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ยากอบ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย
แต้ม เคอ ยา้งยากอบ

ยากอบปาบ เวอ ม่าอูบ่จ่ีต่าง แต้ม ชี ชี แฮย้า่� กงู จ่ีวดี โย้
เวอ อางไจ กงากา� ยากอบ พระเยซู อางแพ้ ท่ือม่าง มาง
ยา้� ยากอบ ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮ้ยา่ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง
ฮา ออื� ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ปล่อง ออื ยา้� แน ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา แม่นชา่ง อางเลิง่ ออื� วีไ่ซ่ป้าน
ญา อางเลิง่ ออื� แน ค่าตอง นา ม่าอูบ่ จ่าแล่ อางเลิง่ ออื�
นืงบาเจ้อฮู อางเลิง่ ออื� จ้อบ อางเลิง่ ออื� เจ่อ อางเลิง่ ออื
แน จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ ออื ยา้เป� อา่จ่าม มือ ยากอบ ปีนแต
ปีนนา ยา้ ม่าอู่บ ชฺา้ง ออืนา บยา่ แน อธษิฐาน ฮา ป่ี แง�
แน ก่ามโอด่ จา ป่ี แง�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงา ยากอบ✡ พาจาว มาง แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีด

อางซ้ืง มาง เยด่ ยา่เจ่น ม่าง เป� น้ียา่ กงา โจ้ดมาย แต้ม
ชียา้ง เป� พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค กูต่องกูต่ี เวอ ด้ืง
คูชี ออืนา แต้มเคอ แง�

วีไ่ซป้านญา แน เจ่อ ยา้ง
2 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่า

เมอ� อางเลิง่ อางแม่น แน ท้ือ กาโน� 3 ไม้ นอง อางแบ คู
ยา้ นืงบาเจ้อฮู น้ียา่ นอง เจ่อ แฮง้นา เจ้อฮู แงแน� ยาว น้ี
✡ 1:1 1:1 มัทธวิ 13:55; มาระโก 6:3; กิจการ 15:13
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ยา่ นองนา ฮาแบ ป่ี ล่าง� นองมู น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ ก่ามโอ่
ด กงาไจ แงแน� 4 ยาว ก่ามโอ่ด น้ียา่ นอง นืงบา เวอ ล่า
กาน วา่ แง� ไม้ นองนา ครสิเตียนชฺา้ง พาจาว มางนา ปีน
แตปีนนา แน เจ่อ ชี ออื แม้แน กูยา่งกูเจ้อ แน เพล่อ ป่ี ล่าง
แนนอ�

5 จ้า อา่ซ่าง บ่าแบ แง� ค่าตอง บ้าเจอ กงาฮา แงแน�
พาจาว มางก้อง วีไ่ซป้านญา ป้า โว� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ง
แฮ้มางนา ป่ี แง� ไม้ พาจาว ม้า นืงบา อางแม่น� ยา ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ป่ี แง เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี บ่าอี่ แน� 6 จ้า อา่ซ่าง
บ้าเจอ ป้า แง� พาจาว มางนา เจ่อ ปาปาย ป้า โว� บ่าเยง่
โจ พาจาว ม้า กงูนา อางปล่อง ล่าซ่ี ยา้ แน� ไม้ ชฺา้ง พา
จาว มางนา นืงบาบ่าชี่ ออืยา่ ทะเล เวอ ล้างฮา้ด ฮา้งม้าน
ชกื เอกิ กวา่ ป่ีชี่ ออื แม้แน เพล่อ ชี แน ท่ือชา่งกานญา�
7-8 ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ นืงบาบ่าชี่ กงากา� ไม้ ยอ พาจาว มางนา
แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ ออืนา คาตา ยา้ ลาก
แง� ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ พาจาว มาง ก้อง บ้าเจอ ป้า เวมิ อางก
งา แน บ่ากงาเยง้ คู คาเป�

อางจาอางปาง ม้าม้า ยา้ง
9 ครสิเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน นอง เวอ� นืงบา

ต่องม่อนซ้า คูปาว� ไม้ พาจาว ม้า นองนา โญกจ่าญ่อจ่า
ล่าง� 10 ชฺา้ง อางจาอางปาง นอง เวอ� พาจาว มาง นอง
นา ฮา ล่าท่ี อี ลู่ง ป่ี ล่าเมอ� นืงบาต่องม่อนซ้า คูปาว� ไม้
ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืยา่ แฮว่ กือ แอ แง บู่ก่า แว แม้แน
ยา้� 11 ไม้ มู่งน่ืง อ่อกล้า น้ืงชา้ ล้อง เมอ� บู่ก่า อมืมือ น้ืง
ชา้ ท่าง แฮว่ กือ แอ แง�✡ แวยา่ แฮง้ บ่ามาง กาน แน โค
ยา้ กล้าง แง� ชฺา้ง อางจาอางปาง น้ีง ท่ือชา่งกานญา� ยอ
✡ 1:11 1:11 อสิยาห์ 40:6-7
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งมู น้ียา่ ค่าตอง ล่ากาน แฮง้ วา่ ซืกซาก คูเมอ กงาซ้ีฺ แอ
แง�

นืงบาเจ้อ อางเลิง่ น้ี พาจาว มาง ก้อง จายลือ บ่าอา่
12 นองมู น้ีงนา นืงบาเจ้อฮู ล่า เมอ� อา่ซ่าง โอด้ กงากา

แง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา ก่ามป่อน ป่ี แง� ยาว น่อง
โยเ้วอ พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา จ่ีวดีม้าม้า จา ป่ี แง� ยาว
น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ยางนา ลาก ออืนา ก่ามค่าน ป่ี ชียา้ง
ยา้เป� 13 ชฺา้ง อางบล่าบ ฮา คู ซีง ออืนา น้ีแม้แน บ่าป่ี จ่ี
โจ� �พาจาว ม้า กงานา นืงบาเจ้อฮู ล่ายาว กงานา อางบ
ล่าบ ฮา ป่ี ล่าง แนนอ� แน� ไม้ พาจาว มางนา นืงบาเจ้อฮู
ยาว พาจาว มางนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี น้ียา่� อา่ซ่าง มาง
บ่าฮา กงากา� แน พาจาว มาง อา่ซ่าง มางนา อางบล่าบ
บ่าจ่อบ ฮา ป่ี กางซ้ืง� 14 จ้า กงูนา จ้อบ ค่ามตู่ กลา แล่ ป่ี
ล่าง ม้ายา่ ค่าตอง ตานฮา แฮง้ยา้ เป� 15 กงู นืงบา นู้เวอ
ตานฮา ตอ ล้า เมอ� กงูนา ฮา อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่าง� แน
กงู อางบล่าบ ฮา เปิน เมอ กงูนา ฮาย ซ้ีฺ ล่าลูก กลา ป่ี ล่าง�

16 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� อา่ซ่าง มางนา
นองนา บ่าป่ีจ้อบ ล่าโจ� 17 อางเลิง่ อางแม่น กูยา่งกูเจ้อ น้ี
ยา่ พาจาว มางก้อง จายลือ แง� พาจาว ม้า มู่งท่า เวอ อู่
ก่ือ แน อางซ่ือ อางแปล้น ออืนา แต่ง ชี มาง ยา้� อูก่ื่อ แน
อางซ่ือ อางแปล้น น้ียา่ กาเทอกา อางแปล้น กาเทอกา บ่า
แปล่น แน เพ่น แง� จ้า พาจาว ม้า บ่าเพ่น กางซ้ืง� 18พา
จาว ม้า อางเลิง่ ม้าม้า จ่ี แฮง้นา นืงบาจาบ แง� ไม้ กงูนา
จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ป่ี ล่าง แนนอ� แน พาจาว ม้า กงูนา ยาง กู
ยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี ออื ล่อบ่าปา แน โญกญอ ล่าง�

พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ น้า ยาว ฮายเค่ ยา้ง
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19 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� นองมู คาโคลา
โค น้ียา่ บ่าลู่ม โจ� ฮาก จ่ี เมอ อางไว่ แน น้า โว� จ้า จ่ีพอ
แฮง้นา บ่าแค่นบ่าล่อง โจ� แน นืงบาค่า แฮง้นา บ่าแค่น
บ่าล่อง โจ� 20 ไม้ นอง นืงบาค่า เมอ� นอ พาจาว มาง นอง
นา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ป่ี ล่า ซ่ีง ออื บ่าฮา กงากา�
21นอง นืงบา โยเ้วอ อางเลิง่ บ่าแม่น อางโซอางซา ออื วี โค
โว� ยาว พาจาว มางนา น้าจ่า โว� ยา่เจ่น ค่าตอง เจ้านาย
มางนา น้าจ่าง แฮง้แม้แน� แน พาจาว มาง นอง นืงบา โย้
เวอ ยาง จ่ีต่าง กาน ล่าชี่ แฮง้ น้าจ่า โว� ไม้ พาจาวจ่ีต่าง น้ี
ยา่ นองนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่ายาว จ่ีวดีม้าม้า จา ป่ี
ล่าง�

22 พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ โว� ด้ืงน้า ซฺ้อก
แน บ่าฮา โจ� แฮ้แม้แน บ่าอา่ยาว นองมู น้ีง มือ ค่าตอง
นา จ้อบ จ่า แล่แง แน ท่ือชา่งกานญา� 23 ไม้ ชฺา้ง พาจาวจ่ี
ต่าง แฮง้นา น้า ยาว บ่าฮา เค่ ออืยา่� ชฺา้ง แวน เวอ แมก่า ฮู
แล่ชี่ ออื ช้อดยา้� 24 ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ แวน ฮู แล่เปิน ยาว ยอ่
อ่อกแอ เมอ� ลู้ม แล่ง ญา ค่าตอง แมก่า น้ียา่ บ้าเจอล้อ
แม้ จา แงแน� 25 จ้า อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ปีนแตปีน
นา แน น้าจ่า แง� แน พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา กูญ่าม แน ปือ
ซฺ้า แง� แน พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา ฮา เค่ แง� พาจาว มาง
ชฺา้ง แฮม้างนา ก่ามป่อน ป่ี แง� พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ ชฺา้ง ออื
นา ปล่อง อางบล่าบ ยา่เจ่น เพล่อ แฮง้ ปูน ป่ี แง�

ศาสนา ม้าม้า ยา้ง
26 ค่าตอง ศาสนา ท้ือ อางแม่น แน อา่ซ่าง เย้งจ่าแล่ง

แง� จ้า ค่าตอง ม่านป่อง แฮง้นา ตอย อางเลิง่ จองไจ บ่า
จา ออื จ่ี ป่ี ยาว� ชฺา้ง แฮ้ม้า ค่าตอง นา จ้อบจ่าแล่ แง แน
ท่ือชา่งกานญา� ยาว ยาง ศาสนา ปีนแตปีนนา แน ท้ือ
ชี แฮง้ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� 27 พาจาว กงู อางโบ้ง
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มาง ศาสนา อางกงา่อางเกิง ม้าม้า แฮย้า่� ยา่เก ยา่ชา่วยา่
ออืนา แน แมม้าย ฮาก ปล่องฮู บ่าจา ออืนา ปล่อง แฮง้ยา้
เป� แน ค่าตอง อางโต แฮง้นา อางเลิง่ บ่าแม่น ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ จายล้า ชี ออืนา บ่าป่ี ฮา เค่ แฮง้ยา้ เป�

2
ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา บ่าฮูยา้ โจ

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาวา่แน นอง พระเยซู
ครสิต์ ล่าท่ี อางฮื่อ จา ชี มางนา นืงบาชี นอง จ่ีวีดอางซ้ืง
เพล่อ ป่ี ยาว� นองมู น้ีง มือ ฮากนา บ่าฮูยา้ คูโจ� 2 จาวา่
แน นอง โบสถ์ โย้เวอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น ยอ่ ออ้งล้าน ชีเด้�
ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า ค่าม ล่าชฺ่อง กาน แล่ชี่ แน อางก่าอางตูม
อางแม่น ออื ก่าตูม แล่ชี�่ จ้า ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า อางตูกอาง
พาน� ยา อางก่าอางตูม อางโซอางซา ชา่คาแม้แน ชี ออื
ก่าตูม แล่ชี�่ 3นอ ค่าพ่ายา่ อางก่าอางตูม อางแม่น ออื ก่า
ตูม แล่ชี่ มางนา แม่น ยา้ ฮูพลา คูแง� แน ยางนา น้ีแม้แน
จ่ีชา่ง แง� �ต่างอี่ อางแม่น นู้เวอ ด้ืง ล่า ปาว� แน� จ้า
นอยา่ ค่าพ่ายา่ อางตูกอางพาน มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง แง�
�นายา่ นู้เวอ จูง กาโน� แน บ่าอา่ยาว �นายา่ กงา ล่าค่ือ
ก่องทาง นู้เวอ ด้ืง กาโน� แน� 4 จาวา่แน นองมู น้ีง แฮ้
แม้แน ฮา คูยาว นองมู น้ีง มือ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา
ชฺา้ง อางจาอางปาง ออื ก้อง เป่ิง ออ่ก ช�ี แน นอ ค่าตอง
ก่ามกืด บ่าแม่น แฮง้ ไจ ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน คูช�ี

5 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� แม่น แน น้า
คูโว� พาจาว ม้า ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา แช้ยู้ ยาว�
พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ แฮง้ จาปาง ป่ีชี�่ แน พาจาว ม้า



ยากอบ 2:6 vi ยากอบ 2:11

ยองนา ยาง อางเมิง โยเ้วอ ออ้งด้ืง แล ป่ี แง� พาจาว มาง
อางเมิง แฮย้า่ พาจาว มาง ชฺา้ง ยางนา ลาก ออืนา ป่ี แงแน
ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้ยา้ เป� แน พาจาว มาง อางเมิง แฮย้า่
มู่งท่า เวอ ด้ืง แง� 6 จ้า นองมู น้ียา่ ชฺา้ง อางตูกอางพาน
ออืนา ฮูยา้ คูแง� จ้า ชฺา้ง นองนา คาม ล่า คูชี ออืยา่� แน
นองนา ศาล เวอ เซฺอ แล ล่า คูชี ออืยา่� ชฺา้ง อางจาอางปาง
แฮอ้อื บ่าอา่ ลา� 7 ยาว ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืยา่ นอง จ่ีวี
ดอางซ้ืง มางนา คาตา แน ฮูยา้ คูง บ่าอา่ ลา�

8พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �ค่าตอง ยูม้ต่อง
ยูม้ทาง ออืนา ลาก โว� ค่าตอง นา ลาก จ่าแล่ง แฮง้แม้แน�
✡แน� จาวา่แน นองมู น้ีง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางล้ีบอางล่าว
เวอ ม่า ฮา ป่ีชี่ น้ีง แม้แน ฮา คู ยาว� นองมู น้ีง มือ อางเลิง่
อางกงา่อางเกิง ฮา คูง ญา� 9 จ้า จาวา่แน นองมู น้ีง ชฺา้ง
อางตูกอางพาน ออืนา ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืก้อง เป่ิงออ่ก
คูยาว� นองมู น้ีง อางบล่าบ ฮา คูชี แน จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
อางล้ีบอางล่าว ม่าฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน บ่าฮา เค่ แน ท่ือชา่ง
กานญา� 10 ไม้ จาวา่แน นองมู น้ีง อางล้ีบอางล่าว ม่าฮา ป่ี
ชี่ แฮง้ ปีนแตปีนนา แน คาโคลาโค แน ฮายเค่ คู ยาว� จ้า
อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่าฮา ป่ีชี่ แฮง้ ท่ือ ยา่ง ฮา ซี ยาว� นอ
งมู น้ีง มือ อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่าฮา ป่ีชี่ แฮง้ โค แน ฮา ซี
ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 11 ไม้ พาจาว �ฮาก อางบี่อางบล้อง
ออืนา จู้ บ่าเพล่อโจ�✡ แน จ่ี ชี ม้ายา่� น้ีแม้แน คาตา ยา้ จ่ี
แล่ชี�่ �ชฺา้ง นา บ่าแซ่ โจ�✡ แน� นองมู น้ียา่ ฮาก อางบี่
อางบล้อง จู้ บ่าเพล่อ เวมิ� จ้า ชฺา้ง นา แซ่ ยาว� นองมู น้ีง
✡ 2:8 2:8 เลวนิีติ 19:18; มัทธวิ 22:39 ✡ 2:11 2:11 อพยพ 20:14;
เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18 ✡ 2:11 2:11 อพยพ 20:13-14; เฉลยธรรมบัญญัติ
5:17-18
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มือ อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่าฮา ป่ีชี่ แฮง้ บ่าฮา เค่ เป�
12นองมู น้ียา่ บ้าเจอ จ่ี� บ้าเจอ ฮา เวมิ บ่าลู่ม คูโจ� พา

จาว ม้า นองนา ต้าดต่อน ล่าง แน� ยา อางล้ีบอางล่าว นอง
นา ฮา อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าง แฮง้ ไจ ต้าดต่อน ล่าแง� 13 น้ี
แม้แนยาว นองมู น้ีง มือ ฮากนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ คู ปาว�
แฮแ้ม้แน บ่าอา่ยาว พาจาว มาง นองนา บ่าลากซ่ืงกงา่กยา้
ล่า� จ้า จาวา่แนนอง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ อางจา แนยาว�
นองมู น้ีง มือ พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮง้นา บ่ากงา แค คา�

พาจาว มางนา เจ่อ ยาว ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่
ยา้ง

14 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� บ้าเจอ จองไจ จา แง�
จาวา่แน ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง น้ีแม้แน จ่ี แง� ยา พาจาว มาง
นา เจ่อ แงแน� จ้า ยา พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ บ่า
ฮา เค่� น้ีแม้แนยาว ยา พาจาว มางนา ม้าม้า แน บ่ากงา
เจ่อ เป� ท้าว ยาง เจ่อ แฮ้ยา่ ยางนา อางบล่าบ เวอ อาง
ปล่องปูน ป่ีกงา กา ยา้ล่า� บ่ากงา เป� 15 จาวา่แน นอง
ครสิเตียนม้องน้าม ออื อางก่าอางตูม ตูมแล่เซฺ่อ บ่าจา�
แน จฺ่าเกิง่ จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา ยาว� 16นอง อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือ
ม่าง มาง น้ีแม้แน ก่ามป่อน ป่ี ยาว� �จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา
โว� อางก่าอางตูม ลู้ม แน ก่าตูม แล่ โว� จฺ่าก่อต้างก้อ แน
จฺ่า โว� แน� จ้า ยา เจิน้เจ้อ บ่าปล่อง� ท้าว บ้าเจอ จองไจ
จา แง� 17 พาจาว มางนา เจ่อ น้ีง ท่ือชา่งกานญา� จาวา่
แน เจิน้เจ้อ บ่าฮา ยาว เจ่อ แฮง้ ซ้ีฺน ชี แน ท่ือชา่งกานญา�

18 จ้า กาเทอกา ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้ายา่ น้ีแม้แน จ่ี แง� �ชฺา้ง
ท่ือม่าง ม้า เจ่อ แง� ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า อางเลิง่ อางแม่น ฮา
แง� แน� จ้า กงา ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง แง� �นาง เจ่อ
ยาว เจิน้เจ้อ บ่ากงา ฮายเค่ แฮง้ กงานา ฮายฮู ป่ี ล่าวแล�
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ยาว กงามมือ กงา เจ่อ ยาว ฮายเค่ แฮง้ นางนา ฮาฮู ป่ี ล่า
แน� แน� 19 นองมู น้ียา่ พาจาว น้ี ท่ือม่าง ญา จา แงแน
เจ่อ คูแง�✡ แม่น คางญ้า� จ้า เจ่อ ซฺอก แน บ่าฮา คูโจ�
ไม้ แด่ยา่ อมื นอง เจ่อ คูชี แฮง้แม้แน ยา้ เจ่อ คูแง� แน
ยองมู แฮย้า่ ยื้กยื้ก ยา้ พาจาว มางนา แค คูแง�

20 ชฺา้ง ล่าจ่าง ออื เวอ� จาวา่แน นอง เจ่อ ยาว บ่าฮายเค่
ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง� 21 อบัราฮมั กงู อางฮู่ มาง
อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา เย้งฮู คูปาว� พาจาว ม้า อบัราฮมั
นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่ ไม้ ยา พาจาว มางนา น้าจ่า แง�
ยาพาจาว มาง ยางนา ม่าฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ฮายเค่ แง� ยา
ค่าตอง อางยา่ยา่ค่า อางเม้ง อสิอคั แน ชี่ มางนา ลอบาท่า
อางเกิง่ท่านยา่ โย้เวอ พาจาว มางนา ท่าน ช�ี✡ 22 นองมู
น้ีง อางมยา้ง คูยา้� อบัราฮมั ยาง เจ่อ แฮง้แม้แน ฮายเค่
แงแน� ยาว ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ ยาง เจ่อ แฮง้นา กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ แม่น ป่ี แง� 23 น้ียา่ พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี
แฮง้ เจ้ง แน ฮา มยา้ง ป่ี แง� พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ช�ี �อบัราฮมั พาจาว มางนา เจ่อ แง� แน พาจาว ม้า
อบัราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่ ไม้ ยาง เจ่อ แฮง้ ปาปาย
ยา้�✡ แน� น้ีงยา้ อบัราฮมั มือ �พาจาว มาง อางชา่ง�✡
แน อางเม้ง กงาจ่า แล่ชี�่ 24 นองมู น้ีง มือ กงามยา้ง คูง
ญา� พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี น้ียา่� พา
จาว มางนา เจ่อ ซฺอก แน บ่าอา่� จ้า พาจาว มางนา เจ่อ
ยาว ยาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ กงาฮา เค่ แงแน�

25 ราหบั อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา ฮู ปาว� ยา ค่าบายา่ อาง
โต ก่อง จ่าแล่ง ออื เป� จ้า พาจาว ม้า ราหบั นา ยาง ชฺา้ง เพ
✡ 2:19 2:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4 ✡ 2:21 2:21 ปฐมกาล 22:1-14
✡ 2:23 2:23 ปฐมกาล 15:6 ✡ 2:23 2:23 2 พงศาวดาร 20:7; อสิยาห์
41:8
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ล่อ ป่ีชี�่ ไม้ ยา พาจาว มาง ชฺา้งอางเลิ่งอางโชงค่าวฮู มาง
เยด่นา ด้ืงยา้ ป่ี ช�ี แน ยา ยองนา แก้บ้า ฮื่นยา่ แฮง้ ม่าย
แบ ป่ีชี�่✡

26 ชฺา้ง ออืนา ฮู ปาว อางซ่าบ่ากลาง ยาว ซ้ีฺน ญา� เจ่อ
ยาว บ่าฮา เค่ น้ีง มือ บ่าเจ่อ แน ท่ือชา่งกานญา เป�

3
จ่ีต่าง แล่ม แล่ โว

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� คู่ พาจาว มาง อางเลิง่
แฮง้ ม่าอู่บฮู บ่ากงา เพล่อ คู ซ่ีค้า� ไม้ นอง อางแบ คูยา้
พาจาว ม้า กงูมู คู่ เพล่อ คูชี ออืนา ท้ี แน ต้าดต่อน แงแน�
2 ไม้ กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ อางเลิง่ อางซี เลิง้เลิง้ ยา้ ฮา
คูแง� อา่ซ่าง ค่าตอง ม่านล่า แฮง้นา บ่าป่ี จ่ี ซี แน ฮา กงา
กาแง� ชฺา้ง แฮ้ม้า กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แม่น แง� แน ชฺา้ง แฮ้
ม้า ค่าตอง อางโต แฮง้นา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื แอ่
แน อางม่า ฮา ป่ี กงากา�

3 ป่องนา ออืนา ฮู ปาว� บ้าเจอล้อแม้ อางโต ฮื่อ เวมิ�
จ้า กงู ยองนา ฮา น้าจ่า ป่ี อางกงา� กงู ยอง น้าค้าง โยเ้วอ
น้าต้องซ่อน แง� ยาว ยอง น้าค้าง โยเ้วอ ล่าต่ือ อางอี แฮง้
พือ ต้ีด แง� ยาว กงู ล่าต่ือ อางอี โย้เวอ จาก เมอ ยองนา
บ้าเจอ ม่ายฮา ป่ี เวมิ อางกงา ยา้� 4 ล้อง แฮง้นา ฮู ปาว�
บ้าเจอล้อแม้ ฮื่อ เวมิ� แน บ้าเจอล้อแม้ ฮา้งม้าน ตอ แล่ง
เวมิ� จ้า หางเสือ อางอี แฮง้ญา ล้อง มางนา ฮา ชฺา้งค้าบฮู
มาง แล ป่ี ซ่ีง โย้เวอ ล่อย แล ป่ีกงา กาแง� 5 ม่านล่า แฮง้
แม้แน ยา้� ม่านล่า น้ียา่ บ่าฮื่อ� จ้า อางเลิง่ อางฮื่อ ออื จ่ี
โอ่ด อางกงา� เย้งฮู ปาว ซ่องก่อง เวอ นาบาตา แน บี่ท่อ
✡ 2:25 2:25 โยชูวา 2:1-21
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จฺ่อ ออ่กแล ชี แฮย้า่� บีท่่อ อางอี เวอ จายล้า แง เป� 6 ม่าน
ล่า น้ียา่ บีท่่อ แน ท่ือชา่งกานญา� ม่านล่า น้ียา่ อางเลิง่ บ่า
แม่น ออื ปล้ืง ยา้ จา แง� แน กงู อางโต นู้เวอ ด้ืง แง� แน
กงู อางโต นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮาย บ่าเซิฺ่งบ่าซฺ่าง แน
ฮา ป่ี แง� แน ม่านล่า น้ียา่ บี่ท่อ ล่าลูก เวอ จายล้า ชี แฮง้
ไจ กงู จ่ีวดี แฮง้นา พี ล่าง�

7 กงู ซ้าด กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮาย กงูนา อางน้าจ่า ป่ี ล่า
กงา กาย้า� 8 จ้า กงูยา่ ค่าตอง ม่านล่า แฮง้นา อางเลิง่
อางกงา่อางเกิง ออื แอ่ แน บ่าม่าจ่ี ป่ี กงากา� ม่านล่า น้ี
ยา่ อางโซ้ก� บ่าแม่น� อางปีด ออื ปล้ืง ยา้ จา แง� 9 กงู
ค่าตอง ม่านล่า น้ีง ไจ พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา
สรรเสรญิ ฮา คูแง� แน กงู ค่าตอง ม่านล่า น้ีง ไจ ชฺา้ง พา
จาว มาง ยาง แม้แน แต่งล้า ป่ีชี่ ออืนา แซ้งวา้น คูแง�✡
10 ม่านป่อง ท่ือป่อง น้ียา่ ต่ืน สรรเสรญิ จ่ีต่าง แน แซ้งวา้น
จ่ีต่าง ออื คาตา ยา้ จา แง� ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ�
น้ีแม้แน บ่าป่ี เพล่อ โจ เป� 11 ล้างบ้อ ท่ือบ่อ โยเ้วอ บ้าเจอ
ล้อแม้ ล้าง อางเปล่อ แน ล้าง อางอา้ม ท่ืงกงา่ แน อ่อกล้า
กงา กาแง� 12 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ซ่ือไค่ม้ีล่อก
ป่าง มางนา บ้าเจอล้อแม้ ม้าค้าม อางซ่ือ ซ่ือ ออ่ก ป่ีกงา
กาแง� แน อา่งูน่ ป่าง มางนา บ้าเจอล้อแม้ ซ่ือพล่อง อาง
ซ่ือ ซ่ือ ออ่กล้า ป่ีกงา กาแง บ่ากงา เป� ล้างบ้อ เวอ ล้าง อา
งอา้ม อ่อกล้า ชี นู้เวอ ล้าง อางเปล่อ คาตา แน บ่าอ่อกล้า
แล่กงา กาเป�

พาจาว มาง ก้อง วีไ่ซป้านญา จาย ลือ ชยีา้ง
13 ชฺา้ง ค่าตอง วีไ่ซป้านญา อางจา แน อางแบอางบู้ แน

เยง้ จ่าแล่ง ออืยา่� ค่าตอง อางโต แฮง้ แม่น แน ฮูพลา
✡ 3:9 3:9 ปฐมกาล 1:26
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จ่าแล่ โว� แน จ่ีวดี กงา่เกิง้ แน ไจ อางเลิง่ อางแม่น ฮา คู
โว� ไม้ ฮากนา มยา้ง ป่ีง นอ วีไ่ซป้านญา อางจา ม้าม้า แน�
แน ค่าตอง ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ชี แน บ่าเยง่ จ่าแล่ โจ�
14 จ้า จาวา่แน อา่ซ่าง ฮากนา เจอค้อย แง� แน ค่าตอง แอ่
แน จองไจ กงา ซ้ี แง� อา่ซ่าง มางนา บ่าจ่ีโอ่ด โจ ค่าตอง
วีไ่ซป้านญา อางจา� แน บ่าจ่ี จ้อบ โจ� 15 ไม้ ก่ามกืด น้ีแม้
แน ชี่ น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ� แน อางค่อง
อางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ� จ้า ชฺา้ง
อางเมิง นู้เวอ แน แด่ยา่ ออื ก้อง จายล้า แง� 16 บ้าเจอล้อ
เกิง้ เวอ เจอค้อย ลางกา แง� แน ค่าตอง แอ่ แน จองไจ
กงา ซ้ี แง� โย้เวอ อางซ่ืกอางซ่าก� แน อางเลิง่ บ่าแม่น กู
ยา่งกูเจ้อ ออื ปล้ืง ยา้ จา แง�

17 ยาว น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง วีไ่ซป้านญา จายลือ ชี ออื
ยา้� อางเซิฺง่อางซฺ้าง ออื� ท่ืงกงา่ แน ด้ืง บ่าซีบ่าแล ลางกา
ออื� ยาว อางเซิ่งอางไซ่ด่อล่อ อางด่อ ม่าอู่บ อางไง่ ออื�
ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อางชา่ง เพล่อ ชา่ง ออื� ยาว
ลากซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ ออื แน อางเลิง่ อางแม่น ออื ปล้ืง
แน จา ออื� ยาว อางกงา่อางเกิง ออื� ยาว อางซืออางป
ลอง ออื� 18 อางเลิง่ อางจาอางด้ืงบื้อ น้ียา่ กอซ่ือ ออื แน
ท่ือชา่งกานญา� อา่ซ่าง ชฺา้ง 2 มู ซีแล ลางกา ชี ออืนา ฮา
อางอา้น แฮง้แม้แน แม่น ลางกา ป่ี แล่ กงากา แง� ชฺา้ง
แฮม้้า อางจาอางด้ืงบื้อ อางนือ แฮง้ คลา ญา� อางเลิง่ อา
งกงา่อางเกิง ฮา ชี แฮย้า่ น่าวา่ฮู มาง กอ คลา ยาว กอ กงา
ชี แฮง้แม้แน ยา้�

4
พาจาว มางนา น้าจ่าง ยา้ง
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1 นองมู น้ียา่ อางแบ ล่า� นอ บ้าเจอฮาย ซีแล ลางกา
แงแน� นอง ซีแล ลางกา แฮ้ยา่� ไม้ นอง นืงบา เวอ ตาน
ฮา นองนา ก่าจ่า ล่า ซ่ี แฮม้าง ปาปาย ยา้เป� 2นองมู น้ียา่
กงาซ้ี ยาว� จ้า บ่ากงา แฮง้ยา้ แซ่ ลางกา แง� นอ เจอค้อย
ลางกา แง� แฮง้ยา้ ซีแล ลางกา แง� นอง บ้าเจอ กงา ซ้ี
ยาว บ่ากงา แฮ้ยา่� ไม้ นอง พาจาว มางนา บ่าป่า แฮง้ ปา
ปาย ยา้� 3 จ้า นอง ป้า ยาว บ่ากงา น้ียา่� ไม้ นอ บ่ากงา่บ่า
เกิง แน ป้า คูแง� ไม้ นอ เยง้ แง� พาจาว มาง นองนา อาง
เกิง่ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ไจ ค่าตอง ตานฮา มางนา ฮาย นืงบาจาบ
ป่ี แงแน�

4 ชฺา้ง บ่าซือบ่าปลอง ออื เวอ� นองมู น้ียา่ บ่าแบ คูล่า
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่อางก้อ ออืนา พาจาว มางนา ล่อ
บ่าปา แน ลาก น้ียา่� พาจาว มางนา เม้อ แงแน ท่ือชา่ง
กานญา แน� น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อาง
เกิ่งอางก้อ ออืนา ลาก แง� ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ พาจาว มางนา
เม้อ แงแน ท่ือชา่งกานญา� 5นองมู น้ียา่ บ่าเยง่ คู โจ เป�
พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่ แน�
พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง พาจาว มาง กงูนา ป่ี ล่าชี่ แฮ้ม้ายา่ กงูนา พา
จาว มางนา ท่ือม่าง ญา ลาก ป่ี ล่า ซ่ี แง� แน� 6 จ้า พา
จาว ม้า ชฺา้ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� พระคัมภีร์ เวอ น้ี
แม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�พาจาว ม้า ชฺา้ง ออ่นจ่าแล่ง ออืนา บ่าซอ�
จ้า ยา ชฺา้ง บ่าออ่นจ่าแล่ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง�✡แน�

7 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ พาจาว มางนา น้าจ่า คูปาว�
แน นองมู น้ียา่ นอง น่าซ่ืง แฮง้ ต้ืด แล่ คูโว� ยาว ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มางนา บ่าน่าจ่า โจ� ยาว ซาตานแด่ยา่ยอคา
✡ 4:6 4:6 สุภาษิต 3:34
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มาง นองนา ฮื่น ล่าแง� 8นองมู น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง แท้
แน ออ้งล้าน คูโว� ยาว พาจาว มาง นองก้อง แท้ แน ด้ืง
แง� ชฺา้ง อางบล่าบ ออื เวอ� นอง อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง
คูโว� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา ท่ือม่าง แน บ่าลาก ออื เวอ�
นอง นืงบา แฮง้ ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี คูโว� 9 จาวา่แน นอง อางบ
ล่าบ ฮา ยาว แมป้ือ เซฺ่อ แน อูง้ฮา้ว ล่า คูปาว� แน อื้อ แฮง้
วา่ง ยาว อูง้ ล่า คูปาว� แน ม่อนซ้า แฮง้ วา่ง ยาว นืงบาชูม่
ล่า คูปาว� 10ยาว นองมู น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ล้าก้า โยเ้วอ
บ่าจ่ีโอด่จ่าแล่โจ� ยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นองนา โญกจ่าญ่อ
จ่า ล่าแง�

พาจาว ม้า อางล้ีบอางล่าว แต่งฮู แน ต้าดต่อนฮู มาง
ยา้

11 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางซีอางแล บ่าจ่ีกาน
ลางกา โจ� ไม้ อา่ซ่าง ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา อางซีอาง
แล จ่ีกาน ยาว ต้าดต่อน แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว มาง อาง
ล้ีบอางล่าว แฮง้นา อางซีอางแล จ่ีกาน ยาว ต้าดต่อน ชี
แน ท่ือชา่งกานญา� จาวา่แน นอง อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา
ต้าดต่อน ยาว� นอ พาจาว มางนา ฮูยา้ ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� 12 อางล้ีบอางล่าว แต่งฮู แน ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน ฮู
น้ียา่ พาจาว มาง ท่ือม่าง ญา� ยา ล่าท่ี อางจา ชฺา้ง ออืนา
ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ี เวมิ อางกงา� ก่างพยา เวมิ อางก
งา� ท้าว นอ อา่ซ่าง� บ้าเจอฮาย ฮากนา ต้าดต่อน กวา่
แง�

จ่ีโอด่ อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
13กงา จ่ี น้ีงนา แม่น แน น้า คู โว� นองมู น้ียา่ น้ีแม้แน จ่ี

คูแง� �ม้ีนืง บ่าอา่ยาว น้ีเซฺ้อ เวอ กงู อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง
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แล คูแง� แน กงู โย้เวอ ท่ือ ปี ด้ืง อางเกิง่ ก่อง แล คูแง�
ไม้ พลู้ บยา่ แน กงา ป่ี แง แนนอ� แน� 14 นองมู น้ียา่ บ่า
แบจ่า แล่คู น้ีเซฺ้อ เวอ ค่าตอง จ่ีวดี น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา
แงแน�✡ ชฺา้ง จ่ีวดี น้ียา่ ซอทา อางด่า เวอ เม้ยล้าง ท่ือชี่
ด กลา ยาว โปยว แอ ชี ออื แม้แน ยา้เป� 15 นองมู น้ียา่
น้ีแม้แน จ่ี คู ปาว� �จาวา่แน จ่ีวีดอางซ้ืง มาง นืงบาจาบ
แงแน ยาว� กงู จ่ีวดี จา แล แล่ คูแง� แน กงู แฮง้ ฮา น้ีง
ฮา ยา้ ฮา คูแง� แน� 16 จ้า อามือ นอ ออ่นจ่าแล่ คูง แน
จ่ีโอ่ดจ่าแล่ คูแง� กูยา่งกูเจ้อ จ่ีโอ่ดจ่าแล่ง น้ียา่ อางซี แอ่
ยา้เป� 17 น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง ค่าตอง บ้าเจอ อางเลิง่ อาง
แม่น กงาฮา แงแน แบน ยาว บ่าฮา แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางบ
ล่าบ ฮา ญา�

5
ชฺา้ง อางจาอางปาง ออืนา ม่าอูบ่ ยา้ง

1 ชฺา้ง อางจาอางปาง ออื เวอ� กงา จ่ี น้ีงนา แม่น แน
น้า คูโว� นองมู น้ียา่ แมป้ือ เซฺ่อ แน อู้งฮา้ว คูปาว� ไม้
อางเลิง่ อางตูกอางพาน ออืยา่ นองก้อง แท้ล้าน ญา� 2บ่า
มล่าง ยาว นอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา ออืยา่ ปู่ แง
แน เพ่อ แอ แง� แน นอง อางก่าอางตูม แฮ้ ฮอต่าม เท่อ
แง� 3นอง พลู้ แน ค่าม แฮย้า่ ค้ีแม้ง จฺ่า แง� พาจาว มาง
ต้าดต่อน แฮนื้ง เวอ ค้ีแม้ง แฮ้ยา่ นอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้
พาจาว มางนา ม่าแบ ป่ี แง� แน ค้ีแม้ง แฮย้า่ นอง อางซฺ่า
อางคอ แฮง้ จฺ่า แง� บี่ท่อ พี ชี ชอ้ด ยา้� ฮูปาว� อางญ่าม
อางนืงลีน แฮง้ เคิน เวมิ� นองมู น้ียา่ อางเกิง่อางก้อ อางฮู่
✡ 4:14 4:14 สุภาษิต 27:1
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อางคา ซฺ้าชอ้น คูง แฮง้ บ่าวา่ง คู�✡ 4 นองมู น้ียา่ นอง น่า
โย้เวอ ชฺา้ง กอแย่ คูชี ออืนา ล่ากานวา่ฮู่ บ่าป่ี คู� ยอง จ่ี
จ่าบ อางเซง แฮง้ น้า โว� แน พาจาว กงู จ่ีวดีอางซ้ืง อาง
ฮื่อ เลิน่เลิน่ ม้ายา่ ยอง อูง้ฮา้ว อางเซง แฮง้ กงากยา่ ญา�✡
5 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ นอง จ่ีวดี น้ียา่ นาบาตา ยา้ จาปาง แน
ม่อนซ้า คูแง� นองมู น้ียา่ อา่มยา่ง ชฺา้ง ออื บู่ก่า จฺ่า ป่ี ยาว
ตู่ง ยาว ซ่ืฺย แซ่ แอ ชี ออื ชอ้ด ยา้� นองมู น้ีง ท่ือชา่งกาน
ญา นอ ตู่ง แอเคอ ยา้ จฺ่า ต้าง คูแง� ไม้ นองนา แซ่ ล่าง
แฮนื้ง นา ล่อ แง แนนอ� 6นองมู น้ียา่ ชฺา้ง อางซี บ่าจา ออื
นา ต้าดต่อน แซ่ คูช�ี จ้า ยองมู แฮ้ยา่ นองนา เจิน้เจ้อ บ่า
ฮา ล่าคู�

ก่ามโอด่ จา โว
7 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� โอด้ ชี คูโว�

จ่ีวีดอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง เวอ เคอ แน� บ่าลู่ม
คูโจ� น่าวา่ฮู ค่าตอง น่า โยเ้วอ กอ ล่อ แย่ คูง ออืยา่ ยอ กูนื
ง ยา้ โอด้ ล่อ คูแง แน� ยองมู น้ียา่ มู่งฮอ่ลือญ่าม ต่องก่า
ต่าง ลือ ชี แฮนื้ง เวอ จาย กอแยญ่่าม เคอ ชี แฮนื้ง เวอ เคอ
ยา้ โอด้ ล่อ คูแง� 8 นองมู น้ีง มือ ท่ือชา่งกานญา โอด้ ล่อ
คูโว� นืงบาบ่าด่อ คูโจ� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่ นืง
ยา่ง แท้ล้าน ญา�

9 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางเลิง่ บ่าซฺ้า จ่ี ลางกา
โจ� ยาว พาจาว มาง นองนา ต้าดต่อน ล่าเมอ นองนา วีบ่่า
ก บ่าป่ี ไจ ล่า� พาจาว ต้าดต่อนฮู ม้ายา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ลือ ชาเคิน ลืงญา� แน ยา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อา่ล่อม เมอ
ออ้งล้า เวมิ อางกงา ยา้�
✡ 5:3 5:3 มัทธวิ 6:19 ✡ 5:4 5:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:14-15
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10ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื
นา ป้ือซฺ้า โว� แน นองมู น้ีง ยอง ฮา ชี แฮง้แม้แน ฮา เค่
คู ปาว� ยองมู น้ียา่ ยอง ก้อง บ้าเจอล้อแม้ อางเลิง่ อางตู
กอางพาน บ่าแม่น ตอล้า เวมิ โอด้ คูแง� 11กงู ยองนา ชฺา้ง
ก่ามโอด่ จา ปาปาย อางเลิง่ อางแม่น กงาบู้ คูชี ออื แน ฮา้ว
คูแง� นองมู น้ีง โยบ✡ ก่ามโอ่ด อางเลิง่ แฮง้ กงากยา่ คูง
ญา� แน นองมู น้ียา่ อางแบ คูยา้ อางนืงลีน แฮนื้ง เวอ จ่ีวี
ดอางซ้ืง ม้า ยางนา ก่ามป่อน อางบยา่ ยา้ ป่ี ชี แน� ไม้ จ่ีวี
ดอางซ้ืง น้ีม้า ชฺา้ง ออืนา กูญ่าม ยา้ ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง�✡

ค่าตอง จ่ีต่าง แฮง้ แล่ม แล่ โว
12ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� น้ีเลิง่ อางเลิง่ ปีนแตปีน

นา เป� นอง ก่ามค่าน ฮา เมอ น้ีแม้แน บ่าจ่ี คูโจ� แทแล
ต่ือ ล่าโว� น้ืงชฺา่ ปล่าก กลา แอ ล่าโว แน� ยาว เจิน้เจ้อ
นา บ่ากงา จ่ี เคอ คาเป� จ้า อางอา้ แนยาว �อางอา้� แน จ่ี
โว� จ้า บ่าอา่ แนยาว �บ่าอา่� แน จ่ี โว� ยาว พาจาว มาง
นองนา ต้าดต่อน ล่าเมอ นองนา วีบ่่าก บ่าป่ี ไจ ล่าเป�✡

ชฺา้ง เจ่อ ออื อธษิฐานจ่ีต่าง ล่าท่ี อางจา ยา้ง
13 นอง อางมู โย้เวอ� อา่ซ่าง นืงบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ

ช�ี ชฺา้ง แฮ้มางนา อธษิฐาน ฮา ป่ี โว� นอง อางมู โย้เวอ
อา่ซ่าง นืงบาต่องม่อนซ้า ช�ี ชฺา้ง แฮ้มางนา เพ่งฮา่ว พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ป่ี โว� 14 นอง อางมู โย้เวอ อา่
ซ่าง ด้ากยา้ง ช�ี ชฺา้ง แฮ้มางนา ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ออื
นา ป้า ยางนา อธษิฐาน ฮา ป่ี ป่ี โว� แน ยอง อธษิฐาน ฮา
เมอ ยองนา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางเม้ง แฮง้ จ่ีออ่ก ป่ี โว� แน
✡ 5:11 5:11 โยบ 1:21-22 ✡ 5:11 5:11 สดุดี 103:8 ✡ 5:12 5:12
มัทธวิ 5:34-37
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ยองนา น้ํามันมะกอก แฮง้ ชฺา้ง อางด้า มางนา ต่า ป่ี โว�✡
15 เจ่อ ยาว อธษิฐาน ฮา น้ียา่ ชฺา้ง อางด้า ออืนา อางปล่อง
กงากา� ยาว พาจาว มาง ชฺา้ง อางด้า ออืนา ฮา อางอา้น
แฮง้แม้แน แก่นคา ป่ี แง� แน พาจาว มาง ยอง อางบล่าบ
ฮา ชี ออื อางซีอางบล่าบ บ่ายู�่

16 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ นอง อางบล่าบ ฮา คูชี แฮง้
ม่า แบ ลางกา ป่ี ปาว� แน อธษิฐาน ฮา ป่ี ลางกา ปาว� ไม้
นอง พ่าญ่าด แฮง้ โปยว คาไล� ชฺา้ง อางแม่น ออื อธษิฐาน
จ่ีต่าง แฮย้า่ ล่าท่ี อางจา�

17พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เอลียาห์ นา ฮู ปาว� ยา ชฺา้ง กงูมู
น้ีง ชฺา้ง เพล่อ คูชี แฮง้แม้แน ยา้� ยา นาบาตา ปีนแตปีน
นา อธษิฐาน ฮา แง� ยา มู่งฮอ่ บ่าลือ โจ แน ป้า แง� ยาว
มู่งฮอ่ บ่าลือ แน 3 ปี 6 ลา เย�✡ 18ยาว ยาง อธษิฐาน ฮา ป้า
มู่งฮอ่ ลือ ป่ีชี�่ ยาว พาจาว มาง มู่งฮอ่ กลา ลือ ป่ีชี�่✡ ยาว
น้ืงชฺา่ท่า โยเ้วอ มู่งฮอ่ ล้างเจ้น น้าว� ยาว อางคลาอางซ้าง
แต่ออ่กล้าน น้าว�

19 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาวา่แน นอง อางมู โย้
เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง จ่ีวดี แก้บ้า ยอ่ ซี แล่ยาว� อางเลิง่
ม้าม้า โย้เวอ เจิก่ อ่อกแอน ยาว� ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยางนา
ซ่ืฺย พ่าวล้า นองนา ซฺ้าล้า แล่กงา กายาว� 20 นองมู น้ีง มือ
บ่าลู่ม คูโจ เป� ชฺา้ง อางบล่าบ จ่ีวดีแก้บ้า แฮง้ ยอ่ ซี แล่ชี่
แฮม้างนา ปล่อง พาจาว มางก้อง ซ่ืฺยซฺ้า ล้าแล่ชี่ แฮม้้ายา่�
ชฺา้ง อางบล่าบ แฮม้าง อางค่องอางล้า มางนา ซ้ีฺ อางเลิง่ โย้
เวอ ปล่อง กงาปูน แล่ ป่ีชี่ แน� ยาว ยา ชฺา้ง อางบล่าบ แฮ้

✡ 5:14 5:14 มาระโก 6:13 ✡ 5:17 5:17 1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:1; 18:1
✡ 5:18 5:18 1 พงศ์กษัตรยิ์ 18:42-45
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มางนา ปล่อง อางบล่าบ อางอบี่าอา่ กงาปูน แล่ ป่ีชี่ เป�✡

✡ 5:20 5:20 สุภาษิต 10:12; 1 เปโตร 4:8



xix

จ่ีวดีม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง
Bisu: จ่ีวดีม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Bisu

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.
2020-11-16

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
995d815b-1966-5aad-829b-7dcdf74b5bad

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/bzi

	ยากอบ

