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เปาโล โครนิธ์ อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 1 แต้ม เคอ

ชยีา้ง
1 โครนิธ์

เปาโล โจ้ดมาย แต้ม ชี น้ี ไล ชา่บ้าบ� แน ยา โครนิธ์
อางเมิง โยเ้วอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา โจ้ดมาย 2 ชา่บ้าบ
แต้ม เคอ ช�ี แน โจ้ดมาย 1 โครนิธ์ 2 โครนิธ์ น้ียา่ เปาโล
โครนิธ์ อางเมิง เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา แต้ม เคอ ชี
ยา้ง ยา้� โครนิธ์ อางเมิง น้ี ประเทศ กรกี ต่องป่ี ป่ากยา่ ด้ืง
แง� โจ้ดมาย 2 ชา่บ้าบ โยเ้วอ ต่องก่า จ่ีต่าง แฮย้า่� เปาโล
ครสิเตียนชฺา้ง ออื อางเลิง่ อางตูกอางพาน จา ชี แฮง้ จ่ี เคอ
แง� แน ยา ครสิเตียนม้องน้าม ออื ยางนา อางเลิง่ น้าท้าม
ชี ออื แต้ม ม่า แง� บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน� เปาโล อางเลิง่
ปีนแตปีนนา แต้ม ชี แฮ้ยา่ อางเลิง่ น้ีออื ยา้เป� ครสิเตียน
ชฺา้ง ออื ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ อางเลิง่ แฮง้� อางบีอ่า
งบล้อง ยู้ อางเลิง่ แฮง้� ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา
อางเลิง่ แฮง้� อางบีอ่างบล้อง วา่ง กา อางเลิง่ แฮง้� อางค่
องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ จาย ลือ ชี
อางเลิง่ แฮง้� แน อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ ออื คาตา ยา้� 1 โค
รนิธ์ ปาบ นู้เวอ อางเลิง่ นาบาตา แน อา้น คาแม้แน ชี่ แฮ้
ยา่ บทท่ี 13 โย้เวอ อางเลิง่ แต้ม ชี แฮง้ยา้ เป� บทท่ี 13
โยเ้วอ เปาโล ลาก อางเลิง่ ออื แต้ม เคอ ช�ี แน ยา เยง้ แง
ชฺา้ง ออื ตูกพานลาบ้าบ เมอ� ลาก อางเลิง่ น้ียา่ ยองนา อาง
ปล่องปูน ป่ี กงา กา� ยาว บทท่ี 15 โยเ้วอ พระเยซู อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ เจ้ง ยา ม่า แบ ป่ี แง� 2 โครนิธ์ ปาบ โย้เวอ
เปาโล โครนิธ์ ชฺา้ง ออืนา ม่ายแบ ป่ี แง� ยอง อางมู โย้เวอ
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ยางนา อางเลิง่ ค่าว จ่ี ลางกา ชี แฮ้ยา่� อางเลิง่ ม้าม้า บ่า
อา่ แน� ยาว ยา ยองนา ม่ายแบ ป่ี แง� ชฺา้ง พระเยซู นา
เค่ ชี ออื ม้าม้า น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�

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

ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ ยู้ ล่า ป้าน่อ� โจ้ดมาย น้ี ม้า
โสสเธเนส ไกง้ แต้ม แอ�

2 ไกง้ นองมู ครสิเตียนม้องน้าม โครนิธ์ อางเมิง ด้ืง ออื
นา แต้ม เคอ ล่าง� พาจาว ม้า นองนา แชยู้้ ยาง ชฺา้ง เพล่อ
ป่ี ล่าชี�่ ไม้ พระเยซูครสิต์ ปาปาย ยา้� แน ยา นองนา แชยู้้
ยาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ ป่ี ล่าชี�่ ยาง ชฺา้ง คาโคลา
โค กูต่องกูต่ี เวอ ด้ืง ชี ออืนา แช้ยู้ ชี แฮง้แม้แน ยา้� ชฺา้ง
น้ี ออืยา่ พระเยซูครสิต์ ยอง จ่ีวีดอางซ้ืง มาง แน กงู จ่ีวีด
อางซ้ืง มาง อางเม้ง แฮง้ ไจ อธษิฐาน ฮา ชี ออื ยา้�

3พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
4 กงายา่ กงา พาจาว มางนา อาง เลิง้ กาย้ า นองนา

ขอบคุณ ฮา ป่ี ล่าแง� ไม้ ยา นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง
น้อ� ยาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ น้ียา่ พระเยซูครสิต์
ปาปาย ยา้� 5 พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ป่ี ล่าชี่ แฮ้
ยา่� ไม้ นอง พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี
แฮง้ ปาปาย ยา้� น้ีแม้แนยาว พาจาว ม้า นอง จ่ีวดี โยเ้วอ
อางเลิง่ อางแม่น ออื กูยา่งกูเจ้อ ยา้ จา ป่ี แง� แน ยา นอง
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นา ยาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ กงาแบ ป่ี ล่าแง� แน ยา นอง
นา ยาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ ฮากนา ม่า ป่ี ล่าแง� 6 นอง น้ี
แม้แน เพล่อ คูชี น้ียา่ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� กงา นองนา พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ ม่า ล่าชี่ แฮย้า่ อางเลิง่ ม้าม้า กูยา่งกูเจ้อ
ยา้แน� 7 อามือ นอง พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง นา ล่อ คู เมอ นอ พาจาว มาง ก่ามป่อน
ป่ี ล่า ชี่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ กงาบู้ คู แง� ไม้ นองนา พาจาว
มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ป่ี ล่าแง แนนอ� 8 พระเยซู มือ นอง
เจ่อ แฮง้นา ฮา แก่นคา แล ป่ี ล่าแง� ไม้ นองนา พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮนื้ง เวอ เจิน้เจ้อ
อางซี บ่าป่ี จา ล่า แนนอ� 9 ไม้ พาจาว ม้า นืงบาอางชี กงา
กา ม้าม้า ยา้� ยา นองนา แช้ ยาง อางยา่ ม่าง อางชา่ง เพ
ล่อ ป่ี ล่าแง� ยาง อางยา่ ม้า พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง ยา้�

โครนิธ์ อางเมิง ครสิเตียนชฺา้ง ออื ซีแล ลางกา ชยีา้ง
10 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดี

อางซ้ืง ม้า กงานา ล่าท่ี ป่ี ล่าแง� น้ีงยา้ กงา นองมู คาโค
ลาโค น้ีงนา ป้า ล่าง น้ียา่� กงา นองนา ป้า ท่ือลู่มท่ือเจ่อ
แน เพล่อ ลางกา ป่ี ล่าแง� อางมู บ่าเป่ิง ลางกา โจ� บ้า
เจอ เยง้ เวมิ แน บ้าเจอ ฮา เวมิ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ โว�
11 ไม้ อา่ป้อ คะโลเอ ยูม้ชฺา้ง โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� กงา
นา ม่า ล่าแง� นองมู น้ียา่ ซีแล ลางกา ชี แน� 12 น้ียา่ กงา
นองมู คาโคลาโค บ่าตู กา แน จ่ี แฮง้นา จ่ีเคอ แง� ไม้ นองมู
เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา เปาโล อางมู� แน�
บ่าอา่ยาว �กงา อปอลโล อางมู� แน� บ่าอา่ยาว �กงา เป
โตร อางมู� แน� บ่าอา่ยาว �กงา พระเยซูครสิต์ อางมู�
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แน� 13 นอง อางมู เป่ิง ลางกา ชี น้ียา่ นอ พระเยซูครสิต์
นา ต่อน เป่ิง ลางกา แอ ลา� กงา ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ นอง
นา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่าชี่ ลา� นอง ล้างตือพิธบีัพติศ
มา ฮา แล่ คูชี น้ียา่ กงา อางมู เพล่อ แง แนลา� 14กงา พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ไม้ กงายา่ นองมู น้ีงนา อา่
ซ่าง มางนา ล้างตือพิธบีัพติศมา บ่ากงา ฮา ป่ี� ครสิปัส แน
กายอสั เยด่ นา ฮา ป่ี ชี แฮง้ ญา เป� 15แฮง้ยา้ อา่ซ่าง มาง
น้ีแม้แน บ่าจ่ี กงา กาแง� �กงา ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่
ยาว เปาโล อางมู เพล่อ แง� แน� 16 (โอ� อางอา้ ยา้� กงา
สเทฟานัส แน ยาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา คาตา ยา้ ล้างตือพิธีบัพ
ติศมา ฮา ป่ี แอ� กงา เยง้ กาน ยาว กงา ยองมู น้ีงนา ญา
เป ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ป่ี แอ�่� 17 ไม้ พระเยซูครสิต์
กงานา ไจ ล้า ป่ีล่า ชี่ น้ียา่� กงานา ชฺา้ง ออืนา ล้างตือพิธี
บัพติศมา ฮา ป่ี ป่ี ล่าง บ่าอา่� จ้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า ป่ี ล่าแง� แน กงา อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ ป่าว เมอ� กงายา่ ชฺา้ง ออื วีไ่ซป้านญา แฮง้ บ่า
ไจ เป� ไม้ จาวา่แน กงา ชฺา้ง ออื วีไ่ซป้านญา แฮง้ ไจ ยาว�
ชฺา้ง อมื กงา จ่ี อางค่ีอางจ่าง แฮง้ ปาปาย ยา้ กงานา เจ่อ
ล่า คูแง� จ้า ยองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ
ซ้ีฺ ชี แฮม้างนา นืงบาบ่าชี่ เป�

พระเยซูครสิต์ ม้า พาจาว มาง ล่าท่ี แน วีไ่ซป้านญา ยา้ง
ยา้

18 ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง ยอ น้ีแม้แน เยง้ คูแง� พระเยซู
ครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ แฮ้ยา่ อางเลิง่ อาง
จ่าง จองไจ บ่าจา แน� จ้า อาม้ือ ยอ ล่าลูก เวอ ชา กลา แอ
แง� ยาว จ้า กงูมู อามือ อางบล่าบ ชา ปูน แล่ชี่ ออืยา่ อาง
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แบ คู ยา้ พาจาว มาง ล่าท่ี แน� 19พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน
มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�กงา ชฺา้ง อางแอน้ ออื วีไ่ซป้านญา แฮง้ ก่างพยา ป่ี แง�
แน กงา ชฺา้ง อางแบอางบู้ ออื แบ ชแีฮง้ ฮา เจิน้เจ้อ จองไจ

บ่าจา แน ฮา ป่ี แง� แน�✡
20 อามือ จีน นู้เวอ ชฺา้ง อางแอ้น ออืยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา

แง� โมเสส อางล้ีบอางล่าว ม่าอูบ่ฮู ออืยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา
แง� ชฺา้ง อางแบอางบู้ ออืยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง� พาจาว
ม้า กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง ญ้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ วีไ่ซป้านญา
น้ียา่ อางจ่าง แน� 21 ไม้ พาจาว ม้า วี่ไซป้านญา อางจา�
ยา ชฺา้ง ออืนา ค่าตอง วีไ่ซป้านญา แฮง้ ปาปาย แน ยางนา
บ่าป่ี แบกงา กา� กงู ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ป่าว ม่า ชี แฮ้ยา่
อางเลิง่ อางจ่าง แม้แน จา แง� จ้า พาจาว ม้า ต้าดต่อน กงู
อางเลิง่ ป่าว ชี แฮง้ ไจ ชฺา้ง ยางนา นืงบาชี ชี ออืนา อางบล่า
บ ปล่องปูน ป่ี แง� 22 ยวิชฺา้ง ออืยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา ชี แฮง้ มยา้ง ซ้ี แง� ไม้ ยอง บ่ามยา่ง
ยาว ยอ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คู� แน กรกี ชฺา้ง ออืยา่ วีไ่ซ
ป้านญา ซฺ้า กวา่ คูแง� ไม้ ยอง บ่ามยา่ง ยาว ยอง มือ พา
จาว มางนา บ่าเจ่อ คู� 23 จ้า กงูมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา
ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ซ้ีฺ ป่ี ยาว กงูนา อางบล่าบ ปล่อง
ปูน ป่ี ล่าชี่ อางเลิง่ แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า แง� แฮง้ยา้ ยวิ
ชฺา้ง ออื บ่าซอ คู แง� แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื น้ีเลิง่ นา อางเลิง่
อางจ่าง แน เยง้ คูแง�

24 จ้า พาจาว มาง ชฺา้ง แช้ยู้ ชีออื� ยวิชฺา้ง ล่า อา้ว ยวิชฺา้
งบ่าอา่ เวมิ� ยองมู น้ียา่ อางแบ คู พระเยซูครสิต์ พาจาว
✡ 1:19 1:19 อสิยาห์ 29:14
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มาง ล่าท่ี แน วีไ่ซป้านญา ยา้ง ยา้แน� 25 ไม้ พาจาว มาง วี่
ไซป้านญา อางจ่าง น้ียา่ ชฺา้ง ออื วีไ่ซป้านญา อางแอน้ แฮง้
ล่อบ่าปา แอน้ แล่แง� แน พาจาว มาง ด่อยา่ น้ียา่ ชฺา้ง ออื
แก่นคา แฮง้ ล่อบ่าปา แก่นคา แล่แง�

26 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� เยง้ ฮู ปาว พาจาว มาง
นองนา แช้ยู้ ล่า เมอ� นอ ชฺา้ง ล้อ ออื เจ้อ แน� ชฺา้ง ออื
ก่ามกืด นู้เวอ ชฺา้ง อางแอ้น แน ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา แน ชฺา้ง
อางจาอางปาง น้ียา่ อางบยา่ แน บ่าจา เป� 27 จ้า พาจาว
ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ชฺา้ง อางจ่าง แน ฮา้ว ออืนา แช้
ยู้ ช�ี ไม้ ชฺา้ง อางแอ้น ออืนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ป่ี แง แนนอ�
แน ยา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮาก ชฺา้ง ล่าท่ี บ่าจา แน ฮา้ว ออื
นา แช้ยู้ ช�ี ไม้ ชฺา้ง ล่าท่ี อางจา ออืนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ป่ี แง
แนนอ� 28 พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ฮาก ฮูยา้ ชี
ออืนา� แน ฮาก ชา่ ออืนา แช้ยู้ ช�ี แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง ออื ปีนแตปีนนา บ่าอา่ แน ฮา ออืนา แชยู้้ ยาว ชฺา้ง ออื
ปีนแตปีนนา แน ฮา กาง ออืนา ก่างพยา แง แนนอ� 29 ไม้
อา่ซ่าง มางนา พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ บ่าป่ี จ่ีโอด่ แนนอ�

30พาจาว ม้ายา่ กงูนา ฮา พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ แน เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน พระเยซูครสิต์ กงูนา ฮา พา
จาว มาง วี่ไซป้านญา โย้เวอ จองไจ กงาบู้ ป่ี ล่าแง� แน
ยา กงูนา ฮา พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน กงูนา
ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าแง� ยา ยาง อางโต แฮง้ ท่าน ยาว กงูนา
อางบล่าบชออ่อก ล่าง� 31พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี
ชี แฮง้แม้แน ยา้� �อา่ซ่าง จ่ีโอ่ด ซ้ี แง� จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
อางเลิง่ ฮา ชี ออื จ่ีโอด่ กาโน�� แน�✡

2
✡ 1:31 1:31 เยเรมีย์ 9:24
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พระเยซูครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ ยา่ง
1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นองก้อง แอ เมอ

พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า อางโชฺง แฮง้ ป่าว ม่า ล่า เมอ�
จ่ีต่าง นาบาตา น้าบื่อ แน ชี่ ออื แน จ่ีต่าง วีไ่ซป้านญา อาง
จา ออื บ่ากงา ไจ เป� 2 ไม้ กงา น้ีแม้แน เยง้ แง� กงา นอง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� กงา พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ แน
ยาง ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ แฮง้ ญา จ่ี แง� 3 ม้าม้า
น้ียา่ กงา นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ ด่อยา่ นา ดู่ง แง�
แน แค แง ยื้กยื้ก ยา้� 4 แน นองนา ม่าอู่บ ล่า เมอ กงา จ่ี
ต่าง น้ี ชฺา้ง วีไ่ซป้านญา เวอ จายล้า ชี ออื บ่ากงา ไจ นองนา
ฮาย เจ่อ ป่ี ล่าเป� จ้า กงา ม่าอู่บ ล่าเมอ อางค่องอางล้า
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า ยาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ นองนา ฮาย อางเลิง่
ม้าม้า แฮง้ แบ ป่ี ล่าแง� 5 ไม้ นองนา ชฺา้ง วีไ่ซป้านญา แฮง้
ปาปาย แน บ่าป่ี เจ่อ ล่า แนนอ� จ้า นองนา พาจาว มาง
ล่าท่ี แฮง้ ปาปาย แน เจ่อ ป่ี ล่าแง แนนอ�

พาจาว มาง วีไ่ซป้านญา ยา่ง
6 กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ม่า ล่า เมอ�

จ่ีต่าง น้าบื้อ แน ชี่ ออื บ่ากงา ไจ เวมิ� จ้า กงายา่ พาจาว
มาง ก้อง วี่ไซป้านญา จายลือ ชี แฮง้ ไจ ชฺา้ง พาจาว มาง
นา แก่นคา แน เจ่อ ชี ออืนา ม่าอู่บ แง� วี่ไซป้านญา พา
จาว มาง ก้อง จายลือ ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออื วีไ่ซป้านญา แฮง้แม้
แน บ่าอา่� แน ชฺา้ง ออื ยอคา กาญ่าม เวอ ล่าท่ี โค แอ ออื
วีไ่ซป้านญา แฮง้แม้แน บ่าอา่ เป� 7 จ้า กงา พาจาว มาง วี่
ไซป้านญา โชง ชี ชีแฮง้ ชฺา้ง ออืนา บ่าป่ี มยา้ง แฮง้ ม่าอู่บ
แง� พาจาว ม้ายา่ ชฺา้งอางเมิง บ่าแต่ง ฮู่ เวอ ยา้ เยง้ ชี ช�ี
ยาง วีไ่ซป้านญา แฮง้ ไจ กงูนา อางเลิง่ อางแม่น ออื ฮา ป่ี
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ล่าแง แน� 8 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ยอคา ออืยา่ พาจาว มาง วี่
ไซป้านญา น้ีงนา บ่าแบกงา กา� ยอง อางแบกงากา แน อู้
ยอ จ่ีวดีอางซ้ืง ล่าท่ี อางจา มางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ บ่า
ต่ือต้ีด ชี เป� 9พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน มอ ชี ชี แฮง้แม้แน
ยา้�
�ม้างม้าเจ้อ อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ง ออื บ่ากงามยา้ง แน บ่า

กงากยา่ กางซ้ืง�
แน ชฺา้ง ออื บ่าเยง่ เคอ กางออื�
น้ีออืเจ้อ พาจาว มาง� ชฺา้ง ยางนา ลาก ออืนา ก่ามป่อน

กอย ชี ป่ีชี่ แฮง้ยา้ เป� แน�✡
10 จ้า พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า แฮง้ ไจ ฮา กงูนา

ยาง อางเลิง่ อางโชฺง แฮง้ แบ ป่ี ล่าแง� ไม้ พาจาว มาง
อางค่องอางล้า แฮ้ยา่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แบ แง� แน พาจาว
มาง อางเลิง่ โชง ชี ชี แฮง้ คาตา ยา้ แบ แง� 11กงู ก่ามกืด
คาโคลาโค น้ียา่ ค่าตอง นืงบา มาง ญา แบ แง� ท่ือชา่ง
กานญา พาจาว มาง ก่ามกืด คาโคลาโค แฮง้ พาจาว มาง
อางค่องอางล้า มาง ญา แบ แง� 12 กงู อางแด่อางล้า ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี แฮง้นา บ่ากงายู้ เป� จ้า กงูยา่
อางค่องอางล้า พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี แฮง้ ยู้ แง� ไม้
พาจาว มาง กงูนา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ แน แบ ป่ี แง
แนนอ�

13 น้ีแม้แนยาว กงู ชฺา้ง พาจาว มาง อางค่องอางล้า จา
ชี ออืนา อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ จ่ี น้า ป่ี เมอ� กงู จ่ีต่าง น้ียา่
ชฺา้ง วีไ่ซป้านญา เวอ จายล้า บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง อางค่
องอางล้า มาง ก้อง จายลือ แง� 14 ชฺา้ง พาจาว มาง อางค่
องอางล้า แฮง้ บ่าจา ออืยา่� พาจาว มาง อางค่องอางล้า
มาง อางเลิง่ ม่า ชี แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� ไม้ ยอ อางเลิง่ อาง
✡ 2:9 2:9 อสิยาห์ 64:4
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จ่าง จองไจ บ่าจา แน เยง้ แง� แน ยอ บ่าน่าแบ กา� ไม้
พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮย้า่ กงูนา ฮาย อางเลิง่ น้ีออื
นา แบ ป่ี ล่าแง น้อ� 15 อา่ซ่าง พาจาว มาง อางค่องอาง
ล้า แฮง้ จา แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า ยางนา พาจาว มาง อางค่อง
อางล้า มาง ม่า ชี แฮง้ กูเลิง่ ยา้ แบ แง� จ้า ชฺา้ง พาจาว
มาง อางค่องอางล้า แฮง้ บ่าจา ออืยา่ บ่าแบ เป ชฺา้ง พาจาว
มาง อางค่องอางล้า จา ชี ออืยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�
16พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�จ่ีวีดอางซ้ืง มาง นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ เยง้ แงแน อา่ซ่าง

แบ แง�
แน ยางนา อา่ซ่าง ม่าอูบ่ กงากา แง�� แน�✡
จ้า กงู ก้อง พระเยซูครสิต์ นืงบา แฮง้ จา แง� น้ีแม้แน

ยาว กงู ยาง เยง้ แฮง้แม้แน เยง้ เป�

3
พาจาว มาง ยา่เจ่น ออื

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ม้าม้า น้ียา่ ค้าแต้ เวอ
กงา นองนา บ่าจ่ี ชา่ง ล่า กงา กา� ชฺา้ง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ เค่ คูชี ออื
นา จ่ีชา่ง ชี แฮง้แม้แน� จ้า แฮ้เมอ เวอ กงา นองนา จ่ี
ชา่ง ล่ายา่� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา จ่ีชา่ง ชี แฮง้แม้
แน� นองมู น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง อางมู โย้เวอ ยา่แน่ อางอี
ออื ชอ้ด ยา้เป� 2แน กงา นองนา ฮา่ง บ่าป่ี จฺ่า ล่า� ไม้ นอ
บ่าจฺ่า กงา กางซ้ืง� จ้า กงา นองนา นืงชา ล้าง ต้าง ป่ี ล่าง
เป� แน นอ อามือ เคอ ยา้ ฮา่ง บ่าจฺ่า กงา กา� 3 ไม้ นอ
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คูแง� นอ
เจอค้อย ลางกา แง� แน ซีแล ลางกา แง� น้ีแม้แนยาว
✡ 2:16 2:16 อสิยาห์ 40:13



1 โครนิธ์ 3:4 x 1 โครนิธ์ 3:10

นอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน ตานฮา อางจา แน จ่ี
วดี ไจ คูง ลา� 4 นองมู น้ียา่ ท่ือบ่า น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา
เปาโล ศิษย�์ แน� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา
อปอลโล ศิษย�์ แน� นอง น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง ออื ฮา ชี แฮง้แม้แน บ่ากงา ฮา ลา�

5 อปอลโล อา่ซ่าง� แน เปาโล อา่ซ่าง� กงูมู น้ียา่ พา
จาว มาง ยา่เจ่น กานแอ� แน กงู นองนา ซ่ืฺย พาจาว มาง
นา เจ่อ ล่า ป่ี ล่าแง� กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ม่า ล่ากาน วา่ ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้ ล่ากาน วา่ แง� 6 กงา
ยา่ อางคลาอางซ้าง อางนือ คลาฮู ล้อยา้� แน อปอลโล มือ
ล้างล่องฮู ล้อยา้� จ้า พาจาว ม้า อางคลาอางซ้าง อางนือ
แฮง้นา ฮาย แต่ ฮื่อ มอง ล้า ป่ีฮู มาง แน ท่ือชา่งกานญา�
7 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง อางคลาอางซ้าง อางนือ คลาฮู� แน ล้าง
ล่องฮู มาง เยด่ ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ เป� จ้า ชฺา้ง ปีนแต
ปีนนา ม้ายา่ พาจาว มาง ยา้เป� ไม้ ยา อางคลาอางซ้าง
อางนือ แฮง้นา ฮาย แต่ ฮื่อ มอง ล้า ป่ี ป้าน่อ� 8 ชฺา้ง อาง
คลาอางซ้าง อางนือ คลาฮู� แน ล้างล่องฮู มาง เยด่ พา
จาว มางนา ล่ากาน ปล่อง วา่ ชี เป� แน พาจาว มาง เยด่
นา ก่ามป่อน ป่ี แง� เยด่ ล่ากาน วา่ ชี แฮง้แม้แน ยา้เป�
9 อปอลโล ไกงย้า่ ล่ากานวา่ชา่ง เพล่อ ลางกา แง� ไม้ กงูมู
น้ียา่ พาจาว มาง ล่ากาน แฮง้ ปล่อง วา่ กาแง� นองมู น้ียา่
พาจาว มาง น่า ยา่ง ยา้เป� แน พาจาว มาง ยูม้ ชฺอ ชียา้ง
ยา้เป�

10 กงายา่ พาจาว มาง ล่ากาน วา่ กงา ป่ี ล่าง แฮง้ล่อ ยา้
วา่ แอ� แน กงายา่ ล่ากาน วา่ ชี แอ ยูม้ ชฺอ ซ้าล้า ยอคา
มาง แม่น แน เสาเอก พูม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� แน อามือ
ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื กงา เสาเอก พูม ชี ชี อางท่า โย้เวอ ยูม้ ชฺอ
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แล แล่แง� จ้า อา่ซ่าง เสาเอก อางท่า น้ี ยื้ง ก้อง ยูม้ ชฺอ
แล แล่แง� แม่น แน แล่มล้าง โว บ้าเจอล้อแม้ ยูม้ ชฺอ แล
แล่แง แน� 11 ไม้ พาจาว ม้า เสาเอก ท่ือยื่ง น้ีง ญา แต่ง ชี
แง� แน พาจาว มาง เสาเอก พูม ชี ชี แฮย้า่ พระเยซูครสิต์
ยา้เป� 12 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ ค่าม� พลู้� เพชร� พลอย� ล่า
ไม� บูก่่า อางกือ� เฟ่ิง ออื ไจ เสาเอก ท่า แฮ้ ยื้ง ก้อง ยูม้ ชฺอ
แล แล่แง� 13 ยาว กงูมู น้ีง เจ้ง ยา้ กงามยา้ง แง� ค่าตอง
ล่ากาน วา่ ชี แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง เวอ� ยา ชฺา้ง
ออืนา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� แน แฮนื้ง พระเยซู
ครสิต์ ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน แง� แน ยา บี่ท่อ เวอ ท่ืงกงา่
แน ลือ แง� แน บี่ท่อ แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� ชฺา้ง คาโคลา
โค ออื ล่ากาน แฮย้า่ อางแม่น ม้าม้า ล่าแน� 14 อา่ซ่าง ล่า
กาน แฮง้ เสาเอก ท่า แฮ้ ยื้ง ก้องเวอ โอด้ ด้ืง กงากา แง�
ชฺา้ง แฮ้ ม้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง� 15 จ้า อา่ซ่าง ล่ากาน แฮง้
บีท่่อ จฺ่อ แง� ชฺา้ง แฮม้้า พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน บ่ากงา
บู้� จ้า ยา กงาปูน แล่แง� ชฺา้ง บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ ฮื่น ออ่ก
ล้า ชี ออื แม้แน ยา้�

16นองมู น้ียา่ บ่าแบ ล่า นอ พาจาว มาง ยูม้ ยา่ง ล้อยา้�
ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า นอง นื
งบา โย้เวอ ด้ืง แง� 17 อา่ซ่าง พาจาว มาง ยูม้ แฮง้ ก่างพ
ยา ป่ีง� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮม้างนา ก่างพยา ป่ี แง� ไม้ พา
จาว มาง ยูม้ น้ียา่ อางเซิฺง่อางซฺ้าง� แน นอ พาจาว มาง ยูม้
ยา่ง ยา้เป�

18 ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่าแล่ โจ� นอง อางมู โย้เวอ อา่
ซ่าง เยง้ แง ค่าตอง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน แอน้
แงแน� ชฺา้ง แฮ้มางนา ชฺา้ง อางจ่าง เพล่อ ป่ี โว� ไม้ ชฺา้ง
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แฮ้มางนา ชฺา้ง อางแอ้น ม้าม้า เพล่อ ป่ี แง แนนอ� 19 ไม้
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง อางแอน้ ออืยา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้
เวอ ชฺา้ง อางจ่าง เพล่อ แง� พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �พาจาว ม้า ชฺา้ง อางแอน้ ออื วีไ่ซป้าน
ญา แฮง้ ไจ ยองนา ชู แง� แน�✡ 20แนพระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ี
แม้แน แต้ม ชี แล่ชี�่ �จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า อางแบ ยา้ ชฺา้ง อาง
แอน้ ออื ก่ามกืด แฮย้า่ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� แน� ✡

21 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง ออื อางเลิง่ ฮา ชี ออืนา บ่า จ่ีโอ่ด
กา โจ� ไม้ ม้าม้า น้ียา่ พาจาว ม้า กูยา่งกูเจ้อ นอง กงา คู
ซ้ีง ออื นองนา ป่ี ล่าง ญ้า เป� ไม้ นองนา จองไจ กงา ป่ี
ล่าง แนนอ� 22 แน พาจาว ม้า เปาโล� อปอลโล� เปโตร
ยองนา นองนา ป่ี ล่าง ญ้า� แน ยา ชฺา้งอางเมิง� จ่ีวดี อาง
แต่� อางซ้ีฺ� อามือ อางญ่าม� จ้างจ้าง อางญ่าม น้ีง นอง
นา ป่ี ล่าง ญ้า� ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้ ป่ี ล่าแง แนนอ�
23 แน นอ พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง� แน พระเยซูครสิต์ พาจาว
มาง ชฺา้ง เป�

4
พระเยซูครสิต์ มาง ศิษยเ์อก ออื

1 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ กงูมู คู่ เพล่อ คูชี น้ีออืนา พระ
เยซูครสิต์ ยา่เจ่น แน ฮู ล่าปาว� แน พาจาว มาง ชฺา้ง แช้
ยู้ ยาว ค้าแต้ เวอ ยาง ก่ามกืด โชง ชี ชี แฮง้ ฮากนา ม่าย
แบ ป่ีฮู ออื แน ฮู ล่าปาว� 2 ชฺา้ง ล่ากาน น้ีมาง กงา วา่ คูชี
น้ีออื ชฺา้ง นืงบาอางชี กงา กาง ออื เป� 3 ยาว ฮาก กงานา
ชฺา้ง อางแม่น ล่า บ่าแม่น แน ฮู ล่าเวมิ กงา บ่าต่ีนบ่าต่อง
✡ 3:19 3:19 โยบ 5:13 ✡ 3:20 3:20 สดุดี 94:11
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เป� แน กงา ค่าตอง นา บ่าต่าดบ่าต่อน จ่าแล่ เป� 4กงา นื
งบา ม้า กงานา บ่ากงา ม่า ล่า กงา บ้าเจอ ฮา ซี ชี แน� จ้า
น้ียา่ บ่าจ่ีกงา กางซ้ืง กงา ชฺา้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน� กงา
นา ต้าดต่อน ล่าฮู ม้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ญา� 5 น้ีแม้แนยาว
จ่ีวดีอางซ้ืง มาง บ่าลือ ฮู่ นู้เวอ� อา่ซ่าง มางนา บ่าต่าดบ่า
ต่อน แอ่แคน โจ� จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่อ ปาโน เป� จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง ลืน เมอ� ยา กูยา่งกูเจ้อ ชฺา้ง ออื โชง ชี ชี ออื
ฮาย มยา้ง ป่ี แง� ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออื ค่าตอง ล่ากาน วา่ ชี แฮง้ วา แน โญกญอ จ่าแง�
ยาง ฮู ซู้ม แฮง้ วา ยา้เป�

6 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา ค่าตอง อางโต น้ีง
นา จ่ีเคอ จ่าแล่ชี่ น้ี� แน กงา อปอลโล นา จ่ี เคอ ชี แฮย้า่�
ไม้ นองนา แบ ป่ี ล่า ซ้ี แง� นองมู น้ียา่ พระคัมภีร์ เวอ ม่า
อูบ่จ่ีต่าง แฮง้ กงาฮา เค่ คู แงแน� แน นองมู น้ียา่ เจิน้เจ้อ
บ่าฮา คูโจ พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้ ล่อบ่าปา แน�
แน นองมู น้ียา่ บ่าจ่ีโอด่ คูโจ ค่าตอง คู่ ม้า ฮาก คู่ ออื ล่อบ่า
ปา แม่น แงแน� 7 นองนา อา่ซ่าง ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน
เลิน่เลอ ป่ี ล่าแง� นองก้อง บ้าเจอ จา แง พาจาว มาง บ่า
กงา ป่ี ล่าแน� ท้าว พาจาว มาง นองนา ป่ี ล่า ยาว นอ บ้า
เจอฮาย จ่ีโอด่ คูแง� นอง ซฺ้า ล้า บู้ ชี แม้แน�

8อามือ นอ เยง้ คูแง กงู บ่าจา เวมิ มือ นอ กูยา่งกูเจ้อ ยา้
จา คู แงแน� จาปาง ล้างญ้า แน ก่าซ้าด เพล่อ ชี แน� แฮ้
แม้ ม้าม้า แน เพล่อ โว� ไม้ กงู คาตา แน นองก้อง ท่ืงกงา่
แน ก่าซ้าด เพล่อ ฮูลา� 9 จ้า ม้าม้า น้ียา่ กงา เยง้ แง� พา
จาว ม้า กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี น้ี ออืนา ยา่เจ่น ฮาก ต้าด
ต่อน แซ่ ชี ออื แม้แน เพล่อ ป่ี ล่า แงแน� ไม้ ฮากนา ม่อน
ซ้า ป่ี แง แนนอ� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค แน เท่
วาด่า อมืมือ กงูนา ฮู ล่า คูแง� กงู ก้อง บ้าเจอ อางเลิง่ ตอ
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ล้า แง แน�
10 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ กงูมู น้ีงนา ชฺา้ง อางจ่าง แน ฮู ล่า

คูแง� ไม้ กงู พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี ชี แฮง้ ปา
ปาย� จ้า นองมู น้ียา่ เยง้ คูแง� นอ ครสิเตียนชฺา้ง อาง
แอ้น พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แบ คูแง
แน� อา่จ่าม มือ นองมู น้ียา่ เยง้ คูแง กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง อา
งด่ออางยา่� จ้า นองมู น้ียา่ ชฺา้ง อางแก่นอางคา� กงูนา
ฮาก ฮูยา้ ล่า คูแง� จ้า นองนา ฮาก โญกจ่าญ่อ ล่า คูแง�
11 กงูมู น้ียา่ อามือ เคอ ยา้ จ่ืฺงคู แบ่ซฺู่ คูแง� แน อางก่าอาง
ตูม อางอา้น อางแชอางล่าก ตูม แล่ คูแง� แน กงูนา ฮาก
ต่ือชกื ล่า คูแง� แน กงู ยู้มด้ืงยา้ บ่าจา คู� 12 แน กงู ล่า
กาน วา่ เมิด่ คูแง� แน ฮาก กงูนา อี่ แซ้งวา้น ล่าเมอ กงู
ยองนา ก่ามป่อน ป่ี คูแง� แน ฮาก กงูนา คาม ล่าเมอ กงู
โอด้ คูแง� 13แน ฮาก กงูนา จ่ี ฮูยา้ ล่าเมอ กงู ยองนา แม่น
ยา้ พอ แง� กงูมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง จองไจ บ่าจา
ออื ชอ้ดยา้� แน กงูมู น้ียา่ อามือ เคอ ยา้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
อางเจ่ดอางจ้อ ออื แม้แน�

14 ยาว กงา นองนา น้ีเลิง่ แต้ม ป่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ นองนา
ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ป่ี ล่าแง แน บ่าอา่ เป� จ้า กงายา่ นองนา
ม่าอู่บ ล่าแง� อางโบ้ง ค่าตอง อางยา่ ลาก มางนา ม่าอู่บ
จ่าง แฮง้แม้แน� 15 นองนา พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ คู่
ม่าอู่บ ล่าฮู 10,000 คู่น จา เวมิมือ� นองมู น้ีง อางโบ้ง ท่ือ
ม่าง กานญา จา แง� แน นองมู น้ีง พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือ
ลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ เมอ� กงาม มือ นอง อางโบ้ง เพ
ล่อ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� ไม้ กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ป่าว ม่า ล่า ป้าน่อ� 16 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง กงา ฮา
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ชี แฮง้แม้แน ฮา คู ปาว� 17 น้ีงยา้ เป กงา ทิโมธี นา ไจ นอง
นา บ่อซฺ้า ลือ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงา ยางนา ค่าตอง อางยา่ ล้อ
ยา้ ลาก แง� ยา นองนา ม่าอู่บ ลือ ล่าแง� กงา บ้าเจอล้อ
แม้ แน ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ จ่ีวดี ไจ แงแน� ทิโมธี นองนา
ม่าอูบ่ ล่าง� กงา ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ม่าอูบ่ กวา่ ชี แฮง้แม้
แน ยา้�

18นองมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ จ่ี โอด่ จ่าแล่ คูแง� ไม้
ยองมู น้ียา่ เยง้ คูง� กงายา่ นองนา บ่าบ่อ ซฺ้า ลือ แล่ก้าน
แน� 19 จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ม่า ซฺ้า ลือ ป่ี ล่ายาว กงาม มือ
นองนา บ่ามล่าง นู้เวอ ยา้ บ่อซฺ้า ลือ ล่าแง� ยาว แฮญ้่าม
เมอ กงาม กงาแบ แง� ชฺา้ง ออ่นจ่าแล่ ชี่ ออืยา่ จ่ี แฮง้ แอ่
แน ค่ี กาน ลา� อา้ว ยอง ก้อง พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้ อาง
จา ม้าม้า แน� 20 ไม้ พาจาวอางเมิง น้ียา่ จ่ีต่าง แอ่ แน บ่า
อา่� จ้า พาจาว มาง ล่าท่ี อางเลิง่ ยา่ง เป� 21นอ บ้าเจอล้อ
แม้ ยู้ แง� กงานา นืงบาแม่น แน ล้า ซฺ้า ป่ี ล่าง ลา� อา้ว
ไมแซ ท่าม ล้า ป่ี ล่าง ลา�

5
ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮา ชี มางนา ต้าดต่อน ยา้ง

1กงา น้ีแม้แน กงากยา่ แอ ม้าม้า ยา้� นอง อางมู โยเ้วอ
ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชแีน�
ยา ค่าตอง อางบา แมนา มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ยูด้ื่ง ช�ี ซ้าม
บา ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ อมื อางบล่าบ นา แค อางเลิง่ น้ีแม้
แน บ่าฮา จอ กา คาแน้� 2 นองมู น้ียา่ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง
อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้นา จ่ีโอ่ด คูแง ลา� นองมู น้ียา่ นื
งบาชูม่ ชี แน ซูม คาไล� แน ยางนา นอง อางมู เวอ ก่า ออ่ก
ชี แน ซูม คาไล�
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3-4 กงา อางโต น้ีง นองก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ด้ืง เวมิ�
จ้า กงา นืงบา น้ียา่ นองก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ด้ืง แง� แน พระ
เยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง ม้ายา่ กงานา ล่าท่ี ป่ี ค่าพ่าย่า อางเลิง่
อางซี ชา่ คาแม้แน ฮา ชี แฮ้มางนา ต้าดต่อน ป่ี ล่างญ้า�
แน กงาม ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา ต้าดต่อน ยา� ครสิเตียนม้
องน้าม ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี ยาว จ่ีอู้ ลางกา โว� นอง ท่ืงกงา่
แน ชอ้น ลางกา เมอ กงา นืงบา แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง ล่าท่ี แฮ้ นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แง� 5ยาว ค่า
พ่าย่า น้ีมางนา นอง อางมู โย้เวอ ก่า ออ่ก โว� แน ซาตาน
แด่ยา่ยอคา เพล่อ ชี มางนา ป่ี โว� ไม้ ยางนา ตูกพานลาบ้า
บ ป่ี เซฺ้อ ยาว น่อง โย้เวอ ยาง มือ นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา
แฮง้ วา่ง คาไล� น้ีแม้แนยาว จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่
แฮนื้ง เวอ� ค่าพ่าย่า น้ีมาง อางค่องอางล้า แฮ้ อางบล่าบ
กงาปูน แล่แง�

6นอง จ่ีโอด่ แฮย้า่ บ่ากงา่บ่าเกิง เป� นอ ค้าแต้ ชฺา้ง ออื
จ่ีต่าง จ่ี ชี ชี แฮง้นา บ่ากยา่ กางซ้ืง ลา� ค้าแต้ ชฺา้ง ออื น้ี
แม้แน จ่ี ชี ช�ี �ผงฟู* อางอี้ แน ชี่ น้ียา่ แป้ง ท่ือซ่ือ แฮง้นา
โค ยา้ ฮา อูง่ ป่ี แง� แน� 7 ผงฟู อางอา้น อางบล่าบ เวอ
จายล้า ชี แฮง้ วี โค โว� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง ชฺา้ง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง เพล่อ คูแง� ค้านู้มป่าง อางซ่ืฺอ ผงฟู บ่ากาน แฮง้
แม้แน ยา้เป� ม้าม้า น้ียา่ กงา อางแบ ยา้ อาม้ือ นองมู น้ียา่
ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน† ออื ล้อยา้� แน กงู ปัสกาป่อยนืง
น้ียา่ อามือ ต่องก่าต่าง จฺ่าปอต้างปอ ฮา คูแง� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ กงู แกะอางยา่ แม้แน เพล่อ ชี มางนา ปัสกาป่อยนืง

* 5:6 5:6 ผงฟู น้ียา่ อางเลิง่ บ่าแม่น แน ล่าท่ี บ่าแม่น ออืนา จ่ีเคอ แง�
† 5:7 5:7 ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน น้ียา่ เปาโล ครสิเตียนชฺา้ง อางบล่าบ บ่าจา
ออืนา จ่ี เพ้ก แง ยองมู น้ียา่ ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน ออื ชอ้ดยา้ แน�



1 โครนิธ์ 5:8 xvii 1 โครนิธ์ 5:13

นู้เวอ แซ่ ท่าน ญา� 8 น้ีแม้แนยาว กงู ปัสกาป่อยนืง เวอ
จฺ่าปอต้างปอ ฮา กาเซฺ้อ� จ้า กงู ค้านู้มป่าง ผงฟู อางอา้น
กาน ชี แฮง้ บ่าจฺ่า� ไม้ ค้านู้มป่าง น้ีม้า อางบล่าบ เวอ แน
อางเลิง่ บ่าแม่น เวอ จายล้า แง� จ้า กงู ค้านู้มป่าง ผงฟู
บ่ากาน แฮง้ จฺ่า คูแง� ไม้ ค้านู้มป่าง น้ีม้า ค้านู้มป่าง อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง แน ค้านู้มป่าง ม้าม้า แฮง้ ยา้เป�

9 กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ม่า ล่ายา่� ชฺา้ง ป้องก้า
อางเลิง่ อางซี ฮา ชี ออืนา บ่าซฺ่าบ่าม่ีชา่ง โจ แน� 10 กงา
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอา
งบล่าบ ฮา ชี ออืนา� ชฺา้ง ตานฮา อางจา ออืนา� ชฺา้ง แล่
ค่าว ออืนา� ชฺา้ง ฮูบ่ปาน นา บอกไว้ ชี ออืนา บ่ากงา จ่ีเคอ
เป� ไม้ จาวา่แน กงา นองนา ยอง ก้อง เวอ่ แน ม่า ด้ืง ป่ี
ล่ายาว� นองมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง อางเง้ โยเ้วอ กงาออ่ก ด้ืง
คูแง เป� 11 จ้า กงายา่ ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺา้ง
ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี ออืนา� ชฺา้ง ตานฮา
อางจา ออืนา� ชฺา้ง ฮูบ่ปาน นา บอกไว้ ชี ออืนา� ชฺา้ง ฮา
กนา อางไล้จ่ีกาน อางคา ออืนา� ชฺา้ง แต่ค่า ตีด ชี ออืนา�
ชฺา้ง แล่ค่าว ออืนา จ่ี เคอ แง เป� กงา ม่าย ล่าปานา ชฺา้ง น้ี
ออื ก้องเวอ ท่ืงกงา่ แน เจิน้เจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง ด้ืง โจ�

12 ครสิเตียน ชฺา้ง บ่า อา่ ออืนา ต้าด ต่อน แฮ้ ยา่ กงา
อางเลิง่ บ่าอา่� จ้า นองมู น้ียา่ ค่าตอง อางมู เวอ ครสิเตียน
ม้องน้าม ออืนา กงา ต้าดต่อน บ่าอา่ ลา� 13พาจาว ม้ายา่
ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ ออืนา ต้าดต่อน แง� พระคัมภีร์ เวอ
น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �ชฺา้ง บ่าแม่น แฮอ้อืนา
นอง อางมู โยเ้วอ บ่าป่ี ด้ืง โจ�� แน�✡

✡ 5:13 5:13 เฉลยธรรมบัญญัติ 22:21, 24
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ครสิเตียนม้องน้าม ออื อางซี ต้าดต่อน กาง ยา้ง
1 นอง อางมู โย้เวอ อางเลิง่ จา จ่ีเจ้ กา เมอ� บ้าเจอ นอ

ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ ออืนา อางป้า ต้าดต่อน ป่ี แน� จ้า บ้า
เจอ นอพาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา บ่าป่า ต้าดต่อน ป่ี แน� 2นอ
งมู น้ียา่ บ่าแบ คูล่า กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืยา่ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน แงแน� จาวา่แน นอง
อางเลิง่ อางอี ออืนา บ่าต่าดบ่าต่อน กงา กายาว� ท้าว นอ
บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน กงา
กาแง� 3 นองมู น้ียา่ บ่าแบ คูล่า� กาญ่าม เวอ ซ้ามบา พา
จาว มาง เท่วาด่า ออืนาม มือ กงูมู น้ีง ยา้ ยองนา กงาต้าด
ต่อน แงแน� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ อางเลิง่ อางอี้ ซีแล กา
ชอีอื อางต้าดต่อน กงา กายา้� 4 น้ีแม้แนยาว นอง อางเลิง่
จา จ่ีเจ้ กา เมอ� นอ บ้าเจอฮาย ครสิเตียนชฺา้ง บ่าอา่ ออื
นา ป้า ต้าดต่อน ป่ี แง� 5 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ นอง
นา ซฺ่าจอ ป่ี ล่าง น้อ� กงา อางแบ ยา้ นอง อางมู นู้เวอ ชฺา้ง
วี่ไซป้านญา อางจา ท่ือม่าง บ่าอา่ยาว ท่ือม่าง ยา้ จา แง�
ครสิเตียนม้องน้าม ออื อางเลิง่ จา จ่ีเจ้ กา ชี แฮง้ ต้าดต่อ
น อางกงา แน� 6 จ้า นองมู ครสิเตียนม้องน้าม น้ียา่ ศาล
เวอ แล จ่ีเจ้ กา แลแง� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื
นา นอง อางเลิง่ แฮง้ ต้าดต่อน ป่ี แง�

7 ม้าม้า น้ียา่ นองต่องนอง แน อางเลิง่ จา จ่ีเจ้ อางเลิง่
ยู้ ลางกา ยาว นองมู คาโคลาโค แฮง้ กาน ลางญ้า เป�
ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นอง ม้องน้าม ออืนา ตอย
นองนา ฮูยา้ คาม แน อางเกิง่ ยา่ดยู้ ป่ี ล่าง แฮ้ ศาล โยเ้วอ
ซ่ืฺยกา แล แฮง้ ล่อบ่าปา เช แง� 8 จ้า นองมู น้ียา่ พาจาว
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มางนา เจ่อ เวมิ� นองต่องนอง ยา้ ฮูยา้ คาม กาแง� แน
อางเกิง่ ยา่ด กาแง�

9นองมู น้ียา่ อางแบ คูยา้ ชฺา้ง บ่าแม่น ฮา ชี ออืยา่ พาจา
วอางเมิง โยเ้วอ บ่ากงา ออ้ง ด้ืง แล แน� ค่าตอง นา บ่าจ่อ
บ จ่า แล่โจ� ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี ออื
ยา่� ชฺา้ง ฮูบ่ปาน* นา บอกไว้ ชี ออืยา่� ชฺา้ง ฮาก อางบี่อา
งบล้อง นา โก้นก้าว ออืยา่� ค่าพ่ายา่ อางโต ก่อง จ่า แล่ คูชี
ออืยา่� ค่าพ่ายา่ต่องค่าพ่ายา่ แน ค่าบายา่ต่องค่าบายา่ แน
ยู่ด้ืง กา ชี ออืยา่� 10 ชฺา้ง แล่ค่าว ออืยา่� ชฺา้ง ตานฮา อาง
จา ออืยา่� ชฺา้ง แต่ค่า ตีด ชี ออืยา่� ชฺา้ง ฮากนา อางไล้ จ่ี
กาน อางคา ออืยา่� ชฺา้ง ฮาก อางเกิง่ จ้อบ ยู้ ป่ีชี่ ออืยา่� พา
จาวอางเมิง โยเ้วอ บ่ากงา ออ้ง ด้ืง แล� 11 ค้าแต้ เวอ นอง
อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื แฮ้แม้แน จ่ีวดี ไจอา่น ยา้เป� จ้า
อาม้ือ พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง แน พาจาว มาง
อางค่องอางล้า มาง กงู อางบล่าบ ยา่ง ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าง
ญ้า� แน กงูนา พาจาว มางนา ท่าน ล่าง ญ้า� แน กงูนา
ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่างญ้า�

นอง อางโต น้ียา่ พาจาว มาง ยูม้ ยา้ง
12 ชฺา้ง ท่ือบ่า น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา บ้าเจอ ฮา เวมิ อา

งกงา ยา้� ไม้ พาจาว ม้า กงานา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า
อา่ลา�� แน� อางอา้ ยา้� จ้า กงา อางเลิง่ กูยา่งกูเจ้อ ฮา
ชี แฮ้ อางเลิง่ ท่ือบ่า ออืยา่ กงาก้อง จองไจ บ่าจา� จ้า กงา
ค่าตอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ ยา่เจ่น บ่าเพล่อ เป� 13 ชฺา้ง ท่ือ
บ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี คูแง� �พาจาว มาง กงูนา ป่องปอง จา ป่ี

* 6:9 6:9 ฮูบ่ปาน น้ียา่ พาจาว ม้าม้า บ่าอา่� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ ฮูบ่ปาน นา
นาบท้ือ จ่า คูแง�
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ล่า ชีน้ี่� ไม้ กงูนา จฺ่าก่อ ป่ี ล่าแง� แน� จ้า กาญ่าม เวอ กงู
ป่องปอง น้ียา่ จองไจ บ่าจา เป� ไม้ กงู มู่งท่า โยเ้วอ อางโต
อางซ่ืฺอ จา คูแง น้อ� พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กงูนา
อางโต จา ป่ี ล่าแง� จ้า กงูนา ค่าตอง อางโต น้ีง ไจ ค่าตอง
อางบีอ่างบล้อง บ่าอา่ ออื ก้อง ยูด้ื่ง ป่ี ล่า แงแน บ่าอา่� จ้า
ยางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ป่ี ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงู อางโต น้ียา่
จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เฮอ เป� 14พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง ซ้ีฺ เมอ� พาจาว ม้า ยาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ ฮาย พระเยซู นา
จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ีชี�่ แน พาจาว ม้ายา่ กงูนา คาตา ยา้
ฮา จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ี ล่าแง�

15นองมู น้ียา่ บ่าแบ คูล่า นอง อางโต น้ียา่ พระเยซูครสิต์
ล่าปู่ ล่าค่ือ เพล่อ ชแีน� จาวา่แน นองมู น้ีง ค่าบายา่ อาง
โต ก่อง แล่ง ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ยู่ด้ืง ยาว� นองมู น้ีง มือ
พระเยซูครสิต์ ล่าปู่ ล่าค่ือ แฮง้ ไจ ค่าบายา่ อางโต ก่อง แล่ง
ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ยู่ด้ืง ชี แน ท่ือชา่งกานญา เป� แฮ้แม้
แน บ่าฮา โจ� 16 นองมู น้ียา่ บ่าแบ คูล่า ค่าพ่าย่า ล้อมาง
ค่าบายา่ อางโต ก่อง แล่ง มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ยู่ด้ืง� ยาง
อางโต แฮง้ ค่าบายา่ อางโต ก่อง แล่ง มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ กา แน เพล่อ แง� พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี
แฮง้แม้แน ยา้�
�ค่าพ่าย่า แน ค่าบายา่ ท่ืงกงา่ แน ยู่ด้ืง น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือม่าง

กา แน เพล่อ แง� แน�✡
17 จ้า อา่ซ่าง ค่าตอง อางโต แฮง้ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ก้อง

ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน ฮา เพล่อ ป่ี แง� ยาง นืงบา แฮง้ จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ แง เป� 18 ค่า
✡ 6:16 6:16 ปฐมกาล 2:24
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ตอง อางโต แฮง้ แม่น แน ฮูพลา แล่โว� ป้องก้า อางเลิง่
อางซีอางบล่าบ บ่าป่ี ฮา โจ� อางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ ออื ฮา
น้ียา่ ค่าตอง อางโต แฮง้นา บ่าฮาย ก่างพยา ป่ี เป� จ้า ป้อ
งก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา น้ียา่ ค่าตอง อางโต แฮง้นา
ฮาย ก่างพยา ป่ี แง เป� 19 นองมู น้ี บ่าแบ คูล่า นอง อาง
โต น้ียา่ พาจาว มาง ยูม้ ยา้งยา้ แน� ไม้ พาจาว ม้า อางค่
องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ นองนา ป่ี ล่า ป้าน่อ� แน
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า นอง อางโต นู้เวอ ด้ืง
แง� น้ีแม้แนยาว นอง อางโต น้ีง มือ นอง เฮอ บ่าอา่ กาน�
จ้า นอง อางโต น้ียา่ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ ญา เป� 20พา
จาว ม้า นองนา อางฮู่ อางคา แน วื้อ ล่าชี�่ ไม้ ยา พระเยซู
นา นองนา ซ้ีฺ แต่น ป่ี ล่า ป้าน่อ� น้ีแม้แนยาว นอง อางโต
แฮง้ ไจ ชฺา้ง ออืนา ฮา พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้นา กงามยา้ง
ป่ี ปาว แน สรรเสรญิ ฮา ป่ี ปาว�

7
อางบีอ่างบล้อง อางเลิง่ ยา่ง

1 อามือ กงายา่ นอง กงานา โจ้ดมาย แต้ม อางเลิง่ น้า
ล่าชี่ แฮง้ น้ีแม้แน ม่า ล่า ปานา� �ค่าพ่าย่า ค่าบา บ่ายู่ น้ี
ยา่ อางแม่น ยา้� แน� 2 จ้า อามือ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ป้องก้า
อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง� น้ีแม้แนยาว ค่าพ่าย่า
คาโคลาโค ออืนา ค่าตอง ค่าบา มาง ก้อง ท่ือม่าง แน ยู่ด้ืง
ป่ี ปาว� แน ค่าบายา่ คาโคลาโค ออืนา ค่าตอง อางบล้อง
มาง ก้อง ท่ือม่าง แน ยู่ด้ืง ป่ี ปาว� 3 ค่าพ่าย่า ออืนา อางบ
ล้อง ล่ากาน แฮง้ ปีนแตปีนนา แน วา่ ป่ี ปาว� แน ค่าบา
ยา่ ออืนา ค่าบา ล่ากาน แฮง้ ปีนแตปีนนา แน วา่ ป่ี ปาว�
แน อางบล้อง ออืนา ค่าตอง ค่าบา มางนา ฮา นืงบาจาบ
ป่ี ปาว� แน ค่าบา ออืนา ค่าตอง อางบล้อง มางนา ฮา นื
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งบาจาบ ป่ี ปาว� 4 ค่าบา มาง อางโต น้ียา่ ยาง เฮอ บ่าอา่
กาน� จ้า ยาง อางบล้อง มาง เฮอ เพล่อ ญา� ท่ือชา่งกาน
ญา เป� อางบล้อง มาง อางโต น้ีง ยาง เฮอ บ่าอา่ กาน�
จ้า ยาง ค่าบา มาง เฮอ เพล่อ ญา� 5 อางบีอ่างบล้อง เพล่อ
ลางกา ยาว� ท่ืงกงา่ แน ยูด้ื่ง แฮง้นา บ่าวี โจ� จ้า ท่ือฟ่าง
วา่ง ยาว ปีนแตปีนนา แน อธษิฐาน ฮา แง แน จ่ีอู้ ลางกา
ยาว� อธษิฐาน ฮา เปิน ยาว ท่ืงกงา่ แน ยู่ด้ืง กา แล่ง น้ียา่
อางกงา ยา้เป� ไม้ ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา นองนา ป้อ
งก้า อางเลิง่ อางซี บ่าป่ี จ้อบ ฮา ป่ี ล่า แนนอ� ไม้ นอ ค่า
ตอง นืงบา แฮง้นา บ่าก่า จ่าแล่ กงา กาเป�

6กงา นองนา ท่ือฟ่าง ยูด้ื่ง แฮง้ ม่า วา่ง ล่าชี่ น้ียา่ บ่ากงา
เค้ ล่า� จ้า นอง น้ีแม้แน ฮา ซ้ี แงแน ยาว นอง วา ยา้เป�
7 ม้าม้า น้ียา่ กงา นองมู คาโคลาโค น้ีงนา กงา แม้แน เพ
ล่อ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� กงา อางบี่อางยา่ บ่าจา� จ้า พาจาว มาง
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ก่ามป่อน ป่ี น้ียา่ บ่าตู่ กา� แน ยา
ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา น้ีแม้แน ก่ามป่อน ป่ี แง� แน ชฺา้ง ท่ือ
ม่าง มางนา แฮแ้ม้แน ก่ามป่อน ป่ี แง เป�

8 อามือ กงา ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง บ่าจา ออืนา� แน แม
ม้าย ออืนา จ่ีเคอ ปานา� ยองมู น้ียา่ กงา แม้แน ค่าบา บ่า
ยู้ แฮง้ เชคาไล� 9 จ้า ค่าตอง นืงบา เวอ ตานฮา มางนา บ่า
ก่า จ่าแล่ กงากา ยาว แต่งงาน ฮา โว� ไม้ อางบี่อางบล้อ
ง บ่าจา แฮง้ ปาปาย ค่าตอง อางโต แฮง้นา ฮา ก้า ป่ี ยาว�
ค่าบาล่า ฮา แฮง้ เชคาไล�

10 อาม้ือ กงา ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง อางจา ชี ออืนา ม่า
ปานา� (น้ียา่ กงา ม่า บ่าอา่� จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ม่า แง��
ค่าบา น้ียา่ ค่าตอง อางบล้อง นา บ่าวา่ง แล่ โจ� 11 จ้า ยาง
ค่าตอง อางบล้อง มางนา วา่ง แล่ ยาว� ยา ชฺา้ง อางบล้อง
บ่าจา ออื แม้แน กงาด้ืง แง� บ่าอา่ยาว ยา ค่าตอง อางบ
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ล้อง มางนา กงาพ่าว แม่นชา่ง แล่แง� แน อางบล้อง น้ีง
ค่าตอง ค่าบา นา บ่าวา่ง แล่ โจ�

12 อาม้ือ กงา ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า ออืนา จ่ีเคอ
ปานา� (น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ี บ่าอา่� จ้า กงา จ่ีบู่ แง��
ครสิเตียนม้องน้าม ค่าบา ล้อมาง พระเยซูครสิต์ นา บ่าเจ่อ
จ่างออื� จ้า ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แฮง้
นา นืงบาจาบ ยาว� ยางนา บ่าวา่ง แล่ โจ� 13 ครสิเตียนม้
องน้าม อางบล้อง ล้อมาง พระเยซูครสิต์ นา บ่าเจ่อจ่าง� จ้า
ค่าตอง ค่าบา มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แฮง้นา นืงบาจาบ
ยาว� ยางนา บ่าวา่ง แล่ โจ� 14 ไม้ อางบล้อง พระเยซูครสิต์
นา บ่าเจ่อ แฮ้ออื� พาจาว มาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ
ญา� ไม้ ค่าตอง ค่าบา พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ชี แฮม้าง ปา
ปาย ยา้� แน ค่าบา พระเยซูครสิต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้ออื� พา
จาว มาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ ญา� ไม้ ค่าตอง อางบ
ล้อง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ชี แฮม้าง ปาปาย ยา้� น้ีแม้แน
บ่าอา่ยาว ยอง อางยา่ ออื� พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ง
บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง ออื เพล่อ แง� จ้า ม้าม้า น้ียา่ อาม้ือ ยอง อาง
ยา่ ออื พาจาว มาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ ญา�

15 จ้า ชฺา้ง ล้อมาง พระเยซูครสิต์ นา บ่าเจ่อ แน� ค่าตอง
อางบี่อางบล้อง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มางนา วา่ง
แล่ ซ้ีแง� ยางนา ตอ วา่ง แล่ ป่ี โว� ไม้ ครสิเตียนม้องน้า
ม แฮ้ม้า ยางก้อง บ่าด่ืง แล แล่เวมิ อางกงา ยา้� ไม้ พา
จาว ม้า กงูนา ฮา้ว ล้า แม่น แน ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชอ้น ลาง
กา ป่ี ล่าแง� 16ครสิเตียน ค่าบายา่ ออื เวอ� นอ บ้าเจอล้อ
แม้ แบ แอ�้ นอ ค่าตอง อางบล้อง พระเยซูครสิต์ นา บ่า
เจ่อ แฮ้มางนา อางบล่าบ เวอ อางปล่องปูน ป่ี กงา กาแน�
ครสิเตียน ค่าพ่าย่า ออื เวอ� นอ บ้าเจอล้อแม้ แบ แอ้ ค่า
ตอง ค่าบา พระเยซูครสิต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้มางนา อางบล่าบ
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เวอ อางปล่องปูน ป่ี กงา กาแน�

พาจาว มาง ปาปาย จ่ีวดี ไจ โว�
17 นองมู คาโคลาโค น้ียา่ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ก่ามป่อน ป่ี

ล่าชี่ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ โว� แน พาจาว มาง นองมู คา
โคลาโค แฮง้นา ฮา้ว ล่าชี่ แฮ้เมอ เวอ� อา่ซ่าง บ้าเจอล้อ
แม้ เพล่อ ช�ี แฮแ้ม้แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แลน แล่ โว� น้ียา่ อาง
ล้ีบอางล่าว กงา โบสถ์ กูต่องกูต่ี ออืเมอ ครสิเตียนม้องน้า
ม ออืนา ม่าอู่บ ชี ยา้งยา้ เป� 18 จาวา่แน พาจาว มาง ค่า
พ่ายา่ พิธขีลิบ ฮา แล่ชี่ มางนา ฮา้ว ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ยาว�
ขลิบ อางฮอ่ย แฮง้ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ก้องเวอ จา แล แล่ ป่ี
โว� จาวา่แน พาจาว มาง ค่าพ่าย่า พิธขีลิบ บ่ากงา ฮา แล่
ชี่ มางนา ฮา้ว ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ยาว� ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา
พิธขีลิบ บ่าป่ี ฮา โจ� 19 ไม้ ค่าพ่ายา่ ออื พิธขีลิบ อางฮา แล่
ล่า อา้ว บ่าฮา แล่เวมิ อางเลิง่ ปีนแตปีนนา บ่าอา่� จ้า พา
จาว มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้แม้แน ฮา เค่ น้ียา่ อางเลิง่ ปีนแต
ปีนนา เป� 20 พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค แฮง้นา ฮา้ว
ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าชี่ แฮเ้มอ เวอ� อา่ซ่าง บ้าเจอล้อแม้ เพ
ล่อ ช�ี แฮ้แม้แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แลน แล่ โว� 21 พาจาว มาง
นองนา ฮา้ว ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าชี่ แฮเ้มอ เวอ� นอ ยา่เจ่น
ลา� น้ีเลิง่ นา บ่าม่านบ่าชู โจ� จ้า นอง ยา่เจ่น เพล่อ ชี
แฮง้ วา่ง อางญ่าม จาน ยาว� ยา่เจ่น เพล่อ แฮง้ วา่ง โว�
22 จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา่เจ่น ล้อมางนา ฮา้ว ล้า ป่ี แง� ยา จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ แง� แน ยา อางบล่าบ มาง
ยา่เจ่น เพล่อ ชี่ แฮง้ กงาปูน แล่ง ญ้า� จ้า พระเยซูครสิต์
ยา่เจ่น บ่าอา่ ล้อมางนา ฮา้ว ล้า ป่ีง� ยา พระเยซูครสิต์ ยา่
เจ่น กงาเพล่อ แง� 23พาจาว ม้า นองนา อางฮู่ อางคา วื้อ
ล่าชี�่ น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง อา่ซ่าง มาง ยา่เจ่น บ่าเพล่อ
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กาน โจ� จ้า พาจาว มาง ยา่เจ่น เพล่อ ปาว� 24 ครสิเตียน
ม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค น้ีงนา
ฮา้ว ล้า ป่ี ล่าเมอ นอ บ้าเจอล้อแม้ จา คู แง� นอง มือ แฮ้
แม้แน ยา้ เพล่อ แลน แล่โว�

อางบีอ่างบล้อง ยู้ อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง
25 อามือ กงา ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง บ่ากงา ยู้ ออืนา จ่ีเคอ

ปานา� แน น้ีเลิง่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง บ่ากงา ม่า จ่ี ป่ี ล่าเป� จ้า
ยา กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� ยา กงานา ชฺา้ง นืงบาอาง
ชี กงา กาง ออื เพล่อ ป่ี ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงา นองนา
น้ีแม้แน ม่าอูบ่ ล่า ปานา� 26 กงา น้ีแม้แน เยง้ แง� อามือ
นู้เวอ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อางบยา่ จา แงแน� น้ีแม้
แนยาว นอง ค่าบาล่า บ่าฮา ชี น้ียา่ อางแม่น ยา้เป� 27 จ้า
อา่ซ่าง ก้อง ค่าบา จา ค่าตอง ค่าบา นา บ่าวี โจ� นอ ค่าบา
บ่ายู่ กาซ้ืง อา่ลา� น้ีแม้แนยาว ค่าบา บ่ากงา ซ้ี โจ� 28 จ้า
นอง ค่าบา ยู้ เวมิ บ่าบล่าบ เป� แน ยา่บี่ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
ออื อางบล้อง ยู้ เวมิ บ่าบล่าบ เป� จ้า กงา นองนา น้ีแม้แน
ม่ายแบ ป่ี ล่า ปานา� ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี ออื จ่ีวดี ไจ
แฮ้ อางเลิง่ อางตูกอางพาน อางบยา่ เป จา แง� แน กงา
นองนา ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี ออื ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮง้
แม้แน บ่าตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าซ่ี เป�

29 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อามือ กงา น้ีแม้แน จ่ี
เคอ แง� กงู อางญ่าม อางบยา่ แน บ่าจา ชีล้า� น้ีแม้แน
ยาว นู้เวอ จาย แล ป่ีง น้ียา่ ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี ออื
นา ชฺา้ง อางบี่อางบล้อง บ่ากงา ยู้ ออื แม้แน จ่ีวดี ไจ ป่ี โว�
30 ชฺา้ง อูง้ ชี ออืนา ชฺา้ง นืงบาต่องม่อนซ้า ชี แม้แน จ่ีวดี ไจ
ป่ี โว� ชฺา้ง อื้อ ออืนา ชฺา้ง นืงบาชูม่ ชี แม้แน จ่ีวดี ไจ ป่ี โว�



1 โครนิธ์ 7:31 xxvi 1 โครนิธ์ 7:37

ชฺา้ง อางเกิง่ วื้อ ชี ออืนา ชฺา้ง เจิน้เจ้อ บ่าจา ชี แม้แน จ่ีวดี
ไจ ป่ี โว� 31 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเกิง่อางก้อ ออืนา ซอ ออื
นาบาตา แน บ่ากงา ซอ คา� ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อามือ
อางญ่าม น้ียา่ ชา โค แอ แง�

32กงา นองนา บ่าม่านบ่าชู ป่ี ล่าซ่ี� ฮูปาว ค่าพ่ายา่ ค่าบา
บ่าจา ออืยา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ล่ากาน แฮง้ แอ่ แน เยง้ กาน
แง� ไม้ ยา จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา นืงบาจาบ ป่ี ซ่ีง นอ� 33 จ้า
ค่าพ่ายา่ ค่าบา อางจา ออืยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ ออื
คาตา แน กงาเยง้ แง� ไม้ ค่าตอง ค่าบา มางนา นืงบาจาบ
ป่ี ซ่ีง น้อ� 34 น้ีแม้แนยาว ค่าพ่าย่า ค่าบา ยู้ ชี ออื อางเลิง่
2 เลิง่ กงาเย้ง แง เป� ยอ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ล่ากาน แฮง้
แน ค่าตอง ค่าบา นา ฮา นืงบาจาบ ป่ี อางเลิง่ แฮง้ กงาเยง้
คูแง� จ้า ค่าบายา่ อางบล้อง บ่าจา ออืยา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ล่ากาน แฮง้ แอ่ แน เยง้ กานแง� ไม้ ยอ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
ชฺา้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เพล่อ ซ่ีง นอ� ต่ืน อางโต แน นืงบา
แฮง้ คาตา แน� จ้า ค่าบายา่ อางบล้อง อางจา ออืยา่ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ ออื คาตา แน กงาเย้ง แง� ไม้ ค่า
ตอง อางบล้อง มางนา นืงบาจาบ ป่ี ซ่ีง นอ�

35 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ กงา นองนา ปล่อง ล่า ซ่ีง
แง� กงา นองนา เค้ ฮา ป่ี ล่าง บ่าอา่ เป� จ้า กงา นองนา
อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ป่ี ล่า ซ่ีง แง� แน นองนา จ่ีวดี
อางซ้ืง มางนา ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน วา่ ป่ี ป่ี ล่า ซ่ีง แง
เจิน้เจ้อ นา บ่าต่ีนบ่าต่อง แน�

36 จาวา่แน ค่าพ่ายา่ ล้อมาง ยา่บี่ อางเซิฺง่อางซฺ้าง ยาง คู่
นซู่ มางนา อางเลิง่ บ่ากงา่บ่าเกิง ฮา ป่ี ชี แน เยง้ แง� ไม้
ยา ค่าตอง ป้องก้า ตานฮา มางนา บ่าโอ่ด กงา กา� แน จา
วา่แน ยาง ค่าบา ยู้ ซ้ีง แน ยาว ยางนา ค่าบา ยู้ ป่ี โว� ไม้
ยาง ค่าบา ยู้ น้ียา่ บ่าบล่าบ เป� 37 จ้า อา่ซ่าง ค่าตอง ป้อ
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งก้า ตานฮา มางนา ก่าจ่าแง� ยา แต่งงาน ฮา อางเลิง่ น้ีง
นา อางเย้ง กงา กา� ค่าตอง คู่นซู่ มางนา แต่งงาน บ่าฮา
ชา่ง เวมิ อางกงา� น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ อางแม่น ยา้เป� 38 น้ี
แม้แนยาว อา่ซ่าง ค่าตอง คู่นซู่ มางนา แต่งงาน ฮาชา่ง แง
อางแม่น ยา้เป� จ้า แต่งงาน บ่าฮา แฮง้ แม่น แล่แง เป�

39 ค่าบายา่ อางบล้อง ยู้ ชี ออื ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง
ท่ืงกงา่ แน กงาด้ืง แง� แน ยา อา่ซ่าง มางนา บ่ายู่ แล่กงา
กา กาน� จ้า จาวา่แน ยาง อางบล้อง มาง ซ้ีฺ ยาว ยา อา่ซ่าง
นา ยู้ แล่ เวมิ อางกงา ยา้� จ้า ค่าพ่าย่า จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
นา เจ่อ ชี ออืนา ญาเป ยู้ กงา กาง� 40 จ้า กงา น้ีแม้แน เยง้
แง� ค่าบายา่ แฮ้ม้า อา่ซ่าง มางนา บ่ายู่ แล่ แฮง้ยา้ แม่น
แง� แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า ม้า กงานา ฮาย น้ีป้า
ค้า เยง้ ป่ี ล่าง นาตู�

8
ฮูบ่ปาน นา ต่าเซฺ่อ ท่าน ยา้ง

1 อามือ กงายา่ นอง กงานา โจ้ดมาย แต้ม อางเลิง่ น้า
ล่าชี่ แฮง้ ต่ือเทอ จ่ีเคอ แล่ ปานา� นอ กงานา น้ีแม้แน น้า
ล่า คูแง� �กงู ต่าเซฺ่อ ฮูบ่ปาน* นา ท่านอา่น แฮง้นา อางจฺ่า
กงากา ยา้ลา�� แน� กงู อางแบ คูยา้ ฮูบ่ปาน น้ี กงู ล่อบ่า
ปา แน ล่าท่ี บ่าจา แน� จ้า ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่
โค แน บ่าแบ คู เป� กงู ฮาก ล่อบ่าปา แน แบบู้ ชี แน บ่าจ่ี
โอด่ จ่า แล่โจ� จ้า ฮากนา ลาก โว� ไม้ ฮากนา นืงบาแฮง่ ป่ี
แง แนนอ� 2อา่ซ่าง เยง้ แง ค่าตอง อางแบ ยา้แน� จ้า ม้า
ม้า น้ียา่ ชฺา้ง แฮ้ม้า ยาง อางเลิง่ กงาแบ คาแม้แน ชี่ แฮง้

* 8:1 8:1 ฮูบ่ปาน น้ียา่ พาจาว ม้าม้า บ่าอา่ ออืนา จ่ี เคอ แง� กาเทอกา ล่าไม
ไจ แต่ง ชี�่ กาเทอกา ลอบา ไจ แต่ง ชี�่
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บ่าแบ กาซ้ืง เป� 3 จ้า อา่ซ่าง พาจาว มางนา ลาก แง� พา
จาว มาง ชฺา้ง แฮม้างนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แง�

4 น้ีแม้แนยาว ต่าเซฺ่อ ฮูบ่ปาน นา ท่านอา่น แฮง้ จฺ่า น้ียา่
อางซี ยา้ลา� กงูมู น้ีง อางแบ คูยา้ ฮูบ่ปาน น้ียา่ พาจาว
บ่าอา่� แน พาจาว ม้าม้า น้ียา่ ท่ือม่าง น้ีง ญา จา แง แน�
5 ชฺา้ง ออื มู่งท่า เวอ แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอ นา บอก
ไว้ เวมิ มือ� 6 จ้า กงู อางแบ ยา้ พาจาว ม้าม้า ม้า ท่ือม่าง
ญา จา แง� แน ยา พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง ยา้�
แน ยา พาจาว กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ยา้� แน กงู ยาง ปา
ปาย จ่ีวดี จา คูแง� แน กงูยา่ จ่ีวีดอางซ้ืง ท่ือม่าง ญา จา
แง� แน ยา พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา้เป� พา
จาว มาง กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี่ น้ียา่� แน พาจาว มาง กงูนา จ่ี
วดี ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ พระเยซูครสิต์ ปาปาย ยา้เป�

7 จ้า ครสิเตียนชฺา้ง อางเลิง่ ม้าม้า แบ ชี น้ียา่ ครสิเตียน
ชฺา้ง คาโคลาโค แน บ่าอา่ เป� ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยองมู น้ี
ยา่ ค้าแต้ เวอ ครสิเตียนชฺา้ง บ่าเพล่อ แน ฮา เมอ จาย ยา้
ฮูบ่ปาน นา บอกไว้ คูแง� จ้า อามือ ยอง ครสิเตียนชฺา้ง เพ
ล่อ เมอ ยอ น้ีแม้แน เยง้ คูแง� ยองมู น้ียา่ ต่าเซฺ่อ ฮูบ่ปาน
นา ท่าน ชี แฮง้ จฺ่า ยาว ยองมู แฮง้ ฮูบ่ปาน นา บอกไว้ ชี
แน ท่ือชา่งกานญา แน� น้ีงยา้ ยอง นืงบาต่องบ่าม่อนบ่า
ซ่า คูแง� ไม้ ยอ น้ีแม้แน เยง้ คูแง� ต่าเซฺ่อ น้ียา่ ยองนา
ฮาย อางซีอางบล่าบ จา ป่ี แงแน� 8 จ้า จฺ่าเกิง่ น้ียา่ กงูนา
พาจาว มาง ก้อง บ่าฮา ออ้ง แท้ แล ป่ี ล่าเป� กงู จฺ่า เวมิ
เจิน้เจ้อ บ่ากงา� แน กงู บ่าจฺ่า เวมิ เจิน้เจ้อ บ่าก่างบ่าพยา
เป�

9 จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� ครสิเตียนม้องน้า
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ม เจ่อ แอ่ อางอี ออืนา อางบล่าบ บ่าจ่อบ ฮา ป่ี โจ� ไม้
นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่า อางเลิง่ แฮง้ ปาปาย แน� 10 ไม้ จาวา่แน
ครสิเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี ออื� นองนา ฮูบ่ปาน จา
โยเ้วอ จฺ่า จา นา มยา้ง ล่ายาว� ยองมู แฮง้ ต่าเซฺ่อ ฮูบ่ปาน
นา ท่าน ชี แฮง้ อางจฺ่า จอ ยา้เป� ไม้ ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน
เยง้ คูแง� นอ ยอง ล่อบ่าปา แบ แงแน� 11 น้ีแม้แนยาว
นอง แบบู้ ชี แฮง้ ครสิเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี พระ
เยซูครสิต์ ซ้ีฺ แต่น ชี แฮ้ออืนา ก่างพยา ญา เป� 12 ไม้ นอ
งมู น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา อางบล่าบ ฮา ป่ี ป้าน่อ�
แน ยองนา ฮา นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา ป่ี ป้าน่อ�
แน นองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา คาตา แน อางบล่าบ ฮา
ชา่ง ชี แน ท่ือชา่งกานญา เป� 13 น้ีแม้แนยาว จาวา่แน จฺ่า
เกิง่ จฺ่า อางเลิง่ แฮง้ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา จ้อบ อางบ
ล่าบ ฮา ป่ี ยาว� กงา ต่าเซฺ่อ บ่าจฺ่า แล่ก้าน� ไม้ กงา ปาปาย
แน ยองนา อางบล่าบ บ่าป่ี ฮา แนนอ�

9

ศิษยเ์อก ออื ล่าท่ี แน ล่ากาน ยา่ง
1 กงายา่ เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี บ่าฮา กงากา ลา� กงา ศิษย์เอก

บ่าอา่ ลา� กงา พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา มยา้ง ชี บ่า
อา่ ลา� นอง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง เพล่อ ชี่ น้ียา่� ไม้ กงา
ล่ากาน แฮง้ ปาปาย บ่าอา่ ลา� 2กงา ศิษยเ์อก เพล่อ ชี แน
ฮาก บ่ามยา่ง ล่าเวมิ มือ� จ้า นองมู น้ีง อางมยา้ง คูยา้ กงา
ศิษย์เอก เพล่อ ชี แน� ไม้ นอง จ่ีวดี แฮง้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ชี่ แฮ้ยา่ อางชา่ ชา่ ฮายแบ ป่ี
แง� กงายา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ศิษยเ์อก แน�
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3ฮาก กงานา จ่ี ล่า เมอ กงา ยองนา น้ีแม้ พอ แอ� 4กงา
ยา่ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� ท้าว กงา ยอง
กงานา อางจฺ่าอางต้าง ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ยู้ จฺ่า ต้าง น้ียา่ บ่าซูม
ลา� 5 ศิษย์เอก ท่ือบ่า ออื� เปโตร แน พระเยซู อางแพ้
ออื ท่ือต่อง แอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว แอ
เมอ ยองมู น้ียา่ ยอง ค่าบา ออืนา คาตา ยา้ ซ่ืฺยแอ แง� ท้าว
จาวา่แน กงา ค่าบา จา ยาว� กงายา่ กงา ค่าบา ครสิเตียน
มางนา คาตา แน ยอง แม้แน บ่าซ่ืฺย แอ กงา กาลา� 6นอง
เยง้ กาน ยาว บารนาบัส ไกง้ ญาล่า ล่ากาน วา่ ซฺ้าม้ี จฺ่า แล่
แง� 7 ตาฮา้น ล้อมาง จา แง ออ่ก รบ แอ เมอ ค่าตอง พลู้
แฮง้ กงาไจ แงแน� อา่ซ่าง จา แง อา่งูน่ คลา ยาว อา่งูน่
อางซ่ือ แฮง้ บ่ากงา จฺ่า แน� อา่ซ่าง จา แง แกะ ปอ ยาว
แกะ นืงชา ล้าง แฮง้ บ่ากงา ต้าง แน�

8กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ ชฺา้ง ออื ก่ามกืด แฮง้แม้แน จ่ี ลา�
โมเสส อางล้ีบอางล่าว โยเ้วมิ กงา จ่ี น้ีง แม้แน แต้ม ชี ชี บ่า
อา่ ลา� 9 โมเสส อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�อา่มยา่ง มาง กอซ่ือ เวอ น่าง กอเชน้ แฮง้ ออ่ก ล้า ป่ี เมอ
ยาง ม่านป่อง โยเ้วอ เจิน้เจ้อ บ่าชอ่ง ชี ป่ี โจ� จ้า ยางนา ตอ
กอเชน้ แฮง้ จฺ่า ป่ี โว��✡ แน� พาจาว ม้า อา่มยา่ง มางนา
แอ่ แน พี้ล้อง ลา� 10พาจาว มาง น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ยา กงู
นา คาตา แน พี้ล้อง ล่าง ม้าม้า ยา้� จ่ีต่าง แต้ม ชี แฮ้ยา่
กงูนา แต้ม ป่ี ล่าแง� ไม้ น่าไท่ฮู แน กอต่ือฮู ออื ล่ากาน วา่
แฮ้ยา่ ยอ นืงบาแก่นจ่า คูแง� กอซ่ือ กงา ชี แฮ้ยา่ ยองนา
คาตา ยา้ เป่ิง ป่ี แงแน� 11 กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ นองนา ป่าว ม่า ล่า คูแอ� กงู พาจาวจ่ีต่าง
แฮง้ นอง นืงบา โย้เวอ คลา แอ� น่าวา่ฮู ออื น้ืงชฺา่ โย้เวอ
✡ 9:9 9:9 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4
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กอ คลา ชี แฮง้แม้แน ยา้� น้ีแม้แนยาว นอง กงูนา ฮูพลา
ล่าง น้ียา่ อางซูม ยา้เป� 12 นองมู น้ียา่ คู่ นองนา น่อง เวอ
ม่าอู่บ ล้า ล่าคูชี ออืนา ฮูพลา คูแง� ท้าว นอ คู่ นองนา ฮูลู้
เวอ ม่าอูบ่ ล้า ล่า ชี ออืนา บ่าฮูบ่าพลา ลา� จ้า กงา นองนา
เจิน้เจ้อ บ่าป่า ล่า กางซ้ืง� ไม้ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ ป่าว เมอ บ่าป่ี ลาบ้าบ แนนอ� 13นองมู น้ีง อาง
แบ คูยา้ ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลา ออืยา่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ โย้
เวอ อางเกิง่ท่าน ชี ออื กงา เป่ิง จฺ่า แงแน� 14 ท่ือชา่งกาน
ญา เป� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง น้ีแม้แน ม่า ชี ช�ี ชฺา้ง พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ออืยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ปาปาย ยา้ กงาจฺ่ากงาต้าง กงายูก่งาด้ืง แง�

15 จ้า กงา ฮาก ก้อง พลู้ บ่ากงา ป้า� แน ฮา่ง จฺ่าเกิง่ บ่า
กงา ป้า จฺ่า กางซ้ืง� แนกงา น้ีเลิง่ แต้ม ชี น้ียา่� ไม้ กาญ่าม
เวอ ฮาก ก้อง ม้างม้าเจ้อ ป้า แงแน บ่าอา่ เป� จาวา่แน
กงานา น้ีแม้แน ฮา ป่ี ล่าง แนยาว กงานา ซ้ีฺ ป่ี ล่าง แฮง้ เช
คาไล� ไม้ กงายา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง
ออืนา อางแอ่ แน ป่าว ม่า แฮง้ จ่ีโอด่ แฮง้นา ซอ แง� 16 จ้า
กงา ค่าตอง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออืนา
ป่าว ม่า ชี แฮง้ บ่าจ่ีโอด่ เป� ไม้ กงา พาจาว มาง กงานา ล่า
กาน ม่ายวา่ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ วา่ น้อ� จาวา่แน กงา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออืนา บ่าป่าว ม่า ยาว� กงา บ่า
ม่อนบ่าซ่า เป� 17จาวา่แน กงา ค่าตอง ล่ากาน แชยู้้ ชี แฮง้
วา่ ยาว� กงาม มือ นืงบาต่องม่อนซ้า แง� จ้า กงา พาจาว
มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า น้ียา่� ไม้ พา
จาว มาง กงานา ม่ายฮา ป่ี ล่าแง น้อ� 18 ท้าว กงา บ้าเจอ
รางวลั กงาย ช�ี กงา รางวลั กงา ชี แฮ้ยา่ กงา นืงบาต่อ
งม่อนซ้า แฮง้ยา้ เป� ไม้ กงา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า เมอ� กงา ยองนา เจิน้เจ้อ อางฮู่
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บ่ายู�่ แน กงา ยอง ก้อง พลู้ บ่ากงา ป้า แน ฮา่ง จฺ่าเกิง่ บ่า
กงา ป้า จฺ่า�

19กงา อา่ซ่าง มาง ยา่เจ่น บ่าอา่� จ้า กงา ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� กงา อางโต น้ีง ยา่เจ่น เพล่อ ชี ล้อ
ยา้� ไม้ ชฺา้ง บยา่ แน พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ป่ี แง แนนอ�
20 กงา ยวิชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ ออื อางมู โย้
เวอ ด้ืง เมอ� ยอง บ้าเจอล้อแม้แน จ่ีวดี ไจ แง� กงาม มือ
ยอง แม้แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แง� ไม้ ยองนา ฮา พระเยซูครสิต์
นา เจ่อ ป่ี แง แนนอ� กงา ชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว ฮา
เค่ ออื อางมู โย้เวอ ด้ืง เมอ� กงา อางโต น้ียา่ โมเสส อาง
ล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่าฮา เค่ เวมิ มือ� จ้า ยอง บ้าเจอล้อแม้
แน จ่ีวดี ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แง� ไม้
ชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว ฮาย เค่ ออืนา พระเยซูครสิต์
นา เจ่อ ป่ี แง แนนอ� 21 ท่ือชา่งกานญา เป� กงา ยวิชฺา้
งบ่าอา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว บ่าจา ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
เมอ� ยอ บ้าเจอล้อแม้แน จ่ีวดี ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้
แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แง� ไม้ ยองนา พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ป่ี แง
แนนอ� ยาว น้ี กงา พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่า
กงา วี เป� จ้า ม้าม้า น้ียา่ กงา พระเยซูครสิต์ อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ ฮา เค่ แง� 22กงา ชฺา้ง พาจาว มางนา เจ่อ แอ่ อา
งอี ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� ยอง บ้าเจอล้อแม้แน จ่ีวดี
ไจ แง� กงาม มือ ยอง แม้แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แง� ไม้ ยองนา
พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ป่ี แง แนนอ� กงา อา่ซ่าง ก้อง ด้ืง
เวมิ มือ ชฺา้ง แฮ้ มาง แม้แน ยา้ จ่ีวดี ไจ แง� ไม้ กงา กูยา่ง
กูเจ้อ ยา้ ฮา ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี แง� 23 ยาว
กงา กูยา่งกูเจ้อ ฮา ชี น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
น้ีง ปาปาย ยา้� ไม้ กงา คาตา แน พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
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แม่น โย้เวอ ก่ามป่อน แฮง้� ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า ออื
ก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาบู้ คาไล�

24 นองมู น้ียา่ บ่าแบ ล่า ชฺา้ง ฮื่น แค่ง ลางกา ชี ออื อา
งมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่างญา รางวลั กงา แงแน� น้ีแม้แนยาว
นอง มือ ปีนแตปีนนา แน แฮง่ โค แน ฮื่น คู ปาว� ไม้ รางวลั
กงาบู้ คาไล� 25 ชฺา้ง คาโคลาโค ฮากนา ฮื่น แค่ง ออืยา่ ปีน
แตปีนนา ยา้ ฟืก แล่แง� ยอง แฮ้แม้แน ฮา แฮ้ยา่� ไม้
รางวลั โปยว นืง อางจา แฮง้ กงา ป่ี แง แนนอ� จ้า กงู แฮ้
แม้แน ฮา น้ียา่� ไม้ รางวลั ม้าม้า โปยว นืง บ่าจา แฮง้ กงา
ป่ี แง แนนอ� 26กงา ฮื่น แค่ง เมอ� กงา เส้นชยั เจ้ง แน ฮู
มยา้ง ชี โยเ้วอ ฮื่น แล แง� แน กงา ต่อสู้ ฮา เมอ� กงา นัก
มวย ฮา้งม้าน นา ต่ือ ชา่ง ออื แม้แน บ่าฮา เป� 27 จ้า กงา
ยา่ อางตูกอางพาน โอด้ แง� ไม้ ค่าตอง อางโต น้ีงนา แก่น
คา ป่ี แง� แน ค่าตอง นืงบา น้ีงนา ก่าจ่า ป่ี แล่แง แนนอ�
ไม้ น่อง โย้เวอ กงา ฮากนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ป่าว ม่า ยาว� พาจาว มาง กงานา คาตา แน รางวลั ป่ี
ล่า คาไล�

10
ฮูบ่ปาน อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ยา้ง

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงายา่ นองนา กงู อางฮู่
อางพี่ ออื โมเสส นา เค่ แอ เมอ อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้นา
เยง้ ซฺ้า ป่ี ล่า ซ่ีค้า� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา มู่งบื่น มาง
ฮูพลา แง� แน ยอง ทะเลแดง โย้เวอ ยอ่ คาม เมอ ยองมู
น้ียา่ ท่ือม่าง แนม เจิน้เจ้อ บ่าไล่� 2 ยองมู คาโคลาโค น้ียา่
มู่งบื่น แน ทะเลแดง โยเ้วอ ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ คูชี
ช้อดยา้� ไม้ โมเสส นา ชฺา้ง เค่ฮู เพล่อ ป่ี แง แนนอ� 3 ยอ
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งมู คาโคลาโค น้ียา่ พาจาว มาง ยองนา มู่งท่า จฺ่าเกิง่ ป่ี ชี
แฮง้ ท่ืงกงา่ ยา้ กงาจฺ่า คูช�ี 4 ยองมู คาโคลาโค น้ียา่ พา
จาว มาง ยองนา ล้าง ป่ี ชี แฮง้ ท่ืงกงา่ ยา้ กงาต้าง คูช�ี ไม้
พาจาว ม้า ยองนา ลอบา ท่ือซ่ือ มยา้ง ป่ีชี�่ แน ล้าง แฮย้า่
ยอง ลอบา มยา้ง ชี แฮ้ ซ่ือ ก้อง เวอ ออ่ก ล้าน ชเีย� แน
ลอบา แฮ้ซ่ือ ยา่ พระเยซูครสิต์ ยา้เป� 5 จ้า บ้าเจอล้อแม้
เวมิ พาจาว ม้า ยอง อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา นืงบา
บ่าจาบ� แฮง้ยา้ ซ่องก่อง อางเวอ่ โย้เวอ ชฺา้งซ้ีฺ ช�ี ฮูง่ไว
ล่างไว แน�

6 อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี น้ียา่ กงูนา ฮาย ฮู ป่ี ล่า
แง� แน กงูนา ม่าย อางโต แล่ม ป่ี ล่าแง� ยอง อางเลิง่ บ่า
แม่น ฮา คูชี แฮง้แม้แน บ่าฮา ซี โจ แน� 7 แน ฮูบ่ปาน บ่า
บอกไว้ โจ� ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ฮา คูชี แฮง้
แม้แน� พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ชฺา้ง ออื จฺ่าปอต้างปอ ฮา ด้ืง จฺ่าต้าง ม่าว ม่อนซ้า ท่ืงกงา่
แน ยูด้ื่ง ลางกา ช�ี แน�✡ 8 ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่า
บ บ่าฮา คูโจ� ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ฮา ชี แฮง้
แม้แน� แน ยอง อางมู โย้เวอ ท่ือนืง ญา ชฺา้ง 23,000 คู่น
ซ้ีฺ ช�ี 9พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ก่ามโอด่ อาง
จา ยา้ล่า แน นืงบาบ่าเจอฮู โจ� ยองมู แฮง้ พาจาว มางนา
นืงบาเจ้อฮู ยาว อื้อล้าง ดอก แซ่ ชี แฮง้แม้แน� 10 บ่าจ่ีบ่า
จ่าบ โจ� ยอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ฮา คูชี แฮง้แม้
แน� แน ยองนา พาจาว มาง เท่วาด่า ม่าง แซ่ ช�ี

11 ยอง ก้อง อางเลิง่ คาโคลาโค ตอล้า ชี น้ียา่ กงูนา ฮา
ฮู ป่ี ล่าแง� แน ยอง อางเลิง่ แฮง้ แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ กงูนา
✡ 10:7 10:7 อพยพ 32:6
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อางด่า เวอ ม่าอูบ่ ชี ล่าแง� ไม้ กงูมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
จีน ต่องลีน อางญ่าม เวอ จ่ีวดี จา คูชี ออื ยา้เป� 12 น้ีแม้
แนยาว อา่ซ่าง เยง้ แง� ค่าตอง ปีนแตปีนนา ยา้ พาจาว
มางนา เจ่อ แงแน� อางโต แม่น แน แล่ม แล่ โว� แฮ้แม้
บ่าอา่ยาว นอ อางซีอางบล่าบ บ่าแบจ่าแล่ แน อางฮา นาม
บ่าแบ� 13นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่าง กูยา่งกูเจ้อ แฮ้
ยา่� ฮากนาม มือ อางจ้อบ กางซ้ืง ยา้� จ้า พาจาว ม้า ยาง
ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้แม้แน ฮา เค่ แง� แน ยา อา่ซ่าง มาง
นา นองนา บ่าป่ี จ้อบ ล่า� นอง บ่าโอ่ด กงากา เคอ แน�
นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่า เมอ� พาจาว ม้า นองนา
ฮา แก่นคา ป่ี ล่าแง� ไม้ นองนา โอด้ กงา ป่ี ล่าแง แนนอ�
แน ยา นองนา ปล่อง นองนา ฮา ก่าจ่า ป่ี ล่าง�

14 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� ฮูบ่
ปาน นา บ่าบอกไว้ โจ� เวอ่ แน ฮื่น โว� 15กงายา่ นองนา จ่ี
ชา่ง ล่าแง� ชฺา้ง วีไ่ซป้านญา อางจา ออืนา จ่ีชา่ง ชี่ แฮง้แม้
แน ยา้� นอง มือ กงา จ่ีต่าง แฮง้ เยง้ ฮู คูปาว ม้าม้า ยา้ ล่า
แน� 16 กงู พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว� อา่งูน่ แต่ค่า
ล้างก้อก แฮง้ ต้าง เมอ� กงูมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี แฮง้
นา ปือซฺ้า ยาว� ยาง ซ่ีฺ โย้เวอ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ลาง
กา แง บ่าอา่ลา� แน กงู ค้านู้มป่าง ชดี แฮย้า่� กงู จฺ่า เมอ
กงูมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี แฮง้นา ปือซฺ้า ยาว� ยาง อาง
โต โยเ้วอ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ คูแง บ่าอา่ลา� 17 ไม้
ค้านู้มป่าง น้ียา่ ท่ือซ่ือ น้ีง ญา จา แง� กงูมู คาโคลาโค น้ี
ยา่ ล้อม้อก บยา่ เวมิ อางโต ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กานญา เป� ไม้
กงู ค้านู้มป่าง ท่ือซ่ือ แฮง้ ท่ืงกงา่ แน จฺ่า ป้าน่อ�

18 อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ฮู ปาว� ชฺา้ง พาจาว มางนา ซ้าด
ท่าน ชี แฮง้ จฺ่า คูชี อมื ท่ืงกงา่ ยา้ พาจาว มางนา บอกไว้
คูแง� ยาว ท่ือชา่งกานญา เป� ชฺา้ง ฮูบ่ปาน นา ซ้าด ท่าน
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ชี แฮง้ จฺ่า คูชี อมื มือ� ท่ืงกงา่ ยา้ ฮูบ่ปาน นา บอกไว้ คูแง�
19 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ ฮูบ่ปาน น้ี กงู ล่อบ่าปา ล่า ล่าท่ี จา
แง� แน จฺ่าเกิง่ ฮูบ่ปาน นา ท่าน น้ียา่ กงู ล่อบ่าปา ล่า ล่าท่ี
จา แง� 20 บ่าอา่ เป� กงา นองนา ม่า ล่า ปานา� ชฺา้ง ออื
ฮูบ่ปาน นา อางเกิง่ท่าน เมอ ม้าม้า น้ียา่ ยอ แด่ยา่ มางนา
ท่าน บอกไว้ คูแง� พาจาว มางนา บ่ากงา ท่าน บอกไว้ คู�
ยาว กงายา่ นองนา แด่ยา่ มางนา บ่าต่ีนบ่าต่อง ป่ี ล่าซ่ี เป�
21 นอ พระเยซู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ล้างก้อก แฮง้ แน แด่ยา่
มาง ล้างก้อก แฮง้ คาตา แน บ่าต่าง กงา กา� แน นอ พา
จาว มาง จฺ่าเกิง่ แฮง้ แน แด่ยา่ มาง จฺ่าเกิง่ แฮง้ คาตา แน
บ่าจฺ่า กงา กา� 22 อา้ว นอยา่ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ฮา นื
งบาค่า ป่ี ซ่ีง ลา� นอง เยง้ กาน ยาว กงูยา่ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง ล่อบ่าปา ล่า แฮง่ จา แก่นคา คูแง�

พาจาว มาง ปาปาย กูยา่งกูเจ้อ แน ฮา คู ปาว
23 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา บ้าเจอ ฮา เวมิ

อางกงา ยา้� แน� อางอา้ ยา้� จ้า กงู อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่
กูยา่งกูเจ้อ แน แม่น บ่าอา่ เป� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื น้ีแม้แน จ่ี
แง� �กงา บ้าเจอ ฮา เวมิ อางกงา ยา้� แน� จ้า กงู อางเลิง่
ฮา ชี แฮย้า่ กูยา่งกูเจ้อ แน จองไจ บ่าจา เป� 24 ค่าตอง กงา
แฮง้ แอ่ แน บ่าเยง่ โจ� จ้า ฮากนา คาตา แน เย้งซฺ้า โว�
25 ก้าด ออืเมอ ต่าเซฺ่อ ก่อง ออืยา่ อางจฺ่า กงากา แอน่ ญา�
บ่ากงา ซฺ้า น้าท้าม กวา่ คา ต่าเซฺ่อ น้ียา่ ล้อเกิง้ จายล้า ชี
แน� ไม้ นองนา นืงบาจาบื่อ ป่ี ล่าแง แนนอ� 26 ไม้ พระ
คัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �ชฺา้งอางเมิง แน ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออืยา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เฮอ� แน� ✡

✡ 10:26 10:26 สดุดี 24:1; 50:12; 89:11
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27 จาวา่แน ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื นองนา ชา่ง
ยอง ยูม้ เวอ ฮา่งจฺ่า แอ ป่ี ล่า ยาว� แน นอง มือ อางจฺ่า แอ
ซ้ี แน ยาว� นอง มือ ยอง จฺ่าเกิง่ นองนา ซฺ้า จฺ่า ป่ี ล่าชี่ แฮง้
กูยา่งกูเจ้อ แน จฺ่า ปาว� เจิน้เจ้อ บ่ากงา น้าท้าม คา� ไม้
นองนา นืงบาจาบื่อ ป่ี ล่าแง แนนอ� 28 จ้า จาวา่แน ชฺา้ง
นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่า ยาว� �ต่าเซฺ่อ น้ียา่ ฮูบ่ปาน นา ท่าน
ญา� แน� น้ีแม้แนยาว นอง มือ ต่าเซฺ่อ แฮง้นา บ่าจฺ่า โจ�
ไม้ ชฺา้ง แฮ้ม้า นองนา ม่า ล่า ป้าน่อ� แน นอง บ่าจฺ่า ยาว
ชฺา้ง ม่า ล่าชี่ มาง มือ นืงบาจาบื่อ ยา้� 29 น้ี กงา นอง นืงบา
จาบื่อ แน จา แฮง้นา จ่ีเคอ บ่าอา่ เป� จ้า กงา ชฺา้ง นองนา
ม่า ล่าชี่ แฮ้ มาง นืงบาจาบื่อ แน จา แฮง้นา จ่ีเคอ แง� ไม้
ชฺา้ง แฮม้้า เยง้ แง จาวา่แน นอง ต่าเซฺ่อ แฮง้ จฺ่า ยาว อางซี
ม้าม้า ยา้แน�
ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน น้าท้าม แง� �ฮาก นืงบาจาบื่อ

แน จา น้ียา่ กงา นืงบาจาบื่อ แน จา แฮง้ ล่อบ่าปา ล่า แม่น
แง� 30 จาวา่แน กงา พาจาว มางนา จฺ่าเกิง่ อางเลิง่ แฮง้
ขอบคุณ ฮา ยาว� จฺ่า ยาว กงานา อา่ซ่าง จ่ี ล่ากงา กาแง��

31 กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ นองมู น้ียา่ บ้าเจอ จฺ่า� บ้าเจอ
ต้าง� บ้าเจอ ฮา คูเวมิ มือ� กูยา่งกูเจ้อ แน ฮากนา ฮาย
มยา้ง ป่ี โว พาจาว ม้า ล้อม้อก แม่น แงแน ยาว ยองนา พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮาย ป่ี โว� 32 นอง ปาปาย อา่ซ่าง
มางนา บ่าฮา ตูกพานลาบ้าบ ป่ี โจ� ต่ืน ยวิชฺา้ง ล่า� ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ล่า� ครสิเตียนชฺา้ง ล่าเวมิ� 33 กงา ฮา ชี น้ีง แม้แน
ฮา คู ปาว� กงา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮา
นืงบาจาบ ป่ี แง� กงา ค่าตอง กงา แฮง้ แอ่ แน บ่ากงา เย้
งซฺ้า� จ้า กงา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา คาตา ยา้ เย้งซฺ้า แง�
ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ป่ี แง แนนอ�
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11
พาจาว มางนา บอกไว้ ยา้ง

1 กงา พระเยซูครสิต์ นา ฮา เค่ ชี แฮง้แม้แน ฮา คูปาว�
2 กงายา่ นองนา โญกญอ จ่า ล่า ปานา� ไม้ นอ กงานา

อางเลิง้ ยา้ ปือซฺ้า ล่า คูแง� แน นอยา่ กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้ ฮา เค่ คูแง� 3 จ้า กงา นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� พระ
เยซูครสิต์ ค่าพ่ายา่ คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน� ยา
ค่าพ่ายา่ ออื อางตู่ แน ท่ือชา่งกานญา� ยาว ค่าพ่ายา่ น้ียา่
ค่าตอง ค่าบา มาง อางตู่ แน ท่ือชา่งกานญา� ยาว พาจาว
ม้า พระเยซูครสิต์ อางตู่ แน ท่ือชา่งกานญา� 4 น้ีแม้แน
ยาว ค่าพ่าย่า ล้อมาง อธษิฐาน ฮา เมอ� แน พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว เมอ� ตู่ปาว ปาว แล่แง� ยา
พระเยซูครสิต์ นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ป่ีชี่ เป� 5 แน ค่าบายา่ ล้อ
มาง อธษิฐาน ฮา เมอ� แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ป่าว เมอ� ตู่ปาว บ่าปาว แล่ง� ยา ค่าตอง อางบล้อง
มางนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ป่ี แง� ยา ตู่ต่ือต้ือ แล่ชี่ แน ท่ือชา่ง
กานญา� 6 ค่าบายา่ น้ียา่ ตู่ปาว บ่าปาว แล่ ยาว ต้ามค้ืง
ต่อน แล่ง แฮง้ เชคาไล� จ้า ค่าบายา่ น้ียา่ ต้ามค้ืง ต่อน แล่
ยาว� แน ตู่ต่ือต้ือ แล่ ยาว ค่าตอง นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ป่ี แง
เป� น้ีแม้แนยาว ยางนา ตู่ปาว ปาว แล่ ป่ี โว� 7 ค่าพ่าย่
า ตู่ปาว ปาว บ่าซูม น้ียา่� ไม้ ค่าพ่าย่า น้ี พาจาว มาง ล่าท่ี
แน พาจาว มาง ก้อง กูยา่งกูเจ้อ จายลือ ชี แฮง้ ฮา มยา้ง ป่ี
แง� จ้า ค่าบายา่ น้ียา่ ค่าพ่าย่า ก้อง ล่าท่ี กงาบู้ แง� 8 ไม้
พาจาว ม้า ต่องก่า เวอ ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง นา แต่ง เปิน ช�ี
ยาว น่อง โยเ้วอ ยาง มือ ค่าพ่ายา่ ม่าง อางกงา่ว แฮง้ ไจ ค่า
บายา่ ท่ือม่าง แต่ง ช�ี 9 แน พาจาว มาง ค่าพ่ายา่ นา แต่ง
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ชี น้ียา่� ค่าบายา่ นา แต่ง ป่ี บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง ค่าบา
ยา่ นา แต่ง ชี น้ียา่ ค่าพ่ายา่ นา แต่ง ป่ี แง เป� 10 น้ีแม้แน
ยาว ค่าบายา่ น้ียา่ ตู่ปาว ปาว แล่ คูปาว� ไม้ พาจาว มาง
เท่วาด่า ออืนา มยา้ง ป่ี เซฺ้อ� นอ ค่าตอง อางบล้อง นา อาง
น้า จ่า ยา้แน�

11 บ้าเจอล้อแม้เวมิ จา ป่ี ปาว� ครสิเตียน อางมู นู้เวอ
กงู จ่ีวดี น้ียา่ ค่าบายา่ น้ี ค่าพ่าย่า บ่าจา แน บ่าด่ืง กงากา
แน ค่าพ่าย่า น้ีง ค่าบายา่ บ่าจา แน บ่าด่ืง กงา กา� 12 ไม้
ต่องก่าต่าง โย้เวอ พาจาว มาง ค่าบายา่ นา แต่ง เมอ� ค่า
บายา่ น้ียา่ ค่าพ่าย่า ก้อง จายล้า แง� จ้า น่อง นู้เวอ ค่า
พ่ายา่ น้ียา่ ค่าบายา่ ก้อง เกิด้ ออ่ก ลือ แง� จ้า กูยา่งกูเจ้อ
น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ แง�

13 นอง เยง้ ฮู คูปาว� ค่าบายา่ น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้า
ม ออื ล้าก้า เวอ พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา เมอ� ตู่ปาว
บ่าปาว แล่ ยาว อางซูม ลา� 14 ม้าม้า น้ียา่ กงู อางแบ คู
ยา้ ค่าพ่าย่า ต้ามค้ืง อางม้อง ชี แล่ง น้ียา่ ซ่าจอคาบอล้อ
ยา้แน� 15 จ้า ค่าบายา่ ต้ามค้ืง อางม้อง ชี แล่ง น้ียา่ อาง
ซูม ยา้แน� ไม้ ต้ามค้ืง อางม้อง น้ียา่ ค่าบายา่ นา ตู่ปาว
ปาว แล่ ป่ีง น้อ� 16 จ้า อามือ อา่ซ่าง กงานา น้ีเลิง่ จ่ีเจ้ ล่า
ซ่ี แง� กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่ กงูมู แน พาจาว มาง โบสถ์ กู
ต่องกูต่ี ออืเมอ ตู่ปาวปาว แล่ง อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ กานญา�

พระเยซู นา ปือซฺ้า ยา้ง
17 กงา อา มือ อางเลิง่ ชา จ่ี เคอ น้ี ยา่� กงายา่ นอง

อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา เจิน้เจ้อ โญกจ่าญ่อ ล่า เซฺ่อ บ่าจา�
ไม้ นอง ท่ืงกงา่ แน พาจาว มางนา บอกไว้ คูเมอ� นอ อาง
ซีอางบล่าบ ฮา คูแง� อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้ ล่อบ่าปา�
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18 ไม้ กงา น้ีแม้ กยา่ แอ นอง ท่ืงกงา่ แน พาจาว มางนา
บอกไว้ คู เมอ� นอ อางมู เป่ิง ลางกา แง� ยาว กงาม มือ
เยง้ แง น้ีเลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า นาตู แน� 19 (บ้าเจอป้าค้า เวอ
นอง อางมู โย้เวอ ซีแล อางมู เป่ิง ลางกา ชี น้ียา่� พาจาว
ม้า อา่ซ่าง นา ลาก เลิน่เลิน่ แน ฮา มยา้ง ป่ี ซีง ลา�� 20 น้ี
แม้แนยาว พระเยซู นา ป้ือซฺ้า พิธี ฮา โย้เวอ นอง ท่ืงกงา่
แน ล้า ชอ้น ลางกา เมอ� นอ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
นา บ่ากงา ปือซฺ้า คู จ้า นอ ฮา่งจฺ่า ล้า ซฺอก ญา� 21 ไม้ นอ
งมู คาโคลาโค น้ียา่ แค้นล้อง ฮา่งจฺ่า ลีงลีง คูง� ยาว ชฺา้ง
ท่ือบ่า ออื ฮา่งแบ่ แง แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื แต่ค่า ม้าว แง�
22 นอ ยูม้ โย้เวอ บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู เปิน แน� อา้ว ป่องฮา่น
แน ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ฮูยา้ ลา� อา้ว ป่องฮา่น แน
ครสิเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน ออืนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่
ป่ีง ลา� นอง เยง้ กานยาว กงานา นอง อางเลิง่ ฮา ชี น้ีงนา
บ้าเจอล้อแม้ จ่ี ป่ี ล่าแง� กงานา นองนา จ่ี โญกจ่าญ่อ ป่ี
ล่าง ลา� อา่เฮอ� กงายา่ แฮแ้ม้แน บ่าฮา ล้า เป�

23 ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง กงานา ม่าอูบ่ ล่ายาว�
กงา นองนา ม่าอูบ่ ล่า ชี่ แฮย้า่ น้ีแม้แน เป� พระเยซู กงู จ่ี
วดีอางซ้ืง มางนา ยาง ศิษย์ มาง บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้ค่ี เวอ�
ยา ค้านู้มป่าง แฮง้ กอ ท่าม แล่ชี�่ 24 แน พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา ช�ี ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮง้ ชดี ศิษย์เอก ออื
นา เป่ิง ป่ี ช�ี ยา น้ีแม้แน จ่ี แง�
�ยู้ จฺ่า ปาว น้ียา่ กงา อางโต ยา่ง ยา้ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ กงานา

ป้ือ ซฺ้า ล่าว�� แน�
25 น่อง โยเ้วอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ ออื มู่งค่ีฮา่งจฺ่า เปิน

ยาว� พระเยซู มือ อา่งูน่ แต่ค่า ล้างก้อก แฮง้ กอยท่าม แล่
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ชี�่ แน พาจาว มางนา อางอา้น แฮง้แม้แน ยา้ ขอบคุณ ฮา
ยาว น้ีแม้แน จ่ี ช�ี
�น้ียา่ กงา ซ่ีฺ เซฺ่อ ออ่ก ล้า ป่ีง ยา้ง ยา้� ไม้ ชฺา้ง อางบยา่

ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ีง แนนอ� แน ซ่ีฺ น้ียา่
พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ โยเ้วอ อางชา่ ยา่ง ยา้
นอง อา่งูน่ แต่ค่า น้ีง ต้าง เมอ� กงานา กูเทอ แน
ปือซฺ้า ล่า คู โว�� แน�

26 ไม้ นอง ค้านู้มป่าง น้ีง จฺ่า เมอ แน อา่งูน่ แต่ค่า น้ีง
ต้าง เมอ� นอยา่ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ซ้ีฺ ชี อางเลิง่
แฮง้ กูเทอ ยา้ อูบ่ ชี แน ท่ือชา่งกานญา� แน นอยา่ น้ีแม้
แน ยา้ ฮาย แล แล่ คูแง� ยาง พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง เวอ เคอ
ยา้�

27 น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ค้านู้
มป่าง น้ีง จฺ่า เมอ� แน อา่งูน่ แต่ค่า น้ีง ต้าง เมอ อางกงา่
อางเกิง แน บ่าฮา ยาว ชฺา้ง แฮ้ม้า พระเยซู อางโต แน ซ่ีฺ
แฮง้นา อางบล่าบ ฮา ฮูยา้ ชา่ง ช�ี 28 อา่ซ่าง พระเยซู กงู
จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ค้านู้ มป่าง แฮง้ ชา จฺ่า แน อา่งูน่ แต่ค่า
แฮง้ ชา ต้าง แง� ค่าตอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮง้ แม่น
แน เยง้ ฮู แล่ ปาโน� ไม้ แบ ป่ี แง ค่าตอง ค้านู้มป่าง แฮง้
จฺ่า น้ีง แน อา่งูน่ แต่ค่า แฮง้ ต้าง น้ียา่ อางกงา่อางเกิง ล่า
แน� 29 ไม้ ชฺา้ง จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ค้านู้มป่าง แน อา่งูน่ แต่
ค่า แฮง้ จฺ่าต้าง เมอ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางโต แฮง้นา บ่า ป้ือ
ซฺ้า ยาว พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้มางนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� 30 ยาว
น้ีงยา้ นอง อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ ด่อยา่ ด้ากยา้ง ซ้ีฺ
คูช�ี 31 จ้า กงู พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮง้ แม่น แน เย้งฮู
แล่ ยาว� พาจาว มาง กงูนา วีบ่่าก บ่าป่ี ไจ ล่า เป� 32 จ้า จ่ี
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วดีอางซ้ืง มาง กงูนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าชี่ แฮ้ยา่� ไม้
ยา กงูนา ม่าอู่บ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื ฮา ป่ี ล่าแง�
ไม้ ยา กงูนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน วีบ่่าก บ่าป่ี
ไจ ป่ี ล่าซ่ี�

33 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นอง พระ
เยซู นา ป้ือซฺ้า พิธี ฮา โย้เวอ ท่ืงกงา่ แน ฮา่งจฺ่า พระเยซู
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ป้ือซฺ้า คู เมอ� โปลม แน นอง อางมู
ออืนา ล่อ ปาโน� 34 อา่ซ่าง นาบาตา แน ฮา่งแบ่ แง� ค่า
ตอง ยูม้ โย้เวอ จฺ่า ปาโน� ไม้ นอง ท่ืงกงา่ แน ค้านู้มป่าง
จฺ่า เมอ� พาจาว มาง นองนา วีบ่่าก บ่าป่ี ไจ ล่า แนนอ�
ยาว จ้า อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ ออืยา่ กงู ท่ืงกงา่ แน ด้ืง

เมอ ม่าอูบ่ ล่า กานา�

12
พรสวรรค์ จายลือ ชยีา้ง

1 ครสิเตียน ม้อง น้าม นอง เวอ� อา มือ กงา นองนา
พาจาว มาง อางค่องอาง ล้า อาง เซิฺ่ งอางซฺ้าง มาง ก้อง
พรสวรรค์ จาย ลือ ชี แฮง้ แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� 2 นองมู น้ีง อาง
แบ คูยา้ ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ กาซ้ืง แน
ฮา เมอ� นอ ฮูบ่ปาน บ่าจ่ี กงา กาง ออืนา บอกไว้ คูแง แน�
ยาว น้ีงยา้ นองนา จ้อบ อางเลิง่ อางซี ฮา ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� 3บ้า
เจอล้อแม้เวมิ จา ป่ี ปาว� กงา นองนา ม่า แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า�
อา่ซ่าง เวมิ จา ป่ีว� จาวา่แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง ด้ืง ยาว� ยา น้ีแม้แน บ่าจ่ี�
�พระเยซู นา แซ้งวา้น โว�� แน� ยาว อา่ซ่าง เวมิ จา ป่ี
ปาว� จาวา่แน ยางก้อง พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง มาง บ่าด่ืง ยาว� ยา น้ีแม้แน บ่าจ่ี� �พระเยซู
จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา้� แน�
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4 พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ชฺา้ง
ออืนา พรสวรรค์ ป่ี แฮ้ยา่ ไลย่างไลเจ้อ ยา้ จา แง� จ้า
พรสวรรค์ ป่ี ฮู ม้ายา่ ท่ือม่าง กานญา� 5 จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
นา ล่ากาน วา่ ป่ี น้ียา่ ไลย่างไลเจ้อ ยา้ จา แง� จ้า กงู ล่า
กาน วา่ ป่ี คูชี แฮ้ ม้ายา่ ท่ือม่าง กานญา� 6 พาจาว ม้ายา่
ล่ากาน ไลยา่งไลเจ้อ ยา้ วา่ แง� จ้า พาจาว ชฺา้ง คาโคลาโค
ออื ก้อง ล่ากาน วา่ ม้า ท่ือม่าง กานญา� 7พาจาว ม้า ยาง
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา ชฺา้ง คาโคลาโค ออื
ก้อง ล่ากาน วา่ ป่ี แง� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ปล่องวาน
ลางกา ป่ี แง แนนอ� 8 พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีม้า ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ฮา ชฺา้ง วีไ่ซป้านญา
อางจา ออื แม้แน จ่ี ป่ี แง� แน ยา ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ฮา
ชฺา้ง อางแบอางบู้ ออื แม้แน จ่ี ป่ี แง� 9 ยาว น้ียา่ พาจาว
มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ท่ือม่าง กานญา เป�
ยา ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ฮา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ป่ี แง� แน
ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ล่าท่ี ป่ี พ่าญาด ยา โปยว ป่ี แง� 10ยาว
น้ียา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ท่ือม่าง
กานญา เป� ยา ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ล่าท่ี ป่ี อางเลิง่ชฺา้งบ่า
ฮาตอกางออื ฮา ป่ี แง� แน ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ ป่ี แง� แน ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ฮา แบ ป่ี
แง� ชฺา้ง แฮ้มาง จ่ี แฮย้า่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี ม้าม้า ยา้ล่า แน� แน ชฺา้ง
ท่ือม่าง มางนา จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้นา ฮา จ่ี ป่ี แง�
แน ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้นา ฮา จ่ีไค้
ป่ี แง� 11 จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา พรสวรรค์ ป่ี ชี่ ม้า ท่ือม่าง กานญา�
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แน ยา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา พรสวรรค์ ป่ี แง� ยาง ฮู ยาว
ซูม แฮง้ วา ยา้เป�

พระเยซูครสิต์ อางโต โยเ้วอ ชฺา้งเคิง้ ยา่ง
12 ครสิเตียน ชฺา้ง ออื ยา่ พระ เยซู ครสิต์ อาง โต เวอ

ชฺา้งเคิง้ ไลย่างไลเจ้อ ออื แม้แน ยา้ เพล่อ แง� จ้า บ้าเจอ
ล้อแม้ ชฺา้งเคิง้ * ไลยา่งไลเจ้อ แน จา เวมิ อางโต ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ กานญา จา แง� 13 ท่ือชา่งกานญา กงูมู คาโคลาโค น้ี
ยา่ ยวิชฺา้ง ล่า อา้ว� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ล้า อา้ว� ยา่เจ่น ล่า อา้ว�
ยา่เจ่น บ่าอา่ ล้า เวมิ มือ กงู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่
เมอ� อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮ้ กงู นา ฮา ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ อางค่
องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กานญา จา คูแง�

14 ไม้ ชฺา้ง อางโต น้ียา่ ชฺา้งเคิง้ ท่ือยา่ง แน จา บ่าอา่� จ้า
ไลเจ้อ เป จา แง� 15 ล่าค่ือ มาง น้ีแม้แน จ่ี เวมิ� �ไม้ กงา
ล่าปู่ บ่าอา่� น้ีแม้แนยาว กงา ชฺา้ง อางโต มาง เฮอ บ่าอา่�
แน� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ ล่าค่ือ ม้ายา่ ชฺา้ง อางโต โย้เวอ
บ่าเจิก่ ออ่ก กงา กา� 16 น่าซ่ืง มาง น้ีแม้แน จ่ี เวมิ� �ไม้
กงา แมนือ บ่าอา่� น้ีแม้แนยาว กงา ชฺา้ง อางโต มาง เฮอ
บ่าอา่� แน� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ น่าซ่ืง ม้ายา่ ชฺา้ง อาง
โต มาง ก้อง บ่าเจิก่ ออ่ก กงากา� 17 จาวา่แน ชฺา้ง อางโต
นู้เวอ ชฺา้งเคิง้ คาโคลาโค ออื แมนือ เพล่อ โค ยาว� กงู บ้า
เจอล้อแม้ กงากยา่ กงากา แง� แน จาวา่แน ชฺา้ง อางโต
นู้เวอ ชฺา้งเคิง้ คาโคลาโค ออื น่าซ่ืง เพล่อ โค ยาว� กงู บ้า
เจอล้อแม้ อางแป่ ดู่ง กงากา แง� 18 น้ีแม้แน เพล่อ ชี น้ี

* 12:12 12:12 ชฺา้งเคิง้ น้ียา่ อวยัวะ นา ฮา แง�
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ยา่� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้งเคิง้ ออืนา ชฺา้ง อางโต โย้เวอ ด้ืง ป่ี
แง� ยาง นืงบาจาบวา ยา้� 19 จาวา่แน ชฺา้งเคิง้ คาโคลาโค
แฮง้ ท่ือยา่ง แฮง้ แอ่ แน จา แง แนยาว ชฺา้ง อางโต บ่าอา่
เป� 20 กานแตว ชฺา้งเคิง้ น้ียา่ ไลย่างไลเจ้อ ยา้ จา แง� จ้า
ชฺา้งเคิง้ แฮอ้อืยา่ อางโต ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กานญา เพล่อ แง�

21 น้ีแม้แนยาว แมนือ แฮ้ ล่าปู่ แฮง้นา น้ีแม้แน บ่าจ่ี ชา่ง
กงากา� �กงา นางนา บ่ากงา ล่าซ่ี� แน� ยาว อางตู่ แฮ้ ล่า
ค่ือ แฮง้นา น้ีแม้แน บ่าจ่ี ชา่ง กงากา� �กงา นางนา บ่ากงา
ล่าซ่ี� แน� 22 ชฺา้ง อางโต โยเ้วอ ชฺา้งเคิง้ กงู อางเลิง้ แน บ่า
กงา ไจ แฮ้ยา่ กงู เยง้ แง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ แน� จ้า กาน
แตว ปีนแตปีนนา เป� 23 แน ชฺา้ง อางโต โย้เวอ ชฺา้งเคิง้
อางบยา่ แน จองไจ บ่าจา แน กงู เยง้ แฮย้า่� กานแตว กงู
นาบาตา ยา้ กงา ฮูพลา คูแง� แน ชฺา้งเคิง้ กงู ฮากนา บ่า
ฮู ป่ี จอ กาง แฮ้ยา่� กานแตว กงู ปีนแตปีนนา ยา้ กงา ฮู
พลา คูแง� 24 ไม้ ชฺา้ง อางโต โยเ้วอ ชฺา้งเคิง้ อางมาง ออืนา
นาบาตา แน บ่ากงา ฮูพลา� พาจาว ม้ายา่ ชฺา้ง อางโต โย้
เวอ ชฺา้งเคิง้ ออืนา ฮา ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ ป่ี แง�
แน ชฺา้งเคิง้ บ่าแม่นบ่ามาง แน กงู เยง้ แฮ้ออืนา โญกญอ
แง� 25 ไม้ ชฺา้ง อางโต โยเ้วอ ชฺา้งเคิง้ ออืนา บ่าป่ี ซีแล อางมู
เป่ิง ลางกา ป่ี แนนอ� จ้า ชฺา้งเคิง้ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา แม่น
แน ฮูพลา ลางกา ป่ี แง แนนอ� 26 จาวา่แน ชฺา้ง อางโต โย้
เวอ ชฺา้งเคิง้ ท่ือยา่ง ม่าง ด้ากยา้ง ยาว� ชฺา้งเคิง้ กาบ่ากา
เจ้อ ออื คาตา ยา้ ด้ากยา้ง คูแง� จาวา่แน กงู ชฺา้งเคิง้ ท่ือ
ยา่ง มางนา แม่น แน ฮูพลา ยาว� ชฺา้งเคิง้ กาบ่ากาเจ้อ ออื
คาตา ยา้ ท่ืงกงา่ แน กยา่งม่อนซ้า คูแง�
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27 นองมู คาโคลาโค น้ียา่ พระเยซูครสิต์ อางโต ยา่ง
ยา้เป� แน นองมู คาโคลาโค น้ียา่ พระเยซูครสิต์ อางโต
โย้เวอ ชฺา้งเคิง้ ออื ยา้เป� 28 พาจาว ม้ายา่ ครสิเตียนชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา แช้ยู้ ล่ากาน ปล่องวา่ กา ป่ี แง� ต่องก่า
ต่าง โย้เวอ พาจาว ม้า ศิษย์เอก แช้ยู้ เปิน ช�ี ยาว น่อง โย้
เวอ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แช้ยู้ ช�ี ยาว พาจาวอางเลิ่งม่า
อู่บฮู แช้ยู้ ช�ี ยาว อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮาฮู ออืนา
แชยู้้ ช�ี ยาว พ่าญาด ยาฮู แชยู้้ ช�ี ยาว ฮากนา ปล่องวาน
ฮู ออืนา แช้ยู้ ช�ี ยาว ยอคา แช้ยู้ ช�ี ยาว จ่ีต่างบ่ากยา่
กางซ้ืง จ่ีฮู ออืนา แชยู้้ ช�ี 29 ศิษยเ์อก เพล่อ น้ียา่� แน พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ น้ียา่� แน พาจาวอางเลิ่งม่าอู่บฮู
เพล่อ น้ียา่� ชฺา้ง คาโคลาโค แน กงาเพล่อ คูแง บ่าอา่ เป�
ล่าท่ี ไจ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลา
โค แน ฮา กงากา แงแน บ่าอา่� 30 แน พ่าญาด ยา โปยว
ป่ีง น้ียา่� แน จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี น้ียา่� แน จ่ีต่าง
บ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ีไค้ น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค แน ฮา กงากา
แงแน บ่าอา่ เป� 31 จาวา่แน พาจาว มาง ก้อง พรสวรรค์
ป้า แงแน ยาว พรสวรรค์ ฮากนา ไจ ปล่อง ออื ปีนแตปีนนา
แน ป้า ปาว�

ลาก อางเลิง่ ยา่ง
จ้า พรสวรรค์ แฮง้ ล่อบ่าปา แน จองไจ จา แล่ง แฮย้า่ กงู

ลากฮูม ลางกา แฮง้ยา้ เป�

13
1 จาวา่แน กงา ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออื จ่ีต่างก่ามแท้ แฮง้

แน เท่วาด่า ออื จ่ีต่างก่ามแท้ แฮง้ จ่ี กงากา ยาว� จ้า ฮา
กนา บ่าลาก ยาว� กงา จ่ี แฮง้ มือ คองมาน มาโยง้ อางเซง
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บื้ง ชี แน ท่ือชา่งกานญา เป� 2บ้าเจอล้อแม้เวมิ จา ป่ี ปาว�
กงา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ เวมิ� แน กงา กูยา่งกูเจ้อ
แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางโชฺง แฮง้ แบ โค เวมิ� แน กงา
พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ ชี แฮง้ กงานา ฮา ล่าท่ี จา
ตาแซ้ ออืนา ม่า ซาด กวา่ ป่ี กงา เวมิ� จ้า จาวา่แน กงา ฮา
กนา บ่าลาก ยาว� กงา ชฺา้ง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา แน ท่ือ
ชา่งกานญา เป� 3 แน กงา อางเกิ่งอางก้อ กูยา่งกูเจ้อ จา
ชี แฮง้ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ป่ี โค เวมิ� แน กงา ฮา
กนา ซ้ีฺ แต่น ปาปาย กงานา บี่ท่อ จฺ่อ แซ่ ล่าเวมิ� * จ้า จา
วา่แน กงา ฮากนา บ่าลาก ยาว� กงา อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ มือ
เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�

4 ลาก น้ียา่ ก่ามโอด่ กงาจา แง� ฮากนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
แง� บ่าเจอบ่าค่อย� บ่าออ่นจ่าแล่� บ่าจ่ีโอ่ดจ่าแล่ เป�
5 ลาก น้ียา่ ฮากนา อางโซ้กอางไล้ แน บ่าฮา ชา่ง� ค่าตอง
กงา แฮง้ แอ่ แน บ่าเยง่ ซ้ี� นืงบาไล้ แอ บ่าคา� ลาก น้ี
ยา่ ฮาก อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้ บ่าจาม ช�ี 6 ลาก น้ียา่
ฮาก อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา นา มยา้ง เมอ บ่ากยา่งม่อนซ้า�
จ้า อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา กยา่งม่อนซ้า แง� 7 ลาก น้ียา่
กาน นืง บ่าจา� แน กูญ่าม ยา้ นืงบาชี ลางกา แง� แน
กูญ่าม ยา้ นืงบาแก่นจ่า แง� แน กูญ่าม ยา้ กูยา่งกูเจ้อ นา
โอด้ แง�

8 พาจาว ม้ายา่ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา พรสวรรค์ ป่ี พาจาวจ่ี
ต่างจ่ีแต่นฮู เพล่อ ป่ี แง� แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา พรสวรรค์
ป่ี จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี ป่ี แง� แน ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา
พรสวรรค์ ป่ี วีไ่ซป้านญา จา แบบู้ ป่ี แง� พาจาว มาง ชฺา้ง
ออืนา พรสวรรค์ ป่ี ชี แฮย้า่ โปยว นืง อางจา� จ้า ลาก น้ียา่
โปยว นืง บ่าจา เป� 9 ไม้ กงู อางเลิง่ ท่ือบ่า อนืญา แบ แง�
* 13:3 13:3 กรกี ปาบ ท่ือบ่า เวอ น้ีแม้ แต้ม ช�ี �ค่าตอง อางโต บี่ท่อ พี
แล่ง��
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แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ียา่ อางเลิง่ ท่ือบ่า อนืญา จ่ี แง�
10 จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ กงู กูยา่งกูเจ้อ ยา้ กงาแบ
แง�

11 กงา ยา่เก แน ฮา เมอ� กงายา่ ยา่เก แม้แน จ่ี แง�
แน ยา่เก แม้แน เยง้ แง� แน ยา่เก แม้แน นืงบา จา แง�
จ้า กงา ค่อ เมอ� ยา่เก แม้แน ฮา แฮง้ วา่ง แอ� 12 กงู อา
มือ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางเลิง่ กงาแบ ชี แฮย้า่ แวน อางพื้อ
เวอ อางฮูบ มยา้ง แฮง้แม้แน ยา้� จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่
เมอ� กงู กูยา่งกูเจ้อ ออืนา เจ้ง ยา้ ฮู มยา้ง แง� อามือ กงา
ยา่ อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า ท่ือบ่า ออืญา แบ แง� จ้า พระ
เยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ� กงา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ กงาแบ แง� พา
จาว มาง กงานา แบกงา ล่าง แฮง้แม้แน ยา้�

13 จ้า อามือ 3 เลิง่ จา แง โปยว นืง บ่าจา แน� 3 เลิง่ แฮ้
ยา่ เจ่ออางเลิง่� นืงบาแก่นจ่าง อางเลิง่ แน ลาก อางเลิง่
แฮง้ยา้ เป� จ้า 3 เลิง่ นู้เวอ ฮื่อ เลิน่เลิน่ แฮย้า่ ลาก อางเลิง่
แฮง้ยา้ เป�

14
พรสวรรค์ แฮง้ ไจ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ปล่อง ยา้ง

1 น้ีแม้แนยาว นอง อางเลิง่ ปีนแตปีนนา เลิน่เลิน่ กงา
ฮา คูง แฮ้ยา่ ลากฮูม ลางกา แฮง้ยา้ เป� อา่จ่าม มือ นอง
พาจาว มาง ก้อง พรสวรรค์ ปีนแตปีนนา แน ป้าบู้ คูง น้ี
ยา่ อางเลิง่ อางแม่น ยา้เป� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู อางเลิง่
พรสวรรค์ แฮง้ ล้าม ยา้ แม่น แง� 2 ไม้ ชฺา้ง จ่ีต่างบ่ากยา่
กางซ้ืง จ่ี ออืยา่ ชฺา้ง ออืนา บ่ากงา จ่ีชา่ง� จ้า พาจาว มาง
นา จ่ีชา่ง แง� ไม้ ชฺา้ง น้ียา่ จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง ออืนา บ่า
น่าแบ กา� ชฺา้ง จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี คูง ออืยา่� อางค่
องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ อางเลิง่ ม้าม้า
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อางโชฺง แฮง้ จ่ี แง� 3 จ้า พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืยา่ ชฺา้ง
ออืนา จ่ีชา่ง แง� ไม้ ยองนา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน
เจ่อ ป่ี แง แนนอ� แน ยองนา นืงบาแฮง่ ป่ี แง แนนอ� แน
จ่ีปล้อง ยองนา ฮา นืงบาต่อง จาบื่อด้ืงบื้อ ป่ี แง แนนอ� 4 จ่ี
ต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี คูชี ออืยา่� ค่าตอง อางโต แฮง้
นา ญา ปล่อง จ่า แล่แง� จ้า พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืยา่
ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา คาตา ปล่อง แง�

5กงา นองมู คาโคลาโค แฮง้นา จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้
จ่ี ตอ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� จ้า ม้าม้า น้ียา่ กงา นองนา พาจาวจ่ีต่าง
แฮง้ จ่ีแต่น ป่ี ล่า ซ่ี แง� จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี แฮง้ ล่อบ่า
ปา ยา้� ไม้ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื จ่ี แฮ้ยา่ จ่ีต่างบ่ากยา่
กางซ้ืง จ่ี แฮง้ ล่อบ่าปา จองไจ จา แล่แง� จ้า จาวา่แน จ่ี
ต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี เมอ� ชฺา้ง จ่ีไค้ ฮู คาตา แน จาน
ยาว� จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี แฮง้ มือ โบสถ์ เวอ ครสิเตียน
ชฺา้ง คาโคลาโค ด้ืงน้า คูชี ออืนา ฮาย นืงบาแฮ่ง อางจา ป่ี
กงา ยา้�

6ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาวา่แน กงา นองนา บ่อ
ซฺ้า ล่า เมอ� กงา จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ ไจ นองนา จ่ีชา่ง
ล่า ยาว� นอ บ้าเจอ จองไจ กงาบู้ คูแง� จ้า นอ จองไจ อา
งกงา บู้ คู ยา้� จาวา่แน พาจาว มาง กงานา อางเลิง่ แบ ป่ี
ล่าชี่ แฮง้ กงา นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่า ยาว� แน พาจาว มาง
ก้อง แบบู้ อางเลิง่ จายลือ ชี แฮง้ กงา นองนา ม่ายแบ ป่ี
ล่า ยาว� แน จาวา่แน กงา พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ นองนา ป่าว
ม่า ล่า ยาว� แน กงา นองนา ม่าอูบ่ ล่ายาว� 7ดนตรเีคิง้ จ่ี
วดีบ่าจา ออืนา ฮา อางเซง บื้ง อ่อกล้า ป่ีง แฮง้แม้แน ยา้�
ดนตรเีคิง้ แฮ้ยา่ คองมาน มาโย้ง ออื ยา้เป� จาวา่แน เจ้ง
แน อางเซง แฮง้ บ่าบื่ง ยาว� ชฺา้ง กงากยา่ คูชี ออืยา่ บ้า
เจอล้อแม้ แบ คูแง� อามือ บ้าเจอ เพ่ง บ่อ แงแน� 8 จาวา่
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แน ชฺา้ง ซ้าด อางคยา้ว มี ม่า รบ ป่ีฮู มาง อางเซง แฮง้ เจ้ง
แน บ่ามี บื้ง ป่ี ยาว� อา่ซ่าง อางโต เก้ม ออ่ก รบ แอ แง�
9 ท่ือชา่งกานญา จาวา่แน นอง จ่ีต่าง แบ อางไง่ ออื บ่าจ่ี
ยาว� อา่ซ่าง แบ แง นอ บ้าเจอ จ่ี แงแน� ยาว น้ียา่ ฮา้
งม้าน นา จ่ีชา่ง ชี ลอย้า� 10 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีต่างก่าม
แท้ น้ียา่ ไลย่างไลเจ้อ ยา้ จา แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ จ่ี
ต่างก่ามแท้ กูยา่งกูเจ้อ อางเซง น้ีออืยา่ ม่ายแบ ป่ี แง บ้า
เจอ จ่ี แงแน� 11 จาวา่แน กงา อา่ซ่าง จ่ีต่าง แฮง้ บ่าน่า
แบ กาแง� ชฺา้ง แฮอ้อืยา่ กงา ม้องน้าม ท่ือเจ่อท่ือจาด ชฺา้ง
บ่าอา่� จ้า ยองมู น้ียา่ กงา อางมู โย้เวอ ฮาก อางเจ้ออาง
จาด ชฺา้ง เป� แน กงาม มือ ยอง ม้องน้าม ท่ือเจ่อท่ือจาด
ชฺา้ง บ่าอา่� จ้า กงา ยอง อางมู โยเ้วอ ฮาก อางเจ้ออางจาด
ชฺา้ง เป� 12 นองมู น้ีง ท่ือชา่งกานญา อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ ปีนแตปีนนา ยา้ กงา คู ซ้ี
แง� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ กูยา่งกูเจ้อ แน ฮาย นอง
พรสวรรค์ จา ชี แฮง้ ไจ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา นืงบาแฮ่ง ป่ี
ปาว� ไม้ ยองนา ฮาย อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน พาจาว
มางนา เจ่อ ป่ี แง แนนอ�

13 น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี แง�
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ป้า ค่าตอง อางโต แฮง้นา จ่ี
ต่าง แฮ้ออืนา จ่ีไค้ กงา ป่ี โว� 14 ไม้ จาวา่แน กงา จ่ีต่าง
บ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ ไจ อธษิฐาน ฮา ยาว� กงา นืงบา น้ียา่
อธษิฐาน อางฮา ม้าม้า ยา้� จ้า กงายา่ ค่าตอง จ่ี แฮง้นา
บ่าน่าแบ กาเป� 15 ท้าว กงา บ้าเจอล้อแม้ ฮา วา� กงายา่
ค่าตอง นืงบา แน ก่ามกืด น้ีง ไจ อธษิฐาน ฮาย นา� แน
กงายา่ ค่าตอง นืงบา แน ก่ามกืด แฮง้ ไจ เพ่งฮา่ว พาจาว
มางนา สรรเสรญิ ฮาย นา� 16 นอง ค่าตอง นืงบา แฮง้ แอ่
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แน ไจ พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา เมอ� ชฺา้ง
นอง จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่าแบ กาง ออืยา่ บ้าเจอล้อแม้ �อา
งอา้ยา้� แน จ่ี คูแง� 17นอง จ่ีต่าง พาจาว มางนา อธษิฐาน
ฮา ขอบคุณ ฮา แฮง้ บ้าเจอล้อม้อก แม่น เวมิ� จ้า ฮาก บ่า
น่าแบ กาออื ก้อง จองไจ บ่าจา เป�

18 กงายา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� กงา นอง ล่อ
บ่าปา แน จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ เลิง้เลิง้ แน กงาจ่ี แฮง้
นา� 19 จ้า ครสิเตียนชฺา้ง ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน โบสถ์ เวอ พา
จาว มางนา บอกไว้ คูเมอ� กงายา่ จ่ีต่าง 5 ก่าม ฮาก อาง
น้าแบ กาง ออื ไจ ม่าอูบ่ แง� ยาว น้ียา่ จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง
10,000 ก่าม จ่ี แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่ง�

20 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ยา่เก แม้แน เยง้ แฮง้
วา่ง โว� นองมู น้ียา่ ยา่แน่ อางเซิฺง่อางซฺ้าง อางเลิง่ บ่าแม่น
บ่าฮา ออื แม้แน ฮา โว� แน บ้าเจอ เยง้ เวมิ ครสิเตียนชฺา้ง
ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี ออื ก่ามกืด แฮง้แม้แน เยง้ โว�
21พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�จ่ีวีดอางซ้ืง ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา ชฺา้ง จ่ีต่างบ่ากยา่

กางซ้ืง จ่ี คูชี ออืนา ไจ แง�
แน ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺา้ง ออื ม่านป่อง แฮง้ ไจ กงา ชฺา้ง

ออืนา จ่ีชา่ง แง�
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ มือ กงา ชฺา้ง ออื กงานา บ่าน่า จ่า

ล่า� � แน�✡
22 น้ีแม้แนยาว จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง

ออืนา ฮา พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้นา มยา้ง ป่ี แง บ่าอา่� จ้า
ครสิเตียน บ่าอา่ ออืนา ฮา มยา้ง ป่ี แง เป� แนพาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู น้ียา่ ครสิเตียน ออืนา ฮา พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้นา
มยา้ง ป่ี แง บ่าอา่� จ้า ครสิเตียน บ่าอา่ ออืนา ฮาย มยา้ง
✡ 14:21 14:21 อสิยาห์ 28:11-12
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ป่ี แง� 23 จาวา่แน นองมู คาโคลาโค ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ
คูชี ออื โบสถ์ เวอ ชอ้น กา เมอ� จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี
โค คู ยาว� ชฺา้ง บ่าน่ากลา กางออื แน ครสิเตียน บ่าอา่ ออื
โบสถ์ โย้เวอ ยอ่ ออ้ง ลาน เมอ� ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ นองนา บ่า
จ่ี ล่า คูล่า� นองมู น้ียา่ เปิดบา เพล่อ โค คูชี แน� 24-25 จ้า
จาวา่แน นองมู คาโคลาโค แฮง้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ จ่ี โค คู
เมอ� ชฺา้ง บ่าน่ากลา กางออื แน ครสิเตียน บ่าอา่ ออื โบสถ์
โยเ้วอ ยอ่ ออ้งล้าน ยาว� ยอง จ่ีต่าง กงากยา่ คูชี แฮง้ ยอง
นา ฮาย แบ จ่า ป่ี แล่แง� ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง อางบล่าบ แน พา
จาว ม้า ยอ บ้าเจอ เยง้ แงแน อางแบ แอ่ ยา้แน� ยาว ยอง
มือ กงาแบ คูแง� พาจาว ม้า ยองนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี
แงแน� ไม้ ยองมู น้ียา่ อางบล่าบ ฮา คู ป้าน่อ� ยาว ยองมู
แฮง้ มือ พาจาว มางนา บอกไว้ คูแง� แน น้ีแม้แน จ่ี คูแง�
�พาจาว ม้า นองก้อง ม้าม้า ยา้ ด้ืง แง� แน�

โบสถ์ เวอ พาจาว มางนา บอกไว้ อางล้ีบ ยา้ง
26 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ท้าว บ้าเจอล้อแม้ ฮา

แง� นอง โบสถ์ โย้เวอ ชอ้น กายาว พาจาว มางนา บอกไว้
คูเมอ� ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า เพ่งฮา่ว พาจาว มางนา สรรเสรญิ
ฮา แง� ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ แง�
ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า พาจาว มาง ยางนา อางเลิง่ แบ ป่ีชี่ แฮง้
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา อู่บน้า ป่ี แง� ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้ายา่ จ่ี
ต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ี แง� แน ชฺา้ง ท่ือม่าง ม้า จ่ีต่าง
บ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ีไค้ แง� อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีออื กู
ยา่งกูเจ้อ แน ฮา คูโว� ไม้ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา นืงบาแฮ่
ง ป่ี อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ป่ี แง
แนนอ� 27 จาวา่แน ชฺา้ง จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ จ่ีฮู จาน
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ยาว� ชฺา้ง 2 คู่น บ่าอา่ยาว 3 คู่น แน จ่ี กาโน� แน จ่ี เมอ
กาจาง กามาง กา แน จ่ี ป่ี โว� แน ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา จ่ี
ไค้ ป่ี โว� ไม้ ฮายแบ ป่ีง นอ ยอ บ้าเจอ จ่ี คูแง แน� 28 จา
วา่แน ชฺา้ง จ่ีไค้ฮู บ่าจา ยาว� โบสถ์ โยเ้วอ อา่ซ่าง มางนา จ่ี
ต่างบ่ากยา่กางซ้ืง แฮง้ บ่าป่ี จ่ี โจ� จ้า ยางนา ท่ือม่าง แน
พาจาว มางนา จ่ีชา่ง ป่ี โว�

29 ยาว พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ียา่ ชฺา้ง 2 คู่น บ่าอา่ยาว 3
คู่น แน จ่ี ป่ี กาโน� ยาว ครสิเตียนชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา เยง้ฮู ป่ี
โว� ยอง จ่ี แฮย้า่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี ล่าแน� 30 จ้า
จาวา่แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ท่ือม่าง มาง จ่ี เมอ� ชฺา้ง ด้ืง
น้า ชี อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา พาจาว มาง ยาง จ่ี
ต่าง แฮง้ จ่ี ป่ี เมอ� พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ฮูลู จ่ี ชี่ ม้า กยาบ
ยาว ด้ืงน้า ป่ี ปาโน� 31 นองมู คาโคลาโค น้ียา่ กาจาง กา
มาง กานญา พาจาว มาง จ่ีต่าง แฮง้ จ่ี กงา กางแง� ไม้ นอ
งมู คาโคลาโค แฮง้นา พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ แบบู้
ป่ี แง� แน นืงบาแฮง่ จา ป่ี แง แนนอ� 32แน พาจาวจ่ีต่าง
จ่ีแต่นฮู ออืนา กงาแบ ป่ี แง� ค่าตอง ล้อ ญ่าม เมอ จ่ี ซูม
แง แนนอ� 33 ไม้ พาจาว ม้ายา่ กงูนา บ่าซ่ืกบ่าซ่าก ป่ี ล่า
ซ่ี� จ้า ยา กงูนา ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ป่ี ล่า ซ่ี แง� เจิน้เจ้อ บ่าซี
บ่าแล กาแน� พาจาว ม้า โบสถ์ กูต่องกูต่ี ออืเมอ น้ีแม้แน
ฮา ป่ี ซ่ี แง�

34 ค่าบายา่ นอง เวอ� โบสถ์ โย้เวอ นอง ครสิเตียนชฺา้ง
ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ กยา้บ แน ด้ืงน้า คู โว� ไม้ นอง
นา เจิน้เจ้อ บ่าป่ีจ่ี ล่า� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ โมเสส
อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ฮา เค่ คู ปาว�
โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �ค่าบา
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ยา่ ล่าท่ี น้ียา่ ค่าพ่าย่า ล่อ แน บ่าฮื่อ� แน� 35 ยาว จาวา่
แน นอง บ้าเจอ แบ ซ้ี แง� นอง ยูม้ พ่าว เคอ แล ยาว ค่า
ตอง อางบล้อง นา น้า กาโน� ไม้ โบสถ์ โย้เวอ จา เมอ ค่า
บายา่ จ่ี ซูน น้ียา่ ซ่าจอเกิง่ เป� 36 ครสิเตียนม้องน้าม นอง
เวอ� นอง เยง้ กานยาว พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ นองก้อง จายล้า
ชี ลา� อา้ว พาจาว มาง จ่ีต่าง น้ียา่ นองมู น้ีงญา ล่า กงาบู้
แอ�

37 อา่ซ่าง เยง้ แง� ค่าตอง อางโต น้ียา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ี
แต่นฮู� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้ายา่ ยางนา
พรสวรรค์ ป่ี ชี แน� ชฺา้ง แฮ้ม้า อางแบ ยา้� กงา โจ้ดมาย
แต้ม นองนา ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่ แฮ้ยา่� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ม่าย
ฮา ป่ีชี่ ยา้ง ยา้แน� 38 อา่ซ่าง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ม่ายฮา ป่ีชี่
น้ีงนา บ่าต่ีนบ่าต่อง แง� นองมู น้ีง มือ ชฺา้ง แฮ้มางนา บ่า
ต่ีนบ่าต่อง คูโจ�

39 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ปีนแตปีน
นา แน พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่ายแบ ป่ี คูปาว�
แน จ่ีต่างบ่ากยา่กางซ้ืง จ่ี แฮง้นา บ่าม่าย วา่ง ป่ี โจ� 40 จ้า
อางเลิง่ คาโคลาโค น้ีออื กงา่เกิง้ แน ฮา คู ปาว ค้าซูม แม้
แน�

15
พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง

1ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อามือ กงา นองนา ป้า ล่า
ซ่ี แง� นองมู น้ียา่ กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอู่
บ ล่าชี่ แฮง้นา บ่าลู่ม คูโจ เป� อางเลิง่ อางแม่น กงา นอง
นา ป่าว ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮย้า่ นองมู น้ีง ยู้ ชี คูง ญ้า� แน นอง
มือ ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ คูแง� 2 จาวา่แน นอง กงา นอง
นา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮง้ ปีนแตปีนนา แน
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ท้ือ ฮายเค่ คู ยาว� อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ นองนา อางบล่า
บ ฮาย ปูน ป่ี ล่าง� จ้า นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา ยาว นอง เจ่อ
คูชี แฮง้ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�

3 กงา อางเลิง่ นองนา ป่าว ม่าอูบ่ ล่าชี่ น้ียา่ นาบาตา ปีน
แตปีนนา เป� แน อางเลิง่ แฮ้ พระเยซูครสิต์ กงู อางบล่า
บ แฮง้ ปาปาย ซ้ีฺ ชี แฮง้ยา้ เป� พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี
แฮง้แม้แน ยา้� 4 ยางนา ท้ามชฺา้งซ้ีฺชียา้ เวอ ชี ยาว วนัท่ี
3 โย้เวอ แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จาล้า แล่ชี�่ พระคัมภีร์ เวอ
มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� 5 ยา เปโตร นา ฮาย มยา้ง ป่ี ยาว�
ศิษย์เอก คาโคลาโค 12 คู่น ออืนา คาตา ฮาย มยา้ง ป่ีชี�่
6 ยาว น่อง โย้เวอ ยาง มือ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ฮาย
มยา้ง ป่ีชี�่ แน แฮ้เทอ เวอ ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค
ยางนา กงามยา้ง ชี แฮย้า่ ชฺา้ง 500 คู่น ล่อบ่าปา บยา่ แง�
ครสิเตียนม้องน้าม น้ีออื อางมู นู้เวอ ชฺา้ง อางอบี่าอา่ จา แง
อามือ เคอ แน จ่ีวดีแต่จา แงแน� จ้า ท่ือบ่า ออืยา่ ซ้ีฺน ญ้า�
7 ยาว น่อง โย้เวอ ยาง ยากอบ นา ฮาย มยา้ง ป่ี ยาว� ยาง
ศิษยเ์อก คาโคลาโค ออืนา ท่ือเทอ ฮาย มยา้ง แล่ ป่ีชี�่

8ยาว กงา ชฺา้งต่องลีน พระเยซูครสิต์ ฮาย มยา้ง ป่ีชี่ มาง
ยา้� กงา ยา่แน่ เกิด้ ญ่าม บ่าเคอ แน เกิด้ ออ่ก ลือ ชี ออื
ช้อดยา้� 9 ไม้ กงา ศิษย์เอก คาโคลาโค ออื อางมู นู้เวอ
ชฺา้ง ปีนแตปีนนา อางอี เลิน่เลิน่ มาง ยา้� ม้าม้า น้ียา่ กงา
นา ศิษย์เอก แน ฮา้ว ล่ายาว บ่าซูม� ไม้ ค้าแต้ เวอ กงา
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา เค่ คาม ยองนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ป่ี
ป้าน่อ�

10 จ้า กงา ศิษย์เอก กงาเพล่อ ชี น้ียา่� ไม้ พาจาว มาง
กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ น้ีง ปาปาย ยา้� พาจาว มาง
กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ น้ียา่ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา แน
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บ่าอา่� ไม้ กงายา่ ศิษยเ์อก คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา ล่ากาน
วา่ เมิด่ แง� แน ม้าม้า น้ียา่ ชฺา้ง ล่ากาน วา่ ชี แฮม้้ายา่ กงา
บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง กงานา ล่ากาน ปล่อง วา่ ล่าแง เป�
11 น้ีแม้แนยาว นองมู อางเลิง่ อางแม่น กงากยา่ คูชี น้ียา่�
กงา ป่าว ม่าอูบ่ ล่าชี่ ล่าอา้ว� ยอง ป่าว ม่าอูบ่ ล่าชี่ ล่าเวมิ�
กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี อมื อางเลิง่ ท่ือเลิง่ กานญา ป่าว
ม่าอู่บ คูแง� แน กงู นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ
ล่าชี่ แฮย้า่ นอง อางเลิง่ นืงบาชี คูชี แฮง้ยา้ เป�

กงูมู น้ี ซ้ีฺ ยาว จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ง
12 กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ป่าว ม่าอู่บ คูแง� พระ

เยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จาน ล้างญ้า แน� ท้าว
บ้าเจอ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน อางจ่ี
แน� ชฺา้ง น้ียา่ ซ้ีฺน ยาว บ่าแต่ล้า แล่ก้าน แน� 13 จาวา่แน
ชฺา้งซ้ีฺ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ยาว� พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ นา
บ่ากงา ฮาย แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ ป่ี เป� 14 จาวา่
แน พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ นา บ่าฮา แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ
จา ล้า แล่ ป่ี ยาว� กงู นองนา อางเลิง่ ป่าว ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮง้
เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� แน นอง เจ่อ คูชี แฮง้ เจิน้เจ้อ จอง
ไจ บ่าจา� 15 แฮ้แม้ ม้าม้า แนยาว กงู ชฺา้ง แล่จ่อบ เพล่อ
กาน้าอี�่ ไม้ กงูมู น้ียา่ น้ีแม้แน จ่ี คู ป้าน่อ� พาจาว ม้า พระ
เยซูครสิต์ นา ฮาย แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ ป่ีชี่ แน�
จ้า ชฺา้งซ้ีฺ ยาว ม้าม้า แน บ่าแต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่
ยาว� พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ นา บ่ากงา ฮาย แต่ล้า จ่ี
วดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ ป่ี เป� 16 ไม้ จาวา่แน ชฺา้งซ้ีฺ ยาว จ่ีวดี
อางซ่ืฺอ บ่าแต่ล้า แล่ยาว� พระเยซูครสิต์ มือ ซ้ีฺ ยาว จ่ีวดี
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อางซ่ืฺอ บ่าแต่ล้า แล่ เป� 17 แน พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว บ่า
กงา แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ยาว� นอง เจ่อ คูชี แฮง้
เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� แน นองมู น้ีง ชฺา้ง อางบล่าบ เพล่อ
แล แล่ คูแง� 18 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ชี
ออื ซ้ีฺ คู เมอ ยอง อางค่องอางล้า แฮง้ มือ โค ยา้ ก่างพยา
แง� 19 จาวา่แน กงู จ่ีวดีแต่จา เมอ แอ่ แน พระเยซูครสิต์
นา นืงบาแก่นจ่า ยาว� ชฺา้งอางเมิง คาโคลาโค นู้เวอ ชฺา้ง
ซ่ืงกงา่กยา้ คาแม้แน ชี่ น้ีออื กงูยา้�

20 จ้า ม้าม้า น้ียา่ พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา ฮา แต่ล้า
จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ ป่ีชี่ เป� แน พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว
ฮาก ฮู่ เวอ แต่ล้า แล่ชี่ มาง ยา้� ยาว น้ียา่ ฮา แบ ป่ี แง�
ชฺา้งซ้ีฺ ออืยา่ ม้าม้า ยา้ แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่แง แน�
21 ไม้ ชฺา้ง ซ้ีฺ น้ี ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ปาปาย ยา้� ยาว ชฺา้ง แต่
ล้า แล่ง น้ีง ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ปาปาย ยา้� 22 ไม้ ชฺา้ง คาโค
ลาโค ออื อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้ ปาปาย ซ้ีฺ คูง ยาว�
ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ กงาจา ล้า
แล่ คูง แฮง้ มือ พระเยซูครสิต์ ปาปาย แน ท่ือชา่งกานญา�
23 ยาว พระเยซูครสิต์ ฮาก ฮู่ เวอ แต่ล้า แล่ ชี่ มาง กาญ่าม
โย้เวอ พ่าว ลืน แล่ เมอ� ยาง ชฺา้ง อมื มือ อางซ่ืฺอ แต่ล้า
แล่ คูแง� 24ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮง้มือ เคิน
ญา� แน พระเยซูครสิต์ มือ แด่ยา่ คาโคลาโค ชฺา้ง ออืนา
ฮา ยอง ยา่เจ่น เพล่อ ป่ีชี่ ออืนา ก่าจ่าแง� แน ยา ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ยอคา ออืนา แน ล่าท่ี กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ก่าจ่าแง�
ยาว ยา ชฺา้งอางเมิง น้ีง พาจาว ยาง อางโบ้ง มางนา ท่าน
แง� 25 ไม้ พระเยซูครสิต์ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา กงาฮูกงาพลา
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แง� แฮนื้ง เมอ ต่ือเคอ� แฮนื้ง ยา่ พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ
พระเยซูครสิต์ นา เม้อ คูชี ออืนา ก่าไจ่ ยาว� ยองนา ฮาย
พระเยซูครสิต์ ล่าค่ือโบ้ยยา้ เพล่อ ป่ีชี่ อางนืง ยา่ง ยา้เป�✡
26 น่อง โยเ้วอ พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ก่าจ่า ยาว ชฺา้ง
คาโคลาโค ออื ซ้ีฺ นืง บ่าจา กาน� 27พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�พาจาว ม้า กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮาย ค่าพ่ายา่ แฮม้าง ล่าค่ือ

โบย้ยา้ เพล่อ ป่ีง ญ้า�✡ แน�
ยาว น้ียา่ เจ้ง ยา้ แบ ป่ี แง� �กูยา่งกูเจ้อ� แน ชี่ แฮ้ยา่�
พาจาว มางนา บ่ากงา จ่ี เคอ แน� 28 จ้า พาจาว มาง พระ
เยซูครสิต์ มางนา กูยา่งกูเจ้อ ออื ป่ี ฮูพลา ป่ี เมอ� พระเยซู
ครสิต์ พาจาว อางยา่ มาง พาจาว มางนา ยาง ล่อบ่าปา แน
ฮื่อ ป่ี แง� ไม้ พาจาว มางนา กูยา่งกูเจ้อ คาโคลาโค ออื ล่อ
บ่าปา แน ฮื่อ ป่ี แง แนนอ�

29 จาวา่แน พาจาว มาง ชฺา้งซ้ีฺ ออืนา บ่าฮาย แต่ล้า จ่ีวดี
อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ ป่ี ยาว� ท้าว ชฺา้ง ซ้ีฺ แอ คูชี ออืนา ล้างตือ
พิธบีัพติศมา ฮา แต่น คูชี ออืยา่ บ้าเจอ จองไจ กงาบู้ คูแง�

30 ท้าว กงูมู น้ี บ้าเจอฮาย ป้าดจาซ้ีฺ แน กูญ่าม แน ล่า
กาน วา่ คูแง� 31 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา กูนื
ง นู้เวอ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง น้ียา่ ป้าดจาซ้ีฺ ยา้� กงา น้ีแม้แน จ่ี
น้ียา่� ไม้ กงากยา่งม่อนซ้า นืงบาจาบื่อ แง� นอง กงา แม้
แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ
แน จ่ีวดี ไจ ชี แฮง้นา� 32 อามือ กงายา่ เอเฟซัส อางเมิง
นู้เวอ ด้ืง แง� นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� กงานา เม้อ ล่า
คูแง� ยองมู น้ียา่ อางญ่าม ซฺ้า ยาว กงานา บ่าแม่น ชา ฮา
ล่า คูแง� ซ่องก่อง ซ้าด กงานา ชา แช่ จฺ่า ล่าง ออื ชอ้ดยา้�
✡ 15:25 15:25 สดุดี 110:1 ✡ 15:27 15:27 สดุดี 8:6



1 โครนิธ์ 15:33 lix 1 โครนิธ์ 15:39

จาวา่แน กงา ซ้ีฺ คายาว พาจาว มาง กงานา บ่าฮาย แต่ล้า
จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ ป่ี ล่ายาว� กงา กูยา่งกูเจ้อ ฮาย ล้า
ชี แฮง้ มือ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� น้ีแม้แนยาว กงายา่
จฺ่าต้าง ม่าว ม่อนซ้า แฮง้ เชคาไล� ไม้ กาเทอกา กงายา่ น้ี
เซฺ้อ ซ้ีฺ นามบ่าแบ� ✡

33 ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่าแล่ โจ� สุภาษิต จ่ีต่าง จา แง น้ี
แม้แน� �ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา อางชา่ง เพล่อ ชา่ง น้ียา่ ก่างพ
ยา กาน แง� แน� 34 วีไ่ซป้านญา จา แน จ่ีวดี ไจ คูโว� แน
อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง คูโว� กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� ไม้ นอง
นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ป่ี ล่าแง เป� ไม้ นอง อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือ
บ่า จา แง� พาจาว มางนา บ่าแบ กงา กาแน�

กงู ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ง ยา้ง
35 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน น้า คูแง� �ชฺา้งซ้ีฺ น้ียา่ บ้า

เจอล้อแม้ แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่แง� ยอง แต่ล้าน
แล่ คู เมอ� ยอง อางโต แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา คูแง��
แน� 36 บ้าเจอฮาย จ่าง คาแน้� นอง อางคลาอางซ้าง
อางนือ คลา ชี แฮ้ยา่ ซ้ีฺ ปู่ เพ่อ เปิน เมินญา แต่ล้า แล่แง
เป� 37 แน นอง อางคลาอางซ้าง คลา คูชี แฮ้ยา่� มานปู้ม
ล่าอา้ว� กอ ล่าอา้ว� บ้าเจอ ล่าเวมิ� นอง คลา ชี แฮง้ มือ
อางนือ อางอี้ กานญา� แน นองมู อางคลาอางซ้าง คลา
แฮย้า่ อางจ้ืฺง อางฮื่อ ลามแลว บ่าอา่� 38พาจาว ม้ายา่ อาง
คลาอางซ้าง อางนือ ออืนา อางจ้ืฺง จา ป่ี แง� ยาง นืงบาจาบ
วา ยา้� ยา อางคลาอางซ้าง กูยา่งกูเจ้อ อางนือ แฮ้ออืนา
อางจ้ืฺง บ่าป่ี ตู้ ลางกา แน จา ป่ี แง� 39 แน กูยา่งกูเจ้อ จ่ี
วดี อางจา ออื อางซฺ่าอางม้า น้ียา่ บ่าตู่ กา� ชฺา้ง อางซฺ่าอา
✡ 15:32 15:32 อสิยาห์ 22:13; 56:12
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งม้า แฮง้แฮง้ ท่ือเจ่อ� ซ้าด ออื อางซฺ่าอางม้า แฮง้แฮง้ ท่ือ
เจ่อ� ฮายา่ ออื อางซฺ่าอางม้า แฮง้แฮง้ ท่ือเจ่อ� ล่องแต่ ออื
อางซฺ่าอางม้า แฮง้แฮง้ ท่ือเจ่อ� 40 แน ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า
เวอ ด้ืง อมื อางโต อางจา ยา้� แน ม้างม้าเจ้อ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ด้ืง อมื อางโต อางจา ยา้� จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ
ด้ืง ออื อางโต แฮง้แฮง้ ท่ือเจ่อ แน มาง แง� แน ม้างม้า
เจ้อ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ด้ืง ออื อางโต แฮง้แฮง้ ท่ือเจ่อ แน
มาง แง� 41 มู่งน่ืง แฮง้แฮง้ ท่ือเจ่อ แน มาง แง� อูล่า แฮง้
แฮง้ ท่ือเจ่อ แน มาง แง� อูก่ื่อ ออื มาง แฮง้ บ่าตู่ กา� แน
อูก่ื่อ ออื มาง แฮย้า่ ยอง อางเจ้อ วา แน มาง แง�

42 ชฺา้งซ้ีฺ ยาว แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ง แฮง้ น้ีแม้
แน ยา้ เพล่อ แง� ชฺา้งซ้ีฺ อางโต น้ืงชฺา่ พูม ชี แฮ้ยา่ ปู่ เพ่อ
แอ แง� จ้า ชฺา้ง อางโต แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ชี่ แฮ้
ยา่ ปู่ เพ่อ นืง บ่าจา� 43 ชฺา้งซ้ีฺ อางโต น้ียา่ น้ืงชฺา่ พูม เมอ�
อางฮูบื้น แน อางด่ออางยา่� จ้า แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า
แล่ เมอ� อางมาง แน อางแก่นอางคา� 44 ชฺา้งซ้ีฺ อางโต
น้ืงชฺา่ พูม ชี แฮ้ยา่ อางโต แฮง้ แอ่ ญา� จ้า อางซ่ืฺอ แต่ล้า
แล่ เมอ อางโต น้ียา่ ซ้ีฺ นืง บ่าจา� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง น้ี ซ้ีฺ ยาว
อางค่องอางล้า แฮ้ อางโต ซ้ีฺ นืง บ่าจา โยเ้วอ ด้ืง แลแง�

45พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� พา
จาว ม้า อาดัม นา ฮากฮู่ เวอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี จา ป่ี
ช�ี จ้า ยา พระเยซู น่อง เวอ อาดัม ท่ี 2 เพล่อ ชี มางนา กงู
นา จ่ีวดีม้าม้า ป่ี แง�✡ 46 อางโต ซ้ีฺ นืง บ่าจา น้ียา่ ต่องก่า
เวอ ล้า ออ้น บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง อางโต มาง ล้า ออ้น� ยาว น่อง
โยเ้วอ อางโต ซ้ีฺ นืง บ่าจา มาง เค่ ลา แง� 47พาจาว ม้ายา่
✡ 15:45 15:45 ปฐมกาล 2:7
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ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ น้ืงชฺา่ แฮง้ ไจ อาดาม ฮากฮู่ เวอ ค่าพ่าย่
า เพล่อ ชี มางนา แต่ง ช�ี จ้า พระเยซู น่อง เวอ อาดาม ท่ี
2 เพล่อ ลือ ชี น้ีม้า มู่งท่า เวอ จายลือ ช�ี 48 อาดาม น้ืงชฺา่
เวอ จายล้า ชี ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง อมื แฮ้แม้แน ยา้ จา แง� พระเยซู มู่งท่า เวอ จายลือ
ชี ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แง� มู่งท่า โยเ้วอ ชฺา้ง อมื แฮแ้ม้แน
ยา้ จา แง� 49 อามือ กงู อางโต น้ียา่ อาดาม น้ืงชฺา่ เวอ จา
ยล้า ชี มาง อางโต แฮง้แม้แน ยา้� จ้า กาญ่าม โย้เวอ กงู
อางโต น้ียา่ พระเยซู มู่งท่า เวอ จายลือ ชี มาง อางโต แฮง้
แม้แน เพล่อ คูแง�

50ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงายา่ นองนา น้ีแม้แน
ชา ม่า ล่าแง� อามือ กงู อางโต อางซฺ่าอางม้า แน ซ่ีฺ จา ชี น้ี
ยา่ พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ บ่าออ่ง ด้ืง แล กงา กาแน�
ม้างม้าเจ้อ ซ้ีฺ ปู่ กงา กาง อมื มือ ม้างม้าเจ้อ ซ้ีฺ ปู่ เพ่อ นืง
บ่าจา ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่าด่ืง กงา กาเป�

51-52 แม่น แน น้า คูโว� กงา นองนา อางเลิง่ ม้า ม้า
อางโชฺง แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� กงูมู น้ียา่ คาโคลาโค แน
บ่าซ่ีฺ� จ้า ซ้าด อางคยา้ว มี เซง ต่องลีน แฮง้ บื้ง ล้า เมอ�
กงูมู ชฺา้ง อางแต่ อมืมือ อางไวอ่างคยา้ง ยา้ เพ่น แง� แน
แมนือ บลูบ ชี ชอ้ด ยา้ ไว่ แง� ไม้ ซ้าด อางคยา้ว มีเซง แฮง้
บื้ง ล้า เมอ� ชฺา้งซ้ีฺ แอ คูชี อมื แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่
แง� แน ยองมู น้ียา่ ซ้ีฺ นืง บ่าจา แล่ก้าน� แน กงูมู ชฺา้ง
อางแต่ คาโคลาโค อมื ชฺา้ง อางซ่ืฺอ ซ้ีฺ นืง บ่าจา ออื เพล่อ
คูแง� 53 ไม้ ม้างม้าเจ้อ อางปู่ อางเพ่อ ออืยา่ ปู่ เพ่อ นืง บ่า
จา ออื เพล่อ แง� แน ม้างม้าเจ้อ อางซ้ีฺ กงา กาง ออืยา่ ซ้ีฺ
นืง บ่าจา ออื เพล่อ แง� 54 แน ม้างม้าเจ้อ อางปู่ อางเพ่อ
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กงา กาง ออื ปู่ เพ่อ นืง บ่าจา เพล่อ เมอ� แน ม้างม้าเจ้อ
อางซ้ีฺ กงา กาง ออื ซ้ีฺ นืง บ่าจา เพล่อ เมอ� พระคัมภีร์ เวอ
มอ ชี ชี แฮง้ ม้าม้า ยา้ เพล่อ แง� พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้
แน มอ ชี ช�ี
�ซ้ีฺ แฮง้ยา่ บ่าจา กาน ซ้ีฺ น้ียา่ กาน ล้างญ้า�� ✡
55 �ซ้ีฺ อางเลิง่ เวอ� นาง ก่าจ่า ชี่ แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อเกิง้ จา

แง�
ซ้ีฺ อางเลิง่ เวอ� นาง อางปีด* แฮย้า่ บ้าเจอล้อเกิง้ จา แง��

✡
56 ซ้ีฺ อางปีด น้ียา่ อางบล่าบ โย้เวอ จายล้า แง� แน อา

งบล่าบ ล่าท่ี น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ จายล้า แง� 57 จ้า
พาจาว เวอ� ยีน่ดี ยา้ นาง กงูนา ฮา ก่าจ่า ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้
พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ปาปาย ยา้�

58 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ�
ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน แล่ คูปาว� ไม้ นอง เจ่อ แฮง้
นา เจิน้เจ้อ บ่าป่ีก่างบ่าป่ีพยา ล่า กงากา แนนอ� แน จ่ีวดี
อางซ้ืง มางนา กูญ่าม แน ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน วา่ ป่ี คู
ปาว� ไม้ นองมู น้ีง อางแบ คูยา้� นอง จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา
อางเลิง่ ฮา ป่ี คูชี แฮย้า่ จองไจ อางจา แน�

16
พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ปล่อง ยา้ง

1 พลู้ กอ ลางกา ยาว ยู เดีย แควน เวอ พาจาว มาง
ชฺา้ง ออืนา ปล่อง แฮ้ยา่� นอ กาลาเทีย แควน โย้เวอ กงา
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน กงาฮา แง�
แน น้ีแม้แน ฮา โว� 2 วา่นตีด เคิน ยาว นองมู น้ียา่ พลู้ ซฺ้า

✡ 15:54 15:54 อสิยาห์ 25:8 * 15:55 15:55 อางปีด บ่าอา่ยาว ต่องต่าน�
✡ 15:55 15:55 โฮเซยา 13:14
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กงา ชี แฮง้ ค้าซูม แม้แน เป่ิง กอ ชี โว� ไม้ กงา เคอ ล้า เมอ
พลู้ บ่ากงา กอ ลางกา แล่ แนนอ� 3 น่อง เวอ กงา เคิน ล้า
ยาว� กงาม มือ นอง ชฺา้ง แช้ยู้ ชี ออืนา โจ้ดมาย แน นอง
พลู้ ท่าน คูชี แฮง้ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ฮา้น ซฺาแล ป่ี แง�
4 จาวา่แน กงา ฮู ยาว กงา คาตา แน แล ซู้ม แง แนยาว�
กงาม มือ ยอง ก้อง ท่ืงกงา่ แน แล แง�

เปาโล แก้บ้า ยอ่ อางเลิง่ แฮง้ ก้ืดคาน ชี ชยีา้ง
5กงายา่ มาซิโดเนีย แควน โยเ้วอ แล ยาว นองนา บ่อซฺ้า

แล ล่าง� 6 จ้า กงายา่ นองก้อง ท่ือฟ่าง ซ่าวด้ืง เปิน แง�
บ่าอา่ยาว กาเทอกา กงา ชอ่มยา่ น้ีง ปูน เมอ ต่ือเคอ ด้ืง
แง� ยาว กงา ล้อเกิง้ แล เวมิ นอ กงานา อางปล่อง ล่า กงา
กา� 7กงา นองนา ท่ือชีด่ แน บ่ามยา่ง ล่า ซ่ี เป� ไม้ กงายา่
น้ีแม้แน เยง้ แง� จาวา่แน จ่ีวดีอางซ้ืง มาง กงานา นองนา
บ่อซฺ้า แล ป่ี ล่ายาว� กงา นองก้อง มล่าง แน ด้ืง แงแน�
8อามือ กงายา่ เอเฟซัส อางเมิง นู้เวอ ด้ืง เปิน แง� แน กงา
ยา่ เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง เคอ ล้าเมอ ต่ือเคอ ด้ืง แง� 9 ไม้
นู้เวอ ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้นา แบ ซ้ี
แง� จ้า ชฺา้ง กงานา บ่าซอ ล่าง น้ีง อางบยา่ ยา้ จา แง�

10 ทิโมธี นองนา บ่อซฺ้า แล ล่าเมอ� ยาง นองก้อง ท่ืงกงา่
แน ด้ืง เมอ� ยางนา บ่าฮาย ม่านชู ป่ี โจ� ไม้ ยา จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง ล่ากาน แฮง้ วา่ แง กงา แม้แน ยา้� 11 อา่ซ่าง มางนา
ยางนา บ่าป่ี ฮูยา้ โจ� จ้า ยางนา ปล่อง กงาก้อง พ่าวล้า ป่ี
โว นืงบาจาบื่อ แน� ไม้ กงา แน ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า
ออืยา่ ยางนา ล่อ แง�

12 อปอลโล ยา่ ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ กงู ม้อง
น้าม ท่ือม่าง มาง ยา้� กงา อปอลโล นา อางเลิง้ ยา้ ป้า แง
น้ีแม้แน� ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน
นองนา บ่อซฺ้า ล่าว แน� จ้า อาม้ือ ยา บ่าแอ ก้ืง กาซ้ืง� ยา
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อาล่อม เมอ ก้ืง จ่าแง� แฮญ้่าม เมอ ยา้ นองนา บ่อซฺ้า ล่า
แง�

โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
13 แม่น แน แล่ม แล่ คูโว� พาจาว มางนา นืงบาชี แลน

แล่ คูโว� เจิน้เจ้อ นา บ่าแค คูโจ� นืงบา บ่าด่อ โจ� 14 บ้า
เจอ ฮา เวมิ ลาก ปาปาย แน ฮา โว�

15-16 นองมู น้ีง อางแบ คูยา้ สเทฟานัส แน ยาง ยูม้ชฺา้ง
ออืยา่ ประเทศ กรกี โย้เวอ ต่องก่าต่าง ครสิเตียนชฺา้ง เพ
ล่อ คูชี ออื ยา้แน� แน ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา
ปล่องฮูปล่องพลา แง� ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา
นองนา ป้า ล่า ปานา� ชฺา้ง น้ีแม้แน ชี่ ออืนา น้าจ่า โว� แน
ยอง ล่ากานวา่ชา่ง คาโคลาโค ออืนา คาตา แน น้าจ่า โว�

17กงา กยา่ง ค่า สเทฟานัส� ฟอรทู์นาทัส แน อาคายคัส
ยอง กงานา ลือ ซฺ้า ล่าชี่ น้ีง� ไม้ ยองมู น้ียา่ นอง กงานา
อางเลิง่ บ่าฮา ป่ี ล่ากงา กาง ออื ฮาย ป่ี ล่าแง� 18 แน ยอ
กงานา ฮาย นืงบาแฮ่ง จา ล้า ป่ี ล่าแง� ยอง นองนา ฮาย
นืงบาแฮง่ จา ล้า ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้เป� ชฺา้ง น้ีแม้แน ชี่
ออืนา นาบท้ือ คูปาว�

19 เอเชยี แควน เวอ ครสิเตียนชฺา้ง อมื กงานา ม่า นอง
นา ม่า ป่ี ล่าแง� ยองมู น้ียา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� อา
ควลิลา แน ปรสิสิลลา เยด่ ยูม้ โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ชอ้น
ลางกา ชี อมื กงานา ม่าย นองนา ม่า ป่ี ล่าแง� ยองมู น้ียา่
นองนา นาบาตา ยา้ โมงซฺ้า ล่า คูแง แน� 20ครสิเตียนม้อง
น้าม คาโคลาโค อมื กงานา ม่า นองนา ม่า ป่ี ล่าง� ยองมู
น้ียา่ นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� นอง แมก่า มยา้ง ลางกา
เมอ ลาก ลางกา ปาปาย เป-ลอ ลางกา โว�
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21 กงา เปาโล เป� แน ก่ามป่อน จ่ีต่าง น้ียา่ กงา ล่าปู่ น้ีง
ไจ แต้ม แอ เป�

22 อา่ซ่าง จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา บ่าลาก แง� แซ้งวา้นจ่ีต่าง
ออื กงาบู้ ป่ี โว� �จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ� อางไว่ แน ลืน
ปาว��

23พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ปาว�

24 กงายา่ นองมู คาโคลาโค พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ ชี
ออืนา ลาก ล่าแง�
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