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เลือง เน ปอน แต อํา เทิจ



เมบ็ย อัหเม มา ล็อง ญ็อง อุ ตา นวาง ตัน 

นัน เมบ็ย เนซียง เดือด อ็อห นํา 

ทัล ออย เติง ตุกอก ตุกแจ็ย 

ญอน อัห และ เมบิล 

ควัน อัหคย็อง นํา อัหเม 

ล็อง นัน เปน มาลี 

นํา ญ็อง อุ ญัวห ญัวห 

คับ ตี อัห จด เล็กจํา 

ตา ปยู พะเยซู 

ติด ละ ตา 

ลํากางเคน



เลือง เน เกิด เล็ห ปอน 

อังงกัดนา? พะเยซู ตี เมบ็ย 

ซีวิด ตี เลาะ ญอน อีนา ซัง 

นํา เปล อังงกัดเน? 

ญอน อีนา 

พะเจา ละ โอน 

ควันอัหคย็อง 

มา ล็อง เอ็ห ออ ละ เปล 

ตา ลํากางเคน อังงกัดเน? 

พะเยซู ปอน อัง ลุห อีนา โอะ? 

งึ พะเจา อัง ลุห เติง ออ?



แอ็ย เจอ! พะเจา แอ็ย ปอน 

อัง ลุห! พะเยซู กา แอ็ย ปอน 

อัง ลุห อีนา! พะเยซู เมิจ อุ 

ลวจ แค็ย มา งิ เปด ตอง เปล 

ญอน คยัม แอ็ย เลาะ และ 

เมบิล นํา เญิม พะเยซู ควะ 

แยด อุ คยัมลับแจ็ย พะเจา 

จือ ซิเมโอน ปอน ดัวห เลือง 

ตุกแจ็ย เน คับ มาลี ลวจ



วาล นัน เปย แพะ งิ 

ตี อัห และ เบิล พะเยซู 

เมบ็ย อัหเม มา ล็อง ก็อง 

นําอบ เล็ห ทุก ซิห ตา ปยู 

พะเยซู ลูกซิด นํา จม 

แค็ย “อัหเม ล็อง เน อัง จี 

เจียะ เงิน ลือ ลือ”  แต พะเยซู ทวาล 

อัห แค็ย “อัหเม ล็อง เน อัง ซะ ตี เลาะ 

นํา เล็ห เพิจ นัง เอิญ วาล ตี อัห และ เทิ๊บ เอิญ”



ลวจมานัน ลูกซิด พะเยซู มา ล็อง 

จือ ยูดาด เปน คยัม เทิจ พะเยซู  

โอน แป อาจาน จ็อง คยัม ยิว   

นํา และ จี พะเยซู โอน อัห เญิบ 

เพือ เงิน 30 เลียน 



ตา งานเลียง ปดซะกา เปน งาน จ็อง 

เอ็ห คยัม ยิว พะเยซู ปอง ซา เปน คาบ 

ซุดทาย คับ ลูกซิด ซิบซอง ล็อง นํา อู 

เลือง พะเจา เปน จ็อง คับ อู กําซันญา 

เอ็ห พะเจา ตี เมบ็ย ละ โอน คยัม ตี ลัก นํา 

ลวจมานัน พะเยซู กา เพก คะนมปง โอน 

ลูกซิด คับ แจก จอก ออกองุน 

โอน ตา อัห นํา กา 

อู คับ อัห แค็ย “เน 

เปน นัง คับ เมียม 

เอิญ ตี เอิด เล็ห ลาง บาป 

จี อังงกัดเน เพือ กึดและ เอิญ”



พะเยซู อู คับ อัห จู ล็อง แค็ย “แป จู ล็อง และ พยะ แอม เอิญ”  

แต ลูกซิด มา ล็อง จือ เปโต อู คับ พะเยซู แค็ย “ญะ อัห ซอ 

และ พยะ แอม มัห แต เอิญ แอ็ย พยะ มัห” พะเยซู กา ทวาล 

นํา แค็ย “แจ็ล เปด วาล แก็ย ตอด เปย ดึบ มัห กา อู แค็ย ออ 

แอ็ย เมิจ จํา เอิญ 

แพะ ดึบ”



แจ็ล นัน พะเยซู จัก 

อะทิทาน ตา ซวน 

เกดเซมานี มู ลูกซิด ตี 

จัก คับ นํา กา โอย มด 

พะเยซู อะทิทาน แค็ย “เอา 

เฮย! ทา มัห ปอแจ็ย กา 

คยอ จี มัห จวย เอิญ โปน 

จัก ตุกญาก เน ฮะ แต คยอ 

ละ จี เปน จัก ตาม แจ็ย มัห 

อํา จี เปน จัก ตาม แจ็ย 

เอิญ ฮาก” 



พวมนัน พะเยซู อู แอ็ย ตัน ซุด เนซียง  ยูดาด 

กา ซับ เล็ห อัห แซะ ล็อง เญิบ นํา แต พะเยซู 

แอ็ย ปด แอ็ย ซู ญอน นํา เมิจ จํา แค็ย ตี 

อัห เญิบ นํา เน เปน กํากึด พะเจา 

แต เปโต ตอซู นํา ปอก โนทล 

ลูกนอง อัห มา ล็อง กุด 

เล็ห พะเยซู ซะลาง ละ 

เปโต คับ ลักซา 

โอน ละ จี เลาะ 



อัห ซับ พะเยซู จัก ตา เจีอง อาจาน จ็อง คยัม ยิว ตัน อาจาน 

อัห โซะ แจ็ย พะเยซู เปล เญิม นัน เปโต เต็ก ดอม ออย 

อุ จน กูด พด ตา ตีอุ อาจาน 

จ็อง นํา กา คุด จืล โอด 

อุ คับ ลูกนอง อัห 



เญิม เปโต จืล โอด อุ อัห กา ซวน ออย นํา แพะ ดึบ แค็ย “มัห 

ปอน อุ คับ พะเยซู ควะ โอะ?” แต เปโต เทียง นัง ออ เติง แพะ 

ดึบ คับ คิน นัง แค็ย ออ 

แอ็ย ปอน อุ คับ พะเยซู 

เปน เมียน งัด ตี พะเยซู 

อู ละ แค็ย เปโต และ 

เทียง นัง แพะ ดึบ 



พวมนัน แก็ย กา ตอด เปโต 

ซะลุห โนทล กึด ออย กํา ตี 

พะเยซู อู คับ นํา แค็ย “วาล แก็ย 

ตอด เปย ดึบ มัห และ อู แค็ย 

ออ แอ็ย เมิจ จํา เอิญ แพะ ดึบ” 

เญิม เปโต ซะลุห โนทล กา 

ตุกแจ็ย คับ เญิม ซมแจ็ย 



ยูดาด กา ตุกแจ็ย ตี ปอน อัง ลุห   

ญอน นํา เมิจ อุ ลวจ แค็ย พะเยซู 

แอ็ย ปอน อัง อีนา ลุห ยูดาด ซับ 

เงิน 30 เลียน จัก คืน โอน แป 

อาจาน จ็อง แต อัห 

แอ็ย เอิด คืน 



ยูดาด กวาง แอม เงิน กา 

มืล ปด จัก คับ นํา เอิด 

นทัล ท็อก งคอ เปล 



แป อาจาน จ็อง มอบ พะเยซู โอน ตา 

พูวา จือ ปลาด ปลาด กา ดวัห อัห แค็ย 

“เอิญ แอ็ย เมิจ แค็ย อัหคย็อง ล็อง เน 

อัง ลุห อีนา” แต แป มู คยัม 

แซะ นัน กา งกยอ แค็ย 

“เค็ง นํา ละ ตา กางเคน! 

เค็ง นํา ละ ตา กางเคน!” 



ซุดทาย ปลาด กา เอิดแจ็ย คยัม แซะ 

นํา ดวัห อัห จี เค็ง พะเยซู ตา ลํากางเคน 

มู ตาฮาน มบัด คัล พะเยซู คับ โจห มัด 

นํา อัห เอิด เลียะ ทาญ แอง เปน มงกุด 

ซุก ซิห ตา กึ พะเยซู ลวจมานัน เค็ง 

พะเยซู ตา ลํากางเคน จน เปล



พะเยซู เมิจ อุ ลวจ แค็ย และ เปล อังงกัดเน คับ นํา ควะ เมิจ 

จํา แค็ย กานเปล เอ็ห นํา และ ซับ เล็ห กานญกโตด โอน คยัม 

บาป ตี วัล เล็ห และ นํา เนดะ พะเยซู เมบ็ย 

โจน เปย ล็อง อัห เค็ง ละ เมียน 

โนย มา ล็อง นัน เจือ พะเยซู กา 

ปอน กย็อห ซะวัน โนย มา 

ล็อง ตี แอ็ย เจือ กา 

แอ็ย ปอน กย็อห 



พะเยซู ทอละมาน อุ แซะ ซัวโมง 

ลวจมานัน นํา กา อู แค็ย “ลวจ เวิจ” 

พะเยซู กา เปล กาน เอ็ห นํา 

กา ลวจ คยัม ตี เมิจ จํา 

พะเยซู กา เอิด ซบ นํา 

จัก เทิ๊บ ละ ตา อุโมง 

มพุง เกียง แนทะ 

เพิ๊ก ละ



ลวจนัน ตาฮาน โลมัน เอิด 

เกียง จ็อง ตึล งอก อุโมง ตี 

ละ ซบ พะเยซู เญิม นัน 

แอ็ย เมบ็ย อัหนา กูด 

จัก กูด เล็ห ตา 

อุโมง นัน ปอน



ทา เลือง ซุด อังงกัดเน เปน เลือง 

แอ็ย เลาะ ซะเละ แต พะเจา 

แอง ซะ เลาะ แพยก

พะเยซู ลีด เล็ห 

เจ็น ตา เปล!



เญิม ตา งย็อห วันอาติด ลูกซิด พะเยซู 

แกด ล็อง จัก ตา อุโมง อัห กา เมิจ 

งอล เกียง จ็อง ตี ตึล งอก อุโมง 

งกิล อุ ลวจ เญิม ทัล ออย 

ลง แน็ย อุโมง กา 

โลง อ็อห แอ็ย เมบ็ย 

อัหนา อุ ตัน 



เมบ็ย ลูกซิด อัหเม มา ล็อง นํา คุด เญิม อุ 

เนดะ อุโมง ตี อัห เทิ๊บ พะเยซู อุแอ็ยอุ 

พะเยซู กา เเบยะ นัง โอน นํา เมิจ! 

อัหเม นัน กา เลาะแจ็ย เลิบ เลิบ เล็ง 

จัก ดวัห มู ลูกซิด แค็ย “พะเยซู 

ควะ ลีด อุ! พะเยซู ลีด เล็ห 

เจ็น ตา 

เปล เวะ ดาย!”



ลวจมานัน พะเยซู กา จัก และ ลูกซิด นํา โอน อัห 

ออย ที ออย ปยู ตี เมบ็ย แนทะ เล็กจํา เน เปน เลือง 

ซะเละ พะเยซู ลีด เล็ห เจ็น ตา เปล! นํา ญกโตด โอน 

เปโต ตี เทียง นัง แค็ย ออ แอ็ย เมิจ จํา นํา พะเยซู 

ดวัห ลูกซิด แจ็ย จัก ดวัห จู ล็อง เกียว คับ เลือง นํา 

ลวจมานัน พะเยซู กา วัล โตะ ตา ซะวัน แต นํา ซันญา 

ละ แค็ย และ อุ คับ แอ จู ล็อง ซุด เจ็น จัก



พะเยซู ลีด เล็ห เจ็น ตา เปล

เลือง เน เล็ห เจ็น ตา พะคัมพี

มัดทิว 26 – 28, ลูกา 22 – 24, 

ยอน 13 – 21 

“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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