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เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง
อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชียา
้ ง

2 โครินธ์

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป,
ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่ อ. โจ้ดมาย นี้ ม้า ทิโมธี
ไกง้ แต้ม แอ. ทิโมธี คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง มาง ย้า.
ไกง้ นองมู คริสเตียนม้ องน้า ม โคริน ธ์ อางเมิง ประเทศ
กรีก เวอ ดื้ง อือ นา, แน ประเทศ กรีก คาโคลาโค โย้ เวอ
คริสเตียนชฺา้ ง อือนา คาตา แต้ม เคอ ล่าง.
2 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี
อางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า
ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
1 กงา

เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง

3 ไกง้ยา
่

พาจาว พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อาง
โบ้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง. พาจาว นี้ ม้า กงู อางโบ้ง ลาก
ซื่งกง่ากย้า อือ ปลื้ง แน จา มาง แน กงูนา กูเลิง่ แน นื งบา
ปล้อง ล่าง มาง ย้าเป. 4 กงู อางตูกอางพาน จา เมอ, ยา กงู
นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง. แฮ้แม้ แนยาว ฮาก อางตู กอางพาน
จา เมอ, กงูม ฮากนา นื งบาแฮ่ง กงา ปี่ แง, พาจาว มาง กงู
นา นื งบาแฮ่ ง ปี่ ล่า ชี่ แม้ แน ย้า. 5 กงู พระเยซู คริสต์ มาง
ก้อง ทื่งกง่า แน อางตูกอางพาน อาล้อ แน กงาตูก แง, พา
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จาว มาง กงู นา แฮ้ ล่อ ย้า นื งบาแฮ่ ง แฮ้ง พระเยซู คริสต์
มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ ล่าง. 6 ไกง้ ตูกพาน นี้ ยา่ นองมู นา นื งบา
แฮ่ง ปี่ ล่าง แน อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง. พาจาว ม้า ไกง้นา
นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แน นองนา คาตา ย้า ปี่ ล่าง. นอง ตูกพาน
ลาบ้าบ เมอ พาจาว ม้า นองนา ฮา ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าง, ไกง้
ตูกพานลาบ้าบ เมอ ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. 7 ไกง้
นองมู นา นาบาตา ย้า นื งบาแก่นจ่า ล่าง, แน ไกง้ ตูกพาน
ลาบ้าบ เมอ นองมู นี้ ยา่ ไกง้ ก้อง ทื่งกง่า แน ตูกพานลาบ้า
บ แง. นี้ งย้า นองมู ตูก พานลาบ้า บ เมอ พาจาว มาง นอง
นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง, ไกง้นา นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แม้แน ย้า.
8 คริสเตียนม้องน้าม เวอ, ไกง้ เอเชีย แควน* เวอ ตูกพาน
ลาบ้า บ ชี อือ นองนา แบ ปี่ ล่า ซี้ ค้า. โย้ เวอ ไกง้ ป้า ดจาม
บ่าโอ้ด กงากา แอเคอ ย้า. ยาว ไกง้ เย้ง แอ ไกง้นา ฮาก อาง
แซ่ ล่า นาตู แน. 9 ไกง้ นื งบา เวอ เย้ง แอ ไกง้นา ต้าดต่อน
ซฺี้ ปี่ ล่างญ้า แน. จ้า นี้ แม้ ตอล้า ชี นี้ ยา่ , ไม้ ไกง้นา ฮาย ค่า
ตอง อางโต นี้ ง แอ่ แน บ่า ปี่ ปืง จ่า แล่ แนนอ. จ้า พาจาว
ชฺา้ งซฺี้ นา ฮาย แต่ล้า ปี่ ชี่ มางนา ปืง ปี่ ล่าแง. 10 พาจาว ม้า
ไกง้นา ฮา อางเลิง่ ป้าดจาซฺี้ โย้เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง. แน ยา
ไกง้นา จี่วด
ี ปล่อง แล ล่าง. แน ไกง้ เจ่อ แง พาจาว ม้า ไกง้
นา ปล่อง ล่าง แฮ้ง บ่าว่าง แน. 11 นองมู ไกง้นา ปล่อง ล่าง
นี้ ยา่ ไกง้นา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง นี้ งย้า. นี้ แม้แนยาว ชฺา้ ง อา
งบย่า ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง, ไม้ ยาง ไกง้นา
จี่วด
ี ปล่อง ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย.
เปาโล อางซฺ่ือ เย้ง ย้าง
*

1:8 1:8 เอเชีย แควน นี้ ยา่ อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่ งกลาป่ากย่า ดื้ง แง.
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ไกง้ กย่าง นี้ ยา่ ไกง้ ก่า มกืด อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ ง, ไกง้
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ก้อง ดื้ง เมอ จี่วด
ี อางซืออางปลอง แน
ไจ แฮ้ง แน นื งบาอางชี กงากา แฮ้งย้า เป. ไกง้ นี้ ออ
ื กูเจ้อ
แน ฮา นี้ ย่า พาจาว มาง ลากซื่ งกง่า กย้า ล่าง นี้ ง ปาปาย
ย้า. ไกง้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ แอ้น แฮ้ง แม้ แน ฮายเค่ บ่า อ่า.
นี้ งย้า ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ นองก้อง ดื้ง เมอ
ล้อแม้ แน จี่วด
ี ไจ แงแน. 13 ยาว โจ้ดมาย นู้เวอ ไกง้ กูเจ้อ
แต้ม ชี นี้ ยา่ ไกง้ เจิน
้ เจ้อ บ่าโชง ล่าเป. จ้า ล้อแม้เวิม อามือ
นอย่า ไกง้ โจ้ดมาย แต้ม ชี แฮ้ง โค แน บ่าแบ คู. ยาว ไกง้
เย้ง แง จ้างจ้าง เวอ นอ โค ย้า แบ คู แงแน. 14 แฮ้ แม้ แน
ยาว พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ นองมู
นี้ ยา่ ไกง้นา จี่โอ่ด ล่าง, ไกง้ นองนา จี่โอ่ด ล่าง แม้แน ย้า.
12

15 กงา

เย้ง กานยาว นอย่า กงา แม้แน ย้า เย้ง แง. นี้ งย้า
กงา นองก้อง บ่อซฺ้า ลือ ออน ฮา แงแน เย้ง ชี แอ, ไม้ นอง
นา จองไจ 2 โตบ กงา ปี่ ล่าง นอ. 16 ยาว กงา มาซิ โดเนี ย
แควน เวอ ชา แอ เมอ แน มาซิโดเนี ย แควน เวอ จาย พ่าว
ล้า แล่ เมอ นองนา บ่อ ซฺ้า ล่า เปิน แงแน เย้ง ชี แอ. ยาว
น่ อง โย้ เวอ นอย่า กงานา ยู เดีย แควน เวอ ซฺา แอ ปี่ ล่าว
เป. 17 ยาว กงา เย้ง ชี แม้แน นองก้อง บ่าบ่อ ซฺ้า ล่าง นี้ ยา่ ,
นอย่า กงานา ชฺา้ ง นื งบาบ่าชี่ กงา กาง อือ แน เย้ง ล่าง ลา?
กงา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ แม้แน เย้ง ฮา ชี ลา? นี้ แม้
แน “อางกงา” แน จี่เมอ ม้าม้า ย้าง “บ่ากงา” แน เย้ง แง.
ม้า อางกง่าอางเกิง, ยา กงูนา พีญ
่ ่าน เพล่อ ล่า
อางกงา เป. ม้างม้าเจ้อ กงา นองนา ม่า ล่า เมอ “อางกงา”
แน “บ่ากงา” แน ม่า ล่าง นี้ ยา่ ทื่อพาม กา แน บ่าจี่ กางซื้ง
แน, 19 สิ ลาส แน ทิ โมธี กงู นองนา พระเยซู คริสต์ พาจาว
มาง อางย่า มาง อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ม่า ล่าง. ยา “อางกงา”
18 พาจาว
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แน จี่ ยาว “บ่ากงา” แน นื งบา เวอ บ่าเย่ง. จ้า ยา “อางกงา”
แน ชี นี้ งญา อางจี่ แน อางฮา แน, 20 ไม้ พาจาว มาง กงูนา
บย่า แน ก่ามค่าน อ้าล้อ แน ปี่ ล่าเวิม ก่ามค่าน แฮ้ยา่ พระ
เยซู คริสต์ มาง ก้อง กู เจ้อ ย้า ม้า ม้า แน เพล่อ แง. นี้ งย้า
พาจาว มางนา เกียรติ ปี่ เมอ กงูยา่ พระเยซูคริสต์ มาง อาง
เม้ง โย้ เวอ “อาเมน” แน จี่ แง. 21 ยาว พาจาว มาง ย้า กงู
นา ฮาย พระเยซูคริสต์ มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ปี่ ล่าง.
แน ยา กงู นา แช้ ยาง ล่ากาน นี้ ง ว่า ปี่ ล่าง. 22 แน พาจาว
ม้า กงูนา อางช่า ช่า ชี ล่างญ้า ยา กงู อางซื้ง มาง แน. แน
ยา ยาง อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา กงู นื งบา
เวอ จา ปี่ ล่าง. นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ยาง ก่าม
ค่าน ปี่ ล่า ชี แฮ้ยา่ ยา กูเจ้อ ย้า ฮา แงแน.
23 ยาว อางเลิง
่ ่าน
่ คาโคลาโค กงา จี่ ชี อือ พาจาว ม้า พีญ

อางเพล่อ ล่า กงากา อางเลิง่ ม้าม้า แน. อ่าจ่าม กงา พ่าว
ลือ แล่ เมอ โครินธ์ อางเมิง เวอ บ่าซ่าว ลือ นี้ ยา่ นองนา บ่า
ม่อนบ่าซ่า แน บ่าฮา ปี่ ล่า ซี่ วา. 24 จ้า นี้ ยา่ ไกง้ นองมู เจ่อ
นู้เวอ เจ้า นาย เพล่อ ซี้ แงแน บ่า อ่า เป, ไม้ นอง เจ่อ นี้ ยา่
อางจา นามแลว ย้า. จ้า ไกง้ นองก้อง ทื่ งกง่า แน ล่า กาน
ว่า นี้ ยา่ , ไม้ นองนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ ล่าง เป.

2

นี้ แม้ แนยาว กงา นองก้อง บ่าลือ กาซื้ง, ไม้ นื งบาต่อง
เวอ อางเลิง่ บ่าม่อนบ่าซ่า อือนา บ่าปี่ ตอล้า ปี่ กาน แนนอ,
2 ไม้ จาว่า แน กงา นองนา นื งบาต่องตูก พาน ปี่ ล่า ยาว, นี้
ก้าม อ่า ซ่าง กงานา ฮาย นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ล่า แน? 3 นี้
งย้า กงา แฮ้เมอ เวอ โจ้ ดมาย โย้เวอ แฮ้แม้แน แต้ม กาน
แอ, ไม้ กงา บ่อ ลือ เมอ กงา อางโต นี้ ย่า ชฺา้ ง กงานา จา
1
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บื่อ ดื้ งบื้อ แน ฮา ปี่ ล่าง อือ ก้อง นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า
แน บ่า ปี่ จา แนนอ. ยาว กงา เจ่อ แง นองมู นี้ ย่า กงา ก
ย่างม่อนซ้า แน จา นา มย้าง เมอ นองมู นี้ ง คาตา ย้า กย่า
งม่อนซ้า คูแง. 4 กงา นองนา โจ้ ดมาย แต้ม เคอ ล่า เมอ
กงา นาบาตา ย้า นื งบาด้า ม่านชู แง แน แมปื้ อ แอ่ ย้า. กงา
แต้ม ลือ ปี่ ชี นี้ ยา่ นองนา ฮา นื งบาต่องตูกพาน ปี่ ล่าง บ่า
อ่า เป. จ้า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง กงา นองนา ล้อม้อก แน
ลาก ล่าง แน.
ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู่ ย้าง

อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ม้า, ยา นองนา ฮา ตูกพาน
ลาบ้าบ ปี่ ล่าง, กงานา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ล่อ
บ่าปา ย้า. (กงา นี้ ล่อบ่าปา แน บ่าจี่ ไล้ แล ปี่ กานา.) 6 ยาง
นา ชฺา้ งมู คาโคลาโค อือก้อง วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ เวิม กงา คาง
7
ญา. นู้จายแล ปี่ นี้ ยา่ ยางนา อางซี บ่ายู่ แน นื งบาแฮ่ง ปี่
กาโน, ไม้ ยาง เจ่อ จา แฮ้งนา บ่าปี่ วี แนนอ. 8 นี้ แม้แนยาว
กงา นองนา ป้า ล่าปานา ยางนา ลาก แล แล่ โว.
9 นี้ งย้า กงา นองนา แฮ้เมอ เวอ แต้ม เคอ ล่าง นี้ ยา
่ , ไม้
นองนา เจ้อฮู ล่าง กงานา กู เลิง่ แน อางน้า จ่า ไล่ ล่า แน.
10 นอง อ่าซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง, กงาม ชฺา
้ ง แฮ้มางนา อาง
ซี บ่า ยู่ ก้าน. แน กงา อ่า ซ่าง นา อางซี บ่า ยู่ แง. (ชฺา้ ง แฮ้
มาง อางซี ม้า ม้า แน อางจา แน ยาว) กงา พระเยซู คริสต์
มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง แฮ้มางนา อางซี บ่ายู,่ ไม้ นองนา จอง
ไจ กงา ปี่ ล่าง แนนอ. 11 กงู ชฺา้ ง อางซี ฮา ชี อือ นา อางซี
บ่า ยู่ นี้ ยา่ , ไม้ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มางนา กงู นา บ่า ปี่ จ้อบ
ล่า แนนอ, ไม้ กงู ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง เย้ง ยาว ฮา แฮ้ง
อางแบ เคิด
้ กานอ.
5 ค่าพ่าย่า
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เปาโล ทิตัส นา ซฺ้า ย้าง
12

กงา โตรอัส อางเมิง เวอ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ป่าว แอ เมอ, กงา อางแบ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา
13
โย้เวอ ล่ากาน ว่า แอ ปี่ ล่า อางกงา แน. จ้า กงา นื งบาต่อง
บ่าจาบ่าดื่งบื้อ, ไม้ ทิตัส กงู คริสเตียนม้องน้าม นอง อางเลิง่
แฮ้ง กงานา ม่า ลือ ล่าง มางนา บ่ามย่าง วา. แฮ้งย้า กงาม
มือ โย้เวอ ชฺา้ ง อือนา ม่าอู่บ ช่ายาว มาซิโดเนี ย แควน เวอ
แลน แอ.
พระเยซูคริสต์ ก่า จ่าง ย้าง
14 พาจาว

มางนา ขอบคุณ ฮา แง, ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู
คริสต์ รบ ก่า ไจ่ ยาว, ยาง น่ องน่ อง โย้เวอ ชฺา้ ง ย่อ เค่ ชีออ
ื
ช้อด ย้า. ยา กงู นา ไจ ยาง อางเลิง่ แฮ้ง กูต่องกูตี่ แน ป่าว
กว่า แอ ปี่ ล่าง. อางแป่ อางฮ้อ ม กู ต่องกู ตี่ เวอ จ่อด แน
แปล่ กว่า ชี ลอย้า, 15 ค้าแต้ เวอ ปุโรหิต อือย่า พาจาว มาง
นา อางเกิง่ อางฮ้อม ท่าน ปี่ แง. อามือ กงู จี่วด
ี นี้ ยา่ อางเกิ่
งอางฮ้อม ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า ปี่ ง
ลอย้า. 16 จ้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือย่า ชฺา้ งซฺี้ อางปู่
อางน้า ม แฮ้ง อางแป่ ดู่ง แง. จ้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา เจ่อ
อือ ย่า จี่ ว ีดม้า ม้า อางแป่ อางฮ้อ ม แฮ้ง อางแป่ ดู่ง แง. นี้
แม้แนยาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว นี้ ยา่ อ่าซ่าง ซูม แง. 17 อา
มือ ชฺา้ ง อางบย่า จา แง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ไจ ซฺ้าจฺ่า แล่แง.
จ้า ไกง้ แฮ้ แม้ บ่า กงา ฮา, ไม้ ไกง้ พาจาว มาง ซฺา ลือ พระ
เยซู คริสต์ ย่า เจ่น เพล่อ ลือ ปี่ ล่า ชี่ มาง เย่ด น่ อ. แน พา
จาว ม้า ไกง้ อางเลิง่ กูยา่ งกูเจ้อ ฮา ชี แฮ้งนา อางมย้าง.
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พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ือ ย่าง
1 ไกง้ นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา
่ นอง เย้ง กานยาว ไกง้ยา่ โญกญอ
จ่าแล่ง ลา? อ้าว ไกง้นา ฮาก ม่าอูบ
่ ฮู ทื่อบ่า อือ แม้แน ฮา ปี่
ล่าง ลา? ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ฮาก ยองนา โจ้ดมาย โญกญอ แต้ม
ปี่ ชี่ แฮ้ง ฮ้าน กว่า นา อางซอ. นอย่า ไกง้นา แฮ้ แม้ อาง
แต้ม ปี่ ไล่ลา? 2 โจ้ดมาย ไกง้นา โญกญอ ล่าง นี้ ยา่ นองมู นี้
งย้า, ชฺา้ ง อือนา ฮาย แบ ปี่ แง ไกง้ ล่ากาน นี้ ยา่ ล้อแม้แน.
3 นองมู นี้ ย่า พระเยซู คริสต์ โจ้ ดมาย แน ทื่อ ช่างกานญา.
ฮากนา ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ ม่า อู่ บ ชี่ นี้ ย่า อางกง่า อางเกิง
แน. อางไล่ นี้ ยา่ นํ้า หมึก แฮ้ง บ่า กงา ไจ แต้ม, จ้า พาจาว
จี่วด
ี อางจา มาง อางค่องอางล้า เวอ ไจ แต้ม ล้า ชี. อางไล่
นี้ ยา่ ลอบา แพ้น* เวอ บ่ากงา แต้มกาน จ้า ชฺา้ ง อือ นื งบา
เวอ แต้ม กาน แง.
4 ไกง้ นี้ แม้แน จี่ กงา กาง นี้ ยา
่ ไม้ ไกง้ยา่ พาจาว มางนา
นื งบาชี นอ แน พระเยซู คริสต์ มางก้ อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน
เพล่อ ชี่ นี้ งย้า. 5 แน ไกง้ บ่า ฮา จ่า แล่ เป ไกง้ ล่า กาน นี้ ง
ว่า กงา กาง นี้ ไกง้ แอ่ แน ว่าย กงา แงแน, จ้า พาจาว มาง
ไกง้นา ปล่อง ว่า ล่าง. 6 พาจาว มาง ไกง้นา ฮาย ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ นู้เวอ ยางนา ล่า กาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าง. ก่ามค่า น นี้ ย่า
พาจาว แน ยาง ชฺา้ ง อือ ก่ามค่าน ฮา กา ย้าง, ไม้ ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ นี้ ยา่ โมเสส อางลี้บอางล่าว แม้แน บ่ากงา แต้ม. จ้า
พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง กงู นื งบา
เวอ แต้ม กาน ชี, กงู อางลี้บอางล่าว อางอ้าน แฮ้ง บ่าฮา เค่
กงากา แฮ้งย้า กงู นา ฮา ซฺี้ ปี่ ล่าง. จ้า ก่ามค่าน อางซฺ่ือ โย้
*

3:3 3:3 ลอบา แพ้น นี้ ยา่ พาจาว มาง โมเสส นา อางลี้บ ปี่ ชี ย้าง. ลอบา แพ้น
เวอ แต้ม กาน ชี (อพยพ ปาบ 24:12; 25:16).
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เวอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง แต้ม
ชี นี้ ยา่ จี่วด
ี ม้าม้า ปี่ แง.
7

ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้ ง ล่าที่ จา แล่ง

ค้า แต้ เวอ พาจาว มาง อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน แฮ้ง
ลอบา แพ้น โย้เวอ แต้มกาน เมอ ตาแซ้ ย่าง โค ย้า แปล้น
ซ้า ชี. ยาว อางแปล้น อางซ้า แฮ้ นาบาตา แปล้น โมเสส
แมก่า เวอ ตีด ลือ แอเค้อ ย้า แฮ้งย้า อิสราเอลชฺา้ ง อือ มย้าง
ยาว แมจือ จือ แค บ่า ฮู จอ คู กา. จ้า น่ อง โย้ เวอ โมเสส
แมก่ า เวอ อางแปล้น อางซ้า ย่าง กาจ้างกา อางอี้ กาแน
โปยว แอน ชี. อางลี้บอางล่าว อางอ้าน กงูนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าง
อางแปล้นอางซ้า นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ แง ล่าที่ อางจา แน. 8 แฮ้
แม้ แนยาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก่ามค่า น
อางซฺ่ือ อางแปล้นอางซ้า นี้ ยา่ อางลี้บอางล่าว อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา ย้า ล่าที่ จา แง, 9 ไม้ อางลี้บอางล่าว อางอ้าน ชฺา้ ง
อือ นา ฮาย ซฺี้ ปี่ ง นี้ ย่า อาล่อ แน แปล้น ซ้า แง, ก่ามค่า น
อางซฺ่ือ ชฺา้ ง อือ นา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ง แฮ้ ยา่
แฮ้ล่อบ่าปา ย้า แปล้นซ้า แล่ แง. 10-11 ม้าม้า ย้าง ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ อางลี้ บอางล่าว อางอ้าน อาง
แปล้น อางซ้า แฮ้ง นา แต่น แง. นี้ งย้า อางลี้ บอางล่า ว อา
งอ้าน อางแปล้นอางซ้า แฮ้ ชา โปยว แอ แง. จ้า ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ บ่าโปยว แอ กาญ่าม เวอ เคอ
ย้า จา แล แง.
12 นี้ ออ
ื ย่า ไกง้นา ฮา นื งบาแก่นไจ่ จา ปี่ ล่าง. นี้ งย้า ไกง้
ย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กว่า แฮ้ง นา บ่า แค
แง. 13 ไกง้ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าโชง ชี โมเสส แมก่า เวอ พ้า พื่ง อิส
ราเอลชฺา้ ง อือนา บ่าปี่ มย้าง แฮ้งแม้แน, ยาว โมเสส แมก่
า เวอ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง โปยว แอ้น เวิม มือ โมเสส ย่า
ยาง แมก่า โย้เวอ พ้า พื่ง ชี แล่ แง. 14 จ้า อิสราเอลชฺา้ ง อือ
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นาบาตา อางล้าน, ไม้ มี้นืง เคิน เวิม ยอง อางลี้ บอางล่า ว
อางอ้าน แฮ้ง อ้าน เมอ ยอ โค แน บ่า แบ ยอง นื งบา เวอ
พ้า พื่ง ชี ชี แม้แน. จ้า ชฺา้ ง อือ พระเยซู คริสต์ มางนา เจ่อ
เมอ พาจาว มาง พ้า แฮ้ง ยู้ อ่อก ชี, ไม้ ยองนา กงาแบ ปี่
แง แนนอ. 15 จ้า อามือ เคอ ย้า กู เทอ แน ยอง โมเสส อาง
ลี้ บอางล่า ว แฮ้ง อ้าน เมอ พ้า แฮ้ อิสราเอลชฺา้ ง อือ นื งบา
โย้เวอ พื่ง จา แง. นี้ งย้า ยอง อ้าน เมอ บ่าอ่าน แบ กางแง.
16 จ้า พ้า พื่ง ชี ชี นี้ ย่า อางยู้ อ่อก กงากา ย้า. พระคัมภีร ์
โย้เวอ แต้ม ชี แม้แน, “ยาง จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง พลาบ ซฺ้า
เมอ พ้า พื่ง ชี ชีแฮ้ ซฺ้อก ย้า เลิก
้ อ่อก แง.” ✡ 17 นี้ ข้อ ก้อง
จี่ วีด อางซื้ง แน จี่ เคอ นี้ ย่า พาจาว อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่
งอางซฺ้าง มาง ย้า. แน ล้อ เกิง้ เวอ จี่ วีด อางซื้ง มาง อางค่
องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง แฮ้ง จา แง โย้เวอ ย่าเจ่น บ่าจา
กาน. 18 กงูมู คาโคลาโค นื งบา เวอ พ้า บ่า พื่ง ชี แล่ง อือ
ย่า ฮากนา ฮาย จี่ วีด อางซื้ง มาง อางแปล้น อางซ้า แฮ้ง ฮู
มย้าง ปี่ แง. อามือ ยา กงู นา ยาง แม้ แน เพ่น ล่าง. คาโค
ลาโค นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง
ก้อง จายลือ แง.

4

มู่งท่า เวอ อางเกิง่ อางก้อ อางฮู่ อางจา นื้ งชฺา่ อูล
่ ่อง คล้า
ว เวอ จา ย้าง
1 พาจาว ม้า ไกง้นา ลากซื่ งกง่า กย้า ล่า ยาว ล่า กาน นี้ ง
ว่า ปี่ ล่าง. นี้ แม้แนยาว ไกง้ นื งบา บ่าด่อ ไง่. 2 ไกง้ เจิน
้ เจ้อ
บ่า ค่าว ฮา ล้า, ไม้ นี้ แม้ แน ฮา นี้ ย่า ซฺ่า จอ คาแม้ เป. ไกง้
เจิน
้ เจ้อ บ่า จ่อ บ แน ไกง้ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง บ่า เพ่น ปี่ . จ้า
✡
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ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง กง่าเกิง้ แน ม่าอูบ
่ แง. ไกง้ พาจาว
มาง ล้าก้า เวอ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ฮากนา นื งบา เวอ แบ ปี่ ยาว
พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ง ไกง้ บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ ง แน.
3

จาว่า แน อ่า ซ่าง กงา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮ้ง บ่า
น่า กลา กาแง, ชฺา้ ง แฮ้ม้า ชา ก่างพยา แอ แง. 4 อามือ จีน
นู้เวอ ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี
อือ นื งบา แฮ้ง พี่ ปี่ ยาว อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง บ่าปี่ มย้าง
ชฺา้ งแมปอ แม้ แน. นี้ งย้า ชฺา้ ง นี้ มู อางเลิง่ อางแม่น เวอ
อางแปล้นอางซ้า แน พระเยซูคริสต์ เกียรติ นี้ ง บ่าฮู มย้าง
กา แง. ยอ พระเยซู คริสต์ พาจาว มางนา กูเจ้อ แน ตู้ มาง
อางเลิง่ อางแม่น จี่เคอ แฮ้งนา บ่าแบ คู.
ไกง้ ค่าตอง อางเลิง่ นี้ ง บ่ากงา ป่าว แล่. จ้า ไกง้ยา่
พระเยซูคริสต์ ยา จี่วด
ี อางซื้ง มาง แน ป่าว แง. แน ไกง้ยา่
ย่าเจ่น แม้แน ล่ากาน ว่า นองนา ปล่อง ล่างน้ อ, ไม้ พระเยซู
นา ฮู จ่า ปาปาย เป. 6 พาจาว “อางวืง้ อางว้าง โย้เวอ อางแป
ล้นอางซ้า ท่อ ลือ โว.” แน จี่ ม้า, ยา พาจาว กงู นื งบา โย้เวอ
อางแปล้น ท่อ อ้องล้า ปี่ ชี่ มาง ย้า. กงู นา ฮา พาจาว มาง
อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง พระเยซูคริสต์ แมก่า โย้เวอ มย้าง ปี่
ล่าง พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แงแน.
7 ยาว ไกง้ นื งบา นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ อ้อง ล้า แง
จ้า ไกง้ นื้ งชฺา่ อู่ล่อง อางฮู่ บ่าจา ปล่าก อางกงา อางเกิ่งอา
งก้อ อางฮู่อางจา กาน ชี ล้อย้า. นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ล่าที่ อาง
ฮื่อ นี้ ยา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ แง ไกง้ ก้อง จายล้า บ่า
อ่า แน. 8 ไกง้ กูญ่าม ย้า ตูกพานลาบ้าบ แง. จ้า ลอแม้เวิม
ไกง้ พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง บ่าว่าง. ไกง้ ก่ามกืด โค แน บ้า
เจอล้อแม้ ฮาย วา แน เย้ง เวิม ไกง้ นื งบา บ่าด่อ เป. 9 ไกง้
นา ฮาก คาม ล่าง จ้า พาจาว ม้า ไกง้นา บ่าวีชา่ ล่า. ไกง้นา
5 ยาว
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ตื่ อชืก เลิง ปี่ ล่า เวิม จ้า ซฺี้ แอ เคอ แน บ่า เคอ. 10 ไกง้ นา
ฮาก เม้อ แซ่ ล่า ซี่ แง พระเยซู นา ค้าแต้ เวอ ฮาก เม้อ แซ่
ชี แม้แน. กูยา่ งกูเจ้อ นี้ แม้แน ตอล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย
แบ ปี่ แง พระเยซู ย่า ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ แต่ ล้า ไกง้ นา ปล่อง
แล ล่าง แงแน. 11 ยาว พระเยซู นา ล่ากาน ว่า ปี่ นี้ ยา่ ไกง้
ย่า อางซฺี้ กงากา, แฮ้แม้แนยาว กูยา่ งกูเจ้อ นี้ แม้แน ตอล้า
ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮายแบ ปี่ แง พระเยซู ย่า ซฺี้ ยาว อางซฺ่ือ
แต่ล้า ไกง้ นา ปล่อง แล ล่าง แงแน. 12 นี้ งย้า ไกง้ นองมู นา
ซฺี้ แต่น ล่าง นี้ ยา่ , ไม้ นองมู นา จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา แล ปี่ ล่าง
นอ.
13 พระคัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน, “ไม้ กงา เจ่อ นี้ งย้า
กงา จี่ นี้ ยา่ .”✡ ทื่อช่างกานญา ไกง้ เจ่อ แง นี้ งย้า ไกง้ มือ จี่
แง. 14 ไม้ ไกง้ อางแบ นอ, พาจาว นี้ ม้า พระเยซู จี่วด
ี อางซื้ง
มางนา ซฺี้ ปี่ ยาว ฮาย แต่ ล้า ปี่ ชี่ แน. นี้ แม้แนยาว พาจาว
ม้า ไกง้นา ทื่อ ช่างกานญา ฮาย แต่ ล้า ปี่ ล่าง, ยาว พาจาว
ม้า กงูนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ ซฺ่ืย ดื้ง แล ล่าง. 15 กูยา่ งกูเจ้อ นี้
ย่า นองนา จองไจ จา ปี่ ล่าง, แน กาญ่าม เวอ ชฺา้ ง อางบย่า
อือ พาจาว มาง ยองนา ลากซื่ งกง่า กย้า แงแน แบน ยาว.
ยอง มือ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โญกจ่าญ่อจ่า คูแง.
กงู เกียรติ กงาบู้ ย้าง
16 กงู อางโต นี้ ง ด่อย่า ก่างพยา เค่ เวิม กงู นื งบา นี้ ยา
่ บ่า
ด่อ เค่ แน, จ้า ล้อแม้ เวิมมือ กงู อางโต นี้ ยา่ ชา ซฺี้ เวิม มือ
กงู นื งบา นี้ ยา่ กูนืง ย้า อางซฺ่ือ แต่ง ล้า ปี่ แง. 17 อางตูกอาง
พาน อางอี้ แน ไกง้ ก้อง ทื่อชีด
่ แน ตอล้า นี้ ยา่ กาญ่าม เวอ
พาจาว มางนา ฮาย ไกง้นา โญกญอ แล ปี่ ล่าง. 18 นี้ งย้า ไกง้
✡
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ม้างม้าเจ้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ฮู ยาว มย้าง อือนา บ่าตี่นบ่า
ต่อง แง. จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ บ่าฮูมย้าง กาง อือนา ตี่
นต้อง แง, ไม้ ม้างม้า เจ้อ ชฺา้ งอางเมิง เวอ ฮู มย้าง อือ ทื่อ
ชี่ด ญา จา แง. จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ บ่าฮูมย้าง กา อือ
กูญ่าม ย้า จาแล แง.

5
มู่งท่า เวอ กงู อางโต อางซฺ่ือ ย่าง

1 จ้า

กงู ซฺี้ ยาว อางโต นี้ มาง ก้อง อ่อก ยาว กงู มู่งท่า โย้
เวอ ยูม
้ จา แง. มู่งท่า เวอ ยูม
้ แฮ้ บ่าก่างบ่าพยา กงา กาง
อือ แน พาจาว มาง แต่งล้า ชี ชฺา้ ง แต่งล้า ชี อือ บ่าอ่า. ไม้
กงู อางแบ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กงู อางโต นี้ ยา่ เต็นท์ ลอย้า
แน. 2 นี้ แม้แนยาว กงู เต็นท์ นี้ ลาง ก้อง ดื้ง จา เมอ กงู มู่ง
ท่า เวอ ยูม
้ แฮ้ลาง ก้อง ดื้ง แล ต่องต่อง แง. 3 ม้าม้า นี้ ยา่
มู่งท่า โย้เวอ กงู อางค่องอางล้า ม้า อางโต อางซฺ่ือ พาจาว
มาง แต่ง ชี่ โย้เวอ ดื้ง แง. 4 กงูมู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางโต
นู้เวอ ดื้ง อือ จี่ วด
ี ตูก พานลาบ้า บ นี้ ง ปาปาย อูง้ บื้ง ฮ้า ว
คูแง. กงู บ่า ซฺี่ คู ซี้, จ้า อางโต อางซฺ่ือ นี้ ง โลบ แล่ ซี่ง แง,
ไม้ อางโต จี่วด
ี อางจา ซฺี้ นื ง บ่าจา นี้ ยา่ อางโต ชา ซฺี้ มางนา
5
เพ่น แง. พาจาว ม้า กงูนา นี้ ออ
ื เจ้อ ก้อง เก้ม ชี ล่า ชี มาง
ย้า. ยา อางค่องอางล้า อางเซฺงิ่ อางซฺ้าง นี้ ง กงูนา ปี่ ล่างญา,
ยาว นี้ แม้ฮา นี้ ยา่ ฮายแบ ปี่ ง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่า ชี แฮ้ ม้า
ม้า ย้า ฮา ชี แน.
6 ยาว กงู อางโต นี้ มาง ก้อง ดื้ง นี้ ย่า จี่ ว ี ด อางซื้ง มาง
ดื้งย้า โย้เวอ อางเว่อ แน ดื้ง ชี แน อางแบ เวิม กูญ่าม ย้า
จี่วด
ี อางซื้ง มางนา นื งบาชี แง. 7 นี้ งย้า กงู เจ่อ แฮ้งแม้แน
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จี่วด
ี ไจ แง. กงู ฮู ยาว มย้าง แฮ้ง วา แน จี่วด
ี ไจ เค่ บ่าอ่า.
8 นี้ งย้า กงู พาจาว มางนา นื งบาแก่นไจ่จา แง. แน กงู เย้ง
แง อางโต นี้ มาง ก้อง อ่อก ยาว พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน
ดื้ง แฮ้ง แม่น แล่แง. 9 ยาว นี้ งย้า กงู เย้ง ชี แง. กงู อางโต
นี้ มาง ก้อง อางดื้ง แน บ่าดื่ง เวิม, กงู พาจาว มางนา กูเจ้อ
ย้า ฮาย ปี่ แง. แน ยางนา นื งบาจาบ ปี่ ซี่ แง, 10 ไม้ กงู คาโค
ลาโค นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ มาง ต่างอี่ ดื้งย้า ต้าดต่อน ล้าก้า
โย้เวอ กงาแล นอ, ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา, ยอง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ดื้ง เมอ ฮา ชี แฮ้ง วา แน กงาบู้ ปี่ ง นอ.
ชฺา้ ง อือนา ซฺ่ืย พาจาว มางนา แม่น ช่าง ย้าง
จา แงแน ไกง้ แบน
ยาว ไกง้ มือ นี้ งย้า ชฺา้ ง อือนา ช่าง พาจาว มางก้ อง ซฺ่ื ยล้า
แง. ยา อางแบ ไกง้ ชฺา้ ง อางซื ออางปลอง แน, นี้ งย้า กงา
เย้ง กานยาว นองมู นี้ ยา่ อางแบ ไกง้ ชฺา้ ง อางซืออางปลอง
แน. 12 นี้ ยา่ ไกง้ ค่าตอง โญกญอ จ่าแล่ง บ่าอ่า เป. จ้า นอง
นา ฮาย ไกง้ ปาปาย แน บ่าปี่ ซฺ่าจอ ล่า แนนอ, ไม้ นองนา
ชฺา้ ง แมก่าทื่อเจ่อ นื งบาทื่อเจ่อ อือนา จี่พอ กงา ปี่ ง แนนอ.
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ชฺา้ งอางเมิง เวอ อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ง แอ่ แน ตี่ น
ต้อง กานแง. แน ม้างม้า เจ้อ นื งบา เวอ จา แฮ้ง นา บ่า ตี่
นบ่าต่อง. 13 ยาว อ่าซ่าง ไกง้นา เปิดบา แม้แน ฮู ล่าเวิม ไกง้
ย่า พาจาว มาง ปาปาย เปิดบา เพล่อ แง. แน ไกง้ วีไ่ ซป้าน
ญา จา เวิม นองนา จองไจ จา ปี่ ล่าง แน เป. 14 ไม้ พระเยซู
คริสต์ มาง ลาก ล่าง นี้ ยา่ กงู นา ฮาย กู เจ้อ นี้ ง ฮา ปี่ ล่าง.
แน ไกง้ เจ่อ แง พระเยซูคริสต์ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือนา ซฺี้ แต่น แง. นี้ งย้า ชฺา้ ง คาโคลาโค นี้ ง มือ ยาง
ก้อง ทื่ งกง่า แน ซฺี้ อางกงา. 15 ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ซฺี้
11 จี่วด
ี อางซื้ง มางนา แค นี้ ยา่ ล้อแม้
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แต่น แง, ไม้ ชฺา้ ง จี่วด
ี จา อือนา ค่าตอง วา แน บ่าดื่ง แล ปี่
แนนอ. จ้า ยอ พระเยซู ยองนา ซฺี้ แต่น ยาว แต่ ล้า ชี มาง
ปาปาย ดื้ง แล แล่ คูง น้ อ.
16 นี้ งย้า

เป นู้จายแล ปี่ นี้ ยา่ ไกง้ อ่าซ่าง มางนา ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ ฮู กาง แฮ้ง แม้ แน บ่า ฮู กาน, ไกง้ พระ
เยซู คริสต์ มางนา แฮ้แม้ อางฮู กางซื้ง เวิม ไกง้ ย่า แฮ้แม้
แน บ่าฮา กาน. 17 แฮ้แม้แนยาว อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ มาง
นา เจ่อ แง. ยา ชฺา้ ง อางซฺ่ือ เพล่อ ญา, ยาว ชฺา้ ง อางอ้าน
ม้า บ่าจา กาน.
นี้ ยา่ พาจาว มาง แต่งล้า ชี. พาจาว ม้า กงู
นา ฮาย ยางก้อง อางซฺ่ือ พ่าว แม่น ปี่ ล่าง. นี้ ออ
ื ย่า พระเยซู
คริสต์ มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ แง. แน พาจาว ม้า ไกง้นา ล่ากาน
ปี่ ล่าง. ล่ากาน นี้ ยา่ ฮากนา ซฺ่ืย ยางก้อง พ่าว ล้า แม่นช่าง
ปี่ แง. 19 พาจาว ม้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือนา ฮาย ยาง
นา แม่นช่าง แล่ ปี่ แง, ฮาย แม่น กาปี่ นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์
มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ แง. แน ชฺา้ ง อือนา อางซีอางบล่าบ ฮาย
ปูน ปี่ แง. พาจาว ม้า ไกง้นา ม่า ฮากนา ม่าอูบ
่ ยางนา แม่น
ช่าง ปี่ ล่าง.
18 คาโคลาโค

20

แฮ้งย้า ไกง้ยา่ พระเยซู คริสต์ มาง อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว
ยาว ล่ากาน ว่า แต่น ปี่ แง, ยาว นองนา ป้า ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ไกง้
พระเยซูคริสต์ มางนา ป้า แต่น ล่าง นี้ แม้แน, “พาจาว มาง
นา พ่าว แม่นช่าง ปาว” แน. 21 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ อา
งบล่าบ บ่าจา มางนา, กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ยาง อาง
โต แฮ้ง ท่าน ปี่ แง. ยาว กงู พาจาว มางนา แม่น ช่าง นี้ ยา่
พระเยซูคริสต์ มาง ปาปาย ย้า.
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พาจาว มาง ก้อง ล่ากาน ว่า แง, ไกง้ นองมู คา
โคลาโค นา ป้า ล่า ปานา. พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง
นี้ ง กงาบู้ ยาว บ่าวีบ่าจาน โจ เป. 2 ไม้ พาจาว ม้า นี้ แม้แน
จี่ ชี ป้าน่ อ,
“อางญ่าม อางซูม แฮ้ง เคอ เมอ กงา นาง อางเซง แฮ้ง น้า
ล่าง.
อางบล่าบ ปูน แล่ง อางนื ง เคอ เมอ กงา นาง จี่วด
ี นา ปล่อง
✡
ล่าง.”
แม่น แน น้า โว เป! พาจาว มางนา เจ่อ นี้ ยา่ อามือ ย้า
ซูม แง. แน มี้นืง ย้าเป พาจาว มาง นางนา อางบล่าบ ปูน ปี่
ล่าง อางนื ง ย่าง.
เปาโล ตูกพานลาบ้าบ อางเลิง่ กงาบู้ ย้าง
ยาว ไกง้ อ่า ซ่าง มางนา เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ อางตู กอาง
พาน บ่า ฮา ตอล้า ปี่ , ไม้ ไกง้ ล่า กาน นี้ ง นา อ่า ซ่าง มางนา
บ่าปี่ จี่ ล่าตอ กาแน น่ อ. 4 ยาว กูยา่ งกูเจ้อ ไกง้ ฮาย ล้า ชี นี้
ย่า ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ยา่ พาจาว มาง ย่าเจ่น แน, ไม้ พาจาว
มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ เมอ ไกง้ยา่ ตูกพานลาบ้าบ อือ อางบ
ย่า ย้า โอ้ด แอ. 5 ยาว ไกง้ โอ้ด แฮ้ นี้ ออ
ื ย้า ตื่อชืก ล่าง, คอก
เวอ ชู ล้อง ล่าง, อางเลิง่ อางซืกอางซาก อือ กงามย้าง แง,
ล่ากาน อางฮ่าน กงา ว่า แง, ยู่ เมอ ก้อ แน บ่ากงา ยู,่ จฺ่ืงคู
แง. 6 พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปา
ปาย ไกง้ อางโต นี้ ยา่ พาจาว มาง ย่าเจ่น แน ฮา แบ ปี่ แง,
ไม้ ไกง้ยา่ อางเลิง่ กูเลิง่ ฮา เมอ ก่ามโอ่ด อางจา นื งบา อาง
เซฺิง่ อางซฺ้าง อางแบอางบู้ แน ลาก อางเลิง่ ม้าม้า นื งบา เวอ
จายล้า อือ จา แง. 7 ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ง จี่ กานแง. แน
3
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พาจาว มาง ล่า ที่ ย่าง จา แง. ไกง้ จี่ วด
ี กง่า เกิง้ ซือปลอง
แน ไจ นี้ ง อาวุธ ฮูพลา แล่เซฺ่อ แน สู้ เซฺ่อ จา แง. 8 ไกง้ พา
จาว มางนา ล่า กาน ว่า ปี่ เมอ ชฺา้ ง อือ ไกง้นา นาบทื้อ ล่า
อ้าว ฮูยา้ ล่าเวิม, แน ชฺา้ ง อือ อางไล้ จี่ กาน ล่าเวิม อ้าว ไก
ง้นา โญกญอ ล่า เวิม. แน ชฺา้ ง อือ ไกง้นา ชฺา้ ง ล่า จ่อ บ แน
ฮู ล่า เวิม ไกง้ยา่ อางเลิง่ ม้า ม้า แฮ้ง จี่ กานแง. 9 ชฺา้ ง ทื่อ
บ่า อือ ไกง้นา อางแบ ล่าเวิม บ่าแบ ล่าง แม้แน แต่งจ่าแล่
คูแง. ชฺา้ ง อือ ฮู ล่าแง ไกง้ ชา ซฺี้ ชา แน, จ้า ฮู ปาว ไกง้ อามื
ม จี่วด
ี อางจา. ชฺา้ ง อือ ฮู ล่าแง ไกง้นา ตื่อชืก ล่าชี่ แน. จ้า
ฮู ปาว ไกง้ อามืม บ่าซฺี่ กาซื้ง. 10 ชฺา้ ง อือ ไกง้นา ชฺา้ ง บ่าม่อน
บ่าซ่า แน ฮู ล่าง. จ้า ม้าม้า ย้าง ไกง้ กูญ่าม ย้า ม่อนซ้า แง.
ชฺา้ ง อือ ไกง้นา ชฺา้ ง อางตู กอางพาน แน ฮู ล่าง. จ้า ม้าม้า
ย้าง ไกง้ ชฺา้ ง อือนา อางบย่า ย้า ฮาย จาปาง ปี่ แง. ชฺา้ ง อือ
ไกง้นา เจิน
้ เจ้อ บ่าจา แน ฮู ล่าง. จ้า ม้าม้า ย่าง ไกง้ กู เจ้อ
ย้า จา แง.
11 โครินธ์ อางเมิง คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ไกง้ นอง
นา ปล้อง ย้า ม่า อู่ บ ล่า แอ่ แน นื งบา ย่าง พอง ปี่ ล่า ย่า.
12 แน ไกง้ ย่า นองนา ลาก ล่าง จ้า นอย่า ไกง้นา บ่าลาก ล่า.
13 กงา จี่ นี้ ยา
่ กงา อางย่า อือนา จี่ ชา่ ง แม้แนย้า. นอง มือ
ไกง้นา คาตา แน นื งบา แฮ้ง พอง ปี่ ล่า โว!
ชฺา้ ง อางเจ่อ อือนา ม่า ชฺา้ ง บ่าเจ่อ อือนา แล่ม ปี่ ย้าง
พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ ก้อง บ่าอ่อง ซูน แอ โจ
เป, ไม้ ชฺา้ ง อางแม่น แน ชฺา้ ง บ่า แม่น นี้ ยา่ ล้อ แม้ ทื่ งกง่า
แน แล ตอ กาแน? อางวื้ งอางว้าง แน อางแปล้น อางซ้า
แฮ้ง แม้ แน ย้า ล้อ แม้ อ้อง กาแน? 15 พระเยซู คริสต์ แน
ซาตานแด่ ยา่ ยอคา มาง เย่ด ล้อ แม้ ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ กา แน
เพล่อ กงากาง แง? บ่าอ่ายาว ชฺา้ ง พาจาว นา เจ่อ อือ แน
14 ชฺา
้ ง
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ชฺา้ ง พาจาว นา บ่า เจ่อ อือ ล้อ แม้ แน ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ กาแน
เพล่อ กงากาง แง? 16 แน กงู พาจาว มาง โบสถ์ อางฮื่อ โย้
เวอ อางฮูบ ไว้ เซฺ่อ* แฮ้ง อางไว้ กงา ไกลา? กงูมู พระเยซู
นา เจ่อ คูชี อือย่า พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ ย่าง แน ทื่อช่าง
กานญา. ไม้ พาจาว ม้า กงู นื งบา นู้เวอ จา แง. ยาว พาจาว
มาง จี่ ชี ชี แม้แน,
“กงา ยอง ก้อง ชา ดื้ง แงแน ยอง ก้อง ทื่ งกง่า แน ชา ย่อ
แง.
กงา ยอง พาจาว ชา เพล่อ แง. แน ยองมู นี้ ยา่ กงา ชฺา้ ง ชา
เพล่อ แง.” ✡
17 จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ แง นี้ แม้แน,
“แฮ้ แม้ แนยาว ค่า ตอง อางโต นี้ ง ยองมู เวอ เจิก
่ อ่ อกล้า
โว.
แน ม้างม้า เจ้อ ยองมู โย้ เวอ บ่า เซฺิ่ งบ่าซฺ่าง อือ นา บ่า คี บ่า
แดด แล่ โจ.
ยาว กงา นองมู นา กงา ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ล่าแน.”✡
18 แน

พาจาว จี่วด
ี อางซื้ง ล่าที่ อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ปลื้ง แน จา
มาง จี่ แง,
“กงา นอง อางโบ้ง ชา เพล่อ แง. แน นองมู นี้ ยา่ กงา อาง
ย่า ชา เพล่อ แง.”✡

7

1

อางช่าง ไกง้ ลาก อือ เวอ, กงู พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่
ล้า ชี่ แฮ้ง จา แง. นี้ แม้ยาว กูยา่ งกูเจ้อ กงู อางโต แน นื งบา
*

6:16 6:16 อางฮูบ ไว้เซฺ่อ นี้ ยา่ . พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือ อางฮูบ ย่าง. ล่าไม แน

ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า แง. ยิวชฺา้ งบ่าอ่า อือ ไว้ จ่า แง.
26:11-12

✡

6:17 6:17 อิสยาห์ 52:11

✡

✡

6:16 6:16 เลวีนิติ

6:18 6:18 2 ซามูเอล 7:14
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แฮ้งนา ฮา โซซา ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ชี่ แล่ ปาโน. ยาว จี่วด
ี เซฺิง่ ซฺ้าง
แน ไจ คู โว, ไม้ กงูยา่ พาจาว มางนา นาบทื้อ นอ.
เปาโล กย่าง ย้าง
แฮ้แม้ แนยาว ไกง้นา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน ลาก
ล่า โว. ไกง้ อ่าซ่าง มางนา อางซี บ่ากงา ฮาช่าง เป. ไกง้ อ่า
ซ่าง มางนา อางบล่า บ บ่า กงา ม่า ฮา ปี่ . แน ไกง้ อ่า ซ่าง
มาง อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ง บ่ากงา ยู้ เป. 3 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้
ย่า กงา นองนา บ่าเซฺ่อ ล่าเป, ไม้ กงา นองมู นา อางม่า ล่า
กางซื้ง ย้า นอย่า กงา นื งบา เวอ จา แงแน. กงา นองก้อง
ทื่งกง่า แน จี่วด
ี ไจ ยาว ซฺี้ แง. 4 กงา นองมู นา นาบาตา ย้า
นื งบาแก่นไจ่จา แง, แน โญกจ่าญ่อ จ่าล่าง แง. นองมู นี้ ยา่
กงานา ฮาย นื งบาแฮ่ง บย่า แน จา ปี่ ล่าง กงา นาบาตา แน
ตูกพานลาบ้าบ เวิม, จ้า กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง.
2

5

ไกง้ มาซิ โดเนี ย แควน เวอ เคอ ลือ เมอ ไกง้ บ่า กงา
ซ่าว แล่. บ้า เจอ ล้อ กย้า แอ เวิม ไกง้ อางเลิง่ อางตู กอาง
พาน กงามย้าง แง, ไกง้นา ฮาก จี่ ล่าง นี้ งย้า ไกง้ นื งบา บ่า
ม่อนบ่าซ่า แง. 6 จ้า พาจาว มาง ชฺา้ ง นื งบาด่อ อือนา นื งบา
แฮ่ง ปี่ มาง ไกง้นา คาตา ย้า นื งบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง, ไม้ ยา ทิตั
ส นา ไกง้ ก้อง ซฺาลือ ปี่ ล่าง. 7 ไกง้นา ฮาย นื งบาแฮ่ง จา ปี่
ล่าชี่ นี้ ยา่ ทิตัส ลือ ชี นี้ ง แอ่ แน บ่าอ่า. จ้า นองมู ทิตัส นา
นื งบาแฮ่ง ปี่ ชี แฮ้ง คาตา ย้าเป. ทิตัส กงานา อู่บน้า ปี่ ล่า
โค ญา นองมู นี้ ยา่ กงานา ล้อม้ อก มย้าง ล่า ซี่ แง, นอ กงู
ซีแล กา ชี แฮ้ง ปาปาย ล้อม้อก แน นื งบาชูม
่ แง, นอ กงา
นา ล้อม้อก แน ลาก ล่าแง แน. นี้ งย้า กงานา นาบาตา แน
กย่าง ปี่ ล่าง.
8 ยาว กงา โจ้ ดมาย นองก้อง แต้ม ลือ ปี่ ชี่ นี้ ยา
่ นองนา
ฮาย นื งบาชูม
่ ปี่ ล่าแง, กงา แต้ม เมิม กงาม นื งบาอางชูม
่
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ย้า, จ้า แต้ม เปิน เมอ กงาม นื งบาบ่าชูม
่ กาน, ไม้ โจ้ดมาย
นี้ ยา่ นองนา ทื่อฟ่าง ญา นื งบาฮาชูม
่ ปี่ ล่าแง. 9 อามือ กงา
กย่าง นี้ ยา่ นอง นื งบาชูม
่ นี้ ง ปาปาย บ่าอ่า เป, จ้า นอง นื
งบาชูม
่ ยาว นองนา ฮาย นื งบาเพ่น ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ก
ย่าง แง. ยาว นอง นี้ แม้แน นื งบาชูม
่ คูชี นี้ ยา่ พาจาว มาง
เพล่อ ปี่ ซี่ง แฮ้งแม้แน ย้า เพลิน
่ ชี. นี้ งย้า กงา โจ้ดมาย นี้ ง
นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา ก่างพยา ปี่ ล่า แง. 10 ยาว นอง พา
จาว มาง นองนา นื งบาชูม
่ ปี่ ล่า ซี่ง แฮ้ง แม้ แน นื งบาชูม
่
คูชี นี้ ยา่ , นองนา ฮาย นื งบาเพ่น ปี่ ล่าง, แน นองนา ฮาย จี่
วีดม้าม้า กงาบู้ ปี่ ล่าแง. นี้ แม้แนยาว เจิน
้ เจ้อ อางเลิง่ บ่า
จา กงานา ฮาย นื งบาชูม
่ ปี่ ล่าแง แน. จ้า ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ ง อือ แม้แน นื งบาชูม
่ นี้ ยา่ กงูนา ซฺ่ืย ซฺี้ แอ ล่าง.
11 ฮู ปาว พาจาว มาง นองนา นื งบาชูม
่ ปี่

ล่า ชี่ แฮ้ยา่ นอง
จี่วด
ี โย้เวอ บ้าเจอ จองไจ ตอล้า แงแน. นองนา ฮาย พาจาว
มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก ปี่ ล่าง ลา? นองนา
ฮาย ค่า ตอง อางโต นี้ ยา่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน ฮากนา อาง
ฮายแบ ปี่ ล่า ซี่ลา? นองนา ฮา อางบล่าบ อือนา อางเม้อ ปี่
ไลลา? นองนา ฮา วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้งนา แค ปี่ ล่าง ลา? นอง
นา ฮาย กงานา มย้าง ปี่ ล่า ซี่ง ลา? นองนา ฮา กงานา ล้อ
แม้ จา แงแน พี้ล้อง ปี่ ล่าง ลา? แน นองนา ฮา ชฺา้ ง อางบ
ล่าบ ฮา ชี อือนา วีบ
่ ่ากกงาไจ ปี่ ซี่ง ลา? นอ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า
ฮา ค่าตอง นา อางซี บ่าปี่ จา แน ฮา คูแง.
12 กงา

นองก้อง โจ้ดมาย แต้ม ลือ ปี่ ชี่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางซี ฮา
ชี อือนา แน ชฺา้ ง ก่างพยา ชี อือนา ฮู จ่า ปาปาย แน บ่าอ่า
เป. จ้า นองนา พาจาว มาง ล้าก้า นู้เวอ แบ ปี่ ล่า ซี่แง นอ
กงานา นาบาตา ย้า พีล
้ ้อง ล่าง แน. 13 ไกง้ กย่าง นี้ ยา่ นี้ เลิง่
ปาปาย ย้า.
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อาจ่า ม มือ ไกง้ กย่าง แง นอง ทิตั ส นา ฮา นื งบาต่อ
งม่อนซ้า ปี่ ชี นี้ ง, ไม้ นอ ยางนา ฮู พลา อางแม่น แฮ้งย้า
ยางนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮา พี้ล้อง ปี่ ง แง. 14 ทิตัส นองนา ชา บ่อ
ซฺ้า แล ล่า เมอ, กงา นอง อางเลิง่ แฮ้ง ยางนา จี่ โอ่ด น้า ปี่
แอ่. ยาว ทิตั ส นองก้อง เคิน แล เมอ, ยาง กงามย้าง ญา
กงา ยางนา อู่ บน้า ปี่ ชี่ แฮ้ อางเลิง่ ม้า ม้า แน. นี้ งย้า กงา
บ่าซ่าจอ แง, ไม้ กูยา่ งกูเจ้อ กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ชี่ แฮ้
อางเลิง่ ม้าม้า แน ทื่อช่างกานญา. 15 ยาว นอ ทิตัส นา แค
ยื้กยื้ก ย้า โบสถ์ โย้เวอ ช่าง อ้องแล คูช.ี อามือ ทิตัส แบน
ญา นอ ยางนา ล้อม้ อก น้า จ่าง แน, นี้ งย้า ทิตัส มือ นองมู
นา นาบาตา แน ลาก ล่าง. 16 ยาว กงา นาบาตา แน กย่าง
นี้ ยา่ , กงา นองนา นื งบาชี กงากา ชี นี้ ง ย้า.

8

คริสเตียนม้องน้าม อือ พลู้ กอ กา ย้าง
1 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซีค
่ ้ า.
พาจาว ม้า มาซิโดเนี ย แควน โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือ
นา ล้อม้อก แน ลากซื่งกง่ากย้า แงแน. 2 ยอง ตูกพานลาบ้า
บ เวิมมือ จ้า ยอง นื งบา โย้ ย่า อางม่อนอางซ้า คู. ยอง พลู้
บ่าจา เวิมมือ จ้า ยอ ฮากนา นาบาตา ย้า ปล่อง แง. 3 กงา
พีญ
่ ่าน เพล่อ อางกงา ยองมู นี้ ยา่ ยอง ปล่อง กงา กาง แฮ้ง
ล่อบ่าปา ฮากนา ปล่อง แง. แน ยอง ปล่อง นี้ ยา่ ยอง นื งบา
เวอ จายล้า แง. 4 ยองมู นี้ ยา่ กงานา ไลเทอ ย้า ป้า ล่าง ยู
เดีย แควน เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา กงา ปล่อง ปี่ ล่าว
แน. 5 ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง จี่วด
ี แฮ้ง จี่วด
ี อางซื้ง มางนา ท่าน
เปิน แง. ยาว น่ อง เมินญา ไกง้นา ยอง จี่วด
ี แฮ้ง ท่าน ล่าง,
พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน. ยาว ยองมู นี้ ยา่ ไกง้ เย้ง
ชี ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา พลู้ ท่าน คูแง.
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ยา ต่องก่า เวอ นองนา ช่าง พลู้ ท่าน ปี่ ล่า ชี่ มาง
ย้า. นี้ งย้า ไกง้ ทิตั ส นา ป้า นี้ เลิง่ ฮู พลา ปี่ เปิน เมอ เคอ
แน. 7 ยาว นองมู นี้ ยา่ กูเลิง่ ย้า แม่น เลิน
่ เลิน
่ คูแง, บ้าเจอ
ฮาเวิม ปีนแตปีนนา ย้า ฮา แง, เจ่อ อางเลิง่ แฮ้ง อางแม่น,
จี่ ต่าง แฮ้ง อางแม่น, แบบู้ อืม อางแม่น, ไกง้นา ลาก ล่าง
แฮ้ง อางแม่น. นี้ แม้ แนยาว นอง พลู้ ท่าน นี้ ง คาตา แน
แม่น ปี่ โว!
8 กงา

นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ นองนา บ่ากงา เค้ ฮา ปี่ ล่า เป. จ้า
กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า ชฺา้ ง ฮากนา ปีน แตปีน นา แน
ปล่อง ซี่ง อือ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ จา แง แน. ไม้ นองนา ยอง
แม้แน ฮากนา ปีนแตปีนนา แน ปล่อง ปี่ ล่า ซี่ง แนนอ. 9 นอ
งมู นี้ ยา่ กงู พระเยซูคริสต์ จี่วด
ี อางซื้ง มาง ลากซื่งกง่ากย้า
แฮ้งนา อางแบ คู ย้า, ยา มู่งท่า ดื้ง เมอ อางจาอางปาง เวิม.
จ้า ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง เกิด
้ ตูกพาน ลือชี ไม้ นองนา
มู่งท่า โย้เวอ จาปาง ปี่ ล่า แง แนนอ.
นี้ ยา่ มี้น้ื อเซฺ้อ ต่องก่าต่าง พลู้ ท่าน ชี อือย้า. นี้
แม้ แนยาว นองมือ นี้ เลิง่ เปิน เมอ เคอ แน ปล่อง ลางกา
ปาว. 11 นี้ เลิง่ ฮา เปิน ปี่ ปาว, นอง ต่องก่าต่าง เมอ ปีนแต
ปีน นา แน ฮา ชี แฮ้ง แม้ แน. นอง คา ปล่อง กงากาง แฮ้ง
ล่อ แน ปล่อง ปาว. 12 นอง ปี่ ซี่ง แง แนยาว พาจาว มาง
นอง ปี่ กงา กางล้อ แน ปี่ แฮ้งนา อางจู้ ย้า. จ้า นอง บ่าฮา
กงากา แอ เคอ แน บ่าฮา โจ.
13-14 ยาว กงา นองนา ค่าตอง ลาบ้าบ แอ เคอ แน ฮากนา
บ่าปล่อง ปี่ ล่าซี่. อามือ นอ อางจาอางปาง จ้า ยอ ตูกพาน
เจิน
้ เจ้อ บ่าจา. กาญ่าม โย้เวอ ยอ จาปาง ล่ายาว นอง ตูก
พาน ล่า นามบ่าแบ. นี้ แม้แนยาว ปล่อง ลางกา โว! 15 พระ
คัมภีร ์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน,
10 นองมู
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“ชฺา้ ง บย่า แน กอย ชี ชี อือย่า เจิน
้ เจ้อ บ่าจาน ล้า.
จ้า ชฺา้ ง อางอี้ แน กอย ชี ชี อือย่า บ่าตูกบ่าพาน แน.”✡
ทิตัส แน ยาง แก้บ้าย่อช่าง อือ
ไกง้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง, ทิตั ส ไกง้ แม้ แน
นองนา ปล่อง ล่า ซี่ง แฮ้ง. 17 ไกง้ ทิตัส นา ทื่อเทอ ป้า นอง
ก้อง บ่อ ลือ ปี่ ล่าแอ่. ม้าม้า นี้ ยา่ ยา นองก้อง บ่อ ลือ ซี้ จา
แง. 18 ยาว ไกง้ คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง ยางก้อง เค่ แอ ปี่
แน. ยา โบสถ์ อือเมอ อางเลิง่ อางแม่น ป่าวฮู แน คริสเตียน
ม้องน้าม อือ อางแบ ยา ป่าวฮู อางแม่น แน. 19 ยาว โบสถ์
อือเมอ คริสเตียนม้องน้าม อืม ยางนา แช้ยู้ กงู ก้อง ทื่งกง่า
แน ยูเดีย แควน โย้เวอ แล ปี่ ล่าง. ไม้ ยูเดีย แควน โย้เวอ
คริสเตียนม้องน้าม อือนา พลู้ ท่าน ชี่ แฮ้ง ปี่ แล แง แนนอ.
นี้ แม้ ปล่อง กาง นี้ ยา่ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง.
แน ชฺา้ ง อือนา ฮาย มย้าง ปี่ แง กงู ยองนา ม้าม้า ย้า ปล่อง
ซี่ง แงแน. 20 กงู ยูเดีย แควน โย้เวอ ทื่งกง่า ย้า แล แง, ไม้
พลู้ ท่าน กงา ชี แฮ้ง ปล่อง ฮู พลา กา คูแง แนนอ, ไม้ อ่า
ซ่าง มางนา บ่าปี่ จี่ ปี่ ซี่ วา. 21 แฮ้งย้า กงู ยา่ แม่น แน กง่า
เกิง้ แน ฮา คู แง. จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ แอ่ แน กง่า
เกิง้ ปี่ ง บ่าอ่า จ้า ฮาก ล้าก้า โย้เวอ คาตา แน กง่าเกิง้ ปี่ ซี่
ค้า.
22 นี้ งย้า ไกง้ คริสเตียนม้ องน้าม ทื่อม่าง ทิตัส ก้อง ทื่ งก
ง่า แน เค่ แอ แล่ ปี่ แง. คริสเตียนม้องน้าม นี้ ม้า ฮา มย้าง
ปี่ ล่าง ยา ไกง้นา ล่ากาน ปล่อง ว่า ล่า ซี่ง แง แน ไลเทอ เคิน
ญา. ยาว อามือ ยา นาบาตา ย้า ปล่อง ซี่ แง, ไม้ ยา นองมู
นา นาบาตา น่ อ นื งบาแก่นจ่า ล่าง. 23 อาซ่าง ทิตัส อางเลิง่
แฮ้ง น้า แง ม่า โว ยา กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ล่า กาน ว่า แง,
16
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ไม้ นองนา ปล่อง ล่าง แนนอ. ยาว คริสเตียนม้องน้าม ทิตัส
ก้อง เค่ ล้า ชี อือย่า โบสถ์ อือเมอ จาย ล้า คูแง. ยาว ยองมู
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พระเยซูคริสต์ นา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง.
24 ยอง เคอ ลือ เมอ นอง ลาก แฮ้ง ยองนา ฮา มย้าง ปี่ โว,
แน คริสเตียนม้ องน้า ม คาโคลาโค อือ นา กงามย้าง ปี่ โว,
ไกง้ นอง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง จี่โอ่ด ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า แน.

9
คริสเตียนม้องน้าม อือ ปล่อง กา ย้าง
กงา คริสเตียน ม้ อง น้า ม อือ นา ปล่อง แฮ้ง บ่า แต้ม
กานา. 2 ไม้ กงา อางแบ ย้า นอ อางปล่อง คู ซี้ ย้า แน. กงา
นอง อางเลิง่ แฮ้ง มาซิโดเนี ย แควน เวอ คริสเตียนม้องน้า
ม อือ นา อางเลิง้ กาย้า จี่ โอ่ด น้า ปี่ แง. กงา ยองนา นี้ แม้
ม่าย แอ, นองมู ประเทศ กรีก เวอ ดื้ง อือย่า มี้น้ื อเซฺ้อ จาย
ย้า ยู เดีย แควน เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา ปล่อง คู ซี้
แง. มาซิ โดเนี ย แควน เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ แฮ้ แม้
กงากย่า ยาว ยอง คาตา ย้า ปล่อง ซี่แง.
3 ยาว กงา ทิตัส แน ยาง อางช่าง อือนา นองก้อง ซฺาลือ ปี่
ชี นี้ ยา่ , ไม้ กงา ยองนา มย้าง ปี่ แง, กงา นอง อางเลิง่ แฮ้ง
ยองนา จี่โอ่ด น้า ปี่ ชี่ นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน. ยาว กงา นอง
นา พลู้ ท่าน เซฺ่อ ซฺ้า ชี ลางออน ฮา ปี่ ล่า ซี้ ค้า กงา จี่ โอ่ ด
ชี่ แม้ แน. 4 แฮ้แม้ บ่าอ่ายาว มาซิ โดเนี ย แควน ชฺา้ ง ทื่อบ่า
กงาก้อง เค่ ลือ ชีออ
ื , นองมู นา กงา จี่ ชี แม้ แน บ่าฮา แน
บ่า กงา เก้ม ชี คู แน มย้าง คู เมอ. กงานา ฮาย ซฺ่า จอ แล่
ปี่ ล่า กาน้า อี่ แน นอง คาตา ย้า ซฺ่า จอ แล่ คูแง. 5 แฮ้งย้า
กงา นี้ แม้แน เย้ง แง จามปีน ย้า ทิตัส แน ยาง อางช่าง อือ
นา กงา ฮู่ เวอ นองก้อง ลือ ลางออน ฮา ปี่ ง แงแน. ไม้ ยอง
1
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นา นองนา พลู้ ท่าน เซฺ่อ แฮ้ง ปล่อง ฮูพลา ปี่ ล่าแง แนนอ.
ยาว นองมู พลู้ ท่าน นี้ ยา่ นอง นื งบา เวอ จายล้า ปี่ โว ฮาก
เค้ ปาปาย แน บ่าท่าน โจ.
6 จ้าม ชี คู โว ชฺา
้ ง อางอี้ แน คลาซ้าง อือ อางอี้ แน กงา
กอกงาแย่ แง. จ้า ชฺา้ ง อางบย่า แน คลาซ้าง อือ บย่า แน
กงาแย่ แง เป. 7 ชฺา้ ง คาโคลาโค พลู้ ท่าน อือย่า นื งบา เวอ
เย้ง ชี ชี ล้อ แน ท่าน โว. นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า แน บ่า
ท่าน โจ แน ฮาก เค้ ปาปาย แน บ่าท่าน โจ, ไม้ พาจาว ม้า
ชฺา้ ง นื งบา เวอ ม่อนซ้า แน ท่าน อือ นา ลาก แง. 8 พาจาว
ม้า นองนา นอง กงา ซี้ง ล้อบ่าปา ปี่ ล่า กงากา แง, ไม้ นอง
นา กูยา่ งกูเจ้อ แน นอง จามปีน แน กงาไจ อือ จา ปี่ ล่าแง.
แน นองนา ฮากนา ปล่อง กงา ปี่ ล่าแง แนนอ. 9 พระคัมภีร ์
โย้เวอ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี แม้แนย้า,
“ยา ชฺา้ ง อางตูกอางพาน อือนา นาบาตา ย้า ปี่ ชี.
ยาง นื งบา อางซื ออางปลอง อางแม่น นี้ ย่า ยางก้อง
กูญ่าม ย้า จา แล แง.”✡
10 พาจาว ม้า น่า ว่า ฮู อือ นา กอย่า ว ปี่ มาง ย้า แน ชฺา
้ ง
อือ นา จฺ่า เกิง่ ปี่ มาง ย้า, แน ยา นองนา คาตา ย้า กอย่า ว
แฮ้ง ปี่ ล่าง, ไม้ นองนา ฮากนา กงา ปล่อง ปี่ ล่าง แนนอ.
กอย่าว แฮ้ง แต่ ฮื่อ มอง บย่า แน กอซื่อ อ่อก ล้า ชี แฮ้งแม้
แน ย้า. 11 พาจาว ม้า นองนา ฮาย พลู้ จา ปี่ ล่าแง, ไม้ นอง
นา ฮากนา กูญ่าม แน ปล่อง กงา ปี่ ล่า แง แนนอ. นอง พลู้
ท่าน ยาว ไกง้นา ปี่ ยองนา ฮ้าน ซฺาแล ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ ยองนา
ฮาย พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ แง. 12 ยาว อามือ นอง
พาจาว มางนา ล่า กาน ปล่อง ว่า นี้ ย่า คริสเตียนม้ องน้า ม
อือนา ปล่อง แฮ้ง แอ่ แน บ่าอ่า, จ้า กาญ่าม โย้เวอ ชฺา้ ง อา
✡
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งบย่า อือนา คาตา ย้า ฮาย พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ง
แง. 13 ยาว ชฺา้ ง อือ นอง นื งบาอางแม่น แน กงามย้าง คูเมอ
ยองมือ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง. ไม้ นอง อางเลิง่
อางแม่น เจ่อ ชี แฮ้ง แน นอง พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ชี
แฮ้ง ปาปาย ย้า, แน นอง ยองนา แน ฮากนา ปล่อง ชี่ แฮ้ง
ปาปาย ย้า. 14 ยาว ยอ อางแบ คู นอ ชฺา้ ง นื งบาอางแม่น
แน, ไม้ พาจาว ม้า นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นอ. แฮ้งย้า
ยอง นองนา ลาก ล่าง นี้ ยา่ แน พาจาว มางนา ป้า นองนา
ก่ามป่อน ปี่ ปี่ ล่าง. 15 พาจาว เวอ, ยี่ น ดี ย้า! นาง กงู นา
ปล่อง ล่า ชี่ นี้ ยา่ นาบาตา บย่า บ่าจี่ อ่อก ลือ ปี่ ตอ กา แอ
เคอ ย้า!

10

เปาโล ค่าตอง อางโต จี่แก้จ่าแล่ง ย้าง
เปาโล เป, กงา พระเยซูคริสต์ มาง ลากซื่งกง่ากย้า
ล่าง แฮ้ง ไจ นองนา ป้า ล่า ปานา. ทื่อบ่า จี่ กา แง กงา นอง
ก้อง ดื้ง เมอ กงา จี่ต่าง นี้ ยา่ อางด่อ แน จี่ แงแน. จ้า กงา
อางเว่อ เวอ ดื้ง เมอ นองนา โจ้ ดมาย แต้ม ปี่ ล่า เมอ กงา
จี่ ต่าง แฮ้ยา่ อางโซ้ก แน. 2 กงา นองนา ป้า ล่าปานา แม่น
แน จี่ วด
ี ไจ คูโว, ไม้ กงา เคอ ลือ เมอ นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า
กงาอี่ บ่า กงาจี่ ล่า กาน แนนอ. จ้า โคริน ธ์ อางเมิง นู้ ชฺา้ ง
ทื่อ บา จา แง ไกง้นา จี่ ล่าง ไกง้ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง
ตานฮา อางจา อือ แม้แน จี่วด
ี ไจ แง แน. จาว่าแน ยอง แฮ้
แม้ จี่ แลน แล่ คูยาว กงาม ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา อี่ แฮ้งนา บ่าแค.
3 กงู ชฺา
ี ไจ นี้ ยา่ กงู ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
้ งอางเมิง นู้เวอ จี่วด
ชฺา้ ง อือ แม้แน ต่อสู้ บ่าฮา เป. 4 ไม้ กงู อาวุธ ไจ นี้ ยา่ ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ อาวุธ อือนา บ่าตู่ เป. กงู อาวุธ นี้ ยา่ พาจาว มาง
ล่า ที่ แฮ้งย้า, แน กงู อาวุธ นี้ ย่า ชฺา้ ง อือ ก่า มกืด บ่า แม่น
1 กงา
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แฮ้ง ก่างพยา ปี่ อางกงา เป. นี้ งย้า กงูม มือ อาวุธ นี้ ง ไจ
ชฺา้ ง พาจาว มางนา จี่เจ้ อือ ก่ามกืด แฮ้ง ก่างพยา แง. 5 แน
ก้ามทื้อ อางมอง ชฺา้ ง อือ นา ฮาย พาจาว มางนา บ่า ปี่ แบ
กงากา แฮ้ง ก่างพยา แง. แน กงู ชฺา้ ง อือ ก่ามกืด แฮ้ง พระ
เยซูคริสต์ ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง. 6 ยาว น่ อง โย้เวอ คริสเตียน
ม้ องน้า ม คาโคลาโค อือ พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คู ยาว,
จ้า ทื่อบา บ่าฮาย เค่ แน จา ยาว ไกง้ มือ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื นา ต้าด
ต่อน วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง.
7 อางเลิง
่ ม้าม้า นี้ ง ฮูย คู ปาว. อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ มาง
ชฺา้ ง แน เย้ง จ่าแล่ง อางซฺ่ือ เย้ง แล่ โว, แน แบ โว ไกง้ ยอง
แม้แน ย้า พระเยซูคริสต์ มาง ชฺา้ ง เพล่อ แง. 8 นี้ แม้แนยาว
กงา จี่วด
ี อางซื้ง มาง ล่าที่ ปี่ ล่า ชี แฮ้ง บย่า แน โอ่ด จ่าแล่
เวิม กงา บ่าซ่าจอ เป, ไม้ นอง เจ่อ แฮ้ง ก่างพยา ปี่ ล่าง บ่า
อ่า, จ้า นองนา บย่า แน เจ่อ แล ปี่ ล่าง เป. 9 กงา นองนา บ่า
ปี่ เย้ง ล่า ซี่, กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่า ชี นี้ ยา่ นองนา
ฮาย แค ปี่ ล่า แงแน. 10 ทื่อบ่า จี่ แง, “เปาโล โจ้ดมาย โย้เวอ
จี่ต่าง แต้ม เมอ จี่ต่าง อางโซ้ก แคคา แม้แน. จ้า ยาง นู้เวอ
จา เมอ ยา แค อางคา เจิน
้ เจ้อ บ่าจี่ จอ กา” แน. 11 ชฺา้ ง นี้
แม้ จี่ ชี อือ แบ ชี คู โว. ไกง้ เคอ ลือ เมอ โจ้ ดมาย โย้ เวอ
ไกง้ ล้อแม้ จา แง ไกง้ แฮ้แม้ยา้ นอง ล้าก้า เวอ ฮา แง.
12 ไกง้ อางโต นี้ ยา
่ ชฺา้ ง ยอง อางโต คี่ จ่าง แฮ้ง โอ่ด จ่า
แล่ง อือก้อง บ่าเพ้ก จอ กา. ยอง อางมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง อางจ่าง
อือ ยองต่องยอง แน จี่ โอ่ด กาง อือ ช้อด ย้า. 13 จ้า ไกง้ แม้น
บา แน บ่าโอ่ด จ่าแล่ เป. ไกง้ยา่ พาจาว มาง ล่ากาน ว่า ปี่
ล่าง แฮ้ง ญา โอ่ด แง, ล่ากาน นี้ ยา่ นองก้อง ว่า แฮ้ง คาตา
ย้า. 14 ยาว ไกง้ บ่ากงา จี่โอ่ด จ่าแล่ ลามลาม เป, ไม้ ไกง้ยา่
ต่องก่า เวอ พระเยซูคริสต์ อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง นองนา ม่า
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ลือ ล่า ชี่ มาง เย่ด ย้าเป. นี้ แม้ แนยาว ไกง้ นองนา บ่า กงา
บ่อซฺ้า ลือ ล่า ยาว ไกง้ จี่โอ่ด จ่าแล่ง ม้าม้า ย้า. 15 ไกง้ยา่ ไกง้
ล่ากาน ว่า นี้ งญา โอ่ด จ่าแล่ง ฮาก ล่ากาน ว่า ชี ชีออ
ื บ่าโอ่
ด เป. จ้า ไกง้ เย้ง แง นองมู นี้ ง บย่า แน เจ่อ เค่ ยาว, นอง
มือ ไกง้นา ล่ากาน ปล่อง ว่า ล่า แง แน. 16 ยาว ไกง้ มือ ฮาก
อางเมิง เวอ อ่าซ่าง มาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ง บ่ากงา ป่าว
กางซื้ง โย้เวอ ป่าว กว่า แอ แน, ไม้ ไกง้ ฮาก ล่า กาน ว่า ชี
ชีแฮ้ง บ่าโอ่ด ซี่. 17 พระคัมภีร ์ เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง
แม้แน ย้า, “อ่าซ่าง จี่โอ่ด ซี่แง, จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ ฮา
ชี อือ จี่โอ่ด กาโน!” แน.✡
18 ชฺา
้ ง ค่าตอง นา โญกจ่าญ่อ จ่าแล่ง นี้ ยา่ จองไจ บ่าจา.
จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺา้ ง อือนา โญกญอ นี้ ยา่ จองไจ อางจา
ย้า.

11

เปาโล ศิษย์เอก ม้าม้า บ่าอ่า อือนา จี่เคอ ย้าง
ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน อางอี้ จี่ แล่ ปานา, นอ อางโอ้
ด น้า กงากา ย้าลา? 2 นองมู นี้ ยา่ ย่าบี่อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือ
ช้อดย้า. แน กงา ก่ามค่าน ฮา ชี แอ นองนา พระเยซูคริสต์
นา ยู้ ปี่ ล่าแง แน. ยาว กงา นองนา พระเยซู คริสต์ นา ญา
ยู้ ปี่ ล่าซี่ แง. ยาว กงา อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่ ย่าด แอ
ปี่ ล่าซี่. 3 จ้า กงา นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง วี นา ว้าม
คา, กงา แค คา ฮาก นองนา จ้อบ ล่านา, อื้อล้าง ซาตานแด่
ย่ายอคา มาง เอวา นา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน.
4 ไม้ นอ ชฺา
้ ง บ่ากง่าบ่าเกิง แน ม่าอู่บ อือ จี่ต่าง แฮ้ง ดื้งน้า
คูแง. ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นองนา พระเยซู อางเลิง่ แฮ้ง ม่า อู่ บ ล่า
แง, จ้า ไกง้ นองนา ม่า อู่บ ล่า ชี่ แฮ้ง นา บ่า ตู่. แน ยอ นอง
1 กงา

✡

10:17 10:17 เยเรมีย์ 9:24

2 โครินธ์ 11:5

28

2 โครินธ์ 11:13

นา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่
บ ล่า แง, จ้า ไกง้ นองนา ม่า อู่บ ล่า ชี่ แฮ้ง นา บ่า ตู่. แน ยอ
นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ม่าอูบ
่ ล่าแง, จ้า ไกง้ นองนา
ม่าอูบ
่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าตู่.
5 ชฺา
้ ง

แฮ้ออ
ื เย้ง แง ค่าตอง ศิษย์เอก อางแม่น เลิน
่ เลิน
่
แน. จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ กงา ยอง ล่อบ่าปา แม่น เลิน
่ เลิน
่ แล่แง.
6 อางอ้า ย้า กงา บ่า จี่ คี่ กา เวิม จ้า กงา อางแบอางบู้ เป.
นอง มือ ไกง้ ว่าบู้ ล้า ชี แฮ้งนา อางมย้าง คู ย้า.
7 กงา นองนา พาจาว มาง อางเลิง
่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า

ล่า เมอ นองนา เจิน
้ เจ้อ อางฮู่ บ่ายู่ ลา, ไม้ กงา ค่าตอง นา
บ่าโญกบ่าญ่อ จ่าแล่ จ้า นองนา โญกญอ จ่าล่าง. ยาว กงา
นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ อางซี ลา? 8 กงา ฮาก โบสถ์ อือเมอ “ปู่น” ชี
แม้แนย้า, ไม้ กงา ยอง ก้อง พลู้ แฮ้ง ยู้ ยาว นองนา ล่ากาน
ว่า ปี่ ล่าง. 9 กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ กงา อางเกิง่
ไจ ซี้ง อือ บ่าจา แน ฮา เมอ, กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าป่า ล้า,
ไม้ คริสเตียนม้องน้าม มาซิโดเนี ย แควน เวอ จายลือ ชี อือ
ซฺ้า ชี ล่า ป้าน่ อ. กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่าฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่า.
ยาว กงา นี้ แม้แน ย้า ฮาย แล แล่ แง. 10 กงา นี้ แม้แน จี่โอ่
ด นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง กงานา บ่าม่าย ว่าง ปี่ ล่า กงากา. กงา
พระเยซู คริสต์ ล้า ก้า นู้เวอ ก่ามค่า น ฮา แน ประเทศ กรีก
โย้เวอ อ่าซ่าง มางก้อง พลู้ บ่ายู่ แน. ยาว นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า ย้า. 11 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ กงา นองนา บ่าลาก ล่าลา?
พาจาว ม้า อางแบ ย้า กงา นองนา อางลาก ล่า แน.
12

กงา ล้อแม้ แน นองนา บ่าฮาย ลาบ้าบ ปี่ ล่าแง กงาม
แฮ้แม้ ย้า ฮาย แล แง, ไม้ ชฺา้ ง อูจ
้ ่าแล่ง อือนา บ่าปี่ จี่ ปี่ วา
ยองมู นี้ ยา่ ไกง้ แม้แน ล่ากาน ว่า ชี แน. 13 ไม้ ยองมู นี้ ยา่
ศิษย์เอก ม้าม้า บ่าอ่า อือ ย้า. ยอ พระเยซู คริสต์ มาง ศิษย์
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เอก แน ฮาจ่าแล่ ยาว ฮากนา จ้อบ กว่า คูแง. 14 จ้า นื งบาบ่า
กงาม่าน คา, ไม้ ซาตานแด่ ยา่ ยอคา ม้า ชฺา้ ง อือนา อางจ้อ
บ กงากา ยา เท่ วาด่า อางแปล้น อางซ้า แน. 15 ซาตานแด่
ย่ายอคา มาง ย่าเจ่น อือย่า ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮา
กนา ม่าอู่บ อือย้า. ทื่อช่างกานญา นื งบาบ่ากงาม่าน คา ไม้
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ฮากนา จ้อบ แง ยอ ชฺา้ ง อางแม่น แน. ยาว น่ อง
โย้เวอ ยอง มือ ยอง บ่าแม่น ฮา ชีง วา ย้า วีบ
่ ่ากกงาไจ แง.
เปาโล ยาง ลาบ้าบ ชี แฮ้ง อูบ
่ น้า ปี่ ย้าง

16 กงา

ทื่อเทอ ม่าย ล่าปานา กงานา ชฺา้ ง อางจ่าง แน บ่า
เย่ง ล่าโจ. จ้า นอง แฮ้แม้แน เย้ง ยาว กงานา ชฺา้ ง อางจ่าง
ทื่อม่าง นา โอ้ด แม้แน โอ้ด ล่า คู โว, ไม้ กงาม อางอี้ กงา อู้
จ่าแล่ คาไล. 17 กงา อามือ ค่าตอง อางโต นี้ ง โอ่ด จ่าแล่ง นี้
ย่า กงา ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน จี่ แง, จี่วด
ี อางซื้ง มาง จี่ แม้แน
บ่ากงา จี่ เป. 18 ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ อางบย่า ย้า โอ่ด
จ่าแล่ คู แง, นี้ แม้แนยาว กงา คาตา แน โอ่ด จ่าแล่ ปานา.
19 นองมู ชฺา
้ ง อางจ่าง อือนา โอ้ด น้า กงา กาง นี้ ยา่ นองมู
นี้ ยา่ นาบาตา ล่า แอ้น แง? 20 ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่
อือ นองนา ยอง ย่าเจ่น แม้แน เพล่อ ปี่ ล่าง. ยาว นอง มือ
ซอ คูง แง. ยอง นอง พลู้ แฮ้ง จ้อบ ยู้ ล่า เวิม นอ เจิน
้ เจ้อ
บ่าจี่. ยอง นองนา บ้าเจอ จี่ ล่าเวิม นอ เจิน
้ เจ้อ บ่าพอ. ยอง
นองนา แมก่า เวอ ทาก ล่าเวิม นอ อางซอ. 21 ยาว กงา ซฺ่า
จอ คา กงา แฮ้แม้แน บ่าฮา กงา กาง แฮ้งนา.
ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน จี่ ปี่ ล่าแง แนยาว นี้ แม้ เป, ยอง บ้า
เจอ อางเลิง่ โอ่ด จอ กาแง กงาม มือ แฮ้ เลิง่ อางโอ่ ด จอ
กา. 22 ยอ ฮีบรู ชฺา้ ง* ลา? กงาม ทื่อ ช่างกานญา. ยอ อิส รา
*

11:22 11:22 ฮีบรู ชฺา้ ง นี้ ยา่ อิสราเอลชฺา้ ง. ยิวชฺา้ ง อือนา อางเม้ง ฮ้าว ย้าง.
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เอลชฺา้ ง ลา? กงาม ทื่อ ช่างกานญา. ยอ อับ ราฮัม อางเจ้อ
ลา? กงาม ทื่อช่างกานญา. 23 ยอ พระเยซูคริสต์ มางนา ล่า
กานว่าปี่ ฮู มาง ลา? (กงา เปิดบา แม้แน จี่ ชามา) กงา แฮ้
ล่อบ่าปา ย้า เพล่อ แง, กงา ยอง ล่อบ่าปา ล่ากาน อางฮ่าน
ว่าย บย่า แล่ง, คอก เวิม อางเลิง้ กาย้า ชูย ล้อง ล่าง, นาบา
ตา ย้า ตื่อชืก ล่าง ยาว ป้าดจา ซฺี้ แน อาล้อเทอ นามบ่าแบ.
24 ยิวชฺา
้ ง อือ กงานา 5 เทอ ชืก ล่าแง, กาเทอกา ชืก นี้ ยา่ 39
ก้าม กา. 25 ตูลู้ง 3 เทอ ตื่อ ล่าง, ลอบา ทื่อเทอ จาน ล่าง, กงา
ล้องตา กว่า เมอ 3 เทอ ย้า ก่างพยา ปล่าก แง, ยาว ทื่อเทอ
จา แง ทะเล คล้าว เวอ ทื่อคี่ ทื่อนื ง ปู้ย กว่า แอ. 26 กงา แก้
บ้า ย่อ เมอ ไลเทอ ย้า ตูกพานลาบ้าบ แอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า. ไม้
กงา แก้ บ้า ย่อ เมอ กาเทอกา ล้างทู้ม แง, กาเทอกา ค่าโม่
ยค่ามโจน นา มย้าง แง, กาเทอกา ยิวชฺา้ ง กงานา เม้อ ล่าง
อือนา มย้าง แง, กาเทอกา ยิวชฺา้ งบ่าอ่า กงานา เม้อ ล่าง อือ
นา มย้าง แง, กาเทอกา กงา อางเมิง คล้าว โย้เวอ ป้าดจา ซฺี้
ย้า, กาเทอกา กงา ซ่องก่องอางเว่อ โย้เวอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า, กา
เทอกา กงา ทะเล โย้เวอ ป้าดจา ซฺี้ ย้า, กาเทอกา กงา ชฺา้ ง
คริสเตียน ม้าม้า บ่าอ่า อือ ปาปาย ป้าดจา ซฺี้ ย้า. 27 กงา นา
บาตา ย้า ล่ากาน อางฮ่าน ว่า แง, บ่ากงา ยู่ แน ไลเทอ ย้า.
ฮ่างแบ่ ล้างแบ่ เวิม ไลเทอ ย้า ฮ่างจฺ่าเกิง่ จฺ่ืง แง. ช่อจือ ค่า
ลาว ตูม เซฺ่อ บ่าจา.
28

ยาว อางเลิง่ กงานา ฮา ตูก พานลาบ้า บ ปี่ ล่าง นี้ ย่า
อางเลิง่ นี้ ออ
ื แอ่ แน บ่าอ่า. จ้า กงา คริสเตียนม้องน้าม อือ
นา นาบาตา ย้า พี้ล้อง แง. 29 อ่าซ่าง ด่อย่า แง, กงา คาตา
ย้า ด่ อย่า เค่ แน. อ่าซ่าง จา แง ฮาก อางบล่าบ ช่าง ฮา ปี่
ยาว กงา บ่าพี่บ่าล่อง แน.
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ยาว กงานา โอ่ด ปี่ ล่าง แนยาว. กงา อางเลิง่ อางด่
ออางย่า นี้ งญา โอ่ด แง. 31 พาจาว พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง
มาง อางโบ้ง, ชฺา้ ง อือ สรรเสริญ ฮา ซูม ม้า อางแบ กงา บ่า
กงา จ้อบ แน.
32 กงา ดามัสกัส อางเมิง เวอ ดื้ง เมอ, ผูว
้ า่ ทื่อม่าง จา แง
ยางนา ก่าซ้าด อาเรทัส ผูว
้ า่ แช้ เพล่อ ปี่ ชี.่ ผูว
้ า่ นี้ ม้า ตาฮ้า
น อือ นา ม่าย อางเมิง ล้อ งก้อ โย้เวอ กงานา ล่อ ชู ปี่ ล่าง.
33 จ้า ชฺา
้ ง ทื่อบ่า จา แง กงานา ซ้าล้อง เวอ กาน ล่ายาว อาง
เมิง ก้ามทื้อ ป่อง โย้เวอ กล่ามกล่าม แน คลา ลู่ง ลือ ปี่ ล่าง.
แฮ้งย้า กงาม ยางนา ฮื่น ปูน แล่ แอ่.

12

พาจาว มาง เปาโล นา ม้างม้าเจ้อ มย้าง ปี่ ง ย้าง
กงา จี่ โอ่ ด แล แล่ แน เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่า จา เวิม. จ้า
*
กงา แมบืน แม้แน มย้าง ชี แฮ้ง แน พาจาว กงู จี่วด
ี อางซื้ง
2
†
มาง แบ ปี่ ล่าง นี้ ง จี่ โอ่ด แล แล่ง. ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา
แง, ยา พระเยซูคริสต์ มางนา นื งบาอางชี. ‡ แน ค้าแต้ 14 ปี
โย้เวอ พาจาว ม้า ยางนา “มู่งท่า อางมอง เลิน
่ เลิน
่ ” โย้เวอ
ซฺ่ืยแล ชี. (ยาง อางโต แฮ้งนา ซฺ่ืยแล ชี ล่า อ้าว ยาง อางค่
องอางล้า มางนา ซฺ่ืยแล ชี ล่า กงาม บ่าแบ, พาจาว มาง ญา
อางแบ แน.) 3 ยาว กงา ทื่อเทอ ม่า ล่าแน ชฺา้ ง นี้ มางนา มู่ง
ท่า เวอ ซฺ่ืย แลน ชี. (ยาง อางโต แฮ้ง นา ซฺ่ืย แล ชี ล่า อ้าว
ยาง อางค่ องอางล้า มางนา ซฺ่ืย แล ชี ล่า กงาม บ่า แบ, พา
จาว มาง ญา อางแบ แน.) 4 ยา จี่ต่าง บ่าม่า ล่าตอ กาง อือ
1

*
†

12:1 12:1 แมบืน นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ ง นา จี่ชา่ ง เมอ ฮา มย้าง ปี่ ย้าง.

‡ 12:2 12:2 กงา
12:1 12:1 อางเลิง่ ม้าม้า โชง ชี ชียา้ ง พอง แบ ปี่ แง.
ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา อางแบ ยา พระเยซูคริสต์ มางนา นื งบาอางชี. นี้ ยา่ เปาโล
ค่าตอง อางโต นา ฮ้าว จ่าแล่ง ย้าง.
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กย่า ชี. (จี่ต่าง นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้ ง อือ บ่าจี่ เคอ กงากา เย.) 5 กงา
ชฺา้ ง นี้ มางนา จี่ โอ่ด แน. จ้า กงา อางโต นี้ ง บ่าโอ่ด จ่าแล่
เป. ยาว กงา โอ่ด แง แนยาว กงา อางด่ออางย่า อางเลิง่ นี้
งญา โอ่ด แง. 6 กงา อางโต นี้ ง จี่ โอ่ ด แล่ ซี่ เวิม กงา ชฺา้ ง
อางจ่าง แม้แน บ่าเพล่อ, ไม้ กงา ชา โอ่ด นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า
ม้า น้ อ. จ้า กงา แฮ้แม้ บ่าฮา, ไม้ ชฺา้ ง กงา ฮา ล้า ชี อือ อา
งมย้าง กางซื้ง อือนา, กงา ฮา ล้า ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา แน บ่าจี่
โอ่ด ปี่ ซี่.
7 พาจาว ม้า กงานา มู่งท่า แฮ้ง มย้าง ปี่ ล่าง. แนยาว พา
จาว ม้า กงานา ชฺา้ ง โอ่ด อางคา บ่า ปี่ เพล่อ ล่า. ยา กงา
นา พ่าญาด เพล่อ ด้ากย้าง ปี่ ล่าง จี่ กู่ ชาว ชี แม้ แน ย้า.
ยาว จี่กู่ นี้ ยา่ ซาตานแด่ยา่ ยอคา มาง ไจ กงานา ฮาย ลาบ้า
บ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า. นี้ งย้า กงา อางโต นี้ ง บ่า จี่ โอ่ด จ่า แล่ นี้
ย่า. 8 ยาว กงาม มือ จี่วด
ี อางซื้ง มางนา 3 เทอ ป้า แอ. กงา
อางโต นู้เวอ พ่าญาด จี่ กู่ แม้ แน ชาว ชี่ นี้ ง ปล่อง ยู้ อ่อก
ล่า ปาว แน. 9 ยาว ยา นี้ แม้ แน ม่า ล่าง, “กงา ลากซื่ งกง่า
กย้า นี้ ย่า นางก้อง นี้ ล่อ แน จา เวิม กงา คางญา. นาง ด่
อย่า เมอ ชฺา้ ง อือนา กงามย้าง ปี่ แง กงา ล่าที่ นี้ ยา่ อางฮื่อ
แน.” นี้ งย้า กงา ค่าตอง อางด่ออางย่า แฮ้ง จี่โอ่ด จ่าแล่ นี้ ง
กย่าง แง, ไม้ กงา ด่ อย่า เมอ พระเยซู คริสต์ ล่า ที่ นี้ ง กงา
นา ฮาย แก่นคา ปี่ ล่าง น้ อ. 10 นี้ งย้า กงา พระเยซูคริสต์ นา
ล่ากาน ว่า ปี่ เมอ, กงา อางโต นี้ ง ด่อย่า ฮาก ฮูยา้ ล่า เมอ,
อางตู กอางพาน ตอล้า เมอ, ฮาก เค่ คาม ล่า เมอ, อางย่า
กอางกาบ อางเลิง่ นี้ ออ
ื ตอล้า เมอ กงา กย่า งม่อนซ้า แง,
ไม้ กงา ล้อม้อก แน ด่อย่า แง กงาม แฮ้ม้อก ย้า แก่นคา เค่
แง.
เปาโล โคริน ธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา ลาก
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ย้าง
11 กงา

ชฺา้ ง อางจ่าง แม้แน จี่ โอ่ด นี้ ยา่ นองมู นี้ ง กงานา
เค้ จี่ ปี่ ล่าง น้ อ. ม้าม้า ย้าง นองมู นี้ ยา่ กงานา จี่ โญกญอ
จ่า ล่า แล่, ไม้ กงา อางโต นี้ ง บ่าแม่น คา เวิม กงาม “ศิษย์
เอก ม้าม้า บ่าอ่า” แฮ้ออ
ื ล่อบ่าปา แน บ่าอี เป. 12 กงา นอง
ก้อง ดื้ง เมอ กงา โอ้ด ยาว ฮายแบ ปี่ ล่า ย่า กงา ศิษย์เอก
ม้าม้า แน. กงา อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ฮู ปี่ ล่าย่า.
13 กงา นองนา ปล่อง ล่า ชี่ นี้ ยา
่ กงา ฮาก โบสถ์ เวอ ปล่อง
ชี่ แฮ้ง แม้ แน ย้า. จ้า บ่า ตู่ นี้ ยา่ กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่า ยู่
ล่าง แฮ้งย้า. ยาว ม่า ล่าว แล กงา นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ อางบล่าบ
ลา? จาว่าแน นี้ แม้แนยาว กงาม ซฺี้น ชี แน อางลาบ จ่าแล่
ย้า.
นี้ เทอ กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง นี้ ยา่ ครัง้ ที่ 3 มาง
ย้า. กงา นองนา เจิน
้ เจ้อ บ่ายู่ ล่า. ยาว กงา นอง อางเกิง่ อา
งก้อ อือ บ่ากงา ซี้, จ้า กงา นองนา กงานา ลาก ปี่ ล่า ซี่ค้า,
ไม้ อางบา อางโบ้ ง นี้ ยา่ ค่า ตอง อางย่า ก้อง เจิน
้ เจ้อ ป้าย
บ่า ซูม. จ้า อางย่า นี้ ย่า ค่า ตอง อางบา อางโบ้ ง ก้อง ป้าย
อางซูม ย้า. 15 ยาว กงาย่า กงาก้อง ค้าจา อือ แน กงา อาง
โต นี้ ง นองนา อางปี่ ล่า กงากา. จ้า กงา นองนา บย่า แน
ลาก ล่าเมอ, นอง กงานา ลาก ล่าง แฮ้ อี เค่ ล่า ล้อแม้ เวอ?
14 ยาว

16 อ่าซ่าง

มาง อางแบ แอ่นญา กงา นอง อางเกิ่งอางก้อ
แฮ้ง บ่ากงา ยู้ แน. จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า จี่ กาง กงา ชฺา้ ง อางแอ้
น นองมู นา จ้อบ ยาว ชูย ชี ล่าง แน. 17 กงา ชฺา้ ง นองก้อง
ซฺา ลือ ปี่ ชี อือ นา กงา ล้อ มาง นา ม่า นอง อางเกิง่ แฮ้ง ยู้
ปี่ ล่า ชี? 18 กงา ทิตัส นา ป้า นองนา บ่อซฺ้า ลือ ปี่ ล่าง. แน
คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง ยางก้อง เค่ ลือ ปี่ แอ่. ทิตัส นอง
อางเกิง่ แฮ้ง บ่ายู่ อ่าลา? นอ อางแบ ย้า ทิตัส ไกง้ ทื่อเจ่อ
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กา แน เย้ง แง. แน พาจาว มาง ล่า กาน แฮ้ง ทื่อ ช่างกาน
ญา ว่า แง.
19 คาโคลาโค ไกง้ แต้ม ชี นี้ ยา
่ นอง เย้ง กานยาว ไกง้ ค่า
ตอง นา อางซี ปล่องปูน จ่า ปี่ แล่ง ลา? คริสเตียนม้ องน้า
ม ไกง้ ลาก อือ เวอ ไกง้ พระเยซู คริสต์ มาง ย่าเจ่น แน พา
จาว ม้า ไกง้นา พี่ญ่าน เพล่อ ล่า อางกงา เป. กงา ม่ายแบ
ปี่ ล่าว่า ม้างม้าเจ้อ ไกง้ ฮาย ล้า ชี นี้ ยา่ นองนา ปล่อง ล่าง
เป. 20 ยาว กงา นองนา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ กงา แค คา กงา อาง
โต นี้ ยา่ นอง เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ แม้แน บ่าเพล่อ แน นอ กงา เพ
ล่อ ปี่ ซี่ แม้ แน บ่าเพล่อ แน. ยาว กงา นองมู ซี กาง แฮ้ง,
เจอค้อย กางอือ, ไล้ กาน กางอือ, ตานฮา อางเลิง่ อือ, ฮาก
อางเลิง่ ค่าว จี่ กางอือ, อ่อนจ่าแล่ง อือ, แน อางซืกอางซาก
อางเลิง่ อือนา มย้าง นา แค คา. 21 กงา นองก้อง ทื่อเทอ ลือ
บ่อ แล่ เมอ กงา แค คา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ซฺ่าจอ แล่
นา, ไม้ นอ จี่ วีดกง่า เกิง้ แน บ่า ไจ คู วา. กาเทอกา กงา นื
งบาชูม
่ ล่า นามบ่าแบ ไม้ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง นื งบา บ่าเพ่น
ยอ อางเลิง่ อางโซอางซา ฮา ชี, ป้องก้า ตานฮา อางเลิง่ อาง
ซี ฮา ชี.

13

จี่ต่าง ม่า แล่ม ปี่ อือ แน ต่องลีน เวอ ม่าอูบ
่ ย่าง
1 นี้ เทอ กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง นี้ ยา
่ ครัง้ ที่ 3 มาง ย้า.
พระคัมภีร ์ โย้เวอ จี่ต่าง แต้ม กาน ชี ชี นี้ แม้แน, “อางซี ฮาย
ยาว พี่ญ่าน 2-3 คู่น จา เมินญา อางเลิง่ อางซี แฮ้ อางเลิง่
ม้าม้า แน.”✡
2 กงา นองก้อง ครัง
้ ที่ 2 ดื้ง ลือ เมอ กงา นองนา อางบล่า
บ ฮา แฮ้ง ม่าย ว่าง ปี่ ล่าย่า. กาญ่าม โย้เวอ กงา ครัง้ ที่ 3 ชา
✡

13:1 13:1 เฉลยธรรมบัญญัติ 19:15
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ลือ นู้เวอ กงา นองนา นี้ แม้แน ม่า ล่าปานา นอง อางบล่าบ
ฮา แฮ้ง บ่าว่าง ยาว กงา นองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ล่าแน. 3 กงา นี้
แม้ ชา ฮา นี้ ยา่ นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง พระเยซู คริสต์ กงา
นา จี่ ปี่ ล่าง แงแน. ยาว พระเยซู คริสต์ แคอางคา บ่า อ่า
แน นองมู นา บ้าเจอ ฮา ล่าเวิม อางกงา. 4 อางอ้า ย้า พระ
เยซู คริสต์ นา ไม้ กางเขน เวอ ตื่อ ตี้ด ซฺี้ ปี่ เมอ ฮาก ยางนา
อางด่ ออางย่า แน ฮู คู เวิม, พาจาว ม้า ยาง ล่า ที่ แฮ้ง ไจ
พระเยซู นา ฮาย แต่ ล้า แล่ ปี่ ชี.่ ยาว ยา ซฺี้นืง บ่าจา กาน,
ทื่อช่างกานญา ไกง้นา ฮาก อางด่ออางย่า แน ฮู ล่าเวิม, จ้า
นอ กงา มย้าง คูแง ไกง้ พาจาว มาง ล่า ที่ แฮ้ง ไจ จี่ วด
ี ไจ
แงแน.
5

แม่น แน เย้ งฮู แล่ ว แล ค่า ตอง อางโต นี้ ย่า พระเยซู
คริสต์ นา ม้าม้า ย้าล่า เจ่อ คู แงแน? นอ บ่าแบ ล่า พระเยซู
คริสต์ ย่า นอง นื งบา โย้ เวอ จา แงแน. จ้า พระเยซู คริสต์
นอง นื งบา โย้ เวอ บ่า จา ยาว นอย่า ยางนา ม้า ม้า แน บ่า
เจ่อ คู. 6 จ้า กงา เย้ง แง นอย่า อางแบ กงาย่า พระเยซู
คริสต์ ศิษย์เอก ม้า ม้า มาง แน. 7 ยาว ไกง้ พาจาว มางนา
อธิษฐาน ฮา ป้า นี้ ยา่ นองมู นี้ งนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ปี่
ล่า แน เป. ไกง้ยา่ พระเยซูคริสต์ มางนา เจ่อ แฮ้งแม้แน จี่
วีด ไจ ชี แน ฮากนา ฮายฮู ปี่ ง บ่าอ่า. จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ กงา
นา ศิษย์เอก บ่าอ่า แน ฮา ล่าเวิม, กงา นองนา อางเลิง่ อาง
แม่น อือ ฮา ปี่ ล่า ซี่แง. 8 แน ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ
บ่าฮา จ้า ไกง้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า อือ ฮา กาน แง. 9 ไกง้ ด่อย่า
เมอ นองมู นี้ ง แก่นคา เค่ นี้ ยา่ ไกง้ กย่าง แง. แน ไกง้ พา
จาว มางนา อธิษฐาน ฮา ยาว ป้า แอ นองนา อางอ้าน แฮ้ง
ล่อ บ่า ปา แน แก่น คา แน เจ่อ แล ปี่ ล่า ปาว. 10 กงา นอง
นา ชา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ นองนา นี้ เลิง่ แต้ม เคอ ล่าง นี้ ยา่ , ไม้
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เคิน ลือ เมอ กงา นองนา บ่ากงา อี่ ล่า กาน แนนอ, ไม้ จี่วด
ี
อางซื้ง มาง กงานา ล่าที่ ปี่ ล่า ชี นี้ ยา่ นองนา นื งบาแฮ่ง ปี่
ล่าง แนนอ, นองนา ฮาย นื งบาด่อ ปี่ ล่าง บ่าอ่า เป.
โจ้ดมาย จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาว มาง
จี่ วด
ี ไจ ปี่ ซี่ แม้ แน แม่น แน จี่ วด
ี ไจ คู โว, กงา ป้า ฮา ปี่
ล่าง แม้แน ฮา คู โว, แน นื งบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ
คู โว, ไม้ นอง ทื่ งกง่า แน ดื้ง คู เมอ จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน ดื้ง ปี่
ล่าง แนนอ, ยาว พาจาว ชฺา้ ง อือ นา ลาก มาง แน ชฺา้ ง อือ
นา ฮาย จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ มาง นองก้อง ดื้ง แง.
12 คริสเตียนม้ องน้า ม อือ เวอ, มย้าง ลางกา เมอ เป-ลอ
ลางกา โว, ไม้ เป-ลอ ลางกา นี้ ยา่ ฮา แบ ปี่ แง ลากฮูม ลาง
กา แงแน. 13 ยาว นู้เวอ คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือ
กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยอง คาโคลาโค นี้ ยา่ นอง
นา โมง ล่าง แงแน.
14 พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่
งกง่า กย้า ปาว. พาจาว เวอ, ยองนา ลาก ปาว. แน อางค่
องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เวอ, ยองนา ฮาย ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ
กาแน เพล่อ ปี่ ปาว.
11 นี้ แม้แนยาว
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