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เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ
คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1
แต้ม เคอ ชียา
้ ง

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือนา โจ้
ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม เคอ ชี, ไม้ ยองนา นื งบาแฮ่ง จา ปี่ แง
แนนอ, ไม้ ยาง เธสะโลนิ กา อางเมิง ม่าอูบ
่ แอ เมอ, ยิวชฺา้ ง
อือ ยางนา บ่าซอ คูเย. แฮ้งเย่ ยิวชฺา้ ง อืม ยางนา เค่ แซ่ คูช.ี
ยาว แฮ้งเย่ เปาโล มือ เธสะโลนิ กา อางเมิง เวอ อางมล่าง
แน บ่า กงา ดื้ง แง. จ้า ยา ทิ โมธี นา เธสะโลนิ กา อางเมิง
เวอ ซฺา แอ ปี่ ชี,่ ไม้ เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้ เวอ คริสเตียน
ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ปี่ แง แนนอ. ยาว น่ อง โย้เวอ ทิ โมธี มือ
เปาโล นา พ่าว ซฺ้า แล ชีเย. แน ยางนา อางเลิง่ ตอล้า ชี อือ
ม่ายแบ ปี่ ชี่ เย. ยาว นี้ งย้า เปาโล โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม ชี
นี้ ยา่ . เปาโล โจ้ดมาย นี้ ยา่ อางเลิง่ อางบย่า ย้า แต้ม ชี. แน
ยา คริสเตียน จี่วด
ี ไจ อางเลิง่ อือ คาตา ย้า จี่ เคอ ชี. แน ยา
พระเยซู พ่าวลือ แล่ง อางเลิง่ แฮ้งนา คาตา ย้า จี่ เคอ ชี.
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล เป‚ โจ้ดมาย นี้ ยา่ สิลาส แน ทิโมธี กงู แต้ม
แอ. นองมู คริสเตียนม้องน้าม เธสะโลนิ กา อางเมิง ดื้ง อือ
นา แต้ม เคอ ล่าง. นอ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ชฺา้ ง เพล่อ
คูชี อือ ย้า, แน พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง เพ
ล่อ คูชี อือ ย้า.
1 กงา
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พาจาว เวอ‚ ยองนา ลากซื่ งกง่า กย้า ปาว แน ยองนา ฮู
พลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
คริสเตียนม้องน้าม อือ จี่วด
ี แน เจ่อ อางเลิง่ ยาง
นองนา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่าง กูนืง ย้า‚
แน นองนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าแง กูนืง ย้าเป. 3 กงูยา่ พาจาว
กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ‚ นอง อางเลิง่
3 เลิง่ ฮา ชี แฮ้งนา กูเทอ ย้า เย้งซฺ้า คูแง. นอง อางเลิง่ ฮา ชี
แฮ้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ย้า. นอย่า พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ ปาปาย
พาจาว มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ คูแง. นอย่า ฮากนา ลาก ปา
ปาย ย้า ยองนา ล่ากาน ปล่องว่า เมิด
่ คูแง. นอย่า ฮาก คาม
ล่างแฮ้ง โอ้ด คู แง, ไม้ นอย่า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง
มาง พ่าวลือ แล่แง แน นื งบาแก่นจ่า คูแง.
4 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงู อางแบ ย้า, พาจาว ม้า
นองนา ลาก ล่าง แน‚ ยา นองนา แช้ ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่า
ชี่ แน. 5 ไม้ กงู นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
ม่า ล่าเมอ‚ กงู จี่ ต่าง แฮ้ง แอ่ แน บ่ากงา ไจ, จ้า กงู อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง คาตา ย้า ไจ คูแง.
แน กงู ยา่ กงู อางเลิง่ ป่าว ม่า คูชี แฮ้ง นา อางเลิง่ ม้า ม้า
แน ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง. นองมู นี้ ง อางแบ คู ยา้ ‚ กงู
นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ‚ กงู ยา่ บ้า เจอล้อ แม้ จี่ วด
ี ไจ
คู แงแน. ยาว กงู อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ นองนา จองไจ กงา
ปี่ ล่าง เป. 6 ยาว นองมู นี้ ยา่ กงู ฮา คูชี แฮ้งแม้ แน ย้า ฮา
คูแง‚ แน จี่วด
ี อางซื้ง มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า ฮา คูแง. นอ
งมู นี้ ย่า นาบาตา ย้า ตูก พานลาบ้า บ คูแง. จ้า บ้า เจอล้อ
แม้เวิมมือ นองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่
2 กงู
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งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี แฮ้ง นื งบาจาบื่อ ย้า ยู้ ชี คูช.ี
7 ยาว นี้ งย้า มาซิโดเนี ย แควน โย้เวอ แน ประเทศ กรีก โย้
เวอ คริสเตียนชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นองนา ฮู ล่า ยาว, นอง
อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คูชี แฮ้ยา่ .
8 ยาว

ชฺา้ ง อือ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง บย่า แน แบ เค่ คูชี นี้ ยา่
นอง ปาปาย ย้า. นอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ อางเลิง่ นี้ ยา่
มาซิ โดเนี ย แควน แน ประเทศ กรีก โย้ เวอ คริสเตียนชฺา้ ง
คาโคลาโค อือ แอ่ แน แบ ชี บ่า อ่า เป. จ้า ชฺา้ ง กู ต่องกู ตี่
เวอ ดื้ง คูชี อือ คาตา ย้า แบน คูช.ี นี้ แม้ แนยาว กงู นี้ เลิง่
นา เจิน
้ เจ้อ บ่า จี่ แล่ เวิม อางกงา ย้าเป. 9 ชฺา้ ง คาโคลาโค
อือย่า นองนา นี้ แม้แน จี่เคอ ล่า คูแง, นอย่า กงู นองนา บ่อ
ซฺ้า แล่ ล่าเมอ, กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน, นอย่า
ฮูบ
่ ปาน อือนา วี ยาว พาจาว มางนา บ้าเจอล้อแม้ ล่ากาน
ว่า ปี่ ชี แน, พาจาว นี้ ม้า พาจาวม้าม้า แน พาจาว อางแต่
มาง ย้าเป.
10 อ่าจ่าม ยองมู แฮ้ยา
่ นอง พาจาวอางย่า มาง มู่งท่า เวอ
จาย พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง นา ล่อ คูชี อางเลิง่ แฮ้ง คาตา ย้า
จี่ เคอ คูแง. พาจาวอางย่า ม้า พระเยซู ย้าเป. พาจาว ม้า
ย่า พระเยซู ซฺี้ คายาว น่ อง โย้ เวอ ฮาย แต่ ล้า แล่ ปี่ ชี.่ จ้า
กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง คาโคลาโค อางบล่าบ ฮา คูชี
อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ เมอ, พระเยซู กงูนา อางซีอางบล่าบ ปล่อง
ปูน ปี่ ล่าง เป.

2
เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้ เวอ เปาโล พาจาว มางนา ล่า
กาน ว่า ปี่ ชี่ ย้าง
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คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ‚ นองมู นี้ ง อางแบ คู ยา้ ,
กงู นองนา ล้า บ่อซฺ้า ล่า คูชี นี้ ยา่ , บ่าจ่องบ่าไจ่ แน บ่ากงา
บ่อ ซฺ้า ล้า ล่า แน. 2 นอง อางแบ คู ยา้ กงู เธสะโลนิ กา อาง
เมิง นู้เวอ บ่า ล่า กาซื้ง แน ฮา เมอ‚ กงู ฟี ลิ ป ปี อางเมิง โย้
เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว คูแง แน. ยาว
โย้เวอ ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า กงูนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง บ่าปี่ ป่าว ม่า ล่าแน. ยองมู นี้ ยา่ กงูนา ฮาย ตูกพานลา
บ้า บ ปี่ ล่าง. จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม กงู พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าวม่า แล แล่ คูแง, ไม้ กงู พาจาว
มางนา เจ่อ คูแง. แน ยา กงู นา ยางก้อง อางเลิง่ อางแม่น
จายลือ ชี แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง‚ เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน. 3 ยาว กงู
ชฺา้ ง อือนา ป้า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้งนา เจ่อ ปี่
คูชี นี้ ยา่ , กงู นื งบา โย้เวอ จายล้า แง เป. แน กงู อ่าซ่าง มาง
นา บ่ากงา จ้อบ เป.
1

4

จ้า กงู ยา่ พาจาว มาง กงู นา จี่ ปี่ ล่า ซี่ แม้ แน จี่ คูแง,
ไม้ พาจาว ม้า กงู นา นื งบาจาบ ล่า แง, แน นื งบาชี ล่า แง.
แฮ้งย้า ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงูนา ปี่ ชฺา้ ง อือนา ป่าว
ม่า ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ . กงู ชฺา้ ง อือนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ ง บ่าอ่า‚ จ้า
พาจาว กงูนา นื งบาเจ้อฮู ล่าง มางนา ฮาย นื งบาจาบ ปี่ แง.

นี้ ง อางแบ คู ย้า, กงู บ่ากงา จี่ นองนา ฮา กงูนา
ลาก ปี่ ล่างแน‚ อ่าจ่าม กงู นองนา ม่าอูบ
่ ล่าง นี้ ยา่ พลู้ กงา
ซี้ แงแน บ่าอ่า. ยาว พาจาว ม้า กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ล่าแง‚
นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า ย้าแน. 6 กงู ชฺา้ ง อือนา กงูนา บ่าจี่ โญก
จ่าญ่อจ่า ล่า ปี่ ซี่ เป.
5 นองมู
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กงู พระเยซู คริสต์ ศิษย์ เอก เป. จ้า กงู ศิษย์ เอก ล่า ที่
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แฮ้ง บ่ากงา ไจ นองนา เค้ ล่า, จ้า กงู นองก้อง ทื่ งกง่า แน
ดื้ง เมอ, นองนา แม่น ย้า ฮูพลา ล่าง, ย่าแน่ อางบา อือ ค่า
ตอง อางย่า อางอี อือ นา ฮู พลา แฮ้ง แม้ แน ย้าเป. 8 กงู ยา่
นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่า ซี่
ค้า‚ แน กงูมู นี้ ยา่ นองมู นี้ งนา บ้าเจอ ฮา ปี่ ล่าเวิม อางกงา
ย้า‚ ไม้ กงู นองนา นาบาตา ย้า ลาก ล่า คูแง.
นอง เวอ, อางจามกงา กา ย้าล่า‚ กงู
บ้า เจอล้อ แม้ ล่า กาน ว่า เมิด
่ ตูก พานลาบ้า บ คูชี แน. แน
กงู พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าวม่า ล่า
เมอ, ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง ย้า มู่งนื่ อ เซฺ่อเซฺ่อ แน ล่ากาน ว่า เมิด
่
ค่าตอง นา ปอจ่าแล่ แง, ไม้ กงูมู นี้ ยา่ กงู ปาปาย แน นอง
นา บ่าฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าซี่.
9 คริสเตียนม้องน้าม
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ยาว พาจาว มาง แน นองมู นี้ ยา่ กงู นา พี่ญ่าน เพล่อ
ล่า เวิม อางกงา ย้า‚ กงู นองก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ‚ กงู
นองนา อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮาย ปี่ ล่าแง แน. ยาว
กงู นองนา เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ บ่า ฮาย ปี่ ล่า
แน. 11 นองมู นี้ ง อางแบ คู ย้า‚ กงู นองมู คาโคลาโค นี้ ง
นา ฮู พลา ล่าง‚ อางโบ้ ง อางย่า นา ฮู พลา ชี ช้ อดย้า แน.
12 แฮ้ญ่ามเมอ กงู นองนา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง‚ กงู นองนา จี่
ปล้อง นองนา ฮาย นื งบาจาบื่อ ปี่ ล่าง‚ แน กงู นองนา ปล่อง
พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ ปี่ ล่าแง. ยาว พา
จาว นี้ มาง ย้า นองนา ฮ้าว ยางชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ ม้าย่า‚ แน
นองนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าชี่ ม้าย่า ยาง แม้
แน.
13 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา
่ พาจาว มางนา กูนืง ย้า ขอบคุณ

ฮา คูแง, นอง กงูก้อง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว ลาบ
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เจ่อ คูชี แฮ้งนา, ไม้ นองมู นี้ เจ่อ คูแง, พาจาวจี่ต่าง นี้ ชฺา้ ง
ก้อง บ่ากงา จายลือ แน, จ้า พาจาว มางก้อง จายลือ ชี แน.
ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า เพล่อ ชี. พาจาวจี่ต่าง แฮ้ยา่ นอง อา
งมู พาจาว มางนา เจ่อ คู ชีออ
ื นื งบา โย้เวอ ล่ากาน ว่า ชีเป.
14 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อามือ ค่องช่าง คริสเตียน
บ่าอ่า อือย่า นองนา คาม ล่า คูแง, อามือ ยิวชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ
ยู เดีย แควน เวอ ยิว ชฺา้ ง คริสเตียน อือ นา คาม ชี แฮ้ง แม้
แน ย้า. 15 ยาว ชฺา้ ง นี้ มู ย้า พระเยซู แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่
นฮู อือนา แซ่ คูชี อือย้า, แน กงูนา ก่าฮื่น ปี่ ล่าชี่ อือ ย้าเป.
ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา อางเลิง่ ซฺ้า นา ซอ คูแง.
ยาว นี้ งย้า พาจาว มาง ยองนา นื งบาบ่าจาบ แง. 16 ยองมู
นี้ ยา่ กงูนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ ง อือนา ปล่อง
อางบล่าบ ปูน ปี่ ง แฮ้ง ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือนา บ่าปี่ ป่าว ม่า ล่า
ซี่. ยองมู นี้ ยา่ อางบล่าบ อางฮื่อ ฮา คูแง. จ้า อามือ พาจาว
มาง ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ญ้า.
เปาโล คริสเตียนชฺา้ ง อือนา บ่อซฺ้า แล ซี้ง ย้าง
17

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ‚ กงู นองนา ทื่อ ฟ่าง เจิก
่
แอ ล่า เปิน เป. กงู นองนา กงู อางโต นี้ ง ญา เจิก
่ แอ ล่า
แง. จ้า กงู นื งบา นี้ นองก้อง ย้า ดื้ง แง. กงู นองนา แมก่
า มย้าง ล่า ซี่ คูแง‚ อางซ่า ป้าดจา แช ย้า. แน กงู กู ยา่ งกู
เจ้อ ย้า ฮา คูแง, ไม้ นองนา กงามย้าง แล่ปี่ ล่าง แนนอ, จ้า
บ่ากงามย้าง ล่าเป. 18 ม้าม้า นี้ ยา่ กงู นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่า
ซี่แง. แน กงา เปาโล เป, กงา ไล เทอ เคิน ญา นองก้อง ชา
ลือ ยาว, จ้า ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง กงูนา นองนา บ่าปี่ บ่อ
ซฺ้า ลือ ล่า. 19 นองมู นี้ ยา่ กงู นา ฮาย นื งบาแก่นจ่า ปี่ ล่าง.
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แน กงู นา ฮาย กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าแง. แน พระเยซู กงู จี่ วี
ดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ, กงู นอง อางเลิง่ แฮ้ง
จี่โอ่ด จ่า คูแน.
20 นองมู นี้ ยา
่ กงูนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าง.
แน กงูนา ฮาย นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง.

3

เปาโล ทิโมธี นา ซฺาแอ ปี่ ชี่ ย้าง
เอเธนส์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ กงู นองนา นาบาตา
ย้า โมงซฺ้า ล่า คูแง. แน กงู บ่าโอ้ด ล่อ แล แล่กงา กา แม้แน
ชฺา้ ง ทื่อม่าง นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าแอ่. 2 กงู อ่าแพ้ ทิ
โมธี นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า ลือ ปี่ ล่าแอ่. ทิโมธี กงู แม้แน ย้า
พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง, ยา พระเยซูคริสต์ อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่า แง. กงู ยางนา ซฺาแอ ปี่ ชี่
นี้ ยา่ , ไม้ นองนา ปล่อง นื งบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าง แนนอ‚ แน
นองนา ฮาย บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ ล่าง แนนอ. 3 นี้ แม้แนยาว
ฮาก นองนา คาม ล่าเมอ, นองมู นี้ งมือ นื งบา บ่าด่อ คู‚ แน
พระเยซู นา เจ่อ แฮ้ง บ่าว่าง คู, ไม้ นองมู นี้ ง อางแบ คูยา้ ‚
พาจาว ม้า ต้าดต่อน ฮากนา กงูนา คาม ปี่ ล่าง แน. 4 ม้าม้า
นี้ ยา่ กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, กงู นองนา ม่า ล่าย่า‚
นองนา ฮาก คาม ล่าแง แน. ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า เพล่อ ชี,
นองก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน.
5 ยาว นี้ งย้า กงา บ่าโอ้ด ล่อ แล แล่ กงากา แม้แน ทิโมธี
นา ไจ นองนา ฮู ลือ ปี่ ล่าชี่ นี้ ยา่ ‚ นอง เจ่อ แฮ้ บ้าเจอล้อแม้
จา แงแน. กงา แคคา ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง นองนา จ้อบ
พระเยซู นา วี ปี่ ล่านา. ยาว ล่ากาน คาโคลาโค กงู ว่าย ล้า
ชี นี้ ง มือ จองไจ บ่าตอ ล้า แน.
1 กงู
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จ้า อามือ ทิ โมธี มือ นองนา บ่อ ซฺ้า ลือ ล่า ยาว กงู ก้อง
พ่าว เคิน ล้า แล่ง ญา, แน ยา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงู
นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญา. อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ ยา่ นอง เจ่อ
อางเลิง่ แน นอง ลาก อางเลิง่ แฮ้งย้า. แน ทิ โมธี กงู นา นี้
แม้แน คาตา ย้า ม่า แล่ ล่าแง‚ นอย่า แฮ้เมอ กงู นองก้อง ทื่
งกง่า แน ดื้ง ชี แฮ้งนา ปื้ อซฺ้า ล้า เมอ‚ กูเทอ ย้า กย่าง คูแง
แน‚ ยาว อามือ นอ กงู นา นาบาตา ย้า แมก่ า มย้าง ล่า ซี่
แง, กงู นองนา แมก่ า มย้าง ล่า ซี่ ง แฮ้ง แม้ แน ย้าแน. 7 นี้
แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้าม นอง เวอ‚ กงูมู นี้ ยา่ บ้าเจอ
ล้อแม้ ตูกพานลาบ้าบ เวิม, จ้า นองมือ กงู นา นื งบาแฮ่ง ปี่
ล่าแง. กงู นื งบาแฮ่ง จา นี้ ยา่ นอง เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.
8 ไม้ อามือ กงู นื งบาจาบื่อ นี้ ยา
่ นอง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ปีน
แตปีนนา แน เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.
9 ยาว อามือ กงู นอง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา คูแง. แน กงู นอง ปาปาย ย้า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ
นื งบาต่องม่อนซ้า คูแง. 10 กงู อธิษฐาน ฮา คูแง‚ ตื่น มู่งคี่ นื
งก้อง ย้า นองนา ทื่อเทอ แมก่า กงามย้าง แล่ ปี่ ล่าโว แน,
ไม้ พระเยซู อางเลิง่ นอง บ่าแบ อือ ม่าอูบ
่ แบ ปี่ ล่าง แนนอ.
11 พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง เวอ‚ แน พระเยซู กงู
จี่ วีด อางซื้ง เพล่อ ชี มาง เวอ‚ กงู นา ซฺ่ืย ยองนา บ่อ ซฺ้า แอ
ล่าปาว. 12 จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, ยอง เมอ ลาก อางเลิง่ จา ชี แฮ้ง
บย่าเค่ ปี่ ปาว, แน ยองนา ฮาย ลากฮูม ลางกา ปี่ ปาว‚ แน
ยองนา ฮาย ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ลาก ปี่ ปาว, กงู ยองนา
ลาก แฮ้งแม้แน เป. 13 ไม้ ยองนา นางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ
บ่าปา แน เจ่อ บย่าเค่ ปี่ แง แนนอ. ยาว พระเยซู กงู จี่ วด
ี
อางซื้ง เพล่อ ชี มาง ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง คาโคลาโค
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อือก้อง ทื่ งกง่า แน พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ‚ ยองนา พาจาว
กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง ล้าก้า โย้เวอ อางซีอางบล่าบ บ่าปี่
จา โจ.

4

พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วด
ี ไจ ย้าง
นองนา อางเลิง่ ม่า
ล่าเซฺ่อ จา แล่แง. กงู นองนา ม่าอูบ
่ ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า, บ้า
เจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ พาจาว มางนา กงูนา นื งบาจาบ ปี่ ล่าแง
แน. ยาว อามื้อ นองมู นี้ ง แฮ้แม้แน ย้า จี่วด
ี ไจ คูแง. กงูยา่
พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง เพล่อ ชี มาง อางเม้ง นี้ ง ไจ นอง
นา ป้า ล่าง‚ แน นองนา ม่า ล่าง พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้ง
แม้แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮา แล่ คูโว แน. 2 นองมู
นี้ ง อางแบ คูยา้ กงู นองนา ม่าอู่บจี่ต่าง ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ยา่ ,
พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง จายลือ ชี แน. 3 พาจาว ม้า
นองนา ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าซี่ แง. แน นองนา
ป้องก้า อางเลิง่ โย้เวอ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา ปี่ ล่าซี่.
4 พาจาว ม้า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง, บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี ไจ
ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แงแน‚ แน บ้าเจอล้อ
แม้ จี่ วด
ี ไจ ฮากนา นาบทื้อ ปี่ แงแน. 5 ป้องก้า อางเลิง่ อือ
นา บ่าม่าว โจ, ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กางอือ ฮา คูชี
แฮ้งแม้แน. 6 คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มาง
นา ฮาก ค่าบา นา จู้ บ่าปี่ เพล่อ โจ, ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า ชฺา้ ง
ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง.
กงู นองนา อางด่า โย้เวอ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 7 พาจาว
ม้า กงู นา ชฺา้ ง บ่า แม่น อางโซอางซา บ่า กงา ฮ้าว เพล่อ ปี่
ล่า, จ้า กงูนา ฮ้าว ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง.
1 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงูมู นี้
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8 นี้ แม้ แนยาว

อ่า ซ่าง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง นี้ งนา บ่า น่า จ่า แง, ยา
ชฺา้ ง นา บ่าน่าจ่า แน บ่าอ่า, จ้า ยา พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า
เป. พาจาว นี้ ม้า กงูนา ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
แฮ้ง ปี่ ล่า ชี่ มาง ย้า.
9 กงู ยา
่ นองนา คริสเตียนม้ องน้า ม ทื่อ บ่า อือ นา คาตา
แน ลาก โว แน, บ่าแต้ม ม่า ล่าเวิม อางกงา ย้า, ไม้ พาจาว
ม้า นองนา ม่าอูบ
่ ลาก ลางกา ปี่ ล่าง ญ้า. 10 ม้าม้า นี้ ยา่ นอ
งมู นี้ มาซิโดเนี ย แควน กูต่องกูตี่ โย้เวอ คริสเตียนม้องน้า
ม คาโคลาโค อือนา อางลาก คู ย้า, จ้า คริสเตียนม้องน้าม
นอง เวอ‚ กงูยา่ นองนา ป้า อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก
ฮูม ลางกา ปี่ ล่าง. 11 นองมู นี้ ยา่ ป่องฮ่าน แน อ่าซ่าง มาง
นา บ่า ฮาย ตูก พานลาบ้า บ ปี่ โจ. ยาว ค่า ตอง อางโต แฮ้ง
นา ฮูพลา จ่าแล่ ปาว. ฮาก อางเลิง่ อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ.
ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า บ่าคลื่อ โจ. กงู นองนา อางด่า
โย้เวอ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 12 จาว่าแน นอง นี้ แม้แน ฮา
กงา ยาว, ฮาก มือ นองนา นาบทื้อ ล่า คูแง. แน นองมือ อ่า
ซ่าง มางนา บ่ากงา ป้า ปล่อง ปี่ ก้าน.
จี่วด
ี อางซื้ง มาง อามือ ชา พ่าวลือ แล่ง ย้าง

13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงูยา
่ นองนา อางเลิง่ ม้า

ม้า ชฺา้ งซฺี้ แอ ชีออ
ื อางเลิง่ แฮ้ง แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, ไม้ กงู นอง
นา นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน บ่าฮา ปี่ ล่าซี่‚ ชฺา้ ง นื งบาบ่า
แก่นจ่า แฮ้ออ
ื แม้แน. 14 กงู อางเจ่อ ย้า พระเยซู ซฺี้ คายาว
อางซฺ่ือ แต่ล้าน แล่ชี่ แน. นี้ แม้แนยาว กงู อางเจ่อ ย้า ชฺา้ ง
พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ ย่า, ซฺี้ คายาว พระเยซู พ่าวลือ แล่
แฮ้นืง เวอ‚ พาจาว ม้า ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา จี่ วด
ี จา แต่ ล้า แล่ ปี่
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แงแน‚ ยาว พระเยซู นา ยองนา ยางก้อง ทื่งกง่า แน มู่งท่า
ซฺ่ืยแล ปี่ แงแน.
15 ยาว กงู นองนา อามือ อางเลิง
่ ชาม่ า ล่าง นี้ ย่า‚ พระ
เยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง มาง ย้า จี่ แง. ยา กงู นา นี้ แม้ แน ม่า
ล่าง‚ ยาง พ่าวลืน แล่เมอ, ชฺา้ ง ยางนา เจ่อ ยาว ซฺี้แอ คูชี อืม
แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ คูแง. ยาว ยา ยองนา แน กงูมู
จี่ วด
ี แต่ จา คูชี อือ นา ทื่ งกง่า แน มู่ง ท่า ซฺ่ืย แล แง. 16 แน
ยาว พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง มู่งท่า โย้เวอ จาย ลู่ งลือ
แฮ้นืง เวอ, ชฺา้ ง อือย่า พระเยซู ฮ้าวม่า อางเซง แฮ้ง กงาก
ย่า คูแง. แน เท่ วาด่า ยอคา มาง จี่ อางเซง แฮ้ง กงากย่า
คูแง. แน เท่วาด่า อือ พาจาว มาง ซ้าด อางคย้าว มี ชี อาง
เซง แฮ้ง กงากย่า คูแง. ยาว พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ลู่
งลือ แง. ยาว ชฺา้ ง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ยาว ซฺี้แอ คูชี อืม
แต่ ล้า จี่ วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ คูแง. 17 ยาว น่ อง โย้เวอ พา
จาว มาง กงูมู อามือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
ี แต่ จา คูชี อือ
นา, แน ชฺา้ ง ซฺี้ แอ คูชี อือ นา ทื่ งกง่า แน มู่ง ท่า ซฺ่ืย แล แง.
ยาว กงูนา ซฺ่ืย พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ซฺ้าแล ล่าแง.
นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง ทื่งก
ง่า แน จี่วด
ี จา แล คูแง. 18 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง นี้ เลิง่ จี่
นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา ปาว.

5

พระเยซูคริสต์ ลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ ย้าง
1 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงูมู นี้ ยา
่ นองนา บ่าแต้ม
ม่า ล่าเวิม อางกงา ย้า‚ อางเลิง่ แฮ้ออ
ื ล้อญ่าม เมอ ตอล้า
แงแน. 2 ไม้ นองมู นี้ ง มือ อางแบ คูยา้ , อ่าซ่าง มาง บ่าแบ
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จี่วด
ี อางซื้ง ม้า อ้าล้อม ลือ แงแน. แล่ค่าว นี้ ยา่ อ้าล้อม ล้า
แงแน กงู บ่าแบ แฮ้งแม้แน ย้า. 3 ชฺา้ ง อือ นี้ แม้แน จี่ เมอ,
“กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ ย่า แม่น ย้า จาดื้ ง แง‚ เจิน
้ เจ้อ บ่า ไล่” แน.
ยาว ยอ ซฺ้อก ย้า ก่างพยา แอ แง, ค่าบาย่า อูป
่ ู่มบา อือ อาง
ย่า ชาเกิด
้ เมอ ซฺ้อก แน ป่องปอง ด้า แฮ้งแม้แน ย้า, ยองมู
นี้ ล้อเกิง้ บ่าฮื่น แอ ปูน กา.
4

จ้า คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ‚ นองมู นี้ อางวื้งอาง
ว้าง เวอ บ่า กงา ดื้ง, นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ นื งบาบ่า ม่าน
คูโจ. จาว่าแน อางนื ง แฮ้นืง เคิน ล้า ยาว‚ แล่ ค่าว อือ อาง
เกิง่ ค่าว ล้า ชี แฮ้งแม้แน. 5 ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ ยา่ อาง
แปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง คูแง‚ แน นอ นื งก้อง ชฺา้ ง. กงูมู นี้ ยา่
มู่งคี่ ชฺา้ ง บ่าอ่า‚ แน อางวื้งอางว้าง เวอ บ่ากงา ดื้ง เป. 6 นี้
แม้แนยาว นอ ฮาก แม้แน บ่ายู่ คู โจ, จ้า แม่น แน อางโต
แล่ม ล่อ โว‚ แน แบ ปี่ โว อามือ นอ บ้าเจอฮา คู แงแน. 7 ไม้
ชฺา้ ง ยู่ นี้ ยา่ มู่งคี่ เวอ ยู่ คูแง. แน ชฺา้ ง แต่ค่า ม่าว นี้ ยา่ มู่ง
คี่ เวอ ม่าว คูแง. 8 จ้า กงูมู นี้ ยา่ นื งก้ อง ชฺา้ ง เป. นี้ แม้ แน
ยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว. เจ่อ อางเลิง่ แน ลาก
อางเลิง่ แฮ้ง ตาฮ้าน อือ ซฺ้ามค่าลาว ตูม แล่ ชี่ แฮ้งแม้แน‚
ก่าตูม แล่ คูโว. แน พาจาว มาง กงูนา อางบล่าบ กงาปูน ปี่
ล่าง อางเลิง่ กงู นื งบาแก่นจ่าง แฮ้ง, ตาฮ้าน อือ ซฺ้ามตู่ชอ
่ ง
ช่อง แล่ชี่ แฮ้งแม้แน ช่อง แล่โว.
พาจาว ม้า กงูนา บ่ากงา แช้ยู้ วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่า, จ้า ยา
กงู นา พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วี ด อางซื้ง มางก้ อง จี่ วี ดม้า ม้า
กงา ปี่ ล่าง. 10 พระเยซู คริสต์ กงู นา ซฺี้ แต่ น ล่าง. นี้ แม้ แน
ยาว ยาง ลืน เมอ‚ กงู อางแต่ ล่าอ้าว อางซฺี้ เวิม‚ กงู ยางก้อง
9 ไม้
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ทื่ งกง่า แน กงาดื้ง คูแง. 11 นี้ แม้แนยาว นื งบาแฮ่ง ปี่ ลาง
กา ปาว. แน ปล่องวาน ลางกา ปาว. นอง อามือ ฮา คูชี แฮ้ง
แม้แน เป.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง ย่าง
นอง เวอ‚ กงู นองนา ป้า ล่าปานา,
นองมู นี้ ยา่ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา ล่า กาน
ว่า ปี่ คูชี อือนา นาบทื้อ คูโว. แน ชฺา้ ง นองนา คริสเตียน จี่
วีด ไจ จาดื้ ง อางเลิง่ แฮ้ง ม่า อู่ บ ล่า ชี่ อือ นา นาบทื้อ คู โว.
13 แน ยองนา บย่า แน ลาก นาบทื้อ คู โว, ไม้ ยอง ล่า กาน
ว่า คูชี แฮ้ง ปาปาย แน. ยาว แม่น แน ทื่งกง่าล้างกง้า แน
จาดื้ง คู โว‚ บ่าซีบ่าแล กาโจ.
14 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงู นองนา ป้ า ล่าปานา,
ชฺา้ ง อางคลื่อ อือนา อี่ โว‚ ยาว ชฺา้ ง แค อางคา อือนา จี่ปล้อง
โว‚ ยาว ชฺา้ ง อางด่ออางย่า อือนา ปล่องวาน โว‚ ยาว ชฺา้ ง คา
โคลาโค อือนา โอ้ด โว. 15 แม่น แน อางโต แล่ม แล่โว. ฮาก
นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ปี่ ล่า ยาว‚ นองมู นี้ ยา่ นอง อา
งมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา อางเลิง่ บ่าแม่น บ่าปี่ ฮาย คื่น กา
ปี่ โจ. จ้า นองมู นี้ ยา่ นอง อางมู โย้เวอ กูญ่าม แน อางเลิง่
อางแม่น ฮาย ปี่ ลางกา โว. แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา
แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ปี่ โว.
16 กูญ่าม แน นื งบา ต่อ งม่อนซ้า คู โว. 17 กูญ่าม แน
อธิษฐาน ฮา คู โว. 18 แน บ้า เจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว, ไม้ พาจาว ม้า พระเยซู คริสต์
ชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน จี่ วด
ี ไจ ปี่ ซี่ แง. 19 อางค่ องอางล้า อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง มาง พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า เมอ‚ บ่าปี่ ว่าง
โจ. 20 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าฮูยา้ คู โจ.
12 คริสเตียนม้องน้าม
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กูยา่ งกูเจ้อ นี้ ยา่ แม่น แน ฮูพลา ปาโน‚ พาจาว มางก้
อง ม้า ม้า ย้า ล่า จายลือ ชีแน‚ จาว่า แน อางเลิง่ อางแม่น
แน ยาว กอ ชี โว‚ แน ฮาย แลน แล่ โว. 22 อางเลิง่ บ่าแม่น
กูยา่ งกูเจ้อ อือนา เว่อ แน ฮื่น คู โว.
23 พาจาว กงู นา ฮู พลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่า ชี่
มาง เวอ‚ ยองนา กู เลิง่ แน ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ปาว, แน ยอง
อางโต‚ นื งบา‚ อางค่องอางล้า อือนา คาตา แน ฮูพลา ปาว,
ยองนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่า ปี่ จา โจ, พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วีด
อางซื้ง มาง ลือ แล่เมอ เคอ แน. 24 พาจาว นองนา แช้ยู้ ล่า
ชี่ นี้ ม้า นี้ แม้ แน ม้า ม้า ย้า ฮา แง, ไม้ ยา อางซื ออางปลอง
นอ.
25 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงูนา คาตา แน อธิษฐาน
ฮาย ปี่ ล่า โว. 26 นอง แมก่ า มย้าง ลางกา เมอ ลากฮูม จี่ อู้
ลางกา โว. 27 จี่ วี ด อางซื้ง มาง ล้า ก้า โย้ เวอ ก่ามค่า น ฮา
คูโว‚ นองมู นี้ ย่า คริสเตียนม้ องน้า ม คาโคลาโค อือ นา โจ้
ดมาย นี้ อาน อ้าน น้า ปี่ แงแน.
28 พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ‚ ยองนา ลากซื่
งกง่ากย้า ปาว.
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