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เปาโล เอเฟซัส อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชยีา้ง

เอเฟซัส
เปาโล คอก เวอ ด้ืง เมอ โจ้ดมาย แต้ม เอเฟซัส อางเมิง

ชฺา้ง ออืนา ป่ีชี�่ โจ้ดมาย นู้เวอ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา น้ียา่�
พาจาว มาง ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออืนา ท่ืงกงา่ แน จาด้ืง พระ
เยซูครสิต์ ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ ป่ี แฮง้ยา้ เป� เปาโล
ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ม่าอู่บ แง� ท่ืงกงา่ แน ด้ืง บ่าซี
บ่าแล ลางกา โจ� แน พาจาว มาง ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน
จ่ีวดี ไจ ฮา เค่ ปาว� แน อางบีอ่างบล้อง ออืนา ม่าอูบ่ แม่น
แน จ่ีวดีไจ ลากฮูม ลางกา ป่ี แง� ยาว เจ้านาย แน ยา่เจ่น
อางเลิง่ ออื คาตา ยา้ ม่าอู่บ แง� พระเยซู มู่งท่า แน ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี จา แง�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1กงา เปาโล พระเยซูครสิต์ ศิษยเ์อก เพล่อ ชี มาง ยา้เป�

ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ� โจ้ดมาย น้ีม้า กงา
นองมู ครสิเตียนม้องน้าม เอเฟซัส อางเมิง ด้ืง ออืนา แต้ม
เคอ ล่าง� นองมู น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้าม พระเยซูครสิต์
นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี ออื ยา้�

2พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�
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อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ก่ามป่อน ยา่ง

3 กงูมู น้ียา่ พาจาว� พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
อางโบ้ง มางนา สรรเสรญิ ฮาย คู ปายา� ยา กงูนา มู่งท่า
โยเ้วอ ก่ามป่อน แฮง้ ป่ี ล่าง� ไม้ กงูนา ปล่อง ล่าง แนนอ�
แน ยาง กงูนา น้ีแม้แน ก่ามป่อน ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงู พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป้าน่อ� 4 พาจาว
ม้า กงูนา ลาก ล่าแง� แน ยา กงูนา แช้ พระเยซูครสิต์ ก้อง
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ล่าชี�่ ยาง ชฺา้งอางเมิง บ่าแต่ง
แนฮาเมอ ยา้� ไม้ กงูนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ จา เมอ เจิน้เจ้อ
อางซี บ่าป่ี จา ล่า แนนอ� 5พาจาว ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย
ยา้ ต้าดต่อน พระเยซู นา ซ้ีฺ ป่ีชี�่ ไม้ กงูนา อางบล่าบปูน ป่ี
ล่ายาว ยาง อางยา่ เพล่อ ป่ี ล่าแง แนนอ� แน ยา น้ีแม้ ฮา
เมอ นืงบาจาบ แง� 6พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ ปาปาย กงู
นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� แน กงูนา อางอบี่าอา่ ก่ามป่อน ป่ี
ล่าง� น้ีแม้แนยาว พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ปายา�
7 ไม้ พระเยซู ซ้ีฺ ชี แฮง้ยา้ พาจาว มาง กงูนา อางซีอางบล่าบ
บ่ายู่ ล่าง� แน กงู อางบล่าบ ยา่เจ่น บ่าเพล่อ แล่ก้าน� พา
จาว ม้า นืงบาอางแม่น� 8 พาจาว ม้า กงู นา นาบาตา ยา้
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� แน ยา กงูนา วีไ่ซป้านญา ป่ี ล่าแง�
แน กงูนา ม้าม้า แน แบ ป่ี ล่าแง� 9-10 พาจาว ม้า ต่องก่า
ต่าง เมอ จาย ยา้ เยง้ ชี ช�ี พระเยซู นา มู่งท่า แน ชฺา้งอาง
เมิง เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮูพลา ป่ี แงแน� ไม้ ยา น้ีแม้ ฮา
แฮง้นา นืงบาจาบ แง� อาม้ือ พาจาว ม้า ยาง อางเลิง่ เยง้
ชี ชี แฮง้ กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง ญ้า� แน ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี
ชี แฮง้ เคิน ล้า เมอ� ยา พระเยซู นา มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง
เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออื ฮูพลา ป่ี แง�
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11 พาจาว ม้า กงูนา แช้ ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าชี�่ แน กงู
นา ฮาย พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ล่า
ชี�่ ยาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา มล่าง คางญ้า เยง้ ชี ช�ี
พาจาว ม้า บ้าเจอ ฮา แงแน เยง้ ชี ยาว ม้าม้า ยา้ ฮา แง�
12 พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ กงูมู ยวิชฺา้ง พระ
เยซูครสิต์ นา นืงบาแก่นจ่า คูชี ออืนา ฮาย ชฺา้ง ออืนา พา
จาว มาง ล่าท่ี แฮง้ กงามยา้ง ป่ี แง แนนอ� 13อาม้ือ นองมู
ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า แฮง้ กงากยา่
คูง ญ้า� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ พระเยซู นองนา ปล่อง
อางบล่าบ ชอ ล่าชี่ แฮง้ยา้ เป� นอง พระเยซู นา นืงบาชี
เมอ พาจาว มาง ยาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
นา นอง นืงบา คล้าว เวอ ด้ืง ป่ี แง� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง น้ียา่ นองนา อางชา่ ชา่ ล่าชี่ ยา้งยา้� ไม้ อางชา่
น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง� นอ พาจาว มาง ชฺา้ง แน� 14 ไม้ พา
จาว ม้า กงูนา ยาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ป่ี
ล่า ป้าน้อ� แฮง้ยา้ กงู แบ แง� พาจาว ม้า กงูนา กูยา่งกู
เจ้อ ยา้ ป่ี ล่าง� ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แฮง้แม้แน� พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮาย ปาว�

เปาโล อธษิฐาน จ่ีต่าง ยา่ง
15-16 กงา อธษิฐาน ฮา เมอ กูเทอ ยา้ พาจาว มางนา

ขอบคุณ ฮาย นองนา ป่ี ล่าง� ไม้ กงา นอง พระเยซูครสิต์
นา เจ่อ แฮง้� แน นอง พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
ลาก แฮง้ กงากยา่ ป้าน่อ� 17 กงา น้ีแม้แน อธษิฐาน ฮา
แง� �พาจาว เวอ� นา อางอีบ่าอา่ ล่าท่ี จา แง� แน นา
พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง อางโบ้ง มาง ยา้� พา
จาว เวอ� เอเฟซัส อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮาย
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วีไ่ซป้านญา จา ป่ี ปาว� ไม้ ยองนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา
แน นางนา แบกงา ป่ี ล่าแง แนนอ� 18แน ยอง นืงบา แฮง้
พอง แบ ป่ี ปาว� นา ยองนา บ้าเจอฮาย นาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
แงแน� แนยองนา ฮายแบ ป่ี ปาว นาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง
ออืนา ก่ามป่อน ป่ี แฮย้า่ ล้อม้อก บยา่ แงแน� 19-20แน ยอง
นา ฮายแบ ป่ี ปาว� นาง ล่าท่ี� ชฺา้ง นางนา เจ่อ ล่าง ออื นื
งบา โย้เวอ ล่ากาน วา่ ชี แฮ้ยา่ ล้อม้อก ฮื่อ แง� แน� พา
จาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮ้ยา่� ยาง พระเยซูครสิต์ นา ฮาย
จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ แฮง้ยา้� แน มู่งท่า โย้เวอ พาจาว
มาง พระเยซู นา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง ป่ีชี่ แฮง้ยา้�
21พระเยซู เท่วาด่า� แด่ยา่� ก่าซ้าด แน ค่อง ยอคา ออื ล่อ
บ่าปา ล่าท่ี จา แง� แน ยา อาม้ือ จาย กาญ่าม เวอ เคอ ยา้
ล่าท่ี จา แล แง� 22 พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา กูยา่งกู
เจ้อ ออื ฮูพลา ป่ี ชี�่ ไม้ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา จองไจ กงา ป่ี
แง แนนอ� 23 ครสิเตียนชฺา้ง ออืยา่ พระเยซูครสิต์ อางโต
ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� แน พระเยซูครสิต์ ครสิเตียนชฺา้ง
ออื อางตู่ ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� แน ครสิเตียนชฺา้ง ออื
ยา่ พระเยซูครสิต์ ก้อง เวอ จ่ีวดี กงาบู้ คูแง� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ กูต่องกูต่ี เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา จ่ีวดี ป่ี แง�

2
ซ้ีฺ ยาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า แล่ง ยา้ง

1 ค้าแต้ เวอ นองมู น้ียา่ ซ้ีฺน ชี ช้อดยา้� ไม้ นอ พาจาว
จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่า จ่า คู� แน อางบล่าบ ฮา คูแง� 2 ค้า
แต้ เวอ นอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน ยา้ อางบล่า
บ ฮา คูแง� นอ ซาตานแด่ยา่ยอคา บ่าแม่น มางนา น้าจ่า
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คูแง� ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้ายา่ ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าน่า
จ่าง ออืนา ฮา ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ ป่ี แง� 3 ค้าแต้ เวอ
กงู พระเยซู นา บ่าเจ่อ แน ฮา เมอ� กงู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง ออื แม้แน ยา้ ค่าตอง ตานฮา วา แน ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มางนา น้าจ่า คูแง� ยาว พาจาว มาง กงูนา วีบ่่ากไจ ป่ี
ล่าง น้ียา่ ซูม คางญ้า เป�

4 จ้า พาจาว ม้า ยาง กงูนา ลาก ล่าง แฮง้ ปาปาย ยา้ กงู
นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� 5 ค้าแต้ เวอ กงู พาจาว มางนา
บ่าน่า จ่า แฮง้ ปาปาย ชฺา้งซ้ีฺ แม้แน เพล่อ เวมิ� พาจาว ม้า
พระเยซู นา จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ี ยาว กงูนา จ่ีวดี อางซ่ืฺอ
จา ป่ี ล่าแง� (กงู อางบล่าบ ปูน แล่ คูชี น้ียา่ พาจาว มาง
กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่า ชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้เป�� 6ยาว พา
จาว ม้า กงูนา พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี จา แต่
ล้า แล่ ป่ี ล่าแง� แน มู่งท่า โยเ้วอ กงูนา พระเยซูครสิต์ ก้อง
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ป่ี ล่าแง� ไม้ กงู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป้าน่อ� 7 พาจาว มาง น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่�
ไม้ จ้างจ้าง เวอ ชฺา้ง ออืนา ยาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ แบ ป่ี
แง� พาจาว ม้า กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� ยา พระเยซู
นา กงูนา ซ้ีฺ แต่น ป่ี ล่าชี�่

8-9 นอง อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูชี น้ียา่� แน นองมู่งท่า
เวอ ออ้งแล กงากา ชี น้ียา่� นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี
แฮง้ ปาปาย บ่าอา่� จ้า นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮง้�
แน พาจาว มาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย
ยา้เป� น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง มาง น้ีแม้แน บ่าจ่ี โอด่ กงากา�
�กงา อางบล่าบ ปูน แล่ ยาว มู่งท่า เวอ กงา ออ้ง ด้ืง แล ชี
น้ียา่� ไม้ กงา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮง้ ปาปาย� แน�
10พาจาว ม้า กงูนา พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� ไม้
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ยา ค้าแต้ เวอ จาย ยา้ ยาง อางเลิง่ อางแม่น กงูนา ฮา ป่ี
ล่าง แฮง้ เยง้ ชี ช�ี

พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ ยา้ง
11 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ บ่าลู่ม โจ เป� ค้าแต้ เวอ นอ

งมู น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ เวอ แน� นอ ยวิชฺา้ง บ่ากงา เกิด้ เพ
ล่อ ลือ คู� แน ยวิชฺา้ง ค่าตอง นา �ชฺา้ง พิธีขลิบ ฮา แล่ชี่
ออื� แน ฮา้ว จ่าแล่ คูชี อมื นองนา �ชฺา้ง พิธีขลิบ บ่ากงา
ฮา แล่ง ออื� แน ฮูยา้ ล่าแง� (ม้าม้า น้ียา่ พิธีขลิบ น้ี นื
งบา คล้าว อางเลิง่ บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง อางโต โย้เวอ อางชา่
ยา่ง กานแอ เป�� 12 บ่าลู่ม คู โจ เป� แฮญ้่าม เมอ นองมู
น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ก้อง อางเวอ่ ด้ืง แงแน� นองมู น้ียา่
ยวิชฺา้งบ่าอา่� แน พาจาว มาง ยาง ชฺา้ง ออืนา ก่ามค่าน ป่ี
ชี่ แฮง้นา บ่าแบ กงากา� แน นอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดีไจ
ด้ืง คูแง� พาจาว มางนา บ่าแบกงากา แน เจิน้เจ้อ นา นื
งบาบ่าแก่นจ่า แน� 13 ค้าแต้ เวอ นอ พาจาว มางก้อง เวอ่
แน ด้ืง แง� จ้า อาม้ือ พาจาว ม้า นองนา ยางก้อง แท้ แน
ด้ืง ป่ี ล่าแง� ไม้ พระเยซูครสิต์ นองนา ซ้ีฺ แต่น ล่าชี่ แฮง้
ปาปาย ยา้� ยาว อาม้ือ นอ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ แน เพล่อ ญา�

14พระเยซูครสิต์ กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี
ล่าแง� ไม้ ยา ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ฮา ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ กา แน เพล่อ ป่ี แง� ก้ามท้ือ กงูนา ฮา เม้อ ลางกา ป่ี
ล่าชี่ แฮ้ยา่� แน กงูนา ฮาย อางมู เป่ิง ออ่ก ลางกา ป่ี ล่าชี่
แฮ้ยา่ กยา่บ เลิง ล้างญ้า� ไม้ พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี แฮง้ ปา
ปาย ยา้� 15 ยา โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ วี ช�ี ไม้ ชฺา้ง
ออืนา ฮา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี แง แนนอ� ยา ยวิชฺา้ง
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แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ฮา ยางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ
ป่ี แง� ไม้ ยองนา ชฺา้ง อางซ่ืฺอ เพล่อ ป่ี แง แนนอ� 16พระ
เยซูครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี แฮย้า่� ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออื เม้อ ลางกา ชี แฮง้ ก่างพยา ญา� แน ยา ยอง
นา ยางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน ฮาย เพล่อ ป่ี แง� แน ยอง
นา ซ่ืฺย พาจาว มางนา ซฺ้า แล แง�

17 แฮง้ยา้ พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ อาง
แม่น ชฺา้ง ออืนา ฮาย แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี แฮง้ ป่าว
ม่า ลือ ชี น้ียา่� แน ยา นองมู ยวิชฺา้งบ่าอา่ พาจาว มางก้
อง เวอ่ แน ด้ืง ชี ออืนา ป่าว ม่า แง� แน ยา ยวิชฺา้ง พาจาว
มาง ก้อง แท้ แน ด้ืง ชี ออืนา คาตา ยา้ ป่าว ม่า แง� 18ยาว
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่า
อา่ ออืนา ปล่อง แง� ยา ยองนา ปล่อง พาจาว กงู อางโบ้
ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน กงาด้ืง ป่ี แง� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ ปาปาย ยา้�

19 น้ีแม้แนยาว นองมู ยวิชฺา้งบ่าอา่ อมื ฮากอางเจ้ออาง
จาด บ่าอา่ กาน� จ้า นองมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ออื อางมู
เพล่อ แง� แน พาจาว มาง ยูม้ชฺา้ง เพล่อ แง� 20 นองมู น้ี
ยา่ พาจาว มาง ยูม้ชอ ชี แฮง้แม้แน ยา้เป� ยาว พระเยซู
ศิษยเ์อก แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื ยูม้ยื้ง ออื แน ท่ือชา่ง
กานญา เป� แน พระเยซูครสิต์ ยา่ ยูม้ โย้เวอ เสาเอก แน
ท่ือชา่งกานญา เป� 21พระเยซูครสิต์ ยูม้ โยเ้วอ กูยา่งกูเจ้อ
ออืนา ฮาย ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ ป่ี แง� แน ยูม้ แฮง้
นา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ มอง เค่ ป่ี ยาว� จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง โบสถ์อางฮื่อ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ ป่ี แง�
22 นอง พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ เมอ�
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ยา นองนา แน ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา โบสถ์อาง
ฮื่อ แม้แน ฮาย เพล่อ ป่ี ล่าแง� ยาว โบสถ์อางฮื่อ น้ียา่ พา
จาว มาง อางค่องอางล้า มางนา ด้ืง ป่ี แง�

3
เปาโล ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ล่ากาน วา่ย ป่ี ยา้ง

1 น้ีงยา้ กงา ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา อธษิฐาน ฮาย ป่ี
น้ียา่� กงายา่ เปาโล นักโทษ เพล่อ ชี มาง ยา้� ไม้ พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ปาปาย� แน นองมู ยวิชฺา้งบ่า
อา่ ออื จองไจ กงา แฮง้ ปาปาย แน� 2 นองมู น้ียา่ อางแบ
คู ม้าม้า ยา้ พาจาว ม้า กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่ายาว ล่า
กาน น้ีมาง วา่ ป่ี ล่าชี่ แน� ไม้ นองนา ปล่อง ล่าแง แนนอ�
3 พาจาว ม้า กงานา ยาง อางเลิ่งอางโชง แฮง้ แบ มยา้ง ป่ี
ล่าง� กงา นองนา อางเลิง่ ก้ืน แน แต้ม ม่า ล่าชี่ แฮง้แม้
แน ยา้� 4 จาวา่แน นอง กงาอา้น คูยาว นอง มือ แบ คูแง�
กงายา่ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่อางโชง แฮง้นา ล้อม้อก แบก
งา กาแง แน� 5 ค้าแต้ เวอ พาจาว ม้า อา่ซ่าง มางนา ยาง
อางเลิง่ อางโชฺง น้ีง บ่าป่ี แบ� จ้า อาม้ือ ยา ยาง อางค่อง
อางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา ไจ ยาง อางเลิง่อางโชง แฮง้
ศิษยเ์อก แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา ม่ายแบ ป่ีชี�่ 6พา
จาว มาง อางเลิง่อางโชง แฮย้า่ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ยวิชฺา้ง ออื
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ก่ามป่อน กงาบู้ แฮง้ยา้ เป� แน ยอง พระ
เยซู ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แฮง้ยา้ เป� แน ยอง พา
จาว มาง พระเยซูครสิต์ นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้ ท่ืงกงา่ แน
กงาบู้ แฮง้ยา้ เป� อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีง ม้าม้า แน ตอ
ล้า กงา กาง น้ียา่� ไม้ ยอง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้นา เจ่อ ชี
แฮง้ ปาปาย ยา้เป�
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7 พาจาว ม้า กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� ยา ยาง ล่า
ท่ี แฮง้ ไจ กงานา ก่ามป่อน ป่ี ล่าแง� ยา กงานา ยาง ยา่
เจ่น เพล่อ ป่ี ล่า ยาว อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ป่ี ล่าแง�
8 กงา อางโต น้ีง พาจาว มาง ชฺา้ง ออื อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ปีน
แตปีนนา เลิน่เลิน่ บ่าอา่ เวมิ� พาจาว มาง กงานา ลากซ่ืงก
งา่กยา้ ล่า ยาว ก่ามป่อน น้ี มาง ป่ี ล่าแง� ยา กงานา ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออืนา ม่า ป่ี ล่าแง� พระเยซูครสิต์ ยองนา อางเลิง่
อางแม่น เลิน่เลิน่ ป่ี กงา กาง แฮง้� ยาว อางเลิง่ อางแม่น
เลิน่เลิน่ น้ียา่ นาบาตา ฮื่อ ชฺา้ง บ่าแบ เคอ กา แอเคอ ยา้�
9 พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่ายาว อางเลิง่ น้ีเลิง่ ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออืนา ม่ายแบ ป่ี ล่าแง� ยาว อางเลิง่ น้ีเลิง่ ยา่ พา
จาว มาง ชฺา้งอางเมิง แต่ง เมอ จาย โชง ชี ชยีา้ง ยา้เป�

10 พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา แด่ยา่ยอคา
ออืนา แน เท่วาด่า ยอคา ออืนา ฮายแบ ป่ี แง� ยอง พาจาว
มาง ยาง ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ฮา ป่ี ชี แฮง้ กงามยา้ง เมอ�
พาจาว ม้า วี่ไซป้านญา ล้อม้อก จา แงแน� 11 พาจาว ม้า
อางเลิง่ น้ีแม้แน ฮา แงแน เยง้ ชี มล่าง คางญ้า� ยาง ชฺา้
งอางเมิง บ่าแต่ง กาซ้ืง แน ฮาเมอ ยา้� แน ยา พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ไจ อางเลิง่ น้ีเลิง่ ฮาย เปิน ป่ีง
ญ้า�

12 กงู พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน
อธษิฐาน ฮา จอ กา ชี น้ียา่� ไม้ กงู พระเยซูครสิต์ นา นืงบา
ชี คูชี แฮง้ แน ยางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ คูชี แฮง้
ปาปาย ยา้เป� 13 กงา นองนา ป้า ล่า ปานา� นองมู น้ียา่
กงา ตูกพานลาบ้าบ ชี แน กงากยา่ เมอ นืงบาบ่าด่อ โจ�
กงา ตูกพานลาบ้าบ น้ียา่� ไม้ นองนา จองไจ กงา ป่ี ล่าแง
แนนอ�
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พระเยซูครสิต์ มาง ลาก ยา้ง
14 น้ีงยา้ กงา พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ป่าตู

คู อธษิฐาน ฮา น้ียา่� 15พาจาว ม้า มู่งท่า แน ชฺา้งอางเมิง
โยเ้วอ กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ยา้เป�

16พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง เวอ� นาง อางค่องอางล้า
แฮง้ ไจ ยองนา ฮา นืงบา แก่นคา ป่ี ปาว�

17 พระเยซูครสิต์ เวอ� ยอง นืงบา คล้าว โย้เวอ ด้ืง ล่า
ปาว� ไม้ ยองมู แฮ้ยา่ นางนา นืงบาชี ล่าแง� ยองนา ฮาย
พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ป่ี ปาว� แน ยองนา ฮา ม้า
ม้า แน ลาก ลางกา ป่ี ปาว� ไม้ ยอง จ่ีวดี แฮง้นา ฮาย แก่น
คา ป่ี คาไล� จืฺงจ้ืฺง อางฮื่อ น้ืงชฺา่ เวอ อางเช น่า แน ด้ืง ชี
ออื แม้แน� 18 ยองนา แน พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
นา ฮายแบ ป่ี ปาว� นาง กงูนา ลาก ล่าง แฮ้ยา่ อางฮื่อ แน
ลีนนืง บ่าจา� 19 นาง ลาก แฮ้ บ้าเจอล้อม้อก แบ แอ ยา่ก
เวมิ� ยองนา นาง ลาก แฮง้ กงาแบ กงามยา้ง ป่ี ปาว� ยาว
ยอง จ่ีวดี แฮง้มือ พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้ ปล้ืง ยา้ จาแง�

20พาจาว เวอ� นายา่ นาง ล่าท่ี แฮง้ กงู จ่ีวดี นู้เวอ อาง
ไจ กงา กายา้� ยาว นา กงู นางนา ป้า ล่า ชี่ แฮง้ แน กงู เยง้
ชี แฮง้ ล่อบ่าปา ฮา กงา กาแง� 21กงูมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์
ปาปาย พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮาย แล คู ปาว� อาเมน�

4
ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ยา้ง

1กงายา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ฮูจ่า ปาปาย นักโทษ เพล่อ ชี
มาง ยา้� กงายา่ นองนา ป้า ล่า ซ่ีค้า� พาจาว มาง นองนา
ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา ซูม แน จ่ีวดี ไจ คู ปาว แน�
2 บ่าจ่ีโอ่ด จ่าแล่ โจ� กูญ่าม แน อางเซิ่งอางไซ่ ด่อล่อ แน
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จา โว� ก่ามโอด่ จา โว� ลากฮูม ลางกา โว� 3 อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้ายา่ นองนา ฮาย ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน
เพล่อ ป่ี ล่าง ญ้า� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง แม่น แน ท่ืงกงา่
แน ด้ืง เป� บ่าซีบ่าแล ลางกา โจ� ไม้ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน
เพล่อ แล ป่ีง น้อ� 4กงูมู พระเยซู นา นืงบาชี คูชี ออืยา่ ชฺา้ง
ท่ือม่าง กาแน เพล่อ ชี ช้อดยา้� กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ ค่า
ตอง นืงบา นู้เวอ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ท่ือม่าง
กา แน จา ชี แน ท่ือชา่งกานญา เป� แน กงูมู คาโคลาโค
น้ียา่ ท่ือชา่งกานญา นืงบาแก่นจ่า คูแง� พาจาว มาง กงู
นา ก่ามป่อน ป่ี ล่าแง แน ก่ามค่าน ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กงาบู้ คูแง
แน� ไม้ พาจาว ม้า กงูมู คาโคลาโค น้ีงนา ฮา้ว ล้า ยาง ชฺา้ง
เพล่อ ป่ี ล่าง� 5 แน จ่ีวดีอางซ้ืง ท่ือม่าง กาแน จา ป่ี ล่าง�
แน ท่ือเจ่อ กาแน เจ่อ ป่ี ล่าง� แน ท่ือเจ่อ กาแน ล้างตือ
พิธบีัพติศมา ฮา ป่ี ล่าง� 6 แน พาจาว ท่ือม่าง กานญา จา
ป่ี ล่าง� แน พาจาว น้ีม้า กูยา่งกูเจ้อ ออื อางโบ้ง มาง ยา้�
แน กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮูพลา ชี มาง ยา้� แน ยา กูต่องกูต่ี
ยา้ ด้ืง แง� แน ยา กูยา่งกูเจ้อ ออืก้อง ด้ืง แง�

7กงูมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ลากซ่ืงกงา่กยา้ ก่ามป่อน ป่ี ล่า
ชี่ แฮง้ วา ยา้ แบบู้ ค่ีจ่าง ฮากนา ปล่อง ตอ กาแง� 8แฮง้ยา้
พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ยาง มู่งท่า เวอ ด้ืง แล เมอ�
ยา ชฺา้ง อางบล่าบ ยา่เจ่น เพล่ออา่น ออืนา คาตา ยา้ ซ่ืฺยแล

แง�
แน ยา ยาง ชฺา้ง ออืนา ก่ามป่อน ป่ี แง� แน� ✡

✡ 4:8 4:8 สดุดี 68:18
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9 พระคัมภีร์ เวอ �ยา มู่งท่า เวอ ตาแล แง� แน แต้ม ชี
ชี แฮย้า่� มอ แบ ป่ี แง พระเยซู มู่งท่า จายลือ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ยาว มู่งท่า เวอ แล แล่แง แน� 10 พระ
เยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ชี มาง ยา้� แน มู่งท่า
อางมอง เลิน่เลิน่ เวอ ด้ืง แล ชี มาง ยา้เป� แน ยา กูยา่งกู
เจ้อ ออืนา ฮูพลา มาง ยา้�

11พระเยซู ยาง ชฺา้ง ออืนา ก่ามป่อน ป่ีชี่ แฮ้ยา่ น้ีแม้แน
เป� ท่ือบ่า ออืนา ศิษยเ์อก เพล่อ ป่ีชี�่ ท่ือบ่า ออืนา พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ ป่ีชี�่ ท่ือบ่า ออืนา อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ป่าว ป่ีชี�่ ท่ือบ่า ออืนา ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮูพลา ป่ี
ชี�่ ท่ือบ่า ออืนา คู่ เพล่อ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ป่ีชี�่
12 ไม้ ชฺา้ง น้ี ออืยา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ แง� ไม้
ยองนา พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ป่ี แง แนนอ� ยาว น้ี
ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน
แก่นคา แล ป่ี แง� ไม้ กงูมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ อางโต ยา่ง
แน ท่ือชา่งกานญา� 13 กงูมู คาโคลาโค น้ีง ท่ือเจ่อ กาแน
เจ่อ เมอ ต่ือเคอ� แน พาจาวอางยา่ ม่าง อางเลิง่ แฮง้ ท่ือ
เจ่อ กาแน แบ เมอ เคอ� ยาว กงูม ครสิเตียนชฺา้ง อางแก่
นอางคา เพล่อ แง� แน กงู พระเยซูครสิต์ เพล่อ ชี แฮง้แม้
แน กูยา่งกูเจ้อ ยา้ เพล่อ แง�

14 ไม้ น้ียา่ กงูนา ยา่เก อางอี เจ่อ อางไง่ ออื แม้แน บ่าป่ี
เพล่อ แล ล่า แนนอ� แน กงู นืงบา แฮง้นา ล้างฮา้ด เอกิ
เมอ� แน ฮา้งม้าน ตอ เมอ ล้อง ล้าง ปูย กวา่ ชี ออื แม้แน
บ่าป่ี เพล่อ ล่า แนนอ� แน กงูนา ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี คู่ ม้า
ม้า บ่าอา่ ออื จ้อบ เจ่อ ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา บ่าป่ี เจ่อ ล่า แนนอ�
15-16 จ้า กงูมู น้ียา่ ลากฮูม ลางกา ปาปาย อางเลิง่ ม้าม้า
จ่ี ปาว� แน ครสิเตียนชฺา้ง อางแก่นอางคา เพล่อ แลน แล่
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ปาว� อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน� ยาว พระเยซูครสิต์ เพ
ล่อ ชี แฮง้แม้แน กูยา่งกูเจ้อ แน เพล่อ ปาว� พระเยซูครสิต์
อางตู่ แน ท่ือชา่งกานญา เป� แน กงูมู พาจาว มาง ชฺา้ง เพ
ล่อ ชี น้ี ออืยา่ พระเยซูครสิต์ อางโต ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา
เป� กงูมู พระเยซูครสิต์ อางโต แฮง้ เพล่อ ชี น้ียา่ อางตู่ บ่า
จา แน บ่าด่ืง กงากา เป� ยาว พระเยซูครสิต์ อางโต นู้เวอ
กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่ากาน กงาปล่อง วา่ ลางกา แง� ไม้ อางโต
แฮง้นา ค่อล้า แก่นคา ป่ี แง แนนอ� แน ลาก อางเลิง่ ออื
ปล้ืง แน จา ป่ีง แนนอ�

นอง เพล่อ คาแม้แน ชี่ ออื
17 กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เป� น้ีแม้แนยาว

กงา นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่า ปานา� นู้เวอ จาย แล ป่ี น้ียา่
นอ ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กาง ออื แม้แน จ่ีวดี บ่าไจ
คู โจ� ชฺา้ง น้ีออื อางเลิง่ จองไจ บ่าจา ออื แอ่ แน เยง้ แง�
18 ยอง ก่ามกืด บ่าแม่น แฮ้ยา่� ไม้ ยอง พาจาว มางนา บ่า
แบกงา กาง แฮง้ ปาปาย ยา้เป� แน ยอง ล้ืกล้าน แฮง้ ปา
ปาย ยา้ ยอง พาจาว มาง ก้อง จ่ีวดี อางซ่ืฺอ บ่ากงาบู้ แฮย้า้�
19ยอ อางบล่าบ ฮา ยาว บ่าซ่าจอ ชล้ีา� ยอ ตานฮา อางเลิง่
ออืนา ต่ีนต้อง คูแง� ยาว ยอ ยอง นืงบา แฮง้นา บ่าม่า จ่า
แล่ คู�

20 นอง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ เมอ� อา่ซ่าง มาง นองนา
อางเลิง่ บ่าแม่น แฮง้ บ่าม่าบ่าอูบ่ ฮา ป่ี ล่าเป� 21อามือ นอ
พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา แบน ญา� แน ยาง
ม่าอูบ่จ่ีต่าง ม้าม้า แฮง้นา แบน ญา เป� 22 ม่าอูบ่จ่ีต่าง ออื
ยา่ นอง ตานฮา ออืนา ฮาย วา่ง ป่ีง� ค้าแต้ เวอ นอ ค่าตอง
ตานฮา แฮง้นา ฮายเค่ แง� ยาว นอง ตานฮา แฮ้ยา่ นอง
นา ฮาย ก่างพยา ป่ี ล่าแง� 23 พาจาว มางนา ตอ นอง นื
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งบา แฮง้นา เพ่น ป่ี ปาว� 24 แน ชฺา้ง พาจาว มางก้อง นื
งบา อางซ่ืฺอ กงาบู้ ชี ออื แม้แน จ่ีวดี ไจ คู ปาว� อางเลิง่
อางกงา่อางเกิง ออื ฮา คู ปาว� แน จ่ีวดี เซิฺง่ซฺ้าง แน ไจ คู
ปาว�

25 น้ีแม้แนยาว จ่ีจอบ แฮง้ วา่ง โว� ครสิเตียนม้องน้าม
นอง เวอ� อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ จ่ี ลางกา ปาว� ไม้ กงูมู น้ียา่
พระเยซูครสิต์ อางโต โยเ้วอ ล่าปู่ ล่าค่ือ แน ม้างม้าเจ้อ ท่ือ
บ่า ออื ยา้เป�✡ 26 �นืงบาค่า ยาว อางบล่าบ บ่าฮา โจ��✡
บ่าวื่ง ฮู่ โยเ้วอ นืงบาค่า แฮง้ วา่ง โว� อางนืง บ่าป่ี ปูน โจ�
27แด่ยา่ยอคา มางนา นองนา บ่าป่ี ก่าจ่า ล่าโจ�

28 ฮาก อางเกิง่ ค่าว กวา่ แฮง้ วา่ง โว� จ้า ค่าตอง ล่าปู่
แฮง้ ไจ ล่ากาน จองไจ อางจา ออื วา่ ปาว� แน ชฺา้ง อางตู
กอางพาน ออืนา อางเกิง่ เป่ิง ป่ี โว�

29 จ่ีต่าง อางน้าบื้น ออืนา บ่าจ่ี โจ� จ้า จ่ีต่าง อางน้าบื้อ
ออื จ่ี โว� ไม้ ฮากนา นืงบาแฮง่ ป่ี แง แนนอ� ไม้ ชฺา้ง จ่ีต่าง
กงากยา่ ชี ออืนา จองไจ กงา ป่ี แง แนนอ� 30พาจาว มาง
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา บ่าฮาย นืงบาชูม่ ป่ี
โจ� พาจาว ม้ายา่ ยาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง
นา นอง นืงบา คล้าว โยเ้วอ ด้ืง ป่ี แง� ไม้ ฮา แบ ป่ี แง� นอ
ยาง ชฺา้ง แน� ยาว ฮา แบ ป่ี แง พาจาว ม้า นองนา กาญ่าม
เวอ มู่งท่า ซ่ืฺยแล ล่าง แน�

31 นอง นืงบา คล้าว โย้เวอ อางเลิง่ น้ีออื วี โค โว� ฮา
กนา นืงบาค่าด้า ออื� ฮากนา นืงบาค่า ออื� จ่ีเจ้ กาง ออื�
ฮากนา อางไล้จ่ีกาน ออื� แน อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ
ออื� 32 ลากซ่ืงกงา่กยา้ ลางกา โว� อางเลิง่ อางแม่น ฮา
ป่ี ลางกา โว� อางเลิง่ บ่ายู่ ลางกา โจ� พระเยซูครสิต์ ปา
✡ 4:25 4:25 เศคารยิาห์ 8:16 ✡ 4:26 4:26 สดุดี 4:4
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ปาย พาจาว มาง นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าง แฮง้แม้
แน�

5
อางแปล้นอางซ้า แน อางวืง้อางวา้ง ยา้ง

1 นอยา่ พาจาว มาง อางยา่ ลาก ออื เป� น้ีแม้แนยาว
พาจาว มาง ฮา ชี แฮง้แม้แน ฮา ปาว� 2พระเยซูครสิต์ กงู
นา ลาก ล่าง แฮง้แม้แน ฮากนา ลาก โว� ยา ยาง จ่ีวดี แฮง้
กงูนา ป่ี ล่าชี�่ ยา พาจาว มาง อางเกิง่ท่านเซฺ่อ นืงบาจาบ
มาง ยา้เป�

3นอง พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ เมอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซี
บ่าฮา โจ� แน อางเลิง่ ซฺ่าจอ คาแม้แน ชี่ ออื บ่าฮา โจ� ค่า
ตอง จองไจ กงา ออื แอ่ แน บ่าฮา โจ� 4 จ่ีต่าง จองไจ บ่าจา
ออื แน จ่ีต่าง อางน้าบื้น ออื บ่าจ่ี คูโจ� จ้า พาจาว มางนา
จ่ี ขอบคุณ ฮา คูโว� 5นอยา่ แบ ชี คู ปาว� ชฺา้ง คาโคลาโค
ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูญ่าม แน ฮา แล คูง ออืยา่� แน ชฺา้ง
อางเกิง่อางก้อ แฮง้นา พาจาว มางนา ล่อบ่าปา แน กงา ซ้ีง
ออืยา่� พาจาว แน พระเยซูครสิต์ เยด่ อางเมิง โย้เวอ บ่า
กงา แล แน�

6 อา่ซ่าง มางนา จ่ีต่าง จองไจ บ่าจา แฮง้ บ่าป่ี ไจ นองนา
จ้อบ ล่าโจ� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา บ่าน่าจ่า
ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� 7 น้ีแม้แน แบน ยาว ชฺา้ง แฮอ้อืนา บ่า
ต่ีนบ่าต่อง โจ� 8กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ ค้าแต้ เวอ นอ อา
งวื้งอางวา้ง เวอ ด้ืง ชี ชอ้ด ยา้� จ้า อามือ นอ พาจาว มาง
ก้อง อางแปล้นอางซ้า กงาบู้ ญา� น้ีแม้แนยาว นอง อาง
แปล้นอางซ้า เวอ ด้ืง ชี แฮง้นา ซูม แน จ่ีวดี ไจ ปาว� 9 ชฺา้ง
อางแปล้นอางซ้า เวอ ด้ืง ออืยา่� ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น แน
อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ออื ยา้เป� แน ชฺา้ง อางเลิง่ ม้า
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ม้า จ่ี ออืยา้เป� 10 แม่น แน ฮู ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นืงบา
จาบ แฮง้แม้แน ฮา ปาว� 11 ชฺา้ง อางวื้งอางวา้ง เวอ ด้ืง ชี
ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน อางเลิง่ บ่าแม่น แน อางเลิง่จองไจ บ่า
จา ออื บ่าฮา โจ� จ้า ฮากนา ฮายแบ ป่ี ปาว อางเลิง่ แฮอ้อื
บ่าแม่น แน� 12 ไม้ ยอง อางเลิ่งอางโชง ฮา ชี ออื จ่ี เคอ
ยาว ซฺ่าจอ คาบอล้อ ยา้� 13 จ้า อางแปล้นอางซ้า เวอ กูยา่ง
กูเจ้อ ออืยา่ เจ้ง ยา้ ฮู มยา้ง แง� 14 ไม้ อางแปล้นอางซ้า
แฮ้ยา่ ท่อ แล ป่ีชี่ ออืเมอ ฮาย แปล้นซ้า ป่ีง� น้ีงยา้ น้ีแม้
แน จ่ีต่าง จ่ี ชชี�ี
�ชฺา้ง ยู่ ชี มาง เวอ� ทานล้า ปาว�
ชฺา้งซ้ีฺ ชี มาง เวอ� แต่ลาน แล่ ปาว�
ยาว พระเยซูครสิต์ นางนา อางแปล้นอางซ้า แฮง้ ท่อ ป่ี ล่า

แง� แน�
15 แฮ้แม้แนยาว แม่น แน แล่มจ่าแล่ โว� นอยา่ บ้าเจอ

แม้ จ่ีวดี ไจ แง แน� ชฺา้ง ล่าจ่าง แม้แน บ่าเพล่อ คูโจ� จ้า
ชฺา้ง อางแอน้ แม้แน เพล่อ คูโว� 16อามือ ชฺา้ง น้ียา่ อางเลิง่
บ่าแม่น ออื แอ่ ยา้ ฮา คูแง� น้ีแม้แนยาว อางญ่าม กูญ่าม
แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา คูโว� 17แฮแ้ม้แนยาว ชฺา้ง ล่าจ่าง
บ่าเพล่อ คูโจ� จ้า แบ ชี คูโว� จ่ีวีดอางซ้ืง ม้า นองนา บ้า
เจอ ฮา ป่ี ล่า ซ้ี แงแน� 18แต่ค่า บ่าม่าว โจ� ไม้ นอง จ่ีวดี
แฮง้นา ฮาย ก่างพยา ป่ี ล่าแง� จ้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง แฮง้ ปล้ืง แน จา ป่ี ปาว� 19สดุดี เพ่ง� สรรเสรญิ
เพ่ง� อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง เพ่ง แฮง้ ฮา้ว ป่ี
ลางกา คูโว� ยาว นอง นืงบา คล้าว เวอ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
นา สรรเสรญิ เพ่ง แฮง้ ฮา้ว ป่ี โว� 20ยาว กูเลิง่ แน พาจาว
กงู อางโบง้ มางนา ขอบคุณ ฮา คูโว� ไม้ นอ พระเยซูครสิต์
ชฺา้ง น้อ�
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อางบีอ่างบล้อง
21พระเยซูครสิต์ นา นาบท้ือ ปาปาย แน น้า จ่าง กาโว�

22 นองมู ค่าบา เพล่อ คูชี ออื เวอ� ค่าตอง อางบล้อง นา
น้า จ่า โว� นอง พระเยซูครสิต์ นา น้าจ่า ชี่ แฮง้แม้แน�
23 ไม้ อางบล้อง น้ียา่ ค่าบา มาง อางตู่ แฮง้ เพล่อ ชี แน
ท่ือชา่งกานญา� พระเยซูครสิต์ ครสิเตียนชฺา้ง ออื อางตู่
เพล่อ ชี แฮง้แม้แน ยา้� ยาว ครสิเตียนชฺา้ง ยาง อางบล่า
บชออ่อก ป่ีชี่ ออืยา่ ยาง อางโต แม้แน เพล่อ ชีออื ยา้เป�
24 ครสิเตียนชฺา้ง ออื พระเยซูครสิต์ นา บ้าเจอล้อแม้ น้าจ่า
แง� ค่าบา น้ีง ค่าตอง อางบล้อง นา แฮแ้ม้แน กูเลิง่ แน น้า
จ่า โว�

25ยาว นองมู อางบล้อง เพล่อ คูชี ออื เวอ� ค่าตอง ค่าบา
นา ลาก โว� พระเยซูครสิต์ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ลาก แฮง้
แม้แน� แน ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ซ้ีฺ แต่น ชี แฮง้แม้แน�
26 พระเยซูครสิต์ น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา ล้าง แน ยาง
จ่ีต่าง แฮง้ ไจ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีง� 27พระ
เยซู น้ีแม้แน ฮา น้ียา่� ไม้ ยาง ชฺา้ง ออืนา จ่ีวดี แม่นมาง
แน จา ป่ีง แนนอ� ยา ยาง ชฺา้ง ออื จ่ีวดี แฮง้นา เซิฺง่ซฺ้าง
ป่ีง� เจิน้เจ้อ อางซี บ่าป่ี จา� แน อา่ซ่าง มางนา จ่ีเซฺ่อ บ่า
ป่ี จา แน� 28 อางบล้อง น้ีง ท่ือชา่งกานญา ค่าตอง ค่าบา
นา ลาก โว� ค่าตอง อางโต นา ลาก จ่าแล่ง แฮง้แม้แน�
อางบล้อง ค่าบา นา ลาก ออืยา่ ค่าตอง อางโต นา ลาก จ่า
แล่ง แน ท่ือชา่งกานญา� 29 ไม้ อา่ซ่าง มาง ค่าตอง อางโต
นา เม้อ จ่าแล่ง แน บ่าจา� จ้า แม่น ยา้ ฮูพลา จ่าแล่ แง�
พระเยซูครสิต์ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮูพลา แฮง้แม้แน ยา้�
30 ไม้ กงูยา่ ยาง อางโต โยเ้วอ ล่าปู่ ล่าค่ือ ออื ยา้เป�

31 ไม้ พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
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�ค่าพ่ายา่ น้ียา่ ค่าตอง อางบา อางโบง้ นา เจิก่ ยาว ค่าตอง
ค่าบา ก้อง ด้ืง แอ แง� ยาว เยด่ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ
แง��✡ 32 น้ีเลิง่ แบ แอ อางยา่ก� น้ีงยา้ กงา น้ีเลิง่ ไจ พระ
เยซูครสิต์ แน ครสิเตียนชฺา้ง ออื ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน เพล่อ
ชี่ แฮง้ เพ้ก แง� 33 บ้าเจอล้อแม้เวมิ จาคาป่ีว� อางบล้อ
ง คาโคลาโค น้ียา่ ค่าตอง ค่าบา นา ลาก คูโว� ค่าตอง นา
ลากจ่าแล่ง แฮง้แม้แน� ยาว ค่าบา น้ีง ค่าตอง อางบล้อง
นา นาบท้ือ คูโว�

6
อางยา่ แน อางบา อางโบง้

1 นองมู อางยา่ เพล่อ คูชี ออื เวอ� อางบา อางโบ้ง จ่ี
ต่าง นา น้าจ่า โว� นอง น้ีแม้ ฮา น้ียา่ อางซูม� ไม้ นอ จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง น้อ� 2-3 พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ชี แฮ้ยา่� �ค่าตอง อางบา อางโบ้ง นา นาบท้ือ โว� ยาว
นอง มือ แม่น แน จาบื่อด้ืงบื้อ ยา้ จาด้ืง แล แง� ยาว นอง
มือ ชฺา้งอางเมิง นู้ อา่ญู ซ้ืฺง แน กงาด้ืง แล แง��✡ แน น้ียา่
อางล้ีบอางล่าว เวอ ต่องก่าต่าง ก่ามค่าน จา ชยีา้ง ยา้เป�

4 นองมู อางโบ้ง เพล่อ คูชี ออื เวอ� ค่าตอง อางยา่ นา
บ่าฮา นืงบาค่า ป่ี โจ� จ้า ยองนา แม่น แน ม่าอูบ่ โว� จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง ฮา ป่ี ล่า ซ่ีง แฮง้แม้แน�

ยา่เจ่น แน เจ้านาย ออื
5นองมู ยา่เจ่น เพล่อ คูชี ออื เวอ� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ค่า

ตอง เจ้านาย มางนา ปีนแตปีนนา แน นาบท้ือ น้าจ่า โว�
นอง พระเยซูครสิต์ นา นาบท้ือ น้าจ่า ชี แฮง้แม้แน� 6 ยา่
เจ่น ท่ือบ่า จา แง ค่าตอง เจ้านาย มาง ยางนา ฮู เมินญา ล่า
✡ 5:31 5:31 ปฐมกาล 2:24 ✡ 6:2-3 6:2-3 อพยพ 20:12
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กาน วา่ แม่น แง� ไม้ ยาง เจ้านาย มางนา ยางนา จ่ี โญก
จ่าญ่อ ป่ีง แนนอ� จ้า นองมู น้ียา่ น้ีแม้แน บ่าฮา โจ� จ้า
ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน วา่ คู โว� ไม้ นอ พระเยซูครสิต์ ยา่
เจ่น น่อ� แน พาจาว ม้า นองนา ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน
วา่ ป่ี ล่า ซ่ี แง เป� 7 ล่ากาน วา่ เมอ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่า
กาน วา่ ป่ี แม้แน นืงบาต่องม่อนซ้า แน วา่ โว� ไม้ กงู ชฺา้ง
ออืนา แอ่ แน ล่ากาน บ่ากงา วา่ ป่ี เป� 8 บ่าลู่ม โจ� นอยา่
ยา่เจ่น เพล่อ ล่า อา้ว บ่าเพล่อ เวมิ� อางเลิง่ อางแม่น ฮา
ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ แงแน�

9 ท่ือชา่งกานญา นองมู เจ้านาย เพล่อ คูชี ออื เวอ� ค่า
ตอง ยา่เจ่น ออืนา แม้นบา แน บ่าเค้ โจ� บ่าลู่ม โจ เป�
นอง เจ้านาย แน ยอง เจ้านาย ม้า มู่งท่า เวอ ด้ืง แง� แน
ยา พาจาว อางซืออางปลอง เป� แน อา่ซ่าง มางนา แมก่า
บ่าชี�่

พาจาว มาง อางเกิง่รบเซฺ่อ ยา่ง
10 น้ีแม้แนยาว นู้เวอ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ก้อง แท้ แน ด้ืง คู

โว� ไม้ ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ นอง นืงบา แฮง้นา ฮา แก่น
คา ป่ี คาไล� 11 ตาฮา้น ออื มยาทาง แน อางเกิง่รบเซฺ่อ กา
บ่ากาเจ้อ ออื ท่าม ออ่ก รบ แอ ชี ออื แม้แน ยา้� นอ อาง
เกิง่รบเซฺ่อ พาจาว มาง นองนา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กงาท่าม อ่อก
แอ ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา รบ แอ แง� 12 ไม้ กงู ชฺา้ง
ออืนา บ่ากงา รบ ชา่ง� จ้า กงู แด่ยา่ยอคา แน แด่ยา่ ล่าท่ี
อางจา ออืนา รบ ชา่ง แง� 13 น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง นอง
นา อางเกิง่รบเซฺ่อ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ก่าตูม แล่ คูโว� ไม้ ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มางนา รบ ชา่ง เมอ นองนา บ่าป่ี ฮื่น ล่า แน รบ
แล ป่ี ล่าง น้อ�
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14 แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี โว�
ไซฮาง อางจ่อ เวอ ฮีด่ ชี แล่ชี่ แม้แน� อางเลิง่ อางกงา่อาง
เกิง แน อางเลิง่ อางซืออางปลอง ออื ฮา โว� ไม้ อางเลิง่
อางกงา่อางเกิง แน อางเลิง่ อางซืออางปลอง ฮา น้ียา่ นอง
นา ฮูพลา ล่าง� ตาฮา้น น้ืงเอิก้ เวอ ซฺ้าม อางแพน้ กาน แล่
ชี่ แฮง้แม้แน ยา้� 15 อางเลิง่ อางแม่น นองนา ฮา จาบื่อ
ด้ืงบื้อ ป่ี ล่าง แฮง้นา นืงบาชี โว� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่
นองนา ฮูพลา ล่าแง� นอง แค้บ ตา ออ่ก รบ แอ แฮง้แม้
แน ยา้� 16พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี โว� ไม้ นอง ยางนา
เจ่อ ชี แฮง้ นอง ซฺ้ามอางแพ้น ท่าม อางโต แล่ม แล่ชี่ แฮง้
แม้แน เพล่อ ป่ี แง น้อ� ซฺ้ามอางแพน้ น้ียา่ นองนา ซาตาน
แด่ยา่ยอคา เพล่อ ชี มาง บล่า บีท่่อ แฮง้ บ่าป่ี กงาง ล่า แน
ปล่อง ชี ล่าง� 17พาจาว ม้า นองนา อางซีอางบล่าบ ปูน ป่ี
ล่าชี่ แน เจ่อ โว� ยาว นอง เจ่อ แฮ้ยา่ ซฺ้ามตู่ชอ่ง แม้แน
ยา้ เพล่อ แง� แน พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ไจ ซาตานแด่ยา่ยอคา
มางนา ก่าไจ่ ป่ี ปาว� ไม้ พาจาวจ่ีต่าง แฮ้ยา่ อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง มยาทาง ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา
เป�

18นอง กูเทอ แน อธษิฐาน ฮา เมอ บ้าเจอ อางเลิง่ เวมิ�
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นองนา อธษิฐาน ฮา
ป้า ป่ี ล่าซ่ีง แฮง้แม้แน ป้า โว� น้ีแม้แนยาว กูญ่าม แน
อางโต แล่ม แล่ โว� แน ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค กู
ต่องกูต่ี เวอ ด้ืง ชี ออืนา กูนืง แน อธษิฐาน ฮา ป่ี โว�

19 กงานา คาตา แน อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าโว� ไม้ กงา จ่ี
เมอ พาจาว มาง กงานา จ่ีต่าง แฮง้ ป่ี ล่าง แนนอ� ไม้ กงา
นา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น อางโชฺง แฮง้ ชฺา้ง ออืนา
ม่า จอ ป่ี ล่าง แนนอ� 20 กงายา่ พาจาว มาง จ่ีต่างจ่ีแต่
นฮู เป� แน อามือ กงา คอก นู้เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
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แม่น แฮง้ ป่าว แง� กงานา พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ป่ี
ล่า ปาว� พาจาว มางนา ป้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น น้ีง
เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน ป่าว ป่ี ล่าปาว� กงา จ่ี คา ซูม แฮง้
แม้แน�

โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ ก่ามป่อน ยา่ง
21 ทีคิกัส กงู ครสิเตียนม้องน้าม ลาก มาง� แน ยา จ่ีวดี

อางซ้ืง มาง ยา่เจ่น อางซืออางปลอง มาง� ยา กงา อางเลิง่
คาโคลาโค แน กงา บ้าเจอ ฮา แงแน นองนา อูบ่น้า ป่ี ล่าง�
22 กงา ยางนา ซฺาลือ ป่ีชี่ น้ียา่� ไม้ นองนา กงู บ้าเจอล้อแม้
จาด้ืง แงแน ม่ายแบ ป่ี ล่าแง� แน นองนา นืงบาแฮง่ ป่ี ลือ
ล่าง�

23พาจาว กงู อางโบง้ มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง
ป่ี ปาว� แน ยองนา ฮาย ลาก ลางกา ป่ี ปาว� แน ยองนา
ฮาย พระเยซู นา เจ่อ แล ป่ี ปาว� 24พาจาว เวอ� ยองมู คา
โคลาโค พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา ลาก ออืนา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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