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ฮีบรูชฺา
้ ง นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง

ฮีบรู

ฮีบรู โจ้ดมาย นี้ ยา่ อ่าซ่าง แต้ม ชีแน บ่าแบ. จ้า เจ่อ กา
คูแง, โจ้ ดมาย นี้ ช่า บ้า บ ยิว ชฺา้ ง คริสเตียน เพล่อ คูชี อือ
นา แต้ม เคอ แงแน. โจ้ ดมาย นี้ ช่า บ้า บ แต้ม ชี นี้ ย่า, ไม้
คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน เจ่อ แล
ปี่ ง แนนอ. ชฺา้ ง โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ ม้า นี้ แม้แน จี่
เคอ แง, พระเยซู กู ยา่ งกู เจ้อ อือ ล่อ บ่า ปา ล่า ที่ จา แงแน.
ยาว ยา ชฺา้ งอางเมิง เวอ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่าที่
จา แงแน. โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ ชฺา้ ง โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ
แต้ม ชี นี้ ม้า คริสเตียน เพล่อ คูชี อือ นา นื งบาแฮ่ ง ปี่ แง.
แน ยองนา พระเยซู นา นื งบาชี ปี่ แง. แน ยองนา ม่าย จี่วด
ี
ไจ แล แล่ ปี่ แง, ไม้ พระเยซู นา ฮู จ่า ปาปาย แน.
พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง พระเยซู ก้อง จี่ ลือ ปี่ ย้าง

1 ค้าแต้

เวอ พาจาว มาง อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา จี่ชา่ ง เมอ. ยา
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ไจ จี่ ปี่ แง. แน ยา ไลเทอ ย้า พา
จาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา จี่ ปี่ ชี,่ แน ยองมู นี้ ยา่ ไลย่างไลเจ้อ
ย่า ม่า อู่ บ คูช.ี 2 จ้า อามือ อางนื ง อางญ่าม ต่องลีน นู้เวอ,
พาจาว ม้า พาจาวอางย่า มางนา ไจ จี่ ปี่ ชี.่ พาจาว ม้า พา
จาวอางย่า มางนา ไจ กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา แต่ง ปี่ ชี.่ แน ยา
พาจาวอางย่า มางนา แช้ยู้ ชี, ไม้ อางนื ง อางญ่าม ลีน แฮ้ง
เคิน ล้า เมอ, พาจาวอางย่า มางนา กูยา่ งกูเจ้อ อือ กงาบู้ ปี่
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แง แนนอ. 3 พาจาวอางย่า นี้ ม้า พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แง
แน ฮาย มย้าง ปี่ แง. ยาว ยา พาจาว มาง เพล่อ ชี แฮ้งแม้
แน กูยา่ งกูเจ้อ ย้า เพลิน
่ ชี. แน ยา ยาง จี่ต่าง ล่าที่ อางจา
แฮ้ง ไจ กู ยา่ งกู เจ้อ อือนา ฮูพลา แง. ยาว น่ อง โย้เวอ ยาง
ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก เปิน ยาว, ยา มู่งท่า โย้เวอ พา
จาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แล แง.
พาจาวอางย่า ม้า เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
พาจาวอางย่า ม่าง เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ
แง, พาจาว มาง ยางนา เท่ วาด่า อือ ล่อ บ่าปา แน อางเม้ง
ฮื่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 5 ไม้ พาจาว ม้า พาจาวอางย่า มาง
นา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี,
“นา กงา อางย่า เป.
มี้นืง กงา ฮากนา แบ ปี่ ง กงา นาง อางโบ้ง ม้าง” แน.
✡
จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้ แม้แน บ่าจี่ชา่ ง กาง
ซื้ง เย.
ยาว พาจาว มาง นี้ แม้แน คาตา ย้า จี่ แล่ช,ี่
“กงา ยาง อางโบ้ง เพล่อ แง.
แน ยา กงา อางย่า เพล่อ แง” แน. ✡
6 ยาว พาจาว มาง ยาง อางย่า ซากาว มางนา ชฺา
้ งอาง
เมิง นู้เวอ ชา ซฺาลือ ปี่ เมอ. ยา นี้ แม้แน จี่ ชีเย,
“กงา เท่วาด่า คาโคลาโค อือ เวอ, ยางนา บอกไว้ คูโว!” แน.
✡
7 จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้ แม้แน จี่เคอ แง,
“กงาย่า ค่าตอง เท่วาด่า อือนา ฮ้างม้าน แม้แน ฮาย เพล่อ
ปี่ เวิม อางกงา ย้า.
ยาว กงาย่า ค่าตอง ย่าเจ่น อือนา บี่ท่อ บี่ล่าม แม้ แน
ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า” แน. ✡
4 นี้ งย้า

✡
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8 จ้า พาจาว ม้าย่า พาจาวอางย่า มางนา นี้ แม้ แน จี่ ชา
่ ง
แง,
“เอ้อ พาจาว เวอ, นา ก่าซ้าด เพล่อ แล แง!”
“แน นาย่า นาง ชฺา้ ง อือนา กง่าเกิง้ แน ฮูพลา แง.”
9 “นา อางเลิง
่ อางกง่าอางเกิง อือนา ลาก แง, แน อางเลิง่
บ่ากง่าบ่าเกิง คาโคลาโค อือนา เม้อ แง”
“นี้ งย้า นาง พาจาว มาง นางนา แช้ยู้ ล่าชี่ นี้ ยา่ ”

“ไม้ นางนา นาง อางช่าง อือ ล่อบ่าปา แน กย่างม่อนซ้า ปี่
ล่าง, แน นางนา โญกจ่า ญ่อจ่า ปี่ ล่าง แนนอ” แน.
✡
10 ยาว พาจาว มาง พาจาวอางย่า มางนา นี้ แม้แน คาตา
ย้า จี่ชา่ ง แล่ช,ี่
“เอ้อ! จี่วด
ี อางซื้ง เวอ, ต่องก่าต่าง ชีโย้
นาย่า ชฺา้ งอางเมิง แฮ้ง แต่ง ชี ญา
แน นาย่า นาง ล่าปู่ แฮ้ง ไจ มู่ง แต่ง ชี.
11 ยาว

นี้ ออ
ื เจ้อ โปยว แอ แง, จ้า นา กูญ่าม ย้า จา แล แง.
นี้ ออ
ื เจ้อ อางก่า อางตูม อ้าน แชเติก เพ่อ คูชี อือ แม้
แน ย้า เพล่อ แง.
12 น้า นี้ ออ
ื เจ้อ นา ค่าลาวอางเง้โลบแล่ เซฺ่อ แฮ้งแม้แน ยอ
ยาว กอ ชี แง.
แน นี้ ออ
ื เจ้อ เพ่น แล แง, อางก่าอางตูม เพ่น แล่ง แม้
แน ย้า
จ้า นาง อางนื ง อางญ่าม นี้ ยา่ ลีน นื ง บ่าจา” แน. ✡
13 “กงา

ล่าปู่ ล่าม่า นี้ กย้า ดื้ง ลื่อ ปาโน.
กงา ชฺา้ ง นางนา เม้อ ล่าง อือนา ฮาย นาง ล่าคื่อโบ้ยย้า
เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ” แน. ✡
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จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้ แม้แน บ่าจี่ชา่ ง กาง
ซื้ง เย.
14 เท่ วาด่า นี้ อือ ย่า อางค่ องอางล้า แน พาจาว มาง ย่า
เจ่น อือ ย้าเป. ยาว พาจาว ม้า ยองนา ซฺาแอ ปี่ ยาว ชฺา้ ง พา
จาว มางก้อง จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ คูชี อือนา ปล่อง ปี่ บ่าอ่า ลา?

2
จี่วด
ี ม้าม้า อางเลิง่ ย่าง
นี้ แม้ แนยาว กงูมู นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้า ม้า กงู กงากย่า คูชี
แฮ้งนา แม่น แน น้า คู โว! นี้ แม้บ่าอ่ายาว กงูมู นี้ ยา่ อางเลิง่
ม้าม้า แฮ้งนา อางอี้ กาแน เว่อ แอ คูแง. 2 พาจาวจี่ต่าง เท่
วาด่า อือ อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า. ยาว
ค้า แต้ ชฺา้ ง คาโคลาโค บ่า น่า จ่า แน บ่า ฮายเค่ อือ ย่า วี่บ่า
กกงาไจ คูแง, ยอง อางเลิง่ ฮา คูชี แฮ้งนา ซู้ม แน. 3 นี้ แม้
แนยาว จาว่าแน กงูมู นี้ ง อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่ นี้
งนา บ่าตี่ นบ่าต่อง คู ยาว, ท้าว กงูมู นี้ ยา่ วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้ง
นา อางฮื่น แล่ ปูน กงา ไก ลา? พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มา
งมือ ฮากฮู่ เวอ ย้า อางบล่า บ กงาปูน แล่ อางเลิง่ นี้ ง ชฺา้ ง
อือนา ป่าว ม่า ชี. แน ชฺา้ ง ต่องก่า เวอ กงากย่า คูชี อืมมือ
พี่ญ่าน เพล่อ คูแง. ยาว นี้ ยา่ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง อางเลิง่
นี้ ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน. 4 แน พาจาว ม้า อางเลิง่ ชฺา้ งบ่าฮา
ตอกางอือ ไลเลิง่ แน ไลเทอ ย้า ฮาย ชี, ไม้ ยา พีญ
่ ่าน เพล่อ
แง, อางเลิง่ นี้ เลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน. ยา ชฺา้ ง พีญ
่ ่าน เพล่อ
คูชี อือนา พรสวรรค์ ปี่ แง, ยาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้ แน ย้า.
พรสวรรค์ แฮ้ยา่ อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้ อง
จายลือ แง.
1
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พระเยซู อางบล่าบ ชอ ล่าง มาง
5 กาญ่าม เมอ ชฺา
้ งอางเมิง อางซฺ่ือ กงู จี่ เคอ นี้ ยา่ พาจาว
ม้า เท่วาด่า อือนา บ่ากงา ปี่ ฮูพลา ปี่ เป. 6 จ้า พระคัมภีร ์ โย้
เวอ ทื่อตี แต้ม ชี ชี นี้ แม้แน,
“พาจาว เวอ, บ้าเจอ ชฺา้ ง อือนา นาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ ง ปีน
แตปีนนา อางเพล่อ ปี่ แน, บ้าเจอ นา ยองนา อางพี้
อางล้อง แน?
7 นา ยองนา เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ อี้ ปี่ ชี,่ จ้า อางม
ล่าง แน บ่าอ่า เป.
ยาว นา ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า แง.
8 แน นา ยองนา กูยา
่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ แง.” ✡
อางเลิง่ นี้ อือย่า แต้ม ชี มล่าง คางญ้า. นี้ งย้า กงูนา ฮาย
แบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ กาญ่าม เวอ ชฺา้ ง อือ ย่า กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา
กงาฮูกงาพลา แงแน. จ้า อามือ อางญ่าม บ่าเคอ กาซื้ง เป.
9 จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม มือ พระเยซู ชฺา
้ ง เกิด
้ ลือ ชี. แน ยา
เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ อี้ แง. จ้า บ่ามล่าง เป. ยาว น่ อง
โย้เวอ ยางนา ฮาก แซ่ ชี, ไม้ ยางนา ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบช
ออ่อก ปี่ แง แนนอ. ยาว พาจาว มาง ยางนา โญกจ่าญ่อ ไจ่
ชี. แน ยางนา กูยา่ งกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ ชี,่ ไม้ ยา ชฺา้ ง อือนา ซฺี้
แต่น ป้าน่ อ. ยาว พาจาว มาง พระเยซู นา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่
ล่าชี่ นี้ ยา่ , พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง ย้าง ย้า.
10 พาจาว ม้าย่า กู ยา
่ งกูเจ้อ อือนา แต่ง ชี. แน ยา กูยา่ ง
กูเจ้อ อือนา ฮูพลา แง. แน ยา เย้ง แง, ชฺา้ ง อือนา บย่า แน
แช้ยู้ ยาว ยางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ล้า ปี่ แงแน. แน ยา เย้ง
แง, ยา พระเยซู นา บย่า แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ปี่ แงแน,
ไม้ ยา ชฺา้ ง อือนา กงามย้าง ปี่ แง, พระเยซู กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า
✡
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แม่น แง เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าจา, แน ยา พระเยซู นา ชฺา้ ง อือ
นา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ แง เป. พาจาว มาง นี้ แม้แน เย้ง
ยาว ชา ฮา นี้ ยา่ อางซูม ย้าเป. 11 พระเยซู ชฺา้ ง อือนา ฮาย
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ มาง ย้า. แน ชฺา้ ง พระเยซู ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ อือ
ย่า อางโบ้ง ทื่อม่าง กานญา จา แง. แน ยอง อางโบ้ง นี้ ม้า
ย่า พาจาว มาง ย้าเป. นี้ งย้า พระเยซู ยองนา ม้องน้าม แน
ฮ้าว แฮ้งนา บ่าซ่าจอ แง. 12 พระเยซู พาจาว มางนา นี้ แม้
แน จี่ชา่ ง ชีเย,
“กงาย่า ค่าตอง ม้องน้าม อือนา ชา ม่า แง, นา บ้าเจอ ฮาย
ชี แน.
กงาย่า นาง ชฺา้ ง อือ ล้า ก้า โย้ เวอ นางนา สรรเสริญ
เพ่งฮ่าว น้า ปี่ ล่าง.” ✡
13 ยาว พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ช,ี่
“พาจาว เวอ, กงา นางนา นื งบาชี ล่าง.”
แน พระเยซู มือ นี้ แม้แน จี่ แล่ช,ี่

“กงา นู้เวอ ดื้ง แง, กงา ม้องน้าม อือก้อง ทื่ งกง่า แน. ยาว
ยองมู แฮ้ ยา่ นาง กงานา ชฺา้ ง ปี่ ฮู พลา ปี่ ล่า ชี่ อือ
ย้าเป.” ✡
14 ยาว กงูมู พระเยซู ม้ องน้า ม เพล่อ คูชี นี้ อือ ย่า ซฺี่,
อางซฺ่า อางม้า อางจา แน ซฺี้ นื ง อางจา เป. นี้ งย้า พระเยซู
ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี นี้ ยา่ , ไม้ ยา ชฺา้ ง อือ แม้ แน ซฺี้ ยาว ซาตาน
แด่ ยา่ ยอคา มาง ล่า ที่ แฮ้ง นา ก่างพยา ปี่ ง, ไม้ ซาตานแด่
ย่ายอคา นี้ ม้า ชฺา้ ง นา ฮาย ซฺี้ ปี่ มาง ย้า. 15 ชฺา้ ง นี้ ยา่ ซฺี้ แฮ้ง
นา แค คูแง, นี้ งย้า ยองนา ฮายแค อางเลิง่ แฮ้งนา ย่าเจ่น
เพล่อ ปี่ แง. พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ ยา่ , ไม้ ยองนา แค อางเลิง่ โย้
✡

2:12 2:12 สดุดี 22:22

✡

2:13 2:13 อิสยาห์ 8:17-18
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เวอ ย่า เจ่น เพล่อ ชี่ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ง เย. 16 พระเยซู เท่
วาด่า อือนา บ่ากงา ปล่อง ลือ, จ้า ยา กงูมู อับราฮัม อางย่า
อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ือ เพล่อ คูชี นี้ อือ นา ปล่อง ลือ แง.
17 นี้ แม้แนยาว พระเยซู จามปี น ย้า ชฺา
้ ง กงาเกิด
้ ลือ แง, กงู
ชฺา้ ง เพล่อ คูชี แฮ้งแม้แน, ไม้ ยางนา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ
เลิน
่ เลิน
่ กงาเพล่อ ปี่ แง แนนอ. พาจาว ม้า ยางนา ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ อางซืออางปลอง เพล่อ ปี่ ชี,่ แน ชฺา้ ง
อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ ชี,่ ไม้ ยางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ชฺา้ ง
อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แฮ้ง ท่าน ปี่ แง แนนอ. 18 ซาตาน
แด่ยา่ ยอคา ม้า กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา นื งบาเจ้อฮู ล่าง ญ้า.
แน ยา พระเยซู นา คาตา ย้า นื งบาเจ้อฮู ชี. แน ยา พระเยซู
นา ฮาย ด้ากย้าง ลาบ้าบ ปี่ ชี.่ นี้ แม้แนยาว ยาง กงูนา นื งบา
เจ้อฮู ล่าเมอ พระเยซู กงูนา อางปล่อง ล่ากงา กา ย้าเป.

3
พระเยซู โมเสส ล่อบ่าปา ฮื่อ แง

1 นี้ แม้ แนยาว

กงา คริสเตียนม้องน้าม พาจาว มาง ฮ้าว
ล้า ปี่ คูชี อือ เวอ, พระเยซู นา ปื้ อซฺ้า คูโว, ไม้ พาจาว ม้า ยาง
นา ซฺาลือ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ปี่ ชี.่ แน ยา
ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงู เจ่อ มาง ย้า. 2 พาจาว ม้า
พระเยซู นา แช้ยู้ ล่ากาน ว่า ปี่ ชี.่ แน พระเยซู พาจาว มาง
ยางนา ล่า กาน ว่า ปี่ ชี่ อือ กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า ว่า ชี, โมเสส ฮา
ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า. โมเสส พาจาว มางนา แน พาจาว มาง
ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. พาจาว มาง ยางนา ม่าย ฮา
ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 3 พระเยซู โมเสส ล่อบ่าปา ฮื่อ นี้ ยา่ อาง
ซู้ม ย้า, ยูม
้ ชฺอ ฮู มาง ยูม
้ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ แฮ้งแม้แน
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ย้า. 4 ยูม
้ คาโคลาโค นี้ ยา่ ชฺา้ งชฺอฮู จา แง, จ้า พาจาว ม้า กู
ย่างกูเจ้อ แต่ง ชี่ มาง ย้า.
5 โมเสส พาจาว มาง ยูม
้ โย้ เวอ ย่า เจ่น ล่า กาน แฮ้ง ว่า
แง, แน ยา พาจาว มาง ยางนา ล่ากาน ม่า ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง กูยา่ ง
กูเจ้อ ย้า ว่า แง. แน ยา พาจาว มาง ชฺา้ ง อือนา ม่ายแบ ปี่
แง, กาญ่าม เวอ พาจาว มาง จี่ต่าง ชฺา้ ง อือนา ปี่ แบปี่ มย้าง
ปี่ แฮ้ง. 6 จ้า พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง อางย่า เป. แน ยา
ย่าเจ่น บ่าอ่า, ยา พาจาว มาง ยูม
้ ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา แง. พา
จาว มาง ยางนา ล่ากาน ม่าย ว่า ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. จาว่า
แน กงู เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค คูยาว, แน กงู อางเลิง่ นื งบาแก่น
จ่า ชี แฮ้งนา บ่าซ่าจอ คู ยาว, กงูมู นี้ ง พาจาว มาง ยูม
้ ชฺา้ ง
อือ ย้าเป.
พาจาว มางนา เค่ ย้าง
อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง นี้ แม้ แน จี่ ชี ชี
แฮ้งแม้แน ย้า,
“มี้นืง จาว่า แน นอง พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า คู
ยาว,
8 นอง มือ บ่าลื่ กบ่าล่าน คู โจ, นอง อางฮู่ อางพี่ อือ พาจาว
มางนา บ่าน่าจ่า แน ฮา คูชี แฮ้งแม้แน,”
“ยอง ตี อางกืออางคาก โย้เวอ จา คูเมอ, พาจาว มางนา นื
งบาเจ้อฮู คูชี แฮ้งแม้แน ย้า, พาจาว ม้า บ้าเจอล้อม้
อก แน ก่ามโอ่ด จา แงแน.”
9 พาจาว มาง นี้ แม้แน จี่ เย,
“นอง อางฮู่ อางพี่ อือ ย่า กงา อางเลิง่ ฮาย นื งบาม่าน ปี่ ชี่
แฮ้ง 40 ปี ย้า กงามย้าง คูแง”
7

“จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ ยองมู นี้ ยา่ กงานา นื งบาเจ้อฮู ล่า
คูแง, แน กงานา ตาจ่าล่า คูแง.
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กงา ยองนา นื งบาค่า นี้ ยา่ . ยาว กงา ยองนา นี้ แม้
แน จี่ นี้ ยา่ .”
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงานา วี ล่า คูช.ี
10 นี้ งย้า

แน กงา จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า ล่าคู.
11 นี้ งย้า

กงา นื งบาค่า เมอ นี้ แม้แน จี่ แอ,
“ชฺา้ ง นี้ ออ
ื กงาก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ซ่าวดื้ง ล้า คูแน.”✡

12 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, แม่น แน อางโต แล่ม แล่

คูโว. นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา ชฺา้ ง นื งบา บ่าแม่น
อือ บ่า เพล่อ ปี่ โจ. แน ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาบ่า ชี่ อือ
บ่าเพล่อ ปี่ โจ, ไม้ นี้ แม้ ฮา นี้ ยา่ ชฺา้ ง แฮ้ม้า พาจาว อางแต่
มางนา วี แง. 13 นองมู นี้ ย่า แฮ้ แม้ แน บ่า ฮา คู โจ! กูนื ง
กูนืง แน ปล่องวาน ลางกา โว! จ้า มี้นืง นอง จี่ วด
ี แต่ จา คู
เมอ ฮา คูโว, ไม้ อางบล่าบ มางนา นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง
มางนา บ่าปี่ จ้อบ แนนอ. นี้ แม้ บ่าฮา ยาว แฮ้ม้า ชฺา้ ง อางลื้
กอางล้าน เพล่อ แง. 14 กงู พาจาว มางนา ต่องก่าต่าง เจ่อ
คูเมอ, กงู ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง. กงูมู นี้ ง อางซ่า แช เม
อเคอ แน ปีนแตปีนนา แน พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ คู
ยาว, กงูมู คาโคลาโค นี้ ง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ
แน เพล่อ คูแง. 15 พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้ แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้ง
แม้แน ย้า,
“มี้นืง จาว่า แน นอง พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า
ยาว,”
“บ่าลื่กบ่าล่าน โจ!”
“นอง อางฮู่ อางพี่ อือ ยอง พาจาว มางนา บ่า น่า จ่า แน
ฮา เมอ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน.”✡
✡

3:11 3:11 สดุดี 95:7-11

✡

3:15 3:15 สดุดี 95:7-8
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16 พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า ยาว ลื้กล้าน ยางนา
บ่าน่าจ่า แน ฮา คูชี อือย่า อ่าซ่าง ยอง เวอ? ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า
ชฺา้ ง คาโคลาโค โมเสส ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้ เวอ ซฺ่ืย อ่ อกลือ
17
คูชี อือ ย้า อ่าลา? พาจาว ม้า อ่าซ่าง ยองนา 40 ปี แน นื
งบาค่า ชี? ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ชฺา้ ง อางบล่าบ ตี ซ่องก่อง อางเว่อ
โย้เวอ ซฺี้ คูชี อือ ย้า อ่าลา? 18 พาจาว ม้า อ่าซ่าง ยองนา ม่าย
ชี, ยาง นื้ งชฺา่ ตี ซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล แน?
ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มาง นา บ่าน่า จ่าง อือยา อ่าลา? 19 กงู
กงามย้าง คูแง, ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า พาจาว มางก้อง ทื่ งกง่า แน
บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล คูแน, ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา
นื งบาบ่าชี่ คูวา.

1 ค้าแต้

4

เวอ พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี กงูนา ยาง ตีซ่าว
ย่า โย้เวอ อ้อง ดื้ง แล ปี่ ล่าแง แน. กงู อางฮู่ อางพี่ อือย่า
พาจาว มาง ก่ามค่า น แฮ้ง วี คูช.ี จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม มือ
พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน แฮ้งนา บ่าวี. นี้ แม้แนยาว นองมู
นี้ ง มือ แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว, ไม้ นองนา กาญ่าม
เวอ พาจาว มาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ กงาอ้อง ซ่าวดื้ง แล ปี่ ล่า
คาไล, ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน. 2 ยาว กงูมู นี้ ง มือ
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คูง ญ้า. อ่า
ฮู้ อ่า พี้ ยอง กงากย่า คูชี แฮ้ง แม้ แน ย้า. จ้า พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ ยองก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา, ไม้
ชฺา้ ง กงากย่า คูชี อือย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
นา บ่าเจ่อ คู. 3 จ้า กงูมู พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
นา เจ่อ คูชี อือ ย่า, พาจาว มาง ตี ซ่า วย่า โย้ เวอ อามือ ชา
กงาอ้อง ซ่าวดื้ง แล คูแง. จ้า ชฺา้ ง พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
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แม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อ คูง อือย่า, พาจาว มาง จี่ ชีแฮ้ง ป้าค้า
ย้า เพล่อ คูแง. พาจาว ม้า นี้ ป้าค้า จี่ ชี,
“กงาย่า กงา นื งบาค่า เมอ นี้ แม้แน จี่ แอ,
‘ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า กงา ตีซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง
แล คูแน’ ” ✡
ม้าม้า นี้ ยา่ พาจาว มาง ตีซ่าวย่า นี้ ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ งอาง
เมิง แต่ง เปิน เมอ ย้า แต่ง เปิน ชี. 4 ไม้ พระคัมภีร ์ โย้ เวอ
ทื่อข้อ จา แง. วันที่ 7 แฮ้งนา นี้ แม้แน จี่ เคอ แง,
“แน วันที่ 7 เคิน ยาว พาจาว มาง ยาง ล่ากาน คาโคลาโค
ว่า แฮ้ง ว่าง ยาว ซ่าวดื้ง ชี.”✡
5 จ้า พาจาว ม้าย้า พระคัมภีร ์ ทื่อข้อ มาง ก้องเวอ ยาง ตีซ่า
วย่า อางเลิง่ แฮ้งนา นี้ แม้แน จี่เคอ แล่ช,ี่
“ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า กงา ตีซ่าวย่า โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล
คูแน.” ✡
6 กงู

อางฮู่ อางพี่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ต่อ
งก่า เวอ กงากย่า คูชี อือย่า, พาจาว มาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ บ่า
กงา อ้อง ซ่า วดื้ง แล คู, ไม้ ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา บ่า
เจ่อ คูวา. จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า พาจาว มาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ
อางอ้อง แล กงากา ย้า. 7 ไม้ พาจาว ม้า อางญ่าม ซฺ้า ชี แล่
ชี่ ชฺา้ ง อือนา ยาง ตีซ่าวย่า โย้เวอ กงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล ปี่ แง
แน. พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ยา่ “มี้นืง” ย้าเป. ไล
ปี จายล้า แล่ ยาว, พาจาว มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา ไจ “มี้นืง”
อางเลิง่ นี้ ง จี่ ปี่ ชี.่ อางด่า โย้เวอ นี้ แม้แน จี่ ชี ชี ป้าค้า ย้า,
“มี้นืง จาว่า แน อ่า ซ่าง พาจาว มาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า
ยาว ยางนา เจ่อ โว! บ่าลื่กบ่าล่าน โจ!” แน. ✡
✡
✡

4:3 4:3 สดุดี 95:11

4:7 4:7 สดุดี 95:7-8

✡

4:4 4:4 ปฐมกาล 2:2

✡

4:5 4:5 สดุดี 95:11
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8 ไม้

จาว่าแน โยชูวา อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ซฺ่ืย พาจาว มาง ตี
ซ่าวย่า โย้เวอ กงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล ยาว, น่ องนู้เวอ พาจาว
มาง มือ ซ่า วดื้ง อางนื ง แฮ้ง นา บ่า จี่ เคอ แล่ ก้าน. จ้า โย
ชู วา บ่า ซฺ่ืย แล กงา กาเย. 9 แฮ้งย้า จ้างจ้าง โย้เวอ พาจาว
แน ยาง ชฺา้ ง อือ ทื่ งกง่า แน ซ่า วดื้ง อางนื ง แฮ้ง จา แง.
10 ชฺา
้ ง คาโคลาโค พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ตีซ่าวย่า โย้
เวอ กงา อ้อง ซ่า วดื้ง แล่ คูชี อือ ย่า, ยอง ล่า กาน ว่า แฮ้ง
ว่าง ยาว ซ่าวดื้ง คูแง, พาจาว มาง ยาง ล่ากาน ว่า แฮ้ง ว่าง
ยาว ซ่าวดื้ง ชี แฮ้งแม้แน ย้า. 11 นี้ แม้แนยาว กงูมู คาโคลา
โค นี้ ยา่ กูยา่ งกูเจ้อ ย้า แม่น แน ฮา คู เซฺ้อ, ไม้ พาจาว มาง
ตีซ่าวย่า โย้เวอ กงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล ปี่ แง แนนอ. นี้ แม้แน
ยาว กงู อางมู นู้เวอ อ่า ซ่าง มาง พาจาว มาง ตี ซ่า วย่า โย้
เวอ บ่ากงา อ้อง ซ่าวดื้ง แล แน บ่าจา, ค้าแต้ โย้เวอ ชฺา้ ง บ่า
เจ่อ อือ แม้แน.
12 พาจาวจี่ ต่าง นี้ ย่า อางแต่ แน ล่า ที่ อางอี บ่า อ่า จา
แง. แน มยาทาง อางทา 2 นา คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ทา
แง. อางค่องอางล้า, นื งบา, อางกง่าว แน อางกู่ โย้เวอ อาง
ชาว ปล่อง กงากา. แน ชฺา้ ง อือ นื งบา เวอ ก่า มกืด แฮ้ง
นา อางฮาย มย้าง ปี่ กงากา. 13 ไม้ กูยา่ งกูเจ้อ พาจาว มาง
แต่ง ชี่ อือ ย่า, ทื่อ ย่างทื่อ เจ่อ แนม บ่า จา พาจาว มางนา
อางโชฺง ชี กงากา แน. ยา กงู อางเลิง่ ฮา ชี อือ กูยา่ งกูเจ้อ
ย้า มย้าง แง. แน กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ พาจาว มางนา ค่า
ตอง อางเลิง่ แฮ้ง กงา อูบ
่ น้า ปี่ แง.
พระเยซู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง

14 กงู

เมอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ จา แง. แน ยา
ล่าที่ อางบย่า. ยา พระเยซู พาจาว มาง อางย่า ม่าง ย้าเป.

ฮีบรู 4:15
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แน ยา มู่งท่า เวอ ดื้ง แล ญา เป. นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ กงู
อางเลิง่ อางแม่น เจ่อ ชี่ แฮ้เลิง่ นา ปีน แตปีน นา แน เจ่อ
คูโว. 15 ไม้ ยา กงู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ย้า, ยา
กงู ด่อย้า แฮ้งนา อางแบ ล่า, ไม้ ยาง นามมือ นื งบาเจ้อฮู ชี
กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า, กงู นา นื งบาเจ้อฮู ล่า ชี่ แฮ้ง แม้ แน ย้า, จ้า
ยา อางบล่าบ บ่ากงาฮา เป. 16 พระเยซู คริสต์ กงู นา ปล่อง
ล่าแง. นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา จี่ชา่ ง แฮ้งนา
บ่า แค คูโจ, ไม้ พาจาว ม้า กงู ตูก พานลาบ้า บ เมอ, กงู นา
ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง, แน กงูนา ปล่อง ล่าง.
1 ปุโรหิต

5

ยอคา คาโคลาโค อือย่า ชฺา้ ง เป, กงู ชฺา้ ง เพล่อ
ชี แฮ้งแม้แน ย้า. จ้า พาจาว ม้า ยองนา แช้ยู้ ชี, ไม้ ยองนา
ยาง ล้าก้า โย้เวอ กงูนา ล่ากาน ว่า แต่น ปี่ ล่าง แนนอ. ยอง
ล่ากาน แฮ้ยา่ พาจาว มางนา ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ แฮ้ง ท่าน แง, ไม้ ชฺา้ ง อือ นา อางบล่า บชออ่ อก ปี่ แง
แนนอ. 2 ไม้ ยองมู แฮ้ง มือ ชฺา้ ง อางด่ออางย่า กงู ด่อย้า คูชี
แฮ้งแม้แน ย้า. แฮ้งย้า กงู ป่องฮ่าน บ่าอ่า แน อางซี ฮา เมอ
ยอง กงูนา โอ่ด ล่าง นี้ ยา่ . 3 ไม้ ยองมู แฮ้ง กงู แม้แน ย้า อา
งบล่าบ จา แง. ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
กงาท่าน ปี่ คูแง, ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อา
งบล่าบ กงา ฮา ปูน ปี่ เปิน แง. ยาว น่ อง โย้เวอ ยองมู แฮ้ง
พาจาว มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ แล่ คูแง, ไม้ ฮากนา
อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง แนนอ.
4 ปุโรหิต ยอคา ล่า กาน นี้ ยา
่ ปีน แตปีน นา. พาจาว มาง
บ่าแช่ยู้ ยาว อ่าซ่าง มาง บ่าเพล่อ กงากา. พาจาว มาง อา
โรน นา แช้ยู้ ยาว ปุโรหิต ยอคา เพล่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป.

ฮีบรู 5:5
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5 พระเยซู คริสต์

ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ชี นี้
ย่า, ยา ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่ากงา แช้ยู้ จ่า แล่ เป, ไม้ ยา
แมก่า บ่ากงา จ่า แล่ ซี่เย. จ้า พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ชี แน
ยางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี,
“นา กงา อางย่า,
มี้นืง กงา ฮากนา แบ ปี่ ง กงา นาง อางโบ้ง มาง แน.”
✡
6 แน พระคัมภีร ์ โย้เวอ พาจาวจี่ต่าง แต้ม ชี แล่ช.ี่ พาจาวจี่
ต่าง แฮ้ยา่ พระเยซู นา นี้ แม้แน ม่า แง,
“นา ปุโรหิต เพล่อ แล แง. เมลคีเซเดค แม้แน ย้า.”✡
7 พระเยซู

ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ จี่ วด
ี แต่ จา เมอ, ยา พาจาว
มางนา อางเซง บื้ง แน แมปื้ อ เซฺ่อ แน อธิษฐาน ฮา ป้า แง.
พาจาว นี้ ม้า ยาง ซฺี้ แฮ้ง นา อางปล่องปูน ปี่ กงา กางมาง
ย้าเป. แน พาจาว มางมือ ยาง อธิษฐาน ฮา ป้า แฮ้งนา อาง
น้า ย้า, ไม้ พระเยซู ยาง อางโต แฮ้งนา บ่าจี่โอ่ดจ่าแล่, แน
ยา พาจาว มางนา นาบทื้อ นอ. 8 พระเยซู พาจาว มาง อาง
ย่า. จ้า บ้า เจอล้อ แม้ เวิม มือ ยา อางตู กอางพาน กงาโอ้
ด แง, ไม้ ยางนา แบ ปี่ แง น้า จ่าง นี้ ย่า บ้า เจอล้อ แม้ จา
แงแน. 9 พระเยซู พาจาว มาง ยางนา ล่า กาน ม่า ว่า ปี่ ชี่
แฮ้ง ว่า เปิน ญา, แฮ้งย้า ยาง ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา น้าจ่า
คูชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ กงา กาง นี้ ยา่ , ไม้ ยองนา
จี่ ว ีดม้า ม้า กงาจา ปี่ แง แนนอ. 10 นี้ งย้า พาจาว มาง มือ
พระเยซู นา แช้ยู้ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ ปี่ ชี่
เมลคีเซเดค แม้แน.
ย่าแน่ แน ชฺา้ งอางค่อ
✡

5:5 5:5 สดุดี 2:7

✡

5:6 5:6 สดุดี 110:4
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อางเลิง่ นี้ ยา่ ไลเลิง่ ย้า จา แง, กงา นองนา จี่ ชา่ ง ล่า
ซี่ แงแน. จ้า อางย่า ก ย้า นองนา จี่ ไค้ ม่า แบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ ,
ไม้ นองนา อางเลิง่ นี้ อือนา แบ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ อางมล่าง ย้า.
12 นองมู นี้ ยา
่ พระเยซู นา เจ่อ ล้า ยาว มล่าง คางญ้า. คู่ เพ
ล่อ เวิม กงา คางญ้า. จ้า นอ คู่ บ่าเพล่อ กงากา, ไม้ นอ ฮา
กนา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง อางไง่ แฮ้ง นองนา ม่าอู่บ ปี่
ล่าซี่ คูแง. นองมู นี้ ยา่ ย่าแน่ ลองแปด แบ่ คูชี อือ ช้อดย้า.
นอ จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า กงา กางซื้ง. จฺ่าเกิง่ นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาวจี่ต่าง
แบ แอ อางย่า ก แฮ้ง นา จี่ เพ้ก แง. 13 ชฺา้ ง นื ง ชา ล้าง ต้าง
คูชี อือย่า ย่าแน่ เป. แน ยองมู นี้ ยา่ อางซี แน อางกง่าอาง
เกิง นา บ่าแบ คู. 14 จ้า ชฺา้ งอางค่อ อือย่า จฺ่าเกิง่ จฺ่า คูชี อือ
ย้าเป. แน ยอ อางซี แน อางกง่าอางเกิง นา อางแบ เป.
1

6

นี้ แม้ แนยาว กงูมู นี้ ง มือ พาจาว มาง อางเลิง่ นี้ ง อา
งอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน แบ บย่า แลน คู ปาว. ม่า อู่ บ จี่
ต่าง อางไง่ แฮ้ง แอ่ แน แบ บ่า อ่า เป. ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางไง่
แฮ้ยา่ คริสเตียนชฺา้ ง ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จี่ วด
ี ไจ อางเลิง่
แฮ้ง, แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮ้ง ว่าง แฮ้งย้า เป. แน พา
จาว มางนา เจ่อ แฮ้งย้า เป. 2 แน ล้างตือ พิธีบัพ ติศ มา ฮา
อางเลิง่ แฮ้ง ม่าอู่บ แฮ้งย้า เป. แน ล่าปู่ โบ้ย อธิษฐาน ฮา
ปี่ กาง แฮ้งย้า เป. แน ชฺา้ งซฺี้ อือ แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา แล่ง
แฮ้งย้า เป. แน พาจาว มาง ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง คาโค
ลาโค อือ นา ต้าดต่อ น แฮ้งย้า เป. 3 จาว่า แน พาจาว มาง
กงู นา อางเลิง่ อางย่าก อือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แบ
บย่า แล ปี่ ล่า ซี้ แง แนยาว, กงูมู นี้ ง มือ อางเลิง่ อางย่าก
อือ แบ บย่า แลน แล่ คูปาว.

ฮีบรู 6:4
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อ่า ซ่าง พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี แง, ชฺา้ ง แฮ้ ม้า พา
จาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง แม้ แน บ่า เจ่อ แล่ กงา กาก้าน.
ชฺา้ ง นี้ ออ
ื พาจาว มาง อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ อางดื้ง กาง
ซื้ง ย้า. ยองมู นี้ ยา่ อางแบ คูยา้ มู่งท่า โย้เวอ อางเกิง่ อางก้อ
แฮ้ บ้าเจ้อล้อแม้ แม่น แงแน. ยองมู นี้ อางค่องอางล้า อาง
เซฺิ่ งอางซฺ้าง มางก้ อง ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน อางเพล่อ กางซื้ง
ย้า. 5 ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่าง อางแม่น แฮ้งนา อางกงาก
ย่า อางกงา แบ กางซื้ง ย้า. แน ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ล่า
ที่ แฮ้งนา อางกงา มย้าง กางซื้ง ย้า, พาจาว มาง ล่าที่ นี้ ยา่
อางนื งอางญ่าม ต่องลีน นู้เวอ ชฺา้ ง อือ กงามย้าง แฮ้งย้า.
6 จ้า ยองมู นี้ ยา
่ พระเยซู คริสต์ นา วี คูช.ี ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ พา
จาว มางนา พ่าว ซฺ้า แล่ง แน บ่าจา กาน. ยอง นี้ แม้แน ฮา
คูชี นี้ ยา่ พระเยซูคริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ทื่อเทอ ตื่อ
ตี้ด แล่ ชี่ แน ทื่อ ช่างกานญา. แน ยอ ฮากนา ฮา พระเยซู
คริสต์ นา ฮูยา้ ปี่ ชี่ แน ทื่อช่างกานญา.
7-8 ยาว กงูมู นี้ ยา
่ น่าตี แฮ้งแม้ แน ย้าเป. จาว่าแน น่าตี
อางแม่น โย้เวอ กอ แต่ล้า ชี แฮ้ง แม่นมาง ยาว, น่าตี อางซื้ง
มาง กย่าง แง, ไม้ พาจาว ม้า ยาง น่าตี แฮ้งนา ก่ามป่อน ปี่
ป้าน้ อ. จ้า น่าตี โย้เวอ บู่ก่า จี่กู่ อางจา อือ แอ่ แน แต่ ลาน
ยาว น่า ตี แฮ้ มาง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่า จา. น่า ตี อางซื้ง มาง
ยาง น่าตี แฮ้งนา บี่ท่อ พี วี แง.
9 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, กงู นี้ แม้แน จี่ เวิม
มือ. กงู อางแบ คู ยา้ , นอ ชฺา้ ง แฮ้แม้ แน บ่า อ่า แน, ไม้ พา
จาว ม้า นองนา อางบล่า บ ปูน ปี่ ล่าง ญ้า. แน ยา นองนา
ก่ามป่อน อางบย่า ย้า ปี่ ล่าชี,่ ไม้ นองนา จี่ วด
ี กง่าเกิง้ แน
10
ไจ ปี่ ล่า แง แนนอ. ไม้ พาจาว ม้า อางกง่า อางเกิง นอ.
ยา นอง ล่า กาน ว่า ชี แฮ้ง นา บ่า ลู่ ม. แน นอง อามือ เคอ
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แน ยาง ชฺา้ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ปล่อง แฮ้ยา่ ฮา มย้าง
ปี่ แง, นอ พาจาว มางนา ลาก แงแน. 11 จ้า กงู นองนา พา
จาว มางนา ปีน แตปีน นา แน เจ่อ ปี่ ล่า ซี่ ค้า. นอง ซฺี้ เมอ
เคอ แน. นี้ แม้แนยาว อางเลิง่ นอง นื งบาแก่นจ่า คูชี แฮ้ง
มือ ม้าม้า ย้า เพล่อ แง. 12 กงู นองนา ชฺา้ ง อางคลื่อ บ่าเพ
ล่อ ปี่ ล่าซี่, จ้า กงู นองนา คริสเตียนชฺา้ ง แฮ้ออ
ื แม้ แน เพ
ล่อ ปี่ ล่า ซี่ค้า, คริสเตียนชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ย่า ก่ามโอ่ด อางจา แน
พาจาว มางนา เจ่อ คูแง, พาจาว มาง ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี
แฮ้ง กงาบู้ คูเมอ เคอ ย้า.
พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า
ฮา แง
13 พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ เมอ, ยา ยาง อาง
เม้ง แฮ้ง ไจ สาบาน ฮา ชี, ไม้ อ่าซ่าง มาง ยาง ล่อ แน บ่าฮื่อ
เย. 14 พาจาว ม้า นี้ แม้ แน จี่ เย, “กงา นางนา ก่ามป่อน ปี่
ล่าแง. แน นางนา อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺ้ือ บย่า แน
จา ปี่ ล่าแง” แน.✡ 15 แฮ้งย้า อับราฮัม มือ โอ้ด ล่อ ชี. ยาว
ยาง มือ พาจาว มาง ยางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง กงาบู้ ชี.
16 ชฺา
้ ง อือ สาบาน ฮา เมอ, ค่าตอง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ มาง
อางเม้ง แฮ้ง ไจ สาบาน ฮา แง, ไม้ ยาง จี่ต่าง แฮ้งนา ฮาย
เจ่อ จ่า คาแม้ แน จา ปี่ แง. แน สาบาน ฮา นี้ ยา่ จี่ เจ้ กาง
อางเลิง่ คาโคลาโค อือ นา ฮาย ว่าง ปี่ แง. 17 พาจาว มาง
ก่ามค่าน จี่ต่าง แน สาบานจี่ต่าง แฮ้ยา่ บ่าเพ่น กงากา, ไม้
ยา อ่าซ่าง มางนา บ่าจ่อบ. กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว มางก้อง
ฮื่น แล ยางนา ป้า ปล่อง ปี่ คูชี อือ ย้า. แฮ้งย้า กงู ยางนา
นื งบาแก่นจ่าง นี้ ยา่ . 18 นี้ แม้แนยาว พาจาว ม้า กงูนา ก่าม
ค่าน แน สาบาน ฮาช่าง ล่าง. ก่ามค่าน แน สาบาน นี้ ยา่ บ่า
✡ 6:14 6:14 ปฐมกาล 22:17
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เพ่น แล่ กาน, ไม้ พาจาว นี้ ยา่ บ่าจ่อบ เป. นี้ แม้แนยาว กงูมู
บ่า แม่น อือ นา ฮื่น พาจาว มางนา นื งบาแก่น จ่า คูชี นี้ อือ
ย่า, บย่า ย้า นื งบาแฮ่ง จา คูแง. 19 อางเลิง่ กงู นื งบาแก่นจ่า
ชี่ นี้ เลิง่ อางเจ่อ กงากา ย้า. แน นื งบาอางชี กงากา ย้า. แน
อางเลิง่ กงู นื งบาแก่นจ่า ชี่ นี้ เลิง่ กงูนา มู่งท่า โบสถ์อางฮื่อ
อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ ฮ้อง ก้อง ซฺ่ืย อ้องแล
20
ล่าง. ยาว พระเยซู อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แฮ้
ฮ้อง ก้อง อ้อ งแล ล้างญ้า. แน ยา กงู ปาปาย ย้า ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กูญ่าม ย้า เพล่อ แลง แง, เมลคี เซ
เดค แม้แน.

7

ปุโรหิต เมลคีเซเดค

1 เมลคีเซเดค ซาเลม อางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ชี มาง

ย้า, แน ยา พาจาว อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ปุโรหิต. แฮ้ญ่าม
เมอ อับ ราฮัม แน ยาง ชฺา้ ง อือ ย่า ก่าซ้าด อือ นา รบ ก่า ไจ่
ชี. ยาว ยองมู แฮ้ง แก้บ้า ย่อ พ่าว ลาน แล่ คูช.ี ยาว ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค มือ อับราฮัม นา มย้าง เมอ ยางนา ก่ามป่อน ปี่
ชี. 2 แฮ้งย้า อับราฮัม มือ อางเกิ่งอางก้อ รบ เมอ กงา ลา ชี
แฮ้ง ทื่อแช่ ปูน โย้เวอ ทื่อ ปูน มาง ยางนา เปิ่ ง ปี่ ชี. ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค อางเม้ง นี้ ยา่ , “ก่าซ้าด อางกง่าอางเกิง” แน ฮา
แง. แน ยา ซาเลม อางเมิง แฮ้ง ฮูพลา แง. ซาเลม นี้ ยา่ จา
บื่อดื้งบื้อ แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง นา ฮา แง. นี้ แม้แนยาว ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค นา “ก่าซ้าด ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา จาบื่อดื้งบื้อ แน
จี่วด
ี ไจ จาดื้ง ปี่ ฮู มาง” แน คาตา ย้า ฮ้าว แง. 3 พระคัมภีร ์
โย้เวอ บ่า กงา แต้ม ชี, ก่าซ้าด เมลคี เซเดค อ่า ซ่าง อางย่า
แน อ่าซ่าง ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี, ยา บ้าเจออ้าลอม เกิด
้ ชี,
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ยา บ้าเจออ้าลอม ซฺี้ ชี แน. จ้า ยา ปุโรหิต กงาเพล่อ แล แง.
พาจาวอางย่า ม่าง ปุโรหิต เพล่อ แล ชี แฮ้งแม้แน ย้า.
4 ฮูปาว

ก่าซ้าด เมลคีเซเดค บ้าเจอล้อม้อก ฮื่อ แงแน, ไม้
ซ้ามบา อับราฮัม กงู อางฮู่ อางพี่ อือ อางฮู่ ซากาว เพล่อ ชี
มาง มือ อางเกิง่ อางก้อ รบ เมอ กงา ลา ชี แฮ้ง ทื่อแช่ ปูนโย้
เวอ ทื่อ ปูน มาง ยางนา เปิ่ ง ปี่ แง. 5 เลวี อางเจ้อ แน อิสรา
เอลชฺา้ ง คาโคลาโค อือย่า อับราฮัม ก้อง อางเจ้อ ซื้บลา คูช.ี
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ เลวี อาง
เจ้อ ปุโรหิต เพล่อ คูชี อือ นา ม่า อิส ราเอลชฺา้ ง คาโคลาโค
อือ ก้อง อางเกิ่งอางก้อ ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน กอ ปี่ แง.
6 จ้า ก่าซ้าด เมลคีเซเดค เลวี อางเจ้อ บ่ากงา ซื้บ ล้า. จ้า ยา
อับราฮัม ก้อง อางเกิ่งอางก้อ ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน กงา
บู้ ชี. แน ยา อับ ราฮัม พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่า น กงาบู้ ชี
แฮ้มางนา ก่ามป่อน ปี่ ชี. 7 กงูมู นี้ ง อางแบ คูยา้ , ชฺา้ ง ล่าที่
ฮื่อ แล่ง อือย่า ชฺา้ ง ล่าที่ อางอี้ อือนา ก่ามป่อน อางปี่ กงา
กาแน. 8 เลวี อางเจ้อ เวอ ปุโรหิต อางเกิง่ อางก้อ ทื่อแช่ ปูน
โย้เวอ ทื่อ ปูน กอ คูชี แฮ้ออ
ื ย่า ซฺี้ แอน คูง ญ้า. นี้ แม้แนยาว
กงู กงามย้าง คูแง, เมลคีเซเดค ปุโรหิต ซฺี้ แอ คูชี แฮ้ออ
ื ล่อ
บ่าปา ฮื่อ แล่แง แน, ไม้ พระคัมภีร ์ โย้เวอ ยา บ่าซฺี่ กาซื้ง แน
แต้ม ชี ป้าน่ อ. 9 ชฺา้ ง เลวี อางเจ้อ ซื้บล้า คูชี นี้ ออ
ื ย่า อับรา
ฮัม อางอ่า นอางซฺ้ือ. แน อับ ราฮัม ก่าซ้าด เมลคี เซเดค นา
อางเกิ่งอางก้อ ทื่อแช่ ปูนโย้เวอ ทื่อ ปูน ปี่ ชี. นี้ แม้แนยาว
เลวี มือ ก่าซ้าด เมลคี เซเดค นา อางเกิ่งอางก้อ ทื่อแช่ ปูน
โย้ เวอ ทื่อ ปูน ปี่ ชี แน ทื่อ ช่างกานญา. 10 จ้า ก่าซ้าด เมล
คีเซเดค อับราฮัม นา มย้าง เมอ, เลวี บ่าเกิด
่ กาซื้ง. จ้า บ้า
เจอล้อแม้เวิม มือ เลวี แน อับราฮัม ยาง อางฮู่ มาง เย่ด ทื่อ
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ลู่มทื่อเจ่อ กาน ญา.
11 พาจาว

มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ปี่ เมอ, ยา
เลวี อางเจ้อ อือนา คาตา ย้า ปุโรหิต เพล่อ ปี่ ชี.่ จ้า เลวี อาง
เจ้อ เวอ ปุโรหิต อือ ชฺา้ ง อือ นา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แฮ้ ยา่ , ชฺา้ ง
อือ นา กู ยา่ งกู เจ้อ แน บ่า ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงา กา, ไม้ จาว่า
แน ชฺา้ ง อือ นา อางฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา ม้า ม้า แน ยาว,
บ้า เจอฮาย ปุโรหิต ทื่อ ม่าง จา แล่ กาน แง. ปุโรหิต แฮ้ม้า
อาโรน ปุโรหิต เพล่อ ชี แฮ้ง แม้ แน บ่า อ่า, จ้า ยา ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค ปุโรหิต เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ปุโรหิต เพล่อ แง.
12 ไม้ ปุโรหิต อางลี้ บอางล่า ว เพ่น เมอ, โมเสส อางลี้ บอาง
ล่าว แฮ้ง คาตา ย้า เพ่น แง. 13-14 ปุโรหิต อางลี้บอางล่าว นี้
ย่า เพ่น ชี แน กงู มย้าง คูชี นี้ ย่า, ไม้ ปุโรหิต กงู จี่ เคอ นี้
ม้า พระเยซู ย้าเป. แน พระเยซู กงู จี่ วีด อางซื้ง นี้ ม้า เลวี
อางเจ้อ บ่ากงา ซื้บล้า, จ้า ยา ยูดาห์ อางเจ้อ ซื้บล้า ชี. แน
ปุโรหิต อือ อางมู โย้เวอ ยูดาห์ อางเจ้อ ซื้บล้า ชี แน ทื่อม่าง
แนม บ่า จา. ยาว โมเสส มือ บ่า กงา จี่ เคอ กางซื้ง ชฺา้ ง ยู
ดาห์ อางเจ้อ ซื้บล้า ชี อือย่า ปุโรหิต กงา เพล่อ แงแน.
พระเยซู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ แล แง
เมลคีเซเดค แม้แน
15 ปุโรหิต อางลี้ บอางล่า ว นี้ ย่า เพ่น ชี แน เจ้ง ย้า ฮาย
มย้าง ปี่ ชี,่ ไม้ เมล คี เซ เดค ปุโรหิต เพ ล่อ ชี แฮ้ง แม้ แน
ปุโรหิต ทื่อม่าง จา แล่ แง น้ อ. 16 แน ปุโรหิต นี้ ม้า เลวี อาง
เจ้อ บ่า กงา ซื้บ ล้า, ปุโรหิต อางลี้ บอางล่า ว เวอ ม่า ปุโรหิต
แช้ยู้ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. จ้า ยาง ปุโรหิต กงาเพล่อ ชี่ นี้ ยา่ , ไม้
จี่วด
ี ซฺี้ นื ง บ่าจา มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. 17 พระคัมภีร ์ โย้
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เวอ มอ ยาว นี้ แม้ แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้ แน ย้า, “นา เมลคี
เซเดค ปุโรหิต เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ปุโรหิต เพล่อ แล แง” ✡
แน.
18 อามือ อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน แฮ้ ยา
่ บ่า ไจ ก้าน, ไม้
อางลี้ บอางล่า ว อางอ้าน แฮ้ จองไจ บ่า จา. 19 ม้า ม้า นี้ ย่า
โมเสส อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ยา่ กู ยา่ งกู เจ้อ อือ นา ม้า ม้า แน
บ่า ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา. จ้า อามือ กงู นื งบาแก่น จ่า คูชี
นี้ ยา่ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง, ไม้ กงู นื งบาแก่น
จ่า คูชี นี้ ยา่ กงู นา ฮาย พาจาว มาง ก้อง แท้ แน กงาดื้ง ปี่
ล่าแง.
20 อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง แฮ้ยา
่ , ไม้ พาจาว
ม้า พระเยซู นา แช้ ยู้ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ
ปี่ ชี,่ ยาง สาบาน ฮาย ชี ชี แฮ้ง แม้ แน ย้า. จ้า ฮาก ปุโรหิต
กงา เพล่อ คูชี แฮ้ยา่ พาจาว ม้า สาบาน บ่า กงา ฮา. 21 จ้า
พระเยซู พาจาว มาง ยางนา สาบาน ฮาช่าง เมอ, ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงาเพล่อ ชี. แน พาจาว ม้า นี้ แม้แน
สาบาน ฮาย ชี,
“กงา สาบาน ฮาย ยา.
แน นื งบา บ่าเพ่น แล่ก้าน.
‘นา ปุโรหิต เพล่อ แล แง’ ” แน. ✡
22 สาบานจี่ ต่าง นี้ ยา
่ ฮาย มย้าง ปี่ แง, พระเยซู พี่ญ่าน เพ
ล่อ แง, ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่า
ปา แม่น แล่แง แน.
23 ปุโรหิต อางบย่า แน จา ชี นี้ ยา
่ , ไม้ ยองมู นี้ ยา่ ซฺี้ แอ
คูแง. แน ยองมู นี้ ย่า ล่า กาน บ่า ว่า แล แล่ กงากา. 24 จ้า
พระเยซู จี่ วด
ี จา แล แล่ แง. นี้ แม้ แนยาว ยา ปุโรหิต ล่า
กาน แฮ้ง ว่า แล แล่ง. 25 พระเยซู ชฺา้ ง คาโคลาโค พาจาว
✡
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มางนา ซฺ้า ล้า คูชี อือนา ปล่อง แง, ตื่น อามือ จาย จ้างจ้าง
เวอ เคอ ย้า, ไม้ ยา กูญ่าม ย้า จี่วด
ี แต่จา แง, ไม้ พาจาว มาง
นา ป้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า แล แล่ ปี่ ล่าแง แนนอ.
26 พระเยซู กงู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ กงา ซี้ง มาง

ย้าเป. ยา ชฺา้ ง อางเซิง่ อางซฺ้าง แน เจิน
้ เจ้อ อางซีอางบล่าบ
บ่าจา, ยา ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ ก้อง เจิก
่ อ่อก ชี. แน พาจาว
ม้า ยางนา มู่งท่า ดื้ง แล ปี่ ง ญ้า. 27 แน ยา ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
ปุโรหิต ยอคา อือ แม้ แน บ่า อ่า. ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต
อือย่า กูนืงกูนืง ย้า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ กงาท่าน คูแง. ต่องก่า
เวอ ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้งนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
ท่าน ปี่ เปิน แง, ไม้ ค่า ตอง อางโต แฮ้ง นา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่
เปิน น้ อ. ยาว น่ อง เวอ ยองมู แฮ้ง ค่ องช่าง อือ อางบล่าบ
แฮ้งนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ แง, ไม้ ค่องช่าง อือนา ฮาย
เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แนนอ. จ้า พระเยซู อางบล่าบ บ่าจา. ยา มู่ง
ท่า โย้ เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า. แน ยา
ค่าตอง อางโต แฮ้ง ไจ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือ อางบล่าบ
แฮ้งนา ท่าน ปี่ ชี, ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่ด ตีด เมอ
ย้า. แน ยา ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ อางบล่าบ แฮ้งนา ทื่อเทอ นี้ ง
ญา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ แง. 28 ม้าม้า นี้ ยา่ โมเสส อางลี้
บอางล่าว โย้เวอ, ชฺา้ ง อางบล่าบ อางจา อือนา แช้ยู้ ปุโรหิต
ยอคา เพล่อ ปี่ ชี.่ จ้า น่ อง นู้เวอ พาจาว มาง มือ ก่ามค่า
น อางซฺ่ือ ปี่ แล่ ช,ี่ แน สาบาน อางซฺ่ือ ฮา แล่ ช.ี่ ยา พาจา
วอางย่า เจิน
้ เจ้อ อางซีอางบล่าบ บ่าจา มางนา แช้ยู้ ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ แล ปี่ ชี.่
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พระเยซู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ เพล่อ แล
1 นี้ ยา
่ กงู อามือ อางเลิง่ ชา จี่ เคอ ย้าง ย้า, กงู เมอ ปุโรหิต
ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ จา แง. ยาง อางเม้ง แฮ้ยา่ พระเยซู
แน เป. ยา มู่งท่า เวอ พาจาว อางฮื่อ ม่าง ต่างอี่ ล่าม่า ป่า
กย่า ดื้ง แง. 2 ยา พาจาว มาง ตี อางเซฺิง่ อางซฺ้าง โย้เวอ ล่า
กาน ว่า ดื้ง แง. พาจาว มาง ตี อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ ยา่ พา
จาว มาง โบสถ์ ม้าม้า แฮ้งย้า เป. พาจาว มาง โบสถ์ ม้าม้า
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ บ่ากงา ชฺอ, จ้า จี่วด
ี อางซื้ง มาง ชฺอ ชี.
3 อ่า ซ่าง ปุโรหิต ยอคา เพล่อ แง, พาจาว มางนา อาง
เกิง่ ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ กงาท่าน แง. นี้ แม้ แนยาว
กงู ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ นี้ มาง มือ พาจาว มาง
นา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ กงาท่าน แง. 4 จาว่า แน ยาง ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ดื้ง ยาว, ยา ปุโรหิต บ่ากงา เพล่อ, ไม้ ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ปุโรหิต โมเสส อางลี้ บอางล่า ว เวอ ม่ายฮา ปี่ ชี่ แฮ้ง
แม้ แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ล่อ ท่าน อือ อางจา ลางย้า. 5 ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือ ล่ากาน ว่า นี้ ยา่ , มู่งท่า โย้
เวอ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง ล่ากาน ว่า แฮ้ง ฮาย
มย้าง ปี่ แง. โมเสส เต็นท์ พาจาวไว้ยา้ ชา ชฺอ เมอ อางเลิง่
ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า. พาจาว ม้า ยางนา นี้ แม้แน ม่า ชี,
“แม่น แน แล่ม แล่ โว! นาง กงาก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง เมอ,
กงา นางนา ตาแซ้ ท่า โย้เวอ เต็นท์ พาจาวไว้ยา้ ฮาย มย้าง
ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน กูยา่ งกูเจ้อ แน ชฺอ โว!” แน. 6 จ้า ปุโรหิต
ล่ากาน พาจาว มาง พระเยซู นา ม่าย ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ , พาจาว
มาง ฮากนา ม่า ว่า ปี่ ชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แง, ไม้ ยา กงู ปา
ปาย ย้า พาจาว มางนา จี่ ชา่ ง แง. ทื่อ ช่างกานญา ก่ามค่า
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น อางซฺ่ือ พาจาว มาง พระเยซู นา ไจ ชฺา้ ง อือนา ปี่ ลือ ปี่ ชี่
แฮ้ง มือ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แง, ไม้ ก่าม
ค่าน อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา จองไจ
จา แล่แง.
7 ไม้ ก่ามค่า น อางอ้าน แฮ้ง กู ยา
่ งกู เจ้อ แน แม่น ยาว,
ก่ามค่าน อางซฺ่ือ บ่าจา แล่ เวิม อางกงา ย้า. 8 จ้า พาจาว ม้า
ยิวชฺา้ ง อือนา นี้ แม้แน จี่ แง,
“กงา ยิว อางเจ้ ออางจาด ชฺา้ ง อือ นา ก่ามค่า น อางซฺ่ือ ปี่
ย้าง แท้ ล้า อางญ่าม ชา เคิน ล้างญ้า.
9 ค้าแต้

เวอ กงาย่า ยอง อางฮู่ อางพี่ อือนา ประเทศ อียป
ิ ต์
โย้เวอ ซฺ่ืย อ่อก ลือ เมอ, ก่ามค่าน ปี่ แอ.

จ้า ก่ามค่าน อางซฺ่ือ นี้ ยา่ กงา ยอง อางฮู่ อางพี่ อือนา ก่าม
ค่าน ปี่ ชี แฮ้งนา บ่าตู่,
ไม้ ยองมู นี้ ยา่ กงา ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งนา บ่าฮายเค่
แล่คู.

นี้ แม้แนยาว กงา ยองนา บ่าตี่นบ่าต่อง แล่ก้าน.
10 นี้ ยา
่ กงา ยิว อางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือนา ก่ามค่าน อางซฺ่ือ
ชา ปี่ ย้าง ย้า.
อางนื ง อางญ่าม แฮ้ญ่าม ปูน ช่า ยาว, กงาย่า กงา อางลี้
บอางล่า ว นี้ ง ยอง ก่า มกืด โย้ เวอ กาน อ้อ งแล ปี่
แน.
แน ยอง นื งบา โย้เวอ กงา อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง แต้ม กาน
แน.
กงา ยอง พาจาว เพล่อ แน, แน ยองมู นี้ ยา่ กงา ชฺา้ ง เพล่อ
คูแง.
11 ยองมู

นี้ ยา่ ค่าตอง ยูม
้ ต่องยูม
้ ทาง แน ค่าตอง ม้องน้าม
อือนา นี้ แม้แน บ่ากงา ม่าอูบ
่ คู,
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‘จี่ วด
ี อางซื้ง มางนา แบกงา กาโว!’ แน, ไม้ ยองมู คาโคลา
โค นี้ ยา่ กงานา อางแบล่ากงากา แอ่ ย้า.
ตื่น ชฺา้ ง ล่าที่ อางอี เวอ จาย ชฺา้ ง ล่าที่ อางฮื่อ เวอ เคอ ย้า,
12 ไม้ กงา ยอง อางเลิง
่ บ่าแม่น ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู,่
แน ยอง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา บ่าเย่ง ซฺ้า แล่ก้าน.”
✡
13 พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺ่ ือ นี้ งนา จี่เคอ เมอ, ยา ก่าม
ค่าน อางอ้าน แฮ้ง อามือ อางนื ง อางญ่าม นู้เวอ บ่าไจ ก้าน,
แน บ่ามล่างยาว อางลี้ บอางล่าว อางอ้าน นี้ งมือ โปยว แอ
แง.

9

ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้งแม้แน พาจาว มางนา ไว้ ย้าง
อางอ้าน แฮ้ยา่ พาจาว มางนา ไว้ อางลี้บอาง
ล่า ว แฮ้ง จา แง. แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ ชฺอ อางลี้
บอางล่าว แฮ้ง จา แง. 2-3 แฮ้งย้า ยิวชฺา้ ง อืม เต็นท์ อางฮื่อ
ทื่อลาง เทิง ชี. ยาว พามาน เทิง อางฮ้อง 2 ฮ้อง แต่ง ชี. อาง
ฮ้อง ที่ 1 ม้า “อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง” แน ฮ้าว แง. อางฮ้อ
ง คล้าว โย้เวอ ต่องซฺ่ือลานตื้งย้า แน โต จา แง. แน โต ท่า
โย้เวอ ค้านู้มป่าง พาจาว มางนา ไว้เซฺ้อ จา แง. ยาว อางฮ้อ
ง ที่ 2 ม้า “อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ ” แน ฮ้าว แง.
4 อางฮ้อ ง คล้า ว โย้ เวอ อางเกิ่ งอางฮ้อ ม พี ท่านย่า จา แง.
อางเกิ่งอางฮ้อม พีท่านย่า แฮ้ยา่ ค่าม แฮ้ง ไจ แต่ง ชี. แน
อางฮีบ
้ ทื่อฮีบ
้ จา แง. อางฮีบ
้ นี้ ม้า, “พาจาว มาง ก่ามค่าน
อางฮีบ
้ ” แน ฮ้าว แง. ล่าไม อางแพ้น คาโคลาโค ไจ อางฮีบ
้
แต่ง ชี แฮ้ยา่ ค่าม ต่า โค ชี. อางฮีบ
้ คล้าว โย้เวอ อูง้ อางย่า
ทื่อ ซื่อ จา แง. อูง้ อางย่า แฮ้ยา่ ค่าม ไจ แต่ง ชี. แน มานา
1 ก่ามค่าน

✡

8:12 8:12 เยเรมีย์ 31:31-34

ฮีบรู 9:5

26

ฮีบรู 9:9

มู่งท่าจฺ่าเกิง่ ย่าง กาน ชี ชี. แน อางฮีบ
้ คล้าว โย้เวอ อาโรน
ล่า ไมต้ามท้อ อางพ่า อางด่อ แต่ อ่อก ล้า ชี ยา้ ง คาตา จา
แง. แน ลอบา อางแพ้น 2 แพ้น อางลี้ บอางล่าว ทื่อแช่ ข้อ
แต้ม ชี ชียา้ ง คาตา จา แง. 5 อางฮีบ
้ ท่า โย้เวอ เท่วาด่า ฮูบ
่
ปาน 2 โต จา แง. เท่ วาด่า ฮูบ
่ ปาน แฮ้ยา่ อางต้อง จา แง,
กาโต 2 ต้อง กาแน. เท่ วาด่า ฮูบ
่ ปาน 2 โต นี้ ย่า กงู นา พา
จาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง เย้งซฺ้า ปี่ ล่าแง. เท่วาด่า ฮูบ
่ ปาน
2 โต แฮ้ ยา่ อางต้อง แฮ้ง กลาง คื้น แล ปี่ ยาว, อางฮีบ
้ ตู่
กาบ ปุโรหิต ยอคา อือ ซฺี่ ท่าน, ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก
ปี่ ชี่ แฮ้ต้าด พื่ง ชี ชี. จ้า อามือ กงู อางเลิง่ นี้ เลิง่ นา โค แน
บ่าม่า ล่าตอ กา, ไม้ ม่า ล่า ญ่าม บ่าจา.
6 โบสถ์ โย้เวอ อางเกิง
ื กอ ชี เปิน ยาว, ปุโรหิต
่ อางก้อ นี้ ออ

อืม มือ กูนืง ย้า อางฮ้อง ที่ 1 มางก้อง อ้องแล คูแง, ไม้ พา
จาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง แนนอ, อางลี้ บอางล่าว เวอ
ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. 7 จ้า อางฮ้อง ที่ 2 มางก้อง เวอ ปุโรหิต
ยอคา มาง ญา อ้องแล กงากา แง. แน ยา กาปี กาเทอ กาน
ญา อ้องแล แง. แน ยา ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงา ฮ้าน อ้องแล พาจาว
มางนา ท่าน แล แง, ไม้ ค่าตอง นา ฮาย อางบล่าบ เซฺิง่ ซฺ้าง
ปี่ แง แนนอ. แน ยิวชฺา้ ง บ่าแบจ่าแล่ แน อางบล่าบ ฮา คูชี
อือนา ฮาย อางบล่าบ เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง แนนอ. 8 อางค่ องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ม้า อางเลิง่ นี้ เลิง่ ไจ ม่ายแบ ปี่ แง. อาง
ฮ้อง ที่ 2 โย้เวอ อ้อง แลย้า แฮ้ยา่ บ่าพอง กาซื้ง, ไม้ อามืม
กงูมู นี้ ยา่ เต็นท์ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ ศาสนา พิธี ฮา คูแง, ก่าม
ค่าน อางอ้าน เวอ ม่าย ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. 9 ยาว นี้ ยา่ เพ้ก
เต้ม ฮาย แบ ปี่ แง, อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ พา
จาว มางนา ท่าน แฮ้ยา่ , ชฺา้ ง ท่าน ฮู มาง นื งบา แฮ้งนา ม้า
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ม้า แน บ่า ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงา กาแน. 10 ไม้ อางลี้ บอางล่า
ว นี้ อือ ย่า จฺ่าต้าง อางเลิง่ แน ชี่ ปู้ พิธี กานแอ. ปีน แตปีน
นา แน ชฺา้ ง นื งบา แฮ้งนา อางบล่าบ เวอ บ่าฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่
กงากา. จ้า ชฺา้ ง อือย่า อางลี้บอางล่าว นี้ ออ
ื เจ้อ กงาฮายเค่
คูแง. พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว อางซฺ่ือ แฮ้ง ปี่ เมอ เคอ.
พระเยซู ซฺี่ กงูนา อางบล่าบ ชอ ล่าง ย้าง
11 จ้า

อามื้อ พระเยซูคริสต์ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่
กงา เพ ล่อ ญ้า, ก่าม ค่า น อางซฺ่ือ แฮ้ง แม้ แน. ก่าม ค่า น
อางซฺ่ือ นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ แง.
แน พระเยซูคริสต์ มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ้อง แลน
ญ้า เป. มู่ง ท่า โย้เวอ โบสถ์ อางฮื่อ นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
โบสถ์ อางฮื่อ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แม่น แล่ แง, ไม้ มู่ง ท่า โย้ เวอ
โบสถ์ นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่ากงา ชฺอ แน ชฺา้ งอางเมิง มาง เฮอ บ่าอ่า.
12 พระเยซูคริสต์ อางฮ้อง อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ อางคล้า
ว โย้เวอ อ้องแล นี้ ยา่ , ยา ทื่อเทอ นี้ ง ญา อ้องแล แง. จ้า ยา
แพแล ซฺี่ แน อ่ามย่าง อางย่า ซฺี่ บ่า กงา ฮ้าน ท่าน แล. จ้า
ยา ค่า ตอง ซฺี่ แฮ้ง ไจ ท่าน ชี, ไม้ กงู นา อางบล่า บ กงาปูน
แล ปี่ ล่าง แนนอ, 13 ค้าแต้ เวอ อางลี้ บอางล่าว นี้ ยา่ จาว่า
แน อ่า ซ่าง บ้า เจอ ฮา ยาว ค่า ตอง อางโต แฮ้ง นา ฮา อาง
ลี้ บอางล่า ว ซี ปี่ แง. ชฺา้ ง แฮ้ม้า ย่า จามปีน ย้า ปุโรหิต อือ
ก้อง อ่ามย่าง อางฮู้ ซฺี่ แน แกะ ซฺี่ แฮ้ง กงา ปยา แล่แง. แน
จามปีน ย้า อ่ามย่าง อางบา พี ยาว บีย
่ า่ วค้าล้า เพล่อ ชี แฮ้ง
ล้าง เวอ กาน ยาว กงาปยา แล่ แง, ไม้ ค่าตอง อางโต แฮ้ง
นา ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง แนนอ. อ่ามย่าง อางบา นี้ ยา่ อางนู่ม อือ
แช้ยู้ แง. แน พี ท่าน ยาว บี่ยา่ วค้าล้า เพล่อ ชี แฮ้ง ไจ แง.
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14 จ้า

พระเยซู ซฺี่ นี้ ยา่ แฮ้ ล่อ บ่า ปา แม่น แง. อางค่ องอาง
ล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ซฺี้ นื ง บ่าจา ม้าย่า พระเยซู นา ปล่อง ชี.
แน พระเยซู ค่า ตอง อางโต แฮ้ง นา ฮาย อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
เพล่อ ปี่ ชี.่ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ นี้ ม้า ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบ อาง
ฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา ม้า ม้า ย้า. นี้ แม้ แนยาว กงูมู นี้ ง มือ
อางลี้บอางล่าว เวอ พิธี จองไจ บ่าจา แฮ้งนา นื งบาบ่ากงาชี
คาเป. จ้า กงูมู นี้ ยา่ พาจาว อางแต่ มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คู
ปายา, ยาง กงูนา ฮา ปี่ ล่าซี่ แฮ้งแม้แน.
15

นี้ งย้า พระเยซู คริสต์ ก่ามค่า น อางซฺ่ือ แฮ้ง ชฺา้ ง อือ
นา ฮ้าน ปี่ ลือ ชี นี้ ย่า, ไม้ ชฺา้ ง พาจาว มาง แช้ ยู้ ชี อือ นา
ก่ามป่อน โค นื ง บ่าจา แฮ้ง กงาบู้ ปี่ แง แนนอ, พาจาว มาง
ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา อา
งบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง, ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ก่ามค่าน อางอ้าน
แฮ้ง ฮายเค่ เมอ, อางบล่าบ ฮาย คู ป้าน่ อ.
16

ล้อ เกิง้ เวอ พินัยกรรม จา แง, จามปีน ย้า กงาฮาย
มย้าง ปี่ เปิน แง, ชฺา้ ง พินัยกรรม แต่ง ชี่ แฮ้ ม้า ม้า ม้า ย้า
ซฺี้ ชี แน, 17 ไม้ พินัยกรรม นี้ ยา่ ชฺา้ ง แต่ง ชี่ มาง ซฺี้ เมิน ญา
ไจ กงา กาแง. จ้า จาว่าแน ยาง บ่าซฺี่ ยาว พินัยกรรม แฮ้ง
มือ เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่า จา. 18 นี้ งย้า โมเสส อางลี้ บอางล่า ว
โย้เวอ ซ้าด แซ่ ยาว ซฺี่ แฮ้ง ไจ ท่าน นี้ ยา่ , 19 ไม้ โมเสส มือ
อางลี้บอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค แฮ้ง
ยิวชฺา้ ง อือนา อ้าน น้า ปี่ เปิน ยาว, อ่ามย่าง อางย่า ซฺี่, แพแล
ซฺี่ แฮ้ง ล้าง โย้เวอ ซูน ชี. ยาว ยาง มือ หุสบ ล่างาม แน แกะ
อางมื่อ อางแน้ แฮ้ง ไจ จูบ อางลี้บอางล่าว ปาบ โย้เวอ ปยา
กาน ชี. แน ตื่น ยิวชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า ปยา กาน
ชี. 20 ยาว โมเสส มือ นี้ แม้แน จี่ ชี, “ซฺี่ นี้ ยา่ ก่ามค่าน อางช่า
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ย่าง เป. พาจาว ม้า นองนา ม่า ก่ามค่าน นี้ งนา ฮายเค่ ปี่ ล่า
แง” แน.✡ 21 ยาว โมเสส มือ ซฺี่ แฮ้ง พาจาว มาง เต็นท์ อาง
ฮื่อ โย้เวอ ปยา กาน ชี. แน อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค พา
จาว มางนา ไว้ เมอ ไจ เซฺ่อ อือ เมอ คาตา ย้า ปยา กาน ชี.
22 ม้าม้า นี้ ยา
่ โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ป้าดจา กูยา่ งกู
เจ้อ ย้า ซฺี่ กงาไจ ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง. จ้า ซฺี่ บ่าเซฺ่อ อ่อก ล้า
ยาว ชฺา้ ง อืม มือ อางซีอางบล่าบ บ่ากงา ปูน แล่ เย.
พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ แฮ้งนา ก่างพยา อางกงา
นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่ งอา
งก้อ มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์ แน อางเกิง่ อางก้อ อือ แม้แน แต่ง
ชี แฮ้ยา่ , ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงาไจ ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ แง. จ้า มู่งท่า
เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่ งอางก้อ แฮ้ง นา ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ง นี้
ย่า, อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน แม่น แล่ง
อือ กงาไจ แง, 24 ไม้ พระเยซูคริสต์ อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง
เลิน
่ เลิน
่ ชฺา้ ง อือ แต่ง ชี โย้ เวอ บ่า กงา อ้อง แล. ชฺา้ ง อือ
อางฮ้อ ง อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แต่ง ชี แฮ้ ยา่ มู่ง ท่า โย้
เวอ อางฮ้อ ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ แฮ้ง แม้ แน แต่ง ชี.
จ้า ม้าม้า นี้ ยา่ ยา มู่งท่า โย้เวอ ตา แลน ชี. แน อามื้อ ยา กงู
ปาปาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ดื้ง ชี. 25 พระเยซูคริสต์ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือ แม้แน บ่าอ่า. ชฺา้ งอางเมิง
นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือย่า อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่
โย้เวอ กูปี ย้า ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงาฮ้าน ท่าน แล แง. จ้า พระเยซู
คริสต์ ยาง อางโต แฮ้ง ไจ ท่าน ชี. แน ยา ไล เทอ แน บ่ากงา
ท่าน, 26 ไม้ แฮ้แม้ บ่าอ่ายาว พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ชฺา้
งอางเมิง แต่ง เปิน เมอ จาย ย้า, ค่าตอง อางโต แฮ้ง ไล เทอ
23
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แน กงาท่าน จ่า แล่ แง. จ้า อามื้อ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางนื
งอางญ่าม ลีน ย้าง แท้ ล้า ชาเคิน ล้างญ้า. แน พระเยซู ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ แน อ้อง ล้า ชี นี้ กงา คางญ้า, ไม้ ค่า
ตอง อางโต แฮ้ง ท่าน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว, อางบ
ล่าบ อือนา โค แน ก่างพยา วี แง แนนอ.
27 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือย่า ทื่อเทอ นี้ ง ญา ซฺี้ แง. ยาว น่ อง
โย้เวอ พาจาว มาง ชฺา้ งซฺี้ แอ คูชี อือนา ต้าดต่อน แง. 28 พระ
เยซู คริสต์ มือ ทื่อ ช่างกานญา. ยา ค่าตอง อางโต แฮ้ง ทื่อ
เทอ นี้ ง ญา ท่าน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ แง, ไม้ ชฺา้ ง อา
งบย่า อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ ง แนนอ. แน ยา ชฺา้ งอาง
เมิง นู้เวอ ทื่อเทอ อ้อง ล้า แล่แง, จ้า ยาง นี้ เทอ ลือ นี้ ยา่ อา
งบล่าบ อือนา ก่างพยา ลืง บ่าอ่า, จ้า ยา ชฺา้ ง ยางนา ล่อ คูง
อือนา จี่วด
ี ม้าม้า จา แล ปี่ แง.

10

พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง อือนา ฮา อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง แล
ปี่ ชี่ ย้าง
1 โมเสส อางลี้ บอางล่า ว นี้ ย่า อางเลิง
่ อางแม่น ปีน แต
ปีน นา ม้า ม้า ย่าง บ่า อ่า, จ้า โมเสส อางลี้ บอางล่า ว นี้ ย่า
อางเลิง่ อางแม่น ปีนแตปีนนา ม้าม้า อามื้อ ชา ลือ แฮ้ง เก้
เก้ชา่ ง กานแอ. นี้ แม้แนยาว โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ
ปุโรหิต ยอคา อือ นา ม่าย อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา
กูปี กูปี แน ท่าน ปี่ แฮ้ ยา่ , ชฺา้ ง พาจาว มางนา บอกไว้ ลา
คูชี อือนา อางบล่าบ เวอ ม้าม้า แน บ่าฮา เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา,
2 ไม้ จาว่าแน โมเสส อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ ยาว, ชฺา
้ ง
พาจาว มางนา บอกไว้ ล้า ชี อือนา อางบล่าบ เวอ ม้าม้า แน
อางฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ กงากา แน ยาว, ชฺา้ ง อืม เจิน
้ เจ้อ อาง
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เกิง่ ท่านเซฺ่อ บ่าท่าน แล่ คู ก้าน, ไม้ ยองนา ฮาย อางบล่าบ
เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ นี้ ยา่ ทื่อ เทอ นี้ ง กงา คางญ้า. แน ยอง อา
งบล่าบ ฮา เมอ ยอง นื งบา แฮ้ง ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อาง
ซี แน บ่าม่า แบ ปี่ เป. 3 บ้าเจอล้อแม้เวิม จาคาปี่ ว อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ ท่าน นี้ ย่า ชฺา้ ง อือ นา ฮาย ค่า ตอง อางบล่า บ ฮา
ชี แฮ้ง กูปี ย้า เย้ง ซฺ้า ปี่ แง, 4 ไม้ อ่ามย่าง อางฮู้ อือ ซฺี่ แน
แพแล อือ ซฺี่ นี้ ยา่ อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก กงา กาเป.
5 นี้ งย้า พระเยซูคริสต์ ชฺา
้ งอางเมิง นู้เวอ อ้อง ล้า เมอ พา
จาว มางนา นี้ แม้แน จี่ชา่ ง ชี นี้ ยา่ ,
“พาจาว เวอ, นาย่า ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ บ่า
กงา ซี้.”
“จ้า นา กงานา ชฺา้ ง อางโต นี้ ง ซฺ้า ชี ล่างญ้า, ไม้ กงา
นา ไจ ท่าน ปี่ ล่าแง แนนอ.”
6 “พาจาว เวอ, นาย่า ซ้าดพี ท่านเซฺ่อ กู ยา
่ งกู เจ้อ อือ นา นื
งบาบ่าจาบ.”
“แน นาย่า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ อางบล่าบชออ่อก อือนา นื
งบาบ่าจาบ.”
7 “ยาว กงา นางนา นี้ แม้แน ม่า ล่าง, ‘เอ้อ พาจาว เวอ, กงา
นู้เวอ เป, กงา นาง กงานา ฮา ปี่ ล่า ซี่ แฮ้ง ฮา ลือ แง,
พระคัมภีร ์ โย้เวอ กงานา มอ ชี ล่า ชี่ แฮ้ง แม้ แน.’ ”
✡
8 ต่องก่า เวอ พระเยซูคริสต์ นี้ แม้แน จี่ แง, “พาจาว เวอ,
นา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ, ซ้าดพี ท่านเซฺ่อ แน
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แฮ้งนา บ่า
กงา ซี้ แน นื งบาบ่าจาบ” แน. (โมเสส อางลี้ บอางล่าว เวอ
ยิวชฺา้ ง อือนา นี้ แม้ แน ม่า ฮา ปี่ เวิม) 9 ยาว พระเยซู คริสต์
มือ นี้ แม้ แน จี่ แล่ ช,ี่ “เอ้อ พาจาว เวอ, กงา นู้เวอ เป, กงา
✡
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นาง กงานา ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แฮ้ง ฮา ลือ แง” แน. แฮ้งย้า พา
จาว มาง มือ อางลี้บอางล่าว อางอ้าน เวอ ซ้าดท่าน แฮ้ง วี
ชี. ยาว อางลี้ บอางล่าว อางซฺ่ือ แต่ง แล่ ช.ี่ อางลี้ บอางล่าว
อางซฺ่ือ เวอ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ยาง
อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว ท่าน ชี แฮ้งย้า
เป, 10 ไม้ พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ยางนา ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้
แน ฮา ป้าน่ อ. นี้ แม้แนยาว อามือ กงูมู คาโคลาโค นี้ ง มือ
อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง คูง ญา, ไม้ พระเยซู คริสต์ ยาง อาง
โต แฮ้ง ไจ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว ท่าน ชี แฮ้ง ปา
ปาย ย้า. แน ยา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ทื่อเทอ นี้ ง ญา ท่าน แง,
ไม้ ทื่อเทอ นี้ ง มือ กงูนา ฮาย อางบล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง แล ปี่
ล่าง ญ้าเป.
11 ยิวชฺา
้ ง

ปุโรหิต คาโคลาโค อือย่า กูนืงกูนืง ย้า พาจาว
มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง, แน ยองมู นี้ ยา่ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
ตู้ ลางกา แน ไลเทอ ย้า กงาท่าน คูแง. จ้า อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ
แฮ้ออ
ื ย่า อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก กงากา. 12 จ้า พระเยซูคริสต์
น่ อง โย้เวอ ค่าตอง อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่
ยาว, ยาง อางโต แฮ้ง ทื่อเทอ ท่าน ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบช
ออ่อก แล ปี่ ยาว, พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แลง
ญา. 13 ยาว อามื้อ ยา มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง ล่อ แง, พาจาว มาง
ชฺา้ ง พระเยซู คริสต์ นา เม้อ อือ นา พระเยซู คริสต์ ล่า คื่อ โบ้
ยย้า เพล่อ ชี ช้อด แน ฮา เพล่อ เปิน ปี่ เมอ เคอ, 14 ไม้ พระ
เยซูคริสต์ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ทื่อเทอ ท่าน ชี่ แฮ้ยา่ , ชฺา้ ง อางบ
ล่าบ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ชี อือนา ฮาย ม้าม้า แน เซฺิง่ ซฺ้าง แล แล่ ปี่
แง เป.
15-16

แน นี้ เลิง่ ย่า อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง มาง
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กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่าแง. ต่องก่า เวอ จี่วด
ี อางซื้ง ม้า นี้
แม้แน จี่ แง,
“นี้ ยา่ กงา ก่ามค่าน อางซฺ่ือ กงา ค่าตอง ชฺา้ ง อือนา ปี่ ย้าง
เป.
กาญ่าม เวอ กงาย่า ยองมู แฮ้งนา กงา อางลี้บอางล่า
ว แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ปี่ แน.
ยาว กงาย่า ยอง นื งบา โย้ เวอ กงา อางลี้ บอางล่า ว แฮ้ง
แต้ม กาน แง” แน. ✡
17 ยาว พาจาว มาง นี้ แม้ แน จี่ แล่ แง, “กงาย่า ยอง อางบ
ล่าบ แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี อือนา โค ย้า ลู้ม แล่
แง” แน.
18 นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง ชฺา
้ ง อือ อางบล่า บ แฮ้ง นา
อางซี บ่ายู่ ยาว, อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ชฺา้ ง อือนา อางบล่า
บชออ่อก ปี่ แฮ้ง มือ บ่าฮาย แล แล่ เวิม อางกงา ย้า.
พาจาว มาง ก้อง แท้ แน อ้อง ล้า ย้าง
19-20 คริสเตียนม้ องน้า ม เวอ, พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้ยา
่ , ไม้ กงู
นา อางฮ้อง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ กงา อ้องแล ปี่
ล่าแง แนนอ, ไม้ กงูมู นี้ งนา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ปี่
ล่าง แนนอ, เจิน
ี อางซฺ่ือ
้ เจ้อ นา บ่าแค แน. แน กงู นา จี่วด
จา ปี่ ล่า แง แนนอ. 21 กงู เมอ ปุโรหิต ยอคา ล่า ที่ อางฮื่อ
จา แง. แน ยา พาจาว มาง ยูม
้ คล้าว ชฺา้ ง อือนา ฮูพลา แง.
22 นี้ แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ งมือ ปี นแตปี นนา แน พา
จาว มาง ก้อง แท้ แน อ้อง ลาน คู ปาว, ไม้ พาจาว มางนา
ม้า ม้า แน นื งบาชี ปาปาย แน. กงู นื งบา นี้ ยา่ อางซี อางบ
ล่า บ เวอ เซฺิง่ ซฺ้าง ล้างญ้า, ไม้ พระเยซู คริสต์ ซฺี่ ย่าง กงู นา
ปยา ล่า ป้าน่ อ. แน กงู อางโต นี้ ยา่ เซฺิง่ ซฺ้าง ล้างญ้า, ไม้ ล้าง
✡
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อางเซฺิง่ อางซฺ้าง ย่าง กงู อางโต แฮ้งนา ชีป
่ ู ล่า ป้าน่ อ. 23 กงู
อางเลิง่ นื งบาแก่น จ่า ชี่ แฮ้ง ปีน แตปีน นา แน นื งบาแก่น
จ่า แลน แล่ คูโว, ไม้ พาจาว กงู นา ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ม้า
นื งบาอางชี กงา กานอ.
ปล่องวาน ลางกา โว, แน นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา โว!
24 ตี่นต้อง ฮูพลา ลางกา โว, ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้ งนา นื
งบาแฮ่ง จา ลากฮูม ลางกา ปี่ เซฺ้อ, แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา
ปี่ เซฺ้อ. 25 กงู ยา่ ทื่ งกง่า แน พาจาว มางนา ไว้ แฮ้งนา บ่าวี
คูโจ, ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน, จ้า อางอ้าน แฮ้ง ล่อ
บ่าปา แน นื งบาแฮ่ง ปี่ ลางกา โว, ไม้ นองมู นี้ ง อางแบ คู
ย้า พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ นื ง ย่าง แท้ ชา เคิน ล้างญ้า
แน.
พาจาว มางนา บ่าฮื่น โจ!

26 จาว่าแน กงูมู นี้ ง อางเลิง
่ ม้าม้า แฮ้ง แบน คู ยาว, ป่อง

ฮ่าน แน อางซีอางบล่าบ ฮาย แลน แล่ คู ยาว, อางเกิง่ ท่าน
เซฺ่อ กู ยา่ งกู เจ้อ อืม กงู นา อางบล่า บ บ่า ชอ อ่อก ล่า กงา
กาเป. 27 จ้า กงู พาจาว มาง ต้าดต่อ น แฮ้นืง นา กงาแค
คูแง, แน บี่ท่อ นาบาตา อางล้อง ชฺา้ ง พาจาว มางนา บ่าน่า
จ่าง อือนา ก่างพยา แฮ้งนา กงาแค คูแง. 28 อ่าซ่าง โมเสส
อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮายเค่ แง, พี่ญ่าน 2-3 คู่น จา ยาว,
ชฺา้ ง แฮ้มางนา แซ่ แง. 29 นี้ แม้ แนยาว ชฺา้ ง พาจาวอางย่า
มางนา วี ชี อือ ก้อง บ้า เจอ ตอล้า แง? ชฺา้ ง นี้ อือ พระเยซู
ซฺี่ กงูนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ ชี่ แฮ้งนา อางฮู่ บ่าจา แน เย้ง
คูแง. แน อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง กงูนา ลากซื่งกง่า
กย้า ล่าชี่ มางนา ฮูยา้ คูแง. ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ฮาก ล่อบ่าปา แน
วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้ง ซูม แง, 30 ไม้ กงูมู นี้ ยา่ พาจาว นี้ แม้แน จี่
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ชี มางนา อางแบ กงา กาย้า, “กงา ชฺา้ ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา
ชี อือนา อางซี กงายู้ แง. กงา ยองนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ ง” แน ยา
นี้ แม้แน จี่ แล่แง, “กงาย่า กงา ชฺา้ ง อือนา อางซี ต้าดต่อน
แง” แน. ✡ 31 พาจาว อางแต่ ม่าง วีบ
่ ่ากไจ ปี่ นี้ ยา่ นาบาตา
แคแล่เกิง่ เป.
ก่ามโอ่ด จา โว แน บ่าแค โจ!
นอง เวอ, ค่าตอง นา เย้ง ซฺ้า จ่าแล่
คู โว, ค้าแต้ เวอ ค่าตอง บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. น่ อง เวอ
พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ยาว, ไลย่างไลเจ้อ
ย้า กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูช.ี จ้า นอ บ่าตื่อกาน คู. 33 กา
เทอกา ฮาก นองนา ฮูยา้ คาม ล่า คูแง. กาเทอกา นองมู
นี้ ง มือ ชฺา้ ง ฮาก คาม คูชี อือนา ปล่อง คูแง, นอ ยองก้อง ทื่
งกง่าล้างกง้า ย้า โอ้ด ตูก พานลาบ้าบ คูแง. 34 นองมู นี้ ยา่
คริสเตียนชฺา้ ง คอก เวอ ล้อง ชี คูชี อือนา ซื่งกง่ากย้า ปล่อง
คูแง. แน นอ ฮาก นอง อางเกิง่ แฮ้ง ย่าด ยู้ ล่า เมอ กย่า
งม่อนซ้า คูแง, ไม้ นอ อางแบ นอ กาญ่าม เวอ, นอ นี้ ล่อบ่า
ปา แน อางเกิง่ อางแม่น แฮ้ง กงาบู้ คูง แน, แน นอง กงาบู้
คูง แฮ้ยา่ อางเกิง่ ม้าม้า โปยว นื ง บ่าจา แน.
35 นี้ แม้แนยาว นองมู นี้ ง มือ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง
นา บ่าว่าง คูโจ, ไม้ พาจาว มางนา นื งบาชี นี้ ยา่ นองนา ฮาย
ก่ามป่อน อางฮื่อ กงาบู้ ปี่ ล่าแง. 36 นองมู นี้ ยา่ ก่ามโอ่ด กงา
ไจ คูแง, ไม้ นองนา ฮา พาจาว มาง นื งบาจาบวา แน ฮายเค่
กงา ปี่ ล่าแง แนนอ. ยาว นองมู นี้ ง มือ ยาง ก่ามป่อน ปี่ ล่า
แง แน ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง. 37 พระคัมภีร ์ เวอ
นี้ แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
32 คริสเตียนม้องน้าม
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“บ่า มล่างยาว ชฺา้ ง อามือ ชา ลือ แงแน ชี่ แฮ้ มาง เคอ ลือ
แง.
แน ยา อางไว่ ย้า ลือ แง.
38 แน ชฺา
้ ง กงา นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือย่า, กงานา
นื งบาชี ล่า ปาปาย จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูแง.
จ้า ยองมู โย้เวอ อ่าซ่าง กงานา นื งบาชี ล่าง แฮ้ง ว่าง
แง, กงาม มือ ชฺา้ ง แฮ้มางนา นื งบาบ่าจาบ.” ✡
39 จ้า

กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง ว่าง
ยาว ก่างพยา แอ คูชี แฮ้ออ
ื บ่าอ่า, จ้า กงูมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง พาจาว
มางนา นื งบาชี ยาว จี่วด
ี ม้าม้า กงาบู้ แล คูชี อือ ย้าเป.
นื งบาชี ย้าง

11

1 นี้ แม้แนยาว พาจาว มางนา นื งบาชี นี้ ยา
่ กงูนา ฮาย แบ

ปี่ ล่าแง, กงูยา่ กงู นื งบาแก่นจ่า ชี่ อางเลิง่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง
แน. ยาว นื งบาชี แน เจ่อ นี้ ยา่ กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าแง, ม้าง
ม้าเจ้อ กงู บ่าฮู มย้าง กงา กาง อือ อางจา ม้าม้า ย้าแน, 2 ไม้
ค้าแต้ ชฺา้ ง อือย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง. แฮ้งย้า พา
จาว มาง ยองนา นื งบาจาบ แง,
3 ไม้ กงู พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี นี้ งย้า, กงูนา ฮาย แบ
ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้า ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ กูยา่ งกูเจ้อ แต่ง ล้า
ปี่ ชี่ แน. นี้ แม้แนยาว กูยา่ งกูเจ้อ อางฮู มย้าง กงา กาง อือ
ย่า, กูยา่ งกูเจ้อ บ่าฮู มย้าง กงา กาง อือก้อง แต่ง จายล้า ปี่
ชี่ เป.
4 ไม้ อาเบล พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้งย้า, ยาง อางเกิง
่
ท่านเซฺ่อ คาอิน อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน แม่น
แล่ง แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮ้ยา่ . อาเบล พาจาว มาง
✡ 10:38 10:38 ฮาบากุก 2:3-4
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ล้าก้า โย้เวอ อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง อือ ฮา แง, ไม้ ยา พา
จาว มางนา เจ่อ น้ อ. แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ ยาง อางเกิง่
ท่าน แฮ้งนา นื งบาจาบ แง. ยาว ยาง เจ่อ แฮ้ยา่ ยาง ซฺี้ คา
เวิม มือ อามือ เคอ ย้า กงูนา ม่าอูบ
่ แล ล่ากงา กาแง.
5 ไม้ เอโนค พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า บ่ากงา ซฺี้
แง. จ้า พาจาว ม้า ยางนา ซฺ่ืย ทื่ งกง่า แน ดื้ง แล ชี. นี้ งย้า
ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่าซฺ่า มย้าง กาแง. พระคัมภีร ์ โย้เวอ นี้
แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. พาจาว มาง เอโนค นา บ่า
ซฺ่ืยแล กาซื้ง แน ฮา เมอ, พาจาว ม้า ยางนา นื งบาจาบ แง.
✡ 6 อ่า ซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่า ฮาย นื งบาจาบ ปี่ กงา
กา, จาว่าแน พาจาว มางนา นื งบาบ่าชี ยาว, ไม้ ชฺา้ ง พาจาว
มางนา ซฺ้า ล่าง อือย่า, พาจาว ม้า อางจา ม้าม้า ย้าแน กงา
เจ่อ คู เปิน แง. แน พาจาว ม้า ชฺา้ ง คาโคลาโค ยางนา ชา
ซฺ้า กว่า อือนา ก่ามป่อน ปี่ แงแน กงาเจ่อ คู เปิน แง,
7 ไม้ โนอาห์ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, พา
จาว มางนา น้าจ่า ชี่ แฮ้ยา่ . พาจาว มาง ยางนา กาญ่าม โย้
เวอ ล้าง ทู้ม อางเลิง่ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ เมอ, ยา พาจาว มาง
ม่า ฮา ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ ชี. ยา ล้อง อางฮื่อ แต่ง ชี, ไม้
ยาง ยูม
้ ชฺา้ ง แน ยาง อางโต แฮ้งนา บ่าปี่ ซฺี้ แน จี่วด
ี ปล่อง
แล่ง น้ อ. โนอาห์ พาจาว มางนา นื งบาชี นี้ ยา่ ฮาย มย้าง ปี่
แง, ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ ง อือย่า อางซี แน. ยาว พาจาว ม้า
โนอาห์ นา ยาง ชฺา้ ง เพล่อ ปี่ ชี,่ ไม้ ยา พาจาว มางนา นื งบา
ชี น้ อ,
8 ไม้ อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี ชี แฮ้ง ปาปาย, ยาง
พาจาว มาง ม่า ชี่ แฮ้งแม้ แน ฮายเค่ ชี่ แฮ้ยา่ . พาจาว ม้า
อับราฮัม นา ยาง อางเมิง ปี่ แฮ้ เมิง ก้องเวอ ม่า แก้บ้า ย่อ
แล ปี่ ชี.่ ยาว อับราฮัม มือ แก้บ้า ย่อ อ่อก แลน ชี. ยา ล้อเกิง้
✡ 11:5 11:5 ปฐมกาล 5:24
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ชา แล แงแน บ่าแบ เวิม มือ ยา แล แง, 9 ไม้ อับราฮัม พา
จาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. อางเมิง พาจาว มาง
ยางนา ปี่ แงแน ก่ามค่า น ปี่ ชี่ แฮ้เมิง ก้องเวอ ฮาก อางเจ้
ออางจาด แม้แน จี่วด
ี ไจ จาดื้ง แล ชี แฮ้ยา่ . แน ยา เต็นท์
คล้าว โย้เวอ จาดื้ ง แง อิสอัค ยาง อางย่า ม่าง แน ยาโคบ
ยาง อางอ่าน ม่าง เย่ด แม้แน ย้า. นี้ แม้แนยาว อิสอัค, ยา
โคบ, อับราฮัม ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่า
น ปี่ ชี่ แฮ้ง ทื่ งกง่าล้า งกง้า แน กงาบู้ คูแง เป. 10 อับราฮัม
นี้ แม้ ฮา ชี นี้ ยา่ , ไม้ ยา อางเมิง พาจาว มาง กื้ดคาน แต่ง ชี่
แฮ้ เมิง นา ล่อ บู่ น้ อ. อางเมิง แฮ้เมิง อางแก่ นอางคา แน
บ่าก่างบ่าพยา กงากา. อางเมิง แฮ้ เมิง มู่งท่า อางเมิง ย้าง
ย้าเป,
11 ไม้

อับราฮัม พาจาว มางนา นื งบาชี แง. ยา เจ่อ แง พา
จาว ม้า อางซืออางปลอง แน ยางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้
แน อางฮา เค่ ย้าแน. แฮ้งย้า พาจาว มาง อับราฮัม นา อาง
ย่า กงาบู้ ปี่ ชี.่ อับ ราฮัม อางโต แฮ้ง นาบาตา ย่าม่ าง ม่าง
เวิม มือ. แน ซาราห์ ยาง ค่า บา มาง อางย่า บ่า ดื่ง กางซื้ง
เวิม มือ. 12 ยาว นี้ งย้า ค่าพ่าย่า นี้ มาง ย่าม่าง ม่าง ชา ซฺี้ คา
เวิม มือ จี่ วด
ี จา แล อางย่า อางคย้า อางอ่า นอางซฺ้ือ บย่า
แน จา ชี นี้ ยา่ . มู่งท่า โย้เวอ อูก
่ ่ือ อือ แน ทะเล โย้เวอ ไซ่ บ่า
นาบ โค กาง อือ แม้แน.
13 ชฺา
ื ย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง,
้ ง คาโคลาโค นี้ ออ
ยอง ซฺี้ เมอ เคอ ย้า, ยาว ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน
ปี่ ชี่ แฮ้ง บ่ากงาบู้ กื้ง จ้า ซฺี้ออน ฮา คูง แง. ยาว ยอ อางแบ
คูยา้ กาญ่าม เวอ ยอ พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง กงาบู้
คูแง. ยองมู นี้ ย่า ลาบ จ่า แล่ คูแง, ยอ ชฺา้ ง แก้ บ้า ย่อ ซ้อ
ดแซ้ด กว่า อือ, แน ยอ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ งอางเมิง มาง
ชฺา้ ง บ่าอ่า อือ แม้แน ดื้ง คูแง แน, ไม้ ยอง ยูม
้ ม้าม้า แฮ้ยา่
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มู่งท่า เวอ ดื้ง แง น้ อ. 14 ยาว ยอง นี้ แม้แน จี่ คูชี นี้ ยา่ ฮาย
แบ ปี่ แง. ยองมู นี้ ยา่ ค่าตอง อางเมิง แฮ้ง ชา ซฺ้า กว่า คูแง
แน. 15 จาว่าแน ยอง อางเมิง เจิก
่ อ่อก ลือ ชี แฮ้เมิง นา โมง
ซฺ้า คูแง แน ยาว, ยองมู แฮ้ง มือ อางเมิง แฮ้ เมิง ก้องเวอ
อางพ่าว แล แล่ กงากา ย้า. 16 จ้า ยองมู นี้ ยา่ อางเมิง แฮ้
เมิง ล่อบ่าปา แน แม่น แฮ้งนา กงาบู้ คู ซี้ แง. อางเมิง แฮ้
เมิง มู่งท่า โย้เวอ อางเมิง แฮ้งย้า เป. นี้ แม้แนยาว พาจาว
ม้า บ่าซ่าจอ เป. ยอง ยางนา ยอง พาจาว มาง แน ฮ้าว คูง
แฮ้งนา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางเมิง ซฺ้า ชี ปี่ ง ญา เป,
17-18 กงู อางแบ คู ยา
้ พาจาว ม้า อับ ราฮัม นา ก่ามค่า น
ปี่ ชี, อับราฮัม นา อิสอัค ยาง อางย่าย่าค่า มาง ก้อง อางอ่า
นอางซฺ้ือ บย่า แน กงา ปี่ แงแน. จ้า พาจาว ม้า อับ ราฮัม
นา นื งบาเจ้อฮู เปิน ชี. ยา อับราฮัม นา ม่า อิสอัค นา แซ่ ปี่
ยาว อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ชี.่ จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม อับรา
ฮัม มือ พาจาว มางนา นื งบาชี แง, ✡ 19 ไม้ อับ ราฮัม นี้ แม้
แน เย้ง แง, พาจาว ม้า ชฺา้ งซฺี้ นา อางฮา แต่ ล้า แล่ ปี่ กงา
กาแน. จ้า น่ อง โย้ เวอ พาจาว มาง อับ ราฮัม นา ม่า ชี อิส
อัค นา บ่าแซ่ โจ แน. แฮ้งย้า อับราฮัม มือ เย้ง แง, อิสอัค ซฺี้
ยาว แต่ล้า จี่วด
ี อางซฺ่ือ จา ล้า แล่ชี่ ช้อด ย้าแน.
พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. ยาโคบ
แน เอซาว ยาง อางย่าย่าค่า ม่าง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่ ชี. ยา
ก่ามค่าน ปี่ ชี, เย่ด กาญ่าม โย้เวอ ก่ามป่อน กงาบู้ แงแน,
20 อิสอัค

ยาโคบ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง
ชา ซฺี้ เมอ โยเซฟ ยาง อางย่าย่าค่า ม่างนา ม่า โยเซฟ อาง
ย่าย่าค่า 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ยางก้อง ซฺ่ืย ล้า ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ . ยาว
21 ไม้
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ยาโคบ มือ ยาง อางอ่าน ม่าง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่ ชี. ยา ยาง
ล่าไมต้ามท้อ แฮ้ง ทอ จูง ชี, แน พาจาว มางนา ไว้ ชี,

โยเซฟ พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง
ย่าม่ าง ม่าง ชา ซฺี้ เมอ ยิว ชฺา้ ง อือ นา ม่าย ชี, กาญ่าม โย้
เวอ ยองมู แฮ้ยา่ ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ พ้าง อ่อกแอ ยาว,
ประเทศ อิสราเอล เวอ พ่าว ดื้ง แอ คูแง. แน ยา ยองนา
ยาง อางกง่าว แฮ้ง คาตา ย้า ม่าย ฮ้าน แอ ปี่ ชี,่
23 ไม้ โมเสส อางบา อางโบ้ ง มาง เย่ด พาจาว มางนา นื
งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ก่าซ้าด มาง ย่าแน่ อือนา ม่าย แซ่ ปี่
เมอ บ่า น่า จ่า แง. แน บ่า แค แฮ้งย้า โมเสส เกิด
้ ยาว เย่ด
มือ โมเสส นา 3 ลา ค่าวโชง ชี ชี, ไม้ เย่ด มย้าง ชี ย่าแน่ นี้
ม้า ลาก คาบอล้อ ฮากนา บ่าตู้ แน,
22 ไม้

ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า,
ก่าซ้าด ฟาโรห์ อางย่า ย่า บี่ ม่าง ยางนา อางอี แน ฮา เมอ
จาย ปอ ค่อ เวิม, ยาง ฮากนา ก่าซ้าด ฟาโรห์ มาง อางย่า
ย่าบี่ มาง อางย่า แน บ่า ปี่ ฮ้าว. 25 ยา เย้ง แง พาจาว มาง
ชฺา้ ง อือ ก้อง ทื่ งกง่า ล้า งกง้า แน โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ แฮ้
ย่า, ก่าซ้าด มาง ยูม
้ โย้ เวอ อางบล่า บ อือ ก้อง ทื่อ ชีด แน
ม่อนซ้า แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แม่น แล่ แง แน, 26 ไม้ ยา นี้ แม้ แน
เย้ง แง, ยาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพ
ล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ปาปาย ซฺ่าจอ แล่ง นี้ ยา่ , ประเทศ อียป
ี ต์ โย้
เวอ อางเกิง่ อางก้อ แฮ้ออ
ื ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง แน, ไม้ ยา
กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน ล่อ ยู้ น้ อ.
24

โมเสส พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง
ก่าซ้าด ฟาโรห์ นื งบาค่า แฮ้งนา บ่าแค แน ประเทศ อียป
ิ ต์
โย้เวอ อ่อกแอ ชี นี้ ยา่ . นี้ แม้แนยาว โมเสส พาจาว อ่าซ่าง
มาง บ่าฮูมย้าง กงา กาง มางนา ฮู จ่า ยาว ปาปาย ย้า, ยาง
ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ บ่าพ่าว แอ แล่, 28 ไม้ โมเสส พาจาว
27 ไม้
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มางนา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ปัสกาป่อยนื ง แต่ง ล้า ปี่ ชี่
แฮ้ยา่ . แน ล้องก้อ โย้เวอ ยิวชฺา้ ง อือนา ซฺี่ ม่า ปยา ปี่ ชี่ แฮ้
ย่า, ไม้ เท่ วาด่า ชฺา้ ง อือ นา แซ่ มาง ประเทศ อียป
ิ ต์ โย้เวอ
อ้อง ล้า เมอ, ล้องก้อ โย้เวอ ซฺี่ แฮ้ง มย้าง เมอ ยูม
้ แฮ้ ล้าง
ก้องเวอ อางย่า ค่าพ่าย่า ซากาว อือนา บ่าปี่ แซ่ แนนอ,
29 ไม้ อิส ราเอลชฺา
้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง
ปาปาย ย้า, พาจาว มาง มือ ยองนา ฮา ทะเลแดง โย้ เวอ
นื้ งชฺา่ อางกือ เวอ ย่อ ชี ช้อด แน ย่อ คาม แล กงากา ปี่ ชี.่ จ้า
อียป
ิ ต์ ตาฮ้าน อือ ย่อ คาม แล เมอ, พาจาว ม้า ยองนา ฮาย
ล้างทู้ม โค ปี่ ชี.่ ยาว ยองมู แฮ้ง มือ ล้างนื่ อ แซ่ แล่ คูช,ี
30 ไม้ อิส ราเอลชฺา
้ ง อือ พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี แฮ้ง
ปาปาย ย้า, ยอง เยรีโค อางเมิง ปู้นก้ามทื้อ โย้เวอ 7 นื ง ย่อ
แวด เปิน คู เมอ, พาจาว มาง ปู้ นก้ามทื้อ แฮ้ง ฮาย กย่า บ
เลิง ปี่ ชี่ แฮ้ยา่ ,
31 ไม้ ราหับ ค่า บาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง พาจาว มาง
นา นื งบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง ยิวชฺา้ ง อางเลิง่ อางโชงค่าว
ฮูกว่าฮู มาง เย่ดนา ปล่องวาน ฮูพลา ชี แฮ้ยา่ . แน แฮ้งย้า
ยิวชฺา้ ง อือ ยางนา เยรีโค อางเมิง เวอ ชฺา้ ง พาจาว มางนา
บ่าน่า จ่าง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน บ่าแซ่ แฮ้ยา่ .
32 กงานา นี้ ล่อบ่าปา บย่า แน จี่ แล แล่ ปี่ ล่าง ลา. กงา
ย่า กิเดโอน, บาราค, แซมสัน, เยฟธาห์, ก่าซ้าด ดาวิด, ซามู
เอล แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าจี่ เคอ
กื้ง เป, 33 ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูง แฮ้ง ปา
ปาย ย้า, ยอง ฮาก อางเมิง อือนา รบ ก่าจ่า ชี่ แฮ้ยา่ . ยองมู
นี้ ยา่ อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง ฮา คูช.ี แน ยองนา สิงโต อือ
บ่า แช่ จฺ่า, ไม้ พาจาว ม้า สิงโต อือ ม่านป่อง แฮ้ง ฮาย คู่บ
ปี่ ป้าน่ อ. 34 ยองนา บีท
่ ่อ นาบาตา อางล้อง โย้เวอ ชู จาน ชี.
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จ้า ยองมู นี้ ยา่ บ่าซฺี่ คู. แน ยองนา ฮาก มยาทาง ชา แจ แซ่
แง. จ้า ยองมู นี้ ยา่ บ่า ซฺี่ คู. พาจาว ม้า ยอง ด่ อย่า คู เมอ,
ยองนา แฮ่ง ปี่ ชี. ยองมู นี้ ยา่ รบ เมอ แฮ่ง จา คูแง. แน ฮาก
อางเจ้ออางจาด ชฺา้ ง อือ ตาฮ้าน มู อือนา รบ ก่าจ่า คูช,ี 35 ไม้
ค่าบาย่า มู อือย่า พาจาว มางนา นื งบาชี คูแง, แฮ้งย้า พา
จาว มาง ยอง ยูม
้ ชฺา้ ง ซฺี้ แอ คูชี อือนา ฮา จี่วด
ี จา แต่ล้า แล่
ปี่ ชี.่
จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า ซฺี้ แอ เคอ ย้า โอ้ด ลาบ้าบ คูแง, แน
คอก เวอ บ่าตื่อ อ่อก กา, ไม้ ซฺี้ คายาว อางซฺ่ือ แต่ล้า จี่วด
ี ม้า
ม้า กงา จา แล ปี่ แง แนนอ. 36 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ฮาก ฮูยา้
แน ตื่อชืก แง. ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา โซ่ ล่าตื่อ พือ คอก ล้อง ชี
แง. 37 ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา ลอบา จาน แง ซฺี้ แอ เคอ ย้า. ชฺา้ ง
ทื่อบ่า อือนา 2 กอม แน ต่อน แง. ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือนา มยาทาง
แจ แซ่ แง. ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า แพแล อางคอ แน บ่าอ่ายาว
แกะ อางคอ ก่าตูม แล่คูยาว แก้บ้า ย่อ กว่า คูแง. ยองมู นี้
ย่า อางตู กอางพาน. แน ฮาก เค้ คาม ฮา ลาบ้าบ ปี่ แง. แน
ยองนา ฮาก โซ้กไล้ ช่าง แง. 38 ชฺา้ ง นี้ ออ
ื ย่า ชฺา้ งอางเมิง นี้
งล่อบ่าปา แน ตี แม่น โย้เวอ กงาดื้ง แฮ้ง ซูม แง. ยองมู นี้
ย่า ตี ซ่องก่อง อางเว่อ อือเมอ, แน ตาแซ้ อือเมอ, ชฺา้ ง ยูย
่ า่
ดื้งย้า บ่า จา แม้ แน แก้ บ้า ย่อ พ้าง กว่า คูแง. ยองมู นี้ ยา่
ท้าม คล้าว เวอ แน ค่ามตู่ อือเมอ จี่วด
ี ไจ จาดื้ง คูแง.
39

ชฺา้ ง คาโคลาโค แฮ้ ออ
ื อางเลิง่ แฮ้ ยา่ พระคัมภีร ์ เวอ
แต้ม ชี ญา, ไม้ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่างน้ อ, ยองมู นี้ ยา่ พาจาว
มางนา นื งบาชี คู แงแน. จ้า ยองมู นี้ ยา่ พาจาว มาง ก่าม
ค่าน ปี่ ชี แฮ้ง บ่ากงาบู้ กาซื้ง, ไม้ ยอ พระเยซู บ่าลือ ฮู่ เวอ
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ซฺี้ ป้าน่ อ. 40 พาจาว ม้า กื้ดคาน ชี ญา, ยา กงูนา อางเลิง่ อาง
แม่น เลิน
ื ก้อง
่ เลิน
่ แฮ้ง ปี่ ล่าแง แน. ยา กงูนา ชฺา้ ง แฮ้ออ
ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ง แง, ไม้ ยา กงู นา ชฺา้ ง
แฮ้ออ
ื ก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า แน ยาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงาบู้ ปี่
ล่าง น้ อ.

12

กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู แม้แน ฮาย คู โว!
1 กงู จี่วด
ี นี้ ยา่ ชฺา้ ง ฮื่น แค่ง กาง อือ ช้อด ย้า. ค้าแต้ เวอ
ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาชี คูชี อือย่า มู่งท่า เวอ จาย กงูนา
ฮู ล่า คูแง. นี้ แม้ แนยาว กงูมู นี้ ยา่ กู ยา่ งกู เจ้อ กงู นา ฮาย
ฮื่น กล่าม ปี่ ล่าชี่ อือ โค แน กงาวี แง. อางบล่าบ กงูนา แก่น
แน ตี้ด ล่าชี่ แฮ้ง ค้าแจ้ ย้า ยู้ อ่อก วี แล่ โว. กงูมู นี้ ยา่ พา
จาว มาง แก้ บ้า แต่ง ชี ชี โย้เวอ ก่ามโอ่ด จา แน ฮื่น แลน
แล่ คู ปายา. 2 พระเยซู นา กูญ่าม แน เย้ง ซฺ้า คูโว. ยา กงูนา
ฮาย พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า. แน ยา กงู เจ่อ แฮ้ง
นา ฮาย แก่นคา ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า. แน ยางนา ไม้กางเขน ท่า
โย้เวอ ตื่อตี้ด เมอ, ยา โอ้ด แง, ไม้ น่ อง โย้เวอ กย่างม่อนซ้า
แง แนนอ, ไม้ ยางนา ชฺา้ ง อางอีบ่าอ่า ล้า เจ่อ ล่า คูแง. แน
ยา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ. แน อามือ ยา
พาจาว มาง ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แลง ญา เป. 3 พระเยซู นา ปื้ อ
ซฺ้า คู โว. ยา ชฺา้ ง อางบล่าบ ยางนา เม้อ อือนา กงาโอ้ด แง.
นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ง มือ นื งบาบ่าด่อ คูโจ แน บ่ากาน คูโจ.
พาจาว นี้ ยา่ อางโบ้ง แน ทื่อช่างกานญา
4 นองมู นี้ ย่า อางบล่า บ มางนา ตื่อ กาช่าง แง. จ้า นอ
พระเยซู แม้แน บ่าซฺี่ กางซื้ง. 5 นองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ ต่าง นื
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งบาแฮ่ง ปี่ แฮ้งนา ลู้ม คู แอ ลา? จี่ต่าง แฮ้ออ
ื ย่า นองมู พา
จาว มาง อางย่า เพล่อ ชี อือนา นี้ แม้แน ม่า ล่าแง,
“กงา อางย่า อือ เวอ, จี่วด
ี อางซื้ง มาง นองนา ม่าอูบ
่ อี่ จี่ ล่า
เมอ, ปีนแตปีนนา แน น้าจ่า คูโว.
แน ยาง นองนา ม่าอู่บ อี่ จี่ แล่ม ปี่ ล่า เมอ, นื งบาบ่า
ด่อ คูโจ,
6 ไม้ จี่วด
ี อางซื้ง ม้าย่า ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง ลาก อือนา ม่าอู่
บ อี่ จี่ แง.
แน ชฺา้ ง คาโคลาโค ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ชี่ อือ นา ตื่อ
แง.” ✡
7 นี้ แม้ แนยาว พาจาว มาง นองนา ตื่อ ล่า เมอ โอ้ด คูโว,
ไม้ นี้ ย่า ฮายแบ ปี่ แง, พาจาว ม้า นองนา ยาง อางย่า แม้
แน ม่าอูบ
่ ล่าแง. อางย่า นี้ ยา่ อ่าซ่าง จา แง ค่าตอง อางโบ้
ง มาง บ่าม่าบ่าอู่บ กางซื้ง แน? 8 จ้า จาว่าแน นองนา ยาง
อางย่า แม้แน บ่าม่าบ่าอู่บ ล่ายาว, นองมู นี้ ยา่ ยาง อางย่า
ม้าม้า บ่าอ่า. 9 กงู อางโบ้ง อือย่า กงูนา ตื่อ ล่า คูแง, แน ม่า
อูบ
่ ล่า คูแง. แน กงูมู นี้ ง มือ ยองนา นาบทื้อ คูแง. นี้ แม้แน
ยาว กงูมู นี้ ง มือ, กงู พาจาว มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง มางนา น้าจ่า
คูโว. ยาว กงูมู นี้ ง มือ จี่ วด
ี ม้าม้า กงา จา แล คูแง. 10 ชฺา้ ง
กงู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือย่า กงูนา อางมล่าง แน บ่ากงาม่า
บ่ากงาอูบ
่ ล่า. ยองมู นี้ ยา่ ยอง อางเลิง่ อางกง่าอางเกิง แน
เย้ง ชี อือ กงูนา ม่าอูบ
่ ล่าแง. จ้า พาจาว ม้าย่า กงูนา ม่าอูบ
่
ล่าแง, กงู อางโบ้ง อือ ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แง,
ไม้ กงูมู นี้ งนา ยาง แม้ แน ชฺา้ ง อางซื ออางปลอง เพล่อ ปี่
ล่าแง แนนอ. 11 กงูนา ฮาก ตื่อชืก ม่าอู่บ ล่าเมอ, กงู นื งบา
✡
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ต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู. จ้า พาจาว มาง ตื่อชืก ม่าอู่บ เมอ, อ่า
ซ่าง ก่ามโอ่ด อางจา แน ยางนา น้าจ่า แง, น่ อง โย้เวอ พา
จาว มาง ตื่ อชืก ม่าอู่บ เปิน ยาว, ชฺา้ ง แฮ้ม้า กง่าเกิง้ ย้า จี่
วีด ไจ จาดื้ง แง, แน จาบื่อดื้งบื้อ ย้า จาดื้ง แง.
จี่วด
ี ไจ แฮ้ง แม่น แน แล่ม แล่ คู โว
12 นี้ แม้ แนยาว นอ เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค แน แก่นคา คู โว!
แน นอง นื งบา แฮ้ง ฮาย แก่นคา แฮ่ง จา ล้า ปี่ โว! 13 กง่า
เกิง้ แน จี่วด
ี ไจ คูโว, ไม้ คริสเตียนม้องน้าม นอง ล่อบ่าปา
แน เจ่อ อางอี้ อือ นา นอง จี่ วด
ี ไจ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ.
ยาว ยอง เจ่อ แฮ้ง มือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แก่นคา
ล้า คาไล.
14 กู ยา
่ งกู เจ้อ แน ฮา โว, ไม้ ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ ก้อง ทื่
งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ เซฺ้อ. แน กู ยา่ งกู เจ้อ
แน ฮา โว, ไม้ จี่ วด
ี อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาจา ปี่ เซฺ้อ, ไม้ ชฺา้ ง
อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อืน ญา จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางกงา มย้าง
15
แน. แม่น แน ฮู พลา ลางกา โว. อ่า ซ่าง มางนา พาจาว
มาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิง่ แฮ้งนา บ่าปี่ วี โจ. แน อ่าซ่าง
มางนา นื งบาบ่าค่าด้า ปี่ โจ, ไม้ ชฺา้ ง นี้ ออ
ื เจ้อ ย่า คริสเตียน
ม้ องน้าม อือนา ฮา ลาบ้าบ ปี่ แง. แน ชฺา้ ง อางบย่า อือนา
ฮาย อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ ฮา ปี่ แง. 16 นองมู นู้เวอ อ่า
ซ่าง มางนา เอซาว แม้แน บ่าปี่ เพล่อ โจ, ไม้ ยา พาจาว มาง
นา บ่า นาบบ่า ทือ. แน ยา ป้อ งก้า อางเลิง่ อางซี อางบล่า บ
ฮาย ชี. เอซาว ยาง อางย่า ซากาว ตําแหน่ ง แฮ้ง ก่อง จฺ่า
ชี, ไม้ ฮ่า งแบ่ ปาปาย. 17 นองมู นี้ ง มือ อางแบ คู ยา้ น่ อง
โย้ เวอ เอซาว ยาง อางโบ้ ง มางก้ อง ยาง อางย่า ซากาว
ตําแหน่ ง ก่ามป่อน แฮ้ง ป้า คื่น แล่เวิม บ่ากงา กาน แน, ไม้
ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ เจิน
้ เจ้อ บ่าเพ่น แล่ กงากา กาน.
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เอซาว แมปื้ อ เซฺ่อ แน ก่ามป่อน แฮ้ง กงา ซี้ เวิม มือ บ่ากงา
บู้ แล่ก้าน.
18-19 โมเสส

ยาง ทื่อม่าง แน ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ แล พา
จาว มางก้อง อางลี้ บอางล่าว ยู้ แล เมอ, บี่ท่อ อางซื่อ กลา
ลืน ชี. แน วื้งว้าง ชี, แน ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชี. ยาว ยิว
ชฺา้ ง โมเสส นา ตาแซ้ อ่อก โย้ เวอ ล่อ คูชี อืม ซ้าด อางค
ย้าว มี เซง บื้ง นา กงากย่า คูช.ี แน พาจาว มาง จี่ เซง แฮ้ง
กงากย่า คูช.ี ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง นาบาตา ย้า แค
คูช.ี แฮ้งย้า ยอง พาจาว มางนา ป้า ชี จี่ แฮ้ง ว่าง ปาว แน,
20 ไม้ ยองมู นี้ ยา
่ พาจาว มาง จี่ แฮ้งนา บ่าโอ่ด กงากา. พา
จาว ม้า นี้ แม้แน จี่ แง, “ชฺา้ ง ล่าอ้าว ซ้าด ล่าเวิม มือ ตาแซ้
นี้ ซ่ ือ ก้อง คีแดด ยาว ลอบา จาน แง ซฺี้ แอ เคอ ย้า!” แน.✡

ฮู มย้าง ชี แฮ้ยา่ แค คาบอล้อ ม้าม้า ย้า, โมเสส
นี้ แม้แน จี่ แอ เคอ ย้า, “กงา แค ยืกยาวซ่าน ยาว ย้า” แน.
✡
22 ยาว นองมู นี้ ย่า ตาแซ้ ซี นาย โย้ เวอ อางลี้ บอางล่า
ว บ่า กงา ยู้ แล คูเป. จ้า นองมู นี้ ย่า ตาแซ้ ศิ โยน โย้ เวอ
แล พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่า น อางซฺ่ือ ยู้ แล คูชี แน ทื่อ
ช่างกานญา. ตาแซ้ ศิ โยน นี้ ย่า มู่ง ท่า โย้ เวอ เยรู ซาเล็ม
อางเมิง อางซฺ่ือ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. แน มู่งท่า โย้เวอ
เยรู ซาเล็ม อางเมิง อางซฺ่ือ นี้ ยา่ พาจาว อางแต่ มาง ดื้งย้า
ย้าง ย้าเป. แน โย้เวอ เท่วาด่า ไลป่าน องค์ ย้า ดื้ง แง. 23 นอ
งมู นี้ ยา่ พาจาว มาง อางย่า ซากาว อือ ม่อนซ้า ช้อน ลางกา
ชี โย้เวอ ล้า เคอ ล้า คูง ญ้า. ยอง อางเม้ง แฮ้ยา่ มู่งท่า โย้
เวอ แต้ม ชี ชี. แน นองมู นี้ ยา่ พาจาว ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา
21 อางเลิง
่
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อางซี ต้าดต่อนฮู มางก้อง เคอ ล้า คูง ญ้า. แน นองมู นี้ ยา่
ชฺา้ ง พาจาว มางนา นื งบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือ อางค่
องอางล้า อือก้อง ล้า เคิน ล้า คูง ญ้า. อางค่องอางล้า นี้ ออ
ื
ย่า พาจาว มาง ม้าม้า แน ฮาย เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่ ชี่ อือ ย้าเป. 24 นอ
งมู นี้ ยา่ พระเยซู ก้อง เคิน ล้า คูง ญ้า. พระเยซู ชฺา้ ง อือนา
ซฺ่ืย พาจาว มางนา ซฺ้า แล ฮู มาง ย้า, พาจาว มาง ก่ามค่าน
อางซฺ่ือ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. แน พระเยซู ซฺี่ แฮ้ นอง อางบล่าบ
ย่าง ชอ ล่าง ญ้า. พระเยซู ซฺี่ นี้ ยา่ ม่ายแบ ปี่ แง อาเบล ซฺี่
แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ แง แน, ไม้ พระเยซู ซฺี่ นี้ ยา่ พาจาว
มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง. จ้า อาเบล ซฺี่ นี้
ย่า วีบ
่ ่ากกงาไจ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง.
25 นี้ แม้ แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว. พาจาว
นองนา จี่ชา่ ง ล่าง มางนา น้าจ่า คูโว, ไม้ ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ
พาจาวจี่ ต่าง แฮ้งนา บ่าน่า จ่าง อือ บ่าฮื่น แล่ ปูน กา. ยอ
งมู นี้ ยา่ วี่บ่า กกงาไจ คูแง. ยาว กงูมู นี้ ยา่ อางฮื่น แล่ ปูน
ไก ล่า, จาว่าแน กงู มู่งท่า โย้เวอ จี่ ลือ ปี่ ชี่ มางนา วี ฮื่น คู
ยาว? 26 ค้าแต้ เวอ ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ พาจาว มาง จี่ ชี อาง
เซง นี้ ยา่ ชฺา้ งอางเมิง แฮ้ง นา ฮา มี ซี่ อืน ปี่ แง. จ้า อามือ
ยา นี้ แม้แน ก่ามค่าน ฮาย ชี ญ้า, “กงา กาญ่าม โย้เวอ ทื่อ
เทอ ฮาย มีซี่อน
ื แล่ ปี่ แน, จ้า ชฺา้ งอางเมิง แฮ้ง แอ่ แน บ่า
อ่า, จ้า มู่งท่า อางเมิง แฮ้ง คาตา ย้า” แน. ✡ 27 นี้ แม้แนยาว
ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง กูยา่ งกูเจ้อ แต่งล้า ชี อือย่า
โปยว แอ แง. จ้า มู่งท่า เวอ กูยา่ งกูเจ้อ อือย่า จา แล แล่แง.
28 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา
่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย คู
ปาว, ไม้ พาจาว มาง อางเมิง นี้ ยา่ บ่า ก่าง บ่า พยา กงากา
✡
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วา. กงูมู นี้ ยา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คู ปาว. แน ยาง
นา แค นาบทื้อ ไว้ คูปาว, ไม้ ยางนา นื งบาจาบ ปี่ เซฺ้อ, 29 ไม้
กงู พาจาว ม้าย่า บี่ท่อ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา พี อือ ช้อด ย้าเป.

13
พาจาว มางนา นื งบา ฮา จาบ ปี่ ง ย้าง
1 ม้ องน้า ม แม้ แน ลากฮูม ลางกา โว, แน นี้ แม้ แน ลาก
กา แล โว. 2 นอง ยูม
้ โย้ เวอ ชฺา้ ง นอง บ่า แบ กงา กาง อือ
บ่อ ล้า เมอ ยองนา ฮูพลา ช่าง ฮ่างจฺ่า ปี่ โว! ไม้ ชฺา้ ง ทื่อบ่า
จา แง เท่ วาด่า อือ นา บ่า แบจ่า แล่ แน ฮู พลา, ช่าง ฮ่า งจฺ่า
ปี่ อาน. นี้ แม้แนยาว กาเทอกา นอง แฮ้แม้แน อางกงา ฮา
นามบ่าแบ. 3 ชฺา้ ง พระเยซู นา นื งบาชี ปาปาย ฮาก คอก ชู
ล้อง ชี อือนา นื งบา พี้ล้อง คูโว! นองนา คาตา แน ยองก้อง
ทื่ งกง่า แน คอก ล้อง ล่า ชี แม้ แน. ชฺา้ ง ตูกพานลาบ้าบ ชี
อือนา ปล่อง คูโว. นอง อางโต แฮ้ง ตูกพานลาบ้าบ ชี ช้อด
แน.
4 ชฺา
้ ง คาโคลาโค ยู้ ซฺ้า อางบี่ อางบล้อ ง เพล่อ ลางกา ชี
อือย่า นาบทื้อ ซือปลอง ลางกา โว, อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ
บ่า ฮา คูโจ, ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ ง ค่า ตอง อางบี่ อางบล้อ ง นา
บ่าซือบ่าปลอง ช่าง อือนา, แน ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา ชี
อือนา วีบ
่ ่ากไจ ปี่ แง. 5 พลู้ ตานฮา บ่าจา โจ. ค่าตอง อางเกิ่
งอางก้อ ค้าจา แฮ้ง นื งบาจาบ เวิม กงา คางญ้า, ไม้ พาจาว
ม้า นี้ แม้แน จี่ แง,
“กงา ย่า นางนา บ่าวี ล่า.
กงาย่า นางนา บ่าฮื่น ชี ช่าล่า” แน. ✡
✡
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กงูมู คาโคลาโค นี้ ยา่ นื งบาแก่นคา แน นี้

แม้แน จี่ คูโว,
“จี่ วด
ี อางซื้ง ม้า กงานา ปล่อง ล่า แง. กงา เจิน
้ เจ้อ นา บ่า
แค.
ชฺา้ ง นี้ ย่า อ่า ซ่าง มาง กงานา เจิน
้ เจ้อ บ่า ฮา ล่า กงา
✡
กา” แน.
7 นอง ยอคา พาจาวจี่ ต่าง แฮ้ง, นองนา ป่ าว ม่า ล่า คูชี
อือนา ปื้ อ ซฺ้า คูโว. แน ยองนา ฮู ปาว ยอ บ้าเจอล้อแม้ จี่วด
ี
ไจ จาดื้ง คูช.ี แน บ้าเจอล้อแม้ ซฺี้ คูชี แน. ยาว นอง มือ ยอง
เจ่อ แฮ้งแม้แน เจ่อ คูปาว,
8 พระเยซู คริสต์ บ่าเพ่น กางซื้ง, มี้ งก้ อง ล่าอ้าว มี้นืง ล่า
อ้าว กาญ่าม เวิมมือ ยา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ย้า เพล่อ แล
แง.
9 ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางซี อือ นา บ่า ตี่ นบ่า ต่อง โจ. กงู ยา
่ จฺ่า
เกิง่ ต่างก้อ อางลี้บอางล่าว โย้เวอ นื งบาแฮ่ง กงาบู้ คูแง บ่า
อ่า. จ้า กงูยา่ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า โย้เวอ นื งบาแฮ่
ง กงาบู้ แง, ไม้ พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้
ย่า แม่น คางญ้า. ยาว ชฺา้ ง จฺ่าเกิง่ จฺ่า อางลี้ บอางล่าว แฮ้ง
ฮายเค่ อือก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าจา เป.
10-11 ปุโรหิต เต็นท์ อางเซฺิง
่ อางซฺ้าง โย้เวอ ล่ากาน ว่า อือ
ย่า อางเกิง่ ท่านย่า โย้เวอ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ง บ่าจฺ่า กงา
กา, ไม้ อางเกิง่ ท่านย่า โย้ เวอ อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ แฮ้ ยา่ พระ
เยซู แน ทื่อช่างกานญา. แน ยิวชฺา้ ง อือ ซ้าด แซ่ ยาว อาง
เกิง่ ท่านเซฺ่อ แต่ง ท่าน ยอง อางบล่าบ แฮ้ง ชอ อ่อก แล่ คู
เมอ, ปุโรหิต อางฮื่อ เลิน
่ เลิน
่ ม่าง มือ ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง อางฮ้อง
อางเซฺิง่ อางซฺ้าง เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ ฮ้าน อ้องแล แง. จ้า ซ้าด ซฺี้
✡
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ชี มาง อางโต แฮ้ยา่ อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ฮ้าน พี วี แอ แง.
12 พระเยซู ก้อง อางเลิง
่ ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป. ตาฮ้าน
อือย่า ยางนา อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ซฺ่ืย แซ่ แอชี. ยาว พระ
เยซู มือ ยาง ซฺี่ แฮ้ง ไจ ชฺา้ ง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ ชี.่ 13 นี้
แม้แนยาว ฮาก กงูนา ฮูยา้ ล่าเวิม มือ, กงูมู นี้ ง มือ อางเมิง
อางเง้ โย้เวอ อ่อกแอ พระเยซู นา ซฺ้า แอ คู ปายา, 14 ไม้ ชฺา้
งอางเมิง นี้ ยา่ กงู ยูม
้ ม้าม้า ย้าง บ่าอ่า. จ้า กงู ยูม
้ ม้าม้า แฮ้
ย่า มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง แง. แน กงูมู นี้ ยา่ มู่งท่า เวอ ยูม
้ แฮ้งนา
ปือซฺ้า คู เมอ กย่าง คูแง. 15 นี้ แม้แนยาว กงูมู นี้ ยา่ พระเยซู
อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย แน พาจาว มาง นา กู เทอ แน
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน คู ปายา. กงูมู นี้ ยา่ สรรเสริญ จี่ ต่าง
แฮ้ง กูญ่าม แน จี่ คู ปายา, ไม้ สรรเสริญ จี่ ต่าง นี้ ย่า อาง
เกิง่ ท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา ท่าน ย้าง ย้าเป. 16 ยาว อางเลิง่
อางแม่น ฮา แฮ้ง แน ฮากนา อางเกิง่ อางก้อ เปิ่ ง ปี่ แฮ้งนา
บ่าลู่ ม คูโจ, ไม้ นี้ แม้ แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา นี้ ยา่ พาจาว
มางนา อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ ง ม้าม้า ย้าเป.
17 นอง

โบสถ์ เวอ ยอคา อือนา น้าจ่า โว! แน ยอง คา ม่า
ล่าง แม้แน ฮายเค่ คูปาว, ไม้ ยองมู นี้ ยา่ นองนา ฮูพลา ล่า
คูแง. แน ยอคา อือย่า พาจาว มางนา กงา ม่ายแบ ปี่ แง, ยอ
กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน. จาว่าแน นอง ยองนา
น้าจ่าน ยาว, ยองมือ นื งบาจาบื่อ ย้า ล่ากาน ว่า คูแง. จ้า จา
ว่าแน นอง ยองนา บ่าน่าจ่า ยาว, ยองมือ นื งบาต่องบ่าม่อน
บ่าซ่า คู. แน นองก้อง เจิน
้ เจ้อ จองไจ บ่าตอ ล้า เป.
18

กงู นา คาตา แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า คูโว. กงู เจิน
้ เจ้อ
นา บ่า ซ่า จอ. จ้า กงู ยา่ กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซี้
แง. 19 แน กงา นองนา ป้า ล่าปานา พาจาว มางนา ปีนแต
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ปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ป้า คู ปาว, กงานา นองก้อง อางไว่
แน กงา พ่าว ซฺ้า แอ ปี่ ล่า ปาว แน.
ก่ามป่อน ป่อน ปี่ ย้าง
พาจาว นี้ ม้า ชฺา้ ง อือ นา จาบื่อ ดื้ งบื้อ แน จาดื้ ง ปี่
มาง ย้า. ยา พระเยซู นา ฮา แต่ล้า แล่ ปี่ ชี.่ พระเยซู กงู จี่วี
ดอางซื้ง นี้ ม้า แกะปอฮู อางแม่น ม้าม้า มาง ย้า. แน ยาง ซฺี่
แฮ้ยา่ ก่ามค่าน ลีน นื ง บ่าจา โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้าเป. พา
จาว เวอ, ยองนา อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค อือ ปี่ ปาว, ไม้
ยองนา นาง นื งบาจาบวา แน ล่ากาน ว่า ปี่ เซฺ้อ. พาจาว เวอ,
พระเยซูคริสต์ ล่าที่ แฮ้ง ไจ ยองนา ฮา นาง ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้
แน ฮา ปี่ ปาว, ไม้ นางนา ฮา นื งบาจาบ ปี่ ล่า คาไล. พระ
เยซูคริสต์ เวอ, โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง อือ กงาบู้ แล โว! อาเมน.
20-21

โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง

22 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองนา ป้ า ล่า ปานา.

กงา นองนา จี่ต่าง ม่าอูบ
่ ล่าง นี้ งนา น้า ล่า คู ปาโน. แน กงา
ย่า นองนา อางบย่า แน บ่ากงา แต้ม ม่าอู่บ ล่า เป. 23 กงา
นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ ค้า ทิ โมธี กงู อางแพ้ แฮ้ ม้า คอก อ่อก
ล้างญ้า แน. จาว่า แน ยาง นู้เวอ อางลือ เคิด
้ กา แนยาว,
กงา ยางนา คาตา แน ซฺ่ืย นองนา ซฺ้า แล ล่า แน.
24 นอง อางมู โย้ เวอ ยอคา อือ นา ม่าย ล่าว, แน พาจาว
มาง ชฺา้ ง อางเซฺิง่ อางซฺ้าง คาโคลาโค อือนา คาตา แน ม่าย
ล่าว, กงา ยอง นา โมง ซฺ้า แงแน. แน พา จาว มาง ชฺา้ ง
ประเทศ อิตาลี ดื้ง คูชี อืมมือ กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่า
แง, ยองมู นี้ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน.
25 พาจาว เวอ, ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า
ปาว.
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