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ฮบีรูชฺา้ง นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ยา้ง
ฮบีรู

ฮบีรู โจ้ดมาย น้ียา่ อา่ซ่าง แต้ม ชแีน บ่าแบ� จ้า เจ่อ กา
คูแง� โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ ยวิชฺา้ง ครสิเตียน เพล่อ คูชี ออื
นา แต้ม เคอ แงแน� โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ แต้ม ชี น้ียา่� ไม้
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ป่ีง
แนนอ� ชฺา้ง โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ แต้ม ชี น้ีม้า น้ีแม้แน จ่ี
เคอ แง� พระเยซู กูยา่งกูเจ้อ ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี จา แงแน�
ยาว ยา ชฺา้งอางเมิง เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี
จา แงแน� โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ ชฺา้ง โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ
แต้ม ชี น้ีม้า ครสิเตียน เพล่อ คูชี ออืนา นืงบาแฮ่ง ป่ี แง�
แน ยองนา พระเยซู นา นืงบาชี ป่ี แง� แน ยองนา ม่าย จ่ี
วดี ไจ แล แล่ ป่ี แง� ไม้ พระเยซู นา ฮู จ่า ปาปาย แน�

พาจาว มาง ยาง จ่ีต่าง แฮง้ พระเยซู ก้อง จ่ี ลือ ป่ี ยา้ง
1 ค้าแต้ เวอพาจาว มาง อา่ฮู้ อา่พี้ ยองนา จ่ีชา่ง เมอ� ยา

พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา ไจ จ่ี ป่ี แง� แน ยา ไลเทอ ยา้
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา จ่ี ป่ีชี�่ แน ยองมู น้ียา่ ไลยา่งไล
เจ้อ ยา่ ม่าอู่บ คูช�ี 2 จ้า อามือ อางนืง อางญ่าม ต่องลีน
นู้เวอ� พาจาว ม้า พาจาวอางยา่ มางนา ไจ จ่ี ป่ีชี�่ พาจาว
ม้า พาจาวอางยา่ มางนา ไจ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา แต่ง ป่ีชี�่
แน ยา พาจาวอางยา่ มางนา แช้ยู้ ช�ี ไม้ อางนืง อางญ่าม
ลีน แฮง้ เคิน ล้า เมอ� พาจาวอางยา่ มางนา กูยา่งกูเจ้อ ออื
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กงาบู้ ป่ี แง แนนอ� 3พาจาวอางยา่ น้ีม้า พาจาว ม้า ล้อม้
อก ฮื่อ แง แน ฮาย มยา้ง ป่ี แง� ยาว ยา พาจาว มาง เพล่อ
ชี แฮง้แม้แน กูยา่งกูเจ้อ ยา้ เพลิน่ ช�ี แน ยา ยาง จ่ีต่าง
ล่าท่ี อางจา แฮง้ ไจ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮูพลา แง� ยาว น่อง
โย้เวอ ยาง ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบชออ่อก เปิน ยาว� ยา มู่ง
ท่า โย้เวอ พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากยา่
ด้ืง แล แง�

พาจาวอางยา่ ม้า เท่วาด่า ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
4 น้ีงยา้ พาจาวอางยา่ ม่าง เท่วาด่า ออื ล่อบ่าปา แน ฮื่อ

แง� พาจาว มาง ยางนา เท่วาด่า ออื ล่อบ่าปา แน อางเม้ง
ฮื่อ ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ยา้� 5 ไม้ พาจาว ม้า พาจาวอางยา่ มาง
นา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�นา กงา อางยา่ เป�

ม้ีนืง กงา ฮากนา แบ ป่ีง กงา นาง อางโบง้ ม้าง� แน�
✡

จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า ออืนา น้ีแม้แน บ่าจ่ีชา่ง กาง
ซ้ืง เย�
ยาว พาจาว มาง น้ีแม้แน คาตา ยา้ จ่ี แล่ชี�่

�กงา ยาง อางโบง้ เพล่อ แง�
แน ยา กงา อางยา่ เพล่อ แง� แน� ✡

6 ยาว พาจาว มาง ยาง อางยา่ ซากาว มางนา ชฺา้งอาง
เมิง นู้เวอ ชา ซฺาลือ ป่ี เมอ� ยา น้ีแม้แน จ่ี ชเีย�
�กงา เท่วาด่า คาโคลาโค ออื เวอ� ยางนา บอกไว้ คูโว��

แน� ✡
7 จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า ออืนา น้ีแม้แน จ่ีเคอ แง�

�กงายา่ ค่าตอง เท่วาด่า ออืนา ฮา้งม้าน แม้แน ฮาย เพล่อ
ป่ี เวมิ อางกงา ยา้�

✡ 1:5 1:5 สดุดี 2:7 ✡ 1:5 1:5 2 ซามูเอล 7:14 ✡ 1:6 1:6
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43
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ยาว กงายา่ ค่าตอง ยา่เจ่น ออืนา บี่ท่อ บี่ล่าม แม้แน
ฮาย เพล่อ ป่ี เวมิ อางกงา ยา้� แน� ✡

8 จ้า พาจาว ม้ายา่ พาจาวอางยา่ มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง
แง�
�เออ้ พาจาว เวอ� นา ก่าซ้าด เพล่อ แล แง��

�แน นายา่ นาง ชฺา้ง ออืนา กงา่เกิง้ แน ฮูพลา แง��
9�นา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออืนา ลาก แง� แน อางเลิง่

บ่ากงา่บ่าเกิง คาโคลาโค ออืนา เม้อ แง�
�น้ีงยา้ นาง พาจาว มาง นางนา แชยู้้ ล่าชี่ น้ียา่�

�ไม้ นางนา นาง อางชา่ง ออื ล่อบ่าปา แน กยา่งม่อนซ้า ป่ี
ล่าง� แนนางนา โญกจ่าญ่อจ่า ป่ี ล่าง แนนอ�แน�
✡

10 ยาว พาจาว มาง พาจาวอางยา่ มางนา น้ีแม้แน คาตา
ยา้ จ่ีชา่ง แล่ชี�่
�เออ้� จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� ต่องก่าต่าง ชโีย้
นายา่ ชฺา้งอางเมิง แฮง้ แต่ง ชี ญา

แน นายา่ นาง ล่าปู่ แฮง้ ไจ มู่ง แต่ง ช�ี
11ยาว น้ีออืเจ้อ โปยว แอ แง� จ้า นา กูญ่าม ยา้ จา แล แง�

น้ีออืเจ้อ อางก่าอางตูม อา้น แชเติก เพ่อ คูชี ออื แม้
แน ยา้ เพล่อ แง�

12 น้า น้ีออืเจ้อ นา ค่าลาวอางเงโ้ลบแล่เซฺ่อ แฮง้แม้แน ยอ
ยาว กอ ชี แง�

แน น้ีออืเจ้อ เพ่น แล แง� อางก่าอางตูม เพ่น แล่ง แม้
แน ยา้

จ้า นาง อางนืง อางญ่าม น้ียา่ ลีน นืง บ่าจา� แน� ✡
13 �กงา ล่าปู่ ล่าม่า น้ีกยา้ ด้ืง ล่ือ ปาโน�

กงา ชฺา้ง นางนา เม้อ ล่าง ออืนา ฮาย นาง ล่าค่ือโบย้ยา้
เพล่อ ป่ี เมอ ต่ือเคอ� แน� ✡

✡ 1:7 1:7 สดุดี 104:4 ✡ 1:9 1:9 สดุดี 45:6-7 ✡ 1:12 1:12 สดุดี
102:25-27 ✡ 1:13 1:13 สดุดี 110:1
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จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า ออืนา น้ีแม้แน บ่าจ่ีชา่ง กาง
ซ้ืง เย�

14 เท่วาด่า น้ีออืยา่ อางค่องอางล้า แน พาจาว มาง ยา่
เจ่น ออื ยา้เป� ยาว พาจาว ม้า ยองนา ซฺาแอ ป่ี ยาว ชฺา้ง
พาจาว มางก้อง จ่ีวดีม้าม้า กงาบู้ คูชี ออืนา ปล่อง ป่ี บ่าอา่
ลา�

2
จ่ีวดีม้าม้า อางเลิง่ ยา่ง

1 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า กงู กงากยา่ คูชี
แฮง้นา แม่น แน น้า คู โว� น้ีแม้บ่าอา่ยาว กงูมู น้ียา่
อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา อางอี้ กาแน เวอ่ แอ คูแง� 2 พา
จาวจ่ีต่าง เท่วาด่า ออื อา่ฮู้ อา่พี้ ยองนา ป่ีชี่ แฮ้ยา่ อางเลิง่
ม้าม้า� ยาว ค้าแต้ ชฺา้ง คาโคลาโค บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่
ออืยา่ วี่บ่ากกงาไจ คูแง� ยอง อางเลิง่ ฮา คูชี แฮง้นา ซู้ม
แน� 3 น้ีแม้แนยาว จาวา่แน กงูมู น้ีง อางบล่าบ กงาปูน แล่
อางเลิง่ น้ีงนา บ่าต่ีนบ่าต่อง คูยาว� ท้าว กงูมู น้ียา่ วีบ่่ากก
งาไจ แฮง้นา อางฮื่น แล่ ปูน กงา ไก ลา� พระเยซู กงู จ่ีวดี
อางซ้ืง มางมือ ฮากฮู่ เวอ ยา้ อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิง่
น้ีง ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า ช�ี แน ชฺา้ง ต่องก่า เวอ กงากยา่
คูชี อมืมือ พี่ญ่าน เพล่อ คูแง� ยาว น้ียา่ กงูนา ฮายแบ
ป่ี ล่าง อางเลิง่ น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� 4 แน พาจาว ม้า
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ไลเลิง่ แน ไลเทอ ยา้ ฮาย ช�ี
ไม้ ยา พีญ่่าน เพล่อ แง� อางเลิง่ น้ีเลิง่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�
ยา ชฺา้ง พี่ญ่าน เพล่อ คูชี ออืนา พรสวรรค์ ป่ี แง� ยาง นื
งบาจาบ แฮง้แม้แน ยา้� พรสวรรค์ แฮ้ยา่ อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง�
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พระเยซู อางบล่าบ ชอ ล่าง มาง
5กาญ่าม เมอ ชฺา้งอางเมิง อางซ่ืฺอ กงู จ่ี เคอ น้ียา่ พาจาว

ม้า เท่วาด่า ออืนา บ่ากงา ป่ี ฮูพลา ป่ี เป� 6 จ้า พระคัมภีร์
โยเ้วอ ท่ือตี แต้ม ชี ชี น้ีแม้แน�
�พาจาว เวอ� บ้าเจอ ชฺา้ง ออืนา นาง ล้าก้า โยเ้วอ ชฺา้ง ปีน

แตปีนนา อางเพล่อ ป่ี แน� บ้าเจอ นา ยองนา อาง
พีอ้างล้อง แน�

7นา ยองนา เท่วาด่า ออื ล่อบ่าปา แน ล่าท่ี อี้ ป่ีชี�่ จ้า อางม
ล่าง แน บ่าอา่ เป�

ยาว นา ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า แง�
8แน นา ยองนา กูยา่งกูเจ้อ ออื ฮูพลา ป่ี แง�� ✡

อางเลิง่ น้ี ออืยา่ แต้ม ชี มล่าง คางญ้า� น้ีงยา้ กงูนา
ฮายแบ ป่ี ล่าง น้ียา่ กาญ่าม เวอ ชฺา้ง ออืยา่ กูยา่งกูเจ้อ ออื
นา กงาฮูกงาพลา แงแน� จ้า อามือ อางญ่าม บ่าเคอ กา
ซ้ืง เป� 9 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ มือ พระเยซู ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี
แน ยา เท่วาด่า ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี อี้ แง� จ้า บ่ามล่าง เป�
ยาว น่อง โย้เวอ ยางนา ฮาก แซ่ ช�ี ไม้ ยางนา ชฺา้ง ออืนา
อางบล่าบชออ่อก ป่ี แง แนนอ� ยาว พาจาว มาง ยางนา
โญกจ่าญ่อ ไจ่ ช�ี แน ยางนา กูยา่งกูเจ้อ ออื ฮูพลา ป่ีชี�่
ไม้ ยา ชฺา้ง ออืนา ซ้ีฺ แต่น ป้าน่อ� ยาว พาจาว มาง พระเยซู
นา กงูนา ซ้ีฺ แต่น ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� พาจาว มาง กงูนา ลากซ่ืงก
งา่กยา้ ล่าง ยา้ง ยา้�

10พาจาว ม้ายา่ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา แต่ง ช�ี แน ยา กูยา่ง
กูเจ้อ ออืนา ฮูพลา แง� แน ยา เยง้ แง� ชฺา้ง ออืนา บยา่ แน
แชยู้้ ยาว ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ล้า ป่ี แงแน� แน ยา เยง้
แง� ยา พระเยซู นา บยา่ แน โอด้ ตูกพานลาบ้าบ ป่ี แงแน�
ไม้ ยา ชฺา้ง ออืนา กงามยา้ง ป่ี แง� พระเยซู กูยา่งกูเจ้อ ยา้
✡ 2:8 2:8 สดุดี 8:4-6
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แม่น แง เจิน้เจ้อ อางซี บ่าจา� แน ยา พระเยซู นา ชฺา้ง ออื
นา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ี แง เป� พาจาว มาง น้ีแม้แน
เยง้ ยาว ชา ฮา น้ียา่ อางซูม ยา้เป� 11พระเยซู ชฺา้ง ออืนา
ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีชี่ มาง ยา้� แน ชฺา้ง พระเยซู ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี
ชี่ ออืยา่ อางโบ้ง ท่ือม่าง กานญา จา แง� แน ยอง อางโบ้ง
น้ีม้ายา่ พาจาว มาง ยา้เป� น้ีงยา้ พระเยซู ยองนา ม้องน้า
ม แน ฮา้ว แฮง้นา บ่าซ่าจอ แง� 12พระเยซู พาจาว มางนา
น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชเีย�
�กงายา่ ค่าตอง ม้องน้าม ออืนา ชา ม่า แง� นา บ้าเจอ ฮาย

ชี แน�
กงายา่ นาง ชฺา้ง ออื ล้าก้า โย้เวอ นางนา สรรเสรญิ
เพ่งฮา่ว น้า ป่ี ล่าง�� ✡

13 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี�่
�พาจาว เวอ� กงา นางนา นืงบาชี ล่าง��
แน พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี�่

�กงา นู้เวอ ด้ืง แง� กงา ม้องน้าม ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน�
ยาว ยองมู แฮ้ยา่ นาง กงานา ชฺา้ง ป่ี ฮูพลา ป่ี ล่าชี่
ออื ยา้เป�� ✡

14 ยาว กงูมู พระเยซู ม้องน้าม เพล่อ คูชี น้ี ออืยา่ ซ่ีฺ�
อางซฺ่าอางม้า อางจา แน ซ้ีฺ นืง อางจา เป� น้ีงยา้ พระเยซู
ชฺา้ง เกิด้ ลือ ชี น้ียา่� ไม้ ยา ชฺา้ง ออื แม้แน ซ้ีฺ ยาว ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มาง ล่าท่ี แฮง้นา ก่างพยา ป่ีง� ไม้ ซาตานแด่
ยา่ยอคา น้ีม้า ชฺา้ง นา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี มาง ยา้� 15 ชฺา้ง น้ียา่ ซ้ีฺ แฮง้
นา แค คูแง� น้ีงยา้ ยองนา ฮายแค อางเลิง่ แฮง้นา ยา่เจ่น
เพล่อ ป่ี แง� พระเยซู ซ้ีฺ ชี น้ียา่� ไม้ ยองนา แค อางเลิง่ โย้
เวอ ยา่เจ่น เพล่อ ชี่ แฮง้ ปล่องปูน ป่ีง เย� 16 พระเยซู เท่
✡ 2:12 2:12 สดุดี 22:22 ✡ 2:13 2:13 อสิยาห์ 8:17-18
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วาด่า ออืนา บ่ากงา ปล่อง ลือ� จ้า ยา กงูมู อบัราฮมั อางยา่
อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ เพล่อ คูชี น้ีออืนา ปล่อง ลือ แง�
17 น้ีแม้แนยาว พระเยซู จามปีน ยา้ ชฺา้ง กงาเกิด้ ลือ แง�
กงู ชฺา้ง เพล่อ คูชี แฮง้แม้แน� ไม้ ยางนา ปุโรหติ ยอคา
อางฮื่อ เลิน่เลิน่ กงาเพล่อ ป่ี แง แนนอ� พาจาว ม้า ยาง
นา ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ อางซืออางปลอง เพล่อ
ป่ีชี�่ แน ชฺา้ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ป่ีชี�่ ไม้ ยางนา อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบชอออ่ก ป่ี แฮง้ ท่าน ป่ี แง
แนนอ� 18 ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า กงูมู คาโคลาโค น้ีงนา
นืงบาเจ้อฮู ล่าง ญ้า� แน ยา พระเยซู นา คาตา ยา้ นืงบา
เจ้อฮู ช�ี แน ยา พระเยซู นา ฮาย ด้ากยา้ง ลาบ้าบ ป่ีชี�่
น้ีแม้แนยาว ยาง กงูนา นืงบาเจ้อฮู ล่าเมอ พระเยซู กงูนา
อางปล่อง ล่ากงา กา ยา้เป�

3
พระเยซู โมเสส ล่อบ่าปา ฮื่อ แง

1 น้ีแม้แนยาว กงา ครสิเตียนม้องน้าม พาจาว มาง ฮา้ว
ล้า ป่ี คูชี ออื เวอ� พระเยซู นา ป้ือซฺ้า คูโว� ไม้ พาจาว ม้า
ยางนา ซฺาลือ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ ป่ีชี�่ แน
ยา ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ กงู เจ่อ มาง ยา้� 2 พา
จาว ม้า พระเยซู นา แช้ยู้ ล่ากาน วา่ ป่ีชี�่ แน พระเยซู พา
จาว มาง ยางนา ล่ากาน วา่ ป่ีชี่ ออื กูยา่งกูเจ้อ ยา้ วา่ ช�ี
โมเสส ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้� โมเสส พาจาว มางนา แน พา
จาว มาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� พาจาว มาง ยาง
นา ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ยา้� 3พระเยซู โมเสส ล่อบ่าปา
ฮื่อ น้ียา่ อางซู้ม ยา้� ยูม้ ชฺอ ฮู มาง ยูม้ แฮง้ ล่อบ่าปา แน



ฮบีรู 3:4 viii ฮบีรู 3:9

ฮื่อ แฮง้แม้แน ยา้� 4 ยูม้ คาโคลาโค น้ียา่ ชฺา้งชฺอฮู จา แง�
จ้า พาจาว ม้า กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี่ มาง ยา้�

5 โมเสส พาจาว มาง ยูม้ โย้เวอ ยา่เจ่น ล่ากาน แฮง้ วา่
แง� แน ยา พาจาว มาง ยางนา ล่ากาน ม่า วา่ ป่ีชี่ แฮง้ กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ วา่ แง� แน ยา พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ม่าย
แบ ป่ี แง� กาญ่าม เวอ พาจาว มาง จ่ีต่าง ชฺา้ง ออืนา ป่ีแบ
ป่ีมยา้ง ป่ี แฮง้� 6 จ้า พระเยซูครสิต์ พาจาว มาง อางยา่
เป� แน ยา ยา่เจ่น บ่าอา่� ยา พาจาว มาง ยูม้ชฺา้ง ออืนา
ฮูพลา แง� พาจาว มาง ยางนา ล่ากาน ม่าย วา่ ป่ีชี่ แฮง้
แม้แน ยา้� จาวา่แน กงู เจิน้เจ้อ นา บ่าแค คูยาว� แน กงู
อางเลิง่ นืงบาแก่นจ่า ชี แฮง้นา บ่าซ่าจอ คู ยาว� กงูมู น้ีง
พาจาว มาง ยูม้ชฺา้ง ออื ยา้เป�

พาจาว มางนา เค่ ยา้ง
7 อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง น้ีแม้แน จ่ี ชี ชี

แฮง้แม้แน ยา้�
�ม้ีนืง จาวา่แน นอง พาจาว มาง อางเซง แฮง้ กงากยา่ คู

ยาว�
8นอง มือ บ่าล่ืกบ่าล่าน คู โจ� นอง อางฮู่ อางพี่ ออื พาจาว

มางนา บ่าน่าจ่า แน ฮา คูชี แฮง้แม้แน��
�ยอง ตี อางกืออางคาก โย้เวอ จา คูเมอ� พาจาว มางนา

นืงบาเจ้อฮู คูชี แฮง้แม้แน ยา้� พาจาว ม้า บ้าเจอ
ล้อม้อก แน ก่ามโอด่ จา แงแน��

9พาจาว มาง น้ีแม้แน จ่ี เย�
�นอง อางฮู่ อางพี่ ออืยา่ กงา อางเลิง่ ฮาย นืงบาม่าน ป่ีชี่

แฮง้ 40 ปี ยา้ กงามยา้ง คูแง�
�จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ มือ ยองมู น้ียา่ กงานา นืงบาเจ้อฮู ล่า

คูแง� แน กงานา ตาจ่าล่า คูแง�
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10 น้ีงยา้ กงา ยองนา นืงบาค่า น้ียา่� ยาว กงา ยองนา น้ีแม้
แน จ่ี น้ียา่��

ชฺา้ง น้ีออื กงานา วี ล่า คูช�ี
แน กงา จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่าจ่า ล่าคู�
11 น้ีงยา้ กงา นืงบาค่า เมอ น้ีแม้แน จ่ี แอ�
�ชฺา้ง น้ีออื กงาก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ซ่าวด้ืง ล้า คูแน��✡

12 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� แม่น แน อางโต แล่ม
แล่ คูโว� นอง อางมู โย้เวอ อา่ซ่าง มางนา ชฺา้ง นืงบา บ่า
แม่น ออื บ่าเพล่อ ป่ี โจ� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา นืงบาบ่า
ชี่ ออื บ่าเพล่อ ป่ี โจ� ไม้ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว
อางแต่ มางนา วี แง� 13นองมู น้ียา่ แฮแ้ม้แน บ่าฮา คู โจ�
กูนืง กูนืง แน ปล่องวาน ลางกา โว� จ้า ม้ีนืง นอง จ่ีวดีแต่
จา คู เมอ ฮา คูโว� ไม้ อางบล่าบ มางนา นอง อางมู โย้เวอ
อา่ซ่าง มางนา บ่าป่ี จ้อบ แนนอ� น้ีแม้ บ่าฮา ยาว แฮ้ม้า
ชฺา้ง อางล้ืกอางล้าน เพล่อ แง� 14 กงู พาจาว มางนา ต่อ
งก่าต่าง เจ่อ คูเมอ� กงู ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ คูแง� กงูมู
น้ีง อางซ่า แช เมอเคอ แน ปีนแตปีนนา แน พาจาว มาง
นา เจ่อ แลน แล่ คูยาว� กงูมู คาโคลาโค น้ีง พระเยซูครสิต์
ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ คูแง� 15พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ี
แม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ม้ีนืง จาวา่แน นอง พาจาว มาง อางเซง แฮง้ กงากยา่

ยาว��
�บ่าล่ืกบ่าล่าน โจ��
�นอง อางฮู่ อางพี่ ออื ยอง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน

ฮา เมอ ฮา คูชี แฮง้แม้แน��✡
16 พาจาว มาง อางเซง แฮง้ กงากยา่ ยาว ล้ืกล้าน ยาง

นา บ่าน่าจ่า แน ฮา คูชี ออืยา่ อา่ซ่าง ยอง เวอ� ชฺา้ง แฮอ้อื
✡ 3:11 3:11 สดุดี 95:7-11 ✡ 3:15 3:15 สดุดี 95:7-8
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ยา่ ชฺา้ง คาโคลาโค โมเสส ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ ซ่ืฺย อ่อก
ลือ คูชี ออื ยา้ อา่ลา� 17 พาจาว ม้า อา่ซ่าง ยองนา 40 ปี
แน นืงบาค่า ช�ี ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ ชฺา้ง อางบล่าบ ตี ซ่องก่อง
อางเวอ่ โย้เวอ ซ้ีฺ คูชี ออื ยา้ อา่ลา� 18 พาจาว ม้า อา่ซ่าง
ยองนา ม่าย ช�ี ยาง น้ืงชฺา่ตี ซ่าวยา่ โย้เวอ บ่ากงา ออ้ง ซ่า
วด้ืง แล แน� ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ พาจาว มาง นา บ่าน่า จ่าง ออื
ยา อา่ลา� 19กงู กงามยา้ง คูแง� ชฺา้ง แฮอ้อืยา่ พาจาว มา
งก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่ากงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล คูแน� ไม้ ยองมู
น้ียา่ พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี่ คูวา�

4
1 ค้าแต้ เวอ พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี กงูนา ยาง ตีซ่า

วยา่ โย้เวอ ออ้ง ด้ืง แล ป่ี ล่าแง แน� กงู อางฮู่ อางพี่ ออื
ยา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน แฮง้ วี คูช�ี จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ
มือ พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน แฮง้นา บ่าว�ี น้ีแม้แนยาว
นองมู น้ีง มือ แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� ไม้ นองนา
กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ตีซ่าวยา่ โย้เวอ กงาออ้ง ซ่าวด้ืง
แล ป่ี ล่า คาไล� ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮง้แม้แน� 2 ยาว
กงูมู น้ีง มือ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงากยา่ คูง
ญ้า� อา่ฮู้ อา่พี้ ยอง กงากยา่ คูชี แฮง้แม้แน ยา้� จ้า พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ ยองก้อง เจิน้เจ้อ จองไจ
บ่าจา� ไม้ ชฺา้ง กงากยา่ คูชี ออืยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� 3 จ้า กงูมู พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้นา เจ่อ คูชี ออืยา่� พาจาว มาง ตีซ่าวยา่ โย้เวอ
อามือ ชา กงาออ้ง ซ่าวด้ืง แล คูแง� จ้า ชฺา้ง พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้นา บ่าเจ่อ คูง ออืยา่� พาจาว มาง จ่ี
ชแีฮง้ ป้าค้า ยา้ เพล่อ คูแง� พาจาว ม้า น้ี ป้าค้า จ่ี ช�ี
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�กงายา่ กงา นืงบาค่า เมอ น้ีแม้แน จ่ี แอ�
�ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ กงา ตีซ่าวยา่ โย้เวอ บ่ากงา ออ้ง ซ่า
วด้ืง แล คูแน� � ✡

ม้าม้า น้ียา่ พาจาว มาง ตีซ่าวยา่ น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้งอาง
เมิง แต่ง เปิน เมอ ยา้ แต่ง เปิน ช�ี 4 ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ
ท่ือข้อ จา แง� วนัท่ี 7 แฮง้นา น้ีแม้แน จ่ี เคอ แง�
�แน วนัท่ี 7 เคิน ยาว พาจาว มาง ยาง ล่ากาน คาโคลาโค

วา่ แฮง้ วา่ง ยาว ซ่าวด้ืง ช�ี�✡
5 จ้า พาจาว ม้ายา้ พระคัมภีร์ ท่ือข้อ มาง ก้องเวอ ยาง ตีซ่า
วยา่ อางเลิง่ แฮง้นา น้ีแม้แน จ่ีเคอ แล่ชี�่
�ชฺา้ง แฮอ้อืยา่ กงา ตีซ่าวยา่ โยเ้วอ บ่ากงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล

คูแน�� ✡

6 กงู อางฮู่ อางพี่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ต่อ
งก่า เวอ กงากยา่ คูชี ออืยา่� พาจาว มาง ตีซ่าวยา่ โย้เวอ
บ่ากงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล คู� ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มางนา
บ่าเจ่อ คูวา� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ พาจาว มาง ตีซ่าวยา่
โย้เวอ อางอ้อง แล กงากา ยา้� 7 ไม้ พาจาว ม้า อางญ่าม
ซฺ้า ชี แล่ชี่ ชฺา้ง ออืนา ยาง ตีซ่าวยา่ โยเ้วอ กงา ออ้ง ซ่าวด้ืง
แล ป่ีแง แน� พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮย้า่ �ม้ีนืง�
ยา้เป� ไล ปี จายล้า แล่ ยาว� พาจาว มาง ก่าซ้าด ดาวดิ
นา ไจ �ม้ีนืง� อางเลิง่ น้ีง จ่ี ป่ีชี�่ อางด่า โยเ้วอ น้ีแม้แน จ่ี
ชี ชี ป้าค้า ยา้�
�ม้ีนืง จาวา่แน อา่ซ่าง พาจาว มาง อางเซง แฮง้ กงากยา่

ยาว ยางนา เจ่อ โว� บ่าล่ืกบ่าล่าน โจ�� แน� ✡
8 ไม้ จาวา่แน โยชูวา อา่ฮู้ อา่พี้ ยองนา ซ่ืฺย พาจาว มาง ตี

ซ่าวยา่ โยเ้วอ กงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล ยาว� น่องนู้เวอ พาจาว
✡ 4:3 4:3 สดุดี 95:11 ✡ 4:4 4:4 ปฐมกาล 2:2 ✡ 4:5 4:5 สดุดี 95:11
✡ 4:7 4:7 สดุดี 95:7-8
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มาง มือ ซ่าวด้ืง อางนืง แฮง้นา บ่าจ่ี เคอ แล่ก้าน� จ้า โย
ชูวา บ่าซ่ืฺยแล กงา กาเย� 9 แฮง้ยา้ จ้างจ้าง โย้เวอ พาจาว
แน ยาง ชฺา้ง ออื ท่ืงกงา่ แน ซ่าวด้ืง อางนืง แฮง้ จา แง�
10 ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน ตีซ่าวยา่ โย้
เวอ กงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล่ คูชี ออืยา่� ยอง ล่ากาน วา่ แฮง้
วา่ง ยาว ซ่าวด้ืง คูแง� พาจาว มาง ยาง ล่ากาน วา่ แฮง้
วา่ง ยาว ซ่าวด้ืง ชี แฮง้แม้แน ยา้� 11 น้ีแม้แนยาว กงูมู คา
โคลาโค น้ียา่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แม่น แน ฮา คู เซฺ้อ� ไม้ พาจาว
มาง ตีซ่าวยา่ โย้เวอ กงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล ป่ี แง แนนอ� น้ี
แม้แนยาว กงู อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง มาง พาจาว มาง ตีซ่าว
ยา่ โยเ้วอ บ่ากงา ออ้ง ซ่าวด้ืง แล แน บ่าจา� ค้าแต้ โยเ้วอ
ชฺา้ง บ่าเจ่อ ออื แม้แน�

12พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ อางแต่ แน ล่าท่ี อางอบี่าอา่ จา แง�
แน มยาทาง อางทา 2 นา คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา ทา แง�
อางค่องอางล้า� นืงบา� อางกงา่ว แน อางกู่ โย้เวอ อาง
ชาว ปล่อง กงากา� แน ชฺา้ง ออื นืงบา เวอ ก่ามกืด แฮง้นา
อางฮาย มยา้ง ป่ี กงากา� 13 ไม้ กูยา่งกูเจ้อ พาจาว มาง
แต่ง ชี่ ออืยา่� ท่ือยา่งท่ือเจ่อ แนม บ่าจา พาจาว มางนา
อางโชฺง ชี กงากา แน� ยา กงู อางเลิง่ ฮา ชี ออื กูยา่งกูเจ้อ
ยา้ มยา้ง แง� แน กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ พาจาว มางนา ค่า
ตอง อางเลิง่ แฮง้ กงา อูบ่น้า ป่ี แง�

พระเยซู ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง
14 กงู เมอ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ จา แง� แน ยา

ล่าท่ี อางบยา่� ยา พระเยซู พาจาว มาง อางยา่ ม่าง ยา้เป�
แน ยา มู่งท่า เวอ ด้ืง แล ญา เป� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่
กงู อางเลิง่ อางแม่น เจ่อ ชี่ แฮเ้ลิง่ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ
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คูโว� 15 ไม้ ยา กงู ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ยา้�
ยา กงู ด่อยา้ แฮง้นา อางแบ ล่า� ไม้ ยาง นามมือ นืงบา
เจ้อฮู ชี กูยา่งกูเจ้อ ยา้� กงูนา นืงบาเจ้อฮู ล่าชี่ แฮง้แม้แน
ยา้� จ้า ยา อางบล่าบ บ่ากงาฮา เป� 16 พระเยซูครสิต์ กงู
นา ปล่อง ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ พาจาว มางนา จ่ี
ชา่ง แฮง้นา บ่าแค คูโจ� ไม้ พาจาว ม้า กงู ตูกพานลาบ้าบ
เมอ� กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� แน กงูนา ปล่อง ล่าง�

5
1 ปุโรหติ ยอคา คาโคลาโค ออืยา่ ชฺา้ง เป� กงู ชฺา้ง เพล่อ

ชี แฮง้แม้แน ยา้� จ้า พาจาว ม้า ยองนา แชยู้้ ช�ี ไม้ ยองนา
ยาง ล้าก้า โยเ้วอ กงูนา ล่ากาน วา่ แต่น ป่ี ล่าง แนนอ� ยอง
ล่ากาน แฮย้า่ พาจาว มางนา ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ท่าน
เซฺ่อ แฮง้ ท่าน แง� ไม้ ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบชออ่อก ป่ี แง
แนนอ� 2 ไม้ ยองมู แฮง้ มือ ชฺา้ง อางด่ออางยา่ กงู ด่อยา้
คูชี แฮง้แม้แน ยา้� แฮง้ยา้ กงู ป่องฮา่น บ่าอา่ แน อางซี
ฮา เมอ ยอง กงูนา โอด่ ล่าง น้ียา่� 3 ไม้ ยองมู แฮง้ กงู แม้
แน ยา้ อางบล่าบ จา แง� ยองมู น้ียา่ พาจาว มางนา อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ กงาท่าน ป่ี คูแง� ไม้ ยองมู น้ียา่ ค่าตอง อาง
โต แฮง้นา อางบล่าบ กงา ฮา ปูน ป่ี เปิน แง� ยาว น่อง โย้
เวอ ยองมู แฮง้ พาจาว มางนา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน ป่ี แล่
คูแง� ไม้ ฮากนา อางบล่าบชอออ่ก ป่ี แง แนนอ�

4 ปุโรหติ ยอคา ล่ากาน น้ียา่ ปีนแตปีนนา� พาจาว มาง
บ่าแช่ยู้ ยาว อา่ซ่าง มาง บ่าเพล่อ กงากา� พาจาว มาง
อาโรน นา แช้ยู้ ยาว ปุโรหติ ยอคา เพล่อ ป่ีชี่ แฮง้แม้แน
ยา้เป� 5 พระเยซูครสิต์ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพ
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ล่อ ชี น้ียา่� ยา ค่าตอง อางโต แฮง้นา บ่ากงา แช้ยู้ จ่า แล่
เป� ไม้ ยา แมก่า บ่ากงา จ่า แล่ ซ่ีเย� จ้า พาจาว ม้า ยาง
นา แชยู้้ ชี แน ยางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ช�ี
�นา กงา อางยา่�

ม้ีนืง กงา ฮากนา แบ ป่ีง กงา นาง อางโบง้ มาง แน��
✡

6 แน พระคัมภีร์ โย้เวอ พาจาวจ่ีต่าง แต้ม ชี แล่ชี�่ พาจาว
จ่ีต่าง แฮย้า่ พระเยซู นา น้ีแม้แน ม่า แง�
�นา ปุโรหติ เพล่อ แล แง� เมลคีเซเดค แม้แน ยา้��✡

7พระเยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดีแต่จา เมอ� ยา พาจาว
มางนา อางเซง บื้ง แน แมป้ือ เซฺ่อ แน อธษิฐาน ฮา ป้า แง�
พาจาว น้ีม้า ยาง ซ้ีฺ แฮง้นา อางปล่องปูน ป่ี กงา กางมาง
ยา้เป� แน พาจาว มางมือ ยาง อธษิฐาน ฮา ป้า แฮง้นา
อางน้า ยา้� ไม้ พระเยซู ยาง อางโต แฮง้นา บ่าจ่ีโอ่ดจ่า
แล่� แน ยา พาจาว มางนา นาบท้ือ นอ� 8พระเยซู พาจาว
มาง อางยา่� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ มือ ยา อางตูกอางพาน
กงาโอด้ แง� ไม้ ยางนา แบ ป่ี แง น้าจ่าง น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้
จา แงแน� 9พระเยซู พาจาว มาง ยางนา ล่ากาน ม่า วา่ ป่ี
ชี่ แฮง้ วา่ เปิน ญา� แฮง้ยา้ ยาง ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา น้า
จ่า คูชี ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี กงา กาง น้ียา่� ไม้ ยอง
นา จ่ีวดีม้าม้า กงาจา ป่ี แง แนนอ� 10 น้ีงยา้ พาจาว มาง
มือ พระเยซู นา แช้ยู้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ
ป่ีชี่ เมลคีเซเดค แม้แน�

ยา่แน่ แน ชฺา้งอางค่อ
11 อางเลิง่ น้ียา่ ไลเลิง่ ยา้ จา แง� กงา นองนา จ่ีชา่ง ล่า

ซ่ี แงแน� จ้า อางยา่ก ยา้ นองนา จ่ีไค้ ม่าแบ ป่ี ล่าง น้ียา่�
✡ 5:5 5:5 สดุดี 2:7 ✡ 5:6 5:6 สดุดี 110:4
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ไม้ นองนา อางเลิง่ น้ี ออืนา แบ ป่ี ล่าง น้ียา่ อางมล่าง ยา้�
12 นองมู น้ียา่ พระเยซู นา เจ่อ ล้า ยาว มล่าง คางญ้า� คู่
เพล่อ เวมิ กงา คางญ้า� จ้า นอ คู่ บ่าเพล่อ กงากา� ไม้ นอ
ฮากนา พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง อางไง่ แฮง้ นองนา ม่าอู่บ
ป่ี ล่าซ่ี คูแง� นองมู น้ียา่ ยา่แน่ ลองแปด แบ่ คูชี ออื ช้อด
ยา้� นอ จฺ่าเกิง่ บ่าจฺ่า กงา กางซ้ืง� จฺ่าเกิง่ น้ียา่ ชฺา้ง พา
จาวจ่ีต่าง แบ แอ อางยา่ก แฮง้นา จ่ีเพ้ก แง� 13 ชฺา้ง นืงชา
ล้าง ต้าง คูชี ออืยา่ ยา่แน่ เป� แน ยองมู น้ียา่ อางซี แน อา
งกงา่อางเกิง นา บ่าแบ คู� 14 จ้า ชฺา้งอางค่อ ออืยา่ จฺ่าเกิง่
จฺ่า คูชี ออื ยา้เป� แน ยอ อางซี แน อางกงา่อางเกิง นา อาง
แบ เป�

6
1 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ีง มือ พาจาว มาง อางเลิง่ น้ีง อา

งอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน แบ บยา่ แลน คู ปาว� ม่าอู่บจ่ี
ต่าง อางไง่ แฮง้ แอ่ แน แบ บ่าอา่ เป� ม่าอู่บจ่ีต่าง อางไง่
แฮ้ยา่ ครสิเตียนชฺา้ง ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จ่ีวดี ไจ อางเลิง่
แฮง้� แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮง้ วา่ง แฮง้ยา้ เป� แน
พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ยา้ เป� 2 แน ล้างตือพิธบีัพติศมา
ฮา อางเลิง่ แฮง้ ม่าอูบ่ แฮง้ยา้ เป� แน ล่าปู่ โบ้ย อธษิฐาน
ฮา ป่ี กาง แฮง้ยา้ เป� แน ชฺา้งซ้ีฺ ออื แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา
แล่ง แฮง้ยา้ เป� แน พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อน แฮง้ยา้ เป� 3 จาวา่แน พาจาว
มาง กงูนา อางเลิง่ อางยา่ก ออื อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน
แบ บยา่ แล ป่ี ล่า ซ้ี แง แนยาว� กงูมู น้ีง มือ อางเลิง่ อาง
ยา่ก ออื แบ บยา่ แลน แล่ คูปาว�

4 อา่ซ่าง พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ วี แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พา
จาว มางนา อางอา้น แฮง้แม้แน บ่าเจ่อ แล่ กงา กาก้าน�
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ชฺา้ง น้ีออื พาจาว มาง อางแปล้นอางซ้า โยเ้วอ อางด้ืง กาง
ซ้ืง ยา้� ยองมู น้ียา่ อางแบ คูยา้ มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่งอา
งก้อ แฮ้ บ้าเจ้อล้อแม้ แม่น แงแน� ยองมู น้ี อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน อางเพล่อ
กางซ้ืง ยา้� 5ยองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง อางแม่น แฮง้นา อา
งกงากยา่ อางกงา แบ กางซ้ืง ยา้� แน ยองมู น้ียา่ พาจาว
มาง ล่าท่ี แฮง้นา อางกงา มยา้ง กางซ้ืง ยา้� พาจาว มาง
ล่าท่ี น้ียา่ อางนืงอางญ่าม ต่องลีน นู้เวอ ชฺา้ง ออื กงามยา้ง
แฮง้ยา้� 6 จ้า ยองมู น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา วี คูช�ี ชฺา้ง น้ี
ออืเจ้อ พาจาว มางนา พ่าว ซฺ้า แล่ง แน บ่าจา กาน� ยอง น้ี
แม้แน ฮา คูชี น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ
ท่ือเทอ ต่ือต้ีด แล่ชี่ แน ท่ือชา่งกานญา� แน ยอ ฮากนา ฮา
พระเยซูครสิต์ นา ฮูยา้ ป่ีชี่ แน ท่ือชา่งกานญา�

7-8 ยาว กงูมู น้ียา่ น่าตี แฮง้แม้แน ยา้เป� จาวา่แน น่า
ตี อางแม่น โย้เวอ กอ แต่ล้า ชี แฮง้ แม่นมาง ยาว� น่า
ตี อางซ้ืง มาง กยา่ง แง� ไม้ พาจาว ม้า ยาง น่าตี แฮง้นา
ก่ามป่อน ป่ี ป้าน้อ� จ้า น่าตี โย้เวอ บู่ก่า จ่ีกู่ อางจา ออื แอ่
แน แต่ ลาน ยาว น่าตี แฮม้าง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� น่าตี
อางซ้ืง มาง ยาง น่าตี แฮง้นา บีท่่อ พี วี แง�

9 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� กงู น้ีแม้แน จ่ี
เวมิ มือ� กงู อางแบ คูยา้� นอ ชฺา้ง แฮ้แม้แน บ่าอา่ แน�
ไม้ พาจาว ม้า นองนา อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าง ญ้า� แน ยา
นองนา ก่ามป่อน อางบยา่ ยา้ ป่ี ล่าชี�่ ไม้ นองนา จ่ีวดี กงา่
เกิง้ แน ไจ ป่ี ล่าแง แนนอ� 10 ไม้ พาจาว ม้า อางกงา่อาง
เกิง นอ� ยา นอง ล่ากาน วา่ ชี แฮง้นา บ่าลู่ม� แน นอง อา
มือ เคอ แน ยาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง ออืนา ปล่อง แฮย้า่ ฮา
มยา้ง ป่ีแง� นอ พาจาว มางนา ลาก แงแน� 11 จ้า กงู นอง
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นา พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� นอง
ซ้ีฺ เมอ เคอ แน� น้ีแม้แนยาว อางเลิง่ นอง นืงบาแก่นจ่า
คูชี แฮง้ มือ ม้าม้า ยา้ เพล่อ แง� 12 กงู นองนา ชฺา้ง อางค
ล่ือ บ่าเพล่อ ป่ี ล่าซ่ี� จ้า กงู นองนา ครสิเตียนชฺา้ง แฮ้ออื
แม้แน เพล่อ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� ครสิเตียนชฺา้ง แฮ้ออืยา่ ก่ามโอ่ด
อางจา แน พาจาว มางนา เจ่อ คูแง� พาจาว มาง ยองนา
ก่ามค่าน ป่ี ชี แฮง้ กงาบู้ คูเมอ เคอ ยา้�

พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮง้แม้แน ม้าม้า ยา้
ฮา แง

13พาจาว มาง อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี เมอ� ยา ยาง อาง
เม้ง แฮง้ ไจ สาบาน ฮา ช�ี ไม้ อา่ซ่าง มาง ยาง ล่อ แน บ่าฮื่อ
เย� 14 พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี เย� �กงา นางนา ก่ามป่อน
ป่ี ล่าแง� แน นางนา อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ บยา่
แน จา ป่ี ล่าแง� แน�✡ 15แฮง้ยา้ อบัราฮมั มือ โอด้ ล่อ ช�ี
ยาว ยาง มือ พาจาว มาง ยางนา ก่ามค่าน ป่ี ชี่ แฮง้ กงาบู้
ช�ี

16 ชฺา้ง ออื สาบาน ฮา เมอ� ค่าตอง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ มาง
อางเม้ง แฮง้ ไจ สาบาน ฮา แง� ไม้ ยาง จ่ีต่าง แฮง้นา ฮาย
เจ่อจ่า คาแม้แน จา ป่ี แง� แน สาบาน ฮา น้ียา่ จ่ี เจ้ กาง
อางเลิง่ คาโคลาโค ออืนา ฮาย วา่ง ป่ี แง� 17 พาจาว มาง
ก่ามค่าน จ่ีต่าง แน สาบานจ่ีต่าง แฮย้า่ บ่าเพ่น กงากา� ไม้
ยา อา่ซ่าง มางนา บ่าจ่อบ� กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง พาจาว มางก้
อง ฮื่น แล ยางนา ป้า ปล่อง ป่ี คูชี ออื ยา้� แฮง้ยา้ กงู ยาง
นา นืงบาแก่นจ่าง น้ียา่� 18 น้ีแม้แนยาว พาจาว ม้า กงูนา
ก่ามค่าน แน สาบาน ฮาชา่ง ล่าง� ก่ามค่าน แน สาบาน น้ี
ยา่ บ่าเพ่น แล่ กาน� ไม้ พาจาว น้ียา่ บ่าจ่อบ เป� น้ีแม้แน
ยาว กงูมู บ่าแม่น ออืนา ฮื่น พาจาว มางนา นืงบาแก่นจ่า
✡ 6:14 6:14 ปฐมกาล 22:17
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คูชี น้ี ออืยา่� บยา่ ยา้ นืงบาแฮ่ง จา คูแง� 19 อางเลิง่ กงู
นืงบาแก่นจ่า ชี่ น้ีเลิง่ อางเจ่อ กงากา ยา้� แน นืงบาอาง
ชี กงากา ยา้� แน อางเลิง่ กงู นืงบาแก่นจ่า ชี่ น้ีเลิง่ กงูนา
มู่งท่า โบสถ์อางฮื่อ อางฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เลิน่เลิน่ แฮ้
ฮอ้ง ก้อง ซ่ืฺย ออ้งแล ล่าง� 20 ยาว พระเยซู อางฮอ้ง อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง เลิน่เลิน่ แฮ้ ฮอ้ง ก้อง ออ้งแล ล้างญ้า� แน ยา
กงู ปาปาย ยา้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ กูญ่าม ยา้ เพ
ล่อ แลง แง� เมลคีเซเดค แม้แน�

7

ปุโรหติ เมลคีเซเดค
1 เมลคีเซเดค ซาเลม อางเมิง โยเ้วอ ก่าซ้าด เพล่อ ชี มาง

ยา้� แน ยา พาจาว อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ปุโรหติ� แฮญ้่าม
เมอ อบัราฮมั แน ยาง ชฺา้ง ออืยา่ ก่าซ้าด ออืนา รบ ก่า ไจ่ ช�ี
ยาว ยองมู แฮง้ แก้บ้า ยอ่ พ่าว ลาน แล่ คูช�ี ยาว ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค มือ อบัราฮมั นา มยา้ง เมอ ยางนา ก่ามป่อน ป่ี
ช�ี 2แฮง้ยา้ อบัราฮมั มือ อางเกิง่อางก้อ รบ เมอ กงา ลา ชี
แฮง้ ท่ือแช่ ปูน โยเ้วอ ท่ือ ปูน มาง ยางนา เป่ิง ป่ี ช�ี ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค อางเม้ง น้ียา่� �ก่าซ้าด อางกงา่อางเกิง� แน
ฮา แง� แน ยา ซาเลม อางเมิง แฮง้ ฮูพลา แง� ซาเลม น้ี
ยา่ จาบื่อด้ืงบื้อ แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง นา ฮา แง� น้ีแม้แนยาว
ก่าซ้าด เมลคีเซเดค นา �ก่าซ้าด ชฺา้ง ออืนา ฮูพลา จาบื่อด้ื
งบื้อ แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง ป่ี ฮู มาง� แน คาตา ยา้ ฮา้ว แง�
3พระคัมภีร์ โยเ้วอ บ่ากงา แต้ม ช�ี ก่าซ้าด เมลคีเซเดค อา่
ซ่าง อางยา่ แน อา่ซ่าง ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบลือ ช�ี ยา บ้าเจอ
อา้ลอม เกิด้ ช�ี ยา บ้าเจออา้ลอม ซ้ีฺ ชี แน� จ้า ยา ปุโรหติ
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กงาเพล่อ แล แง� พาจาวอางยา่ ม่าง ปุโรหติ เพล่อ แล ชี
แฮง้แม้แน ยา้�

4 ฮูปาว ก่าซ้าด เมลคีเซเดค บ้าเจอล้อม้อก ฮื่อ แงแน�
ไม้ ซ้ามบา อบัราฮมั กงู อางฮู่ อางพี่ ออื อางฮู่ ซากาว เพล่อ
ชี มาง มือ อางเกิง่อางก้อ รบ เมอ กงา ลา ชี แฮง้ ท่ือแช่ ปูน
โย้เวอ ท่ือ ปูน มาง ยางนา เป่ิง ป่ี แง� 5 เลวี อางเจ้อ แน
อสิราเอลชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ อบัราฮมั ก้อง อางเจ้อ ซ้ืบ
ลา คูช�ี จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ โมเสส อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ
เลวี อางเจ้อ ปุโรหติ เพล่อ คูชี ออืนา ม่า อสิราเอลชฺา้ง คาโค
ลาโค ออื ก้อง อางเกิง่อางก้อ ท่ือแช่ ปูนโยเ้วอ ท่ือ ปูน กอ ป่ี
แง� 6 จ้า ก่าซ้าด เมลคีเซเดค เลวี อางเจ้อ บ่ากงา ซ้ืบ ล้า�
จ้า ยา อบัราฮมั ก้อง อางเกิ่งอางก้อ ท่ือแช่ ปูนโย้เวอ ท่ือ
ปูน กงาบู้ ช�ี แน ยา อบัราฮมั พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่าน
กงาบู้ ชี แฮม้างนา ก่ามป่อน ป่ี ช�ี 7 กงูมู น้ีง อางแบ คูยา้�
ชฺา้ง ล่าท่ี ฮื่อ แล่ง ออืยา่ ชฺา้ง ล่าท่ี อางอี้ ออืนา ก่ามป่อน
อางป่ี กงา กาแน� 8 เลวี อางเจ้อ เวอ ปุโรหติ อางเกิ่งอา
งก้อ ท่ือแช่ ปูนโย้เวอ ท่ือ ปูน กอ คูชี แฮ้ออืยา่ ซ้ีฺ แอน คูง
ญ้า� น้ีแม้แนยาว กงู กงามยา้ง คูแง� เมลคีเซเดค ปุโรหติ
ซ้ีฺ แอ คูชี แฮ้ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แล่แง แน� ไม้ พระคัมภีร์ โย้
เวอ ยา บ่าซ่ีฺ กาซ้ืง แน แต้ม ชี ป้าน่อ� 9 ชฺา้ง เลวี อางเจ้อ
ซ้ืบล้า คูชี น้ีออืยา่ อบัราฮมั อางอา่นอางซ้ืฺอ� แน อบัราฮมั
ก่าซ้าด เมลคีเซเดค นา อางเกิง่อางก้อ ท่ือแช่ ปูนโยเ้วอ ท่ือ
ปูน ป่ี ช�ี น้ีแม้แนยาว เลวี มือ ก่าซ้าด เมลคีเซเดค นา อาง
เกิ่งอางก้อ ท่ือแช่ ปูนโย้เวอ ท่ือ ปูน ป่ี ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� 10 จ้า ก่าซ้าด เมลคีเซเดค อบัราฮมั นา มยา้ง เมอ�
เลวี บ่าเกิด่ กาซ้ืง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ มือ เลวี แน อบัรา
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ฮมั ยาง อางฮู่ มาง เยด่ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กาน ญา�
11 พาจาว มาง โมเสส นา อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ป่ี เมอ�

ยา เลวี อางเจ้อ ออืนา คาตา ยา้ ปุโรหติ เพล่อ ป่ีชี�่ จ้า เลวี
อางเจ้อ เวอ ปุโรหติ ออื ชฺา้ง ออืนา ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แฮ้ยา่�
ชฺา้ง ออืนา กูยา่งกูเจ้อ แน บ่าฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงา กา� ไม้ จา
วา่แน ชฺา้ง ออืนา อางฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงากา ม้าม้า แน ยาว�
บ้าเจอฮาย ปุโรหติ ท่ือม่าง จา แล่ กาน แง� ปุโรหติ แฮ้ม้า
อาโรน ปุโรหติ เพล่อ ชี แฮง้แม้แน บ่าอา่� จ้า ยา ก่าซ้าด
เมลคีเซเดค ปุโรหติ เพล่อ ชี แฮง้แม้แน ปุโรหติ เพล่อ แง�
12 ไม้ ปุโรหติ อางล้ีบอางล่าว เพ่น เมอ� โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ คาตา ยา้ เพ่น แง� 13-14 ปุโรหติ อางล้ีบอางล่าว
น้ียา่ เพ่น ชี แน กงู มยา้ง คูชี น้ียา่� ไม้ ปุโรหติ กงู จ่ี เคอ น้ี
ม้า พระเยซู ยา้เป� แน พระเยซู กงู จ่ีวีดอางซ้ืง น้ีม้า เลวี
อางเจ้อ บ่ากงา ซ้ืบล้า� จ้า ยา ยูดาห์ อางเจ้อ ซ้ืบล้า ช�ี แน
ปุโรหติ ออื อางมู โยเ้วอ ยูดาห์ อางเจ้อ ซ้ืบล้า ชี แน ท่ือม่าง
แนม บ่าจา� ยาว โมเสส มือ บ่ากงา จ่ี เคอ กางซ้ืง ชฺา้ง ยู
ดาห์ อางเจ้อ ซ้ืบล้า ชี ออืยา่ ปุโรหติ กงา เพล่อ แงแน�

พระเยซู ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ แล แง
เมลคีเซเดค แม้แน

15 ปุโรหติ อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ เพ่น ชี แน เจ้ง ยา้ ฮาย
มยา้ง ป่ีชี�่ ไม้ เมลคีเซเดค ปุโรหติ เพล่อ ชี แฮง้แม้แน
ปุโรหติ ท่ือม่าง จา แล่แง น้อ� 16แน ปุโรหติ น้ีม้า เลวี อาง
เจ้อ บ่ากงา ซ้ืบล้า� ปุโรหติ อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่า ปุโรหติ
แชยู้้ ป่ีชี่ แฮง้แม้แน� จ้า ยาง ปุโรหติ กงาเพล่อ ชี่ น้ียา่� ไม้
จ่ีวดี ซ้ีฺ นืง บ่าจา มาง ล่าท่ี แฮง้ ปาปาย ยา้� 17พระคัมภีร์
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โยเ้วอ มอ ยาว น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �นา เมล
คีเซเดค ปุโรหติ เพล่อ ชี แฮง้แม้แน ปุโรหติ เพล่อ แล แง�
✡ แน�

18 อามือ อางล้ีบอางล่าว อางอา้น แฮ้ยา่ บ่าไจ ก้าน� ไม้
อางล้ีบอางล่าว อางอา้น แฮ้ จองไจ บ่าจา� 19 ม้าม้า น้ียา่
โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮ้ยา่ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ม้าม้า แน
บ่าฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงากา� จ้า อามือ กงู นืงบาแก่นจ่า คูชี
น้ียา่ อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่แง� ไม้ กงู นืงบาแก่น
จ่า คูชี น้ียา่ กงูนา ฮาย พาจาว มาง ก้อง แท้ แน กงาด้ืง ป่ี
ล่าแง�

20 อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง แฮ้ยา่� ไม้ พา
จาว ม้า พระเยซู นา แช้ยู้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่
เพล่อ ป่ีชี�่ ยาง สาบาน ฮาย ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� จ้า ฮาก
ปุโรหติ กงา เพล่อ คูชี แฮย้า่ พาจาว ม้า สาบาน บ่ากงา ฮา�
21 จ้า พระเยซู พาจาว มาง ยางนา สาบาน ฮาชา่ง เมอ�
ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ กงาเพล่อ ช�ี แน พาจาว ม้า
น้ีแม้แน สาบาน ฮาย ช�ี
�กงา สาบาน ฮาย ยา�

แน นืงบา บ่าเพ่น แล่ก้าน�
�นา ปุโรหติ เพล่อ แล แง� � แน� ✡
22 สาบานจ่ีต่าง น้ียา่ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� พระเยซู พีญ่่าน เพ
ล่อ แง� ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ น้ียา่ ก่ามค่าน อางอา้น แฮง้ ล่อ
บ่าปา แม่น แล่แง แน�

23 ปุโรหติ อางบยา่ แน จา ชี น้ียา่� ไม้ ยองมู น้ียา่ ซ้ีฺ แอ
คูแง� แน ยองมู น้ียา่ ล่ากาน บ่าวา่ แล แล่ กงากา� 24 จ้า
พระเยซู จ่ีวดี จา แล แล่แง� น้ีแม้แนยาว ยา ปุโรหติ ล่า
กาน แฮง้ วา่ แล แล่ง� 25พระเยซู ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว
✡ 7:17 7:17 สดุดี 110:4 ✡ 7:21 7:21 สดุดี 110:4
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มางนา ซฺ้า ล้า คูชี ออืนา ปล่อง แง� ต่ืน อามือ จาย จ้างจ้าง
เวอ เคอ ยา้� ไม้ ยา กูญ่าม ยา้ จ่ีวดีแต่จา แง� ไม้ พาจาว
มางนา ป้า กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แล แล่ ป่ี ล่าแง แนนอ�

26พระเยซู กงู ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ กงา ซ้ีง มาง
ยา้เป� ยา ชฺา้ง อางเซิง่อางซฺ้าง แน เจิน้เจ้อ อางซีอางบล่าบ
บ่าจา� ยา ชฺา้ง อางบล่าบ ออื ก้อง เจิก่ ออ่ก ช�ี แน พาจาว
ม้า ยางนา มู่งท่า ด้ืง แล ป่ีง ญ้า� 27 แน ยา ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ปุโรหติ ยอคา ออื แม้แน บ่าอา่� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ปุโรหติ ออืยา่ กูนืงกูนืง ยา้ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ กงาท่าน คูแง�
ต่องก่า เวอ ยองมู น้ียา่ ค่าตอง อางบล่าบ แฮง้นา อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ ท่าน ป่ี เปิน แง� ไม้ ค่าตอง อางโต แฮง้นา ฮาย
เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี เปิน น้อ� ยาว น่อง เวอ ยองมู แฮง้ ค่องชา่ง ออื
อางบล่าบ แฮง้นา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน ป่ี แง� ไม้ ค่องชา่ง
ออืนา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง แนนอ� จ้า พระเยซู อางบล่าบ
บ่าจา� ยา มู่งท่า โยเ้วอ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง
ยา้� แน ยา ค่าตอง อางโต แฮง้ ไจ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออื อางบล่าบ แฮง้นา ท่าน ป่ี ช�ี ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้
เวอ ต่ืด ตีด เมอ ยา้� แน ยา ชฺา้ง คาโคลาโค ออื อางบล่าบ
แฮง้นา ท่ือเทอ น้ีง ญา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน ป่ี แง� 28 ม้า
ม้า น้ียา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ� ชฺา้ง อางบล่าบ อาง
จา ออืนา แช้ยู้ ปุโรหติ ยอคา เพล่อ ป่ีชี�่ จ้า น่อง นู้เวอ พา
จาว มาง มือ ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ ป่ี แล่ชี�่ แน สาบาน อางซ่ืฺอ
ฮา แล่ชี�่ ยา พาจาวอางยา่ เจิน้เจ้อ อางซีอางบล่าบ บ่าจา
มางนา แชยู้้ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ แล ป่ีชี�่

8
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พระเยซู ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพล่อ แล
1 น้ียา่ กงู อามือ อางเลิง่ ชา จ่ี เคอ ยา้ง ยา้� กงู เมอ

ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ จา แง� ยาง อางเม้ง แฮ้ยา่
พระเยซู แน เป� ยา มู่งท่า เวอ พาจาว อางฮื่อ ม่าง ต่างอี่
ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง แง� 2 ยา พาจาว มาง ตี อางเซิฺง่อางซฺ้าง
โย้เวอ ล่ากาน วา่ ด้ืง แง� พาจาว มาง ตี อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
แฮ้ยา่ พาจาว มาง โบสถ์ ม้าม้า แฮง้ยา้ เป� พาจาว มาง
โบสถ์ ม้าม้า น้ียา่ ชฺา้ง ออื บ่ากงา ชฺอ� จ้า จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ชฺอ ช�ี

3 อา่ซ่าง ปุโรหติ ยอคา เพล่อ แง� พาจาว มางนา อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ กงาท่าน แง� น้ีแม้แนยาว
กงู ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ น้ีมาง มือ พาจาว มางนา
อางเกิง่ท่านเซฺ่อ กงาท่าน แง� 4 จาวา่แน ยาง ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ด้ืง ยาว� ยา ปุโรหติ บ่ากงา เพล่อ� ไม้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ ปุโรหติ โมเสส อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้
แม้แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ล่อ ท่าน ออื อางจา ลางยา้� 5 ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหติ ยอคา ออื ล่ากาน วา่ น้ียา่� มู่งท่า
โย้เวอ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง ล่ากาน วา่ แฮง้
ฮาย มยา้ง ป่ี แง� โมเสส เต็นท์ พาจาวไว้ยา้ ชา ชฺอ เมอ
อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้แม้แน ยา้� พาจาว ม้า ยางนา น้ีแม้
แน ม่า ช�ี �แม่น แน แล่ม แล่ โว� นาง กงาก้อง ท่ืงกงา่
แน ด้ืง เมอ� กงา นางนา ตาแซ้ ท่า โยเ้วอ เต็นท์ พาจาวไว้
ยา้ ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน กูยา่งกูเจ้อ แน ชฺอ โว��
แน� 6 จ้า ปุโรหติ ล่ากาน พาจาว มาง พระเยซู นา ม่าย วา่
ป่ีชี่ แฮ้ยา่� พาจาว มาง ฮากนา ม่า วา่ ป่ีชี่ แฮง้ ล่อบ่าปา
แม่น แง� ไม้ ยา กงู ปาปาย ยา้ พาจาว มางนา จ่ีชา่ง แง�
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ท่ือชา่งกานญา ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ พาจาว มาง พระเยซู นา
ไจ ชฺา้ง ออืนา ป่ี ลือ ป่ีชี่ แฮง้ มือ ก่ามค่าน อางอา้น แฮง้
ล่อบ่าปา แม่น แง� ไม้ ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ น้ียา่ ก่ามค่าน อา
งอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา จองไจ จา แล่แง�

7 ไม้ ก่ามค่าน อางอา้น แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ แน แม่น ยาว�
ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ บ่าจา แล่ เวมิ อางกงา ยา้� 8 จ้า พาจาว
ม้า ยวิชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน จ่ี แง�
�กงา ยวิ อางเจ้ออางจาด ชฺา้ง ออืนา ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ ป่ี

ยา้ง แท้ ล้า อางญ่าม ชา เคิน ล้างญ้า�
9 ค้าแต้ เวอ กงายา่ ยอง อางฮู่ อางพี่ ออืนา ประเทศ อยีปิต์

โยเ้วอ ซ่ืฺย ออ่ก ลือ เมอ� ก่ามค่าน ป่ี แอ�
จ้า ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ น้ียา่ กงา ยอง อางฮู่ อางพี่ ออืนา ก่าม

ค่าน ป่ี ชี แฮง้นา บ่าตู่�
ไม้ ยองมู น้ียา่ กงา ยองนา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้นา บ่าฮายเค่

แล่คู�
น้ีแม้แนยาว กงา ยองนา บ่าต่ีนบ่าต่อง แล่ก้าน�
10 น้ียา่ กงา ยวิ อางเจ้ออางจาด ชฺา้ง ออืนา ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ

ชา ป่ี ยา้ง ยา้�
อางนืง อางญ่าม แฮญ้่าม ปูน ชา่ ยาว� กงายา่ กงา อางล้ี

บอางล่าว น้ีง ยอง ก่ามกืด โย้เวอ กาน ออ้งแล ป่ี
แน�

แน ยอง นืงบา โย้เวอ กงา อางล้ีบอางล่าว แฮง้ แต้ม กาน
แน�

กงา ยอง พาจาว เพล่อ แน� แน ยองมู น้ียา่ กงา ชฺา้ง เพล่อ
คูแง�

11 ยองมู น้ียา่ ค่าตอง ยูม้ต่องยูม้ทาง แน ค่าตอง ม้องน้าม
ออืนา น้ีแม้แน บ่ากงา ม่าอูบ่ คู�
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�จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา แบกงา กาโว�� แน� ไม้ ยองมู คาโค
ลาโค น้ียา่ กงานา อางแบล่ากงากา แอ่ ยา้�

ต่ืน ชฺา้ง ล่าท่ี อางอี เวอ จาย ชฺา้ง ล่าท่ี อางฮื่อ เวอ เคอ ยา้�
12 ไม้ กงา ยอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี ออืนา อางซี บ่ายู�่
แน ยอง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา บ่าเยง่ ซฺ้า แล่ก้าน��

✡
13 พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ น้ีงนา จ่ีเคอ เมอ� ยา

ก่ามค่าน อางอา้น แฮง้ อามือ อางนืง อางญ่าม นู้เวอ บ่า
ไจ ก้าน� แน บ่ามล่างยาว อางล้ีบอางล่าว อางอา้น น้ีงมือ
โปยว แอ แง�

9
ก่ามค่าน อางอา้น แฮง้แม้แน พาจาว มางนา ไว้ ยา้ง

1 ก่ามค่าน อางอา้น แฮ้ยา่ พาจาว มางนา ไว้ อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ จา แง� แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ ชฺอ อางล้ี
บอางล่าว แฮง้ จา แง� 2-3แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง อมื เต็นท์ อางฮื่อ
ท่ือลาง เทิง ช�ี ยาว พามาน เทิง อางฮอ้ง 2 ฮอ้ง แต่ง ช�ี
อางฮอ้ง ท่ี 1 ม้า �อางฮอ้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง� แน ฮา้ว แง�
อางฮอ้ง คล้าว โยเ้วอ ต่องซ่ืฺอลานต้ืงยา้ แน โต จา แง� แน
โต ท่า โยเ้วอ ค้านู้มป่าง พาจาว มางนา ไวเ้ซฺ้อ จา แง� ยาว
อางฮอ้ง ท่ี 2 ม้า �อางฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เลิน่เลิน่� แน
ฮา้ว แง� 4 อางฮอ้ง คล้าว โย้เวอ อางเกิ่งอางฮอ้ม พีท่าน
ยา่ จา แง� อางเกิ่งอางฮอ้ม พีท่านยา่ แฮ้ยา่ ค่าม แฮง้ ไจ
แต่ง ช�ี แน อางฮีบ้ ท่ือฮีบ้ จา แง� อางฮีบ้ น้ีม้า� �พาจาว
มาง ก่ามค่าน อางฮีบ้� แน ฮา้ว แง� ล่าไม อางแพ้น คาโค
ลาโค ไจ อางฮีบ้ แต่ง ชี แฮย้า่ ค่าม ต่า โค ช�ี อางฮีบ้ คล้าว
โย้เวอ อูง้ อางยา่ ท่ือ ซ่ือ จา แง� อูง้ อางยา่ แฮ้ยา่ ค่าม ไจ
✡ 8:12 8:12 เยเรมีย์ 31:31-34
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แต่ง ช�ี แน มานา มู่งท่าจฺ่าเกิง่ ยา่ง กาน ชี ช�ี แน อางฮีบ้
คล้าว โย้เวอ อาโรน ล่าไมต้ามท้อ อางพ่า อางด่อ แต่ ออ่ก
ล้า ชียา้ง คาตา จา แง� แน ลอบา อางแพ้น 2 แพ้น อางล้ี
บอางล่าว ท่ือแช่ ข้อ แต้ม ชี ชียา้ง คาตา จา แง� 5 อางฮีบ้
ท่า โย้เวอ เท่วาด่า ฮูบ่ปาน 2 โต จา แง� เท่วาด่า ฮูบ่ปาน
แฮ้ยา่ อางต้อง จา แง� กาโต 2 ต้อง กาแน� เท่วาด่า ฮูบ่
ปาน 2 โต น้ียา่ กงูนา พาจาว มาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ เย้งซฺ้า
ป่ี ล่าแง� เท่วาด่า ฮูบ่ปาน 2 โต แฮย้า่ อางต้อง แฮง้ กลาง
ค้ืน แล ป่ี ยาว� อางฮีบ้ ตู่กาบ ปุโรหติ ยอคา ออื ซ่ีฺ ท่าน�
ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบชออ่อก ป่ีชี่ แฮต้้าด พื่ง ชี ช�ี จ้า อา
มือ กงู อางเลิง่ น้ีเลิง่ นา โค แน บ่าม่า ล่าตอ กา� ไม้ ม่า ล่า
ญ่าม บ่าจา�

6 โบสถ์ โย้ เวอ อางเกิ่ งอางก้อ น้ีออื กอ ชี เปิน ยาว�
ปุโรหติ อมื มือ กูนืง ยา้ อางฮอ้ง ท่ี 1 มางก้อง ออ้งแล คูแง�
ไม้ พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี คูแง แนนอ� อางล้ีบอางล่า
ว เวอ ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน� 7 จ้า อางฮอ้ง ท่ี 2 มางก้อง
เวอ ปุโรหติ ยอคา มางญา ออ้งแล กงากา แง� แน ยา กาปี
กาเทอ กานญา ออ้งแล แง� แน ยา ซ้าด ซ่ีฺ แฮง้ กงา ฮา้น
ออ้งแล พาจาว มางนา ท่าน แล แง� ไม้ ค่าตอง นา ฮาย
อางบล่าบ เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง แนนอ� แน ยวิชฺา้ง บ่าแบจ่าแล่
แน อางบล่าบ ฮา คูชี ออืนา ฮาย อางบล่าบ เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง
แนนอ� 8 อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า อางเลิง่ น้ี
เลิง่ ไจ ม่ายแบ ป่ี แง� อางฮอ้ง ท่ี 2 โย้เวอ ออ้ง แลยา้ แฮ้
ยา่ บ่าพอง กาซ้ืง� ไม้ อามืม กงูมู น้ียา่ เต็นท์ อางฮื่อ แฮง้
ไจ ศาสนา พิธี ฮา คูแง� ก่ามค่าน อางอา้น เวอ ม่าย ฮา ป่ีชี่
แฮง้แม้แน� 9 ยาว น้ียา่ เพ้กเต้ม ฮาย แบ ป่ี แง� อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา ท่าน แฮย้า่� ชฺา้ง
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ท่าน ฮู มาง นืงบา แฮง้นา ม้าม้า แน บ่าฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงา
กาแน� 10 ไม้ อางล้ีบอางล่าว น้ีออืยา่ จฺ่าต้าง อางเลิง่ แน
ชี่ปู้ พิธี กานแอ� ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ง นืงบา แฮง้นา อา
งบล่าบ เวอ บ่าฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงากา� จ้า ชฺา้ง ออืยา่ อาง
ล้ีบอางล่าว น้ีออืเจ้อ กงาฮายเค่ คูแง� พาจาว มาง อางล้ี
บอางล่าว อางซ่ืฺอ แฮง้ ป่ี เมอ เคอ�

พระเยซู ซ่ีฺ กงูนา อางบล่าบ ชอ ล่าง ยา้ง
11 จ้า อาม้ือ พระเยซูครสิต์ ปุโรหติ ยอคา อางฮื่อ เลิน่เลิน่

กงาเพล่อ ญ้า� ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ แฮง้แม้แน� ก่ามค่าน
อางซ่ืฺอ น้ียา่ ก่ามค่าน อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่แง�
แน พระเยซูครสิต์ มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ ออ้ง แลน
ญ้า เป� มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์อางฮื่อ น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
โบสถ์อางฮื่อ แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่แง� ไม้ มู่งท่า โย้เวอ
โบสถ์ น้ียา่ ชฺา้ง บ่ากงา ชฺอ แน ชฺา้งอางเมิง มาง เฮอ บ่าอา่�
12พระเยซูครสิต์ อางฮอ้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เลิน่เลิน่ อางคล้า
ว โย้เวอ ออ้งแล น้ียา่� ยา ท่ือเทอ น้ีง ญา ออ้งแล แง� จ้า
ยา แพแล ซ่ีฺ แน อา่มยา่ง อางยา่ ซ่ีฺ บ่ากงา ฮา้น ท่าน แล�
จ้า ยา ค่าตอง ซ่ีฺ แฮง้ ไจ ท่าน ช�ี ไม้ กงูนา อางบล่าบ กงา
ปูน แล ป่ี ล่าง แนนอ� 13 ค้าแต้ เวอ อางล้ีบอางล่าว น้ียา่
จาวา่แน อา่ซ่าง บ้าเจอ ฮา ยาว ค่าตอง อางโต แฮง้นา ฮา
อางล้ีบอางล่าว ซี ป่ี แง� ชฺา้ง แฮ้ม้ายา่ จามปีน ยา้ ปุโรหติ
ออื ก้อง อา่มยา่ง อางฮู้ ซ่ีฺ แน แกะ ซ่ีฺ แฮง้ กงา ปยา แล่แง�
แน จามปีน ยา้ อา่มยา่ง อางบา พี ยาว บี่ยา่วค้าล้า เพล่อ
ชี แฮง้ ล้าง เวอ กาน ยาว กงาปยา แล่แง� ไม้ ค่าตอง อาง
โต แฮง้นา ฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีง แนนอ� อา่มยา่ง อางบา น้ียา่
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อางนู่ม ออื แช้ยู้ แง� แน พี ท่าน ยาว บี่ยา่วค้าล้า เพล่อ ชี
แฮง้ ไจ แง� 14 จ้า พระเยซู ซ่ีฺ น้ียา่ แฮ้ ล่อบ่าปา แม่น แง�
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ซ้ีฺ นืง บ่าจา ม้ายา่ พระเยซู
นา ปล่อง ช�ี แน พระเยซู ค่าตอง อางโต แฮง้นา ฮาย อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ เพล่อ ป่ีชี�่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ น้ีม้า ชฺา้ง ออืนา
อางบล่าบ อางฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงากา ม้าม้า ยา้� น้ีแม้แน
ยาว กงูมู น้ีง มือ อางล้ีบอางล่าว เวอ พิธี จองไจ บ่าจา แฮง้
นา นืงบาบ่ากงาชี คาเป� จ้า กงูมู น้ียา่ พาจาว อางแต่ มาง
นา ล่ากาน วา่ ป่ี คู ปายา� ยาง กงูนา ฮา ป่ี ล่าซ่ี แฮง้แม้
แน�

15 น้ีงยา้ พระเยซูครสิต์ ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ แฮง้ ชฺา้ง ออื
นา ฮา้น ป่ี ลือ ชี น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ออืนา
ก่ามป่อน โค นืง บ่าจา แฮง้ กงาบู้ ป่ี แง แนนอ� พาจาว มาง
ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้แม้แน� พระเยซู ซ้ีฺ ชี น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา อา
งบล่าบ ปล่องปูน ป่ี แง� ไม้ ชฺา้ง น้ีออืยา่ ก่ามค่าน อางอา้น
แฮง้ ฮายเค่ เมอ� อางบล่าบ ฮาย คู ป้าน่อ�

16 ล้อเกิง้ เวอ พินัยกรรม จา แง� จามปีน ยา้ กงาฮาย
มยา้ง ป่ี เปิน แง� ชฺา้ง พินัยกรรม แต่ง ชี่ แฮ้ม้า ม้าม้า ยา้
ซ้ีฺ ชี แน� 17 ไม้ พินัยกรรม น้ียา่ ชฺา้ง แต่ง ชี่ มาง ซ้ีฺ เมินญา
ไจ กงา กาแง� จ้า จาวา่แน ยาง บ่าซ่ีฺ ยาว พินัยกรรม แฮง้
มือ เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา� 18 น้ีงยา้ โมเสส อางล้ีบอางล่า
ว โย้เวอ ซ้าด แซ่ ยาว ซ่ีฺ แฮง้ ไจ ท่าน น้ียา่� 19 ไม้ โมเสส
มือ อางล้ีบอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางล้ีบอางล่าว คาโคลาโค
แฮง้ ยวิชฺา้ง ออืนา อา้น น้า ป่ี เปิน ยาว� อา่มยา่ง อางยา่ ซ่ีฺ�
แพแล ซ่ีฺ แฮง้ ล้าง โยเ้วอ ซูน ช�ี ยาว ยาง มือ หุสบ ล่างาม
แน แกะ อางม่ือ อางแน้ แฮง้ ไจ จูบ อางล้ีบอางล่าว ปาบ โย้
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เวอ ปยา กาน ช�ี แน ต่ืน ยวิชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา คาตา
ยา้ ปยา กาน ช�ี 20 ยาว โมเสส มือ น้ีแม้แน จ่ี ช�ี �ซ่ีฺ น้ียา่
ก่ามค่าน อางชา่ ยา่ง เป� พาจาว ม้า นองนา ม่า ก่ามค่าน
น้ีงนา ฮายเค่ ป่ี ล่าแง� แน�✡ 21ยาว โมเสส มือ ซ่ีฺ แฮง้ พา
จาว มาง เต็นท์ อางฮื่อ โยเ้วอ ปยา กาน ช�ี แน อางเกิง่อา
งก้อ คาโคลาโค พาจาว มางนา ไว้ เมอ ไจ เซฺ่อ ออืเมอ คาตา
ยา้ ปยา กาน ช�ี 22 ม้าม้า น้ียา่ โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้
เวอ ป้าดจา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ซ่ีฺ กงาไจ ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง� จ้า
ซ่ีฺ บ่าเซฺ่อ ออ่ก ล้า ยาว ชฺา้ง อมื มือ อางซีอางบล่าบ บ่ากงา
ปูน แล่ เย�

พระเยซูครสิต์ อางบล่าบ แฮง้นา ก่างพยา อางกงา
23 น้ีแม้แนยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่งอา

งก้อ มู่งท่า โยเ้วอ โบสถ์ แน อางเกิง่อางก้อ ออื แม้แน แต่ง
ชี แฮย้า่� ซ้าด ซ่ีฺ แฮง้ กงาไจ ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง� จ้า มู่งท่า
เวอ โบสถ์ แน อางเกิง่อางก้อ แฮง้นา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีง น้ียา่�
อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ซ้าด ซ่ีฺ แฮง้ ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง ออื
กงาไจ แง� 24 ไม้ พระเยซูครสิต์ อางฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
เลิน่เลิน่ ชฺา้ง ออื แต่ง ชี โย้เวอ บ่ากงา ออ้ง แล� ชฺา้ง ออื
อางฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เลิน่เลิน่ แต่ง ชี แฮ้ยา่ มู่งท่า โย้
เวอ อางฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เลิน่เลิน่ แฮง้แม้แน แต่ง ช�ี
จ้า ม้าม้า น้ียา่ ยา มู่งท่า โย้เวอ ตา แลน ช�ี แน อาม้ือ
ยา กงู ปาปาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ด้ืง ช�ี 25 พระ
เยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหติ ยอคา ออื แม้แน บ่า
อา่� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ปุโรหติ ยอคา ออืยา่ อางฮอ้ง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง เลิน่เลิน่ โยเ้วอ กูปี ยา้ ซ้าด ซ่ีฺ แฮง้ กงาฮา้น ท่าน
✡ 9:20 9:20 อพยพ 24:8
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แล แง� จ้า พระเยซูครสิต์ ยาง อางโต แฮง้ ไจ ท่าน ช�ี แน
ยา ไล เทอ แน บ่ากงา ท่าน� 26 ไม้ แฮ้แม้ บ่าอา่ยาว พระ
เยซูครสิต์ พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง แต่ง เปิน เมอ จาย ยา้�
ค่าตอง อางโต แฮง้ ไล เทอ แน กงาท่าน จ่า แล่แง� จ้า อา
ม้ือ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางนืงอางญ่าม ลีน ยา้ง แท้ ล้า ชา
เคิน ล้างญ้า� แน พระเยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ท่ือเทอ แน
ออ้ง ล้า ชี น้ี กงา คางญ้า� ไม้ ค่าตอง อางโต แฮง้ ท่าน อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ เพล่อ ป่ี ยาว� อางบล่าบ ออืนา โค แน ก่างพ
ยา วี แง แนนอ�

27 ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ ท่ือเทอ น้ีง ญา ซ้ีฺ แง� ยาว
น่อง โยเ้วอ พาจาว มาง ชฺา้งซ้ีฺ แอ คูชี ออืนา ต้าดต่อน แง�
28 พระเยซูครสิต์ มือ ท่ือชา่งกานญา� ยา ค่าตอง อางโต
แฮง้ ท่ือเทอ น้ีง ญา ท่าน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ เพล่อ ป่ี แง� ไม้
ชฺา้ง อางบยา่ ออืนา อางบล่าบชออ่อก ป่ีง แนนอ� แน ยา
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ท่ือเทอ ออ้ง ล้า แล่แง� จ้า ยาง น้ีเทอ ลือ
น้ียา่ อางบล่าบ ออืนา ก่างพยา ลืง บ่าอา่� จ้า ยา ชฺา้ง ยาง
นา ล่อ คูง ออืนา จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี แง�

10
พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง ออืนา ฮา อางบล่าบ เวอ เซิฺง่ซฺ้าง แล

ป่ีชี่ ยา้ง
1 โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ อางเลิง่ อางแม่น ปีนแต

ปีนนา ม้าม้า ยา่ง บ่าอา่� จ้า โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ียา่
อางเลิง่ อางแม่น ปีนแตปีนนา ม้าม้า อาม้ือ ชา ลือ แฮง้ เก้
เก้ชา่ง กานแอ� น้ีแม้แนยาว โมเสส อางล้ีบอางล่าว โย้
เวอ ปุโรหติ ยอคา ออืนา ม่าย อางเกิง่ท่านเซฺ่อ พาจาว มาง
นา กูปี กูปี แน ท่าน ป่ี แฮ้ยา่� ชฺา้ง พาจาว มางนา บอกไว้
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ลา คูชี ออืนา อางบล่าบ เวอ ม้าม้า แน บ่าฮา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงา
กา� 2 ไม้ จาวา่แน โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮายเค่ ยาว�
ชฺา้ง พาจาว มางนา บอกไว้ ล้า ชี ออืนา อางบล่าบ เวอ ม้า
ม้า แน อางฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี กงากา แน ยาว� ชฺา้ง อมื เจิน้
เจ้อ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ บ่าท่าน แล่ คูก้าน� ไม้ ยองนา ฮาย อา
งบล่าบ เวอ เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี น้ียา่ ท่ือเทอ น้ีง กงา คางญ้า� แน
ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ ยอง นืงบา แฮง้ ค่าตอง อางโต แฮง้
นา อางซี แน บ่าม่า แบ ป่ี เป� 3 บ้าเจอล้อแม้เวมิ จาคาป่ีว
อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน น้ียา่ ชฺา้ง ออืนา ฮาย ค่าตอง อางบล่า
บ ฮา ชี แฮง้ กูปี ยา้ เยง้ ซฺ้า ป่ี แง� 4 ไม้ อา่มยา่ง อางฮู้ ออื
ซ่ีฺ แน แพแล ออื ซ่ีฺ น้ียา่ อางบล่าบ บ่าชอ ออ่ก กงา กาเป�

5 น้ีงยา้ พระเยซูครสิต์ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ออ้ง ล้า เมอ พา
จาว มางนา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ชี น้ียา่�
�พาจาว เวอ� นายา่ ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ บ่า

กงา ซ้ี��
�จ้า นา กงานา ชฺา้ง อางโต น้ีง ซฺ้า ชี ล่างญ้า� ไม้ กงา
นา ไจ ท่าน ป่ี ล่าแง แนนอ��

6 �พาจาว เวอ� นายา่ ซ้าดพีท่านเซฺ่อ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา นื
งบาบ่าจาบ��

�แน นายา่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ อางบล่าบชออ่อก ออืนา
นืงบาบ่าจาบ��

7 �ยาว กงา นางนา น้ีแม้แน ม่า ล่าง� �เออ้ พาจาว เวอ�
กงา นู้เวอ เป� กงา นาง กงานา ฮา ป่ี ล่า ซ่ี แฮง้ ฮา
ลือ แง� พระคัมภีร์ โย้เวอ กงานา มอ ชี ล่าชี่ แฮง้
แม้แน�� � ✡

8 ต่องก่า เวอ พระเยซูครสิต์ น้ีแม้แน จ่ี แง� �พาจาว
เวอ� นา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ� ซ้าดพท่ีานเซฺ่อ
✡ 10:7 10:7 สดุดี 40:6-8
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แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบชอออ่ก ป่ี แฮง้นา
บ่ากงา ซ้ี แน นืงบาบ่าจาบ� แน� (โมเสส อางล้ีบอางล่าว
เวอ ยวิชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน ม่า ฮา ป่ี เวมิ� 9 ยาว พระเยซู
ครสิต์ มือ น้ีแม้แน จ่ี แล่ชี�่ �เออ้ พาจาว เวอ� กงา นู้เวอ
เป� กงา นาง กงานา ฮา ป่ี ล่า ซ่ีง แฮง้ ฮา ลือ แง� แน�
แฮง้ยา้ พาจาว มาง มือ อางล้ีบอางล่าว อางอา้น เวอ ซ้าด
ท่าน แฮง้ วี ช�ี ยาว อางล้ีบอางล่าว อางซ่ืฺอ แต่ง แล่ชี�่
อางล้ีบอางล่าว อางซ่ืฺอ เวอ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน น้ียา่ พระ
เยซูครสิต์ ยาง อางโต แฮง้ ไจ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ เพล่อ ป่ี ยาว
ท่าน ชี แฮง้ยา้ เป� 10 ไม้ พระเยซูครสิต์ พาจาว มาง ยาง
นา ฮา ป่ี ซ่ี แฮง้แม้แน ฮา ป้าน่อ� น้ีแม้แนยาว อามือ กงูมู
คาโคลาโค น้ีง มือ อางบล่าบ เวอ เซิฺง่ซฺ้าง คูง ญา� ไม้ พระ
เยซูครสิต์ ยาง อางโต แฮง้ ไจ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ เพล่อ ป่ี ยาว
ท่าน ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� แน ยา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่ือเทอ
น้ีง ญา ท่าน แง� ไม้ ท่ือเทอ น้ีง มือ กงูนา ฮาย อางบล่าบ
เวอ เซิฺง่ซฺ้าง แล ป่ี ล่าง ญ้าเป�

11 ยวิชฺา้ง ปุโรหติ คาโคลาโค ออืยา่ กูนืงกูนืง ยา้ พาจาว
มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี คูแง� แน ยองมู น้ียา่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ
ตู้ ลางกา แน ไลเทอ ยา้ กงาท่าน คูแง� จ้า อางเกิง่ท่าน
เซฺ่อ แฮ้ออืยา่ อางบล่าบ บ่าชอ ออ่ก กงากา� 12 จ้า พระ
เยซูครสิต์ น่อง โย้เวอ ค่าตอง อางโต แฮง้ ไจ อางเกิง่ท่าน
เซฺ่อ เพล่อ ป่ี ยาว� ยาง อางโต แฮง้ ท่ือเทอ ท่าน ชฺา้ง ออื
นา อางบล่าบชออ่อก แล ป่ี ยาว� พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า
ป่ากยา่ ด้ืง แลง ญา� 13 ยาว อาม้ือ ยา มู่งท่า โยเ้วอ ด้ืง ล่อ
แง� พาจาว มาง ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา เม้อ ออืนา พระเยซู
ครสิต์ ล่าค่ือโบ้ยยา้ เพล่อ ชี ชอ้ด แน ฮา เพล่อ เปิน ป่ี เมอ
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เคอ� 14 ไม้ พระเยซูครสิต์ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่ือเทอ ท่าน ชี่
แฮย้า่� ชฺา้ง อางบล่าบ เวอ เซิฺง่ซฺ้าง ชี ออืนา ฮาย ม้าม้า แน
เซิฺง่ซฺ้าง แล แล่ ป่ี แง เป�

15-16 แน น้ีเลิง่ ยา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ล่าแง� ต่องก่า เวอ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า
น้ีแม้แน จ่ี แง�
�น้ียา่ กงา ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ กงา ค่าตอง ชฺา้ง ออืนา ป่ี ยา้ง

เป�
กาญ่าม เวอ กงายา่ ยองมู แฮง้นา กงา อางล้ีบอางล่า
ว แฮง้ เยง้ ซฺ้า ป่ี แน�

ยาว กงายา่ ยอง นืงบา โย้เวอ กงา อางล้ีบอางล่าว แฮง้
แต้ม กาน แง� แน� ✡

17 ยาว พาจาว มาง น้ีแม้แน จ่ี แล่แง� �กงายา่ ยอง อางบ
ล่าบ แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี ออืนา โค ยา้ ลู้ม แล่
แง� แน�

18 น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ชฺา้ง ออื อางบล่าบ แฮง้นา
อางซี บ่ายู่ ยาว� อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน ชฺา้ง ออืนา อางบล่า
บชอออ่ก ป่ี แฮง้ มือ บ่าฮาย แล แล่ เวมิ อางกงา ยา้�

พาจาว มาง ก้อง แท้ แน ออ้ง ล้า ยา้ง
19-20 ครสิเตียนม้องน้าม เวอ� พระเยซู ซ้ีฺ ชี แฮ้ยา่� ไม้

กงูนา อางฮอ้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เลิน่เลิน่ โยเ้วอ กงา ออ้งแล
ป่ี ล่าแง แนนอ� ไม้ กงูมู น้ีงนา พาจาว มางนา อธษิฐาน
ฮา ป่ี ล่าง แนนอ� เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน� แน กงูนา จ่ีวดี
อางซ่ืฺอ จา ป่ี ล่าแง แนนอ� 21 กงู เมอ ปุโรหติ ยอคา ล่าท่ี
อางฮื่อ จา แง� แน ยา พาจาว มาง ยูม้ คล้าว ชฺา้ง ออืนา
ฮูพลา แง� 22 น้ีแม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค น้ีงมือ ปีนแต
✡ 10:15-16 10:15-16 เยเรมีย์ 31:33
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ปีนนา แน พาจาว มาง ก้อง แท้ แน ออ้ง ลาน คูปาว� ไม้
พาจาว มางนา ม้าม้า แน นืงบาชี ปาปาย แน� กงู นืงบา น้ี
ยา่ อางซีอางบล่าบ เวอ เซิฺง่ซฺ้าง ล้างญ้า� ไม้ พระเยซูครสิต์
ซ่ีฺ ยา่ง กงูนา ปยา ล่า ป้าน่อ� แน กงู อางโต น้ียา่ เซิฺง่ซฺ้าง
ล้างญ้า� ไม้ ล้าง อางเซิฺง่อางซฺ้าง ยา่ง กงู อางโต แฮง้นา ชี่
ปู ล่า ป้าน่อ� 23กงู อางเลิง่ นืงบาแก่นจ่า ชี่ แฮง้ ปีนแตปีน
นา แน นืงบาแก่นจ่า แลน แล่ คูโว� ไม้ พาจาว กงูนา ก่าม
ค่าน ป่ี ล่าชี่ แฮม้้า นืงบาอางชี กงา กานอ�

ปล่องวาน ลางกา โว� แน นืงบาแฮง่ ป่ี ลางกา โว�
24 ต่ีนต้อง ฮูพลา ลางกา โว� ไม้ กงูมู คาโคลาโค น้ีงนา

นืงบาแฮง่ จา ลากฮูม ลางกา ป่ี เซฺ้อ� แน อางเลิง่ อางแม่น
ฮา ป่ี เซฺ้อ� 25 กงูยา่ ท่ืงกงา่ แน พาจาว มางนา ไว้ แฮง้
นา บ่าวี คูโจ� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ฮา คูชี แฮง้แม้แน� จ้า อา
งอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน นืงบาแฮง่ ป่ี ลางกา โว� ไม้ นองมู
น้ีง อางแบ คูยา้ พระเยซูครสิต์ พ่าว ลือ แล่ นืง ยา่ง แท้ ชา
เคิน ล้างญ้า แน�

พาจาว มางนา บ่าฮื่น โจ�
26 จาวา่แน กงูมู น้ีง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบน คู ยาว�

ป่องฮา่น แน อางซีอางบล่าบ ฮาย แลน แล่ คู ยาว� อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ กูยา่งกูเจ้อ อมื กงูนา อางบล่าบ บ่าชอ ออ่ก ล่า
กงา กาเป� 27 จ้า กงู พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮนื้ง นา กงา
แค คูแง� แน บี่ท่อ นาบาตา อางล้อง ชฺา้ง พาจาว มางนา
บ่าน่า จ่าง ออืนา ก่างพยา แฮง้นา กงาแค คูแง� 28 อา่ซ่าง
โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่าฮายเค่ แง� พี่ญ่าน 2-3 คู่น
จา ยาว� ชฺา้ง แฮ้มางนา แซ่ แง� 29 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง พา
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จาวอางยา่ มางนา วี ชี ออืก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง� ชฺา้ง น้ี
ออื พระเยซู ซ่ีฺ กงูนา อางบล่าบชอออ่ก ป่ีชี่ แฮง้นา อางฮู่ บ่า
จา แน เยง้ คูแง� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง กงู
นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ มางนา ฮูยา้ คูแง� ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ
ฮาก ล่อบ่าปา แน วีบ่่ากกงาไจ แฮง้ ซูม แง� 30 ไม้ กงูมู น้ี
ยา่ พาจาว น้ีแม้แน จ่ี ชี มางนา อางแบ กงา กาย้า� �กงา
ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี ออืนา อางซี กงายู้ แง� กงา ยอง
นา วี่บ่ากไจ ป่ีง� แน ยา น้ีแม้แน จ่ี แล่แง� �กงายา่ กงา
ชฺา้ง ออืนา อางซี ต้าดต่อน แง� แน� ✡ 31พาจาว อางแต่
ม่าง วีบ่่ากไจ ป่ี น้ียา่ นาบาตา แคแล่เกิง่ เป�

ก่ามโอด่ จา โว แน บ่าแค โจ�
32 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ค่าตอง นา เยง้ ซฺ้า จ่า

แล่ คู โว� ค้าแต้ เวอ ค่าตอง บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� น่อง
เวอ พาจาว มาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่า ยาว� ไลยา่งไล
เจ้อ ยา้ กงาโอด้ ตูกพานลาบ้าบ คูช�ี จ้า นอ บ่าต่ือกาน คู�
33กาเทอกา ฮาก นองนา ฮูยา้ คาม ล่า คูแง� กาเทอกา นอ
งมู น้ีง มือ ชฺา้ง ฮาก คาม คูชี ออืนา ปล่อง คูแง� นอ ยอง
ก้อง ท่ืงกงา่ล้างกงา้ ยา้ โอด้ ตูกพานลาบ้าบ คูแง� 34 นอ
งมู น้ียา่ ครสิเตียนชฺา้ง คอก เวอ ล้อง ชี คูชี ออืนา ซ่ืงกงา่
กยา้ ปล่อง คูแง� แน นอ ฮาก นอง อางเกิง่ แฮง้ ยา่ด ยู้ ล่า
เมอ กยา่งม่อนซ้า คูแง� ไม้ นอ อางแบ นอ กาญ่าม เวอ�
นอ น้ีล่อบ่าปา แน อางเกิง่ อางแม่น แฮง้ กงาบู้ คูง แน� แน
นอง กงาบู้ คูง แฮย้า่ อางเกิง่ ม้าม้า โปยว นืง บ่าจา แน�

35 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ีง มือ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้
นา บ่าวา่ง คูโจ� ไม้ พาจาว มางนา นืงบาชี น้ียา่ นองนา
✡ 10:30 10:30 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35; 32:36
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ฮาย ก่ามป่อน อางฮื่อ กงาบู้ ป่ี ล่าแง� 36 นองมู น้ียา่ ก่าม
โอ่ด กงาไจ คูแง� ไม้ นองนา ฮา พาจาว มาง นืงบาจาบวา
แน ฮายเค่ กงา ป่ี ล่าแง แนนอ� ยาว นองมู น้ีง มือ ยาง
ก่ามป่อน ป่ี ล่าแง แน ก่ามค่าน ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กงาบู้ คูแง�
37พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�บ่ามล่างยาว ชฺา้ง อามือ ชา ลือ แงแน ชี่ แฮ้มาง เคอ ลือ

แง�
แน ยา อางไว่ ยา้ ลือ แง�

38แน ชฺา้ง กงา นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี ออืยา่� กงานา
นืงบาชี ล่า ปาปาย จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คูแง�

จ้า ยองมู โย้เวอ อา่ซ่าง กงานา นืงบาชี ล่าง แฮง้ วา่ง
แง� กงาม มือ ชฺา้ง แฮม้างนา นืงบาบ่าจาบ�� ✡

39 จ้า กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮง้ วา่ง
ยาว ก่างพยา แอ คูชี แฮ้ออื บ่าอา่� จ้า กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง พา
จาว มางนา นืงบาชี ยาว จ่ีวดีม้าม้า กงาบู้ แล คูชี ออื ยา้เป�

11
นืงบาชี ยา้ง

1 น้ีแม้แนยาว พาจาว มางนา นืงบาชี น้ียา่ กงูนา ฮาย
แบ ป่ี ล่าแง� กงูยา่ กงู นืงบาแก่นจ่า ชี่ อางเลิง่ แฮง้ กงาบู้
คูแง แน� ยาว นืงบาชี แน เจ่อ น้ียา่ กงูนา ฮาย แบ ป่ี ล่า
แง� ม้างม้าเจ้อ กงู บ่าฮู มยา้ง กงา กาง ออื อางจา ม้าม้า
ยา้แน� 2 ไม้ ค้าแต้ ชฺา้ง ออืยา่ พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง�
แฮง้ยา้ พาจาว มาง ยองนา นืงบาจาบ แง�

3 ไม้ กงู พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี น้ีงยา้� กงูนา ฮาย แบ
ป่ี ล่าแง� พาจาว ม้า ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ไจ กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ล้า
✡ 10:38 10:38 ฮาบากุก 2:3-4
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ป่ีชี่ แน� น้ีแม้แนยาว กูยา่งกูเจ้อ อางฮู มยา้ง กงา กาง ออื
ยา่� กูยา่งกูเจ้อ บ่าฮู มยา้ง กงา กาง ออืก้อง แต่ง จายล้า
ป่ีชี่ เป�

4 ไม้ อาเบล พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ยา้� ยาง อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ คาอนิ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้ ล่อบ่าปา แน แม่น
แล่ง แฮง้ พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮย้า่� อาเบลพาจาว มาง
ล้าก้า โยเ้วอ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื ฮา แง� ไม้ ยา พา
จาว มางนา เจ่อ น้อ� แฮง้ยา้ พาจาว มาง มือ ยาง อางเกิง่
ท่าน แฮง้นา นืงบาจาบ แง� ยาว ยาง เจ่อ แฮย้า่ ยาง ซ้ีฺ คา
เวมิ มือ อามือ เคอ ยา้ กงูนา ม่าอูบ่ แล ล่ากงา กาแง�

5 ไม้ เอโนค พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ ปาปาย ยา้ บ่ากงา
ซ้ีฺ แง� จ้า พาจาว ม้า ยางนา ซ่ืฺย ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แล ช�ี
น้ีงยา้ ยางนา อา่ซ่าง มาง บ่าซฺ่า มยา้ง กาแง� พระคัมภีร์
โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� พาจาว มาง เอ
โนค นา บ่าซ่ืฺยแล กาซ้ืง แน ฮา เมอ� พาจาว ม้า ยางนา นื
งบาจาบ แง� ✡ 6 อา่ซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าฮาย นืงบา
จาบ ป่ี กงากา� จาวา่แน พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี ยาว�
ไม้ ชฺา้ง พาจาว มางนา ซฺ้า ล่าง ออืยา่� พาจาว ม้า อางจา
ม้าม้า ยา้แน กงาเจ่อ คู เปิน แง� แน พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโค
ลาโค ยางนา ชา ซฺ้า กวา่ ออืนา ก่ามป่อน ป่ี แงแน กงาเจ่อ
คู เปิน แง�

7 ไม้ โนอาห์ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� พา
จาว มางนา น้าจ่า ชี่ แฮย้า่� พาจาว มาง ยางนา กาญ่าม โย้
เวอ ล้าง ทู้ม อางเลิง่ แฮง้ ม่ายแบ ป่ี เมอ� ยา พาจาว มาง
ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ฮา เค่ ช�ี ยา ล้อง อางฮื่อ แต่ง ช�ี ไม้
ยาง ยูม้ชฺา้ง แน ยาง อางโต แฮง้นา บ่าป่ี ซ้ีฺ แน จ่ีวดี ปล่อง
แล่ง น้อ� โนอาห์ พาจาว มางนา นืงบาชี น้ียา่ ฮาย มยา้ง ป่ี
แง� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืยา่ อางซี แน� ยาว พาจาว
✡ 11:5 11:5 ปฐมกาล 5:24
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ม้า โนอาห์ นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่ ไม้ ยา พาจาว มางนา นื
งบาชี น้อ�

8 ไม้ อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี ชี แฮง้ ปาปาย�
ยาง พาจาว มาง ม่า ชี่ แฮง้แม้แน ฮายเค่ ชี่ แฮย้า่� พาจาว
ม้า อบัราฮมั นา ยาง อางเมิง ป่ี แฮ้ เมิง ก้องเวอ ม่า แก้บ้า
ยอ่ แล ป่ีชี�่ ยาว อบัราฮมั มือ แก้บ้า ยอ่ ออ่ก แลน ช�ี ยา
ล้อเกิง้ ชา แล แงแน บ่าแบ เวมิ มือ ยา แล แง� 9 ไม้ อบัรา
ฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� อางเมิง พา
จาว มาง ยางนา ป่ี แงแน ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮเ้มิง ก้องเวอ ฮาก
อางเจ้ออางจาด แม้แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แล ชี แฮย้า่� แน ยา
เต็นท์ คล้าว โยเ้วอ จาด้ืง แง อสิอคั ยาง อางยา่ ม่าง แน ยา
โคบ ยาง อางอา่น ม่าง เยด่ แม้แน ยา้� น้ีแม้แนยาว อสิ
อคั� ยาโคบ� อบัราฮมั ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง อบัราฮมั
นา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้ ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน กงาบู้ คูแง เป�
10 อบัราฮมั น้ีแม้ ฮา ชี น้ียา่� ไม้ ยา อางเมิง พาจาว มาง
ก้ืดคาน แต่ง ชี่ แฮ้ เมิง นา ล่อบู่ น้อ� อางเมิง แฮ้เมิง อาง
แก่นอางคา แน บ่าก่างบ่าพยา กงากา� อางเมิง แฮ้ เมิง
มู่งท่า อางเมิง ยา้ง ยา้เป�

11 ไม้ อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี แง� ยา เจ่อ แง
พาจาว ม้า อางซืออางปลอง แน ยางนา ก่ามค่าน ป่ี ชี แฮง้
แม้แน อางฮา เค่ ยา้แน� แฮง้ยา้ พาจาว มาง อบัราฮมั นา
อางยา่ กงาบู้ ป่ีชี�่ อบัราฮมั อางโต แฮง้ นาบาตา ยา่ม่าง
ม่าง เวมิ มือ� แน ซาราห์ ยาง ค่าบา มาง อางยา่ บ่าด่ืง กาง
ซ้ืง เวมิ มือ� 12 ยาว น้ีงยา้ ค่าพ่าย่า น้ีมาง ยา่ม่าง ม่าง ชา
ซ้ีฺ คาเวมิ มือ จ่ีวดี จา แล อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ
บยา่ แน จา ชี น้ียา่� มู่งท่า โยเ้วอ อูก่ื่อ ออื แน ทะเล โยเ้วอ
ไซ่ บ่านาบ โค กาง ออื แม้แน�

13 ชฺา้ง คาโคลาโค น้ีออืยา่ พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง�
ยอง ซ้ีฺ เมอ เคอ ยา้� ยาว ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ก่ามค่าน
ป่ี ชี่ แฮง้ บ่ากงาบู้ ก้ืง จ้า ซ้ีฺออน ฮา คูง แง� ยาว ยอ อางแบ
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คูยา้ กาญ่าม เวอ ยอ พาจาว มาง ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้ กงาบู้
คูแง� ยองมู น้ียา่ ลาบ จ่าแล่ คูแง� ยอ ชฺา้ง แก้บ้า ยอ่ ซ้อ
ดแซ้ด กวา่ ออื� แน ยอ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้งอางเมิง มาง
ชฺา้ง บ่าอา่ ออื แม้แน ด้ืง คูแง แน� ไม้ ยอง ยูม้ ม้าม้า แฮ้
ยา่ มู่งท่า เวอ ด้ืง แง น้อ� 14 ยาว ยอง น้ีแม้แน จ่ี คูชี น้ียา่
ฮายแบ ป่ี แง� ยองมู น้ียา่ ค่าตอง อางเมิง แฮง้ ชา ซฺ้า กวา่
คูแง แน� 15 จาวา่แน ยอง อางเมิง เจิก่ ออ่ก ลือ ชี แฮ้เมิง
นา โมง ซฺ้า คูแง แน ยาว� ยองมู แฮง้ มือ อางเมิง แฮ้เมิง
ก้องเวอ อางพ่าว แล แล่ กงากา ยา้� 16 จ้า ยองมู น้ียา่ อาง
เมิง แฮเ้มิง ล่อบ่าปา แน แม่น แฮง้นา กงาบู้ คู ซ้ี แง� อาง
เมิง แฮเ้มิง มู่งท่า โยเ้วอ อางเมิง แฮง้ยา้ เป� น้ีแม้แนยาว
พาจาว ม้า บ่าซ่าจอ เป� ยอง ยางนา ยอง พาจาว มาง แน
ฮา้ว คูง แฮง้นา� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางเมิง ซฺ้า ชี ป่ีง
ญา เป�

17-18กงู อางแบ คูยา้ พาจาว ม้า อบัราฮมั นา ก่ามค่าน ป่ี
ช�ี อบัราฮมั นา อสิอคั ยาง อางยา่ยา่ค่า มาง ก้อง อางอา่
นอางซ้ืฺอ บยา่ แน กงา ป่ี แงแน� จ้า พาจาว ม้า อบัราฮมั
นา นืงบาเจ้อฮู เปิน ช�ี ยา อบัราฮมั นา ม่า อสิอคั นา แซ่ ป่ี
ยาว อางเกิง่ท่านเซฺ่อ เพล่อ ป่ีชี�่ จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ อบั
ราฮมั มือ พาจาว มางนา นืงบาชี แง� ✡ 19 ไม้ อบัราฮมั น้ี
แม้แน เยง้ แง� พาจาว ม้า ชฺา้งซ้ีฺ นา อางฮา แต่ล้า แล่ ป่ี
กงา กาแน� จ้า น่อง โยเ้วอ พาจาว มาง อบัราฮมั นา ม่า ชี
อสิอคั นา บ่าแซ่ โจ แน� แฮง้ยา้ อบัราฮมั มือ เยง้ แง� อสิ
อคั ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ชี่ ชอ้ด ยา้แน�

20 อสิอคั พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� ยา
โคบ แน เอซาว ยาง อางยา่ยา่ค่า ม่าง เยด่นา ก่ามป่อน ป่ี
✡ 11:17-18 11:17-18 ปฐมกาล 21:12
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ช�ี ยา ก่ามค่าน ป่ี ช�ี เยด่ กาญ่าม โย้เวอ ก่ามป่อน กงาบู้
แงแน�

21 ไม้ ยาโคบ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้�
ยาง ชา ซ้ีฺ เมอ โยเซฟ ยาง อางยา่ยา่ค่า ม่างนา ม่า โยเซฟ
อางยา่ยา่ค่า 2 คู่น ม่าง เยด่นา ยางก้อง ซ่ืฺย ล้า ป่ีชี่ แฮ้ยา่�
ยาว ยาโคบ มือ ยาง อางอา่น ม่าง เยด่นา ก่ามป่อน ป่ี ช�ี
ยา ยาง ล่าไมต้ามท้อ แฮง้ ทอ จูง ช�ี แน พาจาว มางนา ไว้
ช�ี

22 ไม้ โยเซฟ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้�
ยาง ยา่ม่าง ม่าง ชา ซ้ีฺ เมอ ยวิชฺา้ง ออืนา ม่าย ช�ี กาญ่าม โย้
เวอ ยองมู แฮย้า่ ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ พ้าง ออ่กแอ ยาว�
ประเทศ อสิราเอล เวอ พ่าว ด้ืง แอ คูแง� แน ยา ยองนา
ยาง อางกงา่ว แฮง้ คาตา ยา้ ม่าย ฮา้น แอ ป่ีชี�่

23 ไม้ โมเสส อางบา อางโบ้ง มาง เยด่ พาจาว มางนา นื
งบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� ก่าซ้าด มาง ยา่แน่ ออืนา ม่าย แซ่ ป่ี
เมอ บ่าน่า จ่าแง� แน บ่าแค แฮง้ยา้ โมเสส เกิด้ ยาว เยด่
มือ โมเสส นา 3 ลา ค่าวโชง ชี ช�ี ไม้ เยด่ มยา้ง ชี ยา่แน่ น้ี
ม้า ลาก คาบอล้อ ฮากนา บ่าตู้ แน�

24 ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้�
ก่าซ้าด ฟาโรห์ อางยา่ยา่บี่ ม่าง ยางนา อางอี แน ฮา เมอ
จาย ปอ ค่อ เวมิ� ยาง ฮากนา ก่าซ้าด ฟาโรห์ มาง อางยา่
ยา่บี่ มาง อางยา่ แน บ่าป่ี ฮา้ว� 25 ยา เยง้ แง พาจาว มาง
ชฺา้ง ออื ก้อง ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน โอด้ ตูกพานลาบ้าบ แฮ้
ยา่� ก่าซ้าด มาง ยูม้ โย้เวอ อางบล่าบ ออื ก้อง ท่ือชดี แน
ม่อนซ้า แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่แง แน� 26 ไม้ ยา น้ีแม้แน
เยง้ แง� ยาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
เพล่อ ลือ ป่ี ชี่ มาง ปาปาย ซฺ่าจอ แล่ง น้ียา่� ประเทศ อียี
ปต์ โยเ้วอ อางเกิง่อางก้อ แฮอ้อื ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง แน�
ไม้ ยา กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน ล่อ ยู้ น้อ�
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27 ไม้ โมเสสพาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� ยาง
ก่าซ้าด ฟาโรห์ นืงบาค่า แฮง้นา บ่าแค แน ประเทศ อยีปิต์
โยเ้วอ ออ่กแอ ชี น้ียา่� น้ีแม้แนยาว โมเสส พาจาว อา่ซ่าง
มาง บ่าฮูมยา้ง กงา กาง มางนา ฮู จ่า ยาว ปาปาย ยา้� ยาง
ประเทศ อยีปิต์ โยเ้วอ บ่าพ่าว แอ แล่� 28 ไม้ โมเสส พาจาว
มางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� ปัสกาป่อยนืง แต่ง ล้า ป่ี ชี่
แฮ้ยา่� แน ล้องก้อ โย้เวอ ยวิชฺา้ง ออืนา ซ่ีฺ ม่า ปยา ป่ีชี่ แฮ้
ยา่� ไม้ เท่วาด่า ชฺา้ง ออืนา แซ่ มาง ประเทศ อยีปิต์ โย้เวอ
ออ้ง ล้า เมอ� ล้องก้อ โยเ้วอ ซ่ีฺ แฮง้ มยา้ง เมอ ยูม้ แฮ้ ล้าง
ก้องเวอ อางยา่ ค่าพ่ายา่ ซากาว ออืนา บ่าป่ี แซ่ แนนอ�

29 ไม้ อสิราเอลชฺา้ง ออื พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮง้
ปาปาย ยา้� พาจาว มาง มือ ยองนา ฮา ทะเลแดง โย้เวอ
น้ืงชฺา่อางกือ เวอ ยอ่ ชี ชอ้ด แน ยอ่ คาม แล กงากา ป่ีชี�่
จ้า อยีปิต์ ตาฮา้น ออื ยอ่ คาม แล เมอ� พาจาว ม้า ยองนา
ฮาย ล้างทู้ม โค ป่ีชี�่ ยาว ยองมู แฮง้ มือ ล้างน่ือ แซ่ แล่
คูช�ี

30 ไม้ อสิราเอลชฺา้ง ออื พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮง้
ปาปาย ยา้� ยอง เยรโีค อางเมิง ปู้นก้ามท้ือ โยเ้วอ 7 นืง ยอ่
แวด เปิน คู เมอ� พาจาว มาง ปู้นก้ามท้ือ แฮง้ ฮาย กยา่บ
เลิง ป่ีชี่ แฮย้า่�

31 ไม้ ราหบั ค่าบายา่ อางโต ก่อง แล่ง มาง พาจาว มาง
นา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย ยา้� ยาง ยวิชฺา้ง อางเลิ่งอางโชง
ค่าวฮูกวา่ฮู มาง เยด่นา ปล่องวาน ฮูพลา ชี แฮ้ยา่� แน
แฮง้ยา้ ยวิชฺา้ง ออื ยางนา เยรโีค อางเมิง เวอ ชฺา้ง พาจาว
มางนา บ่าน่า จ่าง ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่าแซ่ แฮย้า่�

32 กงานา น้ี ล่อบ่าปา บยา่ แน จ่ี แล แล่ ป่ี ล่าง ลา� กงา
ยา่ กิเดโอน� บาราค� แซมสัน� เยฟธาห�์ ก่าซ้าด ดาวดิ�
ซามูเอล แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื อางเลิง่ แฮง้นา บ่าจ่ี
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เคอ ก้ืง เป� 33 ไม้ ชฺา้ง น้ีออืยา่ พาจาว มางนา นืงบาชี คูง
แฮง้ ปาปาย ยา้� ยอง ฮาก อางเมิง ออืนา รบ ก่าจ่า ชี่ แฮ้
ยา่� ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา คูช�ี แน ยอง
นา สิงโต ออื บ่าแช่ จฺ่า� ไม้ พาจาว ม้า สิงโต ออื ม่านป่อง
แฮง้ ฮาย คู่บ ป่ี ป้าน่อ� 34 ยองนา บี่ท่อ นาบาตา อางล้อง
โยเ้วอ ชู จาน ช�ี จ้า ยองมู น้ียา่ บ่าซ่ีฺ คู� แน ยองนา ฮาก ม
ยาทาง ชา แจ แซ่ แง� จ้า ยองมู น้ียา่ บ่าซ่ีฺ คู� พาจาว ม้า
ยอง ด่อยา่ คู เมอ� ยองนา แฮง่ ป่ี ช�ี ยองมู น้ียา่ รบ เมอ
แฮง่ จา คูแง� แน ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺา้ง ออื ตาฮา้น มู
ออืนา รบ ก่าจ่า คูช�ี 35 ไม้ ค่าบายา่ มู ออืยา่ พาจาว มางนา
นืงบาชี คูแง� แฮง้ยา้ พาจาว มาง ยอง ยูม้ชฺา้ง ซ้ีฺ แอ คูชี
ออืนา ฮา จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ีชี�่
จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ ซ้ีฺ แอ เคอ ยา้ โอด้ ลาบ้าบ คูแง� แน

คอก เวอ บ่าต่ือ ออ่ก กา� ไม้ ซ้ีฺ คายาว อางซ่ืฺอ แต่ล้า จ่ีวี
ดม้าม้า กงา จา แล ป่ี แง แนนอ� 36 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ฮาก
ฮูยา้ แน ต่ือชกื แง� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา โซ่ ล่าต่ือ พือ คอก
ล้อง ชี แง� 37 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ลอบา จาน แง ซ้ีฺ แอ เคอ
ยา้� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา 2 กอม แน ต่อน แง� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื
นา มยาทาง แจ แซ่ แง� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ แพแล อางคอ
แน บ่าอา่ยาว แกะ อางคอ ก่าตูม แล่คูยาว แก้บ้า ยอ่ กวา่
คูแง� ยองมู น้ียา่ อางตูกอางพาน� แน ฮาก เค้คาม ฮา ลา
บ้าบ ป่ีแง� แน ยองนา ฮาก โซ้กไล้ ชา่ง แง� 38 ชฺา้ง น้ีออื
ยา่ ชฺา้งอางเมิง น้ีงล่อบ่าปา แน ตี แม่น โยเ้วอ กงาด้ืง แฮง้
ซูม แง� ยองมู น้ียา่ ตี ซ่องก่อง อางเวอ่ ออืเมอ� แน ตาแซ้
ออืเมอ� ชฺา้ง ยู่ยา่ด้ืงยา้ บ่าจา แม้แน แก้บ้า ยอ่ พ้าง กวา่
คูแง� ยองมู น้ียา่ ท้าม คล้าว เวอ แน ค่ามตู่ ออืเมอ จ่ีวดี
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ไจ จาด้ืง คูแง�
39 ชฺา้ง คาโคลาโค แฮ้ออื อางเลิง่ แฮ้ยา่ พระคัมภีร์ เวอ

แต้ม ชี ญา� ไม้ กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่างน้อ� ยองมู น้ียา่ พา
จาว มางนา นืงบาชี คู แงแน� จ้า ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง
ก่ามค่าน ป่ี ชี แฮง้ บ่ากงาบู้ กาซ้ืง� ไม้ ยอ พระเยซู บ่าลือ
ฮู่ เวอ ซ้ีฺ ป้าน่อ� 40 พาจาว ม้า ก้ืดคาน ชี ญา� ยา กงูนา
อางเลิง่ อางแม่น เลิน่เลิน่ แฮง้ ป่ี ล่าแง แน� ยา กงูนา ชฺา้ง
แฮ้ออื ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ กา แน เพล่อ ป่ี ล่า ซ่ีง แง� ไม้
ยา กงูนา ชฺา้ง แฮอ้อื ก้อง ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน ยาง ก่ามค่าน
แฮง้ กงาบู้ ป่ี ล่าง น้อ�

12
กงูมู น้ียา่ พระเยซู แม้แน ฮาย คู โว�

1 กงู จ่ีวดี น้ียา่ ชฺา้ง ฮื่น แค่ง กาง ออื ชอ้ด ยา้� ค้าแต้
เวอ ชฺา้ง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี ออืยา่ มู่งท่า เวอ จาย
กงูนา ฮู ล่า คูแง� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ กูยา่งกูเจ้อ กงู
นา ฮาย ฮื่น กล่าม ป่ี ล่าชี่ ออื โค แน กงาวี แง� อางบล่าบ
กงูนา แก่น แน ต้ีด ล่าชี่ แฮง้ ค้าแจ้ ยา้ ยู้ ออ่ก วี แล่ โว�
กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง แก้บ้า แต่ง ชี ชี โย้เวอ ก่ามโอ่ด จา
แน ฮื่น แลน แล่ คู ปายา� 2พระเยซู นา กูญ่าม แน เยง้ ซฺ้า
คูโว� ยา กงูนา ฮาย พาจาว มางนา เจ่อ ป่ี ล่าชี่ มาง ยา้�
แน ยา กงู เจ่อ แฮง้นา ฮาย แก่นคา ป่ี ล่าชี่ มาง ยา้� แน
ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ต่ือต้ีด เมอ� ยา โอด้ แง� ไม้
น่อง โยเ้วอ กยา่งม่อนซ้า แง แนนอ� ไม้ ยางนา ชฺา้ง อางอี
บ่าอา่ ล้า เจ่อ ล่า คูแง� แน ยา ไม้กางเขน ท่า โยเ้วอ ซ้ีฺ แฮง้
นา บ่าซ่าจอ� แน อามือ ยา พาจาว มาง ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง
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แลง ญา เป� 3พระเยซู นา ป้ือซฺ้า คู โว� ยา ชฺา้ง อางบล่าบ
ยางนา เม้อ ออืนา กงาโอ้ด แง� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ีง มือ
นืงบาบ่าด่อ คูโจ แน บ่ากาน คูโจ�

พาจาว น้ียา่ อางโบง้ แน ท่ือชา่งกานญา
4 นองมู น้ียา่ อางบล่าบ มางนา ต่ือ กาชา่ง แง� จ้า นอ

พระเยซู แม้แน บ่าซ่ีฺ กางซ้ืง� 5 นองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง
นืงบาแฮ่ง ป่ี แฮง้นา ลู้ม คู แอ ลา� จ่ีต่าง แฮ้ออืยา่ นองมู
พาจาว มาง อางยา่ เพล่อ ชี ออืนา น้ีแม้แน ม่า ล่าแง�
�กงา อางยา่ ออื เวอ� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง นองนา ม่าอู่บ อี่ จ่ี

ล่า เมอ� ปีนแตปีนนา แน น้าจ่า คูโว�
แน ยาง นองนา ม่าอู่บ อี่ จ่ี แล่ม ป่ี ล่า เมอ� นืงบาบ่า
ด่อ คูโจ�

6 ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้ายา่ ชฺา้ง คาโคลาโค ยาง ลาก ออืนา ม่าอู่
บ อี่ จ่ี แง�

แน ชฺา้ง คาโคลาโค ยาง อางยา่ เพล่อ ป่ีชี่ ออืนา ต่ือ
แง�� ✡

7 น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง นองนา ต่ือ ล่าเมอ โอด้ คูโว�
ไม้ น้ียา่ ฮายแบ ป่ีแง� พาจาว ม้า นองนา ยาง อางยา่ แม้
แน ม่าอูบ่ ล่าแง� อางยา่ น้ียา่ อา่ซ่าง จา แง ค่าตอง อางโบ้
ง มาง บ่าม่าบ่าอู่บ กางซ้ืง แน� 8 จ้า จาวา่แน นองนา ยาง
อางยา่ แม้แน บ่าม่าบ่าอูบ่ ล่ายาว� นองมู น้ียา่ ยาง อางยา่
ม้าม้า บ่าอา่� 9 กงู อางโบ้ง ออืยา่ กงูนา ต่ือ ล่า คูแง� แน
ม่าอู่บ ล่า คูแง� แน กงูมู น้ีง มือ ยองนา นาบท้ือ คูแง� น้ี
แม้แนยาว กงูมู น้ีง มือ� กงู พาจาว มู่งท่า โยเ้วอ ด้ืง มางนา
น้าจ่า คูโว� ยาว กงูมู น้ีง มือ จ่ีวดีม้าม้า กงา จา แล คูแง�
✡ 12:6 12:6 สุภาษิต 3:11-12
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10 ชฺา้ง กงู อางโบง้ เพล่อ คูชี ออืยา่ กงูนา อางมล่าง แน บ่า
กงาม่าบ่ากงาอูบ่ ล่า� ยองมู น้ียา่ ยอง อางเลิง่ อางกงา่อาง
เกิง แน เยง้ ชี ออื กงูนา ม่าอูบ่ ล่าแง� จ้า พาจาว ม้ายา่ กงู
นา ม่าอูบ่ ล่าแง� กงู อางโบ้ง ออื ม่าอูบ่ ล่าชี่ แฮง้ ล่อบ่าปา
แม่น แง� ไม้ กงูมู น้ีงนา ยาง แม้แน ชฺา้ง อางซืออางปลอง
เพล่อ ป่ี ล่าแง แนนอ� 11กงูนา ฮาก ต่ือชกื ม่าอูบ่ ล่าเมอ�
กงู นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� จ้า พาจาว มาง ต่ือชกื ม่าอู่
บ เมอ� อา่ซ่าง ก่ามโอด่ อางจา แน ยางนา น้าจ่า แง� น่อง
โยเ้วอ พาจาว มาง ต่ือชกื ม่าอูบ่ เปิน ยาว� ชฺา้ง แฮม้้า กงา่
เกิง้ ยา้ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แง� แน จาบื่อด้ืงบื้อ ยา้ จาด้ืง แง�

จ่ีวดี ไจ แฮง้ แม่น แน แล่ม แล่ คู โว
12 น้ีแม้แนยาว นอ เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน แก่นคา คู โว�

แน นอง นืงบา แฮง้ ฮาย แก่นคา แฮง่ จา ล้า ป่ี โว� 13 กงา่
เกิง้ แน จ่ีวดี ไจ คูโว� ไม้ ครสิเตียนม้องน้าม นอง ล่อบ่าปา
แน เจ่อ อางอี้ ออืนา นอง จ่ีวดี ไจ แฮง้ กงามยา้ง ป่ี เซฺ้อ�
ยาว ยอง เจ่อ แฮง้ มือ อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน แก่นคา
ล้า คาไล�

14 กูยา่งกูเจ้อ แน ฮา โว� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืก้อง ท่ื
งกงา่ แน แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี เซฺ้อ� แน กูยา่งกูเจ้อ
แน ฮา โว� ไม้ จ่ีวดี อางเซิฺง่อางซฺ้าง กงาจา ป่ี เซฺ้อ� ไม้ ชฺา้ง
อางเซิฺ่งอางซฺ้าง อนื ญา จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา อางกงา มยา้ง
แน� 15 แม่น แน ฮูพลา ลางกา โว� อา่ซ่าง มางนา พา
จาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ แฮง้นา บ่าป่ี วี โจ� แน
อา่ซ่าง มางนา นืงบาบ่าค่าด้า ป่ี โจ� ไม้ ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ ยา่
ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ฮา ลาบ้าบ ป่ี แง� แน ชฺา้ง อางบ
ยา่ ออืนา ฮาย อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ป่ี แง� 16นองมู
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นู้เวอ อา่ซ่าง มางนา เอซาว แม้แน บ่าป่ี เพล่อ โจ� ไม้ ยา
พาจาว มางนา บ่านาบบ่าทือ� แน ยา ป้องก้า อางเลิง่ อาง
ซีอางบล่าบ ฮาย ช�ี เอซาว ยาง อางยา่ ซากาว ตําแหน่ง
แฮง้ ก่อง จฺ่า ช�ี ไม้ ฮา่งแบ่ ปาปาย� 17 นองมู น้ีง มือ อาง
แบ คูยา้ น่อง โยเ้วอ เอซาว ยาง อางโบ้ง มางก้อง ยาง อาง
ยา่ ซากาว ตําแหน่ง ก่ามป่อน แฮง้ ป้า ค่ืน แล่เวมิ บ่ากงา
กาน แน� ไม้ ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ เจิน้เจ้อ บ่าเพ่น แล่
กงากา กาน� เอซาว แมป้ือ เซฺ่อ แน ก่ามป่อน แฮง้ กงา ซ้ี
เวมิ มือ บ่ากงาบู้ แล่ก้าน�

18-19 โมเสส ยาง ท่ือม่าง แน ตาแซ้ ซีนาย โยเ้วอ แล พา
จาว มางก้อง อางล้ีบอางล่าว ยู้ แล เมอ� บีท่่อ อางซ่ือ กลา
ลืน ช�ี แน วื้งวา้ง ช�ี แน ฮา้งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ช�ี ยาว
ยวิชฺา้ง โมเสส นา ตาแซ้ ออ่ก โยเ้วอ ล่อ คูชี อมื ซ้าด อางค
ยา้ว มี เซง บื้ง นา กงากยา่ คูช�ี แน พาจาว มาง จ่ี เซง แฮง้
กงากยา่ คูช�ี ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮง้ นาบาตา ยา้ แค
คูช�ี แฮง้ยา้ ยอง พาจาว มางนา ป้า ชี จ่ี แฮง้ วา่ง ปาว แน�
20 ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง จ่ี แฮง้นา บ่าโอด่ กงากา� พา
จาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง� �ชฺา้ง ล่าอา้ว ซ้าด ล่าเวมิ มือ ตา
แซ้ น้ีซ่ือ ก้อง คีแดด ยาว ลอบา จาน แง ซ้ีฺ แอ เคอ ยา้��
แน�✡ 21 อางเลิง่ ฮู มยา้ง ชี แฮย้า่ แค คาบอล้อ ม้าม้า ยา้�
โมเสส น้ีแม้แน จ่ี แอ เคอ ยา้� �กงา แค ยกืยาวซ่าน ยาว
ยา้� แน� ✡

22 ยาว นองมู น้ียา่ ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ อางล้ีบอางล่า
ว บ่ากงา ยู้ แล คูเป� จ้า นองมู น้ียา่ ตาแซ้ ศิโยน โย้เวอ
แล พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ ยู้ แล คูชี แน ท่ือ
ชา่งกานญา� ตาแซ้ ศิโยน น้ียา่ มู่งท่า โย้เวอ เยรูซาเล็ม
✡ 12:20 12:20 อพยพ 9:13 ✡ 12:21 12:21 เฉลยธรรมบัญญัติ 9:19
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อางเมิง อางซ่ืฺอ ยา่ง แน ท่ือชา่งกานญา� แน มู่งท่า โยเ้วอ
เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซ่ืฺอ น้ียา่ พาจาว อางแต่ มาง ด้ืงยา้
ยา้ง ยา้เป� แน โย้เวอ เท่วาด่า ไลป่าน องค์ ยา้ ด้ืง แง�
23 นองมู น้ียา่ พาจาว มาง อางยา่ ซากาว ออื ม่อนซ้า ชอ้น
ลางกา ชี โยเ้วอ ล้า เคอ ล้า คูง ญ้า� ยอง อางเม้ง แฮย้า่ มู่ง
ท่า โย้เวอ แต้ม ชี ช�ี แน นองมู น้ียา่ พาจาว ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา อางซี ต้าดต่อนฮู มางก้อง เคอ ล้า คูง ญ้า� แน
นองมู น้ียา่ ชฺา้ง พาจาว มางนา นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี
ออื อางค่องอางล้า ออืก้อง ล้า เคิน ล้า คูง ญ้า� อางค่อง
อางล้า น้ีออื ยา่ พาจาว มาง ม้าม้า แน ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ีชี่ ออื
ยา้เป� 24 นองมู น้ียา่ พระเยซู ก้อง เคิน ล้า คูง ญ้า� พระ
เยซู ชฺา้ง ออืนา ซ่ืฺย พาจาว มางนา ซฺ้า แล ฮู มาง ยา้� พา
จาว มาง ก่ามค่าน อางซ่ืฺอ ป่ี ชี่ แฮง้แม้แน� แน พระเยซู ซ่ีฺ
แฮ้ นอง อางบล่าบ ยา่ง ชอ ล่าง ญ้า� พระเยซู ซ่ีฺ น้ียา่ ม่าย
แบ ป่ี แง อาเบล ซ่ีฺ แฮง้ ล่อบ่าปา แม่น แล่แง แน� ไม้ พระ
เยซู ซ่ีฺ น้ียา่ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ี
แง� จ้า อาเบล ซ่ีฺ น้ียา่ วีบ่่ากกงาไจ แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ี แง�

25 น้ีแม้แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� พาจาว
นองนา จ่ีชา่ง ล่าง มางนา น้าจ่า คูโว� ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
พาจาวจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าน่า จ่าง ออื บ่าฮื่น แล่ ปูน กา� ยอ
งมู น้ียา่ วีบ่่ากกงาไจ คูแง� ยาว กงูมู น้ียา่ อางฮื่น แล่ ปูน
ไก ล่า� จาวา่แน กงู มู่งท่า โย้เวอ จ่ี ลือ ป่ีชี่ มางนา วี ฮื่น คู
ยาว� 26 ค้าแต้ เวอ ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ พาจาว มาง จ่ี ชี
อางเซง น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง แฮง้นา ฮา มีซ่ี อนื ป่ี แง� จ้า อา
มือ ยา น้ีแม้แน ก่ามค่าน ฮาย ชี ญ้า� �กงา กาญ่าม โยเ้วอ
ท่ือเทอ ฮาย มีซ่ีอนื แล่ ป่ี แน� จ้า ชฺา้งอางเมิง แฮง้ แอ่ แน
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บ่าอา่� จ้า มู่งท่า อางเมิง แฮง้ คาตา ยา้� แน� ✡ 27 น้ีแม้
แนยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ แต่งล้า
ชี ออืยา่ โปยว แอ แง� จ้า มู่งท่า เวอ กูยา่งกูเจ้อ ออืยา่ จา
แล แล่แง�

28 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย
คูปาว� ไม้ พาจาว มาง อางเมิง น้ียา่ บ่าก่าง บ่าพยา กงา
กา วา� กงูมู น้ียา่ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว� แน
ยางนา แค นาบท้ือ ไว้ คูปาว� ไม้ ยางนา นืงบาจาบ ป่ี เซฺ้อ�
29 ไม้ กงู พาจาว ม้ายา่ บี่ท่อ กูยา่งกูเจ้อ ออืนา พี ออื ชอ้ด
ยา้เป�

13
พาจาว มางนา นืงบา ฮา จาบ ป่ีง ยา้ง

1 ม้องน้าม แม้แน ลากฮูม ลางกา โว� แน น้ีแม้แน ลาก
กา แล โว� 2 นอง ยูม้ โย้เวอ ชฺา้ง นอง บ่าแบ กงา กาง ออื
บ่อ ล้า เมอ ยองนา ฮูพลา ชา่ง ฮา่งจฺ่า ป่ี โว� ไม้ ชฺา้ง ท่ือบ่า
จา แง เท่วาด่า ออืนา บ่าแบจ่าแล่ แน ฮูพลา� ชา่ง ฮา่งจฺ่า
ป่ี อาน� น้ีแม้แนยาว กาเทอกา นอง แฮแ้ม้แน อางกงา ฮา
นามบ่าแบ� 3 ชฺา้ง พระเยซู นา นืงบาชี ปาปาย ฮาก คอก ชู
ล้อง ชี ออืนา นืงบา พีล้้อง คูโว� นองนา คาตา แน ยองก้อง
ท่ืงกงา่ แน คอก ล้อง ล่า ชี แม้แน� ชฺา้ง ตูกพานลาบ้าบ ชี
ออืนา ปล่อง คูโว� นอง อางโต แฮง้ ตูกพานลาบ้าบ ชี ชอ้ด
แน�

4 ชฺา้ง คาโคลาโค ยู้ ซฺ้า อางบี่อางบล้อง เพล่อ ลางกา ชี
ออืยา่ นาบท้ือ ซือปลอง ลางกา โว� อางเลิง่ อางซีอางบล่า
บ บ่าฮา คูโจ� ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ง ค่าตอง อางบี่อางบล้อง
✡ 12:26 12:26 ฮกักัย 2:6
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นา บ่าซือบ่าปลอง ชา่ง ออืนา� แน ป้องก้า อางเลิง่ อางซี
ฮา ชี ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� 5พลู้ ตานฮา บ่าจา โจ� ค่าตอง
อางเกิง่อางก้อ ค้าจา แฮง้ นืงบาจาบ เวมิ กงา คางญ้า� ไม้
พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง�
�กงา ยา่ นางนา บ่าวี ล่า�

กงายา่ นางนา บ่าฮื่น ชี ชา่ล่า� แน� ✡
6 น้ีแม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ นืงบาแก่นคา แน น้ี

แม้แน จ่ี คูโว�
�จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงานา ปล่อง ล่า แง� กงา เจิน้เจ้อ นา บ่า

แค�
ชฺา้ง น้ียา่ อา่ซ่าง มาง กงานา เจิน้เจ้อ บ่าฮา ล่า กงา
กา� แน� ✡

7 นอง ยอคา พาจาวจ่ีต่าง แฮง้� นองนา ป่าว ม่า ล่า คูชี
ออืนา ป้ือ ซฺ้า คูโว� แน ยองนา ฮู ปาว ยอ บ้าเจอล้อแม้ จ่ี
วดี ไจ จาด้ืง คูช�ี แน บ้าเจอล้อแม้ ซ้ีฺ คูชี แน� ยาว นอง
มือ ยอง เจ่อ แฮง้แม้แน เจ่อ คูปาว�

8พระเยซูครสิต์ บ่าเพ่น กางซ้ืง� ม้ีงก้อง ล่าอา้ว ม้ีนืง ล่า
อา้ว กาญ่าม เวมิมือ ยา อางอา้น แฮง้แม้แน ยา้ เพล่อ แล
แง�

9 ม่าอู่บจ่ีต่าง อางซี ออืนา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ� กงูยา่ จฺ่า
เกิง่ต่างก้อ อางล้ีบอางล่าว โยเ้วอ นืงบาแฮง่ กงาบู้ คูแง บ่า
อา่� จ้า กงูยา่ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ โยเ้วอ นืงบาแฮ่
ง กงาบู้ แง� ไม้ พาจาว มาง กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง แฮ้
ยา่ แม่น คางญ้า� ยาว ชฺา้ง จฺ่าเกิง่ จฺ่า อางล้ีบอางล่าว แฮง้
ฮายเค่ ออืก้อง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา เป�

10-11 ปุโรหติ เต็นท์ อางเซิฺง่อางซฺ้าง โยเ้วอ ล่ากาน วา่ ออื
ยา่ อางเกิง่ท่านยา่ โย้เวอ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮง้ บ่าจฺ่า กงา
✡ 13:5 13:5 เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6, 8 ✡ 13:6 13:6 สดุดี 118:6
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กา� ไม้ อางเกิง่ท่านยา่ โย้เวอ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ แฮ้ยา่ พระ
เยซู แน ท่ือชา่งกานญา� แน ยวิชฺา้ง ออื ซ้าด แซ่ ยาว อาง
เกิง่ท่านเซฺ่อ แต่ง ท่าน ยอง อางบล่าบ แฮง้ ชอ ออ่ก แล่
คู เมอ� ปุโรหติ อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง มือ ซ้าด ซ่ีฺ แฮง้ อาง
ฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เลิน่เลิน่ โย้เวอ ฮา้น ออ้งแล แง� จ้า
ซ้าด ซ้ีฺ ชี มาง อางโต แฮ้ยา่ อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ฮา้น พี
วี แอ แง� 12 พระเยซู ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี แฮง้แม้แน
ยา้เป� ตาฮา้น ออืยา่ ยางนา อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ซ่ืฺย แซ่
แอช�ี ยาว พระเยซู มือ ยาง ซ่ีฺ แฮง้ ไจ ชฺา้ง ออืนา อางบ
ล่าบชออ่อก ป่ีชี�่ 13 น้ีแม้แนยาว ฮาก กงูนา ฮูยา้ ล่าเวมิ
มือ� กงูมู น้ีง มือ อางเมิง อางเง้ โยเ้วอ ออ่กแอ พระเยซู นา
ซฺ้า แอ คู ปายา� 14 ไม้ ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ กงู ยูม้ ม้าม้า ยา้ง
บ่าอา่� จ้า กงู ยูม้ ม้าม้า แฮ้ยา่ มู่งท่า โย้เวอ ด้ืง แง� แน
กงูมู น้ียา่ มู่งท่า เวอ ยูม้ แฮง้นา ปือซฺ้า คู เมอ กยา่ง คูแง�
15 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ พระเยซู อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ ปา
ปาย แน พาจาว มาง นา กูเทอ แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ท่าน
คู ปายา� กงูมู น้ียา่ สรรเสรญิ จ่ีต่าง แฮง้ กูญ่าม แน จ่ี คู
ปายา� ไม้ สรรเสรญิ จ่ีต่าง น้ียา่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ พาจาว
มางนา ท่าน ยา้ง ยา้เป� 16 ยาว อางเลิง่ อางแม่น ฮา แฮง้
แน ฮากนา อางเกิ่งอางก้อ เป่ิง ป่ี แฮง้นา บ่าลู่ม คูโจ� ไม้
น้ีแม้แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา น้ียา่ พาจาว มางนา อางเกิง่
ท่านเซฺ่อ ท่าน ป่ีง ม้าม้า ยา้เป�

17 นอง โบสถ์ เวอ ยอคา ออืนา น้าจ่า โว� แน ยอง คา
ม่า ล่าง แม้แน ฮายเค่ คูปาว� ไม้ ยองมู น้ียา่ นองนา ฮูพลา
ล่า คูแง� แน ยอคา ออืยา่ พาจาว มางนา กงา ม่ายแบ ป่ี
แง� ยอ กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน� จาวา่แน
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นอง ยองนา น้าจ่าน ยาว� ยองมือ นืงบาจาบื่อ ยา้ ล่ากาน
วา่ คูแง� จ้า จาวา่แน นอง ยองนา บ่าน่าจ่า ยาว� ยองมือ
นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู� แน นองก้อง เจิน้เจ้อ จองไจ
บ่าตอ ล้า เป�

18 กงูนา คาตา แน อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่า คูโว� กงู เจิน้เจ้อ
นา บ่าซ่าจอ� จ้า กงูยา่ กูญ่าม แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซ้ี
แง� 19แน กงา นองนา ป้า ล่าปานา พาจาว มางนา ปีนแต
ปีนนา แน อธษิฐาน ฮาย ป้า คู ปาว� กงานา นองก้อง อาง
ไว่ แน กงา พ่าว ซฺ้า แอ ป่ี ล่า ปาว แน�

ก่ามป่อน ป่อน ป่ี ยา้ง
20-21 พาจาว น้ีม้า ชฺา้ง ออืนา จาบื่อด้ืงบื้อ แน จาด้ืง ป่ี

มาง ยา้� ยา พระเยซู นา ฮา แต่ล้า แล่ ป่ีชี�่ พระเยซู กงู จ่ี
วดีอางซ้ืง น้ีม้า แกะปอฮู อางแม่น ม้าม้า มาง ยา้� แน ยาง
ซ่ีฺ แฮ้ยา่ ก่ามค่าน ลีน นืง บ่าจา โย้เวอ อางชา่ ยา่ง ยา้เป�
พาจาว เวอ� ยองนา อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค ออื ป่ี
ปาว� ไม้ ยองนา นาง นืงบาจาบวา แน ล่ากาน วา่ ป่ี เซฺ้อ�
พาจาว เวอ� พระเยซูครสิต์ ล่าท่ี แฮง้ ไจ ยองนา ฮา นาง
ฮา ป่ี ซ่ี แฮง้แม้แน ฮา ป่ี ปาว� ไม้ นางนา ฮา นืงบาจาบ ป่ี
ล่า คาไล� พระเยซูครสิต์ เวอ� โญกจ่าญ่อ จ่ีต่าง ออื กงาบู้
แล โว� อาเมน�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ จ่ีต่าง ยา่ง
22 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า

ปานา� กงา นองนา จ่ีต่าง ม่าอูบ่ ล่าง น้ีงนา น้า ล่า คู ปาโน�
แน กงายา่ นองนา อางบยา่ แน บ่ากงา แต้ม ม่าอูบ่ ล่า เป�
23 กงา นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า ทิโมธี กงู อางแพ้ แฮม้้า คอก
ออ่ก ล้างญ้า แน� จาวา่แน ยาง นู้เวอ อางลือ เคิด้ กา แน
ยาว� กงา ยางนา คาตา แน ซ่ืฺย นองนา ซฺ้า แล ล่า แน�
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24 นอง อางมู โย้เวอ ยอคา ออืนา ม่าย ล่าว� แน พาจาว
มาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง คาโคลาโค ออืนา คาตา แน ม่าย
ล่าว� กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� แน พาจาว มาง ชฺา้ง
ประเทศ อติาลี ด้ืง คูชี อมืมือ กงานา ม่าย นองนา ม่า ป่ี ล่า
แง� ยองมู น้ี นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน�

25พาจาว เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ปาว�
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