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เปาโล โครนิธ์ อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 2 แต้ม เคอ

ชยีา้ง
2 โครนิธ์

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

ไม้ พาจาว ม้า กงานา แชยู้้ ล่า ป้าน่อ� โจ้ดมาย น้ีม้า ทิโมธี
ไกง้ แต้ม แอ� ทิโมธี ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือม่าง มาง ยา้�
ไกง้ นองมู ครสิเตียนม้องน้าม โครนิธ์ อางเมิง ประเทศ

กรกี เวอ ด้ืง ออืนา� แน ประเทศ กรกี คาโคลาโค โย้เวอ
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา คาตา แต้ม เคอ ล่าง�

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

เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
3 ไกงย้า่ พาจาว พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อาง

โบ้ง มางนา สรรเสรญิ ฮา แง� พาจาว น้ีม้า กงู อางโบ้ง
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ออื ปล้ืง แน จา มาง แน กงูนา กูเลิง่ แน นื
งบาปล้อง ล่าง มาง ยา้เป� 4 กงู อางตูกอางพาน จา เมอ�
ยา กงูนา นืงบาแฮง่ ป่ี ล่าง� แฮแ้ม้แนยาว ฮาก อางตูกอาง
พาน จา เมอ� กงูม ฮากนา นืงบาแฮ่ง กงา ป่ี แง� พาจาว
มาง กงูนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าชี่ แม้แน ยา้� 5 กงู พระเยซู
ครสิต์ มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน อางตูกอางพาน อาล้อ แน กงา
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ตูก แง� พาจาว มาง กงูนา แฮ้ล่อ ยา้ นืงบาแฮ่ง แฮง้ พระ
เยซูครสิต์ มาง ก้อง ป่ี ลือ ป่ี ล่าง� 6 ไกง้ ตูกพาน น้ียา่ นอ
งมู นา นืงบาแฮง่ ป่ี ล่าง แน อางบล่าบ กงาปูน ป่ี ล่าง� พา
จาว ม้า ไกง้นา นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าง แน นองนา คาตา ยา้ ป่ี
ล่าง� นอง ตูกพานลาบ้าบ เมอ พาจาว ม้า นองนา ฮา ก่าม
โอด่ จา ป่ี ล่าง� ไกง้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ ก่ามโอด่ จา ป่ี ล่า
ชี่ แฮง้แม้แน� 7 ไกง้ นองมู นา นาบาตา ยา้ นืงบาแก่นจ่า
ล่าง� แน ไกง้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ นองมู น้ียา่ ไกง้ ก้อง ท่ื
งกงา่ แน ตูกพานลาบ้าบ แง� น้ีงยา้ นองมู ตูกพานลาบ้าบ
เมอ พาจาว มาง นองนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าง� ไกงน้า นืงบา
แฮง่ ป่ี ล่าง แม้แน ยา้�

8 ครสิเตียนม้องน้าม เวอ� ไกง้ เอเชยี แควน* เวอ ตูก
พานลาบ้าบ ชี ออื นองนา แบ ป่ี ล่า ซ้ีค้า� โย้เวอ ไกง้ ป้า
ดจาม บ่าโอ้ด กงากา แอเคอ ยา้� ยาว ไกง้ เยง้ แอ ไกงน้า
ฮาก อางแซ่ ล่า นาตู แน� 9 ไกง้ นืงบา เวอ เยง้ แอ ไกงน้า
ต้าดต่อน ซ้ีฺ ป่ี ล่างญ้า แน� จ้า น้ีแม้ ตอล้า ชี น้ียา่� ไม้ ไก
งน้า ฮาย ค่าตอง อางโต น้ีง แอ่ แน บ่าป่ี ปืง จ่าแล่ แนนอ�
จ้า พาจาว ชฺา้งซ้ีฺ นา ฮาย แต่ล้า ป่ีชี่ มางนา ปืง ป่ี ล่าแง�
10พาจาว ม้า ไกงน้า ฮา อางเลิง่ป้าดจาซ้ีฺ โยเ้วอ ปล่องปูน ป่ี
ล่าง� แน ยา ไกงน้า จ่ีวดี ปล่อง แล ล่าง� แน ไกง้ เจ่อ แง
พาจาว ม้า ไกง้นา ปล่อง ล่าง แฮง้ บ่าวา่ง แน� 11 นองมู
ไกงน้า ปล่อง ล่าง น้ียา่ ไกงน้า อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่าง น้ีงยา้�
น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา
คูแง� ไม้ ยาง ไกงน้า จ่ีวดี ปล่อง ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย�

เปาโล อางซ่ืฺอ เยง้ ยา้ง

* 1:8 1:8 เอเชยี แควน น้ียา่ อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ ด้ืง แง�
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12 ไกง้ กยา่ง น้ียา่ ไกง้ ก่ามกืด อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้ีง� ไกง้
ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ก้อง ด้ืง เมอ จ่ีวดี อางซืออางปลอง แน
ไจ แฮง้ แน นืงบาอางชี กงากา แฮง้ยา้ เป� ไกง้ น้ีออื กูเจ้อ
แน ฮา น้ียา่ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง น้ีง ปาปาย
ยา้� ไกง้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ แอน้ แฮง้แม้แน ฮายเค่ บ่าอา่�
น้ีงยา้ ฮายแบ ป่ี แง ไกง้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ นองก้อง ด้ืง เมอ
ล้อแม้ แน จ่ีวดี ไจ แงแน� 13ยาว โจ้ดมาย นู้เวอ ไกง้ กูเจ้อ
แต้ม ชี น้ียา่ ไกง้ เจิน้เจ้อ บ่าโชง ล่าเป� จ้า ล้อแม้เวมิ อา
มือ นอยา่ ไกง้ โจ้ดมาย แต้ม ชี แฮง้ โค แน บ่าแบ คู� ยาว
ไกง้ เยง้ แง จ้างจ้าง เวอ นอ โค ยา้ แบ คู แงแน� 14แฮแ้ม้
แน ยาว พระเยซู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮนื้ง เวอ
นองมู น้ียา่ ไกงน้า จ่ีโอ่ด ล่าง� ไกง้ นองนา จ่ีโอ่ด ล่าง แม้
แน ยา้�

15 กงา เยง้ กานยาว นอยา่ กงา แม้แน ยา้ เยง้ แง� น้ี
งยา้ กงา นองก้อง บ่อซฺ้า ลือ ออน ฮา แงแน เยง้ ชี แอ� ไม้
นองนา จองไจ 2 โตบ กงา ป่ี ล่าง นอ� 16 ยาว กงา มาซิโด
เนีย แควน เวอ ชา แอ เมอ แน มาซิโดเนีย แควน เวอ จาย
พ่าวล้า แล่ เมอ นองนา บ่อซฺ้า ล่าเปิน แงแน เยง้ ชี แอ�
ยาว น่อง โย้เวอ นอยา่ กงานา ยูเดีย แควน เวอ ซฺาแอ ป่ี
ล่าว เป� 17 ยาว กงา เยง้ ชี แม้แน นองก้อง บ่าบ่อ ซฺ้า ล่าง
น้ียา่� นอยา่ กงานา ชฺา้ง นืงบาบ่าชี่ กงา กาง ออื แน เยง้
ล่าง ลา� กงา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน เยง้ ฮา ชี
ลา� น้ีแม้แน �อางกงา� แน จ่ีเมอ ม้าม้า ยา้ง �บ่ากงา�
แน เยง้ แง�

18 พาจาว ม้า อางกงา่อางเกิง� ยา กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ
ล่า อางกงา เป� ม้างม้าเจ้อ กงา นองนา ม่า ล่า เมอ �อา
งกงา� แน �บ่ากงา� แน ม่า ล่าง น้ียา่ ท่ือพาม กา แน บ่าจ่ี
กางซ้ืง แน� 19 สิลาส แน ทิโมธี กงู นองนา พระเยซูครสิต์
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พาจาว มาง อางยา่ มาง อางเลิง่ แฮง้ ป่าว ม่า ล่าง� ยา
�อางกงา� แน จ่ี ยาว �บ่ากงา� แน นืงบา เวอ บ่าเยง่� จ้า
ยา �อางกงา� แน ชี น้ีงญา อางจ่ี แน อางฮา แน� 20 ไม้ พา
จาว มาง กงูนา บยา่ แน ก่ามค่าน อา้ล้อ แน ป่ี ล่าเวมิ ก่าม
ค่าน แฮย้า่ พระเยซูครสิต์ มาง ก้อง กูเจ้อ ยา้ ม้าม้า แน เพ
ล่อ แง� น้ีงยา้ พาจาว มางนา เกียรติ ป่ี เมอ กงูยา่ พระ
เยซูครสิต์ มาง อางเม้ง โยเ้วอ �อาเมน� แน จ่ี แง� 21ยาว
พาจาว มาง ยา้ กงูนา ฮาย พระเยซูครสิต์ มางนา ปีนแต
ปีนนา แน เจ่อ ป่ี ล่าง� แน ยา กงูนา แช้ ยาง ล่ากาน น้ีง
วา่ ป่ี ล่าง� 22 แน พาจาว ม้า กงูนา อางชา่ ชา่ ชี ล่างญ้า
ยา กงู อางซ้ืง มาง แน� แน ยา ยาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มางนา กงู นืงบา เวอ จา ป่ี ล่าง� น้ีแม้ ฮา น้ียา่
กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง ยาง ก่ามค่าน ป่ี ล่า ชี แฮย้า่ ยา กูเจ้อ
ยา้ ฮา แงแน�

23ยาว อางเลิง่ คาโคลาโค กงา จ่ี ชี ออื พาจาว ม้า พีญ่่าน
อางเพล่อ ล่า กงากา อางเลิง่ ม้าม้า แน� อา่จ่าม กงา พ่าว
ลือ แล่ เมอ โครนิธ์ อางเมิง เวอ บ่าซ่าว ลือ น้ียา่ นองนา บ่า
ม่อนบ่าซ่า แน บ่าฮา ป่ี ล่า ซ่ี วา� 24 จ้า น้ียา่ ไกง้ นองมู เจ่อ
นู้เวอ เจ้านาย เพล่อ ซ้ี แงแน บ่าอา่ เป� ไม้ นอง เจ่อ น้ียา่
อางจา นามแลว ยา้� จ้า ไกง้ นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ล่ากาน
วา่ น้ียา่� ไม้ นองนา จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา ป่ี ล่าง เป�

2
1 น้ีแม้แนยาว กงา นองก้อง บ่าลือ กาซ้ืง� ไม้ นืงบาต่อง

เวอ อางเลิง่ บ่าม่อนบ่าซ่า ออืนา บ่าป่ี ตอล้า ป่ี กาน แนนอ�
2 ไม้ จาวา่แน กงา นองนา นืงบาต่องตูกพาน ป่ี ล่ายาว� น้ี
ก้าม อา่ซ่าง กงานา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าแน� 3 น้ี
งยา้ กงา แฮ้เมอ เวอ โจ้ดมาย โย้เวอ แฮ้แม้แน แต้ม กาน
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แอ� ไม้ กงา บ่อ ลือ เมอ กงา อางโต น้ียา่ ชฺา้ง กงานา จา
บื่อด้ืงบื้อ แน ฮา ป่ี ล่าง ออื ก้อง นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า
แน บ่าป่ี จา แนนอ� ยาว กงา เจ่อ แง นองมู น้ียา่ กงา ก
ยา่งม่อนซ้า แน จา นา มยา้ง เมอ นองมู น้ีง คาตา ยา้ กยา่
งม่อนซ้า คูแง� 4 กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ล่า เมอ
กงา นาบาตา ยา้ นืงบาด้า ม่านชู แง แน แมป้ือ แอ่ ยา้�
กงา แต้ม ลือ ป่ี ชี น้ียา่ นองนา ฮา นืงบาต่องตูกพาน ป่ี ล่าง
บ่าอา่ เป� จ้า นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ี แง กงา นองนา ล้อม้อก
แน ลาก ล่าง แน�

ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา อางซี บ่ายู่ ยา้ง
5 ค่าพ่ายา่ อางบล่าบ ฮา ชี แฮม้้า� ยา นองนา ฮา ตูกพาน

ลาบ้าบ ป่ี ล่าง� กงานา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ล่อ
บ่าปา ยา้� (กงา น้ีล่อบ่าปา แน บ่าจ่ี ไล้ แล ป่ี กานา��
6 ยางนา ชฺา้งมู คาโคลาโค ออืก้อง วีบ่่ากกงาไจ ป่ี เวมิ กงา
คางญา� 7นู้จายแล ป่ี น้ียา่ ยางนา อางซี บ่ายู่ แน นืงบาแฮ่
ง ป่ี กาโน� ไม้ ยาง เจ่อ จา แฮง้นา บ่าป่ี วี แนนอ� 8 น้ีแม้
แนยาว กงา นองนา ป้า ล่าปานา ยางนา ลาก แล แล่ โว�

9 น้ีงยา้ กงา นองนา แฮเ้มอ เวอ แต้ม เคอ ล่าง น้ียา่� ไม้
นองนา เจ้อฮู ล่าง กงานา กูเลิง่ แน อางน้า จ่า ไล่ล่า แน�
10นอง อา่ซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง� กงาม ชฺา้ง แฮม้างนา อาง
ซี บ่ายู่ ก้าน� แน กงา อา่ซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง� (ชฺา้ง แฮ้
มาง อางซี ม้าม้า แน อางจา แน ยาว� กงา พระเยซูครสิต์
มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺา้ง แฮ้มางนา อางซี บ่ายู�่ ไม้ นองนา
จองไจ กงา ป่ี ล่าง แนนอ� 11 กงู ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา
อางซี บ่ายู่ น้ียา่� ไม้ ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา กงูนา บ่า
ป่ี จ้อบ ล่า แนนอ� ไม้ กงู ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง เยง้ ยาว
ฮา แฮง้ อางแบ เคิด้ กานอ�
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เปาโล ทิตัส นา ซฺ้า ยา้ง
12 กงา โตรอสั อางเมิง เวอ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อาง

แม่น แฮง้ ป่าว แอ เมอ� กงา อางแบ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงา
นา โย้เวอ ล่ากาน วา่ แอ ป่ี ล่า อางกงา แน� 13 จ้า กงา
นืงบาต่องบ่าจาบ่าด่ืงบื้อ� ไม้ ทิตัส กงู ครสิเตียนม้องน้าม
นอง อางเลิง่ แฮง้ กงานา ม่า ลือ ล่าง มางนา บ่ามยา่ง วา�
แฮง้ยา้ กงาม มือ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ชา่ยาว มาซิโด
เนีย แควน เวอ แลน แอ�

พระเยซูครสิต์ ก่า จ่าง ยา้ง
14พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ไม้ กงูมู น้ียา่ พระเยซู

ครสิต์ รบ ก่า ไจ่ ยาว� ยาง น่องน่อง โยเ้วอ ชฺา้ง ยอ่ เค่ ชอีอื
ชอ้ด ยา้� ยา กงูนา ไจ ยาง อางเลิง่ แฮง้ กูต่องกูต่ี แน ป่าว
กวา่ แอ ป่ี ล่าง� อางแป่ อางฮอ้ม กูต่องกูต่ี เวอ จ่อด แน
แปล่ กวา่ ชี ลอยา้� 15 ค้าแต้ เวอ ปุโรหติ ออืยา่ พาจาว มาง
นา อางเกิ่งอางฮอ้ม ท่าน ป่ี แง� อามือ กงู จ่ีวดี น้ียา่ อาง
เกิง่อางฮอ้ม ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮาย พระเยซู นา ป้ือซฺ้า
ป่ีง ลอย้า� 16 จ้า ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออืยา่ ชฺา้งซ้ีฺ
อางปู่ อางน้าม แฮง้ อางแป่ ดู่ง แง� จ้า ชฺา้ง พาจาว มาง
นา เจ่อ ออืยา่ จ่ีวดีม้าม้า อางแป่ อางฮอ้ม แฮง้ อางแป่ ดู่ง
แง� น้ีแม้แนยาว อางเลิง่ อางแม่น ป่าว น้ียา่ อา่ซ่าง ซูม
แง� 17 อามือ ชฺา้ง อางบยา่ จา แง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ไจ
ซฺ้าจฺ่า แล่แง� จ้า ไกง้ แฮ้แม้ บ่ากงา ฮา� ไม้ ไกง้ พาจาว
มาง ซฺาลือ พระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น เพล่อ ลือ ป่ี ล่าชี่ มาง เยด่
น่อ� แน พาจาว ม้า ไกง้ อางเลิง่ กูยา่งกูเจ้อ ฮา ชี แฮง้นา
อางมยา้ง�
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3
พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ ยา่ง

1 ไกง้ น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ นอง เยง้ กานยาว ไกงย้า่ โญกญอ
จ่าแล่ง ลา� อา้ว ไกงน้า ฮาก ม่าอู่บฮู ท่ือบ่า ออื แม้แน ฮา
ป่ี ล่าง ลา� ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ ฮาก ยองนา โจ้ดมาย โญกญอ
แต้ม ป่ี ชี่ แฮง้ ฮา้น กวา่ นา อางซอ� นอยา่ ไกงน้า แฮ้แม้
อางแต้ม ป่ี ไล่ลา� 2 โจ้ดมาย ไกงน้า โญกญอ ล่าง น้ียา่ นอ
งมู น้ีงยา้� ชฺา้ง ออืนา ฮาย แบ ป่ี แง ไกง้ ล่ากาน น้ียา่ ล้อ
แม้แน� 3 นองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ โจ้ดมาย แน ท่ือชา่ง
กานญา� ฮากนา ฮายแบ ป่ี แง ไกง้ ม่าอู่บ ชี่ น้ียา่ อางกงา่
อางเกิง แน� อางไล่ น้ียา่ น้ําหมึก แฮง้ บ่ากงา ไจ แต้ม�
จ้า พาจาว จ่ีวดี อางจา มาง อางค่องอางล้า เวอ ไจ แต้ม ล้า
ช�ี อางไล่ น้ียา่ ลอบา แพ้น* เวอ บ่ากงา แต้มกาน จ้า ชฺา้ง
ออื นืงบา เวอ แต้ม กาน แง�

4 ไกง้ น้ีแม้แน จ่ี กงา กาง น้ียา่ ไม้ ไกงย้า่ พาจาว มางนา
นืงบาชี นอ แน พระเยซูครสิต์ มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน
เพล่อ ชี่ น้ีงยา้� 5 แน ไกง้ บ่าฮา จ่าแล่ เป ไกง้ ล่ากาน น้ีง
วา่ กงา กาง น้ี ไกง้ แอ่ แน วา่ย กงา แงแน� จ้า พาจาว มาง
ไกงน้า ปล่อง วา่ ล่าง� 6พาจาว มาง ไกงน้า ฮาย ก่ามค่าน
อางซ่ืฺอ นู้เวอ ยางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ป่ี ล่าง� ก่ามค่าน น้ียา่
พาจาว แน ยาง ชฺา้ง ออื ก่ามค่าน ฮา กา ยา้ง� ไม้ ก่ามค่า
น อางซ่ืฺอ น้ียา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว แม้แน บ่ากงา แต้ม�
จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงู นื
งบา เวอ แต้ม กาน ช�ี กงู อางล้ีบอางล่าว อางอา้น แฮง้
บ่าฮา เค่ กงากา แฮง้ยา้ กงูนา ฮา ซ้ีฺ ป่ี ล่าง� จ้า ก่ามค่าน
* 3:3 3:3 ลอบา แพ้น น้ียา่ พาจาว มาง โมเสส นา อางล้ีบ ป่ี ชี ยา้ง� ลอบา
แพ้น เวอ แต้ม กาน ชี (อพยพ ปาบ 24:12; 25:16).
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อางซ่ืฺอ โย้เวอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
มาง แต้ม ชี น้ียา่ จ่ีวดีม้าม้า ป่ี แง�

ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ น้ีง ล่าท่ี จา แล่ง
7 ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว อางอา้น แฮง้

ลอบา แพ้น โย้เวอ แต้มกาน เมอ ตาแซ้ ยา่ง โค ยา้ แปล้น
ซ้า ช�ี ยาว อางแปล้นอางซ้า แฮ้ นาบาตา แปล้น โมเสส
แมก่า เวอ ตีด ลือ แอเค้อ ยา้ แฮง้ยา้ อสิราเอลชฺา้ง ออื มยา้ง
ยาว แมจือ จือ แค บ่าฮู จอ คู กา� จ้า น่อง โย้เวอ โมเสส
แมก่า เวอ อางแปล้นอางซ้า ยา่ง กาจ้างกา อางอี้ กาแน
โปยว แอน ช�ี อางล้ีบอางล่าว อางอา้น กงูนา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี
ล่าง อางแปล้นอางซ้า น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง ล่าท่ี อางจา แน�
8 แฮ้แม้แนยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก่าม
ค่าน อางซ่ืฺอ อางแปล้นอางซ้า น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว อางอา้น
แฮง้ ล่อบ่าปา ยา้ ล่าท่ี จา แง� 9 ไม้ อางล้ีบอางล่าว อางอา้น
ชฺา้ง ออืนา ฮาย ซ้ีฺ ป่ีง น้ียา่ อาล่อ แน แปล้นซ้า แง� ก่ามค่า
น อางซ่ืฺอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีง แฮย้า่
แฮล่้อบ่าปา ยา้ แปล้นซ้า แล่แง� 10-11 ม้าม้า ยา้ง ก่ามค่าน
อางซ่ืฺอ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ อางล้ีบอางล่าว อางอา้น อาง
แปล้นอางซ้า แฮง้นา แต่น แง� น้ีงยา้ อางล้ีบอางล่าว อา
งอา้น อางแปล้นอางซ้า แฮ้ ชา โปยว แอ แง� จ้า ก่ามค่าน
อางซ่ืฺอ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ บ่าโปยว แอ กาญ่าม เวอ เคอ
ยา้ จา แล แง�

12 น้ีออืยา่ ไกง้นา ฮา นืงบาแก่นไจ่จา ป่ี ล่าง� น้ีงยา้
ไกงย้า่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว กวา่ แฮง้นา บ่า
แค แง� 13 ไกงย้า่ เจิน้เจ้อ บ่าโชง ชี โมเสส แมก่า เวอ พ้า
พื่ง อสิราเอลชฺา้ง ออืนา บ่าป่ี มยา้ง แฮง้แม้แน� ยาว โมเสส
แมก่า เวอ อางแปล้นอางซ้า แฮง้ โปยว แอน้ เวมิ มือ โมเสส
ยา่ ยาง แมก่า โยเ้วอ พ้า พื่ง ชี แล่แง� 14 จ้า อสิราเอลชฺา้ง
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ออื นาบาตา อางล้าน� ไม้ ม้ีนืง เคิน เวมิ ยอง อางล้ีบอางล่า
ว อางอา้น แฮง้ อา้น เมอ ยอ โค แน บ่าแบ ยอง นืงบา เวอ
พ้า พื่ง ชี ชี แม้แน� จ้า ชฺา้ง ออื พระเยซูครสิต์ มางนา เจ่อ
เมอ พาจาว มาง พ้า แฮง้ ยู้ ออ่ก ช�ี ไม้ ยองนา กงาแบ ป่ี
แง แนนอ� 15 จ้า อามือ เคอ ยา้ กูเทอ แน ยอง โมเสส อาง
ล้ีบอางล่าว แฮง้ อา้น เมอ พ้า แฮ้ อสิราเอลชฺา้ง ออื นืงบา
โยเ้วอ พื่ง จา แง� น้ีงยา้ ยอง อา้น เมอ บ่าอา่น แบ กางแง�
16 จ้า พ้า พื่ง ชี ชี น้ียา่ อางยู้ ออ่ก กงากา ยา้� พระคัมภีร์ โย้
เวอ แต้ม ชี แม้แน� �ยาง จ่ีวดีอางซ้ืง มางก้อง พลาบ ซฺ้า
เมอ พ้า พื่ง ชี ชแีฮ้ ซฺ้อก ยา้ เลิก้ ออ่ก แง�� ✡ 17 น้ีข้อ ก้อง
จ่ีวีดอางซ้ืง แน จ่ีเคอ น้ียา่ พาจาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ยา้� แน ล้อเกิง้ เวอ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางค่
องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ จา แง โย้เวอ ยา่เจ่น บ่าจา
กาน� 18 กงูมู คาโคลาโค นืงบา เวอ พ้า บ่าพื่ง ชี แล่ง ออื
ยา่ ฮากนา ฮาย จ่ีวีดอางซ้ืง มาง อางแปล้นอางซ้า แฮง้ ฮู
มยา้ง ป่ี แง� อามือ ยา กงูนา ยาง แม้แน เพ่น ล่าง� คาโค
ลาโค น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง
ก้อง จายลือ แง�

4
มู่งท่า เวอ อางเกิง่อางก้อ อางฮู่ อางจา น้ืงชฺา่อูล่่อง คล้า

ว เวอ จา ยา้ง
1 พาจาว ม้า ไกง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่ายาว ล่ากาน น้ีง

วา่ ป่ี ล่าง� น้ีแม้แนยาว ไกง้ นืงบา บ่าด่อ ไง�่ 2 ไกง้ เจิน้
เจ้อ บ่าค่าว ฮา ล้า� ไม้ น้ีแม้แน ฮา น้ียา่ ซฺ่าจอ คาแม้ เป�
ไกง้ เจิน้เจ้อ บ่าจ่อบ แน ไกง้ พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ บ่าเพ่น ป่ี�
✡ 3:16 3:16 อพยพ 34:34
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จ้า ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ กงา่เกิง้ แน ม่าอูบ่ แง� ไกง้ พา
จาว มาง ล้าก้า เวอ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ ฮากนา นืงบา เวอ แบ ป่ี
ยาว พีญ่่าน เพล่อ ป่ีง ไกง้ บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้ง แน�

3 จาวา่แน อา่ซ่าง กงา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว แฮง้ บ่าน่า
กลา กาแง� ชฺา้ง แฮ้ม้า ชา ก่างพยา แอ แง� 4 อามือ จีน
นู้เวอ ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า ชฺา้ง พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี
ออื นืงบา แฮง้ พี่ ป่ี ยาว อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ บ่าป่ี มยา้ง
ชฺา้งแมปอ แม้แน� น้ีงยา้ ชฺา้ง น้ีมู อางเลิง่ อางแม่น เวอ
อางแปล้นอางซ้า แน พระเยซูครสิต์ เกียรติ น้ีง บ่าฮู มยา้ง
กา แง� ยอ พระเยซูครสิต์ พาจาว มางนา กูเจ้อ แน ตู้ มาง
อางเลิง่ อางแม่น จ่ีเคอ แฮง้นา บ่าแบ คู�

5 ยาว ไกง้ ค่าตอง อางเลิง่ น้ีง บ่ากงา ป่าว แล่� จ้า ไกง้
ยา่ พระเยซูครสิต์ ยา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง แน ป่าว แง� แน ไก
ง้ยา่ ยา่เจ่น แม้แน ล่ากาน วา่ นองนา ปล่อง ล่างน้อ� ไม้
พระเยซู นา ฮู จ่า ปาปาย เป� 6พาจาว �อางวืง้อางวา้ง โย้
เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลือ โว�� แน จ่ี ม้า� ยา พาจาว
กงู นืงบา โยเ้วอ อางแปล้น ท่อ ออ้งล้า ป่ี ชี่ มาง ยา้� กงูนา
ฮา พาจาว มาง อางแปล้นอางซ้า แฮง้ พระเยซูครสิต์ แมก่
า โยเ้วอ มยา้ง ป่ี ล่าง พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แงแน�

7 ยาว ไกง้ นืงบา นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ ออ้ง ล้า แง
จ้า ไกง้ น้ืงชฺา่อู่ล่อง อางฮู่ บ่าจา ปล่าก อางกงา อางเกิ่งอา
งก้อ อางฮูอ่างจา กาน ชี ล้อยา้� น้ียา่ ฮายแบ ป่ีง ล่าท่ี อาง
ฮื่อ น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง จายลือ แง ไกง้ ก้อง จายล้า บ่า
อา่ แน� 8 ไกง้ กูญ่าม ยา้ ตูกพานลาบ้าบ แง� จ้า ลอแม้
เวมิ ไกง้ พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ บ่าวา่ง� ไกง้ ก่ามกืด โค
แน บ้าเจอล้อแม้ ฮาย วา แน เยง้ เวมิ ไกง้ นืงบา บ่าด่อ เป�
9 ไกงน้า ฮาก คาม ล่าง จ้า พาจาว ม้า ไกงน้า บ่าวชีา่ล่า� ไก
งน้า ต่ือชกื เลิง ป่ี ล่าเวมิ จ้า ซ้ีฺ แอ เคอ แน บ่าเคอ� 10 ไกง้
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นา ฮาก เม้อ แซ่ ล่า ซ่ี แง พระเยซู นา ค้าแต้ เวอ ฮาก เม้อ
แซ่ ชี แม้แน� กูยา่งกูเจ้อ น้ีแม้แน ตอล้า ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออื
นา ฮายแบ ป่ี แง พระเยซู ยา่ ซ้ีฺ ยาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า ไกง้ นา
ปล่อง แล ล่าง แงแน� 11 ยาว พระเยซู นา ล่ากาน วา่ ป่ี น้ี
ยา่ ไกง้ยา่ อางซ้ีฺ กงากา� แฮ้แม้แนยาว กูยา่งกูเจ้อ น้ีแม้
แน ตอล้า ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮายแบ ป่ี แง พระเยซู ยา่ ซ้ีฺ
ยาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า ไกง้ นา ปล่อง แล ล่าง แงแน� 12 น้ีงยา้
ไกง้ นองมู นา ซ้ีฺ แต่น ล่าง น้ียา่� ไม้ นองมู นา จ่ีวีดม้าม้า
กงาจา แล ป่ี ล่าง นอ�

13 พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน� �ไม้ กงา เจ่อ น้ี
งยา้ กงา จ่ี น้ียา่��✡ ท่ือชา่งกานญา ไกง้ เจ่อ แง น้ีงยา้ ไกง้
มือ จ่ี แง� 14 ไม้ ไกง้ อางแบ นอ� พาจาว น้ีม้า พระเยซู จ่ีวี
ดอางซ้ืง มางนา ซ้ีฺ ป่ี ยาว ฮาย แต่ล้า ป่ี ชี่ แน� น้ีแม้แนยาว
พาจาว ม้า ไกงน้า ท่ือชา่งกานญา ฮาย แต่ล้า ป่ี ล่าง� ยาว
พาจาว ม้า กงูนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ ซ่ืฺย ด้ืง แล ล่าง� 15 กู
ยา่งกูเจ้อ น้ียา่ นองนา จองไจ จา ป่ี ล่าง� แน กาญ่าม เวอ
ชฺา้ง อางบยา่ ออื พาจาว มาง ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แงแน
แบน ยาว� ยอง มือ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โญกจ่าญ่อ
จ่า คูแง�

กงู เกียรติ กงาบู้ ยา้ง
16 กงู อางโต น้ีง ด่อยา่ ก่างพยา เค่ เวมิ กงู นืงบา น้ียา่

บ่าด่อ เค่ แน� จ้า ล้อแม้ เวมิมือ กงู อางโต น้ียา่ ชา ซ้ีฺ เวมิ
มือ กงู นืงบา น้ียา่ กูนืง ยา้ อางซ่ืฺอ แต่ง ล้า ป่ี แง� 17 อางตู
กอางพาน อางอี้ แน ไกง้ ก้อง ท่ือชีด่ แน ตอล้า น้ียา่ กาญ่าม
✡ 4:13 4:13 สดุดี 116:10
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เวอ พาจาว มางนา ฮาย ไกงน้า โญกญอ แล ป่ี ล่าง� 18 น้ี
งยา้ ไกง้ ม้างม้าเจ้อ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮู ยาว มยา้ง ออืนา
บ่าต่ีนบ่าต่อง แง� จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ บ่าฮูมยา้ง กาง
ออืนา ต่ีนต้อง แง� ไม้ ม้างม้าเจ้อ ชฺา้งอางเมิง เวอ ฮู มยา้ง
ออื ท่ือชีด่ ญา จา แง� จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ บ่าฮูมยา้ง
กา ออื กูญ่าม ยา้ จาแล แง�

5
มู่งท่า เวอ กงู อางโต อางซ่ืฺอ ยา่ง

1 จ้า กงู ซ้ีฺ ยาว อางโต น้ีมาง ก้อง ออ่ก ยาว กงู มู่งท่า โย้
เวอ ยูม้ จา แง� มู่งท่า เวอ ยูม้ แฮ้ บ่าก่างบ่าพยา กงา กาง
ออื แน พาจาว มาง แต่งล้า ชี ชฺา้ง แต่งล้า ชี ออื บ่าอา่� ไม้
กงู อางแบ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กงู อางโต น้ียา่ เต็นท์ ลอย้า
แน� 2 น้ีแม้แนยาว กงู เต็นท์ น้ีลาง ก้อง ด้ืง จา เมอ กงู มู่ง
ท่า เวอ ยูม้ แฮล้าง ก้อง ด้ืง แล ต่องต่อง แง� 3 ม้าม้า น้ียา่
มู่งท่า โย้เวอ กงู อางค่องอางล้า ม้า อางโต อางซ่ืฺอ พาจาว
มาง แต่ง ชี่ โย้เวอ ด้ืง แง� 4 กงูมู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อาง
โต นู้เวอ ด้ืง ออื จ่ีวดี ตูกพานลาบ้าบ น้ีง ปาปาย อูง้ บื้งฮา้ว
คูแง� กงู บ่าซ่ีฺ คู ซ้ี� จ้า อางโต อางซ่ืฺอ น้ีง โลบ แล่ ซ่ีง แง�
ไม้ อางโต จ่ีวดี อางจา ซ้ีฺ นืง บ่าจา น้ียา่ อางโต ชา ซ้ีฺ มาง
นา เพ่น แง� 5พาจาว ม้า กงูนา น้ีออืเจ้อ ก้อง เก้ม ชี ล่า ชี
มาง ยา้� ยา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีง กงูนา ป่ี
ล่างญา� ยาว น้ีแม้ฮา น้ียา่ ฮายแบ ป่ีง ยาง ก่ามค่าน ป่ี ล่า
ชี แฮ้ ม้าม้า ยา้ ฮา ชี แน�

6 ยาว กงู อางโต น้ีมาง ก้อง ด้ืง น้ียา่ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
ด้ืงยา้ โยเ้วอ อางเวอ่ แน ด้ืง ชี แน อางแบ เวมิ กูญ่าม ยา้ จ่ี
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วดีอางซ้ืง มางนา นืงบาชี แง� 7 น้ีงยา้ กงู เจ่อ แฮง้แม้แน
จ่ีวดี ไจ แง� กงู ฮู ยาว มยา้ง แฮง้ วา แน จ่ีวดี ไจ เค่ บ่าอา่�
8 น้ีงยา้ กงู พาจาว มางนา นืงบาแก่นไจ่จา แง� แน กงู เยง้
แง อางโต น้ีมาง ก้อง ออ่ก ยาว พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน
ด้ืง แฮง้ แม่น แล่แง� 9 ยาว น้ีงยา้ กงู เยง้ ชี แง� กงู อาง
โต น้ีมาง ก้อง อางด้ืง แน บ่าด่ืง เวมิ� กงู พาจาว มางนา กู
เจ้อ ยา้ ฮาย ป่ี แง� แน ยางนา นืงบาจาบ ป่ี ซ่ี แง� 10 ไม้
กงู คาโคลาโค น้ียา่ พระเยซูครสิต์ มาง ต่างอี่ ด้ืงยา้ ต้าด
ต่อน ล้าก้า โย้เวอ กงาแล นอ� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา�
ยอง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ด้ืง เมอ ฮา ชี แฮง้ วา แน กงาบู้ ป่ีง
นอ�

ชฺา้ง ออืนา ซ่ืฺย พาจาว มางนา แม่น ชา่ง ยา้ง
11 จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา แค น้ียา่ ล้อแม้ จา แงแน ไกง้ แบน

ยาว ไกง้ มือ น้ีงยา้ ชฺา้ง ออืนา ชา่ง พาจาว มางก้อง ซ่ืฺยล้า
แง� ยา อางแบ ไกง้ ชฺา้ง อางซืออางปลอง แน� น้ีงยา้ กงา
เยง้ กานยาว นองมู น้ียา่ อางแบ ไกง้ ชฺา้ง อางซืออางปลอง
แน� 12 น้ียา่ ไกง้ ค่าตอง โญกญอ จ่าแล่ง บ่าอา่ เป� จ้า
นองนา ฮาย ไกง้ ปาปาย แน บ่าป่ี ซฺ่าจอ ล่า แนนอ� ไม้
นองนา ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบาท่ือเจ่อ ออืนา จ่ีพอ กงา ป่ีง
แนนอ� ชฺา้ง น้ีออื ชฺา้งอางเมิง เวอ อางเกิ่งอางก้อ แฮง้แอ่
แน ต่ีนต้อง กานแง� แน ม้างม้าเจ้อ นืงบา เวอ จา แฮง้นา
บ่าต่ีนบ่าต่อง� 13 ยาว อา่ซ่าง ไกงน้า เปิดบา แม้แน ฮู ล่า
เวมิ ไกง้ ยา่ พาจาว มาง ปาปาย เปิดบา เพล่อ แง� แน ไกง้
วีไ่ซป้านญา จา เวมิ นองนา จองไจ จา ป่ี ล่าง แน เป� 14 ไม้
พระเยซูครสิต์ มาง ลาก ล่าง น้ียา่ กงูนา ฮาย กูเจ้อ น้ีง ฮา
ป่ี ล่าง� แน ไกง้ เจ่อ แง พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
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ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ซ้ีฺ แต่น แง� น้ีงยา้ ชฺา้ง คาโคลาโค
น้ีง มือ ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ้ีฺ อางกงา� 15ยา ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา ซ้ีฺ แต่น แง� ไม้ ชฺา้ง จ่ีวดี จา ออืนา ค่าตอง วา แน
บ่าด่ืง แล ป่ี แนนอ� จ้า ยอ พระเยซู ยองนา ซ้ีฺ แต่น ยาว
แต่ล้า ชี มาง ปาปาย ด้ืง แล แล่ คูง น้อ�

16 น้ีงยา้ เป นู้จายแล ป่ี น้ียา่ ไกง้ อา่ซ่าง มางนา ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื ฮู กาง แฮง้แม้แน บ่าฮู กาน� ไกง้ พระ
เยซูครสิต์ มางนา แฮ้แม้ อางฮู กางซ้ืง เวมิ ไกง้ ยา่ แฮ้แม้
แน บ่าฮา กาน� 17 แฮ้แม้แนยาว อา่ซ่าง พระเยซูครสิต์
มาง นา เจ่อ แง� ยา ชฺา้ง อางซ่ืฺอ เพล่อ ญา� ยาว ชฺา้ง อา
งอา้น ม้า บ่าจา กาน�

18 คาโคลาโค น้ียา่ พาจาว มาง แต่งล้า ช�ี พาจาว ม้า
กงูนา ฮาย ยางก้อง อางซ่ืฺอ พ่าว แม่น ป่ี ล่าง� น้ีออืยา่ พระ
เยซูครสิต์ มาง ก้อง ป่ี ลือ ป่ี แง� แน พาจาว ม้า ไกง้นา
ล่ากาน ป่ี ล่าง� ล่ากาน น้ียา่ ฮากนา ซ่ืฺย ยางก้อง พ่าว ล้า
แม่นชา่ง ป่ี แง� 19 พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื
นา ฮาย ยางนา แม่นชา่ง แล่ ป่ี แง� ฮาย แม่น กาป่ี น้ียา่
พระเยซูครสิต์ มาง ก้อง ป่ี ลือ ป่ี แง� แน ชฺา้ง ออืนา อาง
ซีอางบล่าบ ฮาย ปูน ป่ี แง� พาจาว ม้า ไกงน้า ม่า ฮากนา
ม่าอูบ่ ยางนา แม่นชา่ง ป่ี ล่าง�

20 แฮง้ยา้ ไกง้ยา่ พระเยซูครสิต์ มาง อางเลิง่ แฮง้ ป่าว
ยาว ล่ากาน วา่ แต่น ป่ี แง� ยาว นองนา ป้า ป่ี ล่าง น้ียา่
ไกง้ พระเยซูครสิต์ มางนา ป้า แต่น ล่าง น้ีแม้แน� �พา
จาว มางนา พ่าว แม่นชา่ง ปาว� แน� 21 พาจาว ม้า พระ
เยซูครสิต์ อางบล่าบ บ่าจา มางนา� กงู อางบล่าบ แฮง้ ปา
ปาย ยาง อางโต แฮง้ ท่าน ป่ี แง� ยาว กงู พาจาว มางนา
แม่น ชา่ง น้ียา่ พระเยซูครสิต์ มาง ปาปาย ยา้�
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6
1 ไกงย้า่ พาจาว มาง ก้อง ล่ากาน วา่ แง� ไกง้ นองมู คา

โคลาโค นา ป้า ล่า ปานา� พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง
น้ีง กงาบู้ ยาว บ่าวบี่าจาน โจ เป� 2 ไม้ พาจาว ม้า น้ีแม้แน
จ่ี ชี ป้าน่อ�
�อางญ่าม อางซูม แฮง้ เคอ เมอ กงา นาง อางเซง แฮง้ น้า

ล่าง�
อางบล่าบ ปูน แล่ง อางนืง เคอ เมอ กงา นาง จ่ีวดี นา ปล่อง

ล่าง��✡
แม่น แน น้า โว เป� พาจาว มางนา เจ่อ น้ียา่ อามือ ยา้

ซูม แง� แน ม้ีนืง ยา้เป พาจาว มาง นางนา อางบล่าบ ปูน
ป่ี ล่าง อางนืง ยา่ง�

เปาโล ตูกพานลาบ้าบ อางเลิง่ กงาบู้ ยา้ง
3 ยาว ไกง้ อา่ซ่าง มางนา เจิน้เจ้อ อางเลิง่ อางตูกอาง

พาน บ่าฮา ตอล้า ป่ี� ไม้ ไกง้ ล่ากาน น้ีงนา อา่ซ่าง มาง
นา บ่าป่ี จ่ี ล่าตอ กาแน น่อ� 4 ยาว กูยา่งกูเจ้อ ไกง้ ฮาย
ล้า ชี น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง ไกง้ยา่ พาจาว มาง ยา่เจ่น แน�
ไม้ พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี เมอ ไกง้ยา่ ตูกพานลาบ้า
บ ออื อางบยา่ ยา้ โอด้ แอ� 5 ยาว ไกง้ โอด้ แฮ้ น้ีออื ยา้ ต่ื
อชกื ล่าง� คอก เวอ ชู ล้อง ล่าง� อางเลิง่ อางซืกอางซาก
ออื กงามยา้ง แง� ล่ากาน อางฮา่น กงา วา่ แง� ยู่ เมอ ก้อ
แน บ่ากงา ยู�่ จ่ืฺงคู แง� 6พาจาว มาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ ปาปาย ไกง้ อางโต น้ียา่ พาจาว มาง ยา่
เจ่น แน ฮา แบ ป่ี แง� ไม้ ไกงย้า่ อางเลิง่กูเลิง่ ฮา เมอ ก่าม
โอ่ด อางจา นืงบา อางเซิฺ่งอางซฺ้าง อางแบอางบู้ แน ลาก
อางเลิง่ ม้าม้า นืงบา เวอ จายล้า ออื จา แง� 7 ไกง้ อางเลิง่
✡ 6:2 6:2 อสิยาห์ 49:8
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ม้าม้า แฮง้ จ่ี กานแง� แน พาจาว มาง ล่าท่ี ยา่ง จา แง�
ไกง้ จ่ีวดี กงา่เกิง้ ซือปลอง แน ไจ น้ีง อาวุธ ฮูพลา แล่เซฺ่อ
แน สู้ เซฺ่อ จา แง� 8 ไกง้ พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี เมอ
ชฺา้ง ออื ไกง้นา นาบท้ือ ล่า อา้ว ฮูยา้ ล่าเวมิ� แน ชฺา้ง ออื
อางไล้ จ่ีกาน ล่าเวมิ อา้ว ไกงน้า โญกญอ ล่าเวมิ� แน ชฺา้ง
ออื ไกงน้า ชฺา้ง ล่าจ่อบ แน ฮู ล่าเวมิ ไกงย้า่ อางเลิง่ ม้าม้า
แฮง้ จ่ี กานแง� 9 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ไกงน้า อางแบ ล่าเวมิ บ่า
แบ ล่าง แม้แน แต่งจ่าแล่ คูแง� ชฺา้ง ออื ฮู ล่าแง ไกง้ ชา
ซ้ีฺ ชา แน� จ้า ฮู ปาว ไกง้ อามืม จ่ีวดี อางจา� ชฺา้ง ออื ฮู ล่า
แง ไกงน้า ต่ือชกื ล่าชี่ แน� จ้า ฮู ปาว ไกง้ อามืม บ่าซ่ีฺ กา
ซ้ืง� 10 ชฺา้ง ออื ไกงน้า ชฺา้ง บ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮู ล่าง� จ้า
ม้าม้า ยา้ง ไกง้ กูญ่าม ยา้ ม่อนซ้า แง� ชฺา้ง ออื ไกงน้า ชฺา้ง
อางตูกอางพาน แน ฮู ล่าง� จ้า ม้าม้า ยา้ง ไกง้ ชฺา้ง ออืนา
อางบยา่ ยา้ ฮาย จาปาง ป่ี แง� ชฺา้ง ออื ไกงน้า เจิน้เจ้อ บ่า
จา แน ฮู ล่าง� จ้า ม้าม้า ยา่ง ไกง้ กูเจ้อ ยา้ จา แง�

11 โครนิธ์ อางเมิง ครสิเตียนม้องน้ามนอง เวอ� ไกง้ นอง
นา ปล้อง ยา้ ม่าอู่บ ล่าแอ่ แน นืงบา ยา่ง พอง ป่ี ล่ายา่�
12 แน ไกง้ ยา่ นองนา ลาก ล่าง จ้า นอยา่ ไกง้นา บ่าลาก
ล่า� 13 กงา จ่ี น้ียา่ กงา อางยา่ ออืนา จ่ีชา่ง แม้แนยา้�
นอง มือ ไกงน้า คาตา แน นืงบา แฮง้ พอง ป่ี ล่า โว�

ชฺา้ง อางเจ่อ ออืนา ม่า ชฺา้ง บ่าเจ่อ ออืนา แล่ม ป่ี ยา้ง
14 ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื ก้อง บ่าออ่ง ซูน แอ โจ

เป� ไม้ ชฺา้ง อางแม่น แน ชฺา้ง บ่าแม่น น้ียา่ ล้อแม้ ท่ืงกงา่
แน แล ตอ กาแน� อางวื้งอางวา้ง แน อางแปล้นอางซ้า
แฮง้แม้แน ยา้ ล้อแม้ ออ้ง กาแน� 15 พระเยซูครสิต์ แน
ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง เยด่ ล้อแม้ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน
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เพล่อ กงากาง แง� บ่าอา่ยาว ชฺา้ง พาจาว นา เจ่อ ออื แน
ชฺา้ง พาจาว นา บ่าเจ่อ ออื ล้อแม้แน ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาแน
เพล่อ กงากาง แง� 16 แน กงู พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ อางฮูบไว้เซฺ่อ* แฮง้ อางไว้ กงา ไกลา� กงูมู พระเยซู
นา เจ่อ คูชี ออืยา่ พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ ยา่ง แน ท่ือชา่ง
กานญา� ไม้ พาจาว ม้า กงู นืงบา นู้เวอ จา แง� ยาว พา
จาว มาง จ่ี ชี ชี แม้แน�
�กงา ยอง ก้อง ชา ด้ืง แงแน ยอง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ชา ยอ่

แง�
กงา ยอง พาจาว ชา เพล่อ แง� แน ยองมู น้ียา่ กงา ชฺา้ง

ชา เพล่อ แง�� ✡
17 จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ี แง น้ีแม้แน�
�แฮ้แม้แนยาว ค่าตอง อางโต น้ีง ยองมู เวอ เจิก่ อ่อกล้า

โว�
แน ม้างม้าเจ้อ ยองมู โย้เวอ บ่าเซิฺ่งบ่าซฺ่าง ออืนา บ่าคีบ่า

แดด แล่ โจ�
ยาว กงา นองมู นา กงา ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแน��✡
18แน พาจาว จ่ีวดีอางซ้ืง ล่าท่ี อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ปล้ืง แน จา

มาง จ่ี แง�
�กงา นอง อางโบง้ ชา เพล่อ แง� แน นองมู น้ียา่ กงา อาง

ยา่ ชา เพล่อ แง��✡

7
1 อางชา่ง ไกง้ ลาก ออื เวอ� กงู พาจาว มาง ก่ามค่าน ป่ี

ล้า ชี่ แฮง้ จา แง� น้ีแม้ยาว กูยา่งกูเจ้อ กงู อางโต แน นื

* 6:16 6:16 อางฮูบ ไวเ้ซฺ่อ น้ียา่� พาจาว ม้าม้า บ่าอา่ ออื อางฮูบ ยา่ง� ล่าไม
แน ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า แง� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ไว้ จ่า แง� ✡ 6:16 6:16
เลวนิีติ 26:11-12 ✡ 6:17 6:17 อสิยาห์ 52:11 ✡ 6:18 6:18 2 ซามูเอล
7:14
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งบา แฮง้นา ฮา โซซา ป่ี ล่า ชี่ แฮง้ ชี่ แล่ ปาโน� ยาว จ่ีวดี
เซิฺง่ซฺ้าง แน ไจ คู โว� ไม้ กงูยา่ พาจาว มางนา นาบท้ือ นอ�

เปาโล กยา่ง ยา้ง
2 แฮ้แม้แนยาว ไกง้นา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ลาก

ล่า โว� ไกง้ อา่ซ่าง มางนา อางซี บ่ากงา ฮาชา่ง เป� ไกง้
อา่ซ่าง มางนา อางบล่าบ บ่ากงา ม่า ฮา ป่ี� แน ไกง้ อา่ซ่าง
มาง อางเกิง่อางก้อ แฮง้ บ่ากงา ยู้ เป� 3 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ี
ยา่ กงา นองนา บ่าเซฺ่อ ล่าเป� ไม้ กงา นองมู นา อางม่า ล่า
กางซ้ืง ยา้ นอยา่ กงา นืงบา เวอ จา แงแน� กงา นองก้อง
ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีไจ ยาว ซ้ีฺ แง� 4กงา นองมู นา นาบาตา ยา้
นืงบาแก่นไจ่จา แง� แน โญกจ่าญ่อ จ่าล่าง แง� นองมู น้ี
ยา่ กงานา ฮาย นืงบาแฮง่ บยา่ แน จา ป่ี ล่าง กงา นาบาตา
แน ตูกพานลาบ้าบ เวมิ� จ้า กงา นาบาตา ยา้ กยา่ง แง�

5 ไกง้ มาซิโดเนีย แควน เวอ เคอ ลือ เมอ ไกง้ บ่ากงา ซ่าว
แล่� บ้าเจอ ล้อกยา้ แอ เวมิ ไกง้ อางเลิง่ อางตูกอางพาน
กงามยา้ง แง� ไกงน้า ฮาก จ่ี ล่าง น้ีงยา้ ไกง้ นืงบา บ่าม่อน
บ่าซ่า แง� 6 จ้า พาจาว มาง ชฺา้ง นืงบาด่อ ออืนา นืงบาแฮ่
ง ป่ี มาง ไกงน้า คาตา ยา้ นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าแง� ไม้ ยา ทิตัส
นา ไกง้ ก้อง ซฺาลือ ป่ี ล่าง� 7 ไกงน้า ฮาย นืงบาแฮ่ง จา ป่ี
ล่าชี่ น้ียา่ ทิตัส ลือ ชี น้ีง แอ่ แน บ่าอา่� จ้า นองมู ทิตัส นา
นืงบาแฮง่ ป่ี ชี แฮง้ คาตา ยา้เป� ทิตัส กงานา อูบ่น้า ป่ี ล่า
โค ญา นองมู น้ียา่ กงานา ล้อม้อก มยา้ง ล่า ซ่ีแง� นอ กงู
ซีแล กา ชี แฮง้ ปาปาย ล้อม้อก แน นืงบาชูม่ แง� นอ กงา
นา ล้อม้อก แน ลาก ล่าแง แน� น้ีงยา้ กงานา นาบาตา แน
กยา่ง ป่ี ล่าง�

8 ยาว กงา โจ้ดมาย นองก้อง แต้ม ลือ ป่ี ชี่ น้ียา่ นองนา
ฮาย นืงบาชูม่ ป่ี ล่าแง� กงา แต้ม เมิม กงาม นืงบาอางชูม่
ยา้� จ้า แต้ม เปิน เมอ กงาม นืงบาบ่าชูม่ กาน� ไม้ โจ้ดมาย
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น้ียา่ นองนา ท่ือฟ่าง ญา นืงบาฮาชูม่ ป่ี ล่าแง� 9อามือ กงา
กยา่ง น้ียา่ นอง นืงบาชูม่ น้ีง ปาปาย บ่าอา่ เป� จ้า นอง นื
งบาชูม่ ยาว นองนา ฮาย นืงบาเพ่น ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย ก
ยา่ง แง� ยาว นอง น้ีแม้แน นืงบาชูม่ คูชี น้ียา่ พาจาว มาง
เพล่อ ป่ี ซ่ีง แฮง้แม้แน ยา้ เพลิน่ ช�ี น้ีงยา้ กงา โจ้ดมาย
น้ีง นองนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา ก่างพยา ป่ี ล่าแง� 10 ยาว นอง
พาจาว มาง นองนา นืงบาชูม่ ป่ี ล่า ซ่ีง แฮง้แม้แน นืงบาชูม่
คูชี น้ียา่� นองนา ฮาย นืงบาเพ่น ป่ี ล่าง� แน นองนา ฮาย
จ่ีวีดม้าม้า กงาบู้ ป่ี ล่าแง� น้ีแม้แนยาว เจิน้เจ้อ อางเลิง่
บ่าจา กงานา ฮาย นืงบาชูม่ ป่ี ล่าแง แน� จ้า ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ชฺา้ง ออื แม้แน นืงบาชูม่ น้ียา่ กงูนา ซ่ืฺย ซ้ีฺ แอ ล่าง�

11 ฮู ปาว พาจาว มาง นองนา นืงบาชูม่ ป่ี ล่า ชี่ แฮ้ยา่
นอง จ่ีวดี โย้เวอ บ้าเจอ จองไจ ตอล้า แงแน� นองนา ฮาย
พาจาว มางนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ลาก ป่ี ล่าง ลา�
นองนา ฮาย ค่าตอง อางโต น้ียา่ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน ฮา
กนา อางฮายแบ ป่ี ล่า ซ่ีลา� นองนา ฮา อางบล่าบ ออืนา
อางเม้อ ป่ี ไลลา� นองนา ฮา วี่บ่ากกงาไจ แฮง้นา แค ป่ี
ล่าง ลา� นองนา ฮาย กงานา มยา้ง ป่ี ล่า ซ่ีง ลา� นองนา
ฮา กงานา ล้อแม้ จา แงแน พี้ล้อง ป่ี ล่าง ลา� แน นองนา
ฮา ชฺา้ง อางบล่าบ ฮา ชี ออืนา วีบ่่ากกงาไจ ป่ี ซ่ีง ลา� นอ
กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา ค่าตอง นา อางซี บ่าป่ี จา แน ฮา คูแง�

12กงา นองก้อง โจ้ดมาย แต้ม ลือ ป่ีชี่ น้ียา่ ชฺา้ง อางซี ฮา
ชี ออืนา แน ชฺา้ง ก่างพยา ชี ออืนา ฮู จ่า ปาปาย แน บ่าอา่
เป� จ้า นองนา พาจาว มาง ล้าก้า นู้เวอ แบ ป่ี ล่า ซ่ีแง นอ
กงานา นาบาตา ยา้ พี้ล้อง ล่าง แน� 13 ไกง้ กยา่ง น้ียา่ น้ี
เลิง่ ปาปาย ยา้�
อาจ่าม มือ ไกง้ กยา่ง แง นอง ทิตัส นา ฮา นืงบาต่อ



2 โครนิธ์ 7:14 xx 2 โครนิธ์ 8:5

งม่อนซ้า ป่ี ชีน้ีง� ไม้ นอ ยางนา ฮูพลา อางแม่น แฮง้ยา้
ยางนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา พี้ล้อง ป่ีง แง� 14 ทิตัส นองนา ชา
บ่อ ซฺ้า แล ล่า เมอ� กงา นอง อางเลิง่ แฮง้ ยางนา จ่ี โอด่
น้า ป่ี แอ�่ ยาว ทิตัส นองก้อง เคิน แล เมอ� ยาง กงามยา้ง
ญา กงา ยางนา อู่บน้า ป่ี ชี่ แฮ้ อางเลิง่ ม้าม้า แน� น้ีงยา้
กงา บ่าซ่าจอ แง� ไม้ กูยา่งกูเจ้อ กงา นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่า
ชี่ แฮ้ อางเลิง่ ม้าม้า แน ท่ือชา่งกานญา� 15 ยาว นอ ทิตัส
นา แค ยื้กยื้ก ยา้ โบสถ์ โยเ้วอ ชา่ง ออ้งแล คูช�ี อามือ ทิตั
ส แบน ญา นอ ยางนา ล้อม้อก น้าจ่าง แน� น้ีงยา้ ทิตัส มือ
นองมู นา นาบาตา แน ลาก ล่าง� 16 ยาว กงา นาบาตา แน
กยา่ง น้ียา่� กงา นองนา นืงบาชี กงากา ชี น้ีง ยา้�

8
ครสิเตียนม้องน้าม ออื พลู้ กอ กา ยา้ง

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ี
ค้า� พาจาว ม้า มาซิโดเนีย แควน โย้เวอ ครสิเตียนม้อง
น้าม ออืนา ล้อม้อก แน ลากซ่ืงกงา่กยา้ แงแน� 2 ยอง ตูก
พานลาบ้าบ เวมิมือ จ้า ยอง นืงบา โย้ ยา่ อางม่อนอางซ้า
คู� ยอง พลู้ บ่าจา เวมิมือ จ้า ยอ ฮากนา นาบาตา ยา้ ปล่อง
แง� 3 กงา พี่ญ่าน เพล่อ อางกงา ยองมู น้ียา่ ยอง ปล่อง
กงา กาง แฮง้ ล่อบ่าปา ฮากนา ปล่อง แง� แน ยอง ปล่อง
น้ียา่ ยอง นืงบา เวอ จายล้า แง� 4 ยองมู น้ียา่ กงานา ไล
เทอ ยา้ ป้า ล่าง ยูเดีย แควน เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา
กงา ปล่อง ป่ี ล่าว แน� 5 ยองมู น้ียา่ ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้ จ่ี
วดีอางซ้ืง มางนา ท่าน เปิน แง� ยาว น่อง เมินญา ไกงน้า
ยอง จ่ีวดี แฮง้ ท่าน ล่าง� พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้
แน� ยาว ยองมู น้ียา่ ไกง้ เยง้ ชี ชี แฮง้ ล่อบ่าปา พลู้ ท่าน
คูแง�
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6 ทิตัส ยา ต่องก่า เวอ นองนา ชา่ง พลู้ ท่าน ป่ี ล่า ชี่ มาง
ยา้� น้ีงยา้ ไกง้ ทิตัส นา ป้า น้ีเลิง่ ฮูพลา ป่ี เปิน เมอ เคอ
แน� 7 ยาว นองมู น้ียา่ กูเลิง่ ยา้ แม่น เลิน่เลิน่ คูแง� บ้า
เจอฮาเวมิ ปีนแตปีนนา ยา้ ฮา แง� เจ่อ อางเลิง่ แฮง้ อาง
แม่น� จ่ีต่าง แฮง้ อางแม่น� แบบู้ อมื อางแม่น� ไกง้นา
ลาก ล่าง แฮง้ อางแม่น� น้ีแม้แนยาว นอง พลู้ ท่าน น้ีง
คาตา แน แม่น ป่ี โว�

8 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ นองนา บ่ากงา เค้ ฮา ป่ี ล่า เป�
จ้า กงา นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า ชฺา้ง ฮากนา ปีนแตปีนนา แน
ปล่อง ซ่ีง ออืยา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แง แน� ไม้ นองนา ยอง
แม้แน ฮากนา ปีนแตปีนนา แน ปล่อง ป่ี ล่า ซ่ีง แนนอ�
9 นองมู น้ียา่ กงู พระเยซูครสิต์ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ลากซ่ืงก
งา่กยา้ แฮง้นา อางแบ คู ยา้� ยา มู่งท่า ด้ืง เมอ อางจาอาง
ปาง เวมิ� จ้า ยา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ตูกพาน ลือชี
ไม้ นองนา มู่งท่า โยเ้วอ จาปาง ป่ี ล่า แง แนนอ�

10 นองมู น้ียา่ ม้ีน้ือเซฺ้อ ต่องก่าต่าง พลู้ ท่าน ชี ออืยา้�
น้ีแม้แนยาว นองมือ น้ีเลิง่ เปิน เมอ เคอ แน ปล่อง ลางกา
ปาว� 11 น้ีเลิง่ ฮา เปิน ป่ี ปาว� นอง ต่องก่าต่าง เมอ ปีน
แตปีนนา แน ฮา ชี แฮง้แม้แน� นอง คา ปล่อง กงากาง
แฮง้ ล่อ แน ปล่อง ปาว� 12 นอง ป่ี ซ่ีง แง แนยาว พาจาว
มาง นอง ป่ี กงา กางล้อ แน ป่ี แฮง้นา อางจู้ ยา้� จ้า นอง
บ่าฮา กงากา แอ เคอ แน บ่าฮา โจ�

13-14 ยาว กงา นองนา ค่าตอง ลาบ้าบ แอ เคอ แน ฮา
กนา บ่าปล่อง ป่ี ล่าซ่ี� อามือ นอ อางจาอางปาง จ้า ยอ
ตูกพาน เจิน้เจ้อ บ่าจา� กาญ่าม โย้เวอ ยอ จาปาง ล่ายาว
นอง ตูกพาน ล่า นามบ่าแบ� น้ีแม้แนยาว ปล่อง ลางกา
โว� 15พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
�ชฺา้ง บยา่ แน กอย ชี ชี ออืยา่ เจิน้เจ้อ บ่าจาน ล้า�
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จ้า ชฺา้ง อางอี้ แน กอย ชี ชี ออืยา่ บ่าตูกบ่าพาน แน��✡

ทิตัส แน ยาง แก้บ้ายอ่ชา่ง ออื
16 ไกง้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ทิตัส ไกง้ แม้แน

นองนา ปล่อง ล่า ซ่ีง แฮง้� 17 ไกง้ ทิตัส นา ท่ือเทอ ป้า นอง
ก้อง บ่อ ลือ ป่ี ล่าแอ�่ ม้าม้า น้ียา่ ยา นองก้อง บ่อ ลือ ซ้ี
จา แง� 18 ยาว ไกง้ ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือม่าง ยางก้อง
เค่ แอ ป่ี แน� ยา โบสถ์ ออืเมอ อางเลิง่ อางแม่น ป่าวฮู
แน ครสิเตียนม้องน้าม ออื อางแบ ยา ป่าวฮู อางแม่น แน�
19 ยาว โบสถ์ ออืเมอ ครสิเตียนม้องน้าม อมื ยางนา แช้ยู้
กงู ก้อง ท่ืงกงา่ แน ยูเดีย แควน โย้เวอ แล ป่ี ล่าง� ไม้ ยู
เดีย แควน โยเ้วอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา พลู้ ท่าน ชี่ แฮง้
ป่ี แล แง แนนอ� น้ีแม้ ปล่อง กาง น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา
สรรเสรญิ ฮา แง� แน ชฺา้ง ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ี แง กงู ยอง
นา ม้าม้า ยา้ ปล่อง ซ่ีง แงแน� 20กงู ยูเดีย แควน โยเ้วอ ท่ื
งกงา่ ยา้ แล แง� ไม้ พลู้ ท่าน กงา ชี แฮง้ ปล่อง ฮูพลา กา
คูแง แนนอ� ไม้ อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี จ่ี ป่ี ซ่ี วา� 21 แฮง้ยา้
กงูยา่ แม่น แน กงา่เกิง้ แน ฮา คู แง� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ล้า
ก้า โย้เวอ แอ่ แน กงา่เกิง้ ป่ีง บ่าอา่ จ้า ฮาก ล้าก้า โย้เวอ
คาตา แน กงา่เกิง้ ป่ี ซ่ีค้า�

22 น้ีงยา้ ไกง้ ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือม่าง ทิตัส ก้อง ท่ืงก
งา่ แน เค่ แอ แล่ ป่ี แง� ครสิเตียนม้องน้าม น้ีม้า ฮา มยา้ง
ป่ี ล่าง ยา ไกงน้า ล่ากาน ปล่อง วา่ ล่า ซ่ีง แง แน ไลเทอ เคิน
ญา� ยาว อามือ ยา นาบาตา ยา้ ปล่อง ซ่ีแง� ไม้ ยา นองมู
นา นาบาตา น่อ นืงบาแก่นจ่า ล่าง� 23อาซ่าง ทิตัส อางเลิง่
แฮง้ น้า แง ม่า โว ยา กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ล่ากาน วา่ แง�
ไม้ นองนา ปล่อง ล่าง แนนอ� ยาว ครสิเตียนม้องน้าม ทิตั
ส ก้อง เค่ ล้า ชี ออืยา่ โบสถ์ ออืเมอ จาย ล้า คูแง� ยาว ยอ
✡ 8:15 8:15 อพยพ 16:18
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งมู น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาย พระเยซูครสิต์ นา สรรเสรญิ ฮา ป่ี
แง� 24ยอง เคอ ลือ เมอ นอง ลาก แฮง้ ยองนา ฮา มยา้ง ป่ี
โว� แน ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค ออืนา กงามยา้ง ป่ี
โว� ไกง้ นอง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ จ่ีโอด่ ชี แฮย้า่ อางเลิง่
ม้าม้า แน�

9
ครสิเตียนม้องน้าม ออื ปล่อง กา ยา้ง

1 กงา ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ปล่อง แฮง้ บ่าแต้ม
กานา� 2 ไม้ กงา อางแบ ยา้ นอ อางปล่อง คู ซ้ี ยา้ แน�
กงา นอง อางเลิง่ แฮง้ มาซิโดเนีย แควน เวอ ครสิเตียนม้
องน้าม ออืนา อางเลิง้ กาย้า จ่ีโอ่ด น้า ป่ี แง� กงา ยองนา
น้ีแม้ ม่าย แอ� นองมู ประเทศ กรกี เวอ ด้ืง ออืยา่ ม้ีน้ือเซฺ้อ
จาย ยา้ ยูเดีย แควน เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ปล่อง
คู ซ้ี แง� มาซิโดเนีย แควน เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออื แฮ้
แม้ กงากยา่ ยาว ยอง คาตา ยา้ ปล่อง ซ่ีแง�

3 ยาว กงา ทิตัส แน ยาง อางชา่ง ออืนา นองก้อง ซฺาลือ
ป่ี ชี น้ียา่� ไม้ กงา ยองนา มยา้ง ป่ี แง� กงา นอง อางเลิง่
แฮง้ ยองนา จ่ีโอ่ด น้า ป่ี ชี่ น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� ยาว
กงา นองนา พลู้ ท่าน เซฺ่อ ซฺ้า ชี ลางออน ฮา ป่ี ล่า ซ้ีค้า กงา
จ่ีโอ่ด ชี่ แม้แน� 4 แฮ้แม้บ่าอา่ยาว มาซิโดเนีย แควน ชฺา้ง
ท่ือบ่า กงาก้อง เค่ ลือ ชีออื� นองมู นา กงา จ่ี ชี แม้แน บ่า
ฮา แน บ่ากงา เก้ม ชี คู แน มยา้ง คู เมอ� กงานา ฮาย
ซฺ่าจอ แล่ ป่ี ล่า กาน้าอี่ แน นอง คาตา ยา้ ซฺ่าจอ แล่ คูแง�
5แฮง้ยา้ กงา น้ีแม้แน เยง้ แง จามปีน ยา้ ทิตัส แน ยาง อาง
ชา่ง ออืนา กงา ฮู่ เวอ นองก้อง ลือ ลางออน ฮา ป่ีง แงแน�
ไม้ ยองนา นองนา พลู้ ท่าน เซฺ่อ แฮง้ ปล่อง ฮูพลา ป่ี ล่าแง
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แนนอ� ยาว นองมู พลู้ ท่าน น้ียา่ นอง นืงบา เวอ จายล้า
ป่ี โว ฮาก เค้ ปาปาย แน บ่าท่าน โจ�

6 จ้าม ชี คู โว ชฺา้ง อางอี้ แน คลาซ้าง ออื อางอี้ แน กงา
กอกงาแย่ แง� จ้า ชฺา้ง อางบยา่ แน คลาซ้าง ออื บยา่ แน
กงาแย่ แง เป� 7 ชฺา้ง คาโคลาโค พลู้ ท่าน ออืยา่ นืงบา
เวอ เยง้ ชี ชี ล้อ แน ท่าน โว� นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน
บ่าท่าน โจ แน ฮาก เค้ ปาปาย แน บ่าท่าน โจ� ไม้ พาจาว
ม้า ชฺา้ง นืงบา เวอ ม่อนซ้า แน ท่าน ออืนา ลาก แง� 8 พา
จาว ม้า นองนา นอง กงา ซ้ีง ล้อบ่าปา ป่ี ล่า กงากา แง� ไม้
นองนา กูยา่งกูเจ้อ แน นอง จามปีน แน กงาไจ ออื จา ป่ี ล่า
แง� แน นองนา ฮากนา ปล่อง กงา ป่ี ล่าแง แนนอ� 9พระ
คัมภีร์ โยเ้วอ จ่ีต่าง แต้ม ชี ชี แม้แนยา้�
�ยา ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา นาบาตา ยา้ ป่ี ช�ี

ยาง นืงบา อางซืออางปลอง อางแม่น น้ียา่ ยางก้อง
กูญ่าม ยา้ จา แล แง��✡

10พาจาว ม้า น่าวา่ฮู ออืนา กอยา่ว ป่ี มาง ยา้ แน ชฺา้ง ออื
นา จฺ่าเกิง่ ป่ี มาง ยา้� แน ยา นองนา คาตา ยา้ กอยา่ว แฮง้
ป่ี ล่าง� ไม้ นองนา ฮากนา กงา ปล่อง ป่ี ล่าง แนนอ� กอ
ยา่ว แฮง้ แต่ ฮื่อ มอง บยา่ แน กอซ่ือ ออ่ก ล้า ชี แฮง้แม้แน
ยา้� 11พาจาว ม้า นองนา ฮาย พลู้ จา ป่ี ล่าแง� ไม้ นองนา
ฮากนา กูญ่าม แน ปล่อง กงา ป่ี ล่า แง แนนอ� นอง พลู้
ท่าน ยาว ไกงน้า ป่ี ยองนา ฮา้น ซฺาแล ป่ี ล่า ชี่ แฮ้ ยองนา
ฮาย พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ป่ี แง� 12 ยาว อามือ นอง
พาจาว มางนา ล่ากาน ปล่อง วา่ น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา ปล่อง แฮง้ แอ่ แน บ่าอา่� จ้า กาญ่าม โยเ้วอ ชฺา้ง อา
งบยา่ ออืนา คาตา ยา้ ฮาย พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ป่ีง
แง� 13 ยาว ชฺา้ง ออื นอง นืงบาอางแม่น แน กงามยา้ง คู
✡ 9:9 9:9 สดุดี 112:9
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เมอ ยองมือ พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูแง� ไม้ นอง
อางเลิง่ อางแม่น เจ่อ ชี แฮง้ แน นอง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้
ฮายเค่ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� แน นอง ยองนา แน ฮากนา
ปล่อง ชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้� 14 ยาว ยอ อางแบ คู นอ ชฺา้ง นื
งบาอางแม่น แน� ไม้ พาจาว ม้า นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ล่าง นอ� แฮง้ยา้ ยอง นองนา ลาก ล่าง น้ียา่ แน พาจาว
มางนา ป้า นองนา ก่ามป่อน ป่ี ป่ี ล่าง� 15พาจาว เวอ� ยีน่
ดี ยา้� นาง กงูนา ปล่อง ล่า ชี่ น้ียา่ นาบาตา บยา่ บ่าจ่ี ออ่ก
ลือ ป่ี ตอ กา แอ เคอ ยา้�

10
เปาโล ค่าตอง อางโต จ่ีแก้จ่าแล่ง ยา้ง

1กงา เปาโล เป� กงาพระเยซูครสิต์ มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้
ล่าง แฮง้ ไจ นองนา ป้า ล่า ปานา� ท่ือบ่า จ่ี กา แง กงา นอง
ก้อง ด้ืง เมอ กงา จ่ีต่าง น้ียา่ อางด่อ แน จ่ี แงแน� จ้า กงา
อางเวอ่ เวอ ด้ืง เมอ นองนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ล่า เมอ กงา
จ่ีต่าง แฮย้า่ อางโซ้ก แน� 2 กงา นองนา ป้า ล่าปานา แม่น
แน จ่ีวดี ไจ คูโว� ไม้ กงา เคอ ลือ เมอ นองนา เจิน้เจ้อ บ่า
กงาอี่บ่ากงาจ่ี ล่า กาน แนนอ� จ้า โครนิธ์ อางเมิง นู้ ชฺา้ง
ท่ือบา จา แง ไกง้นา จ่ี ล่าง ไกง้ยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ตานฮา อางจา ออื แม้แน จ่ีวดี ไจ แง แน� จาวา่แน ยอง
แฮ้แม้ จ่ี แลน แล่ คูยาว กงาม ชฺา้ง แฮ้ออืนา อี่ แฮง้นา บ่า
แค�

3กงู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี ไจ น้ียา่ กงู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง ออื แม้แน ต่อสู้ บ่าฮา เป� 4 ไม้ กงู อาวุธ ไจ น้ียา่ ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ อาวุธ ออืนา บ่าตู่ เป� กงู อาวุธ น้ียา่ พา
จาว มาง ล่าท่ี แฮง้ยา้� แน กงู อาวุธ น้ียา่ ชฺา้ง ออื ก่ามกืด
บ่าแม่น แฮง้ ก่างพยา ป่ี อางกงา เป� น้ีงยา้ กงูม มือ อาวุธ
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น้ีง ไจ ชฺา้ง พาจาว มางนา จ่ีเจ้ ออื ก่ามกืด แฮง้ ก่างพยา
แง� 5 แน ก้ามท้ือ อางมอง ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มางนา
บ่าป่ี แบ กงากา แฮง้ ก่างพยา แง� แน กงู ชฺา้ง ออื ก่ามกืด
แฮง้ พระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี แง� 6 ยาว น่อง โยเ้วอ
ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค ออื พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่
คู ยาว� จ้า ท่ือบา บ่าฮาย เค่ แน จา ยาว ไกง้ มือ ชฺา้ง แฮ้
ออืนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ีง�

7 อางเลิง่ ม้าม้า น้ีง ฮูย คู ปาว� อา่ซ่าง พระเยซูครสิต์
มาง ชฺา้ง แน เยง้ จ่าแล่ง อางซ่ืฺอ เยง้ แล่ โว� แน แบ โว
ไกง้ ยอง แม้แน ยา้ พระเยซูครสิต์ มาง ชฺา้ง เพล่อ แง� 8 น้ี
แม้แนยาว กงา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ล่าท่ี ป่ี ล่า ชี แฮง้ บยา่ แน
โอด่ จ่าแล่เวมิ กงา บ่าซ่าจอ เป� ไม้ นอง เจ่อ แฮง้ ก่างพยา
ป่ี ล่าง บ่าอา่� จ้า นองนา บยา่ แน เจ่อ แล ป่ี ล่าง เป� 9กงา
นองนา บ่าป่ี เยง้ ล่า ซ่ี� กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี ล่า ชี
น้ียา่ นองนา ฮาย แค ป่ี ล่า แงแน� 10 ท่ือบ่า จ่ี แง� �เปาโล
โจ้ดมาย โย้เวอ จ่ีต่าง แต้ม เมอ จ่ีต่าง อางโซ้ก แคคา แม้
แน� จ้า ยาง นู้เวอ จา เมอ ยา แค อางคา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี จอ
กา� แน� 11 ชฺา้ง น้ีแม้ จ่ี ชี ออื แบ ชี คู โว� ไกง้ เคอ ลือ
เมอ โจ้ดมาย โย้เวอ ไกง้ ล้อแม้ จา แง ไกง้ แฮ้แม้ยา้ นอง
ล้าก้า เวอ ฮา แง�

12 ไกง้ อางโต น้ียา่ ชฺา้ง ยอง อางโต ค่ีจ่าง แฮง้ โอด่ จ่า
แล่ง ออืก้อง บ่าเพ้ก จอ กา� ยอง อางมู น้ียา่ ชฺา้ง อางจ่าง
ออื ยองต่องยอง แน จ่ี โอด่ กาง ออื ชอ้ด ยา้� 13 จ้า ไกง้
แม้นบา แน บ่าโอ่ด จ่าแล่ เป� ไกงย้า่ พาจาว มาง ล่ากาน
วา่ ป่ี ล่าง แฮง้ ญา โอด่ แง� ล่ากาน น้ียา่ นองก้อง วา่ แฮง้
คาตา ยา้� 14 ยาว ไกง้ บ่ากงา จ่ีโอ่ด จ่าแล่ ลามลาม เป�
ไม้ ไกงย้า่ ต่องก่า เวอ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อางแม่น น้ีง
นองนา ม่า ลือ ล่า ชีม่าง เยด่ ยา้เป� น้ีแม้แนยาว ไกง้ นอง
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นา บ่ากงา บ่อซฺ้า ลือ ล่า ยาว ไกง้ จ่ีโอ่ด จ่าแล่ง ม้าม้า ยา้�
15 ไกง้ยา่ ไกง้ ล่ากาน วา่ น้ีงญา โอด่ จ่าแล่ง ฮาก ล่ากาน
วา่ ชี ชีออื บ่าโอ่ด เป� จ้า ไกง้ เยง้ แง นองมู น้ีง บยา่ แน
เจ่อ เค่ ยาว� นองมือ ไกงน้า ล่ากาน ปล่อง วา่ ล่า แง แน�
16 ยาว ไกง้ มือ ฮาก อางเมิง เวอ อา่ซ่าง มาง อางเลิง่ อาง
แม่น น้ีง บ่ากงา ป่าว กางซ้ืง โย้เวอ ป่าว กวา่ แอ แน� ไม้
ไกง้ ฮาก ล่ากาน วา่ ชี ชีแฮง้ บ่าโอ่ด ซ่ี� 17พระคัมภีร์ เวอ
น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �อา่ซ่าง จ่ีโอ่ด ซ่ีแง� จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง อางเลิง่ ฮา ชี ออื จ่ีโอด่ กาโน�� แน�✡

18 ชฺา้ง ค่าตอง นา โญกจ่าญ่อ จ่าแล่ง น้ียา่ จองไจ บ่าจา�
จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง ออืนา โญกญอ น้ียา่ จองไจ อางจา
ยา้�

11
เปาโล ศิษยเ์อก ม้าม้า บ่าอา่ ออืนา จ่ีเคอ ยา้ง

1 กงา ชฺา้ง อางจ่าง แม้แน อางอี้ จ่ี แล่ปานา� นอ อาง
โอ้ด น้า กงากา ยา้ลา� 2 นองมู น้ียา่ ยา่บี่อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
ออื ช้อดยา้� แน กงา ก่ามค่าน ฮา ชี แอ นองนา พระเยซู
ครสิต์ นา ยู้ ป่ี ล่าแง แน� ยาว กงา นองนา พระเยซูครสิต์
นา ญา ยู้ ป่ี ล่าซ่ี แง� ยาว กงา อา่ซ่าง มางนา นองนา บ่า
ป่ี ยา่ด แอ ป่ี ล่าซ่ี� 3 จ้า กงา นอง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ
แฮง้ วี นา วา้ม คา� กงา แค คา ฮาก นองนา จ้อบ ล่านา�
อื้อล้าง ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง เอวา นา จ้อบ อางบล่าบ
ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน� 4 ไม้ นอ ชฺา้ง บ่ากงา่บ่าเกิง แน ม่าอู่
บ ออื จ่ีต่าง แฮง้ ด้ืงน้า คูแง� ชฺา้ง แฮ้ออื นองนา พระเยซู
อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ล่าแง� จ้า ไกง้ นองนา ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮง้
นา บ่าตู่� แน ยอ นองนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
✡ 10:17 10:17 เยเรมีย์ 9:24
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มาง อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ ล่าแง� จ้า ไกง้ นองนา ม่าอูบ่ ล่าชี่
แฮง้นา บ่าตู่� แน ยอ นองนา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ม่าอูบ่
ล่าแง� จ้า ไกง้ นองนา ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮง้นา บ่าตู่�

5 ชฺา้ง แฮ้ออื เยง้ แง ค่าตอง ศิษย์เอก อางแม่น เลิน่เลิน่
แน� จ้า ม้าม้า น้ียา่ กงา ยอง ล่อบ่าปา แม่น เลิน่เลิน่ แล่
แง� 6 อางอา้ ยา้ กงา บ่าจ่ี ค่ี กา เวมิ จ้า กงา อางแบอางบู้
เป� นอง มือ ไกง้ วา่บู้ ล้า ชี แฮง้นา อางมยา้ง คู ยา้�

7กงา นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ม่า
ล่า เมอ นองนา เจิน้เจ้อ อางฮู่ บ่ายู่ ลา� ไม้ กงา ค่าตอง นา
บ่าโญกบ่าญ่อ จ่าแล่ จ้า นองนา โญกญอ จ่าล่าง� ยาว กงา
น้ีแม้ ฮา น้ียา่ อางซี ลา� 8 กงา ฮาก โบสถ์ ออืเมอ �ปู่น�
ชี แม้แนยา้� ไม้ กงา ยอง ก้อง พลู้ แฮง้ ยู้ ยาว นองนา ล่า
กาน วา่ ป่ี ล่าง� 9 กงา นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ กงา
อางเกิง่ ไจ ซ้ีง ออื บ่าจา แน ฮา เมอ� กงา นองนา เจิน้เจ้อ
บ่าป่า ล้า� ไม้ ครสิเตียนม้องน้าม มาซิโดเนีย แควน เวอ จา
ยลือ ชี ออื ซฺ้า ชี ล่า ป้าน่อ� กงา นองนา เจิน้เจ้อ บ่าฮาย ลา
บ้าบ ป่ี ล่า� ยาว กงา น้ีแม้แน ยา้ ฮาย แล แล่แง� 10 กงา
น้ีแม้แน จ่ีโอ่ด น้ียา่ อา่ซ่าง มาง กงานา บ่าม่าย วา่ง ป่ี ล่า
กงากา� กงา พระเยซูครสิต์ ล้าก้า นู้เวอ ก่ามค่าน ฮา แน
ประเทศ กรกี โย้เวอ อา่ซ่าง มางก้อง พลู้ บ่ายู่ แน� ยาว น้ี
ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า ยา้� 11 กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่ กงา นองนา
บ่าลาก ล่าลา� พาจาว ม้า อางแบ ยา้ กงา นองนา อางลาก
ล่า แน�

12 กงา ล้อแม้แน นองนา บ่าฮาย ลาบ้าบ ป่ี ล่าแง กงาม
แฮแ้ม้ ยา้ ฮาย แล แง� ไม้ ชฺา้ง อูจ่้าแล่ง ออืนา บ่าป่ี จ่ี ป่ี วา
ยองมู น้ียา่ ไกง้ แม้แน ล่ากาน วา่ ชี แน� 13 ไม้ ยองมู น้ียา่
ศิษยเ์อก ม้าม้า บ่าอา่ ออื ยา้� ยอ พระเยซูครสิต์ มาง ศิษย์
เอก แน ฮาจ่าแล่ ยาว ฮากนา จ้อบ กวา่ คูแง� 14 จ้า นืงบา
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บ่ากงาม่าน คา� ไม้ ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า ชฺา้ง ออืนา อาง
จ้อบ กงากา ยา เท่วาด่า อางแปล้นอางซ้า แน� 15 ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มาง ยา่เจ่น ออืยา่ ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี แฮง้
ฮากนา ม่าอูบ่ ออืยา้� ท่ือชา่งกานญา นืงบาบ่ากงาม่าน คา
ไม้ ชฺา้ง น้ีออื ฮากนา จ้อบ แง ยอ ชฺา้ง อางแม่น แน� ยาว
น่อง โยเ้วอ ยอง มือ ยอง บ่าแม่น ฮา ชงี วา ยา้ วีบ่่ากกงาไจ
แง�

เปาโล ยาง ลาบ้าบ ชี แฮง้ อูบ่น้า ป่ี ยา้ง
16กงา ท่ือเทอ ม่าย ล่าปานา กงานา ชฺา้ง อางจ่าง แน บ่า

เยง่ ล่าโจ� จ้า นอง แฮแ้ม้แน เยง้ ยาว กงานา ชฺา้ง อางจ่าง
ท่ือม่าง นา โอด้ แม้แน โอด้ ล่า คู โว� ไม้ กงาม อางอี้ กงา อู้
จ่าแล่ คาไล� 17 กงา อามือ ค่าตอง อางโต น้ีง โอด่ จ่าแล่ง
น้ียา่ กงา ชฺา้ง อางจ่าง แม้แน จ่ี แง� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง จ่ี แม้
แน บ่ากงา จ่ี เป� 18 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื อางบยา่ ยา้
โอ่ดจ่าแล่ คู แง� น้ีแม้แนยาว กงา คาตา แน โอด่ จ่าแล่
ปานา� 19นองมู ชฺา้ง อางจ่าง ออืนา โอด้ น้า กงา กาง น้ียา่
นองมู น้ียา่ นาบาตา ล่า แอน้ แง� 20 ชฺา้ง ม่าอูบ่จ่ีต่าง อาง
ซี ม่าอูบ่ ออื นองนา ยอง ยา่เจ่น แม้แน เพล่อ ป่ี ล่าง� ยาว
นอง มือ ซอ คูง แง� ยอง นอง พลู้ แฮง้ จ้อบ ยู้ ล่าเวมิ นอ
เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี� ยอง นองนา บ้าเจอ จ่ี ล่าเวมิ นอ เจิน้เจ้อ
บ่าพอ� ยอง นองนา แมก่า เวอ ทาก ล่าเวมิ นอ อางซอ�
21 ยาว กงา ซฺ่าจอ คา กงา แฮ้แม้แน บ่าฮา กงา กาง แฮง้
นา�
ชฺา้ง อางจ่าง แม้แน จ่ี ป่ี ล่าแง แนยาว น้ีแม้ เป� ยอง บ้า

เจอ อางเลิง่ โอด่ จอ กาแง กงาม มือ แฮ้ เลิง่ อางโอ่ด จอ
กา� 22 ยอ ฮบีรูชฺา้ง* ลา� กงาม ท่ือชา่งกานญา� ยอ อสิ
* 11:22 11:22 ฮบีรูชฺา้ง น้ียา่ อสิราเอลชฺา้ง� ยวิชฺา้ง ออืนา อางเม้ง ฮา้ว ยา้ง�
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ราเอลชฺา้ง ลา� กงาม ท่ือชา่งกานญา� ยอ อบัราฮมั อาง
เจ้อ ลา� กงาม ท่ือชา่งกานญา� 23 ยอ พระเยซูครสิต์ มาง
นา ล่ากานวา่ป่ีฮู มาง ลา� (กงา เปิดบา แม้แน จ่ี ชามา�
กงา แฮ้ล่อบ่าปา ยา้ เพล่อ แง� กงา ยอง ล่อบ่าปา ล่ากาน
อางฮา่น วา่ย บยา่ แล่ง� คอก เวมิ อางเลิง้ กาย้า ชูย ล้อง
ล่าง� นาบาตา ยา้ ต่ือชกื ล่าง ยาว ป้าดจา ซ้ีฺ แน อาล้อเทอ
นามบ่าแบ� 24 ยวิชฺา้ง ออื กงานา 5 เทอ ชกื ล่าแง� กาเท
อกา ชกื น้ียา่ 39 ก้าม กา� 25 ตูลู้ง 3 เทอ ต่ือ ล่าง� ลอบา
ท่ือเทอ จาน ล่าง� กงา ล้องตา กวา่ เมอ 3 เทอ ยา้ ก่างพยา
ปล่าก แง� ยาว ท่ือเทอ จา แง ทะเล คล้าว เวอ ท่ือค่ี ท่ือนืง
ปู้ย กวา่ แอ� 26 กงา แก้บ้า ยอ่ เมอ ไลเทอ ยา้ ตูกพานลา
บ้าบ แอ ป้าดจา ซ้ีฺ ยา้� ไม้ กงา แก้บ้า ยอ่ เมอ กาเทอกา
ล้างทู้ม แง� กาเทอกา ค่าโม่ยค่ามโจน นา มยา้ง แง� กาเท
อกา ยวิชฺา้ง กงานา เม้อ ล่าง ออืนา มยา้ง แง� กาเทอกา ยวิ
ชฺา้งบ่าอา่ กงานา เม้อ ล่าง ออืนา มยา้ง แง� กาเทอกา กงา
อางเมิง คล้าว โยเ้วอ ป้าดจา ซ้ีฺ ยา้� กาเทอกา กงา ซ่องก่อ
งอางเวอ่ โย้เวอ ป้าดจา ซ้ีฺ ยา้� กาเทอกา กงา ทะเล โย้เวอ
ป้าดจา ซ้ีฺ ยา้� กาเทอกา กงา ชฺา้ง ครสิเตียน ม้าม้า บ่าอา่
ออื ปาปาย ป้าดจา ซ้ีฺ ยา้� 27 กงา นาบาตา ยา้ ล่ากาน อาง
ฮา่น วา่ แง� บ่ากงา ยู่ แน ไลเทอ ยา้� ฮา่งแบ่ ล้างแบ่ เวมิ
ไลเทอ ยา้ ฮา่งจฺ่าเกิง่จ่ืฺง แง� ชอ่จือ ค่าลาว ตูม เซฺ่อ บ่าจา�

28 ยาว อางเลิง่ กงานา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าง น้ียา่
อางเลิง่ น้ีออื แอ่ แน บ่าอา่� จ้า กงา ครสิเตียนม้องน้าม
ออืนา นาบาตา ยา้ พี้ล้อง แง� 29 อา่ซ่าง ด่อยา่ แง� กงา
คาตา ยา้ ด่อยา่ เค่ แน� อา่ซ่าง จา แง ฮาก อางบล่าบ ชา่ง
ฮา ป่ี ยาว กงา บ่าพี่บ่าล่อง แน�

30 ยาว กงานา โอด่ ป่ี ล่าง แนยาว� กงา อางเลิง่ อางด่
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ออางยา่ น้ีงญา โอด่ แง� 31พาจาว พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง อางโบง้� ชฺา้ง ออื สรรเสรญิ ฮา ซูม ม้า อางแบ กงา บ่า
กงา จ้อบ แน�

32 กงา ดามัสกัส อางเมิง เวอ ด้ืง เมอ� ผู้วา่ ท่ือม่าง จา
แง ยางนา ก่าซ้าด อาเรทัส ผู้วา่ แช้ เพล่อ ป่ีชี�่ ผู้วา่ น้ีม้า
ตาฮา้น ออืนา ม่าย อางเมิง ล้องก้อ โย้เวอ กงานา ล่อ ชู ป่ี
ล่าง� 33 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง กงานา ซ้าล้อง เวอ กาน ล่า
ยาว อางเมิง ก้ามท้ือ ป่อง โย้เวอ กล่ามกล่าม แน คลา ลู่ง
ลือ ป่ี ล่าง� แฮง้ยา้ กงาม ยางนา ฮื่น ปูน แล่ แอ�่

12
พาจาว มาง เปาโล นา ม้างม้าเจ้อ มยา้ง ป่ีง ยา้ง

1 กงา จ่ีโอ่ด แล แล่ แน เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เวมิ� จ้า
กงา แมบืน* แม้แน มยา้ง ชี แฮง้ แน พาจาว กงู จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง† แบ ป่ี ล่าง น้ีง จ่ีโอ่ด แล แล่ง� 2 ค่าพ่าย่า ท่ือม่าง จา
แง� ยา พระเยซูครสิต์ มางนา นืงบาอางช�ี ‡ แน ค้าแต้
14 ปี โย้เวอ พาจาว ม้า ยางนา �มู่งท่า อางมอง เลิน่เลิน่�
โยเ้วอ ซ่ืฺยแล ช�ี (ยาง อางโต แฮง้นา ซ่ืฺยแล ชี ล่า อา้ว ยาง
อางค่องอางล้า มางนา ซ่ืฺยแล ชี ล่า กงาม บ่าแบ� พาจาว
มาง ญา อางแบ แน�� 3ยาว กงา ท่ือเทอ ม่า ล่าแน ชฺา้ง น้ี
มางนา มู่งท่า เวอ ซ่ืฺย แลน ช�ี (ยาง อางโต แฮง้นา ซ่ืฺยแล
ชี ล่า อา้ว ยาง อางค่องอางล้า มางนา ซ่ืฺยแล ชี ล่า กงาม
บ่าแบ� พาจาว มาง ญา อางแบ แน�� 4 ยา จ่ีต่าง บ่าม่า

* 12:1 12:1 แมบืน น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง นา จ่ีชา่ง เมอ ฮา มยา้ง ป่ี ยา้ง�
† 12:1 12:1 อางเลิง่ ม้าม้า โชง ชี ชยีา้ง พอง แบ ป่ี แง� ‡ 12:2 12:2
กงา ค่าพ่ายา่ ท่ือม่าง นา อางแบ ยา พระเยซูครสิต์ มางนา นืงบาอางช�ี น้ียา่
เปาโล ค่าตอง อางโต นา ฮา้ว จ่าแล่ง ยา้ง�
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ล่าตอ กาง ออื กยา่ ช�ี (จ่ีต่าง น้ีออื ยา่ ชฺา้ง ออื บ่าจ่ี เคอ
กงากา เย�� 5 กงา ชฺา้ง น้ีมางนา จ่ีโอ่ด แน� จ้า กงา อาง
โต น้ีง บ่าโอ่ด จ่าแล่ เป� ยาว กงา โอด่ แง แนยาว กงา
อางด่ออางยา่ อางเลิง่ น้ีงญา โอด่ แง� 6 กงา อางโต น้ีง จ่ี
โอ่ด แล่ ซ่ี เวมิ กงา ชฺา้ง อางจ่าง แม้แน บ่าเพล่อ� ไม้ กงา
ชา โอด่ น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า น้อ� จ้า กงา แฮแ้ม้ บ่าฮา� ไม้
ชฺา้ง กงา ฮา ล้า ชี ออื อางมยา้ง กางซ้ืง ออืนา� กงา ฮา ล้า
ชี แฮง้ ล่อบ่าปา แน บ่าจ่ีโอด่ ป่ี ซ่ี�

7 พาจาว ม้า กงานา มู่งท่า แฮง้ มยา้ง ป่ี ล่าง� แนยาว
พาจาว ม้า กงานา ชฺา้ง โอด่ อางคา บ่าป่ี เพล่อ ล่า� ยา กงา
นา พ่าญาด เพล่อ ด้ากยา้ง ป่ี ล่าง จ่ีกู่ ชาว ชี แม้แน ยา้�
ยาว จ่ีกู่ น้ียา่ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ไจ กงานา ฮาย ลา
บ้าบ ป่ี ล่าง แฮง้ยา้� น้ีงยา้ กงา อางโต น้ีง บ่าจ่ี โอ่ดจ่าแล่
น้ียา่� 8 ยาว กงาม มือ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา 3 เทอ ป้า แอ�
กงา อางโต นู้เวอ พ่าญาด จ่ีกู่ แม้แน ชาว ชี่ น้ีง ปล่อง ยู้
ออ่ก ล่าปาว แน� 9 ยาว ยา น้ีแม้แน ม่า ล่าง� �กงา ลาก
ซ่ืงกงา่กยา้ น้ียา่ นางก้อง น้ีล่อ แน จา เวมิ กงา คางญา�
นาง ด่อยา่ เมอ ชฺา้ง ออืนา กงามยา้ง ป่ี แง กงา ล่าท่ี น้ียา่
อางฮื่อ แน�� น้ีงยา้ กงา ค่าตอง อางด่ออางยา่ แฮง้ จ่ีโอด่
จ่าแล่ น้ีง กยา่ง แง� ไม้ กงา ด่อยา่ เมอ พระเยซูครสิต์ ล่า
ท่ี น้ีง กงานา ฮาย แก่นคา ป่ี ล่าง น้อ� 10 น้ีงยา้ กงา พระ
เยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี เมอ� กงา อางโต น้ีง ด่อยา่ ฮาก
ฮูยา้ ล่า เมอ� อางตูกอางพาน ตอล้า เมอ� ฮาก เค่คาม ล่า
เมอ� อางยา่กอางกาบ อางเลิง่ น้ีออื ตอล้า เมอ กงา กยา่
งม่อนซ้า แง� ไม้ กงา ล้อม้อก แน ด่อยา่ แง กงาม แฮม้้อก
ยา้ แก่นคา เค่ แง�

เปาโล โครนิธ์ อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ลาก
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ยา้ง
11กงา ชฺา้ง อางจ่าง แม้แน จ่ี โอด่ น้ียา่ นองมู น้ีง กงานา

เค้ จ่ี ป่ี ล่าง น้อ� ม้าม้า ยา้ง นองมู น้ียา่ กงานา จ่ี โญกญอ
จ่า ล่า แล่� ไม้ กงา อางโต น้ีง บ่าแม่น คา เวมิ กงาม �ศิษย์
เอก ม้าม้า บ่าอา่� แฮอ้อื ล่อบ่าปา แน บ่าอี เป� 12กงา นอง
ก้อง ด้ืง เมอ กงา โอด้ ยาว ฮายแบ ป่ี ล่ายา่ กงา ศิษย์เอก
ม้าม้า แน� กงา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮาย ฮู ป่ี ล่า
ยา่� 13 กงา นองนา ปล่อง ล่า ชี่ น้ียา่ กงา ฮาก โบสถ์ เวอ
ปล่อง ชี่ แฮง้แม้แน ยา้� จ้า บ่าตู่ น้ียา่ กงา นองนา เจิน้เจ้อ
บ่ายู่ ล่าง แฮง้ยา้� ยาว ม่า ล่าว แล กงา น้ีแม้ ฮา น้ียา่ อา
งบล่าบ ลา� จาวา่แน น้ีแม้แนยาว กงาม ซ้ีฺน ชี แน อางลาบ
จ่าแล่ ยา้�

14ยาว น้ีเทอ กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง น้ียา่ ครัง้ท่ี 3 มาง
ยา้� กงา นองนา เจิน้เจ้อ บ่ายู่ ล่า� ยาว กงา นอง อางเกิ่
งอางก้อ ออื บ่ากงา ซ้ี� จ้า กงา นองนา กงานา ลาก ป่ี ล่า
ซ่ีค้า� ไม้ อางบา อางโบ้ง น้ียา่ ค่าตอง อางยา่ ก้อง เจิน้เจ้อ
ป้าย บ่าซูม� จ้า อางยา่ น้ียา่ ค่าตอง อางบา อางโบ้ง ก้อง
ป้าย อางซูม ยา้� 15ยาว กงายา่ กงาก้อง ค้าจา ออื แน กงา
อางโต น้ีง นองนา อางป่ี ล่า กงากา� จ้า กงา นองนา บยา่
แน ลาก ล่าเมอ� นอง กงานา ลาก ล่าง แฮ้ อี เค่ ล่า ล้อแม้
เวอ�

16 อา่ซ่าง มาง อางแบ แอน่ญา กงา นอง อางเกิง่อางก้อ
แฮง้ บ่ากงา ยู้ แน� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า จ่ี กาง กงา ชฺา้ง อางแอ้
น นองมู นา จ้อบ ยาว ชูย ชี ล่าง แน� 17 กงา ชฺา้ง นองก้อง
ซฺาลือ ป่ี ชี ออืนา กงา ล้อมาง นา ม่า นอง อางเกิง่ แฮง้ ยู้ ป่ี
ล่า ช�ี 18 กงา ทิตัส นา ป้า นองนา บ่อซฺ้า ลือ ป่ี ล่าง� แน
ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือม่าง ยางก้อง เค่ ลือ ป่ี แอ�่ ทิตัส
นอง อางเกิง่ แฮง้ บ่ายู่ อา่ลา� นอ อางแบ ยา้ ทิตัส ไกง้ ท่ือ



2 โครนิธ์ 12:19 xxxiv 2 โครนิธ์ 13:2

เจ่อ กา แน เยง้ แง� แน พาจาว มาง ล่ากาน แฮง้ ท่ือชา่ง
กานญา วา่ แง�

19คาโคลาโค ไกง้ แต้ม ชี น้ียา่ นอง เยง้ กานยาว ไกง้ ค่า
ตอง นา อางซี ปล่องปูน จ่า ป่ี แล่ง ลา� ครสิเตียนม้องน้าม
ไกง้ ลาก ออื เวอ ไกง้ พระเยซูครสิต์ มาง ยา่เจ่น แน พาจาว
ม้า ไกงน้า พีญ่่าน เพล่อ ล่า อางกงา เป� กงา ม่ายแบ ป่ี ล่า
วา่ ม้างม้าเจ้อ ไกง้ ฮาย ล้า ชี น้ียา่ นองนา ปล่อง ล่าง เป�
20ยาว กงา นองนา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ กงา แค คา กงา อางโต น้ี
ยา่ นอง เพล่อ ป่ี ล่า ซ่ี แม้แน บ่าเพล่อ แน นอ กงา เพล่อ ป่ี
ซ่ี แม้แน บ่าเพล่อ แน� ยาว กงา นองมู ซี กาง แฮง้� เจอ
ค้อย กางออื� ไล้กาน กางออื� ตานฮา อางเลิง่ ออื� ฮาก
อางเลิง่ ค่าว จ่ี กางออื� ออ่นจ่าแล่ง ออื� แน อางซืกอาง
ซาก อางเลิง่ ออืนา มยา้ง นา แค คา� 21 กงา นองก้อง ท่ือ
เทอ ลือ บ่อ แล่ เมอ กงา แค คา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ
ซฺ่าจอ แล่นา� ไม้ นอ จ่ีวีดกงา่เกิง้ แน บ่าไจ คู วา� กาเท
อกา กงา นืงบาชูม่ ล่า นามบ่าแบ ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง นื
งบา บ่าเพ่น ยอ อางเลิง่ อางโซอางซา ฮา ช�ี ป้องก้า ตาน
ฮา อางเลิง่ อางซี ฮา ช�ี

13
จ่ีต่าง ม่า แล่ม ป่ี ออื แน ต่องลีน เวอ ม่าอูบ่ ยา่ง

1 น้ีเทอ กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง น้ียา่ ครัง้ท่ี 3 มาง ยา้�
พระคัมภีร์ โย้เวอ จ่ีต่าง แต้ม กาน ชี ชี น้ีแม้แน� �อาง
ซี ฮาย ยาว พี่ญ่าน 2-3 คู่น จา เมินญา อางเลิง่ อางซี แฮ้
อางเลิง่ ม้าม้า แน��✡

2กงา นองก้อง ครัง้ท่ี 2 ด้ืง ลือ เมอ กงา นองนา อางบล่า
บ ฮา แฮง้ ม่าย วา่ง ป่ี ล่ายา่� กาญ่าม โย้เวอ กงา ครัง้ท่ี 3
✡ 13:1 13:1 เฉลยธรรมบัญญัติ 19:15
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ชา ลือ นู้เวอ กงา นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่าปานา นอง อางบ
ล่าบ ฮา แฮง้ บ่าวา่ง ยาว กงา นองนา วี่บ่ากไจ ป่ี ล่าแน�
3 กงา น้ีแม้ ชา ฮา น้ียา่ นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ี แง พระเยซู
ครสิต์ กงานา จ่ี ป่ี ล่าง แงแน� ยาว พระเยซูครสิต์ แคอาง
คา บ่าอา่ แน นองมู นา บ้าเจอ ฮา ล่าเวมิ อางกงา� 4 อา
งอา้ ยา้ พระเยซูครสิต์ นา ไม้กางเขน เวอ ต่ือต้ีด ซ้ีฺ ป่ี เมอ
ฮาก ยางนา อางด่ออางยา่ แน ฮู คู เวมิ� พาจาว ม้า ยาง ล่า
ท่ี แฮง้ ไจ พระเยซู นา ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี ชี�่ ยาว ยา ซ้ีฺนืง บ่า
จา กาน� ท่ือชา่งกานญา ไกงน้า ฮาก อางด่ออางยา่ แน ฮู
ล่าเวมิ� จ้า นอ กงา มยา้ง คูแง ไกง้ พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้
ไจ จ่ีวดีไจ แงแน�

5 แม่น แน เย้งฮู แล่วแล ค่าตอง อางโต น้ียา่ พระเยซู
ครสิต์ นา ม้าม้า ยา้ล่า เจ่อ คู แงแน� นอ บ่าแบ ล่า พระ
เยซูครสิต์ ยา่ นอง นืงบา โย้เวอ จา แงแน� จ้า พระเยซู
ครสิต์ นอง นืงบา โยเ้วอ บ่าจา ยาว นอยา่ ยางนา ม้าม้า แน
บ่าเจ่อ คู� 6 จ้า กงา เยง้ แง นอยา่ อางแบ กงายา่ พระเยซู
ครสิต์ ศิษย์เอก ม้าม้า มาง แน� 7 ยาว ไกง้ พาจาว มางนา
อธษิฐาน ฮา ป้า น้ียา่ นองมู น้ีงนา เจิน้เจ้อ อางซี บ่าป่ี ฮา ป่ี
ล่า แน เป� ไกงย้า่ พระเยซูครสิต์ มางนา เจ่อ แฮง้แม้แน
จ่ีวดี ไจ ชี แน ฮากนา ฮายฮู ป่ีง บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื
กงานา ศิษยเ์อก บ่าอา่ แน ฮา ล่าเวมิ� กงา นองนา อางเลิง่
อางแม่น ออื ฮา ป่ี ล่า ซ่ีแง� 8แน ไกง้ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่
ออื บ่าฮา จ้า ไกงย้า่ อางเลิง่ ม้าม้า ออื ฮา กาน แง� 9 ไกง้ ด่
อยา่ เมอ นองมู น้ีง แก่นคา เค่ น้ียา่ ไกง้ กยา่ง แง� แน ไกง้
พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ยาว ป้า แอ นองนา อางอา้น
แฮง้ ล่อบ่าปา แน แก่นคา แน เจ่อ แล ป่ี ล่า ปาว� 10 กงา
นองนา ชา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ นองนา น้ีเลิง่ แต้ม เคอ ล่าง น้ี
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ยา่� ไม้ เคิน ลือ เมอ กงา นองนา บ่ากงา อี่ ล่า กาน แนนอ�
ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง กงานา ล่าท่ี ป่ี ล่า ชี น้ียา่ นองนา นืงบา
แฮง่ ป่ี ล่าง แนนอ� นองนา ฮาย นืงบาด่อ ป่ี ล่าง บ่าอา่ เป�

โจ้ดมาย จ่ีต่าง ต่องลีน ยา่ง
11 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว

มาง จ่ีวดี ไจ ป่ี ซ่ี แม้แน แม่น แน จ่ีวดี ไจ คู โว� กงา ป้า ฮา
ป่ี ล่าง แม้แน ฮา คู โว� แน นืงบา ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพ
ล่อ คู โว� ไม้ นอง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง คูเมอ จาบื่อด้ืงบื้อ แน ด้ืง
ป่ี ล่าง แนนอ� ยาว พาจาว ชฺา้ง ออืนา ลาก มาง แน ชฺา้ง
ออืนา ฮาย จาบื่อด้ืงบื้อ แน จา ป่ี มาง นองก้อง ด้ืง แง�

12 ครสิเตียนม้องน้าม ออื เวอ� มยา้ง ลางกา เมอ เป-ลอ
ลางกา โว� ไม้ เป-ลอ ลางกา น้ียา่ ฮา แบ ป่ี แง ลากฮูม ลาง
กา แงแน� 13ยาว นู้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค ออื
กงานา ม่า นองนา ม่า ป่ี ล่าแง� ยอง คาโคลาโค น้ียา่ นอง
นา โมง ล่าง แงแน�

14พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลากซ่ื
งกงา่กยา้ ปาว� พาจาว เวอ� ยองนา ลาก ปาว� แน อางค่
องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เวอ� ยองนา ฮาย ท่ือลู่มท่ือเจ่อ
กาแน เพล่อ ป่ี ปาว�
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