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ยอหน์ แมบืน ปาบ ยา่ง
ววิรณ์

ยอหน์ ยา พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ 1 ม่าง
มาง ยา้ เป� แน ยา ยอหน์ ปาบ แน ยอหน์ ชา่บ้าบ 1, 2,
3 แต้ม ชี มาง� ยอหน์ ปาบ น้ีง แต้ม เมอ ยา เกาะ ปัทม
อส เวอ เย� ยาว เกาะ ปัทมอส น้ียา่ นักโทษ ออืนา ด้ืง ป่ี
ยา่ ยา้ง� ยาว โรม อางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง
ยอหน์ นา เกาะ ปัทมอส โยเ้วอ ด้ืง แอ ป่ี ชี่ น้ียา่� ไม้ ยอหน์
นา พระเยซู อางเลิง่ แฮง้นา บ่าป่ี ม่าอูบ่ ป่าว กวา่ ป่ี แน เย�
ยอหน์ ปาบ น้ีปาบ แต้ม ชี น้ียา่ ยาง แมบืน เวอ พาจาว มาง
จ้างจ้าง โย้เวอ ชฺา้งอางเมิง แน มู่งท่า โย้เวอ บ้าเจอ ตอล้า
แง แน ฮาย มยา้ง ป่ี ชี แฮง้ อู่บน้า ป่ี ล่าแง� พาจาว มาง
ยอหน์ นา แมบืน ฮาย มยา้ง ป่ี ชี น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง พาจาว
ม้า อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ล่าท่ี ม้าม้า จา มาง แน� แน ฮายแบ ป่ี
แง พระเยซู จ้างจ้าง เวอ ท่ือเทอ ลือ แล่ง แนยาว ยา ชฺา้ง
ออืนา ต้าดต่อน ลือ แง� ยาว ปาบ น้ีปาบ ยา่ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า ป่ี แง�

ยอหน์ ปาบ น้ีปาบ นา จ่ี เคอ ยา้ง
1 กงา ยอหน์ พระเยซู ยา่เจ่น มาง ยา้� อางเลิง่ น้ีเลิง่ ยา่

พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ นา แบ ป่ี ชี ยา้งยา้� ไม้ พระเยซู
นา ยาง ยา่เจ่น ออืนา ม่ายแบ ป่ี แนนอ� บ่ามล่าง นู้เวอ บ้า
เจอ อางเลิง่ ตอล้า แงแน� แฮง้ยา้ พระเยซู มือ เท่วาด่า
ซฺาลือ ป่ี ยาว จ่ีต่าง น้ีออื กงานา ม่ายแบ ป่ี ล่าง� 2 กงาม
มือ อางเลิง่ กูยา่งกูเจ้อ กงามยา้ง ชี ออื ฮากนา แต้ม แบ ป่ี
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แอ�่ ยาว น้ีเลิง่ ยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า� พระเยซู
ครสิต์ กงานา แบ ป่ี ล่าชี่ ยา้งยา้� 3 อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่างจ่ี
แต่นฮู มาง ปาบ แฮง้ ฮากนา อา้น น้า ป่ี แง� พาจาว มาง
ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ เป� แน อา่ซ่าง จ่ีต่าง น้ีง น้าจ่า ยาว
ฮายเค่ แง� พาจาว มางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ เป� ยาว ปาบ
นู้เวอ แต้ม ชี น้ีออื อางญ่าม ตอล้า ยา่ง แท้ล้าน ญา เป�

ยอหน์ โจ้ดมาย แต้ม ยาว โบสถ์ 7 โบสถ์ โยเ้วอ ซฺาแอ ป่ี
ชี่ ยา้ง

4-5 กงา ยอหน์ เป� โจ้ดมาย น้ียา่ กงา เอเชยี* แควน โย้
เวอ ครสิเตียนชฺา้ง โบสถ์ 7 โบสถ์ โยเ้วอ ด้ืง ออืนา แต้ม เคอ
แง� พาจาว เวอ� นา อามือ แน ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้
เวอ พาจาว มาง ยา้� นาง ต่างอี่ ด้ืงยา้ ล้าก้า โย้เวอ อางค่
องอางล้า 7 องค์ นางนา ล่ากาน วา่ย ป่ี ล่าง ออื จา แง� พา
จาว เวอ ครสิเตียนชฺา้ง โบสถ์ 7 โบสถ์ ด้ืง ออืนา ลากซ่ืงก
งา่กยา้ แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว� พระเยซูครสิต์ เวอ
นา พี่ญ่าน อางซืออางปลอง มาง ยา้� นา ยา่ ซ้ีฺ ยาว แต่
ล้า แล่ออน มาง ยา้� แน นา ยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด
คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา ล่าท่ี ฮื่อ แง� พระเยซูครสิต์ เวอ
ครสิเตียนชฺา้ง โบสถ์ 7 โบสถ์ ด้ืง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ฮู
พลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว เป�
พระเยซูครสิต์ ยา กงูนา ลาก ล่าแง แน ยา ยาง ซ่ีฺ แฮง้ ไจ

กงูนา อางซีอางบล่าบ แฮง้ ปล่องปูน ป่ี ล่าง� 6พระเยซู ยา
กงูนา ฮาย ปุโรหติ อางมู เพล่อ ป่ี ล่ายาว� พาจาว ยาง อาง
โบ้ง มางนา ล่ากาน วา่ยป่ี ป่ี ล่าง� พระเยซูครสิต์ เวอ ชฺา้ง

* 1:4-5 1:4 เอเชยี แควน น้ียา่ อามือ ประเทศ ตุรกี ยา้ง ยา้�
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ออืนา นาง ล่าท่ี แฮง้ กงามยา้ง ป่ี ปาว แน นางนา สรรเสรญิ
ฮายแล ป่ี โว� อาเมน�

7 ฮู ปาว� พระเยซู มู่งบื่น โย้เวอ ท่ือพาม แน ลือ แง�
ชฺา้ง คาโคลาโค ออื แน ต่ืง ชฺา้ง ยางนา แซ่ ชีออื ยางนา
มยา้ง แง� ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่
ยาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน แฮง้ แค อูง้ คูแง� แฮ้แม้
ม้าม้า ยา้ เพล่อ แง� อาเมน�

8พาจาว กงู จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา
ยา่ พาจาว ต่องก่า เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูยา่ง
กูเจ้อ ฮาย เป้ินเซิฺง่ ป่ีชี่ มาง ยา้� กงา อามือ แน ค้าแต้ เวอ
แน กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ยา้� แน กงา พาจาว ล่าท่ี
อางจา เลิน่เลิน่ มาง ยา้� แน�

ยอหน์ พระเยซูครสิต์ นา มยา้ง ชยีา้ง
9 กงา ยอหน์ ครสิเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ นอง อา

งอา้ย มาง เป� แน กงายา่ พระเยซู ก้อง เค่ เมอ� นอง แม้
แน อางตูกอางพาน โอด้ ชี มาง ยา้ เป� กงา เกาะ ปัทม
อส เวอ นักโทษ เพล่อ ด้ืง ชี น้ียา่� ไม้ กงา พาจาวจ่ีต่าง แน
พระเยซู อางเลิง่ ม้าม้า ม่าอูบ่ ป่าว กวา่ ชี น้ีง ปาปาย ยา้เป�
10 แน วา่นตีด โย้เวอ� ท่ือเทอ จา แง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือ แง� ยาว กงา อางเซง จ่ีเซง
ซ้าด อางคยา้ว มีเซง บื้ง แฮง้ ล่อ แน กงากยา่ แอ� กงา
น่องน่อง ป่ากยา่ บื้ง ล้า แง� 11 อางเซง กยา่ ชี่แฮ้ น้ีแม้
แน� �ม้างม้าเจ้อ นาง กงามยา้ง ชี น้ีออื แต้ม ชี โว� ยาว
โบสถ์ 7 โบสถ์ โย้ ซฺา แอ ป่ี โว� โบสถ์ แฮ้ออื อางเมิง น้ีออื
ก้อง ด้ืง เป� เอเฟซัส อางเมิง� สเมอรน์า อางเมิง� เปอร์
กามัม อางเมิง� ธยิาทิรา อางเมิง� ซารดิ์ส อางเมิง� ฟีลา
เดลเฟีย อางเมิง� ลาวดีเซีย อางเมิง� แน�
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12 ยาว กงานา อา่ซ่าง จ่ีชา่ง ล่า ชี่ แน อางเซง จ่ี ป่ากยา่
พลาบ ฮู แอ ป่ี เมอ� กงาม ต่องซ่ืฺอลาน ต้ืงยา้ ค่าม 7 อาน
ฮู มยา้ง แอ� 13 ต่องซ่ืฺอลาน ต้ืงยา้ ค่าม ออื ก้องน้ืง โย้เวอ
กงา ท่ือเจ่อ มยา้ง แอ ชฺา้ง นา อางตู้� ✡ค่าลาว อางเง้ ตูม
แล่ชี่ แฮ้ ล่าค่ือ เวอ เคอ ยา้ ม้อง แง� แน ค่าม อางซาย ยา่ง
น้ืงเอิก้ เวอ ซฺ่า แล่ชี�่ 14 ยาง อางตู่ แน ต้ามค้ืง ออื อูไ่ต่ แม้
แน ป่อน แง� ยาง แมนือ น้ียา่ บี่ท่อบี่ล่าม แม้แน จา แง�
15 ยาง ล่าค่ือ น้ียา่ ทองแดง บี่ท่อ อางล้อง เวอ ฮาย เก้อ ป่ี
ยาว เลิม้เลิม้ แน แต่ง ชี แม้แน จา แง� ยาง อางเซง น้ียา่
ชา่ง อางฮื่อ เวอ ล้าง กลา อางเซง แม้แน บื้ง แง� 16 ยาง
ล่าปู่ ล่าม่า แฮ้ อู่ก่ือ 7 ซ่ือ ท่าม แล่ชี�่ ยาง ม่านป่อง โย้ ม
ยาทาง อางทา 2 น้า ออ่ก ลือ ช�ี ยาง แมก่า น้ียา่ นืงก้อง
เวอ น้ืงชา้ อางล้อง แม้แน แปล้น แง�

17 กงา มยา้ง ยาว ยาง ล่าค่ือ ก่องทาง เวอ ชฺา้งซ้ีฺ แม้แน
ปางปี ฮาย กลาน ป้าน่อ� ยาว ยางมือ ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ยา่ง
กงา อางโต เวอ วา่ ล่ายาว น้ีแม้แน จ่ี แง� �บ่าแค โจ�
กงายา่ ต่องก่า เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูยา่งกู
เจ้อ ฮาย เป้ินเซิฺง่ ป่ีชี่ มาง ยา้� 18 กงา จ่ีวดี ป่ี มาง ยา้�
กงา อางซ้ีฺ กางซ้ืง ยา้� จ้า แม่น แน ฮู ปาว อามือ กงา จ่ีวดี
จาแล แง กาญ่าม เวอ เคอ ยา้� กงา กูนแจ ชฺา้งซ้ีฺ ตี เวอ
พอง อางกงา แฮง้ ท่าม แล่แอ�่ แน กงา ยองนา ฮาย แต่
ล้า ป่ี ยาว จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา แล่ ป่ี อางกงา�

19 �ยาว นาง มยา้ง ชี ออื แต้ม โว� อามือ อางเลิง่ ตอล้า
ชี ออื แต้ม ชี โว แน กาญ่าม เวอ อางเลิง่ ตอล้าง ออื คาตา
แน แต้ม ชี โว� 20 ยาว กงา อู่ก่ือ 7 ซ่ือ แน ต่องซ่ืฺอลาน
ต้ืงยา้ ค่าม 7 อาน น้ีง ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� อู่ก่ือ 7 ซ่ือ นาง
กงา ล่าปู่ ล่าม่า โยเ้วอ มยา้ง ชี น้ียา่ เท่วาด่า โบสถ์ 7 โบสถ์
✡ 1:13 1:13 ดาเนียล 7:13
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เวอ ฮูพลา ออืนา ฮา แง แน ต่องซ่ืฺอลาน ต้ืงยา้ ค่าม 7 อาน
น้ียา่ โบสถ์ 7 โบสถ์ นา ฮา แง�

2
เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่าย

แบ ป่ีง ยา้ง
1 �เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา

แต้ม ม่า โว� น้ีแม้แน� กงา ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ อู่ก่ือ 7 ซ่ือ
ท่าม แล่ ชี่ มาง แน ต่องซ่ืฺอลาน ต้ืงยา้ ค่าม 7 อาน ก้องน้ืง
โยเ้วอ ยอ่ กวา่ มาง น้ีแม้แน จ่ี น้ีง น้า คู โว�

2 �กงา อางแบ ยา้เป นองมู เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ
ครสิเตียน ออืยา่ บ้าเจอ ฮา คู แงแน� นอ ล้อแม้ ล่ากาน
วา่ เมิด่ดู่ คูแง แน� ยาว ล้อม้อก ก่ามโอ่ด ไจ คูแง แน�
กงา อางแบ ยา้เป นอ ชฺา้ง บ่าแม่น ออืนา นองก้อง บ่าป่ี
ด้ืง แน� ยาว นอยา่ ชฺา้ง ออืนา นืงบาเจ้อฮู ญา เป� แน
นอ กงาแบ กงามยา้ง คูงญา เป ชฺา้ง แฮอ้อื ยา่ ชฺา้ง แล่จ่อ
บ แน� ไม้ ชฺา้ง แฮอ้อื ยา่ จ่ี แง ยองมู น้ียา่ พระเยซู ศิษย์
เอก แน จ้า กานแตว บ่าอา่� 3 กงา อางแบ ยา้เป นอยา่
กงา ปาปาย แน อางตูกอางพาน โอด้ ลาบ้าบ คูแง� ยาว
นอ กงานา เค่ ล่าง แฮง้ บ่าวา่ง คู แน�

4 �จ้า นอ อางเลิง่ ท่ือเจ่อ ฮาย ชี กงานา ฮาย นืงบาบ่า
จาบ แน ฮา ป่ี ล่าง� ค้าแต้ เวอ กงานา นาบาตา ยา้ ลาก
ล่าง� จ้า อามือ นอ อางอา้น แฮง้ ล่อ แน บ่าลาก ล่า� 5 น้ี
แม้แนยาว เยง้ ฮู ปาว นอ อางอา้น ล่อบ่าปา แน อาล้อ
แน เพ่น ชี แน� อางซ่ืฺอ เยง้ ยาว อางอา้น ยา่ง แม้แน
กงานา ลาก ล่า ปาว� แฮแ้ม้บ่าอา่ยาว กงา นองก้อง ลือ
ยาว ต่องซ่ืฺอลาน ต้ืงยา้ ต้ืงจา น้ีง ยูย้ ฮา้น แล แน� 6 จ้า
นองมู น้ียา่ อางเลิง่ อางแม่น ท่ือเจ่อ ฮา ช�ี อางเลิง่ อาง
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แม่น แฮย้า่ นอ นิโคไลตัน* มู ออื อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ กงา
แม้แน เม้อ แฮง้ยา้ เป�

7�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว� ยาว อา่ซ่าง ซาตานแด่ยา่ยอคา
มางนา ก่าจ่า แง� กงา ชฺา้ง แฮ้มางนา พาจาว มาง โซน
โยเ้วอ จืฺงจ้ืฺง จ่ีวดี ป่ี แฮ้ จ้ืฺง อางซ่ือ แฮง้ จฺ่า ป่ี แง� แน�

สเมอรน์า อางเมิง โบสถ์ โยเ้วอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่าย
แบ ป่ีง ยา้ง

8�สเมอรน์า อางเมิง โบสถ์ โยเ้วอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา
แต้ม ม่า โว� น้ีแม้แน� กงายา่ พาจาว ต่องก่า เวอ กูยา่ง
กูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูยา่งกูเจ้อ ฮาย เป้ินเซิฺง่ ป่ีชี่ มาง
ยา้� กงา ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ มาง น้ีแม้แน จ่ี แงแน�

9 �กงา อางแบ ยา้ นองมู สเมอรน์า อางเมิง โบสถ์ โย้
เวอ ครสิเตียน มู น้ียา่ อางลาบ้าบ แน อางตูกอางพาน
เวมิ นืงบา เวอ พาจาว มางนา เจ่อ แฮง้ จาปาง คูแง�
กงา อางแบ ยา้ ชฺา้ง แฮอ้อื นองนา อางไล้จ่ีกาน ล่า คูแง
แน� ยองมู น้ียา่ ยอ ยวิชฺา้ง ออื แน ฮา้วจ่าแล่ คูแง� จ้า
ม้าม้า น้ียา่ ยอ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ชฺา้ง เป� 10 บ่า
มล่าง ยาว นอง อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ แฮง้
นา บ่าแค คู โจ� แม่น แน น้า เป ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า
นอง อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืนา ชูย คอก ล้อง แง� ไม้
นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง น้อ� ยาว นองมู น้ียา่ ท่ือแช่ นืง
ลาบ้าบ คูแง� จ้า นองมู น้ียา่ ซ้ีฺ เวมิ มือ กงานา ซือปลอง

* 2:6 2:6 นิโคไลตัน น้ียา่ ชฺา้ง ท่ือมู อางซี ม่าอูบ่ ออื�
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ล่า คู โว� ยาว กงา นองนา จ่ีวดีม้าม้า แฮง้ รางวลั ป่ี ล่า
วา่�

11�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว� ยาว อา่ซ่าง ซาตานแด่ยา่ยอคา
มางนา ก่าจ่า แง� ยาง ซ้ีฺ เมอ� ยาง อางค่องอางล้า ม้า
ล่าลูก เวอ บ่ากงา กลา แอ แล่ก้าน เป� แน�

เปอร์กามัม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่
ม่ายแบ ป่ีง ยา้ง

12�เปอรก์ามัม อางเมิง โบสถ์ โยเ้วอ เท่วาด่า ฮูพลา มาง
นา แต้ม ม่า โว� น้ีแม้แน� กงา มยาทาง อางทา 2 น้า จา
มาง น้ีแม้แน จ่ี แง�

13 �กงา อางแบ ยา้ ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า นอง อาง
เมิง ด้ืง โย้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ชี แน� กงา อางแบ ยา้ อนั
ทีพา กงา พีญ่่าน อางซืออางปลอง กงา อางเลิง่ ป่าว มาง
นา โยเ้วอ แซ่ เวมิมือ� นอง กงานา นืงบาชี ล่าง น้ียา่ บ่า
วา่ง กางซ้ืง แน�

14 �จ้า นอ อางเลิง่ 2 เลิง่ ฮาย ช�ี ยาว กงา นืงบาบ่า
จาบ� นอง อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ บาลาอมั ม่าอู่
บจ่ีต่าง แฮง้นา ฮา เค่ คูช�ี บาลาอมั ยา่ บาลาค นา ม่าอู่
บ ชี่ มาง ยา้� ยาว บาลาค ยา่ อสิราเอลชฺา้ง ออืนา อางซี
ม่าอูบ่ ฮา ป่ี ช�ี ยา อสิราเอลชฺา้ง ออืนา ชา่ง ยาว ฮูบ่ปาน
นา อางเกิง่ ท่าน ป่ี ชี ออื จฺ่า ป่ีง แน ป้องก้า อางเลิง่ อาง
ซี ฮา ออื ฮา ป่ี แง� 15 ยาว นอง อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า
จา แง นิโคไลตัน ออื อางมู ออื ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา ฮา เค่
แง� 16 น้ีแม้แนยาว อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง โว� แฮ้แม้
บ่าอา่ยาว กงา นองนา บ่ามล่าง นู้ยา้ ลือ ซฺ้า ล่าแน� กงา
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ยา่ กงา ม่านป่อง เวอ มยาทาง อางทา ออ่กล้า ชี น้ีง ชฺา้ง
แฮอ้อืนา แจ แง�

17�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว� ยาว อา่ซ่าง ซาตานแด่ยา่ยอคา
มางนา ก่าจ่า แง� กงา ชฺา้ง แฮ้มางนา มานา มู่งท่าจฺ่า
เกิง่✡ โชง ชี ชี แฮง้ ป่ี ยาว ลอบา อางป่อน แฮง้ ป่ี แง�
ลอบา อางป่อน แฮ้ ซ่ือ ก้อง เวอ อางเม้ง อางซ่ืฺอ แต้ม
กาน ชี ชี เป� อางเม้ง แฮ้เม้ง ยา่ อา่ซ่าง มาง บ่าแบ�
ชฺา้ง ลอบา อางป่อน แฮ้ซ่ือ กงาบู้ ชี มางญา เป อางแบ�
แน�

ธยิาทิรา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่าย
แบ ป่ีง ยา้ง

18�ธยิาทิรา อางเมิง โบสถ์ โยเ้วอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา
แต้ม ม่า โว� กงายา่ พาจาว มาง อางยา่� กงา แมนือ น้ียา่
บี่ท่อ จฺ่อ ชี แม้แน จา แง� แน กงา ล่าค่ือ แฮ้ ทองแดง แม้
แน เลิม้เลิม้ แน จา แง� กงา ม่า ล่าง น้ีง น้า โว��

19 �กงา นอง อางเลิง่ ฮา ชอีอื อางแบ� นอง ลาก กาง
ออื� นอง พาจาว มางนา นืงบาชี ออื� นอง พาจาว มาง
นา ล่ากาน วา่ ป่ี ชี ออื ล้อแม้ แน� นอง ก่ามโอ่ด จา อมื
อางแบ� อามือ กงา อางมยา้ง นอยา่ อางเลิง่ น้ีออื ค้า
แต้ ล่อบ่าปา แม่น แน ฮา คู แงแน�

20 �จ้า กงา นองนา จ่ี ล่าปานา� นอยา่ ค่าบายา่ อาง
เม้ง เยเซเบล พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แน ฮา จ่าแล่ มางนา
โอด้ คูแง� ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง น้ียา่ กงา ยา่เจ่น ออืนา ฮา
ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ออื ฮา ป่ีง แน ฮูบ่ปาน นา อางเกิง่
ท่าน ชี ออื จฺ่า ป่ี แง� 21 กงา ค่าบายา่ มางนา อางญ่าม

✡ 2:17 2:17 อพยพ 16
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ป่ี แง� นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง โว แน� จ้า ยา
อางบล่าบ ฮา แฮง้ บ่าต่ือ วา่ง กา�

22 �ฮู เป� กงา ค่าบายา่ น้ี มางนา ฮา ด้ากยา้ง ลาบ้า
บ ป่ี แน� ยาว ชฺา้ง ยางก้อง ยู่ด้ืง ชี ออืนา ฮาย ลาบ้าบ
ป่ี แน� จาวา่แน ยอง ค่าบายา่ น้ีมาง ก้อง อางบล่าบ ฮา
แฮง้ บ่าวา่ง ยาว� 23กงา ค่าบายา่ น้ีมาง ศิษย์ ออืนา แซ่
แน� ยาว กงา โบสถ์ โยเ้วอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แบ ป่ี
แง กงา ชฺา้ง คาโคลาโค ออื นืงบา แฮง้ แน เยง้ แฮง้ อาง
แบ แน� กงา นอง คาโคลาโค น้ีงนา ต้าดต่อน ล่าแน อา่
ซ่าง ล้อแม้ ฮา แง แฮม้้า แฮแ้ม้ ยา้ กงาบู้ แงแน�

24 �ยาว กงา ธิยาทิรา อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า ค่า
บายา่ บ่าแม่น มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าฮา เค่ ออืนา�
ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา บ่ากงาฮาย เค่ แน ท้ือ แง�
กงา นองนา ม้างม้าเจ้อ จ่ีชา่ง ล่าปานา� เจิน้เจ้อ อางเลิง่
อางยา่กอางกาบ ออื นองก้อง บ่าป่ี บยา่ เค่ ป่ี ล่ากาน�
25 จ้า นองมู น้ียา่ กงานา นืงบาชี แล ล่า คูโว เป กงา ลือ
แล่ เมอ เคอ แน� 26 ยาว ชฺา้ง กงานา น้า ล่ายาว ซาตาน
แด่ยา่ยอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ ออืนา� กงา ยองนา ฮากชฺา้
งอางเจ้ออางจาด ออื ล่อบ่าปา แน ล่าท่ี แฮง้ ป่ี แน�

27 �ยอ ฮากชฺา้งอางเจ้ออางจาด พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื
นา บ้าเจอฮา เวมิ อางกงา

ยาว ยองนา ก่างพยา ป่ีง� ซฺ้าม ตูลู้ง แฮง้ น้ืงชฺา่อู่ล่อง
โยเ้วอ ตู ปล่าก ป่ี แม้แน��✡

28 �กงา ยองนา ล่าท่ี ป่ี แง� กงา อา่โบ้ง พาจาว มาง
ก้อง ล่าท่ี กงา ชี แม้แน� แน กงา ยองนา ซอทา แปล้น
บาทาง เวอ อูก่ื่อ อางแปล้น แฮง้ ป่ี แง� ไม้ ฮายแบ ป่ี น้อ
ยอ ม้าม้า แน ก่าจ่า ชี แน�

✡ 2:27 2:27 สดุดี 2:8-9
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29�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว�� แน�

3
ซารดิ์ส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่าย

แบ ป่ีง ยา้ง
1 ซารดิ์ส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา

แต้ม ม่า โว� น้ีแม้แน กงา อางค่องอางล้า 7 องค์ พาจาว
มาง นา ล่ากาน วา่ ป่ี ออืนา ฮูพลา มาง แน อูก่ื่อ 7 ซ่ือ ท่าม
จา มาง น้ีแม้แน จ่ี แง�

�กงา นอง ฮา ชี ออื อางแบ� ฮาก นองนา จ่ีเคอ ล่า
แง นอยา่ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ แงแน�
จ้า ม้าม้า น้ียา่ นอ แฮ้แม้แน บ่าเจ่อ คู� 2 ทานลา ปาว�
ยาว นอง อางอี้ แน เจ่อ ยาว ชา โค แฮง้ แก่นคา แน เจ่อ
ล้า ป่ีว� ไม้ กงา อางมยา้ง น้อ นอง คาโคลาโค ฮายล้า
ชี น้ียา่ กงา พาจาว มาง ฮู ยาว บ่าแม่น กาซ้ืง เป� 3 แฮ้
แม้แนยาว ม่าอู่บจ่ีต่าง นอง กงาบู้ กงากยา่ ชี ออื จาม
ชี โว� ยาว ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮา เค่ โว แน อางบล่าบ ฮา
แฮง้ วา่ง โว� จ้า นอง อางบล่าบ ฮา แฮง้ บ่าวา่ง ยาว
กงา นองก้อง แล่ค่าว ลือ แม้แน ลือ แง นอง บ่าแบจ่าแล่
แน�

4 �จ้า ซารดิ์ส อางเมิง โย้เวอ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง
ท่ือบ่า จา แง� ยอ อางบล่าบ บ่าฮาย ยอง อางก่าอางตูม
แฮง้ โซซา ป่ี แน� กาญ่าม เมอ ยองมู น้ียา่ กงาก้อง ท่ื
งกงา่ แน อางก่าอางตูม อางป่อน อางเซิฺง่อางซฺ้าง ตูม แล่
ยาว ยอ่ คู แง� ไม้ ยอ ชฺา้ง อางกงา่อางเกิง น่อ� 5 ยาว
ชฺา้ง คาโคลาโค ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ก่าจ่า ออื�
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อางก่าอางตูม อางป่อน กงา ตูม แล่แง� ยาว กงา ยอง
อางเม้ง จ่ีวดีปาบ โย้เวอ จา แฮง้ บ่าลบ ว�ี ยาว พาจาว
กงา อา่โบ้ง แน ยาง เท่วาด่า ออื ล้าก้า โย้เวอ น้ีแม้แน
ป่าว แน� ชฺา้ง น้ีม้า กงา ชฺา้ง แน�

6�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว�� แน�

ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่
ม่าย แบ ป่ีง ยา้ง

7 ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มาง
นา แต้ม ม่า โว� น้ีแม้แน�

�กงา อางซืออางปลอง แน อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง เป�
กงา ก่าซ้าด ดาวดิ กูนแจ ท่าม มาง� กงา ล้องก้อ พอง
ยาว อา่ซ่าง มาง ล้องก้อ แฮง้ บ่าพี่ กงากา มาง� แน กงา
ล้องก้อ พี่ ยาว อา่ซ่าง มาง ล้องก้อ แฮง้ บ่าพอง ออ่ก กงา
กา มาง�✡
�กงา จ่ี น้ีง น้า โว เป� 8 กงา นอง อางเลิง่ ฮา ชี ออื

อางแบ เป� แม่น แน น้า โว� กงา นองนา ล้องก้อ พอง
ป่ี ล่ายา่� จ้า อา่ซ่าง มาง บ่าพี่ กงากา เป� กงา อางแบ
นอ ล่าท่ี อางบยา่ แน บ่าจา ออื� นอ กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง
แฮง้ ฮายเค่ คู แง� แน นอ กงานา ซือปลอง ชา่ง ล่าง�
9แม่น แน น้า โว� โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยองมู น้ียา่
ยวิชฺา้ง แน ฮา จ่าแล่ แง� จ้า ยอ จ้อบ แง� ม้าม้า ยา้ง
ยอ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง อางมู เป� ฮู เป� กงา ยอง
นา ฮาย นอง ล่าค่ือ นู้เวอ ออ้งล้า ป่าตูคู บอก ป่ี ล่าง� แน
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แบ ป่ี แน กงา นองนา ลาก ล่าแง
แน�

✡ 3:7 3:7 อสิยาห์ 22:22



ววิรณ์ 3:10 xii ววิรณ์ 3:16

10 �กงา นองนา ม่า ก่ามโอ่ด จา ป่ี ล่าแง� ยาว นอง
กงานา อาง น้า จ่า ล่า� ยาว ชฺา้ งอาง เมิง นู้เวอ ชฺา้ง
ออื อางตูกอางพาน กงาลาบ เมอ� กงา ยองนา ฮูพลา
แน� อางตูกอางพาน แฮ้ยา่ ชฺา้ง ออืนา นืงบาเจ้อฮู แง�
11 ยาว กงา บ่ามล่าง นู้ ยา้ ลือ แง� กงานา นืงบาชี ล่าง
น้ีง บ่าวา่ง โจ� ไม้ อา่ซ่าง มาง นอง รางวลั แฮง้ บ่ายา่
ด ล่า กงากา� 12 ยาว อา่ซ่าง ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง
นา ก่าจ่า แง� กงา ชฺา้ง แฮ้มางนา พาจาว มาง โบสถ์
อางฮื่อ ออืเมอ ยูม้ยื้ง ออื แม้แน เพล่อ ป่ี แง� ยอง โย้
เวอ กงา ด้ืง แล แง� กงายา่ กงา พาจาว มาง อางเม้ง
แน เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซ่ืฺอ มู่งท่า เวอ จายลือ ชี แฮง้
ยอง อางโต โย้เวอ แต้ม กาน แง� ยาว กงายา่ กงา อาง
เม้ง อางซ่ืฺอ แฮง้ คาตา ยา้ ยอง อางโต โย้เวอ แต้ม กาน
แง�

13�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว�� แน�

เลาดีเซีย อางเมิง โบสถ์ โยเ้วอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่าย
แบ ป่ีง ยา้ง

14 �เลาดีเซีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มาง
นา แต้ม ม่า โว� น้ีแม้แน� กงา อางเม้ง อาเมน แน� กงา
พาจาว พี่ญ่าน อางซืออางปลอง ม้าม้า มาง� พาจาว ม้า
กงาก้อง กูยา่งกูเจ้อ ออื แต่งลือ ป่ี แง� ยาว กงาม น้ีแม้แน
จ่ี แอ��

15 �กงา นอง ฮาย ล้า ชี ออื อางแบ เป� นอ เจิน้เจ้อ
บ่าพี่บ่าล่อง� น้ีแม้แนยาว กงานา ลาก ล่าง แนยาว ม้า
ม้า แน ลาก ล่าว� จ้า กงานา เม้อ ล่าง แนยาว ม้าม้า แน
เม้อ ล่าว� 16 น้ีแม้แน บ่าฮา ยาว กงา นองนา กงา ม่าน
ป่อง นู้เวอ จาย พลู้บ อ่อกแอ ป่ี ล่าแน� ไม้ นอ ล้างจือ
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บ่าอา่ แน ล้าง อางล้อง บ่าอา่ ออื แม้แน น้อ� 17ยาว นอ
น้ีแม้แน จ่ี คูแง� �กงา อางจาอางปาง กูยา่งกูเจ้อ ยา้
จา แง� แน� จ้า นอง อางโต น้ียา่ บ่าแบจ่าแล่ คู� นอ
ยา่ ล้อม้อก แน ซ่ืงกงา่กยา้ คา แม้แน จา แงแน� ม้าม้า
น้ียา่ นอ ชฺา้งแมปอ อางตูกอางพาน ต่องจ่อน จ่อน แล่
ชี่ ออื ชอ้ด ยา้เป� 18 จาวา่แน นอง ม้าม้า แน จาปาง ซ้ี
แง แนยาว� กงาก้อง ค่าม อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้าม้า น้ีง วื้อ
คูโว� จาวา่แน นอง บ่าซ่าจอ ซ้ี ยาว กงาก้อง อางก่าอาง
ตูม อางป่อน น้ีง วื้อ ตูม แล่ คูโว� จาวา่แน นอง ฮู มยา้ง
ซ้ี แงแน ยาว� กงาก้อง จ่ีก่า น้ีง นอง แมนือ โย้เวอ วื้อ
กาน แล่ คูโว� ยาว นอง ฮู มยา้ง คู แง�

19 �กงา อา่ซ่าง นา ลาก แง� กงา ชฺา้ง ลาก แฮ้มาง
บ่าแม่น ฮา ยาว กงา ยางนา อี่ ยาว ม่าอูบ่ อางแม่น ฮา ป่ี
แง� น้ีแม้แนยาว นืงบา น้ีง เพ่น แล่ ยาว อางบล่าบ ฮา
น้ีง วา่ง โว�

20 �แม่น แน น้า โว� กงา ล้องก้อ โยเ้วอ จูง ฮา้ว แง�
อา่ซ่าง กงา อางเซง แฮง้ กงากยา่ ยาว ล้องก้อ แฮง้ พอง
แง� กงา อางคล้าว โย้เวอ ออ้งแล ยาว ยางก้อง ท่ืงกงา่
แน ฮา่งจฺ่า แง� 21 ยาว อา่ซ่าง ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง
นา ก่าจ่า แง� กงา ยางนา กงา ต่างอี่ ก่องทาง โยเ้วอ ด้ืง
ป่ี แง� กงา ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ก่าจ่า ยาว� กงา
อา่โบ้ง พาจาว ต่างอี่ ก่องทาง โย้เวอ ด้ืง ชี แฮง้แม้แน
ยา้�

22�จาวา่แน อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แง� อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ ออืเมอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ ม่า ชี่
แฮง้ แม่น แน น้า โว�� แน�

4
ยอหน์ มู่งท่า มยา้ง ชยีา้ง
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1 น่อง เวอ แฮ้แม้ฮายาว� กงาม มือ ฮู แล ป่ี ยาว มู่งท่า
ล้องก้อ ยา่ง พองอ่อก นา มยา้ง แอ� ยาว กงา ต่องก่า เวอ
อางเซง กยา่ เก่ย กงานา จ่ีชา่ง ล่าง แฮง้นา กงากยา่ แอ�
อางเซง จ่ีเซง แฮ้ยา่ ซ้าดอางคยา้ว มีเซง แฮง้ ล่อ บื้ง แง�
กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �นู้ ล้าน ปาว� ยาว กงา นอง
ก้อง อางเลิง่ ชาตอล้า แฮง้ ฮา มยา้ง ป่ี ล่าวา่� แน� 2 ต่ื
อชีด่ ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ซ่ืฺย
แลน ล่าแง� ยาว กงา ล้าก้า โย้เวอ มยา้ง ชี แฮ้ยา่ ต่างอี่
อางฮื่อ มู่งท่า โยเ้วอ จา ยา้ง� ก่าซ้าด ต่างอี่ แม้แน จา แง�
ต่างอี่ โย้เวอ ท่ือม่าง ด้ืง จา แง� 3 ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ด้ืง
ชี มาง อางโต น้ียา่ พลอย ซ้ี อางญูง อางแน้ อางฮู่ อางจา
เวอ แต่งล้า ชี แม้แน แปล้น แน จา แง� แน ต่างอี่ อางฮื่อ
ก่องทาง ออืเมอ ซ้ี อางญูง แปล้น แน แวด จา แง� 4 ยาว
ต่างอี่ อางอี้ 24 อาน ต่างอี่ อางฮื่อ โยเ้วอ แวด จา แง� แน
ต่างอี่ อางอี้ โย้เวอ ยา่ม่างยอคา 24 คู่น จา แง� ยองมู น้ี
ยา่ อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ คูช�ี ยาว อางตู่ โย้เวอ
ค่าม มงกุฎ ชอ่ง แล่ คูช�ี 5 ยาว ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ มู่งบ
ล่าบ แน มู่งเจ่ เจ่ อ่อกลือ แง� ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ
กู่มบีท่่อ 7 อาน จฺ่อ ต้ืง ช�ี น้ียา่ พาจาว มาง อางค่องอางล้า
7 องค์ ยางนา ล่ากาน วา่ย ป่ี ออื เย� 6 ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า
โยเ้วอ ม้างม้าเจ้อ จา แง ทะเล แก้ว แม้แน ก้ืง แง�
จ้า ต่างอี่ อางฮื่อ โยเ้วอ ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต แวด

จา แง� ยอง อางโต ออืเมอ แมนือ ปล้ืง ยา้ จา แง� ต่ืง น่อง
น่อง ล้าก้า ยา้� 7 ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา ท่ี 1 ม้า สิงโต นา
อางตู้ เย� ท่ือโต ม้า อา่มยา่ง อางฮู้ แม้แน จา แง� ท่ือ
โต ม้า ชฺา้ง แม้แน แมก่า จา แง� ท่ือโต ม้า ฮายา่ จ้านบ้า
ปยา้ม แม้แน จา แง� 8 ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต น้ีออื
กูโต ยา้ อางต้อง 6 ต้อง จา แง� ยอง อางโต โย้เวอ แมนือ
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ปล้ืง ยา้ จา แง� ยาว มู่งค่ี นืงก้อง ยา้ จ่ี แง บ่าวา่งบ่าซ่าว�
ยอ น้ีแม้แน เพ่ง ฮา้ว คูแง�
�อางเซิฺ่งอางซฺ้าง� อางเซิฺ่งอางซฺ้าง� อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ียา่

พาจาว จ่ีวดีอางซ้ืง ล่าท่ี ปลืง แน จา มาง เป�
พาจาว เวอ� นา อามือ แน ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้เวอ

พาจาว มาง ยา้� แน�
9 ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต ออื� ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า โย้

เวอ ด้ืง จา มางนา เกียรติ ป่ี เย� ยา ซ้ีฺนืง บ่าจา มาง ยา้�
10 ยาว ยา่ม่างยอคา 24 คู่น อมื ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ด้ืง ชี
มางนา ป่าตูคู บอก แปกไว้ คู ช�ี ยา ซ้ีฺนืง บ่าจา มาง ยา้�
ยาว ยองมู ยา่ง ยอง มงกุฎ แฮง้ ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โยเ้วอ
โบย คู ยาว น้ีแม้แน จ่ี คูง เย�
11 �พาจาว กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� นา ซูม คางญา

สรรเสรญิ จ่ีต่าง น้ีออื แน เกียรติ กงาบู้ ชี น้ี�
ไม้ นา ล่าท่ี อางจา แน กูยา่งกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง น้อ�

แน กูยา่งกูเจ้อ น้ีออื นาง นืงบาจาบวา ยา้ ตอล้า ช�ี
แน�

5
ปาบ อางยอ แน แกะอางยา่ ยา่ง

1 ยาว กงาม ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ด้ืง ชี มาง ล่าปู่ ล่าม่า
โย้เวอ ปาบ อางยอ ท่ือมาด มยา้ง แอ� ปาบ โย้เวอ ต่ืน ล้า
ก้า แน น่องน่อง ยา้ อางไล่ แต้ม กาน ช�ี แน อางชา่ 7 อาน
ตีด ช�ี 2 ยาว กงาม เท่วาด่า ล่าท่ี อางจา ท่ือม่าง นา มยา้ง
แอ� ยา อางเซง บื้ง แน น้ีแม้แน ป่าว แง� �อา่ซ่าง ซูม
แง� ปาบ อางยอ นู้ อางชา่ ตีด ชี น้ีง ยูอ้่อก น้ียา่ แน ปาบ
อางยอ น้ีง พื้ออ่อก น้ียา่�� แน� 3 จ้า ปาบ อางยอ น้ีง พื้
ออ่อก ยาว อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮง้ อา้น น้ียา่� มู่งท่า แน ชฺา้
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งอางเมิง แน ล่าลูก อางเมิง โย้เวอ อา่ซ่าง มาง บ่าจา เย�
4กงา อูง้ เวมิ อูง้ แล่ ยา้� ไม้ อา่ซ่าง มาง บ่าซูม ปาบ อางยอ
น้ีง พื้อออ่ก ยาว อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮง้ อา้น น้ียา่� 5 จ้า ยา่ม่
างยอคา ท่ือม่าง จา แง กงานา น้ีแม้แน จ่ีชา่ง ล่าง� �บ่าอู่
ง โจ แน ฮู ปาว� ยูดาห์ อางเจ้อ โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา แง
ฮาก สิงโต แน ฮา้ว แง�✡ ยา ก่าซ้าด ดาวดิ มาง อางเจ้อ�
ยา ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา ก่าจ่า ชี มาง ยา้ แน อางชา่
7 อาน ตีด ชี แฮง้ ยูอ้่อก อางกงา แน ปาบ อางยอ แฮง้ พื้
อออ่ก อางกงา� แน�

6 ยาว กงาม แกะอางยา่ ท่ือม่าง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้ แท้ แน
จูง จา นา มยา้ง แอ� แน แกะอางยา่ มางนา ม้างม้าเจ้อ จ่ี
วดี อางจา 4 โต ออื แน ยา่ม่างยอคา 24 คู่น ออื แวด ช�ี
ฮู ยาว แกะอางยา่ น้ีม้า ฮาก แซ่ อาน แม้แน จา แง� ยา
อางคยา้ว 7 คยา้ว แมนือ 7 ซ่ือ จา แง� น้ียา่ พาจาว มาง
อางค่องอางล้า 7 องค์ ยา่ง เป� พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ จ่อด แน ซฺาแอ ป่ี ชี ออื� 7 ยาว แกะอางยา่ ม่าง ต่าง
อี่ อางฮื่อ เวอ ด้ืงจา ชี มาง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ปาบ อางยอ ยา่ง
ยอ่ ยู้ แล ช�ี 8 แกะอางยา่ ม่าง ปาบ อางยอ แฮง้ ยู้ ยาว�
ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต ออื แน ยา่ม่างยอคา 24 คู่น
อมื แกะอางยา่ มางนา ป่าตูคู บอก ป่ี คู ช�ี ยองมู คาโคลา
โค น้ียา่ พิณ แน ค่าม คาน อางเกิ่งอางฮอ้ม ปล้ืง แน กาน
ชี ยา่ง ท่าม แล่ คูช�ี ยาว อางเกิ่งอางฮอ้ม ค่าม คาน เวอ
กาน ชี แฮ้ยา่ พาจาว มาง ชฺา้ง ออื อธษิฐาน ฮา ยาว เพล่อ
ลา ชี ออื เย� 9 ยองมู ยา้ง เพ่ง อางซ่ืฺอ แต่ง ชยีา้ง แกะอาง
ยา่ มางนา น้ีแม้แน ฮา้ว ป่ี คู แง�
�นา ซูม คางญ้า ปาบ อางยอ น้ีง ลาบ ชี น้ียา่ แน อางชา่ น้ีง
✡ 5:5 5:5 อสิยาห์ 11:1-10
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ยูอ้อ่ก น้ียา่�

ไม้ นางนา ฮาก แซ่ ล่าเก่ย น่อ แน นาง ซ่ีฺ น้ียา่ ชฺา้ง กูเจ้อกู
จาด จ่ีต่าง กูต่าง ออืนา วื้อ

ยาว พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ป้าน่อ�
10 นา ยองนา ฮาย กงู พาจาว มาง ปุโรหติ อางมู เพล่อ ป่ี

ชี�่
แน ยองมู น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง น้ีง กงา ฮูพลา คูแง� แน�

11ยาว กงาม เท่วาด่า อางลาน ลาน องค์ ออืนา มยา้ง แอ
แน ยอง อางเซง แฮง้ กงากยา่ แอ� ยองมู น้ียา่ ต่างอี่ อาง
ฮื่อ แน ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต ออืนา แน ยา่ม่างยอ
คา 24 คู่น ออืนา แวด คูช�ี 12 เท่วาด่า มู ออื น้ีแม้แน อาง
เซง บื้ง แน เพ่ง ฮา้ว คูแง�

�แกะอางยา่ ฮาก แซ่ ชี น้ีม้า ซูม คางญา�

แน ยา ล่าท่ี อางจา� อางจาอางปาง� วีไ่ซป้านญา อางจา�
แฮง่อางแก่นอางคา�

ยาว เกียรติ ก่ามป่อน แน สรรเสรญิ จ่ีต่าง กงาบู้ ชี น้ี
ยา่ อางซูม ยา้เป� แน�

13แฮแ้ม้ฮายาว กงาม มู่งท่า เวอ จ่ีวดี อางจา คาโคลาโค
ออื� แน ชฺา้งอางเมิง� ล่าลูก อางเมิง� แน ทะเล คล้าว ออื
แน ต่ืน กูยา่งกูเจ้อ จักรวาล นู้เวอ จา ออื เพ่งฮา่ว นา กงาก
ยา่ แอ น้ีแม้แน�
�ต่างอี่ อางฮื่อ ด้ืงยา้ ท่า โย้เวอ ด้ืง ชี มาง แน แกะอางยา่

มาง เวอ�
กูยา่งกูเจ้อ แน ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ไน้นา นาบท้ือ ล่าง�
ยาว สรรเสรญิ ฮาย แล ล่าง��
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14 แฮ้แม้ฮายาว ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต อมื น้ีแม้
แน จ่ี คูแง� �อาเมน� แน� ยาว ยา่ม่างยอคา 24 คู่น อมื
ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คู ชเีย�

6
อางชา่ 7 อาน ยา่ง

1 ยาว กงา แกะอางยา่ มาง อางชา่ 7 อาน โย้เวอ อางชา่
ท่ี 1 ยา่ง ยูอ้่อก นา มยา้ง แอ� กงา ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อาง
จา 4 โต โยเ้วอ จ่ีวดี อางจา ท่ี 1 มาง จ่ี นา กงากยา่ แอ ยาง
อางเซง น้ียา่ มู่งเจ่ แม้แน บื้ง แง� ยา น้ีแม้แน จ่ี แง �ออ่ก
ล้าน ปาว�� แน� 2ยาว กงา ล้าก้า โยเ้วอ อา่ม่อง อางป่อน
ท่ือม่าง มยา้ง แอ� อา่ม่อง มาง ก้อง ตา ชม้ีา บล่า ท่าม แล่
ชี�่ แน มงกุฎ ยา่ง กงาบู้ ยาว อางตู่ เวอ ชอ่ง แล่ ช�ี ยาว
อา่ม่อง ตา แอ ชฺา้ง ออืนา รบ ชา่ง ยาว ก่าจ่า ช�ี

3ยาว แกะอางยา่ มางมือ อางชา่ ท่ี 2 ยา่ง ยูอ้อ่ก แล่นาว�
กงามมือ ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา ท่ี 2 มาง จ่ี เซง ยา่ง กงาก
ยา่ แอ น้ีแม้แน �ออ่กล้าน ปาว�� แน� 4แฮแ้ม้ฮายาว อา่
ม่อง อางแน้ อ่อกล้าน ช�ี อา่ม่อง น้ีมาง ก้อง ตา ชี ม้า ยา
พาจาว มาง ก้อง ล่าท่ี กงาบู้ ช�ี ชฺา้งอางเมิง นู้ แม่นแนจาด้ื
ง ออื ยู้ แล ป่ี แงแน� ยาว ชฺา้ง ออืนา ฮา แซ่ กาป่ีง� อา่
ม่อง น้ีมาง ก้อง ตา ชี น้ีม้า มยาทาง กงาบู้ ช�ี

5แกะอางยา่ มาง อางชา่ ท่ี 3 ยา่ง ยูอ้อ่ก ยาว� กงามมือ
ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา ท่ี 3 มาง จ่ี นา กงากยา่ แอ น้ีแม้แน
�ออ่กล้าน ปาว�� ยาว กงาม อา่ม่อง อางปล้าง มยา้ง แอ�
แน อา่ม่อง น้ีมาง ก้อง ตา ชี ม้า ยาง ล่าปู่ คล้าว โยเ้วอ จ่าง
พ่าน ท่าม แล่ชี�่ 6 ยาว กงาม ม้างม้าเจ้อ จ่ี อ่อกล้า ป่ีง นา
กงากยา่ แอ ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต ออื ก้อง บื้ง จา
ยลือ แง� จ่ีต่าง แฮ้ น้ีแม้แน จ่ี แง� �กอเชน้ ท่ือกอก น้ียา่
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ล่ากาน วา่ฮู่ ท่ือนืง วา่ ยาว กงา แฮง้ ล่อ เป� ข้าวบารเ์ลย์ 3
กอก น้ียา่ ล่ากาน วา่ฮู่ ท่ือนืง วา่ ยาว กงา แฮง้ ล่อ เป� จ้า
น้ํามัน มะกอก แน อา่งูน่ แต่ค่า แฮง้นา บ่าป่ีก่างบ่าป่ีพยา
โจ เป� แน�

7 แกะอางยา่ มาง อางชา่ ท่ี 4 ยา่ง ยูอ้่อก ยาว� กงาม
ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต ออื อางเซง จ่ี นา กงากยา่ แอ
น้ีแม้แน� �ออ่กล้าน ปาว�� แน� 8 ยาว กงา ล้าก้า โยเ้วอ
อา่ม่อง ท่ือโต ญูงเคว แน จา นา ฮูมยา้ง แอ� อา่ม่อง มาง
ก้อง ตา ชี ม้า อางเม้ง �อางซ้ีฺ� แน� ยาว �ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง�
แน ฮา้ว มาง แท้ แน เค่ ลาน ช�ี เยด่ 2 คู่น น้ียา่ ล่าท่ี แซ่
ยา้ง กงาบู้ ช�ี เยด่ยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา แซ่ แง�
จาวา่แน ชฺา้ง 4 คู่น จายาว 1 ม่าง แซ่ แง� เยด่ ซ้าด อางไล้
ออื แน จ่ืฺงคู แฮง้ แน พ่าญ่าด ต่างไล ออื ไจ แซ่ แง�

9ยาว อางชา่ ท่ี 5 ยา่ง ยูอ้อ่ก ยาว� กงามมือ อางค่องอาง
ล้า อางบยา่ อางเกิง่ท่านยา่ อางอ่อก โย้ จา นา มยา้ง แอ�
อางค่องอางล้า น้ีออื พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ปีนแต
ปีนนา แน ป่าว กวา่ ยาว ฮาก แซ่ ซ้ีฺ ป่ี ชี ออื ยา้เป� 10อางค่
องอางล้า แฮอ้อื อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ คู แง น้ีแม้แน� �พา
จาว อางเซิฺ่งอางซฺ้าง อางกงา่อางเกิง มาง เวอ� อางมล่าง
ล่า จา แง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง กงูนา แซ่ ล่า ชี ออืนา ต้าด
ต่อน วีบ่่ากไจ ป่ีง น้ียา่�� 11 ยาว ยาง มือ ค่าลาว โลบ แล่
เซฺ่อ อางป่อน ยา่ง ชฺา้งมู คาโคลาโค ออืนา ป่ี ช�ี แน ยอง
นา ซ่าว ป่ี ยาว บ่ามล่าง แน ม่าย ล่อ ป่ี ช�ี ครสิเตียนม้อง
น้าม มู พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี ออืนา ยอง แม้แน
ท่ือชา่ง กาแน แซ่ โค เปิน ญา�

12 �ยาว แกะอางยา่ มาง อางชา่ ท่ี 6 ยา่ง ยูอ้่อก ยาว�
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กงามมือ ม่ีซ่ีอนื นา มยา้ง แอ ม่ีซ่ีอนื แฮ้ นาบาตา แล่ง�
มู่งน่ืง ออื ปล้าง โค ชี พ้า อางปล้าง แม้แน� อู่ลา ยา่ง มือ
ซ้ี อางแน้ ซ่ีฺ แม้แน เพล่อ ล้า ช�ี 13 ยาว มู่งท่า เวอ อู่ก่ือ
ออื ชฺา้งอางเมิง น้ืงชฺา่ เวอ กลาลือ ช�ี ซ่ือไค่ม้ีล่อก ซ่ือ บ่า
มีง ก้ืง แน อางป้าง โย้เวอ ฮา้งม้าน ชกื คลา ลือ ป่ี แม้แน�
14ยาว มู่งท่า ยา่ง ยอ แลน ยาว โปยว คา ชี ปาบ อางยอ ยอ
ชี ชี แม้แน� ตาแซ้ แน เกาะ คาโคลาโค ออื คาตา พ้าง ชี
อางอา้น เวอ บ่าจา กาน��

15 นู้จายแล ป่ี น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้ ก่าซ้าด ออื� ชฺา้ง อาง
ฮื่อ ออื� แม่ทัพ มู ออื� ชฺา้ง อางจาอางปาง มู ออื� ชฺา้ง ล่า
ท่ี อางจา ออื� ยา่เจ่น แน ยา่เจ่น บ่าอา่ ออื� ซ่ืฺยกา ท้าม
คล้าว ออืเมอ แน ตาแซ้ ลอบา แปฟาง ออืเมอ ค่าวจอ กวา่
คู แง� 16 ยาว ยองมู ยา่ง ลอบา แน ตาแซ้ ออืนา จ่ี ป้า คู
แง น้ีแม้แน� �ลอบา แน ตาแซ้ ออื เวอ� กลาลือ ยาว กงู
นา โชง ชี ล่า ปาว� ไม้ พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ด้ืง มางนา
บ่าป่ี มยา้ง แน� ยาว แกะอางยา่ แฮม้าง กงูนา วีบ่่ากบ่าไจ
ป่ี ล่ากาน แน� 17 ไม้ แคคาแม้แน อางนืง ยา่ง เคินญา แน
อา่ซ่าง มาง วีบ่่ากไจ แฮง้ บ่ากงา ปูน คู� แน�

7
อสิราเอลชฺา้ง 144,000 คู่น ออื

1 แฮ้แม้ จายล้า แล่ ยาว� กงาม มือ เท่วาด่า 4 องค์ ชฺา้
งอางเมิง อางแจ้ง 4 แจ้ง โย้เวอ จูง จา นา มยา้ง แอ� แน
ยอ ฮา้งม้าน 4 ทิศ เวอ ตอล้า ออืนา บ่าป่ี ตอ แน น้ืงชฺา่ท่า
เวอ ทะเล เวอ แน จืฺงจ้ืฺง ออื ก้อง คาตา ยา้ ฮา้งม้าน บ่าป่ี
ตอล้า แน� 2 เท่วาด่า 4 องค์ น้ีออื พาจาว มาง ก้อง ล่าท่ี
กงา ชี น้ืงชฺา่ตี แน ทะเล ออื ฮา ก่างพยา ป่ี อางกงา แน�
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ยาว กงาม มือ เท่วาด่า ท่ือม่าง มู่งน่ืงอ่อกป่ากยา่ จายล้า
นา มยา้ง แอ� พาจาว จ่ีวดี อางจา มาง อางชา่ ยา่ง ท่าม
แล่ชี�่ ยาว ยาง มือ อางเซง บื้ง แน เท่วาด่า 4 องค์ พาจาว
มาง ก้อง ล่าท่ี กงา ชี ออืนา ฮา้ว ม่า ชี น้ีแม้ แน� 3�ชฺา้งอาง
เมิง น้ืงชฺา่ท่า แฮง้ ทะเล ออื แน จืฺงจ้ืฺง ออืนา บ่าฮา ก่างพยา
ป่ี แคน โจ� กงานา พาจาว มาง ชฺา้ง ออื แมค้อง โย้เวอ
อางชา่ ป่ี ชา่ ล่า ปาโน��

4 แฮ้แม้ฮายยาว กงาม มือ ชฺา้ง 12 เจ้อ อางชา่ กงาบู้ ชี
ออื อาล้อ คู่น แน กงากยา่ แอ� ชฺา้ง แมค้อง เวอ อางชา่
อางจา คาโคลาโค น้ียา่ อสิราเอลชฺา้ง กูเจ้อกูจาด เวอ จา
ยล้า คูชี ออื 144,000 คู่น เย� 5 ยูดาห์ อางเจ้อ เวอ จายล้า
ชี ออื 12,000 คู่น� รูเบ็น อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000
คู่น� ก้าด อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น� 6 อา
เซอร์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น� นัฟทาลี อาง
เจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น� มนัสเซห์ อางเจ้อ เวอ
จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น� 7 ซิเมโอน อางเจ้อ เวอ จายล้า
ชี ออื 12,000 คู่น� เลวี อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000
คู่น� อสิซาคาร์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น�
8 เศบูลุน อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น� โยเซฟ
อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น� เบนยามิน อางเจ้อ
เวอ จายล้า ชี ออื 12,000 คู่น�

ชฺา้ง มู กูเจ้อกูจาด เวอ จายล้า ชี ออื
9แฮแ้ม้จายล้า ยาว กงา ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด จ่ีต่าง กูเจ้อ ออื

ก้อง นาบาตา บยา่ บ่าดาบ โค กา แน จายล้า นา มยา้ง แอ�
พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า แน แกะอางยา่ มาง ล้าก้า
โยเ้วอ จูง จา คู แง� ยองมู น้ียา่ ค่าลาว อางเง้ อางป่อน ตูม
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แล่ คู ช�ี ล่าปู่ คล้าว โย้เวอ ปาล์ม อางพ่า ท่าม แล่ คู ช�ี
10 ยองมู ยา่ง อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ คูแง น้ีแม้แน�
�ล่าท่ี กงู นา ปล่องปูน ป่ี ล่าง น้ียา่

พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ด้ืง จา มาง
แน แกะอางยา่ มาง เป��

11 ยาว เท่วาด่า คาโคลาโค พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้
เวอ แน ยา่ม่างยอคา ต่างอี่ ท่า ด้ืง จา ออื แน ม้างม้าเจ้อ จ่ี
วดี อางจา 4 โต ออื ก้อง แวด จา ชี อมื มือ� พาจาว มาง
ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ช�ี 12 ยาว
ยองมู ยา้ง น้ีแม้แน จ่ี คู แง�
�อาเมน� พาจาว เวอ สรรเสรญิ จ่ีต่าง ออื กงา แล โว� แน

ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา นางนา โญกญอ แล ป่ี โว�
ไม้ นา วีไ่ซป้านญา อางจา แน ล่าท่ี อางฮื่อ�

แน ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา นางนา ขอบคุณ ฮาย แล ป่ี โว
กาญ่าม เวอ เคอ แน อาเมน��

13 แฮ้แม้ฮายาว ยา่ม่างยอคา ท่ือม่าง กงานา น้า ล่าง น้ี
แม้แน� �นา อางแบ ล่า ชฺา้ง มู ค่าลาว อางป่อน โลบ แล่
คู ชีออื อา่ซ่าง เวอ� ยองมู น้ียา่ ล้อเกิง้ เวอ จายล้า คู ช�ี�
แน�

14 กงาม มือ ยางนา น้ีแม้แน พอ แอ� �นาง น้า ล่าง น้ี
ยา่ นา อางแบ ยา้เป ยองมู น้ี อา่ซ่าง แน� ยาว ยา่ม่างยอ
คา มาง น้ีแม้แน พอ ช�ี
�ชฺา้ง น้ีออื อางตูกอางพาน ลาบ้าบ อางญ่าม โย้เวอ จา

ยล้า คู แง� ยองมู น้ียา่ ค่าตอง ค่าลาว ยา่ง แกะอางยา่ มาง
ซ่ีฺ ยา่ง ไจ ซฺ้าง แน จาว ป่อน ป่ี ชี�่
15 น้ีง ม้า ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ มาง ล้าก้า

นู้เวอ กงา ลาย ด้ืง ล้า คูแง� แน ยองมู น้ียา่ พา
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จาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ มู่งค่ี นืงก้อง ยา้ พา
จาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ป่ี แง�

แนพาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ด้ืง มาง ยองนา ฮูพลา แง�
16 ยองมู น้ียา่ ฮา่ง ล้าง เจิน้เจ้อ มือ บ่าแบ่ แล่ กาน� น้ืงชา้

อางล้อง น้ียา่ ยองนา บ่าฮาย ล้อง ป่ี กงา กาก้าน�
17 ไม้ แกะอางยา่ พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ด้ืง ชี มาง

ยองนา ฮูพลา แง� แกะ ปอ ฮู มาง แม้แน
แน ยองมู นา น้ําพุ จ่ีวดี ป่ี โยเ้วอ ซ่ืฺยแล แง�
ยาว พาจาว มาง ยอง แมนือ โย้ แมป้ือ คาโคลาโค ออื ซีด

ป่ี แง��

8
อางชา่ ท่ี 7 ยา้ง

1 แกะอางยา่ มาง อางชา่ ท่ี 7 ยา่ง ยูอ้่อก ยาว� มู่งท่า
ยา่ง 30 นาที ล่อซฺ่า เย กยาบ ช�ี 2 ยาว กงา เท่วาด่า 7 องค์
พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จูง จา ออืนา มยา้ง แอ� เท่วาด่า ออื
ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ 7 คยา้ว กงาบู้ ชเีย�

3 ยาว เท่วาด่า ท่ือองค์ ม้า บี่ท่อ ก่าท่าง ค่าม ยา่ง ท่าม
แล่ ยาว อางเกิง่ท่านเซฺ่อ ต้ืงยา้ เวอ แล จูง แล ช�ี เท่วาด่า
แฮ้ม้า พาจาว มาง ก้อง อางเกิ่งอางฮอ้ม อางบยา่ แน พา
จาว มาง ชฺา้ง ออื อธษิฐาน จ่ีต่าง กงาบู้ แฮง้� อางเกิง่ท่าน
ยา่ ค่าม พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โยเ้วอ ฮา้น พี แล
ชี เย� 4 เท่วาด่า มาง ล่าปู้ โย้เวอ อางเกิ่งอางฮอ้ม แน พา
จาว มาง ชฺา้ง ออื อธษิฐาน จ่ีต่าง ก่าท่าง ค่าม โยเ้วอ พี ยาว
บี่ค่าว ออ่กล้า ชยีา้ง พาจาว มาง ก้อง ล่อย แล ช�ี 5แฮแ้ม้
ฮายาว เท่วาด่า มาง อางเกิง่ท่านยา่ โยเ้วอ บีท่่อ ยา่ง ก่าท่า
ง ค่าม คล้าว เวอ กาน ยาว ก่าท่าง ค่าม ยา่ง ชฺา้งอางเมิง
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โย้เวอ จาน แอ ป่ี ชเีย� ยาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ เจ่ อางเซง บื้ง
พล่อย ยา้เย่ แน ม่ีซ่ีอนื ล้า ชเีย�

เท่วาด่า 7 องค์ ออื ซ้าดอางคยา้ว มี ยา้ง
6แฮแ้ม้ฮายาว เท่วาด่า 7 องค์ ออื มือ ยอง ซ้าดอางคยา้ว

มีเซฺ่อ 7 คยา้ว ยา่ง เก้ม ยาว ชา มี เย�
7 เท่วาด่า ท่ี 1 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ ยา่ง มี เมอ� ฮอ้

ล้อ ซ่ือ แน บี่ท่อ ซ่ีฺ อางซูน ออื ชฺา้งอางเมิง โย้เวอ กลา แอ
ช�ี ชฺา้งอางเมิง เวอ 1 ส่วน 3 ออื ก้อง แน จืฺงจ้ืฺง 1 ส่วน 3
ออืนา ฮา จฺ่อ โค ป่ี ช�ี แน บู่ก่า คาโคลาโค ออืนา คาตา พี
จฺ่อ โค ป่ี ช�ี

8 เท่วาด่า ท่ี 2 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ มี เมอ� ท่ือเจ่อ
จา แง ฮู ยาว ตาแซ้ นาบาตา ฮื่อ บี่ท่อ อางจฺ่อ แม้แน จา
แง� ทะเล เวอ จาน แอ ป่ี ช�ี ทะเล 1 ส่วน 3 เวอ ฮา ซ่ีฺ ล้าง
เพล่อ โค ป่ี ช�ี 9 ทะเล เวอ จ่ีวดี อางจา 1 ส่วน 3 ออืนา ฮา
ซ้ีฺ ป่ี ช�ี แน ล้อง คาโคลาโค ออืนา 1 ส่วน 3 เย่ ฮา ก่าง ป
ล่ากพา ป่ี ช�ี

10 เท่วาด่า ท่ี 3 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ มี เมอ� อู่ก่ือ
อางฮื่อ ท่ือซ่ือ จา บีท่่อ อางจฺ่อ มู่ง เวอ จาย กลา ลือ เย� ชฺา้
งอางเมิง เวอ ล้าง 1 ส่วน 3 แน น้ําพุ 1 ส่วน 3 ออื ก้อง กลา
แอ ช�ี 11 อูก่ื่อ น้ีซ่ือ อางเม้ง ยา้ง อางค่า แน� ชฺา้งอางเมิง
เวอ ล้าง 1 ส่วน 3 ยา่ง ฮาย ค่า ป่ี ช�ี แน ชฺา้ง อางบยา่ เย
ล้าง อางค่า อางปีด จา ยา่ง ต้าง ยาว ซ้ีฺ ช�ี

12 เท่วาด่า ท่ี 4 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ มี เมอ� มู่งน่ืง
อู่ลา แน อู่ก่ือ 1 ส่วน 3 ยา่ง ฮา ก่างพยา วื้ง ป่ี ช�ี นืงก้อง
แน มู่งค่ี 1 ส่วน 3 แฮง้นา ฮาย วื้งวา้ง ป่ี ช�ี
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13 กงา ฮู เมอ� ฮายา่ จ้านบ้า ท่ือโต มู่ง เวอ ปยา้ม จา
มาง อางเซง ยา่ง กงากยา่ แอ น้ีแม้แน� �แตลา� แตลา�
แตลา� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ แตลา ตอล้า โว� ไม้ เท่วาด่า 3
องค์ ออื ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ แฮง้ มี แล่เมอ ชฺา้งอางเมิง โย้
เวอ น้ีล่อมบ่าปา ยา้ อางเลิง่ แคคาบอล้อ ออื ตอล้า แล่แง�
แน�

9
1ยาว เท่วาด่า ท่ี 5 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ มี เมอ� กงา

อู่ก่ือ ท่ือซ่ือ มู่งท่า เวอ จาย ชฺา้งอางเมิง โย้เวอ กลา แอ นา
มยา้ง แอ� อูก่ื่อ แฮซ่ื้อ กูนแจ ค่ามตู่ อางน่า พอง ออ่ก เซฺ่อ
ยา่ง จา แง� 2 อู่ก่ือ มาง ค่ามตู่ อางน่า ยา่ง พอง ออ่ก ยาว
บี่ค่าว อ่อกล้า ชี ซ่องก่อง บี่ท่อ จฺ่อ ชี แม้แน� บี่ค่าว ยา่ง
มู่งน่ืง แน มู่ง เวอ พื่ง โค ยาว วื้ง โค ช�ี

3ญ่ามไป่ อางมู บี่ค่าว เวอ จาย ปยา้ม อ่อกล้า ช�ี ยาว
ชฺา้งอางเมิง โยเ้วอ ลู่ง แอ ชเีย� ญ่ามไป่ แมงป่อง นา อางตู้
น้ีออื ล่าท่ี กงา ชี แมงป่อง แม้แน ต่องต่าน ต่าน เซฺ่อ จา ป่ี
ช�ี 4 ยาว ญ่ามไป่ ออื บู่ก่า� อางคลาอางซ้าง อางญูง กูเจ้อ
แน จืฺงจ้ืฺง ออืนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา� จ้า ชฺา้ง พาจาว มาง อางชา่
แมค้อง เวอ ชา่ ชี ออื บ่าจา ออืนา ญา อางต่าน กงากา แน�
5พาจาว ม้า ญ่ามไป่ น้ีออืนา ชฺา้ง น้ีออื นา บ่าป่ี แซ่ เย� จ้า
แมงป่อง แม้แน ต่าน ยาว ฮา ลาบ้าบ ด้า ป่ี ซฺ้อก ญา น้ีแม้
แน ฮา ลาบ้าบ ป่ี น้ียา่ อางญ่าม 5 ลา เย� 6 แฮญ้่ามเมอ
ชฺา้ง มู ออื ด้า ลาบ้าบ ยาว อางซ้ีฺ เกิง่ ออื ซฺ้า กวา่ เย� จ้า บ่า
ซฺ่า มยา้ง กา เย� ไม้ ยองมู น้ียา่ ซ้ีฺ ซ้ี เวมิ มือ บ่ากงา ซ้ีฺ เย�

7ญ่ามไป่ น้ีออื ตาฮา้น อา่ม่อง ชา ออ่ก รบ กวา่ แม้แน จา
เย� ญ่ามไป่ ออื อางตู่ โยเ้วอ ค่าม มงกุฎ แม้แน ชอ่ง แล่ ชี่
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เย� แมก่า แฮ้ ชฺา้ง แมก่า นา อางตู้ เย� 8อางตู่ โย้ ต้ามค้ืง
แฮ้ ค่าบายา่ ต้ามค้ืง นา อางตู้ เย� ซ่อเพ่ แฮ้ สิงโต ซ่อเพ่
แม้แน� 9 แน น้ืงเอิก้ โย้ ซฺ้าม อางแพ้น แม้แน ตีด แล่ ชี�่
อางต้อง เซง แฮ้ อา่ม่อง แน รถรบ อางบยา่ สงคราม เวอ
ลีง แอ แม้แน จา เย� 10 ยาว แมงป่อง แม้แน ต่องงี่ ต่อง
ต่าน แฮง้ จา แง� ยาว 5 ลา นู้เวอ ยอง ล่าท่ี ชฺา้ง ออืนา
อางไล้ ฮา น้ียา่ ยอง ต่องงี่ โย้เวอ ต่องต่าน จา แฮง้ยา้เย�่
11ญ่ามไป่ น้ีออื ยอคา ม้า� เท่วาด่า ค่ามตู่ อางน่า ฮูพลา ฮู
มาง เย� ยางก้อง ฮบีรู อางเม้ง จา แง น้ีแม้แน อาบัดโดน�
ยาว กรกี จ่ีต่าง เวอ อปอลลิโยน แน ฮา้ว แง� ฮา ก่างพยา
ป่ี ฮู มาง นา ฮา แง�

12 ต่องก่า เวอ อางเลิง่ อางไล้ ยา้ง เปิน ญา� ฮู แล่ ปาว
อางเลิง่ อางไล้ อางฮื่อ 2 เลิง่ กาญ่าม เวอ ตอลา ยา้ง จา แล่
แง�

13 ยาว เท่วาด่า ท่ี 6 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ มี เมอ�
กงาม มือ อางเกิง่ท่านยา่ ค่าม 4 แจ้ง พาจาว มาง ล้าก้า
เวอ จา โย้เวอ อางเซง กงากยา่ แอ� 14 อางเซง แฮ้ เท่วา
ด่า ท่ี 6 มาง นา ม่า ชี น้ีแม้แน� �เท่วาด่า 4 องค์ ยูเฟร
ตีส ล้างบ้า อางฮื่อ เวอ พือ ชี ชี ออืนา พื้ออ่อก โว�� แน�
15 ยาว เท่วาด่า ท่ี 6 มาง เท่วาด่า 4 องค์ ออืนา ตอ ช�ี พา
จาว ม้า น้ี ชัว่โมง ม้ีนืง น้ีลา น้ีปี อางญ่าม น้ีออืยา่ เท่วาด่า
4 องค์ ออืนา ซฺ้า ชี ป่ี ญา� ไม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา
แซ่ ป่ี แง แนนอ� จาวา่แน ชฺา้ง 3 คู่น จายาว ท่ือม่าง นา
แซ่ แง� 16 กงากยา่ ล้าแอ อา่ม่อง ตาฮา้น น้ียา่ 200 ล้าน
คู่น จา แงแน�

17 ยาว กงา น้ีแม้แน มยา้ง แอ� อา่ม่อง แน อา่ม่องตาฮู
ออื น้ีแม้แน จา แง อา่ม่อง ท่า ตาฮู ม้า น้ืงเอิก้ โย้ ซฺ้าม ค่า
ลาว ไล ซ้ี จา แง บี่ ท่อ แม้แน อางแน้� ซ้ี น้ําเงนิ พลอย
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น้ําเงนิ แม้แน� กํามะถัน แม้แน ซ้ี อางซ้ืฺอ� ยาว อา่ม่อง
ออื อางตู่ น้ียา่ สิงโต อางตู่ แม้แน จา แง� ม่านป่อง โยเ้วอ
บี่ค่าว กํามะถัน แน บี่ท่อ แม้แน อ่อกล้า แง� 18 อางเลิง่
อางไล้ 3 เลิง่ น้ียา่ บี่ท่อ� บี่ค่าว แน กํามะถัน อา่ม่อง ม่าน
ป่อง เวอ ออ่กล้า ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี
แง� จาวา่แน ชฺา้ง 3 คู่น จายาว ท่ือม่าง นา แซ่ แง� 19 ไม้
อา่ม่อง ม่าง ล่าท่ี น้ียา่ ม่านป่อง แน ต่องงี่ โย้ จา แง� อา่
ม่อง มาง ต่องงี่ น้ียา่ อื้อล้าง อางตู่ จา แง� ชฺา้ง นา แช่ ยาว
ฮาย ด้า ป่ี แง�

20 ชฺา้งมู แตลา อางไล้ อางเลิง่ น้ีออื บ่ากงา แซ่ แน จ้าน
ล้าชี ออื แฮ้แม้เวมิ นืงบา บ่าเพ่น คู เย� ยองมู น้ียา่ แด่ยา่
แน ฮูบ่ปาน ค่าม พลู้ ทองแดง ลอบา แน ล่าไม บ่าฮู มยา้ง
กา บ่ากยา่ กงากา แน บ่ายอ่ ตอ กาแน แต่งล้า ชี ออืนา
บอกไว้ ป่ี ยา้ง บ่าวา่ง เย� 21ยองมู น้ี แซ่ กางออื� ก่าทา ไจ
ออื� ป้องก้า อางเลิง่ อางบล่าบ ฮา ออื แน ค่าวดา ออื บ่า
วา่ง เย�

10
เท่วาด่า แน ปาบ อางยอ อางอี ยา้ง

1 กงา เท่วาด่า ท่ือม่าง ล่าท่ี อางบยา่ แน จา มางนา มู่ง
ท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มยา้ง แอ� ยา มู่งบื่น แฮง้ ก่าตูม แล่
ชี่ แน อางตู่ โย้เวอ ปีฮู้ง แวด จา แง� แมก่า แฮ้ มู่งน่ืง แม้
แน จา แง� แน ล่าค่ือ แฮ้ บี่ท่อ แม้แน เย�่ 2 ยาง ล่าปู่ โย้
เวอ ปาบ อางยอ อางอี้ พื้ออ่อก ชียา้ง จา แง� ยาง ล่าค่ือ
ล่าม่า แฮ้ ทะเล เวอ น่าง ช�ี ยาว ล่าค่ือ ล่าซ่าย แฮ้ น้ืงชฺา่
โยเ้วอ น่าง ช�ี 3 ยาง อางเซง แฮ้ สิงโต แม้แน แคคาบอล้อ
ยา้ บื้ง แง� ยาง จ่ี เมอ มู่งเจ่ 7 เซง ออื คาตา จ่ีพอ แง�
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4 ยาว มู่งเจ่ 7 เซง ออื บื้ง ล้าเมอ� กงา อางไล่ ชา แต้ม
แอ� จ้า กงา มู่งท่า เวอ อางเซง กงากยา่ แอ น้ีแม้แน�
�มู่งเจ่ 7 เซง ออื จ่ีต่าง จ่ี แฮง้ โชง ชี โว� จ่ีต่าง แฮ้ออืนา
บ่าแต้ม ลู่ง โจ เป��

5แฮแ้ม้ฮายาว กงาม เท่วาด่า ทะเล เวอ แน น้ืงชฺา่ โยเ้วอ
น่าง มาง� ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ยา่ง มู่งท่า เวอ กลาง แล ป่ี นา
มยา้ง แอ� 6 ยาว เท่วาด่า มาง พาจาว มู่ง น้ืงชฺา่ ทะเล แน
กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง กาญ่าม เวอ เคอ แน จ่ีวดี อางจา
มาง อางเม้ง โย้เวอ สาบาน ฮา ชี น้ีแม้แน� �พาจาว ม้า
ยาง ชา ฮา ออื ซฺ้อก ยา้ ฮา แง� แน� 7 ยาว เท่วาด่า ท่ี 7
มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ ชา มี เมอ� พาจาว ม้า ยาง เยง้ ชี
ชี ออื ฮา เปิน ป่ี เปิน แง� ยาง ยา่เจ่น พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
นา ม่า ชี ชี แม้แน�

8 แฮ้แม้ฮายาว มู่งท่า เวอ กงา อางเซง กงากยา่ ชี น้ียา่
กงานา ท่ือเทอ ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �เท่วาด่า ทะเล แน น้ืงชฺา่
เวอ น่าง จา มาง ก้อง ปาบ อางยอ อางอี้ พื้อ ชี แฮง้ ยู้ แอ
โว�� แน�

9 กงามมือ เท่วาด่า แฮม้างก้อง ออ้งซฺ้า แล แอ ยาว ปาบ
อางยอ อางอี้ ยา้ง ป้า แอ� เท่วาด่า มาง ม่า ล่าง น้ีแม้แน�
�ลาบ ยู ยาว จฺ่า โว� นาง จฺ่า เมอ ม่านป่อง คล้าว เวอ ชา้ว
แน จา แง ปยา่จ่ืฺอ แม้แน� จ้า นาง จฺ่า ออ้งแอ ป่ี ยาว ป่อง
ปอง คล้าว โย้เวอ ค่า แง� แน� 10 กงาม มือ เท่วาด่า มาง
ล่าปู่ เวอ ปาบ อางยอ อางอี ยา่ง ยู้ จฺ่า ป้าน่อ� ปาบ น้ี จฺ่า
เมอ ม่านป่อง คล้าว เวอ ปยา่จ่ืฺอ แม้แน ชา้ว แง� จ้า ป่อง
ปอง คล้าว เวอ กลา แอ เมอ อางค่า�

11ยาว กงานา ท่ือม่าง ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �นา ชฺา้ง อางเจ้
ออางจาด ต่างไล� ชฺา้ง จ่ีต่าง ต่างไล ออื แน ก่าซ้าด มู ออื
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นา พาจาว มาง จ่ีต่าง แฮง้ ป่าว น้า แล่ ป่ี โว�� แน�

11
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู 2 คู่น มาง เยด่

1 แฮ้แม้ฮายาว กงา ไมออ ล่าไม อางม้อง เตเซฺ่อ ท่ืออาน
กงา แอ� แน อางเซง จา แง กงานา ม่า ล่าง น้ีแม้แน�
�พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิง่ท่านยา่ แฮง้ เต
แอ โว� แน ชฺา้ง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ไว้ ออืนา ดาบ แอ โว
อาล้อ คู่น แน� 2 จ้า โบสถ์อางฮื่อ อางเง้ กองโค้ง โยเ้วอ บ่า
เต โจ� ไม้ กงา ชฺา้ง บ่าอา่ ออืนา โญก ป่ี ป้าน่อ� ยองมู น้ี
ยา่ เยรูซาเล็ม อางเมิง ออืเมอ 42 ลา ยอ่ กวา่ ฮาย โซซา ป่ี
แง� 3 ยาว 42 ลา (1, 260 นืง� ยอง ยอ่ กวา่ คูเมอ� กงา
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู 2 คู่น กงา ม่าอู่บจ่ีต่าง ป่าว กวา่ มาง เยด่นา
ล่าท่ี ป่ี ชี่ แฮง้ ม่าอู่บ กวา่ ป่ี แอ�่ ยาว เยด่ ยา่ ก่าซ่อบ ค่า
ลาว ออื ตูม แล่แง��

4 พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ีเยด่ ยา่ มะกอกเทศ 2 จ้ืฺง แน
ต่องซ่ืฺอลาน 2 อานพาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ชฺา้งอางเมิง อางซ้ืง
มาง ล้าก้า เวอ จา แฮง้แม้แน ยา้✡, 5 อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่างจ่ี
แต่นฮู น้ีเยด่ นา อางไล้ ชา ฮา แง� เยด่ ม่านป่อง โย้เวอ บี่
ท่อ ออ่กล้า แง ยาว เยด่ นา อางไล้ ชา ฮา ออืนา พี แง� อา่
ซ่าง เยด่นา อางไล้ ฮา แง น้ีแม้แน ยา้ กงาซ้ีฺ แง� 6พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ีเยด่ ล่าท่ี อางจา� พาจาว มาง จ่ีต่าง แฮง้
ป่าว กวา่ เมอ มู่งฮอ่ ลือ เมอ เยด่ ล่าท่ี แฮย้า่ มู่งฮอ่ บ่าป่ี ลือ
แน อางฮา กงากา� แน ล้าง คาโคลาโค ออืนา ซ่ีฺ ฮาย เพล่อ
ป่ี เวมิ อางกงา� แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ แตลา อางไล้ อาล้อ
เทอ แน ฮา ตอล้า ป่ี ซ่ี เวมิ อางกงา�
✡ 11:4 11:4 เศคารยิาห์ 4:3
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7 ยาว เยด่ พาจาว มาง จ่ีต่าง แฮง้ ป่าว เปิน เมอ� ค่ามตู่
นาบาตา น่า โย้เวอ ซ้าด อางไล้ ท่ือโต อ่อกล้า แง� เยด่นา
ล้า รบ ชา่ง ยาว แซ่ แง ยาว ซ้าด แฮ้ม้า เยด่นา ก่าจ่า แง�
8 เยด่ ศพ น้ียา่ เยรูซาเล็ม อางเมิง แก้บ้า โย้เวอ จา แง�
อางเมิง แฮ้ เมิง จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ต่ือ
ต้ีด ชี ยา้ง� เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺา้ง ออื โสโดม อางเมิง แน
ประเทศ อยีปิต์ ชฺา้ง ออื แม้แน อางบล่าบ ฮาย คูช�ี 9 ชฺา้ง กู
เจ้อกูจาด ชฺา้ง จ่ีต่างกูต่าง ออื เยด่ ศพ แฮง้นา ฮู คู แง 3 นืง
จาน เวอ เคอ� แน เยด่ ศพ แฮง้นา บ่าป่ี พูม เย� 10 ยาว
ชฺา้ง ชฺา้งอางเมิง นู้ ด้ืง ออื เยด่ ซ้ีฺ ชี น้ีง ม่อนซ้า คู เย� ยอ
งมู น้ียา่ จฺ่าต้าง ปอ กาแง แน อางเกิง่ ป่ี กาแง� ไม้ พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู 2 คู่น น้ี เยด่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง น้ีออืนา
ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ป้าน่อ�

11 ยาว 3 นืง จาน ปูน ยาว� พาจาว มาง อางซ่า จ่ีวดี ฮา
จา ป่ี แฮง้ เยด่นา ป่ี ยาว เยด่ มือ ทาจูง ล้า แง� แน ชฺา้ง ออื
เยด่นา มยา้ง ยาว นาบาตา ยา้ แค คู แง� 12 ยาว พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู น้ีเยด่ มู่งท่า โย้เวอ อางเซง กงากยา่ ชี น้ีแม้
แน� �นู้ ตาล้า โว�� ยาว เยด่มือ มู่งบื่น โยเ้วอ ท่ือพาม แน
มู่งท่า เวอ ตาแล ช�ี ชฺา้ง เยด่นา เม้อ ออื เยด่ มู่งท่า เวอ
ตาแล นา อางมยา้ง คู เย�

13 ยาว แฮญ้่าม น้ืงชฺา่ ยา่ง ม่ีซ่ีอนื ล้า ชี อางแล่ง เย ยกื
ล้า ช�ี อางเมิง 1 ส่วน 10 ยา่ง ก่างพยา ช�ี ม่ีซ่ีอนื ชี น้ียา่
ชฺา้ง 7,000 คู่น เย ซ้ีฺ คู ช�ี จ้า ชฺา้ง จานล้า ชี ออื นาบาตา
เย แค คูแง แน ชา่งกา มู่งท่า เวอ พาจาว มางนา สรรเสรญิ
ฮา คู ชเีย�

14 อางเลิง่ อางไล้ ท่ี 2 ยา่ง ปูน ญา� จ้า อางเลิง่ อางไล้ ท่ี
3 ยา่ง อางไว่ นู้ ยา้ ตอล้า แง�
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เท่วาด่า ท่ี 7 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ มี ยา้ง
15 ยาว เท่วาด่า ท่ี 7 มาง ซ้าดอางคยา้ว มีเซฺ่อ อางเซง

ยา่ง บื้งล้า ช�ี มู่งท่า เวอ จ่ีต่าง อางเซง อางบยา่ เย บื้งล้า
ชี น้ีแม้แน�
�ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง แน พระเยซูครสิต์ เยด่

กูญ่าม ยา้ ฮูพลา แง��
16 ยาว ยา่ม่างยอคา 24 คู่น พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ

ค่าตอง ต่างอี่ อางอี โย้เวอ ด้ืง จา อมืมือ� พาจาว มางนา
สรรเสรญิ ฮา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คู ช�ี 17 แน จ่ี คูแง น้ีแม้
แน�
�กงูมู น้ียา่ พาจาว จ่ีวีดอางซ้ืง ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ มาง

แน ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน จ่ีวดี จา มางนา
ขอบคุณ ฮา แง�

ไม้ นา นาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ ไจ ชฺา้งอางเมิง แฮง้ ยู้ ค่ืน ยาว
ฮูพลา ป้าน่อ�

18 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออื นางนา นืงบาค่า ล่า คู แง�
ยาว อามือ นาง นืงบาค่า อางญ่าม แน ชฺา้งซ้ีฺ ชี ออืนา ต้าด

ต่อน อางญ่าม ยา่ง เคอ ญา�
แน นาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา� นาง ยา่เจ่น ออืนา� ชฺา้ง นา

บาตา ปีนแต่ปีนนา� ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื แน
นางนา แค ล่าง ออืนา รางวลั ป่ี แง�

ยาว นาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ฮาย ก่างพยา ป่ี ชี
ออืนา ก่างพยา ป่ี อางญ่าม ยา่ง เคินญา� แน�

19แฮแ้ม้ฮา ยาว มู่งท่า เวอ พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ ยา่ง
พองออ่ก ล้า ช�ี โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โยเ้วอ พาจาว มาง ก่าม
ค่าน อางฮีบ้ กาน ชี ยา่ง จา แง� ยาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ เจ่ อาง
เซง ตอล้า ช�ี แน ม่ีซ่ีอนื ฮา้งม้าน อางฮื่อ ตอล้า ยาว ฮอ้ล้อ
นาบาตา เย กลา ช�ี
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12
ค่าบายา่ แน แปฮอ่ง มาง เยด่ อางเลิง่ ยา่ง

1แฮแ้ม้จายล้า ยาว� กงา มู่งท่า เวอ อางเลิง่ อางฮื่อ ตอ
ล้า นา มยา้ง แอ� ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา แง ยาง ค่าลาว น้ียา่
มู่งน่ืง เย� ยาง ล่าค่ือ ออ่ก โย้ อู่ลา จา เย� ยาง อางตู่ โย้
เวอ มงกุฎ อู่ก่ือ 12 ซ่ือ ยา่ง ชอ่ง แล่ ชี�่ 2 ค่าบายา่ น้ีม้า อู่
ปู่ม ปู่ม ฮื่อ กาชา เย� ยา ป่องปอง ด้า โฮก้ฮา้ว อางยา่ ชา
เกิด้ เย�

3ยาว กงา มู่งท่า โยเ้วอ ม้างม้าเจ้อ อางฮื่อ ท่ือเทอ มยา้ง
แล่แอ�่ แปฮอ่ง อางฮื่อ อางแน้ ท่ือโต จา แง� อางตู่ 7 ตู่
โย้เวอ มงกุฎ 7 อาน ชอ่ง แล่ชี�่ ยาว อางคยา้ว ท่ือแช่ ค
ยา้ว จา แง� 4 แปฮอ่ง มาง ต่องงี่ ยา่ง มู่งท่า เวอ อู่ก่ือ 1
ส่วน 3 ยา่ง ชฺา้งอางเมิง โย้เวอ ชกื คลา แอ ป่ี ช�ี ยาว ค่า
บายา่ อางยา่ ชา เกิด้ มาง ล้าก้า เวอ จูง แล ช�ี ไม้ ค่าบายา่
มาง อางยา่ เกิด้ เมอ อางยา่ มางนา ซฺ้อก แน ชา จฺ่า เย�

5 ค่าบายา่ แฮม้้า อางยา่ ค่าพ่ายา่ เกิด้ ช�ี ยา่แน่ ค่าพ่าย่
า น้ีม้า กาญ่าม เวอ ซฺ้ามต้ามท้อ ท่าม แล่ยาว ชฺา้ง ออืนา ฮู
พลาฮู มาง เย� จ้า ค่าบายา่ ม่าง อางยา่ ม่างนา พาจาว
มาง ซ่ืฺย ด้ืง แล ช�ี ยาง ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า โยเ้วอ� 6 ยาว ค่า
บายา่ มางนา ตีอางกืออางคาก เจิน้เจ้อ บ่าจา โย้เวอ แล ป่ี
ช�ี พาจาว มาง ยางนา ตี ซฺ้า ชี ป่ี ชี โย้ แล ป่ี ช�ี ยาว ค่าบา
ยา่ มางนา ฮูพลา แง 1, 260 นืง (42 ลา��

7 แฮ้แม้จายล้า ยาว มู่งท่า เวอ สงคราม ตอล้า ช�ี เท่วา
ด่า ยอคา อางเม้ง มิคาเอล มาง แน เท่วาด่า ยาง ยา่เจ่น ออื
แปฮอ่ง แฮ้ โต นา ปล่อง สู้ กาแง� ยาว แปฮอ่ง มาง แน
ยาง แด่ยา่ ยา่เจ่น อมืมือ ปล่อง รบ กางแง� 8 จ้า แปฮอ่ง
มาง แน ยาง แด่ยา่ ยา่เจ่น ออื บ่าก่าจ่า เย� แน ยองนา พา
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จาว มาง มู่งท่า โย้เวอ บ่าป่ีด้ืง แล่ก้าน เย� 9 ค้าแต้ เวอ�
แปฮอ่ง น้ีม้า ซาตานแด่ยา่ยอคา แน ฮา้ว มาง แน ชฺา้งอาง
เมิง โย้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา จ้อบ มาง เย� ยาว พา
จาว มาง ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง แน แด่ยา่ ยา่เจ่น ออืนา
ชฺา้งอางเมิง เวอ จาน คลา แอ ป่ี ชเีย�

10 แฮ้แม้ฮายาว กงา มู่งท่า เวอ อางเซง บื้ง แน จ่ี นา
กงากยา่ แอ น้ีแม้แน�
�พาจาว มาง ฮายแบ ป่ี ล่าง ยาง ล่าท่ี แฮ้

กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ล่า อางกงา แน�
แน อามือยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ลือ ยาว ก่าซ้าด เพล่อ ลือ

แง�
พระเยซูครสิต์ พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ม้า ฮายแบ ป่ี แง�
ยา พาจาว มาง แม้แน ล่าท่ี อางจา แน�

แน ซาตานแด่ยา่ ยอคา ม้า พาจาว มาง ล้า ก้า โย้ เวอ
ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา กูค่ี กูนืง ยา้ อางไล้ จ่ี กาน
แง�

ยาว พาจาว ม้า ซาตานแด่ยา่ยอคา มางนา จาน แอ
ป่ีง ญา�

11 จ้า ครสิเตียนม้องน้าม ออื ก่าจ่า ชี่ น้ียา่�
แกะอางยา่ มาง ซ่ีฺ แฮง้ ปาปาย แน ยอง พาจาว มาง
จ่ีต่าง ม้าม้า ป่าว แฮง้ ปาปาย

แน ยอ พาจาว มาง ปาปาย กงาซ้ีฺ แฮง้นา บ่าแค�
12 น้ีแม้แนยาว มู่งท่า เวอ ด้ืง ออื กยา่ง คู โว�
จ้า ชฺา้งอางเมิง เวอ แน ทะเล เวอ ด้ืง ออื แตลา อางไล้ ออื

กงาลาบ แง�
ไม้ ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง นองมู เวอ อางโซ้กอางไล้
แน ลู่งลือ แง�
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ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้า นืงบาค่า เย� ไม้ ยา อางแบ
น่อ ยาง อางญ่าม ยา่ง อางบยา่ แน บ่าจ่าน ล้ากาน
แน��

13ยาว แปฮอ่ง มางนา ชฺา้งอางเมิง โยเ้วอ ต่าน คลา แอ ป่ี
ยาว� ยา ชฺา้งอางเมิง เวอ กลา ลือ ชี แน แบน ยาว ยางมือ
ค่าบายา่ อางยา่ ค่าพ่าย่า เกิด้ ชี มางนา ซฺ้า กวา่ ช�ี 14 จ้า
ค่าบายา่ แฮ้ม้า ฮายา่ จ้านบ้า อางฮื่อ อางต้อง 2 ต้อง ยา้ง
กงาบู้ ช�ี ไม้ ซ่องก่องอางเวอ่ เจิน้เจ้อ บ่าจา พาจาว มาง ซฺ้า
ชี ชี โย้เวอ ปยา้ม แล ป่ีง น้อ� ยาว พาจาว มาง ยางนา 3
ปี แน 6 ลา ฮูพลา แง แน แปฮอ่ง มางก้อง เวอ่ แน ด้ืง ป่ีง
น้อ�

15ยาว แปฮอ่ง มาง ยาง ม่านป่อง เวอ ล้าง พลู้บ ออ่ก ลา
ป่ี ชี่ ล้างบ้า แม้แน� ไม้ ค่าบายา่ มางนา ชกื ยาว ล้าง โยเ้วอ
ปูย แอ ป่ี เย� 16 จ้า ชฺา้งอางเมิง โย้เวอ น้ืงชฺา่ ยา่ง ค่าบา
ยา่ มางนา ปล่อง ป้าน่อ� น้ืงชฺา่ ยา่ง ปล่าก อ่อกล้า ชี ยาว
แปฮอ่ง มาง ล้าง พลู้บ อ่อกล้า ป่ี ชี แฮง้ นาง แอ ป่ี ชเีย�
17 แปฮอ่ง มาง มือ ค่าบายา่ มางนา นาบาตา เย นืงบาค่า
แง� แฮง้เย่ ค่าบายา่ มาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ
จ้านล้าชี ออืนา รบ ชา่ง ช�ี ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง อางล้ี
บอางล่าว นา อางน้า ออื เย แน พระเยซู ม่าอูบ่จ่ีต่าง ม้าม้า
แฮง้ ฮายเค่ ออื เย�

18 ยาว แปฮอ่ง น้ีม้า ทะเล ก่องทาง เวอ แอ ชี เย�

13
ซ้าด อางไล้ 2 โต ยา้ง

1 แฮ้แม้ฮายาว กงา ซ้าด อางไล้ ท่ือโต ทะเล เวอ ตาล้า
นา มยา้ง แอ� อางคยา้ว ท่ือแช่ คยา้ว แน อางตู่ 7 ตู่ จา
แง� อางคยา้ว โยเ้วอ มงกุฎ ชอ่ง แล่ ชี�่ แน อางตู่ กู ตู่ โย้
เวอ อางเม้ง จา แง� พาจาว มางนา จ่ี ฮูยา้ ต่าง ออื แต้ม
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ตีด ช�ี 2 ซ้าด อางไล้ กงา มยา้ง ชี น้ีม้า ชฺา่ล่า แม้แน จา�
ล่าค่ือ แฮ้ อาวา้ม ล่าค่ือ แม้แน จา แง� ม่านป่อง แฮ้ สิงโต
ม่านป่อง แม้แน จา แง� แปฮอ่ง มาง มือ ซ้าด อางไล้ น้ีโต
นา ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ ยา่ง ป่ี ช�ี

3 ยาง อางตู่ โย้ ท่ือตู่ จา แง ม้างม้าเจ้อ กงาง แล่ชี�่ อา
งบ้าด แคค้าแม้แน จา แง ฮู ยาว ซ้ีฺ คาบอล้อ ยา้ จา แง� จ้า
อางบ้าด ยา้ง ซฺ้อก แน โปยว กาช�ี ชฺา้งอางเมิง เวอ ชฺา้ง คา
โคลาโค ออื แฮ้แม้แน มยา้ง คูยาว� นืงบาม่าน คูง เย แน
ซ้าด อางไล้ มาง ก้อง เค่แลน คู ช�ี 4แน ยองมู ยา้ง แปฮอ่
ง มางนา บอกไว้ คู ชเีย� ไม้ แปฮอ่ง ม้า ซ้าด อางไล้ มางนา
ล่าท่ี ป่ี ป้าน่อ� แน ยองมู ยา้ง ซ้าด อางไล้ มางนา คาตา
บอกไว้ ช�ี ยาว น้ีแม้แน จ่ี คู เย� �อา่ซ่าง มางมือ ซ้าด น้ี
โต ล่อ แน ล่าท่ี บ่าจา แน อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่าก่าจ่า กงา
กา� แน�

5พาจาว มาง ซ้าด อางไล้ มางนา ตอ ล่าท่ี ยา่ง โอด่ กวา่
ป่ี ช�ี น้ีงยา้ ซ้าด อางไล้ มาง พาจาว มางนา ฮูยา้ แง� จ้า
พาจาว ม้า ยางนา ล่าท่ี 42 ลา ญา เย ตอ จา ป่ี แง� 6 ซ้าด
อางไล้ มาง พาจาว มางนา จ่ี ฮูยา้ ชเีย� แน พาจาว มาง
อางเม้ง แฮง้ แน พาจาว มาง ตี ด้ืงยา้ แฮง้ แน มู่งท่า เวอ
ด้ืง ออืนา คาตา เย ฮูยา้ ช�ี 7 ซ้าด น้ีม้า ล่าท่ี กงาบู้ ชี พาจาว
มาง ชฺา้ง ออืนา รบ ชา่ง เมอ� ยาว ซ้าด อางไล้ มู ออื ยอง
นา ก่าจ่า ช�ี ซ้าด อางไล้ น้ีม้า ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด จ่ีต่างกูต่าง
ออื ล่อบ่าปา แน ล่าท่ี กงาบู้ ช�ี 8 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คา
โคลาโค ออื ซ้าด อางไล้ มางนา บอกไว้ คูแง� ต่องก่า เวอ
ชฺา้งอางเมิง แต่งล้า เมอ จาย ยา้� ยาว ชฺา้ง น้ีออื อางเม้ง
น้ียา่� แกะอางยา่ ฮาก แซ่ ยาว ซ้ีฺ ป่ี ชี่ มาง จ่ีวดีปาบ โยเ้วอ
บ่ากงา แต้ม กาน�



ววิรณ์ 13:9 xxxvi ววิรณ์ 13:17

9 อา่ซ่าง น่าซ่ืง จา แม่น แน น้า ชี โว�
10พาจาว มาง อา่ซ่าง นา เชลย เพล่อ ป่ี แง�
ชฺา้ง แฮม้้า เชลย กงา เพล่อ แง�
พาจาว มาง อา่ซ่าง นา มยาทาง เวอ ซ้ีฺ ป่ี แง�
ชฺา้ง แฮม้้า มยาทาง เวอ กงา ซ้ีฺ แง�
น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ชฺา้ง น้ียา่ ก่ามโอด่ จา แน กงา่เกิง้

แน จา คู โว�
11ยาว กงาม ซ้าด อางไล้ ท่ือโต มยา้ง แล่ แอ� น้ืงชฺา่ เวอ

จาย ออ่กล้า แง� อางคยา้ว 2 อาน จา แกะอางยา่ แม้แน�
จ้า แปฮอ่ง มาง แม้แน จ่ี แง� 12 ซ้าด น้ีม้า ซ้าด อางตู่ เวอ
อางบ้าด จา มาง ล่าท่ี ยา่ง ไจ ช�ี แน ยา ชฺา้งอางเมิง เวอ
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮาย ซ้าด อางไล้ อางตู่ อางบ้าด จา
มางนา บอกไว้ ป่ี ชเีย� 13 ซ้าด อางไล้ ท่ี 2 น้ีม้า อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮาย ช�ี มู่งท่า เวอ บีท่่อ ยา่ง ชฺา้งอางเมิง
เวอ ฮาย กลาลือ ป่ี ช�ี ชฺา้ง ออื อางมยา้ง เย� 14 ยาว ยาง
ล่าท่ี ชฺา้งบ่าฮาตอ กาออื กงาบู้ ชี แฮง้ ซ้าด ท่ี 1 มาง ล้า
ก้า โย้เวอ ไจ ชฺา้งอางเมิง เวอ ชฺา้ง ออืนา จ้อบ ชเีย� ยา ชฺา้
งอางเมิง เวอ ชฺา้ง ออืนา ม่า ซ้าด อางไล้ มยาทาง แจ ยาว
อางบ้าด จา มาง ฮูบ่ปาน ยา่ง แต่ง ป่ี ชเีย� 15 ซ้าด อางไล้
ท่ี 2 น้ีม้า ล่าท่ี กงาบู้ ช�ี ฮูบ่ปาน แต่งล้า ชี ออืนา ฮา อางซ่า
จา ป่ี ยาว จ่ีตอ ป่ี แงแน� ยาว ฮูบ่ปาน มาง ชฺา้ง ยางนา บ่า
ไว่ ออืนา แซ่ แง�

16 ซ้าด อางไล้ ท่ี 2 น้ีม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ชฺา้ง ปีนแต่ปีน
นา� ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ออื� ชฺา้ง อางจาอางปาง� ชฺา้ง
อางตูกอางพาน ออื� ยา่เจ่น แน ยา่เจ่น บ่าอา่ ออืนา เค้ ล่า
ปู่ ล่าม่า เวอ บ่าอา่ยาว แมค้อง โยเ้วอ อางชา่ ชา่ ป่ี ช�ี 17 ไม้
อา่ซ่าง ก้อง ซ้าด อางไล้ มาง อางเม้ง บ่าอา่ยาว เลข อางชา่
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แฮง้ บ่าจา แง บ่าก่อง กงากา แน บ่าวื่อ กงากา� 18 ชฺา้ง
นาบาตา แอน้ ออืญา ซ้าด อางไล้ มาง เลข อางโต แฮง้นา
ล้อแม้แน อางไค้ ม่า กงากา� ไม้ เลข อางโต น้ี ชฺา้ง ท่ือม่าง
อางเม้ง นา แต่น แง� ยาง เลข น้ียา่ 666 แน เย�

14
พระเยซู แน ยาง ชฺา้ง 144,000 คู่น ออื

1 แฮ้แม้จายล้า ยาว� กงาม มือ ล้าก้า ป่ากยา่ ฮู แล ป่ี
แอ� ยาว แกะอางยา่ มางนา แน ชฺา้ง 144,000 คู่น พระ
เยซู อางเม้ง แน พาจาว ยาง อางโบง้ มาง อางเม้ง ยอง แม
ค้อง เวอ แต้ม ตีด ชี ออืนา ศิโยน ตาแซ้ โยเ้วอ จา นา มยา้ง
แอ� 2แน กงา มู่งท่า เวอ อางเซง กงากยา่ แอ อางเซง แฮ้
ชา่ง อางฮื่อ แน มู่งเจ่ อางเซง ล่อ บื้ง แง� อางเซง กงากยา่
ชี น้ี นักดนตรี ออื พิณ บ่อ เมอ อางเซง แม้แน�

3 ชฺา้ง 144,000 คู่น ยา่ง เพ่ง อางซ่ืฺอ แต่ง ชี ยา้ง� พาจาว
มาง ต่างอี่ อางฮื่อ แน ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต ออื แน
ยา่ม่างยอคา ออื ล้าก้า โย้เวอ ฮา้ว คู ชเีย� เพ่ง อางซ่ืฺอ น้ี
ยา่ อา่ซ่าง มาง บ่าฮา้ว ตอ กา เย� จ้า ชฺา้ง 144,000 คู่น ชฺา้
งอางเมิง เวอ พาจาว มาง จ่ีวดีปล่องปูน ป่ี ชี ออืญา อางฮา้
ว ตอ กา แน� 4 ไม้ ชฺา้ง น้ีออื อางเซิฺง่อางซฺ้าง เย ยอ ค่าบา
ยา่ ก้อง บ่ายู่ กางซ้ืง เย� ยองมู น้ียา่ แกะอางยา่ มางก้อง
กูตี ยา้ เค่ กวา่ แง� แกะอางยา่ ม้า ยองนา ชฺา้งอางเมิง เวอ
วื้อล้า อางบล่าบ ปูน ป่ี ชี�่ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง แน แกะ
อางยา่ มาง เฮอ เพล่อ ป้าน่อ� อางคลาอางซ้าง แย่ชู ยาว
พาจาว มางนา ฮา้น ท่านออน แฮง้แม้แน ยา้� 5 ยองมู น้ี
บ่าจ่อบ ค่ี แน เจิน้เจ้อ อางซี จ่ีเซฺ่อ บ่าจา�

เท่วาด่า 3 องค์
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6ยาว กงา เท่วาด่า ท่ือองค์ มู่ง โยเ้วอ ล่อย กวา่ นา มยา้ง
แอ� เท่วาด่า แฮ้ม้า อางเลิง่ อางแม่น บ่าเพ่น กงากากาน
แฮง้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด จ่ีต่างกูต่าง ออืนา
ป่าว น้า แบ ป่ี แง� 7 เท่วาด่า แฮ้ม้า อางเซง บื้ง แน จ่ี แง
น้ีแม้แน� �พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ป่ี คู โว� ไม้ ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อน อางญ่าม ยา่ง เคิน ญา� น้ีแม้
แนยาว พาจาว มู่งท่า น้ืงชฺา่ ทะเล แน ล้าง ต่างไล แต่ง ชี
มางนา ป่าตูคู บอก ป่ี คู โว��

8 แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า ท่ี 2 มาง เท่วาด่า ท่ี 1 มางก้อง
เค่ แลน ชี แน น้ีแม้แน ป่าว ช�ี �บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ
ยา่ง ก่างพยา โปยว โค ญา� อางเมิง น้ีเมิง ยา่ ชฺา้ง กูเจ้อกู
จาด ออืนา ฮาย อา่งูน่ แต่ค่า ต้าง ป่ี ยาว ชฺา้ง ออืนา ฮาย อา
งบล่าบ ฮา ป่ีง��

9 ยาว เท่วาด่า ท่ี 3 มาง เท่วาด่า ท่ี 1 แน ท่ี 2 มาง เย่ดก้
อง เค่แลน ยาว อางเซง บื้ง แน ป่าว ชี น้ีแม้แน� �อา่ซ่าง
ซ้าด อางไล้ มาง แน ยาง ฮูบ่ปาน ออืนา บอกไว้ แง� แน
ยาง อางชา่ แฮง้ แมค้อง เวอ บ่าอา่เวมิ ล่าปู่ เวอ จา แง�
10 ชฺา้ง แฮ้ม้า พาจาว มาง นาบาตา แน นืงบาค่าไล้ ล้างก้
อก โย้เวอ� อา่งูน่ แต่ค่า บ่าแม่น ปล้ืง แน เซฺดกาน ชี แฮง้
กงาต้าง แง� แนยาว ยองมู น้ียา่ กํามะถัน บีท่่อ แฮง้ เท่วา
ด่า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แน แกะอางยา่ มาง ล้าก้า โย้เวอ วีบ่่า
กกงาไจ แง� 11 ยาว บี่ค่าว ชฺา้ง แฮมู้ นา ฮา ลาบ้าบ ป่ี ยา้ง
กูญ่าม ยา้ ล่อย ค้ืนล้า แง� ชฺา้ง ซ้าด อางไล้ แน ยาง ฮูบ่
ปาน ออืนา ไว้ ออื แน ชฺา้ง อางชา่ ยาง อางเม้ง นา แต่น ออื
กงาลาบ ยาว จา ออื� กูเทอ ยา้ ลาบ้าบ คู แง บ่ากงา ซ่าว
แล่��

12 น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ชฺา้ง ออื เวอ� พาจาว มางนา
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เจ่อจ่า ออื เวอ แน พระเยซู นา นืงบาชี ออื เวอ ก่ามโอด่ จา
คู โว�

13 ยาว กงามมือ มู่งท่า เวอ จาย จ่ี นา กงากยา่ แอ น้ีแม้
แน� �นาง แต้ม เมอ น้ีแม้แน แต้ม โว ชฺา้ง จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
ก้อง ล่ากาน วา่ ยาว ซ้ีฺ ชี ออื นู้จายแล ป่ี น้ียา่ ก่ามป่อน กงา
บู้ ออื เป��
ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง จ่ี แง น้ีแม้แน�

�อางอา้ ยา้� อางเลิง่ ม้าม้า ยา้� ยองมู น้ียา่ ยอง ล่ากาน
อางฮา่น วา่ คู แฮง้ กงาซ่าว แล่แง� พาจาว ม้า ยอง ล่า
กาน วา่ ชี ออื บ่าลู่ม เป��

ชฺา้งอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง แยชู่ ยา้ง
14 ยาว กงา มู่งบื่น อางป่อน นา มยา้ง แอ� แน ชฺา้ง ท่ือ

ม่าง จา แง ชฺา้งอางยา่✡ แม้แน จา แง มู่งบื่น ท่า โยเ้วอ ด้ืง
จา แง� ยาง อางตู่ โย้ ค่าม มงกุฎ ชอ่ง แล่ชี�่ แน ล่าปู่ โย้
ก่ีว นาบาตา ทา ยา่ง ท่าม แล่ชี�่

15 ยาว เท่วาด่า ท่ือองค์ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ อ่อก
ล้า ชี มาง� มู่งบื่น ท่า เวอ ด้ืงจา มางนา อางเซง บื้ง แน ฮา้
วม่า ชี น้ีแม้แน� �นาง ก่ีว น้ีง ไจ แย่ ปาว� ไม้ แยญ่่าม ยา่ง
เคอ กาชา� ชฺา้งอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง ออื แยชู่ กงา
กาชา�� 16 ยาว มู่งบื่น เวอ ด้ืงจา มาง ก่ีว ยา่ง ชฺา้งอางเมิง
เวอ แย่ แอ ป่ี ชี่ แน ชฺา้งอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง ยา้ง
แยชู่ ชเีย�

17แฮแ้ม้ฮายาว เท่วาด่า ท่ือองค์ มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ
โย้เวอ อ่อกลือ ช�ี ยา ก่ีว นาบาตา ทา ยา่ง ท่าม แล่ ชี�่
18 ยาว เท่วาด่า ท่ือองค์ จา แง อางเกิง่ท่านยา่ เวอ อ่อกล้า
✡ 14:14 14:14 ดาเนียล 7:13
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แง ยา บี่ท่อ ล่อบ่าปา เย ล่าท่ี จา แง� ยางมือ เท่วาด่า ก่ีว
อางทา ท่าม แล่ชี่ มางนา อางเซง บื้ง แน ฮา้วม่า เย น้ีแม้
แน� �นาง ก่ีว น้ีง ชฺา้งอางเมิง เวอ อา่งูน่ ออื แยชู่ ปาว� ไม้
ชฺา้งอางเมิง เวอ อา่งูน่ ออื มีง โค กาชา�� 19-20 แฮ้แม้ฮา
ยาว เท่วาด่า ก่ีว อางทา จา มาง ก่ีว ยา่ง ชฺา้งอางเมิง เวอ
แย่ แอ ป่ี นาว� ยาว อา่งูน่ อางพู้ง ยา่ง พาจาว มาง อา่งูน่
ค่ามตู่ อางฮื่อ น่างเซฺ่อ อางเมิง อางเง้ เวอ จาน แอ ป่ี ช�ี
อา่งูน่ ค่ามตู่ น้ี พาจาว มาง นืงบาค่า ยา้งยา้� อา่งูน่ ซ่ือ น้ี
ยา่ อา่งูน่ น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ โย้เวอ น่าง แง� ยาว อา่งูน่ ค่าม
ตู่ เวอ ซ่ีฺ ออ่กล้า ช�ี ซ่ีฺ ออ่กล้า ชี แฮ้ อา่ม่อง ต่างค่าง ด้ืงยา้
เวอ เคอ เย มอง แง� แน 300 กิโลเมตร เย ปูย แอ ช�ี

15
เท่วาด่า 7 องค์ แน แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ยา้ง

1 ยาว กงาม มือ มู่งท่า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ นืงบาม่าน คา
แม้แน ชี่ ออื มยา้ง แอ� กงา มยา้ง ชี น้ียา่ เท่วาด่า 7 องค์
จา แง� แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ท่าม แล่ ชี�่ แตลา อางไล้ น้ียา่
ต่องลีน เวอ ตอล้า ยา้ง� ยาว พาจาว มาง นืงบาค่า นืงบา
ไล้ แฮง้ โปยว น้ียา่ อางเลิง่ แตลา อางไล้ น้ีออื ตอล้า เปิน
เมินญา โปยว แง�

2 ยาว กงาม ท่ือเจ่อ มยา้ง แอ� ฮู กานยาว แก้ว ทะเล บี่
ท่อ อางซูน แม้แน� โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือมู จา แง ยอยา่ ซ้าด อาง
ไล้ มางนา ก่าจ่า ช�ี ไม้ ยอ ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบปาน มางนา
บ่าไว แน ซ้าด อางไล้ มาง เลข อางชา่ แฮง้ ยองก้อง บ่าป่ี
ชา่ชี แล่คู เย�่ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง พิณ ป่ี ชียา้ง ท่าม
แล่คู ช�ี 3 ยองมู ยา้ง พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู โมเสส พาจาว
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มางนา ล่ากาน วา่ยป่ีฮู มาง เพ่ง แน แกะอางยา่ มาง เพ่ง
ยา่ง ฮา้ว ชี น้ีแม้แน�
�พาจาว จ่ีวดีอางซ้ืง ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ มาง เวอ�
นาง ม้างม้าเจ้อ วา่ ชี ออื อางฮื่อ แน นาบาตา แม่น เป�
นาง กูยา่งกูเจ้อ ฮา ออื อางกงา่อางเกิง�
นายา่ ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ออื ก่าซ้าด มาง�
4 จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� อา่ซ่าง จา นางนา บ่าแค ล่า แน�
อา่ซ่าง จา แง นาง อางเม้ง แฮง้นา สรรเสรญิ บ่าฮา ล่า แน�
ไม้ นาง ญา อางเซิฺง่อางซฺ้าง แน�
ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด นางก้อง ล้า ยาว บอกไว้ ล่าง�
ไม้ นาง ล่ากาน อางกงา่อางเกิง วา่ ชอีอื ชฺา้ง คาโคลาโค ออื

กงามยา้ง คูงญา��
5 แฮแ้ม้ฮายาว กงา มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ ล้องก้อ ยา่ง

พองออ่ก นา มยา้ง แอ� ยาว กงาม โบสถ์อางฮื่อ โยเ้วอ อาง
ฮอ้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้นา มยา้ง แอ� 6 เท่วาด่า 7 องค์
แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ท่าม แล่ ยาว โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ่อก
ลือ แง� ยองมู น้ียา่ พ้า อางป่อน อางเซิฺง่อางซฺ้าง เลิม้ แน
จา แฮง้ ตูม แล่คูช�ี ยาว ค่าม ไซฮาง ยา่ง น้ืงเอิก้ เวอ ซฺ่า
แล่ ช�ี 7 ยาว ม้างม้าเจ้อ จ่ีวดี อางจา 4 โต โย้เวอ ท่ือโต
จา แง คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซ่ือ ยา่ง เท่วาด่า 7 องค์ ออืนา ป่ี
ช�ี คานซ้าลู้ง ค่าม โย้เวอ พาจาว กาญ่าม เวอ เคอ แน จ่ี
วดี จาแล มาง นืงบาค่า ไล้ ยา้ง กาน ช�ี 8 โบสถ์อางฮื่อ โย้
เวอ บี่ค่าว ออื ปล้ืง ยา้ จา แง� บี่ค่าว แฮ้ พาจาว มาง ล่าท่ี
แน อางแปล้นอางซ้า ยา้ง� อา่ซ่าง โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้
เวอ บ่าออ่ง แลตอ กงากา� เท่วาด่า 7 องค์ ออื แตลา อาง
ไล้ ออื ฮา เปิน เมินญา ออ้งแล กงา กางแง�
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16
คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซ่ือ ยา่ง

1 ยาว กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง อ่อกลือ นา
กงากยา่ แอ� เท่วาด่า 7 องค์ ออืนา ม่า แง น้ีแม้แน� �คาน
ซ้าลู้ง ค่าม 7 ซ่ือ พาจาว มาง นืงบาค่าไล้ ออื กาน ชี น้ีง ชฺา้
งอางเมิง โยเ้วอ ปยา แอ ป่ี โว��

2 เท่วาด่า ท่ี 1 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง ชฺา้งอางเมิง โย้
เวอ ปยา แอ ป่ี นาว� ยาว ชฺา้ง อางโต เวอ ซ้าด อางไล้ มาง
อางชา่ จา ออืนา แน ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบ่ปาน มางนา บอก
ไว้ ป่ี ออืนา ฮาย อางโต ออืเมอ พีล้้อง ด้า มาป้อ เพล่อ ป่ี ชี�่

3 ยาว เท่วาด่า ท่ี 2 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง ทะเล เวอ
ปยา แอ ป่ี ช�ี ทะเล อมืมือ ชฺา้งซ้ีฺ ซ่ีฺ แม้แน เพล่อ ช�ี ทะเล
เวอ จ่ีวดี อางจา คาโคลาโค อมื ซ้ีฺ โค ช�ี

4 เท่วาด่า ท่ี 3 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง ล้างบ้า แน น้ําพุ
ออืเมอ ปยา แอ ป่ี ช�ี ยาว ล้าง ออื ซ่ีฺ เพล่อ โค ช�ี

5กงา เท่วาด่า ล้าง แฮอ้อื ฮูพลา ออื จ่ี กานา กงากยา่ แอ
น้ีแม้แน�
�พาจาว เวอ� นา ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน จ่ีวดี จา

มาง�
นา อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง นาง น้ีแม้แน ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี

ชี่ น้ียา่ กงา่ คางญา�
6 ไม้ ยอ นาง ชฺา้ง ออื แน นาง จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา ฮาย ซ่ีฺ

ออ่ก ป่ี ป้าน่อ�
น้ีแม้แนยาว นาง ยองนา ซ่ีฺ แฮง้ ต้าง ป่ี ชี่ น้ียา่ ซูม คาง
ญา��

7 ยาว กงา อางเกิง่ท่านยา่ มาง จ่ี นา กยา่ แอ น้ีแม้แน�
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�อางอา้ ยา้� พาจาว จ่ีวดีอางซ้ืง ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ มาง
เวอ�

นาง ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี ชี่ น้ียา่ กงา่ คางญา��
8 แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า ท่ี 4 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง

มู่งน่ืง ซ่ือ เวอ ปยา แล ป่ี ช�ี ไม้ มู่งน่ืง มางนา ฮาย อางอา้น
แฮง้ล่อบ่าปา แน ล้อง ป่ี ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา จฺ่อ ป่ีง
เย� 9 มู่งน่ืง อางล้อง ยา้ง ชฺา้ง ออืนา จฺ่อ ช�ี ยองมู ยา่ง พา
จาว แตลา อางไล้ ฮาย ตอล้า ป่ี ชี่ มางนา แซ้งวา้น คู� จ้า
แฮ้แม้เวมิ ยองมู ยา้ง นืงบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ ฮา ออื
บ่าวา่ง คู� แน พาจาว มางนา สรรเสรญิ บ่าฮา คู เย�

10 เท่วาด่า ท่ี 5 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง ซ้าด อางไล้ มาง
ต่างอี่ เวอ ปยา แอ ป่ีชี�่ ยาว ซ้าด อางไล้ มาง น้ืงชฺา่ตี ยา่ง
วื้งวา้ง โค ช�ี ชฺา้ง แฮ้ออื มือ ค่าตอง ม่านล่า แฮง้ แช่ แล่
คูง เย� ยอง ด้า ลาบ้าบ คู แฮง้ ปาปาย�

11 ยองมู น้ียา่ ยอง อางบ้าด ด้า ออื ปาปาย พาจาว มู่งท่า
เวอ จา มางนา แซ้งวา้น คูง� จ้า แฮ้แม้เวมิ ยองมู ยา่ง มือ
อางซีอางบล่าบ ฮา ออื บ่าต่ือ วา่ง กาเย�

12 เท่วาด่า ท่ี 6 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง ล้างบ้า อางฮื่อ
ยูเฟรติส เวอ ปยา แอ ป่ี ยาว ฮา กือ ป่ีชี�่ ไม้ ก่าซ้าด มู่งน่ืง
ออ่กล้า ป่ากยา่ จายล้า ออืนา แก้บ้า ซฺ้า ชี ป่ีง� 13 ยาว กงา
แด่ยา่ 3 แด่ นา มยา้ง แอ โก้บน่า แม้แน จา แง� ท่ือโต ม้า
แปฮอ่ง มาง ม่านป่อง เวอ ออ่กล้า แง� ท่ือโต ม้า ซ้าด อาง
ไล้ มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง� ท่ือโต ม้า ชฺา้ง พาจาว
จ่ีต่างจ่ีแต่นฮู แต่งจ่าแล่ง มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง�
14แด่ยา่ มู โก้บน่า นา อางตู้ อมื ชฺา้งอางเมิง เวอ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา กวา่ แอ ช�ี ยาว ก่าซ้าด มู ออืนา ชอ้น
ยอง อางมู เพล่อ ป่ี แง� แน พาจาว มาง ต้าดต่อน นืง โย้
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เวอ ยองนา ซ่ืฺย พาจาว ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ มางนา รบ ชา่ง
แง�

15�แม่น แน น้า โว� กงา แล่ค่าว แม้แน ค่าว ลือ แง�
ชฺา้ง อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ยาว กงานา ล่อ ล่าง ออื ต่อง
จ่อน แน บ่ากงา ยอ่ แน ฮาก มยา้ง เมอ บ่าซ่าจอ แล่ คู�
แน�
16 ยาว แด่ยา่ 3 แด่ ออื ก่าซ้าด มู ออืนา ตี ท่ือตี โย้เวอ

ฮา้ว ชอ้น ล้า ป่ี ชี�่ ตี แฮ้ ฮบีรู ต่าง เวอ �อารมาเกดโดน�
แน ฮา้ว แง�

17 เท่วาด่า ท่ี 7 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ยา่ง มู่ง เวอ ปยา แอ
ป่ี ช�ี ยาว โบสถ์อางฮื่อ เวอ ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง
บื้ง แน จ่ี นา กงากยา่ แอ น้ีแม้แน� �เปิน ญา�� 18แฮแ้ม้
ฮายาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ นาบาตา เย่ ตอล้า ช�ี แน ม่ีซ่ีอนื ล้า
ชี นาบาตา แล่ง เย� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ น้ีแม้แน ม่ีซ่ีอนื น้ี
ยา่ บ่าจา กางซ้ืง เย�

19 พาจาว ม้า บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ ชฺา้ง ออื อางบล่า
บ แฮง้นา บ่าลู่ม เย�่ แฮง้ยา้ อา่งูน่ แต่ค่า ยาง นืงบาค่า ไล้
ออื กาน ชียา้ง บาบิโลน อางเมิง ชฺา้ง ออืนา โค เย ต้าง ป่ี
ชี�่ ยาว บาบิโลน อางเมิง น้ียา่ 3 ตี เย เจิก่ ลางกา ช�ี บา
บิโลน อางเมิง น้ียา่ อางเมิง อางฮื่อ เย�่ แน ชฺา้ง ไลเจ้อไล
จาด ออื อางเมิง ยา่ง คาตา ยา้ ก่างพยา โค ช�ี 20 เกาะ คา
โคลาโค ออื โปยว โค ช�ี แน ตาแซ้ ออืนา บ่าซฺ่า มยา้ง กา
เย� 21 ยาว ฮอ้ล้อ อางซ่ือ อางฮื่อ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ
ช�ี ชฺา้ง มู ออืนา กลาต่ือ ช�ี กาซ่ือ กาน้ี 40 กิโลกรมั ล่อ
น้ีง เย ฮา่น แง� ชฺา้งมู ออื พาจาว มางนา แซ้งวา้น คู ช�ี
ไม้ อางเลิง่ อางไล้ ฮอ้ล้อ กลา ป่ี ชี น้ียา่ อางเลิง่ นาบาตา ไล้
น่อ�
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17
ค่าบายา่ ซ้าด อางไล้ มาง ต่างค่าง เวอ ตา มาง

1 เท่วาด่า 7 องค์ คานซ้าลู้ง ท่าม แล่ ชี่ มู โยเ้วอ เท่วาด่า
ท่ือองค์ จา แง� กงาก้อง ลือ ยาว ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �นู้ ล้า
โว� พาจาว มาง บาบิโลน อางเมิง น้ีงนา วี่บ่ากไจ ป่ีง น้ี
งฮู ล้า โว� บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ น้ียา่ ล้างบ้า ออื ก่อง
ทาง โยเ้วอ ด้ืง แง� แน ค่าบายา่ อางโต ก่อง แม้แน ท่ือชา่ง
กานญา� 2 ชฺา้งอางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด ท่ือบ่า ออื ค่าบายา่
อางโต ก่อง แล่ง มางก้อง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ฮาชา่ง ช�ี
แน ชฺา้งอางเมิง เวอ ชฺา้ง ออื ค่าบายา่ น้ีมาง ก้อง อา่งูน่ แต่
ค่า ยา่ง ต้าง ม่าว แล่คูยาว� ค่าบายา่ น้ีมาง ก้อง ป้องก้า
อางเลิง่ อางซี ยา่ง ฮาชา่ง ช�ี�

3แฮแ้ม้ฮายาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง กงา
ก้อง ลือ ยาว เท่วาด่า มาง กงานา ซ่องก่องอางเวอ่ เจิน้เจ้อ
บ่าจา โย้เวอ ซ่ืฺยแล ป่ี ล่าง� โย้เวอ กงา ค่าบายา่ ท่ือม่าง
นา มยา้ง แอ ซ้าด อางไล้ อางแน้ มาง ต่างค่าง โย้เวอ ด้ืง
จา แง� ซ้าด อางไล้ มาง อางโต โย้ พาจาว มางนา จ่ีต่าง
จ่ี ฮูยา้ ออื ปล้ืง ยา้ แต้มกาน ช�ี ซ้าด น้ีม้า อางตู่ 7 ตู่ แน
อางคยา้ว ท่ือแช่ คยา้ว จา แง� 4 ค่าบายา่ น้ีม้า อางก่าอาง
ตูม สีม่วง แน ซ้ี อางแน้ ตูม แล่ ชี�่ ยาง อางโต โย้ อางเกิง่
ยอ้งแล่เซฺ่อ ค่าม� พลอย อางฮู่ อางคา� ไข่มุก ออื ยอ้ง แล่
ชี�่ ยาง ล่าปู่ โย้ คาน ค่าม ยา่ง ท่าม แล่ ชี�่ อางคล้าว โย้
เวอ อางโซอางซา ออื ปล้ืง ยา้ จา แง� ไม้ ค่าบายา่ น้ีม้า ป้อ
งก้า อางเลิง่ อางซี ออื ฮา ป้าน่อ� 5 ยาง แมค้อง ท่า โยเ้วอ
อางเม้ง อา่ซ่าง มาง บ่าแบกงา กางออื แต้ม กาน ชี ชี น้ีแม้
แน�
�บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ค่าบายา่ อางโต ก่อง ออื อางบา

มาง�
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แน ชฺา้งอางเมิง เวอ ป้องก้า อางเลิง่ อางซี กูเจ้อ ฮา ออื อา
งบา มาง��

6 กงา ค่าบายา่ น้ีมาง พาจาว มาง ชฺา้ง ออื แน ชฺา้ง พระ
เยซู นา พีญ่่าน เพล่อ ยาว ซ้ีฺ ชี ออื ซ่ีฺ ยา่ง ต้าง ม่าว แล่ง นา
มยา้ง แอ�
ต่องก่า เวอ กงา ค่าบายา่ น้ีมาง นา มยา้ง เมอ กงา นาบา

ตา นืงบาม่าน แง�
7 เท่วาด่า แฮ้มาง กงานา ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �บ้าเจอ ฮา

นืงบาม่าน แง� กงา ค่าบายา่ มาง ก้อง อางเลิง่ โชง ชี ชี
แฮง้ แน ซ้าด อางไล้ อางตู่ 7 ตู่ อางคยา้ว ท่ือแช่ คยา้ว ค่า
บายา่ มาง ตา น้ีง อู่บแบ ป่ี ล่าวา่� 8 น้ีแม้แน ท่ือเทอ จา
ซ้าด น้ีม้า จ่ีวดี อางจา กางซ้ืง ยา้� จ้า อามือ จ่ีวดี บ่าจา
กาน� บ่ามล่าง ลา� ค่ามตู่ อางน่า เวอ จาย ตายล้า แง�
จ้า ยางนา ก่างพยา วี แง� น้ีแม้แนยาว ชฺา้งอางเมิง แต่ง
ล้า เมอ จ่ีวดี ปาบ เวอ อางเม้ง บ่าจา ออื นืงบาม่าน คู แง�
ไม้ ยองมู น้ียา่ ซ้าด อางไล้ ซ้ีฺเก่ย มาง ท่ือเทอ แต่ล้า ยาว
พ่าว ล้า แล่ง นา กงามยา้ง น้อ��

9 �น้ีเลิง่ ยา่ แม่น แน เยง้ เมินญา อางแบ ตอ กา แน�
ซ้าด อางไล้ อางตู่ 7 ตู่ น้ียา่ ตาแซ้ 7 ซ่ือ ค่าบายา่ น้ีมาง ด้ืง
ยา่ง ยา้ แน ก่าซ้าด 7 องค์ ออื คาตา ยา้เป� 10 ต่องก่า เวอ
ก่าซ้าด 5 องค์ ออื ซ้ีฺ โค ญา� ยาว ท่ือองค์ ม้า อามือ ฮูพลา
จา มาง� จ้า น่อง เวอ ก่าซ้าด ม้า บ่าล่า กาซ้ืง� แน ยาง ล้า
เมอ ยา อางมล่าง แน บ่ากงา ฮูพลา ด้ืง�

11 �ยาว ซ้าด อางไล้ ค้าแต้ เวอ จ่ีวดี จา อาน� จ้า อา
มือ จ่ีวดี บ่าจา กาน น้ีม้า� ก่าซ้าด 7 องค์ โย้เวอ กาญ่าม
เวอ ก่าซ้าด องค์ ท่ี 8 เกิด้ ลือ มาง ยา้เป� ยาว น่อง โย้เวอ
ก่าซ้าด น้ีมางนา ก่างพยา วี แง� 12 จ้า อางคยา้ว ท่ือแช่ ค
ยา้ว มยา้ง ชี น้ียา่ ก่าซ้าด ท่ือแช่ องค์ ค่าตอง อางเมิง บ่า
กงา ฮูพลา แล่ กางซ้ืง ออื� จ้า กาญ่าม เวอ ก่าซ้าด กงาเพ
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ล่อ ยาว ซ้าด อางไล้ มางก้อง ท่ืงกงา่ แน ฮูพลา แง� จ้า
ก่าซ้าด อางมล่าง แน บ่ากงาเพล่อ เป� 13 ยาว ก่าซ้าด ท่ือ
แช่ องค์ น้ีออื ม่า ล้าง กา ช�ี ซ้าด อางไล้ มางนา ล่าท่ี จา ป่ี
แงแน� 14 ยองมู น้ียา่ แกะอางยา่ มางนา รบชา่ง แง� จ้า
แกะอางยา่ ม้า ยองนา ก่าจ่า แง� ไม้ แกะอางยา่ ม้า จ่ีวีด
อางซ้ืง อางฮื่อ เลิน่เลิน่ มาง แน ก่าซ้าด ล่าท่ี นาบาตา อาง
จา เลิน่เลิน่ มาง� ชฺา้ง ยางก้อง ด้ืง ออื ชฺา้ง ยาง แช้ยู้ ยาว
ฮา้วล้า ป่ี ชี ออื� ยองมู น้ียา่ อางซืออางปลอง นอ��

15 เท่วาด่า มาง กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �ล้างบ้า ออื
ค่าบายา่ อางโตก่อง มาง ด้ืง ชี น้ียา่ ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออื จ่ี
ต่าง กูต่าง ออื ยา้� แน� 16 ซ้าด อางไล้ แน อางคยา้ว ท่ือ
แช่ คยา้ว นาง มยา้ง ชี น้ีออื ค่าบายา่ อางโตก่อง มางนา
เม้อ คู แง� ยองมู น้ียา่ ค่าบายา่ น้ีมาง อางเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ
จา แฮง้ โค ยา้ ฮา้น ฮื่น คู แง� ยาว ยางนา ต่องจ่อน แน
ตอ จา ป่ี แง� ยองมู น้ียา่ ค่าบายา่ มาง อางซฺ่า แฮง้ จฺ่า คู
แง� ยาว อางโต จ้านล้าชี แฮ้ บีท่่อ พี แง� 17 ไม้ พาจาว ม้า
ยอง นืงบา นา ฮาย ยาง ล่ากาน เยง้ ชี ชี แฮง้แม้แน ฮายเค่
ป่ี แง� ก่าซ้าด ออื นืงบา แฮง้นา ฮา ซ้าด อางไล้ มางนา
ยอง ล่าท่ี ฮูพลา ออื ป่ี แง� พาจาว มาง จ่ี ชี ออื เปิน เมอ
เคอ ยา้� 18 ค่าบายา่ นาง มยา้ง ชี น้ีม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ก่าซ้าด มู ออืนา ฮูพลา มาง ยา้ แน�

18
บาบิโลน อางเมิง ก่างพยา ยา้ง

1แฮแ้ม้จายล้า ยาว กงา เท่วาด่า ท่ือองค์ มู่งท่า เวอ จาย
ลู่งลือ นา มยา้ง แอ� เท่วาด่า น้ีม้า ล่าท่ี อางบยา่ จา แง�
เท่วาด่า น้ีมาง อางโต น้ียา่ นาบาตา แปล้น ชฺา้งอางเมิง โย้
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เวอ เคอ ยา้ แปล้น ลือ แง� 2 ยา อางเซง บื้ง แน จ่ี โฮก้ ลือ
ป่ี แง น้ีแม้แน�
�บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ยา่ง ก่างพยา ญา�
บาบิโลน อางเมิง น้ียา่ แด่ยา่ ออื ด้ืงยา้ เพล่อ ช�ี
อางเมิง น้ีเมิง ยา่ ฮายา่ อีแรง้ อางโซอางซา ชา่ คาแม้ แน

ชีอ่อื อางป่าม เพล่อ ช�ี
อางเมิง น้ีเมิง ยา่ ซ้าด ชา่ คาแม้ แน ชี่ ออื ด้ืงยา้ ยา่ง�
3 ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด มู ออื อา่งูน่ แต่ค่า ยา่ง ต้าง คูยาว ก้า คู

แง�
ยาว ยางก้อง ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ออื ฮาชา่ง คู แง�

ชฺา้งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด มู ออื คาตา ยา้ น้ีแม้แน ฮา คู ช�ี
ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ปอก้า มู ออื ค่าบายา่ น้ีมาง ตานฮา แฮง้

ปาปาย จาปาง คู แง�� แน�
4 ยาว กงา มู่งท่า เวอ อางเซง ท่ือเซง กงากยา่ แล่แอ่ น้ี

แม้แน�
�กงา ชฺา้ง ออื เวอ� อางเมิง น้ีเมิง ก้อง อางไว่ แน ออ่ก ฮื่น

โว�
ไม้ อางเมิง น้ีเมิง ก้อง อางบล่าบ ต่างไล โยเ้วอ ท่ืงกงา่
แน บ่าป่ี บล่าบ ล่า�

แน น้ีเมิง ก้อง แตลา อางไล้ ตอล้า เมอ นองนา บ่ากงา ลา
บ้าบ ป่ี ล่า แน เป�

5 ไม้ น้ีเมิง ก้อง อางบล่าบ น้ียา่ มู่งท่า เวอ เคอ ยา้ กอง มอง
แลน ช�ี

แน พาจาว มาง น้ีเมิง ก้อง อางบล่าบ ตอล้า ชี ออืนา
บ่าลู่ม เย�

6 น้ีเมิง นา ฮากนา ฮา ชี แม้แน ฮา กาน ป่ี แง�
ยาง ฮา ชี ออื 2 โตบ แน กงาบู้ ป่ี โว�
อา่งูน่ แต่ค่า ยาง ฮากนา ต้าง ป่ี ชี แฮง้ 2 โตบ แน แต่ง
ซูน แล่ง ป่ี ยาว ยางนา ต้าง ป่ี โว�
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7 ยา อางจาอางปาง อางม่อนอางซ้า ออื ค่าตอง นา อา้ล้อ
แน จา ป่ีแง� แน ค่าตอง นา อาล้อ แน โญกจ่าญ่อ
จ่าแล่ง แง�

ยางนาม ลาบ้าบ เกิง่ บ่าม่อนบ่าซ่า ออื แฮล่้อ ยา้ ลาบ้า
บ ป่ี โว�

ไม้ ยา นืงบา เวอ น้ีแม้แน เยง้ กานแง�
�กงา พระราชนีิ ต่างอี่ โย้เวอ ด้ืง มาง� กงา แมม้าย
บ่าอา่ บ่าม่อนบ่าซ่า อางเลิง่ น้ีออื กงาก้อง บ่าตอล้า
ตอ กา� แน�

8 น้ีแม้แนยาว แตลา อางไล้ น้ีออื ยางก้อง ท่ือนืง แน ตอล้า
ช�ี

แตลา อางไล้ ออื บ่าม่อนบ่าซ่า ออื แน จ่ืฺงคู ออื ตอล้า
แง� ยาว ยางนา บี่ท่อ โค ยา้ จฺ่อ ป่ี แง�

ไม้ พาจาว จ่ีวดีอางซ้ืง ยางนา วีบ่่ากไจ ป่ี ชี่ ม้า ล่าท่ี นา
บาตา บยา่ น่อ��

9 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มู ยางก้อง ป้องก้า อางเลิง่
อางซี ฮา ชี ออื แน นาบาตา แน อางจาอางปาง ออืยา่� ยาง
นา บี่ท่อ จฺ่อ เมอ บี่ค่าว นา มยา้ง เมอ อูง้ฮา้ว คู แง� 10 ยอ
งมู น้ียา่ ยางก้อง เวอ่ แน จูง คู แง� ไม้ ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน
ด้ากยา้ง ลาบ้าบ แฮง้นา แค เย� ยาว ยองมู น้ียา่ น้ีแม้แน
จ่ี กางแง�
�บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ล่าท่ี ปล้ืง แน จา มาง เวอ� พา

จาว มาง นางนา อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ
ป่ี ล่างญา�

นางนา วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง น้ียา่ ท่ือ ชัว่โมง ญา ลือ เคอ ลือ
แง��

11 ยาว ชฺา้งอางเมิง เวอ ปอก้า ออื น้ี เมิง ปาปาย อู้ ง
ฮา้ว คูแง� ไม้ ยอง อางเกิง่ น้ียา่ อา่ซ่าง มาง บ่าวือ กาน
เย� 12 ยองมู ยา่ง ค่าม� ซฺ้าม� เพชร� พลอย� ไข่มุก� พ้า
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อางป่อน� พ้า สีม่วง� พ้าไหม� พ้า อางแน้� ล่าไม อางฮอ้
ม� กูยา่งกูเจ้อ ออื แน อางเกิ่งอางก้อ� ยาบาอางจ้ือ� ล่า
ไม อางฮู่ อางคา� ทองแดง� ซฺ้าม� หนิออ่น เวอ แต่งล้า ชี
ออื ก่อง คูแง� 13 แน อบเชย� เครือ่งเทศ� อางเกิง่อางฮอ้
ม� อา่งูน่ แต่ค่า� น้ํามัน มะกอก� แป้ง อางด่อ� ข้าวสาลี�
อา่มยา่ง� แกะ� อา่ม่อง� ยา่เจ่น� อา่ม่อง ไค่ลอ แน เชลย
ออืนา คาตา ก่อง คูแง�

14 ยาว ปอก้า ออื จ่ี คูแง น้ีแม้แน� �บาบิโลน เวอ� นาง
ก้อง อางเกิง่ จา ออื แน ลาก ออื โปยว โค ญา� แน นาง
นา ฮาย จาปาง ฮูบื่อ ป่ี ล่าง ออื แน ฮาย แม่นมาง ป่ี ล่าง
ออื โปยว โค ชา� นา น้ีออืเจ้อ นา บ่ากงา มยา้ง แล่ กาน��
15ปอก้า อางจาอางปาง บาบโิลน อางเมิง โยเ้วอ ก่องก้า จา
ปาง ชี ออื น้ีเมิง ก้อง เวอ่ แน จูง คู แง� ไม้ น้ีเมิง ก้อง ท่ื
งกงา่ แน ด้า ลาบ้าบ แฮง้นา แค เย� ยองมู น้ียา่ อู้งฮา้ว คู
แง� 16 ยาว น้ีแม้แน จ่ี แล่ แง�
�โอ บ่าจ่านล้า ชล้ีา อางเมิง อางฮื่อ อางเกิง่ยอ้งแล่เซฺ่อ ยอ้ง

แล่ เก่ย มาง เวอ�
นา ยา่ พ้า อางป่อน อางแม่น� พ้า สีม่วง� พ้า อางแน้�

ค่าม� เพชร� พลอย� ไข่มุก ออื ยอ้ง แล่เก่ย�
17 จ้า อางจาอางปาง น้ีออื ท่ือ ชัว่โมงญา ฮา ก่างพยา ป่ีง��
ยาว ล้อง เวอ ยอคา ฮูพลาฮู ออื ชฺา้งตาฮู ออื ล้อง เวอ ยา่

เจ่น ออื แน ชฺา้ง ทะเล เวอ ล่ากาน วา่ ซฺ้าจฺ่า แล่ง ออื� ยอ
งมู น้ียา่ บาบโิลน อางเมิง โยเ้วอ เวอ่ แน จูง คู แง� 18 ยาว
ยองมู น้ียา่ บาบโิลน อางเมิง โยเ้วอ บีค่่าว ออ่ก ลา นา มยา้ง
เมอ อูง้ฮา้ว จ่ีกาง แง น้ีแม้แน� �อางเมิง อางฮื่อ น้ีเมิง แม้
แน บ่าจา กาน�� 19 ยองมู น้ียา่ นืงบาชูม่ ค้าล้า แฮง้ อางตู่
ท่า โยเ้วอ ปยา แล่ง เย� แน อูง้ฮา้ว จ่ี คู แง น้ีแม้แน�
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�ซฺ่าจอ คาแม้ ม้าม้า ยา้�
ชฺา้ง คาโคลาโค ล้อง อางจา ออื ทะเล เวอ ตา ซฺ้ามี ก่องก้า

ออื
น้ีเมิง ก้อง ยา้ ก่องก้า จาปาง ล้า คูแง�
จ้า อามือ ท่ือ ชัว่โมง ญา ฮา ก่างพยา ป่ี ชี�่
20 มู่งท่า เวอ จา ออื เวอ� น้ีเมิง ก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี น้ีง

นา กยา่ง คูปาว�
พาจาว มาง ชฺา้ง ออื ศิษย์เอก ออื แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู

อมืมือ กยา่ง คู โว�
พาจาว มาง น้ีเมิง นา วีบ่่ากไจ ป่ี ชี่ น้ียา่� ไม้ น้ีเมิง นองนา

ฮา ล่า ชี ออื ปาปาย ยา้ น้ีแม้ ตอล้า ชี น้ียา่��
21 แฮ้แม้ฮายาว� เท่วาด่า ท่ือองค์ ล่าท่ี อางจา มาง�

ลอบา อางฮื่อ ท่ือซ่ือ แป้ง โม่เซฺ่อ ล่อ ยา่ง ทะเล เวอ จาน แอ
ป่ี ยาว จ่ี เย น้ีแม้แน�
�บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ เวอ� นางนา น้ีแม้แน ยา้ แล่ง

แน จาน แอ ป่ี ล่าง�
นาง อางเมิง น้ียา่ อา่ซ่าง มาง บ่ากงา มยา้ง แล่ก้าน�
22 น้ีเมิง ก้อง พิณ คยาก ออื� ดนตรี บ่อ ออื� ซ้าดอางคยา้ว

มีเซฺ่อ มี ออื� แตร มี ออื เพ่ง อางเซง แฮง้ บ่ากงาก
ยา่ กาน�

น้ีเมิง ก้อง ซ้าล้า กูยา่งกูเจ้อ ออืนา บ่ากงา มยา้ง แล่ก้าน
แน น้ีเมิง ก้อง กอ ท่อง อางเซง แฮง้ บ่ากงากยา่ แล่
ก้าน�

23 น้ีเมิง ก้อง กู่มบีท่่อ แปล้น แน บ่ากงา มยา้ง แล่ก้าน�
น้ีเมิง ก้อง เจ้าบ่าว เจ้าสาว อางเซงนาบ่ากงากยา่ แล่ก้าน�
น้ีเมิง ก้อง ปอก้า ออื ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางฮื่อ เลิน่เลิน่ เพ

ล่อ คู ป้าน่อ�
แน นาง ก่าทา ยา่ง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออื

นา ไจ จ้อบ ป้าน่อ�
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24 น้ีงยา้ พาจาว มาง บาบิโลน อางเมิง นา วี่บ่ากไจ ป่ีง น้ี
ยา่� ไม้ น้ีเมิง ยา่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื� พาจาว
มาง ชฺา้ง ออื�

แน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา คาตา แน แซ่ ป้าน่
อ��

19
มู่งท่า เวอ ชฺา้งมู ออื พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ยา้ง

1แฮแ้ม้จายล้า ยาว� กงา มู่งท่า โยเ้วอ ชฺา้ง อางบยา่ ออื
อางเซง บื้ง แม้แน กงากยา่ แอ น้ีแม้แน�
�พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา แง�
พาจาว ม้า กงูนา จ่ีวดีปล่องปูน ป่ี ล่าง มาง�
พาจาว ม้า เกียรติ แน ล่าท่ี ปล้ืง แน จา มาง�
2พาจาว มาง ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ีง น้ียา่ อางกงา่ แน อางซื

ออางปลอง เป�
พาจาว ม้า ค่าบายา่ อางโต ก่อง แล่ง มางนา วี่บ่ากไจ ป่ี

แง�
ไม้ ยา ป้องก้า อางเลิง่ อางซี ออื ฮาย ยาว ชฺา้งอางเมิง แฮง้

นา ฮาย บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง แน เพล่อ ป่ี ป้าน่อ�
พาจาว ม้า ยาง ยา่เจ่น ยางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ฮู ค่าบายา่ น้ี

มาง แซ่ ชี ออืนา แก้แค้น ฮาย ป่ี ญา��
3 ยองมู ยา่ง น้ีแม้แน จ่ี แล่ง แง�

�พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา แง�
แฮเ้มิง ก้อง บี่ค่าว น้ียา่ กูญ่าม ยา้ ล่อย ค้ืน ล้า แง��

4 แฮ้แม้ฮายยาว� ยา่ม่างยอคา 24 องค์ แน ม้างม้าเจ้อ
จ่ีวดี อางจา 4 โต ออื พาจาว ต่างอี่ ท่า ด้ืง จา มางนา ป่าตูคู
บอกแป่ก ไว้ คูชี ยาว น้ีแม้แน จ่ี แง�
�อาเมน พาจาว เวอ นางนา สรรเสรญิ ฮา ล่าง��
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5 ยาว พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง ล้า
แง น้ีแม้แน�
�นองมู พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ออื เวอ�

ชฺา้ง ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่� พาจาว
มางนา นาบท้ือ ออื เวอ�

กงู พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คู ปาว��
6ยาว กงา ชฺา้ง อางบยา่ อางเซง บื้ง แม้แน กงากยา่ แอ�

อางเซง แฮ้ ชา่ง อางฮื่อ แน มู่งเจ่ เจ่ แม้แน บื้ง แง อางเซง
แฮ้ น้ีแม้แน จ่ี แง�
�พาจาว เวอ� นางนา สรรเสรญิ ฮา ล่าง� ไม้ จ่ีวีดอางซ้ืง

ม้า พาจาว ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ แน ก่าซ้าด เพล่อ
ป้าน่อ�

7 กงูมู นา ฮาย กยา่งม่อนซ้า ป่ี ล่าปาว
แน พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ป่ี ล่าปาว�
ไม้ แกะอางยา่ มาง ค่าบาล่า ฮา อางญ่าม ยา่ง เคอ ญา�
แน ยาง ยา่บี่ มาง อางโต เก้ม ชี ล่อ ญา�
8ยา พ้า อางป่อน อางแม่น อางเซิฺง่อางซฺ้าง บล่าบบล่าบ แน

ชี่ แฮง้ อางตูม แล่ กงากา��
(พ้า อางป่อน อางแม่น อางมาง น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง

ออื อางแม่น ฮา ชี ออืนา ฮา แง��
9ยาว เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �น้ีแม้แต้ม

กาน แล่ โว� ชฺา้ง แกะอางยา่ มาง ค่าบาล่า ล่ากาน ปอ เมอ
ล้า ออื ก่ามป่อน ม้าม้า กงาบู้ คู แง�� แน� อา่จ่าม น้ีแม้แน
ม่า แล่ง แง� �น้ีออืเจ้อ พาจาว มาง จ่ีต่าง ม้าม้า ยา้งยา้��
แน�

10 กงาม มือ เท่วาด่า มาง ล่าค่ือ โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก
ไว้ ป่ี แอ�่ จ้า เท่วาด่า มาง น้ีแม้แน ม่า ล่าง� �แฮ้แม้ บ่า
ฮา โจ� ไม้ กงา นาง แน ครสิเตียนม้องน้าม ออื แม้แน ยา้
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พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง
นา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ป่ี คูโว�� ยาว อางเลิง่ ม้าม้า พระ
เยซู ม่ายแบ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงูนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ ป่าวกวา่ กงา ป่ี ล่าง�

อา่ม่อง อางป่อน ตา มาง
11 ยาว กงา มู่ง ล้องก้อ ยา่ง พองอ่อก นา มยา้ง แอ แน

อา่ม่อง อางป่อน ท่ือโต จา แง� อา่ม่อง อางป่อน ตา ชี ม้า
อางเม้ง� �อางซืออางปลอง แน ม้าม้า แน เย�� ไม้ ยา
อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน แฮง้ แน รบ แฮง้ กงา่เกิง้ แน ฮา
มาง เย� 12 ยาง แมนือ แฮ้ ฮู ยาว บี่ท่อ อางจฺ่อ แม้แน เย�่
ยาง อางตู่ โย้ มงกุฎ ไล อาน เย จา แง� ยาง อางโต โยเ้วอ
อางเม้ง แต้ม กาน ชี อางเม้ง แฮ้ ยาง ญา เย อางแบ แน�
13 ยาง ค่าลาว ตูม แล่ ชี่ แฮ้ ค่าลาว ซ่ีฺ เวอ ตือ แอ ป่ี ชียา้ง
ตูม แล่ชี�่ แน ชฺา้ง ออื ยางนา น้ีแม้แน ฮา้ว แง� �พาจาว
มาง จ่ีต่าง� แน� 14 มู่งท่า เวอ ตาฮา้น อางมู ออื ยางนา
อา่ม่อง อางป่อน ตา เค่ลืน ช�ี ยองมู น้ียา่ อางก่าอางตูม
พ้า อางป่อน อางเซิฺง่อางซฺ้าง ยา้ง ตูม แล่ คูช�ี 15 ยาง ม่าน
ป่อง โยเ้วอ มยาทาง ท่ืออาน ออ่กลืน ช�ี มยาทาง น้ียา่ ชฺา้ง
ไลเจ้อไลจาด ออืนา รบ ชา่ง เย� แน ยา ชฺา้ง แฮอ้อื นา ซฺ้าม
ตามทอ แฮง้ ไจ ฮูพลา แง� ยา ชฺา้ง ออืนา พาจาว ล่าท่ี อาง
จา มาง นืงบาค่า แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ีง� ยา ชฺา้ง พาจาว มาง
นา เม้อ ออืนา น่าง แง� โซนวา่ฮู ออื อา่งูน่ น่าง แต่ค่า แต่ง
แม้แน� 16ยาง ค่าลาว แน ป้องตู้ โยเ้วอ อางเม้ง แต้ม กาน
ชี น้ีแม้แน�
�ก่าซ้าด น้ีม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด จา ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ

แง
จ่ีวดีอางซ้ืง น้ีม้า อางจ้าวอางไน่ จา ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แง��
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17 ยาว กงา เท่วาด่า ท่ือองค์ มู่งน่ืง ท่า เวอ จูง จา นา
มยา้ง แอ� มู่งท่า เวอ ฮายา่ ปยา้ม กวา่ ออืนา น้ีแม้แน
จ่ี โฮก้ ม่า แง� �ลานปาว พาจาว มาง ล่ากาน อางฮื่อ ปอ
นู้เวอ ชอ้น ล้า คูโว� 18 ก่าซ้าด� ตาฮา้น ยอคา� ตาฮา้น�
อา่ม่อง� ชฺา้งอา่ม่องตา ออื แน ชฺา้ง คาโคลาโค� ชฺา้ง ยา่
เจ่น� ชฺา้ง ยา่เจ่น บ่าอา่ ออื� ชฺา้ง ล่าท่ี อางฮื่อ แน ชฺา้ง ล่า
ท่ี อางอี ออื อางม้า แฮง้ จฺ่า ลา คู โว��

19ยาว กงา ซ้าด อางไล้� ชฺา้งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด ออื แน
ยอง ตาฮา้น อางมู ออื ล้า ชอ้น กานา มยา้ง แอ� ไม้ อา่ม่อง
อางป่อน ตา มางนา แน ยาง ตาฮา้น ออืนา รบ ชา่ง นอ�
20 ยาว ซ้าด อางไล้ มางนา แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า
บ่าอา่ ออืนา ชู ยาว บี่ท่อ ค่ามตู่ อางฮื่อ กํามะถัน อางจฺ่อ โย้
เวอ อางแต่ แน จาน คลา แอ ป่ี ชี�่ พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้า
ม้า บ่าอา่ น้ีออื ซ้าด อางไล้ มาง ล้าก้า โยเ้วอ อางเลิง่ชฺา้งบ่า
ฮาตอกางออื ฮาย ช�ี พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า บ่าอา่ น้ี
ออื ชฺา้ง ซ้าด อางไล้ มาง อางชา่ จา ออืนา แน ชฺา้ง ซ้าด อาง
ไล้ มาง ฮูบ่ปาน แฮง้ บอกไว้ ออืนา จ้อบ ช�ี 21 ยาว อา่ม่อง
อางป่อน ตา มาง มือ ยาง ม่านป่อง เวอ มยาทาง ออ่กล้า ชี
ยา้ง ซ้าด อางไล้ มาง ตาฮา้น อางมู ออืนา โค ยา้ แซ่ ช�ี แน
ฮายา่ มู อมืมือ ชฺา้ง น้ีออื อางม้า ยา้ง จฺ่า ชี ก้อ ยา้เย�่

20
อางญ่าม 1,000 ปี ยา้ง

1 กงา เท่วาด่า ท่ือม่าง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มยา้ง
แอ� ยาง ล่าปู่ แฮ้ ค่ามตู่ นาบาตา น่า โย้เวอ กูนแจ ยา่ง
แน โซ่ อางฮื่อ ยา่ง ท่าม แล่ ชี�่ 2 ยา แปฮอ่ง ซาตานแด่ยา่
ยอคา ค้าแต้ เวอ จาย ชฺา้ง ออืนา โก้นก้าว มางนา ชู ชี ช�ี



ววิรณ์ 20:3 lvi ววิรณ์ 20:8

ยา แปฮอ่ง มางนา 1,000 ปี เย โซ่ พือ แล่ง ช�ี 3 ยาว เท่วา
ด่า มาง แปฮอ่ง มางนา ค่ามตู่ อางน่า เวอ จาน คลา แอ ป่ี
ช�ี ยาว ค่ามตู่ อางน่า ล้องก้อ ออ้ง ยา้ ยา่ง พี่ ยาว กูนแจ
แก่น แน ล้อง ยาว อางชา่ ชา่ ชี ช�ี ไม้ ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ออื
นา บ่าป่ี ออ่ก จ้อบ แอ ป่ี แน 1,000 ปี เย� ยาว 1,000 ปี
เคอ ยาว กาเทอ กาแน ตอ แง จ้า อางมล่าง แน บ่าตอ�

4ยาว กงา ต่างอี่ ด้ืงยา้ ออืเมอ ชฺา้ง ด้ืง จา นา มยา้ง แอ�
ยองมู น้ียา่ ล่าท่ี ต้าดต่อน ออื กงาบู้ ช�ี ยาว กงา พาจาว
มาง ชฺา้ง ออื อางค่องอางล้า ออืนา มยา้ง แอ� ยอ พาจาว
มาง จ่ีต่าง แน พระเยซู อางเลิง่ ม่าอู่บ ป่าวกวา่ ยาว ฮาก
อางตู่ ต่อน ชี ออื� ยองมู น้ียา่ ซ้าด อางไล้ แน ซ้าด อางไล้
มาง ฮูบ่ปาน มางนา บ่าบอกไว้ ป่ี คูเย� แน ซ้าด อางไล้ มาง
อางชา่ ยา่ง ยอง แมค้อง แน ยอง ล่าปู่ เวอ บ่าจา เย� ยอ
งมู ยา้ง ซ้ีฺ ยาว แต่ล้า แล่ ชี พระเยซูครสิต์ มาง ก้อง ท่ืงกงา่
แน ด้ืง ฮูพลา แง 1,000 ปี เย�

5-6 น้ียา่ ซ้ีฺ ยาว ครัง้ท่ี 1 แต่ล้า ยา่ง แน ชฺา้ง มู ซ้ีฺ ยาว ครัง้
ท่ี 1 แต่ล้า ชอีอื กยา่ง คูแง� ซ้ีฺ น้ียา่ ยอง อางมู นา เจิน้เจ้อ
บ่าฮา กงากา� ยองมู น้ียา่ พาจาว แน พระเยซูครสิต์ มางก้
อง ท่ืงกงา่ แน ปุโรหติ เพล่อ ฮูพลา แง 1,000 ปี� จ้า ชฺา้งซ้ีฺ
ท่ือบ่า จ้านล้า ชอีอื ซ้ีฺ ยาว บ่ากงา แต่ล้า กาซ้ืง 1,000 ปี ปูน
เมินญา�

ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง กาน ชยีา้ง
7 อางญ่าม 1,000 ปี แฮง้ ปูน ยาว� ซาตานแด่ยา่ยอคา

ค่ามตู่ นาบาตา น่า เวอ ล้อง ชี มางนา ตอ อ่อกล้า ป่ี แง�
8ยาว ชฺา้งอางเมิง นู้ ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ออืนา จ้อบ กวา่ แง�
อางเมิง ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง จอบ แฮ้ อางเม้ง จา แง น้ี
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แม้แน โกก แน มาโกก� ยา ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ออืนา ชอ้น
ยาว ซ่ือ รบ แล แง� ยองมู น้ียา่ นาบาตา บยา่ เย ทะเล เวอ
ไซ่ซ่ือ ออื ล่อ เย� 9 ชฺา้งอางเมิง เวอ ตาฮา้น อางมู ไลเจ้อไล
จาด ออื พาจาว มาง ชฺา้ง ลาก ออื อางเมิง โย้เวอ แวด ล้า
คูแง� จ้า ตาฮา้น อางมู น้ีออืนา มู่งท่า เวอ บี่ท่อ ออื กลา
จฺ่อ แง�

10 ซาตานแด่ยา่ยอคา ยองมู นา จ้อบ ชี มางนา กํามะถัน
บีท่่อ ค่ามตู่ เวอ ชู จาน แอ ป่ีง� ยาว บีท่่อ คล้าว โยเ้วอ ซ้าด
อางไล้ แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ม้าม้า บ่าอา่ ออื จา แง� ยอ
งมู คาโคลาโค น้ียา่ กูนืง กูค่ี ยา้เย่ ตูกพานลาบ้าบ คูแง�

ชฺา้งอางเมิง เวอ ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน ยา้ง
11 กงา พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ อางป่อน พาจาว มาง

ด้ืง จา นา มยา้ง แอ� ยาง ออ่ก มยา้ง ป่ี ล่าเมอ ชฺา้งอางเมิง
น้ืงชฺา่ แน มู่งท่า ยา่ง โปยว ชี เจิน้เจ้อ บ่าจ่าน ล้า� 12 ยาว
กงา ชฺา้ง ปีนแตปีนนา แน ชฺา้ง ปีนแตปีนนา บ่าอา่ ซ้ีฺ ชี ออื
นา มยา้ง แอ� พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า เวอ จูง จา
นา มยา้ง แอ� ยาว ปาบ ไลเลม พื้อออ่ก ชี ยาว ปาบ ท่ือเลม
จา แง� ปาบ น้ีเล่ม ยา่ ชฺา้ง พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จา
ออื อางเม้ง ยา่ง แต้ม กาน ช�ี จ้า ปาบ ท่ือบ่า ออื ชฺา้งซ้ีฺ ออื
อางแม่น แน บ่าแม่น ฮา ชี แฮง้ แต้ม กาน ช�ี ยาว พาจาว
ม้า ยองนา ต้าดต่อน แง ยอง ฮา ชี แฮง้ วา แน� 13 ทะเล
เวอ ชฺา้งซ้ีฺ ชี อมื พาจาว มาง ต้าดต่อนยา่ โยเ้วอ แล คู แง�
แน น้ืงชฺา่ท่า เวอ ซ้ีฺ ชอีอื คาตา ยา้ พาจาว มาง ต้าดต่อนยา่
โยเ้วอ แล คูง แง� ยาว พาจาว ม้า ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง เวอ ชฺา้งซ้ีฺ
มู ออืนา ต้าดต่อน ชี ยอง ฮายล้า ชี แม้แนยา้� 14แฮแ้ม้ฮา
ยาว ซ้ีฺ อางเลิง่ แน ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง ยา่ง บีท่่อ ค่ามตู่ เวอ จาน
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แอ ป่ี ช�ี บีท่่อ ค่ามตู่ ตี น้ีมาง ยา้เย่ ครัง้ท่ี 2 ซ้ีฺ ยา่ง� 15 อา่
ซ่าง จ่ีวดีปาบ โย้เวอ อางเม้ง บ่าจา แง บี่ท่อ ค่ามตู่ โย้เวอ
จาน แอ ป่ี แง�

21
เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซ่ืฺอ ยา่ง

1 แฮ้แม้ฮายยาว� กงา มู่งท่า อางซ่ืฺอ แน ชฺา้งอางเมิง
อางซ่ืฺอ ยา่ง มยา้ง แอ� ไม้ มู่งท่า อางอา้น แน ชฺา้งอางเมิง
อางอา้น ยา่ง โปยว ป้าน่อ แน ทะเล อมื บ่าจา กาน� 2 กงา
อางเมิง อางซ่ืฺอ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มยา้ง ชี น้ียา่� เยรูซาเล็ม
อางเมิง อางซ่ืฺอ พาจาว มาง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ แง� แน
อางเมิง น้ีเมิง ยา่ ซฺ้า ชี ญา� เจ้าสาว อางก่าอางตูม อางมาง
ตูม แล่ยาว เจ้าบ่าว มางนา ล่อ ลาบ แม้แน�

3 ยาว กงา พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ โยเ้วอ อางเซง บื้ง แน จ่ี
ลือ ป่ีง นา กงากยา่ แอ น้ีแม้แน� �ฮูปาว พาจาว มาง ยูม้ น้ี
ยา่ ชฺา้ง ออื ก้อง ด้ืง ลือ ญา เป� ยา ยอง ก้อง ด้ืง แง� ยองมู
น้ียา่ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง� พาจาว มาง ยอง ก้อง ด้ืง
ยอง พาจาว เพล่อ แง� 4พาจาว ม้า ยอง แมป้ือ แฮง้ โค ยา้
ซีด ป่ี แง� ยาว ซ้ีฺ อางเลิง่ ออื� บ่าม่อนบ่าซ่า ออื� อูง้ ฮา้ว
ออื แน ด้ากยา้ง ออื บ่าจา กาน� ไม้ ม้างม้าเจ้อ อางเลิง่ อา
งอา้น ตอล้า ชี ออื ปูน ป้าน่อ��

5 แฮ้แม้ฮายยาว� ต่างอี่ อางฮื่อ ด้ืง จา มาง จ่ี แง น้ีแม้
แน� �ฮู ปาว� กงา กูยา่งกูเจ้อ ยา้ อางซ่ืฺอ แต่งล้า แล่แอ�่
แน� ยาว ยาง จ่ี แล่ง แง น้ีแม้แน� �น้ีเลิง่ แต้ม ชี โว� จ่ี
ต่าง น้ีออื อางเจ่อ กงากา อางเลิง่ ม้าม้า เป��

6ยาว ยา กงานา จ่ี ชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �ล่ากาน ยา่ง เป้ิน
เซิฺง่ ญา� กงายา่ พาจาว ต่องก่า เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต่งล้า ชี
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มาง แน กูยา่งกูเจ้อ ฮาย เป้ินเซิฺง่ ป่ีชี่ มาง ยา้� อา่ซ่าง ล้าง
แบ่ แง กงา แฮม้างนา จ่ีวดี ล้างบ้อ แฮง้ ก้อ แน ต้าง ป่ี แน�
บ่ากงา วอื ต้าง แน� 7 ชฺา้ง ก่าจ่า ชอีอื น้ีออืเจอ โค ยา้ กงา
บู้ แง� แน กงา ยอง พาจาว มาง ยา้� ยาว ยองมู น้ียา่ กงา
อางยา่ เพล่อ แง��

8 �จ้า ชฺา้ง แค อางคา ออื� ชฺา้ง ยอง เจ่อ แฮง้ วี คูชี ออื�
ชฺา้ง บ่าแม่น ฮา ออื� ชฺา้ง นา แซ่ ออื� ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่
อางซี ฮา ออื� ชฺา้ง ก่าทา ไจ ออื� ชฺา้ง ฮูบ่ปาน นา บอกไว้
ออื� ชฺา้ง แล่จ้อบ ออื� ยองนา กํามะถัน บี่ท่อ ค่ามตู่ อาง
ฮื่อ อางจฺ่อ บีล่่าม ค่ืกค่ืก แน จา โยเ้วอ ด้ืง ป่ี แง� น้ียา่ ยอง
ครัง้ท่ี 2 ซ้ีฺ แล่ง ยา่ง เป� แน�

9 แฮ้แม้ฮายยาว� เท่วาด่า 7 องค์ คาน แตลา อางไล้ 7
เจ้อ ปล้ืง แน กาน ท่าม แล่ คูชี ออื อางมู โยเ้วอ เท่วาด่า ท่ือ
องค์ จา แง� กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �นู้ ล้า โว� กงา
แกะอางยา่ มาง เจ้าสาว มางนา ฮู ป่ี ล่าแน� แน�

10 ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือ
เมอ� เท่วาด่า มาง กงานา ตาแซ้ นาบาตา อางฮื่อ อางม
อง เวอ ซ่ืฺย แลน ล่าง� กงานา เยรูซาเล็ม อางเมิง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง แฮง้ ฮู ป่ี ล่าง� อางเมิง น้ีเมิง อามือ มู่งท่า เวอ
จาย ลู่งลือ แง� พาจาว มางก้อง จายลือ แง� 11อางเมิง โย้
เวอ พาจาว มาง ก้อง อางแปล้นอางซ้า ออ่กล้า แฮง้ ท่อ แป
ล้นซ้า ป่ี แง� อางแปล้นอางซ้า น้ียา่ เพชร� พลอย อางฮู่
อางคา� พลอย อางญูง อางแน้ แก้ว อางก้ืง แม้แน แปล้น
ซ้า แง� 12 อางเมิง แฮ้ ก้ามท้ือ อางฮื่อ อางมอง ล้องก้อ 12
อาน จา เย� ล้องก้อ ท่ืออาน โยเ้วอ เท่วาด่า กามาง กาองค์
กา แน จูง ล่อ แง� แน ล้องก้อ โยเ้วอ อสิราเอล อางเจ้อ 12
เจ้อ ออื อางเม้ง แฮง้ กาอาน กาเม้ง กาแน อางเม้ง แต้ม
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กาน ช�ี 13 ยาว ล้างม้าน ป่ากยา่� ต่องป่ี ป่ากยา่� มู่งน่ืงอ่
อกป่ากยา่ แน มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ โย้เวอ ล้องก้อ จา เย กา
ทิศ 3 อาน กาแน� 14 อางเมิง ก้ามท้ือ แฮ้ ลอบา 12 ซ่ือ ท่า
เวอ แต่ง ช�ี ลอบา กูซ่ือ โย้เวอ แกะอางยา่ มาง ศิษย์เอก
12 คู่น ออื อางเม้ง ยา้ง แต้ม กาน ช�ี

15 เท่วาด่า กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีม้า ค่าม ล่าไม เต เซฺ่อ ท่าม
แล่ ชี�่ ไม้ อางเมิง� ล้องก้อ แน ก้ามท้ือ แฮง้ เต เย� 16อาง
เมิง แฮ้ 4 แจ้ง แน แต่ง ชเีย� อางมอง แน อางกล้ือ น้ียา่
ท่ือเจ่อกานญา เย�่ เท่วาด่า มาง ล่าไม เต เซฺ่อ ยา่ง อางเมิง
อางกล้ือ อางม้อง อางมอง ยา่ง เต ชี 2, 200 กิโลเมตร เย
เต กงา ช�ี 17 เท่วาด่า มาง อางเมิง ปู้นก้ามท้ือ ยา่ง เต ชี
65 เมตร เย เต กงา ช�ี เท่วาด่า มาง เต น้ียา่ ชฺา้ง ออื เต
กาง ออื แม้แน ยา�

18 ก้ามท้ือ แฮ้ โมรา ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า ช�ี อางเมิง
น้ียา่ ค่าม อางเซิฺ่งอางซฺ้าง เวอ ไจ แต่งล้า ช�ี แก้ว แม้แน
ก้ืง แง� 19 ก้ามท้ือ ต่องก่า ลอบา 12 ซ่ือ จา แฮ้ เพชร แน
พลอย ออื แน กาบ่ากาเจ้อ ออื ก้อง จาย แต่งล้า ชี น้ีแม้
แน� ลอบา ท่ี 1 น้ียา่ โมรา ลอบา เย� ลอบา ท่ี 2 น้ียา่ พลอย
สีน้ําเงนิ เย� ลอบา ท่ี 3 น้ียา่ พลอย อางญูง เย� ลอบา ท่ี 4
น้ียา่ มรกต เย� 20ลอบา ท่ี 5 น้ียา่ โกเมน ลอบา เย� ลอบา
ท่ี 6 น้ียา่ ทับทิม เย ลอบา ท่ี 7 น้ียา่ บุษราคัม อางปล้าง เย
ลอบา ท่ี 8 น้ียา่ นิล สีน้ําเงนิ ญูง แน เย� ลอบา ท่ี 9 น้ียา่
บุษราคัม อางก้ืง เย ลอบา ท่ี 10 น้ียา่ หยก เย ลอบา ท่ี 11
น้ียา่ นิล เย ลอบา ท่ี 12 น้ียา่ พลอย สีม่วง เย�

21 ล้องก้อ 12 อาน แฮ้ ไข่มุก อางฮื่อ 12 ซ่ือ เวอ แต่งล้า
ช�ี ล้องก้อ กาอาน กาซ่ือ กาแน� ยาว อางเมิง เวอ แก้บ้า
น้ียา่ ค่าม อางเซิฺง่ เวอ แต่งล้า แง แก้ว แม้แน ก้ืง แง�
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22 จ้า กงา อางเมิง โย้เวอ โบสถ์อางฮื่อ นา บ่ามยา่ง เป�
ไม้ พาจาว จ่ีวีดอางซ้ืง ล่าท่ี อางจา เลิน่เลิน่ มาง แน แกะ
อางยา่ มางเยด่ โย้เวอ ด้ืง ป้าน่อ� 23 น้ีเมิง ยา่ มู่งน่ืง แน
อู่ลา ก้อง อางแปล้นอางซ้า แฮง้ บ่าไจ เวมิ อางกงา ยา้�
ไม้ พาจาว มาง ล่าท่ี ยา่ง น้ีเมิง นา ฮาย แปล้น ป่ี ป้าน่อ�
แน แกะอางยา่ ม้า น้ีเมิง ก้องเวอ กู่มบี่ท่อ มาง แน ท่ือชา่ง
กานญา� 24 ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออื อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ
ด้ืง คูแง� แน ชฺา้งอางเมิง เวอ ก่าซ้าด ออื ค่าตอง อางเกิ่
งอางก้อ อางฮู่ อางจา น้ีง อางเมิง นู้เวอ ฮา้น ออ้งล้า แง�
25 อางเมิง ล้องก้อ น้ียา่ กูญ่าม ยา้ พอง แง� ไม้ อางเมิง
โย้ มู่งค่ี บ่าจา วา� 26 ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออื ค่าตอง อางเกิ่
งอางก้อ อางฮู่ อางจา น้ีง อางเมิง นู้เวอ ฮา้น ออ้งล้า แง�
27 ยาว ม้างม้าเจ้อ บ่าเซิฺง่บ่าซฺ่าง ออื แน ชฺา้ง ซฺ่าจอ เกิง่ ฮา
ชี ออื� จ้อบ อางคา ออื บ่าออ่ง แล ตอ กา� ชฺา้ง อางอ้อง
แล กงากาง ออืยา่� แกะอางยา่ มาง จ่ีวดี ปาบ เวอ อางเม้ง
จา อนืญา อางออ้ง แล ตอ กาแน�

22

ล้างบ้า จ่ีวดี ป่ี ยา้ง
1 แฮ้แม้ฮายยาว� เท่วาด่า ม่าง กงานา ล้างบ้า จ่ีวดี ป่ี

แฮง้ ฮู ป่ี ล่าง� ล้าง น้ียา่ แก้ว แม้แน ก้ืง แง� พาจาว มาง
ต่างอี่ อางฮื่อ แน แกะอางยา่ มาง ด้ืงยา้ โยเ้วอ ออ่กล้า แง�
2 อางเมิง แก้บ้า ก้องน้ืง เวอ ปูย แอ แง� ล้างบ้า ก่องทาง
2 ปล่าก โยเ้วอ จืฺงจ้ืฺง จ่ีวดี ป่ี ออื จา แง� อางซ่ือ 12 เจ้อ ซ่ือ
แง กาลา กาเจ้อ กาแน ซ่ือ แง� จ้า อางพ่า น้ียา่ ชฺา้ง กูเจ้
อกูจาด ออืนา พ่าญาด ยา แง�
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3 น้ีเมิง ก้อง เจิน้เจ้อ บ่าจา พาจาว มาง บ่าซอ แน� พา
จาว มาง แน แกะอางยา่ มาง ต่างอี่ อางฮื่อ น้ียา่ นู้เวอ ยา้
จา แง� ยาว เยด่ ยา่เจ่น ออื เยด่นา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ป่ี
คูแง� 4 ยองมู น้ียา่ ยาง แมก่า แฮง้ กงามยา้ง แง� แน
ยาง อางเม้ง น้ียา่ ยอง แมค้อง เวอ จา แง� 5 มู่งค่ี บ่าจา
แล่ก้าน� อา่ซ่าง มาง กู่มบี่ท่อ แน มู่งน่ืง เวอ อางแปล้น
อางซ้า ออื บ่ากงา ซ้ี กาน� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า ยองนา อาง
แปล้นอางซ้า เพล่อ ป่ี มาง น้อ� ยองมู น้ียา่ กูยา่งกูเจ้อ ออื
ฮูพลา แล คูแง�

6ยาว เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง น้ีแม้แน� �จ่ีต่าง น้ีออื
อางเจ่อ กงากา อางเลิง่ ม้าม้า เป� พาจาว จ่ีวดีอางซ้ืง น้ีม้า
พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง
ยา้ง ป่ี ยาว ยาง เท่วาด่า ออืนา ซฺา แอ ป่ีชี�่ ไม้ ยาง ยา่เจ่น
ออืนา ม่ายแบ ป่ี แนนอ� บ่ามล่าง นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิง่ ตอ
ล้า แง� แน�

7 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี แง� �ฮู ปาว� กงา บ่า
มล่าง นู้ยา้ ลือ แง� ชฺา้ง ปาบ น้ี ปาบ ก้อง เวอ อางเลิง่
แต้ม ชี ชี ออื กงากยา่ ยาว น้า จ่าง ออื� กงา ยองนา
ก่ามป่อน ป่ี แง� แน�
8 กงา ยอหน์ ม้างม้าเจ้อ น้ีออื กงากยา่ กงามยา้ง ชี มาง

ยา้เป� ยาว กงากยา่ กงามยา้ง โค ยาว กงาม มือ เท่วาด่า
กงานา ม้างม้าเจ้อ ฮา มยา้ง ป่ี ล่า ชี่ มาง ล่าค่ือ โย้เวอ ป่า
ตูคู บอกแป่ก ไว้ แอ� 9 จ้า เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง น้ี
แม้แน� �แฮแ้ม้ บ่าฮา โจ� ไม้ กงา พาจาว มางนา ล่ากาน
วา่ ป่ี แง นาง แน พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื แน ชฺา้ง ปาบ น้ี
บาป ก้อง จ่ีต่าง แฮง้ น้าจ่าง ออื แม้แน ยา้� แฮแ้ม้แนยาว
นาง มือ พาจาว มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ปาว�� แน�

10 ยาว ยาง กงานา จ่ีชา่ง ล่าง น้ีแม้แน� �ปาบ น้ี บาป
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ก้อง อางเลิง่ แบ ชี่ออื บ่ากอ ชี โจ� ไม้ อางเลิง่ น้ีออื ชา ตอ
ล้า ยา่ง ชา เคอ ลาน ญา เป� 11 ชฺา้ง อางซี ฮา คูง ออืนา
ตอย อางซี ฮา แล ป่ี โว� ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่อางซีอางบล่า
บ ฮา ออืนา ป้องก้า อางเลิ่งอางซีอางบล่าบ ฮา แล ป่ี โว�
ยาว ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ออื ยองนา แฮแ้ม้ ยา้ ฮา แล
ป่ี โว� แน ชฺา้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ออืนา ยองนา ชฺา้ง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง เพล่อ แล ป่ี โว�� แน�

12 ยาว พระเยซู มือ น้ีแม้แน จ่ี ชี่ เย� �แม่น แน น้า
โว� กงา บ่ามล่าง นู้เวอ ยา้ ลือ แง� ยาว รางวลั แฮง้
ฮา้น ลือ แง� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ฮา้น ป่ี ลือ แง ยอง ฮา ชี แฮง้
วา ยา้� 13 กงายา่ พาจาว ต่องก่า เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต่ง
ล้า ชี มาง แน กูยา่งกูเจ้อ ฮาย เป้ินเซิฺง่ ป่ีชี่ มาง ยา้��
14 ชฺา้ง นืงบา เซิฺง่ซฺ้าง แน จา ชี่ ออื เวอ จาบื่อด้ืงบื้อ แน

จา คู โว� นอ ค่าตอง ค่าลาว อางเง้ ออื เซิฺง่ซฺ้าง แน จาว
ยาว ตูม แล่ ชี่ ออื แม้แนยา้� นองมู น้ียา่ จืฺงจ้ืฺง จ่ีวดี ป่ี มาง
อางซ่ือ แฮง้ อางจฺ่า กงากา� แน อางเมิง ล้องก้อ โยเ้วอ ยอ่
ออ้งแล อางกงา� 15 จ้า ชฺา้ง ก่าทา ไจ ออื ป้องก้า อางเลิง่
อางซี ฮา ออื ชฺา้ง ฮากนา แซ่ ออื ชฺา้ง ฮูบ่ปาน นา บอกไว้ ออื
แน ชฺา้ง กูเทอ แน จ้อบ อางคา ออื ยองมู น้ียา่ มู่งท่า อาง
เมิง อางเง้ เวอ กงาด้ืง แง�

16 กงา พระเยซู มาง เป� กงา เท่วาด่า ซฺาลือ ป่ี แอ�่
อางเลิง่ น้ีออื นองมู โบสถ์ โยเ้วอ จา ออืนา ม่ายแบ ป่ี ล่าง�
กงา ก่าซ้าด ดาวดิ อางเจ้อ เวอ ซ้ืบลือ แอ� กงา ซอทา เวอ
อูก่ื่อ อางแปล้นอางซ้า มาง แม้แน เป�

17 อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง แน เจ้าสาว มาง เยด่
จ่ี แง น้ีแม้แน� �ลาน ปาว�� ชฺา้ง น้ีเลิง่ กงากยา่ ชี ออื น้ี
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แม้แน จ่ี คู โว� �ลาน ปาว�� แน� อา่ซ่าง ล้างต้าง ซ้ี แง
ลาน โว� อา่ซ่าง กงาซ้ี แง� ล้าง จ่ีวดี ป่ี น้ีง กงาบู้ แง� พลู้
บ่ากงา ไจ วื้อ แน�

18 กงา ยอหน์ เป� ชฺา้ง คาโคลาโค ปาบ น้ี ปาบ ก้อง จ่ี
ต่าง มอ ชี ชี แฮง้ กงากยา่ ชีอ่อื เวอ� แม่น แน อางโต แล่ม
แล่ คูโว� นอง อางมู นู้เวอ อา่ซ่าง จ่ีต่าง นู้ อางเลิง่ ม้าม้า
บ่าอา่ ออื บาป น้ี ปาบ ก้อง แต้ม กาน แล่แง� พาจาว ม้า
แฮม้างนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง ปาบ โยเ้วอ อางเลิง่ อางไล้ แต้ม ชี
ชี แฮง้แม้แน� 19 จ้า อา่ซ่าง ปาบ นู้ จ่ีต่าง ม่ายแบ ป่ีง ออื
ต่อนออ่ก แง� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา จืฺงจ้ืฺง จ่ีวดี ป่ี อาง
ซ่ือ แฮง้ บ่าป่ี จฺ่า� แน อางเมิง อางเซิฺง่อางซฺ้าง โย้ บ่าป่ี ออ้ง
แล� ปาบ น้ีปาบ ก้อง แต้ม ชี ชี แม้แน ยา้�

20ยาวพระเยซู ปาบ น้ี ปาบ ก้อง อางเลิง่ คาโคลาโคแต้ม
ชี น้ีง อางเลิง่ ม้าม้า แน กงูนา ฮายแบ ป่ี ล่าง ม้า� น้ีแม้ จ่ี
แง� �กงา่คางญา กงา บ่ามล่าง นู้เวอ ยา้ พ่าวลือ แง� แน�
อางอา้ยา้� พระเยซู จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ พ่าวลืน ปาว�

21 พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� นาง ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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