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ยอหน์ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย
ชา่บ้าบ ท่ี 1 แต้ม เคอ ชยีา้ง

1 ยอหน์
ยอหน์ โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 น้ี� ยอหน์ พระเยซู

ศิษย์เอก มาง แต้ม ช�ี ไม้ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออืนา
ฮา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ เค่ ป่ีง แน เย� ยอหน์
กงูนา พาจาว มางนา แน ชฺา้ง ออืนา ลาก ป่ี ล่าซ่ี แง� แน
กงูนา พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ ป่ี ล่าซ่ี แง� แน
ยา กงูนา ม่า คู่ ม้าม้า บ่าอา่ ออืนา อางโต แล่ม แล่ ป่ี ล่าง�
ยอหน์ โจ้ดมาย ชา่บ้าบท่ี 2 น้ี โบสถ์ ท่ือโบสถ์� ค่าบายา่ ท่ือ
ม่าง แม้แน เพ้ก มางนา แต้มเคอ ช�ี ยอหน์ โจ้ดมาย ชา่บ้า
บท่ี 3 น้ียา่ ค่าพ่ายา่ อางเม้ง กายอสั แน ชี่ มางนา แต้ม เคอ
ช�ี กายอสั ชฺา้ง นืงบา อางแม่น� ยา ชฺา้ง พระเยซู อางเลิง่
อางแม่น ป่าว กวา่ ชี ออืนา ปล่อง ชชี�ี ยอหน์ โจ้ดมาย คา
โคลาโค 3 ชา่บ้าบ น้ีง แต้ม เมอ ยา ยา่ม่างม่าง คางญ้า�
น้ีแม้แนยาว ยาง จ่ีต่าง น้ียา่ อางฮู่ ค่าตอง อางอา่นอางซ้ืฺอ
ออืนา จ่ีชา่ง ชี ชอ้ด ยา้�

พระเยซู ชฺา้ง ออืนา จ่ีวดีม้าม้า ป่ี มาง
1 กงา นองนา อาม้ือ โจ้ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าชี่ น้ียา่� ชฺา้ง

แฮ้มาง อางเลิง่ ยา่ง เป� ยา พาจาวจ่ีต่าง ชฺา้ง ออืนา จ่ีวี
ดม้าม้า จา ป่ีง มาง ยา้� แน ยา ชฺา้งอางเมิง บ่าจา ฮู เมอ
จ่ีวดี จา ชี มาง ยา้� กงูมู ศิษย์เอก คาโคลาโค ออืยา่ ค่า
ตอง น่าซ่ืง น้ีงยา้ ยาง จ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ คูแอ� แน ค่า
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ตอง แมนือซ่ือ น้ีงยา้ ยางนา กงามยา้ง คูแอ� แน กงู ล่าปู่
น้ีงยา้ ยางนา กงาวา่กงาซาว คูแอ� 2 ชฺา้ง แฮ้ม้า กงูนา จ่ีวี
ดม้าม้า ป่ี ล่าชี่ มาง ยา้� พาจาว ม้า ยางนา ชฺา้ง เกิด้ ลือ ป่ี
ชี�่ น้ีงยา้ ชฺา้ง อมื ยางนา ฮู มยา้ง กงา กาแง� กงู ยางนา
กงามยา้ง คู ยา้เป� ยา พาจาว กงู อางโบง้ มาง ก้อง ท่ืงกงา่
แน จ่ีวดี จาด้ืง ลา มล่าง คางญ้า� ยาว อาม้ือ พาจาว มาง
กงูนา ยางนา กงามยา้ง ป่ี ล่าง ญ้า� 3กงายา่ กงูมู ศิษยเ์อก
คาโคลาโค ออื อางเลิง่ กงามยา้ง กงากยา่ คูชี แฮง้ นองนา
ม่า แบ ป่ี ล่าง� ไม้ นองนา ยางนา นืงบาชี ป่ี ล่าง� แน กงู
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ล่าง แนนอ� ยาว กงูมู คา
โคลาโค น้ีง มือ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง แน พระเยซูครสิต์
เยด่ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ คูแง� พระเยซูครสิต์ พา
จาวอางยา่ มาง ยา้� 4ยาว กงา นองนา อางเลิง่ น้ีเลิง่ แต้ม
ม่า ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงูมู คาโคลาโค น้ีงนา ท่ืงกงา่ แน กยา่
งม่อนซ้า ป่ีง แนนอ�

พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน จ่ีวดี ไจ ยา้ง
5 อาม้ือ กงูยา่ พระเยซู กงูนา อางเลิง่ ม่า แบ ป่ี ล่าชี่ แฮง้

นองนา ชา ม่า แบ ป่ี ล่าง เป� พาจาว ม้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
อางแปล้นอางซ้า ออื ช้อดยา้� แน ยางก้อง อางวื้งอางวา้ง
บ่าจา� 6 จาวา่แน อา่ซ่าง ค่าตอง พาจาว มาง ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แน จ่ี ยาว� อางวืง้อางวา้ง เวอ จ่ีวดี ไจ
แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า แล่จ้อบ เป� ยาว ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้
แน ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ฮากนา กงาแบ ป่ีง อางเลิง่ ม้าม้า บ่า
อา่ แน� 7 พาจาว ม้า อางแปล้นอางซ้า เวอ ด้ืง แง� กงู
อางเลิง่ อางแม่น ฮา เมอ� กงูมู น้ีง มือ พาจาว มาง ก้อง ท่ื
งกงา่ แน อางแปล้นอางซ้า เวอ ด้ืง ชี แน ท่ือชา่งกานญา�
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แน กงูมู น้ีง มือ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ คูแง� แน พระ
เยซู พาจาวอางยา่ ม่าง ซ่ีฺ แฮง้ กงู อางบล่าบ คาโคลาโค ฮา
ชี แฮง้ ชีอ่อ่ก ยาว� กงูนา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าแง�

8 จ้า อา่ซ่าง ค่าตอง อางบล่าบ บ่าจา แน จ่ี แง� ชฺา้ง แฮ้
ม้า ยางต่องยาง ยา้ จ้อบจ่าแล่ง� แน อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้
นา บ่าแบ กงากา� 9 จ้า จาวา่แน กงู อางบล่าบ ฮา ชี ออื
พาจาว กูญ่าม แน อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา มางนา ม่า
ยาว� ยาง กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา อางซี บ่ายู่ ล่า� แน
กงูนา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าง กงูนา เจิน้เจ้อ อางซี บ่าป่ี จา ล่า�
ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� 10 จ้า จาวา่แน กงา
ยา่ อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน อา่ซ่าง จ่ี แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พา
จาว มางนา แล่จ่อบ แน จ่ี ชี แน ท่ือชา่งกานญา� แน ยา
พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ น่าซ่ืง เวอ บ่ากาน แล่�

2
พระเยซู กงูนา ปล่อง ล่าง มาง

1กงา อางยา่ ลาก ออื เวอ� กงา นองนา น้ีเลิง่ แต้ม ป่ี ล่า
ชี่ น้ียา่� ไม้ นองนา อางบล่าบ บ่าป่ี ฮา ล่า แนนอ� จ้า จาวา่
แน กงู อางบล่าบ ฮา คูเวมิ� กงูนา ชฺา้ง ปล่อง ล่าฮู จา แง�
ยา พระเยซูครสิต์ อางกงา่อางเกิง มาง ยา้� ยา พาจาว กงู
อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ด้ืง ยาว ป้า แง� กงูนา อางซีอา
งบล่าบ บ่ายู่ ล่าโจ แน� 2พาจาว ม้า พระเยซู นา กงู อางบ
ล่าบ ฮา ชี แฮง้ อางซี ลาบ แต่น ป่ีชี�่ จ้า กงู อางบล่าบ ออื
แอ่ แน บ่าอา่� จ้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื อา
งบล่าบ ออื คาตา ยา้� 3 จาวา่แน กงู พาจาว มาง ม่า ฮา ป่ี
ล่าง แฮง้ ฮา เค่ ยาว� กงูม แบ คางญา กงู พาจาว มางนา
ม้าม้า ยา้ อางแบ กงากา แน� 4 อา่ซ่าง พาจาว มางนา อาง
แบกงา กาแน จ่ี ยาว� พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ บ่าฮา เค่ แง� ชฺา้ง
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แฮ้ม้า ชฺา้ง แล่จ่อบ เป� แน ยา พาจาว มาง กงูนา อางเลิง่
ม้าม้า แบ มยา้ง ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา ม้าม้า แน บ่าแบ กงากา�
5 จ้า อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พา
จาว มางนา นืงบา โค ยา้ ลาก แง� น้ียา่ ฮา แบ ป่ี แง� กงู
พาจาว มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี แน� 6 อา่ซ่าง
พาจาว มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชแีน จ่ี แง� ชฺา้ง
แฮม้้า พระเยซูครสิต์ แม้แน จ่ีวดี กงาไจ แง�

ฮากนา ลาก ยา้ง
7 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� ลากฮูม ลางกา โว� กงา

น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซ่ืฺอ บ่าอา่� จ้า นองมู น้ี
ยา่ พระเยซูครสิต์ นา ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จาย ยา้ กงาก
ยา่ คูแง� 8 จ้า กานแตว อางเลิง่ กงา อาม้ือ แต้ม นองนา
ป่ี ล่าง น้ียา่� ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซ่ืฺอ แน อางจ่ี กงา กายา้� กงู
พระเยซูครสิต์ จ่ีวดี แน นอง จ่ีวดี โย้เวอ กงามยา้ง คูแง�
ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ีม้า ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซ่ืฺอ แน� ไม้ อางวื้งอาง
วา้ง แฮ้ อามือ ชา เจิก่ อ่อกแอ แง� แน อางแปล้นอางซ้า
ม้าม้า แฮง้ ท่อ ออ้งล้า ป่ีง ญ้า� อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ยา่ อาง
แปล้นอางซ้า แม้แน ยา้ ออ้งล้า แง�

9 อา่ ซ่าง อาง แป ล้น อางซ้า เวอ ด้ืง แงแน จ่ี ยาว�
ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา เม้อ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางวื้งอาง
วา้ง เวอ ด้ืง แงแน ท่ือชา่งกานญา� 10 อา่ซ่าง ครสิเตียนม้
องน้าม ออืนา ลาก แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางแปล้นอางซ้า เวอ
ด้ืง เป� แน ยา อา่ซ่าง มางนา อางบล่าบ บ่าฮาย ป่ี� 11 จ้า
อา่ซ่าง ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา เม้อ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อา
งวื้งอางวา้ง เวอ ด้ืง เป� แน ยา อางวื้งอางวา้ง เวอ ยอ่ ช�ี
แน ยา บ่าแบ จ่าแล่ ล้อเกิง้ ยอ่ แอ แงแน� ไม้ อางวื้งอาง
วา้ง แฮย้า่ ยางนา แมนือ แมปอ แม้แน ฮา เพล่อ ป่ี ป้าน่อ�
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12 กงา อางยา่ อางอี ลาก ออื เวอ�
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ล่าชี่ น้ียา่�
พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ ปาปาย นองนา อางซีอางบ
ล่าบ บ่ายู่ ล่าง แฮง้ ปาปาย ยา้�

13นองมู อางโบง้ เพล่อ คูชี ออื เวอ�
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� นอง พระเยซู
ครสิต์ นา เจ่อ ล้า มล่าง ชี แฮง้ ปาปาย ยา้�

พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง บ่าจา กาซ้ืง แน ฮา เมอ ยา้
จ่ีวดี จา ช�ี

ชฺา้ง อางนู่มอางกาม นอง เวอ� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม
ป่ี ล่าชี่ น้ียา่�

นอง ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ แฮง้ ปาปาย
ยา้�

14 นองมู อางยา่ เพล่อ คูชี ออื เวอ� กงา นองนา โจ้ดมาย
แต้ม ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� นอง พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา
แบกงา กา ชี แฮง้ ปาปาย ยา้�

นองมู อางโบง้ เพล่อ คูชี ออื เวอ�
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� นอง พระเยซู
ครสิต์ นา เจ่อ ล้า มล่าง ชี แฮง้ ปาปาย ยา้�

พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง บ่าจา กาซ้ืง แน ฮา เมอ ยา้
จ่ีวดี จา ช�ี

ชฺา้ง อางนู่มอางกาม นอง เวอ� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม
ป่ี ล่าชี่ น้ียา่�

นอง นาบาตา แฮง่ จา แก่นคา ชี แฮง้ ปาปาย ยา้�
แน นอง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ กูญ่าม แน ฮา เค่ แฮง้ ปา
ปาย ยา้�

แน นอง ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ แฮง้ ปา
ปาย ยา้�

ชฺา้งอางเมิง นา บ่าลาก โจ
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15 ชฺา้งอางเมิง น้ีมางนา แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่อา
งก้อ ออืนา บ่าลาก กานโจ� อา่ซ่าง ชฺา้งอางเมิง น้ีมางนา
ลาก แง� ชฺา้ง แฮม้้า พาจาว กงู อา่โบง้ มางนา บ่าลาก เป�
16 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่� พาจาว กงู อางโบ้ง
มาง ก้อง บ่ากงา จาย ลือ� จ้า ชฺา้งอางเมิง น้ีมาง ก้อง จา
ยล้า ช�ี ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่� ชฺา้ง ออื นื
งบาจาบวา แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ออื ยา้� แน เจอค้อย
กาง ออื ยา้� แน อางเกิ่งอางก้อ บยา่ แน จา ชี แฮง้ จ่ีโอ่ด
ออื ยา้�

17 กาญ่าม เวอ ชฺา้งอางเมิง แน ชฺา้ง ออื ตานฮา ออืยา่
โปยว แอ แง� จ้า ชฺา้ง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่
ออืยา่ จ่ีวดีม้าม้า จา แล แง�

ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา เม้อ ออืนา บ่าเค่ คูโจ
18 กงา อางยา่ ลาก ออื เวอ� กงายา่ นองนา น้ีแม้ ม่า

ล่าแน� น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนืงลีน ยา้งยา้
แน� อางจาม กงา ไกล่า� ค้าแต้ เวอ กงู นองนา ม่า ล่า
ยา่� ชฺา้ง ท่ือม่าง ลือ แงแน� ยา พระเยซูครสิต์ นา ปีนแต
ปีนนา ยา้ เม้อ แง� จ้า อาม้ือ ยา บ่าลือ กาซ้ืง เป� อาม้ือ
ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ พระเยซูครสิต์ นา เม้อ คูง� ยาว น้ียา่ กงู
นา ฮายแบ ป่ี ล่าง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนืงลีน
ยา้ง แท้ ล้า ชาเคอ คางญ้า แน� 19 ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ มาง
นา เม้อ คูชี ออืยา่ ชฺา้ง กงู ก้อง เจิก่ แอ คูชี ออื ยา้� จ้า กาน
แตว ยอ กงู อางมู บ่าอา่� ไม้ จาวา่แน ยอง กงู อางมู ม้า
ม้า แน ยาว� ยอ กงูก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ จาด้ืง แล คูง� จ้า ยอ
กงู ก้อง เจิก่ แอน คูง ญ้า� พาจาว ม้า ยองนา ฮาย กงู ก้อง
เจิก่ แอ ป่ีชี�่ ไม้ กงูนา แบ ป่ี ล่าง น้อ� ชฺา้ง แฮ้ออื กงู แม้
แน ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ แน�
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20 จ้า นองมู น้ียา่ ยองนา บ่าตู่� ไม้ พระเยซูครสิต์ นองนา
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ ป่ี ล่า ป้าน่อ� แฮง้ยา้
นอง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบ คูแง� 21กงา นองนา โจ้ดมาย
แต้ม ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� นอง อางเลิง่ ม้าม้า บ่าแบ แฮง้ ปาปาย
บ่าอา่� จ้า นอง อางเลิง่ ม้าม้า แบ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� แน
นอง มือ อางแบ คูยา้ อางเลิง่ ม้าม้า โยเ้วอ เจิน้เจ้อ บ่าจ่อบ
แน�

22 ยาว ชฺา้ง แล่จ่อบ แฮ้ม้า อา่ซ่าง� ชฺา้ง แล่จ่อบ แฮ้ม้า
ชฺา้ง พระเยซู นา น้ีแม้แน จ่ี ชี มาง ยา้� พระเยซู พาจาว
มาง ซฺาลือ ป่ีชี่ มาง บ่าอา่ แน� ยาว ชฺา้ง น้ีมาง ยา้ พระเยซู
ครสิต์ นา เม้อ ม้า� แน ชฺา้ง น้ีมาง ยา้ พาจาว กงู อางโบ้ง
มางนา แน ยาง อางยา่ มางนา ค่าตอง จ่ีวดีอางซ้ืง บ่าป่ี เพ
ล่อ ม้า�

23 อา่ซ่าง พาจาวอางยา่ มางนา ค่าตอง จ่ีวดีอางซ้ืง บ่าป่ี
เพล่อ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน บ่าเพล่อ� จ้า อา่ซ่าง พาจาวอางยา่ มางนา ค่า
ตอง จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ป่ี แง� ชฺา้ง แฮม้้า พาจาว กงู อางโบ้
ง มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง�

24 น้ีแม้แนยาว พระเยซูครสิต์ ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ กูญ่าม
แน เย้งซฺ้า คูโว� ไม้ จาวา่แน นอง น้ีแม้แน ฮา ยาว� นอง
มือ พาจาว กงู อางโบง้ มาง แน พาจาวอางยา่ มาง ก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ คูแง� 25จาวา่แน กงู พาจาว มาง ก้อง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แลน ยาว� ยาง มือ กงูนา จ่ีวดีม้า
ม้า จา ป่ี ล่าง� ยาง กงูนา ก่ามค่าน ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้�

26 แน อางเลิง่ คาโคลาโค กงา แต้ม ล้า ป่ีชี่ น้ียา่� กงา
อาม้ือ นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่าง น้ีงยา้� ชฺา้ง นองนา ชา จ้อบ
ล่าง ออืนา แม่น แน แล่ม แล่ คูโว แน� 27 จ้า อาม้ือ อา่ซ่า
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งมาง นองนา บ่าจ่อบ ล่า กงา กางลา� ไม้ พระเยซูครสิต์
นองนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ป่ี ล่าง ญ้า�
แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นองก้อง ด้ืง แง�
น้ีแม้แนยาว นอง มือ อา่ซ่างมางนา บ่ากงา ม่าอู่บ ป่ี คา�
ไม้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า นองนา กูยา่งกูเจ้อ
ยา้ ม่ายแบ ป่ี ล่าง� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า
อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แง ยา บ่าจ่อบ เป� น้ีแม้แนยาว นอ ปีน
แตปีนนา ยา้ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ
แล คูง� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นองนา ม่าอู่
บ ล่าชี่ แฮง้แม้แน�

28กงา อางยา่ ลาก ออื เวอ� อาม้ือ ปีนแตปีนนา แน พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แลน คูปาว� น้ีแม้
แนยาว พระเยซูครสิต์ พ่าวลือ แล่ เมอ� นอง มือ เจิน้เจ้อ
นา บ่าแค แน บ่าซ่าจอ เป� 29 นองมู น้ีง อางแบ ยา้� พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา แงแน� น้ีแม้แน
ยาว อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง� พา
จาว มาง อางยา่ เพลิน่ ญา แน�

3
กงู พาจาว มาง อางยา่

1 ฮู ปาว พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า กงูนา นาบาตา ยา้ ลาก
ล่าง� แฮง้ยา้ ยาง กงูนา อางยา่ แน ฮา้ว ล่าง� แน กงูม
แฮแ้ม้ ม้าม้า ยา้ กงาเพล่อ คูง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง พา
จาว มางนา เม้อ ออืยา่ ยางนา บ่าแบ กงากา� น้ีงยา้ ยอง
กงูนา บ่าแบล่ากงา กาแง� 2 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ�
อาม้ือ กงู พาจาว มาง อางยา่ กงาเพล่อ คูงญา� จ้า กงู บ่า
แบ กาญ่าม เวอ กงู บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� จ้า กงู อางแบ
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ยา้ พระเยซูครสิต์ พ่าว ลือ แล่ เมอ� กงู ยาง แม้แน เพล่อ
แน� ไม้ กงู ยางนา ม้าม้า ยา้ กงามยา้ง คูแง� 3 อา่ซ่าง นื
งบาแก่นจ่าง ค่าตอง พระเยซูครสิต์ แม้แน กงาเพล่อ แน�
อางบล่าบ บ่าฮา โจ� ไม้ พระเยซูครสิต์ อางบล่าบ บ่าฮา�

4 ชฺา้ง อางบล่าบ ฮา ออืยา่ ชฺา้ง พาจาว มาง อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ บ่าฮา เค่ ออื ยา้� ไม้ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว
แฮง้ บ่าฮา เค่ น้ียา่ อางบล่าบ� 5นอง อางแบ ยา้� พระเยซู
ครสิต์ บ้าเจอฮาย ชฺา้ง เกิด้ ลือ แงแน� ยา ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา อางบล่าบชอออ่ก ลือ แง� แน นอง อางแบ ยา้� พระ
เยซูครสิต์ อางบล่าบ บ่าฮา แน� 6 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ คูชี ออืยา่ อางบล่า
บ บ่าฮา แล แล่ก้าน� จ้า ชฺา้ง อางบล่าบ ฮาย แล แล่ง ออื
ยา่ พระเยซูครสิต์ นา บ่ามยา่ง กางซ้ืง� แน ยางนา บ่าแบ
กงากา�

7กงา อางยา่ ลาก ออื เวอ� อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี จ้อบ โจ�
อา่ซ่าง อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พระ
เยซูครสิต์ แม้แน ยา้ ชฺา้ง อางกงา่อางเกิง เพล่อ แง�

8อา่ซ่าง อางบล่าบ ฮา แล แล่ง� ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง
ชฺา้ง เป� ไม้ ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ยา้
อางบล่าบ ฮา ลาน ช�ี น้ีงยา้ พาจาวอางยา่ ม่าง ชฺา้ง เกิด้
ลือ ช�ี ไม้ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ล่ากาน แฮง้ ก่างพยา
ลือ แง แนนอ�

9 ชฺา้ง พาจาวอางยา่ กงาเพล่อ คูชี ออืยา่ อางบล่าบ บ่า
ฮา แล่ซ่ีก้าน� ไม้ พาจาว ม้า ยอง นืงบา คล้าว เวอ ด้ืง แง
น้อ� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง แฮ้ออื อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซ่ีก้าน�
ไม้ ยอ พาจาว มาง อางยา่ เพล่อ ป้าน่อ� 10 น้ียา่ กงูนา ฮา
แบ ป่ี ล่าง� อา่ซ่าง พาจาว อางยา่ ม้า แน อา่ซ่าง ซาตาน
แด่ยา่ยอคา อางยา่ ม้า แน� ไม้ ชฺา้ง อางเลิง่ อางกงา่อาง
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เกิง บ่าฮา ออืยา่� แน ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา บ่าลาก ออื
ยา่ พาจาว มาง อางยา่ บ่าอา่ เป�

ลาก ลางกา โว
11นอยา่ พระเยซูครสิต์ นา ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จาย ยา้

พาจาว มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ แง� พาจาว มาง ม่า
อู่บจ่ีต่าง แฮ้ยา่ กงูนา ม่า ลาก ลางกา ป่ี ล่าง� 12 แน กงู
นา คาอนิ แม้แน บ่าป่ี เพล่อ ล่า� คาอนิ ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มาง ชฺา้ง� แน ยา ค่าตอง อางแพ้ มางนา แซ่ ช�ี ยา
บ้าเจอฮานา ค่าตอง อางแพ้ มางนา แซ่ แง� ไม้ ยา อาง
แบ น้อ� ยา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮาย ช�ี แน ยาง อางแพ้ ม้า
อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ชแีน� แฮง้ยา้ ยาง มือ ค่าตอง อาง
แพ้ มางนา เม้อ แง�

13 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาวา่แน
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื นองนา เม้อ ล่ายาว� นืงบาบ่า
ม่าน คูโจ� 14 กงู อางแบ ยา้ กงูมู น้ียา่ จ่ีวีดม้าม้า จา คูง
ญา แน� ไม้ กงู ลาก ลางกาง น้อ� จ้า อา่ซ่าง ครสิเตียนม้
องน้าม ออืนา บ่าลาก แง� ชฺา้ง แฮม้้า ซ้ีฺน ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� 15 อา่ซ่าง ฮากนา เม้อ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า ฮากนา แซ่ ชี
แน ท่ือชา่งกานญา� นอง อางแบ ยา้� ชฺา้ง ฮากนา แซ่ ชี
ออื นืงบา คล้าว โยเ้วอ จ่ีวดีม้าม้า บ่าจา แน�

16พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ ฮา ชี น้ียา่ กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง
ฮากนา ลาก น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� พระเยซูครสิต์
ยาง จ่ีวดี แฮง้ กงูนา ป่ี ล่าชี�่ ยา กงูนา ซ้ีฺ แต่น ล่าง ญ้า� น้ี
แม้แนยาว กงูมู น้ีง มือ ค่าตอง จ่ีวดี น้ีง ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา ป่ี ปาว�

17 จาวา่แน ครสิเตียน อางมู โย้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม
ท่ือม่าง จา แง� ยา อางจาอางปาง� แน ยา ครสิเตียนม้อง
น้าม อางตูกอางพาน ท่ือม่าง นา มยา้ง ช�ี จ้า ยา ครสิเตียน
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ม้องน้าม แฮม้างนา เจิน้เจ้อ บ่าปล่อง� น้ีแม้แนยาว ยา บ่า
จ่ี กงากา� พาจาว ม้า ยางนา ฮาย ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือ
บ่า ออืนา ลาก ป่ีชี่ แน� 18 กงา อางยา่ อางอี ลาก ออื เวอ�
กงา นางนา ลาก ล่าง แน ม่านป่อง แฮง้ แอ่ แน บ่าจ่ี โจ�
จ้า ม้าม้า แน ลาก ลางกา โว� แน ลาก กา ปาปาย อางเลิง่
อางแม่น ฮาย ป่ี ลางกา โว�

พาจาว มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง ยา่ง
19 จาวา่แน กงู ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ม้าม้า แน ลาก

ยาว� กงู กงาแบ แง� กงู พาจาว มาง ชฺา้ง เพลิน่ ชี ม้าม้า
ยา้แน� กงู พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา เมอ� บ่าซ่าจอ โจ�
20กงู นืงบา มาง กงูนา ชฺา้ง อางบล่าบ แน จ่ี ล่ายาว บ่าม่าน
บ่าชู โจ� ไม้ พาจาว ม้า กงู ล่อบ่าปา แบ แง� แน ยา กูยา่ง
กูเจ้อ ยา้ แบ แง�

21 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� จาวา่แน กงู นืงบา มาง
กงู อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แน บ่าจ่ี ยาว� พาจาว มางนา
อธษิฐาน ฮา เมอ บ่าซ่าจอ โจ� 22 แน กงู ยางนา บ้าเจอ
ป้า แง� ยาง มือ กงู ป้า ชี แฮง้แม้แน ยา้ ป่ี ล่าง� ไม้ กงูยา่
ยาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ฮาย เค่ คูง� แน ยาง นืงบาจาบวา แน
ฮายเค่ คูแง� 23พาจาว มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮย้า่� ยา กงูนา
ม่าย พระเยซูครสิต์ ยาง อางยา่ มางนา นืงบาชี ป่ี ล่าง� แน
ยา กงูนา ม่าย ลาก ลางกา ป่ี ล่าง� พระเยซูครสิต์ กงูนา ม่า
อู่บ ล่าชี่ แฮง้แม้แน� 24 ชฺา้ง พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้
ฮาย เค่ ออืยา่� พาจาว มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน กงาเพ
ล่อ แง� แน พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ
แน เพล่อ แง� กงู อางแบ ยา้ พาจาว ม้า กงู ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
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เจ่อ แน เพลิน่ ญา แน� ไม้ พาจาว ม้ายา่ ยาง อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ กงูนา ป่ี ล่า ป้าน่อ�

4
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน อางแด่อางล้า แล่

จ่อบ ยา้ง
1 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� บ่าน่าจ่า โจ ชฺา้ง นองนา

น้ีแม้ ม่า ล่า เมอ� ยอง จ่ีต่าง น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายล้า แน� จ้า แม่น แน เยง้ ฮู ปาโน�
ชฺา้ง แฮ้ออื จ่ีต่าง แฮ้ยา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
มาง ก้อง ม้าม้า ยา้ จายล้า ชี แน� ไม้ อาม้ือ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า บ่าอา่ ออื อางอีบ่าอา่ จา
แง� 2 จาวา่แน อา่ซ่าง น้ีแม้ จ่ี� พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ชี แน� นองมู น้ีง มือ แบ ชี คู ปาว�
ชฺา้ง แฮ้มาง จ่ีต่าง แฮ้ยา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายล้า ชแีน� 3 จาวา่แน อา่ซ่าง น้ี
แม้ จ่ี� พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง บ่ากงา เกิด้
ลือ แน� นองมู น้ีง มือ แบ ชี คู ปาว� ชฺา้ง แฮม้าง จ่ีต่าง แฮ้
ยา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง
บ่ากงา จายล้า แน� จ้า แด่ยา่ มาง ก้อง จายล้า แน� แด่
ยา่ น้ีม้า พระเยซู นา เม้อ แง� ยาว ค้าแต้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
แด่ยา่ พระเยซู นา เม้อ มาง ออ้งล้า แงแน นอง กงากยา่ ชี
น้ียา่� อาม้ือ แด่ยา่ แฮม้้า ออ้งล้าน ญ้า�

4 กงา อางยา่ ออื เวอ� นอ พาจาว มาง ชฺา้ง เป� นอ
ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา เม้อ ออื จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่าจ่า� ไม้
นอง นืงบา คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ จา แง� แน พาจาว มาง อางค่
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องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ แด่ยา่ ออื
นา ก่าจ่าง เป� 5 พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า บ่าอา่ แฮ้ออื
พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา� ยอง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮ้ยา่ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ก่ามกืด กานแอ� แฮง้ยา้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง อมื ยอง จ่ี แฮง้ น้าจ่าง�

6 จ้า กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง เป� ชฺา้ง พาจาว มางนา
อางแบกงา กาง ออืยา่ กงูนา น้าจ่า ล่าง� จ้า พาจาว มาง
ชฺา้ง บ่าอา่ ออืยา่ กงูนา บ่าน่าจ่า ล่า� น้ียา่ กงูนา ฮา แบ ป่ี
ล่าง� พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า อา่
ซ่าง นืงบา คล้าว เวอ ด้ืง� แน แด่ยา่ ม้า อา่ซ่าง นืงบา คล้า
ว เวอ ด้ืง แน� พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี� จ้า แด่ยา่ น้ียา่ แล่จ่อบ เป�

ลาก ลางกา โว
7 กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� แม่น แน ลากฮูม ลางกา

โว� ไม้ ลาก น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ เป� นอง ฮา
กนา ลาก น้ียา่ ฮา แบ ป่ีง นอ พาจาว มาง อางยา่ แน นอ
พาจาว มางนา อางแบ กงากา แน� 8 จ้า ชฺา้ง ฮากนา บ่า
ลาก ออืยา่ พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา� ไม้ พาจาว ม้า
ฮากนา กูญ่าม ยา้ ลาก แง� 9 พาจาว ม้า ยาง อางยา่ ท่ือ
ม่าง แน จา ชี มางนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง ลือ
ป่ีชี�่ ไม้ ยาง อางยา่ มางนา กงูนา จ่ีวดีม้าม้า ป่ี ลือ ป่ี ล่าง
แนนอ� น้ียา่ กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง พาจาว ม้า กงูนา ลาก
ล่าง แน� 10 น้ียา่ ลาก ม้าม้า ยา่ง ยา้เป� ลาก ม้าม้า น้ียา่
กงู พาจาว มางนา ลาก แฮง้ บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง กงูนา
ลาก ล่าง แฮง้ยา้ แน ยาง ค่าตอง อางยา่ มางนา ไจ กงู อา
งบล่าบ แฮง้นา ซ้ีฺ แต่น ลือ ป่ีชี่ แฮง้ยา้�
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11กงา อางชา่ง ลาก ออื เวอ� พาจาว มาง กงูนา ลาก ล่า
ยาว� กงูมู น้ีง มือ ลาก ลางกา ปาว� 12 อา่ซ่าง มาง พา
จาว มางนา บ่ามยา่ง กางซ้ืง� จ้า กงู ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา ลาก ยาว� พาจาว มาง กงูก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพ
ล่อ แง� ยาว พาจาว มาง ลาก แฮง้ กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ
ม้าม้า ยา้ จา� แน กงูมู น้ีง อางอา้น ล่อบ่าปา ลาก กา แล่ง
พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน ยา้�

13 กงู อางแบ ยา้ กงู พาจาว มาง ก้อง ท่ือ ลู่มท่ือเจ่อ
แน เพล่อ ชแีน� ยาว พาจาว มาง กงู ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ
แน เพล่อ ชแีน� ไม้ พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มางนา กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ด้ืง ป่ี ป้าน่อ�
14 กงูมู ศิษย์ เอก เพล่อ คูชี ออืยา่ ค่าตอง แมนือ น้ีงยา้
กงามยา้ง คูแอ� พาจาว ม้า ยาง อางยา่ มางนา ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ซฺาลือ ป่ีชี่ แน� น้ีงยา้ กงู ฮากนา น้ีแม้ ม่า พา
จาว กงู อางโบ้ง ม้า ยาง อางยา่ มางนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง เกิด้ ลือ ป่ีชี�่ ไม้ ชฺา้ง ออืนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ีง
แนนอ� 15 กงู อางแบ ยา้� ชฺา้ง พระเยซู พาจาว มาง อาง
ยา่ แน จ่ี คูชี ออืยา่ แน เจ่อ คูชี ออืยา่ พาจาว มาง ก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ คูช�ี แน พาจาว มาง ยอง ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพลิน่ คูชี แน� 16 กงู อางแบ ยา้� แน อางเจ่อ
ยา้ พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าง แน�
พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา กูญ่าม ยา้ ลาก แง� อา่ซ่าง พา

จาว มางนา แน ฮากนา ลาก แล แล่ง� พาจาว มางก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� แน พาจาว มาง ชฺา้ง แฮม้าง ก้อง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� 17 พาจาว มาง ลาก น้ี กงู นื
งบา นู้เวอ ม้าม้า ยา้ จา� แน กงูมู น้ีง อางอา้น ล่อบ่าปา
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ลาก กา แล่ง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน ยา้� น้ีแม้
แนยาว พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮนื้ง เวอ กงูมู น้ีง มือ พา
จาว มางนา บ่าซ่าจอ โจ� ไม้ กงู พระเยซู แม้แน จ่ีวดี ไจ
ป้าน่อ� 18 กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว� กงู แค
แฮง้ มือ โปยว แอ แง� ชฺา้ง น้ียา่ พาจาว มาง ยองนา วีบ่่า
กไจ ป่ี แฮง้นา แค คูง� น้ียา่ ฮายแบ ป่ีง ชฺา้ง น้ี พาจาว มาง
ลาก แฮง้นา บ่าแบกงา กาแน�

19 ม้างม้าเจ้อ กงูนา ฮาย ฮากนา ลาก ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� พา
จาว มาง กงูนา ลาก ล่าชี่ แฮง้ยา้� แน ยา กงูนา ลาก ลาย
มล่าง คางญ้า� กงู ยางนา บ่าลาก กาซ้ืง แน ฮา เมอ จาย
ยา้� 20 อา่ซ่าง ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา เม้อ� จ้า พาจาว
มางนา ลาก แน จ่ี แง� ชฺา้ง แฮม้้า จ่ี จ้อบ เป� ไม้ จาวา่แน
กงู ครสิเตียนม้องน้าม อางฮู มยา้ง กงา กาง ออืนา บ่าลาก
ยาว� กงู บ้าเจอล้อแม้ พาจาว บ่าฮู มยา้ง กงา กาง มางนา
ลาก แง�

21พาจาว ม้า กงูนา น้ีแม้แน ม่า ล่าง อา่ซ่าง ยางนา ลาก
แง� ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา คาตา แน ลาก โว แน�

5
พาจาว มาง อางยา่ ออื ชฺา้งอางเมิง น้ีงนา ก่าจ่าง ยา้ง

1พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา ไจ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออืนา ฮูพลา ลือ ป่ีชี่ แน อา่ซ่าง เจ่อ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พา
จาว มาง อางยา่ เพล่อ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� จาวา่แน อา่
ซ่าง พาจาว กงู อางโบง้ มางนา ลาก แง� ยาง อางยา่ ออืนา
คาตา ยา้ กงาลาก แง� 2 กงู พาจาว มางนา ลาก เมอ แน
ยาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ฮาย เค่ น้ียา่� กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง�
กงู พาจาว มาง อางยา่ ออืนา ม้าม้า ยา้ ลาก แงแน� 3 กงา
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น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ จาวา่แน กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน
ลาก ยาว� กงู ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ม้าม้า ยา้ ฮา เค่ แง�
4 ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มาง อางยา่ กงาเพล่อ คูชี ออืยา่�
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น ออืนา ก่าจ่าง� แน กงู
ก่าจ่า ชี่ น้ียา่� ไม้ กงู ปีนแตปีนนา แน พระเยซู นา เจ่อ คูชี
แฮง้ ปาปาย ยา้� 5 ชฺา้ง พระเยซู พาจาวอางยา่ แน เจ่อ คูชี
อนืญา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น ออืนา อางก่าจ่า
กงา กาแน�

พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ ยา่ง
6พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี ยาว

น่อง โย้เวอ ยาง ยอหน์ ก้อง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่
ชี�่ ยาว น่อง โย้เวอ ยาง ซ้ีฺน ช�ี ยาว ยาง ซ้ีฺ เมอ ยาง ซ่ีฺ
แฮง้ เซฺ่อ ออ่ก ลืน ช�ี พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง ม้า กงูนา ม่า แบ ป่ี ล่าง น้ีเลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า ชฺา้ง ออื
นา ม่ายแบ ป่ีง อางเลิง่ ม้าม้า น้ี บ้าเจอ แน� 7 แน 3 ยา่ง
จา แง กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง พระเยซู อางเลิง่ น้ี อางเลิง่ ม้า
ม้า แน�

8 แน 3 ยา่ง แฮ้ยา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง� ล้าง แน ซ่ีฺ แฮง้ยา้ เป� ไม้ พาจาว มาง อางค่อง
อางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮย้า่ กงูนา พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า
แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่าง� แน ยอหน์ มือ ล้าง แฮง้ ไจ พระเยซู
นา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ีชี�่ แน พระเยซู ซ้ีฺ เมอ ยาง ซ่ีฺ
แฮง้ เซฺ่อ ออ่กลืน ช�ี แน 3 ยา่ง น้ียา่ กงูนา ฮา มยา้ง ป่ี ล่าง
พระเยซู อางเลิง่ น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�



1 ยอหน์ 5:9 xvii 1 ยอหน์ 5:15

9 ชฺา้ง ออื พี่ญ่าน เพล่อ เมอ� กงู น้ีแม้ จ่ี ยอง จ่ีต่าง น้ี
ยา่ อางเจ่อจ่า กงากา แน� จ้า พาจาว มาง พี่ญ่าน เพล่อ
เมอ� กงู น้ีแม้ จ่ี ยาง จ่ีต่าง น้ียา่ ชฺา้ง ออื จ่ีต่าง แฮง้ ล่อ
บ่าปา เจ่อจ่าคาแม้ จา แงแน� แน พาจาว ม้า ยาง อางยา่
ม่าง อางเลิง่ แฮง้ กงูนา ม่ายแบ ป่ี ล่าง� 10 น้ีแม้แนยาว
อา่ซ่าง พาจาวอางยา่ มางนา นืงบาช�ี ชฺา้ง แฮ้ม้า อางเลิง่
ม้าม้า พาจาว มาง พี่ญ่าน เพล่อ ชี แฮง้นา อางเจ่อ ยา้เป�
จ้า อา่ซ่าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ� ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว มาง
นา แล่จ่อบ แน จ่ี� ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ยาง อางยา่
มางนา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี เมอ� จ่ี แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� 11 พา
จาว มาง ยาง อางยา่ มางนา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี เมอ ยา น้ีแม้
จ่ี� �กงายา่ ชฺา้ง ออืนา จ่ีวดีม้าม้า จา ป่ีง� แน จ่ีวดีม้าม้า
น้ี กงา อางยา่ มาง ก้อง จายล้า แง� 12 อา่ซ่าง กงา อางยา่
มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ� ชฺา้ง แฮ้ม้า จ่ีวีดม้าม้า
จา แล แง� อา่ซ่าง กงา อางยา่ มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน
บ่าเพล่อ� ชฺา้ง แฮม้้า จ่ีวดีม้าม้า บ่าจา� แน�

จ่ีวดีม้าม้า ยา้ง
13 นองมู น้ียา่ ชฺา้ง พาจาวอางยา่ มางนา นืงบาชี คูชี ออื

ยา้� กงา นองนา น้ีเลิง่ แต้ม ป่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ นองนา กงา
แบ ป่ี ล่าง น้อ� นอ จ่ีวดีม้าม้า กงาจาย แลง แงแน� 14 กงู
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา เมอ� ยางนา บ่าซ่าจอ� ไม้ กงู
อางแบ ยา้� จาวา่แน กงู ยาง กงูนา ป้า ป่ี ล่า ซ่ีง ออื ป้า
ยาว� ยา กงู จ่ีต่าง แฮง้นา อางน้า ล่า ยา้แน� 15กงู พาจาว
มางนา ป้า เมอ� ยา กูเทอ ยา้ กงู จ่ีต่าง แฮง้นา น้า ล่าง�
แน กงู อางแบ ยา้� ยา กงูนา ม้าม้า ยา้ ป่ี ล่าง� กงู ยางนา
ป้า ชี ป้าค้า แน�
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16อางบล่าบ น้ียา่ ไลยา่งไลเจ้อ จา แง� กงู อางบล่าบ ฮา
เมอ วีบ่่ากกงาไจ น้ียา่ บ่าตู่ กา� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ อางบล่า
บ ฮา ยาว ซ้ีฺ แอ เคอ ยา้ วีบ่่ากกงาไจ� แน นองมู น้ียา่ ชฺา้ง
น้ีแม้ อางบล่าบ ฮา ชี ออืนา อธษิฐาน บ่ากงา ฮาย ป่ี คา�
ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ อางบล่าบ ฮา ยาว� วีบ่่ากกงาไจ จ้า ซ้ีฺ แอ
เคอ แน บ่าอา่� แน กงายา่ นองนา ม่า ล่า ปานา� อา่ซ่าง
ครสิเตียนม้องน้าม ล้อมาง น้ีแม้ อางบล่าบ ฮา ชี แน มยา้ง
ยาว� พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา โว� แน พาจาว มาง ชฺา้ง
น้ีแม้ อางบล่าบ ฮา ชี ออืนา จ่ีวดี ป่ี แง� 17 อางเลิง่ อางซี
กูยา่งกูเจ้อ ฮา น้ียา่ อางบล่าบ เป� อางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ
น้ียา่ ชฺา้ง อางบล่าบ ฮา ชี ออืนา ฮาย วีบ่่ากกงาไจ ป่ีง� จ้า
ซ้ีฺ แอ เคอ แน บ่าอา่ เป�

18กงู อางแบ ยา้� ชฺา้ง พาจาว มาง อางยา่ กงาเพล่อ คูชี
ออืยา่ อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซ่ีก้าน แน� ไม้ พระเยซูครสิต์
พาจาวอางยา่ ม้า ยองนา ฮูพลา แง� แน ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มาง ยองนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา กงากา� 19 กงู อางแบ ยา้
ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ล่าท่ี จา เวมิ�
จ้า กงู พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ แน�

20กงู อางแบ ยา้ พาจาวอางยา่ ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
เกิด้ ลือ ชี แน� ยา กงูนา ฮา พาจาว ม้าม้า มางนา แบกงา
ป่ี ล่าง� กงู พระเยซูครสิต์ พาจาวอางยา่ มาง ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพล่อ ยาว� กงูม พาจาว ม้าม้า มาง ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพล่อ เป� พาจาว น้ีม้า พาจาว ม้าม้า มาง ยา้�
แน ยา กงูนา จ่ีวดีม้าม้า จา ป่ี ล่าง มาง ยา้�

21กงา อางยา่ ออื เวอ� พาจาว ม้าม้า บ่าอา่ ออื ก้อง เวอ่
แน ฮื่น โว�
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