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ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มาระโก
ไลลวง พะเยซูครติ ป ไซฮ มาระโก มัฮ ตอก เฮ�ี ป อฮั

อื เมือ โรง อื มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล นึง มัฮ พะเยซู กวน พะ
จาว� นึง พะทัม มาระโก เอะ คาวไจ มัฮ พะเยซู ปุย ยุฮ โอ
เอฮี ไม่ อมันัต แตะ� มัฮ โตว ป ฮลัต นึง ซ ยุฮ แตะ ป ไมจ
แตะ ยุฮ� เญือม เพอกึ อื ปุย กอ เพอกึ อื ไม่ อมันัต แตะ�
ปุน โครฮ พี โอก เบือ อมันัต แตะ� ปุน ยวก มัป่ ยุฮ ปุย นึง
ไก อมันัต อื ละ ซ ยุฮ โรฮ แตะ ตอก เซ� พะเยซู กอ อฮั
ติ แตะ มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ป ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ไน
แตะ โปน ฮา แปน อื ครา เซีญ โอเอฮี�
มาระโก รโฮงะ ซืๆ ไลลวง พะเยซู ละ ซ เกือฮ อื เยอื คาว

ไจ ปุย� มัฮ ป เยอื คาวไจ ปุย� มาระโก เนน กัน ยุฮ พะเยซู
โฮฮ ฮา ลปุง เพอกึ ตอม อื ปุย� อู ไลลวง กัน ยุฮ พะเยซู นึง
จังวตั กาลิลี แปน ไล อ�ื เน่อมึ เญอืม รปั อื บัป่ติซมา ฮอยจ
ละ เรอมึ อื ปุย โฮวน� เญือม โฮวน ป โซะ ไฮ เบือ อ�ื โม ป
ฆวต ตอซู ไม่ พะเยซู โฮว ละ เรยีง รอก พาวม แตะ ฆาื อื ปุ
ปุ� ซาวป งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุฮ ป โซะ ละ พะเยซู ฆาื
อ�ื โม ลุกซิก อื ปังเมอ ยุง ซโตฮ อื ปุ ปุ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ
พะเยซู เซ� ไน แลฮ โบ่ต ลัก่ ก ลอยจ อื มาระโก รโฮงะ ไล
ลวง ป เกิต ไน อาแลฮ ซเงะ กา ยุม พะเยซู ไม่ ไลลวง โกฮ
ไอม แม อ�ื เกือฮ เอะ ยุง ซโตฮ ตอก เกิต โอเอฮี ไล เซ�

ไลลวง โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:1; ลก� 3:1; ยฮ� 1:19-28)
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1 ไลลวง กัน ระ ไล ป มัฮ ไลลวง พะเยซูครติ กวน พะจาว
เน่อมึ เมือ โรง อื มัฮ ตอก เฮ�ี 2 อซิยา ป ซึป ลปุง พะจาว
โฆะ เอจี ไซฮ อาึง ไลลวง อื เน่อมึ กา เกิต อื ตอก เฮ�ี �แลน
เมิฮ� อาึ ซ 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� 3 �ไก ป ครอฮ เน่อมึ ลาึน เวอืฮ ติ ปุย อฮั เฮ�ี
�เพรยีง อาึง คระ ยุฮ พะโองจาว เมิฮ� เกือฮ ซื คระ ยุฮ อื
เซ� � อฮั เซ�

4 โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ ครอฮ อื เน่อมึ นึง
ลาึน เวอืฮ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ� ไม่ รปั เปอะ บัป่ติซมา เดอมึ พะจาว ซ
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เปอะ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

5 โม ป อาวต จังวตั ยูเด่ีย ไม่ ป อาวต นึง เวยีง เยรูซาเลม
เตือง โอยจ อื โฮว เคะ โยฮนั� รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ�
โฮลฮ รปั บัป่ติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั นึง โกลง จอแด่น� 6 โย
ฮนั จาวป เครองึ ฮาึก อุต� โจต โม่ะฮุต ฮกั� ป โซม ป ปอน
อื มัฮ จักจัน ไม่ โกะ แฮ� 7 ครอฮ อื ตอก เฮ�ี �ป ซ ฮอยจ
รเคะ อาึ เซ ระ เนอึม แม ฮา อาึ ไล อ�ื ปัง มัฮ เมาะ ซ นุ่ม
อาึ กัฮ โม่ะเกิป อื โน่ง� โปง โตว ลัง่ ปุย เซ นึง แตวะ อาึ ฮา�
8 อาึ เกือฮ เนอึม โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง รอาวม� ปุย เซ
ปังเมอ ซ เกือฮ โม เปะ รปั บัป่ติซมา นึง ลปุ พะจาว�� อฮั
เซ โยฮนั เนอ�

พะเยซู รปั บัป่ติซมา
(มท� 3:13-17; ลก� 3:21-22)

9ฟวยจ เซ เญี่ยะ พะเยซู ฮอยจ เน่อมึ นึง ยว่ง นาซาเรต
จังวตั กาลิลี� โฮว รปั บัป่ติซมา เน่อมึ นึง โยฮนั นึง โกลง
จอแด่น� 10 เญือม เอจี โอก อื เน่อมึ โตะ รอาวม เซ ชวน
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โปฮ มะลอง ไอฮ ติ แตะ� ชวน โรฮ เลีฮ อาวต ลปุ พะจาว นึง
แตะ ตอก รโกะเกอื โฮ� 11 เญือม เซ เซียง พะจาว โอก เน่
อมึ มะลอง� อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ กวน ฮรกั เกอะ�
ปุก เนอมึ เปอะ รพาวม เมอะ�� อฮั เซ�

ซาตัน ลอง รพาวม พะเยซู
(มท� 4:1-11; ลก� 4:1-13)

12 เญอืม เซ ลปุ พะจาว ดวน พะเยซู โฮว นึง ลาึน เวอืฮ จุ
บัน่ เอนิ� 13 ลอง ซาตัน รพาวม อื นา เซ รปาวน ซเงะ� พะ
เยซู อาวต ซน่ะ ลลาึง โกะ พร�ิ เตปด่า พะจาว ปังเมอ เลีฮ
อาวต โรฮ ไม่ อ�ื เรอมึ อ�ื

พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ ปาวน ปุย
(มท� 4:18-22; ลก� 5:1-11)

14 เญือม เอจี ฟวยจ ดุฮ ปุย โยฮนั โตะ คอก เกอ พะเยซู
โฮว นึง จังวตั กาลิลี� ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ
ปุย� 15 อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี เอจี เติง เวลา อ�ื พะจาว เอจี
ซดิ ซ ฮอยจ ตัตเตียง อื ปุย ปลัฮเตะ เอ� ไมจ เปอะ โปวฮ
รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� เจือ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว เฮี เมิฮ�� อฮั เซ พะเยซู�

16ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ฮอยจ เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม กา
ลิลี� ยุ ป ซาวป กะ ลอา ปุย� มัฮ ซีโมน ไม่ ปุ อื ป มัฮ อนั
ดรู เซ� มัฮ เอยีกปุ ปุ แตะ� ปุก เญือม เตือะ ดิ อื เรอปึ นึง
ปลัฮ รอาวม เซ� 17พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื
ซ เกือฮ โม เปะ ซาวป ปุย ตอก โฮว ซาวป เปอะ กะ โรฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 18 ปุย ลอา เซ ละ เอนิ เรอปึ ยุฮ แตะ จุบัน่ เอนิ
ลอต โฮว ฟวต พะเยซู� 19 เญือม เอจี โฮว พะเยซู โปน ฮา
นา เซ เญีย่ะ อา� ยุ แม ยาโคโบ่ กวน เซเบด่ี่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ
ปุ ยาโคโบ่ เซ� ปุก โจวก อื เรอึป โตะ โล่ง ยุฮ แตะ� 20พะ



มาระโก 1:21 iv มาระโก 1:28

เยซู กอก เอนิ ปุย ลอา เซ จุบัน่ เอนิ� ปุย ลอา เซ ละ เอนิ เซ
เบด่ี่ ป มัฮ เปือะ แตะ เซ ไม่ ลุกจัง แตะ โตะ โล่ง� โฮว ฟวต
พะเยซู�

ปุย เลียก พี นึง
21 พะเยซู ไม่ ป โฮว ไม่ อื โฮว ฮอยจ ยว่ง คาเพรนาอุม�

เญอืม เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ� โฮว ฮาวก นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ�
เพอกึ ตอม ปุย� 22 โม ป ฮมอง เซ เงอตึ เนอมึ นึง ตอก เพ
อกึ อื ปุย� เพอกึ ปุย ไม่ อมันัต แตะ� ตอก โตว เพอกึ โม
คู เพอกึ พะทัม ปุย�

23 เญือม เซ เยอ โตะ โฮงซุต เซ ไก ปรเมะ เลียก พี นึง
ติ ปุย� 24 อฮั เฮี เรยีง� �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 ปุย อาวต
พี นึง เซ�

25พะเยซู คัต พี เซ โอ ลปุง� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาวต โฆย�
โอก แปฮ ฮา ปุย เซ�� อฮั เซ� 26พี เซ เกือฮ ปุย เซ ลปลอย
ฮ เนอมึ ลปลอยฮ แนม ไม่ ครวก เรยีง� ฟวยจ เซ ลอต โอก
ฮา ปุย เซ� 27 ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ เงอตึ แนม ฆาื
อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �กัน เฮี มัฮ กัน ตอก เมอ แล� อมั
มัฮ เนอมึ รซอม เพอกึ ตอม โคระ ปุย แล� ปุย เฮี ปุน ดวน
พี เบือ อมันัต ระ แตะ� พี เซ เนองึ เนอมึ ป อฮั อ�ื� อฮั เซ
ละ ปุ แตะ� 28 เญือม เซ มอยฮ พะเยซู พรุ เฮอื ไคว จังวตั
กาลิลี เซ�

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ โฮวน ปุย
(มท� 8:14-15; ลก� 4:38-39)
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29 เญอืม เอจี โอก อื ฮา โฮงซุต เซ พะเยซู ไม่ ป โฮว ไม่ อื
ลอต ฮาวก เญือะ ยุฮ ซีโมน ไม่ อนัดรู� ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั
เนอ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 30 เญือม เซ มะเนอึม ซีโมน ไอจ ฆาื
ฮอยจ โซะ แตะ� เญือม เอจี ฮอยจ พะเยซู เญือะ เซ ไก ป
รโฮงะ ไลลวง ป โซะ เซ ละ อ�ื 31พะเยซู เลียก โตวก เตะ ป
โซะ เซ� เกือฮ อื โกฮ� เญือม เซ ไฮ เอนิ ฮอยจ โซะ อื เซ�
ปรโปวน เซ ลอต พรี โซม ตุม ไอจ ละ อ�ื

32 ปู เซ เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เอ� ปุย โรวก โม ป โซะ ไม่
โม ป อาวต พี นึง ฮอยจ เคะ พะเยซู� 33 ปุย ติ ยว่ง เซ รโจะ
รเจอมึ โบ เญือะ เซ� 34ป โซะ โฮวน เจือ เซ พะเยซู เกือฮ อื
ไฮ โฮวน ปุย� พี ป เลียก นึง ปุย เซ โครฮ อื โอก โฮวน ตัว�
คัต แม อื โอ ลปุง ฆาื ยุง พี ป มัฮ พะเยซู เซ�

พะเยซู โฮว ไววอน
35ปวยฮ พริ เซ เมือ กซะ เญอืม เฟียก ลัง่ อ�ื พะเยซู โกฮ

โฮว นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ� ไววอน นา เซ� 36 ซีโมน ไม่ ปุ
โฮมว อื โฮว ซาวป อ�ื 37 เญือม เอจี รโตฮ อื ยุ อู อฮั เฮ�ี
�ปุย เตือง โอยจ อื โฮว ซาวป ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 38พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ โรฮ เอะ โฮว ยว่ง ปุย ไฮญ แควน เฮ�ี
ไมจ อาึ ครอฮ ไลลวง พะจาว ละ ปุย โม เซ� เอจี มัฮ ฆาื เซ
ป ฮอยจ เจอะ ฆาื อื นึง ปลัฮเตะ เอ�� อฮั เซ� 39ฟวยจ เซ
พะเยซู โฮว ซาวป เพอกึ ตอม ปุย นึง โฮงซุต ยุฮ อื ไคว จัง
วตั กาลิลี� โครฮ โรฮ พี โอก โฮวน ตัว�

พะเยซู เกือฮ ปุย ลาวต ไฮ
(มท� 8:1-4; ลก� 5:12-16)

40 ไก ปรเมะ ลาวต ติ ปุย� เอญี เคะ พะเยซู� นุ่ม โบ อ�ื
ปัว อื เลียก พาวม นึง แตะ� อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ ไก รพาวม
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ฆวต เกือฮ อาึ ไฮ โฮ� แจง ซ เกียฮ ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 41พะเยซู เลียก พาวม นึง อ�ื ซนาว เตะ แตะ เดือะ เบื่อ
อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอจี ปุก รพาวม เมอะ� ไฮ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 42 เคียง เซ ไฮ ไมจ เอนิ ลาวต อื เซ� 43 กา เกือฮ
อื เอญี พะเยซู อฮั เฮี ละ อื ซโตฮ� 44 �ปุ รโฮงะ ละ ปุย�
ไมจ เปอะ โฮว เคะ ซตุ ยุฮ พะจาว เกือฮ แลน เปอะ� ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง
นึง โกตไม� เดอมึ ปุย ซ ยุง ไฮ เนอึม โซะ เปอะ เซ�� อฮั
เซ� 45 ปุย เซ ปังเมอ โฮว อู อื โครยญ โดฮ ไลลวง ป ยุฮ
ป อฮั พะเยซู ละ แตะ เซ� เญือม เอจี โฮวน ฮมอง ปุย อ�ื
พะเยซู เญือะ โฮลฮ โตว เลียก นึง ยว่ง ปุย ฆาื อ�ื จัมเปน
อาวต ฆาื อื ก พริ ยว่ง นา ก โอ ปุย ไก� ปัง มัฮ ปุย ก ออฮ
ก เอฮี โฮว ตื เคะ อื นา เซ�

2
ป ยุม เตะ ยุม ชวง ไฮ
(มท� 9:1-8; ลก� 5:17-26)

1 ฟวยจ เซ แม พอน แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู เอญี ฮอยจ
นึง ยว่ง คาเพรนาอุม� ปุย ฮมอง อาวต อื นึง เญือะ แตะ�
2 ปุย โฮว เคะ อื โฮวน� โจน โอ แตะ เญาะ ไก ก อาวต�
นาวก เอนิ ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ� 3 ลไล เพอกึ ตอม พะเยซู
ปุย โม เซ� ไก ปุย ปาวน ปุย กลอม โรวก ปุย ยุม เตะ ยุม
ชวง ติ ปุย� ตะ ฮอยจ ไม่ อื เคะ พะเยซู� 4 เมือต โอ เกียฮ
เลียก เคะ พะเยซู ฆาื โฮวน ลอน ปุย นา เซ� เญื่อฮ เอนิ พรงั
เกือฮ อื ดอฮ ซื นา ก อาวต พะเยซู� ฮรงัโฮรฮ ป โซะ เซ เตื
อง ซัต ไอจ อ�ื 5 เญอืม ยุ พะเยซู รพาวม เจือ โม เซ� อฮั เฮี
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ละ ป โซะ เซ� �กวน� มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี ยวก ละ เปอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื

6 ไก โม คู เพอกึ พะทัม นึง งอ่น ป งาวม นา เซ� อฮั เฮี
โตะ รพาวม แตะ� 7 �ปุย เฮี เกียฮ ลปุง โน่ง ตอก เซ เมอ�
ลปุง ตอก เซ มัฮ ลปุง พามัต พะจาว� ไก โตว ป ปุน ยวก
มัป่ โนก ฮา พะจาว เยอ�� อฮั เซ โม เซ�

8 พะเยซู ยุง เอนิ อื ป คิต โม เซ โตะ รพาวม แตะ� อฮั
เฮ�ี �เมอยุ คิต เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ โม
เปะ เอ� 9 อาึ อฮั ละ ป โซะ เซ ตอก เฮ�ี �มัป่ ยุฮ เปอะ เอจี
ยวก ละ เปอะ�� โต เซ ซ อฮั แม ละ อื ตอก เฮ�ี �โกฮ ตุย
โรวก ซัต ไอจ เปอะ� โฮว ไม่ เมิฮ�� ซ อฮั เซ ละ� ลอา เจือ
เซ เมอ ป เยอื นึง อ�ื 10อาึ มัฮ 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 ยุม ชวง เซ
ตอก เฮ�ี 11 �อาึ อฮั ละ เปอะ� โกฮ ตุย โรวก ซัต ไอจ เปอะ
เอญี ไม่ เญือะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 12 ลไล แก ปุย อื ปุย
เซ โกฮ เอนิ ตุย โรวก ซัต ไอจ แตะ� เอญี ไม่ อ�ื ปุย เตือง
โอยจ อื เซ เงอตึ เนอมึ นึง อ�ื ลืลาว โรฮ พะจาว ฆาื อ�ื อฮั
เฮ�ี �เอะ ยุ โตว ป ตอก เฮี ติ ชวง เนอมึ�� อฮั เซ�

เลวี โฮว ฟวต พะเยซู
(มท� 9:9-13; ลก� 5:27-32)

13 พะเยซู โฮว แม เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม� ฮอยจ ปุย
เคะ อื โฮวน� พะเยซู เพอกึ ตอม อื ฆาื อ�ื 14ฟวยจ เซ ลไล
โฮว อื พะเยซู ยุ ป เกป พาซี ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ เลวี กวน
ฮาลาโฟ� งาวม นึง ด่าน เกป แตะ พาซี� พะเยซู อฮั เฮี ละ
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อ�ื �โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ� ปุย เซ โกฮ โฮว ฟวต เอนิ
อ�ื

15 ฟวยจ เซ พะเยซู โซม เญือะ เลวี เซ� โม ป เกป พาซี
ไม่ โม ป อฮั ปุย ปุย มัป่ ละ� โฮวน โรฮ ป ฟวต ลัก่เคะ พะ
เยซู� โม เซ โซม ดิ ไม่ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เญือะ เลวี เซ
งอ่น� 16 โม คู เพอกึ พะทัม ป มัฮ ไม่ โม ฟารซีิ เยอ� เญอืม
ยุ อื โซม พะเยซู ไม่ โม เซ� ไฮมญ โม ลุกซิก พะเยซู ฆาื อ�ื
�เมอยุ ปอคู โม เปะ เอ เกียฮ โซม ดิ โน่ง ไม่ ป เกป พาซี ไม่
ปุย มัป่ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 17พะเยซู เญอืม ฮมอง อื ตอก
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุย กอ ปุย บาึง จัมเปน โตว ซาวป มวต
ซาวป มอ� มัฮ ป โซะ ป ปวย ป ไมจ ซาวป มวต ซาวป มอ
เยอ� อาึ มัฮ โตว ฮอยจ กอก ปุย ซืไซ� มัฮ ฮอยจ กอก ปุย
มัป่ เอญี เคะ แตะ�� อฮั เซ�

ป โคระ ไม่ ป ไพรม
(มท� 9:4-17; ลก� 5:33-39)

18 เญือม เซ โม ลุกซิก โยฮนั ไม่ โม ฟารซีิ ปุก เญือม เอ
อปึ อื ป โซม ป ปอน แตะ� ปุย ไฮญ ฮอยจ ไฮมญ พะเยซู�
อฮั เฮ�ี �ลุกซิก โยฮนั ไม่ ลุกซิก โม ฟารซีิ ทื ซิน เออปึ ป
โซม ป ปอน แตะ� ลุกซิก ปะ เมอยุ โอ อื ทื�� อฮั เซ�

19 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม ป ฮอยจ โซมญุ เซ แจง โอ
อื ซ เออปึ ป โซม แตะ เญือม อาวต ลัง่ กวน เบลีย ซ เญือะ
เซ ไม่ อ�ื 20 ปังเมอ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ ตุย พะจาว กวน
เบลีย ซ เญือะ เซ ฮา ปุโฮมว อ�ื มัฮ เญือม เซ ซ เออปึ อื ป
โซม ป ปอน แตะ� 21 เครองึ ชุ เครองึ ญู ปุย พลุ เกอะ โตว
นึง ป โคระ� ดัฮ เปอะ พลุ นึง บว่ตชุ โคระ โฮ� ตึน ซ แฌฮ
ฆาื อื เวอืฮ ฮา ไพรม แตะ� 22 ตอก โรฮ เซ� ไก โตว ป ดุฮ
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รอาวม อะงุน โคระ โตะ ปัง ฮกั ไพรม เมอ� ดัฮ ซ ยุฮ อื ตอก
เซ รอาวม อะงุน โคระ เซ ซ ฮาวก ซ ลตุฮ ยุฮ ปัง ฮกั ไพรม
เซ� รอาวม อะงุน ไม่ ปัง ฮกั เซ ซ ไลจ ฆาื อื ตอก ปุ แตะ�
รอาวม อะงุน โคระ เซ ไมจ ดุฮ นึง ปัง ฮกั โคระ เดอมึ ซ ไมจ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

ปุย ซฆุต ซเนียง เฮงาะ
(มท� 12:1-8; ลก� 6:1-5)

23ซเงะ ลโล่ะ ติ อื เญอืม โฮว พา พะเยซู คระ ชจิ� โม ลุก
ซิก ป โฮว ไม่ อื เซ ซฆุต ซเนียง เฮงาะ� โซม ปุ โฮว อ�ื 24 โม
ฟารซีิ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �แลน เมอะ� โม ลุกซิก เปอะ เกีย
ฮ ยุฮ โน่ง ป พิต โกตไม ซเงะ ลโล่ะ เมอ�� อฮั เซ� 25 พะ
เยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง
พะทัม ไลลวง ด่าวติ ไม่ ปุโฮมว อื เญือม ฆวต โซม อื โฮ�
26 โฮว เลียก โตะ พากัง ยุฮ พะจาว� ตุย โซม คโนมปัง ทไว
ปุย ละ พะจาว� เจน เซ มัฮ เจน เญือม มัฮ อาบี่อาทัน ฮวั
นา ซตุ� ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว มัฮ ซตุ โน่ง ป ลัง โซม ค
โนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว เซ� ด่าวติ ปังเมอ โซม โรฮ อ�ื
โฮฮ ฮา เซ� เกือฮ แม อื ละ ปุโฮมว แตะ� พะจาว ปังเมอ
โอ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 27 พะเยซู อฮั แม เฮี
ละ อ�ื �ซเงะ ลโล่ะ มัฮ ป ยุฮ พะจาว อาึง ละ ปุย� มัฮ โตว
ยุฮ อื อาึง ปุย ละ ซ ทื อื ซเงะ ลโล่ะ� 28 ป มัฮ กุม ซเงะ ล
โล่ะ เอจี มัฮ เอนิ กวน ปุย ปลัฮเตะ� เอจี ที โรฮ นึง ไลลวง
ด่าวติ เซ�� อฮั เซ�

3
พะเยซู เกือฮ ป ยุม เตะ ติ ก บลัฮ ไฮ
(มท� 12:9-14; ลก� 6:6-11)
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1 ติ โฮน อื พะเยซู โฮว ฮาวก แม โตะ โฮงซุต ติ โดฮ� นา
เซ ไก ปุย ยุม เตะ นึง ติ ก บลัฮ ติ ปุย� 2 ปุย เตือง โอยจ อื
มอง แลน พะเยซู� อมั ซ เกือฮ อื ไฮ ซเงะ ลโล่ะ� อมั โอ
ซ เกือฮ อื ไฮ� ไน ปุย โม เซ ไก งอ่น ป ฆวต ซาวป ตอก ซ
โซวต แตะ พิต พะเยซู นึง อ�ื 3พะเยซู อฮั เฮี ละ ป ยุม เตะ
บลัฮ เซ� �เอญี นา เฮี เมอะ�� อฮั เซ� ปุย เซ เอญี เนอึม
เคะ อ�ื 4 เญอืม เซ พะเยซู อฮั แม เฮี ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
�ซเงะ ลโล่ะ เอะ อมั ลัง ยุฮ กัน ไมจ� อมั ลัง ยุฮ กัน ฆอก�
อมั ลัง เรอมึ ปุย เกือฮ ไอม� อมั ลัง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� เมอ ซ
ปุก โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย โม เซ เตื
อง โอยจ อื เซ โฆย ตื เอนิ ฆาื อ�ื

5 พะเยซู แก ปุย โม เซ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ� ตุก เนอึ
ม รพาวม นึง กอ บุ่ง ลอน รพาวม อ�ื พะเยซู อฮั เฮี ละ ปุย
ยุม เตะ ติ ก บลัฮ เซ� �ซนาว เตะ เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
ปุย เซ ซนาว เอนิ อ�ื เตะ อื เซ ไฮ เอนิ ตอก ไพรม แตะ�
6 โม ฟารซีิ โกฮ โฮว ซาวป ปึกซา ดิ อื ไม่ โม เฮโรต ฆาื อ�ื
งอ่ต ดิ ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู�

ปุย โฮวน ฟวต พะเยซู
7พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื โฮว ฮา นา เซ� โฮว ฮอยจ ปลัฮ

รอาวม กาลิลี� ปุย ไฮญ โฮว ฟวต โรฮ อื โฮวน ปุย� มัฮ
ปุย จังวตั กาลิลี งอ่น ไม่ จังวตั ยูเด่ีย� 8 ไม่ เวยีง เยรูซา
เลม ไม่ เมือง เอโด่ม ไม่ ปุย บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่เติต� ไม่
ปุย แควน เมือง ไทระ ไม่ เมือง ไซด่อน ป โฮว ฟวต เซ� ปุย
โฮวน เซ มัฮ ฮอยจ อื เคะ อื นึง ฮมอง แตะ ไลลวง ป ยุฮ ป
อฮั อ�ื 9พะเยซู เกือฮ ลุกซิก แตะ เพรยีง อาึง โล่ง ละ แตะ�
ละ ซ เกือฮ อื ปุย โฮวน เซ โอ เกียฮ ซแน่ต ลอน แตะ� 10ป
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โซะ ลลาึง ปุย โฮวน เซ ซแน่ต แนฮ ปุ แตะ นึง ฆวต เดือะ
แตะ เบื่อ พะเยซู� นึง เอจี เกือฮ พะเยซู ป โซะ เซ ไฮ โฮวน
ปุย� 11 ปุย ไน โม เซ ไก ป เลียก พี นึง โฮวน ปุย� เมือต
เอจี ยุ พะเยซู โมป เอนิ โบ ชวง อ�ื อฮั เฮี เรยีง� �ปะ มัฮ
เนอมึ เปอะ กวน พะจาว�� อฮั เซ ละ อ�ื 12พะเยซู คัต เนอึ
ม คัต แนม พี เซ� เกือฮ โตว อื รโฮงะ มัฮ แตะ กวน พะจาว
ละ ปุย�

พะเยซู เลือก ลุกซิก แตะ กาว ลอา
(มท� 10:1-4; ลก� 6:12-16)

13 ฟวยจ เซ พะเยซู ฮาวก บลาวง ติ โดฮ� ปุก ป ออฮ
รพาวม อื กอก ปุย เซ เอญี เคะ แตะ� 14 เญอืม เอญี อื เคะ
อื เลือก อื กาว ลอา ปุย� (อฮั โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ
ไม่ อ�ื เกือฮ อื อาวต ลอป ไม่ แตะ ไม่ เกือฮ อื โฮว ครอฮ ไล
ลวง พะจาว� 15 เกือฮ อมันัต แตะ ละ อื ละ ซ ปุน โครฮ อื
พี โอก� 16 ป เลือก อื เซ มัฮ ซีโมน ติ� พะเยซู ปุก มอยฮ
โคระ อ�ื อฮั เปโตร ละ อ�ื 17 มัฮ ยาโคโบ่ ติ ไม่ โยฮนั ป มัฮ
ปุ อ�ื ปุย ลอา เซ มัฮ กวน เซเบ่ด่ี� พะเยซู ปุก แม มอยฮ
ปุย ลอา เซ� อฮั โบ่อาเนอเย ละ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย ลอา เซ
ตอก เนอมึ บร�ิ 18 เลือก โรฮ อนัดรู ไม่ ฟีลิป ไม่ บ่าโทโลมิว
ไม่ มัตไท ไม่ โทมา ไม่ ยาโคโบ่ ป มัฮ กวน ฮาลาโฟ ไม่ ทาได่
ไม่ ซีโมน ป มัฮ พัก ชาตนิโยม ไพรม อ�ื 19 ไม่ ยูด่า อซิคาริ
โอต ป โชะ พะเยซู ละ ปุย�

ป เพยีก แฮม ลปุ พะจาว
(มท� 12:22-32; ลก� 11:14-23)

20ฟวยจ เซ พะเยซู เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� ปุย โฮวน
เซ รโจะ รเจอมึ ดิ แม โจน โอ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เญาะ ไก
ลไล โซม� 21 โม คระ เฌือต อื ฮมอง อฮั ปุย พะเยซู เงา่ะ�
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ตะ โฮว ตุย โรวก อื ฆาื อ�ื 22 โม คู เพอกึ พะทัม ป เลีฮ เน่
อมึ เวยีง เยรูซาเลม เซ อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี อาวต พี เบ่เอนเซ
บุ่น นึง�* ป ปุน โครฮ อื พี โอก เซ ฆาื อื มัฮ ปุน โครฮ อื เบือ
อมันัต ฮวันา พี เซ�� อฮั เซ โม เซ�

23 พะเยซู กอก ปุย โม เซ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี
ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ� �ซาตัน ซ โครฮ ไอฮ ติ แตะ
โอก ตอก เมอ� 24บัน่เมือง ออฮ บัน่เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย
นึง อื เอจี รกัฮ ลเฆือฮ� บัน่เมือง เซ มัฮ นัม เญื่อฮ� 25 ปุย
ติ เญือะ ดัฮ รกัฮ ลเฆือฮ ฮา ปุ แตะ� มัฮ โรฮ นัม เญื่อฮ�
26 ดัฮ ซาตัน ตอซู ไม่ โม โกะ แตะ เกียฮ แปน โตว� ดัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ บัน่เมือง ยุฮ อื แจง ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื 27 ไก
โตว ปุย ปุน เลียก ซะ เลียก เต เญือะ ป ระ เรยีง ระ แด่น�
โนก ฮา ซ โฮมวต อื ปุก ป ระ เรยีง ระ แด่น เซ ละ รกา� เด
อมึ ซ โฮลฮ ตุย โรวก คาวคอง ระ งวยฮ โตะ เญือะ อื เซ�
28 อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอมึ อ�ื มัป่ ยุฮ ปุย ไม่ ลปุง พามัต
อฮั อ�ื พะจาว ซ ยวก อื ละ ปุย โครยญ เจือ� 29 ปุย เพียก
แฮม ลปุ พะจาว ปังเมอ โอ ซ ยวก อื ละ อื เฟือฮ มัป่ ยุฮ อ�ื
ปุย เซ มัฮ นัม ตุต ลอป�� อฮั เซ� 30ป อฮั อื ฆาื อื ตอก เซ
มัฮ ฆาื อฮั ปุย พี อาวต นึง โกะ พะเยซู เซ�

มะ พะเยซู ไม่ เอยีกปุ อื
31 เญอืม เซ มะ พะเยซู ไม่ โม ปุ อื ฮอยจ เคะ อ�ื ชุง ก พริ

เญือะ� ดวน ปุย กอก พะเยซู ละ แตะ� 32 ปุย โฮวน งาวม
รวติ รเวยีง พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �มะ เปอะ ไม่ โม ปุ เปอะ
ฮอยจ ซาวป ปะ� มอง ปะ ก พร�ิ� อฮั เซ ละ อ�ื 33พะเยซู

* 3:22 3:22 �เบ่เอนเซบุ่น�� แลน นึง รซอม อาทิไบ่ มัตไท โบ่ต 10 คอ 25
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อฮั เฮี ฆาื อ�ื �มัฮ ปุย ป มัฮ มะ อาึ อ�ื มัฮ ปุย ป มัฮ เอยีก
ปุ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 34 เญือม เซ พะเยซู แก ป งาวม รวติ
แตะ ไคว อ�ื อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ โม เฮี ป มัฮ มะ อาึ ไม่ เอยีก
ปุ อาึ อ�ื 35 เมาะ ป ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว มัฮ เซ ป มัฮ
มะ เกอะ ไม่ เอยีกปุ อู ไม่ รนัน เนอ�� อฮั เซ�

4
ลปุง ปันฮา ไลลวง เฮงาะ วนั ปุย
(มท� 13:1-23; ลก� 8:4-15)

1พะเยซู โฮว เพอกึ ตอม แม ปุย เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม
กาลิลี� ปุย ฮอยจ เคะ พะเยซู นา เซ โฮวน� เญือม เซ พะ
เยซู เลีฮ งาวม ฆาื อื โตะ โล่ง ราว รอาวม� ปุย โฮวน เซ
อาวต เฆียง รอง� 2 พะเยซู เพอกึ ตอม อื นึง ลปุง ปันฮา
แตะ โฮวน เจือ� 3 เญือม เพอกึ ตอม อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�งอ่ต โอะ� ไก ปุย ติ โอก โฮว ละ ซ วนั แตะ เฮงาะ� 4 เญื
อม วนั อื เฮงาะ เซ� ครอยจ ดุฮ ตัม คระ งอ่น� ฟวยจ เซ
ฮอยจ ปวก ไซม โซม� 5 งอ่น อื ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เฮรี เตะ�
กวยฮ เอนิ นึง โอ เตะ นึง อื โด่ะ� 6 เญือม เอจี เรยีง กอยจ
เจอ� ปังเมอ ตูไต ซออฮ นึง โอ อื เกียฮ ซาึต แรฮ แตะ�
7 งอ่น อื ดุฮ ลลาึง กัต� กัต เซ ระ ปุๆ� เตือ อ�ื เปลิ โตว
ฆาื อ�ื 8 งอ่น อื ดุฮ นา ก ไมจ เตะ� กวยฮ� ระ ฮอน ปุๆ�
เปลิ ยุฮ แตะ� งอ่น อื ไก เปลิ งว่ย� งอ่น อื ไก เปลิ ลแฆลฮ�
งอ่น อื ไก เปลิ ติ รอย�� อฮั เซ� 9 อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม
ป ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ ละ อ�ื

10ฟวยจ เอญี ปุย โฮวน เซ โม ลุกซิก อื กาว ลอา ปุย เซ
ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น ป ซดิ ไม่ พะเยซู ไฮมญ ลปุง ปันฮา อื เซ�
11พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ ยุง ที
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ลปุง ปันฮา โด่ะ ป เกว ไม่ ตอก ตัตเตียง แตะ ปุย ปลัฮเตะ�
ละ ปุย อาวต ก พริ ปังเมอ ซ เกือฮ อื แปน ลปุง ปันฮา ละ อื
เตือง โอยจ อื ตอก อฮั พะทัม อ�ื 12 �โม เซ ซ แลน เนอึม
แลน แนม อื ปังเมอ โอ ซ ยุ อ�ื ซ ฮมอง เลาะ ฮมอง ลาึน อื
ปังเมอ โอ ซ คาวไจ อ�ื มัฮ คาว อื ไจ อื ตึน ซ เอญี เคะ พะ
จาว� พะจาว ตึน ซ ยวก โรฮ มัป่ ยุฮ อ�ื� � อฮั เซ พะทัม�

13พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ลปุง ปันฮา เซ โม เปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ ดิ ยุง� ดัฮ เปอะ โอ ยุง ลปุง ปันฮา เซ� ซ ยุง เปอะ
ลปุง ปันฮา ไฮญ ตอก เมอ� 14 ปุย วนั เฮงาะ เซ เอจี มัฮ วนั
อื ลปุง พะจาว� 15 โม ป ฮมอง ลปุง พะจาว งอ่น อื มัฮ ตอก
เฮงาะ วนั ปุย ป ครอยจ ดุฮ ตัม คระ� ฟวยจ ฮมอง อื ฮอยจ
เอนิ ซาตัน ละ� ลู ตุย ลปุง เนอมึ วนั ปุย กไน รพาวม อื เซ�
16 ปุย งอ่น อื มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ ป ดุฮ นา ก ตู ซโมะ เฮรี
เตะ� เญอืม ฮมอง อื ลปุง พะจาว รปั เอนิ อื ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� 17 ปังเมอ โอ เกือฮ อื เลียก เนอมึ ปอ ไก แรฮ อื
โตะ รพาวม แตะ� มัฮ คัม อื ติ เตะ โน่ง� กัง เคะ เอ เญอืม
ฮอยจ เม่ะมัก่ ซักคระ ไม่ กัน โคมเฮง ละ อื ฆาื เจือ อื ลปุง
เนอึม เซ� ละ โปวฮ เอนิ รพาวม เจือ แตะ เซ ฆาื อื จุบัน่
เอนิ� 18 ปุย งอ่น อื มัฮ โรฮ ตอก เฮงาะ วนั ปุย ป ดุฮ ลลาึง
กัต โฮ� โม เซ ฮมอง โรฮ ลปุง พะจาว� 19 ฟวยจ เซ กัน
ตุก พาวม ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ รพาวม จุ ไอฮ ติ แตะ นึง
ฆวต ไอฮ แตะ คาว คอง โฮวน� ไม่ รพาวม ลเลียก นึง โอ
เอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ป ไฆลป ยุฮ ลปุง
พะจาว เซ� โจน โอ อื เญือะ เกียฮ เปลิ� 20 ไก โรฮ งอ่น ป
ตอก เฮงาะ วนั ปุย นึง เตะ ไมจ เจอ� โม เซ ฮมอง ลปุง พะ
จาว� รปั ไอฮ อื โตะ รพาวม แตะ� ไก เนอึม เปลิ� งอ่น
อื ไก เปลิ งว่ย� งอ่น อื ไก เปลิ ลแฆลฮ� งอ่น อื ไก เปลิ ติ
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รอย�� อฮั เซ ละ อ�ื
ไลลวง ลปุง ปันฮา โฮวน เจือ

21 เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุย ดัฮ เตี ออม
แจง โอ อื ซ ครุป นึง ทัง เงอ� ไม่ โอ โรฮ อื ซ ละ ฆรมึ เตียง
ไอจ แตะ� เอจี มัฮ ยอ่ง อื นึง ควน เตี อื เดอมึ ซ ซเปีย ละ
ปุย� โม่ มัฮ อ�ื 22 ตอก โรฮ เซ ป เม่าะ ป พรตึ ป โอ ซ โอก
ไก โตว� ป เม่าะ ป เดีย ป โอ พะจาว ซ เปลีฮ ปุ โรฮ ไก�
23 ปุย ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ�

24พะเยซู อฮั แม เฮี ละ โม เซ� �เมาะ ป ฮมอง เปอะ เซ
ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ เนอึม นึง� ซมอย เปอะ โอเอฮี ละ
ปุย เมาะ ออฮ� ซ ซมอย โรฮ พะจาว ละ เปอะ เมาะ เซ โรฮ�
ซ โรก ลัง่ อื ละ เปอะ โฮฮ ฮา เซ แม� 25 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� ปังเมอ ซ ตุย แม ฮา อื
เมาะ ไก อ�ื� อฮั เซ�

26พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง ตัตเตียง พะจาว ปุย ปลัฮ
เตะ ซ แพป ละ เปอะ ไม่ ปุย รอต โนง ป ซมา นึง ม่า ยุฮ
แตะ� 27 เมือ ก ซาวม อื ปุย เซ เอญี ไอจ� เมือ ซเงะ่ อื โกฮ
โฮว ยุฮ กัน แตะ� โนง ป รอต อื เซ กวยฮ ระ ไอฮ นึง แตะ�
ปุย เซ ยุง โตว ลไล ระ อื ไม่ ตอก เกียฮ กวยฮ อ�ื 28 มัฮ เตะ
ป เกือฮ โนง ป ซมา เซ กวยฮ ไม่ ระ ฮอน ไอฮ ยุฮ แตะ� ไก
ฮละ รกา เดอมึ ไก ซเนียง� ฟวยจ เซ เปลิ นาวก ซเนียง อื
เซ� 29 เญอืม เอจี เคราะ อื มัก เกอ� ปุย โฮว มัก อื นึง เอจี
เติง เวลา มัก อื เซ� กัน ตัตเตียง พะจาว ปุย ซ มัฮ โรฮ ตอก
เซ�� อฮั เซ�

30 พะเยซู อฮั แม เฮ�ี �ไลลวง ฮอยจ ตัตเตียง พะจาว
ปุย ปลัฮเตะ ซ มัฮ ตอก เมอ� ซ แพป ละ เปอะ นึง ลปุง ปัน
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ฮา ตอก เมอ� 31 ซ แพป ละ เปอะ ไม่ โนง มาซเทิต ติ โนง
โน่ง� เญอืม ซมา ปุย อื มัฮ ป แตวะ ฮา โนง โอเอฮี ไฮญ เตื
อง โอยจ อ�ื 32ฟวยจ เซ เญอืม เอจี กวยฮ เอจี ระ นัน ฮอน
อื ปังเมอ ระ แม ฮา ป ซมา ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื กัก อื ระ
ปอ เกียฮ ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ นึง ไม่ เปิง อื ฮลอง อ�ื�
อฮั เซ�

33 พะเยซู เพอกึ ตอม ปุย โฮวน เซ นึง ลปุง ปันฮา ตอก
เซ โฮวน เจือ� ปุน งอ่ต อื เมาะ ออฮ พะเยซู รโฮงะ อื ละ อื
เมาะ เซ� 34 พะเยซู อฮั โตว โอเอฮี ไฮญ ละ โม ลัปซด่อน
โนก ฮา อฮั อื ลปุง ปันฮา ละ อ�ื เญือม อาวต โน่ง อื ไม่ โม
ลุกซิก แตะ พะเยซู ปังเมอ รโฮงะ ไลลวง ลปุง ปันฮา แตะ
เซ ละ อื ซโตฮ โครยญ เจือ�

พะเยซู ฮมั กาื
(มท� 8:23-27; ลก� 8:22-25)

35ซเงะ เซ เญอืม เอจี ปู พริ อี พะเยซู อฮั เฮี ละ โม ลุกซิก
แตะ� �ไมจ เอะ เตือง ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต��
อฮั เซ� 36 โม ลุกซิก อื เลียก โตะ โล่ง อาวต พะเยซู เซ ละ
ซ ตาว แตะ พะเยซู� ฟวยจ เซ โฮว ฮา โม ลัปซด่อน� ไก
โรฮ โฮวน โล่ง ไฮญ ป โฮว ฟวต เตอ� 37 ลไล เตือง อื ปลัฮ
รอาวม เซ ฮอยจ กาื ระ ละ� พุกเพียก รอาวม ละ� เลียก
โตะ โล่ง ปอ ซ นาวก เอนิ โตะ โล่ง เซ� 38 ลไล เซ พะเยซู
ปุน ไอจ� รฆวง ก งาวม ปุย นึง ซตะ โล่ง� โม ลุกซิก อื ซอ
อื ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ ซ รมัม่ เมอะ� โอ โน่ง
เปอะ เครองึ นึง เอะ เมอ�� อฮั เซ�

39 เญือม เซ พะเยซู โกฮ เอนิ ฮมั กาื เซ� อฮั เฮี ละ ปลัฮ
รอาวม� �อาวต โฆย เมิฮ�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ ญึ่ต เอนิ กาื
เซ� รอาวม ปุ โรฮ เญือะ พุกเพยีก� 40พะเยซู อฮั เฮี ละ โม
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เซ� �เมอยุ ฮลัต เปอะ นึง โอเอฮี ตอก เซ� อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ อาึง รพาวม แตะ นึง อาึ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 41 โม เซ
ฮลัต เนอึม ฮลัต แนม ฆาื อ�ื บระ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย
เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ แล� ปัง มัฮ กาื ไม่ รอาวม เนอึง ตื ป
อฮั อ�ื� อฮั เซ�

5
ปุย เลียก พี นึง
(มท� 8:28-34; ลก� 8:26-39)

1ฟวยจ เซพะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ บลัฮ ปลัฮ รอาวม
ลัก่เติต� นา เซ มัฮ แควน ยว่ง เกราซา� 2 เญือม โอก พะ
เยซู ฮา โตะ โล่ง เซ ฮอยจ ปุย เคะ อื ติ� ปุย เซ กอ อาวต
โตะ อูโมง นึง รมอยจ ฆาื เลียก พี นึง แตะ� 3 ปัง ปุก ปุย
นึง โม่ะเฮลีจ ปุ ลัง่ อาวต ยุฮ อ�ื 4 เอจี ลอก โม่ะ ลอก เฮลีจ
โฮวน โฮน� โปวต อ�ื ดุต บลวย ยุฮ อื โครยญ โฮน� ปุย เซ
เรยีง ลอน ปอ โอ ปุย ปุน อาวต โฆย ยุฮ ติ ปุย เนอึม� 5 ไร
แนฮ นึง รมอยจ เซ ไม่ นึง บลาวง� ครวก ลอป เตือง ซเงะ่
รซาวม� ไรจ ไอฮ ติ แตะ ไม่ อื นึง ซโมะ�

6 ปุย เซ เญอืม ชวน อื พะเยซู เน่อมึ ก ซไง อื ตอ เอนิ เอญี
นุ่ม ไว อ�ื 7 อฮั เฮี เรยีง� �โอ เยซู� กวน พะจาว ป ตึก นึง
ฮลาวง แตะ� ปะ เมอ ซ ยุฮ เปอะ ละ อาึ อ�ื อาึ ปัว ปะ นึง
มอยฮ พะจาว ปัว เปอะ โอ คัม ตุง แตะ�� อฮั เซ�

8 ปุย เซ มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง เอจี ดวน พะเยซู พี เซ โอก
ฮา แตะ� 9 เญอืม เซ พะเยซู ไฮมญ อ�ื �ปุย มอยฮ เปอะ��
อฮั เซ� ปุย เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ มัฮ โกต กอง� เอะ โฮวน
ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 พี โม เซ ปัว เนอึม ปัว แนม
พะเยซู โอ โครฮ แตะ โอก ฮา แควน เมือง เซ�
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11 แควน เซ ไก เลีจ นึง ติ มู ระ� กัมลัง โฮว ซาวป โซม
นึง ดิป� 12พี โม เซ อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัว ปะ เกือฮ เอะ
โฮว เลียก อาวต นึง เลีจ เซ�� อฮั เซ� 13 พะเยซู โปง อ�ื
เญือม เซ พี โฮวน เซ โอก ฮา ปุย เซ โฮว เลียก นึง เลีจ โม
เซ� เลีจ ติ มู เซ� ไก ด่าว ลอา เปือน ตัว� เตน เลีฮ นึง ไกญ
รองั รมัม่ นึง ปลัฮ รอาวม เซ� ยุม เอนิ เตือง โอยจ อ�ื

14 ป เลียง เลีจ เซ ตัง โคน ตัง ตอ เอญี รโฮงะ ไลลวง เซ
ละ ปุย นึง ยว่ง ไม่ ปุย ก พริ ยว่ง� เญอืม เอจี ฮมอง ปุย โอ
เอฮี ตอก เซ โฮวน ป โฮว แลน ฆาื อ�ื 15 เญือม เอจี ฮอยจ
อื เคะ พะเยซู� ยุ ปุย ไก พี โฮวน นึง ไพรม อื เซ� งาวม
นา เซ� เอจี ยุง จาวป เครองึ เซอกึ แตะ� เอจี ยุง ไมจ คิง
แตะ� โม เซ บระ ฮลัต ฆาื อ�ื 16 โม ป เอจี โฮลฮ ยุ เซ ร
โฮงะ ไลลวง ปุย เลียก พี เซ นึง ไม่ ไลลวง เลีจ เซ เกือฮ ปุย
ฮมอง อ�ื 17 เญอืม เซ ปุย เตือง โอยจ อื ปัว เนอมึ ปัว แนม
พะเยซู เอญี ฮา เมือง แตะ เซ ฆาื อ�ื

18 เญือม เอจี ซ เลียก พะเยซู โตะ โล่ง� ปุย เลียก พี นึง
เซ ปัว โรฮ โฮว ฟวต พะเยซู� 19พะเยซู ปังเมอ โอ เกือฮ อื
โฮว ไม่ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เคะ เอยีกปุ ตุเจอ เปอะ�
รโฮงะ ละ อื ไลลวง โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะจาว ละ เปอะ ไม่
ตอก เลียก พาวม อื นึง เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย เซ
เอญี เนอมึ� ครอฮ อื ไคว จังวตั เด่คาโพลี ไลลวง ป ยุฮ พะ
เยซู ละ แตะ เซ� ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอมึ ฆาื อ�ื

ไยโร ปัว พะเยซู เรอมึ แตะ
(มท� 9:18-26; ลก� 8:40-53)

21 พะเยซู เตือง แม ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่ ยว่ง
แตะ� เญอืม อาวต ลัง่ พะเยซู เฆียง รอง เงอ โฮวน ป ฮอยจ
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เคะ อ�ื 22 ไก ป กวต นึง โฮงซุต ยุฮ โม ยวิ ติ ปุย ฮอยจ โรฮ
เคะ อ�ื มอยฮ อื มัฮ ไยโร� เมือต เอจี ยุ พะเยซู� นุ่ม เอนิ
โบ ชวง อ�ื 23 ปัว เนอึม ปัว แนม นึง อ�ื อฮั เฮ�ี �กวน เค
รฮี อาึ อื เอจี ซ ยุม ลอป เนอึม� ปัว ปะ โฮว ยอ่ง เตะ แตะ
ราว อื เดอมึ ซ ไฮ โซะ ไม่ โอ อื ซ ยุม�� อฮั เซ ละ อ�ื 24พะ
เยซู โฮว เนอึม ไม่ ปุย เซ� โฮวน ป โฮว ฟวต เตอ� ซแน่ต
เอนิ พะเยซู�

ปรโปวน ติ ปุย เดือะ เบื่อ ลปิ พะเยซู
25 ไก ปรโปวน ติ� โซะ บรางึ ฮนัม� เอจี ไก กาว โรฮ ลอา

เนอึม โซะ อื เซ� 26 เอจี โกว มวต โกว มอ โฮวน ปุย� ปัง
เมอ โอ ฌักแฟน นึง อื เฟือฮ� โฮว แม ละ เซอปึ แตะ ฮา
ไพรม แตะ� โอยจ ตื เละ มาื ยุฮ อ�ื 27 เญือม เอจี ฮมอง
ปรโปวน เซ ไลลวง พะเยซู� โฮว ฆาื อื ฮอยจ ลลาึง โม ป ซ
แน่ต พะเยซู ลัก่เคะ อ�ื เดือะ เบื่อ ลปิ อื ไม่ อ�ื 28 อฮั เฮี
โตะ รพาวม แตะ� �อาึ ปัง มัฮ เมาะ โฮลฮ เดือะ เบื่อ ลปิ อื
โน่ง อาึ แจง ซ ไฮ โซะ โอ�� อฮั เซ� 29 เญือม เซ ไฮจ เอนิ
ฮนัม อื เซ� ปรโปวน เซ อาวม เอนิ ไฮ แตะ จุบัน่ เอนิ�

30 เญือม เซ พะเยซู เอจี อาวม โรฮ อื โอก อมันัต แตะ
ฮา แตะ งอ่น เนอ� แมฆี ลัก่เคะ แตะ ฆาื อื ลลาึง ปุย โฮวน
เซ� อฮั เฮ�ี �ปุย ป เดือะ เบื่อ ลปิ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

31 โม ลุกซิก อื อฮั เฮ�ี �ปะ เอจี ยุ เปอะ ซแน่ต ปุย โฮวน
แตะ� เกียฮ ไฮมญ โน่ง เปอะ ป เบื่อ แตะ เมอ�� อฮั เซ�

32 พะเยซู แก ลัง่ รวติ รเวยีง แตะ� ฆวต ยุ ป เดือะ เบื่อ
แตะ เซ� 33ปรโปวน เซ อาวม ไฮ แตะ� เอญี ฆาื อื เคะ พะ
เยซู ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ ปอ รกุฮ แตะ� นุ่ม โบ ชวง อ�ื รโฮ
งะ ไลลวง แตะ ละ อื ตัม ซื อ�ื 34พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน
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เซ� �กวน� รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ ปะ ไฮ� เอญี ไมจ
เอญี มวน ไม่ ไฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

กวน ไยโร โกฮ ไอม แม
35 ลไล โอ อื ดิ เตือน ลอยจ ลปุง� ฮอยจ ปุย เน่อมึ เญือะ

ป กวต โฮงซุต เซ งอ่น� อฮั เฮ�ี �กวน เครฮี ปะ เอจี ยุม�
อมั ทา เญือะ เกือฮ ปอคู ตุก รพาวม นึง�� อฮั เซ�

36พะเยซู งอ่ต โตว อื ป อฮั ปุย โม เซ เยอ� อฮั เฮี ละ ป
กวต โฮงซุต เซ� �ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื� ไมจ เปอะ เจือ พะ
จาว ติ คระ โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื

37พะเยซู เกือฮ โตว ปุย ไฮญ โฮว ไม่ แตะ โนก ฮา เปโตร
ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ ปุ ยาโคโบ่ เซ� 38 เญือม เอจี
ฮอยจ อื นึง เญือะ ป กวต โฮงซุต เซ� ยุ วุนไว ปุย เยอืม เนอึ
ม ไอฮ พาวม แตะ� 39พะเยซู เลียก ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ
เมอยุ เยอืม เปอะ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ� กวนดุ เซ ดิ ยุม
โตว� มัฮ ปุน อื ไอจ�� อฮั เซ ละ อ�ื 40 โม เซ โล่ ญวยฮ พะ
เยซู ฆาื อ�ื เญือม เซ พะเยซู โครฮ ปุย ติ มู เซ โอก� บะ
มะเปือะ อื ไม่ ลุกซิก ลอวย ปุย ป โฮว ฟวต แตะ เซ� เลียก
ฮอยจ ก ไอจ กวนดุ รโปวน เซ� 41 โตวก เตะ กวนดุ เซ� อฮั
เฮ�ี �ทาลีทาคุม�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �กวน เครฮี� อาึ
อฮั ละ เปอะ� โกฮ เอนิ เมอะ�� มัฮ อฮั อื เซ ละ� 42 เญอืม
เซ กวนดุ เซ โกฮ โฮว เอนิ� ปุย เตือง โอยจ อื เงอตึ เนอึม
เงอตึ แนม นึง อ�ื กวนดุ เซ อาญุ อื ไก กาว โรฮ ลอา เนอึ
ม� 43 พะเยซู คัต เนอึม คัต แนม ปุย โอ รโฮงะ อื ละ ปุย
ไฮญ ติ ตื เนอึม ไลลวง เซ� ฟวยจ เซ ดวน ปุย โฮว ตาว ป
โซม ละ กวนดุ เซ�
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6
ปุย ยว่ง นาซาเรต รปัคัม โตว พะเยซู
(มท� 13:53-58; ลก� 4:16-30)

1พะเยซู โอก ฮา นา เซ เอญี ฮอยจ ยว่ง แตะ� โม ลุกซิก
อื โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 2 เญือม เอจี เติง ซเงะ ลโล่ะ โอ พะเยซู
เพอกึ ตอม ปุย โตะ โฮงซุต� ปุก เญือม อาวต ปุย นา เซ
โฮวน� เญือม ฮมอง อื ตอก เพอกึ ตอม อื ปุย เยอ� โม เซ
เงอตึ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี มัฮ โฮลฮ อื รซอม
เพอกึ ตอม ตอก เฮี เน่อมึ ก เมอ แล� กัมกึต วไิซ ไมจ ป
โฮลฮ อื เซ มัฮ กัมกึต วไิซ ตอก เมอ แล� ตอ เกียฮ ยุฮ โน่ง
ป ซัมคัน ตอก เซ เมอ� 3 ปุย เฮี โม่ มัฮ ชงัไมะ ป มัฮ กวน
มาเรยี โฮ� ยาโคโบ่ ไม่ โยเซ ไม่ ยูด่า ไม่ ซีโมน โม่ มัฮ ปุเลีฮ
อ�ื โม รนัน อื โม่ เอจี มัฮ ป อาวต ยว่ง ติ ไม่ เอะ เฮ�ี� อฮั
เซ ละ ปุ แตะ� โม เซ ววั พะเยซู รพาวม อื ฆาื อ�ื

4พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ป ซึป ลปุง พะจาว ไก โตว ป
โอ นัปทื เยอ� มัฮ ยว่ง โกะ อื ไม่ โม คระ เฌือต อื ไม่ เญือะ
โกะ อื โน่ง ป โอ นัปทื�� อฮั เซ ละ อ�ื 5พะเยซู โฮลฮ โตว
ยุฮ ป ซัมคัน นึง ยว่ง เซ โนก ฮา ยอ่ง อื เตะ แตะ ราว ป โซะ
เกือฮ ไฮ ลอา ลอวย ปุย โน่ง� 6พะเยซู เงอตึ เนอึม นึง โอ
โม เซ ไก รพาวม เจือ� ฟวยจ เซ โฮว เพอกึ ตอม ปุย ยว่ง
ไฮญ แควน เซ ฆาื อื ไคว อ�ื

พะเยซู ดวน ลุกซิก แตะ โฮว
7พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย เซ เอญี เคะ แตะ�

ดวน อื โฮว ลอาๆ ปุย� เกือฮ อมันัต ละ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุน
โครฮ พี โอก� 8 ดวน อื โรวก โคะ ฆิ แตะ โน่ง� เกือฮ โตว
อื โรวก จลิต คอง กิน แตะ เฟือฮ� ทอง ปุ เกือฮ อื โรวก อ�ื
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9 เกือฮ อื จาวป เกิป แตะ� ปังเมอ โอ เกือฮ อื โรวก เครองึ
ละ ซ ลโปลฮ อื ติ แตะ�

10 เญอืม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �โฮว เปอะ ก ออฮ ก
เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ไก เญือะ ป ปุน รปัคัม เปอะ� ไมจ เปอะ อาวต
นึง เญือะ เซ ฮอยจ ละ โอก โฮว เปอะ ฮา ยว่ง เซ� 11 ตัม ไก
ยว่ง ป โอ รปัคัม โม เปะ ไม่ โอ อื งอ่ต ป อฮั เปอะ� เญือม
ซ โฮว เปอะ ฮา ยว่ง เซ ไมจ เปอะ ปวยฮ อาึง รกาื ติต ฮละ
ชวง แตะ ละ�* เกือฮ แปน ควน ยุง อื ป พิต ยุฮ โกะ แตะ��
อฮั เซ�

12 โม ลุกซิก อื โอก โฮว เนอึม� ครอฮ ปุ โฮว ไลลวง ไมจ
ปุย โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ� 13 โครฮ พี
โอก โฮวน� ตุย ตา ลออยฮ นึง ป โซะ เกือฮ อื ไฮ โฮวน ปุย�

กซัต เฮโรต ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั
(มท� 14:1-12; ลก� 9:7-9)

14 กซัต เฮโรต ฮมอง ไลลวง พะเยซู นึง พรุ เฮอื มอยฮ อื
ฮอยจ โครยญ โดฮ� ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮี เยอ� �โยฮนั
ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา โฮ� เอจี โกฮ ไอม แม� มัฮ เซ ป
เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 15 ปุย ไฮญ อฮั อื มัฮ
เอลียา งอ่น� อฮั อื มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตอก โม ป ซึป
ลปุง อื โฆะ งอ่น� 16 กซัต เฮโรต เมือต เอจี งอ่ต อื อฮั เฮ�ี
�ปุย เซ เอจี มัฮ โยฮนั ป กิต อาึ ไกญ อื ชวง เฮี โฮ� มัฮ เนอึ
ม โกฮ ไอม อื เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ�� อฮั เซ�

17 กา เซ เตอ มัฮ เฮโรต เซ ป ดวน ปุย โฮมวต ดุฮ โยฮนั
โตะ คอก เกอ ไม่ โจก อื นึง เฮลีจ เจอ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ
ฆาื เฮโรเด่ีย ป ไอฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ เซ� ไพรม อื เฮ

* 6:11 6:11 �รกาื ติต ฮละ ชวง� แลน นึง รซอม อาทิไบ่ มัตไท 10:14
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โรเด่ีย เซ มัฮ ปุย เญือะ ฟีลิป ป มัฮ ปุ กซัต เฮโรต เซ� 18กา
เซ โยฮนั กอ เติ กซัต เฮโรต เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ปะ ลัง ไอฮ
เปอะ โตว ปรโปวน เญือะ ปุ แตะ� พิต ลัมเลือ เอนิ�� กอ
อฮั เซ ละ อ�ื 19 เฮโรเด่ีย เซ กุยจ ววั ป อฮั โยฮนั ละ โตะ
รพาวม อ�ื ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ อื ปังเมอ โอ เกียฮ ยุฮ อื ฆาื ฮอ อื
นึง รพาวม เฮโรต� 20 เฮโรต เฆีญ ลัง่ โยฮนั นึง ยุง แตะ มัฮ
โยฮนั ปุย ซื ปุย ไซ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว� บระ ฮลัต นึง
อื ปังเมอ ฆวต ฮมอง ลัง่ ป อฮั อ�ื ปัง กอยจ ราวม รพาวม
ฆาื อื โครยญ ฮมอง แตะ มวน ลัง่ ละ อ�ื

21 ไก ติ ซเงะ เญอืม เคริ ดอม อื ละ ยุฮ เฮโรเด่ีย ป โซะ ละ
โยฮนั� มัฮ เญอืม ไคว ซเงะ เกิต เฮโรต เซ� ซเงะ เซ เฮโรต
เลียง โม จาวไน ไม่ ไน ตฮนั ไม่ ป ระ ป คาว นึง จังวตั กาลิลี
เตือง โอยจ อ�ื 22 กวน เครฮี เฮโรเด่ีย เซ เลียก ฟอน ซอง
นา ปุย� เกียฮ มวน ละ เฮโรต ไม่ โม ป ฮอยจ โซม ไม่ อื เซ�
กซัต เซ อฮั เฮี ละ ปเครฮี เซ� �เตอมึ ป ฆวต ไอฮ เปอะ� ปัว
เมิฮ� ปัว เปอะ ออฮ นึง เงอะ อาึ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 23 ซันญา อาึง อื ซองนา ปุย ซโตฮ� �ปัว เปอะ
ออฮ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� ซ เกือฮ ละ เปอะ ฮอยจ ละ บัน่
เมือง ยุฮ แตะ บลัฮ�� อฮั เซ�

24ปเครฮี เซ โอก โฮว ไฮมญมะแตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �มะ�
อาึ ซ ปัว เมอ แล ป ซ ไมจ เจอ�� อฮั เซ� มะ อื อฮั เฮี ละ
อ�ื �ปัว ไกญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา เซ นึง�� อฮั
เซ ละ อ�ื

25 เญอืม เซ ปเครฮี เซ โกฮ โฮว เอนิ เคะ กซัต� อฮั เฮี ละ
อ�ื �อาึ ปัว ปะ เกือฮ ไกญ โยฮนั ป เกือฮ ปุย รปั บัป่ติซมา
ละ แตะ� อาึง เนิ โตะ ทัต ปเล่ีย เฮี เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

26 กซัต เซ ตุก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื ปังเมอ โอ
เญือะ เกียฮ เฌาะ ป อฮั แตะ นึง เอจี ซันญา อื อาึง ซอง
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นา ปุย โฮวน เซ ซโตฮ� 27 เญอืม เซ กซัต ดวน ตฮนั ติ ปุย�
เกือฮ อื โฮว กิต โรวก ไกญ โยฮนั� ตฮนั เซ โฮว กิต เนอึม
ไกญ โยฮนั โตะ คอก� 28อาึง อื โตะ ทัต เอญี ตาว อื ละ ปเค
รฮี เซ� ปเครฮี เซ เกือฮ แม อื ละ มะ แตะ� 29 เญือม เอจี
ฮมอง โม ลุกซิก โยฮนั ไลลวง เซ� ฮอยจ ตุย โรวก ป ยุม เซ
โฮว รมอยจ อ�ื

พะเยซู เลียง ปุย พอน เปือน
(มท� 14:13; ลก� 9:10; ยฮ� 6:1)

30ฟวยจ เซ โม ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ เอญี เน่อมึ
โฮว แตะ� รโฮงะ กัน ยุฮ แตะ ละ พะเยซู ไม่ รซอม เพอกึ
ตอม แตะ ปุย โครยญ เจือ� 31 เญือม เซ ปุก เญือม โฮวน
ลอน ป ฮอยจ เคะ อ�ื ฮอยจ ป ฮอยจ� เอญี ป เอญี� โจน
โอ อื เญาะ ไก ลไล โซม เอนิ� พะเยซู อฮั เฮี ฆาื อื ละ ลุกซิก
แตะ� �ไมจ เอะ โฮว ลโล่ะ โน่ง นา ก โอ ปุย ไก ติ โดฮ��
อฮั เซ ละ อ�ื 32พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื เซ เลียก โตะ โล่ง เตือง
ปลัฮ รอาวม ฮอยจ ก ซไง อื ฮา ยว่ง ติ โดฮ ละ ซ อาวต โน่ง
แตะ ไม่ อ�ื 33 ปังเมอ โฮวน ป ชวน โฮว อ�ื ยุง เอนิ อื มัฮ อื
โม พะเยซู� ปุย โฮวน เซ โอก ฮา ยว่ง แตะ เตือง ไพ เตือง
มัน� ตอ โฮว นึง ชวง แตะ� เกือฮ ติ แตะ ฮอยจ กา อื นา ก
ตะ พะเยซู โฮว เซ� 34 เญือม เอจี โอก พะเยซู ฮา โล่ง เซ ยุ
รเจอมึ ปุย โฮวน เซ กา แตะ� พะเยซู เลียก พาวม นึง อื ฆาื
ตอก โม เซ แกะ โอ ไก ป เลียง� เพอกึ ตอม อื ฆาื อื โฮวน
เจือ โฮวน ยัง่�

35 เญือม เอจี ซ ปู พริ ละ อื โม ลุกซิก อื เอญี อฮั เฮี ละ
พะเยซู� �นา เฮี มัฮ นา ก ซไง ฮา ยว่ง� ปเล่ีย เฮี เอจี ซ ปู
พริ นึง ไม่ อ�ื 36 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เซ เอญี รวี ป
โซม ป ปอน นึง เญือะ นึง ยว่ง แควน เฮ�ี� อฮั เซ�



มาระโก 6:37 xxv มาระโก 6:46

37พะเยซู ปังเมอ โลยฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�ไมจ โม เปะ เกือฮ โซม�� อฮั เซ� โม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั
ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว รวี ป โซม ป ปอน ละ ลอา รอย เด่นา
รอินั เอนิ��* อฮั เซ�

38พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ไก เมาะ เมอ คโนมปัง
ยุฮ เปอะ� ซาวป แลน เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เอจี ยุ
อื รโฮงะ อื ละ อ�ื �ไก คโนมปัง พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว��
อฮั เซ�

39 พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื
งาวม ราว ไรป จัว แปน มู แปน มู แตะ� 40 ปุย โฮวน เซ
งาวม เนอมึ แปน มู แปน มู แตะ� ไก ติ มู ติ รอย งอ่น� ไก
ติ มู รฮอน งอ่น�

41พะเยซู ตุย คโนมปัง พอน โม่ว ไม่ กะ ลอา ตัว เซ� งนั
มะลอง� ไววอน� ฟวยจ เซ เรยีก คโนมปัง เซ� เกือฮ ลุก
ซิก แตะ จัต อื ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื กะ ลอา ตัว เซ รฆุ อื
ละ ปุย โครยญ โฆะ ปุย โรฮ� 42 ปุย โฮวน เซ โฮลฮ โซม อื
ปอ ซัก แตะ โครยญ โฆะ แตะ� 43 คโนมปัง โฮฮ เซ ไม่ กะ
โฮฮ เซ โม ลุกซิก อื ซาวป แม ซเพระ อ�ื โฮลฮ แม อื นาวก
ยุฮ เปียต กาว ลอา� 44 ไน โม ป โซม คโนมปัง เซ� ปรเมะ
นึง อื โน่ง� ไก พอน เปือน ปุย�

พะเยซู โฮว ราว รอาวม
(มท� 14:22-27; ยฮ� 6:16-21)

45 เญอืม เซ พะเยซู ดวน โม ลุกซิก แตะ เตือง กา แตะ ไม่
โล่ง ฮอยจ ยว่ง เบ่ตไซด่า บลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่เติต� โกะ
อื มอง ลัง่ ลา ปุ แตะ ไม่ ปุย โฮวน เซ� 46 เญือม เอจี เอญี
โอยจ ปุย เยอ� พะเยซู ฮาวก นึง บลาวง ละ ซ ไววอน แตะ�

* 6:37 6:37 ติ เด่นารอินั เซ มัฮ คโนวน จัง ปุย ปุย ติ ซเงะ�
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47 เญือม เอจี ปู พริ อี โล่ง ยุฮ โม ลุกซิก อื อาวต ลัง่ บั ่
กบ่วน ปลัฮ รอาวม� พะเยซู อาวต โน่ง นึง บลาวง เซ�
48 ชวน ญัก ไฟ โล่ง ละ โม ลุกซิก แตะ นึง ระ กาื ละ อ�ื
เมาะ ลอน ซาวม งอ่น แตะ พะเยซู โฮว ราว รอาวม เคะ โม
ลุกซิก แตะ� ตะ ลอต ฮา อ�ื

49 โม ลุกซิก อื ยุ โฮว อื ราว รอาวม� �มัฮ พี�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ ฆาื อ�ื ครวก เอนิ ไม่ อ�ื 50 ยุ อื โครยญ โฆะ แตะ�
ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื เญือม เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุ
เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื� มัฮ อาึ ไอฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 51พะเยซู ฮาวก เคะ อื ฮอยจ โตะ โล่ง� เญอืม เซ
กาื เซ ญึ่ต เอนิ� โม เซ เงอตึ ลัมเลือ เอนิ นึง อ�ื 52 ไลลวง
คโนมปัง เซ ดิ คาว โตว ลัง่ ไจ อ�ื ตันติก เยอื ลัง่ นึง อ�ื

พะเยซู เกือฮ ป โซะ ไฮ
53ฟวยจ เซ โม เซ เตือง ฮอยจบลัฮ ปลัฮ รอาวม ลัก่ เกิต�

เกือฮ โล่ง ยุฮ แตะ จอต นึง นาตี ยว่ง เยนเนซาเรต� 54 เญื
อม เอจี โอก อื ฮา โล่ง� โม ป อาวต นา เซ ยุง เอนิ มัฮ อื พะ
เยซู� 55 โม เซ ตอ โฮว ไคว ยว่ง แควน เซ� กลอม โรวก ป
โซะ เตือง ซัต ไอจ อ�ื ฮมอง อาวต พะเยซู นา ออฮ ตาว อื
ฮอยจ เคะ อื นา เซ� 56 เมาะ คระ โฮว พะเยซู ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ ญุ่ก� ปุย ตาว ป โซะ ฮอยจ นา ก กอ รโจะ รเจอมึ
ปุย� เญือม โอ พะเยซู เตือน เรอึม ตอก ไฮญ เญอ� โม เซ
ปัว เกือฮ ป โซะ เซ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ พะเยซู โน่ง� เมาะ ป
เอจี โฮลฮ เดือะ เบื่อ ชวง ลปิ อื เซ� เอจี ไฮ เอนิ เบือ อื โค
รยญ โฆะ แตะ�
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7
รซอม เพอกึ ตอม ปุย ไพรม
(มท� 15:1-20)

1 ฟวยจ เซ โม ฟาริซี ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม งอ่น เนอ
ฮอยจ เน่อมึ เวยีง เยรูซาเลม� รเจอมึ เอญี เคะ พะเยซู�
2 ยุ โซม โม ลุกซิก พะเยซู ไม่ โอ แตะ รไซจ เตะ แตะ� มัฮ ป
พิต ตัม ไล ทื โม เซ อ�ื 3 โม ฟารซีิ ไม่ โม ยวิ เตือง โอยจ อื ทื
อื ตัม ลปุง เพอกึ ตอม โม จัตเจือ ไพรม แตะ ละ แตะ� ดัฮ
โอ ดิ โฮลฮ รไซจ เตะ แตะ ตัม ไล ทื แตะ โม เซ ดิ ญอม โตว
โซม� 4 เญือม เอญี อื เน่อมึ นึง กัต ตัม โอ ดิ โฮลฮ รไซจ ติ
แตะ ตัม รติ ทื แตะ เซ ดิ โซม โตว� ป ไฮญ โฮวน เจือ ป ทื
อื ตอก พัก อื จอก� โดง เดือง� ไม่ ซโลวง โอเอฮี� จัมเปน
อื พัก ตัม รติ ทื แตะ เซ�

5 โม ฟารซีิ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เซ ไฮมญ พะเยซู ตอก
เฮ�ี �โม ลุกซิก เปอะ โอ โน่ง ทื อื ตัม ลปุง เพอกึ ตอม โม
จัตเจือ ไพรม แตะ เมอ� เกียฮ โซม โน่ง กา รไซจ แตะ เตะ
แตะ เมอ�� อฮั เซ�

6พะเยซู โลยฮ อื ละ โม เซ� �โม เปะ ป มัฮ ปุย ไล โกะ ไล
เอยีง เงอ� เอจี ปุก เนอึม ไลลวง โม เปะ ป ไซฮ อซิยา อาึง
เญือม ซึป อื ลปุง พะจาว โฆะ โอ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม
เฮี มัฮ นัปทื อื อาึ นึง ดัก ดอย แตะ โน่ง� รพาวม อื ปังเมอ
ซไง ฮา อาึ� 7 เญือม นุ่ม อื ติ แตะ ไว อาึ เซ มัฮ ป โอ ไก ป
มัฮ เฟือฮ เอนิ� มัฮ โกว อื รซอม เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ
ตัง รซอม เพอกึ ตอม พะจาว ปุย�� อฮั เซ พะจาว��

8พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ละ โปวฮ เนอึม
เปอะ กัม เพอกึ กัม ตอม พะจาว แตะ� แม ทื เปอะ ตัม ลปุง
เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ เฮี แตะ� 9 โม เปะ เกง เนอมึ เปอะ
ละ ซ เวยี แตะ กัน เพอกึ กัน ตอม พะจาว แตะ นึง ฆวต ทื
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เปอะ ตัม ลปุง เพอกึ ตอม โม โกะ แตะ ไอฮ� 10 ไอ โมเซ เอจี
อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั
เซ� �ป อฮั ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ ซ ไก ตุต ฮอยจ ละ
ยุม แตะ�� อฮั โรฮ เซ� 11-12 โม เปะ ปังเมอ อฮั เปอะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ไก โอเอฮี ยุฮ ป ลัมเปิง อื เรอึม มะเปือะ
แตะ นึง� ดัฮ อฮั �โกระบัน่� ไม่ อ�ื เญือะ โฮลฮ โตว เรอมึ
มะเปือะ แตะ นึง อ�ื� อฮั เปอะ ตอก เซ โม เปะ เอ� (�โก
ระบัน่� เซ มัฮ อฮั อื มัฮ ป ทไว แตะ ละ พะจาว�� 13 เอจี
มัฮ ตอก เซ ละ โปวฮ เปอะ ลปุง พะจาว นึง ฆวต โกว เปอะ
รซอม เพอกึ ตอม โกะ แตะ ไอฮ ละ ปุย� โอเอฮี ไฮญ โฮวน
เจือ ยุฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

โอเอฮี ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
14ฟวยจ เซ พะเยซู กอก ปุย โฮวน เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั

เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� งอ่ต แลน ป อฮั อาึ
ละ เปอะ เฮี ฮอยจ ละ คาว อื คิง เปอะ� 15 ไก โตว โอเอฮี
ก พริ ป เลียก กไน ปุย ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว
เยอ� มัฮ ป โอก เน่อมึ กไน ปุย ป เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม
เมอ� 16 (ปุย ไก ฮยวก เกอ ไมจ อื งอ่ต�� อฮั เซ��*

17ฟวยจ เลียก อื ฮา ปุย โฮวน เซ โตะ เญือะ อา� โม ลุก
ซิก อื ไฮมญ ลปุง ปันฮา อฮั อื เซ� 18พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื
�โม เปะ อมั มัฮ โอ โรฮ อื ดิ คาวคิง เปอะ� โม เปะ อมั มัฮ
โอ เปอะ ดิ ยุง� โอเอฮี ก พริ ป เลียก กไน ปุย มัฮ โตว ป
เกียฮ เกือฮ ปุย รแอม� 19 มัฮ ฆาื โอ โอเอฮี เซ เลียก โตะ
รพาวม ปุย� เลียก โตะ เวยีก อื โน่ง� ฟวยจ เซ ไท อื โอก

* 7:16 7:16 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม
งอ่น อ�ื
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ก พร�ิ� อฮั เซ� (เญือม อฮั อื ตอก เซ มัฮ อฮั อื ป โซม ป
ปอน โครยญ เจือ มัฮ โตว ป รแอม ละ พะจาว��

20 พะเยซู อฮั เฮ�ี �มัฮ ป โอก เน่อมึ กไน ปุย ป เกียฮ
เกือฮ ปุย รแอม ละ พะจาว� 21 โอเอฮี ป โอก เน่อมึ โตะ
รพาวม ปุย เอจี มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัม คิต ฆอก� ปรเมะ ปร
โปวน ไอฮพาวม ไม่ ปุ แตะ� กัน บระ ปอก ไลจ ไลม� กัน ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย� กัน เลน จุ ซู เมีย� 22 รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ
วฮิ� รพาวม ไฮะฮอน� รพาวม บ่วก โจวง� กัมกุยฮ ฆอก�
รพาวม กุยจ ววั� บรุ เพือ ปุย� กัน เกียฮ ฮุน� ไม่ กัน ไอฮ
พาวม แตะ� 23 เมาะ ป โอ ไมจ เตือง โอยจ อื เซ โอก เน่อมึ
กไน โตะ รพาวม ปุย� มัฮ โอเอฮี เซ ป เกือฮ ปุย รแอม ละ
พะจาว เยอ�� อฮั เซ พะเยซู�

รพาวม เจือ ปรโปวน ตังเมือง
(มท� 15:21-28)

24 ฟวยจ เซ พะเยซู โกฮ โฮว ฮา นา เซ ฮอยจ นึง นาตี
เวยีง ไทระ� เลียก โตะ เญือะ ติ� ตะ โอ เกือฮ ปุย ยุง ฮอยจ
แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ ไฆลป ฮา ปุย� ไก ปรโปวน ติ� เลีย
ก พี นึง กวน เครฮี อ�ื 25 เญอืม ฮมอง อื ฮอยจ พะเยซู เอญี
นุ่ม เอนิ โบ ชวง อ�ื 26 ปรโปวน เซ มัฮ ปุย จังวตั ซีเรยี เกิต
นึง แควน ฟีนิเซีย� มัฮ ปุย ตังเมือง ละ งอ่ต โม ยวิ อ�ื ปุย
เซ ปัว เนอึม ปัว แนม พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวน เครฮี
แตะ เซ�

27พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �คาว ละ เกือฮ โม กวน
ดุ โซม ละ รกา ฮมั� ดัฮ เปอะ ตุย น่าึก ป โซม ป ปอน กวน
แตะ ละ เซาะ� โปง โตว อ�ื� อฮั เซ�



มาระโก 7:28 xxx มาระโก 7:37

28 ปรโปวน เซ โลยฮ อ�ื �เนอึม จาวไน� เซาะ อาวต ก
เตียม อื ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ โซม อาวป บรอต ยุฮ กวนดุ เซ��
อฮั เซ�

29 ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ ปรโปวน เซ� �เอญี ไมจ
เอญี มวน เบือ ลปุง เปอะ ติ มวยญ เซ เมิฮ� พี เซ เอจี โอก
ฮา กวน เครฮี เปอะ�� อฮั เซ� 30 ปรโปวน เซ เอญี เนอึม
ฮอยจ เญือะ แตะ� เมือต แลน กวน แตะ ยุ เอจี ไฮ อ�ื ไอจ
ก ไอจ แตะ� พี เซ เอจี โอก เนอมึ ฮา อ�ื

พะเยซู เกือฮ ปุย ฮลาึต ไฮ
31 เญือม เอญี พะเยซู ฮา เวยีง ไทระ เซ� โฮว พา เวยีง

ไซด่อน� โฮว ตัม คระ แควน เด่คาโพลี ละ ซ ฮอยจ แตะ
ปลัฮ รอาวม กาลิลี� 32 ลไล โฮว อื คระ เซ ปุย ตาว ปุย ฮ
ลาึต ปุย โกลว ลปุง ติ ปุย ฮอยจ เคะ พะเยซู� ปัว อื ยอ่ง เตะ
แตะ ราว ปุย เซ� 33พะเยซู ตาว ปุย เซ โฮว โนก ปุย โฮวน
ติ โดฮ� เจีจ โตะ ฮยวก อื นึง ด่อยฮ แตะ� ตา โดยจ แตะ
นึง ดัก ปุย เซ ไม่ อ�ื 34 ฟวยจ เซ งนั มะลอง� ฮมอยจ�
อฮั เฮ�ี �เอฟาทา�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อ�ื �เกือฮ โบฮ� ไม่�
35 ฮยวก ปุย เซ รฮอง เอนิ จุบัน่ เอนิ� ป คัต ดัก อื เซ เอจี
ฆัฮ� ลปุง อื เอจี ทอป โรฮ� 36พะเยซู คัต ปุย โอ รโฮงะ ไล
ลวง เซ ละ ปุย ไฮญ ติ ปุย เนอมึ� โฮว ละ คัต แตะ� ปุย ปัง
เมอ โฮว ละ รโฮงะ แตะ� 37 ปุย โม เซ เงอตึ เนอึม นึง อ�ื
อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี ยุฮ ป ไมจ ละ ปุย โครยญ
เจือ� โม ป ฮลาึต เอจี เกียฮ รฮอง ยุฮ อ�ื โม ป โอ เกียฮ
ลปุง เอจี เกียฮ ลปุง โรฮ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�
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8
พะเยซู เลียง ปุย ปาวน เปือน
(มท� 15:32-39)

1ฟวยจ เซ แม เญีย่ะ ปุย รเจอมึ ดิ แม ติ โฮน� ปุย โฮวน
เซ ไก โตว ป โซม ป ปอน� พะเยซู กอก ลุกซิก แตะ เอญี เคะ
แตะ� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เลียก พาวม นึง โม เฮ�ี เอจี ไก
ลอวย ซเงะ อาวต อื ไม่ อาึ อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี โอยจ ป โซม ป
ปอน อ�ื 3 ดัฮ เกือฮ เอญี นึง ยว่ง กา โซม แตะ ซ ฮวิ ปลาว
นึง คระ� งอ่น อื ซไง ยว่ง ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

4 โม ลุกซิก อื อฮั เฮี ละ อ�ื �ซ โฮลฮ เปอะ ป โซม ป ปอน
ละ ปอ ซัก อื ก เมอ นึง ลาึน ตอก เฮ�ี� อฮั เซ�

5พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ไก ซดุ โม่ว คโนมปัง ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื �ไก อาแลฮ โม่ว�� อฮั เซ�

6 พะเยซู ดวน ปุย โฮวน เซ งาวม ลังเตะ� ตุย คโนมปัง
อาแลฮ โม่ว เซ� ไววอน ญันด่ี ไม่ พะจาว� ฟวยจ เซ เรยีก
อ�ื เกือฮ ลุกซิก แตะ จัต อื ละ ปุย โฮวน เซ� 7 ไก กะ แต
วะๆ ยุฮ งอ่น� พะเยซู ไววอน แม� ฟวยจ เซ ดวน แม ลุก
ซิก แตะ จัต กะ เซ แม� 8 ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ โซม อื ปอ
ซัก แตะ� ป โฮฮ อื ซาวป แม โม ลุกซิก อื ซเพระ� นาวก
แม ยุฮ เปียต อาแลฮ� 9 โม ป โซม คโนมปัง เซ ไก ด่าว
ปาวน เปือน ปุย� ฟวยจ เซ พะเยซู เกือฮ อื เอญี� 10 โกะ อื
เลียก โตะ โล่ง ไม่ โม ลุกซิก แตะ� โฮว ฮอยจ ยว่ง ด่ามานู
ทา�

โม ฟารซีิ ฆวต ยุ ป ซัมคัน
11 เญือม เซ โม ฟารซีิ ฮอยจ เก ปุ แตะ ไม่ พะเยซู� ปัว

พะเยซู เปลีฮ ป ซัมคัน เน่อมึ นึง เมือง มะลอง ละ แตะ�
นึง ฆวต ลอง แตะ แลน รพาวม พะเยซู� 12พะเยซู ฮมอยจ
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ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย เจน เฮี เมอยุ ฆวต ยุ แนฮ อื ป ซัมคัน
เนอ� อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื พะจาว แจง โอ อื ซ
เกือฮ ปุย เจน เฮี ยุ ป ซัมคัน เนอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 13 เญอืม
เซ พะเยซู โฮว ฮา โม เซ เลีฮ ฮอยจ โตะ โล่ง ละ ซ เตือง แม
แตะ ปลัฮ รอาวม ฮอยจ บลัฮ ลัก่เติต�

รซอม เพอกึ ตอม โม ฟารซีิ
(มท� 16:5-12)

14 เญือม เซ โม ลุกซิก อื เบีย โรวก คโนมปัง ปอ โซม
แตะ� ไก คโนมปัง ติ โม่ว โน่ง ป โรวก อื ไม่ แตะ โตะ โล่ง
เซ� 15 ลไล โฮว อื พะเยซู ซตอก โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา เจือ คโนมปัง ยุฮ โม ฟารซีิ ไม่
โม เฮโรต�� อฮั เซ�

16 โม ลุกซิก อื บระ อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ� �มัฮ อฮั อื
ฆาื โอ เอะ โรวก คโนมปัง ไม่ แตะ ยุง่�� อฮั เซ�

17 พะเยซู ยุง เอนิ อื ป อฮั โม เซ ละ ปุ แตะ เซ� อฮั เฮี
ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ เมอยุ อู ดิ เปอะ โอ แตะ ไก คโนมปัง
ยุฮ ฮู� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง� ดิ คาว โตว นึง คิง เปอะ ป
ยุฮ อาึ อ�ื 18 ไง่ เปอะ ไก� โม่ เปอะ ยุ� ฮยวก เปอะ ไก� โม่
เปอะ ฮมอง� โม่ เปอะ ไตม ลัง่� 19 เญือม เรยีก อาึ คโนม
ปัง พอน โม่ว ละ ปุย พอน เปือน โฮ� โม เปะ ซาวป เปอะ ซ
เพระ ป โฮฮ อื เซ ไก ซดุ เปียต�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ
อ�ื �ไก กาว ลอา เปียต�� อฮั เซ�

20 �เญือม รฆุ อาึ คโนมปัง อาแลฮ โม่ว เกือฮ ละ ปุย
ปาวน เปือน โฮ� โม เปะ ซาวป เปอะ ซเพระ ป โฮฮ อื เซ
ไก ซดุ เปียต�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อ�ื �ไก อาแลฮ
เปียต�� อฮั เซ� 21พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั
มัฮ โอ อื ดิ คาว ไจ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื



มาระโก 8:22 xxxiii มาระโก 8:30

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไง่ ไฮ ติ ปุย
22ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื ลอต ฮอยจ นึง ยว่ง เบ่ต

ไซด่า� ตาว ปุย ปรเมะ จัก ไง่ ละ ติ ปุย� ปัว พะเยซู เบื่อ ปุย
เซ� 23พะเยซู โตวก โรวก เตะ ป จัก เซ ตาว อื ก พริ ยว่ง�
เญอืม เอจี ฟวยจ โดยจ อื นึง ไง่ ปุย เซ� ยอ่ง เตะ แตะ ราว
อ�ื ไฮมญ อ�ื �ปะ อมั เกียฮ ยุ เปอะ โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื 24 ปุย เซ ไบลญ ไง่ แตะ แก โอเอฮี� อฮั เฮ�ี �อาึ ยุ ปุย
ตอก โคะ โฮ� ปังเมอ โฮว ไป โฮว มา�� อฮั เซ� 25พะเยซู
ยอ่ง แม เตะ แตะ ราว ไง่ ปุย เซ� ปุย เซ แก ที แม โอเอฮี�
ไง่ อื เซ เอจี ไฮ ไมจ� เอจี ยุ ที อื โอเอฮี ฮ�ี 26พะเยซู ดวน
ปุย เซ เอญี ยว่ง โกะ แตะ� ซตอก อาึง อื ตอก เฮ�ี �ปุ แม
เลียก โตะ ยว่ง เซ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

เปโตร อฮั พะเยซู มัฮ เนอมึ พะครติ
(มท� 16:13-20; ลก� 9:18-21)

27พะเยซู ลอต โฮว ไม่ ลุกซิก แตะ ละ ซ โฮว แตะ แควน
ยว่ง ซีซาเรยา ฟีลิปปี� เญอืม อาวต ลัง่ อื นึง คระ โฮว แตะ
เซ ไฮมญ โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �ปุย อฮั อาึ มัฮ ปุย��
อฮั เซ�

28 โม เซ โลยฮ อ�ื �งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ โยฮนั ป เกือฮ ปุย
รปั บัป่ติซมา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ เอลียา� งอ่น อื อฮั ปะ มัฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว โฆะติ ปุย�� อฮั เซ�

29 พะเยซู ไฮมญ แม โม เซ� �โม เปะ เมอะ� อฮั เปอะ
อาึ มัฮ ปุย�� อฮั เซ� เปโตร โลยฮ อ�ื �ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ
พะครติ�� อฮั เซ� 30 เญือม เซ พะเยซู คัต โม ลุกซิก แตะ
โอ รโฮงะ ป มัฮ แตะ ละ ปุย�
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พะเยซู รโฮงะ ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 16:21-28; ลก� 9:22-27)

31 เคียง เซ พะเยซู เพอกึ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ โฮลฮ โอต ป โซะ ป ไซญ โฮวน
เจือ� ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม
เญือะ ปุน ยุ ปุน ฮมอง โตว อ�ื ซ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ไน
ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ� 32 ไล
ลวง เซ พะเยซู อฮั อื ละ อื ซโตฮ� เปโตร บระ อู โน่ง ไม่ พะ
เยซู� ริ ตุฮเตฮ อ�ื 33 พะเยซู แมฆี แก โม ลุกซิก แตะ�
บวยจ ละ เปโตร� อฮั เฮี ละ อ�ื �ซาตัน� โฮว แปฮ ฮา อาึ
อ�ื ปะ งอ่ต เปอะ โตว โอเอฮี ตอก งอ่ต พะจาว อ�ื มัฮ งอ่ต
เปอะ โอเอฮี ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

34ฟวยจ เซพะเยซู กอก ปุย โฮวน เซ ไม่ ลุกซิก แตะ เกือฮ
เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เมาะ ป ฆวต ฟวต อาึ อื
เกือฮ ปุน รกัฮ ไอฮ รพาวม แตะ ไม่ กลอม อื ไมะซาวแควง
ยุฮ แตะ� ฟวต อาึ ไม่ อ�ื 35 ป ฮลักกอ จีวติ แตะ ปุย เซ ซ
โฮลฮ โปวฮ จีวติ เนอึม แตะ� ป ญอม ละ โปวฮ จีวติ แตะ
เบือ อาึ อื ไม่ เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เฮ�ี ปังเมอ ซ
โฮลฮ จีวติ เนอึม แตะ� 36 ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี ไก นึง ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ อื ดัฮ เกือฮ จีวติ แตะ ไลจ� เมอ ซ แปน อื
ละ อ�ื 37 มัฮ เมอ ป ปุน รตู ปุย ไม่ จีวติ แตะ� แจง โอ อื
ไก� 38 เมาะ ป โซะกิจ ฆาื อาึ ไม่ ลปุง เงอะ ไน ติ เจน ปุย
ฆอก ปุย เบร ไม่ บ่วก รพาวม แตะ เฮ�ี อาึ ซ โซะกิจ โรฮ
ฆาื ปุย เซ� เญือม ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ
เปือะ แตะ ไม่ เตปด่า ซงะ่ ซงอม ยุฮ อ�ื� อฮั เซ�

9
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พะจาว เปียน โกะ พะเยซู ซองนา ปุย
(มท� 17:1-13; ลก� 9:28-36)

1พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ
อ�ื โม ป อาวต นา เฮี ไก งอ่น ป โอ อื ซ ยุม กา โฮลฮ แตะ
ยุ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ป ซ ฮอยจ ไม่ อมันัต อ�ื� อฮั เซ�

2 เญือม เอจี รฆุน อื แลฮ ซเงะ เอ� พะเยซู บะ โรวก เป
โตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ฮาวก ดิ บลาวง ฮลาวง ไม่ แตะ
ติ โดฮ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื นา เซ เยอ� พะจาว เปียน โกะ
พะเยซู ซองนา โม เซ� 3 เครองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ
เฌียป เลียป เอนิ� ปุย ติ ปลัฮเตะ ไก โตว ป ปิญ ยุฮ เครองึ
ซัก แตะ เมาะ เซ ติ ตื เนอึม� 4 เญือม เซ เยอ โม ลุกซิก อื
ยุ ปลาฮึ พราวป เอลียา ไม่ ไอ โมเซ อู ดิ ไม่ พะเยซู�

5 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปอคู� ไมจ มวน เนอมึ อาวต
เอะ นา เฮ�ี เอะ ซ ยุฮ เตอปึ ลอวย ลัง� ยุฮ อาึง ละ ปะ ติ�
ละ ไอ โมเซ ติ� ละ เอลียา ติ�� อฮั เซ� 6 ป อฮั เปโตร เซ
ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ อื เญาะ ยุง ป ซ อฮั แตะ ฆาื ฮลัต ลอน แตะ
เตือง โกะ อื เตือง ปุโฮมว อื เซ�

7ฟวยจ เซ เลีฮ ครุป เอนิ ชุต รวู เตือง โอยจ อื โม เซ เยอ�
เญือม เซ โอก เซียง พะจาว ละ เน่อมึ ชุต รวู เซ� อฮั เฮ�ี
�ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อ�ื� อฮั
เซ� 8 เญือม เซ โม ลุกซิก อื เมือต ซาวป แลน อื ยุ โตว ปุย
ไฮญ� ยุ อาวต พะเยซู ไม่ แตะ โน่ง�

9 ลไล เลีฮ อื ฌื พะเยซู คัต โม ลุกซิก แตะ ตอก เฮ�ี �กา
เฆียง โกฮ ไอม กวน ปุย ปลัฮเตะ เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ ปุ ดิ รโฮ
งะ ละ ปุย ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก
แตะ�
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10 ไลลวง เซ โม ลุกซิก อื รโฮงะ โตว อื เนอึม� ปังเมอ
บระ ลัง่ ไฮมญ ปุ แตะ นึง อ�ื �ไล อฮั อื ติ แตะ ซ โกฮ ไอม
เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ มัฮ ไลลวง ตอก เมอ แล�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ�

11 โม เซ ไฮมญ พะเยซู� �โม คู เพอกึ พะทัม เมอยุ อฮั อื
เอลียา ไมจ ฮอยจ กา พะครติ เตอ�� อฮั เซ�

12 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เอลียา ไมจ เนอึม อื ฮอยจ
รกา ละ ซ เพรยีง แตะ อาึง โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ
ตอก เซ พะทัม อฮั เฮ�ี ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ไมจ อื โอต
ป โซะ ป ไซญ โฮวน เจือ� ปุย ซ ละ ซ โปวฮ อ�ื โม่ อฮั เซ
พะทัม� 13 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� อาึ อฮั ละ เปอะ� เอจี
ฮอยจ ติ ปุย ป มัฮ ตอก เอลียา เซ� ฆวต ยุฮ ปุย ละ อื ตอก
ออฮ เอจี ยุฮ เนอึม อื ละ อื ตอก เซ� เอจี ปุก ตัม ป อฮั พะ
ทัม ซ เกิต ละ อื โฮ�� อฮั เซ ละ ลุกซิก แตะ�*

พะเยซู โครฮ พี โอก ฮา กวนดุ
14 เญือม เอจี ฮอยจ โม เซ เคะ ลุกซิก ไฮญ� ยุ อาวต ปุย

ไฮญ รวติ รเวยีง อื โฮวน� ปุก เญอืม เก โม คู เพอกึ พะทัม
ไม่ โม ลุกซิก อื ปุ แตะ� 15 ปุย โฮวน เซ เญือม ชวน อื เง
อตึ นึง ฮอยจ พะเยซู นา เซ� ตอ เอนิ เอญี รโนฮ รชงึ อ�ื
16พะเยซู ไฮมญ อื นึง อ�ื �เมอ เก โม เปะ ปุ แตะ นึง อ�ื�
อฮั เซ� 17 โลยฮ ปุย ละ อื ติ ปุย� �อาจาน� อาึ ตาว กวน
รเมะ แตะ ฮอยจ เคะ เปอะ ฆาื เลียก พี นึง อ�ื พี เซ เกือฮ
อื โอ เกียฮ ลปุง� 18 ฮอยจ ละ อื เญือม ออฮ ลปลอยฮ วตั
ติ แตะ เญือม เซ� ปุยฮ แม่ นึง ดอย อ�ื เกียต เบียง เตียง

* 9:13 9:13 พะทัม มาลาคี 4:5 อฮั เอลียา ซ ฮอยจ กา ซ ฮอยจ ตัตเตียง
พะจาว ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ โยฮนั เซ ป มัฮ ตอก เอลียา� โม ป โอ เจือ ปังเมอ
ยุฮ ยุม ไม่ โยฮนั เซ�
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รญี แตะ� เกือฮ อื กุง เตือง โม่ว แตะ� อาึ เอจี ปัว โม ลุก
ซิก เปอะ โครฮ พี เซ โอก ละ แตะ ปังเมอ โอ โอก ยุฮ อ�ื�
อฮั เซ�

19 พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ ปุย เจน เฮ�ี เตอ
มัฮ แนฮ วติ รพาวม เจือ เปอะ� อาึ ซ อาวต ไม่ โม เปะ เล่ีญ
แม เมาะ เมอ แล� อาึ ซ ปุน โอต ลัง่ โม เปะ เมาะ เมอ แล�
ตาว กวนดุ เซ เอญี เคะ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ปุย ตาว เนอึ
ม กวนดุ เซ เอญี เคะ อ�ื พี เซ เมือต เอจี ยุ พะเยซู� เกือฮ
กวนดุ เซ ลปลอยฮ คุกคัก ลังเตะ� ปุยฮ แม่ นึง ดอย อ�ื

21 พะเยซู ไฮมญ เปือะ อ�ื �อมั เอจี เล่ีญ โซะ อื ตอก
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เปือะ อื โลยฮ อ�ื �มัฮ เน่อมึ เญือม
กวนดุ อื ลัง่� 22 พี เซ เกือฮ โรฮ กวน อาึ ดุฮ ลอป โตะ งอ
ไม่ โตะ รอาวม� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ดัฮ เปอะ ไก ตอก เกียฮ
ยุฮ เนิ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� ปัว ปะ เรอมึ แตะ��
อฮั เซ� 23พะเยซู อฮั เฮี ละ เปือะ อื เซ� �ตอก เมอ โอ เกีย
ฮ ฮา� โม ป ไก รพาวม เจือ เกียฮ ยุฮ ละ อื โครยญ เจือ��
อฮั เซ�

24 เญือม เซ เปือะ กวนดุ เซ อฮั เนอึม อฮั แนม อื ตอก
เฮ�ี �อาึ เจือ เยอะ� บุน โอ รพาวม เจือ อาึ ดิ กุมปอ� ปัว
ปะ เรอมึ แตะ�� อฮั เซ�

25 เญอืม ชวน พะเยซู ซ เอญี ปุย โฮวน เคะ แตะ� พะเยซู
บวยจ ละ พี เซ� อฮั เฮ�ี �พี งาว พี ฮลาึต� อาึ ดวน ปะ โอก
ฮา ปุย เฮ�ี ปุ เญือะ เอญี เลียก นึง ปุย เฮี เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

26พี เซ ครวก� เกือฮ กวนดุ เซ ลปลอยฮ เรยีง� ฟวยจ
เซ โอก� กวนดุ เซ ไอจ เอนิ ตอก ป ยุม โฮ� ปอ เอนิ อฮั ปุย
อื เอจี ยุม โฮวน ปุย� 27พะเยซู โตวก เตะ กวนดุ เซ เกือฮ
โกฮ� กวนดุ เซ โกฮ ชุง เอนิ�
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28 เญือม เอจี เลียก พะเยซู โตะ เญือะ อา� โม ลุกซิก อื
ไฮมญ โน่ง อ�ื �ตอก เมอ เอะ เอ โครฮ พี เซ โอ โอก ยุฮ
ฮู�� อฮั เซ�

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �พี ตอก เฮี ไก โตว ตอก ซ เกีย
ฮ โครฮ ปุย อื ตอก ไฮญ โนก ฮา โกว ปุย กัน ไววอน ละ��
อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
(มท� 17:22-23; ลก� 9:43-45)

30 พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื โอก ฮา นา เซ โฮว นึง คระ จังวตั
กาลิลี� ปังเมอ โอ ฆวต เกือฮ ปุย ไฮญ ยุง คระ โฮว แตะ นึง
ฆวต เพอกึ โน่ง แตะ ปุ โฮว โม ลุกซิก แตะ� 31พะเยซู อฮั
เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ญวต ปุย
เกือฮ อื อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ปุย� โม เซ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื
ไน ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ ละ อ�ื
32 โม ลุกซิก อื เมือต ฮมอง ลปุง เซ คาว โตว ลัง่ ไจ อ�ื ปัง
เมอ โอ โรวต ไฮมญ อ�ื

โม ลุกซิก พะเยซู เก ปุ แตะ
(มท� 18:1-5; ลก� 9:46-48)

33ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ นึง ยว่ง คาเพ
รนาอุม� เญือม เอจี เลียก อื โตะ เญือะ อา ไฮมญ ลุกซิก
แตะ ตอก เฮ�ี �ลไล โฮว เปอะ นึง คระ เนาะ ออ� มัฮ ไล
ลวง เมอ ป อู ดิ โม เปะ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

34 โม ลุกซิก อื โฆย ฆาื อื นึง เอจี เก อื ปุ แตะ ตัม คระ นึง
ไลลวง ป ซ โฮลฮ แปน ป ระ ลลาึง แตะ�

35พะเยซู งาวม� กอก ลุกซิก กาว ลอา ปุย เซ เอญี เคะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ ไก ป ฆวต ระ อา ไมจ อื แปน ป
แตวะ ฮา ปุย� ไมจ อื แปน กวนไจ ปุย โจฮ ปุย เตือง โอยจ
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อ�ื� อฮั เซ� 36พะเยซู โตวก กวนดุ แตวะ ติ เกือฮ อื อาวต
ซองนา ลุกซิก แตะ� โอม กวนดุ เซ ไม่ อ�ื 37 อฮั เฮ�ี �ดัฮ
ไก ป ปุน รปัคัม กวนดุ แตวะ ตอก เฮี ติ ปุย เยอ� เบือ ทื
แตะ อาึ อ�ื ปุย เซ มัฮ โรฮ รปัคัม อื อาึ โรฮ� ป ปุน รปัคัม
อาึ มัฮ โตว รปัคัม อื อาึ โน่ง� เอจี มัฮ โรฮ รปัคัม อื ป ดวน
อาึ ฮอยจ เซ�� อฮั เซ พะเยซู�

ป โอ ตอซู เอะ มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ
38 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�

39 พะเยซู อฮั เฮ�ี �ปุ คัต� ดัฮ ไก ป ปุน ยุฮ ป ซัมคัน
เบือ ทื แตะ อาึ อื แจง โอ อื ซ เพยีก แฮม อาึ อ�ื 40 เมาะ ป
โอ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เอะ เอ� เอจี มัฮ โรฮ ปุย บลัฮ ลัก่ เอะ�
41 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื ดัฮ ไก ป เกือฮ รอาวม ญุ
ติ จอก ละ โม เปะ นึง มัฮ เปอะ ปุย บลัฮ ลัก่ พะครติ เตอ�
ปุย เซ แจง โอ อื ซ วติ ลังวนั ละ อ�ื�

ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต
(มท� 18:6-9; ลก� 17:1-2)

42�ดัฮ ไก ป เพอกึ กวนดุ แตวะ ป เอจี เจือ อาึ ติ ปุย เกือฮ
ยุฮ ป พิต เตอ� ซ โซะ เนอมึ ละ โกะ อื ไอฮ� ฮา ซ ยุฮ อื โอ
เอฮี ตอก เซ� มัฮ เกือฮ อื ปุย ปุก ซโมะ ครติ เฮงาะ ไม่ โงก
โกะ แตะ ไม่ เกือฮ อื น่ากึ แตะ โตะ ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ฌัก
แฟน ลัง่ ละ อื ฮา เซ� 43 ดัฮ เตะ เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต
โฮ� ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ
ไก ลอยจ ไม่ เตะ กุต แตะ ไมจ ลัง่ ฮา ดุฮ เปอะ นึง มอ นโฮก
นึง งอ โอ เกียฮ ญึ่ต ไม่ เตะ ลอา ก บลัฮ แตะ� 44 (นา เซ งอ
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นึง อื ปุ เกียฮ ญึ่ต เฆรยีก นึง อื ปุ เกียฮ ยุม��* 45 ดัฮ ชวง
เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กิต แปฮ โปวฮ�
โฮลฮ เปอะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ ไม่ ชวง กุต แตะ� ไมจ
ลัง่ ฮา ซ โปวฮ พะจาว โกะ เปอะ นึง มอ นโฮก ไม่ ชวง เปอะ
เตือง ลอา ก บลัฮ อื เซ� 46 (นา เซ งอ นึง อื ปุ เกียฮ ญึ่ต�
เฆรยีก นึง อื ปุ เกียฮ ยุม�� 47 ดัฮ ไง่ เปอะ เกือฮ เปอะ ยุฮ
ป พิต โฮ� ไมจ เปอะ กัว แปฮ โปวฮ� โฮลฮ เปอะ เลียก นึง
บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ไม่ ไง่ บลัฮ แตะ ไมจ ลัง่ ฮา ซ โปวฮ พะ
จาว โกะ เปอะ นึง มอ นโฮก ไม่ ไง่ เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ
อ�ื 48 นา เซ งอ นึง อื ปุ เกียฮ ญึ่ต� เฆรยีก นึง อื ปุ เกียฮ
ยุม� 49 ปุย เตือง โอยจ อื ไมจ รไม่ ไม่ กิฮ ไม่ ไมจ อื รซัฮ นึง
งอ� 50 กิฮ มัฮ ป ไมจ� ดัฮ กิฮ เอจี ไฆร เออมึ ซ เกียฮ เกือฮ
แม เปอะ เออมึ ตอก เมอ� โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ กิฮ ไก
นึง แตะ� ไมจ เปอะ อาวต ปุก ปอ ปุ แตะ�� อฮั เซ�

10
ไลลวง ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ
(มท� 19:1-12; ลก� 16:18)

1 พะเยซู โกฮ โฮว ฮา นา เซ� เลียก นึง แควน จังวตั ยู
เด่ีย� เตือง แม โกลง จอแด่น ฮอยจ บลัฮ ลัก่ โอก ซเงะ�
เญอืม เซ ฮอยจ รเจอมึ แม ปุย เคะ อื โฮวน� พะเยซู เพอกึ
ตอม โม เซ ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม แตะ� 2 โม ฟารซีิ เอญี
เคะ พะเยซู� ไฮมญ อื นึง ซ มอง แตะ โซวต ลปุง อ�ื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ดัฮ ปรเมะ ละ ปรโปวน เญือะ แตะ อมั ปุก อื โกตไม
ยุฮ พะจาว� อมั โอ ปุก อ�ื� อฮั เซ�

* 9:44 9:44 นึง พะทัม ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 44 ไม่ คอ 46 นึง งอ่น อ�ื
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3 พะเยซู ไฮมญ โรฮ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ไอ โมเซ อฮั
อาึง อื ละ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปุย โม เซ โลยฮ อ�ื �ไอ โมเซ เอจี โปง ปรเมะ ยุฮ นังซื
ลักทัน นึง กัน ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ� ฟวยจ เซ แปน ละ อื
ปุ แตะ�� อฮั เซ�

5 พะเยซู อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ไอ โมเซ มัฮ ไซฮ อื อาึง ไล
เซ ละ โม เปะ นึง ฆวต ไอฮ ลอน โม เปะ รพาวม โกะ แตะ
ไอฮ� 6 เญือม ยุฮ พะจาว ปลัฮเตะ โฆะ ปังเมอ โอ มัฮ ตอก
เซ� �พะจาว ยุฮ ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน� 7 มัฮ เซ ป
ไมจ ปรเมะ ละ มะเปือะ แตะ นึง ติต รพาวม อื นึง ปรโปวน
เญือะ แตะ ฆาื อ�ื 8 ปุย ลอา เซ เอจี แปน เนะซองั ติ��
อฮั เซ พะทัม� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ลอา เซ เญือะ มัฮ โตว
ลอา� เอจี มัฮ ติ� 9 ป เอจี รโจะ พะจาว เกือฮ อาวต ดิ อ�ี
ไมจ โตว ปุย รกัฮ ฮา ปุ แตะ�� อฮั เซ�

10 เญอืม เอจี เลียก อื โตะ เญือะ อา� โม ลุกซิก อื ไฮมญ
แม พะเยซู นึง ไลลวง เซ� 11 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ
ปุย ละ ปรโปวน เญือะ แตะ� โฮว ไอฮ แม ปรโปวน โคระ
เญือะ แตะ� ปุย เซ เอจี มัฮ เลน อื จุ ไม่ พิต อื ละ ปรโป
วน ไพรม เญือะ แตะ เซ� 12 ดัฮ ปรโปวน ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ� โฮว ไอฮ แม ปรเมะ โคระ เญือะ แตะ โฮ� ปรโปวน
เซ เอจี มัฮ โรฮ ป เลน จุ ตอก ปรเมะ เซ โรฮ�� อฮั เซ�

พะเยซู ปิฮ มุ่น ละ กวนดุ แตวะ
(มท� 19:13-15; ลก� 18:15-17)

13ฟวยจ เซ โฮว ตาว ปุย โม กวนดุ แตวะ ละ อื นึง ซ เกือฮ
อื พะเยซู เดือะ เบื่อ กวนดุ เซ� โม ลุกซิก อื บวยจ ละ โม เซ
ฆาื อ�ื 14 พะเยซู เมือต เอจี ยุ บวยจ อื ตอก เซ� ปุก โตว
รพาวม อื เฟือฮ� อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �เกือฮ เอญี เคะ
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อาึ เมิฮ� โม กวนดุ เซ� ปุ เญือะ คัต เฟือฮ� เอจี มัฮ ปุย
ตอก กวนดุ โม เฮี ป โฮลฮ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว แปน คอง
แตะ� 15 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 อื ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง บัน่เมือง เซ เฟือฮ�� อฮั
เซ� 16 เญอืม เซ พะเยซู โอม โม กวนดุ แตวะ เซ� ยอ่ง เตะ
แตะ ราว อ�ื ปิฮ มุ่น ละ อ�ื

ปุย กอย ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง จีวติ
(มท� 19:16-30; ลก� 18:18-30)

17 เญือม โกฮ โฮว พะเยซู นึง คระ อา ไก ปุย ติ ตอ เอญี
เคะ อ�ื นุ่ม ไว อ�ื อฮั 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�ื

18พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �เมอยุ อฮั เปอะ ไมจ ละ อาึ อ�ื
ไก โตว ป ไมจ ป ญุ่ก โนก ฮา พะจาว ติ โตน เนอ� 19 ปะ
เอจี ยุง เปอะ ป อฮั พะจาว อาึง ตอก เฮ�ี �ปุ เลน จุ อู� ปุ
ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุ บระ ปุ ปอก� ปุ แปน พญีัน โอ เนอมึ� ปุ
บ่วก ละ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ�� อฮั เซ
พะจาว��

20 ปุย เซ โลยฮ อ�ื �อาจาน� โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ
อื อาึ เอจี เนองึ โครยญ เจือ เน่อมึ เญอืม แตวะ แตะ ลัง่��
อฮั เซ�

21พะเยซู แก ปุย เซ ไม่ รพาวม ฮรกั แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปะ วติ ลัง่ เปอะ ติ เจือ โน่ง� โอเอฮี เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ
เซ โฮว โชะ� มาื โฮลฮ เปอะ เซ จัต แม ละ ป ตุก ป ญัก�
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ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ปะ ซ พอม เนอึม ป โฮลฮ เปอะ นึง
เมือง มะลอง� ฟวยจ เซ โฮว ฟวต อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

22 ปุย เซ เมือต เอจี ฮมอง ลปุง ติ มวยญ เซ� เฟียก ดาวม
เอนิ นา ตา ฆาื อ�ื โกฮ เอญี ไม่ ตุก รพาวม แตะ� นึง มัฮ
แตะ ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง�

23พะเยซู แก โม ลุกซิก แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ป กอย
ญัก เนอึม ซ โฮลฮ อื เลียก นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ��
อฮั เซ� 24 โม ลุกซิก อื เงอตึ เนอมึ นึง ป อฮั อื เซ� พะเยซู
อฮั แม อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ป มัฮ กวน เนอ� (ป อาึง
รพาวม แตะ นึง คาวคอง ปลัฮเตะ เฮ�ี*ญัก เนอมึ ซ เกียฮ
เลียก อื นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� 25ซ เลียก อุต โตะ ญิ
เยอื ลัง่ ฮา ซ เลียก ป กอย นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว ติ ปุย��
อฮั เซ�

26 โม ลุกซิก เงอตึ เนอมึ นึง อ�ื อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ�
�ดัฮ มัฮ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ โปน มัป่ เปอ�� อฮั
เซ�

27พะเยซู แก แม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เกียฮ ยุฮ
โตว อื ปุย ปลัฮเตะ เอ� พะจาว ปังเมอ เกียฮ ยุฮ อ�ื พะจาว
เกียฮ ยุฮ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

28 ฟวยจ เซ เปโตร อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี ละ โครยญ
เจือ โอเอฮี ฮี นึง โฮว ฟวต แตะ ปะ�� อฮั เซ�

29 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม
อ�ื ดัฮ ปุย ละ เญือะ ม่า แตะ ไม่ มะเปือะ แตะ ไม่ กวน รนัน
แตะ ไม่ เอียกปุ ตุเจอ แตะ เบือ อาึ ไม่ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว� 30 นึง เจน เฮี ปุย เซ ซ โฮลฮ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ
ติ รอย เตะ เซ� มัฮ โฮลฮ อื เญือะ ม่า� ไม่ มะ ไม่ กวน ไม่
* 10:24 10:24 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม
งอ่น อ�ื
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เอยีกปุ ตุเจอ แตะ� ปังเมอ ซ โฮลฮ โรฮ ปุย เพยีก แฮม ฆาื
อ�ื นึง เจน ลัก่กา อื ซ โฮลฮ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ�
31 ปัง มัฮ ตอก เซ ซ ไก โฮวน ปุย ป อาวต รกา ซ โฮลฮ แม
อาวต รเคะ� ปุย อาวต รเคะ ซ โฮลฮ แม โรฮ อาวต รกา��
อฮั เซ ละ อ�ื

พะเยซู รโฮงะ แม ไลลวง ซ ยุม แตะ
32 เญือม โฮว อื นึง คระ ละ ซ ฮาวก แตะ เวยีง เยรูซา

เลม� พะเยซู โฮว นัมนา โม ลุกซิก แตะ� โม ลุกซิก อื เซ
รไจจ ฆาื อ�ื ปุย ไฮญ ป ฟวต ลัก่เคะ อื ฮลัต� พะเยซู บะ
โรวก ลุกซิก แตะ กาว ลอา ปุย� รโฮงะ อาึง โอเอฮี ป ซ เกิต
ละ แตะ ละ อ�ื 33 อฮั เฮ�ี �เอะ ซ ฮาวก นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ มอป ปุย ละ โม ซตุ ระ ไม่
โม คู เพอกึ พะทัม นา เซ� ซ นอป อื ไก พิต ปอ ยุม อ�ื
ฟวยจ เซ ซ มอป แม อื ละ ปุย ตัง เมือง� 34 ปุย ตังเมือง เซ
ซ โล่ ญวยฮ อ�ื ซ โดยจ อ�ื ซ เฟียต ซ ปุฮ อ�ื ซ ยุฮ ยุม ไม่
อ�ื ไน ซเงะ ลอวย นึง อื ปังเมอ ซ โกฮ ไอม แม�� อฮั เซ�

ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ปัว โอเอฮี นึง พะเยซู
(มท� 20:20-28)

35 เญือม เซ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ป มัฮ กวน เซเบ่ด่ี เอญี
เคะ พะเยซู� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปอคู� เอะ ลอา เยอ ฆวต ปัว
โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� ปัว เปอะ เกือฮ เนิ ตัม ป ปัว เยอะ
เซ�� อฮั เซ�

36 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ
แตะ�� อฮั เซ�

37 โม เซ โลยฮ อ�ื �ดัฮ เปอะ เอจี โฮลฮ แปน กซัต อาวต
ไม่ อมันัต โญตซัก ยุฮ แตะ โฮ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ ลอา
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งาวม ลวง ดอม เปอะ ติ ปุย ลวง วิ เปอะ ติ ปุย โอะ�� อฮั เซ
ละ พะเยซู�

38 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ปัว เปอะ โอเอฮี เตือง
โอ แตะ ยุง� เปียง ญุ อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน ญุ โรฮ เปอะ� บั่
ปติซมา รปั อาึ โม เปะ อมั ซ ปุน รปั โรฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื

39 ปุย ลอา เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุน เนอะ�� อฮั เซ� พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เปียง ญุ อาึ โม เปะ ซ ญุ เนอึม เปอะ�
บัป่ติซมา รปั อาึ โม เปะ ซ รปั เนอมึ โรฮ เปอะ� 40 ป งาวม
ลวง ดอม อาึ ไม่ ลวง วิ อาึ ปังเมอ โอ มัฮ ป ฟวยจ นึง อาึ�
พะจาว ยุฮ อาึง อื ละ ป ออฮ ซ เกือฮ อื ละ ปุย เซ�� อฮั เซ�

41 ลุกซิก อื กาว ปุย เซ เญอืม เอจี ฮมอง อื ป อฮั ยาโคโบ่
ไม่ โยฮนั เซ� ววั รพาวม อื ฆาื อ�ื 42 พะเยซู กอก โม เซ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เอจี ยุง เปอะ ป ตัตเตียง ปุย ตังเมือง
โกย คนัป แตะ ปุย อาวต ฆรมึ อมันัต แตะ� ปุย ระ นึง อื
เกือฮ ติ แตะ ปุน อฮั ปุน มวยญ เบือ อมันัต แตะ� 43 โม เปะ
เอ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ตอก เซ� ป ฆวต แปน ป ระ ล
ลาึง เปอะ ไมจ อื ญอม เกือฮ ติ แตะ แปน ป รซอฮ ละ ปุย�
44ป ฆวต แปน ฮวันา ลลาึง เปอะ ไมจ อื ญอม แปน กวนไจ
ปุย โจฮ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 45 ปัง มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ มัฮ
โตว ฮอยจ อื ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย รซอฮ ละ โกะ แตะ� มัฮ
ฮอยจ อื ละ ซ รซอฮ โกะ แตะ ละ ปุย ไม่ โปง อื จีวติ แตะ
เกือฮ แปน ควน โตฮ แตะ ปุย โฮวน เซ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื� อฮั
เซ�

พะเยซู เกือฮ ป จัก ไง่ ไฮ ติ ปุย
46 ฟวยจ เซ พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ ยว่ง เยรโีค�

เญอืม ซ โกฮ โฮว แม อื ฮา ยว่ง เซ โฮวน โรฮ ปุย ไฮญ ป โฮว
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ไม่ อ�ื ยุ อาวต ปุย จัก เฆียง คระ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ บ่า
รทิมาโย� มัฮ กวน ทิมาโย� งาวม มอง ปัว โอเอฮี นึง ปุย�
47 ปุย เซ เญือม เอจี ฮมอง อื ฮอยจ พะเยซู ยว่ง นาซาเรต
คระ เซ� อฮั เฮี เรยีง� �พะเยซู ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ
เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั เซ� 48 ไก โฮวน ปุย ป ดวน อื
เกือฮ อาวต โฆย เยอ� ปุย เซ ปังเมอ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง�
�ป มัฮ จัตเจือ ด่าวติ� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ�� อฮั
แนฮ เซ�

49พะเยซู ชุง เอนิ ลโล่ะ นา เซ� ดวน ปุย กอก ปุย เซ ละ
แตะ� ปุย กอก เนอึม อื ละ อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ เปอะ เกือฮ
รพาวม แตะ ไมจ มวน� โกฮ ชุง� พะเยซู เอจี มัฮ กอก อื
ปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 50 ปุย เซ ปอฮ เอนิ อื พรุ ฮอป แตะ เซ�
โกฮ พราวป เอนิ เอญี เคะ พะเยซู�

51 พะเยซู ไฮมญ อ�ื �เมอ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ละ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย จัก ไง่ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �พะโอง
จาว� ปัว ปะ เกือฮ ไง่ อาึ เกียฮ ยุ โอเอฮี�� อฮั เซ� 52 พะ
เยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมิฮ� รพาวม เจือ เปอะ เอจี เกือฮ
ปะ ไฮ�� อฮั เซ� เญือม เซ ปุย จัก ไง่ เซ เกียฮ ยุ เอนิ โอ
เอฮี� ลอต เอนิ โฮว ฟวต พะเยซู นึง คระ โฮว อื เซ�

11
พะเยซู บุก กวน บรงั
(มท� 21:1; ลก� 19:20; ยฮ� 12:12)

1 เญือม เซ พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื ฮอยจ โบ ยว่ง เบ่ตฟาเก
ไม่ ยว่ง เบ่ทานี� เอจี ซดิ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม� เญือม เอจี
ฮอยจ อื ชวง บลาวง กาวก เกอ ดวน ลุกซิก แตะ โฮว กา
แตะ ลอา ปุย� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เลียก ฮอยจ โตะ ยว่ง



มาระโก 11:3 xlvii มาระโก 11:11

ลัก่กา เปอะ เซ� เญือม เลียก เปอะ ยว่ง เซ ซ ยุ เปอะ กวน
บรงั ติ� ปุก ลัง่ ปุย อาึง� มัฮ กวน บรงั โอ ปุย ดิ บุก ติ ชวง�
ไมจ เปอะ กัฮ เมือะ โรวก ฮอยจ นา เฮ�ี 3 ดัฮ ปุย ไฮมญ ไล
ลวง กัฮ เปอะ บรงั เซ� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี ฆวต
โกว พะโองจาว ติ เตะ� เนฮ โล่ว ซ ตาว แม อื ฮอยจ นา เฮี
ตอก ไพรม อ�ื ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�� อฮั เซ�

4 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โฮว รโตฮ เนอึม ยุ กวน บรงั เซ โบ
คระ ติ� ปุก ปุย โบ รเวอืะ เญือะ� กัฮ อ�ื 5 ป ชุง นา เซ
ไฮมญ อ�ื �กัฮ เปอะ กวน บรงั เซ ละ เมอ�� อฮั เซ� 6 ลุก
ซิก ลอา ปุย เซ โลยฮ อื ตัม ป อฮั พะเยซู อาึง ละ แตะ� เญื
อม เซ โปง อื โรวก อ�ื

7 ลุกซิก ลอา ปุย เซ เมือะ โรวก กวน บรงั เซ ฮอยจ เคะ
พะเยซู� ตุย เครองึ เซอกึ แตะ ตุม อื นึง ตังโฆระ บรงั เซ�
เญือม เซ พะเยซู บุก ปุ โฮว บรงั เซ� 8 ไก โฮวน ปุย ป ตุย
ตุม เครองึ เซอกึ แตะ ตัม คระ ซ โฮว อื เซ� งอ่น อื บิฮ ฮละ
โคะ เน่อมึ คระ ชจิ� ตุม โรฮ อื ตัม คระ เซ โรฮ� 9 โม ป โฮว
รกา ไม่ โม ป ฟวต ลัก่เคะ อื อฮั ปุ โฮว เฮี เรยีง� �โฮซันนา�
ปัว เกือฮ ป ฮอยจ นึง มอยฮ พะจาว ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ
ลอป ป ฮมอง� 10 ปัว พะจาว เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ ด่าวติ ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ อาวต ไมจ อาวต มวน� มัฮ บัน่เมือง
เซ ป ซ ฮอยจ ละ เอะ เอ� โฮซันนา� ลืลาว พะจาว ป อาวต
เมือง มะลอง�� อฮั เซ ปุย โฮวน เซ�

11 พะเยซู เลียก เวยีง เยรูซาเลม� ฮาวก ฮอยจ นึง ควง
วฮินั� ซาวป แลน โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ โอก โฮว
ฮอยจ ยว่ง เบ่ทานี ไม่ ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อื เซ
นึง เอจี ปู พริ ละ แตะ�

โคะ เม ป โอ ไก เปลิ
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12 ปวยฮ พริ เซ แม เญือม โอก พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื
ฮา ยว่ง เบ่ทานี พะเยซู ฆวต โซม� 13 ชวน โคะ เม ติ ก ซไง
อ�ื เกลอมึ ฮละ� โฮว แลน เปลิ อื ไม่ โอ อื เปลิ� เมือต เอจี
ฮอยจ นึง เน่อมึ อื ยุ โตว เปลิ อื ติ โม่ว เนอมึ� ไก ฮละ โน่ง�
นึง โอ อื ดิ มัฮ เมือ เปลิ โคะ เม� 14 พะเยซู อฮั เฮี ละ โคะ
เม เซ� �เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ ไก โตว ป ซ โฮลฮ โซม เปลิ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ลุกซิก อื ฮมอง โรฮ ป อฮั อื เซ�

พะเยซู โครฮ ป โชะ โอเอฮี โอก ฮา วฮินั
(มท� 21:12; ลก� 19:45; ยฮ� 2:13)

15 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม พะเยซู ฮาวก
เอนิ ฮอยจ นึง ควง วฮินั� โครฮ ป โชะ ป นาวง โอเอฮี ไม่ ป
รวี โอเอฮี โอก ฮา ควง วฮินั เซ� รเคอปึ โตะ ยุฮ โม ป เปีย
น มาื ไม่ ตังอี ยุฮ โม ป โชะ รโกะเกอ�ื 16 คัต ปุย โอ โฮว ไม่
รบุยฮ ลกลอม แตะ โตะ ควง วฮินั เซ� 17พะเยซู เพอกึ โม
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �พะทัม โม่ เอจี อฮั อื ตอก เฮ�ี �วฮินั ยุฮ
อาึ ปุย ซ อฮั อื มัฮ ก ไววอน ปุย โครยญ เจือ ปุย�� โม เปะ
ปังเมอ เกือฮ เปอะ แปน �โตะ ทัม อาวต คะมุย� � อฮั เซ�

18 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เมือต เอจี ฮมอง ลปุง
เซ� ซาวป เอนิ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ พะเยซู ฆาื อ�ื
โม เซ บระ ฮลัต นึง พะเยซู ฆาื เงอตึ โม ลัปซด่อน นึง รซอม
เพอกึ ตอม อื ปุย� 19 เญือม เอจี ปู พริ อี พะเยซู โอก ฮา
เวยีง เซ� ยุฮ อื ตอก เซ โครยญ บู�

ไลลวง โคะ เม ยุม
20 ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื พะเยซู ไม่ ลุกซิก อื

โฮว แม คระ ไก โคะ เม เซ� ยุ โฮรง ซออฮ เอนิ อื ฮอยจ ละ
แรฮ แตะ� 21 เปโตร โตก ละ บวยจ พะเยซู ละ อ�ื อฮั เฮี
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ฆาื อ�ื �ปอคู� ตึต แตะ โคะ เม บวยจ ปะ ละ โฮ เอจี ยุม��
อฮั เซ�

22 พะเยซู โลยฮ อื ละ ลุกซิก แตะ� �ไมจ เปอะ เจือ พะ
จาว� 23 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื ปัง ดวน เปอะ บ
ลาวง เฮี เฌาะ ติ แตะ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม� ดัฮ เปอะ
เจือ เนอึม ซ แปน อื ตอก อฮั แตะ เซ� ไม่ โอ เปอะ ซองไซ
รพาวม นึง� ซ เกียฮ แปน เนอึม ละ เปอะ ตัม เซ� 24 มัฮ
เซ ป อฮั อาึ ละ เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี เญือม ไววอน เปอะ
ปัว โอเอฮี นึง พะจาว เยอ� ไมจ เจือ เนอมึ เอจี มัฮ แตะ นัม
โฮลฮ� โอเอฮี เซ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ ฆาื อ�ื 25 เญือม ชุง
เปอะ ละ ซ ไววอน แตะ ดัฮ ปุย ไก พิต ไก โฌวะ ละ เปอะ�
ปุ ทื โซะ โระ โกลยจ� ดัฮ เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ โฮ�
เปือะ เปอะ เมือง มะลอง ทื โตว โรฮ โม เปะ โซะ� โระ โตว
โรฮ โม เปะ โกลยจ โรฮ� 26 (ดัฮ เปอะ ทื ปุย โซะ โระ ปุย
โกลยจ� เปือะ เปอะ เมือง มะลอง ซ ทื โรฮ โม เปะ โซะ�
โระ โรฮ โม เปะ โกลยจ�� อฮั เซ��*

ปุย ไฮมญ ไลลวง อมันัต พะเยซู
(มท� 21:23; ลก� 20:1-8)

27พะเยซู ไม่ โม ลุกซิก อื ฮอยจ แม นึง เวยีง เยรูซาเลม
แม� ลไล โฮว อื โตะ ควง วฮินั เนอ� โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพ
อกึ พะทัม ไม่ ป กวต ป เฮยีง เอญี เคะ พะเยซู� 28 อฮั เฮ�ี
�ปะ มัฮ โฮลฮ เปอะ อมันัต แตะ เน่อมึ ก เมอ ยุฮ เปอะ กัน
ตอก เซ� ปุย ป ดวน ปะ ยุฮ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

29พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �อาึ ซ ไฮมญ โรฮ โม เปะ นึง ติ
เจือ� โลยฮ เนิ� ดัฮ เปอะ โลยฮ เนิ โฮ� อาึ ซ รโฮงะ โรฮ
ละ เปอะ ตอก เกียฮ ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ� 30 กัน เกือฮ โย

* 11:26 11:26 ลปุง ไก กไน โวงเลป เซ มัฮ ป โอ ไก นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม
งอ่น อ�ื
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ฮนั ปุย รปั บัป่ติซมา� อมั มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ
ฮู� อมั มัฮ ปุย ปลัฮเตะ� โลยฮ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม เซ ซิงซา อื ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เอะ ซ โลยฮ
ละ อื ตอก เมอ แล� ดัฮ เอะ ซ อฮั มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื
เกียฮ ยุฮ ฮู� ตึน ซ ไฮมญ แม เอะ ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ โม
เปะ เจือ โยฮนั เนอ�� ตึน ซ อฮั เซ เนิ� 32 ดัฮ เอะ ซ อฮั มัฮ
ปุย ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ฮู แปน โตว�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ� มัฮ อฮั อื ตอก เซ นึง ฮลัต แตะ นึง ปุย โฮวน เซ นึง
อฮั ปุย โฮวน เซ โยฮนั มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว เตือง โอยจ
แตะ� 33 โม เซ โลยฮ อื ฆาื อื ละ พะเยซู ตอก เฮ�ี �โม เอะ
ยุง โตว�� อฮั เซ� พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ มัฮ ตอก เซ
อาึ ซ รโฮงะ โตว โรฮ ละ เปอะ ตอก โฮลฮ แตะ อมันัต แตะ
ละ ยุฮ แตะ กัน เซ�� อฮั เซ�

12
ไลลวง กุม รปึม อะงุน
(มท� 21:33-46; ลก� 20:9-18)

1ฟวยจ เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อื นึง ลปุง ปันฮา แตะ� �ไก
ปุย ติ� ยุฮ รปึม อะงุน� ยุฮ ฆรุง ไคว อ�ื ปอยจ ซโมะ ละ
ซ บึน แตะ เปลิ อะงุน ยุฮ แตะ นึง อ�ื ยุฮ เญือะ ฮลาวง ละ
มอง แตะ รปึม เซ� เกือฮ ปุย ยุฮ พา อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ
โกะ อื โฮว อาวต ฮา อื เมือง ไฮญ� 2 เญือม เอจี เติง เวลา
เปฮ เปลิ อะงุน เซ ดวน กวนไจ แตะ ติ ปุย โฮว เคะ ป ยุฮ
พา รปึม เซ� ตะ เกือฮ อื โฮว ตุย รโตง แตะ นึง อ�ื 3 ป ยุฮ
พา รปึม เซ ปังเมอ โฮมวต กวนไจ อื เซ� เฟียต อ�ื ปุฮ อ�ื
ฟวยจ เซ เกือฮ อื เอญี ปลาว� 4ฟวยจ เซ กุม รปึม เซ ดวน
แม กวนไจ แตะ โฮว ติ ปุย แม� ปุย โม เซ ปุฮ ไกญ อื ปอ
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ม่ะ อื ไม่ ยุฮ อื ป โซะ ป ไซญ ละ อื โฮวน เจือ� 5 กังเคะ เอ
ดวน แม กวนไจ แตะ โฮว ติ ปุย แม� โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่
อ�ื ป ยุฮ พา รปึม เซ ยุฮ แนฮ อื ตอก เซ ละ กวนไจ กุม รปึม
เซ โฮวน ปุย� ปุฮ อื งอ่น� ยุฮ ยุม ไม่ อื งอ่น� โม เซ โฮลฮ
โตว โรวก รโตง ปอเลียง แตะ เซ ติ ตื เนอมึ� 6 กุม รปึม เซ
ไก กวน รเมะ ติ โน่ง� ฮรกั เนอมึ อ�ื โฮน รเคะ อื เญอืม โอ
อื เญือะ ไก ปุย ไฮญ ละ อ�ื เกือฮ กวน แตะ เซ โฮว เคะ อ�ื
อฮั เฮ�ี โม เซ ตึน ซ นัปทื กวน อาึ� อฮั เซ� 7 โม ป ยุฮ พา
รปึม เซ ปังเมอ โอ โรฮ นัปทื อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ตึน
ซ มัฮ ปุย เฮี ป ซ โฮลฮ รปึม เฮี เฆียง เฮ�ี ไมจ เอะ ยุฮ ยุม
ไม่ เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รปึม เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ
ปุ แตะ� 8 โม เซ โฮมวต เนอึม ปุย เซ� ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื ตุย
โปวฮ อื ก พริ รปึม เซ� 9ป มัฮ กุม รปึม เซ เมอ ซ ยุฮ อื ฆาื
อ�ื 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�

10 พะเยซู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ดิ ลาว พะทัม เฮ�ี �ด่อง ซโมะ โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี
โซวต พะจาว เกือฮ แปน ด่อง โรง� 11 โอเอฮี ตอก เซ มัฮ
ป ยุฮ พะจาว� เงอตึ เนอึม ไง่ ซลอง เอะ นึง�� อฮั เซ พะ
ทัม��

12 โม ป มัฮ ฮวันา โม ยวิ เซ ฆวต โฮมวต พะเยซู� นึง ยุง
อื ฮอยจ ลปุง ปันฮา อื เซ ละ โม โกะ แตะ� โม เซ ปังเมอ
โอ โรวต โฮมวต อื ฆาื ฮลัต แตะ นึง ปุย โฮวน เซ� โอก โฮว
เยอื ฮา พะเยซู ฆาื อ�ื

ไลลวง กัฮ ปุย พาซี โอเอฮี
(มท� 22:15-22; ลก� 20:19-26)
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13 ฟวยจ เซ โม เซ ดวน โม ฟารซีิ ไม่ โม ป มัฮ ไม่ กซัต
เฮโรต โฮว เคะ พะเยซู งอ่น� ละ ซ เกือฮ อื มอง โซวต พิต
ลปุง อ�ื 14 เญอืม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาจาน� เอะ
เอจี ยุง เงอะ มัฮ เปอะ ปุย เนอึม รพาวม� อฮั เปอะ โตว
โอเอฮี ป มวน ละ ฮมอง ฮยวก ปุย อื โน่ง� ไก เปอะ โตว ป
ฮรกั ป จัง� เพอกึ เปอะ ไลลวง พะจาว ตัม ซื อ�ื กัน ซ กัฮ
ปุย พาซี ละ ซีซา อมั ปุก อื โกตไม ยุฮ เอะ เอ� อมั โอ ปุก
อ�ื 15 อมั ไมจ กัฮ� อมั โอ ไมจ กัฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
พะเยซู เอจี ยุง อื มัฮ อื เคียต โม เซ ไฮมญ แตะ ตอก เซ�

อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �โม เปะ ริ โน่ง เปอะ โซวต พิต ลปุง อาึ
เมอ� ตัว มาื แทป ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ อาึ แลน เมอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื 16 โม เซ กอยฮ เนอมึ อื ละ อ�ื พะเยซู ไฮมญ
อื นึง อ�ื �มัฮ ฮุป ปุย ป ไก นึง มาื เฮ�ี มัฮ มอยฮ ปุย ป ไก
นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ซีซา��
อฮั เซ�

17 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�ื โม เซ เงอตึ เนอมึ นึง ตอก
โลยฮ พะเยซู อื เซ�

ป ฮอยจ ไฮมญ ไลลวง โกฮ ไอม แม ปุย
(มท� 22:23-33; ลก� 20:27-40)

18 เญอืม เซ โม ซาดู่ซี เอญี เคะ พะเยซู� มัฮ ป อฮั ป ยุม
โอ เกียฮ โกฮ ไอม แม โม เซ เยอ� ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี
19 �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 เอียกระ เอี
ยกตุ แตะ เซ� 20 ไพรม อื ไก ปุย ติ เญือะ� ไก กวน รเมะ
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อาแลฮ� ป มัฮ เอียกระ อื เซ เญือะ� ยุม เตือง โอ แตะ ดิ
ไก กวน� 21 ปุ ทัต อื ไอฮ โรฮ ปรโปวน เซ โรฮ� ยุม โรฮ เตื
อง โอ แตะ ไก กวน ไม่ อ�ื กังเคะ อื ปุ ปุย เซ ยุฮ ตื โรฮ อื
ตอก เซ� 22 ปุย เตือง อาแลฮ อื เซ ไอฮ ปรโปวน ติ เซ� ยุม
เตือง โอ แตะ ดิ ไก กวน ไม่ อื เตือง โอยจ แตะ� ฟวยจ เซ
ปรโปวน เซ ยุม โรฮ� 23 เคียง มัฮ ตอก เซ ซเงะ ซ โกฮ ไอม
แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ เซ� ปรโปวน เซ ซ แปน ปรโปวน
เญือะ ปุย นึง อื ไน ปุย อาแลฮ เซ� นึง เอจี ไอฮ อื ปรเมะ เซ
เตือง อาแลฮ อ�ื� อฮั เซ ละ พะเยซู�

24 พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ เอจี พิต เนอึม ตอก
งอ่ต เปอะ โอเอฮี� มัฮ ฆาื โอ เปอะ ยุง ลปุง ไก นึง พะทัม
ไม่ อมันัต พะจาว� 25ซเงะ ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม
แตะ เญาะ ไก โตว ป เญือะ ป เอญี นึง� ซ ตอก เอนิ โม เต
ปด่า ยุฮ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง นึง ไลลวง ตอก เซ�
26 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ลาว นึง พะทัม ไซฮ ไอ โมเซ
ไลลวง ซ โกฮ ไอม แม ปุย เน่อมึ ลัก่ยุม แตะ� เญือม เซ
มัฮ เญอืม รเออปึ งอ ละ อื นึง โคะ โฮ� พะจาว อฮั อื ละ ไอ
โมเซ ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยา
โคป�� อฮั เซ พะจาว� 27 ดัฮ มัฮ ตอก เซ มัฮ โตว พะจาว
ทื ป ยุม� มัฮ พะจาว ทื ป ไอม� เอจี ที นึง เซ พิต เนอึม ป
งอ่ต โม เปะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ป ระ ไล นึง ป อฮั พะจาว อาึง
(มท� 22:34-40)

28 ไก คู เพอกึ พะทัม ติ ปุย� เญือม เอจี ฮอยจ อื ฮมอง
ตอก เก ปุย ปุ แตะ� ฮมอง โรฮ ปุก ตอก โลยฮ พะเยซู อื
ละ ปุย� ไฮมญ พะเยซู ฆาื อ�ื �เมาะ ป อฮั พะจาว อาึง นึง
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โกตไม ยุฮ แตะ มัฮ เมอ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง อ�ื� อฮั
เซ�

29 พะเยซู โลยฮ อื ละ ปุย เซ� �เอจี มัฮ เฮ�ี �โม อซิรา
เอน� งอ่ต เมอะ� มัฮ พะจาว ทื เอะ เซ โน่ง ป มัฮ พะจาว
เนอึม เมอ� 30 ไมจ เปอะ ฮรกั พะจาว ทื แตะ ฮอยจ นึง
ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ นึง กัมกึต วไิซ� ฮอยจ
นึง เรยีง นึง แด่น เปอะ เตือง โอยจ อ�ื� 31ฟวยจ เซ มัฮ
แม เฮี ติ ป ระ ไล นึง อ�ื �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุย่วง แตะ ตอก
ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�� โอเอฮี อฮั พะจาว อาึง ไก
โตว ป ระ ไล ฮา ลอา คอ เซ�� อฮั เซ�

32 คู เพอกึ พะทัม เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เนอมึ� อาจาน� เอจี
ปุก เนอมึ ป อฮั ปะ เซ� พะจาว เนอมึ ไก ติ โตน โน่ง� โนก
ฮา พะจาว เซ ไก โตว พะจาว ไฮญ� 33 ไล ฮรกั ปุย พะจาว
ฮอยจ นึง ไกญ เปละ ไกญ พาวม แตะ� ฮอยจ นึง กัมกึต
วไิซ� ฮอยจ นึง เรยีง นึง แด่น แตะ� ไม่ ฮรกั อื ปุย่วง แตะ
ตอก ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ โรฮ� มัฮ เนอึม ป ไมจ� โอเอฮี
ตอก เซ ไมจ ฮา กัน ตอง ปุย ทไว ซัตซิง ละ พะจาว� ไม่ กัน
ทไว โอเอฮี ไฮญ ละ อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

34 เญอืม ฮมอง พะเยซู ปุก เนอมึ ตอก โลยฮ ปุย เซ อื อฮั
เฮี ละ อ�ื �ปะ ซไง เปอะ โตว ฮา บัน่เมือง ยุฮ พะจาว�� อฮั
เซ ละ อ�ื เคียง เซ โฮว ไป นา เญาะ ไก โตว ป โรวต ไฮมญ
ไลลวง ตอก ซ โซวต แตะ พิต ลปุง พะเยซู ติ ตื เนอมึ�

พะครติ อมั มัฮ จัตเจือ ด่าวติ�
35 เญือม เพอกึ ตอม พะเยซู ปุย โตะ วิฮนั เซ พะเยซู

ไฮมญ ปุย ตอก เฮ�ี �โม คู เพอกึ พะทัม เมอยุ อฮั อื พะ
ครติ มัฮ จัตเจือ กซัต ด่าวติ เตอ� 36 ลปุ พะจาว เอจี เกือฮ
ด่าวติ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ งาวม ลวง ลั่กดอม อาึ
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ฮอยจ ละ เกือฮ อาึ ป รุป ไม่ เปอะ อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ�
อฮั เซ ละ พะโองจาว ทื อาึ พะจาว เยอ��

37 �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� โม ลัปซด่อน เญือม ฮมอง อื ป อฮั พะเยซู เซ มวน
เนอมึ รพาวม เบือ อ�ื

ไล โม คู เพอกึ พะทัม
38 พะเยซู อฮั เฮี นึง รซอม เพอกึ ตอม แตะ ปุย� �ไมจ

เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา โม คู เพอกึ พะทัม� โม เซ ฆวต จาวป
ลปิ ดา� ฆวต โฮว ไป โฮว มา ไม่ อื นึง โตะ กัต� นึง ฆวต
เกือฮ อื ปุย นัปทื แตะ� 39 เญอืม ฮาวก อื นึง โฮงซุต ไม่ เญื
อม เลียง ปุย ปุ แตะ ฆวต งาวม ก ฮลาวง ก คึ อ�ื 40 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 ระ เนอมึ ตุต ลอก ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

มาื ทไว แมฮงั
(ลก� 21:1-4)

41 ลไล งาวม พะเยซู รเตือป ฮติ ทไว ปุย มาื นึง วฮินั ยุฮ
พะจาว เซ� มอง แลน ป ดุฮ มาื โตะ ฮติ เซ� เญือม เซ
ฮอยจ โม ป กอย นึง โฮวน� โม เซ โรวก ดุฮ มาื โตะ ฮติ เซ
โฮวน� 42ฮอยจ โรฮ แมฮงั ตึก นึง ตุก แตะ ติ ปุย� ดุฮ โรฮ
มาื ซครกั นึง อื ลอา� งวยฮ เมาะ ติ เซีจ� 43พะเยซู กอก
โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ
อ�ื ป ดุฮ แมฮงั ตุก เฮี โตะ ฮติ เซ โฮวน ฮา ป ดุฮ ปุย ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื 44 ปุย ไฮญ เซ ตุย ดุฮ มาื โฮฮ ไจ แตะ นึง
อ�ื ปรโปวน โอยจ นึง ตุก แตะ เฮ�ี ปังเมอ ตุย ดุฮ มาื ซ
เลียง แตะ จีวติ แตะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
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13
เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื
(มท� 24:1-51; ลก� 21:5-36)

1 ลไล โอก พะเยซู ฮา วิฮนั เซ ป มัฮ ลุกซิก อื ตา ติ ปุย
เยอ� อฮั เฮ�ี �ปอคู� ตึต แตะ� แก แลน เญือะ คึ ยุฮ ปุย
นึง ซโมะ ระ เซ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2 พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ เซ� �ปะ เอจี ยุ เปอะ วิ
ฮนั คึนัก เฮ�ี โม่ เปอะ ยุ� ซโมะ อาวต ราว ปุ แตะ เฮี ซ
เญื่อฮ โอยจ� เญือะ ซ ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ อาวต ลัง่ อื เบือ
ง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญอืม งาวม พะเยซู นึง ไกญ บลาวง กาวก รเตือป วฮินั
เซ เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั ไม่ อนัดรู ฮอยจ ไฮมญ โน่ง
พะเยซู ตอก เฮ�ี 4�ปัว ปะ รโฮงะ ละ แตะ ป อฮั เปอะ เนาะ
โฮ� ซ เกิต เญอืม เมอ� เญอืม เอจี ซ เกิต อื มัฮ เมอ ป ซกิ
ซัมคัน นึง อื ละ เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เนอมึ เปอะ แฮน ติ แตะ�
ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ� 6 เฆียง เฮี เยอ
ซ ไก โฮวน ป ซ ฮอยจ โกว มอยฮ อาึ อ�ื ซ อฮั เฮ�ี �ปุย อฮั
เปอะ เซ เอจี มัฮ อาึ เฮ�ี� ซ อฮั เซ� ซ จุ ปุย ไฆร ฮา ลปุง
เนอึม ฆาื อื โฮวน ปุย� 7 ปัง ฮมอง เปอะ เซียง รุป ปุย ปุ
แตะ ก ซดิ อ�ื ปัง ฮมอง เปอะ คราว อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื ปุ
เกือฮ ติ เปอะ โตวฮ ฆราึง ฆาื� โอเอฮี ไล เซ จัมเปน อื ไก�
ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี ปังเมอ โอ ดิ ฮอยจ� 8 ปุย ปะเทต เฮี ซ
ตอซู ปุย ปะเทต เซิต� ปุย เมือง เฮี ซ ตอซู ปุย เมือง เซิต�
ซ เกิต ดุงเดียง เตะ นึง ไม่ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ นึง โฮวน
โดฮ� โอเอฮี ไล เซ ตอก เญือม อาวม โรง ปรโปวน โซะ ซ
เติง เคิ รอาวม แตะ โฮ�
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9 �ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ นึง แตะ� ปุย ซ โฮม
วต โรวก โม เปะ ฮอยจ นึง ซัน� ซ เฟียต ซ ปุฮ โม เปะ โตะ
โฮงซุต� ซ โฮลฮ เปอะ ชุง ลัก่กา โม จาวเมือง ไม่ กซัต ฆาื
ทื เปอะ อาึ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ รโฮงะ ไลลวง พะจาว ละ โม
เซ� 10 กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ ไมจ อื ไก ป โฮว ครอฮ ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ ปุย โครยญ เจือ ปุย� 11 เญื
อม โฮมวต ปุย โรวก โม เปะ ฮอยจ ละ ซัน� ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ตุก รพาวม นึง ป ซ อฮั ซ มวยญ แตะ� เญอืม เติง เวลา อ�ื
เกือฮ พะจาว เปอะ อฮั ตอก ออฮ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เซ� ป
ซ อฮั เปอะ เซ มัฮ โตว โม เปะ ไอฮ ป อฮั ฮา� มัฮ ลปุ พะ
จาว�

12 �เญือม เซ� เอียก ซ รโจฮ ปุ แตะ ฮอยจ ละ ยุม อ�ื
เปือะ ซ รโจฮ กวน แตะ� กวน ซ ฟอง มะเปือะ แตะ ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื 13 ปุย เตือง โอยจ อื ซ เกละยุ โม เปะ ฆาื ทื เปอะ
อาึ� ปุย ปุน อาวต ไม่ รพาวม เจือ แตะ ฮอยจ ลอยจ อื พะ
จาว ซ เรอมึ ปุย เซ�

ไลลวง เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย
14 �โม ป ลาว พะทัม ไมจ อื เกือฮ ไล เฮี คาว ไจ แตะ�

โม เปะ ซ ยุ เปอะ อาึง ปุย โอเอฮี ป รแอม ลัมเลือ ละ พะ
จาว นา ก โอ อื ลัมเปิง อาวต� เญือม ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก
เซ ไมจ ปุย อาวต จังวตั ยูเด่ีย ตอ ฮอยจ นึง บลาวง� 15 ป
อาวต นึง ดัต่ฟะ ปุ เญือะ เกือฮ เลียก ตุย โอเอฮี อาวต โตะ
เญือะ� 16 ป อาวต นึง ชจิ นึง ม่า ปุ เญือะ เกือฮ แม ตุย เค
รองึ จาวป แตะ� 17 เญือม เซ เยอ ซ ญัก เนอึม ละ โม ป
โรวก ไม่ โม ป ปุ ลัง่ กวน� 18 ไมจ เปอะ ไววอน ปัว โอ เกือฮ
โอเอฮี ตอก เซ เกิต ละ แตะ เมือ โฆยญ� 19 เญือม เซ ซ
เกิต เม่ะมัก่ โซะ ลอน นึง� โซะ ฮา โซะ โอเอฮี ไฮญ โครยญ
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เจือ� เน่อมึ เญอืม ยุฮ โรง พะจาว ปลัฮเตะ ฮอยจ ปเล่ีย ไก
โตว ป โซะ ตอก เซ� ลัก่กา อื ปุ โรฮ ซ ไก� 20พะจาว เอจี
เกือฮ เวลา เซ เงีย่ง นึง โตก แตะ ละ โม ป เลือก แตะ อาึง
เซ� มัฮ โอ อื เกือฮ เงีย่ง ตอก เซ ไก โตว ป ซ ไอม นึง อื ติ
ตื เนอึม� 21 เญือม เซ ดัฮ ไก ป ซ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี
�เตะ� พะครติ อาวต นา เซ�� ดัฮ อฮั เซ ละ เปอะ ปุ เจือ�
ปัง อฮั แม เฮี ละ เปอะ� �ไก นา เซิต�� ปุ โรฮ เจือ� 22 ซ
ไก โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ พะครติ นึง� ไม่ โม ป โคะ ติ แตะ มัฮ
ป ซึป ลปุง พะจาว นึง โฮวน ปุย� โม เซ ซ ปุน ยุฮ ป ซัมคัน
ปอ เงอตึ ปุย นึง� มัฮ ฆวต จุ อื โม ป เลือก พะจาว อาึง เซ
เกือฮ ไฆร ฮา ลปุง เนอมึ ดัฮ ปุน อื โฮ� 23 โม เปะ ไมจ เปอะ
โซะโกะ ฮรกัซา นึง แตะ� อาึ เอจี อฮั อาึง ละ เปอะ โครยญ
เจือ เน่อมึ กา เฆียง เกิต อ�ื

กวน ปุย ปลัฮเตะ ซ ฮอยจ แม
24 �เญือม เอจี ลอยจ เม่ะมัก่ เซ ซเงะ ซ เฟียก� เคิ ปุ

เญือะ ซ รงั� 25 ซโมยญ ซ ดุฮ ฮา มะลอง� โอเอฮี ป ไก
อมันัต นึง กังฮาว ซ รกุฮ รเตียง� เญือะ ซ อาวต โตว เบือง
แตะ� 26 เญือม เซ ปุย ซ ยุ ฮอยจ กวน ปุย ปลัฮเตะ นึง ชุต
รวู ไม่ อมันัต โญตซัก คึนัก ยุฮ แตะ� 27 เญือม เซ ซ ดวน
โม เตปด่า ยุฮ แตะ เกือฮ อื ตุย รโจะ ปุย เลือก แตะ เตือง
โอยจ อ�ื เตือง ปาวน ลวง อื เซ� ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะ
ลอง� 28 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง ไลลวง เฮ�ี ซ แพป ละ
เปอะ ไม่ โคะ เม� เญือม จัว กัก ชุก ฮละ อื เอจี ยุง เปอะ
ซดิ ซ เฮละ อ�ื 29 ตอก โรฮ เซ� เญือม ยุ เปอะ เกิต โอเอฮี
ตอก เซ โม เปะ เอจี ยุง โรฮ เปอะ มัฮ อื ซดิ ซ ฮอยจ พะครติ
เตอ� 30 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื ปุย เจน เฮี ซ ยุม
โอยจ โตว กา เกิต โอเอฮี ตอก เซ เตือง โอยจ อ�ื 31 ปลัฮ
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เตะ ไม่ มะลอง ซ ไฆร� ป อฮั ป มวยญ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ
ไฆร เฟือฮ เอนิ�

32 �ซเงะ เซ เวลา เซ ไก โตว ป ยุง� เตปด่า ป อาวต นึง
เมือง มะลอง ไม่ กวน พะจาว ปุ โรฮ ยุง อ�ื ยุง เปือะ อื โน่ง�
33 ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง ไม่ เพรยีง แนฮ เปอะ ติ แตะ�
นึง โอ โม เปะ ยุง เญอืม ซ ฮอยจ ซเงะ เซ� 34แพป ละ เปอะ
ไม่ กุม เญือะ ติ� ซ โอก โฮว ฮา เญือะ แตะ คระ ซไง� กา
โฮว อื ซตอก อาึง กัน ละ กวนไจ ยุฮ แตะ ติ ปุย ติ เจือ� ติ ปุย
ติ เจือ� ดวน ปุย มอง โตะ รเวอืะ เซ มอง เญือะ ยุฮ แตะ�
35 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ เครองึ รไจจ นึง ฆาื อ�ื นึง โอ เปอะ
ยุง เญือม ซ ฮอยจ กุม เญือะ เซ� อมั ซ ฮอยจ เมือ รเปือ
ปู� อมั ซ ฮอยจ งอ่น ซาวม� อมั ซ ฮอยจ เมือ รเอาะ แอ�
อมั ซ ฮอยจ เมือ โอก ซเงะ� ยุง เปอะ โตว� 36 ดัฮ เปอะ
โอ เครองึ รไจจ นึง� ตึน ซ ฮอยจ พราวป ลไล ไอจ เปอะ�
37 ป อฮั ฮะ ละ โม เปะ เฮ�ี อาึ อฮั โรฮ ละ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ไมจ เปอะ เครองึ รไจจ นึง�� อฮั เซ�

14
ปุย ฆวต บระ โฮมวต พะเยซู
(มท� 26:1-5; ลก� 22:1-2)

1 ไก ลัง่ ลอา ซเงะ กา ซ ฮอยจ กัน โซม เลียง ฌาว ปุย�
มัฮ เญือม โซม อื คโนมปัง โอ ไก เจือ� โม ซตุ ระ ไม่ โม คู
เพอกึ พะทัม งอ่ต เฮยีง แตะ ละ ซ บระ แตะ โฮมวต พะเยซู
ไม่ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ อ�ื 2 โม เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �คัน โตว
ยุฮ เวลา โซม เลียง ฌาว ปุย� เกิต ปลาว ป ซุกซัก ลุงลัง ฆาื
ซน่ะ ลลาึง ปุย โฮวน เฮ�ี� อฮั เซ�
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ปรโปวน เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ พะเยซู
(มท� 26:6-13; ยฮ� 12:1-8)

3 เญือม เซ พะเยซู ฮาวก เญือะ ซีโมน ยว่ง เบ่ทานี ป มัฮ
ปุย ลาวต ไพรม อื เซ� ลไล โซม อื ฮอยจ ปรโปวน ติ ปุย�
ไปญ เอปิ แกว ลออยฮ ซออย ฮงาื� มัฮ ป ตึก นึง เปียง
แตะ� โปวก พลุก เอปิ ยุฮ แตะ� เรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื
ยุฮ แตะ เซ นึง ไกญ พะเยซู� 4 ไก งอ่น ป ววั ป ยุฮ ปรโป
วน เซ รพาวม อ�ื อฮั เฮี ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื �เกือฮ ลออยฮ
เซ ไลจ เยอื ละ เมอ� 5ลออยฮ เซ มัฮ โชะ อื โฮลฮ มาื นึง อื
ลอวย รอย โฮฮ เด่นารอินั� ฟวยจ เซ โฮลฮ เรอึม ป ตุก ป
ญัก นึง อ�ื� อฮั เซ� โม เซ เติ เนอึม เติ แนม ปรโปวน เซ
ฆาื อ�ื

6พะเยซู อฮั เฮี ละ โม เซ� �ปุ เติ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ
ปรโปวน เฮี ตุก รพาวม เมอ� เอจี ไมจ เนอึม กัน ยุฮ อื ละ
อาึ เฮ�ี 7 ป ตุก ป ญัก อาวต ลอป ไม่ เปอะ� โม เปะ ซ ยุฮ
เปอะ ป ไมจ ละ เญือม ออฮ� โฮลฮ เปอะ ยุฮ ละ อื เญือม
เซ� อาึ ปังเมอ โอ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ� 8 ปรโปวน เฮี
เมาะ ป เกียฮ ยุฮ อื เอจี ยุฮ อื เนิ� ไลลวง เรฮ อื ลออยฮ นึง
อาึ เซ เอจี มัฮ รโซก รเงอ่มึ อื อาึ กา เติง เวลา ซ รมอยจ ปุย
อาึ� 9 อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอึม อ�ื ซ โฮว ครอฮ ปุย ไล
ลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ก ออฮ ก เอฮี เล่ีป เตะ ญุ่ก� ไล
ลวง ป ยุฮ ปรโปวน เฮี ซ พรุ ซ มอยฮ แปน ควน ไตม ปุย อื
นึง อ�ื� อฮั เซ�

ยูด่า ซ โร พะเยซู ละ โม ซตุ
(มท� 26:14-16; ลก� 22:3-6)

10 เญือม เซ เยอ ยูด่า อซิคารโิอต ป มัฮ ลุกซิก ไน กาว
ลอา ปุย เซ ติ ปุย เยอ� โฮว เคะ โม ซตุ ระ นึง ซ มอป แตะ
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พะเยซู ละ อ�ื 11 เญือม เอจี ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ ไมจ
เอนิ รพาวม โม ซตุ เซ� ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ มาื ละ ยู
ด่า� เคียง เซ เยอ ยูด่า มอง แลน เญอืม เคริ เญอืม ดอม อื
ละ ซ เกือฮ แตะ โม เซ โฮลฮ โฮมวต พะเยซู�

พะเยซู โซม เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ
(มท� 26:17; ลก� 22:7; ยฮ� 13:21-30)

12 ซเงะ โซม โรง ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ เยอ� มัฮ ซเงะ
มอก อื แกะ ละ โซม เลียง ฌาว แตะ เซ� โม ลุกซิก อื ไฮมญ
พะเยซู ตอก เฮ�ี �ซ เกือฮ เปอะ เอะ โฮว เพรยีง โซม เลียง
ฌาว ละ แตะ ก เมอ�� อฮั เซ�

13 เญือม เซ พะเยซู ดวน เอนิ ลุกซิก แตะ โฮว ลอา ปุย�
อฮั อาึง อื ละ อื ตอก เฮ�ี �โฮว เลียก ฮอยจ โตะ เวยีง เงอ�
ซ รโตฮ เปอะ ยุ ปรเมะ ติ เน่ะ ปุ โฮว โดง รอาวม� ไมจ เปอะ
โฮว ฟวต ปุย เซ� 14 เลียก ปุย เซ เญือะ ออฮ ไมจ เปอะ อฮั
ละ กุม เญือะ เซ ตอก เฮ�ี �ปอคู อฮั เฮ�ี มัฮ ฮอง เมอ อื ก ซ
เกือฮ เปอะ อาึ โซม เลียง ฌาว ไม่ ลุกซิก แตะ�� ไมจ เปอะ
อฮั เซ ละ� 15 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 ละ เอะ เอ�� อฮั
เซ�

16 ลุกซิก ลอา ปุย เซ โฮว เลียก โตะ เวยีง� รโตฮ เนอมึ ยุ
อื ตอก อฮั พะเยซู อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ เพรยีง เนอมึ โซม
เลียง ฌาว นา เซ�

17 เญือม เอจี ปู พริ ซเงะ เซ พะเยซู โกฮ โฮว ฮอยจ นึง
เญือะ เซ ไม่ ลุกซิก แตะ เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื 18 ลไล โซม
อื เซ พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ โม เปะ ตัม เนอมึ อ�ื
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ปุย ไน โม เปะ ติ ปุย ซ โชะ อาึ ละ ปุย� เอจี มัฮ เอนิ ป โซม
ดิ ไม่ อาึ ปเล่ีย เฮี ติ ปุย�� อฮั เซ�

19 โม ลุกซิก อื ตุก เนอมึ ตุก แนม รพาวม ฆาื อ�ื ตัง โคน
ตัง ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

20พะเยซู โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ไน โม เปะ กาว ลอา เฮี ติ
ปุย� เอจี มัฮ เอนิ ป ชาวก ปอน ดิ โตะ ฮงา กลอง ติ ไม่ อาึ
เฮ�ี 21 โอเอฮี ตอก เซ ซ เกิต เนอึม ละ กวน ปุย ปลัฮเตะ
ตอก ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม โฮ� ปังเมอ ซ เม่ะมัก่
เนอมึ ละ ป โชะ อื เซ� ปุย เซ มัฮ โอ อื เกิต เฟือฮ ไมจ เดีย
ก ละ อ�ื� อฮั เซ�

22 ลไล โซม อื พะเยซู ตุย คโนมปัง� ไววอน ญันด่ี ไม่ พะ
จาว� เรยีก อ�ื เกือฮ อื ละ โม ลุกซิก แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เฮี มัฮ โกะ เนอมึ เมอะ� ตุย โซม เมิฮ�� อฮั เซ�

23ฟวยจ เซ ตุย แม เปียง� ญันด่ี ไม่ พะจาว� เกือฮ โรฮ
อื ละ อ�ื โม เซ ญุ อื โครยญ โฆะ แตะ� 24 เญอืม เซ พะเยซู
อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ ฮนัม อาึ ป จัมเปน ปัต ตัง ปุย โฮวน�
มัฮ ป ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา พะจาว อาึง� 25 อาึ อฮั ละ โม
เปะ ตัม เนอมึ อ�ื อาึ เญาะ ซ ญุ โตว รอาวม อะงุน ตอก เฮี
ฮอยจ ละ ซเงะ ซ ญุ โคระ โอะ นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว��
อฮั เซ�

26 เญือม เอจี ฟวยจ เชยี อื โอก โฮว ดิ ฮอยจ นึง บลาวง
กาวก� 27 พะเยซู อฮั เฮี ละ ลุกซิก แตะ� �โม เปะ ซ ละ
โปวฮ เปอะ อาึ โครยญ โฆะ เปอะ นึง เอจี อฮั พะทัม อาึง
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ ป เลียง แกะ เซ� แกะ โม เซ ซ
แตก ซ ฟุง ฆาื อ�ื� อฮั เซ 28 ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ อาึ เอจี
โกฮ ไอม แม โฮ� อาึ ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ นึง จังวตั กาลิ
ลี�� อฮั เซ�
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29 เปโตร อฮั เฮี ละ พะเยซู� �ปัง ละ โปวฮ ปุย ปะ เตือง
โอยจ อ�ื อาึ แจง โอ ซ ละ โปวฮ ปะ อา�� อฮั เซ�

30 พะเยซู อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ อฮั ละ เปอะ ตัม เนอึม อ�ื
ไน ซาวม เนาะ เฮี เอนิ กา รเอาะ แอ ลอา โฮน ปะ ซ เม่าะ
เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 เปโตร อฮั แม อื ซโตฮ ฮา ไพรม แตะ ตอก เฮ�ี �อาึ
ปัง ซ ยุม ดิ ไม่ ปะ ญุ่ก� แจง โอ ซ เม่าะ ยุง แตะ ปะ อา��
อฮั เซ ละ อ�ื โม ลุกซิก ไฮญ อฮั โรฮ อื ตอก เซ เตือง โอยจ
แตะ�

พะเยซู ไววอน นึง รปึม
(มท� 26:36-46; ลก� 22:39-46)

32ฟวยจ เซ พะเยซู โฮว ดิ ไม่ ลุกซิก แตะ ฮอยจ นา ก อฮั
ปุย เกตเซมานี ไม่� อฮั เฮี ละ อ�ื �งาวม นา เฮี ลไล โฮว ไว
วอน อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

33พะเยซู บะ เปโตร ไม่ ยาโคโบ่ ไม่ โยฮนั โฮว ไม่ แตะ�
พะเยซู ตุก เนอึม ตุก แนม รพาวม� รไจจ ไม่ อ�ื 34 อฮั
เฮี ละ โม ลุกซิก แตะ� �ตุก เนอึม รพาวม เมอะ ปอ ซ ยุม
แตะ� อาวต เปลียง นา เฮี เยอ�� อฮั เซ�

35 พะเยซู โฮว แม เญี่ยะ� ฆลาื รเคอปึ ติ แตะ ลังเตะ�
ไววอน ปัว เกือฮ ติ แตะ โปน เวลา ซ อาวม แตะ ป โซะ เซ
ดัฮ แปน โฮ� 36 อฮั เฮ�ี �อาบ่า� เปือะ� ปะ เอจี เกียฮ ยุฮ
เปอะ โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื ปัว ปะ ตุย แปฮ เปียง เฮี ฮา
อาึ� ปัง อฮั ฮะ ตอก เซ ญุ่ก� ปุ เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม อาึ�
เกือฮ มัฮ ตัม รพาวม ปะ�� อฮั เซ�

37 เญือม เซ เอญี ยุ ปุน ลุกซิก แตะ ไอจ� อฮั เฮี ละ เป
โตร� �ซีโมน� อมั ปุน เปอะ ไอจ� เปลียง เปอะ ติ ชวัโมง
โม่ เปอะ ปุน� 38 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไมจ
เปอะ ไววอน เนอึม โรวะ เดอมึ เปอะ โอ ซ ไป นึง ป ลอง
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รพาวม เปอะ� โตะ รพาวม โด่ะ เปอะ เอจี ไก รพาวม ฆวต
ยุฮ เปอะ ตัม ป อฮั อาึ อ�ื มัฮ ชุม ลัง่ เรยีง เปอะ ฆาื เนะ
ซองั แตะ��* อฮั เซ ละ อ�ื

39พะเยซู โฮว ไววอน แม ติ โฮน� อฮั อื ตอก ป อฮั ไพรม
แตะ� 40 เญอืม เอญี แม อื ยุ ลัง่ ปุน ลุกซิก แตะ ไอจ นึง โอ
อื เญือะ ปุน เปลียง� โม เซ ยุง โตว ตอก ซ อฮั แตะ ละ อ�ื
41พะเยซู เญือม เอจี เอญี อื เน่อมึ ไววอน แตะ โฮน ลอวย
อื อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ไอจ ลัง่ เปอะ� อมั มัฮ โอ
เปอะ ดิ ไฮ โซะ ไมญ� เคราะ อื ฮมั� เอจี เติง เวลา มอป
ปุย กวน ปุย ปลัฮเตะ เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย มัป่ เปอ�
42 โกฮ� ไมจ เอะ โฮว� แลน เมิฮ� ป โชะ อาึ ละ ปุย เอจี ซ
ฮอยจ�� อฮั เซ ละ อ�ื

ยูด่า ฮอยจ โร พะเยซู ละ ปุย
(มท� 26:47; ลก� 22:47; ยฮ� 18:1)

43 เญือม โอ พะเยซู ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ เอนิ
ยูด่า� มัฮ ปุย ไน ลุกซิก กาว ลอา ปุย เซ ติ ปุย� ฮอยจ ไม่
ปุย โฮวน� โรวก วจิ งอ่น� โรวก คอน งอ่น� มัฮ ป ดวน โม
ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ ป กวต ป เฮยีง โม เซ เยอ�
44 ป โชะ พะเยซู เซ เอจี อฮั อาึง อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ฮงาึต
อาึ ป ออฮ โฮมวต ปุย เซ เยอ� โฮมวต โรวก ตอนๆ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

45 ยูด่า เญอืม เอจี ฮอยจ อื เลียก เอนิ เคะ พะเยซู� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปอคู�� อฮั เซ� ฮงาึต เอนิ อื ไม่ อ�ื 46 โม เซ เลียก
โฮมวต เอนิ พะเยซู ตอน� 47 ป ชุง นา เซ ติ ปุย อื ลวต วจิ
แตะ� มอก กวนไจ ฮวันา ซตุ ติ ปุย� ลอก ฮยวก อ�ื แฌฮ
เอนิ ฮยวก อื เซ� 48พะเยซู ไฮมญ โม เซ� �โม เปะ ฮอยจ
* 14:38 14:38 เนะซองั อฮั พะเยซู เซ ตึน ซ มัฮ อฮั อื ไม่ รพาวม ไพรม ปุย�
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โฮมวต เปอะ อาึ ไม่ วจิ ไม่ คอน� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ มัฮ
คะมุย� 49 อาึ อาวต ไม่ โม เปะ เพอกึ ตอม ปุย นึง วฮินั โค
รยญ ซเงะ่� โม เปะ โอ บุย เปอะ โฮมวต อาึ เมอ� โอเอฮี
ตอก เฮี ปังเมอ ไมจ อื เกิต เดอมึ ซ แปน ตอก ป อฮั พะทัม
ซ เกิต เซ�� อฮั เซ�

50 เญือม เซ เยอ ลุกซิก พะเยซู ตอ ฮา อื แกล� ละ โน่ง
พะเยซู ไม่ โม ป ฮอยจ โฮมวต อื เซ� 51 ไก ปรเมะ นมุ นึง
ติ ปุย� ฟวต ลัง่ พะเยซู� เฟีย โคะ ไฆญ แตะ� โม เซ ริ โรฮ
โฮมวต ปรเมะ เซ� 52 ปุย เซ ละ เอนิ อื โคะ ไฆญ แตะ เซ�
ตอ ฆาวง เอนิ�

ปุย ตาว พะเยซู ละ ฮวันา ซตุ
(มท� 26:57; ลก� 22:54; ยฮ� 18:12)

53ฟวยจ เซ โม เซ ตาว พะเยซู นึง เญือะ ฮวันา ซตุ� โม
ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม เตือง โอยจ
อื รเจอมึ ดิ นา เซ� 54 เปโตร โฮว ฟวต โรฮ อื ปังเมอ ฟวต
อื ซไง� ฟวต อื ฮอยจ ละ ควง เญือะ ฮวันา ซตุ� งาวม ญื่ ดิ
งอ ไม่ โม ป มอง ญัม นา เซ�

55 โม ซตุ ระ ไม่ โม ซมาชกิ ซพา ซาวป พญีัน ตอก ซ เกือฮ
แตะ พะเยซู ไก ตุต ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ปังเมอ โอ โฮลฮ ลัก
ทัน อ�ื 56 โฮวน ป ลัป แปน พีญัน ป โอ เนอึม เซ� เญือม
ฟอง อื พะเยซู ลปุง พญีัน อื เซ ปังเมอ แพก ปุ แตะ� 57 ไก
แม งอ่น พีญัน โอ เนอึม ยุฮ อ�ื โกฮ ชุง� อฮั เฮ�ี 58 �อาึ
เอจี ฮมอง เงอะ อฮั ปุย เฮี อื ตอก เฮ�ี �วฮินั ป ยุฮ ปุย นึง
เตะ แตะ เฮี ซ เญื่อฮ ฮะ� อาึ ซ ยุฮ โคระ แม เยอะ ไน ลอวย
ซเงะ� ปังเมอ โอ ซ โกว เตะ ชวง ปุย ละ� � อฮั เซ�

59 ป อฮั ป มวยญ พีญัน โม เซ ปังเมอ แพก โรฮ ลัง่ ปุ
แตะ� 60 ฮวันา ซตุ เซ โกฮ ชุง ลลาึง ปุย โฮวน เซ� ไฮมญ
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พะเยซู ตอก เฮ�ี �ปะ อมั มัฮ โอ เปอะ ซ กัฮ ติ แตะ เฟือฮ
นึง ลปุง ฟอง ปุย เปอะ เซ� มัฮ ไลลวง เมอ ป ฟอง โม เฮี
ปะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

61พะเยซู โฆย ลัง่� โลยฮ โตว อื ติ มวยญ เนอมึ� ฮวันา
ซตุ ไฮมญ แม อ�ื �ปะ อมั มัฮ เปอะ พะครติ กวน พะจาว
ตึก นึง ไมจ แตะ�� อฮั เซ�

62พะเยซู โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ฮะ� เฆียง เฮี โม เปะ ซ
ยุ เปอะ งาวม กวน ปุย ปลัฮเตะ ลวง ดอม พะจาว� ไม่ ซ ยุ
เปอะ ฮอยจ อื นึง ชุต รวู�� อฮั เซ�

63 เญือม เซ ฮวันา ซตุ เซ แจฮ ไอฮ เครองึ แตะ ฆาื อ�ื
เคียต ยุฮ ฮุน ตุก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �อมั ทา ลัง่ ซาวป
พญีัน อ�ื 64 โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ ลปุง พามัต อื พะ
จาว� โม เปะ ซ อฮั เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ� โม เซ ตัง
โคน ตัง อฮั อ�ื �โซม กวน อื ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม
แตะ�� อฮั เซ โครยญ โฆะ แตะ� 65 โม เซ โดยจ พะเยซู
งอ่น� เพาะ ไง่ อ�ื ปุฮ อ�ื ไฮมญ อื ไม่ อ�ื �ปุย ป ปุฮ ปะ
เซ� รโฮงะ แลน ละ เอะ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ป มอง
ญัม เซ เดือฮ นา พะเยซู�

เปโตร เม่าะ ไล ยุง แตะ พะเยซู
(มท� 26:69; ลก� 22:54; ยฮ� 18:15)

66 เญือม อาวต ลัง่ เปโตร นึง ควง เญือะ เซ ฮอยจ กวน
ไจ ฮวันา ซตุ เคะ อื ติ ปุย� มัฮ ปรโปวน� 67 เญือม ยุ อื ญื่
เปโตร งอ เยอ แลน ที อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �ปะ มัฮ โรฮ เปอะ
มู ติ ไม่ เยซู ยว่ง นาซาเรต เซ โรฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 68 เป
โตร เม่าะ ไล แตะ� �อาึ ยุง โตว ป อฮั ปะ� คาว โตว นึง
คิง เงอะ�� อฮั เซ� เปโตร โอก โฮว ฆาื อื ฮอยจ โตะ รเวอืะ
ฆรุง นา เซ� (เญือม เซ รเอาะ เอนิ แอ��



มาระโก 14:69 lxvii มาระโก 15:5

69 โล่ว แม เญีย่ะ ปรโปวน เซ ยุ แม เปโตร� อฮั แม อื ละ
ปุย ชุง นา เซ� �ปุย เฮี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม เยซู เซ�� อฮั
เซ� 70 เปโตร เม่าะ ลัง่ ไล แตะ� โล่ว แม เญีย่ะ โม ป ชุง นา
เซ อฮั เฮี ละ เปโตร� �ปะ มัฮ เนอึม เปอะ มู ติ ไม่ โม เซ�
ที เนิ นึง มัฮ เปอะ ปุย กาลิลี�� อฮั เซ ละ อ�ื 71 เปโตร คัม
รซอม ซะ นึง อ�ื เกือฮ ติ แตะ แมน กุน นึง อ�ื �ปุย อฮั ปะ
เซ อาึ ยุง โตว เฟือฮ�� เคียต อฮั เซ�

72 เญือม เซ เยอ รเอาะ แม ติ โฮน แอ เยอ� แปน ลอา
โฮน เตือง เซ� เปโตร โตก ละ ป อฮั พะเยซู ละ แตะ� �กา
รเอาะ แอ ลอา โฮน ซ เม่าะ เปอะ ยุง แตะ อาึ ลอวย โฮน��
โตก ละ อฮั พะเยซู เซ ละ แตะ� เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื
อ�ื

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

1 เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี โม ซตุ ระ ไม่ ป กวต ป เฮยีง
ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม ไม่ โม ซมาชกิ ซพา ปึกซา ดิ อื ไม่ ปุ
แตะ� ฟวยจ เซ ดุฮ เฮลีจ นึง พะเยซู� โฮว ตาว อื ละ ปี
ลัต ละ ซ เกือฮ อื ตัตซิน อ�ื 2 ปีลัต ไฮมญ พะเยซู ตอก เฮ�ี
�ปะ อมั มัฮ เปอะ กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ� พะเยซู โลยฮ
อื ตอก เฮ�ี �เอจี มัฮ ปะ ไอฮ ป อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 โม ซตุ ระ ฟอง อื อฮั อื โฮวน โตะ พิต� 4 ปีลัต ไฮมญแม
อื ฆาื อ�ื �ปะ เกียฮ โอ โน่ง เปอะ โลยฮ เฟือฮ เมอ� งอ่ต
แลน เมอะ� อฮั ปุย ปะ โฮวน คระ พิต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

5 พะเยซู โลยฮ โตว อื ลัง่ ติ มวยญ เนอึม� ปีลัต เงอตึ
เนอมึ นึง อ�ื
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6 เญอืม ไก กัน เลียง ฌาว ตอก เซ ปีลัต ตึน กอ พลวย ป
ตุต ติ เนอมึ ติ ปุยๆ เตอมึ ป ปัว โม ลัปซด่อน อื พลวย� เอจี
มัฮ ไล ยุฮ อื ตอก เซ� 7 ลลาึง ป ตุต เซ ไก ปุย ติ� มอยฮ อื
มัฮ บ่าระบ่า� มัฮ ปุย ไน โม ป ชุ ยุฮ เมือง ติ ปุย ปุย เซ เยอ�
เญอืม ชุ เมือง เอจี โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 8 เญอืม เซ โม
ลัปซด่อน ฮาวก ปัว ปีลัต ยุฮ อื ละ แตะ ตัม ไล กอ ยุฮ ไพรม
อ�ื 9 ปีลัต ไฮมญ โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ฆวต เกือฮ
เปอะ อาึ พลวย กซัต ยุฮ โม ยวิ เฮี ละ แตะ�� อฮั เซ� 10 ปี
ลัต เตอ เอจี ยุง อื มอป โม ซตุ ระ เซ พะเยซู ละ แตะ นึง ววั
อื รพาวม อ�ื

11 เญอืม เซ โม ซตุ ระ รชุยจ โม ลัปซด่อน ปัว ปีลัต พลวย
บ่าระบ่า ละ แตะ ตังพะเยซู� 12 ปีลัต ไฮมญแม โม เซ� �โม
เปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ยุฮ ตอก เมอ ละ ป อฮั เปอะ มัฮ กซัต
ยุฮ โม ยวิ เฮ�ี� อฮั เซ� 13 โม เซ อฮั เฮี เรยีง� �เคิง นึง
ไมะซาวแควง เมิฮ�� อฮั เซ� 14 ปีลัต ไฮมญ แม อ�ื �เคิง
ละ เมอ� เมอ ป พิต อื นึง อ�ื� อฮั เซ� ปุย โฮวน เซ ปัง
เมอ โฮว ละ อฮั แตะ เรยีง� �เคิง นึง ไมะซาวแควง เมิฮ��
อฮั เซ�

15 ปีลัต พลวย เนอึม บ่าระบ่า ละ อื นึง ฆวต อาื แตะ
รพาวม โม ลัปซด่อน� ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย เฟียต พะเยซู
นึง โม่ะ ฮกั� มอป อื ละ ปุย เกือฮ ปุย เคิง อื นึง ไมะซาวแค
วง�

โม ตฮนั เพยีก แฮม พะเยซู
(มท� 27:27-31; ยฮ� 19:1-3)

16 โม ตฮนั โรวก พะเยซู ฮอยจ นึง ควง เญือะ จาวเมือง
ป อฮั ปุย ปรโีทเรยีม ไม่� เญอืม เซ โม ตฮนั เซ กอก ปุ แตะ
เกือฮ อื ฮอยจ เตือง โอยจ แตะ� 17จาวป ลปิ ดา ซี ซูวนั ละ



มาระโก 15:18 lxix มาระโก 15:28

พะเยซู� รเวยีง กัต แปน วอม จาวป อื นึง ไกญ อ�ื 18 เคียต
ไว อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �กซัต ยุฮ โม ยวิ� เกือฮ ไมจ ป ยุ เครา
ะ ป ฮมอง เออ�� อฮั เซ ละ อ�ื 19ฟวยจ เซ ปุฮ ไกญ อื นึง
โคะ ฆิ� โดยจ อ�ื เคียต นุ่ม ไว อ�ื

20 เญือม เอจี ฟวยจ ยุฮ อื กัน พลิฮ บึน ละ อื ตอก เซ�
ปอยจ ลปิ ดา เซ ฮา อ�ื ตุย เครองึ โกะ อื จาวป อื ละ อ�ื
ฟวยจ เซ ตาว อื โอก ฮา นา เซ ละ ซ เคิง อื นึง ไมะซาวแค
วง�

พะเยซู ยุม นึง ไมะซาวแควง
(มท� 27:32; ลก� 23:26; ยฮ� 19:17)

21 ลไล โฮว อื นึง คระ เซ รโตฮ ยุ ปุย เมือง ไซรนิ ติ ปุย�
มอยฮ อื มัฮ ซีโมน� มัฮ เปือะ อะเลกซันเด่อ ไม่ รูโฟ� ปุก
เญือม เอญี อื เน่อมึ คระ โฮว แตะ� โม เซ คนัป ซีโมน เซ
กลอม ไมะซาวแควง ฆรอ พะเยซู� 22 โม เซ ตาว พะเยซู
ฮอยจ ติ โดฮ� มัฮ ก อฮั ปุย โกละโกทา ไม่� มัฮ อฮั อื เบือ
ง ลโลก ไกญ ปุย ไม่ อ�ื 23 โม เซ ตุย รอาวม อะงุน รไม่ ปุย
ไม่ โมตญอป เกือฮ อื ละ อ�ื พะเยซู ปังเมอ โอ ญอม ญุ อ�ื
24ฟวยจ เซ เคิง อื นึง ไมะซาวแควง� รฆุ เครองึ เซอกึ อื ไม่
ปุ แตะ� ลอง แลน นา มุ่น แตะ นึง อ�ื ลัง ออฮ อื ละ อื ไอฮ
เซ อ�ื 25 เญือม เคิง อื พะเยซู เซ มัฮ เมาะ ซไตม โมง เมือ
กซะ อ�ื 26 เอจี ไซฮ ปุย อาึง ไลลวง นอป ปุย อื พิต ตอก
เฮ�ี �กซัต ยุฮ โม ยวิ�� อฮั เซ�

27 เคิง คะมุย ไม่ อื ลอา ปุย� อาวต ลัก่ วิ อื ติ ปุย� อาวต
ลัก่ ดอม อื ติ ปุย� 28 (โอเอฮี ไล เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื
แปน ตอก อฮั พะทัม อื ซ เกิต โฮ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ละ
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งอ่ต ปุย อื เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป ไก ตุต�� อฮั เซ พะ
ทัม��*

29 โม ป โฮว พา นา เซ งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ ละ อ�ื เพียก อื
ปอ ฟวยจ พาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ตัว เซ ปะ ป อฮั ติ แตะ
ปุน เญื่อฮ วฮินั ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ ปุน ยุฮ แม ป โคระ อื ไน
ลอวย ซเงะ เซ� 30 เรอมึ ไอฮ โกะ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน
เลีฮ ฮา ไมะซาวแควง เซ เมอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โม ซตุ ระ ไม่ โม คู เพอกึ พะทัม โล่ โรฮ ญวยฮ อ�ื อฮั
เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย เฮี เกียฮ เรอึม ปุย ไฮญ� ปังเมอ โอ
เกียฮ เรอมึ โกะ แตะ ไอฮ� 32 เกือฮ พะครติ กซัต ยุฮ โม อซิ
ราเอน เลีฮ ฮา ไมะซาวแควง ปเล่ีย เฮี เอนิ� ดัฮ ยุ เลีฮ อื
โฮ� เอะ ซ เจือ โรฮ โฮะ�� เคียต อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอา ป
เคิง ดิ ปุย ไม่ อื เซ เพยีก แฮม โรฮ อ�ื

33 เญือม เซ เยอ ติ เมือง เซ เฟียก เน่อมึ เญือม งอ่น
ซเงะ ฮอยจ ละ ลอวย โมง เมือ กปู อ�ื 34 เญือม เอจี ฮอยจ
อื ลอวย โมง พะเยซู อฮั เฮี เรยีง� �เอโลอ�ี เอโลอ�ี ลามา
ซบ่าทานี�� อฮั เซ� มัฮ อฮั อื เฮ�ี �พะจาว ยุฮ อาึ� พะ
จาว ยุฮ อาึ� เมอยุ ละ โปวฮ เปอะ อาึ อ�ื� มัฮ อฮั อื เซ�

35 ป ชุง นา เซ งอ่น อื เมือต ฮมอง อื อฮั เฮ�ี �เตะ� มัฮ
กอก อื เอลียา�� อฮั เซ� 36 ไก ปุย ติ ตอ เอญี ฮอยจ นา
เซ ไม่ ฟอง นัม ชตึ อื นึง รอาวม อะงุน นะ� ปุม อื ไม่ ลโล�
เดือะ กอยฮ อื ฮอยจ ละ มวยญ พะเยซู� อฮั เฮ�ี �เอลียา
อมั ซ ฮอยจ บลาึฮ อื เกือฮ เลีฮ� อมั โอ ซ ฮอยจ� มอง
แลนๆ�� อฮั เซ�

37 เญือม เซ พะเยซู รโอง เรยีง� ฟวยจ เซ โอยจ รพาวม
อ�ื 38 เญือม เซ พากัง กไน วฮินั เซ แฌฮ ไอฮ เลีฮ ลอา เน่

* 15:28 15:28 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 28 เฮี นึง งอ่น อ�ื
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อมึ นึง ไกญ อื ฮอยจ นึง ชวง อ�ื 39 ไน ลอยะ ป ชุง ลั่กกา
พะเยซู เซ� เมือต เอจี ฮมอง รโอง อื ตอก เซ ไม่ ยุ อื โอยจ
รพาวม อื อฮั เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ เนอึม กวน พะจาว เนอึม��
อฮั เซ�

40 นา เซ ไก โม ปรโปวน นึง งอ่น แก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื
โม ปรโปวน เซ มัฮ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ ซาโลเม ไม่ มา
เรยี มะ ยาโคโบ่ แตวะ� มัฮ โรฮ มะ โยเซ� 41 โม ปรโปวน
เซ มัฮ ป กอ โฮว ไม่ พะเยซู เญอืม อาวต อื นึง จังวตั กาลิลี
ละ ซ เรอมึ แตะ ยุฮ กัน ญอย ญัม ละ อ�ื โนก ฮา เซ โม ปร
โปวน ไฮญ ป ฮาวก ไม่ อื นึง เวยีง เยรูซาเลม อาวต โรฮ นา
เซ โฮวน�

โยเซป รมอยจ พะเยซู
(มท� 27:57; ลก� 23:50; ยฮ� 19:38)

42 ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ เพรยีง ปุย อาึง โอเอฮี กา ซเงะ ลโล่
ะ แตะ เซ� 43 เญือม เอจี ซ ปู พริ อี ฮอยจ ปุย ติ� มอยฮ อื
มัฮ โยเซป� มัฮ ปุย ยว่ง อะรมิาเทีย� มัฮ ปุย ไน โม ซพา ติ
ปุย� มัฮ ปุย โฮลฮ ปุย นัปทื อื เตือง โอยจ แตะ� มัฮ โรฮ ป
รกวน ยุ ฮอยจ บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� โยเซป เซ โรวต เลีย
ก เคะ ปีลัต ไม่ รพาวม กา แตะ� ปัว โกะ พะเยซู นึง ปีลัต�
44 ปีลัต เงอตึ นึง ฮมอง แตะ ไกลจ โอยจ รพาวม พะเยซู�
กอก ไฮมญ ไนลอยะ ฆาื อ�ื �อมั เอจี ยุม เนอมึ�� อฮั เซ�
45 เมือต เอจี ฮมอง ไล อื นึง ไนลอยะ เซ โปง เอนิ โกะ พะ
เยซู ละ โยเซป� 46 โยเซป รวี พา ปิญ รฮอยจ ละ ซ เพาะ
แตะ โกะ พะเยซู นึง� ฟวยจ เซ บลาึฮ โกะ พะเยซู ฮา ไมะ
ซาวแควง� เพาะ กูแก อื นึง พา เซ� ฟวยจ เซ รมอยจ อื
โตะ อูโมง ปอยจ ปุย อาึง� วติ เกลาะ โตะ อูโมง อื เซ นึง



มาระโก 15:47 lxxii มาระโก 16:8

ซโมะ ระ� 47 เญือม เซ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา ไม่ มาเรยี มะ
โยเซ เซ ชวน โรฮ อื ก รมอยจ โยเซป พะเยซู เซ�

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

1 เญือม เอจี โปน ซเงะ ลโล่ะ โอ� มาเรยี ยว่ง มักด่าลา
ไม่ ซาโลเม ไม่ มาเรยี มะ ยาโคโบ่ ซาวป รวี ป ซออย ฮงาื ละ
ซ โฮว ดุฮ แตะ นึง โกะ พะเยซู� 2 ปวยฮ พริ ซเงะ วนั ติต
เญอืม โอก โรง ซเงะ เอ� โม ปรโปวน เซ โฮว ฮอยจ โตะ รม
อยจ เซ� 3 อฮั ปุ โฮว อื ละ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ซ เรอึ
ม วติ ซโมะ ละ เอะ เกือฮ โอก ฮา โตะ อูโมง เงอ แล�� อฮั
เซ� 4 ซโมะ เซ เตอ มัฮ ซโมะ ระ เซ� เญอืม เซ เมือต แก อื
เอจี วติ ปุย กา อื ซโมะ เซ� 5 โม เซ เลียก โตะ อูโมง เซ� ยุ
ปรเมะ นมุ ติ� ไอฮ เครองึ ปิญ ดา งาวม ลวง ดอม อ�ื โม
ปรโปวน เซ โตวฮ ฆราึง ฆาื อ�ื 6ปรเมะ นมุ เซ อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปุ โตวฮ ฆราึง ฆาื� พะเยซู ยว่ง นาซาเรต ป ซาวป โม เปะ
เซ อาวต โตว นา เฮ�ี ปัง เคิง ปุย นึง ไมะซาวแควง เอจี โกฮ
ไอม แม� แลน เมิฮ� มัฮ นา เฮี ก อาึง ปุย อ�ื 7 ไมจ เปอะ
โฮว รโฮงะ ละ โม ลุกซิก อื ไม่ เปโตร� อฮั เฮี ละ� �พะเยซู
ซ โฮว กา เปอะ ฮอยจ จังวตั กาลิลี� โม เปะ ซ ยุ เปอะ นา
เซ ตอก เอจี อฮั โกะ อื อาึง ละ เปอะ โฮ�� ไมจ เปอะ อฮั ละ
อื ตอก เซ�� อฮั เซ ปรเมะ เซ�

8 โม ปรโปวน เซ โอก ตอ เอญี ฮา โตะ อูโมง เซ ไม่ ฮลัต
เตีจ รกุฮ รเตียง แตะ� รโฮงะ โตว อื ละ ปุย ติ เนอึม ฆาื
ฮลัต ลอน แตะ�
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9 (ปวยฮ พริ ซเงะ วนัติต� เญือม เอจี โกฮ ไอม แม อ�ื
พะเยซู เปลีฮ ติ แตะ ละ มาเรยี ยว่ง มักด่าลา รกา� มาเรยี
เซ มัฮ ปุย โครฮ พะเยซู พี นึง อื โอก อาแลฮ ตัว โฮ� 10ลไล
เยอืมๆ ญึ่ตๆ ลัง่ โม ปุโฮมว พะเยซู นึง ตุก ลอน ลัง่ รพาวม
แตะ� มาเรยี ฮอยจ รโฮงะ ป ยุ แตะ เซ ละ อ�ื 11 ปัง ฮมอง
อื อฮั มาเรยี พะเยซู โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ เอจี
โฮลฮ แตะ ยุ อู� โม เซ ดิ เจือ โตว อื ลัง่�

12 กัง เคะ เอ พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ติ เจือ แม ละ ลุก
ซิก แตะ ลอา ปุย ลไล โฮว อื นึง คระ� 13 ลุกซิก ลอา ปุย
เซ เอญี รโฮงะ อื ละ โม ลุกซิก ไฮญ� โม เซ ปังเมอ โอ โรฮ
ญอม เจือ อ�ื

14 กัง เคะ อื พะเยซู เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ลุกซิก แตะ
กาว โรฮ ติ ปุย ลไล งาวม อื โซม� พะเยซู เติ อื นึง โอ อื ไก
รพาวม เจือ ไม่ ลึง ลอน รพาวม อ�ื นึง โอ อื เจือ โม ป เอจี ยุ
โกฮ ไอม แตะ เซ� 15พะเยซู ดวน อาึง โม ลุกซิก แตะ ตอก
เฮ�ี �โม เปะ ไมจ เปอะ โอก โฮว ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะจาว ละ ปุย เล่ีป เตะ เตือง โอยจ อ�ื 16 โม ป เจือ ป เอจี
รปั บัป่ติซมา ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� โม ป โอ เจือ ปังเมอ ซ
ลอก ตุต แตะ� 17 ลลาึง โม ป เจือ เซ ซ เกิต โรฮ ป ซัมคัน
ตอก เฮี นึง� โม เซ ซ โครฮ พี โอก เบือ มอยฮ อาึ� ซ เกียฮ
อฮั ลปุง ตัง โน่ง� 18 ปัง โคะ โฮมวต ซโอยญ ไม่ โคะ ญุ อื ป
ออป� ซ แปน โตว ป ติ ละ อ�ื ซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ป โซะ
ป คระ� ป โซะ เซ ซ ไฮ เบือ อ�ื� อฮั เซ�

19 เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง พะเยซู จาว ไม่ โม ลุกซิก แตะ
ตอก เซ� พะจาว เกือฮ อื ฮาวก นึง เมือง มะลอง� โฮลฮ
งาวม ลัก่ ดอม พะจาว� 20 โม ลุกซิก อื โอก โฮว ครอฮ เนอึ
ม ไลลวง อื โครยญ คระ โฮว โครง เอญี แตะ� พะโองจาว
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ยุฮ ดิ กัน ไม่ โม เซ ไม่ เกือฮ อื เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย ยุง ซโตฮ มัฮ ไลลวง ครอฮ อื เซ ป เนอมึ��*

* 16:20 16:2016:9-20 นึง พะทัม ป ไซฮ ปุย ไพรม อื ไก โตว คอ 9 ฮอยจ ละ
คอ 20 เฮี นึง งอ่น อ�ื
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