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เลือง เน ปอน แต อํา เทิจ



เญิม ตา อิง นัน พะเจา ปอน แจ็ย ทูดซะวัน จือ 

กาเบียน เล็ห และ อัหเม มา ล็อง จือ มาลี 

ทูดซะวัน กาเบียน ดวัห มาลี แค็ย “มัห 

และ จ็อง พลุห เมบ็ย ควันอัหคย็อง ซิห 

จือ ควัน นัน แค็ย เยซู นํา นัน และ 

เปน จ็อง เซียล 

แค็ย ควัน พะเจา ตี 

ทึห ซุด คับ และ 

เปน จ็อง ซุด 

เจ็น จัก”



มาลี งืด กา ซวน ออย ทูดซะวัน กาเบียน 

แค็ย “นา เลาะ เปน จัก ปอน เอ็ห ญอน 

เอิญ แอ็ย เกย ปอน โอย คับ อัหคย็อง?” 

ทูดซะวัน กา ดวัห มาลี แค็ย 

“นังซะมาล เลาะ เล็ห เจ็น 

พะเจา และ บิห เล็ห 

คอม มัห คับ ควัน 

มัห เปน ควัน พะเจา”



ทูดซะวัน ดวัห มาลี แค็ย “มู มัห เอลีซาเบด 

ญะ แบย็ห ลวจ เญิม นัวะ เน กา จ็อง มพุล 

เมียน โนย เน กา เปน เลือง 

เลาะ แพยก” ลวจมานัน 

แอ็ย อิง เดอ มาลี จัก 

แอว และ เอลีซาเบด 

เมบียล กา 

นะมัดซะกาน

พะเจา เลิม 



มาลี ปอน มาย ละ คับ 

อัหคย็อง มา ล็อง จือ 

โยเซบ โยเซบ กา ลุหแจ็ย 

เญิม เมิจ แค็ย มาลี จ็อง 

มพุล นํา กึด แค็ย 

มาลี จอ็ง มพุล คับ 

อัหคย็อง ล็อง ซอ 



ทูดซะวัน เอ็ห พะเจา เล็ห กูด เมพาะ 

โยเซบ ดวัห แค็ย “ควันแยด ล็อง เน เปน 

ควัน พะเจา มัห ปอน จวย มาลี แซม เยซู”



โยเซบ ปง กํา กา อัง ตาม พะเจา ดวัห คับ นํา กา อัง ตาม กดบาน

เมือง ตี เปน กดมาย แมะ ญอน ตาม กดมาย นัน โยเซบ คับ มาลี 

กา ต็อง จัก ตอห พาซี ตา เมือง 

เบดเลเฮม ตี เปน 

เมือง เกิด โยเซบ



เญิม เมบียล เปย ล็อง ควะ 

อุ ตา เมือง เบดเลเฮม มาลี 

และ เกิด ควัน แต โยเซบ 

และ ตีโอย คะนา 

กา แอ็ย เมบ็ย 

ญอน จู ตี ป มด 



แต โยเซบ เมิจ ซิห กอกมบัว พะเยซู กา เมบ็ย ตัน มาลี กา 

พยะ ละ พะเยซู ตา มพ็อห มพ็อห แญ็น 

ตี อัห ซิห พา มบัว



ญัวห ตาม นัน เมบ็ย คยัม แซม แปะ อัห เติบ แปะ อุ ทูดซะวัน 

เอ็ห พะเจา กา เล็ห แมยะ นัง มัด อัห คับ 

ดวัห เลือง 

เลาะ โอน 

อัห เมิจ



ทูดซะวัน อู แค็ย “งิ นัวะ เน คยัม ตี และ จวย แป จู ล็อง คือ 

พะเยซู เล็ห เกิด ตา เมือง ดาวิด แป และ 

ปอน เมิจ ควันแง 

ปล ปล 

มพอด โอย 

อุ ตา มพอ็ห 

มพ็อห 

แญ็น” 



มา มพาล เลิม เมบ็ย ทูดซะวัน มา มู เล็ห อวดเอิด พะเจา เลิม อู 

แค็ย “คยอ จี พะเจา ปอน ลับ กานอวดเอิด ตี 

ทึห ซุด คยอ จี พะเจา โอน คยัม 

เติงมด 

ตา โลก เน 

เลาะ อุ” 



คยัม แซม แปะ เลิบ เลิบ จัก ตา กอกมบัว อัห กา 

เมิจ ควันแง คับ มาลี โยเซบ อุ ตัน ลวจมานัน อัห 

ดวัห เลือง เลาะ เน คับ จู ล็อง แค็ย เปน จัก ตาม 

ตี ทูดซะวัน ปอน ดวัห อัห เลือง 

พะเยซู 



เญิม ควันแง ปอน ซีซิบ งิ โยเซบ คับ 

มาลี ซับ พะเยซู จัก ตา โบด แน็ย เมือง 

เยลูซาเล็ม ตา โบด ตัน เมบ็ย 

คยัมลับแจ็ย พะเจา เปย 

ล็อง อัหคย็อง จือ ซิเมโอน 

อัหเม จือ 

แอนนา  

เมบียล กา 

อวดเอิด 

คอบคุน 

พะเจา ญอน 

ควันแง 



เติง เปย ล็อง เมิจ จํา แค็ย พะเยซู เปน 

ควัน พะเจา เปน คยัม ตี จวย ละ จี โปน   

โยเซบ ปอน ทวาย เซมพิลาบ มา 

กู ญอน เน เปน กด เอ็ห 

พะเจา ตี ดวัห แค็ย คยัม ตุก 

จู ล็อง ควน ซับ 

เซมพิลาบ มา กู 

จัก ทวาย 

เญิม อัห 

มอบ ควัน 

โอน พะเจา 



ลวจมานัน เมบ็ย มู 

โหลาจาน เล็ห เจ็น ตา 

เมือง เพียะ เล็ห งิ มืล 

ลวง จัก เมือง 

เยลูซาเล็ม 

ญอน อัห มืล เต็ก เมิญ แพยก 

มู โหลาจาน ซวน ออย แค็ย “ควันแง 

ตี เกิด เล็ห เปน เจา เอ็ห คยัม ยิว อุ 

คะนา? อิห และ จัก นะมัดซะกาน นํา”



เญิม กะซัด เฮโลด ปอน ปง เกียว 

คับ โหลาจาน นํา กา ตุกแจ็ย 

กา เจิน มู โหลาจาน เล็ห และ 

แจ็ย ลอด เล็ห ลวจมานัน กะซัด 

เฮโลด อู แค็ย “จัก เต็ก และ 

ควันแง จี เมิจ เญิม เมิจ ลวจ เล็ห 

ดวัห เอิญ เดอ ญอน เอิญ และ 

จัก นะมัดซะกาน นํา เติง” แต เฮโลด 

จุ นา ตี ซะเละ 

นะ เฮโลด 

และ เมบิล 

พะเยซู



เมิญ ซับ ลวง โหลาจาน จัก ตา 

เจียง ตี มาลี โยเซบ อุ คับ ควันแง 

เญิม มู โหลาจาน จัก โพยว ตัน 

ลวจ อัห มอบ ทองคํา กํายาน คับ 

มดยอบ โอน พะเยซู



พะเจา ดวัห โหลาจาน แค็ย “อํา วัล 

จัก และ เฮโลด เนอะ แป วัล ตา 

เจียง ลวง ซอ ญอน เฮโลด และ 

เมบิล พะเยซู” เฮโลด นค็อด กา 

แจ็ย เมบิล ควันแญด อัหคย็อง 

เติง มด 

ตา 

เมือง เบดเลเฮม



แต พะเจา เล็ห กูด เมพาะ 

โยเซบ แจ็ย ซับ ควันแง คับ 

มาลี ปด จัก ตา ปะเทด 

อียิบ เฮโลด กา ลวจ แอ็ย 

ปอน เมบิล ควัน พะเจา 



เญิม เฮโลด เปล ลวจ 

โยเซบ มาลี คับ พะเยซู 

ญาย จัก ลํา ปะเทด 

อียิบ

อัห จัก อุ ตา เมือง นาซาเลด ญัวห อ็อห 

ทะเลซาบ กาลิลี ตา ปะเทด อิดซะลาเอว 



เมบ็ย พะเยซู

เลือง เน เล็ห เจ็น ตา พะคัมพี

มัดทิว 1– 2, ลูกา 1–2

“กําอู พะเจา ซอง ลวง ละ เมิจ คับ โอน กํากึด

คยัม ทํามะดา”   ซะดุดี 119:130



ตอนซุด



พะคัมพี ดวัห เลือง พะเจา ตี เลาะ พะเจา ตี แอง โลก โซะ จ ีแอ เมิจ จํา ออ 

พะเจา เมิจ จํา แค็ย แอ อัง อีนา แอ็ย เลาะ แซะ บยึ พะเจา แค็ย ตี แอ อัง นัน เปน 

บาป เญิม แอ เมบ็ย บาป แอ กา เปล แต พะเจา ลัก แอ ซะเละ นํา โอน ควันอัหคย็อง 

ออ มา ล็อง จือ พะเยซู เล็ห เปล ตา ลํากางเคน ลับ โตด บาป แตน แอ จู ล็อง แต 

เญิม เปล ลวจ พะเยซู ลบ ลีด เล็ห! ทา แอ เจือ พะเยซู คับ อะทิทาน อู จือ นํา คยอ จี 

นํา ญกโตด บาป เติง มด ตี แอ อัง พะเยซู กา ญกโตด โอน แอ คับ นํา กา 

เล็ห อุ คับ แอ! แอ กา เมบ็ย ซีวิด อุ คับ พะเยซู ซุด เจ็น จัก 

ทา แอ เจือ แค็ย เลือง เน เมบ็ย ซะเละ แอ อะทิทาน คับ พะเจา อังงกัดเน 

“พะเยซู ตี ลัก เอิญ เจือ แค็ย มัห เปน พะเจา เล็ห เปน คยัม ตา โลก เน เปล แตน 

บาป เอิญ เญิม มา นวะ เน มัห เมบ็ย ซีวิด อุ คยอ เจิน มัห กูด เล็ห ตา ซีวิด เอิญ 

คับ คยอ ญกโตด บาป เติง มด เอ็ห เอิญ ละ เอิญ เมบ็ย ซีวิด แมะ คับ งิ แมะ 

เอิญ และ ปอน จัก อุ คับ มัห ตา ซะวัน ซุด เจ็น จัก คยอ จวย เอิญ ละ 

จี ปง กํา มัห เปน ควัน มัห เต็ก ลวง มัห อาเมน”

อาน พะคัมพี อะทิทาน คับ พะเจา จู ง!ิ   ยอน 3:16
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