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เปาโล ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺา
้ ง
อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชียา
้ ง

ฟิลิปปี

เปาโล ยาง คอก อ้อง เมอ ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียน
ม้องน้าม อือนา คาตา ย้า โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชี. คอก เปาโล
นา ล้อง ชี ชี แฮ้ยา่ โรม อางเมิง เวอ ดื้ง นาตู้. แฮ้ญ่ามเมอ
เปาโล ก้อง อางเลิง่ อางตูกอางพาน ไลเลิง่ ย้า ตอล้า ชี. จ้า
บ้าเจอล้อแม้เวิม ยา พาจาว มางนา นื งบาชี แฮ้ง บ่าว่าง. โจ้
ดมาย นี้ ชา่ บ้าบ ฮายแบ ปี่ แง, เปาโล พาจาว มางนา ม้าม้า
ย้า นื งบาชี แง, แน ยา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง
นา กย่า งม่อนซ้า แงแน. เปาโล โจ้ ดมาย นี้ ชา่ บ้า บ แต้ม ชี
นี้ ย่า, ไม้ ฟิ ลิ ป ปี อางเมิง เวอ คริสเตียนม้ องน้า ม อือ นา นื
งบาแฮ่ง ปี่ แนนอ, แน ยอง พลู้ ท่าน ยางนา ปล่อง คูชี แฮ้ง
ขอบคุณ ฮา แนนอ.
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล เป, โจ้ดมาย นี้ ม้า ทิ โมธี ไกง้ แต้ม แอ. ไกง้
พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น. ไกง้ ฟีลิปปี อางเมิง โย้เวอ คริสเตียน
ม้องน้าม พระเยซูคริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ คูชี อือนา แต้ม เคอ แง.
แน คริสเตียนชฺา้ ง ยอคา อือ นา แน คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา
ปล่องฮู อือนา คาตา ย้า แต้ม เคอ แง. 2 พาจาว กงู อางโบ้ง
มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู
คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา
แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
1 กงา

เปาโล อธิษฐาน จี่ต่าง ย่าง
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3 กงาย่า นองนา โมงซฺ้า ล่าเมอ กูเทอ ย้า กงา พาจาว มาง

นา ขอบคุณ ฮา แง. 4 กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา อธิษฐาน
ฮาย ปี่ ล่าเมอ กูเทอ ย้า นื งบาต่องม่อนซ้า แง. 5 กงา นื งบา
ต่องม่อนซ้า นี้ ยา่ , ไม้ นอง กงานา พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ง ปล่อง ป่าว ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า, นอง ต่องก่าต่าง
เจ่อ ชี แฮ้นืง จาย อามือ เคอ แน. 6 กงา อางแบ ม้า ม้า ย้า
พาจาว ม้า นอง อางมู นู้เวอ ต่อ งก่า ต่าง ล่า กาน อางแม่น
นี้ ง ฮาย ตอล้า ปี่ ชี่ แน. ยาว ยา ล่ากาน อางแม่น นี้ ง ว่า แล
แล่ แง. แน ยา พระเยซู คริสต์ พ่าว ลือ แล่ง แฮ้นืง เวอ ล่า
กาน อางแม่น นี้ ง ว่าเปิน ปี่ แง.
7 กงา นื งบา นี้ ยา
่ นองมู คาโคลาโค นี้ งนา กูญ่าม ย้า ลาก
ล่าแง. ยาว กงา นองนา นี้ แม้แน ลาก ล่าง นี้ ยา่ อางซูม ย้า,
ไม้ นองมู นี้ ย่า กงานา พาจาว มาง ล่า กานว่า ปี่ ล่า ชี่ นี้ ง
ปล่องว่า ล่าแง, ตื่น กงา คอก ดื้ง เมอ, แน กงา ฮากนา พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง อางเลิง่ ม้า ม้า อางเจ่อ จ่า
กงา กา แน ป่าว ม่า เมอ คาตา ย้า. 8 พาจาว ม้า อางแบ ย้า,
กงา นองมู คาโคลาโค นี้ งนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่าง แน.
กงา นองนา ลาก ล่าง, พระเยซูคริสต์ นองนา ลาก ล่าง แม้
แน ย้า.
9 กงา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้ า แง, นองมู นี้ งนา
อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน ลากฮูม ลางกา แล ปี่ โว แน,
ยาว นองนา แบ ปี่ ล่าโว พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮ้ บ้า
เจอ แน, ยาว บ้า เจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม นองนา แบ ปี่ ล่า
โว บ้า เจอล้อ แม้ กงาฮา แงแน. 10 ไม้ นองนา อางเลิง่ อาง
แม่น เลิน
่ เลิน
่ อือ แช้ยู้ ปี่ ล่าง แนนอ. แน นองนา ชฺา้ ง อาง
เซฺิ่ งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ. แน พระเยซู คริสต์ พ่าว
ลือ แล่ แฮ้นืง เมอ นองนา เจิน
้ เจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า แนนอ.
11 ยาว นอง จี่วด
ี นู้เวิม อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า อือ ปลื้ง ย้า
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จา แง. ยาว นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ ทื่อม่าง ญา อางฮา เพล่อ
ปี่ กงา กาแน, ไม้ ชฺา้ ง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง
กงามย้าง ปี่ แง แน สรรเสริญ ฮา ปี่ ง แนนอ.
เปาโล คอก อ้อง เมอ ชฺา้ ง อือ พระเยซู นา เจ่อ ชียา้ ง

12

คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ, แบ ชี คู ปาว. กงาก้อง
อางเลิง่ บ่าแม่น ตอล้า ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือนา ฮาย พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง เจ่อ บย่า เค่ ปี่ ชี่ ม้าม้า ย้าแน. 13 ยาว
นี้ ยา่ ตาฮ้าน ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ ยูม
้ ล่อฮู อือนา, แน นู้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ฮาย กงาแบ ปี่ ง ญ้า, กงานา คอก ล้อง
ล่าชี่ นี้ ยา่ , ไม้ กงา พระเยซูคริสต์ นา ล่ากานว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปา
ปาย ย้าแน. 14 แน กงา คอก อ้อง ชี นี้ ยา่ คริสเตียนม้องน้าม
อางบย่า ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน
นื งบาชี คูช.ี ยองมู นี้ ยา่ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ม่าอู่บ เมอ
บ่าซ่าจอ แน เจิน
้ เจ้อ นา บ่าแค คู.
15

จ้า ม้า ม้า นี้ ยา่ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ม่า อู่
บฮู อือ อางมู โย้เวอ ชฺา้ ง ทื่อบ่า จา แง. ฮากนา เจอค้อย แง,
แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่ เลอ ซี้แง แน. จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือ
ย่า อางซืออางปลอง ม้าม้า ย้า. 16 ไม้ ยอ กงานา ลาก ล่าง,
แน ยอ อางแบ คู พาจาว ม้า กงานา ฮากนา ป่าวม่า ปี่ ล่าง,
ยาง อางเลิง่ อางแม่น นี้ ย่า อางเลิง่ ม้า ม้า อางเจ่อ จ่า กงา
กาแน. 17 จ้า ชฺา้ ง ทื่อบ่า อือย่า อางซื ออางปลอง ม้า ม้า บ่า
อ่า, จ้า ยอ ค่า ตอง แอ่ แน จองไจ กงาซี้ แง. แน ฮาก ล่อ
บ่าปา แน เลิน
่ เลอ ซี้แง. ยองมู นี้ ยา่ เย้ง แง กงา คอก อ้อง
เมอ กงานา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮาย ตูกพานลาบ้า
บ ปี่ ล่าง แน.
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บ้า เจอล้อ แม้ เวิม จายปี่ ปาว. กงา นื งบาต่อ งม่อนซ้า
แง, ไม้ ยองมู นี้ ย่า อางซื ออางปลอง ม้า ม้า ล่า อ้าว, บ่า ซื
อบ่าปลอง ล่าเวิม, จ้า ยอ พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว
คูแง. แน กงาย่า นี้ แม้แน ย้า นื งบาต่องม่อนซ้า แล แล่แง,
19 ไม้ กงา อางแบ ย้า นอง กงานา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าชี่ แฮ้
ย่า, แน พระเยซูคริสต์ อางค่องอางล้า อางเซฺิง่ อางซฺ้าง มาง
กงานา ปล่อง ล่าง แฮ้ยา่ , กงานา ฮาย คอก กงาอ่อก ปี่ ล่าง
แน.
20 กงาย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิง
่ นี้ ง เจิน
้ เจ้อ นา บ่าซ่าจอ
แน ป่าว ม่าอู่บ แล แล่ ซี่ค้า, กงา กู เทอ ฮาย ล้า ชี แฮ้งแม้
แน ย้า. แน กงาย่า นื งบาแก่นจ่าง กงา นี้ แม้แน อางฮากงา
กาย้า แน. จ้า อามื้อ กงา อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา พระเยซู
คริสต์ อางเลิง่ แฮ้ง ป่าว ม่าอูบ
่ จอ กา แล่แง, ไม้ กงาย่า อาง
แต่ ล่าอ้าว อางซฺี้ ล่าเวิม, ชฺา้ ง อือนา ฮาย พระเยซูคริสต์ นา
สรรเสริญ ฮา ปี่ แน. 21 ยาว กงา จี่วด
ี แต่จาดื้ง นี้ ยา่ ไม้ พระ
เยซู คริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง แนนอ. กงา เย้ง แง ซฺี้ นี้ ยา่
จี่ วด
ี แต่ จา นี้ ง ล่อ บ่า ปา แม่น แล่ง แน, ไม้ ซฺี้ นี้ ย่า กงานา
ฮาย มู่งท่า โย้เวอ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง ปี่
ล่าง. 22 จ้า จี่วด
ี แต่จา แลน แล่ยาว, กงาย่า ล่ากาน ว่า จอง
ไจ ตอล้า ปี่ แน. นี้ แม้แนยาว กงาม บ่าแบ ชีล้า, ซฺี้ แงแน จี่
วีดแต่จา แล แล่ง นี้ ยา้ บ้าเจอล้อมาง แช้ยู้ แฮ้ง แม่น แล่ง
แน. 23 อางเลิง่ 2 เลิง่ นี้ ง ทื่อเลิง่ แช้ยู้ นี้ ยา่ อางย่าก. ม้าม้า
นี้ ยา่ กงา ซฺี้ คายาว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ซี้ค้า,
ไม้ นี้ เลิง่ นาบาตา ย้า แม่น แล่แง. 24 จ้า จาว่าแน กงา จี่วด
ี
แต่จา แลน แล่ยาว นอ จองไจ กงาแง.
25 แน กงา นี้ แม้ เพล่อ แงแน ม้าม้า ย้า เจ่อ แง. นี้ แม้แน
ยาว กงา อางแบ ย้า กงา จี่วด
ี แต่จา แล แล่ง แน. กงา นอง
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ก้อง ทื่ งกง่า แน ดื้ง แล แล่ง, ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ งนา
ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ ล่าง,
แน นองนา ฮาย นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ล่าง แนนอ. 26 จาว่า
แน กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน พ่าวดื้ง แอ แล่กงา กายาว, นอ
งมู นี้ ง กย่างม่อนซ้า คูแง, แน พระเยซูคริสต์ นา สรรเสริญ
ฮา คูแง.
27 พระเยซู คริสต์ อางเลิง
ี ไจ
่ อางแม่น แฮ้ง แม้ แน จี่ วด
คูโว, ไม้ นี้ ยา่ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ ย้างย้า, ไม้ นี้ ยา่
กงานา ฮาย นอง อางเลิง่ แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่าง, กงา นองนา
อางกงา บ่อซฺ้า แล ล่า อ้าว บ่ากงา บ่อซฺ้า แล ล่าเวิม, กงาม
กงาแบ แง นอ ม้า ม้า ย้า พระเยซู คริสต์ อางเลิง่ อางแม่น
แฮ้ง เจ่อ คูช,ี แน ทื่ งกง่า ย้า ชฺา้ ง พระเยซู คริสต์ อางเลิง่
อางแม่น แฮ้ง นา บ่า ซอ อือ อางมู โย้ เวอ เจ่อ แล แล่ คูแง
แน. 28 ชฺา้ ง นองนา เม้อ ล่าง อือ นา บ่า แค โจ! กูญ่าม แน
แก่นคา โว, แน ยองนา ฮายแบ ปี่ ว ยองมู นี้ ยา่ นองนา กาน
ล่าง แน นอ ยองนา ก่าจ่าง แน, ไม้ พาจาว ม้า นองนา ก่าจ่า
ฮู เพล่อ ปี่ ล่าง. 29 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ , ไม้ พาจาว ม้า นอง
นา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง แอ่ แน ฮา ปี่ ล่าง บ่าอ่า, จ้า
ยา นองนา คาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง พระเยซู คริสต์
ปาปาย แน, ยาวนี้ ยา่ พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่
แน ทื่อช่างกานญา. 30 อามื้อ นอ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง,
ค้าแต้ เวอ นอง กงา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งนา มย้าง ชี
แฮ้งแม้แน ย้า, แน นอง กงากย่า คูชี แฮ้งแม้แน ย้า อามื้อ
กงา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แงแน.

2

ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิน
่ ปาว
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นอง พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง เพล่อ คูชี นี้ ยา่ นองนา นื งบา
แฮ่ง อางฮาย จา ปี่ ล่ากงา กาย้าลา? ยาว ยาง นองนา ลาก
ล่าง แฮ้ นอง นื งบาต่องลาบ้าบ เมอ อางปล่อง ล่ากงา กาย้
าลา? แน อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ม้า นองนา ทื่อ
ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน อางฮาย เพล่อ ลางกา ปี่ ล่า กงา กาย้ า ลา?
แน นองมู นี้ ยา่ อางลากซื่ งกง่า กย้า ลางกา ย้า ลา? 2 นี้ แม้
แนยาว นองมู นี้ ง กงานา ฮาย ปีน แตปีน นา แน นื งบาต่อ
งม่อนซ้า ปี่ ล่าปาว. อางเลิง่ นี้ ออ
ื ฮา คูโว, ไม้ นอง อางเลิง่
นี้ ออ
ื ฮา ยาว กงาม ปีนแตปีนนา ย้า นื งบาต่องม่อนซ้า แง,
ทื่อ ลู่ ม ทื่อ เจ่อ แน เย้ง โว, ลาก ลางกา โว, ทื่ งกง่า แน ล่า
กาน ปล่อง ว่า กาโว! 3 บ้าเจอ ฮา เวิม ค่าตอง แอ่ แน จองไจ
กงาซี้ยาว ปาปาย แน บ่าฮา โจ, แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิน
่
เลอ ซี้ ยาว ปาปาย แน บ่า ฮา โจ, แน บ่า จี่ โอ่ด จ่า แล่ โจ, บ่า
อ่อนจ่าแล่โจ จ้า ชฺา้ ง คาโคลาโค อือนา ล่ากาน ปล่องว่า โว,
กูญ่าม แน เย้ง จา โว ฮาก ค่าตอง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง แน.
4 ค่าตอง จองไจ กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง โจ, จ้า ฮาก จองไจ
กงา อือ คาตา แน เย้ง โว!
พระเยซู แม้แน ฮา ปาว
5 พระเยซูคริสต์ แม้แน เย้ง ปาว แน ฮา ปาว. 6 ยา พาจาว
เพลิน
่ ชี ต่องก่า เมอ จาย ย้า. จ้า ยา ยาง ล่าที่ จา แฮ้ง บ่า
ไจ, แน พาจาว มาง ล่อ แน ฮื่อ แงแน บ่าฮาจ่าแล่. 7 จ้า ยา
ยาง พาจาว เพล่อ ชี แฮ้ง วี ยาว ย่า เจ่น เพลิน
่ ลือ ชี, แน
8
ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ ชี. ยาว ยา ชฺา้ ง เกิด
้ ลือ เมอ, บ่าอ่อนจ่าแล่ จ้า
พาจาว มางนา กู ยา่ งกู เจ้อ ย้า น้า จ่าง, ไม้ กางเขน ท่า เวอ
ซฺี้ แอเคอ ย้า. 9 นี้ งย้า พาจาว มาง พระเยซู นา ตี อางมอง
เลิน
่ เลิน
่ โย้เวอ ดื้ง ปี่ ชี่ นี้ ยา่ . แน ยา พระเยซู นา ยาง อาง
เม้ง แฮ้ง นา ฮาก อางเม้ง อือ ล่อ บ่า ปา แน ล่า ที่ จา ฮื่อ ปี่
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ชี.่ 10 ไม้ กูยา่ งกูเจ้อ มู่งท่า เวอ ดื้ง ชี อือนา, แน ชฺา้ งอางเมิง
เวอ ดื้ง ชี อือนา, แน ชฺา้ งซฺี้ อางเมิง เวอ ดื้ง ชี อือนา พระเยซู
นา ป่า ตู คู บอกไว้ ปี่ ง แนนอ, 11 แน ชฺา้ ง คาโคลาโค อือ นา
จี่ อ่อกลือ ปี่ ง, พระเยซู คริสต์ จี่ วด
ี อางซื้ง มาง ย้า แน. ยาว
นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ นา ฮายแบ ปี่ ง พาจาว กงู อางโบ้ ง นี้ ม้า ล่า ที่
อางฮื่อ แน.
พาจาว มาง นื งบาจาบ แฮ้งแม้แน ฮา ย้าง
12 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, กงา นองก้อง ทื่
งกง่า แน ดื้ง เมอ, นอ กงานา กูญ่าม ย้า น้าจ่า ล่าแง. นี้ แม้
แนยาว กงา นองก้อง ทื่ งกง่า แน บ่า ดื่ง เวิม, นอง กงานา
อางอ้าน แฮ้ง ล่อ บ่า ปา แน น้า จ่า ล่า ปาว. พาจาว มางนา
แค นาบทื้อ โว, แน ยางนา ล่ากาน ว่าปี่ แลน แล่ว, นอง อา
งบล่า บ กงาปูน แล่ เมอ เคอ แน, 13 ไม้ พาจาว ม้า กูญ่าม
ย้า นอง นื งบา โย้เวอ ล่ากาน ว่า แง. ยา นองนา ฮาย ยาง
ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่า ซี่แง. แน ยา นองนา ล่าที่ ปี่ ยาง ล่า
กาน แฮ้ง ว่ากงา กาปี่ ล่าง, ยาง นื งบาจาบ ชี แฮ้งแม้แน.
14 บ้า เจอ ฮา เวิม บ่า จี่ บ่า จ่า บ โจ แน บ่า จี่ เจ้ ลางกา โจ,
15 ไม้ นองนา เจิน
้ เจ้ ออางซี จี่ เซฺ่ อบ่า ปี่ จา ล่า แน เซฺิง่ ซฺ้าง ปี่
ล่าง แนนอ, นอง พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ชี แฮ้ง นา ซู้ม
แน. นองมู นี้ ยา่ ชฺา้ ง บ่าแม่น แน ชฺา้ ง อางบล่าบ อือ กางมู
โย้ เวอ ดื้ง เวิม, จ้า นอ พาจาว มาง อางย่า เพล่อ แง. นอ
อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง แน เจิน
้ เจ้ ออางซี จี่ เซฺ่ อบ่า จา. ยอง กางมู
โย้ เวอ อางแปล้น อางซ้า ท่อ โว, มู่ง ท่า โย้ เวอ อู่ ก่ือ อือ ชฺา้
งอางเมิง อางวื้ง นู้เวอ อางแปล้น อางซ้า ท่อ ลือ ปี่ แฮ้ง แม้
แน, 16 จาว่า แน นอง ยองนา ม่า อู่ บ จี่ ต่าง จี่ วด
ี ปี่ นี้ ง ม่า อู่
บ เมอ นี้ แม้ แน ฮา ยาว, กงาม พระเยซู คริสต์ พ่าวลือ แล่
แฮ้นืง เวอ นอง อางเลิง่ แฮ้ง จี่ โอ่ด อางกงา ย้า. ยาว นี้ ยา่
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ฮายมย้าง ปี่ แง กงา ล่ากานว่า เมิด
่ ชี นี้ ยา่ จองไจ อางจา,
แน กงาย่า ล่า กาน ว่า เปิ้ นเซฺิง่ ญา แน. 17-18 กงาย่า กาเท
อกา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปาปาย กงา
โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง, แน กาเทอกา ป้าดจาซฺี้ กาย้า. กงา
ย่า กย่างม่อนซ้า ค่า พาจาว มาง ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพาน
ลาบ้า บ ชี นี้ ง. ยาว กงา นองนา กงาก้อง ทื่ งกง่า แน กย่า
งม่อนซ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า นอง กงา แม้แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี
นี้ ง.
เปาโล ทิโมธี แน เอปาโฟรดิทัส เย่ดนา โญกญอจ่าง ย้าง
19 จาว่าแน

พระเยซู กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง นื งบาจาบ ยาว,
กงา นี้ แม้ แน นื งบาแก่นจ่าง, บ่ามล่าง ยาว ทิ โมธี นา นอง
นา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าง แน, ไม้ ยาง พ่าวลือ นอง อางเลิง่ แฮ้ง
กงานา อู่ บน้า ปี่ ล่า เมอ, กงานา ฮาย นื งบาแฮ่ ง จา ปี่ ล่า
คาไล. 20 ทิ โมธี ทื่อ ม่าง ญา กงา แม้ แน เย้ง แงแน. ยาว
ยา นองนา ม้า ม้า ย้า พี้ ล้อ ง ล่า แง. 21 จ้า ฮากย่า พระเยซู
คริสต์ ล่ากาน แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คู, ยอ ค่าตอง อางเลิง่
แฮ้งญา ตี่นต้อง แง. 22 นองมู นี้ ง อางแบ ย้า, ทิโมธี นองนา
ฮาย มย้าง ปี่ ล่างญ้า, ยา ชฺา้ ง จองไจ อางจา แน, ยา กงานา
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ปล่อง ป่าว ล่าง, อางย่า
อางโบ้ง นา ล่ากาน ปล่องว่า ชี ช้อด ย้า. 23 นี้ งย้า กงา นื งบา
แก่นจ่าง บ่ามล่าง ยาว ทิ โมธี นา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าง
แน. นี้ แม้แนยาว จาว่าแน กงาก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ชา ตอ
ล้า แงแน แบน ยาว, กงา ซฺ้อก ย้า ทิโมธี นา นองนา บ่อซฺ้า
แล ปี่ ล่าง. 24 แน กงา เย้ง แง บ่ามล่าง ยาว จี่วด
ี อางซื้ง ม้า
กงานา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าง แน.
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กงา อามื้อ นี้ แม้แน เย้ง แง, กงา จามปีน ย้า เอปา
โฟรดิทัส นา กงาซฺา นองก้อง พ่าวแล แล่ ปี่ เปิน แงแน. ยา
กงู คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺา้ ง ทื่อม่าง มาง ย้า. ยา
กงา ล่ากานว่าช่าง แน ไกง้ ตาฮ้าน ช้อดย้า โอ้ด ล่ากานว่า
เมิด
่ แง. แน ยา กงา ตูกพานลาบ้าบ เมอ กงานา ล่ากาน ว่า
ปี่ ล่าง, นอง ยางนา ซฺา กงานา ปล่อง ลือ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน
ย้า. 26 เอปาโฟรดิทัส นื งบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า, ไม้ นอ กงาก
ย่า คู ป้าน่ อ, ยา อางม้างกย้า ชี แน. แฮ้งย้า ยาง นองนา นา
บาตา แน มย้าง ล่าซี่ แง. 27 ม้าม้า นี้ ยา่ แฮ้ญ่ามเมอ ยา อา
งม้างกย้า ป้าดจาซฺี้ ย้า. จ้า พาจาว ม้า ยางนา ลากซื่ งกง่า
กย้า แง. แน ยางนา อางม้างกย้า แฮ้ง โปยว ปี่ ชี.่ ยาวนี้ ยา่
พาจาว มาง กงานา คาตา แน ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ แน ทื่อ
ช่างกานญา, ไม้ จาว่า แน ยาง ซฺี้ คายาว กงา นาบาตา ย้า
นื งบาต่องบ่า ม่อนบ่า ซ่า แน ฮา แง. 28 นี้ งย้า กงา เอปาโฟ
รดิทัส นา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่าซี่ แง, ไม้ นองนา กย่าง ปี่
ล่าง แนนอ, นอง ยางนา ทื่อเทอ กงามย้าง แล่เมอ, แน กงา
นา นองนา บ่าปี่ พีล
้ ้อง ล่า แนนอ. 29 เอปาโฟรดิทัส เคิน ล้า
เมอ ยางนา ฮูพลา โว. แน กย่างม่อนซ้า คูปาว, ไม้ ยา นอง
แม้แน ย้า จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ แง. ยาว ชฺา้ ง คาโคลาโค
ยาง แม้แน เพล่อ ชี อือนา นาบทื้อ คูปาว. 30 ไม้ ยา พระเยซู
คริสต์ นา ล่า กาน ว่า ปี่ ปาปาย ป้า ดจาซฺี้ ย้า. แน ยา นอง
กงานา อางเลิง่ บ่า ปล่อง ล่า กงา กางอือ ปล่อง ล่า แง, ยา
กงานา ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ปาปาย ป้าดจาซฺี้ ย้า.

3
พระเยซู ชฺา้ ง ปีนแตปีนนา เลิน
่ เลิน
่ มาง ย้า
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นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้าม นอง เวอ, จี่ วด
ี อางซื้ง
มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี นี้ ง กย่างม่อนซ้า คูปาว.
แน กงา นองนา อางเลิง่ อางอ้าน นี้ ง เลิง้ เลิง้ แน แต้ม ปี่
ล่าง นี้ ยา่ , กงานา บ่ากงา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าเป, จ้า
กงา นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่ นองนา ฮูพลา ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี อือ
ก้อง ปูน ปี่ ล่าง. 2 คื่อ แฮ้ออ
ื นา นื งบาบ่าชี่ โจ, จ้า แม่น แน
อางโต แล่ม แล่ โว! ไม้ ยองมู นี้ ยา่ อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูแง.
ยอ ม่าอูบ
่ จี่ต่าง อางซี แฮ้ง ค่องช่าง อือนา ม่าอูบ
่ แง. ยอ นี้
แม้แน ม่าอูบ
่ แง พิธข
ี ลิบ ฮา แล่ง นี้ งญา มู่งท่า เวอ กงาดื้ง
แล แงแน. 3 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ , ไม้ พาจาว มาง ชฺา้ ง ม้า
ม้า อือ ย่า ชฺา้ ง ม่า อู่ บ จี่ ต่าง อางซี ม่า อู่ บ อือ บ่า อ่า, จ้า กงู
เป. อางค่ องอางล้า อางเซฺิ่ งอางซฺ้าง ม้า ย่า กงู นา ฮาย พา
จาว มางนา บอกไว้ ปี่ ล่าแง. แน กงูยา่ ชฺา้ ง อือ อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา แฮ้งนา กงู นา มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล ปี่ ล่าง แน นื
งบาบ่า แก่น จ่า คู, จ้า กงู พระเยซู คริสต์ นา นื งบาแก่น จ่า
คูแง, ยา กงูนา มู่งท่า เวอ อางซฺ่ืย ดื้ง แล ล่ากงา กาแน.
4 ยาว อ่าซ่าง นื งบาแก่นจ่าง อางเลิง
่ อางแม่น ฮา ยาว มู่ง

ท่า เวอ กงาดื้ง แล แงแน. แบชี้ ปาว กงาย่า ชฺา้ ง แฮ้มาง ล่อ
บ่าปา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ยาว มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล แงแน
นื งบาแก่นจ่า แฮ้ง ซูม แล่ง แน, 5 ไม้ กงาย่า อ่าญู 8 นื ง เมอ
จาย ย้า พิธีขลิบ ฮา แล่ แอ่ แน กงา อิสราเอล อางเจ้ ออาง
จาด. กงา เบนยามิน อางเจ้อ แน กงา อิสราเอลชฺา้ ง ม้าม้า,
ไม้ อ่าบา อ่าโบ้ง เย่ด อิสราเอลชฺา้ ง น้ อ. ศาสนา อางเลิง่ โย้
เวอ กงา ฟาริสี อางมู โย้เวอ ดื้ง แง. ศาสนา อางเลิง่ โย้เวอ
ฟาริสี มู นี้ ยา่ ศาสนา อางลี้บอางล่าว ทื้อ อางแม่น เลิน
่ เลิน
่
อือ ย้า. 6 แน กงาย่า ศาสนา อางลี้ บอางล่า ว โย้ เวอ เจิน
้
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เจ้อ อางซี บ่า ฮา กางซื้ง. แน กงา กง่า เกิง้ ย้า ฮายเค่ แง.
แฮ้งย้า ค้า แต้ กงา คริสเตียนชฺา้ ง อือ นา ปีน แตปีน นา แน
เค่ คาม แง, ไม้ กงา เย้ง น้ อ ยอ ศาสนา อางลี้ บอางล่าว ฮา
ซี ชี แน.
7 แฮ้ญ่าม เมอ กงา นี้ แม้แน เย้ง แง, กงา กูยา
่ งกูเจ้อ ฮา
ชี อือย่า กงาก้อง นาบาตา ย้า จองไจ จา แงแน. จ้า อามื้อ
กงา พระเยซู คริสต์ นา ฮู จ่า แง. แฮ้งย้า นี้ แม้ แน เย้ง แง
อางเลิง่ แฮ้ออ
ื กงาก้อง จองไจ บ่าจา แน. 8 อ่าจ่าม มือ กงา
นี้ แม้แน เย้ง แง, กงาก้อง กูยา่ งกูเจ้อ จา ชี นี้ ยา่ จองไจ บ่า
จา แน, ไม้ ทื่อ ย่าง จา แง กงา กู ยา่ งกู เจ้อ จา ชี นี้ อือ ล่อ
บ่า ปา จองไจ จา แล่ง แน, แฮ้ ยา่ พระเยซู คริสต์ กงา จี่ วีด
อางซื้ง มางนา แบกงา กาง แฮ้งย้า. แน กงาย่า กูยา่ งกูเจ้อ
ย้า วี แอ, ไม้ พระเยซู คริสต์ นา ฮู จ่า ปาปาย. กงา เย้ง แง
กงา อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้ยา่ อางเจ่ดอาง
จ้อ กานแอ แน, จ้า กงา พระเยซู คริสต์ ชฺา้ ง กงาเพล่อ ชี นี้
ย่า นาบาตา ย้า จองไจ จา แงแน. 9 แน กงา ยางก้อง ทื่อลู่ม
ทื่อเจ่อ แน เพล่อ ซี่ค้า, ไม้ กงานา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ ง อา
งกง่าอางเกิง เพล่อ ปี่ ล่าง นี้ ยา่ , กงา ศาสนา อางลี้บอางล่า
ว กง่าเกิง้ แน ฮายเค่ แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, แน กงา อางเลิง่
อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า กงา พระเยซูคริสต์ นา
เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า. 10 กงา พระเยซูคริสต์ นา แบกงา ซี่ค้า,
แน ล่าที่ ยางนา ฮาย อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่ แฮ้งนา แบกงา
ซี่ ค้า. กงา ยางก้อง ทื่ งกง่า แน โอ้ด ตูก พานลาบ้า บ ซี่ ค้า,
แน ยาง แม้แน ซฺี้ ซี่ค้า. 11 ยาว กงา นี้ แม้แน นื งบาแก่นจ่าง,
กงา ซฺี้ คายาว พาจาว มาง กงานา ฮาย อางซฺ่ือ แต่ล้า แล่ ปี่
ล่าง แน.
ฮื่นแลน แล่ว ก่าจ่า แอเคอ แน
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แน พระเยซู
แม้แน กูยา่ งกูเจ้อ แน บ่าแม่น กาซื้ง. บ้าเจอล้อแม้เวิม กงา
ย่า ล่ากาน ว่า แล แล่ง เปิน เมอ เคอ ย้า, ไม้ พระเยซูคริสต์
กงานา แช้ยู้ ล่าง ญ้า, แน ยา กงานา ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน
แฮ้ง ซฺ่ืย ยู้ แล ล่าแง. 13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ม้าม้า
นี้ ยา่ กงาย่า ก่าไจ่ ยา แน บ่ากงา เย้ง เป. จ้า กงาย่า อางเลิง่
ทื่อ ย่าง ฮา แน, กงาย่า ค้า แต้ เวอ อางเลิง่ อือ ลู้ม ยาว ล้า
ก้า ป่ากย่า ฮื่น แล แน. 14 ยาว กงา ฮื่น ก่า จ่า ปี่ แน, ไม้ กงา
ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ง ยู้ แล แง. ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน
แฮ้ยา่ พาจาว มาง กงูนา มู่งท่า โย้เวอ ยางก้อง ทื่งกง่า แน
จี่ วด
ี ม้า ม้า จา ปี่ ล่าง แฮ้งย้า. ยาว พาจาว มาง กงู นา ล่าง
ว่าน ปี่ ล่าง นี้ ย่า ไม้ กงู พระเยซู คริสต์ นา เจ่อ คูชี นี้ ง ปา
ปาย ย้า.
15 นี้ แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค ปี นแตปี นนา แน เจ่อ คูชี
อือ เวอ, ตู้ ลางกา แน เย้ง คูโว. จ้า อางเลิง่ ทื่อบ่า อือย่า จา
ว่าแน นอง เย้ง แฮ้ง บ่าตู่ กา ยาว, พาจาว มาง นองนา ฮา
แบ ปี่ ล่าแง, นอ ล้อแม้ เย้ง ซี ชีแน. 16 บ้าเจอล้อแม้เวิม จาย
ปี่ ปาว, กงู ยา่ พาจาว มาง กงู นา อางเลิง่ ม่า ฮา ปี่ ล่า ชี่ อือ
ฮา แล แล่ง, ค้าแต้ เมอ จาย อามื้อ เคอ แน ฮา ล้า ชี แฮ้ง
แม้แน ย้า.
17 คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ, กงา แม้ แน ฮา
โว. กงู ยา่ กง่าเกิง้ ย้า จี่ วด
ี ไจ นองนา ฮู ปี่ ล่าแอ่, นี้ แม้แน
ยาว นอง มือ ชฺา้ ง กงู แม้แน ฮา ชี อือนา ฮู ปาว. 18 ยาว กงา
นี้ แม้ แน จี่ นี้ ย่า, ไม้ ชฺา้ ง อางอี บ่า อ่า จา แง, ยอ พระเยซู
คริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้งนา ฮูยา้ คูแง. แน นี้ เลิง่
กงาย่า นองนา ไลเทอ เคิน ญ้า ม่า ล่า ยาว. แน อามื้อ เคอ
ย้า กงา แมปื้ อ เซฺ่อ แน นี้ เลิง่ นา จี่ เคอ แล่ง. 19 ยาว กาญ่าม
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เวอ ชฺา้ ง แฮ้ออ
ื ล่าลูก โย้เวอ วีบ
่ ่ากกงาไจ ดื้ง แอ คูแง. ยอง
พาจาว ม้า ค่า ตอง ตานฮา แฮ้งย้า, ไม้ ยอ ค่า ตอง ตานฮา
วา แน ฮา เค่ คูแง, แน อางเลิง่ ซ่า จอเกิง่ อือ จี่ โอ่ด คูแง,
แน ชฺา้ งอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่ งอางก้อ อือ นา ตี่ น ต้อง กาน
แง. 20 นี้ แม้ แนยาว กงู ยอง แม้ แน บ่า ฮา คูโจ, ไม้ กงู มู่ง
ท่า เวอ กงาดื้ง แล คูแง. แน กงู ยา่ อามื้อ ปีนแตปีนนา ย้า
พระเยซู คริสต์ กงู จี่ วีด อางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง นา
ล่อ คูแง. ยา มู่งท่า เวอ จาย ลือ แง. แน ยา กงูนา อางบล่า
บ ปล่องปูน ปี่ ล่าแง. 21 ยา กงู อางโต อางด่ออางย่า อางด้า
อางกย้าง กงากาง นี้ ง แน ซฺี้นืง อางจา นี้ ง เพ่น ล่าแง. แน
ยาง ล่าที่ กูยา่ งกูเจ้อ อือนา ก่าจ่า ชี่ แฮ้ง ไจ กงู นา ฮา ยาง
อางโต แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่ ล่าแง. ยาง อางโต นี้ ยา่ อางแก่
นอางคา แน ซฺี้นืง บ่าจา.

4

กย่างม่อนซ้า ย้าง
คริสเตียนม้ องน้า ม กงา ลาก อือ เวอ, กงา นองนา นา
บาตา ย้า มย้าง ล่า ซี้แง. แน กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง, ไม้
นอ กงานา ฮา นื งบาต่อ งม่อนซ้า ปี่ ล่า แง. คริสเตียนม้ อง
น้าม กงา ลาก อือ เวอ, จี่วด
ี อางซื้ง มางนา เจ่อ แลน แล่ คู
ปาว.
2 ยู โอเดีย แน สิ นทิเค ไน้ เวอ, บ่า ซี บ่า แล กาโจ, ไม้ จี่ ว ี
ดอางซื้ง ม้า ไน้ นา ฮา คริสเตียนม้ องน้า ม เพล่อ ลางกา ปี่
ล่าง ญ้า. 3 กงา ล่า กานว่า ช่าง อางซื ออางปลอง มาง เวอ,
กงา นางนา ค่าบาย่า 2 คู่น นี้ เย่ดนา ปล่อง ปี่ ล่า ซี่ค้า, เย่ด
นา บ่าปี่ ซีแล ลางกา โจ, ไม้ เย่ด กงา แน เคลเมนต์ แน กงา
ล่ากานว่าช่าง ทื่อบ่า อือ ก้อง ทื่งกง่า ย้า ล่ากานว่า เมิด
่ แง,
กงูมู นี้ ย่า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ชฺา้ ง อือ นา
1
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ป่าว แบ ปี่ แง. ยอง อางเม้ง นี้ ยา่ พาจาว มาง จี่วด
ี ปาบ*✡
โย้เวอ แต้ม ชี้ ญ้า.
4 นอง จี่วด
ี อางซื้ง มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี นี้ ง
กูญ่าม แน กย่างม่อนซ้า คูปาว. กงา ทื่อเทอ จี่ แล่ ปานา ก
ย่างม่อนซ้า คู ปาว!
5 ชฺา
้ ง คาโคลาโค อือนา นื งบาแม่น ช่าง โว. จี่ วีด อางซื้ง
ม้า อามือ ชา พ่าว ลือ แล่ แง. แน บ่ามล่าง ย้า เคิน ลือ แง.
6 เจิน
้ เจ้อ บ่าม่านบ่าชู โจ, จ้า บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวิม, พา
จาว มางนา อธิษฐาน ฮา โว. แน นอง ม้างม้า เจ้อ จามปีน
แน กงาไจ อือ ยางนา ป้า โว. พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา
เมอ กูเทอ แน ยางนา ขอบคุณ ฮา โว, 7 ไม้ นี้ แม้แน ฮา นี้ ยา่
นองนา ฮา นื งบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่าแง. แน นอง นื งบา
แน ก่ามกืด แฮ้งนา ฮาย พระเยซู คริสต์ ก้อง ทื่อลู่ มทื่อเจ่อ
แน เพล่อ ปี่ ล่าแง. จ้า พาจาว มางก้ อง นื งบาต่องจาบื่อดื้
งบื้อ อางเลิง่ จายลือ ชี นี้ ยา่ ชฺา้ ง อือ บ่าแบ เคอ กา.
8 นี้ แม้ แนยาว คริสเตียนม้ องน้า ม นอง เวอ, อางเลิง
่ ม้า
ม้า, นาบทื้อ คาแม้แน ชี่ อือนา ตี่ นต้อง คู ปาว, แน อางเลิง่
อางกง่าอางเกิง, อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ตี่นต้อง คูปาว, แน
อางเลิง่ ลากคาบอล้อ, เจ่อ จ่า คาแม้ อางจา อือ นา ตี่ น ต้อง
คูปาว, ไม้ อางเลิง่ นี้ ออ
ื อางแม่น แน สรรเสริญ ฮา อางซูม
9
นอ. นอง กงาก้อง เล่นแบ แล่ชี่ อือ, แน กงาบู้ ชี อือ, กูยา่ ง
กู เจ้อ แน ฮา โว! ตื่น กงา ม่าอู่บจี่ ต่าง แน กงา อางเลิง่ ฮา
ชี อือ คาตา ย้า. ยาว พาจาว กงูนา ฮา นื งบาต่องม่อนซ้า ปี่
ล่าชี่ มาง นอง นื งบา นู้เวอ ดื้ง แง.
*

4:3 4:3 พาจาว มาง จี่วด
ี ปาบ นี้ ยา่ พาจาว มาง ปาบ เย. ปาบ คล้าว โย้เวอ
ชฺา้ ง คาโคลาโค มู่งท่า เวอ พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แล อือ อางเม้ง
แฮ้ง จา แง.

✡

4:3 4:3 วิวรณ์ 3:5; 21:27

ฟิลิปปี 4:10

15

ฟิลิปปี 4:18

เปาโล คริสเตียนม้องน้าม อือนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
กงา กย่าง ค่า, แน จี่ วี ด อางซื้ง มางนา นาบาตา ย้า
ขอบคุณ ฮา แง, นอง กงานา ฮา มย้าง ปี่ ล่าชี่ นี้ ง อามื้อ นอ
กงานา พี้ ล้อ ง ล่าง แน. ม้า ม้า นี้ ยา่ นอ กงานา กูญ่าม ย้า
พี้ล้อง ล่าแง, จ้า นอ กงานา พี้ล้อง ล่าง แน ฮา มย้าง ปี่ ล่า
ญ่าม บ่า จา. 11 กงา นี้ แม้ แน จี่ นี้ ย่า, ตูก พาน เจิน
้ เจ้อ บ่า
จา แน บ่าอ่า. จ้า กงาย่า บ้าเจอล้อแม้ ดื้ง เวิม อางกงา ย้า,
ไม้ กงาย่า นี้ แม้แน ดื้ง นี้ งนา นื งบาจาบ แง. 12 กงา อางแบ
ย้า ตูก พาน เมอ, แน จาปาง เมอ, บ้า เจอล้อ แม้ ฮา แงแน.
กงา แบ คายา บ้า เจอล้อ แม้ จี่ วด
ี ไจ แงแน. นี้ แม้ แนยาว
กงา กูญ่าม แน นื งบาจาบ กานา, ล้อ เกิง้ ดื้ง เวิม จาคาปี่ ว,
ฮ่า งจฺ่า เซฺ่อ จา ล่า อ้าว บ่า จา ล่า เวิม, พลู้ บย่า แน จา ชี ล่า
อ้าว พลู้ อางอี้ แน จา ชี ล่าเวิม, กงา นื งบาอางจาบ แอ่ ญา.
13 กงา กูยา
่ งกูเจ้อ ย้า โอ้ด กงากา แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงา
นา แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าแง.
14 จ้า นาบาตา แม่น ย้า กงา ตูก พานลาบ้า บ เมอ นอง
กงานา ปล่อง ล่า คูชี นี้ ยา่ . 15 ฟีลิปปี ชฺา้ ง อือ เวอ, นอง อาง
แบ ย้า กงา ต่องก่าต่าง มาซิ โดเนี ย แควน โย้เวอ อ่อก แล
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ง ป่าว แล เมอ, คริสเตียน
ม้องน้าม นี้ ยา่ นองมู นี้ งญา กงานา ปล่อง ล่าแง แน. 16 อ่า
จ่า ม กงา เธสะโลนิ กา อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมิม, นอ กงานา
ไลเทอ ย้า อางเกิง่ ซฺา ปี่ ล่าแง. 17 กงา นี้ แม้แน จี่ นี้ ยา่ นอง
ก้อง อางเกิง่ กงา แล่ ซี่ง บ่าอ่า. จ้า กงา นองนา จองไจ กงา
ปี่ ล่า ซี่ค้า, นอง กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน.
10

18 แน

อามื้อ กงาย่า อางเกิง่ จามปีน แน กงาไจ อือ กูยา่ ง
กู เจ้อ ย้า จา แง. ยาว กงา อางเกิง่ จา ชี นี้ ยา่ บย่าแล่ ชี่ชา้
ก้อน ย้า, ไม้ กงาย่า นอง เอปาโฟรดิทัส นา อางเกิง่ คาโค
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ลาโค ปี่ ล้า ปี่ ชี่ อือ คาตา ย้า กงาบู้ แอ. อางเกิง่ แฮ้ ออ
ื ย่า
อางเกิง่ ท่านเซฺ่อ อางแป่ อางฮ้อม พาจาว มางนา ท่าน ยาว,
พาจาว มาง ซอ ชี อือ ช้อดย้า แน นื งบาจาบ ชี อือ ช้อดย้า.
19 แน กงา พาจาว อางจาอางปาง นี้ ม้า นอง อางเกิง
่ จาม
ปีน แน กงาไจ อือ นองนา ปี่ ล่า แง, ไม้ นอ พระเยซู คริสต์
ชฺา้ ง น้ อ. 20 พาจาว กงู อางโบ้ ง มาง เวอ, สรรเสริญ จี่ ต่าง
กงาบู้ แล โว! อาเมน.
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ โมงซฺ้า จี่ต่าง ย่าง
21 คริสเตียนม้ องน้าม คาโคลาโค พระเยซู คริสต์ ชฺา
้ ง เพ
ล่อ คูชี อือนา ม่า ล่าว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. คริสเตียน
ม้องน้าม กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อือย่า กงานา ม่า นองนา
นี้ แม้ แน ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ ยา่ นองมู คาโคลาโค แฮ้ง นา
โมงซฺ้า ล่าง แน. 22 คริสเตียนม้ องน้า ม คาโคลาโค นี้ เมิง
ก้อง ดื้ง อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้ แม้แน ม่า ปี่ ล่าแง, ยอ
งมู นี้ ยา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน. ชฺา้ ง ก่าซ้าดยอคา ซี ซาร์
มางนา ล่ากาน ปล่อง ว่า คูชี อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้ แม้
แน ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ ยา่ นองนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่าง
แน. 23 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วด
ี อางซื้ง มาง เวอ, ยองมู คาโค
ลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.

17
จี่วด
ี ม้าม้า พระคัมภีร ์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Bisu: จี่วด
ี ม้าม้า พระคัมภีร ์ 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 14 Jun 2022 from source files dated 13 Jun
2022
995d815b-1966-5aad-829b-7dcdf74b5bad

