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กแช่เยซูอทกโจลู่งอฌี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กแช่แย้วไต้ล้างมุ้คูดี๊ฌางคู   
 ลู่งอคางไทะ้คางพา๊งอูง้นอ กแช่แยว้ไตล้า้งมุคู้ด๊ีฌางคู  
(ทอคางไทะ้1:1) 
  ลู่งทชู่งทนะอกยอ้งนอ กซีงแฌ๊กแช่แยว้ไตล้า้งมุคู้ฌางละด๊ีอทไคล ้ทบ่ีนอ เท่อพี่กแด-อะ้นอเฌ๊เว๊
ลู่งเท่อพี่กแด-อะ้ลซีแบ  
(ฮีบรู 11:13) 
ทกุ้เมงกุ้เจ้งลู่งฌางคูโคล้งคูเอ้งนอฌีเ้ต้ๆล้อ   
 กแช่แยว้แคว่ทกุเ้มงกุเ้จง้พี่อไตล้า้งเว๊นอ แคว่เซ้ออแคว่เว๊ฌ้ีเต้ๆ  ลอ้ โอด๊ีม่ืงแฌลา้งโค๊ ด๊ีลู่งโฌโ้ค๊ 
เกม่ืงฆู๊งลน้ีงนอลอ้  
(ทอคางไทะ้ 1:31) 
ม้อแดโพล้งช้อแดกแช่แยว้แบดี๊อแมทเดบ้ะ 
 กแช่ยาเวกแช่แยวอ้างแบเลากโพลง้นอไจะ้เว๊  “เซงกุเ้มง้ลู่งโซ๊งพา้อ้ีงนอ นอางซีท๊องนแบซ้ะอา
งนอลอ้ แบเดา้ะเซงซีงแฌ๊ทอฌ้ี ด๊ีทออา้ลเทิงนอ อางอแซลฌ้ีเมะเวพ้ี่ลน้ีงเลน้อาง-อะ้นอ นมซ๊ีงเต้ๆ  ลอ้”  
(ทอคางไทะ้ 2:16-17) 
 กเย ่ทพูแฆ่เมง้เลาพะ พี่กแช่ยาเวกแช่แยวไ้ตล้า้งเวน๊อ ฌู่งแซยเ๊ละทกุอ้เมง้ อเวอ๊างจะ้โพลง้มืงลแฌ้
นอไจะ้เว๊ “เซงกุเ้ทิงอแซลู่งโซ๊งพา้อ้ีงนอ เกม๊านซ๊ืงอางลฌ้ี” ไพลง้มืงนอไคลช๊้าฌู่งไจะ้เว๊ “เซงอแซลู่ง
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โซ๊งพา้อ้ีงนอกอางซี แบเดา้ะเซงพี่โอลู่งโซ๊ะอค่ีงแกลพ้า้นอ กแช่แยวไ้จะ้เว๊  เกม๊านซ๊ืงอางลฌ้ี ด๊ีพองแบ
ตอ้งแบ-อะ้ลฌ้ี เมะลเมะบ่ีนอแบ นซ๊ืงมซ๊ีงแบเต้ๆ  ลอ้” ฌู่งไคลด๊ี้โพลง้มืงนอไจะ้เว ๊“นซ๊ืงมลซ๊ีงแบเต้ๆ  ลอ้ 
อไฌ่บ่ีอ้ีง กแช่แยวซี้งแฌ๊เว ๊นซ๊ืงอางเซงนออแซ พี่ลน้ีงเลน้อ นซ๊ืงเมะคล๊ีงมพา้งทางลน้ีงแยน๊อ ฌอ้งนซ๊ืงม
เกบ่ีซุ้ด๊ีกแช่แยว้ เมะเว๊ซีงแฌ๊ทอฌ้ี ด๊ีทออา้ ท่องกมืงนอ แดเว๊เซงนอฌ้ี ลา้งอาง เลาด๊ีเกเซงพี่ลา้งแบเซิงแบ
ซะ้ พี่ด้ึเกม๊าทโกงซีมองแบกึทาง อกยอ้งบ่ีนอ อเวแ๊มน่ี้เซงอแซนออางเว ๊ฌอ้งเนฆา้งเกม๊าอแวพ้ี่โอด๊ี-อะ้นอ 
อางปะอเวอ๊างเว๊เฆาะ อเวค๊ี๊งแฌน้อ อเมะคล๊ีงพา้งทาง ฌอ้งซีงแฌ๊ลา้งอซะ้โอโบลงโกง ท่องอช๊างนอ อเว๊
แมน่ี้กงูเยอ้แลช้ิคิ้เว ๊เกทแมไ้บะ้ลา้งทะอลอ้งอยา่งลอ้ ลู่งมแฌล้า้งโค๊ลน้ีงแยน๊อ อเวค๊ี๊งแฌแ้น่ฌ๊ากแช่ยาเวก
แช่แยวไ้จเซ๊ลู่งโซ๊งพา้ เกม๊าพอ้งไฆวะด๊ีกแช่ยาเวกแช่แยวอ้เมะ”  
(ทอคางไทะ้ 3:1-8) 
 กแช่แยวไ้จะ้เว๊ “โพลง้เลโ้ลแ้นไ้จะ้เว๊นโอโบลง๋โกง? นอางเซงอแซ พี่กอางแบเลาเกม๊านอาง-อะ้
แบนอเยา้โบ่?” โพลง้แคว๊นอไจะ้เว๊ “โพลง้มืงพี่นเกม๊าอโอด๊ีแยน้อ อเว๊โซ๊งฆา้งเซงอแซนอเกม๊าจอาง ยี๊
แดจอาง-อะ้ลอ้”  
(ทอคางไทะ้ 3:11-12) 
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โพล้งตองนองแบเท่อเก๊าเท่อเข้แฌเฌาไป้ดิ๊ทเดบ้ะ 

โพล่งอเซ้งลู่งวงีฌแีลแอว้อพ้า 
 อตอ้งคูพี่จลซีงแฌ๊ทอางแมเ้ลาแบนอจโอม๊าเวล๊อ้ แบเดา้ะท่องจซีงแฌ๊เซ๊งพา้ ทา้งพา้นอทเดบ้ะ้อดู้
งอยางโอทาง  
(โรมา 7:9) 
 ลู่งเอะอูง้นอนซ๊ืงลชู่งกแช่แยวแ้บด๊ีแมท้เดบ้ะ้ อนอบ่ีซุน้ซ๊ืงซ๊ีงเยา้ ลู่งเอะอูง้นอนซ๊ืงแมโ้พะโพลง้อา้
โพลง้ซ๊างลู่งฌางคูโคล๊งคูอ้ีงอไค๊ นชู่งเท่อลู่งอยูแ่ควท่ม้ืงแฆ่พี่อโอลู่งทพุพ้า๊ง  
(เอเฟโซ 2:1) 
โพล้งลางเมงิลางพ๊าดิ๊กแช่แยว้ 
 น้ะน่ีอนอ ตค่ือโยะคิ้โอนุ้ทะแน้ด๊ีเฆ้ออเบา้ช้าพา้ ทบ่ีนอ โพลง้พี่อแบซ้ะล้ีลู่งนโอนอล้ีลซีแบ ด๊ี
โพลง้ลู่งนโอเฌ๊ฆา้งลู่งอโอลซีแบปะ  
(ลูกา 16:26) 
 แบเด้าะนซ๊ืงทเด้บะ้ด้ึเกม๊าทอางน้างพะ้กึทาง ลู่งนซ๊ืงด๊ีนกแช่แยวอ้ฌ่าง ด๊ีนซ๊ืงทเด้บะ้ลา้งกด้ืง
ทะแนด๊ี้กแช่แยวม้คุช๊้องแนเท่อ  
(อีซยา 59:2) 
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โพล้งกุ้อแฌมลทีอโอกแช่แยว้ดีอ้กแิชเลอแฌนอเลอซีแบ 
 โพลง้กุแ้ฌเฌ๊าแมทกุมี้งลู่งอมลีทอลู่งมูคูซี เฌ๊าแมทฌีมอ้แดลไปแบ แบเท่อ อางเท่อ กุเ้มง้กุเ้จง้เยา๊
ไปนา้งแมแบไป้ด๊ิอโอม๊าโอด๊ิทเดบะ้ได๊ ลางโฌด๊ิโพลง้พิ๊เฌ๊าไตท๊องม๊าอะลีพ๊าไคว๊ไล๊พิ๊โอนุท๊าฌ๊าด๊ิกแช่
แยว ้มอแดลไปนางไมแบ แมกุมี้งเยา๊ลไปนางไมแบ ไป๊ด๊ิมูคูเกทลู่งไชแ้กลง เพลาทเดบ้ะ้นอลีลางเวแ๊ดลซี
แบ เตๆโพลง้อซะ้ลู่งแย๊ๆ นอทลฌ้ีลแอวแ้บอซูอซอ้งแมลางไบ๊ฌ๊า ทพิ๊อฌ้ีๆเก้ิงทางด๊ิโพลง้อทลฌีลแอวแ้บอ
ซูอซ๊องซีปะจะเล ้เฆอ้กุแ้ฌก้เกทางกะ้บ่ีซุด๊ี้ทพี่อแบอา้ด๊ีกซ๊ืงเวก๊ทแบกแช่แยวอ้ซะ้เลาพะนอ เกบ่ีซุด๊ี้ไช๊ชา้ง
แบอา้แบซา้ง กซ๊ืงเวกุ๊แ้ฌล้า้งยะบ่ีซุด๊ี้เซงแบ ด๊ีกทไพะ้ทแมอูงพลุไ้ฆวะเฆอ้บ่ีซุด๊ี้ล้ีง  
(อีซยา 64:6)  
 อไฌ่บ่ีอ้ีงโพลง้แบกแช่แยวอ้ซ้ะลู่งอแมโ้พะทอางแมเ้ลาอไค๊นอ อโอน่างแฌแ้บ ทอางแมเ้ลานอ
เกม๊าโพลง้ซีงแฌ๊ทเดบ้ะ้เกทเมง้เล ้ 
(โรมา 3:20) 
 อไฌ่บ่ีอ้ีงลู่งกแช่แยวอ้โกง้อโบง้อบล้ึอบลางอกยอ้งนอ นซ๊ืงน่ีแบทพอ้งทพล้ิลู่งนชู่งนะเท่อนอ 
อนอ ลเฌ๊ลู่งนทไพะ้ทแมแ้ดเวแ๊บ แบเดา้ะกแช่แยวเ้กม๊านน่ีแบ-อะ้ บ่ีซุ้โพลง้อางปฆา้ลา้งอซะ้แบฆะ้ด๊ีไฌ่
อ้ีงลซีน่างแฌแ้บ กเกกแช่แยว้อจูงล่างพี่อแบทไตท้าง-อะ้ลู่งกแช่เยซูคร้ิอซุ้นอ บ่ีซุม้เกม๊ากแมท้อฌ้ีพี่กแช่
แยวแ้กเ้วเ้อะเฆอ้เกม๊ากแมเ้ลากชูอ้ี้ง  
(เอเฟโซ 2:8-10) 
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โพล้งอซ้ะนอเกทแบอา 
 ซะ้นอเกทอางโล๊ไละดูเละทกุเ้มง้เลาพะออา้ทางซ๊างทางนะ้มะลอ้ โพลง้เลม้ซีงแฌ๊ซะ้นอ  
(เยเรมี17:9) 
 บ่ีซุไ้ละฌ้ีละแอวไ้จะ้เว ๊“โพลง้ลโอน่างแฌแ้บพี่แบกแช่แยวอ้ซะ้”  
(โรมา 3:10) 
 อไฌ่บ่ีโย ้“เท่อพี่อโอลู่งโพลง้อซะ้พา้เฌ๊ทางนอ เมะเวท๊ช๊องมองอา้ ทแมก้แมมืงกแมแคว ๊ทอางฌูง
อางแบลเท่อ ทแมซ๊ี้งอางแช๊โพลง้ ทเอโบง้เอพะ ทซะ้กวี้งล๊องกอ้งโพลง้อเท่อ ทแมอ้า้แมซ้า้ง ทอางโล๊อา
งเวง้เท่อ ทแมลู่้งอลา้งลุล้า้งเช ้ทไควท๊โญง้เท่อ ทไคลแ้ช๊คูดูซะ้เท่อ ทอางปฆา้ลา้งอซะ้ ทซไลพ้ะท๊างลกลุล้
จะ้แบนอ กเยท่ลฌ้ีลแอวแ้บลเอา้แยน๊อ โอลู่งโพลง้อซะ้พา้โพลทาง แมแ้บอา้แบซ๊างโพลง้ลอ้”  
(มาร้ะก ู7:21-23) 
 เต้ๆ  นอกเวแ๊กกุอ้แฌก้บ่ีซุอ้ซ๊ืงเวด๊ี๊กแมโ้พะกโพลง้อทยื้งแยอ่ไค๊ กแมท้กุอ้เมง้งพี่กลอ้งกยา่งกเซิงก
ซะ้เกม๊ากแม ้ลู่งกแช่แยวซ้ะ้ทางด๊ีกทเดบ้ะ้อกยอ้งนอ กแบแบทแมเ้ตาแมแ้ต๊บ่ีซุโ้พลง้อแฌแ้พ  
(เอเฟโซ 2:3) 
 อซ๊ืงเว๊ลชู่งลนะเท่อแบ เป๊งน่ีมา้งโคไ้ล่พี่อเกฌางคูโคล๊งคูอกแช่แมบ้ะเว๊อเซิงอซ้ะ ลเกม๊าอแดท
โฌ่งทพา้งพี่อพา้งลา้งแบ-อะ้นอแบ ทโฌ่งทพา้งอ้ีงเฌ๊เว๊ลู่งทฌ้ีอไฌ่แบฆะ้ด๊ีแกช่เยซูคร้ิอฆ๊ีงอแล ้อเว๊ลา้ง
โฌ่กแช่แยวเ้ลาปะ  
(2โคเรง 4:4) 
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โพล้งอมแมฌทีางอซ้ะพิล๊ฌลีแอว้แบดิ๊อกแิช่นอลซีแบ 
 คูซีงซองเท่อเซ๊งพา้ทา้งพา้ด๊ีโพลง้ฟารีซี-เออ้ นซ๊ืงเมะโตซ้ะ้ไก ทนะ้ทโน๊งมแบนซ๊ืงอไฌ่บ่ีอ้ีง นแบ
ดอ้งซุแ้ซวคูพา้พี่โพลง้เทา้เวแ๊อวโ้พโ๊ล๊ แควอ่โคล๊งโค๊นอฌ้ีมะ แบเดา้ะลู่งอพา้แยโ๊ค๊นอ โอท่ีโพลง้ออืงอ
แกลอฆีงอฆ๊องฆวี้ทะนอลอ้ นซ๊ืงแมอ้ซะ้บ่ีซุด๊ี้นอลอ้ ลู่งค๊องโค๊นอแคว-่อะ้แบดอ้งโพลง้ลู่งอแบกแช่แยวอ้
ซะ้ แบเดา้ะลู่งนซะ้พา้นอ โอท่ีทกไบละ้กแบลด๊ีทอา้ทซ๊างตางมึรึนอลอ้  
(มะ้ทู 23:27-28) 
 
 
 

ทฌางลู่งทพิ๊คูนอ เกเทง้พิ๊อเฌท้างลู่งทไซวเ้ทง้ลโพลงเยน๊อเกเทง้ลู่งน๊าเอิงน๊าอ๊ะ ไป้ด๊ิท้ีงลู่งโอทเพล๊้านออลฌี

แบ เมจนอเฌอกเมอเฌา้เท๊าทไซวท้ี้งเตานอด๊ิสีม๊าอแอวเ้ล๊าพา้ฌีๆนอ ลางโฌด้ิกช้ีทางซองทไซวท้ี้งม๊าอชอ้ง

แน ลางโฌด๊ิกเจนางพลีทางทไซวท้ี้งเตานอฌีๆลอ้อลแปลงเทง้ม๊าอฌีทางซีนางไมแบ ไป้ด๊ิทก๊องทเขโ้อลู่งท้ีง

พิโ้อลู่งฌางคูเพล๊้ะ ลเมไป้ทโคลง้พิ๊อเกทไซวท้ี้งแบ เมจะนอ กแบแมฌีคางไท๊ ลู่งอแยพ๊า้นอ อไฌ่จนอ 

กมแมฌีกะ้กทเดะ้ม๊าลู่งอโอกทโอม๊าพา้นอ กแบแมฌีลู่งกซะ้แย๊ๆ พานอ โพลง้กะแลพิ๊อมแมฌีกเฌอกซะ้ซี 
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โพล้งลางทเิกก๊ามางโค้ไลอเพล 
 ลู่งคางไท๊ซา้งพิ๊โพลง้ขอ้แนกแช่แยวแ้บ มอแดชอ้แนแบกะ้มางโคไ้ล เฌอกลางทิลู่งมางโคไ้ลอซูอ
ซอง พิ๊แมไบ๊กทชอ้งมอง ด๊ิเฌอกซะ้ 
 ลู่งเอะอูง้นอนซ๊ืงแมโ้พะโพลง้อา้โพลง้ซ๊างลู่งฌางคูโคล๊งคูอ้ีงอไค๊ นชู่งเท่อลู่งอยูแ่ควท่ม้ืงแฆ่พี่อโอ
ลู่งทพุพ้า๊ง อนอเกเท่อพี่อยูแ่ควโ่พลง้ลู่งลชู่งกแช่แยวแ้บ  
(เอเฟโซ 2:2) 
 อไฌ่บ่ีอ้ีง กลด้ึโละซ้ะด๊ีโพลง้ฌางคูคูแบ แบเดา้ะกด้ึโละซ้ะด๊ีทวี๊งทแน พี่อแมท้ลฌ้ีลแอวแ้บโอ
ลู่งทพุพ้า๊ง ด๊ีเท่อลุ่งอยูแ่ควเ่ท่อ ด๊ีเท่อพี่อโอด๊ีอดูง้อยางอไฌ่อแบล้ชูแ้ยอ้ี๊งพี่อโอทไคะ้แกล ้ 
(เอเฟโซ 6:12) 
 กซีงแฌ๊-อะ้กเกกแช่แยวอ้เท่อ แบเดา้ะโพลง้อแฌแ้พพี่อโอลู่งฌางคูโคล๊งคูกุอ้แฌน้อเกมา้งโคไ้ล่อฆ่
องลอ้  
(1โยฮาง 5:19) 
 โพลง้พี่อแมท้เดบ้ะ้ครึๆ ไดะ้นอ เกโพลง้ลมู๊งฆ่างด๊ีมา้งโคไ้ล่ลอ้ อไฌ่บ่ีอ้ีงมา้งโคไ้ล่นอแมท้เดบ้ะล
โค๊ลู่งอตอ้งคูเยา้ กแช่แยวอ้พูแควเ๊ฌ๊บ่ีซุแ้มเ้ฌ๊ฌอ้งมา้งโคไ้ล่อทไพะ้ทแม ้ 
(1โยฮาง 3:8) 
 
 

ทโอม๊าพิโ๊อลู่งมางโค้ไลคางไท้นอ เกทโอม๊าลู่งโอเททเก๊าทเข้ ทนะทเน๊า ดิ๊ทซ้ีง 

ทโอม๊าพิโ๊อลู่งมางโค้ไลคางไท้นอ เกทโอม๊าลู่งโอเททเก๊าทเข้ ทนะทเน๊า ดิ๊ทซ้ีง 
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โพล้งมซ้ีงเมฌองมโอด๊ทตะเซ้ง 
 ทอางกีลา้งลู่งโพลง้กุแ้ฌอ้ฌ่างนอโอบ่ีอ้ีง เมะเวแ๊บซ๊ีงลพา๊ลอ้ ฌอ้งมแบกแช่แยวอ้ทตะ้เซ๊ง 
 (ฮีบรู 9:27) 
 ลู่งอพอ้งไฆวะนอโพลง้ลซีงแฌ๊เท่อแบ อกยอ้งนอกแช่แยวล้ท๊ืงน่ีนะน่ีเท่อแบลอ้ แบเดา้ะค๊องเน
งโยะ้กแช่แยวอ้างแมเ้ลากเยโ่พลง้กุจ้องกุไ้จเ้กม๊าอเปลงไทซ้ะ้อซ๊างกุอ้แฌ ้กแช่แยวอ้างกีลา้งเวอ้ม่ืงตะ้เซ๊ง
เท่อลน้ีงเยา้ มตะ้เซ๊งโพลง้ฌางคูโคล๊งคูลู่งทอเก้ิงอแบกุอ้แฌเ้กโพลง้ตะ้เซ๊งเท่อนอ พี่กแช่แยวม้แมบ่ี้นออเว๊
เกม๊ากซีงแฌ๊ลา้งท๊ีงลา้งชะ้ลู่งอเวแ๊มม้๊าทางไทโ้พลง้ลแฌน้อ  
(ทแม ้17:30-31) 
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กแช่เยซูคร้ิเกกแช่แยว้ทไคลช้าเอก๊าโพล้งทเก๊าทเข้ 
 อไฌ่บ่ีโย ้กแช่แยวเ้อโพลง้ฌางคูคู ทอ้งอเกล๊างไฆวะอพูแคว๊โอเว๊ลแฌล้้อ บ่ีซุ้โพล้งลู่งอชู่งเว๊
นะเวล๊แฌ้ๆ  นอ ลซ๊ีงลา้งแบเตาแบแต๊ลา้แบ แบเดา้ะมน่ีแบทม๊าลา้งชูล้า้งแกยลอ้  
(โยฮาง 3:16) 
 กแช่แยวเ้กม๊ากแช่เยซูคร้ิอซวงีเกทล่ืงทาง พี่มเกม๊าโพลง้แบโละไทซ้ะ้ด๊ี-อะ้ลู่งทชู่งทนะอกยอ้ง อเว๊
แม้บ่ีอ้ีงบ่ีซุ้มเนโพลทางอทเก้ิงทแบ อไฌ่บ่ีอ้ีงลู่งเออู้งนอ กแช่แยวเ้อ้าอซ้ะแคว่โพล้งอทเด้บ้ะบละ 
แบเดา้ะกแช่แยวโ้อด๊ีอโกง้อโบง้อบล้ึอบลาง เกม๊าโพลง้แบโละไทซ้้ะด๊ี-อะ้ ลไคะเว๊อล่ืงอฆวี้ น่างเมง้แบ 
เมะเวเ๊กม๊ากแช่เยซูคร้ิแมพ้อ้งพล้ิโพลง้  
(โรมา 3:24) 
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กแช่แยว้โอดิ๊อซูอซ้องลู่งมแฌแซแบก้าโพล้งแบเจ๊าแบแช๊  
 กแช่แยวว้ีงฌีแลแอวโ้อด๊กแช่เยซูคริ กแช่เยซูโอด๊ิอซูอซอ้งดูนี้ฌางคูโคลง้คูลไบโย ๊นซ๊ืงซีงแฌ๊แบ
ฆะ้ด๊ีกแช่เยซูโพลง้นาซาร้ิ พี่กแช่แยวลู๊้งลา้งวีงฌ้ีแลแ้อวอ้ลอ้งด๊ีเกม๊าอโอด๊ีอซยื๊งอซยอ้ง อเว๊ไจเวง้วา้งแม้
ทอฌ้ี ด๊ีแมแ้บลไทโ้พลง้พี่มา้งดคไ้ล่แมน้ะ้แมโ้น๊ง-อะ้ลแพนอ อนอเมะลู่งกแช่แยวโ้อด๊ี-อะ้นอลอ้  
(ทแม ้10:38) 
 บ่ีซุจ้เฌ๊เกม๊าพูแควพ๊ี่พะ้ท่ีพะ้ท่ีลา้งโละอซะ้ด๊ีแพ่ พูมืงท่ีพะ้ท่ีลา้งโละอซะ้ด๊ีอม้ืงแซยมื่ง  
(มะ้ทู 9:35) 
 กแช่เยซูไคลช๊้าอซ๊ืงเวซี๊งไจะ้เวแ๊ด “ไทโ้ลเ้อะโยฮางพี่นซ๊ืงแน่ฌ๊าด๊ีแดแบ-อะ้อ้ีง โพลง้อเมะโบลแด
ไทเ้ท่อ โพลง้ไจลซีแบไจซีไทโ้พลง้แบคีงเตาแบลไทเ้ช๊งเกลง้เนง้ โพลง้อแนอา้แน่ฌ๊าไทเ้ท่อ โพลง้ซ๊ีงเฌ้
เทิงม๊าทางไท ้ด๊ีโพลง้ซยางโพลง้ยะแนฌ๊าแบทฌ้ีอไฌ่”  
(มะ้ทู 11:4-5) 
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กแช่เยซูโอดิ๊อซูอซ้องดู้นีทกเกยี ดิ๊ แมไจไคว้ทลฌลีแอว้แบอวงีอแล 
 ลู่งม่ืงแฌลา้งลโค๊ทเบา้มไคะ้เยา้นอ กเยโ่พลง้ลเกลโกแ้บด๊ีโพลง้พี่ทม้ืงแฆ่ทางอลอ้งลแพนอ โพลง้
เฌ๊โชะโซ๊ง-อะ้ลู่งกแช่เยซูอโอ โพลง้ด๊างเฌงด๊างฆ๊างเฌ๊โอซยองแอฌอ้งฆวี้ทะเดา้อเมะแซพา้ โพลง้ลเกล
โกแ้บแอแฌโ้อด๊ีทเจา้ทแช๊ตบล้ึเมง้ อเวแ๊มแ้บลไทเ้วล๊อ้ โพลง้พี่ทม้ืงแฆ่ทางอลอ้งลแพนอ อเวโ๊ฌ๊ไจทางไฆ
วะเอะเวไ๊วะ กแช่เยซูเมะโพลง้เลน้อทม้ืงแฆ่ซีงแฌ๊เวเ๊ยา้ ทบ่ีนอ ลเกม๊าทม้ืงแฆ่ไคลเ้ท่อแบลอ้  
(มะร้ะก ู1:32-34) 
 ท่องทม้ืงแฆ่ลแพนอแดแบเว๊ ฌอ้งคะดะ้ลา้งอซ้ะกแช่เยซูอคางไทะ้ประ กุซ้ยะ้ทางเท่อไจะ้เว๊แด 
“แนโ้ยน้เกแยวอ้พูแควล๊อ้”  
(มะร้ะก ู3:11) 
 กแช่เยซูอพูอล้ีงเนว๊ช๊ีงค๊ีงแฌน้อเฌ๊ไทด๊ี้ทเซิงฆวี๊งซะ้โย ้ฌอ้งโลเ้อะเว ๊“กแช่-เออ้ ทึเมะทม้ืงแฆ่ฌ้ีชู่
งเฆอ้พี่กอางแมเ้ลา-อะ้ลู่งนเมง้นแซนอ” กแช่เยซูโลแ้บอซ้ืงเว๊ “จแดแบมา้งโคไ้ล่โอลู่งมุคู้ลา้งเทะบ่ีซุล๊้าง
แวไ่ดะ้”  
(ลูกา 10:17-18) 
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ทซองพิเ๊ลงิดูขวดูีโอ้ลนางพิก๊แช่เยซูซองแบโพล้ง 
 กแช่เยซูโลแ้บโพล่งโอซยองแอลมู๊งนอไจะ้เว๊ “จเกทโฌ่งทพา้งพา้งลา้งแบโพลง้ฌางคูคูอลอ้ กเย่
โพลง้ลู่งอโพะจไค๊ลแฌ้ๆ  นอ ทพา้งมพา้งบา้งแบอทม๊าอเกบ ้ลแบไจทไคะ้แกลล้า้แบลอ้”  
(โยฮาง 8:12) 
 โพลง้อางฌูงเท่อตมละเท่อลแพนอเฌ๊อางฌูงเท่อ แมซ๊ี้งเท่อ แมเ้ฌ๊ฌอ้งเท่อนอลอ้ เมะยี๊แดจเฌ๊บ่ีซุ้
โพลง้มโอด๊ีทม๊าลู่งอกูง้ๆ ล๊าๆ นอลอ้  
(โยฮาง 10:10) 
 โพลง้พี่ทไปวะ้อซะ้นะ้ ด๊ีอวีงเท่อยุเ้ท่อฆ๊าลแพนอซีง-เออ้ เฌ๊ฌูแย ้จมด้ึเกม๊านซ๊ืงซีงโอไปวะ้โอแซ
ลอ้ แมน่ี้กะ้แยจ้แ นออวีงทาง-อะ้ ฌอ้งแมโ้พะจไค๊ อไฌ่บ่ีอ้ีง จเซิงฌ้ีซ้ะช้า ด๊ีจเกโพลง้ลู่งอชางลา้งซ้ะ ฌ้
องทไปวะ้นซะ้นอ มลา้งแม่ลอ้ แอะพี่จเกล๊างนซ๊ืงนอ แบอเมาะ ด๊ีทอวงีทยุพ้ี่จเกล๊างนซ๊ืงนอ ฆวีง๊นอลอ้  
(มะ้ทู 11:28-30) 
 โพลง้เมะแมไ้พะ้แมแ้มแบนซ๊ืงนอ นซ๊ืงเมะลท๊ืงน่ีนะน่ีอทไพะ้ทแมแบนอ นแพ่แยวพ้ี่อโอลู่งมุคู้ 
ลท๊ืงน่ีนะทไพะ้ทแมแบปะลอ้ แบเดา้ะนเมะท๊ืงน่ีนะน่ีโพลง้อทไพะ้ทแมนอ นแพ่แยวพ้ี่อโอลู่งมุคู้ มท๊ืงน่ี
นะน่ีนทไพะ้ทแมปะลอ้  
(มะ้ทู 6:14-15) 
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 จฌุพ้างซีง-เออ้ แมแ้กไทเ้ท่อลฌ้ี แบเดา้ะเกม๊ากแช่แยวแ้มเ้ตาแมแ้ต๊-อะ้ อไฌ่บ่ีอ้ีงละฌ้ีละแอวจ้ะเว ๊
แยจ้มแมแ้กไทท้อา้ทซ๊างแยจ้มแมช๊้าไท้-อะ้ กแช่แยวไ้จะ้เว๊บ่ีนอ เกม๊าทอา้ทซ๊างนา้นซ๊ืงลฌ้ี แบเดา้ะแม้
นา้ทอา้ทซา้งด๊ีทอฌ๊ีนอลอ้  
(โรมา 12:19,21) 
 กแช่เยซูไคลช๊้า-อะ้ ไจะ้เว ๊“นแบเอนกแช่แยวเ้ลาเซิงเลาซะ้ด๊ีเลาทช๊องมองช๊องมะ้” อนอลอ้เกทอาง
แมเ้ลาลู่งอลา้งเป้ิงดูทึ อค๊ีงทีงลทีงนอลา้งเป่ิงบ่ีซุน้อเมะเวแ๊ด นแบเอนฌุเ้มง้ฌุพ้างบ่ีซุน้เอลา้งนกแช่อซะ้นอ
ลอ้  
(มะ้ทู 22:37-39) 
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ทพิก๊แช่เยซูคร้ิแมเว๊แดลู่งฌางคูโคล้งคูไบเย๊โย๊ 
กแช่เยซูคร้ิเกโพล้งเฌิง้แฌเพล่ ดิ๊แมพ้องพลิเ้อโพล้งทเดบ้ะ 
 พี่โพลง้ฌางคูพูเฌ๊ลา้งนอ ลเมะอเฌ๊เกม๊าโพลง้แมช้า้อางชา้-อะ้แบ แบเดา้ะเฌ๊แมช้า้อางชา้โพลง้ลโค๊
ลอ้ ญ่องซ๊ีงคิ้โพลง้ด๊ีแมพ้อ้งพล้ิโพลง้แอฌอ้งนอลอ้ 
(มะร้ะก ู10:45) 
กแช่เยซูคร้ิอวงีโพล้งอทเด้บ้ะ 
 กแช่เยซูคร้ิอกแช่แดเวล๊แฌล้อ้ อวีงไฆวะกทเดบ้ะ้ด๊ีอลอ้งอยา่ง ลู่งเซงป้างก้ิอลอ้งนอ บ่ีซุเ้ฆอ้กมซ๊ีง
แดไฆวะกทเดบ้ะ้ซี ด๊ีโอม๊ากะ้ลู่งอฌ้ีอแอว ้ลู่งกแช่เยซูอพา้ล่างอกยอ้งนอ นซ๊ืงแบทแมแ้บลเยา้  
(1 เปโต 2:24) 
 กแช่เยซูคร้ิอทเดบ้ะ้ลโอแบ แบเดา้ะกแช่แยวแ้มเ้อะ-อะ้แบดอ้งอเกโพลง้ทเดบ้ะ้ ซุก้มเกโพลง้แบก
แช่แยวอ้ซะ้ลู่งกแช่เยซูคร้ิอซุ ้ 
(2โคเรง 5:21) 
กแช่เยซูโอดิ๊ทแมน๊าดู้นีทลฌลีแอว้แบอซูอซอง 
 เมะทวี๊งทแนด๊ีกเยเ่ท่อพี่อโอด๊ีอฌอ้งอเกนอ กแช่เยซูคร้ิแมไ้ฆวะเวอ๊ดูง้อยางลู่งเซงป้างก้ิอลอ้ง ทล
แพอ้ีงนอแบทด้ึเดวท่ืงแชข้อะ้ลู่งโพลง้อเมะแซพา้ กุอ้แฌพ้ี่กแช่เยซูคร้ิแมน้า้-อะ้อแค๊นอ  
(โคโลซี 2:15) 
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กแช่เยซูโอดิ๊ทแมน๊าดู้นีทซ้ีง เมเด้แดอาม๊าทางไท้เซ้ิง 
 อกแช่ลโอพี่อ้ีงแบ ม๊าทางไทเ้ยา้นางแบ-อะ้พี่อเวโ๊ลเ้อะนซ๊ืง ลู่งอโอด๊ีนซ๊ืงลู่งกาเลล้ีอค่างอูน้อไชะ้
พี่อไจะ้เว ๊โพลง้ฌางคูพู มแบอะ้ลา้งเอะโพลง้ทเดบ้ะ้ มแบทแพลท้าง-อะ้ลู่งเซงป้างก้ิลอ้ง ฌอ้งม่ืงซ๊าน้ีงลน้ีง
นอมม๊าทางไท ้ 
(ลูกา 24:6-7) 
 แบเดา้ะกแช่แยวด้ึ้เฌเ้ทิงม๊าทางไทเ้วพ๊อ้งไฆวะด๊ีทซ๊ีงอดูง้อยาง เมะเวท๊ซ๊ีงพองทะแช่เยซูลน่ีแบลอ้  
กแช่เยซูลแฌแ้ย๊อ้ีงนอกแช่แยวด้ึ้เฌเ้ทิงม๊าทางไทเ้ว๊เยา้ กเว๊แดอ้ีงกเกพึงญางลู่งอฌ่างกุอ้แฌล้อ้ จน่ีแบท
ซองทซ๊างพี่อา้งเป่ิงดูทึอ้ีง ด๊ีจโลแ้บนซ๊ืงเยา้ เมะเวก๊แช่เยซูคร้ิซ๊ีงลู่งกทเดบ้ะ้อกยอ้ง บ่ีซุล้ะฌ้ีละแอวโ้ลเ้วเ้ว ๊
ฌอ้งโพลง้เคิงลา้งบา้-อะ้ช้ิทางซ๊าน้ีงกแช่แยวแ้มม้๊าทางไท-้อะ้ บ่ีซุไ้ละไละแอวโ้ลเ้วเ้ว ๊กแช่เยซูคร้ิเนโพลทา
งอซะ้ด๊ีเปโต ฌอ้งเนโพลทางอซะ้ด๊ีอเพล่ดูลซ๊ีงค๊ีงแฌเ้ดา้ะ ลู่งไค๊นออเวเ๊นโพลทางอซะ้ด๊ีอพูอล้ีงอแฌเ้ยแ่ย ้
เบลลพ๊าฆ่าง แอลู่งอโอทอ้งค๊องเนงอ้ีง แบเดา้ะแบลน้างๆ ซ๊ีงเยา้ลู่งไค๊นออเว๊เนโพลทางอซ้ะด๊ียาเกา้ ฌ้
องเนโพลทางอซะ้ด๊ีอเพล่ดูเลาปะ 
(ทแม ้2:24,32) (1โคเรง 15:3-8) 
 พี่จแดแบอเวีนอจคะดะ้ลา้งจซ้ะลู่งอคางทะแบดอ้งจซ๊ีงเยา้ แบเดา้ะอเว๊ทุแ้บแยด๊ี้อจูงฆุล้โค๊ฌอ้ง
ไจะ้เว๊ ซะ้เมลฌ้ี แยจ้เกทอวี่งคูด๊ีทอไค๊ทึลอ้ ด๊ีเกม๊าอกแช่ จซ๊ีงแบเยา้ แบเดา้ะจโอม๊าลา้งชูล้า้งแกยไดะ้ลอ้ 
แยจ้ดูง้จยางโอดูน่ีทซ๊ีงด๊ีดูน่ีพล่ืงค่างลอ้  
(ทเนโพลทาง 1:17-18) 
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กแช่เยซูดู้นีทลฌลีแอว้เล๊าพ้ะอซูอซ้อง 
 กแช่เยซูไทท้างลู่งทมุคู้ โอลู่งกแช่แยวอ้จูงฆุล้โค๊ เยา้เมะทมุคู้พูฌ้ี ทวี๊งทแนฌ้ี ด๊ีเท่อพี่อโอด๊ีอซยื๊
งอซยอ้งเมง้ฌ้ีเมง้ฌ้ีนอ โอลู่งกแช่เยซูอดูง้อยางอพา๊งละกุอ้เมง้ลอ้  
(1เปโต 3:22) 
 อเวแ๊ดแมบ่ี้นอน่ีแอน้ีง ท่องอช๊างนอเปาโลอซ่ะลมึลา้แบ ฌอ้งแกยไทอ้ซะ้ ไจะ้เอะทม้ืงแฆ่บ่ีอ้ีง ลู่
งกแช่เยซูคร้ิอเมง้นอจอางแมเ้ลาแนไ้จแกโพลง้มืงพูลแฌน้อไวะ ตะ้ท้ืงแฆ่ไจแดไฆวะเวล๊ทีงฆ่าง  
(ทแม ้16:18) 
กแช่เยซูคร้ิแบซ้ะม๊าเฌอกนีแบกะทโอม๊าลู่งอ้ะเซ้ิง 
 กแช่เยซูลเมแบซ้ะท้ิม๊าเฌอกเนิงก๊าอทซองทเซ้ิง ด๊ิทแมลู ด๊ิเนิงแบกแช่เยซูอไฌ่อโกลง้เควน้อแบ 
มอแดทพิ๊กแช่เยซูแบซะ้นอเมเวแ๊ด แบซะ้ม๊าเฌอกุแ้ฌนีแบก๊าทโอม๊าลู่งอเซ้ิงลู่งแบกแช่เยซูคร้ิอซะ้ มอแด้
ไป้ด้ิเฌอกทโอม๊ามางโค๊ไลอซูอซอ้งแมลางไบเ้ฌอกทโอม๊า เฌอกเมอแปลนกทโอม๊าด๊ิเฌอกกีแช่นอลซีแบ 
เมจะนอ กแช่เยซูคร้ิม๊าแบก๊าเฌอกแช่แยวว้ีงฌีแลแอวเ้ฌล้างโอลู่งเฌอกทโอม๊าพา้กุอ้แฌ ้พิ๊มแปลนด๊ิมแม
ชา้แบก๊าเฌอม๊ากทโอม๊าเซ้ิง ลู่งมลางโฌด๊ิกแช่เยซูอทซองทเซ้ิง ด๊ิ ลางโฌด๊ิกแชเยซูคร้ิ 
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กแช่เยซูคร้ิเกเกลลบ่องล้อพิก๊มลท้ีอโอกแช่แยว้ 
 กแช่เยซูโลแ้บอเวแ๊ด “แยจ้เกเกลล้บอ้งนอจเกทอท๊ีงอโตด๊ี้ทม๊าลอ้ โพลง้เมะลโพะจไค๊แบนอลทอ้ง
จแพ่อโอน่างแฌแ้บ นซ๊ืงเมะซีงแฌ๊แยเ้ยา้นอนมซีงแฌ๊จแพ่ปะลอ้ ท่องอ้ีงชู่งแยน๊อนซีงแฌ๊อเวด๊ี๊นแดแบ-อะ้
เยา้” (โยฮาง 14:6) 
 เปโตไคลช๊้าอซ๊ืงเวซี๊งลมู๊งนอไจะ้เว ๊“นซ๊ืงแบเปลงไทน้ซะ้อซ๊าง ฌอ้งแมท้ไฌ่จูงท๊ีงลู่งกแช่เยซูคร้ิอ
เมง้อแซกุอ้แฌล้อ้ บ่ีซุก้แช่แยวล้ท๊ืงน่ีนะน่ีนซ๊ืงทเดเ้ทาเดบ้ะ้ลา้แบ ฌอ้งกแช่แยวม้เกม๊าอวีงฌ้ีแลแ้อวเ้ฌ๊ลา้ง
โอนซ๊ืงล้องกุ ้อแฌ้ล้อ อไฌ่บ่ีโยก้แช่แยวเ้อ้ิงล้างเวเ้อะนซ๊ืงด๊ีนพูนล้ีง ด๊ีโพล้งโอลู่งอไยอ้โยะลมู๊งนอ
เมะเวก๊เยโ่พลง้พี่กแช่แยวกุ้น่ี้เวเ๊ฌ๊อโอนอลอ้”  
(ทแม ้2:38-39) 
 กเย่โพลง้ลู่งอท๊ืงไทน้ะไท้กแช่แยวอ้พูแคว๊ลแฌ้ๆ  นอ น่ีแบทฒ๊าล้างชู้ล้างแกยเยา้ แบเด้าะกเย่
โพลง้ลชู่งเวอ๊พูแควอ๊ลู่งแบลแฌ้ๆ  นอ ลน่ีแบทม๊าน่างชุแ้บ กแช่แยวเ้ซิงทางซะ้ทางด๊ี-อะ้ครึๆ ลอ้  
(โยฮาง 3:36) 
ม๊ากม๊าแบก๊ากทโอม๊าม๊าแบก๊ากแช่แยว้แปลนเฌอเซ้ิง 
 กบ่ีนอจด๊างพื่งวี่ซีง-เออ้ ลู่งกแช่จอวีงซ้ะชูเ้กม๊านซ๊ืงเกล๊างลา้งซ้ะด๊ี-อะ้ เกน่ีชุท้ล่ืงทางพี่อโอด๊ีทม๊า 
เกม๊านอางกีลา้งซ้ะพี่มแมอ้เท่อด๊ีมแบอซ้ะ อนอเกทโบงทแบลู่้งอแบพี่นซ๊ืงเก้ิงเทว๊เอะกแช่แยว ้แม้น
ซ๊ืงซะ้บ่ีซุโ้พลง้ลวา๊งแยอ้ี๊งลฌ้ี แบเดา้ะเกม๊ากแช่แยวเ้ปลงไฆวะนซ๊ืงบ่ีซุน้ทช๊องมองด๊ีนเซิงนซะ้มโอทางกะ้
อซ๊าง ฌอ้งนซ๊ืงมซีงแฌ๊กแช่แยวอ้ซะ้ซีเมะเวม๊ซีงแฌ๊ทเมง้เบฌ้ี้ทเมง้เลแ้บอซะ้ด๊ีมเมง้เลลู่้งอเก้ิงอแบ  
(โรมา12:1-2) 
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กแช่แยว้แพล่แบก๊าเฌอกทเด้เท๊าเด้บ้ะดิ๊แมฌแีบก๊าเฌอกซ้ะ ดิ๊แปลนเฌอม๊ากเกก๊าโพล้งเซ้ิง 
 อไฌ่บ่ีอ้ีงลู่งกแช่แยวอ้โกง้อโบง้อบล้ึอบลางอกยอ้งนอ นซ๊ืงน่ีแบทพอ้งทยล้ิลู่งนชู่งนะเท่อนอ อนอ 
ลเฌ๊ลู่งนทไพะ้ทแมแ้ดเวแ๊บ แบเดา้ะกแช่แยวเ้กม๊านน่ีแบ-อะ้ บ่ีซุโ้พลง้อางปฆา้ลา้งอซะ้แบฆะ้ด๊ีทไฌ่อ้ีงลซี
น่างแฌแ้บ  
(เอเฟโซ 2:8) 
 โพลง้พี่ลแฌเ้ลลู่้งอชู่งไทน้ะไทก้แชเยซูคร้ินอ อเวเ๊กทางกะ้โพลง้อซ๊าง ทล่างวื้งล่างลอ้งลา้งแม่ไฆ
วะเยา้ ทอซ๊างโอทางกะ้ลอ้  
(2โคเรง 5:17) 
 โพลง้ลู่งอตองซ๊าฮะช๊าฮะช๊าเว ๊ด๊ีท๊ืงเวน๊ะเวบ๊แฌ้ๆ  นออเวเ๊กล๊างเวอ๊ฌอ้งอเก เกทางกแช่แยวอ้พูซีบ่ี
นอลอ้ พี่อเกทางกแช่แยวอ้พูนอ กึทางเว๊ด๊ีโพลง้อซวีงอท๊ีงอคล๊ีงอแซเอะ โพลง้เกเว๊อแพ่เอะ กแช่แยวเ้ก
เวอ๊แพ่แมกึ้ทางเวล๊อ้  
(โยฮาง 1:12-13) 
 พิ๊เฌอกเกไทก๊้าโพลง้เซ้ิง อลเมไปเฌอกเกโพลง้แลแ้บ ลเมไป้กทโอทชอ้งทซยางทยะ้แบ ทลูดุนี้นอ
เมเวแ้ด กแช่เยซูคร้ิโอลู่งเฌอกทโอม๊าพา้กุอ้แฌ ้อไฌ่จนอ้ ม๊าเฌอกุแ้ฌโ้อม๊าลู่งกนีแบก๊าทโอม๊าเซ้ิง ทโอม๊า
ลางโฌด๊ิกแช่เยซูคร้ิ 



21 
 

 
 
กแช่เยซูคร้ิแมเวเอเฌอทลาง 
 ลู่งจแพ่อล่างโอนออเชา้โอแอฌอ้งลอ้ จมไทแ้มเ้วเ้อะนซ๊ืงล่างบ่ีนอลอ้ เมะลเมะแบอจลโลแ้บนซ้ืง
แบ จไทแ้มเ้วน้ซ๊ืงล่าง เมะฌอ้งนอลู่งไค๊จมเฌ๊ไทแ้มน่ี้นซ๊ืงล้ีโอด๊ีแย ้บ่ีซุน้มโอลจองฆ่างด๊ีแยน้อลอ้  
(โยฮาง 14:2-3) 
โพล้งเป่าเย๊นอเต้าช้าห้ะช้าดิ๊เอกแช่เยซู 
อมนีโอแบก๊าดิ๊กแช่แยว้ลางชูลางแกย 
 กแช่แยวม้กุท้างอางแมเ้ลาเท่อ ทมุคู้พูอดูลแฌม้ไคลท้าง ด๊ีโพลง้มแน่ฌ๊ากแช่แยวอ้ควี๊เซ๊ลพ๊าฆ่าง
นอกแช่เยซูคร้ิแดเวโ๊อลู่งมุคู้มเฌ๊ลา้ง โพลง้ลู่งอชู่งนะ-อะ้ด๊ีซ๊ืงไฆวะเยา้ลแพนอมม๊าทางไทว้ื่งฌอ้งเฆอ้พี่ก
โอม๊าได้ะลว๊างแย๊นออด๊ีโพลง้ลมู๊งนอ กแช่แยวม้อางกีซยองเว๊ลู่งทเอิงแกล ้มล้ีแดโละซ้ะด๊ีกแช่เยซูคร้ิ
ลู่งทพุพ้า๊ง ฌอ้งกมโอด๊ีกแช่เยซูคร้ิลา้งชูล้า้งแกยครึๆ ลอ้  
(1 เทซาโลนีกา 4:16-17) 
 ฌอ้งจแดแบทล่างช๊ีนา้งยูแ่คว่เท่ออแอว ้พะ้ดูลช๊อง ด๊ีโพลง้ช๊ีนา้งเวอ๊คู ฌางคูโคล๊งคูด๊ีมุคู้ลา้งแม่ไฆ
วะลู่งเมะแซพา้ โพลง้ลแดฌางคุด๊ีมุคู้ลา้แบ จแดแบโพลง้พี่อซ๊ีงไฆวะเยา้เลาด๊ีโพลง้ดูโพลง้ป๊ี ช๊ีเทิงลู่งท
ล่างช๊ีนา้ง ยู่แคว่เท่อนอเมะแซพา้บ่ีซุ้ๆลอ้ ไละแบทอุพ้ะ้ทาง-อะ้ตบล้ึปะ ฌอ้งไละโอลปะเดา้ะแบทอุพ้ะ้
ทาง-อะ้ปะ อนอเกไละทม๊า โพลง้พี่อซ๊ีงเยา้นอแบทตะ้เซ๊ง-อะ้ท๊องลแฌ้ๆ  อทไพะ้ ทแมพ้ี่ทกวิไ้นเวเ้วไ๊ละ
ลแพนออพา้ โพลง้พี่อซ๊ีงปางเลพา้นอปางเลโซ๊งไทอ้ะ้ ทซ๊ีงด๊ีพล่ืงค่างโซ๊งไทโ้พลง้กุอ้แฌพ้ี่อโอเวอ๊พา้นอ 
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ฌอ้งโพลง้กุอ้แฌแ้บทตะ้เซ๊ง-อะ้ท๊องลแฌ้ๆ  อทไพะ้ทแมน้อลอ้ ฌอ้งทซ๊ีงด๊ีพล่ืงค่างนอแบทไควะลา้งไฆ
วะ-อะ้ลู่งมีอา้พา้ (มีอา้ออ้ีงเซอ้เกทซ๊ีงค๊ีงพา๊ลพา๊) กเยโ่พลง้พี่อเมง้ลแบทกวิไ้น-อะ้ลู่งละทม๊าพา้แบนอ แบท
ไควะลา้งไฆวะ-อะ้ลู่งมีอา้พา้ กแช่แยวม้กวะ้ไฆวะเอะอเมะท๊ีงกุอ้โพล่งลู่งอเมะลอ้ง ทซ๊ีงลโอลา้แบ ทแบ
มองแบมะ้ลโอลา้แบ ทฌางลา้งยา้ลา้งลโอลา้แบ ทเจา้ทแช๊ลโอลา้แบ อไฌ่บ่ีอ้ีงทล่างล้ีงล่างลอ้งลา้งแม่ไฆ
วะเยา้  
(ทเนโพลทาง 20:11-15) 
 จช๊ีเทิงดูเซ๊เกลลู่้งพา้แยไ๊ทะ้เยา้ โพลง้พี่อแน่ฌ๊าจลู่งฌอ้งอุพ้ะ้ทางเกลน้อแยจ้มนึฆา้งอเดา้พา้ ฌอ้งจม
อางซกุม้ี้ด๊ี-อะ้ อเวม๊อางแบซกุม้ี้ด๊ีแยป้ะ  
(ทเนโพลทาง 3:20) 
กุ้แฌ้พินี๊พ้าแบไล๊ลไบเย๊โย๊นอ  
 เมแนนซะ้แบซะ้เตา้ชะ้หะ้ชะแบกะ้กแช่เยซูคร้ิม๊าเฌโ้อลู่งนทโอม๊าพา้นอ ม๊าแนนอุพ้า้แบก๊านซะ้ด๊ิ
นทโอม๊าพิ๊มเตา้ชะ้ห้ะชา้แบก๊ากแช่เยซูแคอ้ี้ง ด๊ิม๊าแนนอ่างทางเท่อไป้อเกเท่อลู่งม๊าแนนไคลดางแบกแช่
แยว ้ม๊านอ่างทางเท่อลางโฌด๊ีจะควิฌ้า้ลู่งเท่อเพล้ะ้นอ 
 ทอางทางเท่ออลเมเกทโองแบ มอแดอเกทอางทางพิ๊แนนชอ้งมองฌา้ฌองเยา๊ ด๊ิแนนไคลทางลู่งน
ซะ้พา้เตๆ เจทไคลลู่งโย๊ๆ พิ๊แนนแบซะ้อางโล พิ๊แนนแบซะ้ไคลด๊ิกแช่แยว ้อางม๊ากแช่แยว้เฌล้างโอลู่งแน
นทโอม๊าพา้ 
 โทเยก๊แช่เยซูเฌล้างโอลู่งนทโอม๊าพา้นอ กแช่เยซูมแพล่แนนทเดเ้ท๊าเดบ้ะ้กุม้ี้งด้ิพิ๊นแมแบฌา้นอ  
กแช่เยซูมแปลนแนม๊านเกก๊าโพลง้เซ้ิง ด๊ิม๊าแนนเกก๊ากแช่แยวอ้พู เกทโอม๊าเซ้ิงลู่งกมนีโอแบด๊ิกแช่แยวล้าง
ชูลางแกล โพลง้แบแยวกุ้เ้วท๊โอม๊าลางชูลางแกย กแช่แยวม้แมชา้เฌอกุเ้มิงเนงด้ิลอ้  
 โทเยแ๊นนอางทางเท่อนอ ลเมเทน้มอางทางลโฌด๊ีจควิฌ้า้ลู่งทเพล้ะ้โยน๊อเล่อมีงลเมแบ แนนอาง
ทางเท่อเด๊าแดนไคลดา้งนฌุพา้ง นมไคลเดิงกงัแกนไฌ่นโกลง้กุมี้ง กุนี้ง กุก้ละ ซีกุที้งลอ้ 
 มอแดท้อางทางเท่อพิ๊จควิ้ฌา้ลู่งโอเท่อเพฌ้า้อีงนอ เกอเด่าลู่งเมอเกม๊าแนนเมอไคลเดิงกแช่แยวซี้ 
ม๊าแนเนอไคลจ้โย ๊
กแช่แยวลู่้งไชแ้กล่ง ลู่งอเซ้ิงอซาง ด๊ิโทเ้ท้ิง แยจ๊ะอุพ้า้แบก๊าจซะ้เตา้ชะ้หะ้ชา้แบก๊ากแช่เยซูคร้ิมาเฌล้างโอ
ลู่งจทโอม๊าพ๊าเกแยจ๊แพ่กแช่แยว ้ด๊ิเกกแช่แยวพ้ิ๊แมชา้แบกะ้แยม้๊าพ่องพล้ิด้ิทเดบ้ะ้อซูอซ้องกุมี้ง ม๊ากแช่
แยวแ้พล่แบก๊าแยจ๊ทเด๊เท๊าเด๊บะ้พิ๊จแมแบฌา้นอ ด๊ิแมชา้แยลู่๊งแยจ๊มเกก๊าโพลง้เซ้ิงลู่งแบกแช่แยวซ้ะ้ ม๊ากแช่
แยวแ้มไจไ้ควก๊้าทลฌีลแอวแ้บอซูอซอ้งเล๊าพา้นอม๊าไจไ้ควก๊้าลู่งจทโอม๊าพา้ โอแนลแฌลอ้เกกแช่แยวลู่้งดู้
เท้ิงลู่งจทโอม๊าพา้ แมชา้แบก๊าแยลู่๊งจทโอม๊าเมอฌีทางก๊า ด๊ิม๊าแบก๊าแยท๊ไฌ่ทแบเนงฌางเนงฌาง 

ลู่งมแบกแช่แยวซ้ะ้ อาเมน** 
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 ลเมเทน้เมออางเทิงเท่อกงัไกด๊ิเกแช่แยวเ้ควน้อ้ลเมแบ ม๊าแนนอางเฌิ้งชะ้กโทลู่งนเมอพา้กแช่แยว้
อไฌ่อโกลง้พิ๊โอลู่งไล๊ฌีไล๊แอวพ้า้ด๊ิม๊าแนอางเฌิ้งชา้กโทพิ๊นเมอโอด๊ิโพลง้แบแยว ้เด๊าพา้ เบ๊าพา้ซีเล๊า  

**ทไคล ้“อาเมน” เกทไคลลางเลงอโคน้อเมเวแ้ด “ม๊าอเกจเยน๊อลอ้” 
 

 
ไป้ดิ๊กแช่เยซูคร้ิ เฌอกนีแบก๊าทพ้องพลิด้ิ๊ทมู้งโย๊ 
 1.ทพ่องพลิด้ิ๊ทเด้บ้ะ อไฌ่บ่ีอ้ีงโพลง้กุอ้แฌแ้มท้เดบ้ะ้ ลคล้ึน่ีกแช่แยวอ้ฆ๊ีงอแลแ้บ แบเดา้ะกแช่แยว้
โอด๊ีอโกง้อโบง้อบล้ึอบลาง เกม๊าโพลง้แบโบะไทซ้้ะด๊ี-อะ้ ลไคะเว๊อล่ืงอฆวี้ น่างเมง้แบ เมะเว๊เกม๊ากแช่
เยซูคร้ิแมพ้อ้งพล้ิโพลง้ กแช่แยวเ้กม๊ากแช่เยซูคร้ิอซวงีเกทล่ืงทาง พี่มเกม๊าโพลง้แบโละไทซ้ะ้ด๊ี-อะ้ลู่งทชู่ง
ทนะอกยอ้ง อเว๊แมบ่ี้อ้ีงบ่ีซุ้มเนโพลทางอทเก้ิงทแบ อไฌ่บ่ีอ้ีงลู่งเออูง้นอ กแช่แยวเ้อา้อซ้ะแคว่โพลง้อท
เดบ้ะ้บละ  
(โรมา 3:23-25)  
 บ่ีซุน้ซ๊ืงมซีงแฌ๊โย๊-อะ้ โพลง้ฌางคูพู โอด๊ีอดูง้อยาง พี่มแมพ้อ้งพล้ิไฆวะทเดบ้ะ้ซีลู่งฌางคูโคล๊งคู
โย ้อเวแ๊ดโลแ้บโพลง้ซ๊ีงลไกม้๊าลไกล้แฌน้อไจะ้เว ๊จโลแ้บแนเ้ฌเ้ทิงทาง โชะทางนเชาไทน้เดา้แดเทา  
(มะร้ะก ู2:10) 

(ไป้ดิก๊แช่เยซูคริ ้เฌอกนีแบก๊าทพ้องพลิด้ิท๊มู้งโย๊) 

(ซีง้)

(มางโค้ไล) 

(ทเด้บ้ะ) 

(ทน๊ะทเน๊า) 

(5.ทแคว่จูลโอแบ) 

3 

3 

1
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 2.ทพ่องพลิด้ิ๊ทไค๊แกล่อซูซ้อง โพลง้พี่อแมท้เดบ้ะ้ครึๆ ไดะ้นอ เกโพลง้ลมู๊งฆ่างด๊ีมา้งโคไ้ล่ลอ้ 
อไฌ่บ่ีอ้ีงมา้งโคไ้ล่นอแมท้เดบ้ะ้ลโค๊ลู่งอตอ้งคูเยา้ กแช่แยวอ้พูแควเ๊ฌ๊บ่ีซุแ้มเ้ฌ๊ฌอ้งมา้งโคไ้ล่อทพะทแม ้ 
(1โยฮาง 3:8) 
 โพลง้ลู่งอตองซ๊าฮะช๊าเว ๊ด๊ีท๊ืงเวน๊ะเวล๊แฌ้ๆ  นออเวเ๊กล๊างเวอ๊ฌอ้งอเก เกทางกแช่แยวอ้พูซีบ่ีนอลอ้ 
พี่อเกทางกแช่แยวอ้พูนอ กึทางเว๊ด๊ีโพลง้อซวีงอท๊ีงอคล๊ีงอแซเอะ โพลง้เกเว๊อแพ่เอะ กแช่แยวเ้กเว๊อแพ่
แมกึ้ทางเวล๊อ้  
(โยฮาง 1:12-13) 
 3.ทพ่องพลิด้ี้ทซ้ีง อไฌ่บ่ีโย ้กแช่แยวเ้อโพบง้ฌางคูคู ทอ้งอเกล๊างไฆวะอพูแคว๊โอเว๊ลแฌล้อ้ บ่ีซุ้
โพลง้ลู่งอชู่งเวน๊ะเวล๊แฌ้ๆ นอ ลซ๊ีงลา้งแบเตาแบแตล้า้แบ  แบเดา้ะมน่ีแบทม๊าลา้งชูล้า้งแกยลอ้  
(โยฮาง 3:16)  
 โพลง้อางฌูงเท่อตมละเท่อลแพนอเฌ๊อางฌูงเท่อ แมซ๊ี้งเท่อ แมเ้ฌ๊ฌอ้งเท่อนอลอ้ เมะยี๊แดจเฌ๊บ่ีซุ้
โพลง้มโอด๊ีทม๊าลู่งอกูง้ๆ ล๊าๆ นอลอ้  
(โยฮาง 10:10) 
 4.ทพ่องพลิด้ิ๊ทน๊าทเน๊า จมอางท่างเท่อด๊ีจแพ่ ฌอ้งอเวแ๊ดมเกล๊างเอะนซ๊ืงโพลง้แมช้า้เท่อลแฌแ้ด
เด้าะอเว๊นอมโอด๊ีนซ๊ืงครึๆ ลอ้ อนอเมะเว๊วีงฌ้ีแลแ้อวพ้ี่มปละ้ลา้งทอท๊ีงอโตลู่้งกแช่แยวอ้ฌะอไฌ่นอ 
โพลง้ฌางคูโคล๊งคูฮะน่ีเว๊ลซีแบเป๊งน่ีแดเวล๊ซีแบ ลซีงแฌ๊อเว๊แดแบ แบเดา้ะนซ๊ืงเวแ๊ฌ้-อะ้ลอ้ อเว๊แดโอด๊ี
นซ๊ืง มโอลู่งนซะ้พา้ลอ้ พี่จมไทน้อจลเกม๊านซ๊ืงโอกะ้แดเวล๊แฌแ้บ จมเฌไ้ทโ้อด๊ีนซ๊ืงลอ้  
(โยฮาง 14:16-18)  
 แบเดา้ะโพลง้แมช้า้เท่อ เมะเว๊วีงฌ้ีแลแ้อวพ้ี่จแพ่มเกม๊าอเฌ๊ลา้งลู่งจเมง้จแซลแฌน้อ มซองมซ๊าง
เอะนซ๊ืงทกุอ้เมง้ ด๊ีมด้ึเกม๊านนางแบทกุอ้เมง้พี่จโลแ้บนซ๊ืงเยา้นอ จเกล๊างเอะนซ๊ืงทมึทพา้ จทมึทพา้พี่จ
เกล๊างเอะนซ๊ืงนอ จเกล๊างเอะนซ๊ืงลดอ้งซุ้โพลง้ฌางคูโคล๊งคูเกล๊างเว๊แบ แบคู่ซ้ะอ้ึเท่อลฌ้ี ซ้ะเมซ้ะไพล้
เท่อลฌ้ี นซ๊ืงแน่ฌ๊าจโลแ้บนซ๊ืง จมไท ้ฌอ้งจมเฌ๊โอไทด๊ี้นซ๊ืงเดา้ะ นซ๊ืงเมะเอแยน้อ พี่จไทโ้อด๊ีจแพ่นอนม
ซะ้อวีงซ้ะโทะลอ้ เมะเวจ๊แพ่ดูน่ีแยไ้ดะ้ลอ้ จโลเ้วน้ซ๊ืงเท่อนอ บ่ีซุ้ทมกึทางฌอ้งเยา้ นมนะแยะ้ลอ้จไคลด๊ี้
นซ๊ืงซีลไยะลา้แบ เป๊งน่ีโพลง้ฌางคูโคล๊งคูอคูแซย่ เฌ๊เว๊ จลโออเว๊อดูง้อยางอแช๊ละน่างเมง้แบ แบเดา้ะ
โพลง้ฌางคูโคลง้คูแบซีงแฌ๊จเอจแพ่ดูมะ ทบ่ีนอจชู่อลู่งเนอ้แท๊กุอ้เมง้ลอ้ เฌเ้ทิงทางเซอ้ เกม๊ากล้ี  
(โยฮาง 14:26-31)  
 จซีงแฌ๊เมาน่างทน้ะทโน๊งพี่กแบ-อะ้ค๊องเนงอ้ีง อางเพ๊งลา้งด๊ีกแช่แยวอ้ฆ๊ีงอแลอ้โฌ่งอพา้ง พี่อ
เซ๊มเนโพลทางเอะเฆอ้โคะ ลซีแบเฆาะลอ้  บ่ีนออซุพ้ี่กเซิงแช่ซะ้แช่นอ วงีฌ้ีแลแ้อวแ้มช้า้เฆอ้ อไฌ่บ่ีอ้ีงกล
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ซีงแฌ๊แบเก้ิงกอางท่างเท่อด๊ีกแช่แยวบ่ี้จะเล ้แบเดา้ะวีงฌ้ีแลแ้อวล้อ้อวีงซะ้ชูเ้ท่อลู่งกฌ่าง พี่โพลง้ไคลเ้วล๊ซี
แบ  
(โรมา 9:18,26)  
 แบคู่ซะ้อ้ึทน่างเมง้ลฌ้ี แบเดา้ะกุอ้พา๊พี่นซ๊ืงชูแพเท่อ เกม๊า นอางท่างด๊ีกแช่แยวกุ้อ้เมง้พี่นแบซะ้-อะ้
นอ ด๊ีไจะ้บล้ึกแช่แยวเ้ลาเซิงเลาซะ้กุอพ๊า ฌอ้งกแช่แยวอ้ทมึทพา้ลู่งอแอน่ี โพลง้ฌางคูคูอทซีงแฌ๊นอ มยู่
แควน่ซ๊ืงเซิงซ๊ืงซะ้ด๊ีนทช๊องมองช๊องมะ้ลู่งกแช่เยซูคร้ิอซุน้อลอ้  
(ฟีล้ิปี 4:6-7) 
 5.ทพ่องพลิด้ิ๊ทโอม๊าลู่งทแคว่จูลโอแบ กแช่แยวอ้างลึน่ีเวเ้ฆอ้ลู่งลไตล้า้งฌางคูโคล๊งคูไดะ้แบเยา้ 
เกม๊ากเกอเท่อพี่กมโอลู่งกแช่เยซูคร้ิอซุ ้บ่ีซุก้มเกโพลง้ฌ้ีโพลง้แอว ้ด๊ีกทไพะ้ทแมลโอแบลู่งกแช่แยวอ้เมะ
แซพา้ ลู่งกแช่แยวเ้อเฆอ้อกยอ้งนอ ทกุอ้เมง้เกทางบ่ีซุก้แช่แยวอ้างกีลา้งเวอ้ซะ้เยา้ ด๊ีแบอซะ้แมเ้ว ๊อเวอ๊างลึ
น่ีเฆอ้เกม๊ากเกอพูอล้ีงลู่งกแช่เยซูคร้ิอซุ ้อนอ เกกแช่แยวอ้ทช๊องมองพี่ออางกีลา้งเวเ้วลู่๊งอตอ้งคูนอเยา้  
(เอเฟโซ 1:4,11) 
 กเกแช่แยวอ้จูงง่างพี่อแบทไตท้าง-อะ้ลู่งกชเยซูคร้ิอซุ้นอ บ่ีซุ้มเกม๊ากแมท้อฌ้ีพี่กแช่แยวแ้ด้เว ้
เอะเฆอ้เกม๊ากแมเ้ลากชูอ้ี้ง  
(เอเฟโซ 1:2-10)  
 แบเดา้ะกไจะ้บล้ึแช่แยว ้พี่เอเกม๊ากนา้เท่อเฌ๊เวลู่๊งกกแช่เยซูคร้ิ ทบ่ีนอ ด๊างพื่งวี่ซีง-เออ้ อางกีลา้งน
ซ๊ืงซะ้เมะเฌิงเมะค๊า แมเ้ท่อลู่งกแช่แยวอ้ฌ่างเลาเซิงเลาซะ้ไชะ้ นซ๊ืงซีงแฌ๊เยา้พี่นแมเ้อะกแช่แยวอ้เท่อนะ้
นอ ลเมะอเกทแมโ้ปล้ๆ  แบ  
(1โคเรง 15:57-58)  
 กซีงแฌ๊ทกุอ้เมง้พี่อกึทางนอ กแช่แยวเ้กม๊าเว๊อเกทางทอฌ้ีลู่งโพลง้พี่อเอกแช่แยวน้ออฌ่าง เมะเว๊
โพลง้พี่กแช่แยวอ้างลึน่ี-อะ้นอลอ้  
(โรมา 8:28) 
 พี่จมไทน้อจลเกม๊านซ๊ืงโอกะ้แดเว๊ลแฌแ้บ จมเฌ๊ไทโ้อด๊ีนซ๊ืงลอ้ โม่โคะเดา้ะนอโพลง้ฌางคูโคล๊.
คูลแดแยลา้แบ แบเดา้ะนซ๊ืงมแดแยล้อ้ ลู่งจโอม๊าอกยอ้งนอนซ๊ืงมโอม๊าปะลอ้ ลู่งม่ืงลน้ืงแยน๊อนซ๊ืงมซีง
แฌ๊จโอลู่งจแพ่อซุ ้ด๊ีนซ๊ืงโอลู่งจซุ ้ดอ้งซุจ้โอลู่งนซุป้ะ  
(โยฮาง 14:18-20) 
 จลกุ้นซ๊ืงเกจเพล่ลา้แบ กแช่แมท้เลน้ออเพล่อบางลซีงแฌ๊ฌู-อ้ะแบลอ้ แบเด้าะกเย่จแน่ฌ๊าด๊ีจ
แพ่นอจโลแ้บนซ๊ืงกุอ้เมง้ลอ้ ลู่งอกยอ้งบ่ีนอจกุน้ซ๊ืงเกจฌุพ้างลอ้ นซ้ืงลอางลึน่ีแยแ้บ จอางลึน่ีนซ๊ืงลโค๊ลอ้ 
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จอางกีล่างนซ๊ืงเกม๊านล้ีเท่อด๊ีซูงทางแซทาง เกทซูงทางแซทางลู่งอเฌ่ิงอค๊าครึๆ บ่ีซุ้นซ๊ื.เมะอางท่าง
เท่อด๊ีจแพ่เมง้ฌ้ี เมง้ฌ้ีลู่งจเมง้จแซนอ อเวเ๊มเกล๊างนซ้ืงกุอ้เมง้ลอ้  
(โยฮาง 15:15-16) 


