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เปโตร ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย
ชา่บ้าบ ท่ี 1 แต้ม เคอ ชยีา้ง

1 เปโตร
เปโตร โจ้ดมาย 2 ชา่บ้าบ น้ียา่ เปโตร แต้ม ชเีย� เปโตร

พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ ท่ือม่าง มาง ยา้เย�่
โจ้ดมาย น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง ฮาก อางเมิง เวอ ด้ืง คูชี ออืนา
แต้ม เคอ แง� ไม้ อางเลิง่ ยอง นืงบากงาแก่นจ่า คาแม้แน
ชี่ แฮง้ ม่าอู่บ เย� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื อาง
เมิง โย้เวอ ด้ืง น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แล แงแน
ม่าอู่บ เย� แฮญ้่าม เวอ ครสิเตียนชฺา้ง น้ีอื้อยา่ นาบาตา
เย นืงบาต่องตูกพาน คูแง� แฮง้เย่ เปโตร มือ ยองนา ม่า
แง� พาจาว ม้า ยองนา บ่าลู่ม แน� ยาว ไลเทอ ยา้เย่ ม่า
ช�ี ไม้ ยอง นืงบาต่องตูกพาน คู เมอ� ยองนา บยา่ แน เจ่อ
เค่ ป่ี แง แนนอ� ยาว เปโตร มือ ครสิเตียนชฺา้ง แฮ้ออืนา
ม่า จาม ชี ป่ีง เย� ยอง ก่ามป่อน บยา่ แน กงาบู้ คูชี แฮง้
นา� แน พาจาว มาง ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แฮง้นา�
น้ีแม้แนยาว ยองมู น้ียา่ กงา่เกิง้ แน จ่ีวดี กงาไจ คูแง� ไม้
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง แนนอ�
เปโตร โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 2 น้ียา่� ยา คู่ บ่ากงา่บ่าเกิง

แน ม่าอู่บ ออืนา จ่ี เคอ แง� คู่ แฮ้ออืยา่ แบบู้ อางเลิง่ ม้า
ม้า แน พระเยซูครสิต์ พ่าว ลือ แล่ อางเลิง่ แฮง้ บ่ากงา่บ่า
เกิง แน ม่าอูบ่ คูแง�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
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1 กงายา่ เปโตร� พระเยซูครสิต์ ศิษยเ์อก ม่าง เป�
กงา นองมู พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออืนา แต้ม เคอ แง�

นองมู น้ียา่ เจิก่ ลางกา ช�ี ยาว ปอนทัส แควน� กาลา
เทีย แควน� คัปปาโดเซีย แควน� เอเชยี แควน แน บิธี
เนีย แควน ออืเมอ ด้ืง แอ คูช�ี 2 พาจาว กงู อางโบ้ง เพ
ล่อ ชี น้ีม้า นองนา แชยู้้ ล่าชี�่ ยาง ก้ืดคาน ชี ชี แฮง้แม้แน
ยา้� ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นองนา ฮา
เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าชี�่ ไม้ นองนา พระเยซูครสิต์ นา น้า จ่า ป่ี ล่า
แง� แน นองนา ยาง ซ่ีฺ แฮง้ แน ยาง ซ้ีฺ ชี แฮง้ ปาปาย อาง
ซีอางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าแง แนนอ�
พาจาว เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว� แน ยองนา

แม่นแนกงาจากงาด้ืง แล ป่ี ปาว�

จ่ีวดีม้าม้า กงาจาย แล แงแน นืงบาแก่นจ่าง ยา้ง
3กงู พาจาว� พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางโบง้

มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ปยา� ยา กงูนา จ่ีวดี อางซ่ืฺอ กงาบู้
ป่ี ล่าแง� ไม้ ยาง กงูนา นาบาตา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ แฮง้
ปาปาย แน� น้ีเลิง่ ม้าม้า แน เพล่อ ชี น้ียา่� ไม้ พระเยซู ซ้ีฺ
ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้� แฮง้ยา้ กงูม มือ ม้าม้า
แน นืงบาแก่นจ่า คูแง� 4พาจาว ม้า มู่งท่า โยเ้วอ ก่ามป่อน
อางอบี่าอา่ กอ ชี ชี นองนา ป่ี ล่าแง แน� ก่ามป่อน น้ีอื้อเจ้อ
บ่าเพ่อ บ่าปู่ บ่าอี ลู่ง แน บ่าโปยว แอ เป� 5พาจาว ม้า ยาง
ล่าท่ี แน นอง เจ่อ แฮง้ ไจ นองนา ฮูพลา ล่าแง� ยาว พระ
เยซูครสิต์ พ่าว ลือ แล่ แฮนื้ง เวอ� ยา นองนา อางซีอางบ
ล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าแง�

6ยาว น้ีเลิง่ นองนา นาบาตา ยา้ ฮา กยา่ง ป่ี ล่า คูแง� จ้า
อามือ นอ อางเลิง่ ไลย่างไลเจ้อ ยา้ กงาโอด้ ตูกพาน คูแง�
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จ้า ท่ือฟ่าง ญา เป� 7 ยาว น้ียา่ นอง เจ่อ แฮง้นา นืงบา
เจ้อฮู ล่างเป� ยาว น้ีเลิง่ ฮายแบ ป่ี แง� นอง เจ่อ น้ียา่ ม้า
ม้า แน� นอง เจ่อ แฮ้ ค่าม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง� ไม้ ค่าม
บีท่่อ พี ยาว ฮาย เก้อ เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีชี่ อมืมือ น่อง เวอ อางพยา
วี กงากา น้อ� จ้า นอง พระเยซูครสิต์ พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง
เวอ เคอ แน� ยางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน คู ยาว�
แน นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง แฮง้ เปิน เมอ� พาจาว มาง
นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง�

8 นองมู น้ียา่ พระเยซู นา บ่ากงามยา้ง กางซ้ืง� จ้า บ้า
เจอล้อแม้เวมิ นองมู น้ีง ยางนา ลาก คูแง� อามือ นองมู
น้ียา่ ยางนา บ่ากงามยา้ง กาซ้ืง� จ้า นอ ยางนา นืงบาชี
คูแง� นอยา่ กยา่ง คูแง จ่ีเพ้ก ล่ือเซฺ่อ บ่าจา แอ เคอ ยา้�
9นอง กยา่ง คูง น้ียา่� ไม้ นอ นืงบาแก่นจ่าง นอ จ่ีวดีม้าม้า
กงาบู้ คูแง แน� ยาว พาจาว มาง นองนา อางป่ี ล่า ม้าม้า
ยา้� ไม้ นอ พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี คูแง น้อ�

10พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืยา่ จ่ีวดีม้าม้า อางเลิง่ แฮง้นา
มอ ชี คูช�ี ยองมู น้ียา่ อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ แฮง้
แม่น ท้ี ยา้ ซฺ้า กวา่ คูแง� แน ยองมู น้ียา่ แบ คู ซ้ีง แง� พา
จาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ชา ฮา� แน ยา นองนา บ้าเจอล้อแม้
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง แน� 11พระเยซูครสิต์ ม่าง อางค่อง
อางล้า พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืก้อง ด้ืง ชี ม้า� พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู ออืนา พระเยซูครสิต์ ตูกพานลาบ้าบ อางเลิง่ แฮง้
อางด่า เวอ ยา้ ม่าย ชี ลาง ช�ี แน น่อง โย้เวอ พาจาว มาง
พระเยซูครสิต์ นา โญกจ่าญ่อจ่า อางเลิง่ แฮง้ อางด่า เวอ
ยา้ ม่าย ชี ลาง ช�ี แฮง้ยา้ ยอง แบ คู ซ้ีง แง� อางเลิง่ น้ีออื
อาล่อม ตอล้า แง� แน แฮญ้่าม บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�
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12 จ้า พาจาว ม้า พาจาว จ่ี ต่าง จ่ีแต่นฮู ออืนา น้ีแม้
แน ม่าย ช�ี ยอง อางเลิง่ มอ ชี ชี แฮ้ ยา่� ยองมู แฮ้
บ่ากงามยา้ง� จ้า ชฺา้ง น่อง เวอ เกิด้ ลือ ชี ออื กงามยา้ง
แงแน� ยาว ชฺา้ง น่อง เวอ เกิด้ ลือ คูชี ออืยา่ กงูมู น้ีง
ยา้เป� ยาว อามือ นองมู น้ียา่ อางเลิง่ อางแม่น น้ีเลิง่ กงา
แบ คูแง� ไม้ นองนา ชฺา้ง ออื ป่าว ม่ายแบ ป่ี ล่าแง� ชฺา้ง
แฮอ้อื อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มู่งท่า เวอ จาย ลือ ชี
มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ ป่าว คูแง� อางเลิง่ น้ีเลิง่ นาบาตา นืงบา
ม่านคาบอล้อ ยา้� ไม้ ซ้ามบา เท่วาด่า อมื แบ คู ซ้ี แง�

จ่ีวดี เซิฺง่ซฺ้าง แน ไจ ยา้ง
13 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ วีไ่ซป้านญา จา แน จ่ีวดี ไจ

คูปาว� กูญ่าม แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� แน พาจาว มาง
นองนา ก่ามป่อน ป่ี ล่าง แฮง้ ปีนแตปีนนา แน นืงบาแก่น
จ่า คูโว� ก่ามป่อน แฮ้ยา่ พระเยซูครสิต์ พ่าว ลือ เมอ พา
จาว มาง นองนา ก่ามป่อน ป่ี ล่าง แฮง้ยา้ เป� 14 พาจาว
มางนา น้า จ่า โว� แน ค่าตอง ตานฮา มาง ยา่เจ่น บ่าเพ
ล่อ โจ� ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้ บ่าแบก
งากา แน ฮา เมอ จ่ีวดี ไจ คูชี แฮง้แม้แน� 15 จ้า นองมู น้ี
ยา่ บ้าเจอ ฮา เวมิ กูยา่งกูเจ้อ แน ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี โว� พาจาว
นองนา แชยู้้ ล่าชี่ มาง เซิฺง่ซฺ้าง ชี แฮง้แม้แน� 16พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �เซิฺง่ซฺ้าง โว� ไม้
กงา อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้อ��✡

17นอง อธษิฐาน ฮา คู เมอพาจาว มางนา อา่โบง้ แน ฮา้ว
เวมิ� จ้า บ่าลู่ม คู โจ เป ยาง ต้าดต่อน เมอ� ยา อา่ซ่าง มาง
นา แมก่า บ่าชี แน� น้ีแม้แนยาว นอง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
✡ 1:16 1:16 เลวนิีติ 11:44-45; 19:2; 20:7
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จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คู เมอ� นอง มือ พาจาว มางนา แค นาบท้ือ
คู โว� 18 ไม้ ค้าแต้ โย้เวอ นองมู น้ียา่ อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง อางล้ี
บอางล่าว จองไจ บ่าจา ออื ยา่เจ่น เป� พาจาว ม้า ค่าม แน
พลู้ ก่างพยา อางกงา ออื บ่ากงา ไจ� นองนา ไคล่ ยา่เจ่น
ปูน ป่ี ล่าเป� 19 จ้า พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ ซ่ีฺ อางฮู่อาง
คา แฮง้ ไจ แง� ไม้ พระเยซูครสิต์ ซ่ีฺ น้ียา่ แกะอางยา่ อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง เจิน้เจ้อ อางฮอ่ย บ่าจา ออื ซ่ีฺ แฮแ้ม้แน ยา้เป�
ค้าแต้ ชฺา้ง ออืยา่ แกะอางยา่ ออื ซ่ีฺ แฮง้ ไจ พาจาว มางนา
ท่าน คูแง� ไม้ ยอง อางซีอางบล่าบ แฮง้ ปูน ป่ี แง แนนอ�
20พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา แชยู้้ ลาง ช�ี ยาง ชฺา้งอาง
เมิง บ่าแต่ง กาซ้ืง แน ฮา เมอ ยา้� จ้า ยาง กงูนา พระเยซู
ครสิต์ นา อามือ อางญ่าม อางลีนอางทาง นู้เวอ แบกงา ป่ี
ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าแง แนนอ�

21ยาว นอง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี น้ียา่� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ ปาปาย ยา้เป� พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา แต่ล้า
แล่ ป่ีชี�่ แน ยา พระเยซูครสิต์ นา โญกจ่าญ่อจ่าง� น้ีงยา้
นอง พาจาว มางนา กงาเจ่อ คูง น้ียา่� แน ยางนา นืงบา
กงาแก่นจ่าง น้ียา่�

22 นอง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา เจ่อ คู เมอ� นอง นืงบา
แฮง้ มือ เซิฺง่ซฺ้าง คูง ญ้า� อามือ นองมู ครสิเตียนม้องน้า
ม น้ียา่ ปีนแตปีนนา แน ลากฮูม ลางกา โว� น้ีแม้แนยาว
นืงบา โค แน ลากฮูม ลางกา โว� 23 ไม้ นองมู น้ียา่ อางซ่ืฺอ
กงา เกิด้ แล่ คูง ญ้า� แน นอง จ่ีวดีม้าม้า จา น้ียา่ พาจาวจ่ี
ต่าง แฮง้ ปาปาย ยา้� พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ จ่ีวดี จา แล แง�

24พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ บู่ก่า ชอ้ด ยา้�
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ยอง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮ้ยา่ น่าตูง โย้เวอ ซ่องก่อง แวยา่
ออื ชอ้ด ยา้�

บูก่่า น้ียา่ แฮว่ กือ แอ แง� แน แวยา่ น้ียา่ ลูน กลาง โปยว
แอ แง�

25 จ้า พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ จา แล แง��✡
แน พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ อางเลิง่ อางแม่น นองนา ป่าว แบ

ป่ี ล่าชี่ แฮง้ยา้ เป�

2
อางเลิง่ บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา แฮง้ วี โค โว

1 น้ีแม้แนยาว อางเลิง่ บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา คูง ออื วี
โค โว� บ้าเจอ อางเลิง่ เวมิ บ่าจ่ี จ้อบ ลางกา โจ� แมก่า
ท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ แน บ่าฮา โจ� บ่าเจอบ่าค่อย ลางกา
โจ� อางซี บ่าจ่ี กาน ลางกา โจ� 2 กงูมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ แบ ซ้ี คู ปาว� ยา่แน่ ออื นืงชา ล้าง
แบ่ แฮง้แม้แน� ไม้ พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ กงู เจ่อ แฮง้นา ฮา
แก่นคา ป่ี ล่าแง� กงู พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน มู่งท่า
ด้ืง แล เมอ เคอ ยา้� 3 ไม้ อามือ นอง มือ กงาแบ คูง ญ้า�
จ่ีวดีอางซ้ืง แฮม้้า บ้าเจอล้อแม้ แม่น แงแน�

พระเยซู เสาเอก อางแต่ แม้แน ชี มาง ยา้
4พระเยซูครสิต์ พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ เสาเอก

อางแต่ แม้แน เพล่อ ชี มาง ยา้� นองมู น้ียา่ ยางก้อง แท้
แน ออ้งแล คูปาว� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืยา่ ยางนา
วี คูช�ี จ้า พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ช�ี แน ยางนา โญกจ่า
ญ่อจ่าง เป� 5 นอยา่ ล่าไม อางแพ้น อางแต่ พาจาว มาง
อามือ มู่งท่า โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ไจ ชฺอ ชี ออื แม้แน ยา้ เพ
✡ 1:25 1:25 อสิยาห์ 40:6-8
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ล่อ คูแง� อา่จ่ามมือ นองมู น้ียา่ ปุโรหติ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน ฮู ออื แม้แน เพล่อ คูแง เป� ยาว พา
จาว มาง อางเกิง่ท่านเซฺ่อ น้ีแม้แน ชีอ่อืนา นืงบาจาบ น้ียา่�
ไม้ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่าน ลา ป่ีชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้เป� อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮย้า่� กงู อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา ไจ ยางนา ไว้ แฮง้ยา้ เป� 6พระ
คัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� พระคัมภีร์ โย้เวอ
น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ฮูปาว� กงายา่ เสาเอก อางฮู่ อางคา ท่ือยื่ง แช้ยู้ ยาว

เยรูซาเล็ม อางเมิง โยเ้วอ พูม ปล้อก ชี แอ�
�เสาเอก น้ียื้ง ยา่ ยูม้ยื้ง ปีนแตปีนนา ม้าม้า ยา่ง ยา้เป�

�แน อา่ซ่าง เสาเอก แฮ้ ยงื นา นืงบาชี แง�
�เจิน้เจ้อ ซฺ่าจอ เซฺ่อ บ่าจา กาน�� ✡

7 เสาเอก น้ียื้ง ยา่ กงูมู นืงบาชี คูชี ออื ก้อง เวอ นาบาตา
ยา้ อางฮู่ จา แง� จ้า ชฺา้ง นืงบาบ่าชี ออื ก้อง เวอ พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู มาง มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ม้าม้า ยา้ เพล่อ แง�
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้า น้ีแม้แน มอ ชี ช�ี
�ยูม้ยื้ง น้ียื้ง ยา่ ยูม้ ซ้าล้า ออื วี ยาว��
�เสาเอก เพล่อ ล้า ชี มาง ยา้�� ✡
8แน� �ยูม้ยื้ง น้ียื้ง ยา่ ชฺา้ง ออืนา ฮา ยอ่ ท่อง แล่ ป่ี แง�

แน ยูม้ยื้ง น้ียื้ง ยา่ ชฺา้ง ออืนา ฮา เลิง แล่ ป่ี แง�� ✡

ยอง ยูม้ยื้ง โยเ้วอ ยอ่ ท่อง เลิง แล่ คูชี แฮย้า่� ไม้ พาจาว
จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่าจ่า แฮง้ยา้ เป� อางเลิง่ น้ีเลิง่ ยา่ พา
จาว มาง ก้ืดคาน ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้ เพล่อ ช�ี
✡ 2:6 2:6 อสิยาห์ 28:16 ✡ 2:7 2:7 สดุดี 118:22 ✡ 2:8 2:8 อสิยาห์
8:14
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9 จ้า นองมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออื ยา้เป� ยา
นองนา ก่าซ้าด มาง ปุโรหติ เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน ยา นอง
นา ชฺา้ง อางเจ้ออางจาด อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ ป่ี ล่าแง�
แน ยา นองนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� ไม้ นองนา ยาง
อางเลิง่ นาบาตา นืงบาม่าน คาแม้แน ฮา ชี แฮง้ ชฺา้ง ออืนา
ป่าว ม่า ป่ี ล่าแง แนนอ� พาจาว น้ีม้า พาจาว นองนา อา
งวื้งอางวา้ง โยเ้วอ ฮา้ว ออ่ก ล้า ป่ี ล่ายาว� ยาง อางแปล้น
อางซ้า ล่าท่ี อางจา โยเ้วอ ออ้งแล ป่ี ล่าชี่ มาง ยา้เป�
10 �ค้าแต้ เวอ นอ พาจาว มาง ชฺา้ง บ่าอา่�
จ้า อามือ นอ พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ญ้า�

ค้าแต้ เวอ� นอ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ บ่า
กงาบู้�

จ้า อา มือ นอ พาจาว มาง ลาก ซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ กงา บู้
ญา��✡

พาจาว มาง ปาปาย อางเลิง่ อางแม่น ฮา โว
11ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� กงา นองนา ป้า

ล่า ปานา� ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ นอง ยูม้ ม้าม้า ยา้ง บ่าอา่ เป�
นองมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ยอ่ ไก กานแง� น้ีแม้แน
ยาว นองมู น้ีง มือ� นอง ตานฮา นอง นืงบา มางนา รบ ชา่ง
มางนา บ่ากาน คูโจ� 12นองมู น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ ออื
กางมู โย้เวอ จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูปาว� ไม้ ยอง
นองนา อางเลิง่ ซฺ้า นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี แน จ่ี
ล่า เมอ� ยองนา นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี ออื กงามยา้ง
ป่ี เซฺ้อ� แน พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ต้าด
ต่อน ลือ แฮนื้ง เวอ� ยองนา พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา
ป่ี เซฺ้อ�
✡ 2:10 2:10 โฮเซยา 1:6, 9; 2:23
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ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออืนา น้าจ่า โว
13 พาจาว มาง ปาปาย ยอคา คาโคลาโค ออืนา น้าจ่า คู

ปาว� ต่ืน ก่าซ้าด ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ มางนา คาตา แน น้า
จ่า คูปาว� 14 แน ก่าซ้าดนาล่ากานปล่องวา่ฮู ออืนา คาตา
แน น้าจ่า คูโว� ไม้ ชฺา้ง น้ีอื้อยา่ ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา
คูชี ออืนา ต้าดต่อนวีบ่่ากไจป่ีฮู ออื ยา้� แน ยอ ชฺา้ง อางเลิง่
อางแม่น ฮา คูชี ออืนา โญกจ่าญ่อจ่า คูแง�

15 ไม้ พาจาว ม้ายา่ นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮง้ ชฺา้ง
อางจ่าง ม่านป่อง แฮง้นา ฮา คู่บ ป่ี ซ่ี แง� 16 อางบล่าบ
ยา่เจ่น แม้แน จ่ีวดี บ่าไจ โจ� จ้า พาจาว มาง ยา่เจ่น เพ
ล่อ ชี แฮง้นา ซูม แน จ่ีวดี ไจ ปาว� นองมู น้ียา่ อางเลิง่
บ่าแม่น ฮา ยาว อางโชฺง ชี กงา กาแน บ่าเยง่ โจ� 17 ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา นาบท้ือ คูโว� ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา
ลาก คูโว� พาจาว มางนา แค คูโว� ก่าซ้าด มางนา นาบท้ือ
คูโว�

พระเยซูครสิต์ โอด้ ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮง้แม้แน โอด้
โว

18 นองมู ยา่เจ่น เพล่อ คูชี ออื เวอ� ค่าตอง เจ้านาย ออื
นา น้าจ่า คูโว� แน ยองนา บยา่ แน นาบท้ือ คูโว� จ้า เจ้า
นาย อางแม่น แน นืงบา อางแม่น ออืนา แอ่ แน บ่าน่าจ่า
โจ� จ้า เจ้านาย อางโซ้กอางไล้ ออืนา คาตา แน น้าจ่า โว�
19 อา่ซ่าง อางเลิง่ อางซี บ่ากงา ฮา แน โอด้ นืงบาต่อง ตูก
พานลาบ้าบ แง� ไม้ พาจาว มาง ปาปาย แน� พาจาว มาง
ชฺา้ง แฮ้มางนา นืงบาจาบ แง� 20 นอง อางเลิง่ อางซี ฮา
เมอ นองนา ต่ือ ล่า ยาว นอง กงาโอด้ ด้า แฮย้า่ พาจาว ม้า
นองนา ก่ามป่อน บ่าป่ี ล่าเป� จ้า นอง อางเลิง่ อางกงา่อาง
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เกิง ฮา เมอ� นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ น้ียา่ พาจาว
มาง นองนา ก่ามป่อน ป่ี ล่าแง�

21พาจาว ม้า นองนา แชยู้้ น้ีป้าค้า ยา้ โอด้ ตูกพานลาบ้า
บ ล้า ป่ี ล่าแง� ไม้ พระเยซูครสิต์ นองนา โอด้ ตูกพานลา
บ้าบ แต่น ล่าแง� แน ยา นองนา ฮา ฮู ป่ี ล่าแง� ไม้ นองมู
น้ีงนา ยาง ฮา ชี แฮง้แม้แน ฮา เค่ ป่ี ล่าแง แนนอ�
22 �ยา อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน บ่ากงา จ้อบ�� ✡
23 �ยางนา จ่ี ฮูยา้ เมอ� ยา บ่ากงา พอ��

�ยาง โอด้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ� ยา ยองนา บ่าแซ่งบ่า
วา่น แน อางเลิง่ อางซี บ่ายู�่�

�ยา ยาง อางเลิง่ แฮง้ พาจาว กงา่เกิง้ แน ต้าดต่อน ฮู มาง
นา ป่ี ชี ช�ี�

24 �พระเยซูครสิต์ ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ กงู อางบล่าบ แฮง้
ป่า แล่ชี�่�

�ไม้ กงูนา อางบล่าบ โยเ้วอ เจิก่ ป่ี ล่าแง� แน พาจาว
มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ ป่ี ล่าแง แนนอ�

�ยาว พระเยซูครสิต์ นา ต่ือฮอ่ย ชาวฮอ่ย ออืยา่ อางบ
ล่าบ กงูนา ฮา นืงบา เวอ ด้ากยา้ง ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา ยา
โปยว ล่าชี่ เป��

25 �ค้าแต้ โยเ้วอ นอ แกะ แก้บ้า ลูง แล่ คูชี ออื ชอ้ด ยา้�
�จ้า อามือ นอ พระเยซูครสิต์ แกะ ปอฮู นอง อางค่
องอางล้า ฮูพลา ล่า ฮู มางนา พ่าว ซฺ้า ลา แล่ง คูง
ญ้า��

3
อางบีอ่างบล้อง จ่ีวดี ไจ ยา้ง
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1 ท่ือชา่งกานญา เป� นองมู ค่าบา เพล่อ คูชี ออื เวอ�
ค่าตอง อางบล้อง นา น้าจ่า คูโว� นองมู น้ียา่ จ่ีวดี กงา่เกิง้
แน ไจ คูโว� ไม้ นอง อางบล้อง ครสิเตียนชฺา้ง บ่าเพล่อ ออื
นา นอง จ่ีวดี ไจ แฮง้นา กงามยา้ง ป่ี เซฺ้อ� ยาว ยองมู แฮง้
มือ นืงบาเพ่น คูแง� แน พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา น้าจ่า คูแง�
นอง ยองนา ท่ือก่าม แนม มือ บ่ากงา ม่า� 2 ไม้ ยองมู น้ียา่
กงามยา้ง คูแง� นอง จ่ีวดี แฮ้ ล้อม้อก เซิฺง่ซฺ้าง แง� แน นอ
พาจาว มางนา ล้อม้อก นาบท้ือ คูแง แน�

3 นองมู น้ียา่ อางเงแ้ต่งจีแล่เซ่อ ออืนา บ่าไจ ฮา ค่าตอง
อางโต แฮง้นา มาง ป่ี โจ� อางเง้ แต่งจี ฮา มาง ป่ี แฮ้ยา่
น้ีออื ยา้เป� ต้ามค้ืง แม่นมาง แน แต่งจี แล่ง ออื� อางเกิง่
อางฮู่ อางคา ยอ้ง แล่ง ออื ล่าชฺ่อง เย ล่าโก่ง เย แน� อา
งก่าอางตูม อางฮู่ อางคา เย อางก่าอางตูม อางมาง เย แน
ก่าตูม แล่ง ออื� 4 จ้า นอง มาง น้ียา่ นอง นืงบา ม้าม้า โย้
เวอ จาย ออ่กล้า ป่ี โว� ไม้ อางคล้าว มาง น้ียา่ โปยว นืง บ่า
จา� แน อางคล้าว เวอ มาง น้ียา่� พาจาว มาง อางเลิง่ ปีน
แตปีนนา แน ฮู แง� อางคล้าว มาง น้ียา่ นืงบาอางแม่น
แน นืงบา บ่าซ่ืกบ่าซ่าก แฮง้ยา้ เป� 5 ค้าแต้ โย้เวอ ค่าบา
ยา่ ศาสนา ท้ือ จ่า อางแม่น แน พาจาว มางนา นืงบาแก่น
จ่าง ออืยา่� อางบล้อง นา น้าจ่า แฮง้ ปาปาย ค่าตอง นา
ฮาย มาง ป่ี แง� 6 ซาราห์ ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้� ยา อบัรา
ฮมั นา น้าจ่า แง� แน ยา อบัราฮมั นา �กงา เจ้านาย มาง�
แน ฮา้ว แง� นองมู น้ียา่ ซาราห์ มาง อางยา่ยา่บี่ เพล่อ ชี
ชอ้ด ยา้เป� จาวา่แน นอง อางเลิง่ อางแม่น พาจาว มาง นื
งบาจาบ แฮง้แม้แน ฮา คูยาว� นอง มือ เจิน้เจ้อ นา บ่ากงา
แค คา�

7 ท่ือชา่งกานญา เป� นองมู อางบล้อง เพล่อ คูชี ออื เวอ�
นอง ค่าบา ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คู เมอ� นองมู
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น้ีง มือ แบ ชี คูโว� นอง ค่าบา ออืยา่ นอง ล่อบ่าปา ด่อยา่
คูแง แน� นองมู น้ียา่ นอง ค่าบา ออืนา ต่ีนต้อง แม่น แน
ฮูพลา คูโว� ไม้ นอง ค่าบา ออืยา่ นองก้อง ท่ืงกงา่ แน พา
จาว มาง ก้อง จ่ีวีดม้าม้า กงาบู้ คูแง� จ้า นอง แฮ้แม้แน
บ่าฮา คูยาว� พาจาว มาง นอง อธษิฐาน ฮา แฮง้นา บ่าน่า
ล่าเป�

อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปาปาย โอด้ ตูกพานลาบ้าบ ยา้ง
8 น้ีแม้แนยาว นองมู คาโคลาโค น้ียา่ นืงบา ท่ือลู่มท่ือ

เจ่อ กา แน เพล่อ คูโว� แน ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เยง้ คูโว� ม้
องน้าม แม้แน ลาก ลางกา โว� นืงบาแม่น คูโว� แน บ่า
ออ่นจ่าแล่ คูโจ� 9 ฮาก นองนา บ่าแม่น ฮาชา่ง ล่ายาว นอ
งมู น้ีง มือ ยองนา บ่าแม่น บ่าฮาย กาน คูโจ� แน ฮาก นอง
นา จ่ี ฮูยา้ ล่ายาว นองมู น้ีง มือ ยองนา บ่าจ่ีฮูยา้ พอ คูโจ�
จ้า ยองนา ก่ามป่อน ป่อน ป่ี คูโว� ไม้ แฮ้ยา่ พาจาว มาง
นองนา ฮา ป่ี ล่า ซ่ีง ยา้ง ยา้เป� ยาว พาจาว มาง นองนา
ก่ามป่อน ป่อน ป่ี ล่าแง� 10พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�จาวา่แน นอง จาบื่อด้ืงบื้อ แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คู ซ้ี แง แน

ยาว�
แน อางนืง อางแม่น แอ่ แน มยา้ง คู ซ้ี แง แนยาว�
นองมู น้ีง มือ ฮากนา จ่ีต่าง บ่าแม่น ออื บ่าไจ ก่างพยา
คูโจ�

แน จ่ีจ้อบ แฮง้ วา่ง คูโว��
11 �นองมู น้ี ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮง้ วา่ง คู ยาว�

อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูโว�
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�นองมู น้ียา่ กูยา่งกูเจ้อ แน ฮาย นอง อางมู โยเ้วอ บ่า
ป่ีซีบ่าป่ีแล ลางกา โจ��

12 �ไม้ จ่ีวีดอางซ้ืง ม้ายา่ ชฺา้ง อางกงา่อางเกิง คาโคลาโค
ออืนา ฮูพลา แง�

�แน ยา ยอง อธษิฐาน ฮา แฮง้นา น้า แง�
�จ้า ยา ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ออื อางมู โยเ้วอ ฮาย
อางเลิง่ ตูกพานลาบ้าบ ออื ตอล้า ป่ี แง�� ✡

13 จาวา่แน นองมู น้ีง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้ แอ่ แน
ต่ีนต้อง คูยาว� ท้าว นองนา อา่ซ่าง ก่างพยา ล่า ซ่ี แง�
14 จ้า นองมู น้ียา่ นอง ชฺา้ง อางกงา่อางเกิง เพล่อ ชี แฮง้
ปาปาย แน ตูกพานลาบ้าบ คู เวมิ มือ� นืงบาต่องม่อนซ้า
คูแง� อา่ซ่าง มางนา บ่าแค คูโจ� แน บ่าม่านบ่าชู คูโจ�
15 จ้า นอง นืงบา โย้เวอ พระเยซูครสิต์ นา นาบท้ือ คูโว�
แน ยางนา นอง จ่ีวีดอางซ้ืง เพล่อ ป่ี โว� นองมู น้ียา่ อา
งด่า เวอ เยง้ ล่อ คูโว� ชฺา้ง คาโคลาโค ออื นองนา บ้าเจอ
ฮาย พาจาว มางนา เจ่อ คูแง แน น้าท้าม ล่า เมอ� นอ ยอง
นา บ้าเจอล้อแม้ จ่ี พอ คูแง� 16 จ้า นอง มือ ยองนา นา
บท้ือ คูปาว� แน ยองนา แม่น แน จ่ี พอ คูปาว� นองมู น้ี
ยา่ จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื ฮาย คูโว� ไม้ ค่า
ตอง นืงบา มางนา ค่าตอง อางโต แฮง้นา อางซี แน บ่าป่ี
ม่า จ่าแล่ แนนอ� ยาว ฮาก นองนา จ่ี ก่างพยา ป่ี ล่า เมอ�
ยองนา กงามยา้ง ป่ี เซฺ้อ นอง จ่ีวดี ไจ น้ียา่ อางแม่น อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง แน� ไม้ นองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง น้อ�
น้ีแม้แนยาว ยองมู แฮง้ ซฺ่าจอ แล่ คูแง� ยอง นองนา แฮ้
แม้แน จ่ี ล่า คูชี แฮง้นา� 17 ไม้ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปา
✡ 3:12 3:12 สดุดี 34:12-16
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ปาย ตูกพานลาบ้าบ น้ียา่� จาวา่แน พาจาว มาง นืงบาจาบ
ยาว� อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ยาว ตูกพานลาบ้าบ แฮง้ ล่อบ่า
ปา แม่น แล่แง� 18พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี น้ียา่� ไม้ กงูนา อา
งบล่าบ ปูน ป่ี ล่าแง แนนอ� แน ยา ท่ือเทอ น้ีงญา ซ้ีฺ แง�
ยา ชฺา้ง นาบาตา แม่น ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา ซ้ีฺ แต่น ชี มาง
ยา้� ไม้ นองนา ซ่ืฺย พาจาว มางนา ซฺ้า แล ล่าแง แนนอ�
ยาง อางโต น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ซ้ีฺ ญ้า� จ้า พาจาว มาง
ยาง อางค่องอางล้า มางนา ฮาย จ่ีวดี จา แล่ ป่ีชี�่

19 ยาว พระเยซูครสิต์ มือ อางแด่อางล้า คอก เวอ ล้อง ชี
ชี ออืนา ป่าว ม่าอู่บ แอ ช�ี 20 ยาว อางแด่อางล้า น้ีออื ค้า
แต้ เวอ ยอง โนอาห์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี แต่ จา เมอ� พา
จาว มางนา บ่าน่าจ่าง ออื ยา้เป� ยาว โนอาห์ ล้อง อางฮื่อ
แต่ง แฮญ้่าม เมอ� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้ออืนา โอด้ ล่อ นื
งบาเพ่น ป่ี แง� ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ล้างทู้ม เมอ� อาง
ลีนอางทาง โย้เวอ ชฺา้ง 8 คู่น ญา จาน ล้า ช�ี ล้าง บ่าน่ือ
แล่แซ่ คูแน� ไม้ ยองมู น้ียา่ ล้อง คล้าว โย้เวอ ออ้ง ด้ืง แล
คู ป้าน่อ� 21 ท่ือชา่งกานญา อามือ อางญ่าม นู้เวอ พาจาว
มาง ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา ป่ี อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ไจ นอง
นา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าง แฮง้แม้แน ยา้� ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา ป่ี น้ียา่ ล้างคล่าว ยาว ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง แน
บ่าอา่� จ้า พาจาว มางนา น้ีแม้แน ก่ามค่าน ป่ี แง� นอ
ยา่ อางเลิง่ นอง อางกงา่อางเกิง แน แบ คูชี ออืญา ฮา คูแง
แน� พาจาว มาง นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าชี่ น้ียา่�
ไม้ พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้เป�

22แน ยา มู่งท่า เวอ ตา แลน ญ้า� แน พาจาว มาง ล่าปู่
ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง แล ช�ี ยา มู่งท่า โยเ้วอ เท่วาด่า คาโคลา
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โค แน มู่งท่า โย้เวอ กูยา่งกูเจ้อ ล่าท่ี อางจา ออืนา ฮูพลา
แง�

4
นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น ยา้ง

1พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ โอด้ ด้ากยา้ง ตูกพาน
ลาบ้าบ ญ้า� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีงมือ แก่นคา คูโว� แน
ยาง เยง้ ชี แฮง้แม้แน เยง้ คูปาว� ไม้ อา่ซ่าง ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ โอด้ ด้ากยา้ง ตูกพานลาบ้าบ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางบ
ล่าบ บ่าฮา แล่ซ่ี ก้าน� 2 นู้เวอ จาย นอง จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แล
แล่ คูง น้ียา่� ชฺา้ง ออื ตานฮา แฮง้ วา แน จ่ีวดี บ่าไจ จาด้ืง
คูโจ� จ้า พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง
แล คูโว� 3 ค้าแต้ โย้เวอ นอ ปีนแตปีนนา ยา้ ชฺา้ง พาจาว
มางนา บ่าเจ่อ ออื แม้แน จ่ีวดี ไจ คูแง� ค้าแต้ โย้เวอ นอ
งมู น้ียา่ อางเลิง่ อางโซอางซา อางบล่าบ ออื ฮา คูแง� แน
นองมู น้ียา่ ป้องก้า อางเลิง่ ออืนา ซอ คูแง� แน นองมู น้ี
ยา่ แต่ค่า ม่าว คูแง� แน นองมู น้ียา่ ชา่ง กา ยาว จฺ่าปอ
ต้างปอ ฮา คูแง� ไม้ ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา
คูแง แนนอ� แน นองมู น้ียา่ ชา่ง กายาว ท่ืงกงา่ แน แต่ค่า
ต้าง คูแง� แน นองมู น้ียา่ ฮูบ่ปาน ชา่ คาแม้แน ชี่ ออืนา
ไว้ คูแง�

4 จ้า อามือ ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูง อมื มือ นืงบา
ม่าน คูแง� นอง ยอง แม้แน จ่ีวดี บ่าไจ แฮง้นา� แฮง้ยา้
ยอง มือ นองนา จ่ี ฮา ก่างพยา ป่ี ล่าแง� 5 จ้า กาญ่าม โย้
เวอ ยองมู น้ียา่ ค่าตอง อางเลิง่ แฮง้ พาจาว มางนา กงาม่า
คูแง� พาจาว น้ีม้า ชฺา้ง อางแต่ แน ชฺา้ง อางซ้ีฺ ออืนา ต้าด
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ต่อน ฮู มาง ยา้เป� 6 น้ีงยา้เป ชฺา้งซ้ีฺ ออื คาตา แน อางเลิง่
อางแม่น น้ีงนา กงากยา่ คูชี น้ียา่� พาจาว ม้า ชฺา้งซ้ีฺ แฮ้
ออืนา ยอง จ่ีวดี แต่ จา เมอ ยา้ ต้าดต่อน ช�ี แน ยา ยอง
นา ต้าดต่อน แง� ยาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อน ชี
แฮง้แม้แน ยา้� ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น ป่าวม่าอู่บฮู ออืยา่
ชฺา้งซ้ีฺ แฮ้ออืนา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ม่า คูช�ี ชฺา้งซ้ีฺ
แฮ้ออื จ่ีวดีแต่จา เมอ ยา้� ไม้ ชฺา้งซ้ีฺ แฮ้ออืนา ยอง พาจาว
มาง แม้แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี แง แนนอ�

พาจาว มาง พรสวรรค์ ป่ี ชี แฮง้ วีไ่ซป้านญา จา แน ไจ
ยา้ง

7 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน ยา้ง ชา เคิน ญ้า� น้ีแม้
แนยาว นองมู น้ีง มือ แม่น แน อางโต แล่ม จ่าแล่ คูโว�
แน วี่ไซป้านญา จา แน จ่ีวดี ไจ คูโว� ไม้ นองนา ฮาย ปีน
แตปีนนา แน อธษิฐาน กงาฮา ป่ี ล่า คาไล� 8 อามือ นู้เวอ
อางเลิง่ ปีนแตปีนนา นอง กงาฮา คูง แฮ้ยา่ น้ีเลิง่ ยา้เป�
ปีนแตปีนนา แน ลากฮูม ลางกา โว� ไม้ ลาก อางเลิง่ น้ียา่
กงูนา ฮา ฮาก อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา อางซี บ่าป่ี ยู้
ล่าเป� 9นอง ยูม้ โยเ้วอ ฮากนา ชา่ง ฮา่ง จฺ่าเกิง่ จฺ่า ต้าง ลา
ป่ี โว� เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี บ่าจ่าบ โจ�

10พาจาว ม้า นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� ยา นองนา
พรสวรรค์ ป่ี ล่างแง� จ้า ยาง นองนา พรสวรรค์ ป่ี ล่าชี่ แฮ้
ยา่ บ่าตู่ กา� นองมู คาโคลาโค น้ียา่ นอง พรสวรรค์ กงา
บู้ คูชี แฮง้ ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ป่ี ลางกา ปาว� 11 ชฺา้ง
อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอู่บฮู ออืยา่ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ไจ
ป่าว ม่าอู่บ คูปาว� ชฺา้ง ฮากนา ปล่องฮู ออืยา่ พาจาว มาง
แฮง่ ป่ี ชี แฮง้ ไจ ฮากนา ปล่อง ปาว� ไม้ กงู อางเลิง่ กูยา่ง
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กูเจ้อ ฮา ชี แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พระเยซูครสิต์ ปาปาย พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ป่ี แง แนนอ� พระเยซูครสิต์
เวอ� สรรเสรญิ จ่ีต่าง กงาบู้ แล โว� แน ล่าท่ี จา แล โว�
อาเมน�

ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ แฮง้ ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพานลา
บ้าบ ชยีา้ง

12 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� นอง กงาโอ้ด
ตูกพานลาบ้าบ คูชี แฮง้นา นืงบาบ่าม่าน คูโจ� ไม้ นองนา
นืงบาเจ้อฮู ล่าแง� ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา นืงบา
เจ้อฮู ชี แฮง้แม้แน ยา้� 13 จ้า นองมู น้ียา่ กยา่ง คูปาว�
นอง พระเยซูครสิต์ แม้แน กงาโอด้ ตูกพานลาบ้าบ คูชี แฮง้
นา� ไม้ นองมู น้ียา่ ยาง ล่าท่ี จา แน พ่าว ลือ แล่ เมอ� ปีน
แตปีนนา ยา้ กงากยา่งม่อนซ้า คูแง�

14 จาวา่แน นอง พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ คูชี แฮง้ ปา
ปาย แน ฮาก นองนา จ่ี ฮูยา้ ล่ายาว� นองมู น้ีง มือ นืงบา
ต่องม่อนซ้า คูปาว� ไม้ น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง� พาจาว มาง
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ล่าท่ี อางจา ม้ายา่ นองก้อง
ด้ืง แง แน� 15 จาวา่แน นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คู
แงแน ยาว� นองมู น้ีง มือ อางเลิง่ น้ีออื ปาปาย แน บ่า
โอ่ด ตูกพานลาบ้าบ คูโจ� ชฺา้ง นา แซ่ ปาปาย� ฮาก อาง
เกิง่ ค่าว ปาปาย� อางล้ีบอางล่าว เวอ อางซี ฮา ปาปาย�
ฮาก อางเลิง่ ออื ต่ีนต้อง กวา่ ปาปาย� 16 จ้า จาวา่แน นอง
ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ คูชี แฮง้ ปาปาย� นองนา ฮาย กงาโอ้
ด ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่ายาว� นองมู น้ีง มือ บ่าซ่าจอ คูโจ�
จ้า พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูโว� ไม้ นองมู น้ียา่ พระ
เยซูครสิต์ ชฺา้ง แน อางเม้ง กงา จ่าแล่ คูง ญ้า�
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17พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน อางญ่าม ยา่ง
เคิน ล้างญ้า� แน ยา ยาง ชฺา้ง ออืนา ฮาก ฮู่ เวอ ต้าดต่อ
น เปิน แง� จาวา่แน พาจาว มาง ต่องก่าต่าง กงูนา ฮาก ฮู่
เวอ ต้าดต่อน ล่ายาว� ชฺา้ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้นา บ่าเจ่อจ่าง ออื ก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง� 18พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ซ้ามบา ชฺา้ง อางแม่น พาจาว มางนา น้าจ่า คูชี อมื ป้าด

จาม อางบล่าบ บ่ากงา ปูน แล่ คาแน้�
�ท้าว ชฺา้ง อางบล่าบ พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า ออื ก้อง บ้า

เจอ ตอล้า แง�� ✡
19 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน โอด้

ตูกพานลาบ้าบ คูชี ออืยา่ อางเลิง่ อางแม่น ฮา แลน แล่
คูโว� แน พาจาว กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี มางนา นืงบาชี คูโว�
ไม้ ยา อางซืออางปลอง� ยา ยาง ก่ามค่าน ป่ี ชี แฮง้แม้แน
กูญ่าม ยา้ ฮายเค่ แง�

5
ครสิเตียนชฺา้ง ออืยา่ พาจาว มาง แกะ ออื ชอ้ด ยา้

1 กงายา่ นอง อางมู โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ออืนา
แต้ม เคอ แง� ไม้ กงา อางโต น้ีง มือ ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา
ออื อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� กงายา่ พระเยซู
ครสิต์ โอด้ ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮง้นา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี แง�
แน กาญ่าม เวอ พาจาว ม้า กงานา พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงก
งา่ แน โญกจ่าญ่อ ล่าง� ยาง พ่าว ลืน แล่ เมอ� ครสิเตียน
ชฺา้ง ยอคา ออื เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า ปานา� 2 พาจาว
มาง นองนา แกะ ปอ ป่ี ล่าชี่ ออืนา แม่น แน ฮูพลา คูโว�
พาจาว มาง นองนา ฮา ป่ี ล่า ซ่ี แฮง้แม้แน� จ้า นอง บ่าฮา
✡ 4:18 4:18 สุภาษิต 11:31
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ซ้ี ยาว บ่าฮา คูโจ� แน ล่ากานวา่ฮู่ กงา ซ้ี ยาว ปาปาย แน
บ่าฮา คูโจ� จ้า พาจาว มางนา ม้าม้า แน ล่ากาน ปล่อง วา่
ซ้ี ยาว ปาปาย แน ฮา คูโว� 3นองมู น้ียา่ พาจาว มาง นอง
นา ชฺา้ง ป่ี ฮูพลา ป่ี ล่าชี่ ออื อางมู โยเ้วอ บ่าฮื่อ จ่าแล่ คูโจ�
จ้า จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ อางแม่น ออื ฮา คูโว� ไม้ แกะ แฮอ้อืนา
ฮา เค่ ป่ี เซฺ้อ� 4 แน แกะปอฮู ยอคา มาง พ่าวลืน แล่เมอ�
นองมู น้ีง มือ ก่ามป่อน ปีนแตปีนนา กงาบู้ คูแง� ก่ามป่อน
แฮย้า่ โปยว นืง บ่าจา� ยาว พระเยซูครสิต์ แกะปอฮู ยอคา
แฮ้ มาง ยา้เป�

5 ท่ือชา่งกานญา เป� นองมู อา่ญู อางอี ออืยา่ ชฺา้ง นอง
ล่อบ่าปา แน อา่ญู อางบยา่ ออืนา น้าจ่า คูโว� แน นองมู
คาโคลาโค น้ียา่ ออ่นจ่าแล่ง แฮง้ วา่ง ยาว ปล่อง ลางกา
โว� ไม้ พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�พาจาว ม้ายา่ ชฺา้ง ออ่นจ่าแล่ง ออืนา บ่าพลาบ ฮู�

�จ้า ยา ชฺา้ง บ่าออ่นจ่าแล่ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
แง�� ✡

6 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ ออ่นจ่าแล่ง แฮง้ วา่ง คูยาว�
พาจาว ล่าท่ี อางฮื่อ จา ชี มางนา น้าจ่า คูโว� น้ีแม้แนยาว
พาจาว มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าแง� ยาง อางญ่าม
อางแม่น ซฺ้า ชี ชี แฮง้ เคิน ลา เมอ� 7 นองนา อางเลิง่ ฮา
ม่านชู ป่ี ล่าชี่ คาโคลาโค แฮง้ พาจาว มางก้อง ชี คูโว� ไม้
ยา นองนา พี้ล้อง ล่าแง�

8 ค่าตอง นืงบาวา แน บ่าฮา คูโจ� แม่น แน อางโตแล่
มจ่าแล่ว� ไม้ นองนา เม้อ ล่าง ม้ายา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา
มาง ยา้เป� ซาตานแด่ยา่ยอคา น้ีม้า ยอ่ พ้าด กวา่ แง� ชฺา่
ล่า บื้งฮา้ว ชฺา้ง ออืนา ซฺ้า แช่ จฺ่า ออื ชอ้ด ยา้� 9 ซาตานแด่
✡ 5:5 5:5 สุภาษิต 3:34
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ยา่ยอคา มางนา บ่าน่าจ่า โจ� จ้า พาจาว มางนา ปีนแตปีน
นา แน เจ่อ คู โว� ไม้ นอง มือ อางแบ คูยา้� ครสิเตียนม้
องน้าม ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูต่ี แน ด้ืง คูชี อมื มือ นอง
แม้แน ยา้ ตูกพานลาบ้าบ คูแง แน�

10 น่อง โย้เวอ นอง ท่ือฟ่าง ตูกพานลาบ้าบ คูยาว� พา
จาว กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ชี มาง� นองนา ฮา้ว
พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน โญกจ่าญ่อ ล่าง� ยา นอง
นา ฮาย ชฺา้ง อางแม่น ยาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน เพล่อ ป่ี
ล่าง� ยา นองนา ฮา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ป่ี ล่าแง� แน ยา
นองนา ฮา นืงบาแฮง่ จา แก่นคา ป่ี ล่าแง� แน ยา นองนา
ฮา กูยา่งกูเจ้อ แน ก่ามโอ่ด จา ป่ี ล่าแง� 11 พาจาว เวอ�
ล่าท่ี จา แล โว� อาเมน�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ เปโตร ม่าอูบ่จ่ีต่าง ยา่ง
12กงายา่ โจ้ดมาย อางกืน น้ี ชา่บ้าบ แต้ม ยาว สิลาส นา

ป่ี นองนา ฮา้น ซฺา ล้า ป่ี ล่า แอ่ เป� ยา ครสิเตียนม้องน้าม
อางมู โย้เวอ ม้องน้าม อางซืออางปลอง ท่ือม่าง มาง ยา้�
ยาว กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ล่า ชี่ น้ียา่� ไม้ กงายา่
นองนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่า ซ่ี แง� กงายา่ พี่ญ่าน เพล่อ แง�
อางเลิง่ คาโคลาโค นู้เวอ แต้ม ลือ ป่ี ชี น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า
แน� ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว มาง ลากซ่ืงก
งา่กยา้ อางเลิง่ น้ีงนา บ่าวี คูโจ�

13ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� บาบโิลน อางเมิง โยเ้วอ
ครสิเตียนม้องน้าม พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออืยา่ กงานา ม่า
นองนา ม่า ป่ี ล่าแง� ยองมู น้ียา่ นองนา โมงซฺ้า ล่า คูแง
แน� ต่ืน มาระโก คาตา ยา้� กงานา ม่า นองนา ม่า ป่ี ล่า
แง� ยา นองนา โมง ซฺ้า ล่าแง แน� กงา มาระโก นา กงา
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อางยา่ แม้แน ลาก แง� 14นองมู น้ียา่ แมก่า มยา้ง ลางกา
เมอ ลากฮูม เป-ลอ ลางกา โว�
ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพ

ล่อ คูชี ออื เวอ� จาบื่อด้ืงบื้อ แน จาด้ืง แล คูโว�
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