โม ลัปซด่อน เนอ� โกะ ฮา ไลจ ปุย ติ ปะเทต�� อฮั เซ�
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เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:69; มก� 14:66; ลก� 22:55)

15 ซีโมน เปโตร โฮว ฟวต พะเยซู ไม่ ลุกซิก ไฮญ อื ติ ปุย�
ปุย เซ ยุง ปุ แตะ ไม่ ฮวันา ซตุ� โฮว เลียก ไม่ พะเยซู ฮอยจ
ควง เญือะ ซตุ เซ� 16 เปโตร ชุง ลัง่ ก พริ รเวอืะ� ป มัฮ
ลุกซิก ป ยุง ปุ แตะ ไม่ ฮวันา ซตุ เซ โอก อู ไม่ ปรโปวน มอง
โตะ รเวอืะ เซ� ฟวยจ เซ ตาว เปโตร เลียก โตะ ควง เญือะ
ซตุ เซ�

17ปรโปวน มอง โตะ รเวอืะ เซ อฮั เฮี ละ เปโตร� �ปะ โม่
เปอะ มัฮ โรฮ ลุกซิก ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เปโตร โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ โตว�� อฮั เซ ละ อ�ื
18 โม กวนไจ ไม่ โม ป มองญัม เซ จอป งอ นึง ซอยฮ ฆาื

โฆยญ บริ ละ แตะ� ชุง ญื่ งอ เซ� เปโตร ชุง โรฮ ญื่ ดิ งอ
ไม่ อ�ื

ฮวันา ซตุ ไฮมญ พะเยซู
19 ฮวันา ซตุ เซ ไฮมญ ไลลวง ลุกซิก อื นึง พะเยซู ไม่ ไล

ลวง เพอกึ ตอม พะเยซู ปุย�
20 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ เอจี เพอกึ ลอป ปุย ซอง

นา ปุย เตือง โอยจ อ�ื อาึ โกย เพอกึ ลอป แตะ ปุย โตะ วิ
ฮนั ไม่ โตะ โฮงซุต นา ก โพรม โม ยวิ� อาึ เม่าะ โตว ลปุง
เพอกึ ตอม แตะ ติ มวยญ เนอมึ� 21 ปะ เมอยุ ไฮมญ เปอะ
อาึ อ�ื ไมจ เปอะ ไฮมญ นึง โม ป ฮมอง ป อฮั อาึ� โม เฮี
เอจี ยุง อื ป อฮั อาึ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 เญือม เอจี อฮั พะเยซู อื ตอก เซ เยอ� ป มองญัม ชุง
นา เซ ติ ปุย เดือฮ นา พะเยซู� อฮั เฮ�ี �ปะ โรวต โน่ง เปอะ
โลยฮ ป อฮั ฮวันา ซตุ ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ�
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23พะเยซู โลยฮ อ�ื �ดัฮ อาึ อฮั ป พิต โฮ� รโฮงะ ละ ปุย
ป พิต เตอะ นึง เงอ� ดัฮ อาึ อฮั ป ปุก โฮ� เมอยุ เดือฮ เปอะ
นา อาึ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 24 ฟวยจ เซ อนันัต ดวน ปุย ตาว
พะเยซู ละ คายาฟา ป มัฮ ฮวันา ซตุ เตือง รเบีย่ก ลัง่ อื เตะ
อ�ื

เปโตร เม่าะ แม ยุง แตะ พะเยซู
25 เญือม เซ เปโตร ชุง ลัง่ ญื่ งอ� ปุย นา เซ อฮั เฮี ละ

อ�ื �ปะ โม่ เปอะ มัฮ โรฮ ลุกซิก ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เปโตร เม่าะ มัฮ แตะ ลุกซิก อ�ื �มัฮ โตว�� อฮั เซ�
26 กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย อ�ื มัฮ คระ เฌือต ไม่ ป มอก

เปโตร ฮยวก อื เซ� อฮั เฮ�ี �โม่ มัฮ ปะ ป ยุ อาึ โตะ รปึม
ไม่ ปุย เซ เนาะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 เปโตร เม่าะ แม อื มัฮ แตะ ลุกซิก อ�ื ฟวยจ เซ รเอาะ
เอนิ แอ เยอ�

ปุย ตาว พะเยซู ละ จาวเมือง
(มท� 27:1; มก� 15:1; ลก� 23:1)

28 ฟวยจ เซ โม เซ โฮว ตาว พะเยซู โอก ฮา เญือะ คา
ยาฟา ฮอยจ เญือะ จาวเมือง� มัฮ เมือ กซะ งาวป อ�ื โม
ยวิ ญอม โตว เลียก โตะ เญือะ จาวเมือง เซ นึง โอ อื ฆวต
เกือฮ ติ แตะ รแอม ไล ละ ซ โฮลฮ แตะ โซม เลียง ฌาว เซ�
29 ปีลัต โอก ฆาื อื เคะ โม เซ� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไล
เมอ ป ฟอง โม เปะ ปุย เฮี นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

30 โม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ โอ อื มัฮ ปุย ไก พิต� เอะ ตึน โอ
ซ โรวก ละ ปะ�� อฮั เซ�

31 ปีลัต อฮั เฮี ละ โม เซ� �ไมจ เปอะ โรวก รเตีฮ ปุย เฮี
ตัม โกตไม ยุฮ โม โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ�
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โม ยวิ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โฮ� ซ พิต
โกตไม ยุฮ โม เปะ�� อฮั เซ� 32ป ตอก อื เซ นึง อื มัฮ เกือฮ
อื เกิต ตอก อฮั พะเยซู อื ซ เกิต เญอืม อฮั อื ไลลวง ตอก ซ
ยุม แตะ โฮ�

33 ปีลัต เอญี เลียก แม โตะ เญือะ แตะ แม� กอก ไฮมญ
พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 34พะเยซู โลยฮ อ�ื �ปะ อมั มัฮ ไฮมญ เปอะ อาึ
นึง รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อมั มัฮ รโฮงะ ปุย ไลลวง อาึ ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

35 ปีลัต อฮั เฮ�ี �อาึ อมั มัฮ โม ยวิ เซ� มัฮ ปุย ปะเทต
โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ โม ซตุ ระ ป มอป ปะ ละ อาึ อ�ื ปะ เมอ
พิต เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 พะเยซู โลยฮ อ�ื �บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ โตว บลัฮ ลัก่
ปลัฮเตะ เฮ�ี ดัฮ บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เฮี
โฮ� โม ลุกซิก อาึ อื ตึน ซ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ไฮญ นึง โอ แตะ
ซ เกือฮ ปุย มอป อาึ ละ โม ยวิ� บัน่เมือง ยุฮ อาึ มัฮ โตว
บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

37 ปีลัต อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� ปะ มัฮ มัฮ เปอะ
กซัต�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อ�ื �มัฮ ปะ ป อฮั อาึ มัฮ กซัต เตอ� มัฮ เฮี

ป เกิต อาึ ฆาื อื ไม่ ฮอยจ เจอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� มัฮ ซ
รโฮงะ โอะ ไลลวง ลปุง เนอึม ละ ปุย� เมาะ ป มัฮ บลัฮ ลัก่
ลปุง เนอมึ งอ่ต อื ป อฮั อาึ อ�ื� อฮั เซ�

38 ปีลัต ไฮมญ อ�ื �ลปุง เนอึม เซ มัฮ เมอ�� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ โอก แม เคะ โม ยวิ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ยุ โตว
คระ พิต คระ โฌวะ ปุย เฮี ติ เจือ เนอึม� 39 ตัม ไล ป เอจี
กอ ยุฮ เปอะ โครยญ ไก กัน เลียง ฌาว เยอ� โม เปะ เอจี
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กอ เกือฮ เปอะ อาึ พลวย ป ตุต ละ แตะ ติ ปุย� โม เปะ อมั
ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ พลวย กซัต ยุฮ โม ยวิ ละ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

40 โม เซ รโอง� อฮั อื ตอก เฮี เรยีง� �มัฮ โตว ปุย เฮ�ี
ไมจ เปอะ พลวย บ่าระบ่า ละ โม เอะ�� อฮั เซ� บ่าระบ่า เซ
มัฮ คะมุย�

19
1 เญือม เซ เยอ ปีลัต ตาว พะเยซู เกือฮ ปุย เฟียต อื นึง

โม่ะ ฮกั� 2 โม ตฮนั รเวยีง กัต แปน วอม จาวป อื นึง ไกญ
อ�ื จาวป โรฮ ลปิ ดา ซี ซูวนั ละ อ�ื 3 เญือม เซ เลียก ลปุง
ไม่ อ�ื �กซัต ยุฮ โม ยวิ� เกือฮ ไมจ ป ยุ� เคราะ ป ฮมอง
เออ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื เดือฮ นา อื ไม่ อ�ื

4 ปีลัต โอก อฮั แม อื ละ ปุย โฮวน เซ ตอก เฮ�ี �แลน
เมิฮ� อาึ ตาว ปุย เฮี ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ โม เปะ ยุง โอ
อาึ ยุ คระ พิต คระ โฌวะ อื ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ ละ อ�ื
5พะเยซู โอก จาวป ลัง่ ปุ โอก วอม กัต ไม่ ไอฮ แตะ ลปิ ดา
ซี ซูวนั เซ� ปีลัต อฮั เฮี ละ โม เซ� �เฮ�ิ มัฮ ปุย เฮ�ี� อฮั
เซ�

6 เญือม เอจี ยุ โม ซตุ ระ ไม่ โม กวนไจ อ�ื อฮั เฮี เรยีง�
�เคิง เมิฮ� เคิง นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
ปีลัต อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ไมจ เปอะ โฮว เคิง ไอฮ นึง

ไมะซาวแควง� นึง โอ อาึ ยุ ไก คระ พิต คระ โฌวะ อื เฟือฮ
เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ยวิ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอะ เอ เอจี ไก โกตไม ยุฮ ฮู� ตัม
โกตไม ยุฮ เอะ เซ ปุย เฮี คาว ละ ยุม อื นึง อฮั อื ติ แตะ มัฮ
กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญอืม ฮมอง ปีลัต ลปุง ตอก เซ เยอ� โฮว ละ ฮลัต แตะ
ฆาื อ�ื 9 เลียก แม โตะ เญือะ แตะ� ไฮมญ แม พะเยซู เซ
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แม� �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู
ปังเมอ โอ โลยฮ อื ละ อื ติ มวยญ เนอมึ� 10 ปีลัต ไฮมญ แม
อ�ื �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ โลยฮ เนิ� ปะ โม่ เปอะ ยุง� อาึ
ไก อมันัต ปุน พลวย ปะ� ไก โรฮ อมันัต ปุน เคิง ปะ�� อฮั
เซ�

11พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ปะ เอจี ไก อมันัต เปอะ ละ ซ
ตัตซิน แตะ อาึ นึง เกือฮ พะจาว อื ละ เปอะ� มัฮ โอ พะจาว
เกือฮ ละ เปอะ โฮลฮ เปอะ โตว� มัฮ เซ ป ไก พิต ยุฮ โม ป
มอป อาึ ละ ปะ โฮฮ ฮา ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

12 เคียง เซ เยอ ปีลัต ไก รพาวม ฆวต พลวย อื ฆาื อ�ื โม
ยวิ ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮี เรยีง� �ดัฮ เปอะ พลวย ปุย เฮ�ี
ปะ มัฮ เปอะ โตว โฮมว กซัต ซีซา� เมาะ ป เกือฮ ติ แตะ
แปน กซัต มัฮ ป ฆวต ตอซู ปุ แตะ ไม่ ซีซา�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 เญือม เอจี ฮมอง ปีลัต โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ตาว พะ
เยซู โอก ฆาื อ�ื งาวม นา ก รเตีฮ แตะ ปุย� มอยฮ นา เซ
มัฮ ซโมะ ตุม� นึง ลปุง ฮบีรู เยอ อฮั กัปบ่าทา ไม่ อ�ื 14 เญื
อม เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย โอเอฮี ละ ซ โซม เลียง ฌาว
แตะ� มัฮ เมาะ งอ่น ซเงะ� ปีลัต อฮั เฮี ละ โม ยวิ� �เฮ�ิ
มัฮ เฮี กซัต ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

15 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �ยุฮ แปฮ ไม่� ยุฮ แปฮ ไม่� เคิง
นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
ปีลัต ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ เคิง

กซัต ยุฮ เปอะ นึง ไมะซาวแควง�� อฮั เซ ละ อ�ื
โม ซตุ ระ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �กซัต ยุฮ เอะ ไก โตว โนก

ฮา ซีซา เยอ�� อฮั เซ�
16 เญือม เซ ปีลัต มอป พะเยซู ละ อื เกือฮ อื โฮว เคิง อื

นึง ไมะซาวแควง�
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โม ตฮนั เคิง พะเยซู
(มท� 27:32; มก� 15:21; ลก� 23:26)
โม เซ ตาว พะเยซู โอก โฮว� 17พะเยซู กลอม ปุ โฮว ไมะ

ซาวแควง ยุฮ แตะ ฮอยจ ติ โดฮ� มัฮ นา ก อฮั ปุย เบือง
ลโลก ไกญ ปุย ไม่ อ�ื นึง ลปุง ฮบีรู เยอ ปุย อฮั โกละโกทา
ไม่ อื นา เซ เยอ� 18 มัฮ นา เซ นา ก เคิง ปุย อื นึง ไมะซาว
แควง� เคิง อื ไม่ ปุย ไฮญ ลอา ปุย� ติ ก บลัฮ ติ ปุย� พะ
เยซู อาวต ซน่ะ อ�ื

19 ปีลัต ไซฮ อาึง นังซื ติต อื นึง ไมะซาวแควง� รซอม
นังซื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �เยซู ยว่ง นาซาเรต กซัต ยุฮ โม ยวิ��
อฮั เซ� 20 โฮวน โม ยวิ ป ลาว รซอม นังซื เซ นึง ซดิ ก เคิง
ปุย พะเยซู เซ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� รซอม นังซื เซ ไซฮ อื
แปน ลปุง ฮบีรู ไม่ ลปุง ลาติน ไม่ ลปุง กรกิ� 21 โม ซตุ ระ
ยุฮ โม ยวิ เยอ อฮั เฮี ละ ปีลัต ฆาื อ�ื �ปุ ไซฮ มัฮ กซัต ยุฮ
โม ยวิ� ไมจ เปอะ ไซฮ ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี อฮั ติ แตะ มัฮ
กซัต ยุฮ โม ยวิ�� ไมจ เปอะ ไซฮ ตอก เซ��

22 ปีลัต โลยฮ อื ละ อ�ื �เมาะ ป เอจี ไซฮ แฮะ เอจี ฟวยจ
ไซฮ แฮะ�� อฮั เซ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ เคิง โม ตฮนั พะเยซู นึง ไมะซาวแค
วง เงอ� ตุย รฆุ เครองึ เซอกึ อื เลีฮ ปาวน ปุน� ไอฮ อื ติ ปุย
ติ ปุน� ลปิ อื ปังเมอ โอ รฆุ อ�ื ลปิ อื เซ ไก โตว โฆง ชญิ
อ�ื มัฮ ป เลิง เน่อมึ นึง ไกญ ฮอยจ นึง ชวง อ�ื

24 โม ตฮนั อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �คัน โตว เญาะ แจฮ
รฆุ ไม่ ปุ แตะ ลปิ เซ� เกือฮ เอะ ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง�
ลัง ละ ป ออฮ ไอฮ ป เตฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เญอืม ยุฮ อื
ตอก เซ มัฮ เกือฮ อื เกิต ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� ตอก
อฮั อื เฮ�ี
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�โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ อาึ ไม่ ปุ แตะ� เครองึ จาวป อาึ
ลลัฮ่ ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง อื ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ พะ
ทัม� มัฮ เซ ป ยุฮ ตฮนั ฆาื อื ตอก เซ�

25 ป ชุง โบ ไมะซาวแควง ยุฮ พะเยซู มัฮ มะ อื ไม่ ออปุ
มะ อื ป มัฮ มาเรยี ปุย เญือะ เคลโอปา ไม่ มาเรยี ยว่ง มักด่า
ลา� 26 เญอืม ยุ พะเยซู ชุง มะ แตะ ซดิ ไม่ ลุกซิก ฮรกั แตะ
เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ มะ แตะ� �มะ� เอจี มัฮ ปุย เซ กวน
รเมะ เปอะ�� อฮั เซ ละ มะ แตะ� 27 ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี
ละ ลุกซิก เซ แตะ� �เอจี มัฮ เซ มะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เคียง เซ เยอ ลุกซิก เซ อื เกือฮ มะ อื เซ อาวต เญือะ แตะ�

28 ฟวยจ เซ พะเยซู เอจี ยุง อื ฟวยจ กัน ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื อฮั แม เฮ�ี �อาึ ฆวต ญุ รอาวม�� อฮั เซ� มัฮ
อฮั อื เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก อฮั พะทัม อื ซ แปน โฮ�
29 นา เซ ไก โดง นึง นาวก นึง รอาวม อะงุน นะ� ไก ป ตุย
ฟองนัม ชตึ อื นึง รอาวม อะงุน นะ เซ� ปุม อื ไม่ โคะ ฮลาึง
ลเวอืง� ซนาว อื ฮอยจ ละ มวยญ อ�ื 30 เญือม เอจี ฟวยจ
ดวต พะเยซู รอาวม อะงุน นะ เซ อฮั เฮ�ี �เอจี ฟวยจ�� อฮั
เซ� เญือม เซ นุ่ม ไกญ แตะ วุต รพาวม แตะ โฮว� ฟวยจ
เซ โอยจ รพาวม อ�ื

ตฮนั บวก พราวก พะเยซู
31 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่

ะ เซ� โม ยวิ ปัว ปีลัต เกือฮ ปุย ปุฮ ซองั โงง โม เซ เกือฮ
โบวก ละ ซ เกือฮ อื ไกลจ ยุม� เกือฮ โรฮ อื รมอยจ อื นึง โอ
อื ซ เกือฮ โม ป ยุม เซ อาวต นึง ไมะซาวแควง นึง ซเงะ ล
โล่ะ แตะ เซ� นึง มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เซ ซเงะ ระ ไล� 32 โม ตฮนั
ฮอยจ คลุฮ ซองั โงง ป เคิง ปุย ไม่ พะเยซู เซ เตือง ลอา ปุย
อ�ื 33 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ พะเยซู� เมือต เอจี ยุ ยุม อ�ื
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คลุฮ เนอมึ โตว ซองั อื เกือฮ โบวก� 34ตฮนั ติ ปุย อื ปังเมอ
บวก พราวก อื นึง เพลียฮ� ปัต เอนิ ฮนัม นึง ไม่ รอาวม�
35 ป เอจี ยุ เซ ปุน แปน ซกิ พีญัน อ�ื ลปุง พีญัน ยุฮ อื เซ
แจง มัฮ อื ป เนอมึ� ปุย เซ ยุง อฮั แตะ ป เนอมึ นึง ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ เจือ เบือ ป อฮั แตะ เซ� 36 โอเอฮี ไล เซ เอจี
เกิต นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก เอจี อฮั พะทัม อื ซ เกิต� ตอก
เฮี โฮ�
�ซองั อื ไมจ โตว เกือฮ โบวก ติ ซี เนอึม�� อฮั เซ พะ

ทัม� 37พะทัม อฮั โรฮ เฮ�ี
�โม เซ ซ แก ปุย เซ ป เอจี บวก แตะ เซ�� อฮั เซ�

ปุย รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; มก� 15:42; ลก� 23:50)

38ฟวยจ เซ โยเซป ยว่ง อะรมิาเทีย ป มัฮ ลุกซิก พะเยซู
ปัว โกะ พะเยซู นึง ปีลัต ละ ซ รมอยจ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป
บระ เจือ พะเยซู นึง ฮลัต แตะ นึง โม ยวิ� เญือม เอจี โปง
ปีลัต อื ละ อ�ื โยเซป ฮอยจ ตุย โกะ เนอมึ พะเยซู เซ� 39 นิ
โคเด่โม ป โฮว เลีม เคะ พะเยซู เมือ ก ซาวม อื ไพรม อื โฮ�
ฮอยจ โรฮ� โรวก ป ซออย ฮงาื ป มัฮ โมตญอป ไม่ อาโลเอ�
ไก ด่าว งว่ย กิโล� 40 ปุย ลอา เซ ตุย บว่ตชุ แนน ไมจ ไม่ ป
ซออย ฮงาื เซ� เพาะ โกะ พะเยซู นึง อื ตัม ปซา รมอยจ โม
ยวิ ปุ แตะ� 41 แควน ก เคิง ปุย อื เซ ไก รปึม นึง ติ โดฮ�
โตะ รปึม เซ ไก โตะ อูโมง โคระ นึง ติ ป โอ ปุย ดิ รมอยจ ปุย
นึง ติ เนอึม� 42 โฮว รมอยจ พะเยซู ฆาื อื นา เซ นึง ซดิ อื
ละ อ�ื ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง โม ยวิ โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่
ะ แตะ เซ�
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20
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:1; มก� 16:1; ลก� 24:1)

1 ซเงะ วนั ติต เมือ กซะ เญือม เฟียก ลัง่ อ�ื มาเรยี ยว่ง
มักด่าลา ฮอยจ นึง อูโมง รมอยจ ปุย อื เซ� ปรโปวน เซ ยุ
เอจี วติ ปุย ซโมะ เกลาะ ปุย โตะ อูโมง เซ กา แตะ� 2 มา
เรยี ตอ เอญี รโฮงะ อื ละ ซีโมน เปโตร ไม่ ป มัฮ ลุกซิก ฮรกั
พะเยซู ติ ปุย เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ไก ป เฌาะ ฮา โตะ อู
โมง พะโองจาว เยอ� เอะ ยุง โตว ก อาึง ปุย อ�ื� อฮั เซ�

3 เปโตร ไม่ ลุกซิก ติ อื เซ โกฮ โฮว ฆาื อ�ื 4 ปุย ลอา เซ
ตอ ดิ โฮว� ลุกซิก ติ ปุย อื เซ ปังเมอ ไกลจ ฮา เปโตร เซ�
ฮอยจ ฆาื อื นึง อูโมง กา เปโตร� 5นุ่ม แก แลน อ�ื ยุ บว่ต
ชุ ปอ ปุย อื เซ ปังเมอ โอ เลียก โตะ อูโมง เซ� 6 ซีโมน เป
โตร ฮอยจ โรฮ เคะ อ�ื เลียก เอนิ โตะ อูโมง เซ� ยุ โรฮ บว่ต
ชุ ปอ ปุย อื เซ� 7บวตชุ เพาะ ไกญ อื เซ ยุ โรฮ อื ปังเมอ โอ
อาวต ไม่ เครองึ ไฮญ อ�ื ตุปเตียป โน่ง ติ โดฮ� 8 เญอืม เซ
เยอ ป มัฮ ลุกซิก ฮอยจ รกา ติ ปุย เซ� โฮว เลียก โรฮ โตะ
อูโมง เซ� ยุ โรฮ อื โอเอฮี โม เซ� เคียง เซ เจือ อ�ื 9 กา เซ
เยอ โม ลุกซิก อื มัฮ โอ อื ดิ ยุง พะทัม ไลลวง ไมจ พะเยซู
โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 10 ฟวยจ เซ ลุกซิก ลอา
ปุย เซ เอญี นึง เญือะ แตะ�

พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ มาเรยี
(มก� 16:9-11)

11 เญือม ชุง ลัง่ มาเรยี เยอืม โบ โตะ อูโมง เซ� นุ่ม แก
โตะ อูโมง เซ ไม่ อ�ื 12 ยุ เตปด่า พะจาว ลอา ปุย จาวป เค
รองึ ปิญ รฮอยจ� งาวม เบือง ก ไกญ พะเยซู ติ ปุย� เบือง
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ก ชวง อื ติ ปุย� 13 เตปด่า ลอา เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เยอื
ม เปอะ�� อฮั เซ�
มาเรยี โลยฮ อ�ื �เยอืม นึง ตุย ปุย พะโองจาว ยุฮ แตะ�

อาึ ยุง โตว ก อาึง ปุย อ�ื� อฮั เซ� 14 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั
อื ตอก เซ แมฆี ยุ ชุง พะเยซู นา เซ ปังเมอ โอ ยุง มัฮ อื พะ
เยซู�

15พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เยอืม เปอะ� โฮว ซาวป
เปอะ ปุย�� อฮั เซ�
มาเรยี แกต อื มัฮ ป มอง รปึม เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื

�เอียก� ดัฮ มัฮ ปะ โฮ ป เฌาะ โกะ พะโองจาว เยอ รโฮงะ
เนิ นา ก อาึง เปอะ� อาึ ซ โฮว ตุย เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �มาเรยี�� อฮั เซ�
มาเรยี แลน อ�ื อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง ฮบีรู� �ราโบ่นี��

อฮั เซ� มัฮ อฮั อื ปอคู ไม่�
17พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุ คัตคัง อาึ อ�ื อาึ ดิ โฮลฮ

โตว ฮาวก เคะ เปือะ เกอะ� ไมจ เปอะ เอญี รโฮงะ ละ เอยีก
ปุ อุ ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ฮาวก เคะ เปือะ เกอะ� มัฮ โรฮ เปือะ
โม เปะ� ซ ฮาวก เคะ พะจาว ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ พะจาว ยุฮ
โม เปะ� � อฮั เซ�

18มาเรยี ยว่ง มักด่าลา เซ เอญี รโฮงะ เนอมึ อื ละ โม ลุก
ซิก อ�ื อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ ยุ พะโองจาว�� อฮั เซ� ร
โฮงะ โรฮ ป อู พะเยซู ละ แตะ เซ ละ อ�ื

พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ
(มท� 28:16; มก� 16:14; ลก� 24:36)

19 ปู พริ ซเงะ วนั ติต เซ� โม ลุกซิก ซอง รเวอืะ ก อาวต
แตะ ฆาื ฮลัต แตะ นึง โม ยวิ� เญือม เซ พะเยซู ฮอยจ ชุง
งอ่ม บัก่บ่วน อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ
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เปละ ลโลวง พาวม แตะ�� อฮั เซ� 20 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั
อื เซ เยอ เปลีฮ ลเตือก เตะ แตะ ไม่ พราวก แตะ ละ อื เกือฮ
อื ยุ อ�ื โม ลุกซิก เกอ เฆียง เอจี ยุ อื พะโองจาว เยอ� ไมจ
มวน เนอมึ รพาวม ฆาื อ�ื

21 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม แตะ� เปือะ เกอะ ดวน อาึ โฮว ตอก
ออฮ� อาึ ดวน โรฮ โม เปะ โฮว ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�
22 ฟวยจ อฮั อื เซ เยอ ปลาึง รพาวม แตะ ราว อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ ไมจ เปอะ รปั ลปุ พะจาว� 23 โม เปะ ดัฮ
เปอะ ยวก มัป่ ยุฮ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� มัป่ เซ ซ ยวก เนอึม
ละ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ยวก มัป่ ยุฮ อื โฮ� มัป่ เซ ติต ลัง่�� อฮั
เซ�

โทมา เจือ โตว อื ลัง่ กา เฆียง ยุ อื
24 โทมา ป อฮั ปุย กวน พรอม ละ� มัฮ ลุกซิก ไน กาว โรฮ

ลอา ปุย เซ ติ ปุย� ปุย เซ อาวต โตว ไม่ โม เซ เญอืม ฮอยจ
พะเยซู เคะ อ�ื 25 ลุกซิก ไฮญ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี
โฮลฮ ยุ พะโองจาว�� อฮั เซ�
โทมา โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ดัฮ โอ โฮลฮ ยุ ฮรอย เลกโกน

นึง เตะ อื ไม่ โฮลฮ แตะ เจีจ ฮรอย เลกโกน เซ� ไม่ โฮลฮ
แตะ จาวก เบราะ พราวก อื เจือ โตว�� อฮั เซ�

26 เญอืม เอจี ไคว แม อื ซเตะ ซเงะ เอ โม ลุกซิก อื อาวต
ดิ แม กไน เญือะ เซ� เญือม เซ โทมา อาวต โรฮ ไม่ อ�ื
ปัง เอจี ซอง ปุย รเวอืะ พะเยซู เลียก ลัง่ เคะ อื ชุง บัก่บ่วน
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม แตะ�� อฮั เซ� 27 เญอืม เซ อฮั เฮี ละ โทมา� �แลน
เตะ อาึ เฮ�ี ซนาว เตะ เปอะ เจีจ ลเตือก เตะ อาึ เฮี ไม่ จาวก
เปอะ แลน พราวก เกอะ� ปุ เญือะ ซองไซ รพาวม นึง� ไมจ
เปอะ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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28 โทมา อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโอง กุม อาึ� พะจาว ยุฮ อาึ��
อฮั เซ ละ พะเยซู�

29พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ เจือ เปอะ เบือ โฮลฮ
แตะ ยุ อาึ� ปุย ดัฮ เจือ อาึ เตือง โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

30ป ซัมคัน ยุฮ พะเยซู ซองนา โม ลุกซิก แตะ ป โอ ปุย ดิ
ไซฮ อาึง นึง นังซื เฮี โฮวน ลัง่� 31 เมาะ ป ไซฮ อื อาึง มัฮ
ไซฮ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ เจือ มัฮ พะเยซู เซ พะครติ
กวน พะจาว� ดัฮ เปอะ เจือ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ
เญาะ ไก ลอยจ แตะ เบือ พะเยซู เซ�

21
เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ

1 ฟวยจ เซ เยอ พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ละ โม ลุกซิก
แตะ โบ ปลัฮ รอาวม ทิเบ่เรยี (กาลิลี�� มัฮ เปลีฮ อื ติ แตะ
ตอก เฮ�ี 2 ซีโมน เปโตร ไม่ โทมา� ป อฮั ปุย กวน พรอม
ละ� ไม่ นาทันเอน ยว่ง คานา นึง จังวตั กาลิลี� ไม่ กวน เซ
เบด่ี่ เตือง ลอา อ�ื ไม่ ลุกซิก ไฮญ แม ลอา ปุย� โม เซ อาวต
ดิ ติ โดฮ� 3 ซีโมน เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว ริ กะ��
อฮั เซ� โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ ซ โฮว โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�
โม เซ โฮว เนอึม เลียก โตะ โล่ง� ติ ซาวม บวยฮ เซ โม เซ
ปุน โตว กะ�

4 เญอืม เอจี ซ ปวยฮพริ อี พะเยซู ชุง เฆียง ปลัฮ รอาวม�
โม ลุกซิก อื เซ ปังเมอ โอ ยุง มัฮ อื พะเยซู�

5 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� อมั ปุน
บุย เปอะ กะ อา�� อฮั เซ�
โม เซ โลยฮ อ�ื �ปุน โตว ติ ตัว เนอมึ�� อฮั เซ�
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6 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เตือะ แลน ลัก่ ดอม โล่ง เซ� ซ ปุน
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ เตือะ เนอึม อ�ื ปุน เนอึม กะ
โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ เป�

7 ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ อฮั เฮี ละ เปโตร� �มัฮ เนอึ
ม พะโองจาว�� อฮั เซ� ซีโมน เปโตร เญือม ฮมอง อื มัฮ
อื พะโองจาว� จาวป เอนิ ลปิ แตะ นึง อาวต โยะ ลปิ แตะ�
เดิม โตะ รอาวม� 8 โม ลุกซิก ไฮญ เซ เมือะ กะ เน่อมึ นึง
โล่ง ฮอยจ เฆียง รอง� เรอึป เซ นาวก นึง กะ� เญือะ ทัน
ซไง แนม โตว ฮา เฆียง รอง� รโปยฮ ลัง่ ด่าว รฮอน ตอป
โน่ง� 9 เญอืม เอจี ฮาวก อื นึง โบ่ก เกอ ยุ งอ ซอยฮ เอจี ไก
กะ กา นึง ไม่ คโนมปัง�

10 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ตัว กะ ปุน เปอะ เซ� ตาว นา
เฮี งอ่น เมอะ�� อฮั เซ�

11 ซีโมน เปโตร เลียก โตะ โล่ง เซ เมือะ เรอึป ยุฮ แตะ
ฮอยจ นึง โบ่ก� เรอึป เซ นาวก นึง กะ ระ� ไก ติ รอย ไปล
รฮอน โรฮ ลอวย ตัว� ปัง โฮวน กะ ปุน อื เซ ไลจ โตว โรฮ
ฆาื อื เรอึป เซ� 12พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี โซม�� อฮั
เซ� ปุย ไน โม ลุกซิก เซ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ นึง อ�ื �ปะ
มัฮ เปอะ ปุย�� โรวต โตว อฮั เซ ละ อื นึง ยุง อื มัฮ อื พะ
โองจาว� 13พะเยซู เอญี ตุย คโนมปัง ไม่ กะ เกือฮ อื ละ โม
เซ� 14 เคียง เอจี โกฮ ไอม พะเยซู เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เอจี
มัฮ ลอวย โฮน เตือง เซ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ�

ไมจ เปอะ เลียง แกะ ยุฮ อาึ
15 เญอืม เอจี ฟวยจ โซม โม เซ เยอ� พะเยซู อฮั เฮี ละ ซี

โมน เปโตร� �ซีโมน� ป มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ
อาึ ฮา โม เฮ�ี� อฮั เซ�
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เปโตร โลยฮ อ�ื �ฮรกั เกอะ� พะโองจาว� ปะ เอจี ยุง
เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียง กวน แกะ ยุฮ

อาึ�� อฮั เซ�
16 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื แปน ลอา โฮน� �ซีโมน� ป

มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
ซีโมน เซ โลยฮ แม อ�ื �ฮรกั เกอะ� พะโองจาว� ปะ เอจี

ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ แลน แก แกะ ยุฮ อาึ��

อฮั เซ�
17พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อื แปน ลอวย โฮน เตือง เซ� �ซี

โมน� ป มัฮ กวน โยฮนั� ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั เซ�
เปโตร มวน โตว รพาวม นึง ไฮมญ พะเยซู แตะ ลอวย

โฮน ตอก เซ� �ปะ อมั ฮรกั เปอะ อาึ อ�ื� อฮั แนฮ เซ ละ
อ�ื เญอืม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �พะโองจาว� ปะ เอจี ยุง เปอะ
โอเอฮี โครยญ เจือ� ปะ เอจี ยุง เปอะ ฮรกั อาึ แตะ�� อฮั
เซ�
พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลียง แกะ ยุฮ อาึ�� อฮั

เซ� 18 �อาึ รโฮงะ ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปะ เญอืม นมุ ลัง่
โกะ เปอะ โจต เปอะ ไอฮ โม่ะฮุต แตะ� โฮว เปอะ คระ ฆวต
โฮว แตะ� ดัฮ เปอะ เอจี กวต โฮ� ซ ซนาว เปอะ เตะ แตะ�
ปุย ไฮญ ซ ปุก ปะ� ซ โรวก ปะ คระ โอ เปอะ ฆวต โฮว��
อฮั เซ� 19 มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ซ รโฮงะ แตะ ตอก ซ ยุม
เปโตร ไม่ ซ โฮลฮ อื เกือฮ พะจาว ไก โญตซัก เญือม ซ ยุม
อ�ื เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อื ตอก เซ เยอ อฮั เฮี ละ เปโตร�
�ไมจ เปอะ ฟวต อาึ�� อฮั เซ�

ไลลวง ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ
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20 เปโตร แมฆี� ยุ อาวต ลุกซิก ฮรกั พะเยซู ติ ปุย เซ
ลัก่เคะ แตะ� มัฮ ลุกซิก เซ ป ไบรจ ซดิ โบ พะเยซู ลไล โซม
อื ไพรม อ�ื มัฮ โรฮ ป ไฮมญ มอยฮ ป ซ รโจฮ พะเยซู ละ
ปุย� 21 เปโตร เญือม ยุ อื ปุย เซ เยอ ไฮมญ พะเยซู ตอก
เฮ�ี �พะโองจาว� ปุย เซ ซ แปน ตอก เมอ ลัก่กา อ�ื� อฮั
เซ�

22 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ ไอม ฮอยจ
ละ ฮอยจ แม อาึ นึง ปลัฮเตะ แม� อมั เกว ไม่ ปะ� ปะ ไมจ
เปอะ ฟวต อาึ�� อฮั เซ� 23 ลปุง ติ มวยญ เซ พรุ เฮอื ละ
โม เอียกปุ ไน พะจาว� โคะ อื มัฮ อฮั อื ลุกซิก เซ มัฮ ปุย
โอ ซ ยุม� ญันได่ พะเยซู มัฮ โตว อฮั อื ลุกซิก เซ โอ ซ ยุม�
มัฮ อฮั อื เฮ�ี �ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ ไอม ฮอยจ ละ ฮอยจ แม
อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อมั เกว ไม่ ปะ�� มัฮ อฮั อื เซ�

24 เอจี มัฮ ลุกซิก เฮี ป ไซฮ อาึง ไลลวง เฮี ไม่ แปน อื ซกิ
พีญัน อ�ื เอะ เอจี ยุง เงอะ มัฮ ลปุง พีญัน อื เฮี ป เนอึม ป
แนม�

25 ไก ลัง่ โฮวน เจือ ป ยุฮ พะเยซู� ดัฮ ปุย ซ ไซฮ โครยญ
เจือ� ปลัฮเตะ เฮี ตึน โอ ซ กุป อื นังซื นังฮา ป ไซฮ ปุย เซ
แกต เตอ แลน เฮ�ี
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