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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ ลูกา

ลูกา
ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ ลูกา มัฮ นังซื ป เกือฮ เอะ ยุง

ซโตฮ มัฮ พะเยซู ป ฮอยจ เรอึม โม อซิราเอน� ไม่ มัฮ โรฮ
อื ป ฮอยจ เรอึม ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ลูกา เนน ไล
ลวง ตอก เลือก ลปุ พะจาว พะเยซู ละ �ครอฮ อื ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ป ตุก ป ญัก�� ลูกา ไซฮ ไลลวง ปุย
เม่ะมัก่ โฮวน ปุย ป โฮลฮ ป ไมจ เบือ เรอึม พะเยซู แตะ�
ลูกา เนน โรฮ ไลลวง รพาวม ไมจ มวน นึง โบ่ต เมือ โรง อ�ื
เญือม ฮอยจ โรง พะเยซู นึง ปลัฮเตะ� ไม่ นึง โบ่ต ลัก่ ก
ลอยจ อ�ื นา ก ยุ เอะ ฮาวก พะเยซู เมือง มะลอง� ลูกา มัฮ
โรฮ ป ไซฮ ไลลวง ตอก พรุฮแพร ครติซจัก ฟวยจ ฮาวก พะ
เยซู เมือง มะลอง นึง พะทัม �กัน ไกญกอ��
ไก งอ่น ไลลวงพะเยซู ป ไก อื นึง พะทัม ลูกา เฮี โน่ง เงอ�

ปุย ไฮญ ป ไซฮ ไลลวง พะเยซู แปน โตว ไซฮ อื ไลลวง เซ�
ตอก ไลลวง เญอืม เกิต โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา� ไม่
เญอืม เกิต พะเยซู� ฮอยจ ละ เญอืม มัฮ อื กวนดุ� ป โอ ไก
นึง พะทัม ไฮญ เซ� โนก ฮา เซ ป ไก นึง พะทัม เฮี โน่ง เงอ
มัฮ ไลลวง ปุย ซามาเรยี ไมจ รพาวม� ไม่ ไลลวง ปุย ไฆร
กวน� ลูกา เนน ไลลวง ซัมคัน นึง กัน ไววอน� ไม่ ลปุ พะ
จาว� ไม่ กัน ยุฮ โม ปรโปวน ป เกว ไม่ จีวติ พะเยซู� ไม่ กัน
ยวก อื มัป่ ยุฮ ปุย�
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ลูกา ไซฮ รโปะ นังซื ละ เทโอฟีโล
1 เทโอฟีโล� ป มัฮ ป นัปทื เนอมึ เมอะ� เอจี ไก โฮวน ปุย

ป เอจี ลอง แลน ไซฮ อาึง ไลลวง โอเอฮี ป เอจี เกิต ลลาึง
เอะ เฮ�ี 2 โม เซ เอจี ไซฮ อื ตัม ไลลวง ติ ไม่ ป เอจี ฮมอง
เอะ เน่อมึ นึง โม ป เอจี โฮลฮ ยุ โอเอฮี เซ นึง ไง่ แตะ� โม
เซ มัฮ ยุ อื เน่อมึ เมือ โรง อื ไม่ ครอฮ อื ไลลวง เซ ละ เอะ�
3 อาึ เอจี โฮลฮ ไตซวน ที ไลลวง เฮี เน่อมึ เญือม เกิต โรง
อ�ื มัฮ เซ ป ฆวต ไซฮ อาึง ไลลวง อื แปน ไล แตะ รโปะ ละ
ปะ ฆาื อ�ื 4 นึง ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง ที ป มัฮ ป เนอึม� นึง
ไลลวง โอเอฮี ป เอจี อู ปุย ละ เปอะ โฮ�

เตปด่า ฮอยจ อู ไลลวง ซ เกิต กวน เซคารยิา
5 เญือม มัฮ ลัง่ เฮโรต กซัต จังวตั ยูเด่ีย� ไก ซตุ รซอฮ

ละ พะจาว ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เซคารยิา� มัฮ ป รซอฮ นึง
วฮินั นึง เวน ยุฮ มู อาบีย่า� ปรโปวน เญือะ ซตุ เซ มอยฮ อื
มัฮ เอลีซาเบ่ต� ปรโปวน เซ มัฮ โรฮ จัตเจือ ซตุ โรฮ� 6 ปุย
ลอา เซ มัฮ ปุย ซืไซ ละ แลน พะจาว อ�ื ยุฮ โอเอฮี ตัม ป อฮั
พะจาว อาึง โครยญ เจือ� ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว ไก โตว ติ
เจือ เนอมึ ตอก โฮลฮ ปุย เติ อ�ื 7 ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ ไก
กวน� นึง มัฮ เอลีซาเบ่ต เซ ปุย ซแกต� เญือะ เซ เอจี กวต
ไม่ อื เตือง ลอา แตะ�

8 ติ ซเงะ อื เซคารยิา ฮาวก รซอฮ ละ พะจาว นึง วิฮนั�
นึง เติง เวน ยุฮ มู โม โกะ อื กัน เซ� 9 ตัม ปซี ปซา ยุฮ อ�ื
โม ซตุ กอ โจก เบ่อ ละ ซ เลือก แตะ ป ซ ตอง ทไว ป ซออย
ฮงาื ละ พะจาว� เญอืม เซ มัฮ เซคารยิา ป ปุก เบ่อ เซ� เซ
คารยิา เซ เลียก กไน วฮินั เซ ฆาื อ�ื 10 ลไล ตอง อื ทไว ป
ซออย ฮงาื ละ พะจาว เซ ปุย ไฮญ มอง ไววอน ก พริ เตือง
มู แตะ�
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11 เญอืม เซ เซคารยิา ปลาฮึ งอ่ม เตปด่า ยุฮ พะจาว เคะ
อ�ื ชุง ละ อื ลวง ดอม คัน นา ก ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เซ�
12 เซคารยิา เญือม ยุ อื เตปด่า เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื ฮลัต
เนอึม ฮลัต แนม� 13 เตปด่า เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เซคารยิา�
ปุ ฮลัต ฆาื� พะจาว เอจี ฮมอง รซอม ไววอน เปอะ� เอลี
ซาเบ่ต ป มัฮ ปุย เญือะ เปอะ เซ ซ ไก เนอึม กวน รเมะ ละ
เปอะ� มอยฮ อื ไมจ เปอะ อฮั โยฮนั ละ� 14 เญือม เกิต อื
ปะ ซ มวน เนอมึ มวน แนม รพาวม เปอะ เบือ อ�ื ปุย ไฮญ
โฮวน โรฮ ป ซ มวน รพาวม ไม่ อ�ื 15 กวน เปอะ เซ ซ แปน
ปุย ระ ไล ละ แลน พะจาว อ�ื ไมจ โตว อื ญุ ไปล อะงุน ไม่
ไปล ไฮญ ติ เจือ เนอมึ� ซ นาวก นึง ลปุ พะจาว เน่อมึ เญอืม
เกิต โรง แตะ� 16 กวน เปอะ เซ ซ นัม โม อซิราเอน เกือฮ
ลเตือฮ แม เอญี เคะ พะจาว ยุฮ แตะ โฮวน� 17 ซ โอก โฮว
รกา พะโองจาว ไม่ อมันัต ไม่ รพาวม รโม่ยฮ ตอก รพาวม
รโม่ยฮ เอลียา โฆะ โรฮ� ซ เกือฮ เปือะ ไม่ กวน ปุก แม ปุ
แตะ� ซ เกือฮ โม ป โอ เนองึ ป อฮั พะจาว ลเตือฮ แม โฮว
คระ เกือฮ ปุย โฮลฮ รพาวม ซืไซ แตะ� มัฮ ซ เพรยีง อื อาึง
ปุย ติ เมือง ละ ซ เกือฮ อื โปง ไม่ พะจาว�� อฮั เซ เตปด่า
เซ�

18 เซคารยิา อฮั เฮี ละ เตปด่า เซ� �ไลลวง อฮั เปอะ เซ
อาึ ซ ยุง แจง แน ตอก เมอ มัฮ อื ป เนอึม เมอ� อาึ เอจี
กวต เตอะ� ปุย เญือะ อา เอจี กวต โรฮ�� อฮั เซ�

19 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ กัปรเีอน� มัฮ ป มอง รซอฮ
ละ พะจาว� มัฮ พะจาว เซ ป ดวน อาึ ฮอยจ อู ไม่ ปะ อา�
มัฮ เกือฮ อื อาึ รโฮงะ ไลลวง ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม มวน
แตะ ละ เปอะ� 20 เญือม เอจี เติง เวลา อื โอเอฮี ป อฮั อาึ
ละ เปอะ เซ ซ เกิต เนอมึ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ เจือ ลปุง รโฮ
งะ อาึ ละ เปอะ เซ� ปะ เญือะ ซ เกียฮ ลปุง เปอะ โตว ฆาื�
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ฮอยจ ละ ซเงะ ซ เกิต เนอึม โอเอฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 ติ เจน อู อื ไม่ ปุ แตะ เซ ปุย ไฮญ มอง ลัง่ เซคารยิา ก
พร�ิ เงอตึ นึง อาวต อื โตะ วฮินั เซ เล่ีญ ลัมเลือ� 22 เญอืม
เอจี โอก อื เญือะ เกียฮ ลปุง โตว ไม่ โม เซ� ปุย โม เซ ยุง
โรฮ ยุ บลอง อื โอเอฮี ฆาื อื โตะ วฮินั� เซคารยิา เซ ลปุง ละ
อื ไม่ เตะ ไม่ ซวง แตะ� นึง โอ อื เญือะ เกียฮ ลปุง ติ มวยญ
เนอมึ�

23 เญือม เอจี ฟวยจ เวน ลัง ยุฮ อื กัน นึง วิฮนั เซ เอญี
ฮอยจ เญือะ แตะ� 24 กัง เคะ เอ เอลีซาเบ่ต ป มัฮ ปุย เญือะ
อื เซ โรวก เนอึม� ติ เจน ไน พอน เคิ เซ โอก โฮว โตว นา
ออฮ นา เอฮี เฟือฮ� 25 อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี พะจาว
เอจี เรอึม เนอึม อาึ� ไลลวง โซะกิจ อาึ นึง ปุย เตือง โอยจ
อื พะจาว เอจี ตุย อื ฮา เยอะ�� อฮั เซ�

เตปด่า ฮอยจ อู ไลลวง ซ เกิต พะเยซู
26 เญือม เอจี โรวก เอลีซาเบ่ต กวน แตะ เซ แลฮ เคิ อ�ี

พะจาว ดวน เตปด่า กัปรเีอน โฮว ฮอยจ ยว่ง นาซาเรต จัง
วตั กาลิลี� 27 มัฮ เกือฮ อื โฮว เคะ ปเครฮี ม่อง ติ ปุย ป
เอจี ไก กัมฟู ไม่ กวนเบลีย ติ ปุย ป มัฮ จัตเจือ กซัต ด่า
วติ� มอยฮ กวนเบลีย เซ มัฮ โยเซป� มอยฮ ปเครฮี เซ มัฮ
มาเรยี� 28 เตปด่า เซ ฮอยจ เคะ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� พะจาว เอจี อาวต
ไม่ เปอะ� เอจี เกือฮ เนอมึ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

29 มาเรยี โตวฮ ฆราึง ฆาื ป อฮั เตปด่า เซ ละ แตะ� รงั
มะ รพาวม นึง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� 30 เตปด่า
เซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �มาเรยี� ปุ ฮลัต ฆาื� พะจาว เอจี
เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เปอะ� 31 ปะ ซ โรวก เปอะ� ซ
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เกิต กวน รเมะ เปอะ ติ� มอยฮ อื ไมจ เปอะ อฮั เยซู ละ�
32 กวน เปอะ เซ ซ ระ เนอมึ ไล อ�ื ปุย ซ อฮั อื มัฮ กวน พะ
จาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ� พะจาว กุม เอะ ซ เกือฮ อื แปน
กซัต ตอก จัตเจือ อื โฆะ ป มัฮ ด่าวติ โฮ� 33 ซ แปน ลอป
กซัต ละ โม จัตเจือ ยาโคป� บัน่เมือง ยุฮ อื ซ ตอน ฮมัน โอ
เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

34 มาเรยี อฮั อื ละ เตปด่า เซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ลัง่ ปเค
รฮี ม่อง� โอเอฮี อฮั เปอะ เซ ซ เกียฮ แปน ตอก เมอ�� อฮั
เซ�

35 เตปด่า เซ โลยฮ อ�ื �ลปุ พะจาว ซ ฮอยจ อาวต นึง
ปะ� อมันัต พะจาว ซ ฮอยจ เลอปึ ปะ� กวนงกั ซัมคัน ป ซ
เกิต เน่อมึ นึง เปอะ เซ� ปุย ซ อฮั กวน พะจาว ไม่ อ�ื 36อมั
ไตม ลัง่ เปอะ เฌือต เปอะ ป มัฮ เอลีซาเบ่ต โฮ� ปุย อฮั อื
มัฮ ปุย ซแกต� ปเล่ีย เฮี ปัง กวต เมาะ เซ เอจี โรวก กวน
แตะ� เอจี ไก แลฮ เคิ� 37 ไก โตว ติ เจือ เนอึม ป โอ พะ
จาว เกียฮ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื

38มาเรยี โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว�
เตอมึ ตอก อฮั เปอะ เนิ� เกือฮ แปน เนอึม ตอก อฮั เปอะ
เซ เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ เตปด่า เซ โฮว ฮา อ�ื

มาเรยี โฮว เลีม เคะ เอลีซาเบ่ต
39 ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ มาเรยี โกฮ โฮว รปิ เอนิ� ฮาวก

ฮอยจ นึง ยว่ง ป อาวต นึง บลาวง ไน จังวตั ยูเด่ีย ติ โดฮ�
40 ฮาวก เญือะ เซคารยิา� ลปุง ไม่ เอลีซาเบ่ต� 41 เญือม
ฮมอง เอลีซาเบ่ต ลปุง มาเรยี เซ� กวน โตะ เวียก อื เซ
รซอฮ เอนิ ฆาื อ�ื เอลีซาเบ่ต เซ นาวก เอนิ นึง ลปุ พะจาว
จุบัน่ เอนิ� 42 อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �ปะ เอจี โฮลฮ
เปอะ ป ไมจ ป ญุ่ก ฮา ปรโปวน ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื กวน
ป ซ เกิต เน่อมึ นึง เปอะ เซ ซ มัฮ เนอมึ ปุย ปุก รพาวม พะ
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จาว� 43 ระ ลัมเลือ โน่ง ไล เมอ ป ซ เกิต ละ อาึ เฮ�ี ปะ
ป มัฮ มะ พะโองจาว ยุฮ อาึ ฮอยจ บุย เปอะ เคะ อาึ เมอ�
44 มัฮ เมาะ ฮมอง อาึ ลปุง ปะ ไม่ แตะ� กวนงกั กไน เยอะ
เฮี รซอฮ เอนิ นึง ไมจ รพาวม แตะ� 45 ปะ เอจี เจือ เนอึม
เปอะ ซ แปน อื ตอก อฮั พะจาว อื ละ เปอะ� โฮลฮ เนอึม
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

รซอม ลืลาว ยุฮ มาเรยี
46 มาเรยี อฮั เฮ�ี �รพาวม อาึ ลื ลาว แนฮ พะจาว�

47 รพาวม รโม่ยฮ ฮิ มวน เบือ พะจาว ยุฮ ฮุ� มัฮ ป เกือฮ
อาึ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� 48 ปัง มัฮ อาึ กวนไจ ตุเตียม ยุฮ อื
พะโอง โตก ลัง่ ละ อาึ� เน่อมึ ปเล่ีย โฮว ไป นา เยอ ปุย เตื
อง โอยจ อื ซ อฮั อาึ มัฮ ป โฮลฮ รปั ป ตึก นึง ไมจ แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว� 49พะจาว ป ตึก นึง ระ เรยีง ระ แด่น แตะ
เอจี ยุฮ ป ระ ไล ละ อาึ� มอยฮ พะจาว มัฮ ป ซัมคัน เนอมึ�
50พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง โม ป นัปทื เนอมึ แตะ โค
รยญ เจน ปุย� 51พะจาว เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ ละ โม ป
อวต ติ แตะ ไม่ ป คิต ป ฮลาวง โตะ รพาวม แตะ� เกือฮ อื
ตอ อาวต เฮยี อาวต ไฮ� 52กซัต ระ เรยีง ระ แด่น เอจี ทอต
อื ฮา กัน ยุฮ อ�ื ปุย ตุ ปุย เตียม เอจี วุฮ อื ระ จอง อื ฮลา
วง� 53 โม ป ไปลญ เออปึ เอจี เกือฮ อื ซัก เวยีก โกวง โกะ�
โม ป กอย เอจี เกือฮ อื แม ปลาว� 54 เอจี ยุฮ เนอึม อื ตัม
ลปุง ซันญา แตะ ละ โม จัตเจือ ไพรม เอะ� เอจี ฮอยจ เรอมึ
เนอึม โม อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ แตะ� 55พะจาว เบีย
โตว เลียก พาวม แตะ นึง อปัราฮมั ไม่ โม จัตเจือ อื เตือง
โอยจ อื เน่อมึ ปเล่ีย ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ��
อฮั เซ มาเรยี�

56 มาเรยี อาวต ไม่ เอลีซาเบ่ต ตา ลอวย เคิ� ฟวยจ เซ
เอญี นึง เญือะ แตะ�
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ไล เกิต โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
57 เญือม เอจี เติง เคิ รอาวม อื เอลีซาเบ่ต เกิต เนอึม

กวน� กวน อื เซ รเมะ� 58 โม ปุย่วง อื ไม่ โม คระ เฌือต
อ�ื เญอืม ฮมอง อื ตอก โพต พะจาว ป ไมจ ละ อื ตอก เซ�
ไมจ มวน ดิ รพาวม เบือ อื ไม่ เอลีซาเบ่ต เซ�

59 เญือม เอจี ไก อื ซเตะ ซเงะ เอ� โม เซ ฮอยจ ละ ซ
เกือฮ แตะ รติกิต ละ อ�ื ตะ ปุก มอยฮ อื ตอก มอยฮ เปือะ
อื โรฮ� ตะ อฮั เซคารยิา ละ อ�ื 60 มะ อื เดือะ คัต อ�ื �ปุ
อฮั ละ อ�ื มอยฮ อื ซ มัฮ โยฮนั�� อฮั เซ ละ อ�ื

61 โม เซ โลยฮ อ�ื �ไน โม คระ เฌือต เปอะ ไก โตว ติ ปุย
เนอมึ ป มอยฮ อื ตอก เซ�� อฮั เซ�

62 เญือม เซ โม เซ ลปุง ไม่ เตะ ไม่ ชวง แตะ ละ เปือะ
อ�ื ไฮมญ ตอก ซ ฆวต ปุก อื มอยฮ กวน แตะ เซ� 63 เซ
คารยิา ปัว ควน ไซฮ นังซื� ไซฮ อื ตอก เฮ�ี �มอยฮ อื มัฮ
โยฮนั�� ไซฮ อื ตอก เซ� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื
64 เญือม เซ เซคารยิา เกียฮ ลปุง แม จุบัน่ เอนิ� ลอต ลื
ลาว พะจาว� 65 ปุยว่ง อื เซ บระ ฮลัต ฆาื อ�ื ไลลวง เฮี พรุ
เฮอื ปอ ฮมอง ปุย อื โครยญ ยว่ง ป ไก นึง บลาวง เล่ีป จัง
วตั ยูเด่ีย เอนิ� 66 เมาะ ป ฮมอง ไลลวง เซ งอ่ต ที อื โตะ
รพาวม แตะ� ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �กวนงกั เฮี ซ
แปน ตอก เมอ แล เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� เอจี ที
ละ โม เซ อาวต อมันัต พะจาว ไม่ อ�ื

เซคารยิา อฮั อาึง โอเอฮี เบือ ลปุ พะจาว
67 เญือม เซ เซคารยิา ป มัฮ เปือะ กวนงกั เซ นาวก เอนิ

นึง ลปุ พะจาว� รโฮงะ อาึง ป ซ เกิต ลัก่กา กวนงกั เซ เบือ
อื ตอก เฮ�ี

68 �ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว ทื โม อซิราเอน� เอจี ฮอยจ
เนอมึ เคะ ปุย ไน แตะ� ไม่ โตฮ อื เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ
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ครา เซีญ� 69 เอจี เกือฮ ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ฮอยจ
เรอมึ เอะ� เอจี มัฮ จัตเจือ ด่าวติ ป มัฮ กวนไจ พะจาว เซ�
70 เอจี ปุก เนอึม ตอก เกือฮ อื โม ปุย ซัมคัน ป มัฮ ป ซึป
ลปุง แตะ อฮั อาึง โฆะ โฮ� 71 เอจี ซันญา อาึง อื ละ เอะ นึง
ซ เกือฮ อื เอะ โปน ฮา โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� ไม่ ซ เกือฮ อื เอะ
โปน ฮา อมันัต โม ป เกละยุ เอะ� 72 เอจี อฮั ติ แตะ ซ เลีย
ก พาวม นึง โม จัตเจือ ไพรม เอะ� อฮั โรฮ ติ แตะ ซ ไตม
ลอป ลปุง ซันญา ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ ปุย� 73 พะจาว เอจี
ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ละ อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม
เอะ� 74 เอจี ซันญา อาึง อื ละ อื ละ ซ เกือฮ อื เอะ โปน ฮา
โม ป ตอซู ไม่ เยอะ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ นัปทื แตะ ไม่ โอ แตะ
ฮลัต นึง ปุย ไฮญ� 75 มัฮ ฆวต เกือฮ อื เอะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ไม่ ซืไซ แตะ ละ เตือง ซเงะ่ รซาวม ติ เจน ไอม แตะ
เฮ�ี� อฮั เซ�

76 เญือม เซ อฮั แม เฮี ละ กวน แตะ เซ� �กวนงกั� ปุย
ซ อฮั ปะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ปะ
ซ โฮว เปอะ ลัก่กา พะโองจาว ละ ซ เพรยีง เปอะ อาึง คระ
ลัก่กา อ�ื 77ปะ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ไน อื ยุง ตอก ซ โปน แตะ
มัป่ ยุฮ แตะ� เบือ ซ ยวก พะจาว อื ละ อ�ื 78 พะจาว ทื
เอะ มัฮ ป เลียก พาวม โซะ ไง่ เนอมึ นึง ปุย� ซ เกือฮ ซเปีย
ยุฮ แตะ ซอต ละ เอะ� ตอก เญอืม โอก ซเงะ โฮ� เกือฮ เอะ
โปน ฮา ป โอ ไมจ� 79 โม ป อาวต นึง ก เฟียก เมือง ลัก่ยุม�
ซ เกือฮ โรฮ ซเปีย เน่อมึ มะลอง ซอต ละ อ�ื มัฮ ซ นัม อื
เอะ เกือฮ โฮว นึง คระ ป โฮลฮ เอะ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ
เบือ อ�ื� อฮั เซ เซคารยิา�

80 กวนงกั เซ ระ ฮอน ปุ ปุ� โฮลฮ รพาวม เรยีง แตะ เน่
อมึ นึง พะจาว ปุ ปุ� อาวต นึง ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ เติง
เวลา ซ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ โม อซิราเอน�
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2
ไลลวง เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ
(มท� 1:18-25)

1 เญอืม เซ กซัต ซีซา ออกะซตัต ตอม มวยญ แตะ ละ ปุย
ติ ปลัฮเตะ เกือฮ อื โฮว โจต เซน แตะ� 2 กัน โจต ปุย เซน
แตะ โฮน เมือ โรง อื เซ ปุก เญือม แปน คูเรนิโอ จาวเมือง
จังวตั ซีเรยี� 3 ปุย เตือง โอยจ อื โกฮ โฮว ละ ซ โจต อื เซน
แตะ นึง ยว่ง โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�

4 เญือม เซ โยเซป ฮาวก เน่อมึ ยว่ง นาซาเรต จังวตั กา
ลิลี� ฮาวก ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม จังวตั ยูเด่ีย� เบ่ตเล
เฮม เซ มัฮ ยว่ง เกิต กซัต ด่าวติ โฆะ� โยเซป ฮาวก ฆาื อื
นา เซ นึง มัฮ แตะ จัตเจือ ด่าวติ� 5 ฮาวก โจต ดิ เซน แตะ
ไม่ มาเรยี ป ซ ไอฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ เซ� มาเรยี เซ
เอจี โรวก� 6 ลไล อาวต อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม เซ เอจี เติง
เคิ รอาวม อ�ื 7 กวน อื เซ รเมะ� มัฮ กวน โรง อ�ื เฮมาะ
แฮมะ อื นึง บ่วต ชุ� เกือฮ อื ไอจ โตะ ฮติ ไรป นึง โอ อื ไก
เบือง ไอจ นึง โฮง แลม�

เตปด่า ฮอยจ เคะ โม ป เลียง แกะ
8 แควน เซ ไก ป เลียง แกะ นึง งอ่น� มอง รซาวม แกะ

ยุฮ แตะ นึง กังเด่น� 9 โม เซ ฮอยจ งอ่ม เตปด่า พะจาว
เคะ อื ติ� รงั ซเปีย พะจาว ซอต ติ แตะ รวติ รเวยีง โม เซ�
โม เซ ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม ฆาื อ�ื 10 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี
�ปุ ฮลัต ฆาื� อาึ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง ไมจ ละ เปอะ�
ไลลวง เซ ซ ไมจ ยุฮ รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื 11 เนาะ ก
ซาวม เฮี นึง ยว่ง ด่าวติ เตอ� เอจี เกิต ป ซ เกือฮ โม เปะ
โปน มัป่ ยุฮ เปอะ นึง ติ ปุย� มัฮ เนอมึ พะครติ จาว ป เกิต
เซ� 12 โม เปะ ซ ยุ เปอะ กวนงกั เฮมาะ แฮมะ ปุย นึง บ่วต
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ชุ ไอจ โตะ ฮติ ไรป� มัฮ เซ ป ซกิ ซัมคัน นึง อื ละ โม เปะ
เอ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

13 เญอืม เซ ฮอยจ พราวป เอนิ เตปด่า โฮวน อาวต ดิ ไม่
เตปด่า ฮอยจ รกา เซ� เชยี ลืลาว ดิ พะจาว เตือง มู แตะ
ตอก เฮ�ี 14 �ญันด่ี ไม่ พะจาว ป อาวต มะลอง ตึก นึง ฮลา
วง แตะ� ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ เกือฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง
เตือง โอยจ อ�ื นึง เอจี เลียก พาวม พะจาว นึง�� อฮั เซ เต
ปด่า โฮวน เซ�

ป เลียง แกะ โฮว แลน พะเยซู
15ฟวยจ ฮาวก โม เตปด่า เซ นึง เมือง มะลอง เงอ� โม ป

เลียง แกะ เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ยว่ง เบ่ตเล
เฮม ละ ซ แลน แตะ โอเอฮี ป รโฮงะ พะจาว ละ แตะ เซ��
อฮั เซ�

16 โม เซ โฮว รปิ เอนิ� ยุ มาเรยี ไม่ โยเซป ไม่ กวนงกั ไอจ
โตะ ฮติ ไรป เซ� 17 โม ป เลียง แกะ เซ เญือม เอจี โฮลฮ อื
ยุ อู� รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ นึง ไลลวง กวนงกั เซ ละ
ปุย� 18 เมาะ ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โม ป เลียง แกะ เซ เง
อตึ เนอึม เงอตึ แนม ฆาื อ�ื 19 มาเรยี ไตม อาึง อื โอเอฮี
ไล เซ� งอ่ต ที อื โตะ รพาวม แตะ� 20 โม ป เลียง แกะ เซ
เอญี� ลืลาว ลอป พะจาว ไม่ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เบือ ป
ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� เอจี โฮลฮ เนอึม ยุ อื ตอก อฮั เตปด่า
พะจาว อื ละ แตะ เซ โครยญ เจือ�

21 เญือม เอจี ไก อื ซเตะ ซเงะ เอ� เอจี เติง เวลา เกือฮ
ปุย รติกิต ละ อ�ื ปุก มอยฮ อ�ื อฮั เยซู ละ อ�ื มัฮ มอยฮ
อฮั เตปด่า ละ อื เน่อมึ กา เฆียง โรวก มะ อื ลัง่ โฮ�

ไล ทไว ปุย พะเยซู ละ พะจาว
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22 เญอืม เอจี เติง เวลา ไมจ โยเซป ไม่ มาเรยี ยุฮ ตัม ปซี
ปซา เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ตัม โกตไม อฮั ไอ โมเซ อาึง ละ อ�ื
ฮาวก ไม่ กวนงกั เซ ฆาื อื ฮอยจ นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ
ทไว อื ละ พะจาว� 23 โกตไม ยุฮ พะจาว ตึน เอจี อฮั อื ตอก
เฮ�ี �กวน รเมะ โรง ปุย ไมจ อื ทไว ละ พะจาว โครยญ โฆะ
ปุย�� อฮั เซ� 24 ปุย ลอา เซ ทไว โรฮ โอเอฮี ละ พะจาว
ตัม ป อฮั โกตไม ยุฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �ไมจ ทไว รโกะ เกอื
ติ กู� โต เซ ไมจ อื ทไว โนก พิลัป บุฮ ลัง่ ลอา ตัว�� อฮั
เซ�

25 ไก ปุย อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ
ซิเมโอน� มัฮ ปุย ซืไซ ป นัปทื เนอึม พะจาว� มัฮ ป รกวน
ยุ ฮอยจ เรอึม พะจาว โม อซิราเอน ไม่ มัฮ อื ปุย อาวต ลปุ
พะจาว นึง� 26 ลปุ พะจาว เซ เอจี เกือฮ อื ยุง ที ซ โฮลฮ
แตะ ยุ พะครติ ป เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ ปุย กา เฆียง ยุม
แตะ� 27 เญือม เซ ลปุ พะจาว นัม ซิเมโอน ฮาวก นึง วฮินั
เซ� เญือม ฮอยจ มะเปือะ พะเยซู ไม่ กวน แตะ เซ นึง วิ
ฮนั� ละ ซ ยุฮ อื ละ อื ตัม ป อฮั โกตไม อาึง� 28 ซิเมโอน เซ
ตุย โอม กวนงกั เซ� ญันด่ี ไม่ พะจาว� อฮั เฮี ไม่ อ�ื

29 �โอ พะจาว� ปเล่ีย เฮี เอจี ยุฮ เนอึม เปอะ ตัม ป ซัน
ญา แตะ อาึง ละ อาึ� เอจี เกือฮ เนอมึ เปอะ อาึ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ โฮลฮ โฮว ไมจ เอญี มวน� 30 ป ซ เกือฮ ปุย
โปน ป โอ ไมจ เฮี อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ ยุ นึง ไง่ แตะ� 31 ไล
เซ เอจี มัฮ ป เพรยีง เปอะ อาึง ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย�
32 เอจี มัฮ ป ซเปีย ละ ซ เกือฮ อื ปุย ตังเมือง ยุ คระ โครง
ยุฮ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ โญตซัก ละ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย
ไน เปอะ�� อฮั เซ ซิเมโอน เซ�
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33มะเปือะ กวนงกั เซ เงอตึ นึง ป อฮั ซิเมโอน ละ กวนงกั
เซ� 34 ซิเมโอน ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เซ� ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี
ละ มาเรยี ป มัฮ มะ อื เซ� �กวนงกั เฮี มัฮ ป เลือก พะจาว
ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน ไลจ โลม โฮวน ปุย ไม่ ซ เกือฮ
อื อาวต ตอน อาวต ฮมัน โฮวน ปุย โรฮ� ซ แปน โรฮ ป ซัม
คัน ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ละ ปุย� โฮวน ป ซ เพียก แฮม
เมอ� 35 กัม คิต โม เซ ป เม่าะ อื โตะ รพาวม แตะ ซ โอก
ที เบือ อ�ื โกะ เปอะ ซ ตอก ปุย ป บวก จัก พาวม เปอะ นึง
วจิ ลอม ปอ ลล่อน เอนิ อื โฮ� นึง ระ ลอน ตุก รพาวม เปอะ
นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

36 นา เซ ไก โรฮ ปรโปวน ซึป ลปุง พะจาว นึง ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ อนันา� มัฮ กวน ฟานุเอน� มัฮ เจอ อาเชอ�
เอจี กวต ลัมเลือ� 37 อาวต ไม่ ปุย เญือะ แตะ อาแลฮ เนอึ
ม โน่ง� ฟวยจ เซ ไก รเตะ โรฮ ปาวน เนอึม มัฮ อื แม ฮงั
เงอ� โอก โตว ฮา ควง วิฮนั เซ ติ ชวง� กอ เออปึ ป โซม
แตะ ไม่ ไววอน แตะ นึง ทื เนอึม แตะ พะจาว เตือง ซเงะ่ ร
ซาวม� 38 เญอืม เซ เยอ ปรโปวน เซ ฮอยจ โรฮ นา เซ� ปุก
เวลา ฮอยจ ซิเมโอน เซ โรฮ� ญันด่ี โรฮ ไม่ พะจาว� อู โรฮ
ไลลวง กวนงกั เซ ละ โม ป รกวน ยุ ฮอยจ โตฮ พะจาว ปุย
เวยีง เยรูซาเลม เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�

39 โยเซป ไม่ มาเรยี เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื โอเอฮี ตัม
ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เยอ� เอญี แม ฮอยจ
เญือะ แตะ นึง ยว่ง นาซาเรต จังวตั กาลิลี� 40กวนดุ เซ ระ
ฮอน� ปุน เรยีง แด่น แตะ ปุ ปุ� แปน ปุย กุมปอ นึง วซิา
พันญา ไมจ แตะ� กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ ไม่ อ�ื

พะเยซู ฮาวก นึง วฮินั
41 มะเปือะ พะเยซู กอ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม เญือม

ไก กัน เลียง ฌาว โครยญ เนอมึ� 42 เญอืม ไก อาญุ พะเยซู
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กาว ลอา เนอมึ� มะเปือะ อื ฮาวก ลัง่ ตัม ไล เอจี กอ ฮาวก
ไพรม แตะ� พะเยซู ฮาวก โรฮ ไม่ อ�ื 43 เญือม เอจี ฟวยจ
กัน เลียง เซ� มะเปือะ อื โอก เอญี นึง คระ ละ ซ เอญี อื ยว่ง
แตะ� พะเยซู อาวต ลัง่ นึง เวยีง เยรูซาเลม� มะเปือะ อื ปัง
เมอ โอ ยุง อ�ื 44แกต อื เอจี เอญี ไม่ โม ปุโฮมว แตะ� เญื
อม เอจี เอญี อื ติ ซเงะ คระ อา� ซาวป อื ลลาึง คระ เฌือต
แตะ ไม่ ลลาึง ปุโฮมว อ�ื 45 เมือต โอ ยุ อื ฮาวก แม ฆาื อื
นึง เวยีง เยรูซาเลม ละ ซ ซาวป แตะ� 46 เญือม เอจี มัฮ อื
ซเงะ ลอวย นึง อื ยุ อื นึง วฮินั� กวนดุ เซ งาวม อู ดิ ไม่ โม
อาจาน เพอกึ พะทัม� ไฮมญ โอเอฮี นึง อื ไม่ งอ่ต แตะ ป
อฮั โม เซ� 47 เมาะ ป งอ่ต เตอ เงอตึ นึง เกียฮ โลยฮ กวนดุ
เซ ลปุง ปุย ไม่ ไบลฮ พันญา แตะ� 48 เญอืม ยุ อ�ื มะเปือะ
อื เงอตึ โรฮ นึง อ�ื มะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �กวนงกั� เมอยุ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี ตอก เฮี ละ เอะ เอ� อาึ ไม่ เปือะ เปอะ ซาวป
เนอมึ ซาวป แนม ปะ� นึง ไฌม แตะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ ซาวป เปอะ อาึ อ�ื อมั
มัฮ โอ เปอะ ยุง ไมจ อาึ อาวต นึง เญือะ ยุฮ เปือะ เกอะ��
อฮั เซ� 50มะเปือะ อื ปังเมอ โอ คาวไจ ป อฮั อื เซ�

51ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ไม่ อื นึง ยว่ง นาซาเรต� เนอึง
ป อฮั อื โครยญ เจือ� มะ อื ไตม อาึง ไล เซ โตะ รพาวม แตะ
เตือง โอยจ อ�ื 52พะเยซู ระ ฮอน ปุ ปุ� ปุน กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ ปุ ปุ� ปุก รพาวม พะจาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

3
โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:1; มก� 1:1; ยฮ� 1:19-28)
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1 เญอืม เอจี โฮลฮ ทิเบร่โิอ แปน ซีซา กาว โรฮ พอน เนอึ
ม เมอ� ปุก เญือม มัฮ โพนทิโอ ปีลัต จาวเมือง จังวตั ยู
เด่ีย� เฮโรต มัฮ ลัง่ ป ตัตเตียง จังวตั กาลิลี� ฟีลิป ป มัฮ
ปุ เฮโรต เซ ตัตเตียง โรฮ ลัง่ แควน อทูิเรยี ไม่ แควน ตะรา
โคนิที� ลีซาเนีย แปน โรฮ ลัง่ จาวเมือง จังวตั อะบี่เลเน�
2 ปุก เญือม มัฮ ลัง่ อนันัต ไม่ คายาฟา ฮวันา ซตุ� มัฮ เญื
อม เซ เญือม ฮอยจ ลปุง พะจาว ละ โยฮนั กวน เซคารยิา�
มัฮ เญือม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ�

3 โยฮนั โกฮ โฮว ฆาื อื เล่ีป แควน โกลง จอแด่น� ครอฮ อื
ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ� ไมจ เปอะ รปั บัป่ติซมา� พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 4 เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป ไซฮ อซิ
ยา ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง ไลลวง อื โฆะ โอ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี
�ไก ป ครอฮ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ติ ปุย อฮั เฮ�ี �เพรยีง

คระ ยุฮ พะจาว เมิฮ� เกือฮ ซื คระ ยุฮ อ�ื 5 นา ก เตียม
เตะ นึง อื ไมจ เทอมึ� นา ก ฮลาวง เตะ นึง อื ไมจ กาวง
เกือฮ ลโลวง� คระ บ่วก นึง อื ไมจ เฌาะ ยุฮ เกือฮ ซื� คระ
โกลฮๆ ตาวนๆ นึง อื ไมจ เพรยีง เกือฮ เฆรอมึ� 6 ปุย ซ
โฮลฮ ยุ ตอก เกือฮ พะจาว แตะ โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื � อฮั เซ�

7 โฮวน เนอึม ป ฮอยจ เคะ โยฮนั นึง ฆวต รปั แตะ บั่
ปติซมา เน่อมึ นึง อ�ื โยฮนั อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ป มัฮ
เจือ ซโอยญ มวย เยอ� มัฮ ปุย ป อฮั โม เปะ ซ เกียฮ ตอ ฮา
รพาวม ฮาวก ยุฮพะจาว ป ซ โอก เฆียง เฮี เยอ� 8 ไมจ เปอะ
เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ โปง ไม่ ไลลวง โปวฮ เปอะ รพาวม
ไพรม ไอฮ เปอะ รพาวม โคระ แตะ� ทัน โตว อวต ติ เปอะ
นึง มัฮ เปอะ จัตเจือ อปัราฮมั� อาึ อฮั ละ เปอะ� พะจาว มัฮ
ป ซ เกียฮ เกือฮ ซโมะ โม เฮี แปน จัตเจือ อปัราฮมั� 9ปเล่ีย
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เฮี เยอ ม่อย เอจี ฮอยจ เน่อมึ โคะ� โคะ โอ ไมจ เปลิ อี ซ
โฮลฮ ปุย ฆู น่าึก โตะ งอ โครยญ โคะ อ�ื� อฮั เซ ละ ปุย�

10 ปุย โฮวน เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ�
เอะ ไมจ ยุฮ ฆาื อื ตอก เมอ�� อฮั เซ�

11 โยฮนั โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ไก ลปิ ลอา ปลัฮ ฮา ไมจ
อื เกือฮ ละ ป โอ ไก ลปิ ติ ปลัฮ เนอึม� ป ไก ป โซม ป ไอฮ
ยุฮ ไมจ อื รฆุ ละ ป โอ ไก�� อฮั เซ�

12 โม ป เกป พาซี โอเอฮี ฮอยจ โรฮ ละ ซ รปั แตะ บัป่ติ
ซมา� ฮอยจ ไฮมญ โยฮนั ตอก เฮ�ี �อาจาน� ไมจ เอะ ยุฮ
ตอก เมอ�� อฮั เซ�

13 โยฮนั โลยฮ อ�ื �ปุ เกป พาซี โฮฮ ฮา ปุก อื โกตไม��
อฮั เซ ละ อ�ื

14 โม ตฮนั ฮอยจ ไฮมญ โรฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เอะ เมอะ�
ไมจ เอะ ยุฮ ตอก เมอ�� อฮั เซ�
โยฮนั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุ คนัป ปุย เกือฮ โอเอฮี

ละ เปอะ� ปุ พระ ปุ ฟอง ปุย นึง ซ ฆวต จุ เปอะ ไอฮ มาื ยุฮ
อ�ื เคราะ อื ไม่ มาื เคิ เอจี โฮลฮ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ปุย โฮวน เซ กัมลัง รกวน ยุ ฮอยจ พะครติ� เญือม
งอ่ต อื ป อฮั โยฮนั เซ รงัมะ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื แกต โย
ฮนั เซ มัฮ พะครติ ป รกวน แตะ ฮอยจ เซ เญี่ยะๆ ปังเมอ
โอ แจง นึง อ�ื 16 โยฮนั อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื
�อาึ เกือฮ เนอึม โม เปะ รปั บัป่ติซมา โตะ รอาวม� ป ระ
เนอึม ไล ฮา อาึ ปังเมอ เอจี ซ ฮอยจ เคะ เปอะ ติ ปุย� ปัง
มัฮ เมาะ ซ นุ่ม อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ
นึง แตวะ ไล อาึ ฮา� ปุย เซ ซ เกือฮ โม เปะ รปั บัป่ติซมา
นึง ลปุ พะจาว ไม่ งอ� 17 ปุย เซ ไปญ คารบัต่ ยุฮ แตะ� ซ
วี เฮงาะ โตะ รบุฮ ยุฮ แตะ นึง อื ซงะ่� ฟวยจ เซ ซ รโจะ อื
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โตะ เกอมึ ยุฮ แตะ� เฮงาะ แลป อื เซ ปังเมอ ซ ตอง อื นึง
งอ โอ เกียฮ ญึ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 โนก ฮา ไล เซ โฮวน ลัง่ ไล ไฮญ ตอก ซตอก รเงอ่มึ โย
ฮนั ปุย ไม่ ครอฮ อื ไลลวง พะจาว ละ อ�ื 19 กังเคะ เอ โยฮนั
กอ เติ กซัต เฮโรต นึง ไลลวง ไอฮ อื เฮโรเด่ีย ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ ปุ แตะ เซ� โยฮนั เติ โรฮ อื ไม่ กัน ฆอก ไฮญ ยุฮ อื
โฮวน เจือ� 20 เญอืม เซ เฮโรต บุ แม กัน ฆอก เอจี ยุฮ แตะ
เซ แม� นึง คัง อื โยฮนั โตะ คอก�

พะเยซู รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:13-17; มก� 1:9-11)

21 ลไล รปั ปุย ไฮญ บัป่ติซมา เซ พะเยซู ฮอยจ รปั โรฮ บั่
ปติซมา� ลไล ไววอน อื มะลอง โปฮ ไอฮ ติ แตะ� 22 เลีฮ
อาวต ลปุ พะจาว นึง โกะ อ�ื ลปุ พะจาว เซ ฮุนฮงั อื ตอก
รโกะ เกอื โฮ� เญือม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ มะลอง�
อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึม
เปอะ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

จัตเจือ ไพรม พะเยซู
23 เญือม โอก พะเยซู ละ ซ ยุฮ อื กัน ยุฮ แตะ อาญุ อื ไก

ด่าว งว่ย เนอมึ� ปุย เตือง โอยจ อื แกต อื มัฮ กวน โยเซป�
โยเซป เซ มัฮ กวน เฮลี�

24 เฮลี เซ มัฮ กวน มัตทัต� มัตทัต เซ มัฮ กวน เลว�ี เลวี
เซ มัฮ กวน เมละคี� เมละคี เซ มัฮ กวน ยนัไน� ยนัไน เซ
มัฮ กวน โยเซป�

25 โยเซป เซ มัฮ กวน มัตทาเทีย� มัตทาเทีย เซ มัฮ กวน
อาโมต� อาโมต เซ มัฮ กวน นาฮุม� นาฮุม เซ มัฮ กวน เอซ
ลี� เอซลี เซ มัฮ กวน นักไก�
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26 นักไก เซ มัฮ กวน มาอตั� มาอตั เซ มัฮ กวน มัตทา
เทีย� มัตทาเทีย เซ มัฮ กวน เซเมอนิ� เซเมอนิ เซ มัฮ กวน
โยเซก� โยเซก เซ มัฮ กวน โยด่า�

27 โยด่า เซ มัฮ กวน โยอานัน� โยอานัน เซ มัฮ กวน
เรซา� เรซา เซ มัฮ กวน เซรูบ่าเบ่น� เซรูบ่าเบ่น เซ มัฮ
กวน เชอนัทิเอน� เชอนัทิเอน เซ มัฮ กวน เนร�ี

28 เนรี เซ มัฮ กวน เมละคี� เมละคี เซ มัฮ กวน อตัด่ี�
อตัด่ี เซ มัฮ กวน โคซัม� โคซัม เซ มัฮ กวน เอมาดัม่� เอ
มาดัม่ เซ มัฮ กวน เอ�

29 เอ เซ มัฮ กวน โยชูวา� โยชูวา เซ มัฮ กวน เอลีเยเซอ�
เอลีเยเซอ เซ มัฮ กวน โยรมิ� โยรมิ เซ มัฮ กวน มัตทัต�
มัตทัต เซ มัฮ กวน เลว�ี

30 เลวี เซ มัฮ กวน ซิเมโอน� ซิเมโอน เซ มัฮ กวน ยูด่า�
ยูด่า เซ มัฮ กวน โยเซป� โยเซป เซ มัฮ กวน โยนัม� โยนัม
เซ มัฮ กวน เอลียาคิม�

31 เอลียาคิม เซ มัฮ กวน เมเลอา� เมเลอา เซ มัฮ กวน
เมนา� เมนา เซ มัฮ กวน มัตตะทา� มัตตะทา เซ มัฮ กวน
นาทัน� นาทัน เซ มัฮ กวน ด่าวติ�

32 ด่าวติ เซ มัฮ กวน เจซี� เจซี เซ มัฮ กวน โอเบ่ต� โอ
เบ่ต เซ มัฮ กวน โบ่อตั� โบ่อตั เซ มัฮ กวน ซาละโมน� ซา
ละโมน เซ มัฮ กวน นาโชน�

33 นาโชน เซ มัฮ กวน อมัมีนาดั่ป� อมัมีนาดั่ป เซ มัฮ
กวน อตัมิน� อตัมิน เซ มัฮ กวน อารนี� อารนี เซ มัฮ กวน
เฮซโรน� เฮซโรน เซ มัฮ กวน เปเรต� เปเรต เซ มัฮ กวน
ยูด่า�

34 ยูด่า เซ มัฮ กวน ยาโคป� ยาโคป เซ มัฮ กวน ยซิฮกั�
ยซิฮกั เซ มัฮ กวน อปัราฮมั� อปัราฮมั เซ มัฮ กวน เทรา�
เทรา เซ มัฮ กวน นาโฮ�

35 นาโฮ เซ มัฮ กวน เซรุก� เซรุก เซ มัฮ กวน เรอู� เรอู
เซ มัฮ กวน เพเลก� เพเลก เซ มัฮ กวน เอเบ่อ� เอเบ่อ เซ
มัฮ กวน เชลา�
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36 เชลา เซ มัฮ กวน เคนัน� เคนัน เซ มัฮ กวน อาปักชตั�
อาปักชตั เซ มัฮ กวน เชม� เชม เซ มัฮ กวน โนอา� โนอา
เซ มัฮ กวน ลาเมก�

37 ลาเมก เซ มัฮ กวน เมทูเซลา� เมทูเซลา เซ มัฮ กวน
เอโนก� เอโนก เซ มัฮ กวน ยาเรต� ยาเรต เซ มัฮ กวน มา
ฮะลาเลน� มาฮะลาเลน เซ มัฮ กวน เคนัน�

38 เคนัน เซ มัฮ กวน เอโนต� เอโนต เซ มัฮ กวน เซต�
เซต เซ มัฮ กวน อาดัม่� อาดัม่ เซ มัฮ กวน พะจาว�

4
พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม พะเยซู
(มท� 4:1-11; มก� 1:12-13)

1 เญือม เอญี พะเยซู เน่อมึ นึง โกลง จอแด่น เอจี นาวก
เอนิ นึง ลปุ พะจาว� ลปุ พะจาว เซ ตาว อื ฮอยจ นึง ลาึน
เวอืฮ� 2พี ระ ฮอยจ ลอง รพาวม อื นา เซ รปาวน ซเงะ� ติ
เจน รปาวน ซเงะ เซ โซม โตว ป ติ ป เตอ�ื ฟวยจ เซ ฆวต
โซม ฆาื อ�ื 3พี ระ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ เนอมึ กวน
พะจาว โฮ� เกือฮ ซโมะ เฮี แปน ป โซม ละ เปอะ เมอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

4พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ไก นึง พะทัม� อฮั เฮ�ี �ปุย มัฮ
โตว ไอม อื เบือ ป โซม แตะ โน่ง� � อฮั เซ�

5 เญอืม เซ พี ระ โรวก พะเยซู ฮอยจ ก ฮลาวง อื ติ โดฮ�
เกือฮ อื ชวน พราวป บัน่เมือง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื
6 พี ระ เซ อฮั แม เฮ�ี �อมันัต โญตซัก นึง บัน่เมือง ชวน
เปอะ เฮ�ี ไม่ คาวคอง นึง อื เตือง โอยจ อื ซ เกือฮ ละ ปะ�
โอเอฮี โม เฮี เอจี โฮลฮ อาึ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ
ละ ป ออฮ� ปุน เกือฮ ละ ปุย เซ� 7 ดัฮ เปอะ นุ่ม ติ แตะ ไว
อาึ โฮ� โอเอฮี เฮี ซ แปน คอง ปะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื
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8พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะทัม อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ นุ่ม
ติ แตะ ไว พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ
รซอฮ ละ พะจาว ติ โตน เซ โน่ง�� � อฮั เซ�

9ฟวยจ เซ พี ระ อา โรวก แม พะเยซู ฮอยจ นึง เวยีง เยรู
ซาเลม� เกือฮ อื อาวต นึง ราว พรงั วฮินั ยุฮ พะจาว ป ตึก
นึง ฮลาวง แตะ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ มัฮ เนอึม
กวน พะจาว โฮ� เดิม แลน เน่อมึ ก อาวต เปอะ เซ เมอะ�
10พะทัม อฮั เฮ�ี �พะจาว ซ เกือฮ โม เตปด่า ยุฮ แตะ โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง ปะ�� 11 อฮั โรฮ เฮี ติ คอ� �โม เตปด่า เซ
ซ มอง เชอืน ปะ นึง เตะ แตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ ชวง เปอะ
ลอก ซโมะ�� อฮั เซ พะทัม��

12พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะทัม เอจี อฮั เฮ�ี �ปุ ลอง
รพาวม พะโองจาว ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ��
13 เญอืม เอจี ฟวยจ ลอง อื รพาวม พะเยซู โครยญ เจือ� พี
ระ เซ โฮว ฮา อื ติ วงั�

พะเยซู เอญี ครอฮ ไลลวง พะจาว
14ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ จังวตั กาลิลี� อมันัต ลปุ

พะจาว อาวต ไม่ อ�ื ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั อื พรุ เฮอื ฮอยจ ละ
ฮมอง ปุย อื เล่ีป แควน เซ� 15 พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย นึง
โฮงซุต ยุฮ อื โฮวน ยว่ง� ปุย อวต ลื อื เตือง โอยจ แตะ�

ปุย ยว่ง นาซาเรต เกละ ฮมอง ป อฮั พะเยซู
(มท� 13:53-58; มก� 6:1-6)

16 เญือม เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ ยว่ง นาซาเรต� มัฮ ยว่ง
อาวต อื เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ� ซเงะ ลโล่ะ โอ ฮาวก นึง
โฮงซุต ตัม ป กอ ยุฮ ไพรม แตะ� โกฮ ชุง ละ ซ ลาว แตะ
พะทัม� 17 ปุย นา เซ กอยฮ พะทัม ละ อ�ื มัฮ นังซื ไซฮ อซิ
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ยา ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� พะเยซู ไลฮ นังซื เซ� ซาวป
แลน คอ ป ไซฮ อื อาึง ตอก เฮ�ี

18�ลปุ พะจาว เอจี อาวต นึง อาึ� เอจี เลือก อาึ เกือฮ อาึ
แปน ป ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ โม ป ตุก ป ญัก� มัฮ โรฮ
เกือฮ อื อาึ โฮว ครอฮ ละ โม ป มัฮ ครา เซีญ โอเอฮี เกือฮ ยุง
ตอก ซ โปน อื ฮา แปน แตะ ครา เซ� เกือฮ โรฮ อาึ ครอฮ
ไลลวง ตอก ซ เกือฮ แตะ ป จัก เกียฮ ยุ โอเอฮี� ไม่ ซ เกือฮ
โม ป อาวต ไม่ คัม ตุง โอเอฮี แตะ โปน ฮา ป คัม ตุง แตะ
เซ� 19 เกือฮ โรฮ อาึ ครอฮ เวลา เกือฮ พะจาว ปุย ไน แตะ
โปน ป โอ ไมจ�� อฮั เซ พะทัม ลาว อื เซ�

20 พะเยซู ปอ แม อื นังซื ลาว แตะ เซ� เกือฮ แม อื ละ
ป ควป แลน พะทัม เซ� ฟวยจ เซ งาวม� ปุย ติ โฮงซุต เซ
แก ที อ�ื 21 พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย� �พะทัม ป เอจี ฮมอง
เปอะ นึง ฮยวก แตะ เซ เอจี เกิต เนอมึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ
เฮี ตอก อฮั อื ซ เกิต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ปุก เนอมึ รพาวม อื เตือง โอยจ
แตะ� เงอตึ นึง ตอก เกียฮ อฮั ลัมเลือ อื โอเอฮี� อฮั เฮี ฆาื
อ�ื �ปุย เฮี โม่ มัฮ กวน โยเซป�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

23 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ ละ อาึ
ตอก อฮั ปุย ไพรม อื โฮ� �ดัฮ เปอะ มัฮ มอ ไมจ เปอะ เกือฮ
โกะ เปอะ ไฮ รกา� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ เนิ� �เอะ เอจี ฮมอง
ป ยุฮ เปอะ นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ นึง
ยว่ง โกะ เปอะ เฮี ตอก เซ โรฮ� ตึน ซ อฮั โรฮ เปอะ เซ เนิ�
24 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ยว่ง อาวต ป ซึป ลปุง พะ
จาว แจง โอ อื ซ รปัคัม ป ซึป ลปุง พะจาว ป มัฮ ปุ ยว่ง แตะ
เซ ติ ชวง�

25 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เจน เอลียา โฆะ เญื
อม โอ พริ เฮละ ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ โฮ� ปุย ติ เมือง อซิ
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ราเอน เฮี ไปลญ เออปึ เนอึม ฆาื อ�ื เญือม เซ โม แมฮงั
เมือง อซิราเอน ไก โฮวน� 26 พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ เอลี
ยา โฮว เคะ โม เซ ติ ปุย เนอมึ� เกือฮ อื โฮว เคะ แมฮงั ยว่ง
ซาเรฟัต ป อาวต เมือง ไซด่อน ฮา อ�ื 27 เจน เอลีชา ป ซึป
ลปุง พะจาว โฆะ มัฮ โรฮ ตอก เซ� ป ลาวต นึง เมือง อซิรา
เอน ไก โฮวน� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ไฮ ติ ปุย เนอึม�
มัฮ นาอามัน ปุย เมือง ซีเรยี โน่ง ป เกือฮ อื ไฮ�� อฮั เซ พะ
เยซู�

28 โม ป อาวต นึง โฮงซุต เซ เมือต ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ�
ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อื โครยญ โฆะ
แตะ� 29 โกฮ โฮมวต พะเยซู� เมือะ อื โอก ฮา ยว่ง แตะ�
โรวก อื ฮาวก ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง ยว่ง อาวต แตะ เซ�
ตะ เนีฮ อื เกือฮ ดุฮ เน่อมึ นึง ไกญ รองั� 30พะเยซู ปังเมอ
ปุน โอก ซไบ่ ลลาึง ปุย โฮวน เซ ลอต โฮว ฮา อื คระ ฆวต
โฮว แตะ�

ปุย เลียก พี นึง
31 ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม นึง จัง

วตั กาลิลี� ซเงะ ลโล่ะ พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย ยว่ง เซ�
32 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ เงอตึ เนอมึ ฆาื ตอก เพอกึ อื ปุย�
รซอม เพอกึ อื ปุย ไก เนอมึ อมันัต� 33 โตะ โฮงซุต ยว่ง เซ
ไก ปรเมะ เลียก พี นึง ติ ปุย� ปุย เซ รโอง� อฮั เฮี เรยีง�
34�เยซู ปุย ยว่ง นาซาเรต� เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ เอะ เอ� ปะ
อมั มัฮ ฮอยจ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ เอะ� อาึ ยุง เงอะ ปะ อา�
ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ฮอยจ เน่อมึ พะจาว��
อฮั เซ ละ พะเยซู�

35 พะเยซู คัต พี เซ โอ ลปุง� อฮั เฮ�ี �โฆย� โอก แปฮ
ฮา ปุย เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื พี เซ เกือฮ เอนิ ปุย เซ ฆลาื ซอง
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นา ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ โอก เอนิ ฮา อื เตือง โอ อื
ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื

36 ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอึม ฆาื อ�ื อฮั อื ละ ปุ แตะ
ตอก เฮ�ี �ลปุง ปุย เฮี มัฮ ลปุง ตอก เมอ แล� ปุน ดวน พี
ไม่ อมันัต แตะ ไม่ ระ รที แตะ� พี เซ โอก เนอึม ฆาื อ�ื�
อฮั เซ� 37 ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู เซ พรุ เฮอื เล่ีป แควน เซ
ฆาื อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
38 พะเยซู โอก ฮา โฮงซุต เซ ลอต ฮาวก เญือะ ซีโมน�

เญอืม เซ มะ เนอมึ ซีโมน เรยีง ฮอยจ โซะ� โม ป อาวต นา
เซ ปัว พะเยซู เรอึม ป โซะ เซ� 39 พะเยซู เลียก ชุง โบ ก
ไอจ อ�ื ดวน ฮอยจ โซะ อื เซ อาวต� อาวต เอนิ ฮอยจ โซะ
อื เซ� ปรโปวน เซ โกฮ เอนิ ลอต พรี โซม ตุม ไอจ ละ อ�ื

40 ปู เซ เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เอ ปุย โรวก ป โซะ ป คระ
โครยญ เจือ โซะ ปุย ฮอยจ เคะ พะเยซู� พะเยซู ยอ่ง เตะ
แตะ ราว อื โครยญ โฆะ อ�ื ไฮ เบือ อื เตือง โอยจ อ�ื 41พี
เลียก นึง ปุย โฮวน ปุย โอก โรฮ� พี โม เซ เญอืม โอก อื อฮั
เฮี เรยีง� �ปะ มัฮ เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ� พะเยซู คัต
อื เกือฮ โตว อื ลปุง นึง ยุง พี โม เซ มัฮ โกะ อื เซ พะครติ�

พะเยซู ครอฮ ไลลวง พะจาว
42ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ งาวป อื พะเยซู โอก ฮา ยว่ง เซ

โฮว ฮอยจ นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ� ปุย แควน เซ โฮว ซาวป
อ�ื เมือต เอจี ยุ อื ปัว เนอึม ปัว แนม อื โอ เอญี ฮา แตะ�
43พะเยซู ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ อาึ โฮว ครอฮ ไลลวง
ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ นึง ยว่ง ไฮญ โรฮ�
เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ดวน พะจาว อาึ ฮอยจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
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44 เคียง เซ โฮว ครอฮ เนอึม ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
นึง โฮงซุต จังวตั ยูเด่ีย โฮวน โดฮ�

5
พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ โฮว ไม่ แตะ

1 ติ โฮน อื พะเยซู ชุง เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม เกนเนซา
เรต�* ฮอยจ ปุย เคะ อื นา เซ โฮวน� ปุย โม เซ ซแน่ต ปุ
แตะ นึง ฆวต งอ่ต แตะ ลปุง พะจาว� 2พะเยซู ยุ โล่ง ลอา
ลัม จอต นึง เฆียง รอง� โม ป ซาวป กะ เอจี โอก ฮา โล่ง เซ
ละ ซ รไซจ แตะ เรอึป ยุฮ แตะ� 3 โล่ง ติ อื เซ มัฮ โล่ง ยุฮ
ซีโมน� พะเยซู เลียก อาวต นึง โล่ง เซ� ปัว ซีโมน เกือฮ
โล่ง เซ โอก ฮา เฆียง รอง เญี่ยะ� เญือม เซ พะเยซู งาวม
นึง โล่ง เซ� เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เซ เน่อมึ โตะ โล่ง เซ�

4 เญือม เอจี ฟวยจ เพอกึ อื ปุย� อฮั เฮี ละ ซีโมน� �ไฟ
โล่ง ยุฮ เปอะ เฮี ฮอยจ ลัก่ โด่ะ รอาวม� ฟวยจ เซ ไมจ โม
เปะ เตือะ แลน เรอปึ ยุฮ เปอะ ติ โฮน แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 ซีโมน อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ เอจี เตือะ เรอึป ยุฮ
แตะ ติ ซาวม บวยฮ� ปุน โตว ป ติ ป เตอ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ
อาึ ซ เตือะ แม เรอึป ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ปะ ละ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

6 โม เซ เตือะ เนอึม เรอึป ยุฮ แตะ� ปุน กะ โฮวน เนอึ
ม ปอ ซ ดุต เอนิ เรอึป ยุฮ อื เซ� 7 ซีโมน ไม่ ป อาวต ไม่ อื
เซ ลเบี่ยฮ เตะ แตะ ฆาื อื ละ ปุโฮมว แตะ ป อาวต นึง โล่ง
ไฮญ เกือฮ อื ฮอยจ เรอึม แตะ� โม เซ ฮอยจ เรอึม เนอึม

* 5:1 5:1 ปลัฮ รอาวม เกนเนซาเรต เซ เอจี มัฮ ติ ไม่ ปลัฮ รอาวม กาลิลี�
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อ�ื ชาวก กะ เซ ฮอยจ โตะ โล่ง ปอ ซเปี เอนิ โจม โล่ง เซ เตื
อง ลอา ลัม อ�ื

8 ซีโมน เปโตร เญือม ยุ อื ไลลวง เซ นุ่ม ไว พะเยซู ฆาื อื
โบ ชวง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ พะโองจาว� ปัว ปะ โฮว ฮา
อาึ นึง มัฮ อาึ ปุย มัป่�� อฮั เซ ละ อ�ื

9 ซีโมน ไม่ ปุโฮมว อื เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม นึง ปุน
แตะ กะ โฮวน ตอก เซ� 10 ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ กวน เซ
เบด่ี่� ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ ซีโมน เซ� เงอตึ โรฮ ฆาื อ�ื พะเยซู อฮั
เฮี ละ ซีโมน� �ปุ ฮลัต ฆาื� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ โม เปะ
ซ โฮลฮ เปอะ ซาวป ปุย ตอก โฮว ซาวป เปอะ กะ โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 11 โม เซ เกือฮ โล่ง ยุฮ แตะ จอต นึง เฆียง รอง�
เญือม เซ ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื โฮว ฟวต เอนิ
พะเยซู�

พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(มท� 8:1-4; มก� 1:40-44)

12 ติ โฮน อื เญอืม อาวต พะเยซู นึง ยว่ง ติ� ไก ปุย ลาวต
นึง ติ ปุย� ลาวต เล่ีป โกะ แตะ� เญือม ยุ อื พะเยซู� นุ่ม
โบ พะเยซู ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ปัว เนอึม ปัว แนม นึง อื
ตอก เฮ�ี �จาวไน� ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปะ แจง
ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ อาึ ไฮ เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 พะเยซู
ซนาว เตะ แตะ เดือะ เบื่อ อ�ื �เอจี ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ไฮ เอนิ จุบัน่ เอนิ ลาวต อื
เซ� 14 พะเยซู ซตอก อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ รโฮงะ ละ ปุย
ไฮญ� ไมจ เปอะ โฮว เคะ ซตุ� เกือฮ แลน เปอะ� ฟวยจ เซ
ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง นึง
โกตไม เกือฮ แปน ลักทัน ละ ปุย� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอมึ
โซะ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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15 ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู เซ ปังเมอ พรุ เฮอื แม ฮา ไพรม
แตะ ฆาื อื ปุๆ� โฮวน เนอมึ ป ฮอยจ งอ่ต เตอ ไม่ โม ป ฆวต
เกือฮ ติ แตะ ไฮ ป โซะ นึง� 16พะเยซู ปังเมอ กอ ปุตแปต
ติ แตะ ฮา ปุย โฮวน� ละ ซ โฮว ไววอน โน่ง แตะ ติ โดฮ�

ป ยุม เตะ ยุม ชวง ไฮ
(มท� 9:1-8; มก� 2:1-12)

17 ติ ซเงะ อื เญือม เพอกึ พะเยซู ปุย� โม ฟารซีิ ไม่ โม
คู เพอกึ โกตไม ยุฮ พะจาว อาวต โรฮ นา เซ งอ่น� งาวม
งอ่ต ป อฮั อ�ื มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง ไน จังวตั กาลิลี
ไม่ จังวตั ยูเด่ีย โครยญ ยว่ง ไม่ เวยีง เยรูซาเลม โรฮ โม เซ
เยอ� อมันัต พะจาว อาวต นึง พะเยซู ละ เกียฮ เกือฮ อื ป
โซะ ไฮ�

18 เญือม เซ ฮอยจ ปุย นึง งอ่น� กลอม โรวก ปุย ยุม
เตะ ยุม ชวง เตือง ซัต ไอจ อ�ื ริ โรวก อื ฮอยจ โตะ เญือะ
ละ ซ อาึง แตะ โบ พะเยซู� 19 ปังเมอ โอ ไก คระ เลียก นึง
โฮวน ลอน ปุย นา เซ� โม เซ ยวก โรวก ป โซะ เซ ฮาวก ฆาื
อื ฮอยจ นึง ราว พรงั เญือะ เซ� เญื่อฮ พรงั เตะ ตอง เซ
เกือฮ ดอฮ� ฮรงัโฮรฮ ป โซะ เซ เตือง ซัต ไอจ อื ฮอยจ บั่
กบ่วน ปุย ป อาวต โบ พะเยซู เซ� 20 เมือต ยุ รพาวม เจือ
โม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ป โซะ เซ� �เอียกปุ� มัป่ ยุฮ เปอะ
เอจี ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ อฮั เฮี ฆาื อื โตะ รพาวม
แตะ� �ปุย ป อฮั ลปุง พามัต พะจาว เฮี มัฮ ปุย แล� มัฮ
ปุย ป ปุน ยวก มัป่ เปอ โนก ฮา พะจาว เยอ�� อฮั เซ�

22 พะเยซู ปังเมอ ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ คิต เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ
รพาวม แตะ� 23 อาึ มัฮ อฮั เยอะ ตอก เฮี ละ ป โซะ� �มัป่
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ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ�� โต เซ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี
�โกฮ โฮว เมิฮ�� ซ อฮั เซ ละ� ลอา เจือ เซ เมอ เยอื นึง
อ�ื 24 อาึ ยุฮ ตอก เฮี นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง แจง แน
ไก อมันัต อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ซ ปุน ยวก แตะ
มัป่ ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั
แม เฮี ฆาื อื ละ ป ยุม เตะ ชวง เซ� �อาึ อฮั เฮี ละ เปอะ�
โกฮ ตุย โรวก ซัต ไอจ เปอะ เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

25 ลไล แก ปุย อื ปุย เซ โกฮ เอนิ� ตุย โรวก ซัต ไอจ แตะ
เซ� เอญี ไม่ อ�ื ลืลาว ปุ เอญี พะจาว� 26 ปุย โฮวน เซ เง
อตึ เนอึม เงอตึ แนม ฆาื อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว� บระ ฮลัต
ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตัง เจือ ลัมเลือ ป ยุ เอะ เนาะ
เฮ�ี� อฮั เซ�

พะเยซู กอก เลวี เอญี เคะ แตะ
(มท� 9:9-13; มก� 2:13-17)

27 ฟวยจ เซ พะเยซู โอก โฮว� ยุ ป เกป พาซี โอเอฮี ติ
ปุย� มอยฮ อื มัฮ เลว�ี งาวม นึง ด่าน เกป แตะ พาซี� พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ� 28 เลวี ญอม
เอนิ ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื โกฮ โฮว ฟวต เอนิ
พะเยซู�

29ฟวยจ เซ เลวี เซ กอก พะเยซู โซม เญือะ แตะ� เลียง
โรฮ อื ไม่ ปุย ไฮญ โฮวน� โม ป เกป พาซี โอเอฮี งาวม โซม
ไม่ อื นา เซ โฮวน ปุย ไม่ ปุย ไฮญ โรฮ� 30 โม ฟารซีิ ไม่ โม
คู เพอกึ พะทัม ป มัฮ มู ติ ไม่ อ�ื เติ ป ยุฮ พะเยซู เซ ละ โม
ลุกซิก อ�ื �โม เปะ เอ� เมอยุ โซม ดิ เปอะ ไม่ โม ป เกป
พาซี โอเอฮี ไม่ โม ปุย มัป่ เปอ�� อฮั เซ�
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31พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย บาึง ทัน โตว อื ซาวป
มวต ซาวป มอ� มัฮ โม ป โซะ ป ไมจ อื ซาวป เปอ� 32 อาึ
มัฮ โตว ฮอยจ กอก ปุย ซืไซ เอญี เคะ แตะ� มัฮ ฮอยจ กอก
ปุย มัป่ เอญี เคะ แตะ ละ ซ โฮลฮ อื เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ�� อฮั เซ�

ป โคระ ไม่ ป ไพรม
(มท� 9:14-17; มก� 2:18-22)

33 เญือม เซ ไก งอ่น ป อฮั ละ พะเยซู ตอก เฮ�ี �โม ลุก
ซิก โยฮนั ไตป ทื ซิน เออปึ ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ ไววอน
แตะ� ลุกซิก โม ฟารซีิ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� ลุกซิก ปะ เกียฮ
โอ โน่ง เออปึ อื เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

34พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ โม ปุ
โฮมว กวน เบลีย ซ เญือะ เออปึ ป โซม แตะ เตือง อาวต ลัง่
กวน เบลีย เซ ไม่ อ�ื 35 ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ตุย พะจาว
กวน เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮมว อ�ื มัฮ เญอืม เซ ซ เออปึ
อื ป โซม ป ปอน แตะ�� อฮั เซ�

36พะเยซู อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว ป แจฮ
ลปิ โคระ ละ ซ พลุ แตะ ลปิ ไพรม นึง อ�ื ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ
ไลจ ยุฮ ลปิ โคระ เซ� บว่ตชุ โคระ เซ ปุ โรฮ ซ โปง ลปิ ไพรม
เซ โรฮ� 37 ตอก โรฮ เซ� ไก โตว ป ดุฮ รอาวม อะงุน โคระ
โตะ ปัง ฮกั ไพรม� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ รอาวม อะงุน โคระ
เซ ซ ฮาวก ซ ลตุฮ ยุฮ ปัง ฮกั ไพรม เซ� รอาวม อะงุน เซ ซ
เฆรฮ โอยจ� ปัง ฮกั เซ ซ ไลจ โรฮ ฆาื อ�ื 38 รอาวม อะงุน
โคระ เซ ไมจ ดุฮ นึง ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ� 39 ปุย ดัฮ
ญุ รอาวม อะงุน ไพรม� แจง โอ อื เญือะ ซ ฆวต ญุ รอาวม
อะงุน โคระ โอ� ป ไพรม ปญึม เมอ� ตึน ซ อฮั อื ตอก เซ��
อฮั เซ พะเยซู�
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6
ไลลวง ซเงะ ลโล่ะ
(มท� 12:1-8; มก� 2:23-28)

1 ติ โฮน อื พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว คระ พา ชจิ� ปุก
ซเงะ ลโล่ะ� เญือม เซ โม ลุกซิก อื ซฆุต ปุ โฮว ซเนียง เฮ
งาะ� ลูแล อื ละ ซ โซม แตะ� 2 โม ฟารซีิ อฮั เฮี ละ อื งอ่น�
�โม เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ ป พิต โกตไม ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ เอะ
เอ�� อฮั เซ�

3พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว
นึง พะทัม ไลลวง ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อื เญือม ฆวต โซม อื
โฮ� 4 ด่าวติ เซ โฮว เลียก โตะ พากัง ยุฮ พะจาว� ตุย โซม
คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว� เกือฮ โรฮ อื ละ โม ปุโฮมว
แตะ โรฮ� ตัม ไล อื ดัฮ ป โอ มัฮ ซตุ โซม โฮ� มัฮ ป พิต
โกตไม ยุฮ พะจาว� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื
อ�ื� อฮั เซ�

5พะเยซู อฮั แม เฮี ติ มวยญ� �ป มัฮ กุม ซเงะ ลโล่ะ เอจี
มัฮ เอนิ อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ ไฮ
(มท� 12:9-14; มก� 3:1-6)

6 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื แม พะเยซู ฮาวก เพอกึ แม ปุย นึง
โฮงซุต� นา เซ ไก ปุย ยุม เตะ ดอม นึง ติ ปุย� 7 ไก โม คู
เพอกึ พะทัม ไม่ โม ฟารซีิ นึง งอ่น� โม เซ มอง แลน ที ซ
เกือฮ พะเยซู ปุย เซ ไฮ ไม่ โอ อื เกือฮ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ เซ� นึง
ฆวต ซาวป แตะ ตอก ซ โซวต แตะ พิต พะเยซู� 8 พะเยซู
ปังเมอ ยุง อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ
ปุย ยุม เตะ ติ ก บลัฮ เซ� �โกฮ เมอะ� เอญี ชุง ลัก่กา ปุย
เฮ�ี� อฮั เซ� ปุย เซ โกฮ ชุง เนอมึ นา เซ�
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9 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ป อาวต นา เซ� �อาึ
ฆวต ไฮมญ โอเอฮี นึง โม เปะ ติ เจือ� ซเงะ ลโล่ะ เอะ อมั
ลัง ยุฮ กัน ไมจ� อมั ลัง ยุฮ กัน ฆอก� อมั ลัง เรอึม ปุย
เกือฮ ไอม� อมั ลัง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� เมอ ป ปุก อื โกตไม ยุฮ
พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ�

10 พะเยซู แลน ปุย เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ อฮั เฮี ละ
ปุย เซ� �ซนาว เตะ เปอะ เซ�� อฮั เซ� ปุย เซ ซนาว เนอึ
ม เตะ แตะ เซ� เตะ อื เซ ไฮ ไมจ เอนิ�

11 ปุย โม เซ รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื ซิงซา ดิ ไลลวง
ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ กาว ลอา
(มท� 10:1-4; มก� 3:13-19)

12 เญือม เซ พะเยซู ฮาวก บลาวง ติ โดฮ ละ ซ ไววอน
แตะ� ไววอน ละ พะจาว ติ ซาวม บวยฮ เอนิ� 13 เญือม
เอจี ปวยฮ พริ อี กอก โม ลุกซิก แตะ เอญี เคะ แตะ� ปุย ไน
โม ลุกซิก อื เซ เลือก อื กาว ลอา ปุย� อฮั ป โฮว ฆรอ ลปุง
ตัง แตะ ไม่ อ�ื 14 ป เลือก อื เซ มัฮ ซีโมน ติ� พะเยซู ปุก
แม มอยฮ โคระ อ�ื อฮั เปโตร ละ อ�ื เลือก โรฮ อนัดรู ปุ
ซีโมน เซ� ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั� ไม่ ฟีลิป ไม่ บ่าโทโลมิว�
15 ไม่ มัตไท ไม่ โทมา� ไม่ ยาโคโบ่ ป มัฮ กวน อาลาโฟ ไม่
ซีโมน ป มัฮ พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื 16 ไม่ ยูด่า ป มัฮ กวน
ยาโคโบ่� ไม่ ยูด่า อซิคารโิอต ป โชะ พะเยซู ละ ปุย�

พะเยซู เพอกึ ปุย ไม่ เรอมึ อื ป โซะ
17 พะเยซู เลีฮ ดิ ฌื ไม่ โม ลุกซิก แตะ� ลโล่ะ ชุง นา ก

ลโลวง เตะ ติ โดฮ� โม ลุกซิก อื รเจอมึ นา เซ� ปุย เวยีง
เยรูซาเลม ไม่ ป อาวต จังวตั ยูเด่ีย� ไม่ โม ป ฮอยจ เน่อมึ
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นึง เวยีง ไทระ ไม่ เวยีง ไซด่อน ป อาวต โบ ปลัฮ รอาวม�
ฮอยจ รเจอมึ โรฮ นา เซ โฮวน� 18 มัฮ ฮอยจ อื นึง ฆวต
ฮมอง แตะ ป อฮั พะเยซู� ไม่ ฆวต เกือฮ อื ป โซะ นึง แตะ
ไฮ� โม ป อาวต ไม่ คัม ตุง พี แตะ ฮอยจ โรฮ� พะเยซู เกือฮ
โรฮ อื ไฮ� 19 ปุย ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ เดือะ เบื่อ พะเยซู
โครยญ โฆะ แตะ� นึง ยุ อื โอก อมันัต อื ละ เกือฮ อื ปุย ไฮ
เตือง โอยจ อ�ื

ไล เพอกึ พะเยซู ปุย
20 พะเยซู แลน โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ

ป ตุก ป ญัก เกอ� เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
นึง เอจี เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ เปอะ�

21 �โม เปะ ป วติ โซม ม่อยญ จัน ปเล่ีย เยอ� เอจี โฮลฮ
เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ� โม เปะ ซ ซัก เวยีก โกวง โกะ
เปอะ�
�โม เปะ ป เยอืม ปเล่ีย เยอ� เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ

มวน แตะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ ญวยฮ ดา ไมจ มวน�
22 �เญือม เกละ ปุย ยุ เปอะ� ไม่ โปวฮ ปุย เปอะ� ไม่ เพี

ยก แฮม ปุย เปอะ� ไม่ ญวต ปุย โม เปะ พิต เบือ ทื เปอะ
ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ� เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื 23 เญอืม เกิต โอเอฮี โม เซ ละ เปอะ ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ญันด่ี ปีติ ไม่� ไมจ เปอะ ฟอน เจิง ไม่� นึง
เอจี ระ ลังวนั เปอะ นึง เมือง มะลอง� จัตเจือ ไพรม โม เซ
เอจี ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ ละ โม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ โรฮ�

24 �โม เปะ ป กอย เยอ� ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ�
เอจี ฟวยจ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ อาวต มวน เนอ�

25 �โม เปะ ป ซัก เวยีก โกวง โกะ ปเล่ีย เยอ� ซ เม่ะมัก่
เนอมึ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ ไปลญ เออปึ�
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�โม เปะ ปญวยฮ ดา ไมจ มวน ปเล่ีย เยอ� ซ เม่ะมัก่ เนอึ
ม เปอะ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เยอืม นึง ตุก รพาวม แตะ�

26 �โม เปะ ป โฮลฮ ปุย เตือง โอยจ อื ลื เปอะ ซ เม่ะมัก่
เนอมึ โรฮ เปอะ� จัตเจือ ไพรม โม เซ เอจี ลื โรฮ โม ป โคะ
ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ ตอก เซ โรฮ�

27 �อาึ อฮั ละ โม เปะ ป กัมลัง งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ไมจ
เปอะ ฮรกั โม ป เกละยุ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ละ โม
ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ� 28 ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ โม ป ซะ
เปอะ� ไมจ เปอะ ไววอน เพือ โม ป โคมเฮง แตะ� 29 ดัฮ
ไก ป เดือฮ ซปะ เปอะ ติ ก บลัฮ� ไมจ แม เปอะ ดาวง ละ อื
ติ ก บลัฮ แม� ดัฮ ไก ป ลู ตุย ลปิ ฮอป เปอะ ฮา เปอะ ไมจ
เปอะ ญอม เกือฮ ละ อื เตือง ลปิ จาวป เปอะ� 30 ดัฮ ไก ป
ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ละ อ�ื ดัฮ ไก ป ตุย โอ
เอฮี ยุฮ เปอะ ปุ คนัป เกือฮ รแม่ แม อื ละ เปอะ� 31 ฆวต
เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ ละ แตะ ตอก ออฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ละ ปุย ตอก เซ โรฮ�

32 �โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั โม ป ฮรกั โกะ เปอะ โน่ง� พะ
จาว เกียฮ เมีญ โตว อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปัง มัฮ ปุย มัป่
ฮรกั โรฮ อื โม ป ฮรกั โกะ แตะ� 33 ดัฮ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ละ
โม ป ยุฮ ป ไมจ ละ โกะ เปอะ โน่ง� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว
อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปุย มัป่ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ� 34 ไล
ลวง เกือฮ เปอะ ปุย รมะ รโตว นึง แตะ เซ� ดัฮ เปอะ เกือฮ
ละ โม ป ซ ปุน โรก ละ แตะ โน่ง โฮ� พะจาว เกียฮ เมีญ โตว
อื มัฮ ป ไมจ ละ เปอะ� ปัง มัฮ ปุย มัป่ รมะ รโตว โรฮ นึง ปุ
แตะ นึง รไม่จ อื ปุย ซ โรก ซ ตาว แม ละ แตะ� 35 โม เปะ
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ� ไมจ เปอะ ฮรกั โม ป เก
ละยุ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ละ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย



ลูกา 6:36 xxxii ลูกา 6:42

รมะ รโตว นึง แตะ เตือง โอ เปอะ รไม่จ ปุย โรก ละ แตะ�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ ระ เนอึม ลังวนั เปอะ ฆาื� ซ มัฮ
โรฮ เปอะ กวน พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� พะจาว เซ
ยุฮ ป ไมจ ละ ปุย เตือง โม ป โอ ยุง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื เตือง โม
ป ฆอก ป เบร� 36 ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย�
ตอก เลียก พาวม โซะ ไง่ เปือะ เปอะ นึง ปุย โรฮ�

37�ปุ ตัตซิน ปุย ไม่ ญวต เปอะ ตุต ละ� พะจาว ซ ตัตซิน
โตว โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื ปุ เติ ปุย เยอ� พะจาว ซ เติ โตว
โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ โตว ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย�
พะจาว ซ ทื โซะ โระ โกลยจ โตว โรฮ โม เปะ ฆาื อ�ื 38 ไมจ
เปอะ เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย� พะจาว ซ เกือฮ โรฮ โอเอฮี ละ
โกะ เปอะ ฆาื อ�ื ซ บุ อื ละ เปอะ นาวก ซ รน่าวก อื ละ เปอะ
โฮวน� รดู ยุฮ เปอะ ซ ญึน อื ละ เปอะ แนน� ซ เกือฮ อื ละ
เปอะ นาวก ลโมก ปอ วฮิ แตะ� ซ โฮฮ ฮา ปุน รปั เปอะ�
ซมอย เปอะ ละ ปุย นึง รดู ออฮ� พะจาว ซ ซมอย โรฮ อื ละ
โกะ เปอะ นึง รดู เซ�� อฮั เซ�

39พะเยซู อฮั ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย จัก โต ปุย
จัก อมั ซ เกียฮ ตาว อื ปุ แตะ� โม่ ซ ดุฮ ฆาื อื โตะ คื เตือง
ลอา แตะ� 40 ลุกซิก เกียฮ ระ โตว ฮา คู ยุฮ แตะ� ลุกซิก
ปุย โครยญ โฆะ อื ดัฮ เอจี โจป เฮยีน โฮ ตึน ซ ตอก โรฮ คู
ยุฮ แตะ�

41 �เมอยุ แก เปอะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ เอียกปุ แตะ เตื
อง โอ เปอะ อาวม โคะ เตือง โฆง อื โตะ ไง่ โกะ เปอะ เซ�
42 เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ ติ แตะ ซ เกียฮ คลวยฮ ครมั แตวะ
โฆยฮ ไง่ ปุ แตะ เตือง ระ โคะ อาวต โตะ ไง่ โกะ เปอะ เมอ�
ปะ ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� ไมจ เปอะ กอฮ โคะ เตือง โฆง
อื นึง ไง่ โกะ เปอะ เซ เกือฮ โอก ฮมั� เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ
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ยุ ที ละ ซ คลวยฮ แตะ ครมั แตวะ โฆยฮ ไง่ เอยีกปุ แตะ เซ
โอก�

ไล โคะ ไม่ เปลิ อื
43 �เจือ โคะ ไมจ� ไก โตว เญือม เกิต เปลิ โอ ไมจ นึง

อ�ื เจือ โคะ โอ ไมจ� ปุ โรฮ ซ เกียฮ เกิต เปลิ ไมจ นึง โรฮ�
44 โคะ โครยญ เจือ� ปุย ยุง ป มัฮ อื เบือ เปลิ อ�ื ปุย แจง
โอ อื ซ โฮลฮ เปฮ เปลิ เม เน่อมึ นึง โคะ กัต เตอ� เปลิ อะงุน
ปุ โรฮ ซ โฮลฮ เปฮ อื เน่อมึ นึง ไรป กัต� 45 ปุย ไมจ เจอ ซ
ฮอย ป ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม แตะ� ปุย โอ ไมจ เจอ ซ
ฮอย โรฮ ป โอ ไมจ ไลญ แตะ โตะ รพาวม แตะ� ปุย นาวก
รพาวม นึง ออฮ มวยญ อื ตึน ซ อู เซ�

ป ยุฮ เญือะ ลอา ปุย
(มท� 7:24-27)

46�เมอยุ อฮั เลาะ อฮั ลาึน เปอะ �พะโองจาว� เนิ เตือง
โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ ละ เปอะ� 47 เมาะ ป เอญี เคะ อาึ
ไม่ ฮมอง อื ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ เนองึ อื ตอก อฮั ฮะ� อาึ
ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ไล เฮ�ี 48 ซ ตอก ป ยุฮ เญือะ� กาวง
โตะ ด่อง อื โด่ะ เกือฮ อื ฮอยจ ละ ซโมะ ระ ติ� ปัง ฮอยจ
รอาวม ระ ละ ปอ แทต อื ด่อง เซ� ซูซอย โตว ยุฮ เญือะ เซ
นึง ตอน ก โบลวง อ�ื 49 ป ฮมอง ลปุง รโฮงะ โอะ เฮี ไม่ โอ
อื เนอึง ตอก อฮั ฮะ� ซ ตอก ปุย โบลวง เญือะ แตะ นา ก
ลฮาื เตะ ไม่ ตู โตะ ด่อง ยุฮ อ�ื เญอืม เอจี ฮอยจ รอาวม ระ
ละ เญือะ เซ ฆลอฮ ลเลอมึ� ไลจ โอยจ เอนิ�� อฮั เซ�
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7
พะเยซู เกือฮ กวนไจ ไนลอยะ ไฮ
(มท� 8:5-13)

1 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี เซ ละ ปุย เตือง
โอยจ อ�ื โฮว ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม� 2 นา เซ ไก ไน
ลอยะ ตฮนั นึง ติ ปุย� ปุย เซ ไก กวนไจ ป ฮรกั เนอึม ติ
ปุย� กวนไจ อื เซ เชยีน โซะ� เอจี ซ ยุม ลอป เนอมึ� 3 เญื
อม ฮมอง ไนลอยะ เซ ฮอยจ พะเยซู ยว่ง แตะ� เกือฮ โม
ป กวต ป เฮยีง ไน โม ยวิ งอ่น โฮว ปัว พะเยซู ฮอยจ เรอึม
กวนไจ แตะ เซ เกือฮ ไฮ� 4 โม ป กวต เซ ฮอยจ ปัว เนอึม
ปัว แนม พะเยซู ตอก เฮ�ี �ไนลอยะ เฮี โปง เนอมึ ปะ เรอมึ
กวนไจ อ�ื 5 เอจี ฮรกั เนอมึ ปุย เมือง เอะ� เอจี ยุฮ โฮงซุต
ละ เอะ ติ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6พะเยซู โฮว เนอึม ไม่ อื ฆาื อ�ื เญือม เอจี ซดิ บุย โรฮ
อื ไม่ เญือะ อื เซ� ไนลอยะ เซ เกือฮ ปุโฮมว แตะ โฮว อฮั
อื ละ พะเยซู ตอก เฮ�ี �จาวไน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก ลอน
รพาวม ฆาื� โปง โตว ปะ ซ รปัคัม อาึ เปอะ นึง เญือะ แตะ�
7 ปัง มัฮ ซ โฮว อาึ เคะ เปอะ ปุ โรฮ โซมกวน� ปัว ปะ อฮั ติ
ลอา มวยญ โน่ง� กวนไจ อาึ เซ แจง ซ ไฮ เอนิ อ�ื 8 อาึ ยุง
เงอะ นึง มัฮ โรฮ แตะ ปุย อาวต ฆรมึ ป ระ อมันัต ฮา โกะ
แตะ� ไก โรฮ ตฮนั ป อาวต ฆรมึ อมันัต อาึ อ�ื อาึ ดวน ปุย
โฮว ติ ปุย� โฮว เนอมึ� ดัฮ ดวน เอญี โฮ� เอญี เนอมึ� ดัฮ
ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ ยุฮ ออฮ� ยุฮ เนอึม เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

9พะเยซู เญอืม ฮมอง อื ป อฮั อื เงอตึ ฆาื อ�ื ลเตือฮ อฮั
เฮี ละ ปุย โฮวน ป ฟวต แตะ เซ� �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึ
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ม อ�ื อาึ ดิ ยุ โตว ติ ชวง ป ระ รพาวม เจือ เมาะ ปุย เฮ�ี ปัง
มัฮ โม อซิราเอน ปุ โรฮ ไก�� อฮั เซ�

10 โม ป ดวน อื โฮว เซ� เมือต เอจี เอญี ฮอยจ นึง เญือะ
ไนลอยะ เซ� ยุ เนอมึ เอจี ไฮ ไมจ กวนไจ อื เซ�

พะเยซู เกือฮ กวน แมฮงั โกฮ ไอม แม
11 ฟวยจ เซ แม เญี่ยะ พะเยซู โฮว แม ฮอยจ ยว่ง นา

อนิ� โม ลุกซิก อื ไม่ ปุย ไฮญ โฮว โรฮ ไม่ อื โฮวน� 12 เญื
อม ฮอยจ อื โบ รเวอืะ ฆรุง ยว่ง เซ รโตฮ ยุ โม ป กลอม ป
ยุม นึง ตะ อื โฮว รมอยจ� ป ยุม เซ มัฮ กวน แมฮงั� ไก ติ
เซ โน่ง กวน รเมะ อ�ื ปุย ยว่ง เซ โฮวน ป โฮว ไม่ มะ อื ละ
ซ ตาว แตะ ป ยุม เซ� 13พะโองจาว เญอืม ยุ อื ปรโปวน เซ
เลียก พาวม โซะ ไง่ เนอึม นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ
เยอืม�� อฮั เซ�

14 เญอืม เซ เลียก เดือะ ไปญ โคะ โลง อื เซ� โม ป กลอม
อื เซ ลโล่ะ เอนิ ฆาื อ�ื พะเยซู อฮั เฮ�ี �กวน เบลีย� อาึ อฮั
ละ เปอะ� โกฮ เมิฮ�� อฮั เซ ละ ป ยุม เซ� 15 เญือม เซ ป
ยุม เซ โกฮ งาวม� ลปุง เอนิ ไม่ ปุย� พะเยซู มอป ปุย เซ
ละ มะ อ�ื

16 ปุย เตือง โอยจ อื บระ ฮลัต ฆาื อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว
นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �ป ซึป ลปุง พะจาว ป ระ เนอมึ ไล เอจี ฮอยจ
เกิต ลลาึง เอะ�� อฮั เซ� อฮั โรฮ เฮ�ี �พะจาว เอจี ฮอยจ
ละ ซ เรอึม แตะ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ� 17 ป ยุฮ ป อฮั พะ
เยซู เซ พรุ เฮอื ไคว เมือง ยูเด่ีย ไม่ แควน ก ซดิ อื ไม่ อ�ื

โม ลุกซิก โยฮนั ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู
(มท� 11:1-19)
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18 โม ลุกซิก โยฮนั โฮว รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู
เซ ละ โยฮนั โครยญ เจือ� โยฮนั เซ กอก ลุกซิก แตะ เอญี
เคะ แตะ ฆาื อื ลอา ปุย� 19 ดวน อื โฮว เคะ พะโองจาว ไม่
ดวน อื ไฮมญ อื นึง อื ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ
ฮอยจ เซ� เอะ อมั ไมจ ลัง่ มอง ปุย ไฮญ�� ดวน อื อฮั อื
ตอก เซ�

20 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ลอา เซ เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ
อ�ื �โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ ดวน เอะ ฮอยจ เคะ
ปะ� อมั มัฮ ปะ ป อฮั ปุย ซ ฮอยจ เซ� เอะ อมั ไมจ ลัง่ มอง
ปุย ไฮญ� ดวน เอะ อฮั เซ ละ เปอะ��

21 เญอืม เซ ปุก เญอืม เกือฮ พะเยซู ป โซะ ไฮ โฮวน เจือ�
เกือฮ โรฮ อื โปน ฮา พี โฮวน ปุย ไม่ เกือฮ อื ป โซะ ป คระ นึง
อื ไฮ� ป จัก ไง่ ไฮ โรฮ โฮวน ปุย� 22พะเยซู โลยฮ อื ละ ลุก
ซิก โยฮนั ตอก เฮ�ี �เอญี รโฮงะ ละ โยฮนั ตัม ป ยุ ป ฮมอง
เปอะ เฮ�ี ป จัก เอจี เกียฮ ยุ โอเอฮี� ป ดัก่ได่ เอจี เกียฮ
โฮว� ป ลาวต เอจี ไฮ ไมจ แม� ป ฮลาึต เอจี รฮอง ฮยวก
อ�ื ป ยุม เอจี โกฮ ไอม แม� โม ป ตุก ป ญัก เอจี ฮมอง ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว� 23 เมาะ ป โอ ซองไซ รพาวม นึง
ไลลวง อาึ อื เอจี โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไมจ เปอะ
เอญี รโฮงะ ละ โยฮนั ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 เญือม เอจี เอญี ลุกซิก โยฮนั เนอ� พะเยซู รโฮงะ ไล
ลวง โยฮนั เซ ละ โม ป รเจอมึ นา เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ เญอืม โฮว เปอะ เคะ โยฮนั นึง ลาึน เวอืฮ เซ� เมอ โฮว
แลน เปอ� อมั มัฮ โฮว ซาวป เปอะ แลน ดุงเดียง รนา นึง
โรวก กาื อ�ื มัฮ โตว อื ตาึ� 25 โม เปะ เมอ โฮว แลน เปอะ�
อมั มัฮ โฮว แลน เปอะ ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ คึ� แจง
โอ อื มัฮ ฮา� งอ่ต แลน� โม ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ ตอก เซ ไม่
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ป โซม ไมจ ไอจ มวน มัฮ ป อาวต นึง เญือะ กซัต� 26 ดัฮ มัฮ
ตอก เซ โม เปะ เมอ โฮว แลน เปอ� อมั มัฮ โฮว แลน เปอะ
ป ซึป ลปุง พะจาว ละ ปุย� ตึน ซ มัฮ เนอึม อ�ื อาึ ซ รโฮ
งะ ละ เปอะ� ปุย เซ มัฮ ป ระ แม ไล ฮา โม ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ� 27 เอจี มัฮ โยฮนั เฮี ป ไซฮ ปุย อาึง ไลลวง อื นึง
พะทัม โฆะ โอ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ� อาึ ดวน ป
ซึป กัม นัม ปัก แตะ โฮว รกา เปอะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ เพรยีง
อาึง คระ ละ เปอะ ลัก่กา เปอะ�� อฮั เซ พะจาว� 28อาึ อฮั
ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โตว
ติ เนอมึ ป ระ ไล ฮา โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ� ปัง
มัฮ ตอก เซ� ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว ปังเมอ ระ แม ไล ฮา โยฮนั เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

29 เญือม เอจี ฮมอง อื ป อฮั อื เซ โม ลัปซด่อน ไม่ โม ป
เกป พาซี โอเอฮี ลืลาว เอนิ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั พะจาว มัฮ ป
ซื ป ไซ� เอจี มัฮ โม เซ ป ญอม รปั บัป่ติซมา เน่อมึ นึง โย
ฮนั เนอ� 30 โม ฟารซีิ ไม่ โม นัก โกตไม นึง พะทัม ปังเมอ
โอ ญอม รปั บัป่ติซมา เซ� มัฮ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ป ฆวต
เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ�

31 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ปุย เจน เฮี เยอ อาึ ซ แพป ไม่
เมอ แล� 32ซ แพป ไม่ โม กวนดุ งาวม รงะ่ นึง ตะโบรก ไม่
อฮั อื ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ปาึง เปี ละ เปอะ�
โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม ฟอน� ปัง เอจี เยอืม เอะ�
โม เปะ ญอม เปอะ โตว ลัง่ โฆว ไม่ เยอะ�� อฮั เซ โม กวน
ดุ เซ� 33 ตอก โรฮ เซ� โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ
ฮอยจ ไม่ โอ แตะ โซม ไอฮ ตอก ปุย� โม เปะ อฮั เปอะ มัฮ
ป เลียก พี นึง ฆาื อ�ื 34 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ฮอยจ ไม่
โซม ไม่ ญุ แตะ ตอก ปุย� โม เปะ ปังเมอ เพียก เปอะ ตอก
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เฮ�ี �แลน ปุย เฮี เมิฮ� มัฮ ปุย โซม โฮฮ โซม วฮิ� ไม่ กอ
ญุ่ยจ แตะ� โฮมว ดิ โรฮ ไม่ โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย
มัป่�� อฮั เปอะ เซ� 35 ปัง อฮั ปุย ตอก เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ
ยุฮ พะจาว ปังเมอ ซ เปลีฮ ที มัฮ แตะ ป เนอึม ป แนม ป
ปุก ป ลอก เบือ โม ป ญอม ไอฮ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู โซม เญือะ ฟารซีิ ติ ปุย
36 ไก โม ฟารซีิ ติ ปุย กอก พะเยซู โฮว โซม เญือะ แตะ�

พะเยซู โฮว โซม เนอมึ เญือะ เซ� 37ยว่ง เซ ไก ปรโปวน นึง
ติ ปุย� ไพรม อื มัฮ ปุย กอ ฆอก ไล� ปุย เซ เญอืม ฮมอง อื
โซม พะเยซู เญือะ ฟารซีิ เซ� โรวก ลออยฮ ซออย ฮงาื ฆาื อื
ติ ปัง� 38นุ่ม ลัก่เคะ พะเยซู โบ ชวง อ�ื เยอืม ไม่ อ�ื รบวต
อื ราื เอนิ นึง ชวง พะเยซู� บ่วต ชวง อื นึง ฮาึก แตะ� ฮ
งาึต แม ชวง อื ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื เซ
นึง ชวง อ�ื

39 ฟารซีิ ป ปัว พะเยซู โซม เญือะ แตะ เซ เญือม ยุ อื ป
ยุฮ ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ฆาื อื โตะ รพาวม แตะ� �ปุย เฮี มัฮ
มัฮ เนอมึ อื ป ซึป ลปุง พะจาว� ตึน ซ ยุง อื ไลลวง ปรโปวน
ลอก แตะ เฮ�ี ตึน ซ ยุง อื มัฮ อื ปุย ฆอก ลัมเลือ ไล�� อฮั
เซ โตะ รพาวม แตะ�

40 พะเยซู อฮั เอนิ เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ซีโมน� อาึ ไก ป
ฆวต อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ� ซีโมน โลยฮ อ�ื �อาจาน�
อฮั เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

41พะเยซู อู ไลลวง ละ อื ติ เจือ ตอก เฮ�ี �ไก ปรเมะ ลอา
ปุย� รมะ มาื นึง ปุย ติ ปุย� ติ ปุย อื รมะ มาื พอน รอย เด่
นารอินั� ติ ปุย อื รมะ อื รฮอน เด่นารอินั� 42 เญอืม โอ ปุย
ลอา เซ ปุน โรก รมะ อื นึง แตะ� กุม มาื เซ เกือฮ อื ฟวยจ
เยอื ละ อื เตือง ลอา อ�ื รมะ อื นึง แตะ เซ� ไน ปุย ลอา เซ
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มัฮ ปุย นึง อื ป ระ รพาวม ฮรกั ละ กุม มาื เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

43 ซีโมน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ตึน ซ มัฮ ป ระ รมะ นึง
อื เซ แกต เตอ แลน�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอจี ปุก
ตอก แกต เปอะ เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

44 เญอืม เซ พะเยซู แมฆี แลน ปรโปวน เซ� อฮั เฮี ละ ซี
โมน� �ปะ อมั ยุ เปอะ ปรโปวน เฮ�ี อาึ ฮาวก เญือะ เปะ�
ปะ เกือฮ เปอะ โตว รอาวม เนิ ละ ซ รวยจ อาึ ชวง แตะ นึง�
ปรโปวน เฮี ปังเมอ เอจี รวยจ อื นึง รบวต แตะ ไม่ บ่วต อื
นึง ฮาึก แตะ� 45 ปะ ฮงาึต เปอะ โตว อาึ� ปุย เฮี ปังเมอ
ฮงาึต ลอป ชวง อาึ เน่อมึ เญือม ฮอยจ โรง เงอะ� 46 ปะ
ตา เปอะ โตว ลออยฮ นึง ไกญ อาึ� ปุย เฮี ปังเมอ เอจี เรฮ
ลออยฮ ซออย ฮงาื นึง ชวง เงอะ� 47 อาึ อฮั ละ เปอะ� เอจี
ที นึง ระ รพาวม ฮรกั เปลีฮ อื เฮ�ี เอจี ยุง อื ยวก พะจาว
มัป่ โฮวน ยุฮ แตะ เซ� ปุย ดัฮ อาวม รมัฮ ตุต โปน แตะ� ซ
รมัฮ โรฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ�� อฮั เซ�

48ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �มัป่ ยุฮ เปอะ
เอจี ยวก ละ เปอะ�� อฮั เซ�

49 ปุย ไฮญ ป โซม ดิ ไม่ อื เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ�
�ปุย เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� เกียฮ ปุน ยวก โน่ง มัป่ ยุฮ
ปุย เมอ�� อฮั เซ�

50พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �รพาวม เจือ เปอะ เอจี
เกือฮ ปะ โปน มัป่� เอญี ไมจ เอญี มวน เมิฮ�� อฮั เซ�

8
โม ป โฮว ไม่ พะเยซู

1ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ไป โฮว มา โฮวน โดฮ� ครอฮ ไล
ลวง ตอก ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เตือง ยว่ง ระ ยว่ง
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แตวะ� โม ลุกซิก อื กาว ลอา ปุย เซ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 โม
ปรโปวน ป เอจี ไฮ โซะ ไม่ ป เอจี เรอมึ พะเยซู อื เกือฮ โปน
ฮา พี โฮว โรฮ ไม่ อื งอ่น� มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ป เอจี
โครฮ พะเยซู พี โอก ฮา อื อาแลฮ ตัว โฮ� 3 โนก ฮา เซ มัฮ
โยอนันา ติ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ คูซา� คูซา เซ มัฮ ฮวันา ป
แลน แก โอเอฮี เญือะ กซัต เฮโรต� มัฮ แม ซูซันนา ติ ไม่
ปรโปวน ไฮญ โฮวน ปุย� โม เซ มัฮ ป กอ เรอึม พะเยซู ไม่
ลุกซิก อื นึง คาวคอง ยุฮ แตะ�

ปุย วนั เฮงาะ
4 ปุย โฮวน ยว่ง ฮอยจ แนฮ เคะ พะเยซู โฮวน ปุ ปุ� เญื

อม รเจอมึ ปุย โฮวน เนอ พะเยซู อฮั โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง
ปันฮา แตะ� 5 อฮั เฮ�ี �ไก ปุย ติ โอก โฮว ละ ซ วนั แตะ
เฮงาะ� เญือม วนั อื เฮงาะ เซ ครอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น�
โจฮ บึน ปุย� ฮอยจ ปวก แม ไซม โซม� 6 งอ่น อื ดุฮ นา
ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ� เญือม กวยฮ อื ตูไต ซออฮ เอนิ� นึง
ซออฮ ลอน ก อาวต อ�ื 7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต� กัต เซ ระ
ปุ ปุ เตือ อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา ก ไมจ เตะ� กวยฮ ระ ฮอน ปุ
ปุ� เปลิ ยุฮ แตะ ติ รอย เตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู
อฮั แม เฮ�ี �โม ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ�

9 โม ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู นึง ป อฮั อื ไม่ ลปุง ปันฮา อื
เซ� 10พะเยซู อฮั เฮ�ี �ลปุง โด่ะ ป เกว ไม่ ตอก ฮอยจ ตัต
เตียง พะจาว ปุย เอจี โพต พะจาว ละ โม เปะ นึง ซ เกือฮ
อื โม เปะ ยุง� ละ ปุย ไฮญ ซ เพอกึ อื ละ อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ� โม เซ ปัง โฮลฮ แลน อื ซ ยุ โตว อ�ื ปัง โฮลฮ ฮมอง
อื ปุ โรฮ ซ คาวคิง อ�ื
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11 �ลปุง ปันฮา ไลลวง วนั ปุย เฮงาะ เซ เอจี มัฮ ตอก เฮี
ควมัไม อ�ื โนง เฮงาะ เซ แพป ไม่ ลปุง พะจาว� 12 เฮงาะ ค
รอยจ ดุฮ ตัม คระ เซ มัฮ ตอก ปุย ฮมอง ลปุง พะจาว� พี ระ
ปังเมอ ฮอยจ ลู ตุย ลปุง เซ ฮา รพาวม อ�ื นึง โอ อื ซ เกือฮ
เจือ อื ละ ซ โปน อื มัป่ ยุฮ แตะ� 13 เฮงาะ ดุฮ นา ก ตู ซโมะ
เซ มัฮ โรฮ ตอก ปุย ฮมอง ลปุง พะจาว� รปั อื ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ อาวต นึง อื ปอ ซาึต แรฮ อื โตะ
รพาวม แตะ� มัฮ เจือ อื ติ เตะ โน่ง� เญอืม ฮอยจ ลอง โอ
เอฮี รพาวม อ�ื ไฆร เอนิ ฮา ลปุง เนอมึ เซ ฆาื อ�ื 14 เฮงาะ
ดุฮ ลลาึง กัต เซ มัฮ ตอก โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว� ฟวยจ
เซ กัน ตุก พาวม ปุย นึง โอเอฮี� ไม่ ไลลวง คาวคอง โฮวน�
ไม่ กัน ซาวป ปุย ป มวน� มัฮ ป ไฆลป ยุฮ ลปุง พะจาว โจน
โอ อื เญาะ เกียฮ เปลิ� 15 เฮงาะ ดุฮ นา ก ไมจ เตะ เซ มัฮ
ตอก โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ รปั อื ไอฮ ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� อาวต แนฮ นัม ลปุง เซ ฮอยจ
ละ เกิต เปลิ อ�ื

ไลลวง ออม
16 �ปุย ดัฮ เตี ออม แจง โรฮ โอ อื ซ ครุป นึง ทัง เงอ�

แจง โรฮ โอ อื ซ อาึง อื ฆรมึ เตียง ไอจ แตะ� ฮา เซ ตึน ซ
อาึง อื นึง ควน เตี อื เดอมึ โม ป เลียก โตะ เญือะ เซ ซ โฮลฮ
ยุ ซเปีย อื เซ� 17 โอเอฮี ป เม่าะ ปุย ก ไฆลป อื ซ ไก ป ตุย
โรวก ฮอยจ ก เปง อ�ื โอเอฮี ป เลอึป ปุย ฮา ปุย ซ ไก ป
เปลีฮ เกือฮ ที ละ ปุย โครยญ เจือ� 18 โอเอฮี ป ฮมอง เปอะ
ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง� ป ไก โอเอฮี ยุฮ ซ บุ พะจาว ละ
อื โฮว ละ นาวก แตะ� ซ รน่าวก อื ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ�
ป โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู� ปัง มัฮ โอเอฮี โคะ อื ไก ยุฮ แตะ ญุ่ก�
ซ ตุย แม อื ฮา อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
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มะ พะเยซู ไม่ เอยีกปุ อื
19 เญือม เซ มะ พะเยซู ไม่ โม ปุ อื ฮอยจ เคะ พะเยซู�

ปังเมอ โอ เกียฮ เลียก เคะ อื นึง โฮวน ลอน ปุย อาวต โบ
อ�ื 20 ไก ปุย ติ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �มะ เปอะ ไม่ โม ปุ เปอะ
ฮอยจ� ฆวต ยุ ปะ� ชุง มอง ปะ ก พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื

21พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื �ป มัฮ มะ เกอะ
ไม่ โม เอียกปุ อุ� เอจี มัฮ ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่ เนอึง อื
ป อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู ฮมั กาื
(มท� 8:23-27; มก� 4:35-41)

22 ติ ซเงะ อื พะเยซู เลียก โตะ โล่ง ไม่ โม ลุกซิก แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เอะ เตือง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่
เติต�� อฮั เซ� เญือม เซ โอก โฮว เนอึม� 23 ลไล โฮว อื
เซ พะเยซู ปุน ไอจ� เญือม เซ ปลัฮ รอาวม เซ เกิต กาื ระ
กาื กอ นึง� โล่ง อาวต อื เซ เลียก รอาวม นึง ปอ ซ นาวก อื
เอนิ� ซดิ ไม่ ซ รมัม่ แตะ ฆาื อ�ื

24 โม ลุกซิก อื เลียก ซอ พะเยซู� อฮั เฮ�ี �ปอคู� ปอคู�
เอะ ซ รมัม่ เมอะ�� อฮั เซ� พะเยซู โกฮ เอนิ ฮมั กาื ไม่
รอาวม พุกเพยีก เซ� เญอืม เซ กาื ไม่ รอาวม เซ อาวต โฆย
โอยจ เอนิ�

25พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �รพาวม เจือ เปอะ
เซ มัฮ อาวต อื ก เมอ�� อฮั เซ� โม เซ เงอตึ เนอึม เงอตึ
แนม ฆาื อ�ื ฮลัต ไม่ อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ ปุย
ตอก เมอ แล� ดวน รอาวม� ฮมั กาื� เนอึง ตื ป อฮั อ�ื�
อฮั เซ�

ปุย เลียก พี นึง
(มท� 8:28-34; มก� 5:1-20)
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26 โม เซ ลอต ไม่ โล่ง ฮอยจ เมือง เกราซา บลัฮ ปลัฮ
รอาวม ลัก่เติต� 27 เญอืม โอก พะเยซู ฮา โตะ โล่ง เซ ฮอยจ
ปุย เมือง เซ เคะ อื ติ� มัฮ ปุย เลียก พี นึง โฮวน� เอจี เล่ีญ
โอ อื เญือะ ไอฮ เครองึ เซอกึ แตะ� ญอม โตว อาวต นึง
เญือะ นึง ม่า แตะ� อาวต ลอป โตะ อูโมง รมอยจ ปุย ป ยุม
นึง� 28 เญือม ยุ อื พะเยซู ปุย เซ ครวก เอนิ� นุ่ม ไว อื ปอ
จิ ไกญ แตะ เตะ� อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �โอ เยซู กวน พะจาว
ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ อาึ อ�ื อาึ ปัว ปะ
โอ คัม ตุง แตะ�� อฮั เซ� 29 มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง เอจี ดวน
พะเยซู พี เซ โอก ฮา แตะ� พี เซ กอ คัม ตุง ปุย เซ� ปัง
คัง ปุย ไม่ ปุก ปุย เตะ ชวง อื นึง เฮลีจ� ดุต ลัง่ ยุฮ อื โฮวน
โฮน� พี เซ โครฮ แนฮ ปุย เซ โฮว อาวต นึง ลาึน เวอืฮ เซ�

30 พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปุย มอยฮ เปอะ�� อฮั
เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาึ มัฮ โกต กอง�� อฮั เซ� มัฮ อฮั
อื ตอก เซ นึง เอจี โฮวน พี เลียก อาวต นึง แตะ� 31 พี โม
เซ ปัว เนอมึ ปัว แนม พะเยซู โอ โครฮ แตะ เลียก โตะ ครุฮ
มอ นโฮก�

32 แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� โฮว ไร ซาวป โซม นึง
ดิป� พี โม เซ ปัว พะเยซู เกือฮ แตะ เลียก นึง เลีจ โม เซ�
พะเยซู โปง เนอมึ อื เลียก� 33พี โฮวน เซ โอก เนอมึ ฮา ปุย
เซ โฮว เลียก นึง เลีจ โม เซ� เลีจ ติ มู เซ เตน เลีฮ เน่อมึ
ไกญ รองั ฮอยจ โตะ ปลัฮ รอาวม� ยุม เตือง มู แตะ�

34ป เลียง เลีจ โม เซ� เญอืม ยุ อื โอเอฮี ไล เซ� ตอ เอญี
รโฮงะ อื ละ ปุย เตือง ป อาวต นึง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ� 35 ปุย
โม เซ โฮว แลน อื ฆาื อ�ื เญือม ฮอยจ อื เคะ พะเยซู ยุ ปุย
เอจี โอก พี ฮา เซ งาวม โบ ชวง อ�ื เอจี จาวป เครองึ เซอกึ
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นึง เอจี ยุง อื คิง แตะ� โม เซ ฮลัต ลัมเลือ เอนิ ฆาื อื เตือง
โอยจ แตะ� 36 โม ป เอจี โฮลฮ ยุ อู รโฮงะ ตอก ไฮ ปุย เซ
ละ ปุย� 37 เญือม เซ ปุย เมือง เกราซา ไม่ โม ป อาวต รวติ
รเวยีง อื เตือง โอยจ อื ปัว เนอึม ปัว แนม พะเยซู เอญี ฮา
เมือง แตะ นึง ฮลัต ลอน แตะ� พะเยซู เลียก โตะ โล่ง ฆาื
อ�ื เอญี เนอมึ ฮา อ�ื

38 ปุย เอจี โอก พี ฮา เซ ปัว เนอมึ ปัว แนม โฮว ฟวต พะ
เยซู� พะเยซู ปังเมอ ดวน อื เอญี� 39 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี
นึง เญือะ เปอะ� รโฮงะ ละ ปุย ไลลวง โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะ
จาว ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ เอญี รโฮงะ เนอึม
ไลลวง ป ยุฮ พะเยซู ละ แตะ เล่ีป ยว่ง เซ เอนิ�

ไลลวง กวน ไยโร ไม่ ปรโปวน โซะ ติ ปุย
(มท� 9:18-26; มก� 5:21-43)

40 เญือม เอจี เอญี พะเยซู ฮอยจ บลัฮ ลัก่ ยว่ง แตะ โม
ลัปซด่อน รโนฮ รชงึ อื นึง รกวน อื เอญี เตือง โอยจ แตะ�
41 เญือม เซ ฮอยจ ป กวต นึง โฮงซุต โม ยวิ นึง ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ไยโร� นุ่ม เอนิ โบ ชวง พะเยซู� ปัว พะเยซู
เอญี ไม่ แตะ นึง เญือะ แตะ� 42 ปุย เซ ไก กวน เครฮี ติ
โน่ง� อาญุ อื ไก กาว ลอา เนอึม� กวน อื เซ โซะ� เอจี ซ
ยุม ลอป เนอมึ� ปัว พะเยซู โฮว ไม่ แตะ ฆาื อ�ื
ลไล โฮว พะเยซู เซ� ปุย โฮวน เซ ซแน่ต ปุ แตะ รวติ ร

เวยีง พะเยซู โครยญ ลวง อ�ื 43 นา เซ ไก โรฮ ปรโปวน ป
โซะ บราึง ฮนัม นึง ติ ปุย� เอจี ไก กาว โรฮ ลอา เนอมึ โซะ
อื เซ� โอยจ ตื เละ มาื ยุฮ อื นึง โกว อื มวต มอ� ปังเมอ โอ
ไก ป เกียฮ เรอึม เกือฮ ไฮ� 44 ปุย เซ เลียก ลัก่เคะ พะเยซู



ลูกา 8:45 xlv ลูกา 8:52

ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เซ� เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ อ�ื เญือม เซ
ไฮจ เอนิ จุบัน่ เอนิ ฮนัม อื เซ�

45พะเยซู ไฮมญ ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปุย ป เดือะ เบื่อ อาึ
อ�ื� อฮั เซ� โม เซ ตัง โคน ตัง อฮั ติ แตะ โอ เบื่อ อ�ื เป
โตร อฮั เฮ�ี �ปอคู� ปุย รวติ รเวยีง เปอะ เฮี ซแน่ต โอยจ
ปะ� ลอก ตื ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

46พะเยซู อฮั เฮ�ี �เอจี ไก ติ ปุย ป เดือะ เบื่อ อาึ อ�ื อาึ
ยุง เงอะ นึง อาวม แตะ โอก อมันัต แตะ ฮา แตะ งอ่น��
อฮั เซ�

47 เญือม เซ ปรโปวน เซ ยุ โอ แตะ เญือะ เกียฮ เม่าะ ไล
แตะ� ฮอยจ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ� นุ่ม โบ ชวง พะเยซู� ร
โฮงะ ตอก จัมเปน แตะ เบื่อ พะเยซู ไม่ ตอก ไฮ เอนิ แตะ จุ
บัน่ เซ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 48 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�กวน� รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ� เอญี ไมจ เอญี
มวน เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 ลไล อฮั ลัง่ พะเยซู โอเอฮี เซ� ฮอยจ ปุย เน่อมึ นึง
เญือะ ป กวต นึง โฮงซุต เซ ติ ปุย� อฮั เฮี ละ ไยโร� �กวน
เครฮี ปะ เอจี ยุม� เญือะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ อาจาน ตุก
รพาวม นึง�� อฮั เซ�

50 เญอืม ฮมอง พะเยซู รซอม เซ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไยโร�
�ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื� ไมจ เปอะ เจือ พะจาว ติ คระ โน่ง�
กวน เปอะ เซ ซ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

51 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เญือะ เซ เกือฮ โตว ปุย ไฮญ
เลียก ไม่ แตะ โนก ฮา เปโตร ไม่ โยฮนั ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ มะ
เปือะ กวนดุ เซ� 52 ปุย นา เซ เยอืม โฆว เตือง มู แตะ� พะ
เยซู อฮั เฮ�ี �ปุ เญือะ เยอืม� กวนดุ เซ ยุม โตว� มัฮ ปุน
อื ไอจ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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53 โม เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู เตือง มู แตะ ฆาื อ�ื นึง ยุง อื
เอจี ยุม กวนดุ เซ� 54พะเยซู โตวก เตะ กวนดุ เซ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �กวน� โกฮ เอนิ เมิฮ�� อฮั เซ� 55 ลปุ กวนดุ เซ
แม เลียก แม นึง กวนดุ เซ ตอก ไพรม แตะ� โกฮ เอนิ จุ
บัน่ เอนิ� พะเยซู ดวน ปุย ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื 56มะ
เปือะ อื เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื พะเยซู ปังเมอ ซตอก
อื โอ อู ไลลวง เซ ละ ปุย ไฮญ ติ ปุย เนอมึ�

9
พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
(มท� 10:5-15; มก� 6:7-12)

1พะเยซู กอก ลุกซิก กาว ลอา ปุย แตะ เซ เอญี เคะ แตะ�
เกือฮ อมันัต ละ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุน โครฮพี โอก ไม่ ปุน เกือฮ
อื ป โซะ ไฮ� 2 เญือม เซ ดวน อื โอก โฮว ครอฮ ไลลวง เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ โรฮ อื เรอึ
ม ป โซะ เกือฮ ไฮ� 3 อฮั เฮี ละ อ�ื �ทัน โตว โรวก โอเอฮี
ละ ซ โกว เปอะ นึง คระ โฮว เปอะ� ปุ โรวก โคะ ฆิ ไม่ ทอง
ไม่ ป โซม ป ปอน เปอะ ไม่ มาื ไจ เปอะ� ลปิ เปอะ ปุ โรฮ
โรวก ลอา ปลัฮ� 4 ดัฮ ไก เญือะ ป ปุน รปัคัม โม เปะ เอ�
ไมจ เปอะ อาวต นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ โอก เปอะ ฮา ยว่ง
เซ� 5 ดัฮ ไก ยว่ง ป โอ รปัคัม โม เปะ เอ� เญอืม โอก เปอะ
ฮา ยว่ง เซ ไมจ เปอะ ปวยฮ อาึง รกาื ติต ชวง เปอะ� ละ ซ
แปน ควน ยุง อื ป พิต ยุฮ โกะ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 โม ลุก
ซิก อื โอก โฮว เนอึม ฮอยจ นึง ยว่ง ปุย โฮวน ยว่ง� ครอฮ
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย� เกือฮ โรฮ ป โซะ ไฮ
โครยญ โดฮ�
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กซัต เฮโรต รงัมะ รพาวม
7 กซัต เฮโรต ป มัฮ จาวเมือง จังวตั กาลิลี ฮมอง โรฮ ไล

ลวง ป ยุฮ ป อฮั พะเยซู เซ โครยญ เจือ� รงัมะ เอนิ รพาวม
ฆาื อ�ื ปุย งอ่น อ�ื อฮั โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ
เอจี โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 8 งอ่น อื อฮั อื มัฮ
เปลีฮ เอลียา ติ แตะ ละ ปุย� งอ่น อื อฮั อื มัฮ โกฮ ไอม แม
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย� เซ ป รงัมะ รพาวม กซัต เซ
ฆาื อ�ื 9 กซัต เฮโรต อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อาึ เอจี ฟวยจ เกือฮ
ปุย กิต ไกญ โยฮนั เนอ� ปุย ฮมอง อาึ ไลลวง อื เฮี มัฮ ปุย
แล�� อฮั เซ� ซาวป แนฮ ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุ พะเยซู ฆาื
อ�ื

พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; มก� 6:30; ยฮ� 6:1)

10ฟวยจ เซ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ เอญี เน่อมึ
โฮว แตะ� รโฮงะ กัน ยุฮ แตะ ละ พะเยซู โครยญ เจือ� พะ
เยซู ตาว โม เซ โอก โฮว ฮา ปุย ไฮญ ฮอยจ ยว่ง เบ่ตไซด่า�
11 ปุย โฮวน เญอืม ฮมอง อื โฮว อื ตอก เซ ฟวต โรฮ อ�ื พะ
เยซู รปัคัม โม เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� อู ไลลวง ตอก
ซ ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ละ อ�ื โม ป โซะ ป
ตองกัน พะเยซู เรอมึ แตะ� พะเยซู เรอมึ เนอมึ อื เกือฮ ไฮ
โครยญ โฆะ อ�ื

12 เญือม เอจี ซ ปู พริ อี โม ลุกซิก อื กาว ลอา เซ เอญี
เคะ อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เซ เอญี ฮอยจ
นึง เญือะ นึง ยว่ง ก ซดิ อื ไม่ แควน เฮ�ี เดอมึ ซ โฮลฮ ป
โซม ป ปอน แตะ ไม่ ลัก่ ไอจ แตะ� นา เฮี มัฮ นา ก ซไง อื
ฮา ยว่ง�� อฮั เซ�
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13 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ เกือฮ โซม�� อฮั
เซ� โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �นา เฮี เอะ ไก คโนมปัง ยุฮ ฮุ
พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว โน่ง� โนก ฮา ซ เกือฮ เปอะ เอะ
โฮว รวี บุ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

14 ปุย นา เซ ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก ด่าว พอน เปือน ปุย�
พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
งาวม แปน มู แปน มู แตะ ติ มู ด่าว รฮอน ปุย�� อฮั เซ ละ
อ�ื 15 โม ลุกซิก อื ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เกือฮ เนอึม ปุย
งาวม เตือง โอยจ แตะ� 16พะเยซู ตุย คโนมปัง พอน โม่ว
เซ ไม่ กะ ลอา ตัว เซ� งนั มะลอง� ไววอน� เรยีก คโนม
ปัง ไม่ กะ เซ เกือฮ อื ละ ลุกซิก แตะ เกือฮ อื จัต อื ละ ปุย�
17 ปุย โฮลฮ โซม อื ปอ ซัก แตะ เตือง มู แตะ� เญือม เอจี
ฟวยจ โซม อื โม ลุกซิก อื ซาวป แม ซเพระ ป โฮฮ อื เซ�
นาวก เอนิ ยุฮ เปียต กาว ลอา�

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ พะครติ
(มท� 16:13-19; มก� 8:27-30)

18 ติ โฮน อื เญอืม ไววอน โน่ง พะเยซู� โม ลุกซิก อื ฮอยจ
เคะ อ�ื พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �โม ลัปซด่อน อฮั อาึ มัฮ
ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 โม เซ โลยฮ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ โยฮนั ป เกือฮ ปุย
รปั บัป่ติซมา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ เอลียา� งอ่น อื อฮั อื มัฮ
โกฮ ไอม แม ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

20 พะเยซู ไฮมญ แม อ�ื �โม เปะ เมอะ� อฮั เปอะ อาึ
มัฮ ปุย�� อฮั เซ� เปโตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอมึ
เปอะ พะครติ ป เกือฮ พะจาว ฮอยจ ละ ปุย�� อฮั เซ�
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พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 16:21-28; มก� 8:30-9:1)

21 เญอืม เซ พะเยซู ซตอก อื โอ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ ปุย ติ
เนอึม� 22 อฮั เฮ�ี �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ จัมเปน อื โอต
ป โซะ โฮวน เจือ� โม ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู
เพอกึ พะทัม เญือะ ซ ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว อ�ื ซ เกือฮ ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ
อื โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

23พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื �เมาะ ป ฆวต
ฟวต อาึ อื เกือฮ ปุน รกัฮ ไอฮ รพาวม แตะ ไม่ กลอม อื ไมะ
ซาวแควง ยุฮ แตะ โครยญ ซเงะ่� ฟวต อาึ ไม่ อ�ื 24ป ฮลัก
กอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอมึ แตะ� ปญอม
ละ โปวฮ จีวติ แตะ เบือ อาึ อ�ื ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอึม
แตะ� 25 ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี ไก นึง ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื ดัฮ โกะ อื ไลจ โลม ฆาื� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื 26 เมาะ ป
โซะกิจ ฆาื อาึ ไม่ ลปุง เงอะ� อาึ ซ โซะกิจ โรฮ ฆาื ปุย เซ�
เญือม ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ไม่ รงั
ซเปีย ยุฮ เปือะ แตะ� ไม่ เตปด่า ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื 27 อาึ
อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ป อาวต นา เฮี ไก งอ่น ป โอ อื ซ
ยุม กา โฮลฮ แตะ ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เปียน โกะ แตะ
(มท� 17:1-8; มก� 9:1-13)

28ฟวยจ เซ เมาะ ด่าว ซเตะ ซเงะ พะเยซู โรวก เปโตร ไม่
โยฮนั ไม่ ยาโคโบ่ โฮว ไม่ แตะ� ฮาวก ดิ บลาวง ติ โดฮ ละ
ซ ไววอน แตะ� 29 ลไล ไววอน อื เซ นา อื เปียน ติ แตะ�
เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เฌียป เลียป เอนิ� 30 ฮอยจ
งอ่ม ปุย เคะ อื ลอา ปุย� ลปุง ไม่ อ�ื มัฮ ไอ โมเซ ไม่ เอลี
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ยา� 31 ปุย ลอา เซ ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย เมือง มะลอง� ฮอยจ
อู ไม่ พะเยซู ไลลวง ซ ยุม อื นึง เวยีง เยรูซาเลม� ละ ซ เกือฮ
อื ฟวยจ ตัม ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง� 32 ลไล เซ เปโตร
ไม่ ปุโฮมว อื ปุน ไอจ� เญอืม โปวะ อื ยุ รงั ซเปีย ยุฮ พะเยซู
ไม่ ปุย ลอา ป ชุง ไม่ อื เซ� 33 เญอืม เอจี ซ เอญี ปุย ลอา เซ
ฮา พะเยซู� เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� ไมจ มวน เนอึม
อาวต เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ เตอปึ ลอวย ลัง� ยุฮ อาึง ละ
ปะ ติ� ละ ไอ โมเซ ติ� ละ เอลียา ติ�� อฮั เซ� เปโตร มัฮ
อฮั แนฮ อื โอเอฮี ฆาื โอ แตะ เญาะ ยุง ป อฮั แตะ เซ�

34 ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง อ�ื ฮอยจ พราวป ชุต รวู ละ�
ครุป โม เซ เตือง มู อ�ื โม ลุกซิก อื เซ ฮลัต ฆาื ครุป ชุต รวู
แตะ เซ� 35 เญือม เซ เซียง พะจาว โอก เน่อมึ ชุต รวู เซ�
อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน เนอะ ป เอจี เลือก อาึ อาึง� ไมจ
เปอะ เนอึง ป อฮั อ�ื� อฮั เซ� 36 เญือม เอจี ไฆร เซียง เซ
มัฮ พะเยซู โน่ง ป อาวต ลัง่ นา เซ� โม ลุกซิก อื ไตม อาึง
ไลลวง เซ โตะ รพาวม แตะ� เญือม เซ ดิ อู โตว ป ยุ แตะ
เซ ละ ปุย ติ เนอมึ�

พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวนดุ ติ
37 ปวยฮ พริ เซ แม โม เซ เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เซ� ปุย

โฮวน เนอ มอง รชงึ พะเยซู� 38 ไน ปุย โฮวน เซ ไก ติ ปุย ป
อฮั เฮี เรยีง� �อาจาน� อาึ ปัว ปะ แลน กวน รเมะ อาึ เฮ�ี
อาึ ไก ติ โน่ง กวน เนอะ� 39 ฮอยจ คัม ตุง พี แปนๆ ฮอยจ
อ�ื เกือฮ อื ครวก รกั� เกือฮ อื ลปลอยฮ วตั ติ แตะ� ปุยฮ
แม่ นึง มวยญ อ�ื คัม ตุง แนฮ อ�ื ฆวต โอก โตว ฮา อ�ื
40 อาึ เอจี ปัว โม ลุกซิก เปอะ โครฮ พี เซ ละ แตะ เกือฮ
โอก� ปังเมอ โอ โอก ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�
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41พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ปุย เจน เฮ�ี วติ แนฮ รพาวม
เจือ เปอะ� ไม่ พิต แนฮ ป คิต ป งอ่ต เปอะ� อาึ ซ อาวต
ลัง่ ไม่ โม เปะ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล� อาึ ซ ปุน โอต ลัง่
โม เปะ เมาะ เมอ แล�� อฮั เซ� อฮั แม เฮี ละ เปือะ กวน
ดุ เซ� �ตาว ฮอยจ นา เฮี กวน เปอะ เซ�� อฮั เซ� 42 ลไล
เอญี กวนดุ เซ พี เซ เกือฮ อื วตั ติ แตะ ลังเตะ เกือฮ อื ลป
ลอยฮ� พะเยซู บวยจ ละ พี เซ� ลอต เกือฮ กวนดุ เซ ไฮ�
ฟวยจ เซ มอป อื ละ เปือะ อ�ื 43 ปุย เมาะ ป โฮลฮ ยุ อมันัต
ระ ยุฮ พะจาว เซ เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 17:22-23; มก� 9:30-32)
ลไล เงอตึ ลัง่ ปุย นึง ป ยุฮ ป อฮั อื เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ

ลุกซิก แตะ� 44 �ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ที
ไม่ ไตม เปอะ อาึง โตะ รพาวม แตะ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮ
เตะ ซ ญวต ปุย เกือฮ อื อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ปุย�� อฮั
เซ� 45 โม ลุกซิก อื เซ ปังเมอ โอ คาวไจ อื ป อฮั อื เซ� ลปุง
เซ ตอก โอเอฮี ป เม่าะ ฮา อื โฮ� เกียฮ คาว โตว ไจ อ�ื
โรวต โตว โรฮ ไฮมญ พะเยซู นึง อื ไม่ อ�ื

โม ป ระ ไล ละ งอ่ต พะจาว อื
46 ติ โฮน อื โม ลุกซิก พะเยซู เก ปุ แตะ นึง ไลลวง ป ซ

โฮลฮ แปน ป ระ ฮา ปุย ไน โม โกะ แตะ เซ� 47พะเยซู ยุง อื
ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ เซ� ตุย กวนดุ ฆาื อื ติ ปุย�
เกือฮ อื ชุง โบ แตะ� 48 อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ดัฮ ไก ป
ปุน รปัคัม กวนดุ เฮี เบือ ทื แตะ อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื
อาึ� ป รปัคัม อาึ เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป ดวน อาึ ฮอยจ
เซ� ป ญอม เมีญ ติ แตะ แตวะ ฮา ปุย เตือง โอยจ อื ลลาึง
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เปอะ� เอจี มัฮ ปุย เซ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ�� อฮั เซ พะ
เยซู�

49 โยฮนั อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� เอะ ยุ ติ ปุย ป ปุน
โครฮ พี โอก เบือ โกว แตะ มอยฮ ปะ อา� เอะ เอ คัต เตอะ
นึง โอ อื มัฮ ไม่ เอะ�� อฮั เซ�

50 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ คัต� เมาะ ป โอ ตอซู ปุ แตะ ไม่
เปอะ เอจี มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ โม เปะ�� อฮั เซ�

ยว่ง ป โอ ญอม รปัคัม พะเยซู
51 เญือม เอจี ซดิ เวลา ซ โฮลฮ พะจาว รปั พะเยซู ฮาวก

เมือง มะลอง เงอ� พะเยซู โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ฮาวก
แตะ เวยีง เยรูซาเลม� 52 เกือฮ โม ลุกซิก แตะ โฮว กา แตะ
งอ่น� โม เซ โฮว เลียก โตะ ยว่ง นึง จังวตั ซามาเรยี ติ ยว่ง
ละ ซ เพรยีง แตะ อาึง โอเอฮี ละ อ�ื 53 ปุย ยว่ง เซ ปังเมอ
โอ ญอม รปัคัม พะเยซู นึง แจง ซ ฮาวก พะเยซู ละ อื นึง
เวยีง เยรูซาเลม� 54 ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ลุกซิก อื ลอา
ปุย เญอืม ยุ อื ไล เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �พะโองจาว� อมั ซ เกือฮ
เปอะ เอะ ปัว งอ เลีฮ เน่อมึ มะลอง ละ ซ เกือฮ ยว่ง เฮี ฮะ
ล่อยญ�� อฮั เซ� 55พะเยซู ลเตือฮ คัต โม เซ ฆาื อื เรยีง�
56 ฟวยจ เซ ลอต โฮว ฮา นา เซ เตือง มู แตะ ฮอยจ ยว่ง
ไฮญ�

ป ฆวต ฟวต พะเยซู
(มท� 8:18-22)

57 ลไล โฮว อื นึง คระ อา ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ ปุย� อฮั
เฮี ละ พะเยซู� �ซ โฮว ปะ ลัก่ ออฮ อาึ ซ โฮว ฟวต ปะ ลัก่
เตฮ�� อฮั เซ�
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58 พะเยซู อฮั เฮ�ี �บราวก โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ แตะ�
ไซม โฮลฮ ลัง่ อาวต โตะ รฮมาวม แตะ� ป มัฮ กวน ปุย
ปลัฮเตะ ปังเมอ โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม�� อฮั เซ�

59พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย ติ อื แม� �ไมจ เปอะ ฟวต อาึ��
อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อ�ื �จาวไน� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี
รมอยจ เปือะ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ ซ ฟวต ปะ�� อฮั เซ�

60 พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �เกือฮ ป ยุม รมอยจ ไอฮ
ปุ แตะ� ปะ ไมจ เปอะ โฮว ครอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ�

61 ไก แม ติ ปุย อฮั เฮ�ี �จาวไน� อาึ ซ ฟวต ปะ� ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ เอญี รโฮงะ ละ ป อาวต นึง เญือะ แตะ ฮมั��
อฮั เซ�

62 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ป ไปญ งอน ไท ดัฮ แมฆี ลัง่
ลัก่เคะ แตะ� ปุย ตอก เซ โปง โตว ไม่ บัน่ เมือง ยุฮ พะ
จาว�� อฮั เซ�

10
พะเยซู ดวน ปุย โฮว อาลแฆลฮ ปุย

1 ฟวยจ เซ พะเยซู เลือก แม ปุย อาลแฆลฮ ปุย เกือฮ อื
โฮว กา แตะ ติ มู ลอา ปุย� เกือฮ อื เลียก นึง ยว่ง โครยญ
ยว่ง นา ก ซ โฮว โกะ แตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี โฮวน เฮ
งาะ เคราะ ออ� ป โฮว มัก เกอ ปังเมอ รมัฮ ลัง่� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ ปัว นึง ป มัฮ กุม เฮงาะ เซ ฆาื อ�ื เกือฮ ดวน ปุย
โฮว มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ� 3 โฮว เมิฮ� อาึ มัฮ เกือฮ โม เปะ
โฮว ตอก กวน แกะ อาวต ลลาึง บราวก โฮวน โฮ� 4 ทัน โตว
โรวก กปาว มาื ไม่ ทอง โฮว คระ ไม่ เกิป เปอะ� ดัฮ เปอะ
รโตฮ ยุ ปุย ตัม คระ ปุ เกือฮ ติ เปอะ เครอื นึง อู รไต แตะ
ไม่�
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5 �ฮาวก เปอะ เญือะ ป ออฮ� กา อฮั เปอะ โอเอฮี ไฮญ
ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ เญือะ เซ� 6 ดัฮ ปุย อาวต เญือะ เซ
ญอม รปั กุนมุ่น ยุฮ พะจาว� เกือฮ มุ่น ยุฮ เปอะ อาวต ไม่
อ�ื ดัฮ โอ ญอม รปั อื โฮ� เกือฮ แม แม ละ โกะ เปอะ�
7 ไมจ เปอะ อาวต แนฮ นึง เญือะ ฮาวก เปอะ เซ� ปุ เปีย
น ไป เปียน มา เญือะ ฮาวก เปอะ� ไมจ เปอะ โซม ไอฮ ป
เกือฮ เญือะ เซ ละ เปอะ� ป ยุฮ กัน โซมกวน ไม่ โฮลฮ อื จัง
ลา แตะ�

8 �เลียก เปอะ ยว่ง ออฮ ดัฮ รปัคัม เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ
โซม ป ตาว อื ละ เปอะ� 9 ไมจ เปอะ เรอึม ป โซะ ยว่ง เซ
เกือฮ ไฮ� ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ ปุย ยว่ง เซ� �พะจาว เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื ปุย�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 10 เลีย
ก เปอะ ยว่ง ออฮ ดัฮ โอ รปัคัม เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ โอก โฮว
ตัม กอง ยว่ง เซ ไม่ อฮั เปอะ เฮี ละ� 11 �รกาื ยว่ง เปะ ป
ติต ลัง่ ชวง เอะ� เอะ ปวยฮ อาึง เกือฮ แปน ควน เกือฮ โม
เปะ ยุง พิต แตะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไตม
อาึง ไล เฮ�ี พะจาว เอจี ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื ปุย ปลัฮ
เตะ เอ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 12 อาึ อฮั ละ เปอะ� เญอืม
รเตีฮ พะจาว ปุย เยอ� ปุย ยว่ง โซโด่ม ซ แตวะ ฮา ปุย ยว่ง
เซ ตุต อ�ื� อฮั เซ�

ยว่ง ป โอ ญอม เจือ
13 (พะเยซู บวยจ ละ ปุย ยว่ง ป โอ ญอม เจือ แตะ�� อฮั

เฮี ละ อ�ื �ยว่ง โคราซิน ไม่ ยว่ง เบ่ตไซด่า� ซ โฮวน เม่ะมัก่
เปอะ� กัน ซัมคัน ยุฮ อาึ นึง ยว่ง เปอะ� มัฮ ยุฮ ฮุ นึง ยว่ง
ไทระ ไม่ ยว่ง ไซด่อน โฆะ โอ� ปุย ลอา ยว่ง เซ แจง เอจี
เล่ีญ จาวป อื เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ งาวม อื นึง จะ อา� ละ ซ เปลี
ฮ อื เอจี เฌาะ อื รพาวม ไพรม ไอฮ อื รพาวม โคระ แตะ�
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14ซเงะ ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี ยว่ง ไทระ ไม่ ยว่ง ไซด่อน
เนอ ซ แตวะ ฮา ยว่ง โม เปะ ลอา ยว่ง เซ ตุต อ�ื 15 โม เปะ
ป มัฮ ยว่ง คาเพรนาอุม เมอ� พะจาว อมั ซ ยวก โม เปะ
ฮอยจ มะลอง� ยวก โตว อ�ื พะจาว ซ น่าึก โม เปะ ฮอยจ
เมือง ป ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ป งอ่ต ป อฮั โม
เปะ เอจี มัฮ โรฮ งอ่ต อื ป อฮั อาึ� ป โอ ญอม รปั โม เปะ
เอจี มัฮ โรฮ โอ อื ญอม รปั อาึ� ป โอ ญอม รปั อาึ เอจี มัฮ
โรฮ โอ อื ญอม รปั ป ดวน อาึ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ�

ปุย อาลแฆลฮ เอญี แม เคะ พะเยซู
17 ปุย อาลแฆลฮ ปุย เซ เอญี แม ไม่ รพาวม ไมจ มวน

แตะ� อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ปัง มัฮ พี� เญือม ดวน เอะ อื
โอก เบือ มอยฮ ปะ อา� เนองึ ป อฮั ฮะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี โฮลฮ ยุ ดุฮ ซาตัน ฮา
เมือง มะลอง ตอก ปลุกปลัก โฮ� 19 งอ่ต ที แลน� อาึ เกือฮ
อมันัต ละ โม เปะ� เกือฮ เปอะ ปุน บึน ซโอยญ ไม่ ดอ โกก
ไม่ เป เปอะ อมันัต อนันา พี ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ โครยญ
เจือ� ไก โตว ป ปุน ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ ติ เจือ เนอมึ� 20 ปัง
มัฮ ตอก เซ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม เบือ
เนองึ พี ป อฮั เปอะ� ฮา เซ ไมจ เปอะ มวน รพาวม เบือ เอจี
โจต พะจาว อาึง มอยฮ เปอะ นึง เมือง มะลอง�� อฮั เซ�

พะเยซู มวน รพาวม
21 เญอืม เซ พะเยซู โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ ลปุ

พะจาว� อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปะ ป มัฮ กุม ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง�
อาึ ญันด่ี ไม่ เปอะ นึง เม่าะ เปอะ โอเอฮี ไล เฮี ฮา โม ป เฮยี
ง ไม่ ป ไมจ กัมกึต ไม่ เกือฮ เปอะ โม ป รมัฮ ป ยุง เกียฮ ยุง
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ไล เฮ�ี เปือะ� เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ปุก อื รพาวม เปอะ��
อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

22�เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อื เนิ โครยญ เจือ โอเอฮี ฮ�ี ไก
โตว ป ยุง ป มัฮ กวน พะจาว โนก ฮา เปือะ อ�ื ไลลวง เปือะ
อื ไก โตว โรฮ ป ยุง โนก ฮา กวน อ�ื ไม่ โม ป โฮลฮ กวน อื
เซ รโฮงะ ไลลวง เปือะ แตะ ละ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ��
อฮั เซ�

23 เญอืม เซ พะเยซู แมฆี โม ลุกซิก แตะ� อฮั โน่ง เฮี ละ
อ�ื �โม เปะ ป เอจี โฮลฮ ยุ โอเอฮี ซัมคัน ตอก ยุ เปอะ เซ�
เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 24อาึ อฮั ละ
เปอะ� โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โม กซัต เอจี โฮวน ป ฆวต
ยุ โอเอฮี โฮลฮ โม เปะ ยุ เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ยุ อ�ื ฆวต
ฮมอง โรฮ ป ฮมอง โม เปะ� ปังเมอ โอ โฮลฮ ฮมอง อ�ื� อฮั
เซ�

ปุย ซามาเรยี ป เลียก พาวม นึง ปุย
25 เญือม เซ ไก นัก โกตไม นึง พะทัม นึง ติ ปุย� ฮอยจ

ละ ซ โซวต แตะ พิต พะเยซู� อฮั เฮ�ี �อาจาน� เมอ ป ไมจ
อาึ ยุฮ ฮู ตอก ซ โฮลฮ โฮะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ��
อฮั เซ ละ พะเยซู� 26พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พะทัม อฮั อื
ละ เปอะ ตอก เมอ� เญือม ลาว เปอะ พะทัม คาวไจ เปอะ
ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ เฮี ป อฮั พะทัม� ไมจ เปอะ ฮรกั
พะโองจาว ทื แตะ ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ�
ฮอยจ นึง เรยีง แด่น เปอะ� ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ เปอะ เตื
อง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ฮรกั ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ
โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ พะทัม เมอ�
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28 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก ตอก โลยฮ เปอะ เซ�
ดัฮ เปอะ ปุน ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ เบือ อ�ื�
อฮั เซ�

29 ปุย เซ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไมจ มอยฮ ละ ปุย� อฮั เฮี
ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป มัฮ ปุยว่ง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

30 พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไพรม อื ไก ปุย ติ�
เลีฮ เน่อมึ นึง เวยีง เยรูซาเลม� ซ โฮว นึง ยว่ง เยรโีค� เญื
อม โฮว อื เซ เต คะมุย นึง คระ� ลู ตุย เครองึ เซอกึ อื ฮา
อ�ื ปุฮ อื ปอ ซเปี ยุม อ�ื โปวฮ ฆาวง อื นา เซ� 31 เญือม
เซ ปุก เญือม โฮว ซตุ ยุฮ พะจาว คระ เซ ติ ปุย� เญือม ยุ
อื ป โซะ เซ เวยี อื บลัฮ คระ ลัก่ โอ อื อาวต� ลอต โฮว ฮา
อ�ื 32 ตอก โรฮ เซ โม เลวี ติ ปุย ฮอยจ โรฮ นา เซ� เญื
อม ยุ อื เวยี โรฮ อื บลัฮ ลัก่ โอ อื อาวต โรฮ� ลอต โรฮ โฮว
ฮา อ�ื 33 ฟวยจ เซ ไก ปุย ซามาเรยี ติ ปุย� โฮว โรฮ คระ
เซ� เญอืม ฮอยจ อื นา เซ ไม่ ยุ แตะ ป โซะ เซ ปังเมอ เลียก
พาวม นึง อ�ื 34 เลียก เคะ อ�ื รฮั เบราะ อื นึง ไปล อะงุน�
ตา ลออยฮ นึง อ�ื เพาะ เบราะ อื เซ ละ อ�ื ยวก ป โซะ เซ
เกือฮ อื บุก บรงั ยุฮ โกะ แตะ� ตาว อื ฮอยจ นึง โฮงแลม�
แลน แก อื นา เซ� 35 ปวยฮ พริ เซ ฮอย มาื ยุฮ แตะ ลอา
เด่นารอินั เกือฮ อื ละ กุม โฮงแลม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ แลน แก ปุย เฮ�ี ดัฮ โอยจ มาื โฮวน ฮา เฮี ซ บุ แม
ละ เปอะ เญือม เอจี ฮอยจ แม แตะ�� อฮั เซ ละ กุม โฮง
แลม เซ� ฟวยจ เซ เอญี ฮา อ�ื

36 �ไน ปุย ลอวย เซ ปะ แกต เปอะ มัฮ ปุย นึง อื ป มัฮ
เนอึม ปุย่วง ไม่ ป ลอก ป โซะ ฆาื คะมุย เซ�� อฮั เซ พะ
เยซู�
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37 ป ยุง โกตไม เซ โลยฮ อ�ื �มัฮ ป เลียก พาวม นึง อื
เซ�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปะ ไมจ โรฮ เปอะ โฮว ยุฮ
ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

มาทา ไม่ มาเรยี
38 เญือม โฮว ดิ พะเยซู ไม่ ลุกซิก แตะ� ฮอยจ นึง ยว่ง

ติ� นา เซ ไก ปรโปวน นึง ติ ปุย� รปัคัม พะเยซู นึง เญือะ
แตะ� มอยฮ อื มัฮ มาทา� 39 มาทา เซ ไก ปุ ติ� มอยฮ อื
มัฮ มาเรยี� มาเรยี เซ งาวม โบ ชวง พะโองจาว� งอ่ต ป
อฮั อื ละ แตะ� 40มาทา เซ กลาึง รพาวม นึง โฮวน กัน ไมจ
แตะ ยุฮ� เลียก อู ไม่ พะเยซู ฆาื อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว�
ปุ อาึ เฮี รน่ัก โน่ง กัน ละ อาึ โครยญ เจือ� ปะ อมั มัฮ โอ
เปอะ เครองึ นึง เฟือฮ� ปัว ปะ ดวน เกือฮ เอญี เรอมึ อาึ��
อฮั เซ ละ อ�ื

41 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มาทา� มาทา� ปะ ตุก ลอน
รพาวม เปอะ นึง โอเอฮี โฮวน เจือ� กลาึง รพาวม เปอะ
ฆาื� 42 ป จัมเปน เปอะ งอ่ต ไก ติ เจือ โน่ง� เอจี มัฮ ป
เลือก มาเรยี เซ ป ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ไก โตว ป ซ ปุน
ลู ตุย ฮา อ�ื� อฮั เซ�

11
พะเยซู เพอกึ ไลลวง ไววอน ละ ปุย
(มท� 6:5-15)

1 ติ โฮน อื พะเยซู อาวต ไววอน ติ โดฮ� เญอืม เอจี ฟวยจ
ไววอน อื ลุกซิก อื ติ ปุย อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ไมจ เปอะ
เพอกึ เอะ เกือฮ เกียฮ ไววอน ตอก เพอกึ โยฮนั ลุกซิก แตะ
โรฮ�� อฮั เซ�

2พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื เญือม ไววอน เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี
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�เปือะ� ปัว เกือฮ ลอป มอยฮ เปอะ แปน ป ซัมคัน ละ
ปุย� ปัว บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ฮอยจ ละ ปุย ปลัฮเตะ เตือง
โอยจ อ�ื 3 ปัว ปะ โพต ป โซม ป ปอน ละ แตะ โครยญ
ซเงะ่� 4 ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ เอะ ตอก โอ เอะ ทื โซะ
โระ โกลยจ ปุย ไฮญ โรฮ� ปัว ปะ เกือฮ โอเอฮี โอ ปุน ลอง
รพาวม เอะ�� อฮั เซ�

5พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ซ แพป ละ เปอะ� โม
เปะ มัฮ ไก อื ติ ปุย ป โฮว เคะ ปุโฮมว แตะ เญือม งอ่น
ซาวม เมอ ไม่ อฮั อื เฮี ละ� �ซไฮ� ปัว รอม คโนมปัง ยุฮ
เปอะ ลอวย โม่ว� 6 ฮอยจ เลีม ปุโฮมว เยอะ เคะ เอะ ติ ปุย
ปเล่ีย เฮ�ี อาึ ไก โตว ป โซม ป ปอน ไม่ ติ เจือ เนอมึ�� อฮั
เซ�

7�ปุโฮมว อื เซ ซ โลยฮ อื ละ อื เน่อมึ โตะ เญือะ ตอก เฮ�ี
�ปุ ซุกซัก อาึ อ�ื เอจี ซแก รเวอืะ� ไอจ กวนดุ ไม่ เยอะ�
เกียฮ โกฮ ตุย โตว โอเอฮี ละ เปอะ�� อฮั เซ� 8 ปัง อฮั อื
ตอก เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ� มัฮ โตว โกฮ ตุย อื ละ อื นึง มัฮ
อื ปุโฮมว แตะ� มัฮ ฆาื ปัว เลาะ ปัว ลาึน อ�ื เซ ป โกฮ ตุย
อื ป ฆวต ไอฮ อื เซ ละ อื ฆาื อ�ื 9 มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี ไมจ แนฮ เปอะ ปัว เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ� ไมจ
แนฮ เปอะ ซาวป เดอมึ เปอะ ซ ยุ� ไมจ แนฮ เปอะ ลฆุฮ เด
อมึ พะจาว ซ โปฮ รเวอืะ ละ เปอะ� 10 ปุย ดัฮ ปัว อื ซ โฮลฮ
อื โครยญ โฆะ ปุย� ดัฮ ซาวป อื ซ ยุ โรฮ อื โครยญ โฆะ
ปุย� ปุย ดัฮ ลฆุฮ อื ซ โปฮ พะจาว ละ อื โครยญ โฆะ ปุย�

11 �โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ไก โตว ซ ปัว กวน เปอะ
กะ ซ เกือฮ เปอะ ซโอยญ ละ อ�ื 12 ดัฮ ปัว ตอม โฮ� แจง โอ
เปอะ ซ เกือฮ ดอโกก ละ อ�ื 13 โม เปะ ปัง มัฮ เปอะ ปุย โอ
ไมจ� ยุง ลัง่ เปอะ เกือฮ ป ไมจ ละ กวน แตะ� เปือะ เปอะ
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ป อาวต เมือง มะลอง แจง แม ฮา เซ ซ เกือฮ อื ลปุ พะจาว
ละ โม ป ปัว นึง แตะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ไม่ เบเ่อนเซบุ่น
(มท� 12:22-32; มก� 3:20-30)

14 เญอืม เซ ปุก เญอืม โครฮ พะเยซู พี โอ เกียฮ ลปุง โอก
ฮา ปุย ติ� เญือม เอจี โอก พี เซ ฮา อื ปุย เซ เกียฮ ลปุง
เอนิ� โม ลัปซด่อน เงอตึ ฆาื อ�ื 15 ปุย งอ่น อื ปังเมอ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุน โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต เบเ่อน
เซบุ่น ป มัฮ ฮวันา พี เซ�� อฮั เซ�

16 โนก ฮา เซ ไก แม ปุย ไฮญ งอ่น ฆวต ลอง รพาวม พะ
เยซู� ปัว อื เปลีฮ ป ซัมคัน ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ละ
แตะ� 17พะเยซู ปังเมอ ยุง ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �บัน่เมือง ออฮ บัน่เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย
นึง อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ� บัน่เมือง เซ มัฮ นัม เญื่อฮ� ปุย ติ
เญือะ อา ดัฮ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ�
18 ดัฮ ซาตัน ตอซู ไอฮ โกะ แตะ บัน่เมือง ยุฮ อื แจง โอ อื ซ
ตอน� โม เปะ อฮั เปอะ อาึ โครฮ พี โอก เบือ อมันัต เบ่เอน
เซบุ่น� 19 ดัฮ อาึ ยุฮ ตอก อฮั เปอะ เซ� โม ลุกซิก เปอะ มัฮ
โครฮ อื พี โอก เบือ อมันัต เมอ� เอจี ที นึง ตอก ยุฮ โม ลุก
ซิก โกะ เปอะ โอ อื ปุก ตอก อฮั เปอะ เซ� 20 ดัฮ มัฮ เบือ
อมันัต พะจาว ป ปุน โครฮ อาึ พี โอก เบือ อ�ื เอจี ที นึง เซ
ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ละ โม เปะ เอ�

21�ปุย ระ เรยีง ระ แด่น เญอืม มอง อื เญือะ โกะ แตะ ไม่
พอม เครองึ ซ รุป แตะ� คาวคอง อื ไก โตว ป ปุน ลู ตุย ฮา
อ�ื 22 ดัฮ ป ระ เรยีง ฮา โกะ อื ฮอยจ ตอซู ไม่ อ�ื ไม่ เป อื
โฮ� ซ ปุน ลู ตุย โรวก เครองึ รุป ยุฮ อื ป อาึง ปุย เซ รพาวม
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แตะ นึง� ไม่ ซ ตุย อื โรวก คาวคอง อื ฮา อ�ื ฟวยจ เซ รฆุ
ดิ อื ไม่ ปุโฮมว แตะ�

23 �ป โอ มัฮ บลัฮ ลัก่ อาึ อื เอจี มัฮ ตอซู อื อาึ� ป โอ ซ
เพระ ซแน่ม ดิ ปุย ไม่ อาึ อื เอจี มัฮ โครฮ อื ปุย ฮา อาึ�

พี ป โอก ไม่ เลียก โคระ แม แตะ
(มท� 12:43-45)

24�พี เญอืม โอก อื ฮา ปุย เยอ� โฮว ไป โฮว มา นึง แพะ
นึง แลง ละ ซ ซาวป อื ก อาวต แตะ ปังเมอ โอ ยุ อ�ื เญื
อม เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ ซ เอญี แม ฮอยจ นึง
เญือะ โอก แตะ ฮา เซ�� อฮั เซ� 25 เญือม เอจี ฮอยจ อื
นึง เญือะ เซ ยุ เอจี ไปฮ ปุย อ�ื เอจี แฮรป เตียป อื ไมจๆ�
26 ฟวยจ เซ โฮว บะ พี ไฮญ ป ฆอก ไล ฮา โกะ แตะ โฮมว
ไม่ แตะ อาแลฮ ตัว เลียก อาวต ดิ นา เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื
ไลลวง ปุย เซ ซ เซอปึ แม ฮา ไพรม แตะ�� อฮั เซ�

ตอก โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ
27 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี ไล เซ เยอ� ไก

ปรโปวน ติ ป อาวต ลลาึง ปุย โฮวน เซ เดือะ อฮั เฮี ละ พะ
เยซู เรยีง� �ปรโปวน ป เกือฮ ปะ เกิต เน่อมึ นึง แตะ เซ ไม่
เกือฮ อื ปะ ปุ อู� เอจี โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ��
อฮั เซ�

28พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว ไม่
เนอึง อื ป อฮั อ�ื ปังเมอ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ โฮฮ
ฮา เซ แม�� อฮั เซ�

ปุย ฆวต ยุ ป ซัมคัน
29 ลไล รเจอมึ ปุย โบ อื โฮวน เนอ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื

�ปุย เจน เฮี มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ฆวต ยุ แนฮ ป ซัมคัน
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ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� พะจาว ปังเมอ โอ ซ โพต อื ยุ อื
โนก ฮา ป ซัมคัน นึง ไลลวง โยนา� 30 โยนา ป ซึป ลปุง พะ
จาว โฆะ แปน ป ซัมคัน ละ ปุย เมือง นีนะเว ตอก ออฮ� ป
มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ แปน โรฮ ป ซัมคัน ละ ปุย เจน เฮี
ตอก เซ โรฮ� 31 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี กซัต รโปวน ป
ฮอยจ เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ ซ โกฮ รโจฮ โรฮ ปุย เจน เฮ�ี เอจี
โฆง ฮอยจ เน่อมึ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง นึง ฆวต ยุ ฆวต
ฮมอง แตะ พันญา ไมจ ยุฮ กซัต ซาโลมอน� งอ่ต แลน
เมิฮ� ป ระ ไล นึง อื ฮา กซัต ซาโลมอน เอจี อาวต นา เฮ�ี
32 ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ปุย เวยีง นีนะเว ซ โกฮ รโจฮ
โม เปะ� มัฮ ปุน รโจฮ อื นึง เอจี โปวฮ โม โกะ อื รพาวม
ไพรม ไอฮ อื รพาวม โคระ แตะ เญือม ครอฮ โยนา ไลลวง
พะจาว ละ อ�ื งอ่ต แลน เมิฮ� ป ระ ไล นึง อื ฮา โยนา เยอ
เอจี อาวต นา เฮ�ี ปุย เจน เฮี ปังเมอ โอ ญอม งอ่ต ป อฮั
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

ออม ไมจ ซเปีย
(มท� 6:22-23)

33 �ไก โตว ป เตี ออม ไม่ เม่าะ อื อาึง ก เดีย อ�ื ป เตี
ครุป นึง ทัง เงอ ปุ โรฮ ซ ไก� ฮา เซ ตึน ซ อาึง อื นึง ควน
เตี อื เดอมึ ซ ซเปีย ละ ป เลียก โตะ เญือะ เซ� 34 ไง่ ซลอง
เปอะ มัฮ โรฮ ตอก ออม เซ ละ โกะ เนอึม เปอะ� ดัฮ ไง่
เปอะ เอจี ที โฮ� โกะ เนอึม เปอะ ตึน ซ นาวก นึง ซเปีย เตื
อง โม่ว เปอะ� ดัฮ ไง่ เปอะ เอจี ไลจ� โกะ เนอึม เปอะ ตึน
ซ นาวก นึง เฟียก ฆาื อื เตือง โม่ว เปอะ� 35 มัฮ เซ ป ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื เดอมึ ซเปีย อาวต นึง เปอะ เซ โอ
ซ เปียน ติ แตะ แปน ป เฟียก� 36 ดัฮ จีวติ เปอะ นาวก นึง
ป ซเปีย โฮ� ไม่ โอ เปอะ ไก ป เฟียก นึง ติ เจือ เนอมึ� โกะ
เนอึม เปอะ ซ ซเปีย โรฮ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื ซ แปน โรฮ
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ตอก เญือม ซอต ซเปีย ออม ฮอยจ ละ เปอะ โฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

โม ฟารซีิ ไม่ โม นัก โกตไม
(มท� 23:1; มก� 12:38-40; ลก� 20:45)

37พะเยซู เญือม เอจี ฟวยจ เพอกึ อื ปุย เยอ� ไก โม ฟา
รซีิ ติ ปุย กอก อื เอญี โซม เญือะ แตะ� โฮว เนอึม ไม่ อ�ื
เลียก เญือะ เซ ละ ซ โซม แตะ� 38ฟารซีิ เซ เญือม ยุ อื โอ
พะเยซู รไซจ เตะ แตะ กา โซม แตะ เงอตึ ฆาื อ�ื

39 เญือม เซ พะโองจาว อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ โม
ฟารซีิ เอจี พัก เปอะ จอก ไม่ เชอืม ก พริ อื โน่ง� กไน เปอะ
ปังเมอ นาวก ลัง่ นึง กัน โลป� ไม่ กัน ฆอก กัน เบร� 40 เกีย
ฮ งาวไงญ แนม โน่ง เปอะ ตอก เซ เมอ� พะจาว ป ยุฮ ก
พริ โอเอฮี โม่ ยุฮ โรฮ อื ไม่ กไน อ�ื 41 ไมจ เปอะ เกือฮ ป
โซม ป ปอน โตะ กลอง โตะ เชือม ยุฮ เปอะ เซ ละ ป ตุก ป
ญัก� เดอมึ โอเอฮี ซ ซงะ่ ละ เปอะ โครยญ เจือ�

42 �โม เปะ โม ฟารซีิ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� ซะระแน
ไม่ ซเครยีง ไม่ ป ซออย ฮงาื ปอน เปอะ เซ กาว ปุน เอจี ทไว
เนอมึ เปอะ ละ พะจาว ติ ปุน� ปังเมอ โอ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี
ตัม ซื อ�ื งอ่ต เปอะ โตว ไลลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว
เฟือฮ� มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู� โอเอฮี ทไว
เปอะ เซ ปุ โรฮ ซลัฮ นึง�

43 �โม เปะ โม ฟารซีิ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� โม เปะ
ฆวต งาวม เปอะ ก ฮลาวง ก คึ อื นึง โฮงซุต� เญือม รโตฮ
ปุย ยุ เปอะ โตะ กัต เตอ ฆวต เกือฮ เปอะ ปุย อฮั ลปุง นัปทื
ละ แตะ� 44ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ� เอจี ตอก เปอะ โตะ รม
อยจ ป บึน ปุย เตือง โอ อื ยุง มัฮ อื โตะ รมอยจ โฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื
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45 นัก โกตไม นึง พะทัม ติ ปุย อฮั เฮี ละ อ�ื �อาจาน�
เญือม อฮั เปอะ ตอก เซ เอจี มัฮ โรฮ เติ เปอะ เอะ ติ�� อฮั
เซ�

46พะเยซู อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ ป เพอกึ โกตไม นึง พะ
ทัม ละ ปุย� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ โรฮ เปอะ� โม เปะ แฮรป เปอะ
อาึง รบุยฮ ละ ปุย ปอ โอ อื เญือะ ซ เป� ยอ่ง เปอะ นึง ตัง
โฆระ อ�ื โม โกะ เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ เรอึม ติ ด่อยฮ เนอึ
ม�

47 �โม เปะ ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� มัฮ ฆาื เอจี โก เปอะ
เจด่ี นึง ก รมอยจ ปุย ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะ� เอจี มัฮ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ป ยุฮ โม จัตเจือ เปอะ ยุม ไม่ โฆะ โอ�
48 เอจี ที นึง ป ยุฮ เปอะ เซ มัฮ อื ป ปุก รพาวม เปอะ ป ยุฮ
โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� โม เซ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว� โม เปะ โก เปอะ เจด่ี ละ� 49 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว
ฆาื อื นึง พันญา ไมจ แตะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ป ซึป ลปุง
แตะ ไม่ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ โฮว เคะ อ�ื โม เซ ซ
ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� ซ โคมเฮง อื งอ่น� 50 เคียง เมอ ตอก อื
เซ ปุย เจน เฮี ซ ลอก ตุต รโตง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว� เน่อมึ เญอืม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ เมือ โรง อื ฮอยจ
ปเล่ีย� 51 มัฮ เมีญ อื เน่อมึ เจน เญอืม ยุฮ คาอนิ ยุม ไม่ เฮ
เบ่น ฮอยจ ละ เจน เญอืม ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซคารยิา ซน่ะ คัน
ทไว ไม่ วิฮนั เซ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื พะจาว ซ
เกือฮ ปุย เจน เฮี ลอก ตุต รโตง ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม เซ เตือง
โอยจ อ�ื

52�โม เปะ ป มัฮ นัก โกตไม เยอ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ เปอะ�
นึง เอจี ไปญ เปอะ ควน กัฮ กแจ ป ซ เกียฮ โปฮ คระ ยุง ปุย
โอเอฮี เซ ฮา อ�ื โม โกะ เปอะ ปุ เปอะ ญอม เลียก นึง คระ
เซ� โม ป ฆวต เลียก นึง อื คัต แม เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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53-54 ฟวยจ โอก พะเยซู ฮา เญือะ เซ โม คู เพอกึ พะทัม
ไม่ โม ฟารซีิ เติ โซะ เติ ไซญ พะเยซู ฆาื อ�ื ไฮมญ โรฮ โอ
เอฮี นึง อื โฮวน เจือ ละ ซ มอง แตะ โซวต พิต ลปุง อ�ื

12
โอเอฮี เม่าะ ปุย
(มท� 10:24-31)

1 เญอืม ฮอยจ รโจะ รเจอมึ ปุย แปน เปือน แตะ ปอ ซแน่
ต เอนิ อื ปุ แตะ� พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ กา อฮั อื
โอเอฮี ละ ปุย ไฮญ� �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา เจือ คโนม
ปัง ยุฮ โม ฟารซีิ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง แปน อื ปุย ไล โกะ
ไล เอยีง� 2 โอเอฮี ป เลอึป ป เดีย ปุย ฮา ปุย ซ ไก ป เปลี
ฮ ที� ไลลวง ป เม่าะ ป พรตึ ปุย ฮา ปุย ซ โอก ที โครยญ
เจือ� 3 โอเอฮี ป บระ เปอะ อฮั ก เฟียก อื ซ อฮั ปุย ซโตฮ
ก ซเปีย อ�ื ป อฮั เปอะ นึง รแซป แตะ โตะ เญือะ ซ ครอฮ
ปุย ก เปง อื เรยีง เกือฮ ปุย ฮมอง อ�ื

4 �โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว เยอ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
ทัน โตว ฮลัต นึง โม ป ซ เกียฮ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เนอมึ เปอะ�
ไก โตว ป เกียฮ ยุฮ อื ละ เปอะ โฮฮ ฮา เซ� 5 อาึ ซ รโฮงะ
ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ฮลัต นึง เงอ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะ
จาว ป เกียฮ ยุฮ ยุม ไม่ โกะ เนอมึ เปอะ� ไก โรฮ อมันัต ละ
ซ ปุน โปวฮ อื โม เปะ นึง มอ นโฮก ไม่ อ�ื มัฮ พะจาว เซ ป
ไมจ เปอะ ฮลัต เนอึม นึง เงอ� 6 ไซม ยว่ง พอน ตัว ปุย โม่
โชะ อื ลอา ซตัง โน่ง� ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว เบีย โตว ไซม
เซ ติ ตัว เนอึม� 7 ไลลวง โม เปะ นึง อื ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ
เปอะ� พะจาว เอจี เมีญ อาึง อื โครยญ เญียง อ�ื มัฮ เซ ป



ลูกา 12:8 lxvi ลูกา 12:17

โอ เปอะ ไมจ ฮลัต ฆาื อ�ื โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ป ระ งวยฮ
ฮา ไซม ยว่ง แปน เปือน แปน ฮมาึน อื เอนิ�

8 �อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ป ญอม รปั อาึ ซองนา ปุย�
อาึ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญอม โรฮ รปั ปุย เซ ซองนา
โม เตปด่า พะจาว� 9 ป โอ ญอม รปั อาึ ซองนา ปุย� อาึ ซ
ญอม โตว โรฮ รปั ปุย เซ ซองนา โม เตปด่า พะจาว โรฮ�

10 �ดัฮ ไก ป เพียก แฮม กวน ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว
ปุน ยวก อื ละ อื ตุต ยุฮ อ�ื ปุย เพียก แฮม ลปุ พะจาว ปัง
เมอ โอ ปุน ยวก อื ละ อื เฟือฮ�

11 �เญอืม ตาว ปุย เปอะ ละ ซ ฟอง อื โม เปะ นึง โฮงซุต
ยุฮ อื ไม่ ซองนา โม จาวเมือง ไม่ โม ป ระ ป คาว� ปุ เกือฮ
ติ เปอะ ตุก รพาวม นึง ไลลวง ตอก ซ กัฮ เปอะ ติ แตะ ไม่
ป ซ อฮั ซ มวยญ เปอะ� 12 ป ไมจ เปอะ อฮั เญือม เซ เยอ
ลปุ พะจาว ซ เกือฮ โม เปะ ยุง อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย เตือง งาว แตะ
13 ลลาึง ปุย โฮวน เซ ไก ปุย ติ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �อา

จาน� ปัว เปอะ ซตอก เอียกระ เกอะ เกือฮ รฆุ แปฮ คาว
คอง ป ละ เปือะ เกอะ อาึง เซ ละ อาึ โรฮ�� อฮั เซ�

14 พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เอียก� มัฮ
ปุย ป เกือฮ อาึ แปน ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ� มัฮ ปุย ป
เกือฮ อาึ เกียฮ รฆุ คาวคอง เปอะ ละ เปะ ลอา�� อฮั เซ�

15 เญือม เซ พะเยซู ลอต แม อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา รพาวม ฆวต ไอฮ ลอน เปอะ
โอเอฮี� ปุย ปัง กอย เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี� จีวติ เนอมึ อื ไก
โตว เบือ คาวคอง อ�ื� อฮั เซ�

16พะเยซู รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ปุย กอย
ติ� ชจิ โดว โลว นา ยุฮ อื โอก เฮงาะ นึง โฮวน� 17 ปุย เซ
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งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �เกอมึ ยุฮ อาึ เฮี เญือะ
กุป โตว เฮงาะ ยุฮ ฮุ� ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ แล� 18 เออ� อาึ
ซ ยุฮ ตอก เฮ�ี ซ เญื่อฮ เกอมึ ยุฮ แตะ� ซ ยุฮ แม ป โคระ
อื ระ ฮา ไพรม แตะ� ฟวยจ เซ ซ อาึง เฮงาะ ยุฮ แตะ นึง
ไม่ คาวคอง ไฮญ ยุฮ แตะ�� 19ฟวยจ เซ ซ อฮั แม เฮี โตะ
รพาวม แตะ� �รพาวม รโม่ยฮ อาึ� เอจี พอม เนอมึ โอเอฮี
ไมจ แฮรน เปอะ อาึง เฮ�ี เอจี ปอ โซม เปอะ โฮวน เนอมึ�
อาวต ซไบ่ ซบ่วง เมิฮ� โซม ซัก กุก เตือ� เกือฮ ติ เปอะ
มวน รพาวม เบือ อ�ื� อฮั เซ ละ โตะ รพาวม แตะ�

20�พะจาว ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ ป มัฮ ปุย งาว เยอ�
เอจี มัฮ เนฮ ก ซาวม เฮี ซ ตุย อาึ จีวติ เปอะ ฮา เปอะ� คาว
คอง โฮวน แฮรน เปอะ อาึง ละ โกะ เปอะ เซ� มัฮ ปุย ป ซ
โฮลฮ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 �โม ป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง คาวคอง โฮวน ละ โกะ
แตะ เตือง มัฮ แตะ ปุย เกียก ชุ ซออย นะ ละ แลน พะจาว
อื เอจี มัฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ พะเยซู�

ไมจ ปุย อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว
(มท� 6:25-34)

22 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �มัฮ เซ ป
อฮั อาึ เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปุ ตุก พาวม นึง ป ซ เลียง เปอะ
จีวติ แตะ นึง� นึง ป โซม ป ปอน เปอะ ญุ่ก� นึง เครองึ
จาวป เครองึ ฟุต เปอะ ญุ่ก� 23 จีวติ เปอะ แจง ระ ไล อื ฮา
ป โซม ป ปอน เนอ� โกะ เนอึม เปอะ แจง โรฮ ระ ไล อื ฮา
เครองึ จาวป เครองึ ฟุต เปอะ� 24 งอ่ต แลน ไลลวง รงัก่
เกอ� ซมา โตว อาึง ป โซม แตะ� มัก โตว อาึง อ�ื ไก โตว
เกอมึ ยุฮ อ�ื มัฮ พะจาว ป เลียง เงอ� โม เปะ เอ แจง ระ ไล
เปอะ ฮา ไซม ไล่ เยอ� 25 โม เปะ เญอืม เกือฮ เปอะ ติ แตะ
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ตุก พาวม เกียฮ เพือ เปอะ โตว อาญุ แตะ ฆาื อื ติ ปุย เนอึ
ม� ปัง มัฮ เญี่ยะ โน่ง เกียฮ เพือ เปอะ โตว� 26 ดัฮ เปอะ
โอ เกียฮ ยุฮ ป แตวะ ไล ตอก เซ� เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ
ตุก รพาวม นึง ไลลวง โอเอฮี ไฮญ เญอ�

27 �งอ่ต แลน ไลลวง เตีย โคะ เตีย ไรป เปอ� ระ ฮอน
ไอฮ นึง แตะ� ไตญ เกลีญ โตว ติ ชวง� อาึ อฮั ละ โม เปะ
ตอก เฮ�ี กซัต ซาโลมอน เญือม นงุ ยอ่ง อื ติ แตะ นึง เค
รองึ คึ เครองึ นัก แตะ� ไมจ โตว ลัง่ เมาะ เตีย ติ โพรยฮ เซ�
28 ไรป ป ไอม เนาะ เฮี ซงา่วป ซ ตาึง ปุย โตะ งอ� ดัฮ พะ
จาว เพรยีง เตีย ไรป เกือฮ ไมจ ตอก เซ โฮ� แจง ซ เพรยีง
โรฮ อื เครองึ เซอกึ ละ โม เปะ โฮฮ ฮา เซ แม� โม เปะ เกีย
ฮ แตวะ โน่ง รพาวม เจือ เปอะ เมอ� 29 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก
รพาวม นึง ซาวป ลอป เปอะ ป โซม ป ปอน แตะ� 30 มัฮ ปุย
ตังเมือง ป ซาวป แนฮ โอเอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ� เปือะ
เปอะ เอจี ยุง อื ไมจ โรฮ เปอะ โฮลฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ�
31ฮา เซ ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ พะจาว ตัตเตียง
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โอเอฮี ป ตุก
เปอะ นึง ซ บุ อื ละ เปอะ โครยญ เจือ พะจาว เยอ�

32 �โม เปะ ป มัฮ ตอก แกะ ติ มู แตวะ ออ� ปุ ฮลัต นึง
โอเอฮี ฮ�ี เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม เปือะ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื
บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ เปอะ� 33 โชะ เมิฮ คาวคอง ยุฮ เปอะ
เซ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ ป ตุก ปญัก� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ โฮลฮ เปอะ กปาว มาื โอ เกียฮ ไพรม โอ เกียฮ ม่าวง
ติ ชวง เงอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ พอม โอเอฮี ยุฮ เปอะ
นึง เมือง มะลอง� เญือะ เกียฮ โอยจ โตว ติ ชวง� นา เซ
มัฮ นา ก โอ คะมุย เกียฮ เลียก คุย ฮา เปอะ� โอเอฮี นึง อื
ปุ โรฮ เกียฮ ม่วต� 34 ไก คาวคอง ระ งวยฮ เปอะ นา ออฮ
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รพาวม เปอะ ซ อาวต โรฮ นา เซ โรฮ�

กวนไจ ไงฮ ซวง
(มท� 24:45-51)

35 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� โจต อาึง โม่ะฮุต
เปอะ� เตี อาึง ออม ยุฮ เปอะ� 36 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ตอก กวนไจ ป มอง แลน เอญี ปอเลียง แตะ เน่อมึ กัน โซม
ญุ ปุย โฮ� เญอืม เอจี ฮอยจ ลฆุฮ ปอเลียง เปอะ เซ รเวอืะ�
ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ โปฮ ละ อื จุบัน่ เอนิ� 37 โม กวนไจ ป
อาวต เปลียง ไม่ ไงฮ ซวง แตะ เญอืม ฮอยจ ปอเลียง อื เซ�
ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก
เฮ�ี ปอเลียง อื เซ ซ โจต โรฮ โม่ะฮุต แตะ� ซ เกือฮ กวน
ไจ ยุฮ แตะ งาวม โซม� โกะ อื ซ ตาว ป โซม ป ปอน ละ อ�ื
38 ปัง ฮอยจ งอ่น ซาวม ญุ่ก� ลอน ซาวม งอ่น แตะ ญุ่ก�
ดัฮ ฮอยจ ยุ อาวต กวนไจ ยุฮ แตะ ไม่ ไงฮ ซวง แตะ� กวน
ไจ อื เซ ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ� 39 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ยุง ไล เฮ�ี ดัฮ กุม เญือะ ยุง เวลา ซ ฮอยจ คะ
มุย โฮ� ตึน โอ ซ เกือฮ คะมุย ไก ตอก เกียฮ เลียก ซะ เต
เญือะ แตะ� 40 โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ
ซวง� นึง ซ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ เญอืม แกต เปอะ โอ ดิ
ฮอยจ�� อฮั เซ�

41 เปโตร อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� ลปุง ปันฮา รโฮงะ เปอะ
เซ อมั เกว ไม่ เอะ โน่ง� อมั เกว โรฮ ไม่ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ�

42 พะโองจาว โลยฮ อ�ื �ดัฮ ไก กวนไจ เนอึม รพาวม
เมอ� ไม่ ไมจ พันญา แตะ ปอ ปุน เกือฮ ปอเลียง อื แปน ฮวั
นา กวนไจ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ จัต อื ป โซม ละ กวน
ไจ ไฮญ อื เญือม เติง เวลา อ�ื 43 ดัฮ ยุฮ ลอป อื ตอก เซ ซ
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โฮลฮ เนอึม รพาวม ไมจ มวน แตะ เญือม ฮอยจ ปอเลียง
แตะ เซ� 44 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื ปอเลียง อื เซ ซ
เกือฮ อื ควป คุม โอเอฮี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ�

45�ดัฮ กวนไจ เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปอเลียง อาึ
ตึน ซ เล่ีญ ลัง่ ซ เอญี อ�ื� ดัฮ อฮั เซ ไม่ ปุฮ อื ปุโฮมว แปน
ดิ แตะ กวนไจ เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ไม่ โซม ซัก กุก เตือ
ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก แตะ� ซ แปน ควน ไลจ โลม โกะ อื ฆาื
อ�ื 46 ปอเลียง อื ซ ฮอยจ ซเงะ โอ อื ดิ แกต ฮอยจ� มัฮ
เวลา โอ อื ดิ ยุง งอ่ต� ซ ปุฮ ซ เฟียต อื เกือฮ อาวม ป ตึก
นึง โซะ แตะ� ซ เกือฮ อื ลอต อาวต ไม่ โม ป โอ เนองึ ป อฮั
แตะ�

47 �กวนไจ ป ยุง รพาวม ปอเลียง แตะ นึง กัน ไมจ แตะ
ยุฮ� ดัฮ โอ ซาวป ยุฮ กัน เซ� ซ โฮลฮ ปอเลียง อื เฟียต ฆาื
อื โฮวน เตะ� 48 กวนไจ โอ ยุง รพาวม ปอเลียง แตะ� ดัฮ
ยุฮ ป โอ ปุก รพาวม ปอเลียง แตะ เซ� ซ เฟียต โรฮ อื ปัง
เมอ เฟียต อื รมัฮ เตะ� ปุย ดัฮ โฮลฮ รปั โอเอฮี เน่อมึ นึง
พะจาว โฮวน โฮ� พะจาว ซ ตวต โรฮ อื เน่อมึ นึง ปุย เซ
โฮวน โรฮ� ปุย ดัฮ ระ ป ละ พะจาว อาึง ไม่ โฮ� พะจาว ซ
โตง โรฮ อื เน่อมึ นึง ปุย เซ โฮวน โรฮ�

พะเยซู เกือฮ ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ
(มท� 10:34-36)

49�อาึ เอจี ฮอยจ เจอะ ละ ซ เกือฮ แตะ งอ ไจจ เล่ีป ปลัฮ
เตะ� อาึ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ งอ เซ ตอก เน่อมึ ปเล่ีย� 50 เอจี
ไก ติ เจือ บัป่ติซมา ป ไมจ อาึ รปั เปอ� กา เฆียง ฟวยจ รปั
เปอ เซ อาึ ดิ บวยฮ บาึง โตว รพาวม เมอ� 51 โม เปะ อมั
แกต เปอะ อาึ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ปลัฮเตะ อาวต
ซาวม อาวต เฆรอมึ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ โตว อ�ื อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย รกัฮ ลเฆือฮ ฮา
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ปุ แตะ� 52 เน่อมึ ปเล่ีย เฮี โฮว ไป นา เยอ� งอ่น อื เญือะ ป
ไก พอน ปุย ซ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� ปุย ลอวย นึง อื ซ ไก รพาวม
โน่ง ฮา ปุย ลอา นึง อ�ื ปุย ลอา เซ ซ ปูไป โรฮ รพาวม ฮา ปุย
ลอวย เซ� 53 เปือะ ซ ปูไป รพาวม ฮา กวน รเมะ แตะ� กวน
ซ ตัง โน่ง รพาวม ฮา เปือะ แตะ โรฮ� มะ ซ ปูไป รพาวม ฮา
กวน รโปวน แตะ� กวน อื เซ ซ ตัง โรฮ รพาวม ฮา มะ แตะ�
กอ ซ ปูไป รพาวม ฮา โมวน แตะ� โมวน ซ ตัง โรฮ รพาวม
ฮา กอ แตะ�� อฮั เซ�

ไมจ ปุย ยุง เวลา
54 พะเยซู อฮั โรฮ เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �เญือม ยุ เปอะ

ฮาวก ชุต รวู เน่อมึ ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� โม เปะ อฮั เอนิ เปอะ
เฮี ฆาื อ�ื �ตึน ซ เฮละ เนฮ เฮ�� อฮั เปอะ เซ� เฮละ เนอึ
ม� 55 เญอืม อาวม เปอะ บาึง กาื เน่อมึ ลัก่เซฮ เฮ� �ตึน ซ
ฮรวน บริ อ�ี� อฮั เปอะ เซ� ฮรวน เนอมึ� 56 โม เปะ ป ไล
โกะ ไล เอยีง เงอ� เญอืม แลน เปอะ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ ไม่
มะลอง เอจี ยุง เปอะ ป ซ เกิต เบือ อ�ื ป ซ เกิต ละ ปุย เจน
ปเล่ีย เฮี โอ โน่ง เปอะ ยุง เมอ�

ไมจ ปุก ปอ ปุ แตะ
57 �โม เปะ เมอยุ โอ เปอะ เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ป ซ ไมจ

แตะ ยุฮ โตะ รพาวม แตะ� 58 ดัฮ ปุย ฟอง เปอะ ฮอยจ นึง
ซัน� ลไล โฮว ดิ เปอะ ไม่ นึง คระ อา� ไมจ เปอะ ซาวป อฮั
ตอก ซ ปุก ปอ เปอะ ปุ แตะ ไม่� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ�
ตึน ซ เมือะ โรวก ปะ มอป ปะ ละ ป รเตีฮ โอเอฮี� ป รเตีฮ
เซ ตึน ซ มอป แม ปะ ละ ตัมนวต� ตัมนวต เซ ซ ลอต คัง
ปะ โตะ คอก� 59 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี กา เฆียง โฮลฮ
เปอะ โตฮ ติ แตะ กุม โครยญ มัต่ อ�ื ปะ ดิ โฮลฮ เปอะ โตว
โอก ฮา คอก เกอ�� อฮั เซ�
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13
ไมจ ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ

1 เญือม เซ โม ป อาวต นา เซ งอ่น อื อู ไลลวง ยุฮ ปีลัต
ยุม ไม่ โม กาลิลี ละ พะเยซู� ปีลัต เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ อื ลไล
ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว� ฮนัม อื รไม่ รม่าึก เอนิ ไม่ โอเอฮี
ทไว อื เซ� 2พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม กาลิลี ป ยุม อื ตอก
เซ อมั แกต เปอะ แจง ระ มัป่ ยุฮ ฮา ปุย กาลิลี ไฮญ เตือง
โอยจ อื ฆาื อ�ื 3 แจง โตว� อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ
โม เปะ โอ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ซ ยุม
โรฮ เปอะ ตอก เซ เตือง โอยจ เปอะ โรฮ� 4 ไลลวง ปุย กาว
ซเตะ ปุย ป ยุม นึง ลเลอึม เญือะ มอง ปุย ยว่ง ราว อื นึง
ซีโลอมั โฮ� โม เปะ แกต เปอะ ตอก เมอ� อมั แกต เปอะ
มัฮ ระ มัป่ ยุฮ อื ฮา ปุย เวยีง เยรูซาเลม เตือง โอยจ อ�ื
5 มัฮ โตว อ�ื อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เปะ โอ โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ ซ ยุม โรฮ เปอะ ตอก
เซ โรฮ โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ�

ไลลวง โคะ เม โอ ไก เปลิ
6พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก กุม รปึม

อะงุน ติ ปุย� ไก โคะ เม กไน รปึม ยุฮ อ�ื โฮว ซาวป แลน
เปลิ อื ปังเมอ โอ ยุ อ�ื 7อฮั เฮี ละ ป แลน รปึม ยุฮ แตะ เซ�
�งอ่ต แลน� เอจี ไก ลอวย เนอึม ฮอยจ อาึ นา เฮ�ี ซาวป
แลน เปลิ โคะ เม เฮ�ี ยุ โตว เปลิ อื ติ ชวง� ฆู แปฮ� พอย
ปลาว เตะ นา เฮี ละ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8ป แลน รปึม เซ
อฮั เฮ�ี �ปอเลียง� ละ แม แลน ติ เนอึม� อาึ ซ รกาื เตะ
เน่อมึ อ�ื ซ ดุฮ มุก นึง� 9 ดัฮ เปลิ ยุฮ แตะ ซัมติ ไมจ� ดัฮ
โอ เปลิ โฮ ฆู เมิฮ�� อฮั เซ��

พะเยซู เกือฮ ป รโกม ไฮ
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10 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ โฮงซุต�
11 นา เซ ไก ปรโปวน นึง ติ ปุย� เลียก พี นึง� เอจี ไก กาว
โรฮ ซเตะ เนอึม แปน อื ปุย รโกม ฆาื คัม พี แตะ เซ� พี
เซ เกือฮ อื รโกม� เกียฮ ชุง ซื โตว� 12 เญือม ยุ พะเยซู อื
เดือะ กอก อื เอญี เคะ แตะ� ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปรโป
วน� เอจี โปน เปอะ ป โซะ นึง แตะ�� อฮั เซ� 13 ยอ่ง เตะ
แตะ ราว อื ไม่ อ�ื เญือม เซ ปรโปวน เซ เกียฮ ชุง ซื เอนิ�
ลอต ลืลาว พะจาว เบือ อ�ื

14 ป กวต โฮงซุต เซ รอก พาวม นึง เกือฮ พะเยซู ปุย เซ
ไฮ ไน ซเงะ ลโล่ะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุย� �เอจี ไก แลฮ
ซเงะ� ซเงะ ลัง ยุฮ ปุย กัน� ไมจ เปอะ ฮอยจ ไน แลฮ ซเงะ
เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไฮ� ทัน โตว ฮอยจ ซาวป เกือฮ
ติ เปอะ ไฮ ไน ซเงะ ลโล่ะ�� อฮั เซ ละ ปุย�

15พะโองจาว อฮั เฮี ละ ปุย เซ� �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไล
โกะ ไล เอยีง� โม เปะ ดัฮ เปอะ ไก โมวก ยุฮ ญุ่ก� บรงั ยุฮ
ญุ่ก� แจง ซ กัฮ เปอะ เมือะ โอก ฮา คอก อื ละ ซ โฮว ตาว
เปอะ ญุ รอาวม ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ� 16 ปรโปวน เฮี มัฮ จัต
เจือ อปัราฮมั� ซาตัน เอจี ปุก อาึง อื กาว ซเตะ เนอมึ� โม่
โรฮ ซ ปุก ละ กัฮ พลวย ปุย เฮี ไน ซเงะ ลโล่ะ โอ�� อฮั เซ�

17 ป อฮั พะเยซู เซ แปน ควน โซะ กิจ ไฆฮ โม ป เกละยุ
อื เซ ฆาื อ�ื กัน ไมจ กัน ญุ่ก เมาะ ป ยุฮ พะเยซู เซ โครยญ
เจือ� ปังเมอ ไมจ มวน ยุฮ รพาวม โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ
อ�ื

ลปุง ปันฮา ลอา เจือ
18 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว ปุย

ปลัฮเตะ ซ มัฮ ตอก เมอ� อาึ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เมอ�
19 ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โนง มาซเทิต ป โรวก ปุย ซมา โตะ
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รปึม ยุฮ แตะ� กวยฮ ระ ปุๆ ฮอยจ ละ แปน แตะ โคะ ปอ
ปุน ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ นึง กัก อ�ื� อฮั เซ�

20พะเยซู อฮั แม อื ละ อื ติ เจือ� �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ เมอ� 21 ซ แพป
ละ เปอะ ไม่ เจือ คโนมปัง โรวก ปรโปวน ซเบื่อก ไม่ แปง ยุฮ
แตะ ลอวย แป นึง ซ เกือฮ อื ปลอยฮ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั
เซ�

โตะ รเวอืะ ซไกป
22 เญือม โฮว ฮาวก พะเยซู คระ เวยีง เยรูซาเลม เมอ�

วฮิ ไป วฮิ มา นึง ยว่ง ปุย โฮวน โดฮ� เพอกึ ตอม ปุย� 23 ไก
ติ ปุย ป ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ป ซ โปน มัป่ ยุฮ
แตะ อมั รมัฮ แล�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี 24�ไมจ เปอะ เรยีง เนอมึ

รพาวม ละ ซ เลียก แตะ โตะ รเวอืะ ซไกป� อาึ อฮั ละ เปอะ
ตอก เฮ�ี โฮวน ป ซ ริ เลียก นึง อื ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ เลียก�
25 เญือม เซ กุม เญือะ ซ โกฮ ซอง รเวอืะ ฮา ป ฆวต เลียก
เซ� โม เปะ ซ ชุง เปอะ ก พร�ิ ซ ลฆุฮ เปอะ โตะ รเวอืะ ไม่
อฮั เปอะ เฮ�ี �จาวไน� โปฮ รเวอืะ เนิ�� ซ อฮั เปอะ เซ�
�กุม เญือะ เซ ปังเมอ ซ โลยฮ อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �อาึ

ยุง โตว โม เปะ เฟือฮ� ยุง โตว เน่อมึ ก ฮอยจ เปอะ�� ซ
อฮั เซ ละ เปอะ�

26 �เญือม เซ โม เปะ ซ อฮั แม เปอะ เฮ�ี �เอะ เอจี โซม
ปอน ดิ ไม่ เปอะ� ปะ เอจี เพอกึ เปอะ ปุย นึง ยว่ง เอะ
เมอ�� ซ อฮั เปอะ เซ ละ�

27 �ปุย เซ ปังเมอ ซ โลยฮ แม อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �อาึ
ยุง โตว เน่อมึ ก ฮอยจ โม เปะ เฟือฮ� โม เปะ ป ยุฮ ป ฆอก
ป เบร เตือง โอยจ เปอะ� โฮว แปฮ ฮา อาึ อ�ื� ซ อฮั เซ ละ
เปอะ�
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28 �เญอืม เซ โม เปะ ซ ซวน เปอะ อาวต อปัราฮมั ไม่ ยซิ
ฮกั ไม่ ยาโคป ไม่ โม ป ซึป ลปุง พะจาว กไน บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว เตือง โอยจ อ�ื โม โกะ เปอะ ปังเมอ ซ โฮลฮ ปุย ละ
โปวฮ เปอะ ก พร�ิ นา เซ โม เปะ ซ เยอืมๆ ญึ่ตๆ เปอะ� ไม่
ครวก รกั เปอะ นึง โซะ ป อาวม แตะ� 29 โฮวน ป ซ ฮอยจ
เน่อมึ เมือง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ เมือง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ซ
ฮอยจ โรฮ เน่อมึ ลั่กล่าวง งอ่น ไม่ เน่อมึ ลัก่เซฮ งอ่น� ซ
โฮลฮ งาวม โซม ดิ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
30 เญอืม เซ โม ป อาวต รเคะ ซ โฮลฮ อาวต รกา� ป อาวต
รกา ซ โฮลฮ แม อาวต รเคะ�� อฮั เซ�

พะเยซู ฮรกั ปุย เวยีง เยรูซาเลม
31 เญอืม เซ ฮอยจ โม ฟารซีิ เคะ พะเยซู งอ่น� อฮั เฮี ละ

อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ ตอ ฮา นา เฮี โฮว อาวต ก ไฮญ� กซัต
เฮโรต ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

32 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว รโฮงะ ละ ปุย
เฮยีง จเลียก ตอก บราวก เซ� อฮั เฮี ละ� �ซเงะ เนาะ เฮี
ไม่ ซงา่วป เปอ อาึ ซ โครฮ พี โอก ฮา ปุย ไม่ ซ เกือฮ ป โซะ
ไฮ� ซเงะ ลอวย นึง อื ซ ฟวยจ กัน ยุฮ ฮุ�� ไมจ เปอะ อฮั
เซ ละ� 33 เนาะ เฮี อาึ ปังเมอ ไมจ เจอะ โอก โฮว นึง คระ�
ซงา่วป ไม่ ซะติ ซ ไมจ ลัง่ โฮว� ป ซึป ลปุง พะจาว แปน
โตว ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อื ก ไฮญ เญอ� จัมเปน อื ยุฮ ยุม ไม่ อื
นึง เวยีง เยรูซาเลม�

34 �เฮฮ� เฮฮ� เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ป ยุฮ ยุม ไม่ โม
ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ แล่น เปอะ ป ดวน พะจาว ฮอยจ เคะ
เปอะ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื อาึ รไม่จ ลอป ครุป ลุกเมือง เปอะ
ตอก ครุป แอ กวน แตะ โฮ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ญอม
ฮอยจ เคะ อาึ� 35 งอ่ต แลน� พะจาว ซ โฮว ฮา วิฮนั ยุฮ
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เปอะ เกือฮ อื อาวต ฮงั� อาึ อฮั ละ เปอะ� เญือะ ซ โฮลฮ
เปอะ โตว ยุ อาึ ฮอยจ ละ เวลา ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ปัว
เกือฮ ซนกุ ซุกบัน่ ละ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว� � อฮั เซ
ละ เวยีง เยรูซาเลม พะเยซู�

14
พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ

1 ซเงะ ลโล่ะ ติ อื พะเยซู โฮว โซม เญือะ ป ระ ป คาว ล
ลาึง โม ฟารซีิ ติ ปุย� โม ลัปซด่อน มอง แลน ที พะเยซู�
2 ไก ป โซะ ติ ปุย� ฮอยจ เคะ พะเยซู� ออยฮ เตือง โม่ว
แตะ� 3 พะเยซู ไฮมญ โม นัก โกตไม นึง พะทัม ไม่ โม ฟา
รซีิ ตอก เฮ�ี �กัน เกือฮ ปุย ป โซะ ไฮ ซเงะ ลโล่ะ อมั ปุก อื
โกตไม ยุฮ เอะ เอ� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

4 โม เซ โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอมึ� พะเยซู เดือะ ไปญ
ปุย เซ เกือฮ อื ไฮ� ฟวยจ เซ ดวน อื เอญี� 5 เญือม เซ
พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื �โม เปะ มัฮ ดุฮ กวน
เปอะ โตะ นัมโม่ ซเงะ ลโล่ะ� โมวก ยุฮ เปอะ ญุ่ก� โม่ เปอะ
ซ ฮอย เอนิ เกือฮ โอก�� อฮั เซ ละ อ�ื 6 โม เซ เกียฮ โลยฮ
โตว อื เฟือฮ ป อฮั อื เซ�

ป อวต ติ แตะ ไม่ ป เรจี ติ แตะ
7 พะเยซู เญือม ยุ อื ฮอยจ เลือก โม แคก เลือ ป ฮอยจ

โซม เซ งาวม นา ก ฮลาวง อ�ื รโฮงะ ลปุง ปันฮา เฮี ละ อื ฆาื
อ�ื 8�เญอืม กอก ปุย เปอะ โฮว โซมญุ นึง เญือะ ป เญือะ�
ปุ ซาวป งาวม ก ฮลาวง อ�ื เมือ เตือง อื ไก แม ป ระ ไล ฮา
โกะ เปอะ ยุง่ ป กอก อื โซมญุ เซ� 9 ดัฮ กุม เญือะ เซ ฮอยจ
รโฮงะ แม ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �เกือฮ ปุย เฮี งาวม นึง นา
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เฮ�ี� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ� เญือม เซ ซ โซะกิจ ปิญไง่ เปอะ
ฆาื� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เฌาะ งาวม ก เตียม อื ฮา ปุย ฆาื อ�ื
10 ฮา เซ เญือม กอก ปุย เปอะ โฮว โซม� ไมจ เปอะ เลียก
งาวม ก เตียม อื ฮา ปุย� เดอมึ ป กอก เปอะ โซม เซ ซ โฮลฮ
ฮอยจ อฮั เฮี ละ เปอะ� �เอียก� เอญี งาวม ก ล่าวง เฮ�ี�
ซ อฮั เซ ละ เปอะ� เญือม เซ โม ป ฮอยจ โซม ไม่ เปอะ เซ
ซ ยุ เมาะ นัปทื ปุย ปะ� 11 โม ป ทื ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮ
ลาวง ซ โฮลฮ แม แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย� โม ป ญอม
เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซ ไก ป วุฮ ระ จอง ฮลาวง�� อฮั เซ
พะเยซู�

12 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ป กอก แตะ โซม เซ� �เญื
อม กอก เปอะ ปุย โซม เญือะ แตะ ไม่ เลียง เปอะ ปุย โฮวน�
ทัน โตว กอก ปุโฮมว เปอะ ไม่ เอียกปุ ตุเจอ เปอะ ไม่ โม ป
กอย ยว่ง เปอะ� ดัฮ เปอะ กอก โฮ� โม เซ ตึน ซ กอก โรฮ
โม เปะ โซม� ตึน ซ เลียง แม โม เปะ ตอก เลียง เปอะ โกะ
อ�ื 13 เญือม เลียง เปอะ ปุย� ไมจ เปอะ กอก โม ป ตุก ป
ญัก ไม่ โม ป เฌะ ป คาโด่ ไม่ โม ป จัก ไง่ กุต เตะ เอญี โซม
เญือะ เปอะ� 14 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ป ไมจ ละ
เปอะ นึง โอ โม เซ ซ ปุน เลียง แม โม เปะ� ซเงะ โกฮ ไอม
แม โม ป ซื ป ไซ ซ โรก ซ แตน พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ�

กัน เลียง ระ
15 ไน โม ป งาวม โซม นา เซ ติ ปุย อ�ื เญอืม ฮมอง อื โอ

เอฮี ตอก เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โม ป โฮลฮ งาวม โซม นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวนแตะ��
อฮั เซ�

16พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ปุย ติ กอก อาึง ปุย
โซม โฮวน� 17 เญอืม เติง เวลา โซม อื ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ
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โฮว รโฮงะ อื ละ โม ป เอจี กอก แตะ อาึง เซ เกือฮ ฮอยจ�
เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี โซม� เอจี ฟวยจ โครยญ เจือ
เพรยีง อื โซม เมอ�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ ปุย� 18 โม เซ ปัง
เมอ ตัง โคน ตัง ลัน รซอม แตะ� ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �อาึ
เอจี รวี ชจิ ติ เบือง� จัมเปน อาึ โฮว แลน� ปัว ลัน รซอม
แตะ�� อฮั เซ� 19 ติ ปุย อื อฮั เฮ�ี �อาึ รวี โมวก พอน กู�
ไมจ อาึ โฮว ลอง แลน โกว โมวก เซ� ปัว ลัน รซอม แตะ��
อฮั เซ� 20 ติ ปุย อื แม อฮั เฮ�ี �อาึ เดอมึ เญือะ วงั เฮ�ี มัฮ
เซ ป โอ อาึ เกียฮ ฮอยจ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

21�กวนไจ เซ เอญี รโฮงะ ป อฮั โม เซ ละ ปอเลียง แตะ�
ปอเลียง อื เซ ฮาวก รพาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ กวนไจ แตะ
เซ� �ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ตัม กอง ระ กอง แตวะ นึง ยว่ง
เฮ�ี กอก ตื เตือง ป ตุก ป ญัก� ป เฌะ ป คาโด่� ป จัก ไง�่
เกือฮ ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

22�กวนไจ อื เซ โฮว เนอมึ� ฟวยจ เซ เอญี อฮั เฮี ละ ปอ
เลียง แตะ� �ปอเลียง� อาึ เอจี ยุฮ ฮุ ตัม ดวน เปอะ อาึ ยุฮ
โครยญ เจือ� ปังเมอ เวอืฮ ลัง่ ก ม่าวง อ�ื� อฮั เซ�

23�ปอเลียง อื อฮั แม เฮี ละ กวนไจ แตะ� �โอก โฮว แม
ตัม คระ ระ คระ แตวะ ออ� ไมจ เปอะ คนัป ปุย ฮอยจ นึง
กัน เลียง เฮี เดอมึ เญือะ เญะ เฮี ซ นาวก นึง ปุย� 24อาึ อฮั
ละ เปอะ� โม ป เอจี กอก เกอะ อาึง เซ เญือะ ซ โฮลฮ โตว
โซม ป พรี อาึ เฮี ติ ปุย เนอมึ�� อฮั เซ��

ป ซ แปน ลุกซิก พะเยซู
25 เญือม เซ ปุย โฮวน โฮว ดิ ไม่ พะเยซู� พะเยซู แมฆี

ลัก่เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื 26 �ดัฮ ไก ป ฮอยจ เคะ อาึ ไม่
โอ แตะ ฮรกั อาึ โฮฮ ฮา ฮรกั แตะ มะเปือะ แตะ� ไม่ กวน
เญือะ ปุ อาวต แตะ� ไม่ เอียกปุ กวน รนัน แตะ� ไม่ จีวติ
โกะ อื ไอฮ� ปุย เซ เกียฮ แปน โตว ลุกซิก อาึ� 27ป โอญอม
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กลอม ไมะซาวแควง ยุฮ แตะ ไม่ ฟวต อื อาึ ไม่ อื เกียฮ แปน
โตว ลุกซิก อาึ�

28�โม เปะ ดัฮ ไก ป ฆวต ยุฮ เญือะ มอง แตะ รปึม� ไมจ
ปุย เซ งาวม งอ่ต เมาะ ซ โอยจ อื ฮมั� เดอมึ ซ ยุง เมาะ ไก
มาื ยุฮ แตะ ปอ ฟวยจ อื ยุฮ เญือะ เซ� 29 ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก
เซ รกา โฮ� ปัง ฟวยจ โบลวง ด่อง อ�ื เญือะ เซ ซ รมั ฆาื
อ�ื โม ป ยุ อู ซ โล่ ญวยฮ ปุย เซ ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�
30 �ปุย เฮี เคียต โรฮ ยุฮ เญือะ แตะ� ปังเมอ โอ ฟวยจ ยุฮ
อื ติ ชวง�� ซ อฮั เซ ฆาื อื ปุย เยอ�

31 �กซัต ดัฮ โอก ละ ซ รุป แตะ ไม่ กซัต ไฮญ� ดัฮ กซัต
ซ รุป ไม่ อื เซ ไก ตฮนั ยุฮ ลอา ฮมาึน� โกะ อื ดัฮ ไก ตฮนั
ยุฮ ติ ฮมาึน โน่ง� ไมจ อื งาวม งอ่ต ซ เป แตะ ไม่ โอ แตะ
เป ฮมั� 32 ดัฮ แกต ติ แตะ โอ เป อื ไมจ อื ดวน ปุย โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง แตะ เญือม ซไง ลัง่ อื ฮา ปุ แตะ ละ ซ ปัว อื
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่� 33 ตอก โรฮ เซ โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ ปุน
ละ โอเอฮี ยุฮ แตะ โครยญ เจือ เกียฮ แปน เปอะ โตว ลุกซิก
อาึ�� อฮั เซ พะเยซู�

กิฮ ป ไฆร เออมึ
(มท� 5:13; มก� 9:50)

34 �กิฮ มัฮ ป ไมจ� กิฮ ดัฮ เอจี ไฆร เออมึ ซ เกียฮ เกือฮ
แม เปอะ เออมึ ตอก เมอ� 35 ปัง ซ โกว เกือฮ แปน มุก ละ
เตะ ปุ เญือะ เกียฮ โกว อ�ื เอจี มัฮ นัม โปวฮ� ปุย ไก ฮยวก
เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

15
ไลลวง แกะ ไฆร
(มท� 18:10-14)
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1 ติ โฮน อื โม ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย มัป่ เลียก เคะ พะ
เยซู โฮวน ปุย ละ ซ งอ่ต แตะ ลปุง อ�ื 2 โม ฟารซีิ ไม่ โม คู
เพอกึ พะทัม ฆวต บวยจ ไม่ เติ แตะ พะเยซู ฆาื อ�ื �ปุย เฮี
เกียฮ รปัคัม โน่ง ปุย มัป่ เมอ� โซม ดิ โน่ง ไม่ อื เมอ�� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ�

3 พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ตอก เฮี ละ อื ฆาื อ�ื 4 �ไน
โม เปะ เฮี มัฮ ไก อื ติ ปุย ป ไก แกะ ยุฮ ติ รอย ตัว� ดัฮ ไฆร
ฮา อื ติ ตัว� ซ ยุฮ อื ตอก เมอ� แกะ รไตม โรฮ ซไตม ตัว
เซ โม่ ซ ละ อื นึง กัง เด่น ละ ซ โฮว ซาวป แตะ ป ไฆร อื
เซ ฮอยจ ละ ยุ แม แตะ� 5 ปุย เซ เญือม ยุ อื แกะ ไฆร ยุฮ
แตะ เซ ไมจ มวน เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื ยวก เอนิ กลอม ปุ
เอญี อ�ื 6 กอก ปุย่วง แตะ ไม่ ปุโฮมว แตะ เกือฮ อื ฮอยจ
เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ติ เปอะ มวน ดิ รพาวม
ไม่ อาึ� อาึ เอจี ยุ อุ แกะ ไฆร ยุฮ แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
7 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ� ตอก โรฮ เซ� ดัฮ ไก รไตม โรฮ ซไตม
ปุย ป โอ เญือะ ได่ เฌาะ รพาวม ไพรม แตะ นึง เอจี ซืไซ
แตะ� ปุย อาวต เมือง มะลอง เอจี ไมจ มวน รพาวม ไม่ อ�ื
ดัฮ แม ไก ติ ปุย ปุย มัป่ ป เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม
โคระ แตะ� ปุย อาวต นึง เมือง มะลอง ซ ไมจ มวน รพาวม
ไม่ อื โฮฮ ฮา มวน รพาวม แตะ ไม่ ปุย รไตม โรฮ ซไตม ปุย
เซ แม�� อฮั เซ พะเยซู�

ไลลวง มาื ไฆร
8 �ตอก โรฮ เซ ดัฮ ไก ติ ปุย ปรโปวน ป ไก มาื ยุฮ กาว

แทป เปอ� ดัฮ ไฆร ฮา อื ติ แทป ซ ยุฮ อื ตอก เมอ� ตึน ซ
เตี ออม ไปฮ เญือะ� ซาวป อื ฮอยจ โตะ โจง โตะ วี ฮอยจ
ละ ยุ แตะ� 9 เญือม เอจี ยุ อื กอก ปุย่วง แตะ ไม่ ปุโฮมว
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แตะ เกือฮ อื ฮอยจ เตือง โอยจ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เกือฮ ติ
เปอะ มวน ดิ รพาวม ไม่ อาึ� อาึ เอจี ยุ อุ มาื ไฆร ยุฮ แตะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 อาึ ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ติ
ปุย ปุย มัป่ ป เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ�
โม เตปด่า พะจาว ซ ไมจ มวน โรฮ รพาวม เบือ อื ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

ไลลวง ปุย ไฆร กวน
11พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ปุย ติ� ไก กวน

รเมะ ลอา� 12 ป มัฮ กวน รเคะ อื อฮั เฮี ละ เปือะ แตะ�
�เปือะ� รฆุ แปฮ เนิ คาวคอง เปอะ รโตง อาึ นึง อ�ื� อฮั
เซ� เปือะ อื เซ รฆุ เนอมึ คาวคอง แตะ เซ ละ กวน แตะ เตื
อง ลอา อ�ื�

13�ฟวยจ เซ ลอา ลอวย ซเงะ กวน รเคะ อื เซ โชะ อื รโตง
แตะ เซ� เกือฮ อื แปน มาื เตือง โอยจ อ�ื โฮว ไม่ อื ฮอยจ
เมือง ก ซไง อ�ื บรื ไจ แตะ มาื ยุฮ แตะ เซ ไม่ โซม โอยจ
โฆยญ ล่อยญ แตะ นึง อ�ื� 14�เญอืม เอจี โอยจ โอเอฮี ยุฮ
อื เซ� นึง เมือง อาวต อื เซ ฮอยจ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง
เล่ีป อ�ื ญัก เนอึม ละ อื ปุย เซ� 15 โฮว ซาวป ปัว โซม จัง
นึง ปุย เมือง เซ ติ ปุย� ปุย เซ เกือฮ อื โฮว เลียง เลีจ นึง
เพระด่าวก� 16ฆวต โซม เอนิ พัก โซม เลีจ เซ ปอ นาวก เวี
ยก แตะ จุบัน่ ปังเมอ โอ ลัง่ ไก ป เกือฮ ละ อ�ื�

17ฟวยจ เซ ปุน คิง แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื โตะ รพาวม แตะ�
ลุกจัง เปือะ เกอะ เตือง โอยจ อ�ื โอยจ โตว โซม อื อาวป
เปอ� อาึ อาวต นา เฮี ซ ยุม เยอื นึง ฆวต โซม แตะ� 18 อาึ
ซ เอญี เคะ เปือะ เกอะ� ซ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เปือะ� อาึ
เอจี พิต เตอะ ละ พะจาว� พิต โรฮ ละ ปะ โรฮ� 19อาึ เญือะ
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โปง โตว ไม่ มอยฮ ลัง่ แตะ กวน เปอะ� ปัว ปะ เมีญ อาึ แปน
ตอก ลุกจัง เปอะ ติ ปุย โรฮ�� ซ อฮั เซ ละ�

20�ฟวยจ เซ โกฮ เอญี เนอมึ เคะ เปือะ แตะ� เปือะ อื เซ
ชวน อื เน่อมึ เญอืม ซไง ลัง่ อื ฮา เญือะ แตะ� เลียก พาวม
เนอมึ นึง อ�ื ตอ เอนิ โฮว โอม อ�ื ฮงาึต อื ไม่ อ�ื

21 �กวน อื เซ อฮั เฮ�ี �เปือะ� อาึ เอจี พิต เตอะ ละ พะ
จาว� พิต โรฮ ละ ปะ โรฮ� อาึ เญือะ โปง โตว ไม่ มอยฮ ลัง่
แตะ กวน เปอะ�� อฮั เซ�

22�เปือะ อื เซ ปังเมอ กอก เอนิ อฮั อื ละ ลุกจัง แตะ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ซไจ โฮว ตุย ลปิ ป ตึก นึง ไมจ แตะ จาวป
ละ อ�ื จาวป ไฌม นึง ด่อยฮ อ�ื จาวป โรฮ เกิป นึง ชวง
อ�ื 23 โฮว เมือะ โรวก กวน โมวก โกลยญ เซ� มอก� ไมจ
เอะ เลียง ปุ แตะ นึง อ�ื เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน ดิ รพาวม
ไม่� 24กวน เนอะ เฮี เอจี เมาะ ป ยุม ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี
โกฮ ไอม แม� เอจี ไฆร ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ แม ยุ
ปุ แตะ�� อฮั เซ เปือะ อ�ื เญือม เซ เลียง เนอมึ ปุ แตะ ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ�

25 �เญอืม เซ กวน โรง อื ปุก เญอืม อาวต อื นึง ชจิ� เญื
อม เอจี เอญี อื ฮอยจ ซดิ ไม่ เญือะ แตะ ฮมอง เซียง ซึง เซี
ยง แน โอเอฮี ไม่ เซียง ครางึ โมง ฆู ปุย ละ ป ฟอน� 26กอก
ลุกจัง แตะ เอญี เคะ แตะ ฆาื อื ติ ปุย� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�เมอ ป ยุฮ โม เปะ เอ�� อฮั เซ� 27 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �ป
มัฮ ปุ เปอะ เซ เอจี เอญี� เปือะ เปอะ เอจี มอก กวน โมวก
โกลยญ เซ ละ อื นึง เอญี กวน อื ไม่ กอ บาึง แตะ�� อฮั เซ�

28 �กวน โรง อื เซ รอก พาวม� ญอม โตว เลียก โตะ
เญือะ� เปือะ อื เซ โอก ฆาื อื ปัว อื เลียก� 29 ปุย เซ อฮั อื
ละ เปือะ แตะ ตอก เฮ�ี �งอ่ต แลน� เอจี ไก เมาะ เมอ เนอึ
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ม ยุฮ อาึ กัน ละ ปะ อา� ยุฮ ละ เปอะ ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ
ลฮาึง แตะ� ไก โตว เญอืม โอ เนองึ ป อฮั เปอะ ติ ชวง เนอึ
ม� เมอ ป เกือฮ เปอะ เนิ อ�ี กวน ปิ บ่ได่ะ ปะ เกือฮ เปอะ
โตว ละ อาึ ติ ชวง ละ ซ เลียง อาึ ปุโฮมว แตะ นึง� 30 เมือต
กวน เปอะ ป โอยจ ยุฮ คาวคอง เปอะ นึง มอจังคึต เซ เอจี
เอญี� ปะ ปังเมอ มอก เอนิ เปอะ กวน โมวก โกลยญ ละ��
อฮั เซ�

31 �เปือะ อื เซ โลยฮ แม โรฮ อื ละ กวน แตะ ตอก เฮ�ี
�กวนงกั� ปะ เอจี อาวต ลอป เปอะ ไม่ อาึ� โอเอฮี ยุฮ ฮุ เตื
อง โอยจ อื เอจี มัฮ คอง ปะ� 32 เอจี ปุก ละ เลียง เงอะ ปุ
แตะ ไม่ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่ ปุ แตะ� ปุ เปอะ
เอจี เมาะ ป ยุม ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โกฮ ไอม แม� เอจี
ไฆร ติ โฮน� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮลฮ แม ยุ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ
กวน เซ แตะ��

16
ป กุม กัน โอ เนอมึ รพาวม

1พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไพรม อื ไก ปุย กอย
ติ� ไก กวนไจ ป กุม กัน ยุฮ ติ ปุย� ป กอย เซ ฮมอง ไจ ป
กุม กัน ยุฮ แตะ เซ มาื ยุฮ แตะ ไอฮ พาวม แตะ� 2ปอเลียง
อื เซ กอก ปุย เซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ฮมอง ไล
ลวง กัน ยุฮ ปะ เซ� เมอยุ ยุฮ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ปะ
เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว กุม กัน ยุฮ อาึ� ไมจ เปอะ โรวก
เปลีฮ บัน่ชี ยุฮ เปอะ ละ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3�ป กุม กัน เซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปเล่ีย ปอเลียง
อาึ เอจี ซ เกือฮ อาึ โอก ฮา กัน ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก
เมอ แล� ซ ยุฮ กัน ปวก เตะ ปุ ปุน ปวก� ซ ซาวป ปัว ปุย
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ตัน ละ แตะ โซะกิจ โรฮ ฆาื� 4 เออ� อาึ ยุง เงอะ ตอก ซ
ยุฮ แตะ� ดัฮ ยุฮ ตอก เซ ปัง โอ เญือะ โฮลฮ ยุฮ กัน เฮี ตึน
ซ ไก ป รปัคัม อาึ เกือฮ อาวต นึง เญือะ แตะ�� อฮั เซ โตะ
รพาวม แตะ�

5 �ปุย เซ กอก โม ป ไก รมะ นึง ปอเลียง แตะ เซ ฆาื อ�ื
อฮั เฮี ละ อื ติ ปุย� �ปะ ไก เมาะ เมอ รมะ เปอะ นึง ปอเลียง
อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

6 �ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �รมะ ลออยฮ นึง ติ รอย
ปุง�� อฮั เซ ละ อ�ื ป กุม กัน เซ อฮั เฮ�ี �เฮิ บัน่ชี รมะ
เปอะ� งาวม ละ� ซไจ เฌาะ ไซฮ เกือฮ แปน รฮอน ปุง
โฮ�� อฮั เซ ละ ป รมะ เซ�

7 �อฮั แม อื ละ อื ตอก เฮี ติ ปุย� �ปะ เมอะ� ปะ ไก
เมาะ เมอ รมะ เปอะ นึง ปอเลียง อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย
เซ โลยฮ อ�ื �รมะ เฮงาะ นึง ติ เปือน รดู ระ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ป กุม กัน เซ อฮั เฮ�ี �เฮ�ิ บัน่ชี รมะ เปอะ� เฌาะ ไซฮ
เกือฮ แปน ซเตะ รอย โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 8 ฟวยจ เซ ปอ
เลียง อื จัมเปน ลื ป กุม กัน ยุฮ แตะ ป มัฮ ปุย บ่วก เซ� นึง
ยุ อื เฮยีง ลอน อื นึง กัน ยุฮ อื เซ�
�โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ เญอืม คิต อื กัน ยุฮ แตะ

ไม่ ปุ แตะ เฮยีง ฮา ปุย บลัฮ ลัก่ ก ซเปีย อ�ื 9 มัฮ เซ ป อฮั
อาึ ฆาื อื ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ โกว คาวคอง ยุฮ เปอะ
นึง ปลัฮเตะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ ปุโฮมว แตะ ละ โกะ แตะ นึง�
ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปัง โอยจ คาวคอง ยุฮ เปอะ นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี พะจาว ซ รปัคัม โม เปะ นึง เญือะ ตอน ฮมัน โอ
เญือะ ไก ลอยจ�

10 �ปุย ดัฮ เนอมึ รพาวม นึง ไลลวง ป แตวะ ไล� ซ เนอึ
ม โรฮ รพาวม นึง ไลลวง โอเอฮี ระ ไล� ปุย ดัฮ โอ ซื นึง
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โอเอฮี แตวะ ไล� เกียฮ ซื โตว โรฮ นึง โอเอฮี ระ ไล� 11 โม
เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนอมึ รพาวม นึง ไจ แตะ คาวคอง นึง ปลัฮ
เตะ� พะจาว อมั ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ ไปญ คาวคอง โอ เกีย
ฮ ไลจ เกียฮ ไฆร� 12 โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนอมึ รพาวม นึง
ไปญ แตะ โอเอฮี ยุฮ ปุย ไฮญ� พะจาว ซ เกือฮ โตว โรฮ โอ
เอฮี ป ลัง มัฮ คอง โกะ เปอะ เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื

13�ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ รซอฮ ละ กุม แตะ ลอา�
ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ตึน ซ เกละยุ อื ติ� ตึน ซ แด่น ยุ อื ติ� โต
เซ ซ ฮรกั อื ติ� ซ จัง อื ติ� ตอก โรฮ เซ โม เปะ เกียฮ บรุก
แปน เปอะ โตว กวนไจ พะจาว ไม่ กวนไจ เละ มาื�� อฮั เซ
พะเยซู�

14 โม ฟารซีิ มัฮ ป ฮรกั มาื� เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก
เซ โครยญ เจือ โล่ ญวยฮ พะเยซู ฆาื อ�ื 15 พะเยซู อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตอก ป ซืไซ ละ แลน ปุย
แตะ โน่ง� พะจาว ปังเมอ ยุง อื โตะ รพาวม โม เปะ� โฮวน
ป อฮั ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป ไมจ เจอ� ละ แลน พะจาว อื ปัง
เมอ มัฮ ลัง่ ป ฆอก ลัมเลือ ละ อ�ื

ป อฮั พะเยซู โฮวน เจือ
16�กา เฆียง ฮอยจ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เยอ�

มัฮ โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ป ไซฮ ป ซึป ลปุง พะจาว โน่ง ป
แปน ลักทัน แตะ ละ ปุย� เคียง เอจี ฮอยจ โยฮนั เซ� ปุย
ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ ไม่ ไลลวง บัน่เมือง
ยุฮ อ�ื ปุย เมาะ ป เลียก นึง อื มัฮ ตื ป คนัป ติ แตะ เลียก
เตือง โอยจ แตะ� 17 ซ ไฆร เตะ ไม่ มะลอง เงอ เยอื ลัง่ ฮา
ซ ไฆร ป ตึก นึง แตวะ ไล แตะ นึง โกตไม ยุฮ พะจาว�

ไลลวง ละ ปุย ปุยเญือะ แตะ
(มท� 19:1-12; มก� 10:1-12)
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18 �ดัฮ ปุย ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� โฮว ไอฮ แม ปรโป
วน โคระ เญือะ แตะ� ปุย เซ มัฮ เลน อื จุ� ป ไอฮ ปรโปวน
ป เอจี ละ ปุย เญือะ อื เซ มัฮ โรฮ ปุย เลนจุ โรฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง ปุย กอย ไม่ ลาซะโร
19 �ไพรม อื ไก ปุย กอย ติ� กอ นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เค

รองึ ตึก นึง คึ แตะ� โซม ซัก กุก เตือ โซม ไมจ ไอจ มวน โค
รยญ ซเงะ่� 20 ไก แม ปุย ตุกญัก ลัมเลือ นึง ติ ปุย� มอยฮ
อื มัฮ ลาซะโร� เบราะ เตือง โม่ว แตะ� กลอม ปุย ตาว อาึง
นึง โบ รเวอืะ ฆรุง เญือะ ป กอย เซ� 21 ปุย ตุก เซ รไม่จ
โซม อาวป โฮฮ อาวป บรอต เญือะ ป กอย เซ� ตุก เอนิ ปอ
โฮลฮ เซาะ เคลือก เบราะ อ�ื

22 �กังเคะ เอ ปุย ตุก เซ ยุม� โม เตปด่า โรวก อื เกือฮ
อาวต โบ อปัราฮมั� ปุย กอย เซ ยุม โรฮ� รปาึง ปุย� 23 โซะ
เนอมึ ป อาวม อื นึง เมือง ป ยุม เซ� เมือต ซาวป งนั โอเอฮี
ชวน อปัราฮมั ก ซไง อ�ื อาวต ลาซะโร โบ อ�ื 24 เดือะ
อฮั เฮี ละ อปัราฮมั ฆาื อ�ื �อปัราฮมั เปือะ เอะ� ปัว ปะ
เลียก พาวม นึง แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ ลาซะโร ฮอยจ นา
เฮ�ี เกือฮ ชตึ ด่อยฮ แตะ โตะ รอาวม เกือฮ เจีจ ดัก อาึ นึง
อื เกือฮ ฮลอง เญี่ยะ� โซะ ลอน เอนิ ป อาวม อาึ โตะ งอ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อปัราฮมั�

25 �อปัราฮมั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �กวน� ปะ ไมจ
เปอะ ไตม เญือม ไอม ลัง่ แตะ� ปะ โฮลฮ เปอะ ป ไมจ โค
รยญ เจือ� ลาซะโร ปังเมอ โฮลฮ ป ฆอก โครยญ เจือ�
ปเล่ีย เฮี ลาซะโร เอจี อาวต ไมจ อาวต มวน นา เฮ�ี ปะ ปัง
เมอ โฮลฮ เปอะ อาวม ป โซะ� 26 โนก ฮา เซ ซน่ะ เอะ ไม่ โม
เปะ เฮี ไก โตะ ครุฮ โด่ะ นึง� ปุย ปัง ฆวต เตือง เน่อมึ นา
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เฮี ฮอยจ ละ โม เปะ เกียฮ เตือง โตว� ปัง ฆวต เตือง เน่อมึ
ก อาวต โม เปะ ฮอยจ นา เฮี ปุ โรฮ เกียฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

27�ป กอย เซ อฮั เฮ�ี �อปัราฮมั เปือะ เอะ� ดัฮ มัฮ ตอก
เซ อาึ ปัว ปะ เกือฮ ลาซะโร โฮว ฮอยจ เญือะ เปือะ เกอะ�
28 นา เซ อาึ ไก ลัง่ พอน ปุย เอียกปุ อู� เกือฮ ลาซะโร โฮว
ซตอก เดอมึ โม เซ โอ ซ ฮอยจ โรฮ นา ก โซะ ลอน ป อาวม
ปุย นา เฮ�ี� อฮั เซ�

29 �อปัราฮมั อฮั เฮ�ี �โม เอียกปุ เปอะ เอจี ไก พะทัม
ไซฮ ไอ โมเซ อาึง ละ อ�ื เอจี ไก โรฮ พะทัม ไซฮ โม ป ซึป
ลปุง พะจาว อาึง ละ อ�ื ไมจ อื งอ่ต ป อฮั โม เซ นึง พะ
ทัม�� อฮั เซ ละ อ�ื

30�ปุย กอย เซ อฮั เฮ�ี �อปัราฮมั� เปือะ เอะ� แปน โตว
ตอก เซ� ดัฮ ไก ป โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ฮอยจ เคะ อื
โฮ� ตึน ซ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ เบือ
อ�ื� อฮั เซ�

31 �อปัราฮมั อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เซ โอ ญอม งอ่ต ป
อฮั ไอ โมเซ ไม่ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ปัง โกฮ ไอม
แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ปุ โรฮ ซ งอ่ต อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื�

17
โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
(มท� 18:6-7; 21-22; มก� 9:42)

1พะเยซู อฮั แม เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �โอเอฮี ป เกือฮ
ปุย ยุฮ ป พิต เตอ ตึน ซ ไก แนฮ� ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
เซ ปังเมอ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื อ�ื 2 ฮา ซ เกือฮ อื โม กวนดุ
แตวะ เฮี ยุฮ ป พิต ติ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮ
งาะ ไม่ โงก โกะ แตะ� เกือฮ ปุย น่ากึ แตะ โตะ ปลัฮ รอาวม
ก โด่ะ อื ซ ฌักแฟน ลัง่ ละ อื ฮา เซ� 3 ไมจ เปอะ แฮน ติ
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แตะ� ดัฮ เอยีกปุ เปอะ ยุฮ ป พิต ละ เปอะ ไมจ เปอะ ซตอก
รเงอ่มึ� ดัฮ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ เญือะ ไมจ เปอะ
โตว ทื� 4 ปัง ยุฮ ป พิต ละ เปอะ ติ ซเงะ อาแลฮ โฮน� ดัฮ
ฮอยจ แม เคะ เปอะ เตือง อาแลฮ โฮน อื ไม่ อฮั อื เฮี ละ
เปอะ� �อาึ เอจี เฌาะ เอาะ รพาวม แตะ�� ดัฮ อฮั เซ ละ
เปอะ� เญือะ ไมจ เปอะ โตว ทื�� อฮั เซ�

รพาวม เจือ
5 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ พะโองจาว� �ปัว เปอะ เกือฮ

รพาวม เจือ เอะ ระ ฮา ไพรม แตะ�� อฮั เซ�
6 พะโองจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ ไก รพาวม เจือ

เมาะ โนง มาซเทิต ติ โนง โน่ง� ปุน อฮั เปอะ ละ โคะ มอน
เฮี ตอก เฮ�ี �ตอยจ ไอฮ ติ เปอะ โฮว เซอมึ ไอฮ ติ เปอะ
โตะ ปลัฮ รอาวม เซ�� ดัฮ เปอะ อฮั เซ ละ� ซ เนองึ อื ป อฮั
เปอะ�� อฮั เซ�

กัน ยุฮ กวนไจ
7 �โม เปะ เอ� มัฮ ไก กวนไจ เปอะ ติ ปุย ป โฮว ไท ชจิ

ญุ่ก� แลน แกะ ยุฮ เปอะ ญุ่ก� ดัฮ เอจี เอญี โฮ� เมอ ซ อฮั
เปอะ ละ อ�ื �ซไจ เอญี งาวม โซม�� อมั ซ อฮั เปอะ เซ
ละ� 8 แจง โอ เปอะ ซ อฮั ละ อื ตอก เซ� ฮา เซ ตึน ซ อฮั
เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �โกยฮ อาวป โตะ ฮงา ละ อาึ� ฟวยจ
เซ ลโปลฮ เครองึ เปอะ� ปอก อาวป โตะ ฮงา ละ อาึ ฮมั�
ฟวยจ เซ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ โซม ไอฮ�� ตึน ซ อฮั เปอะ
เซ ละ� 9กวนไจ ปุย ดัฮ ยุฮ กัน เมาะ ดวน ปอเลียง แตะ ยุฮ
โน่ง โฮ� ปอเลียง อื อมั ซ รโฮงะ รพาวมญันด่ี แตะ ละ กวน
ไจ แตะ เซ� รโฮงะ โตว อ�ื เตอ มัฮ กัน ลัง ยุฮ อ�ื 10 โม
เปะ ตอก โรฮ เปอะ เซ� ปัง เอจี ปุน ยุฮ เปอะ ตัม ดวน พะ
จาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ อฮั เฮ�ี �เอะ มัฮ กวน
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ไจ ทัมมด่า� ยุฮ โตว กัน โฮฮ ฮา ลัง ยุฮ แตะ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ��

พะเยซู เกือฮ ป ลาวต ไฮ 10 ปุย
11 เญือม โฮว พะเยซู นึง คระ ละ ซ ฮาวก แตะ เวยีง เย

รูซาเลม� โฮว คระ ซน่ะ จังวตั ซามาเรยี ไม่ จังวตั กาลิลี�
12 เญอืม เอจี ซ เลียก อื นึง ยว่ง ติ� รโตฮ ยุ ปุย ลาวต กาว
ปุย� โม เซ ชุง ก ซไง อ�ื 13อฮั เฮี เรยีง� �เยซู� จาวไน ยุฮ
เอะ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง โม เอะ�� อฮั เซ�

14 พะเยซู เมือต เอจี ยุ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ โฮว
เคะ โม ซตุ� เกือฮ แลน เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ ไฮ
เอนิ ลไล โฮว อื นึง คระ ลาวต อื เซ�

15 ติ ปุย อ�ื เมือต ยุ ไฮ แตะ� แม ลืลาว พะจาว ไม่ ลเลาะ
เรยีง แตะ� 16 นุ่ม เอนิ ติ แตะ โบ ชวง พะเยซู� ญันด่ี เนอึ
ม ไม่ อ�ื ปุย เซ มัฮ โม ซามาเรยี�

17 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เนาะ ออ โม่ ไก กาว ปุย ป ไฮ เยอ�
ซไตม ปุย อื เซ อาวต ก เมอ� 18 อมั มัฮ โอ อื ไก ป ฆวต
แม ลืลาว พะจาว โนก ฮา ปุย ตังเมือง ติ ปุย เฮ�ี� อฮั เซ�
19 �โกฮ ชุง� เอญี เมิฮ� รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ
ไฮ�� อฮั เซ ละ ปุย เซ�

ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
20 โม ฟารซีิ ไฮมญ ไลลวง เญอืม ซ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะ

จาว นึง พะเยซู� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ตอก ฮอยจ
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว มัฮ โตว ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ�
21 �เฮ�ิ อาวต นา เฮ�ี� ไก โตว ป ซ อฮั เซ� �ตึต แตะ�
อาวต นา เซิต�� ป ซ อฮั เซ ปุ โรฮ ไก� ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ
พะจาว เอจี อาวต กไน ปุย�� อฮั เซ�
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22 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ซ ไก ติ
ซเงะ เญือม ซ ฆวต ยุ โม เปะ เวลา ยุฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
เอ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ ยุ� 23 ซ ไก งอ่น ป ซ อฮั ละ
โม เปะ ตอก เฮ�ี �ตึต แตะ� อาวต นา เซิต�� ซ อฮั เซ ละ
เปอะ� �เฮ�ิ อาวต นา เฮ�ี� อฮั แม เซ ละ เปอะ งอ่น� ปุ
โอก โฮว ซาวป ฆาื อ�ื 24 ปลุกปลัก เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ ซ
เปีย ฮอยจ ลัก่ เลียก ซเงะ ตอก ออฮ� เญือม ซ ฮอยจ กวน
ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� 25 กา เซ ปังเมอ ไมจ
อื โอต ป โซะ ป คระ โฮวน เจือ� ปุย เจน เฮี ซ ญอม โตว
รปัคัม อ�ื

26 �มัฮ เจน โนอา โฆะ ตอก ออฮ เญือม ซ เติง เวลา ยุฮ
กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� 27 เจน เซ ปุย
โซม ญุ่ก กุก ญึม� เญือะ ป เญือะ� เอญี ป เอญี� ฮอยจ ละ
ซเงะ เลียก โนอา โตะ โล่ง� เญือม เซ ปุย ฮอยจ เลอปึ เอนิ
รอาวม� ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ�

28 �มัฮ เจน โลต ตอก ออฮ ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ� เจน
เซ ปุย โซม ญุ่ก กุก ญึม โรฮ� ป โชะ โอเอฮี� โชะ อ�ื ป
รวี โอเอฮี� รวี อ�ื ป ซมา ลโลวง โอเอฮี� ซมา อ�ื ป ยุฮ
เญือะ� ยุฮ อ�ื 29 ซเงะ โอก โลต ฮา เมือง โซโด่ม� เมือง
เซ ปังเมอ ราื งอ ละ ไม่ มัต เน่อมึ มะลอง ตอก ราื แพร โฮ�
ปุย นึง อื ยุม เอนิ เตือง โอยจ แตะ�

30 �ซเงะ ซ ฮอยจ เปลีฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ติ แตะ ซ มัฮ
โรฮ ตอก เซ โรฮ� 31ซเงะ เซ ป อาวต นึง ดัต่ฟะ เญือะ แตะ
ไมจ โตว อื เลียก ตุย โอเอฮี ยุฮ แตะ โตะ เญือะ� ตอก โรฮ
เซ� ป อาวต นึง ชจิ ไมจ โตว อื เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ�
32 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ปรโปวน เญือะ โลต� 33 ป ริ ฮ
ลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอึม แตะ� ป
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ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เนอมึ แตะ�
34 อาึ อฮั ละ เปอะ� ซาวม เซ ปรเมะ ลอา ปุย ป ไอจ ดิ นึง
เตียง ติ� พะจาว ซ ตุย อื ติ� ซ ละ อาึง อื ติ� 35ปรโปวน ป
โตฮ ดิ เฮงาะ ลอา ปุย� ซ ตุย โรฮ อื ติ� ละ อาึง อื ติ�� อฮั
เซ� 36 (ปรโปวน ป อาวต ดิ นึง ชจิ ลอา ปุย� ซ ละ ตุย โรฮ
อื ติ� ละ อาึง อื ติ��*

37 เญอืม ฮมอง อื อฮั อื ตอก เซ โม ลุกซิก อื ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �พะโองจาว� โอเอฮี เซ ซ เกิต ซ ไก ก เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อ�ื �อาวต โอเอฮี ยุม ลัก่ ออฮ เรยีง
กอ รโจะ โรฮ ลัก่ เตฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18
ไลลวง แมฮงั ไม่ ป รเตีฮ โอเอฮี

1 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ อื ติ ไลลวง นึง
ซ เกือฮ อื ไววอน ลอป ไม่ โอ อื ซ เกือฮ ชุม รพาวม นึง กัน
ไววอน แตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไพรม อื ไก ยว่ง ติ� ไก ป ร
เตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ติ ปุย� ปุย เซ ฮลัต โตว นึง พะจาว�
นัปทื โตว ปุย� 3 ยว่ง เซ ไก โรฮ แมฮงั นึง ติ ปุย� ฮอยจ
แนฮ เคะ ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี เซ� ปัว อื รเตีฮ โอเอฮี ละ
แตะ ตอก เฮ�ี �ปัว ปะ เรอมึ รเตีฮ โอเอฮี ละ อาึ ไม่ ป บ่วก
ละ อาึ เซ ตัม ซื อ�ื� อฮั แนฮ เซ ละ อ�ื

4 �ป รเตีฮ รตุม เซ เล่ีญ ซ ญอม เรอึม อ�ื กัง เคะ เอ
อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �ปัง โอ อาึ ฮลัต นึง พะจาว ไม่ โอ
แตะ นัปทื ปุย� 5 จัมเปน อาึ เรอมึ รเตีฮ โอเอฮี ละ แมฮงั เฮี
ตัม ซื อื นึง ฮอยจ ซุกซัก ลอป อื กัน อาึ เฮ�ี เมือต โอ ซ ยุฮ
ละ อื ตอก เซ อาึ เอจี ซ เตือ ซ ออป นึง ฮอยจ ลอป อื เคะ
แตะ�� อฮั เซ��
* 17:36 17:36 17:36 พะทัม ไซฮ ไพรม ปุย ไก โตว คอ 36 นึง�
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6พะโองจาว อฮั แม เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �ไมจ เปอะ งอ่ต
ป อฮั ป รเตีฮ รตุม บ่วก รพาวม เซ� 7พะจาว อมั โอ ซ เรอึ
ม รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อื ละ ป เอจี เลือก แตะ� ป กอก ปัว นึง
แตะ เตือง ซเงะ่ รซาวม เซ� อมั แกต เปอะ มอง อื เล่ีญ กา
ซ เรอึม แตะ� 8 อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะจาว ซ รเตีฮ
เนอึม อื ละ อื ตัม ซื อ�ื ซ ไกลจ เรอึม อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ
เญอืม ซ ฮอยจ แม กวน ปุย ปลัฮเตะ อมั ซ ยุ ไก ลัง่ รพาวม
เจือ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อมั โอ ซ ยุ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะ
เยซู�

ป เกป พาซี โอเอฮี ไม่ ปุย ฟารซีิ
9พะเยซู รโฮงะ โรฮ ลปุง ปันฮา เฮี ละ โม ป แกต ติ แตะ

ซืไซ ไม่ เพยีก แตะ ปุย ไฮญ� 10 อฮั เฮี ละ อ�ื �ไก ปุย ลอา
ปุย ฮาวก ดิ นึง วฮินั ละ ซ ไววอน แตะ� ติ ปุย อื มัฮ โม ฟา
รซีิ� ติ อื มัฮ ป เกป พาซี โอเอฮี� 11ฟารซีิ เซ โกฮ ชุง� ไว
วอน อู ลอก โกะ แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ญันด่ี ไม่ ปะ
นึง โอ อาึ ฆอก ไล ตอก ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ โตว
ป ฆวต ไอฮ ลอน� บ่วก โตว� มัฮ โตว ป เลน จุ� อาึ ยุฮ
โตว ตอก ยุฮ ปุย ไฮญ อ�ื อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ นึง โอ อาึ ตอก
ป เกป พาซี โอเอฮี เซ� 12 ไน ติ ควป ซเงะ อาึ เออปึ ป โซม
แตะ ลอา ซเงะ โครยญ ควป� โอเอฮี โฮลฮ โฮะ กาว ปุน อาึ
ทไว เยอะ ติ ปุน โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

13 �ป เกป พาซี โอเอฮี เซ ชุง ก ซไง อ�ื โรวต โตว งนั มะ
ลอง เฟือฮ� ดิฮ รน่าวก แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โอ พะจาว�
อาึ มัฮ ปุย มัป่� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ��

14พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี มัฮ ปุย
เกป พาซี นึง อื เซ ป เอญี ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ละ งอ่ต พะ
จาว อ�ื มัฮ โตว ปุย ฟารซีิ นึง อ�ื โม ป ทื ติ แตะ ระ จอง ติ
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แตะ ฮลาวง ซ โฮลฮ แม แปน ปุย ตุ ปุย เตียม ฮา ปุย� โม
ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซ ไก ป วุฮ ระ จอง ฮลาวง��
อฮั เซ พะเยซู�

พะเยซู ยอ่ง เตะ แตะ ราว กวนดุ
15 เญือม เซ ไก โรฮ งอ่น ป ตาว กวนงกั ฮอยจ เคะ พะ

เยซู นึง ซ เกือฮ อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว อ�ื โม ลุกซิก อื เญอืม
ยุ อื ยุฮ โม เซ อื ตอก เซ คัต อื ฆาื อ�ื 16พะเยซู ปังเมอ กอก
โม กวนดุ เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ ปุย� �เกือฮ เอญี
เคะ อาึ เมิฮ โม กวนดุ เซ� ปุ เญือะ คัต เฟือฮ� เอจี มัฮ ปุย
ตอก กวนดุ โม เฮี ป โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง
แตะ� 17 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก
ป โอ ญอม ไอฮ ไลลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ตอก ไอฮ กวน
ดุ แตวะ อ�ื ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่เมือง เซ เฟือฮ�� อฮั
เซ�

ไลลวง ปุย กอย ติ ปุย
(มท� 19:16-30; มก� 10:17-32)

18 ไก ป ตัตเตียง โม ยวิ ติ ปุย� ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี
�อาจาน� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ อาจาน ไมจ� อาึ ซ ไมจ ยุฮ
ตอก เมอ เดอมึ ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

19 พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ อฮั เปอะ ไมจ
ละ อาึ อ�ื ไก โตว ป ไมจ ป ญุ่ก โนก ฮา พะจาว ติ โตน เนอ�
20 ปะ เอจี ยุง เปอะ ป อฮั พะจาว อาึง นึง พะทัม ตอก เฮ�ี
�ปุ เลน จุ อู� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุ บระ ปุ ปอก� ปุ แปน
พีญัน โอ เนอมึ� ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั เซ�
มัฮ เซ ป อฮั พะจาว อาึง��
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21 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื
อาึ เอจี เนอึง โครยญ เจือ เน่อมึ เญือม แตวะ แตะ ลัง่��
อฮั เซ�

22 พะเยซู เญือม ฮมอง อื ป อฮั อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ
วติ ลัง่ เปอะ ติ เจือ โน่ง� เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ เซ ไมจ เปอะ
โชะ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ ป ตุก ป ญัก� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ พอม ป โฮลฮ เปอะ นึง เมือง มะลอง�
ฟวยจ เซ โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปุย เซ เมือต เอจี ฮมอง โอเอฮี ตอก เซ� ตุก เนอมึ ตุก
แนม รพาวม ฆาื อื นึง มัฮ แตะ ปุย โฮวน โอเอฮี ยุฮ� 24 เญื
อม ยุ พะเยซู ดักโดวง นา อื ตอก เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �กัน
ซ เลียก ปุย กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ มัฮ เนอึม ป
ญัก� 25 ซ ลอต อุต โตะ ญิ อ�ี เยอื ลัง่ ฮา ซ เลียก ป กอย
นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ปุย�� อฮั เซ�

26 โม ป ฮมอง ป อฮั อื เซ ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ โปน มัป่ เปอ�� อฮั เซ�

27พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุฮ� พะ
จาว เกียฮ ยุฮ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

28 เญือม เซ เปโตร อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี ละ เญือะ ละ ม่า
แตะ ละ ซ ฟวต แตะ ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ
อ�ื ดัฮ ปุย ละ เญือะ ม่า แตะ� ไม่ ปุย เญือะ แตะ� ไม่ เอยีก
ปุ ตุเจอ แตะ� ไม่ มะเปือะ กวน รนัน แตะ� เบือ บัน่เมือง
ยุฮ พะจาว� 30 นึง เจน เฮี ปุย เซ ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา ไพรม
แตะ� นึง เจน ลั่กกา อื ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ
แตะ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ พะเยซู�
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พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 20:17-19; มก� 10:32-34)

31พะเยซู บะ โรวก ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื อฮั
เฮี ละ อ�ื �งอ่ต แลน� เอะ ซ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซาเลม�
เมาะ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว นึง ไลลวง กวน ปุย ปลัฮ
เตะ� ซ เกิต เนอมึ ละ อื นา เซ โครยญ เจือ ตอก เอจี อฮั อื ซ
เกิต โฮ� 32 ปุย ซ มอป กวน ปุย ปลัฮเตะ ละ ปุย ตัง เมือง�
ปุย ตังเมือง เซ ซ โล่ ญวยฮ อ�ื ซ เพียก แฮม อ�ื ซ โดยจ
อ�ื 33ซ เฟียต ซ ปุฮ อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง
อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื

34 โม ลุกซิก อื คาว โตว ไจ อื เฟือฮ ป อฮั อื เซ� ไลลวง
เซ ตอก เยอื โอเอฮี ป เม่าะ ฮา อื โฮ� ยุง โตว ป อฮั พะเยซู
ไม่ ไลลวง เซ�

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไฮ ติ ปุย
35 เญอืม เอจี ซดิ ซ ฮอยจ พะเยซู ละ เวยีง เยรโีค� ไก ปุย

จัก ติ� งาวม โบ คระ ปัว โอเอฮี นึง ปุย� 36 ปุย เซ เมือต
ฮมอง เซียง ปุย โฮวน ป โฮว พา แตะ เซ� ไฮมญ ไลลวง อื
นึง ปุย ฆาื อ�ื 37 ปุย โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ โฮว พะเยซู ยว่ง
นาซาเรต คระ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

38 ปุย จัก เซ อฮั เฮี เรยีง� �เยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว
ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ�

39 โม ป โฮว รกา เซ คัต อ�ื ดวน อื อาวต โฆย� ปุย จัก
เซ ปังเมอ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง ฮา ไพรม แตะ� �ป มัฮ จัต
เจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ�

40พะเยซู ลโล่ะ ชุง ฆาื อ�ื ดวน ปุย ตาว ป จัก เซ ฮอยจ
เคะ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ อื พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
41 �เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย
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เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะโองจาว� ปัว ปะ เกือฮ ไง่ อาึ เกีย
ฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

42 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮี เมิฮ� รพาวม เจือ
เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 43 ปุย จัก เซ เกีย
ฮ ยุ เอนิ โอเอฮี จุบัน่ เอนิ� ลอต เอนิ โฮว ฟวต พะเยซู นึง
คระ โฮว อื เซ� ญันด่ี ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื โม ลัปซด่อน เมือต
ยุ อื ลืลาว โรฮ พะจาว ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�

19
ไลลวง ซักไค

1พะเยซู ฮอยจ นึง เวยีง เยรโีค� โฮว ตัม กอง เวยีง เซ�
ตะ ลอต ฮา เวยีง เซ� 2 นา เซ ไก ฮวันา ป เกป พาซี โอเอฮี
นึง ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ ซักไค� มัฮ ปุย กอย� 3 ปุย เซ ไก
รพาวม ฆวต ยุ พะเยซู ปังเมอ โอ เกียฮ ยุ อื นึง โฮวน ลอน
ปุย นา เซ� โกะ อื มัฮ ปุย เตียม ไม่ อ�ื 4 ตอ โฮว ฆาื อื ลั่
กกา ปุย คระ ซ โฮว พะเยซู เซ� ฮาวก โคะ เม ติ ละ ซ เกือฮ
อื ติ แตะ โฮลฮ ยุ พะเยซู�

5พะเยซู เญือม ฮอยจ อื นา เซ งนั ซักไค เซ� อฮั เฮี ละ
อ�ื �ซักไค� ซไจ เลีฮ� เนาะ เฮี ไมจ อาึ โฮว ฮาวก เญือะ
เปะ�� อฮั เซ� 6 ซักไค เซ ซไจ เอนิ เลีฮ� เอญี รปัคัม พะ
เยซู ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

7 ปุย เมาะ ป ยุ อู� บระ ปุปิ ฆาื อื ละ พะเยซู เตือง มู แตะ�
อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี เกียฮ ซ โฮว ฮาวก โน่ง เญือะ ปุย มัป่ เมอ��
อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

8ฟวยจ เซ ซักไค โกฮ ชุง อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โอ พะโอง
จาว� คาวคอง ยุฮ แตะ อาึ ซ เกือฮ ละ ป ตุก ป ญัก บลัฮ�
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เมาะ เอจี บ่วก อาึ ละ ปุย� อาึ ซ รแม่ แม ละ อื ปาวน เตะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

9พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เนาะ เฮี ปุย ไน เญือะ เฮี เอจี โปน
อื มัป่ ยุฮ แตะ� ปเล่ีย เฮี ปุย เฮี เอจี มัฮ โรฮ จัตเจือ อปัรา
ฮมั� 10 เอจี มัฮ ฆาื เซ ป ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื มัฮ
ฮอยจ อื ละ ซ ซาวป แตะ ป ไฆร ฮา คระ ไม่ เรอึม อื เกือฮ
โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ�� อฮั เซ�

ลปุง ปันฮา ไลลวง มาื กาว แทป
11 พะเยซู รโฮงะ แม ลปุง ปันฮา ละ โม ป ฮมอง ป อฮั

แตะ เซ ติ เจือ� เญือม เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ อื นึง เวยีง เย
รูซาเลม� โม เซ มัฮ แกต อื บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ซ ฮอยจ
ไน วงั เซ เอนิ� 12 มัฮ เซ ป รโฮงะ พะเยซู ไล เฮี ละ อื ฆาื
อ�ื อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไพรม อื ไก จาวไน ติ ป ซ โฮว เมือง ก
ซไง อื ละ ซ โฮลฮ แตะ แปน กซัต� ฟวยจ เซ ซ เอญี แม
เมือง แตะ� 13 กา ซ โฮว อื กอก กวนไจ ยุฮ แตะ กาว ปุย
เอญี เคะ แตะ� เกือฮ มาื ละ อื ติ ปุย ติ มินา�* อฮั เฮี ละ
อ�ื �กาไค นึง� ติ เจน กา เอญี อาึ อื ลอง แลน เมาะ โฮลฮ
เปอะ กัมไฮ อ�ื �อฮั เซ ละ อ�ื

14 �ปุย เมือง โกะ อื เซ ปังเมอ เกละยุ ปุย เซ� ดวน ปุย
โฮว อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �เอะ ฆวต ไอฮ โตว ปุย เฮี แปน
กซัต ยุฮ แตะ�� � ดวน อื อฮั เซ�

15 �ฟวยจ เซ จาวไน เซ โฮลฮ เนอึม แปน กซัต� เอญี
แม ฮอยจ เมือง แตะ� กอก เอนิ โม กวนไจ ป ละ แตะ อาึง
มาื ละ เซ เอญี เคะ แตะ� มัฮ ฆวต ยุง อื เมาะ โฮลฮ อื กัมไฮ
อ�ื�
* 19:13 19:13 มาื ติ มินา มัฮ มาื โฮลฮ ปุย เมาะ ยุฮ แตะ กัน ลอวย เคิ�
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16 �เญือม เซ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย� อฮั เฮ�ี �จาวไน� มาื
เกือฮ เปอะ เนิ ติ มินา เซ อาึ กาไค นึง� โฮลฮ กัมไฮ อื กาว
มินา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

17 �กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เอจี ไมจ ป ยุฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี
มัฮ เปอะ กวนไจ ไมจ ไล� เอจี เนอึม รพาวม เปอะ นึง ป
แตวะ ไล� อาึ ซ เกือฮ ปะ ตัตเตียง ปุย กาว ยว่ง� �อฮั เซ
ละ อ�ื

18 �ฟวยจ เซ ฮอยจ แม ติ ปุย อฮั โรฮ เฮ�ี �จาวไน� มาื
เกือฮ เปอะ เนิ ติ มินา เซ อาึ กาไค นึง� โฮลฮ กัมไฮ อื พอน
มินา�� � อฮั เซ ละ อ�ื

19�กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ตัตเตียง ปุย พอน
ยว่ง�� อฮั เซ ละ ปุย เซ� 20 ฟวยจ เซ กวนไจ อื เซ ฮอยจ
แม ติ ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี �จาวไน� ฮึ มาื ยุฮ เปอะ ติ มินา
โฮ� อาึ เอจี เพาะ อาึง ละ เปอะ นึง พาเจต� 21 อาึ ฮลัต นึง
เปอะ นึง มัฮ เปอะ ปุย คนัป กัป กา ปุย� ปะ ลู เปอะ ตุย ป
โอ มัฮ คอง แตะ� เปฮ เปอะ เปลิ ป โอ แตะ ซมา�� � อฮั
เซ ละ อ�ื

22�กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ กวนไจ โอ ไมจ�
เอจี ที นึง ป อฮั โกะ เปอะ เซ มัฮ ปะ ปุย พิต เตอ� เอจี ยุง
เปอะ มัฮ อาึ ปุย คนัป กัป กา ปุย� ลู เยอะ ตุย ป โอ มัฮ คอง
แตะ� เปฮ เฮะ เปลิ ป โอ แตะ ซมา� 23 ดัฮ มัฮ ตอก เซ เม
อยุ โอ เปอะ รโปะ มาื ยุฮ อาึ ไม่ ป ซ โฮลฮ เปอะ ด่อก อื เนิ
อ�ี มัฮ ยุฮ เปอะ ตอก เซ อาึ ซ โฮลฮ ตึน อื ไม่ ด่อก อื เญอืม
เอจี เอญี แตะ�� � อฮั เซ�

24 �เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮี ละ โม ป ชุง นา เซ� �ตุย
แปฮ ฮา อื มาื ติ มินา เซ� เกือฮ ละ ป เอจี ไก กาว มินา เซ��
� อฮั เซ�

25�โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �จาวไน� ปุย เซ เอจี ไก กาว มินา
เอนิ�� � อฮั เซ�
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26 กซัต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ� �ป เอจี
ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ไก แม ป บุ ละ อื โฮว ละ โฮวน แตะ� ป โอ
ไก โอเอฮี ยุฮ ฮู ซ ไก โรฮ ป ตุย ฮา อื เมาะ ไก อื เซ� 27 โม
ป เกละยุ อาึ� ป โอ ฆวต เกือฮ อาึ แปน กซัต ยุฮ แตะ เซ�
ไมจ เปอะ ตาว เอญี นา เฮ�ี ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ซองนา อาึ��
อฮั เซ ละ กวนไจ แตะ กซัต เซ��

พะเยซู เลียก เวยีง เยรูซาเลม
(มท� 21:1; มก� 11:1; ยฮ� 12:12)

28ฟวยจ อฮั พะเยซู โอเอฮี ตอก เซ ลอต ฮาวก ลัก่กา โม
ลุกซิก แตะ นึง คระ เวยีง เยรูซาเลม� 29 เญือม เอจี ฮอยจ
อื ซดิ ไม่ ยว่ง เบ่ตฟายี ไม่ ยว่ง เบ่ทานี ฮอยจ ชวง บลาวง
กาวก� ดวน ลุกซิก แตะ โฮว รกา แตะ ลอา ปุย� 30 อฮั เฮี
ละ อ�ื �โฮว เลียก โตะ ยว่ง อาวต ลัก่กา เปอะ เซ� เญือม
เลียก เปอะ ซ ยุ เปอะ กวน บรงั ปุก ปุย อาึง ป โอ ปุย ดิ บุก
ติ ชวง� กัฮ เมือะ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี 31 ดัฮ ไก ป ไฮมญ
เปอะ นึง กัฮ เปอะ บรงั เซ ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ� �ฆวต โกว
พะโองจาว ติ เตะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

32 โม เซ โฮว เนอึม� ยุ เนอึม อื ตอก อฮั พะเยซู อาึง ละ
แตะ เซ� 33 ลไล กัฮ อื กวน บรงั เซ โม กุม อื อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ เมอยุ กัฮ เปอะ กวน บรงั เซ�� อฮั เซ�

34 ปุย ลอา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฆวต โกว พะโองจาว ติ
เตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 35 ลอต เมือะ โรวก อื ละ พะเยซู� ตุม
เครองึ เซอกึ แตะ นึง ตังโฆระ บรงั เซ เกือฮ พะเยซู บุก ปุ
โฮว อ�ื 36 ลไล โฮว พะเยซู คระ เซ ปุย โฮวน เซ ตุม เครองึ
เซอกึ แตะ นึง คระ ซ โฮว อ�ื

37 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซดิ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� ฮอยจ ละ
คระ เลีฮ ปุย เน่อมึ นึง บลาวง กาวก� โม ลุกซิก อื รเจอมึ
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นา เซ โฮวน� โม เซ ไก เนอึม รพาวม ญันด่ี ไม่ พะจาว� ลื
ลาว อื นึง ลเลาะ เรยีง แตะ นึง เอจี โฮลฮ แตะ ยุ ป ซัมคัน
ยุฮ อื โฮวน เจือ�

38 อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปัว เกือฮ กซัต ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะ
จาว ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง� เกือฮ ปุย อาวต
เมือง มะลอง อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ� ญัน
ด่ี ไม่ พะจาว ป อาวต มะลอง ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ�� อฮั
เซ ปุย โฮวน เซ�

39 เญือม เซ โม ฟารซีิ ป อาวต ลลาึง ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี
ละ พะเยซู� �อาจาน� ไมจ เปอะ ดวน โม ลุกซิก แตะ เกือฮ
อาวต โฆย�� อฮั เซ ละ อ�ื

40 พะเยซู อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี ดัฮ โม เฮี
อาวต โฆย โฮ� ปัง มัฮ ซโมะ นา โม เฮี ซ ลืลาว พะจาว นึง
ลเลาะ เรยีง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู เลียก พาวม นึง ปุย
41พะเยซู เญอืม ฮอยจ อื นา ก เกียฮ ชวน แตะ เวยีง เยรู

ซาเลม เมอ� เยอืม นึง เลียก พาวม แตะ นึง ปุย เวยีง เซ�
42อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ฆวต เกือฮ ลัมเลือ โม เปะ ยุง ตอก
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ปเล่ีย เฮี โม เปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ เกียฮ ยุ เกียฮ ยุง� 43 ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ
ฮอยจ โม ป รุป ไม่ เปอะ� ซ โก ฆรุง รวติ เปอะ ละ ซ คัง
แตะ อาึง โม เปะ� ซ เกือฮ โตว ปุย เกียฮ โอก เกียฮ เลียก
ติ ลวง เนอึม� 44 โม เซ ซ ยุฮ ป ไลจ ป โลม ละ เปอะ เกือฮ
โอยจ แกล เอนิ� โม ลุกเมือง เปอะ ป อาวต กไน ฆรุง เปอะ
ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ อื เตือง โอยจ อื โรฮ� ซโมะ โก ปุย เปอะ
เซ เญือะ ซ อาวต โตว เบือง แตะ ติ โม่ว เนอมึ� ซ มัฮ ตอก
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เซ นึง โอ เปอะ ยุง เวลา ฮอยจ เรอมึ พะจาว แตะ�� อฮั เซ
ละ เวยีง เยรูซาเลม�

พะเยซู โฮว เลียก โตะ ควง วฮินั
(มท� 21:12; มก� 11:15; ยฮ� 2:13)

45 พะเยซู ฮาวก เลียก โตะ ควง วิฮนั� โครฮ โม ปอกา
โอก ฮา ควง วฮินั เซ� 46 อฮั เฮี ละ อ�ื �พะทัม อฮั อื ตอก
เฮ�ี �วฮินั ยุฮ อาึ มัฮ นา ก ไววอน ปุย� โม เปะ ปังเมอ เกือฮ
เปอะ แปน โตะ ทัม อาวต คะมุย� � อฮั เซ�

47พะเยซู เพอกึ ปุย โตะ ควง วฮินั เซ โครยญ ซเงะ่� โม
ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม จาวไน ยุฮ โม ยวิ ซาวป
งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู� 48 ปังเมอ โอ เกียฮ ยุฮ
ไม่ อื นึง งอ่ต ลอป โม ลัปซด่อน ป อฮั อ�ื ฆวต ฮมอง ป อฮั
อื โครยญ มวยญ�

20
ปุย ไฮมญ พะเยซู นึง ตอก โฮลฮ อื อมันัต แตะ
(มท� 21:23-27; มก� 11:27-33)

1 ติ ซเงะ อื เญือม เพอกึ พะเยซู ปุย โตะ ควง วิฮนั ไม่
ครอฮ อื ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ อ�ื โม ซตุ ระ ไม่
โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ฮอยจ อฮั เฮี ละ
อ�ื 2 �ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ เน่อมึ ก เมอ ละ ยุฮ
เปอะ กัน ตอก เซ� ปุย ป ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ� รโฮงะ ละ
เอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ไฮมญ โรฮ โม เปะ ติ
เจือ� 4 กัน เกือฮ โยฮนั ปุย รปั บั ่ปติซมา อมั มัฮ พะจาว
ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� อมั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ� โลยฮ เนิ
เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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5 โม เซ ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ โลยฮ
ละ อื ตอก เมอ แล� ดัฮ เอะ อฮั มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกีย
ฮ ยุฮ กัน เซ� ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ โม
เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน ซ อฮั เซ เนิ� 6 ดัฮ เอะ อฮั มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู� ปุย โฮวน เฮี ตึน ซ แล่น
เอะ ฆาื อื นึง ซโมะ� นึง เอจี แจง อื ละ อื มัฮ เนอมึ โยฮนั ป
ซึป ลปุง พะจาว�� อฮั เซ� 7 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ พะเยซู
ตอก เฮ�ี �เอะ ยุง โตว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ�

8 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ รโฮงะ โตว
โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ อมันัต แตะ ละ ยุฮ แตะ กัน
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ลปุง ปันฮา ไลลวง รปึม
(มท� 21:33-46; มก� 12:1-12)

9 ฟวยจ เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา ละ ปุย ตอก เฮ�ี
�ไก ปุย ติ ยุฮ รปึม อะงุน� เกือฮ ปุย ยุฮ พา อื ละ แตะ�
ฟวยจ เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมือง ไฮญ เล่ีญ� 10 เญือม เอจี
เติง เวลา เปฮ เปลิ อะงุน เซ ดวน กวนไจ แตะ โฮว เคะ ป
ยุฮ พา รปึม เซ ติ ปุย� เกือฮ อื โฮว ตุย รโตง แตะ นึง อ�ื ป
ยุฮ พา รปึม เซ ปังเมอ เฟียต ปุฮ กวนไจ อื เซ โครฮ อื เกือฮ
เอญี ปลาว� 11 ฟวยจ เซ ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว เคะ อื
ติ ปุย แม� โม เซ เฟียต ปุฮ โรฮ ปุย เซ� ยุฮ ป โซะ ป ไซญ
ละ อื โฮวน เจือ� โครฮ โรฮ อื เกือฮ เอญี ปลาว� 12 กัง เคะ
อื ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว เคะ อื ติ ปุย แม� โม เซ ยุฮ โรฮ
ป โซะ ละ ปุย เซ� น่าึก อื ก พริ รปึม�

13 �เญือม เซ กุม รปึม เซ อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ไมจ ยุฮ ตอก
เมอ แล� อาึ ซ ยุฮ ตอก เฮ�ี อาึ ซ ดวน กวน ฮรกั แตะ โฮว
เคะ อ�ื โม เซ ตึน ซ นัปทื อ�ื� อฮั เซ�
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14�โม ป ยุฮ พา รปึม เซ เญอืม ชวน อื ฮอยจ ปุย เซ� อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ แปน กุม รปึม
เฮี เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม ไม่ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รปึม เฮี
แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 15 โม เซ บัว่ โรวก ปุย
เซ โอก ฮา รปึม เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
�ป มัฮ กุม รปึม เซ เมอ ซ ยุฮ อื ฆาื อื ละ ป ยุฮ พา รปึม

ยุฮ แตะ เซ� 16 ตึน ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ยุฮ พา รปึม
เซ� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ แม ปุย ไฮญ ยุฮ พา อื ละ แตะ�� อฮั
เซ พะเยซู� ปุย โฮวน เซ เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ไล เซ อฮั
เฮ�ี �ปัว โอ เกือฮ แปน ตอก เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

17 พะเยซู แลน โม เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ โอ อื ซ มัฮ
ตอก เซ พะทัม อมั ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี
�ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะจาว แปน

ด่อง โรง�� อฮั เซ พะทัม� 18 ปุย เมาะ ป ฆลาื ราว ซโมะ
เซ ซ ม่ะ ซ โบวก ฆาื อ�ื ดัฮ ซโมะ เซ ดุฮ ราว ป ออฮ� ปุย
เซ ปังเมอ ซ ลวยจ ซ ไน เอนิ� อฮั เซ�

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี โอเอฮี
(มท� 22:15-22; มก� 12:13-17)

19 โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ซตุ ระ ฆวต โฮมวต เอนิ พะ
เยซู จุบัน่ เอนิ นึง ยุง อื ฮอยจ ลปุง ปันฮา เซ ละ โม โกะ
แตะ� ปังเมอ โอ โรวต โฮมวต อื ฆาื ฮลัต แตะ นึง โม ลัป
ซด่อน� 20มอง โฮมวต อื ฆาื อื เญอืม เคริ ดอม อื ละ แตะ�
จัง ปุย เกือฮ อื เคียตแปน ปุย เนอมึ รพาวม� เกือฮ อื ฮอยจ
ไฮมญ โอเอฮี นึง พะเยซู� โม โกะ อื มอง โซวต พิต อื นึง
ลปุง อ�ื นึง ซ ฆวต มอป แตะ ละ จาวเมือง เกือฮ อื อาวต
ฆรมึ อมันัต อื ไม่ เกือฮ อื ตัตซิน อ�ื 21 โม เซ เคียต ไฮมญ
พะเยซู ตอก เฮ�ี �อาจาน� เอะ ยุง เงอะ มัฮ ลปุง เพอกึ
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ตอม ปะ ปุย ป ปุก ป ลอก เกอ� ไก โตว ป ฮรกั ป จัง เปอะ�
เพอกึ เปอะ ไลลวง พะจาว ตัม ซื อ�ื 22 กัน กัฮ ปุย พาซี ละ
ซีซา อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

23 พะเยซู เอจี ยุง อื มอง โม เซ โซวต พิต แตะ� 24 อฮั
เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �ตัว มาื แทป ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ อาึ แลน
เมอะ� มัฮ ฮุป ปุย ป ไก นึง มาื เฮ�ี มัฮ มอยฮ ปุย ป ไก นึง
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

25 โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ซีซา�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั
เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ ซีซา ไมจ เปอะ ทไว ละ ซีซา�
โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ พะจาว ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว�� อฮั
เซ ละ อ�ื

26 โม เซ เงอตึ ฆาื ตอก โลยฮ อื ละ แตะ� ปุน โซวต โตว
พิต อื นึง ลปุง อื ซองนา โม ลัปซด่อน เซ� โฆย เอนิ ฆาื อ�ื

ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
(มท� 22:23-33; มก� 12:18-27)

27 เญือม เซ โม ซาดู่ซี ฮอยจ เคะ พะเยซู งอ่น� มัฮ ป
อฮั ป ยุม โอ เกียฮ โกฮ ไอม แม โม เซ เยอ� โม เซ ไฮมญ อื
ตอก เฮ�ี 28�อาจาน� ไอ โมเซ เอจี ไซฮ อาึง อื ละ เอะ แปน
โกตไม ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปรเมะ ยุม ฮา ปรโปวน เญือะ แตะ�
ดัฮ โอ ไก กวน โฮ� ไมจ แม ปุ อื ไอฮ เดอมึ ซ ซึป จัตเจือ เอี
ยกระ เอียกตุ แตะ เซ�� 29 ไพรม อื ไก ปุย ติ เญือะ� ไก
กวน รเมะ อาแลฮ� ป มัฮ เอียกระ อื เซ เญือะ� ยุม เตือง
โอ แตะ ดิ ไก กวน� 30 ปุ ทัต อื ไอฮ โรฮ ปรโปวน เซ โรฮ�
ยุม โรฮ เตือง โอ แตะ ดิ ไก กวน ไม่ อ�ื 31 กัง เคะ อื ปุ ปุย
เซ ยุฮ ตื โรฮ อื ตอก เซ� ปุย เตือง อาแลฮ อื เซ ไอฮ ตื โรฮ
ปรโปวน ติ เซ� ยุม เตือง โอ แตะ ไก กวน ไม่ อื ติ ตื เนอึ
ม� 32 ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ยุม โรฮ� 33 ซเงะ ซ โกฮ ไอม
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แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ� ปรโปวน เซ ซ แปน ปรโปวน
เญือะ ปุย นึง อื ไน ปุย อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ โม
เซ เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

34พะเยซู โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เจน เฮี เญือะ เอญี
ละ ปุ แตะ� 35 โม ป โปง ไม่ โกฮ ไอม แตะ เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
ไม่ ซ โฮลฮ อื อาวต เจน ลัก่กา แตะ� ซ ไก โตว ป เญือะ ป
เอญี นึง� 36 เญือะ ซ เกียฮ ยุม โตว� ซ ตอก เอนิ โม เต
ปด่า นึง ไลลวง ตอก เซ� โม เซ มัฮ โรฮ กวน พะจาว นึง
มัฮ อื โม ป เอจี โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� 37 ไลลวง ซ
โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ เอจี ที นึง พะทัม ไซฮ ไอ
โมเซ อาึง� มัฮ เญอืม รเออปึ งอ นึง โคะ โฮ� ไอ โมเซ กอก
มอยฮ พะจาว ตอก เฮ�ี �มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั
ไม่ ยาโคป�. 38 เญือม อฮั อื ตอก เซ เอจี มัฮ อฮั อื พะโอง
จาว เซ มัฮ พะจาว ทื ป ไอม� มัฮ โตว พะจาว ทื ป ยุม� ละ
แลน พะจาว อื ไก โตว ป ยุม ละ� ไอม ตื ละ อ�ื� อฮั เซ พะ
เยซู�

39 โม คู เพอกึ พะทัม เซ อฮั อื ตอก เฮี งอ่น� �อาจาน�
ปุก เนอึม ตอก อฮั เปอะ เซ�� อฮั เซ� 40 เคียง เซ เยอ โม
เซ เญาะ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ ไลลวง โอเอฮี นึง พะเยซู ติ
เจือ เนอมึ�

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
41พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุย เมอยุ อฮั อื พะครติ มัฮ

จัตเจือ กซัต ด่าวติ เตอ�� 42 มัฮ ด่าวติ ไอฮ ป อฮั นึง พะ
ทัม ลืลาว ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ งาวม ลวง ลัก่ ดอม อาึ 43ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ

ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ�� อฮั เซ ละ พะโอง
จาว ทื อาึ พะจาว เยอ�
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44 �ดัฮ กซัต ด่าวติ อฮั พะโองจาว ละ ตอก เซ โฮ� พะค
รติ เซ อมั ซ เกียฮ มัฮ จัตเจือ อื โน่ง� แจง โอ อื มัฮ ฮา��
อฮั เซ ละ ปุย�

ไล โม คู เพอกึ พะทัม
45ลไล งอ่ต ปุย โฮวน ป อฮั อื เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุก

ซิก แตะ� 46 �ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม คู เพอกึ พะ
ทัม� โม เซ ฆวต จาวป ลปิ ดา� ฆวต โฮว ไป โฮว มา ไม่ อื
นึง โตะ กัต นึง ฆวต เกือฮ อื ปุย นัปทื แตะ� เญอืม ฮาวก อื
นึง โฮงซุต ไม่ เญือม เลียง ปุย ปุ แตะ ฆวต งาวม ก ฮลาวง
ก คึ อ�ื 47 โม เซ โกย โลป แตะ เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั แมไม
นึง เฮยีง แตะ� เคียต กอ ไววอน เล่ีญๆ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ
แตะ� ปุย ตอก เซ ซ ลอก ตุต ฆาื อื โฮวน ฮา ปุย�� อฮั เซ�

21
มาื ทไว แมฮงั
(มก� 12:41-44)

1 พะเยซู เมือต ซาวป แลน โอเอฮี� ยุ ดุฮ โม ป กอย มาื
โตะ ฮติ ทไว ปุย มาื นึง วฮินั เซ� 2 ยุ โรฮ แมฮงั ตึก นึง ตุก
แตะ ติ ปุย� ดุฮ โรฮ มาื ซครกั นึง อื ลอา เลียน� 3พะเยซู
อฮั เฮ�ี �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื มาื ป ดุฮ แมฮงั
ตุก เฮี โตะ ฮติ เซ โฮวน ฮา ป ดุฮ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื
4 ปุย ไฮญ เซ โรวก ทไว มาื โฮฮ ไจ แตะ นึง อ�ื ปรโปวน
โอยจ นึง ตุก แตะ เฮี ปังเมอ โรวก เอนิ ทไว มาื ซ เลียง แตะ
จีวติ แตะ นึง เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�

พะเยซู รโฮงะ อาึง ไลลวง ซ ไลจ วฮินั
(มท� 24:1-2; มก� 13:1-2)



ลูกา 21:5 cvii ลูกา 21:12

5 เญอืม เซ ปุย อู ไลลวง ตอก ไมจ วฮินั เซ งอ่น� ไม่ อู โรฮ
ลอก ซโมะ ไมจ ควน โก ปุย อื ไม่ ไลลวง โอเอฮี ไมจๆ ทไว ปุย
ละ ปดัป่ ปด่า อื เซ� 6พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื �โอเอฮี เมาะ ป
ยุ เปอะ เฮี ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ เญื่อฮ ปุย อื แกล� ซโมะ
ป รชุก ราว ปุ แตะ แปน ไล อื เฮี ซ เญื่อฮ โอยจ� เญือะ ซ
ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ อาวต ลัง่ อื เบือง แตะ�� อฮั เซ�

กัน เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
(มท� 24:3-14; มก� 13:3-13)

7 โม ลุกซิก อื ไฮมญ พะเยซู ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปอคู� ป อฮั
เปอะ เนาะ โฮ ซ เกิต เญือม เมอ� เญือม เอจี ซ เกิต อื มัฮ
เมอ ป ซ ซกิ ซัมคัน นึง อื ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

8พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เนอมึ เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ
เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอึม� เฆียง เฮี เยอ ซ
ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ อ�ื ซ อฮั เฮี งอ่น� �ปุย
อฮั เปอะ เซ เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� ซ อฮั เซ� ซ อฮั โรฮ เฮี งอ่น�
�เวลา เซ เอจี เติง�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ� ปุ โฮว ฟวต โม เซ
เฟือฮ เอนิ� 9 เญือม ฮมอง เปอะ ไลลวง รุป ปุย ปุ แตะ ไม่
ไลลวง ชุ เมือง ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ ฆาื� โอเอฮี ตอก
เซ จัมเปน อื ไก กา เม่ะมัก่ ไฮญ� ลัก่ ก ลอยจ อื ปังเมอ โอ
ดิ ฮอยจ��

10 ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปุย ปะเทต เฮี ซ
ตอซู ปุย ปะเทต เซิต� ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย เมือง เซิต�
11 ซ เรยีง ลัมเลือ ดุงเดียง เตะ นึง� ซ เกิต ไปลญ อาวป เอ
อปึ กิฮ นึง� ซ ฮอยจ พันญัต ฆอก นึง โฮวน โดฮ� นึง มะ
ลอง ซ เกิต ป ซัมคัน นึง ไม่ ป ฮลัต ปุย นึง โฮวน เจือ�

12 �กา ซ เกิต โอเอฮี โม เซ ปุย ซ โฮมวต โม เปะ ไม่ ซ
โคมเฮง อื โม เปะ� โม เซ ซ ฟอง โม เปะ โตะ โฮงซุต ยุฮ
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แตะ� ซ มอป โม เปะ ละ กุม คอก� ซ โรวก ฟอง โม เปะ
ซองนา โม กซัต ไม่ โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง เบือ ทื เปอะ อาึ�
13 มัฮ เญือม เซ เญือม ซ โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง พะจาว
ละ อ�ื 14 กา ซ โรวก ปุย เปอะ ตอก เซ� ไมจ เปอะ ตัง ไจ
แตะ นึง โอ เปอะ ซ เกือฮ ติ แตะ ตุก รพาวม นึง ป ซ อฮั ซ
มวยญ แตะ ละ โม เซ� 15 อาึ ซ เกือฮ วซิา พันญา ละ เปอะ
ไม่ ซ เกือฮ เปอะ เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ปอ ซ ดุต ดัก โม ป
เกละยุ เปอะ เซ ไม่ โอ อื เญือะ ซ เกียฮ เก โม เปะ� 16 เญื
อม เซ โม มะเปือะ เปอะ ไม่ เอียกปุ คระ เฌือต เปอะ ไม่ ปุ
โฮมว เปอะ งอ่น ซ รโจฮ โม เปะ ละ ปุย� โม เซ ซ ยุฮ ยุม
ไม่ เปอะ งอ่น� 17 ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกละยุ โม เปะ ฆาื ทื
เปอะ อาึ� 18 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ ซ ไลจ เปอะ โตว ฆาื�
ปัง มัฮ ฮาึก ไกญ เปอะ ติ เญียง ปุ โรฮ ซ ฆรอยจ� 19 ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ตอน ฮมัน แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ เนอมึ แตะ เบือ อ�ื

ไลลวง ตอก ซ ไลจ เวยีง เยรูซาเลม
20 �เญือม ยุ เปอะ ฮอยจ แวต ตฮนั โฮวน เวยีง เยรูซา

เลม ซ ยุง เปอะ นึง เซ โอ อื เญือะ เล่ีญ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่
อ�ื 21 เญือม เซ ไมจ เอนิ ปุย อาวต นึง จังวตั ยูเด่ีย ตอ
ฮอยจ นึง บลาวง� โม ป อาวต นึง เวยีง เซ ไมจ อื โอก โฮว
ก ไฮญ� โม ป อาวต ยว่ง ก พริ นึง อื เญือะ ไมจ โตว อื เลีย
ก นึง เวยีง เซ� 22 เญือม เซ มัฮ เวลา ซ เกือฮ พะจาว ปุย
ลอก ตุต แตะ� จัมเปน อื เกิต ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื แปน
ตอก เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม โฮ� 23 เญอืม เซ ซ เม่ะมัก่
เนอึม ละ โม ป โรวก ไม่ ป ปุ ลัง่ กวน� ซ โซะไซญ เนอึม
ละ ปุย เมือง เฮ�ี นึง ซ เปลีฮ พะจาว รพาวม ฮาวก แตะ ละ
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ปุย โม เซ� 24 ซ ยุม นึง วจิ งอ่น� งอ่น อื ซ เมือะ ปุย โรวก
เกือฮ แปน ครา แตะ นึง เมือง ปุย โครยญ เมือง� ปุย ตัง
เมือง ซ พลิฮ ซ บึน เวยีง เยรูซาเลม ฮอยจ ละ ลอยจ เวลา
ยุฮ แตะ�

ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู
25 �ฟวยจ เซ ซ ไก ป ซัมคัน นึง ซเงะ ไม่ เคิ ไม่ ซโมยญ�

นึง ปลัฮเตะ เฮี ปุย โครยญ เมือง ซ อาวต ไม่ ซุกซัก รพาวม
แตะ� ซ ฮลัต นึง ระ ลอน ลอยฮ พุกเพียก รอาวม นึง ปลัฮ
รอาวม� 26 ปุย ซ รไจจ นึง ป ซ เกิต ละ แตะ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี ซ ฮลัต ปอ ซ เบฮ แตะ� โอเอฮี ป ไก อมันัต นึง กังฮาว
ซ รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ อาวต โตว เบือง แตะ� 27 เญือม
เซ ปุย ซ ยุ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต รวู ไม่ อมันัต ระ
แตะ ไม่ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� 28 เญือม เกิต โรง โอเอฮี
ไล เซ เยอ� ไมจ เปอะ ชุง งนั มะลอง นึง เอจี ซดิ ซ ฮอยจ
เรอมึ พะจาว โม เปะ�� อฮั เซ�

29 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ลปุง ปันฮา เฮี ละ อ�ื �ไมจ
เปอะ งอ่ต ไลลวง โคะ เม ไม่ โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 30 เญื
อม ยุ เปอะ จัว กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง เปอะ ซดิ ซ เฮละ อ�ื
31ตอก โรฮ เซ เญอืม ยุ เปอะ เกิต โอเอฮี ตอก เซ โม เปะ ซ
ยุง โรฮ เปอะ นึง เซ เอจี ซดิ ซ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว
ละ ปุย�

32�อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื ปุย เจน เฮี ซ ยุม โอยจ
โตว กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 33 ปลัฮเตะ ไม่
มะลอง ซ ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆร�

34�ไมจ เปอะ แฮน เนอมึ ติ แตะ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ
แตะ มาว ไม่ โซม ญุ่ก กุก ญึม แตะ� ไม่ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก
แตะ� ไม่ งอ่ต แตะ คาว คอง นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ดัฮ เปอะ ยุฮ
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ตอก เซ� ซเงะ เซ ซ ฮอยจ พราวป ละ เปอะ ลไล โอ เปอะ ดิ
เตือน เพรยีง ติ แตะ� 35ซเงะ เซ ซ ฮอยจ พราวป ละ ปุย ติ
ปลัฮเตะ ตอก ฆลอยฮ ซราว โฮ� 36 ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ
นึง� ไมจ เปอะ ไววอน ลอป เดอมึ เปอะ ซ ไก เรยีง แด่น ละ
ซ โปน แตะ โอเอฮี ป ซ เกิต เซ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ซอง
นา กวน ปุย ปลัฮเตะ�� อฮั เซ�

37 เมือ ซเงะ่ อื พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โตะ ควง วฮินั โค
รยญ ซเงะ่� เมือ ก ซาวม อื โอก โฮว ไอจ นึง บลาวง กาวก�
38 เมือ กซะ งาวป อื ปุย เตือง โอยจ อื ฮาวก เคะ อื โตะ ควง
วฮินั เซ โครยญ ซะ ละ ซ งอ่ต แตะ ป อฮั อ�ื

22
ยูด่า โชะ พะเยซู ละ ปุย
(มท� 26:1-5; มก� 14:1-2)

1 เญือม เซ เอจี ซ เติง เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ
ป อฮั ปุย โซม เลียง ฌาว ไม่ เซ� 2 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู� ปัง
เมอ ฮลัต นึง โม ลัปซด่อน� 3 เญือม เซ ซาตัน เลียก โบว
รพาวม ยูด่า อซิคารโิอต ป มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา ปุย
เซ� 4 ยูด่า โฮว เคะ โม ซตุ ระ ไม่ โม ฮวันา ป มอง ญัม นึง
วฮินั� อู ไลลวง ตอก ซ โฮลฮ แตะ มอป พะเยซู ละ อ�ื 5 โม
เซ มวน รพาวม ฆาื อ�ื โตกโลง ซ เกือฮ มาื ละ ยูด่า เซ ฆาื
อ�ื 6 ยูด่า รปั เนอึม รซอม โม เซ� เคียง เซ เยอ ยูด่า บระ
ซาวป เญือม เคริ เญือม ดอม อื ละ ซ มอป แตะ พะเยซู ละ
โม เซ� เญือม โอ ปุย ไฮญ อาวต ไม่ อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปุย เพรยีง อาึง โอเอฮี
(มท� 26:17-25; ยฮ� 13:21-30)
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7 เญือม เซ เอจี เติง ซเงะ โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ�
มัฮ ซเงะ เซ เญือม ไมจ ปุย มอก อาึง กวน แกะ ละ ซ เลียง
ปุย ปุ แตะ ซเงะ โซม เลียง ฌาว เซ� 8พะเยซู ดวน เปโตร
ไม่ โยฮนั โฮว� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เพรยีง อาึง โซม ละ ซ
โซม เลียง ฌาว เอะ นึง�� อฮั เซ�

9 ปุย ลอา เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว
เพรยีง อาึง ละ แตะ ก เมอ�� อฮั เซ�

10 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เญือม ซ เลียก เปอะ โตะ
เวยีง ซ รโตฮ เปอะ ยุ ปรเมะ เน่ะ ปุ โฮว โดง รอาวม ติ ปุย�
ไมจ เปอะ ฟวต ปุย เซ� ฮาวก ปุย เซ เญือะ ออฮ ไมจ เปอะ
ฮาวก เญือะ เซ� 11 ไมจ เปอะ อฮั เฮี ละ กุม เญือะ เซ�
�ปอคู เกือฮ เอะ ไฮมญ ปะ นึง ฮอง ซ โซม เลียง ฌาว แตะ
นึง ไม่ โม ลุกซิก แตะ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 12 กุม เญือะ
เซ ซ ตาว โม เปะ ฮอยจ โตะ ฮอง ระ คัก ฮลาวง อ�ื เอจี
ฟวยจ แฮรป เตียป อื อาึง โตะ ฮอง เซ� มัฮ นา เซ นา ก
ไมจ เปอะ เพรยีง โซม เลียง ฌาว ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

13 โม เซ โฮว เนอึม� รโตฮ เนอึม ยุ อื ตอก อฮั พะเยซู อื
ละ แตะ� ฟวยจ เซ เพรยีง เนอมึ โซม เลียง ฌาว นา เซ�

โกะ เนอมึ พะเยซู ไม่ ฮนัม อื
(มท� 26:26; มก� 14:22; 1 คร� 11:23)

14 เญอืม เอจี เติง เวลา อื พะเยซู โซม ดิ นึง โตะ ติ ไม่ โม
ไกญกอ ลุกซิก แตะ� 15อฮั เฮี ละ อ�ื �กา ซ โฮลฮ แตะ โอต
ป โซะ เซ อาึ ไก เนอมึ รพาวม ฆวต รโจะ ดิ โซม ไม่ เปอะ นึง
กัน เลียง ฌาว เฮ�ี 16อาึ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี อาึ เญือะ ซ
โฮลฮ โตว โซม เลียง ฌาว ตอก เฮี ฮอยจ ละ ซ ฟวยจ ไมจ
ควมัไม อื นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ�

17 เญือม เซ พะเยซู ตุย เปียง� ญันด่ี ไม่ พะจาว� อฮั
เฮ�ี �ตุย เปียง เฮ�ี ญุ ดิ ไม่ ปุ เปอะ� 18 อาึ อฮั ละ เปอะ
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ตอก เฮ�ี เฆิม เฮี โฮว ไป นา� อาึ เญาะ ซ ญุ โตว รอาวม
อะงุน ตอก เฮี ฮอยจ ละ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั
เซ�

19 ฟวยจ เซ ตุย แม คโนมปัง� ญันด่ี โรฮ ไม่ พะจาว�
เรยีก อ�ื เกือฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ
โกะ เนอึม เมอะ� เอจี โปง เงอะ รโตง โม เปะ� ไมจ เปอะ
ยุฮ ตอก เฮี ละ ซ ไตม เปอะ อาึ นึง�� อฮั เซ� 20ฟวยจ โซม
อื เกือฮ แม เปียง ละ อื ตอก เซ โรฮ� อฮั เฮ�ี �เปียง เฮี
มัฮ ลปุง ซันญา โคระ พะจาว นึง ฮนัม อาึ� มัฮ ปัต อื ตัง โม
เปะ�

21 �งอ่ต แลน� ป ซ โชะ อาึ ละ ปุย เอจี งาวม โซม นึง
โตะ ติ เฮี ไม่ อาึ� 22 ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ เกิต เนอึม
โอเอฮี ละ ตอก เอจี คิต พะจาว อาึง ละ อ�ื ปังเมอ ซ เม่ะมัก่
เนอมึ ละ ป โชะ อื เซ�� อฮั เซ�

23 โม เซ ตัง โคน ตัง ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื นึง ป ซ โรวต ยุฮ
โอเอฮี เซ ละ อ�ื

โม ลุกซิก เก ปุ แตะ
24 โม ลุกซิก อื เก ปุ แตะ นึง ป ซ เมีญ ปุย แปน ป ระ ไล

ฮา ปุย ไน โม โกะ แตะ เซ� 25 พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื
�กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮี โกว อมันัต แตะ ละ ซ ตัตเตียง แตะ
ปุย� โม ป ตัตเตียง ปุย โฮลฮ มอยฮ ระ แตะ นึง อวต ปุย
แตะ นึง แปน แตะ ป เรอมึ โม ลัปซด่อน� 26 โม เปะ ปังเมอ
โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก โม เซ� ฮา เซ ป มัฮ ปุย ระ ไล ลลาึง
เปอะ ไมจ อื ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ป แตวะ ไล ฮา ปุย� ป
มัฮ ฮวันา ปุย ไมจ อื ญอม แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย� 27 ป
งาวม โซม ไม่ ป ปอก ปุย โซม มัฮ ปุย ป ระ ไล นึง อ�ื โม่ มัฮ
ป งาวม โซม เซ� อาึ ปังเมอ อาวต ลลาึง โม เปะ ตอก กวน
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ไจ ปุย โจฮ เปอะ� 28 โม เปะ เอจี อาวต ลอป เปอะ ไม่ อาึ ติ
เจน ลอง โอเอฮี รพาวม เมอะ� 29 เปือะ เกอะ เอจี เกือฮ อาึ
โฮลฮ ตัตเตียง ปุย ตอก ออฮ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ โฮลฮ
ตัตเตียง ปุย ตอก เซ โรฮ� 30 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ดิ
ไม่ อาึ นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ� ซ โฮลฮ เปอะ งาวม ก คึ อื ละ
ซ โฮลฮ เปอะ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน เตือง กาว
ลอา เจอ อ�ื� อฮั เซ ละ โม ลุกซิก แตะ�

เปโตร ซ เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
31 �ซีโมน ซีโมน� งอ่ต แลน� พะจาว เอจี โปง ซาตัน

ลอง รพาวม โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ตอก วี ปุย เฮงาะ
แลป เกือฮ ปอย ฮา เฮงาะ ไมจ โฮ� 32 ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ
เอจี เพือ ปะ นึง รซอม ไววอนแตะ� เดอมึ รพาวม เจือ เปอะ
โอ ซ ไลจ� ดัฮ เปอะ เอจี แม แม เคะ อาึ� ไมจ เปอะ เรอึม
ชวย ตูเตอมึ โม เอยีกปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33 เปโตร อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� อาึ เอจี เตม รพาวม ละ
ซ ลอก แตะ คอก ไม่ ปะ� ปุน ยุม ดิ โรฮ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ�

34พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เปโตร� อาึ อฮั ละ เปอะ� เนฮ
เฮ กา รเอาะ แอ ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน��
อฮั เซ ละ อ�ื

ไลลวง กปาว ไม่ ทอง ไม่ วจิ
35 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ไพรม อื

เญือม ดวน อาึ โม เปะ โฮว� เตือง โอ เปอะ โรวก กปาว ไม่
ทอง โฮว คระ ไม่ เกิป เปอะ� อมั ไก ป วติ ป วงั ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว�� อฮั เซ�

36 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี ป ไก กปาว ไม่ ทอง ไมจ อื
โรวก� ป โอ ไก วจิ ยุฮ ไมจ อื โชะ ลปิ แตะ ละ ซ รวี แตะ วจิ
นึง� 37 พะทัม เอจี อฮั อาึง ไลลวง อาึ ตอก เฮ�ี �ละ งอ่ต



ลูกา 22:38 cxiv ลูกา 22:46

ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป ไก ตุต�� อฮั เซ� อาึ อฮั
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี พะทัม คอ เซ จัมเปน เนอมึ อื เกิต� เอจี
ซ เกิต เนอมึ ละ อาึ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

38 โม ลุกซิก อื อฮั เฮ�ี �พะโองจาว� เฮ�ิ เอจี ไก ลอา วจิ
เจอ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี ปอ อื เมาะ เซ�� อฮั
เซ�

พะเยซู โฮว ไววอน
(มท� 26:36-46; มก� 14:32-42)

39พะเยซู โอก โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง บลาวง กาวก ตอก
เอจี กอ ยุฮ ไพรม แตะ� โม ลุกซิก อื โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 40 เญื
อม เอจี ฮอยจ อื นา เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ไมจ เปอะ
ไววอน เนอึม โรวะ เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม
เปอะ�� อฮั เซ�

41 เญือม เซ โกะ อื โฮว ฮา อื เมาะ ติ เจน วตั ปุย ซโมะ�
ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ� ไววอน� 42อฮั อื ตอก เฮ�ี �เปือะ�
ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ ปัว ปะ ตุย แปฮ เปียง เฮี ฮา แตะ�
ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม อาึ� เกือฮ
มัฮ ตัม รพาวม ปะ�� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ� 43 (เตปด่า เน่
อมึ เมือง มะลอง ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื เรอมึ อ�ื เกือฮ
ไก เรยีง ไก แด่น� 44 เญอืม เซ พะเยซู ตุก ลัมเลือ รพาวม�
ไววอน เนอมึ ไววอน แนม ฆาื อื ปอ แตก ลฮาึง แตะ ไม่ เฌีย
เอนิ อื ลังเตะ ตอก ฮนัม โฮ��*

45พะเยซู โกฮ เน่อมึ ไววอน แตะ เอญี เคะ ลุกซิก แตะ�
ยุ ปุน อื ไอจ ฆาื โซะไมญ อื นึง ตุก รพาวม แตะ� 46 อฮั เฮี
ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ ไอจ เปอ� โกฮ ไววอน เดอมึ เปอะ โอ
ซ ไป นึง ป ลอง รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ปุย ฮอยจ โฮมวต พะเยซู
* 22:44 22:44ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม
งอ่น อ�ื



ลูกา 22:47 cxv ลูกา 22:56

47 เญือม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ ปุย
โฮวน ละ� ป นัม นา ปุย โฮวน เซ มัฮ ยูด่า� มัฮ ปุย ไน ลุก
ซิก กาว ลอา เซ ติ ปุย� ยูด่า เลียก เคะ พะเยซู ละ ซ ฮงาึต
แตะ� 48พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ยูด่า� อมั เอจี มัฮ โชะ เปอะ
กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง กัน ฮงาึต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

49 โม ลุกซิก ป อาวต ไม่ อื เญือม ยุ อื ป ซ เกิต ละ อื อฮั
เฮ�ี �พะโองจาว� อมั ซ เกือฮ เปอะ เอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม
เฮี นึง วจิ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 50 โม ลุกซิก อื ติ ปุย
มอก ป มัฮ กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก ดอม อ�ื
แฌฮ เอนิ ฮยวก อื เซ�

51พะเยซู ปังเมอ อฮั เฮี ละ อ�ื �เคราะ อื เมาะ เซ�� อฮั
เซ� ฟวยจ เซ พะเยซู ไปญ ฮยวก ปุย เซ เกือฮ อื ไฮ�

52 เญือม เซ พะเยซู อฮั อื ละ โม ซตุ ระ ไม่ โม ฮวันา ป
มอง ญัม นึง วฮินั� ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ป ฮอยจ โฮมวต
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ โรวก เปอะ วจิ โรวก เปอะ คอน�
อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ มัฮ คะมุย� 53อาึ อาวต ไม่ โม เปะ โตะ
ควง วฮินั โครยญ ซเงะ่� โม เปะ โฮมวต เปอะ โตว อาึ เมอ�
ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เวลา โฮลฮ โม เปะ ยุฮ ป ฆวต ยุฮ แตะ�
มัฮ โรฮ เวลา ยุฮ อมันัต ลวง ก เฟียก อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

เปโตร เม่าะ ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:57; มก� 14:53; ยฮ� 18:12)

54 โม เซ โฮมวต พะเยซู� ตาว อื ฮอยจ เญือะ ฮวันา ซตุ�
เปโตร โฮว ฟวต โรฮ อื ปังเมอ โฮว ซไง ฮา อ�ื 55 เญือม เซ
ปุย จอป งอ อกัอวน ควง เญือะ ซตุ เซ� เปโตร เลียก งาวม
ดิ ไม่ โม ป งาวม ญื่ งอ เซ� 56 ไก กวนไจ ปรโปวน ติ ปุย�
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เญอืม ยุ อื งาวม เปโตร ญื่ งอ เซ แลน ที อ�ื อฮั เฮี ละ ปุย�
�ปุย เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ เยซู โรฮ�� อฮั เซ�

57 เปโตร ปังเมอ เม่าะ ไล แตะ� อฮั เฮ�ี �ออ� อาึ ยุง
โตว ปุย เซ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

58 โล่ว แม เญีย่ะ ไก ปรเมะ ติ ปุย� ยุ โรฮ เปโตร� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ไน โม เซ โรฮ�� อฮั เซ� เป
โตร โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอยีก� อาึ มัฮ โตว�� อฮั เซ�

59 ฟวยจ เซ เมาะ ติ ชวัโมง ไก แม ปรเมะ ติ� อฮั เนอึม
อฮั แนม อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี แจง มัฮ อื ไม่ อ�ื
เอจี ที นึง มัฮ อื โม กาลิลี�� อฮั เซ ละ ปุย�

60 เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เอียก� ไลลวง ป อฮั ปะ เซ อาึ
ยุง โตว เฟือฮ�� อฮั เซ� เปโตร ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง
อ�ื เญือม เซ รเอาะ เอนิ แอ เยอ� 61 พะโองจาว ลเตือฮ
แก ที เปโตร� เญือม เซ เปโตร โตก เอนิ ละ ป อฮั พะโอง
จาว อาึง ละ แตะ ตอก อฮั อื เฮี ละ อ�ื �เนฮ เฮ กา รเอาะ
แอ ปะ ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� โตก ละ อฮั
อื เซ ละ แตะ� 62 เปโตร โอก โฮว ฮา นา เซ� เยอืม เนอึม
เยอืม แนม ฆาื อ�ื

ปุย โล่ ญวยฮ พะเยซู ไม่ ปุฮ อื
63 โม ป ควป แลน พะเยซู เซ โล่ ญวยฮ พะเยซู� ปุฮ อื ไม่

อ�ื 64 ปุก ไง่ อื นึง บ่วตชุ� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป เดือฮ
ปะ เซ� รโฮงะ แลน ละ เอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 65 โนก
ฮา เซ อฮั แม ลปุง เพยีก แฮม ละ อื โฮวน เจือ�

โม ซมาชกิ ซพา โพรม ละ งอ่ต แตะ ไล พะเยซู
66 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม ยวิ

ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โพรม ดิ� โม เซ โรวก
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พะเยซู ฮอยจ ซองนา โม ซมาชกิ ซพา เตือง โอยจ อื เซ�
67 โม เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปะ อมั มัฮ เปอะ พะครติ� ร
โฮงะ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปัง ร
โฮงะ ละ เปอะ ตึน โอ เปอะ ซ เจือ อาึ� 68 ปัง ไฮมญ อาึ โอ
เอฮี นึง เปอะ ตึน โอ เปอะ ซ โลยฮ เนิ� 69 เฆิม เฮี โฮว ไป
นา ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ งาวม ลวง ดอม พะจาว
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

70 ปุย เตือง โอยจ อื อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
ปะ อมั มัฮ เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เปะ ไอฮ ป อฮั อาึ มัฮ ฮา�� อฮั เซ
ละ อ�ื

71 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อ�ื �อมั ทา ลัง่ ซาวป พีญัน อ�ื เอะ
เอจี ฮมอง ไอฮ เน่อมึ นึง มวยญ โกะ อื เซ�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

23
ปุย ตาว พะเยซู ละ ปีลัต
(มท� 27:1; มก� 15:1; ยฮ� 18:28)

1 โม ป โพรม เซ โกฮ โฮว ตาว พะเยซู ละ ปีลัต เตือง มู
แตะ� 2ฟอง พะเยซู ตอก เฮ�ี �เอะ เอจี ยุ ที มัฮ ปุย เฮี ป
จุ ปุย เมือง เอะ เกือฮ ไลจ� คัต โรฮ ปุย รมั กัฮ พาซี โอเอฮี
ละ ซีซา ไม่ อวต อื ติ แตะ มัฮ พะครติ� เอจี มัฮ อฮั อื ติ แตะ
มัฮ กซัต�� อฮั เซ�

3 ปีลัต ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ เนอึม เปอะ
กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ อ�ื �เอจี มัฮ ปะ
ไอฮ ป อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ ปีลัต อฮั เฮี ละ โม ซตุ ระ ไม่ ปุย โฮวน เซ�
�อาึ ยุ โตว คระ พิต คระ โฌวะ ปุย เฮี ติ เจือ เนอึม�� อฮั
เซ�
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5 โม เซ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง ฮา ไพรม แตะ� �ปุย เฮี ซุก
ซัก ยุฮ บัน่เมือง� เพอกึ ปุย เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี ฮอยจ
จังวตั ยูเด่ีย เล่ีป อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี ฮอยจ แม นึง เวยีง เฮ�ี�
อฮั เซ�

เฮโรต ไตซวน พะเยซู
6 ปีลัต เญือม ฮมอง อื ไล เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี

อมั มัฮ ปุย จังวตั กาลิลี�� อฮั เซ ละ ปุย� 7 เญอืม ยุง อื มัฮ
อื ปุย อาวต ไน นาตี ลวงั บัง่คัป เฮโรต เตอ� ดวน ปุย ตาว
อื ฮอยจ ละ เฮโรต ฆาื อ�ื เญือม เซ ปุก โรฮ เญือม ฮอยจ
เฮโรต เซ นึง เวยีง เยรูซาเลม�

8 เฮโรต เซ เญือม ยุ อื พะเยซู มวน เนอึม ละ อ�ื เอจี
เล่ีญ เนอึม ฆวต ยุ อื นึง เอจี ฮมอง อื ไลลวง อ�ื แกต ติ
แตะ ซ โฮลฮ ยุ ยุฮ พะเยซู ป ซัมคัน งอ่น� 9 เฮโรต ไฮมญ
โอเอฮี นึง พะเยซู โฮวน เจือ ฆาื อ�ื พะเยซู ปังเมอ โอ โลยฮ
อื ติ มวยญ เนอมึ� 10 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โกฮ
ญวต พิต ละ พะเยซู โฮวน เจือ� อฮั อื ระ ลัมเลือ เอนิ พิต�
11 เญอืม เซ เฮโรต ไม่ โม ตฮนั ยุฮ อื โล่ ญวยฮ พะเยซู� เพี
ยก แฮม อื ไม่ อ�ื จาวป ลปิ คึ ละ อื ติ� ฟวยจ เซ เกือฮ
ปุย ตาว แม อื ละ ปีลัต� 12 กา เซ เฮโรต ไม่ ปีลัต เกละยุ ปุ
แตะ� เคียง ซเงะ เซ เยอ ปุก ปอ แม ปุ แตะ ฆาื อ�ื

ปีลัต ตัตซิน พะเยซู
(มท� 27:15; มก� 15:6; ยฮ� 18:39)

13 ปีลัต กอก โม ซตุ ระ ไม่ โม ป ตัตเตียง ปุย ไม่ โม ลัป
ซด่อน เกือฮ อื ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ� 14 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม
เปะ ตาว เปอะ ปุย เฮี ละ อาึ� อฮั เปอะ มัฮ ป จุ ปุย ไลจ�
ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ไตซวน เนอะ ซองนา โม เปะ เตือง โอยจ
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เปอะ� อาึ ยุ โตว ไก คระ พิต อื ตัม ไล เอจี ฟอง โม เปะ อื
เซ ติ เจือ เนอมึ� 15กซัต เฮโรต ปุ โรฮ ยุ อื คระ พิต อ�ื เอจี
ที นึง ดวน อื ปุย ตาว แม ละ อาึ� ปุย เฮี ไก โตว ป พิต ยุฮ
อื ป โปง ไม่ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื 16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ
ซ เกือฮ ปุย เฟียต นึง โม่ะ ฮกั� ฟวยจ เซ ซ พลวย เยอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 17 (ตัม ไล อื เญือม ไก กัน เลียง ฌาว ปุย โค
รยญ เนอมึ เมอ� ปีลัต จัมเปน พลวย ป ตุต ละ ปุย ติ เนอมึ
ติ ปุยๆ��*

18 ปุย โฮวน เซ ปังเมอ อฮั เฮี เรยีง� �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เฮ�ี พลวย บ่าระบ่า เนิ�� อฮั เซ� 19บ่าระบ่า เซ มัฮ
ป คัง ปุย โตะ คอก นึง ชุ อื ยุฮ เมือง เวยีง เยรูซาเลม เซ�
มัฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไม่ อ�ื

20 ปีลัต ไก รพาวม ฆวต พลวย พะเยซู� ริ แม อฮั โอเอฮี
ละ ปุย โฮวน เซ� 21 โม เซ ปังเมอ อฮั เฮี ละ อื เรยีง� �เคิง
นึง ไมะซาวแควง เซ เมิฮ�� อฮั เลาะ อฮั ลาึน เซ�

22 ปีลัต อฮั แม อื ละ อื โทน ลอวย โฮน� �เคิง ละ เมอ�
มัฮ เมอ ป พิต ยุฮ อ�ื อาึ ยุ โตว คระ พิต ป โปง อื ไม่ ยุม
แตะ นึง อ�ื อาึ ซ เกือฮ ปุย เฟียต นึง โม่ะ ฮกั� ฟวยจ เซ ซ
พลวย เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

23 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เซ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง� เมาะ ไก
เซียง แตะ อฮั แนฮ อ�ื ดวน แนฮ ปีลัต เกือฮ ปุย เคิง พะ
เยซู นึง ไมะซาวแควง� ลัก่ ก ลอยจ อื ปีลัต ไป นึง เรยีง
ลอน อฮั โม เซ อ�ื 24 ปีลัต ตัตซิน เกือฮ ปุย ยุฮ อื ละ พะเยซู
ตอก อฮั โม เซ อื ฆาื อ�ื 25พลวย ปุย คัง ปุย โตะ คอก ฆาื ชุ
อื ยุฮ เมือง ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย� ตัม ฆวต เกือฮ โม เซ แตะ

* 23:17 23:17 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม
งอ่น อ�ื
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พลวย� มอป โรฮ พะเยซู ละ อื เกือฮ ปุย ยุฮ อื ละ อื ตัม ป
ฆวต ยุฮ โม เซ อื ไอฮ�

ปุย เคิง พะเยซู นึง ไมะซาวแควง
(มก� 7:24-30; มท� 15:21; ยฮ� 19:17)

26 ฟวยจ เซ ปุย ตาว พะเยซู โอก โฮว� ลไล ตาว อื โฮว
เซ� รโตฮ ยุ ปุย เมือง ไซรนิ ติ� มอยฮ อื มัฮ ซีโมน� ปุก
เญอืม เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว แตะ� โม เซ ยอ่ง ไมะซาวแค
วง นึง ซองัปา อ�ื คนัป อื กลอม อ�ื เกือฮ อื ฟวต พะเยซู
ไม่ อ�ื

27 ไก โฮวน ปุย ป ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื ลลาึง โม เซ ไก
ปรโปวน นึง งอ่น� เยอืม โซะ เยอืม ไซญ นึง เลียก พาวม
แตะ นึง พะเยซู� 28พะเยซู แมฆี� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปรโปวน
เวยีง เยรูซาเลม� ปุ เยอืม ฆาื เลียก พาวม เปอะ นึง อาึ�
ไมจ เปอะ เยอืม ฆาื เลียก พาวม เปอะ นึง โกะ แตะ ไม่ กวน
เปอะ� 29 ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ อฮั ปุย อื ตอก เฮ�ี �โม
ปรโปวน ป โอ เกียฮ ไก กวน ไม่ ป โอ โฮลฮ เลียง กวน จัว
แตะ� ซ ไมจ เดียก ละ อ�ื� ซ อฮั เซ ปุย� 30 เญือม เซ ปุย
ซ อฮั เฮี ละ บลาวง� �ลเลอมึ แปฮ ราว เอะ เอ�� ซ อฮั เซ�
ซ อฮั โรฮ เฮี ละ ตู� �เลอปึ แปฮ เอะ เฮ�ี� ซ อฮั เซ� 31 ดัฮ
ปุย ยุฮ โอเอฮี ตอก เฮี เญือม ไอม ลัง่ โคะ โฮ� ดัฮ โคะ เอจี
ซออฮ โฮ� โม่ ซ เซอปึ แม ฮา เฮ�ี� อฮั เซ พะเยซู�

32 เญอืม เซ ปุย ตาว ดิ พะเยซู ไม่ ปุย ไฮญ ลอา ปุย� ปุย
ลอา เซ มัฮ ป ตุต� ซ บรุก เคิง อื ไม่ พะเยซู� 33 เญอืม เอจี
ฮอยจ อื นา ก อฮั ปุย เบือง ลโลก ไกญ ปุย ไม่ เซ� เคิง พะ
เยซู นึง ไมะซาวแควง นา เซ� เคิง โรฮ ป ตุต ลอา เซ ไม่
อ�ื เกือฮ อื อาวต ลัก่ ดอม อื ติ ปุย� อาวต ลัก่ วิ อื ติ ปุย�
34 พะเยซู อฮั เฮ�ี �เปือะ� ปัว ปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป
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ยุฮ โม เฮี ละ อาึ� มัฮ โอ อื ยุง ป ยุฮ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
เปือะ แตะ� โม เซ รฆุ เครองึ เซอกึ อื ไม่ ปุ แตะ� ลอง แลน
นา มุ่น แตะ นึง อ�ื

35 ปุย โฮวน ชุง มอง แลน อื นา เซ� โม ป ตัตเตียง บัน่
เมือง โล่ ญวยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี เอจี ปุน เรอมึ ปุย ไฮญ�
ดัฮ มัฮ เนอมึ พะครติ ป เลือก พะจาว อาึง โฮ� เกือฮ เรอึม
ไอฮ โกะ แตะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

36 โม ตฮนั โล่ โรฮ ญวยฮ อ�ื เลียก ซดิ ไม่ อ�ื กอยฮ
รอาวม อะงุน นะ ละ อ�ื 37 อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ดัฮ เปอะ
มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ เรอมึ ไอฮ โกะ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ โปน
เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

38 เอจี ไซฮ ปุย อาึง นังซื ราว ไกญ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี
มัฮ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ รซอม นังซื เซ�

39 ป ตุต ติ ปุย อื ป เคิง โรฮ ปุย นา เซ เพียก แฮม โรฮ
อ�ื �ปะ โม่ เปอะ มัฮ พะครติ� เรอมึ ไอฮ โกะ เปอะ เกือฮ ติ
เปอะ โปน ฮา ไมะซาวแควง เซ เมอะ� ฟวยจ เซ เรอึม โรฮ
เอะ ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ พะเยซู�

40 ติ ปุย อื ปังเมอ เดือะ คัต อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ ไก รพาวม ฮลัต นึง พะจาว เฟือฮ� เมือต แลน ปะ
มัฮ โรฮ เปอะ ปุย ลอก ตุต ตอก ปุย เฮี โรฮ� 41 ป ลอก เอะ
ลอา เฮี เอจี โปง เอะ� เอจี โปง ไม่ กัน ยุฮ ฮุ� ปุย เฮี ปัง
เมอ โอ ยุฮ ป พิต ติ เจือ เนอึม�� อฮั เซ ละ ปุโฮมว แตะ�
42ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �โอ พะเยซู� เญอืม ซ โฮลฮ
ปะ แปน กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ ปุ เบีย อาึ อื โอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

43 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
เนาะ เฮี ปะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไมจ มวน ไม่ อาึ นึง เมือง
ฮลอง เมือง เยน่�� อฮั เซ ละ อ�ื
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พะเยซู ยุม
(มท� 27:45; มก� 15:33; ยฮ� 19:28)

44 เญือม เซ มัฮ เมาะ งอ่น ซเงะ� ฮอยจ เอนิ เฟียก พริ
นึง เล่ีป เมือง เซ ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 45 พา
กัง กไน วฮินั เซ แฌฮ ไอฮ เลีฮ ลอา� 46พะเยซู อฮั เฮี นึง
ลเลาะ เรยีง แตะ� �เปือะ� อาึ ปัว มอป อาึง ลปุ แตะ นึง
รดุม ซบราวก เปอะ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ โอยจ รพาวม อ�ื

47 ไน ลอยะ ตฮนั เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ ลืลาว พะจาว
ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี แจง มัฮ อื ปุย ซื ปุย ไซ�� อฮั เซ�
48 โม ปุย โฮวน ป ฮอยจ แลน ป ยุฮ ป อฮั ปุย เซ� เญือม ยุ
อื โอเอฮี ป เกิต เซ� ดิฮ ปุ เอญี รน่าวก แตะ� ลอต เอญี ไม่
อ�ื 49 โม ป ยุง ปุ แตะ ไม่ พะเยซู ไม่ โม ปรโปวน ป ฟวต อื
เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี ชุง แก กัน เซ เน่อมึ ก ซไง อ�ื

ปุย รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; มก� 15:42; ยฮ� 19:38)

50 ไก ปรเมะ ไมจ ไล ติ ปุย� มัฮ ปุย ซืไซ� มอยฮ อื มัฮ
โยเซป� มัฮ ปุย ยว่ง อะรมิาทายา จังวตั ยูเด่ีย� 51 มัฮ ป
รกวน ยุ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� ปัง มัฮ โกะ อื ปุย ไน
โม ซมาชกิ ซพา เซ ติ ปุย� ปุก โตว รพาวม อื ตอก ป รเตีฮ
โม เซ ไม่ ป ยุฮ อ�ื 52 โยเซป เซ เลียก เคะ ปีลัต� ปัว โกะ พะ
เยซู นึง อ�ื 53 เญือม เซ บลาึฮ อื ฮา ไมะซาวแควง� เพาะ
กูแก อื นึง พา ปิญ รฮอยจ� รมอยจ อื โตะ อูโมง ปอยจ
ปุย� มัฮ อูโมง ก โอ ปุย ดิ รมอยจ ปุย นึง ติ ชวง� 54 ซเงะ
เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่ะ เซ� เอจี
ซ เติง ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อื เซ�
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55 โม ปรโปวน ป ฟวต พะเยซู เน่อมึ นึง จังวตั กาลิลี เซ�
โฮว ดิ ไม่ โยเซป� ยุ โตะ อูโมง รมอยจ ปุย อื เซ� ยุ โรฮ
ตอก เกือฮ อื ไอจ นึง อ�ื 56 ฟวยจ เซ เอญี� แฮรป อาึง ป
ซออย ฮงาื ซออฮ ไม่ ลออยฮ ซออย ฮงาื ตัม ป โกว ปุย เญื
อม รมอยจ ปุย ป ยุม� ซเงะ ลโล่ะ อาวต นึง อื ตัม โกตไม
ทื แตะ�

24
พะเยซู โกฮ ไอม แม
(มท� 28:2; มก� 16:1; ยฮ� 20:1)

1 วนัติต เมือ กซะ งาวป อื โม ปรโปวน เซ โฮว โตะ อูโมง
ก รมอยจ ปุย อื เซ� โรวก ป ซออย ฮงาื เอจี แฮรป แตะ
อาึง เซ� 2 เญือม เอจี ฮอยจ อื นา เซ ป มัฮ ซโมะ เกลาะ
ปุย โตะ อูโมง เซ เอจี วติ ปุย โอก ฮา โตะ อูโมง เซ กา อ�ื
3 เญอืม ยุ อื โบฮ อื ตอก เซ� เลียก โตะ อูโมง เซ ฆาื อ�ื ปัง
เมอ โอ ยุ โกะ พะเยซู จาว� 4 ลไล ชุง อื นา เซ ไม่ เงอตึ ลัง่
แตะ� ปลาฮึ งอ่ม ปรเมะ เคะ อื ลอา ปุย� ชุง โบ อ�ื เครองึ
จาวป อื ปิญ เฌียป เลียป เอนิ� 5 โม ปรโปวน เซ ฮลัต เนอึ
ม ฮลัต แนม ฆาื อ�ื นุ่ม เอนิ ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
ลไล นุ่ม อื ตอก เซ ปรเมะ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ ซาวป
เปอะ ป ไอม ลลาึง ก อาวต ป ยุม เฮ�ี 6 ป ซาวป เปอะ เซ
อาวต โตว นา เฮ�ี เอจี โกฮ ไอม� ไมจ เปอะ ไตม ป อฮั อื
อาึง ละ เปอะ เญอืม อาวต ลัง่ อื จังวตั กาลิลี โฮ� 7 เอจี อฮั
เฮี ละ เปอะ� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มอป ปุย เกือฮ อื
อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ปุย มัป่� ซ เคิง ปุย นึง ไมะซาวแค
วง� ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ



ลูกา 24:8 cxxiv ลูกา 24:18

อื ปรเมะ เซ� 8 เญอืม เซ ปรโปวน โม เซ โตก เอนิ ละ ป อฮั
พะเยซู อาึง ละ แตะ ฆาื อ�ื

9 เอญี เน่อมึ นึง โตะ รมอยจ เซ� รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง
แตะ เซ ละ โม ลุกซิก เตือง กาว โรฮ ติ อื ไม่ ปุโฮมว อื เตื
อง โอยจ อ�ื 10 ป รโฮงะ ไล เซ ละ โม ไกญกอ ลุกซิก อื มัฮ
มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ โยฮนันา ไม่ มาเรยี มะ ยาโคโบ่ ไม่
ปรโปวน ไฮญ ป อาวต ไม่ อื งอ่น� 11 โม ลุกซิก เซ ปังเมอ
แกต ป อฮั อื เซ โอ มัฮ ป เนอึม� เจือ โตว ป อฮั อื เซ ฆาื
อ�ื 12 เปโตร โกฮ ตอ โฮว ฮอยจ โตะ รมอยจ เซ� นุ่ม แลน
อ�ื ยุ พา ปิญ เพาะ ปุย อื โน่ง� เอญี ไม่ เงอตึ ลัง่ แตะ นึง
ป เอจี เกิต เซ�

โม ป โฮว ยว่ง เอมมาอู
(มก� 16:12-13)

13 ซเงะ เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ลอา ปุย กัมลัง โฮว ยว่ง
เอมมาอู� ยว่ง เซ รโปยฮ ฮา เวยีง เยรูซาเลม เมาะ กาว
โรฮ ติ กิโลเมต� 14 ลไล โฮว อื เซ อู ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ไลลวง
โอเอฮี ป เอจี ยุ แตะ เกิต อื ไน ลอา ลอวย ซเงะ เซ� 15 เญื
อม เซ พะเยซู ฮอยจ ซดิ ไม่ อื ลไล อู ดิ อื นึง ไล เซ� ลอต
โฮว ดิ ไม่ อ�ื 16 ปุย ลอา เซ ตอก โอเอฮี ป ไม่ญ โฮ� ยุง โตว
มัฮ อื พะเยซู�

17พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง เมอ ป อู โม เปะ
ลไล โฮว แตะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย ลอา เซ ชุง ลโล่ะ ไม่ ดักโดวง นา แตะ� 18 ติ ปุย อ�ื

มอยฮ อื มัฮ เคลโอปา� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย ติ เวยีง เยรูซา
เลม อมั มัฮ ปะ โน่ง ป โอ ยุง ไลลวง โอเอฮี ป เกิต นา เซ ไน
ลอา ลอวย ซเงะ เฮ�ี� อฮั เซ�
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19พะเยซู ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง เมอ�� อฮั เซ
ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ไลลวง ป เกิต ละ พะ
เยซู ยว่ง นาซาเรต� ปุย เซ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ ปุย
ซัมคัน นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ เจือ ซองนา พะจาว ไม่
ปุย เตือง โอยจ อ�ื 20 โม ซตุ ระ ยุฮ เอะ ไม่ โม ป ตัตเตียง
บัน่เมือง เอจี ญวต พิต ละ อ�ื เกือฮ โม โรม ตัตซิน อื ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื โม เซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� 21 กา เซ เอะ
เอจี ซโอว รพาวม เมอะ ไม่� นึง ซ โตฮ อื โม อซิราเอน เกือฮ
โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� โนก ฮา เซ เอจี ไก ลอวย ซเงะ เตือง
ซเงะ เนาะ เฮี เคียง เกิต โอเอฮี เซ� 22 โม ปรโปวน ป มัฮ มู
ติ ไม่ เอะ อฮั โรฮ ป เงอตึ เอะ นึง� รเอฮ ซะ เญือม ปวยฮ
โรง พริ อี โฮว โตะ รมอยจ อ�ื 23 ปังเมอ โอ ยุ โกะ อ�ื เอญี
อู อื ละ เอะ� อฮั ติ แตะ โฮลฮ ยุ บลอง เตปด่า� อฮั อื รโฮ
งะ ไอม ลัง่ พะเยซู ละ แตะ� 24 โม ปุโฮมว เอะ โฮว โรฮ โตะ
รมอยจ เซ งอ่น� โฮลฮ เนอมึ ยุ อื ตอก เอจี อฮั โม ปรโปวน
อื เซ ปังเมอ โอ โรฮ ยุ โกะ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

25 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เกียฮ ลโม
วะ ลัมเลือ โน่ง เปอะ เมอ� เกียฮ เล่ีญ ลัมเลือ โน่ง ซ เจือ
เปอะ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โครยญ เจือ เมอ�
26 อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง� พะครติ จัมเปน อื โอต ป โซะ ตอก
เซ เดอมึ ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โญต ไม่ ซัก แตะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 27 เญือม เซ พะเยซู รโฮงะ ไลลวง โอเอฮี ไก นึง พะทัม
ป เกว ไม่ โกะ แตะ ละ อื โครยญ เจือ เกือฮ อื คาวไจ อ�ื ร
โฮงะ อื ละ อื เน่อมึ นึง ไลลวง ป ไซฮ ไอ โมเซ ฮอยจ ละ ป
ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โครยญ โฆะ อ�ื

28 เญือม เซ ฮอยจ ซดิ ไม่ ยว่ง ตะ แตะ โฮว เซ� พะเยซู
ยุฮ ฮุน ซ ลอต แตะ ฮา ยว่ง เซ� 29 ปุย ลอา เซ ไปญ อื อาวต
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ไม่ แตะ ยว่ง เซ� �ไอจ ดิ ไม่ เอะ ยว่ง เฮี ติ ซาวม� เอจี เตี
ยม ซเงะ เอ� เอจี ซ ปู พริ อ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื พะเยซู ฮาวก
ดิ เนอมึ ไม่ อื เญือะ เซ�

30 เญือม งาวม อื ละ ซ โซม ดิ แตะ ไม่ อ�ื พะเยซู ตุย
คโนมปัง� ไววอน� เรยีก คโนมปัง เซ� เกือฮ อื ละ ปุย
ลอา เซ� 31 เญือม เซ ซเปีย เอนิ ไง่ อ�ื ยุง เอนิ มัฮ อื พะ
เยซู� ฟวยจ เซ พะเยซู ปังเมอ ไฆร งอ่ม เอนิ ฮา อ�ื 32 ปุย
ลอา เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เญอืม อู อื ไม่ เอะ ตัม คระ โฮว
แตะ ไม่ รโฮงะ อื พะทัม ละ เอะ ละ เกือฮ อื เอะ คาวไจ� เอะ
อาวม เอนิ ซโอว อื โตะ รพาวม แตะ ตอก งอ โฮ� โม่ เยอะ
อาวม�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

33 เญอืม เซ ปุย ลอา เซ โกฮ เอญี เอนิ ฮอยจ นึง เวยีง เย
รูซาเลม� รโตฮ ยุ โม ลุกซิก กาว โรฮ ติ ปุย เซ รโจะ ดิ ไม่
ลุกซิก ไฮญ อ�ื 34 โม ปุย โฮวน เซ อฮั เฮ�ี �พะโองจาว เอจี
แจง โกฮ ไอม อ�ื ซีโมน เอจี โฮลฮ ยุ อ�ื� อฮั เซ� 35 เญอืม
เซ ปุย ลอา เซ รโฮงะ โรฮ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง แตะ นึง คระ
ละ โม เซ ไม่ ไลลวง ตอก ยุง แตะ มัฮ อื พะโองจาว เญือม
เรยีก อื คโนมปัง ละ แตะ�

พะเยซู ฮอยจ เคะ โม ลุกซิก แตะ
(มท� 28:16; มก� 16:14; ยฮ� 20:19)

36 ลไล รโฮงะ ลัง่ อื ไลลวง เซ ละ โม เซ� พะเยซู ฮอยจ
ชุง งอ่ม ลลาึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม แตะ�� อฮั เซ�

37 โม เซ โตวฮ ฆราึง� ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม� โคะ อื มัฮ
ยุ แตะ พี� 38 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ ซุกซัก ซองไซ รพาวม เมอ� เมอยุ รงัมะ รพาวม เปอะ
นึง อาึ อ�ื 39 แลน เตะ ชวง อาึ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ยุง มัฮ
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อื อาึ� เบื่อ แลน อาึ เฮี เดอมึ เปอะ ซ ยุง� พี แจง โอ อื ไก
เนะซองั ตอก ไก เนะซองั อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

40ฟวยจ อฮั อื เซ เปลีฮ เตะ ชวง แตะ ละ อื เกือฮ อื ยุ อ�ื
41 โม เซ ไมจ มวน ลอน รพาวม ไม่ เงอตึ ลอน ลัง่ แตะ ปอ
โอ แตะ ดิ ปุน เจือ มัฮ อื ป เนอึม� พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อ�ื
�อมั ไก เญี่ยะ ป โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ นา เฮ�ี� อฮั เซ�
42 โม เซ เกือฮ กะ กา ละ อื ติ ไซจ� 43 พะเยซู ตุย โซม อื
ซองนา โม เซ� 44 เญือม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เญือม อาวต
ลัง่ อาึ ไม่ เปอะ โฮ� เอจี มัฮ ไลลวง โอเอฮี เฮี ป อฮั อาึ อาึง
ละ เปอะ� เมาะ โอเอฮี ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง โกตไม ยุฮ
แตะ� ไม่ ป ไซฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว� ไม่ ไลลวง ป ไก นึง
พะทัม ลืลาว ป เกว ไม่ อาึ นึง อื เซ� จัมเปน อื เกิต ตอก เอจี
อฮั อื ซ เกิต โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื

45 เญอืม เซ พะเยซู โปฮ รพาวม อื เกือฮ ซเปีย ละ ซ เกือฮ
อื พะทัม คาวคิง อ�ื 46 อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี มัฮ เฮี ป ไซฮ ปุย
อาึง� พะครติ ซ จัมเปน อื โอต ป โซะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ�
ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม� 47 ไลลวง เฌาะ
ปุย รพาวม ไพรม แตะ� ไม่ ไลลวง ยวก พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย�
ไมจ ปุย ครอฮ ละ ปุย โครยญ เมือง ปุย เบือ อมันัต พะค
รติ เซ� ไมจ อื ครอฮ นึง เวยีง เยรูซาเลม รกา� 48 โม เปะ
ปุน แปน เปอะ ซกิ พญีัน นึง เอจี ยุ เปอะ โอเอฮี เฮี โครยญ
เจือ� 49ป ซันญา เปือะ เกอะ อาึง ละ ปุย อาึ ซ เกือฮ ฮอยจ
เนอึม ละ เปอะ� โม เปะ ไมจ เปอะ มอง นึง เวยีง เฮี ฮอยจ
ละ เกือฮ พะจาว อมันัต แตะ เลีฮ อาวต นึง เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

พะเยซู ฮาวก เมือง มะลอง
(มก� 16:19; กก� 1:9-11)
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50 เญือม เซ พะเยซู ตาว โม เซ โอก ฮา เวยีง เซ ฮอยจ ร
เตือป ยว่ง เบ่ทานี ติ โดฮ� ฟวยจ เซ ยวก เตะ แตะ ปิฮ มุ่น
ละ อ�ื 51 ลไล ปิฮ อื มุ่น ละ อื เซ� พะจาว เกือฮ อื ฮาวก
ฮา อื เมือง มะลอง� 52 โม เซ นุ่ม ติ แตะ ไว พะเยซู เตือง
มู แตะ� ฟวยจ เซ เอญี แม นึง เวยีง เยรูซาเลม� อาวต
ไม่ ไมจ มวน เนอมึ รพาวม แตะ� 53 โม เซ อาวต แนฮ โตะ
ควง วฮินั โครยญ ซเงะ่� ลืลาว ดิ พะจาว นา เซ�
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