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เปโตร คริสเตียนชฺา
้ ง อือนา โจ้ดมาย
ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชียา
้ ง

2 เปโตร

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา ซี โมนเปโตร พระเยซู คริสต์ ย่า เจ่น แน ศิษย์ เอก
ม่าง เป.
ชฺา้ ง กงา แม้แน เจ่อ คูชี แฮ้ออ
ื นา แต้ม เคอ แง, ไม้ พระ
เยซูคริสต์ กงู พาจาว มาง น้ อ. แน ยา ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ
ปล่องปูนปี่ ฮู มาง ย้า. ยา อางซืออางปลอง แน อางกง่าอาง
เกิง เป. แน ยา กงูนา ฮาย ยางนา เจ่อ ปี่ ล่าง. ยาว กงู เจ่อ
อางเลิง่ นี้ ยา่ นาบาตา ย้า อางฮู่ คา แง.
2 พาจาว เวอ, ยองนา ลากซื่ งกง่า กย้า ปาว. แน ยองมู
แฮ้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นื งบาต่องม่อนซ้า
แน จาดื้ง บย่า เค่ แล ปี่ ปาว, ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นางนา แน พระ
เยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางแบกงา กานอ.
1

พาจาว ม้า กงูนา กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าง
พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า ย่า กงู นา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ปี่
ล่าง, ไม้ กงู นา จี่ วด
ี กง่า เกิง้ แน ไจ ปี่ ล่าง แนนอ, ยาง นื
งบาจาบ แฮ้ง แม้ แน. พาจาว มาง กงู นา กู ยา่ งกู เจ้อ ปี่ ล่า
ชี่ นี้ ยา่ , ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู กงูนา แช้ยู้ ล่าชี่ มางนา อาง
แบกงา กานอ. ยา กงูนา แช้ยู้ ยางก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ
จี่ ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าง, แน ยางก้อง ทื่ งกง่า แน อางเลิง่ อาง
แม่น กงาบู้ ปี่ ล่าง. 4 นี้ งย้า พาจาว มาง กงู นา ก่ามค่าน ปี่
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ล่าชี่ นี้ ยา่ . ยาง ก่ามค่าน นี้ ยา่ อางฮื่อ แน อางฮู่ อางคา. นี้
แม้แนยาว นอง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ก่ามป่อน
กงาบู้ คู เมอ, นองมู นี้ ง มือ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ตานฮา ย่า
เจ่น เพล่อ คูชี แฮ้ง กงาปูน แล่ คูแง, แน นองมู นี้ ง มือ พา
จาว มาง ก้อง นื งบา ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. แน ยาง
แม้แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูแง.
5

นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮา คู ปาว,
ไม้ นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง นองนา ฮาย ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ ปี่
ล่า คาไล, แน นอง ชฺา้ ง อางแม่น เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย
พาจาว มาง อางเลิง่ แฮ้ง แบ บย่าเค่ ปี่ ล่าคาไล, 6 แน นอง
พาจาว มาง อางเลิง่ แบ ชี แฮ้ง นองนา ฮา ชฺา้ ง ค่า ตอง นื
งบาจาบวา แน บ่าฮา อือ เพล่อ ปี่ ล่าคาไล, แน นอง ชฺา้ ง ค่า
ตอง นื งบาจาบวา แน บ่าฮา อือ เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย
ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าคาไล, แน นอง ก่ามโอ่ด จา ชีแฮ้ง นองนา
ฮาย พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน นื งบาชี บ
ย่าเค่ แล ปี่ ล่าคาไล, 7 แน นอง พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี
แฮ้ง นองนา ฮาย คริสเตียนชฺา้ ง อือก้อง ม้องน้าม เพล่อ ปี่
ล่าคาไล, แน นอง คริสเตียนม้องน้าม เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา
ฮาย ฮากนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก บย่าเค่ แล ปี่
ล่าคาไล.
8 นองก้อง อางเลิง
ื โปล้ม แน จา ปี่
่ อางแม่น นี้ ออ

โว. นอง
อางเลิง่ อางแม่น นี้ ออ
ื ฮา กงากา ยาว, นองมู นี้ งมือ พระ
เยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางเลิง่ แฮ้ง กงาแบ บย่าเค่
แง. แน นอง อางเลิง่ แบ คูชี แฮ้ง นองนา ฮาย อางเลิง่ จอง
ไจ อางจา อือ ฮา ปี่ ล่าง. 9 จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง ก้อง อางเลิง่
อางแม่น นี้ ออ
ื บ่า จา แง. ชฺา้ ง แฮ้ ม้า แมนื อ บ่า แม่น ช้อด
ย้า, ไม้ ยา เว่อ แน บ่าฮู มย้าง กา. แน ยา ลู้ม แล่แง ค้าแต้
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เวอ ยาง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ พระเยซู ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง ญา
แน.
10 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาว มาง
ล่ากาน แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ว่า คูโว, ไม้ ฮากนา ฮาย มย้าง
ปี่ เซฺ้อ พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่า ชี่ แน, ไม้ นอง นี้ แม้ แน
ฮา คู ยาว นอง เจ่อ แฮ้งมือ บ่าโปยว แอ. 11 ยาว นี้ ยา่ นอง
นา ฮาย พระเยซู คริสต์ อางเมิง ก่างพยา นื ง บ่า จา โย้ เวอ
ม้า ม้า ย้า กงาอ้อ ง แล ปี่ ล่าง. แน กงู ยาง อางเมิง โย้เวอ
อ้อ งแล เมอ พาจาว ม้า แม่น ย้า ลาบตอน ล่าง. ยาว พระ
เยซู คริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง ย้า, แน ชฺา้ ง อือนา อางบล่า
บ ปล่องปูนปี่ ฮู มาง ย้า.
12 นองมู นี้ ยา
่ อางเลิง่ นี้ อือนา อางแบ คูยา้ . แน อางเลิง่
ม้าม้า นี้ งนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม
มือ กงา นองนา เลิง้ เลิง้ ย้า ม่าอูบ
่ ล่าแง, ไม้ นองนา อางเลิง่
13
นี้ ออ
ื นา บ่าปี่ ลู่ม ล่า แนนอ. กงา เย้ง กานยาว กงา จี่วด
ี
แต่จา เมอ, นองนา เลิง้ เลิง้ แน ม่าอูบ
่ ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ย้า,
ไม้ นองนา อางเลิง่ นี้ ออ
ื นา บ่าปี่ ลู้ม ล่า แนนอ. 14 กงา อาง
แบ ย้า บ่ามล่าง ยาว กงาย่า ซฺี้ แง, พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี
15
อางซื้ง มาง กงานา เจ้ง แน ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. กงา
กูยา่ งกูเจ้อ ย้า ฮา แง, ไม้ กงา ซฺี้ คาเมอ, นองนา อางเลิง่ นี้
อือนา กูญ่าม แน ปื้ อซฺ้า ปี่ ล่าง แนนอ.
ชฺา้ ง พระเยซู ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ชีออ
ื
16 พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วด
ี อางซื้ง ม้าย่า ล่าที่ จา แน พ่าว
ลือ แล่ง, แน กงู นองนา ป่าว ม่า อู่ บ ล่า ชี่ นี้ ย่า. กงู ชฺา้ ง
อือ อางเลิง่ แต่ง ชี แฮ้ง บ่า กงา ไจ นองนา อู่บน้า ปี่ ล่า เป.
จ้า กงูมู นี้ ย่า ค่า ตอง แมนื อ นี้ งย้า ยาง ล่า ที่ อางฮื่อ แฮ้ง
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กงามย้าง คูแอ. 17 ไม้ พระเยซูคริสต์ นา พาจาว ยาง อางโบ้
ง มาง โญกจ่าญ่อจ่า เมอ, กงูมู นี้ ง มือ โย้เวอ ย้า จา คูแอ.
ยาว พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม้า ย่า ยางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา่ ง
แง, “นี้ ม้า กงา อางย่า ลาก มาง. กงา ยางนา นาบาตา นื งบา
จาบ แง” แน.✡ 18 อางเซง แฮ้ ยา่ มู่ง ท่า โย้ เวอ บื้ง จายลือ
แง. แน กงูมู นี้ ง มือ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ตาแซ้
ท่า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง โย้เวอ จา คูเมอ, อางเซง แฮ้งนา กงาก
ย่า คูแอ.
19

ยาว กงูมู นี้ ยา่ กงา มย้าง แล่ คูแอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่
นฮู อือ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ มอ ชี ชี แฮ้ ยา่ , อางเจ่อ จ่า
กงากา ม้าม้า ย้าแน. กงาย่า นองนา นี้ เลิง่ นา อางอ้าน แฮ้ง
ล่อบ่าปา แน ตี่ นต้อง บย่าเค่ แล ปี่ ล่า ซี่ ค้า, ไม้ อางเลิง่ นี้
เลิง่ อางแปล้นอางซ้า ซอทา แปล้น เมอ เคอ แน อางวืง้ อาง
ว้าง โย้เวอ ท่อ อ้องแล ปี่ ชี่ ช้อด ย้า. แน นอง นื งบา โย้เวอ
อางแปล้นอางซ้า ท่อ อ้องแล ปี่ แง. นอง นื งบา โย้เวอ อาง
แปล้นอางซ้า นี้ ยา่ ซอทา เวอ อูก
่ ่ือ อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลือ
ปี่ ชี่ อือ ช้อด ย้า. 20 จ้า อางเลิง่ คาโคลาโค กงา จี่ ล้า ชี นี้
ย่า นอ นี้ เลิง่ นา แบ ปาโน, พระคัมภีร ์ โย้เวอ พาจาวจี่ ต่าง
จี่แต่นฮู อือ มอ ชี ชี แฮ้ง จี่ไค้ นี้ ยา่ , พาจาว มาง บ่าฮาย แบ
ปี่ ยาว, กงูมู นี้ ยา่ อ่าซ่าง มาง บ่าจี่ไค้ ตอ กาแน. 21 ไม้ พระ
คัมภีร ์ โย้ เวอ พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ มอ ชี ชี แฮ้ ยา่ ชฺา้ ง
ก่า มกืด เวอ จายล้า บ่า อ่า, จ้า พาจาวจี่ ต่างจี่ แต่ นฮู อือ ย่า
พาจาว มางก้อง จี่ต่าง จายลือ ชี แฮ้ง จี่ คูแง, อางค่องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง ม่า จี่ ปี่ แฮ้งแม้แน ย้า.
✡
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คู่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ
1

นอง อางมู นู้เวอ อามือ ชฺา้ ง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางซี ม่า อู่ บ
อือ จา แง, ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง ชฺา้ ง อางมู โย้เวอ พาจาว
จี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ จา ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ชฺา้ ง นี้
อือเจ้อ อางเลิง่ บ่ากง่าบ่าเกิง ชฺา้ ง นา จ้อบ ก่างพยา ปี่ อางก
งา อือ ม่าอู่บ แง. ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ยองนา อา
งบล่าบ ฮาย ปูน ปี่ เวิม, พระเยซู นา วี คูช.ี แฮ้งย้า พาจาว
มาง ยองนา อางไว่อางคย้าง แน ก่างพยา วี แง. 2 ยาว ยอง
ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แน ซฺ่าจอ คาบอล้อ แน ชี่ แฮ้ยา่ ชฺา้ ง อา
งอีบ่าอ่า ฮาย เค่ คูแง. จ้า ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ แฮ้
อือ อางเลิง่ ฮา ชีแฮ้ง คริสเตียนชฺา้ ง บ่าอ่า อือ กงามย้าง คู
เมอ, ยอ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้งนา บ่าแม่น แน จี่
คูแง. 3 ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี นี้ ออ
ื ย่า ตานฮา จา
ปาปาย ย้า อางเลิง่ แต่ง นองนา ม่าอูบ
่ ล่า คูแง, ไม้ ยอ นอง
นา พลู้ ชา จ้อบ ยู้ ล่าง, จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา ต้าดต่อ
น ชี มล่าง คางญ้า. แน ก่างพยา นื ง แฮ้ อามือ ชา ลือ แง.
4 อางจาม

กงากา ย้าล่า ค้าแต้ เวอ เท่วาด่า ทื่อบ่า อือย่า
อางบล่าบ ฮาย คูช.ี ยาว พาจาว มาง ยองนา ซื่งกง่าบ่ากย่า,
จ้า ยา ยองนา ล่าลูก ค่ามตู่ โย้เวอ ชูย จาน ชี. ยาว ยองนา
ล่าลูก ค่ามตู่ อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ซฺ้าม ล่าตื่อ พือ ชี ชี, ไม้
ต้าดต่อ น นื ง แฮ้ง ล่อ แง แนนอ. 5 แน ค้า แต้ เวอ พาจาว
มาง ชฺา้ งอางเมิง นี้ งนา วี่บ่า กไจ ปี่ ชี่ นี้ ย่า, ไม้ แฮ้ญ่ามเวอ
ชฺา้ ง อือ ย่า พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า คูวา. ยาว โนอาห์ มือ
ชฺา้ ง อือนา ป่าว ม่าอู่บ ชี, พาจาว มางนา น้าจ่า คูโว แน. จ้า
ชฺา้ ง อือย่า พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า. แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ
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ชฺา้ งอางเมิง นา ฮาย ล้างทู้ ม ปี่ ชี.่ ยาว พาจาว มาง โนอาห์
แน ชฺา้ ง 7 คู่น โนอาห์ ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง ชี อือ นา ปล่อง
ชี ชี. 6 ยาว น่ อง โย้เวอ พาจาว มาง โสโดม อางเมิง แน โก
โมราห์ อางเมิง แฮ้ง นา อางซี ต้าดต่อ น บี่ ท่อ พี ชี, ไม้ ฮา
กนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ แง, ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง
อือ ก้อง บ้า เจอ ตอล้า แงแน. 7 จ้า พาจาว ม้า โลท โสโดม
อางเมิง ดื้ง ชี มางนา จี่ วด
ี ปล่อง ชี ชี. โลท ชฺา้ ง อางแม่น
ยา พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮาย เค่ แง. ยา ชฺา้ ง อางลี้
บอางล่าว ฮา ซี คู ชีออ
ื อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี แฮ้ง ปาปาย
นื งบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง. 8 โลท ชฺา้ ง อางแม่น, จ้า ยา
ชฺา้ ง อางลี้ บอางล่าว ฮา ซี ชีออ
ื กางมู โย้เวอ จี่ วด
ี ไจ จาดื้ ง
แง. แฮ้งย้า โลท มือ กูนืง แน นื งบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง,
ไม้ ยา ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื อางเลิง่ บ่า แม่น ฮา แฮ้ง กงามย้าง น้ อ,
แน ยอง จี่ต่าง อางน้าบื้น อือ กงากย่า น้ อ. 9 นี้ แม้แนยาว จี่
วีดอางซื้ง ม้า อางแบ ย้าเป, ชฺา้ ง พาจาว มาง นื งบาจาบวา
แน ฮายเค่ อือนา บ้าเจอล้อแม้ ปล่อง อางตูกอางพาน กงา
ปูน ปี่ แงแน. แน ยา อางแบ ย้า, ชฺา้ ง บ่าแม่น อือนา บ้าเจอ
ล้อแม้ ชู ล้อง ชี ยาว, อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ วีบ
่ ่ากไจ ปี่
10
แงแน. จ้า ชฺา้ ง ป้องก้า อางเลิง่ ตานฮา จา อือย่า แน พา
จาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา ฮูยา้ อือย่า ฮากล่อบ่าปา วีบ
่ ่ากกงาไจ
คูแง.
ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี อือย่า วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้ง
นา บ่า แค คู. แน ยองมู นี้ ยา่ อ่อนจ่า แล่ คูแง. ยองมู นี้ ยา่
เท่วาด่า อือนา บ่านาบบ่าทื่อ คู แน ฮูยา้ คูแง. 11 แฮ้แม้เวิม
มือ เท่วาด่า อือย่า ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี อือ ล่อ
บ่าปา แก่นคา ล่าที่ จา คูแง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิมมือ เท่ วา
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ด่า นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้ ง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี แฮ้ออ
ื นา จี่วด
ี
อางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าฮูยา้ แน บ่าจี่ซ้อ คู เป.
12

จ้า ชฺา้ ง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางซี ม่า อู่ บ คูชี อือ ย่า ซ่องก่อง
ซ้าด อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน ฮา คูแง, ไม้ ซ่องก่องซ้าด นี้ ยา่
ยอง คา ฮา ซีง อือ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ฮา คูแง, ไม้ ยอ บ่า เย่ง
ตอ กาวา. ซ่องก่องซ้าด นี้ ออ
ื ย่า เกิด
้ ลือ ชฺา้ ง อือนา ชู ปี่ แง,
แน แซ่ ปี่ แง. ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า ยอง
อางเลิง่ ม้า ม้า แน บ่า แบ แฮ้ง นา จี่ ฮูยา้ คูแง. ยาว ยองมู
นี้ ยา่ ซ่องก่องซ้าด อือ แม้แน ย้า ก่างพยา คูแง. 13 ชฺา้ ง ม่า
อู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า กงา ตูกพานลาบ้าบ คูแง,
ยอง ฮากนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. ยองมู นี้
ย่า ตื่น มู่งคี่ นื งก้อง แน ช่าง ลางกายาว จฺ่าปอต้างปอ ฮาย
แต่ค่า ต้าง ม่าว คูง แฮ้งนา ซอ คูแง, ไม้ ค่าตอง นา ฮาย นื
งบาต่องม่อนซ้า ปี่ แง แนนอ. แน ยอง นองก้อง ทื่งกง่า แน
อ้อง จฺ่า ล้า เมอ, ยองมู นี้ ยา่ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ล่าแง.
แน ยองมู นี้ ยา่ นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าแง. 14 ยอง
แมนื อ แฮ้ ยา่ ค่า บาย่า ป้อ งก้า อางซี อางบล่า บ ฮา อือ นา
ฮูยซฺ้า กาน แง. ยาว ค่าบาย่า แฮ้ออ
ื นา ยู่ ช่าง แง, ตื่น มู่งคี่
นื งก้ อง ย้า. แน ยองมู นี้ ยา่ นี้ แม้ แน ย้า อางบล่าบ ฮา แล
คูแง. ยองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง นื งบา อางด่ ออางย่า อือนา จ้อบ อา
งบล่าบ ฮา ปี่ แง. แน ยองมู นี้ ยา่ ยอง นื งบา คล้าว โย้เวอ
ตานฮา อางเลิง่ แฮ้ง แบ กานแง. ยาว พาจาว ม้า ยองนา
แซ้งว้าน แง เป. 15 ชฺา้ ง ม่าอู่บจี่ ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี นี้ ออ
ื
ย่า แก้บ้าลูง แล่ คูชี ช้อด ย้า. ยองมู นี้ ยา่ แก้บ้า จี่วด
ี อางก
ง่าอางเกิง แฮ้ง วี คูช.ี ยาว แก้บ้า จี่วด
ี พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู
บาลาอัม ย่อ แล ชี แฮ้มาง ก้องเวอ ย่อ แลน คูช.ี บาลาอัม
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เบโอร์ อางย่าย่าค่า. ยา พลู้ ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ยาว กงา
บู้ ชี แฮ้งนา ลาก แง. 16 จ้า บาลาอัม นา ยาง ลา มาง นาบา
ตา ย้า อี่จี่ ชี, ไม้ ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
แน ลา แฮ้ม้าย่า ชฺา้ ง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู บา
ลาอัม นา อีจ
่ ี่ ชี. แน ยาง อางเลิง่ อางจ่าง ฮา ชี แฮ้ง ฮา ว่าง
ปี่ ชี.่
17 ชฺา
่ จี่ต่าง อางซี ม่าอูบ
่ คูชี นี้
้ ง ม่าอูบ

อือย่า ล้างบ้อ อางกื
ออางคาก อือ ช้อด ย้า. แน ยองมู นี้ ยา่ มู่งบื่น ฮ้างม้านอาง
ฮื่อ ชืก แอ ชี อือ ช้อด ย้า. พาจาว ม้า ตี ซฺ้า ชี ชฺา้ ง นี้ ออ
ื นา
ล่อ ญ้า. พาจาว มาง ชฺา้ ง แฮ้ ออ
ื นา ตี ซฺ้า ล่อ ชี แฮ้ ยา่ ล่า
ลูก ค่ามตู่ อางวืง้ อางว้าง แฮ้งย้า เป. 18 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ค่าตอง
อางเลิง่ อางจ่าง จองไจ บ่าจา แฮ้ง จี่โอ่ดจ่าแล่ง. แน ยองมู
นี้ ยา่ ป้อ งก้า ตานฮา อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮ้ง ว่าง คูชี อือนา จ้อบ แง. 19 ชฺา้ ง ม่า
อู่ บ จี่ ต่าง อางซี ม่า อู่ บ คูชี แฮ้ ออ
ื ย่า ชฺา้ ง ยอง จ้อบ คูชี แฮ้
อือนา ก่ามค่าน ปี่ แง, ยองนา ย่าเจ่น ปูน ปี่ แงแน. จ้า กาน
แตว ยอง อางโต แฮ้ง มือ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ
คูแง. แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูแง, ไม้ ชฺา้ ง นี้ ยา่ ค่าตอง นา
ก่าจ่า ชี อือ ย่าเจ่น เพล่อ แง เป. 20 จาว่าแน อ่าซ่าง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้ง กงาปูน
แล่ แง, ไม้ พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วีด อางซื้ง มางนา แน ชฺา้ ง
อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ฮู มางนา แบกงา กา ชี แฮ้ง ปา
ปาย แน. จ้า น่ อง โย้ เวอ อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน อางเลิง่ บ่า
แม่น อือ ย่าเจ่น เพลิน
่ แล่ ยาว, แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แล่
ยาว, ชฺา้ ง แฮ้มาง จี่วด
ี แฮ้ยา่ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา ก่างพ
ยา แง. 21 นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง แฮ้ม้าย่า ต่องก่า เวอ จาย แน
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แก้บ้า จี่วด
ี อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าแบกงา กาง แฮ้งย้า
เช แล่ แง, ไม้ ยา จี่ วด
ี แก้ บ้า อางกง่า อางเกิง แฮ้ง นา อาง
แบกงา กา แนยาว, จ้า พาจาวจี่ ต่าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง
นา บ่าฮา เค่ วา. 22 ยาว ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ก้องเวอ อางเลิง่ ตอ
ล้า ชี แฮ้ยา่ ฮาย มย้าง ปี่ แง, ชฺา้ ง อือ จี่ต่าง จี่เพ้ก ชี แฮ้ยา่
อางเลิง่ ม้า ม้า แน. ชฺา้ ง อือ จี่ ต่าง จี่ เพ้ก ชี แฮ้ยา่ นี้ แม้ แน
เป, “คื่อ แฮ้ม้า ป่าแพ่ แพ่ อ่อกล้า ปี่ ยาว จฺ่า อ้องแล แล่ ปี่
ชี”่ แน ✡ “ว่า ล้าง ชี่ เซฺิง่ ซฺ้าง ชี ม้าย่า ลองออง โย้เวอ ยูล
่ ่าน
แล่ช”ี่ แน.

3

พระเยซู ทื่อเทอ พ่าวลือ แล่ แง
1 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, นี้ ยา
่ โจ้ดมาย ช่า
บ้าบ ที่ 2 กงา นองนา แต้ม ปี่ ล่าชี่ ย้าง ย้าเป. กงา โจ้ดมาย
2 ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ , กงาย่า อางเลิง่ นี้ ออ
ื ไจ แง, ไม้ นอง นื
งบา คล้าว โย้เวอ ก่ามกืด อางเซฺิง่ อางซฺ้าง จา ปี่ แง แนนอ.
แน นองนา ฮา นอง ม่าอูบ
่ จี่ต่าง กงากย่า คูชี อือนา เย้ง ซฺ้า
ปี่ ล่าง แนนอ. 2 ไม้ กงา นองนา ค้าแต้ โย้เวอ พาจาวจี่ต่าง
จี่ แต่ นฮู อือ จี่ ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า. แน จี่ วี
ดอางซื้ง กงู นา อางบล่า บปล่องปูน ปี่ ล่า ฮู มาง ม่า อู่บ จี่ ต่าง
แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า. พระเยซู กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ม่า
อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ ยา่ ศิษย์ เอก อือ นองนา ม่า อู่ บ ล่า ชี่ แฮ้งย้า
เป. 3 ต่องก่า นู้เวอ กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า. ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ อางญ่าม อางนื ง ชา ลีน แฮ้นืง เวอ ชฺา้ ง ทื่อบา จา แง,
ยอง ตานฮา วา แน ฮายเค่ คูแง. แน นองนา ฮูยา้ อื้อ กาน
ล่า คูแง. 4 ยองมู นี้ ยา่ นองนา นี้ แม้ แน น้า ล่า คูแง, “พระ
✡
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เยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่แง แน ก่ามค่าน ฮา ชี อ่าลา? ยอ ท้าว
ยา ล้อเกิง้ เวอ? อ่าฮู้ อ่าพี้ อ่าบา อ่าโบ้ง ยองมู แฮ้ง ซฺี้ แอน
คูงญา. จ้า กู ยา่ งกู เจ้อ นี้ งมือ เจิน
้ เจ้อ บ่า เพ่น. อามื ม ชฺา้
งอางเมิง แต่ง ซฺ่ือ แม้แน ย้า จา แง” แน.
5 ยอง

นี้ แม้แน จี่ คู เมอ ยองมู นี้ ยา่ ป่องฮ่าน แน ลู้ม แล่
คูชี มล่าง คางญา พาจาว ม้า มู่ง แน นื้ งชฺา่ แต่ง ชีแน. ยา
ชฺา้ งอางเมิง โย้เวอ นื้ งชฺา่ แฮ้ง ม่า ล้าง โย้เวอ เจิก
่ อ่อกล้า
ปี่ ชี.่ แฮ้งย้า นื้ งชฺา่ แฮ้ง ล้าง โย้เวอ ปูน อ่อกล้า ชี. ยาว ล้าง
ย้าง มือ นื้ งชฺา่ โย้เวอ แวด ชี. 6 ยาว ค้า แต้ เวอ ชฺา้ ง อือ ย่า
นาบาตา อางบล่าบ ฮา คูช.ี แฮ้งย้า พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง
แฮ้งนา ก่างพยา ชี. ยา ชฺา้ งอางเมิง แฮ้งนา ฮาย ล้างทู้ม ปี่
ชี.่ 7 ยาว พาจาว มาง นี้ แม้แน ม่า แล่ ช,ี่ พาจาว มาง อางซี
ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ, มู่ง แน นื้ งชฺา่ นี้ ยา่ บี่ท่อ พี แง. แฮ้นืง
เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ ง ยางนา บ่าน่าจ่า อือนา ก่างพยา แง. พา
จาว ม้าย่า บี่ท่อ มู่ง แน นื้ งชฺา่ ไจ พี นี้ งนา กอย ชี ล้า มล่าง
คางญ้า.
8 คริสเตียนม้องน้าม

กงา ลาก อือ เวอ, อางเลิง่ ม้าม้า นี้
เลิง่ นา บ่าลู่ม คูโจ. จี่วด
ี อางซื้ง มาง อางนื ง อางญ่าม ทื่อนื ง
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ อางนื ง อางญ่าม 1,000 ปี ล่อ ญา เป, แน ชฺา้ ง
อือ อางนื ง อางญ่าม 1,000 ปี นี้ ยา่ จี่ วด
ี อางซื้ง มาง อางนื ง
9
ทื่อ นื ง ล่อ ญา เป แน. นี้ แม้ แนยาว จี่ วีด อางซื้ง ม้า ยาง
ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แฮ้งนา ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ เย้ง
ชี แฮ้งแม้แน บ่ากล่าม, จ้า ยา นองนา โอ้ด ล่าง, ไม้ ยา อ่า
ซ่าง มางนา บ่าก่างบ่าพยา ปี่ ซี่. จ้า ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ
นา นื งบาเพ่น ยาว อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ซี่ แง.
10 จ้า พระเยซู กงู จี่ ว ี ด อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง
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เวอ, ยา แล่ค่าว แม้แน ลือ แง, ไม้ อ่าซ่าง มาง บ่าแบ ยา อ้า
ลอม ลือ แงแน. ยาว แฮ้นืง เวอ ชฺา้ ง อือ ย่า บี่ ท่อ จฺ่อ พอก
อางเซง บื้ง นา กงากย่า คูแง. ยาว มู่ง นี้ ยา่ บี่ท่อ จฺ่อ โปยว
แอ แง. แน มู่งนื่ ง อู่ ลา อู่ ก่ือ แฮ้อม
ื มือ บี่ ท่อ จฺ่อ โปยว แอ
แง. ยาว ชฺา้ งอางเมิง แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือ
ย่า โปยว แอ แง.
11 กูยา
่ งกูเจ้อ

นี้ ยา่ บีท
่ ่อจฺ่อ โปยว แอ แง แน แบน คู ยาว,
นองมู นี้ งมือ แม่น แน เย้ง คู ปาว, ชฺา้ ง ล้อ อือ เจ้อ เพล่อ
คู แงแน. นี้ แม้ แนยาว นองมู นี้ ง มือ เซฺิง่ ซฺ้าง แน จี่ วด
ี ไจ
12
พาจาว มางนา นื งบาจาบ ปี่ ปาว. ยาว นอง พาจาว มาง
อางนื ง แฮ้งนา ล่อ คู เมอ, แน แค้นล้อง อางไว่ แน เคอ ล้า
ปี่ เมอ, แฮ้นืง เวอ มู่ง แฮ้ยา่ บี่ท่อจฺ่อ โปยว แอ แง. แน มู่ง
โย้ เวอ กู ยา่ งกู เจ้อ อือ ย่า ล้อง แง, แน เก้อ โปยว แอ แง.
13 จ้า กงูยา
่ พาจาว มาง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ฮา
เค่ แฮ้นืง นา ล่อ คูแง. พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้ยา่
มู่ง อางซฺ่ือ แน นื้ งชฺา่ อางซฺ่ือ แฮ้งย้า เป. โย้เวอ ชฺา้ ง อางซื
ออางปลอง คาโคลาโค พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่
คูชี อือ ดื้งย้า ย้าง ย้าเป.
14 นี้ แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, นอง

พระเยซู คริสต์ พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง นา ล่อ คู แฮ้ญ่าม เมอ,
นองมู นี้ งมือ กูยา่ งกูเจ้อ แน ฮา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน
แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ คู ปาว. แน กู ยา่ งกู เจ้อ แน ฮาย
นอง จี่ วด
ี แฮ้ง นา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ โว. พาจาว มาง ล้า ก้า โย้เวอ
เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา โจ.
บ่าลู่ ม คูโจ, กงู จี่ วด
ี อางซื้ง มาง โอ้ด นี้ ยา่ , ไม้ ยา
ชฺา้ ง อือนา จี่วด
ี ม้าม้า กงาจา ปี่ ซี่ แง. แน เปาโล คริสเตียน
15 ยาว
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ม้องน้าม กงู ลาก มาง นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ โย้เวอ,
ยา พาจาว มาง ยางนา วีไ่ ซป้านญา ปี่ ชี่ แฮ้ง ไจ นี้ เลิง่ นา จี่
เคอ แง. 16 ยาง โจ้ดมาย คาโคลาโค แต้ม ชี แฮ้ยา่ นี้ เลิง่ นา
จี่เคอ แง. จ้า ยาง โจ้ดมาย แต้ม ชี โย้เวอ อางเลิง่ ทื่อบ่า จา
แง แบ อางย่าก แน. แฮ้งย้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า พระเยซู คริสต์ ม่า
อู่บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา ม้า ม้า แน บ่า แบ คูง อือ, แน ชฺา้ ง ปีน แต
ปีนนา แน บ่าเจ่อ อือ เปาโล ม่าอูบ
่ จี่ต่าง แฮ้ง ม่าอูบ
่ ซี คูแง.
ยอง พระคัมภีร ์ โย้เวอ อางเลิง่ ทื่อบ่า อือ จี่ ซี ไค้ ซี คูชี แฮ้ง
แม้แน ย้า. ยาว นี้ งย้า ยองนา ฮาย ก่างพยา ปี่ แฮ้ยา่ เป.
17 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, แม่น แน อางโต
แล่ม แล่ คูโว, ไม้ นอ นี้ เลิง่ นา แบน ญ้า. ชฺา้ ง บ่า แม่น อือ
ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางซี แฮ้ง นา บ่า ฮา เค่ คูโจ, ไม้ นอง ยอง ม่า
อู่ บ จี่ ต่าง แฮ้ง นา ฮายเค่ ยาว, นองมู นี้ ง มือ นอง เจ่อ คูชี
แฮ้งนา วี คูแง. 18 จ้า นองมู นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ นื งบาจาบ
แฮ้งแม้แน จี่ วด
ี ไจ คู ปาว, ไม้ นองนา ฮาย ยางนา อางอ้าน
แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แบกงา ปี่ ล่า คาไล. แน ยาง มือ นองนา
ก่ามป่อน ปี่ ล่า คาไล. พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วีด อางซื้ง มาง
ย้า, แน ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ ฮู มาง ย้า.
พระเยซู คริสต์ เวอ, กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา นางนา สรรเสริญ
ฮา แล ปี่ ล่าปาว, ตื่น อามือ จาย กาญ่าม เวอ เคอ แน.
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