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เปาโล กาลาเทีย อางเมิง เวอ
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ

ชยีา้ง
กาลาเทีย

เปาโล โจ้ดมาย แต้ม กาลาเทีย แควน โย้เวอ ครสิเตียน
ชฺา้ง ออืนา ป่ีชี่ น้ียา่� ยองก้อง อางเลิง่ อางตูกอางพาน ไลย่
างไลเจ้อ ตอล้า ชี ออื จ่ีเคอ แง� เปาโล กาลาเทีย แควน
โยเ้วอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ป่าวม่า แลง ญา�
แน แฮญ้่ามเมอ กาลาเทีย แควน โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง น้ี
ยา่ ไลมู้ ยา้ จา แง� ไม้ เปาโล กาลาเทีย แควน โย้เวอ ค่อง
ออืก้อง ออ้งแล พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ป่าวม่า
แล ป้าน่อ� ยาว น่อง นู้เวอ ยวิชฺา้ง ท่ือมู จา แง� กาลาเทีย
แควน โย้เวอ ม่าอู่บ แล คูช�ี ยอง ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ พระ
เยซูครสิต์ ม่าอู่บจ่ีต่าง ม้าม้า แฮง้นา บ่าตู่� ยาว อางเลิง่
น้ีเลิง่ นาบาตา อางเลิง่ ปีนแตปีนนา� ไม้ น้ีเลิง่ ม่าแบ ป่ีง
ครสิเตียนชฺา้ง ม้าม้า ออืยา่ อา่ซ่าง แน� อางเลิง่ น้ีเลิง่ ตอ
ล้า เมอ เปาโล กาลาเทีย แควน โยเ้วอ บ่าแล กงากา� น้ีงยา้
เปาโล มือ โจ้ดมาย น้ีชา่บ้าบ ก้อง อางเลิง่ น้ีเลิง่ นา เจ้ง แน
แต้ม เคอ แง� อา่จ่าม ยา อางเลิง่ อางตูกอางพาน ตอล้า
ชี ออื ไลเลิง่ ยา้ แต้ม เคอ แล่ชี�่ แน เปาโล ยาง โจ้ดมาย
ท่ือบ่า ออืก้อง อางเลิง่ อางตูกอางพาน น้ีออืนา ไลเทอ ยา้ จ่ี
เคอ แล่ชี�่

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
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1กงา เปาโล พระเยซูครสิต์ ศิษยเ์อก ม่าง ยา้� กงา ศิษย์
เอก เพล่อ ชี่น้ี ชฺา้ง ออื แช้ยู้ ล่าชี่ บ่าอา่� แน ชฺา้ง น้ียา่ อา่
ซ่าง มาง กงานา บ่ากงา แช้ยู้ ล่า� จ้า กงา ศิษย์เอก เพล่อ
ชี่ น้ี� ไม้ พระเยซูครสิต์ แน พาจาว มางเยด่ กงานา แช้ยู้
ล่า ป้าน่อ� พาจาว น้ีม้า กงู อางโบ้ง มาง ยา้� แน ยา พระ
เยซู นา ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ มาง ยา้�

2 กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าง� ไม้ นองมู น้ียา่ กา
ลาเทีย แควน โยเ้วอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืน้อ� ยาว ครสิเตียน
ม้องน้าม คาโคลาโค กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง คูชี อมื กงานา
ม่าย นองนา ม่า ป่ี ล่าง� ยอ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน�

3พาจาว กงู อางโบง้ มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวี
ดอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว� แน ยอง
นา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว� 4 พระเยซูครสิต์
กงู อางบล่าบ แฮง้ ปาปาย ยา้ ซ้ีฺ ช�ี ไม้ กงูนา ปล่อง อามือ
อางนืงอางญ่าม บ่าแม่น นู้เวอ อางบล่าบ กงาปูน ป่ี ล่าง
แนนอ� ยาว น้ียา่ พาจาว กงู อางโบง้ มาง เพล่อ ป่ี ซ่ีง แฮง้
แม้แน ยา้ เพลิน่ ช�ี 5พาจาว เวอ� สรรเสรญิจ่ีต่าง กงาบู้
แล โว� อาเมน�

ม่าอูบ่จ่ีต่าง ม้าม้า ยา้ง
6 กงา บ่าแบเคอ กานอ นองมู น้ียา่ พาจาว นองนา แช้ยู้

ล่าชี่ แฮม้างนา อางไวอ่างคยา้ง แน วี ยาว ฮาก ม่าอูบ่จ่ีต่าง
ออืนา เจ่อ คูชี แน� พาจาว น้ีม้า พระเยซูครสิต์ นา ไจ นอง
นา ฮา้ว ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี ล่าชี่ มาง
ยา้� ยาว พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา นองนา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง น้อ�
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7 กานแตว ม่าอู่บจ่ีต่าง กาบ่ากาเจ้อ กงูนา อางบล่าบ ฮา
ปูน ป่ี ล่าง น้ียา่ บ่าจา แล่ก้าน� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง�
นองนา ฮา นืงบาต่อง ซืกซาก ป่ี ล่าชี�่ แน ยองมู น้ียา่ พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ อางแม่น น้ีง อางซ่ืฺอ แต่ง คูช�ี ยาว ยอง
อางเลิง่ อางซ่ืฺอ แต่ง คูชี น้ียา่ พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อาง
แม่น น้ีงนา ฮาย เพ่น ป่ี แง� 8 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ จาคา
ป่ีว อา่ซ่าง นองนา ม่าอู่บ ล่าแง� จาวา่แน กงู นองนา ม่า
อู่บ ล่าชี่ แฮง้นา บ่าตู่ ยาว� ชฺา้ง แฮ้ม้า อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ี
ว� กงู อางมู ล่าอา้ว เท่วาด่า ออื อางมู เวมิ จาคาป่ีว� ล่า
ลูก กงากลา วี่บ่ากกงาไจ แล ป่ี โว� 9 ยาว อาม้ือ กงายา่
กงู นองนา อางด่า เวอ ม่า ล่าชี่ แฮง้แม้แน ท่ือเทอ จ่ี แล่
ปานา� อา่ซ่าง นองนา ม่าอู่บ ล่าแง� จาวา่แน นอง ม่าอู่บ
จ่ีต่าง นอง ต่องก่าต่าง เจ่อ ชี แฮง้นา บ่าตู่ ยาว� ชฺา้ง นอง
นา ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ม่าอู่บ ล่าชี่ มางนา ล่าลูก กงากลา วี่
บ่ากกงาไจ แล ป่ี โว�

10นอง เยง้ กานยาว กงา น้ีแม้แน จ่ี น้ียา่� กงา ค่องชา่ง
ออืนา นืงบาจาบ ป่ี ซ่ีง ลา� อา้ว พาจาว มางนา นืงบาจาบ
ป่ีซ่ี แง� กงายา่ พาจาว มางนา นืงบาจาบ ป่ีซ่ี แง� นอ น้ี
แม้แน เยง้ คูง ล้า� กงา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา ค่องชา่ง ออืนา
กงานา ซอ ป่ี ล่าง แน� บ่าอา่ เป� จาวา่แน กงา ค่องชา่ง
ออืนา กงานา ซอ ป่ี ล่าซ่ีง แน ยาว� กงา พระเยซูครสิต์ นา
ล่ากาน บ่าวา่ ป่ี เป�

พาจาว มาง เปาโล นา แชยู้้ ชยีา้ง
11ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงายา่ นองนา น้ีแม้แน

ม่าแบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า
อู่บ ล่าชี่ น้ียา่ ชฺา้ง ก่ามกืด เวอ จายล้า บ่าอา่ แน� 12 แน
ชฺา้ง ออื อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง มาง กงานา อางเลิง่ อางแม่น
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น้ีง บ่ากงา ป่ี ล่า� แน อา่ซ่าง มาง บ่ากงาม่าบ่ากงาอูบ่ ล่า�
จ้า กงานา อางเลิง่ อางแม่น น้ีง กงาแบ กงามยา้ง ป่ี ล่าชี่
ม้า พระเยซูครสิต์ ยา้เป�

13นองมู น้ีง อางแบ ยา้ ค้าแต้ กงา บ้าเจอล้อแม้ จ่ีวดี ไจ
แงแน� ค้าแต้ กงายา่ ยวิชฺา้ง ออื ศาสนา แฮง้ ปีนแตปีน
นา ยา้ ฮา เค่ แง� กงา ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ซ่ืงกงา่บ่าก
ยา่� จ้า ปีนแตปีนนา ยา้ เค่ คาม แง� แน กงา กูยา่งกูเจ้อ
ยา้ ฮา ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ก่างพยา ป่ี แง� 14แฮญ้่ามเมอ
ยวิชฺา้ง กงา อางชา่ง ปีนเดว กาง ออื อางมู นู้เวอ� กงา ฮาก
ล่อบ่าปา ยวิชฺา้ง ออื ศาสนา แฮง้ ฮา เค่ แง� แน กงายา่ ปีน
แตปีนนา ยา้ อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง อางล้ีบอางล่าว ฮา ล้า คูชี แฮง้
ฮา เค่ แง�

15 จ้า พาจาว ม้า กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� ยา กงา
อา่บา ป่องปอง คล้าว โย้เวอ ด้ืง เมอ จาย ยา้ กงานา แช้
ยู้ ล่าง� แน ยา กงานา ฮา้ว ยางนา ล่ากาน วา่ยป่ี ป่ี ล่า
แง� 16 ยาว พาจาว ม้า กงานา ยาง อางยา่ยา่ค่า มางนา
กงามยา้ง ป่ี ล่าง ญ้า แน แบกงา ป่ี ล่าง ญ้า� ไม้ กงานา
ยาง อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ป่าว ม่าอูบ่ ป่ี
ล่าง แนนอ� ยาว พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น น้ียา่ พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ยา้� แน พระเยซูครสิต์ พาจาวอาง
ยา่ ม่าง ยา้�
ยาว แฮญ้่าม เมอ กงายา่ อา่ซ่าง มางนา บ่ากงาน้าบ่ากงา

ท้าม บ้าเจอล้อแม้ ฮาย วา แน� 17 แน กงายา่ เยรูซาเล็ม
อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง กงา ฮู่ เวอ พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ชี
ออืนา บ่ากงาน้าบ่ากงาท้าม แล บ้าเจอล้อแม้ ฮาย วา แน�
จ้า กงา ซฺ้อก ยา้ ประเทศ อาระเบีย โย้เวอ แลน แอ� ยาว
น่อง เวอ กงาม ดามัสกัส อางเมิง โยเ้วอ พ่าว ลืน แล่แอ�่

18 ยาว น่อง นู้เวอ 3 ปี จา ยล้า แล่ ยาว กงาม มือ
เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เปโตร นา บ่อซฺ้า แล แอ� แน
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ยางก้อง 15 นืง ด้ืง แอ� 19 กงายา่ ศิษย์ ท่ือบ่า ออืนา บ่า
กงา มยา้ง� จ้า ยากอบ นา ท่ือม่าง ญา กงามยา้ง แอ� ยาก
อบ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางแพ้ มาง ยา้�

20พาจาว ม้า อางแบ ยา้ กงา อางเลิง่ คาโคลาโค แต้ม ชี
น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า� กงา บ่ากงา จ้อบ แน�

21 ยาว น่อง นู้เวอ กงาม มือ ซีเรยี แควน แน ซีลีเซีย
แควน โยเ้วอ แลน แอ�

22 แฮญ้่ามเมอ ยูเดีย แควน โย้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม
ออืยา่ กงานา อา่ซ่าง มาง ม้าม้า แน บ่าแบล่ากงา กา�
23 ยองมู น้ียา่ ฮาก น้ีแม้แน จ่ี กาง แฮง้นา กงากยา่ กาน
ช�ี �ค้าแต้ เวอ ชฺา้ง กงูนา เค่คาม ล่า ชี่ แฮ้ม้า� แน กงู
นา พระเยซู นา บ่าป่ี เจ่อ ล่าง แฮ้ม้า� อามือ ยา พระเยซู
อางเลิง่ แฮง้ ค่องชา่ง ออืนา ป่าว ม่าอูบ่ ช�ี แน ค่องชา่ง ออื
นา ม่า พระเยซู นา เจ่อ ป่ีชี�่� แน� 24 ยาว น้ีงยา้ ยอง พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูแง� ไม้ กงายา่ นืงบาเพ่น พระ
เยซู นา เจ่อ ป้าน่อ�

2
ศิษย์ ท่ือบ่า ออื เปาโล นา ล่ากานวา่ชา่ง เพล่อ ป่ีง ยา้ง

114 ปี จายล้า แล่ ยาว บารนาบัส ไกง้ มือ เยรูซาเล็ม อาง
เมิง โยเ้วอ พ่าว แลน แล่แอ�่ แน กงายา่ ทิตัส นา คาตา ยา้
ซ่ืฺย แลน แอ� 2 ยาว กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล ชี
น้ียา่� ไม้ พาจาว มาง ม่า แล ป่ี ล่า ป้าน่อ� ยาว กงาม มือ
ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ออืนา ซฺ้า แล แอ� ไม้ ยองนา กงา พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ป่าว ม่า
อู่บ ชี่ อางเลิง่ แฮง้ อู่บน้า ป่ีง แนนอ� ยาว กงา น้ีแม้แน
ยองนา อู่บน้า ป่ีง น้ียา่� ไม้ กงา แคคา จาวา่แน กงา ค้า
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แต้ เวอ จาย อาม้ือ เคอ แน ล่ากาน วา่ ล้า ชี แฮง้� ยอง บ่า
ซอ ยาว เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าตอ ล้า แน� 3 จ้า ครสิเตียนชฺา้ง
ยอคา อมื กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา อางซอ คู ยา้� แฮง้ยา้
ยอง ทิตัส นา พิธขีลิบ บ่าเค้ ฮา ป่ี แง โมเสส อางล้ีบอางล่า
ว แฮง้แม้แน� ทิตัส ยวิชฺา้งบ่าอา่ ยา กงาก้อง เค่ ล้า ชี มาง
ยา้� 4 กงา น้ีเลิง่ นา จ่ีเคอ น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง�
กงู อางมู นู้เวอ ค่าว ออ่ง ล้าน ช�ี ยอ กงูนา จ้อบ ล่าง ยอ
ครสิเตียนชฺา้ง แน� ยอง น้ีแม้ ฮา น้ียา่� ไม้ ยอ กงู พระเยซู
ครสิต์ นา เจ่อ แฮง้ ค่าว ฮู ล่าง� ยองมู น้ียา่ กงูนา โมเสส
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี ล่า ซ่ีแง� 5 จ้า กงู ยอง
นา อางอี้ แนม บ่าน่าจ่า� ยาว กงู น้ีแม้ ฮา น้ียา่� ไม้ นอง
นา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ม้าม้า น้ีง กงา่เกิง้ แน เจ่อ
แล ป่ี ล่าง แนนอ�

6 จ้า เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ปีน
แตปีนนา อมื� กงา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า
อู่บ ชี่ แฮง้นา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี ล่า� (ม้าม้า น้ียา่ กงา บ่าต่ีนบ่า
ต่อง ยอคา มู น้ีออื ล้อม้อก ฮื่อ แงแน� ไม้ พาจาว ม้า อา่
ซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี�่� 7 ชฺา้ง แฮ้ออื กงานา เจิน้เจ้อ
บ่าจ่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ ยอ อางแบ คูยา้ พาจาว ม้า กงานา ม่า
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ป่าว ม่าอูบ่ ป่ี ล่าง
แน� พาจาว มาง เปโตร นา ม่า อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ยวิ
ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่าอู่บ ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ยา้� 8พาจาว ม้า เป
โตร นา ล่าท่ี ป่ี ช�ี ยา เปโตร นา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ
ป่ี ยาว� ยวิชฺา้ง ออื ก้อง ล่ากาน วา่ แอ ป่ีชี�่ แน ท่ือชา่ง
กานญา พาจาว มาง กงานา ล่าท่ี ป่ี ล่าง� ยา กงานา พระ
เยซู ศิษย์เอก เพล่อ ป่ี ล่า ยาว� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง ล่า
กาน วา่ แอ ป่ี ล่าแง� 9 ยากอบ� เปโตร� ยอหน์ ยองมู น้ี
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ยา่ ครสิเตียนชฺา้ง ยอคา ออื ยา้� ยองมู น้ียา่ อางแบ ยา้ พา
จาว ม้า กงานา ล่ากาน ปีนแตปีนนา วา่ ป่ี ล่าชี่ แน� น้ีงยา้
ยอง มือ บารนาบัส ไกง้นา ยอง ล่ากานวา่ชา่ง เพล่อ ป่ี ล่า
แง� ยาว กงูมู คาโคลาโค น้ีง น้ีแม้แน ม่า แบ ลางกา ป่ีแอ�่
บารนาบัส ไกง้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้ ป่าว ม่าอู่บ แง� จ้า ยองมู น้ี ยวิชฺา้ง ออืนา พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ม่าอู่บ แงแน� 10 ยอ
งมู คาโคลาโค น้ียา่ ไกงน้า ท่ือยา่ง ป้า แล่ล่าง� ชฺา้ง อางตู
กอางพาน ออืนา ปล่อง โว แน� จ้า กงาม ล่ากาน น้ีมาง วา่
ซ่ี จา ยา้�

เปาโล เปโตร นา จ่ี ยา้ง
11 เปโตร อนัทิโอก อางเมิง เวอ ด้ืง เมอ� กงาม มือ ยาง

อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้ ยางนา จ่ี แอ� 12 ไม้ ต่องก่า เวอ ยา
ครสิเตียนม้องน้าม ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน จฺ่าต้าง
ด้ืง แง� จ้า น่อง โย้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ยวิชฺา้ง ยากอบ
ซฺาล้า ป่ีชี่ ออื เคิน ล้า เมอ� เปโตร มือ ครสิเตียนม้องน้าม
ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา บ่าซฺ่าบ่าม่ี ชา่ง� ไม้ ยา ยวิชฺา้ง ออื ยาง
นา จ่ี นา วาม แง� (ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พิธขีลิบ บ่าฮา แล่�
แน น้ีงยา้ ยวิชฺา้ง อมื ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา บ่าซฺ่าบ่ามี แง��
13 เปโตร น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่ ยา ชฺา้ง แมก่าท่ือเจ่อ นืงบา
ท่ือเจ่อ แน ท่ือชา่งกานญา� แฮง้ยา้ ครสิเตียนม้องน้าม ยวิ
ชฺา้ง ท่ือบ่า อมื เปโตร แม้แน ฮา คูช�ี ยาว บารนาบัส คาตา
ยา้ ยอง แม้แน ฮา ช�ี 14 ยาว กงามมือ แบน แอ ยองมู น้ี
พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น โย้เวอ ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้นา
ม้าม้า แน บ่าฮา เค่ แน� แฮง้ยา้ กงาม มือ ค่องชา่ง ออื ล้า
ก้า โย้เวอ เปโตร นา น้ีแม้แน จ่ี แอ� �นา ยวิชฺา้ง� จ้า ยวิ



กาลาเทีย 2:15 viii กาลาเทีย 2:19

ชฺา้งบ่าอา่ ออื แม้แน จ่ีวดี ไจ แง� แน นา ยวิชฺา้ง ออื อางล้ี
บอางล่าว ฮาย ล้า ชี ออื วี ช�ี น้ีแม้แนยาว ท้าว นา บ้าเจอ
ฮาย ครสิเตียนม้องน้าม ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา เค้ ยวิชฺา้ง ออื
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮา เค่ ป่ี แง� แน�

15 �กงูมู ยวิชฺา้ง น้ียา่ เกิด้ ลือ เมอ จาย ยา้ โมเสส อางล้ี
บอางล่าว น้ีงนา แบกงา กาแง� จ้า ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ กงู
แม้แน บ่าอา่ เป� แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง อมื ยวิชฺา้งบ่าอา่ แฮอ้อืนา
ชฺา้ง อางบล่าบ แน จ่ี แง� 16 กงูมู น้ี อางแบ ยา้� พาจาว
มาง ชฺา้ง ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีง น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว ฮา
เค่ น้ีง วา บ่าอา่ แน� จ้า พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี แฮง้ วา
แน� น้ีงยา้ กงูมู น้ีง พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี คูแง� ไม้ พา
จาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ ป่ีง แนนอ� น้ีแม้แนยาว พาจาว
มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ น้ีง วา บ่า
อา่� จ้า พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี แฮง้ วา เป� ไม้ ชฺา้ง คา
โคลาโค อางล้ีบอางล่าว น้ีง แอ่ แน ฮาย เค่ คูชี ออื� อา่ซ่าง
มาง พาจาว มาง ชฺา้ง บ่ากงาเพล่อ เป��

17 อาม้ือ กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ คู ซ้ี ยาว ปา
ปาย ยา้ พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี คูแง� แน อามืม กงูมู น้ี
ยา่ ชฺา้ง อางบล่าบ เป� น้ีแม้แนยาว พระเยซูครสิต์ กงูนา
ม่า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ป่ี ล่าชี่ ลา� แฮแ้ม้ บ่าอา่ ม้า
ม้า ยา้� 18 ไม้ จาวา่แน กงา อางล้ีบอางล่าว วี ชี น้ีง อางซ่ืฺอ
ฮา เค่ แล่ ยาว� กงาม มือ ต่องก่าต่าง เมอ จาย ยา้ อางล้ี
บอางล่าว ฮา ซี ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 19 กงา อางแบ ยา้
จาวา่แน กงา อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา นืงบาชี ยาว� พาจาว
มาง กงานา ยาง ชฺา้ง บ่าป่ี เพล่อ ล่าแน� ไม้ กงายา่ อางล้ี
บอางล่าว คาโคลาโค แฮง้นา บ่าฮา เค่ กงา กาวา� แน น้ี
งยา้ กงามมือ อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา วี แอ� ไม้ พาจาว มาง
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ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี กงาจา แล ป่ีง แนนอ� 20 กงา อางโต
น้ี ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือต้ีด ยาว� พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงก
งา่ แน ซ้ีฺ ชี ชอ้ดยา้� ยาว อาม้ือ พระเยซูครสิต์ มือ กงาก้อง
ด้ืง แง� กงา จ่ีวดี น้ี อาม้ือ จาย แล ป่ีง น้ี พาจาวอางยา่
มางนา นืงบาชี แง� ยาว พระเยซูครสิต์ พาจาวอางยา่ ม่าง
ยา้เป� ยา กงานา ลาก ล่าง� แน ยา กงานา ซ้ีฺ แต่น ล่าแง�

21พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา กงูนา ซ้ีฺ แต่น ป่ี ล่าชี�่ ไม้
พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าง� แน ยา กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงา ยาง กงูนา กูยา่งกูเจ้อ ป่ี ล่าชี่ น้ีง
นา บ่าฮูยา้� ไม้ จาวา่แน พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค อางล้ี
บอางล่าว ฮา เค่ ชี ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ยาว� พระเยซู
ครสิต์ ซ้ีฺ ชี น้ีง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา แน ท่ือชา่งกานญา�

3
พาจาว มางนา นืงบาชี ยาว ก่ามป่อน กงาบู้ ยา้ง

1กาลาเทีย แควน โยเ้วอ ครสิเตียนม้องน้าม ออื เวอ� บ้า
เจอ ก่ามกืด บ่าจา คู แน� กงา นองนา พระเยซูครสิต์ ไม้
กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ น้ีง เจ้ง ยา้ อูบ่น้า ป่ี ล่าแอ�่
นองนา อา่ซ่าง ม่าอูบ่ เยง้ ซี ป่ี ล่าแง�
2 กงานา ม่า ล่า ว แล้� นอง อางค่ อง อาง ล้า อาง เซิฺ่

งอางซฺ้าง กงาบู้ ชี น้ี� โมเสส อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ แฮง้ ปา
ปาย ล่าอา้ว� พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงากยา่
ยาว เจ่อ ชี แฮง้ ปาปาย แน� 3ยาว นอ ก่ามกืด บ่าจา คูลา�
ค้าแต้ เวอ นอ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง กงาบู้ ยาว
ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ คูแง� จ้า อามือ นอ ค่าตอง อางโต
น้ีงนา ชา ปล่อง จ่าแล่ง� น้ีงยา้ นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา
แง� ไม้ พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ ป่ีง แนนอ� 4 ท้าว
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นอง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ชี แฮนื้ง เมอ จาย อางเลิง่ กงา
แบ กงามยา้ง ล้า ชี แฮ้ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา ลา� 5 จ้า กงา
เยง้ แง� จองไจ อางจา ยา้แน� กงา นองนา น้า ล่าปานา�
พาจาว มาง นองนา อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ป่ี ล่าชี่
น้ียา่� แน นองนา อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮาย ฮู ป่ี ล่า
ชี่ น้ียา่� นอง อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ แฮง้ ปาปาย ล่าอา้ว�
นอง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงากยา่ ยาว เจ่อ
ชี่ แฮง้ ปาปาย�

6 อบัราฮมั นา ฮู ปาว� ยา พาจาว มางนา นืงบาชี แง�
พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �อบั
ราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี แง� น้ีงยา้ พาจาว มาง อบั
ราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่�✡ 7 แบ ชี ปาว� ชฺา้ง พา
จาว มางนา นืงบาชี ออืยา่ อบัราฮมั อางยา่อางคยา้ อางอา่
นอางซ้ืฺอ ม้าม้า เพลิน่ ชี แน ท่ือชา่งกานญา แน� 8พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ชี มล่าง คางญ้า� กาญ่าม เวอ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พาจาว
มางนา นืงบาชี ยาว� พาจาว มาง ยองนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ
ป่ี แงแน� ยาว น้ีเลิง่ พาจาว มาง อบัราฮมั นา อางด่า เวอ
ยา้ น้ีแม้แน ม่า ชี ลางออน ฮา ช�ี �กาญ่าม โยเ้วอ ชฺา้ง กูเจ้
อกูจาด ออืยา่ อบัราฮมั ปาปาย ก่ามป่อน กงาบู้ คูง แน��✡
9 อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี แง� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง
พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อมื อบัราฮมั ก้อง ท่ืงกงา่ ยา้
ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง�

10 จ้า ชฺา้ง คาโคลาโค โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ โค แน
บ่าฮา เค่ กงากาง ออืยา่ แซ้งวา้นจ่ีต่าง กงาบู้ คูแง� พระ
คัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �อา่ซ่าง
โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้เวอ ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ
✡ 3:6 3:6 ปฐมกาล 15:6 ✡ 3:8 3:8 ปฐมกาล 12:3; 18:18; 22:18
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แน บ่าฮา เค่ แง� ชฺา้ง แฮม้้า แซ้งวา้นจ่ีต่าง กงาบู้ แน��✡
11 กงูมู น้ีง อางแบ คูยา้� พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ น้ียา่
โมเสส อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ แฮง้ ปาปาย บ่าอา่ แน� ไม้
พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �อา่ซ่าง พาจาว มาง
นา นืงบาชี แง� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้มางนา ยาง ชฺา้ง เพ
ล่อ ป่ี แงแน��✡ 12 จ้า โมเสส อางล้ีบอางล่าว ฮาย เค่ น้ียา่
พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี่ เวมิ อางกงา ยา้� ไม้ พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �ชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้
เวอ ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ แน ฮาย เค่ ออืยา่ อางบล่า
บ กงาปูน แล่แง� จ้า อา่ซ่าง มาง บ่าฮา กงากา�✡

13พระเยซูครสิต์ กงูนา ปล่อง โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้
เวอ แซ้งวา้นจ่ีต่าง แฮง้ กงาปูน ป่ี ล่าง ญ้า� ยา แซ้งวา้นจ่ี
ต่าง แฮง้ ยาง ท่ือม่าง แน ยู้ ชี ช�ี แฮง้ยา้ ยางนา ไม้กางเขน
ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด ช�ี พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี
แฮง้แม้แน ยา้� �ชฺา้ง คาโคลาโค ล่าไม ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด
ชี ชี ออืยา่ พาจาว มาง แซ้งวา้น ชี ออื ยา้��✡ 14 พระเยซู
ครสิต์ น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ยางนา นื
งบาชี ป่ี ยาว� ก่ามป่อน กงาบู้ ป่ีง แนนอ� พาจาว มาง อบั
ราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี แฮง้แม้แน� แน ไม้ กงูมู คาโคลา
โค น้ีงนา ยางนา นืงบาชี ป่ี ล่ายาว� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง กงาบู้ ป่ี ล่าง แนนอ� พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮาย
ชี ชี แฮง้แม้แน�

อางล้ีบอางล่าว แน ก่ามค่าน ยา่ง
15 ครสิเตียน ม้ อง น้าม นอง เวอ� กงา นองนา จ่ี วดี

อางเลิง่ น้ีง ท่ือเลิง่ จ่ี เพ้ก น้า ป่ี ล่าปานา� แม่น แน นา
✡ 3:10 3:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 27:26 ✡ 3:11 3:11 ฮาบากุก 2:4
✡ 3:12 3:12 เลวนิีติ 18:5 ✡ 3:13 3:13 เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23
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เป� ชฺา้ง 2 คู่น ก่ามค่าน ฮา ลางกา เมอ� เยด่ 2 คู่น น้ี อา่
ซ่าง มาง ก่ามค่าน น้ีงนา บ่าเพ่น กงากา� แน เยด่ยา่ เยด่
ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้ กงา ฮาย เค่ แง� 16พาจาว
มาง อบัราฮมั แน ยาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ออื
นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้ ท่ือชา่งกานญา� พาจาว มาง อบัรา
ฮมั อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ออืนา ก่ามค่าน ป่ี ชี่ น้ี�
พระเยซูครสิต์ นา ญา จ่ีเคอ แง� อบัราฮมั อางยา่อางคยา้
อางอา่นอางซ้ืฺอ ท่ือบ่า ออืนา บ่ากงา จ่ีเคอ�✡ 17 กงา น้ี
แม้ จ่ี น้ี� ไม้ พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี ยาว�
430 ปี จายล้าน แล่ยาว� โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ตอ
ล้า ช�ี จ้า โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ี อางด่า เวอ พาจาว มาง
อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้นา เจิน้เจ้อ บ่าเพ่น กงากา�
18จาวา่แน โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ีง กงูนา ฮา พาจาว มาง
ก่ามป่อน แฮง้ กงาบู้ ป่ี ล่ายาว� พาจาว มาง อบัราฮมั นา
ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้ กงูนา บ่ากงา ฮา พาจาว มาง ก่ามป่อน
แฮง้ กงาบู้ ป่ี ล่า� จ้า ม้าม้า น้ียา่ พาจาว ม้า อบัราฮมั นา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาปาย ก่ามค่าน ป่ี ช�ี แน พาจาว มาง
อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮย้า่ พาจาว มาง ก่ามป่อน ยา่ง
ยา้เป�

19 น้ีแม้แนยาว อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ บ้าเจอฮาย แต่ง ชี
แง� ไม้ ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา แบจ่าแล่ ป่ีง น้อ� จ้า อาง
ล้ีบอางล่าว น้ีม้า ท่ือฟ่าง ญา ไจ แง� ไม้ อบัราฮมั อางอา่น
แฮม้าง เกิด้ ลือ ยาว� อางล้ีบอางล่าว น้ีม้า บ่าไจ ก้าน� อบั
ราฮมั อางอา่น น้ีม้า พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี
เมอ จ่ี เคอ ชี มาง ยา้� พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า มางนา ม่า
อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮา้น โมเสส นา ป่ี ลือ ป่ีชี�่ ไม้ โมเสส
นา อางล้ีบอางล่าว น้ีง ฮา้น ชฺา้ง ออืนา ป่ี แอ ป่ีง แนนอ�
✡ 3:16 3:16 ปฐมกาล 12:7; 13:15; 24:7
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20 จ้า พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ น้ียา่� อา่ซ่าง
มางนา บ่ากงา ไจ จ่ีแต่น ป่ี� จ้า ยาง อางโต ยา้งยา้ อบัรา
ฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี ช�ี

โมเสส อางล้ีบอางล่าว ม้าม้า ยา้ง
21 น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง โมเสส นา อางล้ีบอางล่าว ป่ี

ชี่ แฮ�้ แน พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮ้ บ่า
ออ่ง กาลา� แฮ้แม้ บ่าอา่ ม้าม้า ยา้� ไม้ จาวา่แน พาจาว
มาง โมเสส นา อางล้ีบอางล่าว ป่ีชี่ แฮง้� กงูนา ฮาย จ่ีวี
ดม้าม้า อางจา ป่ี ล่ากงา กา แนยาว� อาม้ือ กงูมู น้ีง พา
จาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ คูง ญ้า� ไม้ กงูมู น้ีง โมเสส อางล้ี
บอางล่าว แฮง้ ฮาย เค่ คูง ญ้า� 22 จ้า พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ี
แม้แน แต้ม ชี ช�ี ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ อางบล่าบ ยา่เจ่น
เพล่อ คูง แน� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา นืงบา
ชี ออื ยา่� พาจาว มางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ ยาว อางบล่าบ
ยา่เจ่น เพล่อ แฮง้ กงาปูน แล่ คูแง� พาจาว มาง ก่ามค่าน
ป่ีชี่ แฮง้แม้แน�

23พระเยซูครสิต์ ชา ลือ เมอ� กงูมู น้ี โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ ฮาย เค่ คูแง� นักโทษ เพล่อ ชี ชอ้ดยา้� ยาว กงูมู
น้ี โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ กงาฮา เค่ คูง� แฮนื้ง เมอ
ต่ือเคอ เป� ไม้ แฮนื้ง พาจาว ม้า กงูนา ฮาย แบ ป่ี ล่าง� ยา
ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี คูชี ออืนา ยาง
ชฺา้ง เพล่อ ป่ีงญา แน� 24 น้ีแม้แนยาว โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว น้ี กงูนา ฮูพลาล่าฮู แน ท่ือชา่งกานญา� แน โมเสส
อางล้ีบอางล่าว น้ี กงูนา ฮูพลาล่าฮู เพล่อ แง� พระเยซู
ครสิต์ เกิด้ ลือ แฮนื้ง เมอ ต่ือเคอ เป� ไม้ กงูนา พระเยซู
ครสิต์ นา นืงบาชี ป่ี ล่า ยาว พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ ป่ี
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ล่าง แนนอ� 25 จ้า อาม้ือ กงูมู น้ีง พระเยซูครสิต์ นา นืงบา
ชี คูง ญ้า� น้ีแม้แนยาว กงู โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ีงนา
กงูนา บ่าป่ีฮูบ่าป่ีพลา ล่าซ่ี ก้าน�

26นองมู คาโคลาโค น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี แง�
แน นอยา่ พาจาว มาง อางยา่ เพลิน่ ญา� 27 ไม้ นอง คาโค
ลาโค ล้างตือ พิธบีัพติศมา ฮา แล่ คูชี ออืยา่ พระเยซูครสิต์
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพลิน่ ญ้า� แน พระเยซูครสิต์ มือ
นอง นืงบา โย้เวอ ด้ืง ล้างญ้า� 28 น้ีแม้แนยาว นอยา่ ยวิ
ชฺา้ง ล่าอา้ว� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ล่าเวมิ ท่ือลู่มท่ือเจ่อกานญา เพ
ล่อ แง� แน นองมู น้ี ยา่เจ่น ล่าอา้ว� ยา่เจ่น บ่าอา่ ล่าเวมิ
ท่ือลู่มท่ือเจ่อกานญา เพล่อ แง� แน นองมู น้ี ค่าพ่าย่า
ล่าอา้ว� ค่าบายา่ ล่าเวมิ ท่ือลู่มท่ือเจ่อกานญา เพล่อ แง�
ไม้ นอ พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพลิน่ ป้าน่อ� 29 จาวา่แน นอง
พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพลิน่ ยาว� นองมู น้ีง อบัราฮมั อางยา่
อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ม้าม้า เพลิน่ ญ้า� แน นองมู น้ีง
ก่ามป่อน กงาบู้ แง� พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ีชี่
แฮง้แม้แน�

4
ยา่เจ่น แน อางยา่ น้ียา่ บ่าตู้ กา

1 กงา นองนา อางเลิง่ จ่ีเพ้ก น้า ป่ี ล่า ปานา� ชฺา้ง อาง
จาอางปาง ท่ือม่าง จา แง� ซ้ีฺน ช�ี จ้า ยา อางยา่ ท่ือม่าง
จา แง� แฮญ้่ามเมอ ยาง อางยา่ ม้า ยา่เก อางอ�ี ยาว ยา่
เก อางอี น้ีม้า ยาง อางโบ้ง มาง อางเกิง่อางก้อ คาโคลาโค
แฮง้ อางซ้ืง กงาเพล่อ แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ ยา่เก อา
งอี น้ีม้า ยา่เจ่น แน ท่ือชา่งกานญา� 2 ไม้ ยา่เก น้ีม้า ชฺา้ง
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ยางนา ฮูพลา มาง จ่ีต่าง แฮง้ กงาน้าจ่าง� แน ชฺา้ง อางเกิ่
งอางก้อ ฮูพลา มาง จ่ีต่าง แฮง้ กงาน้าจ่าง� ยาง อางโบ้ง
มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮนื้ง ต่ือเคอ� 3 ยาว อาม้ือ กงูมู น้ีง
ยา่เก อางอี แน ท่ือชา่งกานญา� กงูมู น้ียา่ อางล้ีบอางล่า
ว ยา่เจ่น เพล่อ คูแง� 4 จ้า พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี
แฮง้ เคิน เมอ� พาจาว มาง ยาง อางยา่ ม่างนา ชฺา้ง เกิด้
ลือ ป่ีง ญ้า� พาจาว ม้า ค่าบายา่ ท่ือม่าง แช้ยู้ ช�ี ยาว พา
จาวอางยา่ ม่าง ค่าบายา่ น้ีมาง ก้อง เกิด้ ลือ ช�ี แน ยา ยวิ
ชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮา เค่ ออื อางมู โย้เวอ จ่ี
วดี ไจ จาด้ืง แง� 5 ไม้ ชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว ยา่เจ่น
เพล่อ คูชี ออืนา ปล่อง ยา่เจ่น กงาปูน ป่ีง แนนอ� แน กงูมู
คาโคลาโค น้ีงนา พาจาว มาง อางยา่ กงาเพล่อ ป่ีง แนนอ�

6ยาว กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง อางยา่ เพลิน่ญ้า� น้ีงยา้ พา
จาว มาง ยาง อางยา่ ม่าง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
มางนา กงู นืงบา นู้เวอ ด้ืง ป่ีง� ไม้ กงูนา พาจาว มางนา
�อา่โบง้� แน ฮา้ว ป่ี ล่าง แนนอ� 7 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่
ยา่เจ่น บ่าอา่ ก้าน� จ้า พาจาว มาง อางยา่ เพลิน่ ญ้า� แน
พาจาว ม้า กงูนา ยาง อางยา่ ม่าง ก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ ยาง อาง
เกิง่อางก้อ คาโคลาโค จา ชี แฮง้ ฮูพลา แล ป่ี ล่าแง� ไม้ กงู
ยาง อางยา่ เพล่อ ป้าน้อ�

เปาโล ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา พี้ล้อง ยา้ง
8 ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มางนา บ่าแบกงากา แฮญ้่าม

เมอ� นอ แด่ยา่ ออื ยา่เจ่น เพล่อ คูแง� แด่ยา่ แฮ้ออื พา
จาว บ่าอา่ เป� 9 จ้า อามือ นอ พาจาว มางนา แบกงา คาง
ญ้า� จาวา่แน กงา่เกิง้ แน จ่ี ยาว น้ีแม้ จ่ี แง� พาจาว ม้า
นองนา อางแบกงา ล่า ยา้แน� ท้าว อาม้ือ นอ อางอา้น แฮง้
แม้แน แด่ยา่ แฮ้ออื ยา่เจ่น เพล่อ แล่ ซ่ีง ลา� แน นอ อา
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งอา้น แฮง้แม้แน ชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ยา่เจ่น เพ
ล่อ แล่ ซ่ีง ลา� 10 นองมู น้ียา่ อามืม อางนืงอางญ่าม แฮง้
ท้ือ จ่าง� 11 กงายา่ แค ค้า� กงา นองนา ปีนแตปีนนา แน
ม่าอูบ่ ล่าชี่ น้ีง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าตอล้า นา�

12ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นองนา ป้า กงา แม้
แน เพล่อ ป่ี ล่าแง� ไม้ กงา นอง ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้ ฮาย
แอ� กงายา่ ค้าแต้ ชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว ฮาย ล้า ชี แฮง้
วี โค ยา้� นองมู น้ียา่ กงานา เจิน้เจ้อ บ่ากงาฮา ล่า� 13นอ
งมู น้ีง อางแบ ยา้� กงา นองนา ต่องก่าต่าง พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮนื้ง เวอ กงา บ่า
จาบ่าด่ืงบื้อ แน� 14 แฮญ้่ามเมอ นอ กงานา ฮูพลา ล่า ปา
ปาย ยา้ เมิด่ แง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ นองมู น้ีง กงานา บ่า
ชา่ ล่า แน บ่าก่า ฮื่น ป่ี ล่า� จ้า นอ กงานา แม่น ยา้ ฮูพลา
ล่าแง� นอ กงานา ฮูพลา ล่า คูแง� พระเยซูครสิต์ นา ฮู
พลา ชี ลอ ยา้� แน พาจาว เท่วาด่า ออืนา ฮูพลา ชี ลอ ยา้�
15แฮญ้่ามเมอ นอ นาบาตา ยา้ นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง� จ้า
อามือ บ้าเจอ ตอล้า ช�ี บ้าเจอ นอ กงานา อางอา้น แฮง้แม้
แน บ่าลาก ล่า คูแน� ไม้ แฮญ้่ามเมอ จาวา่แน นอง กงานา
ค่าตอง แมนือซ่ือ แฮง้ อางโค่ง ป่ี ล่ากงา กา แนยาว� นอง
กงานา ค่าตอง แมนือซ่ือ แฮง้ โค่ง ป่ี ล่าง ญ้า แน� 16 จ้า
อามือ นอ กงานา ชา เม้อ ล่า คูแง� นอง กงานา เม้อ ล่าง
น้ียา่� ไม้ กงา นองนา ปล้อง แน จ่ีชา่ง ล่าง น้ีง ปาปาย ลา�

17-18 ชฺา้ง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ม่าอู่บ ออืยา่ ฮู ยาว นองนา
อางแม่น ฮาชา่ง ล่าชี่ ชอ้ด ยา้� จ้า กานแตว ยอง นืงบา แฮ้
บ่าแม่น� ยอ นองนา กงานา วี ป่ี ล่ายาว ยองก้อง เค่ ป่ี ล่า
ซ่ี แง� ไม้ นองนา พี้ล้อง ยองนา เค่ ป่ี ล่าซ่ีง แนนอ� ยาว
อางแม่น ป่ากยา่ พีล้้อง อางแม่น ฮา น้ียา่ อางแม่น ยา้� จ้า
กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ แอ่ แน บ่าฮา โจ� 19 กงา อาง
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ยา่ ลาก ออื เวอ� กงา นอง ปาปาย ยา้ กงาด้ากยา้ง แง� ค่า
บายา่ ป่องปอง ด้า อางยา่ ชา เกิด้ จ่าง ออื แม้แน� แน กงา
น้ีป้าค้า ยา้ ด้ากยา้ง แล แล่แง� นอง พระเยซูครสิต์ นา ปีน
แตปีนนา แน เจ่อ แฮนื้ง เมอ เคอ ยา้� 20 นองมู น้ียา่ กงา
นา ฮา แมตู่ วื้ง ป่ี ล่าง ญ้า� อามือ กงายา่ นาบาตา ยา้ นอง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ซ้ี แง� ไม้ จาวา่แน กงา นองก้อง ท่ืงก
งา่ แน ด้ืง อู�้ กงาม มือ นองนา อางเซง น้ีแม้แน บ่ากงา จ่ี
ชา่ง ล่าเป�

ฮาการ์ แน ซาราห์ เยด่ อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเพ้ก ยา้ง
21 นองมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบา ออืยา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว

แฮง้ ฮา เค่ คู ซ้ี แง� นอ อางแบ คู ยา้ล่า� โมเสส อางล้ี
บอางล่าว โย้เวอ บ้าเจอล้อแม้แน แต้ม ชี ชี แน� 22 พระ
คัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี อบัราฮมั อางยา่ยา่ค่า 2
คู่น จา แง� ท่ือม่าง ม้า ค่าบายา่ ยา่เจ่น ม่าง ก้อง เกิด้ ลือ
แง� จ้า ท่ือม่าง ม้า ค่าบายา่ ยา่เจ่น บ่าอา่ มาง ก้อง เกิด้ ลือ
แง� 23 ค่าบายา่ ยา่เจ่น ม่าง อางยา่ยา่ค่า ม้า ชฺา้ง ก้อง จา
ยล้า แง� จ้า ค่าบายา่ ยา่เจ่น บ่าอา่ มาง อางยา่ยา่ค่า ม้า
พาจาว มางก้อง จายลือ แง� ไม้ พาจาว มาง อบัราฮมั นา
ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้แม้แน เพล่อ ป่ีง แนนอ� 24ยาว กงา นอง
นา น้ีเลิง่ จ่ีเพ้ก น้า ป่ี ล่าง น้ียา่� ไม้ กงา นองนา น้ีแม้แน
ม่ายแบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� ค่าบายา่ 2 คู่น น้ีเยด่ พาจาว มาง ก่าม
ค่าน 2 ยา่ง ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ยา้� ก่ามค่าน ท่ี 1 แฮ้ยา่ พา
จาว มาง ซีนาย ตาแซ้ โยเ้วอ โมเสส นา อางล้ีบอางล่าว ป่ีชี่
แฮง้ยา้� ยาว ค่าบายา่ ยา่เจ่น น้ีม้า ก่ามค่าน น้ีง กงาบู้ แง�
ยาว ค่าบายา่ ยา่เจ่น น้ีมาง อางเม้ง น้ียา่ ฮาการ์ แน เย� น้ี
แม้แนยาว ฮาการ์ แน ยาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ
ออืยา่ ยา่เจ่น กงาเพล่อ คูแง� 25 ยาว ฮาการ์ ซีนาย ตาแซ้
ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� ซีนาย ตาแซ้ น้ียา่ ประเทศ อา
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ระเบีย เวอ ด้ืง แง� แน ฮาการ์ อามือ เยรูซาเล็ม อางเมิง
ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� ไม้ เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ง ออืยา่
โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ยา่เจ่น เพล่อ คูแง� 26 จ้า ค่า
บายา่ ยา่เจ่น บ่าอา่ แฮม้้า มู่งท่า โยเ้วอ เยรูซาเล็ม อางเมิง
ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� ค่าบายา่ น้ีม้า อางเม้ง ซาราห์
แน เย� ยา กงู อางบา มาง ยา้� ไม้ กงูมู น้ียา่ โมเสส อางล้ี
บอางล่าว แฮง้ บ่าฮาย เค่ คูก้าน วา้� 27 พระคัมภีร์ โย้เวอ
น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ค่าบายา่ อางยา่บ่าจาตอ กา มาง เวอ� กยา่งม่อนซ้า ล้า

ปาว�
ค่าบายา่ ป่องปอง บ่าด่า กางซ้ืง เวอ โฮก้ฮา้ว ล้า ปาว�
อาม้ือ นาง อางบล้อง ม้า นางนา บ่าต่ีนบ่าต่อง ลา�
จ้า กาญ่าม เวอ นา ค่าบายา่ อางบล้อง อางจา แฮ้มาง ล่อ

บ่าปา อางยา่ บยา่ แง�� ✡
28ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู น้ียา่ พาจาว มาง

อางยา่ เป� นอ อสิอคั แม้แน ยา้ พาจาว มางก้อง จายลือ
คูแง� ไม้ พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮง้แม้แน เพล่อ
ป่ีง แนนอ� 29 ยาว ฮาการ์ อางยา่ยา่ค่า แฮ้มาง อางเม้ง
แฮ้ยา่ อิชมาเอล แน เย� อิชมาเอล ชฺา้ง ก้อง จายล้า แง�
แน ซาราห์ อางยา่ยา่ค่า แฮ้มาง อางเม้ง แฮ้ยา่ อสิอคั แน
เย� อสิอคั อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี โยเ้วอ
จายลือ แง� ไม้ พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้แม้แน เพ
ล่อ ป่ีง แนนอ� ค้าแต้ อิชมาเอล อสิอคั นา ค้าม แง� ยาว
ท่ือชา่งกานญา อาม้ือ ชฺา้ง โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮาย
เค่ ออืยา่ กงูนา คาม ล่า คูแง� อิชมาเอล อสิอคั นา คาม
ชี แฮง้แม้แน ยา้� ไม้ กงูมู น้ียา่ พาจาว มางก้อง จายลือ
น้อ� 30 ท้าว พระคัมภีร์ โย้เวอ บ้าเจอล้อแม้แน แต้ม ชี ช�ี
พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �ค่าบายา่ ยา่เจ่น แฮ้
✡ 4:27 4:27 อสิยาห์ 54:1
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มางนา แน ยาง อางยา่ยา่ค่า แฮ้มางนา ก่าอ่อก แอ ป่ี โว�
ไม้ อางยา่ยา่ค่า แฮม้างนา อางโบง้ มางก้อง อางเกิง่อางก้อ
แฮง้ บ่าป่ี เป่ิง ยู้ แนนอ� ไม้ อางโบง้ มาง อางเกิง่อางก้อ แฮ้
ยา่ ค่าบายา่ ยา่เจ่น บ่าอา่ แฮ้มาง อางยา่ยา่ค่า ม่าง กงาบู้
แง��✡ 31 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูมู
น้ียา่ ค่าบายา่ ยา่เจ่น แฮม้าง อางยา่ บ่าอา่� จ้า ค่าบายา่ ยา่
เจ่น บ่าอา่ แฮม้าง อางยา่ เป�

5
พระเยซู กงูนา ปล่อง ยา่เจ่น ปูน ป่ี ล่าง ยา้ง

1พระเยซูครสิต์ กงูนา ปล่อง ยา่เจ่น กงาปูน ป่ี ล่างญ้า�
น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ีง มือ ชฺา้ง ยา่เจ่น กงาปูน แล่ชี่ ออื แม้
แน จ่ีวดี ไจ คูปาว� แน ยา่เจ่น แม้แน จ่ีวดี บ่าไจ แล แล่
ก้าน โจ� แน ค้าแต้ เวอ นอง อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ ชี แฮง้
นา บ่าฮา เค่ แล่ก้าน โจ�

2 แม่น แน น้า ปาว� กงา เปาโล เป� กงา นองนา น้ีแม้
แน ม่ายแบ ป่ี ล่า ปานา� จาวา่แน นอง พาจาว มาง ชฺา้ง
เพล่อ ซ่ี ปาปาย พิธีขลิบ ฮา แล่ คูยาว� พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ
ชี แฮง้ นองก้อง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� 3 กงา นองนา
ท่ือเทอ ม่า แล่ ล่า ปานา� ชฺา้ง พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี ออืยา่
โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้เวอ ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ
ยา้ กงาฮา เค่ แงแน� 4 อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ีว จาวา่แน พา
จาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ซ้ี ยาว ปาปาย แน โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ ฮา เค่ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พระเยซูครสิต์ ก้อง เจิก่ อ่
อกแอน ญา� แน ยา พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ บ่า
กงาบู้ เป�
✡ 4:30 4:30 ปฐมกาล 21:10
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5 อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า กงูนา แบ ป่ี ล่าง�
กงู พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี เมอ� กงู พาจาว มาง ชฺา้ง
กงาเพล่อ แงแน� 6 ไม้ กงู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ แน เพลิน่ เมอ� พิธขีลิบ ฮา แล่ง น้ียา่ เจิน้เจ้อ จองไจ
บ่าจา� ฮาเวมิ อางกงา บ่าฮาเวมิ อางกงา ยา้� จ้า กงู พระ
เยซูครสิต์ นา นืงบาชี น้ียา่ จองไจ อางจา เป� ไม้ กงู ยางนา
นืงบาชี น้ียา่ กงูนา ฮาย ฮากนา ลาก ป่ี ล่าง�

7 ค้าแต้ เวอ นองมู น้ียา่ แม่น ยา้ พระเยซู ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้นา ฮายเค่ คูแง� จ้า อา่ซ่างนามบ่าแบ นองนา อางเลิง่
ม้าม้า แฮง้นา บ่าป่ี เค่ ล่า� 8 อา่ซ่าง เวอ นองนา ชา่ง วา่ง
ป่ี ล่าชี่ แฮ้ม้า� ชฺา้ง แฮ้ม้า อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ีว ยา พาจาว
นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮ้มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ เป� 9 แม่น
แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� ม่าอูบ่จ่ีต่าง อางซี น้ียา่ อางอี้ เวมิ
ชฺา้ง อางบยา่ นา ฮาย เยง้ ซี ป่ี อางกงา� ก่างพ่าแต่ง เวอ
พูง กาน แฮง้แม้แน ยา้� �ก่างพ่าแต่ง เวอ พูง อางอี้ กาน
น้ียา่ ก่างพ่าแต่ง แฮง้นา โค ยา้ ฮา ชา้ว ป่ี แง�� 10 กงายา่
อางแบ ยา้ นอง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพ
ล่อ ชี น้ียา่� นองนา ฮาย ม่าอูบ่จ่ีต่าง กาบ่ากาเจ้อ ออืนา บ่า
ป่ี เจ่อ ล่าแน� แน อา่ซ่าง นอง ก่ามกืด แฮง้นา ฮา ซืกซาก
ป่ี ล่าแง� ชฺา้ง แฮม้้า อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ีว� พาจาว ม้า ชฺา้ง
แฮม้างนา ม้าม้า ยา้ วีบ่่ากไจ ป่ี แง�

11ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาวา่แน กงา ชฺา้ง ออืนา
ม่าอู่บ พิธขีลิบ ฮา แล่ ป่ีชี่ แน อู�้ ท้าว ฮาก กงานา บ้าเจอ
ฮาย เค่คาม ล่า คูแง� จ้า ฮาก กงานา เค่คาม ล่าง น้ียา่� ไม้
กงา พระเยซูครสิต์� ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ แฮง้
ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่าอูบ่ แฮง้ ปาปาย ยา้� 12กงา ชฺา้ง นองนา
ฮาย นืงบาต่อง ซืกซาก ป่ี ล่าง ออืนา� ยอง งา่น แฮง้ ต่อน
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วี แล่ ป่ี ซ่ีค้า� กงายา่ ยองนา พิธีขลิบ แฮง้ แอ่ แน บ่าฮา
แล่ ป่ีซ่ี� ไม้ พิธีขลิบ ฮา แฮ้ยา่ ค่าพ่าย่า งา่น อางคอ แฮง้
แฮน วี กาน แง�

13 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พาจาว ม้า นองนา แช้
ยู้ ล่ายาว ยา่เจ่น กงาปูน ป่ี ล่างญ้า� ยา่เจ่น กงาปูน แล่
ยาว ค่าตอง ตานฮา วา แน จ่ีวดี บ่าไจ คูโจ� จ้า ลาก กา ปา
ปาย แน ปล่อง ลางกา โว� 14 ไม้ โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้
เวอ อางเลิง่ คาโคลาโค ม่า ฮา ป่ีชี่ น้ียา่ ก้ืน แน จ่ี ยาว น้ีแม้
แน เพล่อ แง� �ฮากนา ลาก โว� ค่าตอง นา ลาก จ่าแล่ง
แฮง้แม้แน��✡ 15 จ้า นองมู น้ีง ค่ือ แม้แน แช่ ซีแล ลางกา
ยาว� แม่น แน อางโต แล่ม แล่โว� ไม้ นองมู คาโคลาโค น้ี
ยา่ ท่ืงกงา่ ยา้ ก่างพยา แอ คูแง�

อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แน ชฺา้ง ออื ตานฮา ยา่ง
16 จ้า กงา นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่า ปานา� บ้าเจอ ฮา เวมิ

อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้
แน ฮา โว� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ บ้าเจอ ฮา เวมิ ค่า
ตอง ตานฮา แฮง้ วา แน บ่าฮา คูก้าน� 17 ไม้ อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงาซ้ีง แฮง้ แน ชฺา้ง ออื ตานฮา
มาง กงา ซ้ีง แฮย้า่ บ่าออ่ง กา� ชฺา้ง ออื ตานฮา น้ียา่ กาเท
อกา นอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซ้ี เมอ นองนา บ่าป่ี ฮา ล่า�

18 จ้า จาวา่แน นอง อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง
นา น้าจ้านยาว� นองมู น้ีง มือ โมเสส อางล้ีบอางล่าว เวอ
ยา่เจ่น บ่ากงา เพล่อ แล่ก้าน�

19 ชฺา้ง ออื ตานฮา เวอ อางเลิง่ บ่าแม่น จายลือ ชี น้ียา่ เจ้ง
ยา้ ฮูมยา้ง กงากา แง� ยาว ชฺา้ง ออื ตานฮา เวอ อางเลิง่
บ่าแม่น จายลือ ชี น้ียา่ อางเลิง่ น้ีออื ยา้เป� ป้องก้า อางเลิง่
✡ 5:14 5:14 เลวนิีติ 19:18
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อางซีอางบล่าบ ฮา ออื� ก่ามกืด บ่าแม่น ยู่ด้ืง กา อางเลิง่
ออื แอ่ แน เยง้ ออื� ป้องก้า ตานฮา จา ออื� 20 ฮูบ่ปาน นา
บอกไว้ ออื� ก่าทา ไจ ออื� เม้อ กาง ออื� ซีแล จ่ีเจ้ กาง ออื�
เจอค้อย ฮากนา ค่าตอง ล่อบ่าปา แน บ่าป่ี แม่น ซ่ีง ออื� นื
งบาค่า กาง ออื� ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ซ่ีง ออื� บ่าโลง
กาง ออื� ซีแล อางมู เป่ิง กาง ออื� 21 เจอค้อย ฮาก อาง
เกิง่ กงาซ้ีง ออื� แต่ค่า ม่าว ออื� แต่ค่า ต้าง ม่าว แล่ ยาว
ม่อนซ้า ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชอน กาง ออื�
แน อางเลิง่ บ่าแม่น ท่ือบ่า ออื� ยาว กงายา่ นองนา กูเทอ
ม่า ล่า ชี่ แฮง้แม้แน ท่ือเทอ ม่า แล่ล่า ปานา� แม่น แน น้า
โว� อา่ซ่าง น้ีแม้แน จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ น้ีออื ฮา แง� พาจาว
มาง อางเมิง โยเ้วอ บ่ากงา ด้ืง แล ม้าม้า ยา้เป�

22 จ้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง อางเลิง่
อางแม่น จายลือ ชี น้ียา่ อางเลิง่ น้ีออืยา้เป� ลากฮูม กาง
ออื� กยา่งม่อนซ้า ออื� นืงบาต่องจาบื่อด้ืงบื้อ ออื� อางตู
กอางพาน โอด้ ออื� ฮากนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ออื� แน ฮา
กนา แม่น ชา่ง ออื� ฮากนา ซือปลอง ชา่ง ออื� 23 ฮากนา
บ่าโซ่กบ่าไล่ ชา่ง ออื� แน ค่าตอง นืงบา แฮง้นา เค้ จ่าแล่ง
ออื� ยาว อางเลิง่ น้ีออื อางล้ีบอางล่าว เวอ บ่าซี เป� 24พระ
เยซูครสิต์ ชฺา้ง ออืยา่ ค่าตอง ตานฮา กูยา่งกูเจ้อ จา ชี แฮง้�
แน ค่าตอง อางซีอางบล่าบ กูยา่งกูเจ้อ จา ชี แฮง้� พระ
เยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือ ต้ีด ญ้า�
25 อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า กงูนา จ่ีวดี ป่ี ล่าง
ญ้า� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ีง มือ บ้าเจอ ฮา เวมิ อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน ฮา เค่ คู
ปาว� 26 บ่าแอน่จ่าแล่โจ� บ่าจ่อบ นืงบาค่า กา ป่ี โจ� บ่า
เจอบ่าค่อย กาโจ�
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6
ปล่อง ลางกา โว

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� จาวา่แน นอง อางมู โย้
เวอ อา่ซ่าง อางบล่าบ ฮา ชี แน แบน ยาว� นองมู โย้เวอ
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ปล้ืง แน จา มางนา ชฺา้ง แฮ้
มางนา ปล่อง ป่ี ปาว� นองมู น้ีง ชฺา้ง แฮม้างนา ฮา อางอา้น
แฮง้แม้แน จ่ีวดี กงา่เกิง้ แน ไจ ป่ี โว� จ้า อางเซิง่อางไซ่ ด่อ
ล่อ แน ปล่อง โว� แน แม่น แน อางโต แล่ม แล่ว� ไม้ แฮ้
แม้บ่าอา่ยาว นองนา คาตา ยา้ จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี ล่าแง�
2บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวมิ ปล่อง ลางกา โว� นอง น้ีแม้ ฮา
เมอ� นอ พระเยซูครสิต์ อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ม้าม้า ยา้ ฮา
เค่ คูแง� 3 อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ีว ค่าตอง อางโต น้ีง ฮาก ล่อ
บ่าปา แน แม่น ชี แน เยง้ จ่าแล่ แง� จ้า ม้าม้า บ่าอา่ ยาว
ชฺา้ง แฮม้้า ค่าตอง นา จ้อบ จ่าแล่ง แงแน ท่ือชา่งกานญา�
4 ค่าตอง อางเลิง่ ฮา ชี ออืนา แม่น แน เยง้ ฮู ปาว� อางก
งา่อางเกิง ล่าแน� จาวา่แน อางกงา่อางเกิง แน ยาว กยา่
งม่อนซ้า ปาว� จ้า ฮาก อางเลิง่ ฮา ชี ออืนา บ่ากงา เพ้ก ฮู
คา� 5 ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ ค่าตอง ล่ากาน แฮง้ กงาวา่
แง�

อางเลิง่ อางแม่น ฮาย แลน แล่โว
6 ชฺา้ง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ กงากยา่ ยาว เจ่อ คูชี ออื เวอ�

ชฺา้ง นองนา พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ม่าอู่บ ล่าชี่ ออืนา แม่น ชา่ง
โว�

7 บ่าจ่าง โจ� อา่ซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าจ่อบ กงา
กา� อา่ซ่าง บ้าเจอฮาย ชี แง� กาญ่าม เวอ ยาง แฮ้แม้
แน ยา้ กงายค่ืน แง� กงู กอ คลา ยาว กอ กงาแย่ แฮง้แม้
แน ยา้� 8 อา่ซ่าง ค่าตอง ตานฮา แฮง้ วา แน จ่ีวดี ไจ แง�
กาญ่าม เวอ ชฺา้ง แฮ้ม้า ล่าลูก กงากลา แง� จ้า อา่ซ่าง
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อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง นืงบาจาบวา แน จ่ีวดี
ไจ แง� กาญ่าม เวอ ชฺา้ง แฮ้ม้า มู่งท่า เวอ อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล
แง� 9 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้นา
นืงบาบ่าด่อ แอแ่คน โจ� ไม้ จาวา่แน กงู อางเลิง่ อางแม่น
ฮา แลน แล่ ยาว� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง กงูนา อางเลิง่
อางแม่น ป่ี ล่าญ่าม แฮง้ เคิน ล้า เมอ� กงูก้อง อางเลิง่ อาง
แม่น ตอล้า แง� 10 น้ีแม้แนยาว กงู อางเลิง่ อางแม่น ฮา
ญ่าม แฮง้ จา ยาว� กงูม ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อางแม่น
ฮาชา่ง แง� แน ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ฮาก ล่อบ่าปา
แน แม่น ชา่ง แง�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ เปาโล จ่ีต่าง ยา่ง
11 อางไล่ อางโต อางฮื่อ น้ีงนา ฮู ปาว� น้ียา่ กงา ล่าปู่ น้ี

งยา้ ไจ แต้ม แอ�* 12 ชฺา้ง แมก่ากงาจ่าแล่ ซ่ีง ออืยา่ นอง
นา พิธขีลิบ ฮา ป่ี ล่าซ่ี แง� ไม้ ยอ แค คูง แง ยอง พระเยซู
ครสิต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่ แฮง้ ป่าว เมอ� ยวิ
ชฺา้ง ออื ยองนา อางเลิง่ ซฺ้า ต่ือชกื นา� 13 ซ้ามบา ยองมู พิธี
ขลิบ ฮา แล่ คูชี อมื อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค แฮง้ บ่าฮา
เค่ คาแน้� จ้า ยอง นองนา พิธขีลิบ ฮา แล่ ป่ี ล่าซ่ีง น้ียา่�
ไม้ ยอ น้ีแม้แน จ่ีโอ่ด คู ซ้ี แง� นองมู น้ียา่ พิธขีลิบ ฮา แล่
คูช�ี ยอง นองนา ม่า ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้แน�

14 กงา อางเลิง่ กาบ่ากาเจ้อ ออืนา บ่าจ่ี โอด่� พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ไม้กางเขน ท่า เวอ ซ้ีฺ ชี อางเลิง่
น้ีง ญา จ่ี โอด่ แง� ไม้กางเขน น้ียา่ กงานา ฮาย ชฺา้งอางเมิง

* 6:11 6:11 เปาโล จ่ีต่าง โจ้ดมาย น้ียา่ อางด่า ชฺา้ง แต้ม เค่ ฮู จา แง� จ้า
ต่องลีน ชา เปิน เมอ เปาโล แต้ม บู้ ช�ี
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นู้เวอ ชฺา้ง ออื ต่ีนต้อง อางเลิง่ ออื บ่าป่ีต่ีนบ่าป่ีต้อง ล่า� แน
ท่ือชา่งกานญา ไม้กางเขน น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื
นา กงา อางเลิง่ ต่ีนต้อง แฮง้ บ่าป่ีต่ีนบ่าป่ีต้อง เป� 15 น้ีแม้
แนยาว พิธขีลิบ ฮา น้ียา่ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� ฮาแล่เวมิ
อางกงา บ่าฮาแล่เวมิ อางกงา� จ้า พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา
นืงบา อางซ่ืฺอ เพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ีง น้ียา่ จองไจ
อางจา เป� 16 พาจาว เวอ� ชฺา้ง คาโคลาโค กงา ม่าอู่บจ่ี
ต่าง น้ีง กงากยา่ ยาว� ฮายเค่ คูชี ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว� ไม้
ยองมู น้ียา่ นาง ชฺา้ง ม้าม้า ออืยา้�

17นู้เวอ จายแล ป่ี ยาว อา่ซ่าง มาง กงานา นืงบาต่อง บ่า
ฮาย ซืกซาก ป่ี ล่าก้าน โจ� กงา อางโต ออืเมอ ต่ือชกืฮอ่ย
มาปลาง เพล่อ ชี่ น้ีออื ฮา แบ ป่ีง ญ้า� กงา พระเยซูครสิต์
ชฺา้ง แน�

18 พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลาก
ซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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