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เปาโล โรม อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
ออืนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ยา้ง

โรม
โจ้ดมาย น้ีม้า เปาโล โรมชฺา้ง ออืนา แต้ม เคอ แง� ยาง

โจ้ดมาย แต้ม ชี น้ียา่ โจ้ดมาย น้ี มาง ยา้ ม้อง เลิน่เลิน่ แง�
แน โจ้ดมาย น้ี ม้า จองไจ อางจา เป� เปาโล โรม อางเมิง
เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ แต้ม เคอ เมอ�
ยา โรม อางเมิง เวอ บ่ากงา แล กางซ้ืง เป� แฮญ้่ามเมอ ปี
ค� ศ� 57 นาตู (พ� ศ� 601). แฮเ้มอ เวอ ยา โครนิธ์ อาง
เมิง โย้เวอ ด้ืง แง� ยา เยง้ แง� เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ
แล ยาว น่อง โย้เวอ โรม อางเมิง บ่อ แล แงแน� โจ้ดมาย
โยเ้วอ ยา โรมชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ชฺา้ง
กูเจ้อกูจาด ออืนา ป่ี แฮง้ ม่ายแบ ป่ี แง� แน โจ้ดมาย น้ี
ม่าย แบ ป่ีง� กงู ล้อแม้แน อางบล่าบ กงาปูน มู่งท่า เวอ
กงาด้ืง แล แงแน�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงา เปาโล พระเยซูครสิต์ ยา่เจ่น ม่าง เป� พาจาว

ม้า กงานา แช้ ศิษย์เอก เพล่อ ป่ี ล่าแง� แน กงานา ม่าย
อางเลิง่ อางแม่น ยางก้อง จายลือ ชี แฮง้ ป่าว ป่ี ล่าแง�
2 พาจาวจ่ี ต่าง จ่ีแต่นฮู ออืยา่ ค้าแต้ เวอ มล่าง คางญ้า
พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ช�ี พาจาว ม้า ก่ามค่าน ป่ี ช�ี
ยา กาญ่าม เวอ ชฺา้ง ออืนา อางเลิง่ อางแม่น ป่ี แงแน�
3 อางเลิง่ อางแม่น น้ียา่ พาจาวอางยา่ ม่าง อางเลิง่ ยา่ง
เป� ยา พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง เพล่อ ชี มาง ยา้�
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ยา ก่าซ้าด ดาวดิ อางเจ้อ โย้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี 4 พาจาว
ม้ายา่ พระเยซู ซ้ีฺ ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง
ล่าท่ี แฮง้ ไจ ยางนา ฮา แต่ลา แล่ ป่ีชี�่ ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา ฮา มยา้ง ป่ี แง� พระเยซู พาจาวอางยา่ ม้าม้า แน�
5 พาจาว ม้า กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่า ปาปาย พระเยซู
ศิษยเ์อก เพล่อ ป่ี ล่าแง� ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ฮา พาจาว
มางนา นืงบาชี ป่ี แง� แน เจ่อ ป่ี แง แนนอ� กงา ล่ากาน น้ี
มาง วา่ ชี น้ียา่� ไม้ พระเยซูครสิต์ นา นาบท้ือ แฮง้ ปาปาย
ยา้เป� 6 ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ นอง คาตา ยา้� แน พาจาว ม้า
นองนา แช้ พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง เป�

7 โจ้ดมาย น้ีม้า กงายา่ นองมู คาโคลาโค โรม อางเมิง โย้
เวอ ด้ืง คูชี ออืนา แต้ม เคอ ล่าแง� นอยา่ ชฺา้ง พาจาว มาง
ลาก ออืยา้� แน แช้ ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี่ ออืยา้�

พาจาว กงู อางโบง้ มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้
ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

เปาโล พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา ยา้ง
8 ต่องก่าต่าง นู้เวอ กงายา่ กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ

ฮา นองนา ป่ี ล่า ปานา เป� แน กงายา่ พาจาว มางนา
ขอบคุณ ฮา เมอ� พระเยซูครสิต์ อางเม้ง น้ีง ไจ ขอบคุณ
ฮา แง� ไม้ ชฺา้ง ออืยา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่อด ยา้ นอง เจ่อ
อางเลิง่ แฮง้ จ่ี ลางกา แง� 9 พาจาว ม้า อางแบ ยา้ กงา จ่ี
น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน� พาจาว น้ีมาง ยา้เป กงา แฮง่ โค
ก่ามกืด โค แน ล่ากาน วา่ ป่ีชี่ ม้า� กงา ยาง อางยา่ ม่าง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว แง� พาจาว ม้า อางแบ ยา้�
กงา นองนา บ่าลู่ม ล่าแน� 10 กงา อธษิฐาน ฮา เมอ� กงา
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กูเทอ ยา้ พาจาว มางนา ป้า แง� จาวา่แน ยาง นืงบาจาบ
ยาว กงานา ท่ือนืงบ่าอา่ยาวท่ือนืง นู้เวอ นองนา กงาบ่อซฺ้า
แอ ป่ี ล่าปาว แน� น้ีแม้แนยาว บ่ามล่าง ยา้ กงา นองนา
บ่อซฺ้า ลือ ล่าแง� 11 ไม้ กงา นองนา นาบาตา ยา้ มยา้ง ล่า
ซ้ีแง� กงา นองนา อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางก้
อง ก่ามป่อน จายลือ ชี แฮง้ เป่ิง ป่ี ล่าแน� ไม้ นองนา ฮาย
นืงบาแฮง่ จา บยา่ เค่ ป่ี ล่า คาไล� 12 กงู มยา้ง ลางกา เมอ
กงูมู คาโคลาโค น้ีง มือ ท่ืงกงา่ ยา้ จองไจ กงา คูแง� ไม้
กงา นองนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าแง� แน นองมู น้ีง มือ กงานา
นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าแง� 13 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา
นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� กงา นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่าแงแน
เยง้ ชี ไลเทอ เคิน ญา แน� ไม้ กงา นองก้อง ท่ืงกงา่ แน
ด้ืง เมอ� นองนา ปล่อง อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ ป่ี
ล่าแง แนนอ� กงา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ปล่อง ล้า ชี แฮง้แม้
แน� จ้า ม้างม้าเจ้อ จา แง� กงานา ฮา นองนา บ่าป่ี ซฺ้า
แล ล่า กงา กาแน� 14 กงายา่ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา จาม
ปีน ยา้ พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงาป่าว ม่า แง� ต่ืง
ฮาก อางเจ้ออางจาด ออืนา คาตา ยา้� แน ชฺา้ง อางไล่ อาง
แบ แน บ่าแบ ออืนา คาตา ยา้� 15 น้ีงยา้เป กงา นองมู โรม
อางเมิง เวอ ด้ืง คูชี ออืนา อางเลิง่ อางแม่น น้ีง ป่าว ม่า ล่า
ซ่ีง น้ียา่�

อางเลิง่ อางแม่น ล่าท่ี ยา่ง
16 กงายา่ อางเลิง่ อางแม่น น้ีงนา บ่าซ่าจอ� ไม้ อางเลิง่

อางแม่น น้ียา่ พาจาว มาง ล่าท่ี ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา นื
งบาชี คูชี ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ี ยา้ง ยา้เป� แน ต่อ
งก่า เวอ ยวิชฺา้ง ออืนา ปล่อง เปิน แง� ยาว น่อง โยเ้วอ ยวิ



โรม 1:17 iv โรม 1:21

ชฺา้งบ่าอา่ ออืนา คาตา ยา้ ปล่อง แง� 17 ไม้ อางเลิง่ อาง
แม่น แฮ้ยา่ ฮาย แบ ป่ีง� กงูมู น้ียา่ บ้าเจอ ล้อแมฮาย พา
จาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ ป่ี แงแน� จ้า กงูมู น้ียา่ ท่ือยา่ง
น้ีงญา กงาฮา คูแง� แน กงู ท่ือยา่ง กงาฮา แฮ้ยา่ พาจาว
มางนา นืงบาชี แฮง้ยา้ เป� พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม ชี ชี แฮง้
แม้แน ยา้� พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�อา่ซ่าง พาจาว มางนา นืงบาชี แง� ยา พาจาว มาง ชฺา้ง

กงาเพล่อ แง� แน จ่ีวดีม้าม้า กงาบู้ แง� แน�✡

ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ ชฺา้ง อางบล่าบ
18 พาจาว มู่งท่า ด้ืง ม้า ยาง นืงบาค่า แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ฮา

มยา้ง ป่ี แง� ยา ชฺา้ง ออื อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา แน ยาง
นา ลู้ม ชี แฮง้นา นืงบาค่า แงแน� ยอง น้ีแม้ ฮา คูง น้ียา่
พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา โชง ชี แง� ชฺา้ง ออืนา
บ่าป่ี แบ แน� 19-20 พาจาว มาง นืงบาค่า น้ียา่� ไม้ ชฺา้ง ออื
พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง แต่ง ชี แฮ้เมอ จาย� พาจาว มาง
มู่ง แน กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี ออื กงามยา้ง คู ป้าน่อ� ชฺา้ง ออื
ยา่ กงามยา้ง คูงญ้า� พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง แต่ง ชี มาง
ยา้� แน พาจาว มาง ล่าท่ี แฮย้า่ บ้าเจอล้อแม้ จา� แน พา
จาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง น้ียา่ น้ี
แม้แน บ่าจ่ี กงากา กาน� �พาจาว น้ียา่ ม้าม้า แน บ่าจา�
ไม้ พาจาว มางนา บ่าฮูมยา้ง กงากา� ยาว พาจาว ม้า บ้า
เจอฮา กงูนา นืงบาค่า ล่าแง�� แน� 21 ไม้ ยอ พาจาว มาง
นา อางแบกงากา คูยา้� จ้า ยอ พาจาว มางนา บ่านาบบ่า
ท่ือ คู� ยาง พาจาว เพล่อ ชี แฮง้นา ซู้ม แน� ยาว ยอ พา
จาว มางนา ขอบคุณ บ่าฮา คู� จ้า ยอ อางเลิง่ จองไจ บ่าจา
ออื เยง้ คูแง� แน ยอง นืงบา คล้าว เวอ ก่ามกืด แฮง้ ซืก
✡ 1:17 1:17 ฮาบากุก 2:4
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ซาก ช�ี 22 ยองมู น้ียา่ จ่ี คูแง� ยอ ชฺา้ง อางแอ้น วีไ่ซป้าน
ญา อางจา คูแน� จ้า กานแตว ยอ ชฺา้ง อางจ่าง กานแอ�
23 ยองมู น้ียา่ พาจาว ม้าม้า ซ้ีฺ นืง บ่าจา มางนา บ่า บอกไว้
คู� จ้า ยอยา่ ม้างม้าเจ้อ ซ้ีฺ นืง อางจา ออื ฮูบ่ปาน ออืนา
บอกไว้ คูแง� ม้างม้าเจ้อ ซ้ีฺ นืง อางจา แฮย้า่ ชฺา้ง� ฮายา่�
ซ้าด ต่อ โจง กวา่ ออื แน ซ้าด กาบ่ากาเจ้อ ออื ยา้เป�

24 น้ีงยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ตอย อางเลิง่ บ่าแม่น
อางโซอางซา ชา่ คาแม้แน ชี ออื ฮา ป่ีชี่ น้ียา่� ยอง นืงบา
คล้าว เวอ ตานฮา จา ชี แฮง้ วา แน� แฮง้ยา้ ยองมู โย้เวอ
ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง� 25 ยองมู น้ียา่
พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ อางเลิง่ ม้าม้าบ่าอา่ แฮง้
นา ไคล่ ช�ี ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี ออื
ยา่เจ่น เพล่อ บอกไว้ คูแง� จ้า ยอ พาจาว กูยา่งกูเจ้อ แต่ง
ชี มาง ยา่เจ่น บ่าเพล่อ คู� แน ยางนา บ่าบอกไว้ คู� พา
จาว น้ี มางนา สรรเสรญิ ฮา แล แฮง้ยา้ ซูม แง� อาเมน�

26 แฮง้ยา้ พาจาว มาง ยอง นืงบา คล้าว โย้เวอ ตานฮา
ซฺ่าจอ คาแม้แน ชี่ ออื ตอย จา ป่ีชี�่ ยองมู โย้เวอ ค่าบายา่
ออืยา่ ค่าพ่าย่า ก้อง บ่า ออ่ง ยู่ด้ืง แล คู� จ้า ยองมู น้ียา่
ค่าบายา่ต่องค่าบายา่ แน ยู่ด้ืง ลางกา แง� แน ยอ ป้องก้า
อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ ออื ฮา แล่ คูช�ี 27 ยอ
งมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า อมื ท่ือชา่งกานญา� ยองมู น้ียา่ ค่าบา
ยา่ ก้อง บ่า ออ่ง ยู่ด้ืง แล คู� จ้า ยองมู น้ียา่ ค่าพ่าย่าต่อง
ค่าพ่ายา่ แน ยูด้ื่ง ลางกา ช�ี แน ยองมู น้ียา่ ค่าพ่ายา่ อางมู
โยเ้วอ อางเลิง่ ซ่าจอเกิง่ ชา่ คาแม้แน ชี่ ออื ฮาย คูช�ี ยอง
วีบ่่ากกงาไจ คูง แฮย้า่ ยอง อางโต ด้ากยา้ง แฮง้ยา้ เป� ไม้
ยอ อางเลิง่ อางซี ฮาย คู ป้าน่อ�
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28 ไม้ ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบน
ยาว บ่าจาม ชี คู� แฮง้ยา้ พาจาว มาง ยอง ก่ามกืด แฮง้
นา อางเลิง่ บ่าแม่น ออื ตอย เยง้ ป่ีชี�่ น้ีงยา้ ยองมู แฮง้
อางเลิง่ บ่าฮา แจ กาง ออื ฮา คูแง� 29 ยองมู น้ียา่ อางเลิง่
บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ ออื ปล้ืง ยา้ จา แง� ยองมู น้ียา่ ตาน
ฮา แน เจอค้อย กาแง� แซ่เตอ กาแง� ซีแล กาแง� จ้อบ
กาแง� เม้อ กาแง� ค่าว จ่ี กาแง� 30 แน จ่ีซ้อ ซีแล กา ป่ี
แง� ยองมู น้ียา่ พาจาว มางนา เม้อ คูแง� แน ออ่นจ่า
แล่ง� ยอ ฮื่อจ่าแล่ง แน อูจ่้าแล่ง� ยองมู น้ียา่ อางเลิง่ บ่า
แม่น อา่ซ่าง มาง บ่าฮา กางซ้ืง ออื เยง้ ฮา คูแง� ยองมู น้ี
ยา่ อางบา อางโบ้ง ม่าอูบ่ นา บ่าน่า จ่า คู� 31 ยองมู น้ียา่ วี่
ไซป้านญา บ่าจา คู� ยอ ค่าตอง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮง้แม้แน
บ่าฮา เค่ คู� ยอ บ่าลาก ลางกา แน ซ่ืงกงา่บ่ากยา่ ลางกา�
32 ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา น้ีแม้แน
อางแบ คูยา้� ชฺา้ง อางเลิง่ น้ีออืเจ้อ ฮา คูชี ออืยา่� ซ้ีฺ ก้อม้
อก ยา้ แน� ยองมู น้ียา่ ค่าตอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา เวมิ บ่า
ตืก� จ้า ฮาก อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คูชี ออืนา คาตา ยา้ โญก
จ่าญ่อจ่าง�

2
พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา กงา่เกิง้ แน วีบ่่ากไจ ป่ีง ยา้ง

1นอง เวอ� นองมู น้ียา่ ฮาก แม้แน อางบล่าบ บ่ากงา ฮา
แน บ่าจ่ี คูโจ� ไม้ นอง ฮากนา ต้าดต่อน เมอ นอ ค่าตอง
อางโต แฮง้นา ต้าดต่อน จ่า แล่ชี่ แน ท่ือชา่งกานญา� ไม้
นองมู น้ีง มือ แฮ้แม้แนยา้ อางบล่าบ ฮา คูช�ี 2 อามือ กงู
อางแบ คูยา้� พาจาว ม้ายา่ อางกงา่อางเกิง ยา้ ยาง ชฺา้ง
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อางบล่าบ ฮา ชี ออืนา อางซี ต้าดต่อน ชี แฮย้า่ แน� 3 นอง
เวอ� นองมู น้ียา่ ชฺา้ง แฮ้แม้ ฮา ชี ออืนา อางซี ต้าดต่อน
คูแง� จ้า นองมู น้ีง ท่ือชา่งกานญา อางบล่าบ ฮา คูช�ี นอ
เยง้ คูง ล่า พาจาว มาง นองนา วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าง แฮง้ อางฮื่น
ปูน กาแน� 4 นองมู น้ียา่ พาจาว มาง นองนา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ล่าง แฮง้ แน โอด้ ล่าง แฮง้นา ฮูยา้ คูง ลา� แน นอ
พาจาว มาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง แฮง้นา บ่าต่ีนบ่า
ต่อง คูลา� ยาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง น้ียา่� ไม้ นอง
นา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮง้ วา่ง ป่ี ล่าง แนนอ�

5 จ้า นองมู น้ียา่ อางล้ืกอางล้าน แน อางบล่าบ ฮา แฮง้
บ่าต่ือวา่ง กา� น้ีแม้แนยาว นอ ค่าตอง อางโต แฮง้ วีบ่่าก
ชอ้น ชี จ่าแล่ง� ยาว นอ พาจาว มาง อางซี ต้าดต่อน แฮนื้ง
เวอ วี่บ่ากกงาไจ แง� แน แฮนื้ง เวอ นอ กงามยา้ง คูแง�
พาจาว ม้า นอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา นืงบาค่า แง� แน
ยา กงา่เกิง้ ยา้ ต้าดต่อน แงแน� 6 พาจาว ม้า นองมู คาโค
ลาโค แฮง้นา ต้าดต่อน ล่าแง� นอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง�
แฮ้แม้ ยา้ กงาบู้ คูแง� 7 อา่ซ่าง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แล
แล่แง� ไม้ พาจาว มางนา ยางนา โญกจ่าญ่อจ่า ป่ี ซ้ี ยาว
ปาปาย� แน จ่ีวีดม้าม้า กงา ซ้ี ยาว ปาปาย แน� พาจาว
มาง ชฺา้ง แฮ้มางนา ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล
ป่ี แง� 8 จ้า อา่ซ่าง ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา ซ้ี แง� แน
อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง แฮง้นา บ่าต่ือ ฮา เค่ กา แง� จ้า
ปีน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แง� พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้มางนา
นืงบาค่า แง� แน ยางนา วี่บ่ากไจ ป่ี แง� 9 ชฺา้ง อางเลิง่
บ่าแม่น ฮา ออืยา่ กงาตูกกงาพาน คูแง� แน ด้ากยา้ง ลา
บ้าบ แง� ยาว อางเลิง่ น้ีออื ยา่ ยวิชฺา้ง ออื ก้อง ตอล้า เปิน
แง� ยาว น่อง โยเ้วอ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง คาตา ยา้ ตอล้า
แง� 10 จ้า ชฺา้ง คาโคลาโค อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี ออืยา่
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พาจาว มาง โญกจ่าญ่อจ่า แง� แน แม่น ยา้ กงาจากงาด้ืง
แง� ยาว อางเลิง่ น้ี ออืยา่ ยวิชฺา้ง ออื ก้อง ตอล้า เปิน แง�
ยาว น่อง โยเ้วอ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ก้อง คาตา ยา้ ตอล้า แง�
11 ไม้ พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา กงา่เกิง้ แน ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ
ป่ี แง� แน ยา อา่ซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี่ เป�

12 ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้
นา บ่าแบกงากา เวมิ� ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ ยองนา ก่างพ
ยา แง� ยาว ยวิชฺา้ง พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว อางแบก
งา กาง แฮ้ออืยา่ ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ วีบ่่ากกงาไจ แง�
อางล้ีบอางล่าว แฮง้แม้แน ยา้� 13 พาจาว มาง อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้ ด้ืง น้า ซฺ้อก น้ียา่� พาจาว มาง ชฺา้ง บ่าฮาย เพล่อ
ป่ี กงากา� จ้า พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮายเค่ น้ี
ยา่ กงูนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าง เป� 14 ชฺา้ง
แฮอ้อื โมเสส อางล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่าจา แฮย้า่� ไม้ ยอ ยวิ
ชฺา้ง บ่ากงา เกิด้ เพล่อ ลือ คูวา� จ้า ยอ อางล้ีบอางล่าว แฮ้
มาง ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน ฮา เค่ คูแง� น้ีแม้แนยาว ยองมู
น้ียา่� ค่าตอง อางโต โยเ้วอ อางล้ีบอางล่าว แฮม้าง อางจา
คูยา้� 15 ชฺา้ง น้ีออื ฮาย มยา้ง ป่ี แง อางล้ีบอางล่าว โย้เวอ
ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮ้ยา่ ยอง นืงบา โย้เวอ จา แงแน� ยาว น้ียา่
ยอง นืงบา อางซี อางกงา่อางเกิง ม่ายแบ ป่ี แฮง้นา แบ ป่ี
แง� 16 น้ีเลิง่ยา่ พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ นา ไจ ชฺา้ง ออื
อางเลิง่ อางโชฺง แฮง้นา ต้าดต่อน ป่ี แฮนื้ง เวอ ตอล้า แง�
กงา นองนา อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า ล่าชี่ โย้เวอ จ่ี ชี ชี
แฮง้แม้แน ยา้เป�

พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว ยา่ง
17 ยวิชฺา้ง ออื เวอ� นอ เยง้ คูแง จาวา่แน นอง พาจาว

มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา ฮา เค่ ยาว� นอ อางบล่าบ กงา
ปูน แล่ คูแง แน� นอ จ่ี โอด่ คูแง พาจาว ม้า นองนา แช้
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ยู้ ล่าชี่ แน� 18-20 นอ อางแบ คูยา้ พาจาว ม้า นองนา ชฺา้ง
ล้อออืเจ้อ เพล่อ ป่ี ล่า ซ้ี แง� แน พาจาว ม้า บ้าเจอ กงา
ซ้ี แงแน� นอ อางเย้ง กงา กาย้า อางเลิง่ ล้อ เลิง่ กงา่เกิง้
แงแน� จาวา่แน นอง น้ีแม้แน เยง้ คูยาว� นอยา่ ชฺา้งแม
ปอ ออืนา แก้บ้า ซ่ืฺยแล ฮู ออื ยา้� แน ชฺา้ง อางวื้ง เวอ ด้ืง ชี
ออืนา อางแปล้นอางซ้า ท่อ ป่ี ฮู ออื ยา้� แน ชฺา้ง อางจ่าง
ออืนา ม่าอู่บ ฮู ออื ยา้� แน ชฺา้ง เจิน้เจ้อ บ่าแบบ่าบู้ ออืนา
ม่าอู่บ ฮู ออื ยา้ แน� นอง น้ีแม้แน เย้งกงา แล่ คูง น้ียา่�
ไม้ นอ อางล้ีบอางล่าว เวอ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ แบน คู ป้าน่
อ�

21 น้ีแม้แนยาว บ้าเจอ นอ ค่าตอง อางโต นา บ่าม่าบ่าอู่
บ จ่า แล่ คูแน� นอ ฮากนา ม่าอู่บ กาน แง� นอ ฮากนา
น้ีแม้แน ม่าอู่บ คูแง� อางเกิง่ บ่าค่าว คูโจ แน� ท้าว นอ
บ้าเจอฮา อางเกิง่ ค่าว คูแง� 22 นอ ม่าอูบ่ แง� จู้ บ่าจา โจ
แน� ท้าว นอ บ้าเจอฮา ปีน จู้ จา คูแง� นอ ฮูบ่ปาน นา เม้อ
คูแง� ท้าว นอ บ้าเจอฮา วดั เวอ อางเกิง่ ยา่ด คูแง� 23 นอ
จ่ี โอด่ คูแง� นอ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ นาบาตา
แบ คูแน� จ้า นอ ชฺา้ง ออืนา ฮา พาจาว มางนา ฮูยา้ ป่ี แง�
ไม้ นอ อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าฮา เค่ คู� 24 พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
ยา่ นอง ปาปาย ยา้ พาจาว มางนา ฮูยา้ คูแง� แน�✡

25 จาวา่แน นอง พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา ฮา
เค่ ยาว� พิธขีลิบ แฮง้ จองไจ อางจา ยา้� จ้า จาวา่แน นอง
อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าฮา เค่ คู ยาว� พิธีขลิบ ฮา แล่
เวมิ บ่ากงา ฮา แล่ แน ท่ือชา่งกานญา� 26 จ้า อา่ซ่าง ยวิชฺา้
งบ่าอา่� แน พิธขีลิบ บ่ากงา ฮา แล่แน อางล้ีบอางล่าว แฮง้
✡ 2:24 2:24 อสิยาห์ 52:5; เอเสเคียล 36:20
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ฮา เค่ แง� พาจาว ม้า ท้ือ แง� ชฺา้ง แฮม้้า พาจาว มาง ชฺา้ง
ท่ือชา่งกานญา แน� 27 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง เกิด้ ลือ ยวิชฺา้ง
บ่ากงา เพล่อ ออืยา่ พิธีขลิบ บ่ากงา ฮา แล่ คู� จ้า ยองมู
น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา ฮายเค่ คูแง� ยองมู น้ียา่ ฮา
มยา้ง ป่ี แง� นองมู น้ียา่ อางซี จา แงแน� ไม้ นองมู น้ียา่
อางล้ีบอางล่าว แต้ม ชี ชี แฮง้ จา แง� แน พิธขีลิบ ฮา แล่
คูช�ี จ้า นอ ปีน อางล้ีบอางล่าว แฮง้ บ่าฮา เค่ คู�

28 ไม้ ยวิชฺา้ง ม้าม้า เพล่อ น้ียา่ อางโต แฮง้ เพล่อ ซฺอก
แน บ่าอา่ เป� ชฺา้ง ยอง อางโต โยเ้วอ พิธขีลิบ ฮา แล่ชี่ ออื
แม้แน ยา้� ยองนา พิธขีลิบ ม้าม้า ฮา แล่ชี่ แน บ่าท่ือ เป�
29 จ้า ยวิชฺา้ง ม้าม้า เพล่อ น้ียา่ นืงบา เวอ จาย เพล่อ ออ่ก
ลือ แง� แน อางล้ีบอางล่าว เวอ แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน พิธี
ขลิบ ฮา แล่ ซฺอก แน บ่าอา่� จ้า ยองมู แฮง้นา อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง ยอง นืงบา โย้เวอ พิธีขลิบ ม้าม้า
ฮา ป่ี ชี เป� ชฺา้ง น้ีออืเจ้อ ชฺา้ง ออืนา ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อ
จ่า ป่ี ซ่ี� จ้า ยอ พาจาว มางนา ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า ป่ี ซ่ีง
แง�

3
1 น้ีแม้แนยาว ยวิชฺา้ง เพล่อ น้ียา่ ฮาก ล่อบ่าปา แน บ้า

เจอล้อแม้แน แม่น ช�ี แน พิธีขลิบ ฮา แฮ้ยา่ บ้าเจอ จอง
ไจ จา แง� 2 โอย่� กูเลิง่ ยา้ แม่น จองไจ จา แง� อางเลิง่
ท่ี 1 แฮ้ยา่ พาจาว มาง ยาง จ่ีต่าง แฮง้ ยวิชฺา้ง ออืนา ป่ี ชี
แฮง้ยา้ เป� 3 จาวา่แน ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า ออื พาจาว มางนา บ่า
ซือบ่าปลอง ชา่ง ยาว� พาจาว มาง คาตา ล่า ยองนา บ่าซื
อบ่าปลอง ชา่ง แน� 4 บ่าอา่ เป� ชฺา้ง คาโคลาโค ออื ชฺา้ง
แล่จ่อบ เพล่อ โค คู เวมิ� พาจาว ม้า พาจาว อางซืออางป
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ลอง เพล่อ แล แง� พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้
แม้แน ยา้�
�ยา ยาง จ่ี เมอ อางกงา่อางเกิง แฮง้ ฮา มยา้ง ป่ี แง�
ยางนา ต้าดต่อน เมอ� ยา ก่าจ่า แง� แน�✡

5 ชฺา้ง อางจ่าง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน จ่ี คูแง� อางเลิง่
อางซี ฮา น้ีง อางแม่น ยา้� ไม้ ชฺา้ง ออืนา ฮา พาจาว มาง
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ มยา้ง เจ้ง ป่ี แง� น้ีแม้แนยาว จา
วา่แน พาจาว มาง กงูนา วีบ่่ากไจ ป่ี ล่า ยาว พาจาว ม้า บ่า
กงา่บ่าเกิง เป� 6 แฮแ้ม้แน บ่าอา่ เป� ไม้ จาวา่แน พาจาว
มาง บ่ากงา่บ่าเกิง ยาว� ยา บ้าเจอล้อแม้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน กงา กาแง� 7 จ้า ชฺา้ง อางจ่าง ท่ือบ่า
ออืยา่ กาเทอกา น้ีแม้แน อางจ่ีเจ้ นาตู� �จาวา่แน กงู บ่าซื
อบ่าปลอง แฮง้ พาจาว มาง อางซืออางปลอง แฮง้นา ฮาย
เจ้ง แน มยา้ง ป่ีง แนยาว� แน ชฺา้ง ออืนา ฮาย ยางนา นา
บท้ือ ป่ีง แนยาว� ท้าว พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย กงูนา วีบ่่าก
ไจ ป่ี ล่าก้าน แง�� แน� 8 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื กงานา อางไล้
จ่ี กาน ล่า คูแง� ยอ จ่ี คูแง กงา น้ีแม้แน ม่าอู่บ ชี แน�
�กงู อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คู ปายา� อางเลิง่ อางแม่น ตอล้า
คาไล� แน� จ้า กงา แฮแ้ม้แน บ่ากงา จ่ี กางซ้ืง เป� น้ีแม้
แนยาว อางซูม ยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง แฮ้ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ีง
น้ียา่�

ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ ชฺา้ง อางบล่าบ
9 น้ีแม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้แน จ่ี วา� กงูบ่า ยวิชฺา้ง น้ียา่

ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ล่อบ่าปา ล่า แม่น แล่แง� บ่าอา่ เป� ไม้
กงา ม่า ล่ายา่ ต่ืน ยวิชฺา้ง แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ อางบล่าบ
✡ 3:4 3:4 สดุดี 51:4
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ยา่เจ่น เพล่อ คูแง แน� 10 พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�อา่ซ่าง มาง ชฺา้ง อางซืออางปลอง ม้าม้า แน บ่า เพล่อ�

ท่ือม่าง แนม บ่าจา�
11 อา่ซ่าง มาง วีไ่ซป้านญา บ่าจา�
อา่ซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าซฺ่า กวา่�
12 ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ พาจาว มางนา แมก่า พลาบ ฮื่น

คูช�ี
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ ชฺา้ง จองไจ บ่าจา ออื เพล่อ คูช�ี
อา่ซ่าง มาง อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง บ่าฮา� ท่ือม่าง แนม

บ่าจา�� ✡
13 �ยอง จ่ีต่าง แฮย้า่ ชฺา้งซ้ีฺ ปู่ อางแป่ น้าม ชี ออื ชอ้ด ยา้�
ยอง ม่านล่า แฮย้า่ ฮากนา จ้อบ แง�� ✡
�ยอง ม่านคอ แฮย้า่ อื้อล้าง อางปีด ต่า ชี ชี ชอ้ด ยา้�� ✡
14 �ยอง ม่านป่อง แฮ้ยา่ แซ้งวา้นจ่ีต่าง ออื แน จ่ีต่าง ฮา

กนา จ่ี นืงบาด้า ป่ีง ออื ปล้ืง ยา้ จา แง�� ✡
15 �ยอง ล่าค่ือ แฮ้ อางไว่อางคยา้ง ยา้ ฮื่น แอ ชฺา้ง ออืนา

แซ่ แง�
16 ยอ บ้าเจอล้อเกิง้ แอ เวมิ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ก่างพยา แง�

แน อางเลิง่ตูกพานลาบ้าบ เกิง่ ออื ฮา ตอล้า ป่ีง�
17ยอ ล้อแม้ จ่ีวดี ไจ แม่นแนกงาจากงาด้ืง ป่ี แง แน บ่าแบ

คู�� ✡
18 �ยอ พาจาว มางนา แค นา บ่าแบ คู�� ✡

19 กงูบ่า ยวิชฺา้ง น้ียา่ อางแบ คูยา้ อางล้ีบอางล่าว เวอ
กูยา่งกูเจ้อ แฮ้ยา่� ชฺา้ง อางล้ีบอางล่าว ฮายเค่ คูชี ออืนา
ม่าย ฮา ป่ี แงแน� ไม้ อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลา
✡ 3:12 3:12 สดุดี 14:1-3 ✡ 3:13 3:13 สดุดี 5:9 ✡ 3:13 3:13 สดุดี
140:3 ✡ 3:14 3:14 สดุดี 10:7 ✡ 3:17 3:17 อสิยาห์ 59:7-8 ✡ 3:18
3:18 สดุดี 36:1
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โค ออืนา� บ่าป่ี จ่ี ค่าตอง นา อางซี ปล่องปูน จ่าแล่ ป่ี กงา
กาวา� ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ พาจาว
มาง ล้าก้า โย้เวอ อางบล่าบ อางจา คู แอน่ ญา� น้ีแม้แน
ยาว พาจาว ม้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
ต้าดต่อน เป� 20 พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ
ป่ีง น้ียา่� อางล้ีบอางล่าว ฮายเค่ แฮง้ ปาปาย บ่าอา่ เป� ไม้
อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ กงูนา ค่าตอง อางบล่าบ แฮง้ ม่ายแบ
ป่ี ล่าง เป�

พระเยซู กงูนา วีบ่่ากไจ แต่น ล่าชี่ ยา้ง
21 จ้า อามือ พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าง ญ้า พา

จาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮาย ชฺา้ง ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
แงแน� พาจาว มาง กงูนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าง น้ียา่ อาง
ล้ีบอางล่าว ฮายเค่ แฮง้ วา บ่าอา่ เป� จ้า โมเสส แน พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืยา่ น้ีเลิง่ นา พระคัมภีร์ โยเ้วอ แต้ม ชี
ญา� 22 กงู บ้าเจอ อา่ซ่าง เวมิ จาคาป่ีว� จาวา่แน พระเยซู
ครสิต์ นา นืงบาชี ยาว กงู พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ แง�
23 ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ อางบล่าบ ฮา คูแง� แน พาจาว
มางก้อง เวอ่ แอน คูช�ี 24 จ้า พาจาว ม้า ชฺา้ง ออืนา ลากซ่ื
งกงา่กยา้ แง� แน ยา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ยาง ชฺา้ง เพ
ล่อ ป่ี แง� เจิน้เจ้อ อางฮู่ บ่ายู�่ แน พาจาว ม้า พระเยซู
ครสิต์ อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ ปาปาย ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบ ปูน
ป่ี แง� 25 พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์ นา อางเกิง่ท่านเซฺ่อ เพ
ล่อ ป่ีชี�่ ไม้ กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา ยางนา กงูนา วีบ่่าก
ไจ แต่น ป่ี ล่าง แนนอ� พระเยซู กงูนา ซ่ีฺเซฺ่อ ซ้ีฺ แต่น ล่าง�
กงู พระเยซู นา นืงบาชี ยาว� กงู พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพ
ล่อ แง� พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่ กงูนา ฮายแบ ป่ี



โรม 3:26 xiv โรม 4:2

ล่าแง� พาจาว ม้า อางซืออางปลอง แน ยา ก่ามโอ่ด อาง
จา แน� ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ ชฺา้ง อางบล่าบ จา ชี ออืนา วีบ่่า
ก บ่าป่ี ไจ วา� 26 อา่จ่าม พาจาว ม้า ฮาย มยา้ง ป่ี ซ่ี แง�
อาม้ือ ยา อางซืออางปลอง แน กูญ่าม ยา้ อางเลิง่ อางกงา่
อางเกิง ออื ฮา แง� แน ยา ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี
คูชี ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แงแน�

27-28 ยาว น้ีก้าม กงู บ้าเจอ จ่ีโอ่ด เซฺ่อ จา กาน แง� บ่า
จา กาน เป� บ้าเจอฮาน ช�ี ไม้ กงู อางแบ คูยา้� พาจาว
มาง กงูนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงู อางล้ีบอางล่า
ว ฮายเค่ แฮง้ วา บ่าอา่ แน� จ้า กงู พาจาว มางนา นืงบาชี
แฮง้ ปาปาย ยา้แน�

29 พาจาว น้ีม้า ยวิชฺา้ง ออื พาจาว แอ่ แน เพลิน่ ชลีา�
ยา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พาจาว คาตา ยา้ เพลิน่ ชี บ่าอา่ ลา�
อางอา้ ยา้� ยา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื พาจาว คาตา ยา้ เพล่อ
แง� 30 ไม้ พาจาว น้ียา่ ท่ือม่าง ญา จา แง� อา่ซ่าง พาจาว
มางนา นืงบาชี แง� ชฺา้ง แฮ้ ม้า บ้าเจอ อางเจ้ออางจาด
เวมิ จาคาป่ีว� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮม้างนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
แง� 31 อามือ กงูยา่ พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อางเลิง่ น้ีง
ไจ อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮาย โปยว ป่ีง ลา� แฮแ้ม้แน บ่าอา่
เป� จ้า กงู พระเยซู นา นืงบาชี ยาว� กงู อางอา้น แฮง้ ล่อ
บ่าปา พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮายเค่ คูแง�

4
อบัราฮมั ฮา ชี แฮง้แม้แน ฮา ปาว

1 อบัราฮมั กงูบ่า ยวิชฺา้ง ออื อางฮู่ เพล่อ ชี แฮ้มางนา
บ่าลู่ม คูโจ� ยา พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้ บ้าเจอ กงาแบ
กงามยา้ง ชแีน� 2 ไม้ อบัราฮมั อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี แฮง้
ปาปาย พาจาว มาง อบัราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ยาว�



โรม 4:3 xv โรม 4:11

อบัราฮมั อางจ่ี โอด่ กงา กาย้า� จ้า ม้าม้า น้ียา่ อบัราฮมั
พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ เจิน้เจ้อ จ่ี โอด่ เซฺ่อ บ่าจา� 3 พระ
คัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �อบัราฮมั พาจาว มางนา
นืงบาชี แง� แฮง้ยา้ พาจาว มาง อบัราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพ
ล่อ ป่ีชี�่ แน�✡

4 ชฺา้งล่ากานวา่บ่า ออื ล่ากานวา่ฮู่ กงา คูชี แฮย้า่ อางแอ่
แน กงา ชี บ่าอา่ เป� จ้า น้ียา่ ยอง ล่ากานวา่ฮู่ กงา ชียา้ง
ยา้เป� 5 จ้า ชฺา้ง ออื พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ น้ียา่ ยอง
พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี ชี แฮง้ ปาปาย บ่าอา่� จ้า ยอง
พาจาว มางนา นืงบาชี คูง แฮง้ ปาปาย� ยาว พาจาว มาง
ยองนา วี่บ่าก บ่าป่ี ไจ� ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางซีอางบ
ล่าบ บ่ายู�่ 6 พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีง น้ี
ยา่ ยอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ วา แน บ่าอา่ เป� ก่าซ้าด ดาวดิ
ชฺา้ง แฮอ้อื นืงบาต่องม่อนซ้า แฮง้ น้ีแม้แน จ่ี เคอ ช�ี
7 �ชฺา้ง อางซีอางบล่าบ ฮา ยาว พาจาว มาง อางซีอางบล่า

บ บ่ายู่ ออืยา่ นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง�
8 ชฺา้ง อางบล่าบ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ออื

นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง� แน� ✡
9 พาจาว ม้า ยวิชฺา้ง ออืนา ญา ล่า นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี

แง� อา้ว ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา คาตา ล่า นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี
แง� กงา น้ีแม้แน น้าท้าม น้ียา่� ไม้ กงู น้ีแม้แน จ่ี คูแง�
�อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี แง� แฮง้ยา้ พาจาว มาง
อบัราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่ แน� 10 พาจาว ม้า อบัรา
ฮมั นา อาล่อมเมอ ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่ อบัราฮมั พิธขีลิบ
บ่าฮา กาซ้ืง เมอ ล่า� อา้ว น่อง เวอ พิธีขลิบ ฮา เปิน เมอ
ลา� ม้าม้า น้ียา่ พาจาว ม้า อบัราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
ชี�่ อบัราฮมั พิธขีลิบ บ่าฮา กาซ้ืง เมอ ยา้� 11 ยา น่อง โย้
✡ 4:3 4:3 ปฐมกาล 15:6 ✡ 4:8 4:8 สดุดี 32:1-2
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เวอ ญา พิธขีลิบ ฮา แล่แง� ไม้ ฮา มยา้ง ป่ี แง พาจาว ม้า
ยางนา พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี่ แน� ไม้ อบัราฮมั ยาง
พิธขีลิบ บ่าฮา ฮู่ เวอ ยา้ พาจาว มางนา นืงบาชี แง� น้ีแม้
แนยาว อบัราฮมั ชฺา้ง คาโคลาโค พิธขีลิบ บ่ากงา ฮา แน พา
จาว มางนา นืงบาชี คูชี ออื� อางฮู่ เพล่อ ชี แน ท่ือชา่งกาน
ญา� แน พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ง อางฮา เพล่อ ป่ี กงา
กา� 12 จาวา่แน ชฺา้ง พิธขีลิบ ฮา แล่ คูชี ออื� อบัราฮมั พา
จาว มางนา นืงบาชี ชี แฮง้แม้แน พาจาว มางนา นืงบาชี คู
ยาว� อบัราฮมั ยอง อางฮู่ เพลิน่ ชี แน ท่ือชา่งกานญา�

พาจาว มางนา นืงบาชี ยา้ง
13 พาจาว ม้า อบัราฮมั แน ยาง อางยา่อางคยา้ อางอา่

นอางซ้ืฺอ ออืนา น้ีแม้แน ก่ามค่าน ป่ี ช�ี ยองนา ชฺา้งอาง
เมิง น้ีง ป่ี ฮูพลา ป่ี แงแน� พาจาว มาง แฮ้แม้แน ก่ามค่า
น ป่ี ชี แฮย้า่ อบัราฮมั อางล้ีบอางล่าว ฮา เค่ ชี แฮง้ ปาปาย
บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง อบัราฮมั นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี่ น้ี
ยา่� ไม้ อบัราฮมั ยางนา นืงบาชี แฮง้ ปาปาย เป� 14 จา
วา่แน ชฺา้ง ออื อางล้ีบอางล่าว ฮายเค่ คูชี แฮง้ พาจาว มาง
นา ฮาย ชฺา้ง ออืนา ชฺา้งอางเมิง ป่ี ฮูพลา ป่ี ยาว� พาจาว
มางนา นืงบาชี ชี แฮง้ แน พาจาว มาง ก่ามค่าน แฮง้ เจิน้
เจ้อ จองไจ บ่าจา เป� 15 อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ พาจาว มาง
นา ฮาย ชฺา้ง ออืนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี แง� ไม้ ชฺา้ง น้ียา่
กูญ่าม ยา้ อางล้ีบอางล่าว ฮา ซ้ีง แง� จ้า ล้อเกิง้ เวอ อางล้ี
บอางล่าว บ่าจา แง� โยเ้วอ อางล้ีบอางล่าว บ่าฮา ซ้ี เป�

16 พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี อบัราฮมั อางยา่อางคยา้ อา
งอา่นอางซ้ืฺอ คาโคลาโค ออืนา ม้าม้า ยา้ ชฺา้งอางเมิง ป่ี ฮู
พลา ป่ี แงแน� ไม้ ยา ยาง ก่ามค่าน แฮง้ กงูนา อางแอ่ แน
ป่ี ล่าแง แนนอ� ยาว น้ียา่ ชฺา้ง อางล้ีบอางล่าว ฮายเค่ ออื
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แอ่ แน กงาบู้ บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง อบัราฮมั แม้แน นืงบาชี คูชี
ออื คาตา ยา้ กงาบู้ แง� ไม้ อบัราฮมั กงูมู คาโคลาโค ออื
อางฮู่ แม้แน เพล่อ ป้าน่อ� น้ีแม้แนยาว พาจาว มาง ก่าม
ค่าน น้ียา่ กงู นืงบาชี แฮง้ วา เป� 17พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �กงา นางนา ชฺา้ง ไลเจ้อไล
จาด ออื อางฮู่ ฮาย เพล่อ ป่ี ล่ายา่� แน�✡ อบัราฮมั ยาง
พาจาว นืงบาชี ชี แฮม้าง ล้าก้า โยเ้วอ กงู อางฮู่ เพล่อ แง�
พาจาว น้ีม้า ชฺา้งซ้ีฺ ออืนา ฮาย จ่ีวดี จา แต่ล้า ป่ี ฮู มาง ยา้�
แน ม้างม้าเจ้อ บ่าจา กาซ้ืง ออืนา ฮาย ตอล้า ป่ี ฮู มาง ยา้�

18พาจาว มาง อบัราฮมั นา น้ีแม้แน ก่ามค่าน ป่ี เมอ� อบั
ราฮมั ชฺา้ง ไลเจ้อไลจาด ออื อางฮู่ กงาเพล่อ แงแน� ก่าม
ค่าน แฮง้ ม้าม้า แน เพล่อ ล้า คาแม้แน บ่าจา เวมิ� อบั
ราฮมั มือ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ยา้ นืงบาช�ี แน นื
งบาแก่นจ่า แง� ไม้ พาจาว ม้า ยางนา น้ีแม้แน ม่า ป้าน่อ�
�นาง อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ออืยา่ มู่งท่า เวอ อู่
ก่ือ ออื ชอ้ด ยา้ บยา่ แง� แน� ✡ 19 อบัราฮมั อางแบ จ่าแล่
ยา้� ยา ยา่ม่าง ม่าง ชา ซ้ีฺ ยา่ง ญา จา แงแน� (ไม้ อบัรา
ฮมั อา่ญู น้ียา่ 100 ปี น้ีงล่อ เย�� แน ยา อางแบ ยา้ ซาราห์
ยาง ค่าบา มาง ป่องปอง โย้เวอ อางยา่ บ่าด่ืง กางซ้ืง แน�
20 จ้า ล้อแม้เวมิ อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี แฮง้ บ่า
อี แอ� จ้า อบัราฮมั อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา พาจาว มางนา
นืงบาชี บยา่ เค่ แล แง� แน ยา พาจาว มางนา สรรเสรญิ
ฮา แง� 21 อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบา โค ยา้ เจ่อ แง�
พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี แฮง้แม้แน อางฮา กงากา
ม้าม้า ยา้แน� 22 แฮง้ยา้ พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ช�ี �อบัราฮมั พาจาว มางนา นืงบาชี ปาปาย ยา้ พาจาว
มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ ช�ี แน� ✡ 23 ม้าม้า น้ียา่ พระคัมภีร์
✡ 4:17 4:17 ปฐมกาล 17:5 ✡ 4:18 4:18 ปฐมกาล 15:5 ✡ 4:22 4:22
ปฐมกาล 15:6
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นู้เวอ จ่ีต่าง แต้ม ชี ชี น้ียา่ อบัราฮมั นา ท่ือม่าง แน ป่ี บ่า
อา่� 24 จ้า กงูนา คาตา ยา้ ป่ี ล่าง� พาจาว ม้า กงูนา ยาง
ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� ไม้ กงู ยางนา นืงบาชี คูง น้อ� พาจาว
น้ีมาง ยา้ พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ฮา จ่ีวดี จา
แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ ม้า ยา้� 25 ไม้ กงู อางบล่าบ แฮง้ ปาปาย ยา้
พาจาว มาง พระเยซู นา ยองนา แซ่ ป่ีชี�่ แน พาจาว มาง
พระเยซู นา ฮาย จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ีชี�่ ไม้ กงูนา ยาง ชฺา้ง
กงาเพล่อ ป่ี ล่าง แนนอ�

5
กยา่งม่อนซ้า อางเลิง่ ยา่ง

1 พาจาว ม้า กงูนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง� ไม้ กงู ยาง
นา นืงบาชี คูชี แฮง้ ปาปาย� น้ีแม้แนยาว กงู พาจาว มา
งก้อง ท่ืงกงา่ ยา้ แม่นแนจาด้ืง คูแง� ไม้ พระเยซูครสิต์
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ปาปาย� 2 ไม้ กงู พระเยซู นา นืงบาชี
แฮง้ยา้ พาจาว มาง กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� กงู กยา่
งม่อนซ้า คูแง� ไม้ กงู นืงบาแก่นจ่า คูแง� พาจาว ม้า กงู
นา ยาง อางแปล้นอางซ้า แฮง้ เป่ิง ป่ี ล่าแง แน� 3 อา่จ่าม
กงู กยา่งม่อนซ้า คูแง กงู ตูกพานลาบ้าบ แฮง้นา� ไม้ กงู
ตูกพานลาบ้าบ น้ียา่ กงูนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ป่ี ล่าง น้อ�
4 ก่ามโอ่ด น้ียา่ พาจาว มางนา ฮาย กงูนา นืงบาจาบ ป่ี ล่า
แง� พาจาว มาง กงูนา นืงบาจาบ ล่าแง แน กงู กงาแบ
ชี น้ียา่� กงูนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า ป่ี ล่าแง� 5 กงู พาจาว
มางนา นืงบาแก่น จ่าง น้ียา่� กงูนา บ่าฮาย ก่าคยา่วคยา่
ว ป่ี ล่าเป� ไม้ พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
ยาง กงูนา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ไจ กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ล่ากาน วา่
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ป่ี แง� ยาว อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง น้ีมาง พาจาว
มาง ลาก อางเลิง่ แฮง้ กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ปล้ืง ล้อน แน
ฮา จา ป่ี แง�

6 ไม้ กงู อางด่ออางยา่� แน กงู ค่าตอง นา อางบล่าบ
เวอ บ่า ปล่องปูน จ่า แล่ กงากา แน ฮา เมอ� พาจาว มาง
อางญ่าม ซู้ม แน ซฺ้า ชี ลาง ช�ี ยา พระเยซูครสิต์ นา ซ้ีฺ ป่ี
แง� ไม้ กงูมู ชฺา้ง อางบล่าบ ออืนา อางบล่าบ เวอ กงาปูน
แล่ ป่ี แง แนนอ� 7 ชฺา้ง ท่ือม่าง มางนา ชฺา้ง อางแม่น ออื
นา ซ้ีฺ แต่น ป่ี น้ียา่ อางยา่ก� จ้า กาเทอกา ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง
ชฺา้ง นาบาตา อางแม่น ออืนา ซ้ีฺ แต่น แง แน อางจา นาม
บ่าแบ� 8 จ้า พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าแง� ยา กงู
นา ลาก ล่าแง แน� กงู ชฺา้ง อางบล่าบ เพล่อ เวมิ� ยา พระ
เยซูครสิต์ นา ซฺาลือ ป่ีชี�่ ยาว พระเยซูครสิต์ กงูนา ซ้ีฺ แต่น
ล่าชี�่

9 พาจาว ม้า อาม้ือ กงูนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าง ญ้า�
ไม้ พระเยซูครสิต์ ซ่ีฺ แฮง้ ปาปาย ยา้� อา่จ่าม กงู ยาง ปา
ปาย ยา้ พาจาว มาง วีบ่่ากไจ ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กงาปูน แล่ คูแง�
10 ค้าแต้ กงู พาจาว มางนา เม้อ คู เวมิ� จ้า พาจาว มาง
ยาง อางยา่ มางนา กงูนา ซ้ีฺ แต่น ป่ี ล่าง� ไม้ พาจาว ม้า กงู
นา แน ยางนา ฮาย อางชา่ง เพล่อ ลางกา ป่ีง น้อ� แน กงู
นา อางบล่าบ เวอ กงาปูน แล่ ป่ี ล่าง น้อ� ยาว อาม้ือ พา
จาว มาง แน กงูมู น้ียา่ อางอา้น แฮง้แม้แน อางชา่ง เพล่อ
กา แล่ง ญ้า� อา่จ่าม กงูมู น้ียา่ พาจาวอางยา่ ม่าง จ่ีวดี
แฮง้ ปาปาย� ม้าม้า ยา้ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� 11 อา่
จ่าม กงูมู น้ียา่ พาจาว มาง พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง
มางนา ไจ อางเลิง่ ฮา ป่ีชี่ ออืนา กยา่งม่อนซ้า คูแง� ไม้ พระ
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เยซู พาจาว มางนา แน กงูนา ฮาย อางอา้น แฮง้แม้แน อาง
ชา่ง เพล่อ ลางกา ป่ี ล่าง มาง น้อ�

อาดัม แน พระเยซู
12 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางบล่าบ ออ้งล้า ชี น้ียา่� ชฺา้ง ท่ือ

ม่าง อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้ ปาปาย ยา้เป� ชฺา้ง แฮ้ม้า อาดั
ม เป� แน อาดัม พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ฮากฮู่ เวอ
ชฺา้ง แต่ง ชี มาง ยา้เป� อางบล่าบ แฮ้ยา่ ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้
คาตา ยา้ ซ่ืฺย ออ้งล้าน ช�ี ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ กงาซ้ีฺ คูแง�
ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ อางบล่าบ ฮา คูแง� 13 ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ อางบล่าบ ตอล้า ชี แฮญ้่ามเมอ� โมเสส อางล้ีบอาง
ล่าว น้ียา่ บ่าจา กาซ้ืง� แฮง้ยา้ พาจาว มาง แฮญ้่ามเมอ
อา่ซ่าง มาง อางบล่าบ แฮง้ อางบล่าบ ปาบ โย้เวอ บ่าแต้ม
ชี แง� ไม้ เจิน้เจ้อ อางล้ีบอางล่าว บ่าจา กาซ้ืง วา� 14 จ้า
ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ ซ้ีฺ อางเลิง่ แฮง้นา บ่าฮื่น แล่ ปูน กงา
กา� ต่ืน อาดัม จ่ีวดีแต่จา เมอ จาย โมเสส จ่ีวดีแต่จา เมอ
เคอ ยา้� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง คาโคลาโค น้ียา่ ซ้ีฺ คูแง� อาดัม
อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้แม้แน บ่ากงา ฮา เวมิ� อาดัม อางบ
ล่าบ ฮา ชี แฮย้า่ พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง แฮง้ยา้ เป�

ท่ือชา่งกานญา เป� อาดัม แน พระเยซู น่อง เวอ ลือ
มางเยด่ อางเลิง่ ฮา ชี แฮย้า่ ฮาย ชฺา้ง อางบยา่ ออืก้อง ม้าง
ม้าเจ้อ ตอล้า ป่ี แง� 15 จ้า พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ก่ามป่อน
อางแอ่ แน ป่ี แฮย้า่ อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮง้นา บ่าตู่ เป�
อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ยา่ ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ ซ้ีฺ คูแง� พา
จาว มาง ชฺา้ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮย้า่ แน ก่ามป่อน ป่ี
แฮ้ยา่� ชฺา้ง อางอีบ่าอา่ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� พา
จาว มาง ชฺา้ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮ้ยา่� แน ก่ามป่อน
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ป่ี แฮย้า่� ไม้ พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้
ปาปาย ยา้เป�

16 พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ก่ามป่อน ป่ี แฮ�้ แน อาดัม อา
งบล่าบ ฮา ชี แฮ้ บ่าตู กา� ไม้ อางบล่าบ ท่ือเทอ ฮา ชี แฮย้า่
พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ต้าดต่อน ชฺา้ง อางซี เพ
ล่อ ป่ี แง� จ้า ก่ามป่อน แฮย้า่ ชฺา้ง ออื อา่ล่อเทอ อางบล่าบ
ฮา เวมิ� พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แง� 17 จาวา่
แน อาดัม แน ยาง อางเลิง่ อางซี ฮา ชี แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ฮาย
ซ้ีฺ ป่ีชี่ แน ยาว� พระเยซูครสิต์ แน ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้
อาดัม อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง� พระเยซูครสิต์
พาจาว มางนา ฮาย ชฺา้ง ออืนา นาบาตา ยา้ ลากซ่ืงกงา่กยา้
ป่ีชี�่ แน ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ ป่ีชี�่
แน ชฺา้ง น้ีออื พระเยซูครสิต์ ปาปาย ยา้ พาจาว มางก้อง ท่ื
งกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล คูแง�

18 ชฺา้ง ท่ือม่าง อางบล่าบ ฮา ยาว� พาจาว มาง ชฺา้ง คา
โคลาโค ออืนา ต้าดต่อน ชฺา้ง อางบล่าบ เพล่อ ป่ีชี่ แฮง้แม้
แน ยา้เป� ยาว ท่ือชา่งกานญา เป� ไม้ ชฺา้ง ท่ือม่าง อางเลิง่
อางกงา่อางเกิง ฮา ชี แฮง้ ปาปาย ยา้ พาจาว มาง ชฺา้ง ออื
นา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แง� แน ยองนา จ่ีวีดม้าม้า ป่ี แง�
19 ชฺา้ง ท่ือม่าง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน ฮาย ยาว� ชฺา้ง
คาโคลาโค ออืนา ฮาย ชฺา้ง อางบล่าบ เพล่อ ป่ีชี่ แฮง้แม้แน
ยา้เป� ท่ือชา่งกานญา� ชฺา้ง ท่ือม่าง พาจาว มางนา น้าจ่า
ชี แฮง้� ชฺา้ง ออืนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง นืงบาจาบ ออื เพ
ล่อ ป่ี แง�

20 พาจาว มาง โมเสส นา อางล้ีบอางล่าว ม่าย แต้ม ป่ีชี่
แฮย้า่� ชฺา้ง ออืนา ม่ายแบ ป่ี แง� ยอ อางบล่าบ จา แงแน�
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จ้า ชฺา้ง ออื อา้ล้อ อางบล่าบ ฮาย บยา่ เค่ แง� พาจาว มาง
ชฺา้ง ออืนา แฮ้ล้อ ยา้ ลากซ่ืงกงา่กยา้ บยา่ เค่ แง� 21 ชฺา้ง
ออื อางบล่าบ ยา่เจ่น เพล่อ ยาว ซ้ีฺ ชี แฮง้แม้แน ยา้� พา
จาว มาง พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ปาปาย ชฺา้ง ออื
นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� แน ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แง� แน กงู
นา ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี ล่าง�

6
อางบล่าบ เวอ ซ้ีฺ ยาว พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ี

วดี จา ยา้ง
1 น้ีก้าม บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง� อางบล่าบ ฮา แล แล่ยาว

พาจาว มางนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ลากซ่ืงกงา่กยา้
ป่ี แง ลา� 2 แฮ้แม้แน บ่าฮา โจ� กงู อางบล่าบ เวอ ซ้ีฺ เจิก่
ลางญ้า� ท้าว บ้าเจอล้อแม้ อางบล่าบ เวอ จ่ีวดี ไจ จาด้ืง
แง� 3 นองมู น้ียา่ บ่าแบ คูลา� กงู ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา
พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ เมอ� กงู ยาง
ซ้ีฺ อางเลิง่ โย้เวอ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพลิน่ ญา แน� 4 น้ีแม้
แนยาว กงู ล้างตือพิธบีัพติศมา ฮา แล่ชี่ แฮย้า่� กงูนา พระ
เยซู ก้อง ท่ืงกงา่ แน พูม ชี ล่าชี่ ชอ้ด ยา้เป� แน กงู ยาง ซ้ีฺ
อางเลิง่ โย้เวอ ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ญ้า� ยาว พาจาว
กงู อางโบง้ มาง ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้ ไจ พระเยซูครสิต์ นา
ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ี แง� ไม้ กงูนา คาตา แน พระเยซู แม้แน
จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ป่ี ล่าง แนนอ�

5 ไม้ กงู ยาง ซ้ีฺ ชี แฮง้แม้แน ซ้ีฺ ยาว� กงู ยางก้อง ท่ือลู่ม
ท่ือเจ่อ แน กงาเพล่อ แง� กงู ยาง จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮง้
แม้แน ยา้ จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ คูแง� 6 กงู อางแบ คูยา้ กงู จ่ี
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วดี อางอา้น น้ียา่ ไม้กางเขน ท่า เวอ พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ื
งกงา่ แน ต่ือต้ีด ชี ญา แน� ไม้ ค่าตอง อางบล่าบ จา ชี แฮง้
ล่าท่ี โค ป่ีง แนนอ� น้ีแม้แนยาว กงู อางบล่าบ ยา่เจ่น บ่า
เพล่อ แล แล่งลา� 7 ไม้ ชฺา้งซ้ีฺ ชี ออืยา่ อางบล่าบ ปูน แล่ง
ญ้า�

8 กงู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ้ีฺ ยาว� กงู เจ่อ แง
กงู ยางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวีดม้าม้า กงาไจ จาด้ืง แงแน�
9 กงู อางแบ ยา้ พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่
ชี่ แฮ้ม้า บ่าซ่ีฺ แล่ก้าน แน� ซ้ีฺ น้ียา่ พระเยซูครสิต์ นา บ่า
ม่าย ซ้ีฺ แล่ ป่ี กงา กางลา� 10 ยา ท่ือเทอ น้ีง ญา ซ้ีฺ แง� แน
ท่ือเทอ น้ีง อางบล่าบ มางนา ก่าไจ่ ญ้า� แน อาม้ือ ยา พา
จาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า กงาไจ จาด้ืง ล้างญ้า�
11 นองมู น้ีง ท่ือชา่งกานญา น้ีแม้แน แบ ชี คู โว� ค่าตอง
อางโต น้ียา่ อางบล่าบ โย้เวอ ซ้ีฺ เจิก่ ลาง ญ้า� จ้า นอ พา
จาว มาง ก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้าม้า ไจ จาด้ืง คูแง� ไม้ พระ
เยซูครสิต์ ปาปาย ยา้แน�

12 น้ีแม้แนยาว อางบล่าบ ยา่เจ่น บ่าเพล่อ โจ� อางบล่า
บ น้ียา่ นองนา ฮาย ยางนา น่าจ่า ป่ี ล่าง� แน ยาง ตานฮา
วา แน ฮายเค่ ป่ี ล่าแง� 13 นองมู น้ียา่ อางบล่าบ มางนา
นอง อางโต เวอ กูยา่งกูเจ้อ จา ชี แฮง้ อางเลิง่ บ่าแม่น บ่า
ป่ี ไจ ฮา โจ� จ้า ค่าตอง จ่ีวดี แฮง้ พาจาว มางนา ป่ี ปาว�
ชฺา้งซ้ีฺ แอ ยาว จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง ฮา ชี แฮง้แม้
แน� น้ีแม้แนยาว พาจาว มางนา นอง อางโต เวอ กูยา่งกู
เจ้อ จา ชี แฮง้ อางเลิง่ อางแม่น ไจ ฮาย ป่ี ปาว� 14 อางบ
ล่าบ ม้า นองนา อางบล่าบ บ่าม่าย ฮา ป่ี ล่า กงากา แล่งลา�
ไม้ นอ อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้ วา แน จ่ีวดี ไจ
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จาด้ืง คูง บ่าอา่� จ้า นอ พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้
วา แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง คูแง�

พาจาว มาง ยา่เจ่น เพลิน่ ปาว
15 น้ีก้าม กงู บ้าเจอล้อแม้ ฮา แล แล่แง� ไม้ พาจาว ม้า

กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่ายาว ปาปาย� กงูนา อางล้ีบอาง
ล่าว แฮง้นา ก่าไจ่ ป่ี ล่าง ญ้า� ท้าว กงู อางบล่าบ ฮาย แล
แล่ง น้ียา่ อางซูม ลา� แฮ้แม้แน บ่าฮา คูโจ เป� 16 นองมู
น้ียา่ บ่าแบ คูลา� ยา่เจ่น น้ียา่ ค่าตอง เจ้านาย มางนา กงา
น้าจ่าง แน� ท้าว นอ อา่ซ่าง ยา่เจ่น เพล่อ แง� อางบล่า
บ ฮาย ซ้ีฺ ป่ี แฮ้มาง ยา่เจ่น เพล่อ ล่า� อา้ว พาจาว มาง ยา่
เจ่น เพล่อ แง� แน ยางนา น้า จ่าง� ไม้ พาจาว มางนา น้า
จ่าง น้ียา่ พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ น้อ� 17 จ้า พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮา คู โว� ค้าแต้ เวอ นอ อางบล่าบ ยา่เจ่น
เพล่อ คูแง� จ้า อาม้ือ นอ พาจาว มาง ม่าอู่บจ่ีต่าง กงา
นองนา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ แฮง่ โค ยา้ ฮายเค่ คูแง� 18 น้ีแม้แน
ยาว นอ อางบล่าบ ยา่เจ่น บ่าเพล่อ แล่งลา� จ้า นอ พาจาว
มาง ยา่เจ่น เพล่อ� แน ยาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูแง�
19 (กงา นองนา ยา่เจ่น อางเลิง่ น้ีง ไจ จ่ีเพ้ก น้า ป่ี ล่าชี่ น้ี
ยา่� ไม้ นอง บ่าน่าแบ กานา วาม ค่า�� ค้าแต้ เวอ นอง
อางโต แฮง้ อางบล่าบ แน อางเลิง่ บ่าแม่น ออื ยา่เจ่น เพ
ล่อ ชี แฮง้แม้แน ยา้เป� อามือ นองมู น้ีง มือ ค่าตอง อาง
โต แฮง้ พาจาว มาง ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี ปาว� ยา่เจ่น เพล่อ
พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ น้ียา่ ฮาย ชฺา้ง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง กงาเพล่อ ป่ี แง เป�

20 ค้าแต้ เวอ นอง อางบล่าบ ยา่เจ่น เพล่อ เมอ� นอ
อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื บ่าฮา เวมิ อางกงา ยา้� 21 จ้า
นอง แฮแ้ม้แน จ่ีวดี ไจ คูชี แฮย้า่ บ้าเจอ กงาย คูแอ� นอง
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กงา คูชี แฮย้า่ อามือ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ ป่ี ล่าง แฮง้ยา้ เป�
ไม้ อางเลิง่ แฮ้ออืยา่ นองนา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี ล่าง เป� 22 จ้า อา
มือ นอ อางบล่าบ ปูน แล่ คูงญา� แน พาจาว มาง ยา่เจ่น
เพลิน่ ญ้า� นอง พาจาว มาง ยา่เจ่น เพล่อ ชี น้ียา่ บ้าเจอ
กงาย แอ� นอง กงา คูชี แฮ้ยา่ นอง ชฺา้ง อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
กงาเพล่อ คูชี แฮง้ยา้ เป� นอง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ
คูชี น้ียา่ นองนา ฮาย พาจาว มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดีม้า
ม้า จา แล ป่ี ล่าง เป� 23 อางบล่าบ ม่าง กงูนา ป่ี ล่าง แฮ้
ยา่� กงูนา ซ้ีฺ ป่ีล่าง แฮง้ยา้� จ้า พาจาว มาง กงูนา ป่ี ล่าง
แฮย้า่� กงูนา จ่ีวดีม้าม้า จา แล ป่ี ล่าง แฮง้ยา้� ไม้ พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ปาปาย แน�

7
อางบีอ่างบล้อง ยู้ กาง อางเลิง่ แฮง้ จ่ีเพ้ก ชยีา้ง

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู น้ีง อางล้ีบอางล่า
ว น้ีงนา อางแบ แม่น กายา้� นองมู น้ียา่ บ่าแบ คูลา� อาง
ล้ีบอางล่าว น้ียา่ ชฺา้ง ออื จ่ีวดีแต่จา เมินญา� ชฺา้ง ออืนา
ม่าย ฮายเค่ ป่ี กงากา แงแน� 2 ค่าบายา่ อางบล้อง จา ชี
มางนา ฮู ปาว� ยาง อางบล้อง มาง จ่ีวดีแต่จา เมอ ยา จู้
บ่าจา กงากา� อางบี่อางบล้อง ยู้ กาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้
แม้แน ยา้� จ้า ยาง อางบล้อง มาง ซ้ีฺน ยาว ยาง มือ อางบี่
อางบล้อง ยู้ อางล้ีบอางล่าว แฮง้ กงาปูน แล่แง� 3 จ้า ยาง
อางบล้อง มาง จ่ีวดีแต่จา เมอ ยาง ฮาก ค่าบา เพล่อ แอ
ยาว� ยา จู้ จา ชี แน ท่ือชา่งกานญา� จ้า ยาง อางบล้อง
มาง ซ้ีฺน ยาว� ยา อางบี่อางบล้อง ยู้ อางล้ีบอางล่าว แฮง้
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กงาปูน แล่ แง� แน ยาง ฮาก ค่าบา เพล่อ แอ ยาว อา่ซ่าง
มาง ยางนา จู้ จา ชี แน บ่าจ่ี กงา กาเป�

4 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู น้ีง ท่ือชา่งกาน
ญา พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ชี แฮง้ ปาปาย ยา้ นอง อางล้ีบอางล่า
ว แฮง้ ซ้ีฺ ปูน แล่ชี่ แฮย้า่� ไม้ นองนา พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ ยาว
จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ชี่ น้ีมาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าแง แนนอ� แน
กงูนา พาจาว มางนา จองไจ ฮา ป่ี ป่ี ล่าแง แนนอ� 5 ค้า
แต้ เวอ กงู ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่า ฮา ป่ี แฮง้
แม้แน จ่ีวดี ไจ เค่ เมอ� อางล้ีบอางล่าว แฮง้ กงูนา ฮา ตาน
ฮา จา ป่ี ล่าแง� ยาว ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา แฮง้ กงู
นา ม่า อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ป่ี ล่าแง� น้ีงยา้ กงู ค่าตอง นา
ฮา ซ้ีฺ ป่ี อางเลิง่ ออื ฮา คูแง� 6 จ้า อาม้ือ กงูมู น้ียา่ อางล้ี
บอางล่าว กงูนา ชู ล้อง ชี ล่าชี่ แฮง้นา ซ้ีฺ ปูน แล่ คูง ญ้า�
อาม้ือ กงูมู น้ียา่ พาจาว กงู เจ้านาย มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี
คูแง� แน กงูมู น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่า ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้
แน อางอา้น ป้าค้า จ่ีวดี บ่าไจ เค่ แล่ก้าน� จ้า กงูมู น้ียา่ จ่ี
วดี อางซ่ืฺอ ไจ คูแง� แน กงูมู น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ เค่ คูแง�

อางล้ีบอางล่าว แน อางบล่าบ ยา่ง
7 น้ีแม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ จ่ี วา� อางล้ีบอางล่าว น้ียา่

อางบล่าบ ลา� แฮแ้ม้ บ่าอา่ เป� จ้า ม้าม้า น้ียา่ อางล้ีบอาง
ล่าว บ่าจา ยาว� กงา บ่าแบ นอ อางบล่าบ น้ียา่ บ้าเจอ แน�
ไม้ อางล้ีบอางล่าว เวอ �ตานฮา บ่าจา โจ�� แน บ่าแต่ม ชี
อู�้ กงา บ่าแบ นอ� ตานฮา น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน�
8 จ้า อางบล่าบ แฮ้ยา่ อางล้ีบอางล่าว ไจ กงานา ฮาย ตาน
ฮา กูยา่งกูเจ้อ จา ป่ี ล่าง� อางล้ีบอางล่าว บ่าจา ยาว อางบ
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ล่าบ น้ีง อา่ซ่าง มางนา เจิน้เจ้อ บ่าฮา กงา กางลา� 9 ค้า
แต้ เวอ กงา ท่ือเทอ ยา้ อางล้ีบอางล่าว บ่าฮายเค่ แน จ่ีวดี
ไจ จาด้ืง แอ� จ้า อางล้ีบอางล่าว จา ยาว อางบล่าบ คาตา
ยา้ จา ล้า แล่ชี�่ 10 แน กงาม ซ้ีฺน แอ� น้ีแม้แนยาว อางล้ี
บอางล่าว กงานา จ่ีวดี ป่ี ล่า คาแม้แน ชี่ แฮง้ กงานา ฮาย
ซ้ีฺ ป่ี ล่าง เป� 11 ไม้ อางบล่าบ แฮ้ยา่ อางล้ีบอางล่าว แฮง้
ไจ กงานา จ้อบ ล่าง� แน กงานา แซ่ ล่าง� 12 น้ีแม้แนยาว
อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ อางเซิฺง่อางซฺ้าง เป� แน อางล้ีบอางล่า
ว เวอ ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮง้ อางเซิฺ่งอางซฺ้าง� อางกงา่อางเกิง
แน อางแม่น เป� 13 น้ีแม้แนยาว ม้างม้าเจ้อ อางแม่น น้ี
ยา่ กงานา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี ล่าชี่ ลา� แฮ้แม้ บ่าอา่ เป� จ้า อางบ
ล่าบ แฮง้ยา้ กงานา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� อางบล่าบ แฮ้ยา่
ม้างม้าเจ้อ อางแม่น แฮง้ ไจ กงานา แซ่ ล่าง� ไม้ กงานา
กงาแบ ป่ี ล่าง น้อ� อางบล่าบ ม้าม้า แฮ้ยา่ บ้าเจอล้อแม้
จา แงแน� แน อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮ้ยา่ กงู
นา ฮาย แบ ป่ี ล่าง� อางบล่าบ น้ียา่ นาบาตา บ่าแม่น แน�

อางบล่าบ ยา่ง
14 กงู อางแบ ยา้ อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ อางค่องอางล้า

อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางก้อง จายลือ ชแีน� จ้า กงายา่ ชฺา้ง
กานแอ� แน กงานา ก่อง อางบล่าบ ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี ล่าง
ญ้า� 15 กงายา่ ค่าตอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้นา บ่าแบ นอ�
บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แงแน� ไม้ กงา ค่าตอง อางเลิง่ ซอ
ออื บ่าฮา� จ้า อางเลิง่ บ่าแม่น ค่าตอง อางเลิง่ เม้อ ออื ฮา
แง� 16 กงา ค่าตอง อางเลิง่ บ่าฮา ซ้ีง ออื ฮา ชี น้ียา่ ฮาย
มยา้ง ป่ี แง� กงายา่ อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา อางแม่น แน
เจ่อ แงแน� 17 ม้าม้า น้ียา่ อางเลิง่ น้ีแม้ ฮา ชี ม้า กงา อาง
โต มาง บ่าอา่� จ้า กงา อางโต นู้เวอ อางบล่าบ ม่าง ฮาย ช�ี
18 กงา อางแบ ยา้ กงา อางโต นู้เวอ อางเลิง่ อางแม่น บ่า
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จา แน� กงา อางโต แน ชี่ น้ียา่ ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา
แฮง้นา จ่ี เคอ แง� กงายา่ อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซ้ี แง� จ้า
บ่าฮา กงากา� 19 กงายา่ ค่าตอง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ซ้ีง
ออื บ่ากงา ฮา� จ้า กงา อางเลิง่ บ่าแม่น ค่าตอง บ่าฮา ซ้ีง
ออื ฮาย แอ� 20 น้ีแม้แนยาว จาวา่แน กงา ค่าตอง อางเลิง่
บ่าฮา ซ้ีง ออื ฮาย ยาว� แฮ้แม้ อางเลิง่ ฮา ชี ม้า กงา อาง
โต มาง บ่าอา่� จ้า กงา อางโต นู้เวอ อางบล่าบ ม่าง ฮา ช�ี

21 แฮง้ยา้ กงามมือ อางล้ีบอางล่าว ท่ือยา่ง กงาแบ แอ�
กงา น้ีแม้แน กงาแบ แอ� อา่ล่อม เมอ กงา อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา ซ้ี แง� แฮญ้่าม เมอ ยา้ กงา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา
แงแน� 22 กงา นืงบา น้ียา่ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว น้ี
งนา ซอ แง� 23 จ้า กงาม ฮู มยา้ง แล่แอ่ กงา อางโต นู้เวอ
อางล้ีบอางล่าว ท่ือยา่ง ล่ากาน วา่ย จา แล่ง แน� อางล้ี
บอางล่าว น้ี ม้า พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว กงา นืงบา
มาง ซอ ชี แฮง้นา ก่า ฮื่น ป่ี แง� แน กงานา ฮา อางบล่าบ
เวอ อางล้ีบอางล่าว กงา อางโต นู้เวอ ล่ากาน วา่ ด้ืง มาง
ยา่เจ่น เพล่อ ป่ี ล่าง� 24 กงา ซ่ืงกงา่กยา้ คาบอล้อ ม้าม้า
ยา้� ไม้ ตานฮา ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี น้ียา่ กงา
นา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี ล่าแง� ท้าว กงานา อา่ซ่าง ปล่อง จ่ีวดี ชฺา้ง
อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี น้ีมาง ก้อง กงาปูน ป่ี ล่าแง�
25 กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง� ไม้ พระเยซูครสิต์
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า กงานา ปล่องปูน ป่ี ล่าง ญ้า�

เออ้� กงา นืงบา น้ียา่ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้
ยา่เจ่น เพล่อ� จ้า กงา อางโต ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ เวอ จา
ยล้า ชี น้ียา่ อางบล่าบ เวอ อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ยา่เจ่น เพ
ล่อ แง�

8
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อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มางนา จ่ีวดี ไจ เค่ ยา้ง
1 น้ีแม้แนยาว นู้เวอ จายแล ป่ี น้ียา่ อา่ซ่าง พระเยซูครสิต์

ชฺา้ง เพล่อ แง� พาจาว ม้า ยางนา วีบ่่าก บ่าป่ี ไจ เป� 2 ไม้
กงู พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ ยาว� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ กงูนา ฮาย จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ป่ี ล่าง�
แน กงูนา ฮา อางบล่าบ ล่าท่ี ฮาย ซ้ีฺ ป่ี แฮง้ กงาปูน ป่ี ล่าง
ญ้า เป� 3 โมเสส อางล้ีบอางล่าว น้ียา่ กงูนา อางบล่าบ เวอ
บ่าปล่องปูน ป่ี ล่า กงา กา� ไม้ กงู นืงบา น้ียา่ อางด่ออาง
ยา่� จ้า พาจาว ม้า กงูนา อางปล่องปูน ป่ี ล่า กงากา� พา
จาว ม้า ชฺา้ง ออื นืงบา เวอ อางบล่าบ แฮง้นา ต้าดต่อน วีบ่่า
กไจ ป่ีง ญ้า� ยา ยาง อางยา่ มางนา ชฺา้ง เกิด้ ลือ ป่ีชี่ กงูมู
ชฺา้ง อางบล่าบ ออื แม้แน ยา้� ไม้ ยางนา กงูนา วี่บ่ากไจ
แต่น ป่ี ล่าง� แน ยางนา อางบล่าบ แฮง้นา ก่างพยา ป่ี แง
แนนอ� 4 พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา ชี น้ียา่� ไม้ กงูนา อาง
ล้ีบอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ฮายเค่ ป่ี ล่าง แนนอ�
กงูมู น้ียา่ ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้
แม้แน จ่ีวดี บ่าไจ� จ้า กงูมู น้ียา่ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ คูชี ออื ยา้เป�

5 ไม้ อา่ซ่าง ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ป่ี
แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า ตานฮา มาง กงา ซ้ี
อางเลิง่ ออื ต่ีนต้อง แง� อา่ซ่าง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ แง� ชฺา้ง แฮ้
ม้า อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง กงา ซ้ีง อางเลิง่ ออื
ต่ีนต้อง แง� 6 ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ป่ี
แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ คูชี ออืยา่ ซ้ีฺ แง� อางค่องอางล้า อาง
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เซิฺง่อางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ คูชี ออืยา่
จ่ีวดีม้าม้า กงาจา แล แง� แน ยอ แม่น แน กงาจากงาด้ืง
แง� 7 อา่ซ่าง ชฺา้ง ออื นืงบา มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้แม้แน จ่ี
วดี ไจ แง� ชฺา้ง แฮอ้อื พาจาว มางนา เม้อ ออื ยา้เป� ไม้ ยอ
พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าฮายเค่ คู� แน ม้า
ม้า น้ียา่ ยอ พาจาว มาง อางล้ีบอางล่าว แฮง้นา บ่าฮายเค่
กงา กา� 8 อา่ซ่าง ชฺา้ง ออื นืงบา มาง ม่ายฮา ป่ี แฮง้แม้แน
จ่ีวดี ไจ แง� ชฺา้ง แฮ้ออื พาจาว มางนา ฮาย ยองนา นืงบา
จาบ ป่ี บ่ากงา เป�

9 พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นอง
ก้อง ด้ืง ยาว� นอ ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา
ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี บ่าไจ คู� จ้า นอ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ คูแง� อา่ซ่าง
พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง เพล่อ แง� ชฺา้ง แฮ้ม้า พระเยซูครสิต์
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮง้ จาน ญาเป� 10 พระ
เยซูครสิต์ นองก้อง ด้ืง ยาว� อางบล่าบ แฮง้ นอง อางโต
แฮง้นา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี ล่าเวมิ� อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
มาง นองนา ฮาย จ่ีวดี จา ป่ี ล่าง� ไม้ พาจาว ม้า นองนา
ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่า ป้าน่อ� 11 พาจาว มาง อางค่องอาง
ล้า พระเยซู ซ้ีฺ ยาว ยางนา ฮาย จ่ีวดี จา ล้า แล่ ป่ีชี่ แฮ้มาง
นองก้อง ด้ืง ยาว� พาจาว พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ คายาว ยางนา
ฮาย จ่ีวดี จา ล้า แล่ ป่ีชี่ แฮ้มาง� ยาง อางค่องอางล้า นอง
ก้อง ด้ืง ชี แฮง้ ไจ นอง อางโต กงาซ้ีฺ แฮง้นา จ่ีวดี ป่ี ล่าง�

12 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูยา่ ชฺา้ง
อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง กงูนา ม่าย ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้
แน บ่าฮา คูเป� 13จาวา่แน นอง ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา
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มาง ม่าย ฮา ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ คู ยาว� นอ กงาซ้ีฺ คูแง�
จ้า จาวา่แน นอง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มางนา
ตอย นอง อางโต อางบล่าบ ฮา ชี มางนา แซ่ ป่ี ยาว� นอ จ่ี
วดีม้าม้า จา แง�

14 ไม้ อา่ซ่าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ม่าย ฮา
ป่ี แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ แง� ชฺา้ง แฮ้ ม้า พาจาว มาง อางยา่
เป� 15 ไม้ พาจาว มาง นองนา อางค่องอางล้า ป่ี ล่าชี่ แฮ้
ยา่ นองนา ยา่เจ่น แค อางคา บ่าฮาย เพล่อ ป่ี ล่า เป� จ้า
นองนา ฮาย พาจาว มาง อางยา่ เพล่อ ป่ี ล่าง� แน กงูนา
ฮาย พาจาว มางนา �อา่โบง้�� แน ฮา้ว ป่ี ล่าง� 16 พาจาว
มาง อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง แฮ้ยา่ กงู นืงบา แฮง้
นา ฮายแบ ป่ี ล่าง� กงู พาจาว มาง อางยา่ แน� 17 กงู พา
จาว มาง อางยา่ เพล่อ ยาว� กงู พาจาว มาง ยาง อางยา่
ออืนา ก่ามป่อน กอ ชี ป่ีชี่ แฮง้ อางซ้ืง กงาเพล่อ คูแง� แน
กงู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงกงา่ แน พาจาว มาง ก่ามป่อน
กอ ชี ชี แฮง้ กงาบู้ คูแง� จ้า กงู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ืงก
งา่ แน กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง� ยาว น่อง โย้เวอ พา
จาว มาง กงูนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง� ยาง พระเยซูครสิต์ นา
ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้เป�

กงู นืงบาแก่นจ่า แฮง้ กงามยา้ง ยา้ง
18 กงา เยง้ แง� กงู อามือ ตูกพานลาบ้าบ น้ียา่� พาจาว

ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แงแน กาญ่าม เวอ กงูนา ฮาย มยา้ง ป่ี ล่าง
แฮง้นา� เพ้ก ฮู ยาว นาบาตา อี้ แน� 19 ไม้ ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ พาจาว มาง กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี น้ี ออืยา่ ล่อ ฮู คูแง�
พาจาว ม้า ล้อนืง เวอ ฮา มยา้ง ป่ี แง� ยาง อางยา่ เพล่อ
ชี ออื อา่ซ่าง แน� 20 พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูยา่ง
กูเจ้อ แต่ง ชี น้ี ออืยา่ ยอง เพล่อ ชี แฮง้นา นืงบาบ่าจาบ
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คู� จ้า พาจาว มาง ยองนา แฮแ้ม้แน ฮาย เพล่อ ป่ี แง� ไม้
ยา น้ีแม้แน นืงบาแก่นจ่า แง� 21 ยาง กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี น้ี
ออืยา่ แฮว่ กือ โปยว แอ อางเลิง่ แฮง้ กงาปูน แล่แง� ยาง
อางยา่ ออื พาจาวอางยา่ กงาเพล่อ ชี แฮง้นา ซู้ม แน กงา
ปูน แล่ชี่ แฮง้แม้แน เป� แน ยองมู น้ียา่ จ่ีวีดม้าม้า กงา
จา คูแง� 22 ไม้ กงู อางแบ คูยา้ พาจาว มาง ชฺา้งอางเมิง
นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี น้ี ออืยา่ อาม้ือ เคอ ยา้ ด้ากยา้ง
อู้งฮา้ว คูง แน� กูยา่งกูเจ้อ น้ี ออืยา่ ค่าบายา่ อางยา่ ชา
เกิด้ เมอ� ด้ากยา้ง ลาบ้าบ แฮง้แม้แน ยา้ ด้ากยา้ง ลาบ้า
บ คูแง� 23 ด้ากยา้ง อู้งฮา้ว คูชี ออืยา่ ม้างม้าเจ้อ พาจาว
มาง แต่ง ชี ออื แอ่ แน บ่าอา่ เป� จ้า กงูมู อางค่องอางล้า
อางเซิฺง่อางซฺ้าง กงาบู้ คูชี ออื คาตา ยา้ นืงบา คล้าว อูง้ฮา้ว
คูแง� อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง น้ียา่ ต่องก่า เวอ พา
จาว มาง กงูนา ก่ามป่อน ป่ี ล่าชี่ แฮง้ยา้ เป� กงูยา่ พาจาว
มาง กงูมู คาโคลาโค น้ีงนา มู่งท่า โย้เวอ อางโต อางซ่ืฺอ จา
ป่ี ล่ายาว� ยาง อางยา่ เพล่อ ป่ี ล่าง แฮนื้ง นา ล่อ คูแง�
24 พาจาว ม้า กงูนา ฮาย อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าง ญ้า� แฮง้ยา้
กงู นืงบา นู้เวอ นืงบาแก่นจ่า คูง น้ียา่� จ้า กงูยา่ ค่าตอง
จา ชี ออืนา ม้าม้า แน นืงบาแก่น จ่าง บ่าอา่ เป� อา่ซ่าง
จา แง ค่าตอง จา ชี แฮง้นา นืงบาแก่นจ่า แงแน� 25 จ้า กงู
ยา่ กงู บ่ากงา มยา้ง แฮง้นา นืงบาแก่นจ่า คูแง� แน กงู บ่า
กงา มยา้ง แฮง้นา โอด้ ล่อ คูแง�

26 กงู ด่อยา่ เมอ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง
กงูนา ปล่อง ลือ ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้เป� กาเทอกา กงู บ่า
แบ พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮา เมอ บ้าเจอ ป้า แงแน� จ้า
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง อู้งฮา้ว กงูนา ป้า ป่ี
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ล่าง� ไม้ ยา อูง้ ป้า แง เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี ออ่ก กา แอเคอ ยา้�
27 จ้า พาจาว กงูนา นืงบา อางแบ ล่าง ม้ายา่ อางแบ ยา้
อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ
จา แงแน� ไม้ อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง ม้า� พาจาว
มาง นืงบาจาบ แฮง้ ล่อ น้ีง ญา พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ป้า
ป่ี แง�

28 กงู อางแบ ยา้ พาจาว ม้า กูยา่งกูเจ้อ ต่ืง อางแม่น แน
บ่าแม่น ออืนา ฮาย ชฺา้ง ยางนา ลาก ออืก้อง จองไจ จา ป่ี
แงแน� ชฺา้ง แฮอ้อืยา่ พาจาว มาง แชยู้้ ชี ออื ยา้� ยาง เยง้
ชี ชี แฮง้แม้แน� 29 พาจาว ม้า ยองนา แช้ ชี ญ้า� แน ยอง
นา พาจาวอางยา่ ม่าง แม้แน เพล่อ ป่ี แง� ไม้ พาจาวอาง
ยา่ ม่างนา ครสิเตียนม้องน้าม อางบยา่ กางมู โย้เวอ� อาง
ยา่ ซากาว เพล่อ ป่ีง แนนอ� 30 น้ีแม้แนยาว พาจาว ม้า
ชฺา้ง ยาง แช้ ยู้ ชี ออืนา ฮา้ว ล้า ป่ี แง� แน ยาง ชฺา้ง ฮา้ว ล้า
ป่ีชี่ ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี แง� แน ยาว พาจาว มาง ยอง
นา โญกจ่าญ่อจ่า แง�

พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ น้ียา่ พระเยซูครสิต์ ก้อง ด้ืง
แง

31 กงู น้ีเลิง่ นา บ้าเจอล้อแม้ จ่ี วา� พาจาว มาง กงูก้อง
ด้ืง ยาว� กงูนา อา่ซ่าง บ้าเจอ ฮา ล่า กงา กาแง� 32พาจาว
ม้า ค่าตอง อางยา่ มางนา บ่าเจอบ่าค่อย� จ้า ยา ยาง อาง
ยา่ ม้าม้า มางนา ซ้ีฺ ป่ีชี�่ ไม้ กงูมู คาโคลาโค น้ีงนา อางบล่า
บ กงาปูน แล่ ป่ี แง แนนอ� พาจาว มาง ยาง อางยา่ มางนา
กงูนา อางป่ี ล่า กงากา แน ยาว� ยา กงูนา กูยา่งกูเจ้อ ออื
คาตา แน บ่าป่ี แล่ ล่า กงา ลา� 33 อา่ซ่าง พาจาว มาง ชฺา้ง
แช้ยู้ ชี น้ี ออืนา อางเลิง่ ซฺ้า จ่ี แง� อา่ซ่าง มาง บ่าจา� ไม้
พาจาว ม้า กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า เป� 34 ท้าว กงูนา
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อา่ซ่าง อางเลิง่ ซฺ้า จ่ี ล่าง� อา่ซ่าง มาง บ่าจา� ไม้ พระเยซู
ซ้ีฺ ยาว จ่ีวดี จา ล้าน แล่ง ญ้า� แน อาม้ือ ยา พาจาว มาง ล่า
ปู่ ล่าม่า ป่ากยา่ ด้ืง ช�ี แน ยา กงูนา จ่ี แต่น ล่าแง� 35 ท้าว
บ้าเจอ จา แง� กงูนา ฮาย พระเยซูครสิต์ ลาก อางเลิง่ โย้
เวอ เจิก่ ออ่กแอ ป่ี ล่าง น้ียา่� บ่าจา เป� ต่ืน อางเลิง่ กงูนา
ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าชี่ ออื ล่าอา้ว� กงูนา ฮาย นืงบา
ต่องลาบ้าบ ป่ี ล่าชี่ อางเลิง่ ล่าเวมิ� ต่ืน เค่คาม อางเลิง่ ล่า
อา้ว จ่ืฺงคู แบ่ซฺู่ อางเลิง่ ล่าเวมิ� ต่ืง ตูกพาน อางเลิง่ ล่าอา้ว
อางก่าอางตูม ตูม แล่เซฺ่อ บ่าจา อางเลิง่ ล่าเวมิ� ต่ืง กงู ป้า
ดจาซ้ีฺ อางเลิง่ ล่าอา้ว กงู ซ้ีฺ อางเลิง่ ล่าเวมิ� 36 พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�กงู นาง ปาปาย ป้าดจาซ้ีฺ กูญ่าม ยา้�
ชฺา้ง ออื กงูนา ยอง แกะ แซ่ จฺ่า ออื แม้แน ฮาชา่ง ล่าง�

แน� ✡

37 จ้า กงู กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ก่าไจ่ ยา� ไม้ พระเยซูครสิต์
กงูนา ลาก ล่าง มาง ปาปาย ยา้� 38 ไม้ กงา อางแบ ม้าม้า
ยา้ บ้าเจอ เวมิ กงูนา พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ โย้เวอ บ่า
ฮาย เจิก่ ออ่ก ป่ี ล่า กงา กาแน� ต่ืน กงู จ่ีวดี แต่ จาด้ืง ล่า
อา้ว กงู ซ้ีฺ ชี ล่าเวมิ� ต่ืง เท่วาด่า ล่าอา้ว แด่ยา่ ล่าอา้ว บ้า
เจอ ล่าท่ี เวมิ� ต่ืง อามือ ล่าอา้ว กาญ่าม ล่าเวมิ� 39 ต่ืน
มู่งท่า ล่าท่ี ล่าอา้ว ล่าลูก ล่าท่ี ล่าเวมิ� แน บ่าเจ่อ เวมิ กงู
นา พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ โย้เวอ บ่าฮาย เจิ่กอ่อก ป่ี ล่า
กงา กา� พาจาว มาง ลาก อางเลิง่ น้ียา่ กงู พระเยซูครสิต์
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางก้อง มยา้ง ชี แฮง้ยา้ เป�

✡ 8:36 8:36 สดุดี 44:22
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9
พาจาว มาง อสิราเอลชฺา้ง ออืนา แชยู้้ ชยีา้ง

1 กงา อามือ อางเลิง่ ชา จ่ี แล น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า เป�
กงา พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง แน กงา บ่ากงา จ่ี จ้อบ เป� กงา
นืงบา แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงา อาม้ือ
อางเลิง่ ชา จ่ี แล น้ีงนา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี ล่าง� 2 กงา นาบา
ตา บ่าม่อนบ่าซ่า แน กูญ่าม ยา้ นืงบาต่องตูกพานลาบ้าบ
แง� 3 ไม้ ยวิชฺา้ง กงา ม้องน้าม อางเจ้ออางจาด น้ียา่ อางบ
ยา่ ยา้ จา แง� พระเยซู นา บ่าเจ่อ จ่า คูแน� จาวา่แน อาง
เพล่อ ตอ กาแน ยาว กงานา ยวิชฺา้ง ออืนา วี่บ่ากไจ แต่น
ป่ี ล่า ปาว� กงานา พระเยซูครสิต์ ก้อง เจิก่ ป่ี ล่าเวมิ อา
งกงา ยา้� ไม้ ยวิชฺา้ง ออืนา พระเยซู นา เจ่อ ป่ี แง แนนอ�
4 ยองมู น้ียา่ ยวิชฺา้ง อสิราเอล อางเจ้ออางจาด� พาจาว
ม้า ยองนา ยาง อางยา่ เพล่อ ป่ีชี�่ แน ฮาย ยองนา ยาง ล่า
ท่ี แฮง้ มยา้ง ป่ีชี�่ แน ยองนา ก่ามค่าน ป่ี ช�ี แน ยองนา
อางล้ีบอางล่าว ป่ี ช�ี ยองมู น้ียา่ อางแบ คูยา้ พาจาว มาง
นา บ้าเจอล้อแม้ ไว้ แงแน� ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ก่าม
ค่าน แฮง้ กงาบู้ คูช�ี 5 ยองมู น้ียา่ ค้าแต้ เวอ ชฺา้ง ปีนแต
ปีนนา ออืก้อง อางเจ้อ ซ้ืบล้า คูช�ี แน พระเยซูครสิต์ ยอง
อางเจ้อ โยเ้วอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี พาจาว กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮู
พลา ชี มาง เวอ� ชฺา้ง ออืนา นางนา สรรเสรญิ ฮายแล แล่
ป่ี ล่า โว� อาเมน�

6 ชฺา้ง น้ียา่ น้ีแม้แน บ่าจ่ี กงา กา� �พาจาว ม้า ยาง ก่าม
ค่าน ฮา ชี ชี แฮง้แม้แน บ่าฮายเค่� แน� ไม้ อสิราเอลชฺา้ง
คาโคลาโค น้ียา่ ท่ือบ่า พาจาว อางยา่ ม้าม้า บ่าอา่ เป�
7 พาจาว มาง อบัราฮมั นา น้ีแม้แน ม่าย ชี ชี แฮง้แม้แน
ยา้� �ชฺา้ง นาง อางเจ้อ น้ีง ซ้ืบ แล ฮู ออืยา่ อสิอคั อางยา่
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อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ อนื ญา� แน� น้ีแม้แนยาว อบัรา
ฮมั อางยา่อางคยา้ น้ียา่ ท่ือบ่า พาจาว มาง อางยา่ ม้าม้า
บ่าอา่ เป✡. 8-9 พาจาว ม้า อบัราฮมั นา น้ีแม้แน ก่ามค่าน ป่ี
ช�ี �กงายา่ นาคาล้าว น้ี ญ่าม เวอ พ่าวลือ แล่แง� แน ซา
ราห์ นาง ค่าบา ม้า อางยา่ ค่าพ่าย่า เกิด้ จ่า แง� แน�✡ น้ี
แม้แนยาว พาจาว อางยา่ อบัราฮมั อางเจ้อ ซ้ืบแล ฮู ม้าม้า
น้ียา่ ชฺา้ง ฮาย เกิด้ ลือ ป่ีชี่ ออื บ่าอา่� จ้า พาจาว มาง ก่าม
ค่าน เวอ เกิด้ จายลือ ชี ออื เป�

10 พาจาว มาง อบัราฮมั นา อางยา่ ป่ี แงแน ก่ามค่าน ป่ี
ชี ม้ายา่ อสิอคั ยา้เป� ยาว อสิอคั ค่อล้า ยาว เรเบคาห์ นา
ยู้ ช�ี แน เรเบคาห์ อู่ปู่ม ปู่ม ชี แน ยาง ป่องปอง คล้าว โย้
เวอ อางยา่ ค่าพ่าย่า ล่าจูม* ด้ืง ช�ี 11-12 ยา่แน่ น้ีเยด่ บ่า
เกิด่ กาซ้ืง แนฮาเมอ พาจาว ม้า เรเบคาห์ นา น้ีแม้แน ม่าย
ช�ี �อางอา้ย ม้า อางแพ้ มาง ยา่เจ่น เพล่อ แง� แน� ✡ ไม้
พาจาว มาง ต้าดต่อน ชฺา้ง แช้ ชี ชี แฮง้แม้แน เพล่อ ป่ี แง
แนนอ� น้ียา่ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� พาจาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ น้ียา่
ชฺา้ง ออื อางเลิง่ อางแม่น แน อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮง้ วา
บ่าอา่ แน� จ้า พาจาว มาง แชยู้้ แฮง้ วา แน� 13พระคัมภีร์
โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้� �กงา ยาโคบ นา
ลาก แง� จ้า กงา เอซาว นา เม้อ แง� แน�✡ 14 น้ีแม้แน
ยาว บ้าเจอล้อแม้ จ่ี วา� พาจาว ม้า บ่ากงา่บ่าเกิง ลา� แฮ้
แม้แน บ่าอา่ เป� 15 ไม้ พาจาว ม้า โมเสส นา น้ีแม้แน จ่ี
ชา่ง ช�ี �กงา อา่ซ่าง นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ซ้ี แง� กงา ชฺา้ง
แฮ้มางนา ยา้ ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� กงา อา่ซ่าง นา ซ่ืงกงา่
กยา้ ซ้ี แง� กงา ชฺา้ง แฮม้างนา ยา้ ซ่ืงกงา่กยา้ แง� แน�✡

✡ 9:7 9:7 ปฐมกาล 21:12 ✡ 9:8-9 9:8-9 ปฐมกาล 18:10 * 9:10
9:10 ล่าจูม น้ียา่ ลูกแฝด นา ฮา แง� ✡ 9:11-12 9:11-12 ปฐมกาล 25:23
✡ 9:13 9:13 มาลาคี 1:2-3 ✡ 9:15 9:15 อพยพ 33:19



โรม 9:16 xxxvii โรม 9:22

16 น้ีแม้แนยาว กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ ชฺา้ง ออื กงา ซ้ี แง แน
อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ วา บ่าอา่ เป� จ้า พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่
กยา้ แฮง้ วา เป� 17 ไม้ พระคัมภีร์ โยเ้วอ พาจาว ม้า ก่าซ้าด
ฟาโรห์ นา น้ีแม้แน ม่า ช�ี �กงา นางนา ก่าซ้าด ฮาย เพล่อ
ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ นางนา ไจ ชฺา้ง ออืนา ฮาย กงา ล่าท่ี น้ีงนา
กงามยา้ง ป่ี แง� แน กงา อางเม้ง น้ีงนา ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ต้าว แน กงากยา่ กงาแบ ป่ี แง แนนอ� แน� ✡ 18 น้ีแม้แน
ยาว พาจาว ม้า อา่ซ่าง นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ซ้ี แง� ชฺา้ง แฮ้
มางนา ยา้ ลากซ่ืงกงา่กยา้ แง� แน อา่ซ่าง นา ฮาย ล้ืกล้า
น ป่ี ซ้ี แง� ชฺา้ง แฮม้างนา ยา้ ฮาย ล้ืกล้าน ป่ี แง�

พาจาว มาง นืงบาค่า แน ลากซ่ืงกงา่กยา้ ยา้ง
19 ยาว นอ กงานา น้ีแม้แน น้า ล่า คูแง� �พาจาว ม้า กงู

นา เค้ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ ฮา ป่ี ล่าง� น้ีแม้แนยาว กงู อางบ
ล่าบ ฮา เมอ พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย กงูนา นืงบาค่า ล่าง��
แน� 20 จ้า ชฺา้ง นอง เวอ� นอ ค่าตอง อา่ซ่าง แน เยง้ จ่า
แล่ คูแง� นอ พาจาว มางนา อางจ่ี กงากา ยา้ลา� น้ืงชฺา่ อู่
ล่อง น้ียา่ แต่งฮู มางนา น้ีแม้แน อางน้า กงากา ยา้ล่า� �นา
บ้าเจอฮาย กงานา น้ีแม้แน แต่ง ล่าแง�� แน� 21 น้ืงชฺา่ อู่
ล่อง แต่ง ฮู ม้ายา่ น้ืงชฺา่ อางเนิง ท่ือกอน แฮง้ ไจ อูล่่อง อา
งมาง ท่ือลู่ม แต่ง ยาว� อู่ล่อง ไจ เซฺ่อ ท่ือลู่ม แต่ง แล่ยาว
บ่ากงา ลา�

22 พาจาว มาง น้ีเลิง่ ฮา ชี น้ีง แม้แน ยา้� ยา ชฺา้ง ท่ือบ่า
ออืนา ยาง นืงบาค่า แฮง้ แน ยาง ล่าท่ี แฮง้ ฮาย มยา้ง ป่ี
ซ่ี แง� ยาว ชฺา้ง แฮ้ออืยา่ พาจาว มาง นืงบาค่า ชี ออื ยา้�
แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ก่างพยา ป่ีชี่ ออื ยา้� จ้า แฮ้แม้
เวมิ พาจาว ม้า โอด้ ชี แง� แน ยา ชฺา้ง แฮ้ออืนา นาบาตา
✡ 9:17 9:17 อพยพ 9:16



โรม 9:23 xxxviii โรม 9:29

ยา้ โอด้ แง� 23 แน พาจาว ม้า ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ แฮง้� ยาง
ชฺา้ง แฮ้ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ี ซ่ี แง� ชฺา้ง แฮ้ออื พาจาว มาง
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ชี ออื ยา้� แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ล่าท่ี
ป่ี ชี ออื ยา้� 24 พาจาว มาง ชฺา้ง แชยู้้ ชี ออื กงูมู น้ีง ยา้เป�
แน ยา ยวิชฺา้ง ออืนา แอ่ แน บ่ากงา แชยู้�้ จ้า ยวิชฺา้งบ่าอา่
ออืนา คาตา ยา้ แช้ยู้ แง� 25 โฮเซยา ปาบ โย้เวอ พาจาว
ม้า ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา น้ีแม้แน จ่ี เคอ ช�ี
�ชฺา้ง แฮอ้อื ค้าแต้ เวอ กงา ชฺา้ง บ่าอา่� จ้า อาม้ือ กงา ยอง

นา �กงา ชฺา้ง� แน ฮา้ว แง�
แน ค้าแต้ เวอ อางเจ้ออางจาด กงา บ่าลาก แฮ้ออืนา� อา

ม้ือ กงา ยองนา �กงา ชฺา้ง ลาก ออื� แน ฮา้ว แง�
แน� ✡

26 �กงา ท่ือเทอ ยา้ น้ีแม้แน จ่ี แอ� �นอ กงา ชฺา้ง บ่าอา่�
แน�

จ้า อาม้ือ กงา ยองมู แฮง้นา �พาจาว อางแต่ ม่าง อางยา่�
แน ฮา้ว เป� แน� ✡

27 จ้า อสิยาห์ อสิราเอลชฺา้ง ออื อางเลิง่ แฮง้ น้ีแม้แน
ป่าว ม่า ช�ี
�อสิราเอลชฺา้ง น้ียา่ ทะเล โยเ้วอ ไซ่ ออื ชอ้ด ยา้ บยา่ แง�
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง อางอี้ ญา อางบล่าบ

กงาปูน แล่ คูแง�
28 ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า ยาง จ่ี ชี แฮง้ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ อางไว่

อางคยา้ง ยา้ โปล้ม แน ฮาย ตอล้า ป่ี แง� แน� ✡
29 อสิยาห์ มอ ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้เป� ยา น้ีแม้แน มอ ชี

ช�ี
✡ 9:25 9:25 โฮเซยา 2:23 ✡ 9:26 9:26 โฮเซยา 1:10 ✡ 9:28 9:28
อสิยาห์ 10:22-23



โรม 9:30 xxxix โรม 9:33

�จ่ีวีดอางซ้ืง อางฮื่อ เลิน่เลิน่ ม่าง กงู อางยา่อางคยา้ อา
งอา่นอางซ้ืฺอ ออืนา ท่ือม่าง นา แนม บ่าป่ี จาน ล้า
ยาว� กงูมู น้ียา่ ก่างพยา เจิน้เจ้อ บ่าจ่าน ล่างลา�

โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง แฮง้แม้แน ยา้� แน�
†✡

ยวิชฺา้ง แน พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ยา่ง
30 น้ีแม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ จ่ี วา� ค้าแต้ เวอ ยวิชฺา้งบ่า

อา่ ออืยา่ ยอ บ่าต่ีนบ่าต่อง คูล่า พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ง
อางเพล่อ ป่ี ล่าแน� จ้า น่อง โยเ้วอ ยอง พระเยซู นา นืงบา
ชี ยาว พาจาว มาง ยองนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี�่ 31 จ้า ยวิ
ชฺา้ง ออืยา่ อางล้ีบอางล่าว ยองนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง
กงาเพล่อ ป่ี แฮง้ ชา ซฺ้า กวา่ คูแง� จ้า บ่ามยา่ง คู� 32 ยอ
บ้าเจอฮาย แฮป้้าค้า ฮา คูแง� ไม้ ยอ พระเยซู นา เจ่อ แฮง้
นา นืงบาบ่าชี่ คู� จ้า ยอ อางล้ีบอางล่าว ฮายเค่ แฮง้นา นื
งบาชี คูแง� น้ีแม้แนยาว ยองมู น้ียา่ ลอบา เวอ ค้ือท้อง
ท่อง เลิง แล่ชี่ ชอ้ดยา้� ลอบา น้ีงนา พระเยซู นา จ่ีเพ้ก แง
เป� 33พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ฮู ปาว กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ลอบา ท่ือซ่ือ กอย

โบย แอ�
ลอบา น้ี ซ่ือ ชฺา้ง ออืนา ฮาย ค้ือท้องท่อง แล่ ป่ีง�
แน ชฺา้ง ออืนา ฮาย เลิง แล่ ป่ี แง�
จ้า อา่ซ่าง ลอบา น้ี ซ่ือ นา นืงบาชี แง� ซฺ่าจอ นืง บ่าจา�

แน� ✡

† 9:29 9:29 โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง น้ียา่ ชฺา้ง บ่าแม่น ออื
อางเมิง ด้ืง ชี ยา้ง� พาจาว ม้า อางเมิง น้ี 2 เมิง นา ก่างพยา ช�ี ไม้ ยองนา
วีบ่่ากไจ ป่ี แง แนนอ� ✡ 9:29 9:29 อสิยาห์ 1:9 ✡ 9:33 9:33 อสิยาห์
8:14; 28:16



โรม 10:1 xl โรม 10:6

10
1ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นาบาตา แน กงา ซ้ีง

แฮย้า่� แน กงา พาจาว มางนา อธษิฐาน ฮาย ยวิชฺา้ง ออืนา
ก่ามป่อน ป้า ป่ี แฮย้า่� ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ป่ีง แฮง้�
แน ยองนา พาจาว มาง ชฺา้ง ม้าม้า กงาเพล่อ ป่ี แฮง้ยา้ เป�
2 กงา ยองนา พีญ่่าน เพล่อ ป่ีง� ยองมู น้ียา่ พาจาว มางนา
ม้าม้า ยา้ ลาก คูแง แน� จ้า ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ยอง
นา ฮา ป่ี ซ่ี แฮง้แม้แน บ่าฮา คู� 3 ยองมู น้ียา่ บ่าแบ คู�
พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮาย ชฺา้ง ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีง
แงแน� จ้า ยองมู น้ียา่ อางล้ีบอางล่าว แฮง้ ฮายเค่ คูแง�
ค่าตอง เยง้ แฮง้แม้แน� ไม้ ยองนา ฮาย พาจาว มาง ชฺา้ง
กงาเพล่อ ป่ีง แนนอ� น้ีงยา้ ยองมู แฮง้ พาจาว มาง ชฺา้ง
บ่าเพล่อ กงา กาแง� พาจาว มาง ยองนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ
ป่ี ซ่ี แฮง้แม้แน� 4 พระเยซูครสิต์ อางล้ีบอางล่าว เวอ ล่า
ท่ี แฮง้ ฮาย โค ป่ี ฮู มาง ยา้� ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค พระเยซู
ครสิต์ นา นืงบาชี คูชี ออืนา พาจาว มาง ชฺา้ง กงาเพล่อ ป่ีง
แนนอ�

ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อางบล่าบ ปล่องปูน ป่ีง ยา้ง
5 ชฺา้ง น้ีแม้แน เยง้ ออืยา่� �พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺา้ง

เพล่อ ป่ีชี�่ ไม้ ยอง อางล้ีบอางล่าว ฮายเค่ ชี แฮง้ ปาปาย
ยา้� แน� โมเสส ยองนา น้ีแม้แน แต้ม เคอ ช�ี �ชฺา้ง น้ีแม้
แน ฮา ชี ออืยา่ อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่ายฮา ป่ีชี่ แฮง้ กูยา่ง
กูเจ้อ ยา้ จ่ีวดี ไจ กงาฮายเค่ คูแง� แน� ✡ 6 จ้า ชฺา้ง พา
จาว มาง ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีชี่ ออืนา� ไม้ ยอง ยางนา นืงบาชี
ชี แฮง้ ปาปาย แน� โมเสส ยองนา น้ีแม้แน แต้ม เคอ ช�ี
✡ 10:5 10:5 เลวนิีติ 18:5



โรม 10:7 xli โรม 10:12

�นืงบา คล้าว เวอ น้ีแม้แน บ่าน่า โจ� �ท้าว อา่ซ่าง มู่งท่า
เวอ แล ม้า�� � แน� (น้ียา่ มู่งท่า เวอ แล พระเยซูครสิต์
นา ป้า ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ลู่งลือ กงูนา ปล่อง ลือ ป่ี ล่าง แน
ฮา แง�� 7 �บ่าอา่ยาว น้ีแม้แน บ่าน่า โจ� �อา่ซ่าง ชฺา้งซ้ีฺ
อางเมิง โย้เวอ แอ ม้า�� � แน� (น้ียา่ ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง โย้
เวอ ลู่ง พระเยซูครสิต์ นา ป้า จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ี ยาว� ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง ออืนา ปล่อง ป่ี แงแน ฮา แง�� 8 น้ีแม้
แนยาว นอ มู่งท่า เวอ บ่ากงา แล คาเป� แน ชฺา้งซ้ีฺ อางเมิง
เวอ บ่ากงา แอ คาเป� ไม้ พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี
ช�ี �พาจาวจ่ีต่าง น้ียา่ นองก้อง อางแท้� ไม้ นอง ม่านป่อง
แน นอง นืงบา โยเ้วอ ด้ืง แง✡� แน� ยาว น้ียา่ กงู อางเลิง่
ป่าว ม่า ชียา้ง ยา้เป� 9 จาวา่แน นองมู น้ีง �พระเยซู จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง ยา้� แน จ่ี ออ่กล้า ป่ี ยาว� แน นอง นืงบา คล้า
ว โยเ้วอ น้ีแม้แน เจ่อ ยาว� พาจาว ม้า พระเยซู ซ้ีฺ ยาว น่อง
โยเ้วอ ยางนา ฮาย จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ ป่ีชี่ แน� นอ อางบล่า
บ กงาปูน แล่ คูแง� แน ยาง ชฺา้ง กงาเพล่อ คูแง� 10 ไม้
พาจาว ม้า ชฺา้ง ยางนา นืงบาชี คูชี ออืนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
แง� แน ชฺา้ง พาจาว มางนา เจ่อ แงแน จ่ี ออ่กล้า ป่ีชี่ ออืยา่
อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� 11 ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ช�ี �ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี
ออืยา่ ซฺ่าจอ นืง บ่าจา� แน� ✡ 12พระคัมภีร์ โยเ้วอ ชฺา้ง คา
โคลาโค แน แต้ม ชี ชี แฮย้า่ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� ชฺา้ง น้ียา่ ยวิ
ชฺา้ง ล่า อา้ว ยวิชฺา้งบ่าอา่ ล่าเวมิ อางตู้ กา ยา้แน� ไม้ ยอง
จ่ีวดีอางซ้ืง น้ีม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออื จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา้�
แน ยา ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา ป้า ปล่อง ป่ีชี่ ออืนา ลากซ่ื
✡ 10:8 10:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 30:12-14 ✡ 10:11 10:11 อสิยาห์ 28:16



โรม 10:13 xlii โรม 10:18

งกงา่กยา้ แง� 13 ไม้ �ชฺา้ง คาโคลาโค จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา
ป้า ปล่อง ป่ีชี่ ออืยา่ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง� แน� ✡

14 จ้า ยองมู น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ พาจาว มางนา ป้า ปล่อง
ป่ี กงา กาแง� ยองมู น้ียา่ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ กาซ้ืง น่อ�
ท้าว ยองมู น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ พาจาว มางนา เจ่อ คูแง� ยอ
งมู น้ียา่ พาจาว มาง อางเลิง่ แฮง้ บ่ากงากยา่ กาซ้ืง น่อ�
ท้าว ยองมู น้ียา่ บ้าเจอล้อแม้ กงากยา่ คูแง� ยองนา อา่
ซ่าง มาง บ่าป่าว ม่า กาซ้ืง น่อ� 15 ชฺา้ง ซฺาแล ป่ี ฮู บ่าจา
ยาว พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น น้ียา่ อา่ซ่าง ป่าว ม่า แล
กงา กาแง� พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้
แน ยา้� �ล้อเกิง้ เวอ ชฺา้ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ป่าว ม่า แง� โยเ้วอ ชฺา้ง อมื นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง��
แน� ✡ 16 จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น แฮง้นา บ่าเจ่อ เป� อสิยาห์ น้ีแม้แน จ่ี ชี ชี แฮง้แม้แน
ยา้� �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� อา่ซ่าง กงู จ่ีต่าง แฮง้นา นืงบาชี ออื
ยา่�� แน�✡ 17 น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง ออื พระเยซูครสิต์ อางเลิง่
แฮง้ ชฺา้งป่าวม่าฮู จา เมินญา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงาก
ยา่ คูแง� แน ชฺา้ง ออืยา่ อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงากยา่
เมินญา พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง� 18 จ้า กงา น้า ล่าปา
นา ยวิชฺา้ง ออืยา่ กงู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า คูชี แฮง้ บ่า
กยา่ คูลา� ยอ ม้าม้า ยา้ กงากยา่ คูแง� ไม้ พระคัมภีร์ โย้
เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�ชฺา้ง พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่า ฮู ออื อางเซง

น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูต่ี ยา้ กงากยา่ คูแง�
✡ 10:13 10:13 โยเอล 2:32 ✡ 10:15 10:15 อสิยาห์ 52:7 ✡ 10:16
10:16 อสิยาห์ 53:1



โรม 10:19 xliii โรม 11:2

แน ยอง จ่ีต่าง น้ียา่ ชฺา้งอางเมิง ท่ือปล่าก ป่ากยา่ จาย ท่ือ
ปล่าก ป่ากยา่ เคอ ยา้ กงากยา่ คูแง�� แน� ✡

19 จ้า กงา น้า ล่าปานา ยวิชฺา้ง ออื น้ีเลิง่ นา อางแบ คู ยา้
ลา� ยองมู น้ียา่ ม้าม้า ยา้ อางแบ คู� ต่องก่า เวอ พาจาว
ม้า โมเสส นา ไจ น้ีแม้แน จ่ี ป่ีชี�่
�กงา ยวิชฺา้ง ออืนา ฮาย เจอค้อย ป่ี แง� ไม้ กงา ยวิชฺา้งบ่า

อา่ ออืนา ปล่อง แง�
กงา ยวิชฺา้ง ออืนา ฮาย นืงบาค่า ป่ี แง� ไม้ กงา ค้าแต้ เวอ

ชฺา้ง กงานา บ่าแบล่ากงา กาง ออืนา ปล่อง แง�
แน� ✡

20 น่อง โย้เวอ พาจาว มาง อสิยาห์ นา ไจ จ่ี ป่ีชี�่ แน ยา
เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน จ่ี ชี น้ีแม้แน�
�ชฺา้ง กงานา บ่าซฺ่ากวา่ ล่าง ออืยา่ กงานา กงามยา้ง ล่าง�
กงายา่ ชฺา้ง กงานา บ่าน่า ซฺ้า ล่าง ออืนา ฮาย กงานา ฮู มยา้ง

ป่ี ล่าง� แน� ✡
21 จ้า ยวิชฺา้ง ออื อางเลิง่ แฮ้ยา่ พาจาว ม้า น้ีแม้แน จ่ี

แง�
�กงา มู่งน่ืง ออ่กล้า เมอ จาย มู่งน่ืง กลา เมอ เคอ ยา้ ล่าปู่

กลาง ล่อ แง�
ไม้ ชฺา้ง กงานา บ่าน่าจ่า ล่าง ออืนา แน กงา จ่ีต่าง บ่าฮายเค่

ออืนา ค่อด แง� แน� ✡

11
พาจาว ม้า ยาง ชฺา้ง ออืนา บ่าลู่ม

1กงา นองนา น้า ล่า ปานา� �พาจาว ม้า ยวิชฺา้ง ยาง ชฺา้ง
ออืนา วี ชี ลา�� แน� แฮ้แม้แน บ่าอา่� กงา อางโต น้ียา่
ยวิชฺา้ง� อบัราฮมั อางอา่น� เบนยามิน อางเจ้อ เป� 2 พา
✡ 10:18 10:18 สดุดี 19:4 ✡ 10:19 10:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:21
✡ 10:20 10:20 สดุดี 65:1 ✡ 10:21 10:21 อสิยาห์ 65:2



โรม 11:3 xliv โรม 11:8

จาว ม้า ยวิชฺา้ง ยาง ชฺา้ง ต่องก่าต่าง เมอ จาย แช้ ชี ชี ออื
นา บ่ากงา ว�ี นองมู น้ียา่ เอลียาห์ อางเลิง่ แฮง้นา บ่าแบ
คูลา� พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ช�ี พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู
เอลียาห์ ม้า ยวิชฺา้ง ออื อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ พาจาว มางนา น้ี
แม้แน จ่ีจาบ น้า ป่ีชี�่ 3 �จ่ีวดีอางซ้ืง เวอ� ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง
นางนา จ่ีแต่น ล่า คูชี ออืนา แซ่ ช�ี แน นาง อางเกิง่ท่านยา่
แฮง้ ก่างพยา ช�ี อาม้ือ กงา ท่ือม่าง ญา จ้านล้า แง� แน
ยองมู น้ียา่ กงานา เค่ แซ่ ล่า คูแง� แน� ✡ 4 จ้า พาจาว ม้า
ยางนา น้ีแม้แน พอ ช�ี �กงา ชฺา้ง 7,000 คู่น ฮูบ่ปาน พระ
บาอลั นา บ่าไว่ ออืนา ฮูพลา แง� แน� ✡

5 อามือ นู้เวอ แม้แน ยา้ ยวิชฺา้ง อางมู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า
จา แง� ยองมู น้ียา่ พาจาว มางนา บ่าว�ี ไม้ พาจาว ม้า ยอง
นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาปาย แช้ ชี ช�ี 6 พาจาว มาง ยองนา
แช้ยู้ ชี แฮ้ยา่� ยอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ ปาปาย บ่าอา่� จ้า
ยาง ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ ปาปาย� จาวา่แน พาจาว
มาง ชฺา้ง ออืนา ยอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้ ปาปาย แน แช้ยู้
ยาว� พาจาว มาง ลากซ่ืงกงา่กยา้ แฮง้ ลากซ่ืงกงา่กยา้ ม้า
ม้า บ่าอา่ เป�

7 น้ีแม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง� ยวิชฺา้ง ออืยา่ ยอง
ซฺ้า กวา่ แฮง้ บ่ามยา่ง� จ้า ยวิชฺา้ง อางมู อางอี พาจาว มาง
แชยู้้ ชี ออื มยา้ง ช�ี ยวิชฺา้ง จ้านล้าชี ออืยา่ นืงบาอางแก่น
อางล้ืกอางล้าน คู� 8พระคัมภีร์ เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้
แม้แน ยา้�

�พาจาว ม้า ยอง นืงบา แฮง้นา ฮา ซืกซาก ป่ีชี�่
✡ 11:3 11:3 1พงศ์กษัตรยิ์ 19:10, 14 ✡ 11:4 11:4 1พงศ์กษัตรยิ์ 19:18



โรม 11:9 xlv โรม 11:15

ยอ อามือ เคอ ยา้ บ่าฮู มยา้ง กา� แน เจิน้เจ้อ บ่ากยา่ คู�
แน� ✡

9 แน ก่าซ้าด ดาวดิ น้ีแม้แน จ่ี แง�
�ยอง จฺ่าปอต้างปอ ฮา เมอ ยองนา ก่างพยา ป่ี โว�
ยองนา ค่ามตู่ กลา แล่ ป่ี โว� แน วีบ่่ากกงาไจ ป่ี โว�
10 ยอง แมนือ แฮง้ แมปอ ปอ โว� เจิน้เจ้อ บ่าป่ี มยา้ง โจ�
ยอง ต่างค่าง แฮง้ ต้างคู้ง เพล่อ โว� ไม้ ยอง อางเลิง่ อาง

ตูกอางพาน ป่า ชี แล่ชี่ แฮง้ ปาปาย� แน� ✡

ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื อางบล่าบ กงาปูน ยา้ง
11กงายา่ นองนา น้า ล่า ปานา ยวิชฺา้ง ออืยา่ ยอง ค้ือท้อง

ท่อง เลิง แล่ เมอ ยอ บ่าท่า จูง ล้า แล่ กงากา ลา� แฮ้แม้
แน บ่าอา่� ไม้ ยวิชฺา้ง ออื พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า� แฮง้ยา้
พาจาว มาง ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ยางนา เจ่อ ป่ี ช�ี แน อางบ
ล่าบ กงาปูน แล่ ป่ีชี�่ ไม้ ยวิชฺา้ง ออืนา เจอค้อย ป่ี แง� แน
ยางนา พ่าว ซฺ้าล้า ป่ี แง แนนอ� 12 ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื ยวิ
ชฺา้ง ออื พาจาว มางนา วี ชี แฮง้ ปาปาย แน ก่ามป่อน กงา
ยาว� เยง้ ฮู ปาว ยวิชฺา้ง ออื พ่าวล้า พาจาว มางนา เจ่อ
ล้า แล่ ยาว� ชฺา้งอางเมิง น้ียา่ ล้อม้อก ก่ามป่อน กงา บยา่
แงแน�

13อามือ กงายา่ นองมู ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา จ่ีชา่ง ล่าง เป�
ไม้ พาจาว ม้า กงานา ยาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
นา ป่าว ม่า ป่ี ล่าง� ยาว กงา ปีนแตปีนนา ยา้ พาจาว มาง
นา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� 14 ไม้ ยวิชฺา้ง กงา อางเจ้ออางจาด ชฺา้ง
ออืนา ฮาย เจอค้อย ป่ีง น้อ� ยาว กาเทอกา กงูมู นู้เวอ ชฺา้ง
ท่ือบ่า ออืนา อางบล่าบ อางปล่องปูน ป่ี กงา นาตู้� 15 ไม้ พา
✡ 11:8 11:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 29:4; อสิยาห์ 29:10 ✡ 11:10 11:10
สดุดี 69:22-23



โรม 11:16 xlvi โรม 11:19

จาว มาง ยวิชฺา้ง ออืนา วี น้ียา่� ฮา พาจาว มางนา แน ชฺา้
งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา แม่น ลางกา ป่ี แล่ง�
พาจาว มาง ยวิชฺา้ง ออืนา อางอา้น แฮง้แม้แน ยาง ชฺา้ง เพ
ล่อ แล่ ป่ี ยาว บ้าเจอ ตอล้า แง� ยอง จ่ีวดี น้ียา่ ซ้ีฺ ยาว แต่
ล้าน แล่ ชี่ ชอ้ด ยา้เป�

16 จาวา่แน ค้านู้ มป่าง ท่ือซ่ือ โย้เวอ อางแพ แฮง้ ท่ือ
แพ เป่ิง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮง้ พาจาว มาง เฮอ เพลิน่
ยาว� ค้านู้มป่าง จ้านล้าชี ออื คาตา ยา้ พาจาว มาง เฮอ เพ
ล่อ แง� แน จาวา่แน จืฺงจ้ืฺง อางเช้ แฮง้ พาจาว มาง เฮอ เพ
ล่อ ยาว จืฺงจ้ืฺง ล่างาม แฮง้ คาตา ยา้ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ
แง�* 17 จาวา่แน ค่อง กู้กู้ จ้ืฺง ล่างาม ท่ือบ่า ออืนา เคลิก
ออ่ก ยาว� ซ่องก่อง กู้กู้ จ้ืฺง ล่างาม แฮง้ กาน แต่น ยาว�
ซ่องก่อง กู้กู้ จ้ืฺง ล่างาม แฮง้ ค่อง กู้กู้ จ้ืฺง แฮ้ จ้ืฺง ก้อง ท่ือลู่
มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง� แน ค่อง กู้กู้ จ้ืฺง อางเช้ แฮง้ ซ่อง
ก่อง กู้กู้ ล่างาม แฮอ้อืนา คาตา ยา้ กงา ฮูพลา แง� กงา ยวิ
ชฺา้ง ออืนา ค่อง กู้กู้ ล่างาม แน จ่ีเพ้ก แง� แน นองมู ยวิชฺา้
งบ่าอา่ ออืนา ซ่องก่อง กู้กู้ ล่างาม แน จ่ีเพ้ก แง� 18 น้ีแม้
แนยาว ยวิชฺา้ง ออืยา่ ล่างาม เคลิก ออ่ก ชี ออื แม้แน เพล่อ
แง� แน นองมู น้ียา่ ยองนา บ่าจ่ี ฮูยา้ คู โจ� จ้า นอง จ่ี ฮูยา้
ยาว น้ีแม้แน จาม ชี โว� นอยา่ จืฺงจ้ืฺง ล่างาม� นอ จืฺงจ้ืฺง
อางเช้ มางนา บ่ากงา ฮูพลา� จ้า จืฺงจ้ืฺง อางเช้ ม้า นองนา
ฮูพลา ล่าแง แน�

19 กาเทอกา นอ น้ีแม้แน จ่ี คูแง� �ล่างาม แฮ้ออืนา เค
ลิก ออ่ก ชี แฮ้ยา่� ไม้ กงูนา ล่างาม แฮ้ออื ด้ืง อา้น โย้เวอ

* 11:16 11:16 ค้านู้มป่าง ท่ือซ่ือ โยเ้วอ ท่ือแพ เป่ิง พาจาว มางนา ท่าน ชี
แฮย้า่ แน จืฺงจ้ืฺง อางเช้ แฮย้า่ ยวิชฺา้ง ออื อางฮู่ อางพี่ ออืนา จ่ีเพ้ก แง�
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ด้ืง แต่น ป่ี ล่าแง แนนอ� แน� 20 อางอา้ ยา้� ยองนา เค
ลิก ออ่ก ช�ี ไม้ ยอ พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี่ คูวา� จ้า นอง
ด้ืง กงา คูชี น้ียา่� ไม้ นอ พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง น้อ�
น้ีแม้แนยาว บ่าฮื่อ จ่าแล่ โจ� จ้า แม่น แน อางโต แล่ม
แล่ คู โว� 21 ไม้ จาวา่แน ยวิชฺา้ง จืฺงจ้ืฺง ล่างาม อางอา้น ออื
แม้แน เพล่อ คูชี ออื พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ยาว� พาจาว
มาง ยองนา เคลิก ออ่ก แง� แน นองมู ซ่องก่อง กู้กู้ ล่างาม
น่อง เวอ ล้า ชี ออื แม้แน เพล่อ คูชี ออื พาจาว มางนา บ่า
เจ่อ ยาว� พาจาว มาง นองนา คาตา ยา้ เคลิก ออ่ก ล่าแง�
22 ฮูปาว พาจาว ม้า ล้อแม้ ลากซ่ืงกงา่กยา้� แน ยา ล้อแม้
ปีนแตปีนนา ต้าดต่อน แงแน� ยา ชฺา้ง อางซี ฮา ชี ออืนา
ปีนแตปีนนา ยา้ ต้าดต่อน แง� นอง พาจาว มางนา นืงบา
ชี แลน ยาว พาจาว มาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� จ้า
นอง แฮแ้ม้แน บ่าฮา คู ยาว� พาจาว มาง นองนา คาตา ยา้
อางจ้ืฺง โย้เวอ ต่อน ออ่ก ล่าง� 23 จ้า จาวา่แน ยวิชฺา้ง ออื
พาจาว มางนา พ่าว เจ่อ ล้า ยาว� พาจาว มาง ยองนา ฮาย
อางจ้ืฺง โย้เวอ อางอา้น แฮง้แม้แน ตีด แล่ ป่ีง� ไม้ พาจาว
ม้า อางฮา กงา กานอ� 24 นองมู น้ียา่ ซ่องก่อง กู้กู้ จ้ืฺง ล่า
งาม ออื แม้แน เพล่อ แง� นองนา นอง อางจ้ืฺง โย้เวอ เค
ลิก ออ่ก ล่าแง� แน ค่อง กู้กู้ จ้ืฺง โยเ้วอ ฮาย ตีด ป่ี ล่าง� แน
นอ ค่อง กู้กู้ จ้ืฺง แฮ้ จ้ืฺง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ แง�
ยวิชฺา้ง ออืยา่ ค่อง กู้กู้ จ้ืฺง ล่างาม ต่อน ออ่ก ชี ออื แม้แน เพ
ล่อ แง� แน พาจาว มาง ยวิชฺา้ง ออืนา ฮา อางอา้น แฮง้แม้
แน ยอง อางจ้ืฺง โย้เวอ ฮา ตีด แล่ ป่ี น้ียา่ นาบาตา ไง่ แล่
เป�

พาจาว ม้า ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ลากซ่ืงกงา่กยา้
25 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� น้ียา่ อางเลิง่ อางโชฺง
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ม้าม้า กงา นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าซ่ี ยา้ง ยา้เป� ไม้ กงา นอง
นา ยวิชฺา้ง ออืนา บ่าจ่ี ฮูยา้ ป่ี ล่าซ่ี� อางเลิง่ อางโชฺง น้ียา่
ยวิชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� ยอ อางล้ืกอางล้าน แน ยอ ล้ืกล้า
น แล แล่ คูแง� ยวิชฺา้งบ่าอา่ พาจาว มาง แช้ ชี ชี ออื พา
จาว มางนา เจ่อ ล้าเมอ เคอ� ยาว ยวิชฺา้ง อางล้ืกอางล้าน
แฮอ้มื พาจาว มางนา พ่าว เจ่อ ล้า คูแง� 26 ยาว น้ียา่ ยวิ
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮาย อางบล่าบ กงาปูน แล่ ป่ี แง�
พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�ชฺา้ง ออืนา อางบล่าบปล่องปูนป่ีฮู ม้า เยรูซาเล็ม อางเมิง

เวอ จายล้า แง�
แน ยา ยวิชฺา้ง ออื อางมู โยเ้วอ อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ

ออืนา ก่า ฮื่น ป่ี แง�
27 ยาว แฮนื้ง กงา ยองนา อางบล่าบ ปูน ป่ีง�
กงา ยองนา ก่ามค่าน ป่ีชี่ แฮง้แม้แน� แน�✡

28ยวิชฺา้ง ออืยา่ พาจาว มางนา เม้อ คูแง� ไม้ ยองมู น้ียา่
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� ยาว น้ียา่ นองนา ฮาย
จองไจ กงา ป่ี ล่าง� จ้า ล้อแม้ เวมิ พาจาว ม้า ยวิชฺา้ง ออื
นา แช้ยู้ ญา� แน ยา ยองนา ลาก แง� ไม้ พาจาว ม้า ยอง
อางฮู่ อางพี่ ออืนา ก่ามค่าน ป่ี ป้าน่อ� 29 ไม้ พาจาว ม้า
ชฺา้ง ล้อมาง นา แช้ยู�้ แน ก่ามป่อน ป่ี ยาว นืงบา บ่าเพ่น
แล่ เป� 30 ท่ือชา่งกานญา ค้าแต้ เวอ นองมู ยวิชฺา้งบ่าอา่
น้ีง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า คู� จ้า อามือ พาจาว ม้า นอง
นา ลาก ซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� ยาว น้ียา่ ยวิชฺา้ง ออื ยางนา บ่า
น่า จ่า แฮง้ ปาปาย ยา้เป� 31 ท่ือชา่งกานญา อามือ ยวิชฺา้ง
ออื พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า คู� ยาว น้ียา่ น่อง โย้เวอ พา
✡ 11:27 11:27 อสิยาห์ 59:20-21



โรม 11:32 xlix โรม 12:1

จาว มางนา ฮาย ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ป่ีง� พาจาว มาง
นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ แฮง้แม้แน� 32 ไม้ พาจาว ม้า
ชฺา้ง คาโคลาโค ยางนา บ่าน่า จ่า ออืนา ล้อง ชี แง นักโทษ
แม้แน� ไม้ น่อง โย้เวอ ยางนา ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ป่ีง แนนอ�

พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา ยา้ง
33 พาจาว ม้า ล้อม้อก จาปาง แง� ยา ล้อม้อก วีไ่ซป้าน

ญา จา แบบู้ แง� อา่ซ่าง ม่า กงากา แง� ยา บ้าเจอฮาย แฮ้
แม้ ต้าดต่อน แงแน� ยาง อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ยา่ อา่ซ่าง แบ
แง� ยา บ้าเจอฮาย แฮแ้ม้ ฮา แงแน� 34 พระคัมภีร์ โยเ้วอ
น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�อา่ซ่าง แบ แง จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า บ้าเจอ เยง้ แงแน�
อา่ซ่าง เวอ พาจาว มาง นายา้ทามยา้ ม้า�� แน� ✡
35 �อา่ซ่าง พาจาว มางนา ม้างม้าเจ้อ ป่ี ยาว กงา ค่ืน แล่

แง แน เยง้ ม้า�� แน� ✡
36 ไม้ พาจาว ม้า กูยา่งกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ยา้� แน กูยา่งกู

เจ้อ ตอล้า ชี น้ียา่ พาจาว มาง ปาปาย ยา้� แน กูยา่งกูเจ้อ
น้ียา่ พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง�

พาจาว เวอ� ล่าท่ี จา แล โว� อาเมน�

12
นอง จ่ีวดี แฮง้ พาจาว มางนา ท่าน ปาว

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ไม้ พาจาว มาง กงูนา
บยา่ แน ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าชี่ น้ีง ปาปาย ยา้� กงา นองนา
ป้า นอง อางโต แฮง้ พาจาว มางนา ท่าน ป่ี ล่าซ่ีง น้ียา่�
ยาว นอง อางโต ท่าน ชี น้ียา่ อางเกิง่ท่านเซฺ่อ จ่ีวดี อางจา
แน อางเกิง่ท่านเซฺ่อ อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ แง� แน พาจาว
มาง นืงบาจาบ แง� ยาว น้ีแม้ฮา น้ียา่ อางค่องอางล้า แฮง้
✡ 11:34 11:34 อสิยาห์ 40:13 ✡ 11:35 11:35 โยบ 41:11
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ไจ พาจาว มางนา ไว้ ม้าม้า ยา้ง ยา้เป� 2 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ชฺา้ง ออื อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี แฮง้นา บ่าฮายเค่ โจ� พา
จาว มางนา ตอย นอง นืงบา แฮง้ เพ่น ป่ี ปาว� ยาว นอ
กงาแบ คูง พาจาว ม้า บ้าเจอ กงา ซ้ี แงแน� ไม้ นองนา แบ
ป่ี ล่าง บ้าเจอ แฮง้ แม่น แง� พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮย้า่
บ้าเจอ� อางแม่น เลิน่เลิน่ น้ี บ้าเจอ แน�

3 พาจาว ม้า กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง� ยา กงานา
ยาง ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ นองนา ป่าว ม่า ป่ี ล่าง� กงา นองมู
คาโคลาโค น้ีงนา ม่าอูบ่ ล่าปานา� นองมู น้ียา่ บ่าเยง่ คูโจ�
ม้าม้า น้ียา่ ค่าตอง อางโต น้ี อามือ น้ีง ล่อบ่าปา แน ชฺา้ง
ปีนแตปีนนา กงาเพล่อ ซูม แงแน� ค่าตอง อางโต นา เจ้ง
แน ฮู จ่าแล ปาโน� พาจาว มาง นองนา เจ่อ ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้
แน� 4 ชฺา้ง อางโต นู้เวอ ล่าปู่ ล่าค่ือ แน ชฺา้งเคิง้ ไลย่างไล
เจ้อ จา แง� แน กงู อางโต นู้เวอ กูยา่งกูเจ้อ น้ีออื ล่ากาน
วา่ น้ียา่ บ่าตู กาเป� 5 กงูมู พระเยซูครสิต์ ก้อง ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ แน เพล่อ ชี แฮง้แม้แน ยา้� กงูมู นู้เวอ ชฺา้ง อางบยา่
จา แง� กงู ท่ืงกงา่ แน พระเยซูครสิต์ ก้อง ด้ืง แง� ไม้ กงู
ยาง อางโต แม้แน เพล่อ ป้าน่อ� น้ีแม้แนยาว กงู อางโต น้ี
ท่ือลู่มท่ือเจ่อกานญา� แน กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ พระเยซู
ครสิต์ อางโต นู้เวอ ล่าปู่ ล่าค่ือ แน ชฺา้งเคิง้ ไลยา่งไลเจ้อ เพ
ล่อ ล่ากาน ปล่อง วา่ ลางกา แง�

6 พาจาว ม้า กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ก่ามป่อน ป่ี ล่าแง�
กงูมู คาโคลาโค ก่ามป่อน กงาบู้ คูชี น้ียา่ บ่าตู่ กา� จาวา่
แน อา่ซ่าง พาจาวจ่ีต่าง จ่ีแต่น อางเลิง่ แฮง้ ก่ามป่อน กงา
บู้ แง� ชฺา้ง แฮ้มางนา พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ จ่ีแต่น ป่ี โว� พา
จาว มาง ยางนา เจ่อ ป่ี ชี แฮง้แม้แน� 7 จาวา่แน อา่ซ่าง
ฮากนา ปล่อง อางเลิง่ แฮง้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ชฺา้ง แฮ้
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มางนา ฮากนา ปล่อง ป่ี โว� จาวา่แน อา่ซ่าง ฮากนา ม่า
อู่บ อางเลิง่ แฮง้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ชฺา้ง แฮ้มางนา ฮา
กนา ม่าอู่บ ป่ี โว� 8 จาวา่แน อา่ซ่าง ฮากนา นืงบาแฮ่ง ป่ี
อางเลิง่ แฮง้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ชฺา้ง แฮ้มางนา ฮากนา
นืงบาแฮ่ง ป่ี ป่ี โว� อา่ซ่าง ฮากนา อางเกิง่ เป่ิง ป่ี อางเลิง่
แฮง้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� ฮากนา อางเกิง่ เป่ิง ป่ี โว� แน บ่า
เจอ โจ� อา่ซ่าง ฮากนา ฮูพลา อางเลิง่ แฮง้ ก่ามป่อน กงา
บู้ แง� ฮากนา ปีนแตปีนนา แน ฮูพลา โว� อา่ซ่าง ฮากนา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ อางเลิง่ แฮง้ ก่ามป่อน กงาบู้ แง� นืงบาจา
บื่อ แน ฮากนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ โว�

9 ฮากนา ม้าม้า แน ลาก โว� อางเลิง่ บ่าแม่น ออืนา เม้อ
โว� อางเลิง่ อางแม่น ออื แอ่ แน ปีนแตปีนนา แน ฮา โว�
10 ม้องน้าม ลาก ลางกา แฮง้แม้แน ลาก ลางกา โว� ปีน
แตปีนนา แน นาบท้ือ ลางกา โว� 11 จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่า
กาน วา่ ท่าน โว� ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน วา่ โว� บ่าค
ล่ือ โจ� 12 กยา่งม่อนซ้า โว� ไม้ กาญ่าม เวอ พาจาว ม้า
กงูนา อางเลิง่ อางแม่น ป่ี ล่าแง� อางตูกอางพาน นา โอด้
โว� กูญ่าม แน อธษิฐา ฮา โว� 13 ครสิเตียนม้องน้าม อาง
ตูกอางพาน ออืนา นอง อางเกิ่งอางก้อ ออื เป่ิง ป่ี โว� ชฺา้ง
นอง บ่าแบกงา กาง ออืนา แม่น แน ลาบต้อน ฮูพลา โว�

14 พาจาว มางก้อง ก่ามป่อน ป้า ชฺา้ง นองนา เค่คาม ล่าง
ออืนา ป่ี โว� ยองนา ก่ามป่อน ป่ี โว� ยองนา บ่าแซ่งบ่า
วา่น โจ� 15 ชฺา้ง นืงบาต่องม่อนซ้า ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน กยา่
งม่อนซ้า โว� ชฺา้ง นืงบาชูม่ อู้งฮา้ว ชี ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน
นืงบาชูม่ อู้งฮา้ว โว� 16 แม่น แน ท่ืงกงา่ แน ด้ืง คูโว� บ่า
ออ่นจ่าแล่ โจ� จ้า ชฺา้ง ค่าตอง ล่อบ่าปา แน ตูกพาน ชี ออื
นา คาตา แน อางชา่ง เพล่อ ชา่ง โว� ค่าตอง อางแอน้ วีไ่ซ
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ป้านญา อางจา แน บ่าเยง่ จ่า แล่ โจ�
17 ชฺา้ง นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ป่ี ล่าชี่ ออืนา อางเลิง่

บ่าแม่น บ่าฮา พอ ชา่ง โจ� ชฺา้ง คาโคลาโค ออื อางเลิง่ อาง
แม่น ฮู มยา้ง ออื ฮา โว� 18 นอง แฮง่ คาโคลาโค แฮง้ ไจ
กูยา่งกูเจ้อ ฮา ชฺา้ง คาโคลาโค ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน แม่น แน
กงาจากงาด้ืง ป่ี โว� 19 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� ฮาก
นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ล่า เมอ อางเลิง่ บ่ายู่ โจ� จ้า
พาจาว มางนา ยองนา ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ี ปาว� ไม้ พระ
คัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี
�จ่ีวดีอางซ้ืง มาง น้ีแม้แน จ่ี แง� �กงา ยองนา อางเลิง่ ยู้

แง�
แน กงา ยองนา ค่ืน ป่ี แง� � แน� ✡

20 พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�จาวา่แน ชฺา้ง นองนา เม้อ ล่าง ออื ฮา่งแบ่ ยาว� ยองนา

จฺ่าเกิง่ จฺ่า ป่ี โว�
แน ยอง ล้างแบ่ ยาว ยองนา ล้าง ต้าง ป่ี โว�
ไม้ น้ีแม้ ฮา น้ียา่ ยองนา ฮาย ซฺ่าจอ ป่ี แง� แน� ✡

21 อางเลิง่ บ่าแม่น ออืนา นองนา บ่าป่ี ก่าจ่า ล่า โจ� จ้า
อางแม่น ฮาย อางเลิง่ บ่าแม่น ออืนา ก่าจ่า ป่ี โว�

13
ยอคา ออืนา น้าจ่าง ยา้ง

1-2 นองมู คาโคลาโค น้ียา่ ยอคา ออืนา น่าจ่า โว� ไม้ ล่า
ท่ี กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ พาจาว มาง ก้อง จาย ลือ แง� แน พา
จาว ม้า ยอคา แฮอ้อืนา แช้ยู้ ชี มาง ยา้� น้ีแม้แนยาว ชฺา้ง
ยอคา แฮ้ออืนา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮา เค่ ออืยา่� พาจาว มาง
นา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ แน ท่ือชา่งกานญา� แน ชฺา้ง
✡ 12:19 12:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35 ✡ 12:20 12:20 สุภาษิต
25:21-22
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พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ ออืยา่ วี่บ่ากกงาไจ
แง เป� 3 ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี อนืญา ยอคา แฮอ้อืนา
แค คูง� จ้า ชฺา้ง อางเลิง่ อางแม่น ฮา ชี ออืยา่ ยองนา บ่าแค
เป� จาวา่แน นอง ยอคา แฮอ้อืนา บ่าแค คู ซ้ี ยาว อางเลิง่
อางแม่น ฮา คู โว� ยาว ยองมู แฮง้ นองนา โญกจ่าญ่อ จ่า
ล่า คูแง� 4 ยองมู น้ียา่ พาจาว มาง ยา่เจ่น� ยอ นองนา
ปล่อง จองไจ กงา ป่ี ล่าง� จ้า นอง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา คู
ยาว แค ชี โว� ไม้ ยอ ชฺา้ง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ชี ออืนา วีบ่่า
กไจ ป่ี อางกงา� ยอ พาจาว มางนา อางซี ยู้ แต่น แง� 5 น้ี
แม้แนยาว จามปีน ยา้ ยอคา ออืนา กงาน้าจ่าง แง� ไม้ วีบ่่า
กกงาไจ แฮง้นา แค แฮง้ แอ่ แน บ่าอา่� จ้า ค่าตอง นืงบา
มางนา บ่าป่ี ม่า� ค่าตอง อางโต น้ี อางซี แน� 6 น้ีงยา้เป
นอง ภาษี ฮู่ กงาป่ี คูง น้ียา่� ไม้ ยอคา น้ีออืยา่ พาจาว มาง
ยา่เจ่น น่อ� แน ยองมู น้ียา่ ล่ากาน วา่ พลู้ กงา อางซูม�
7 น้ีแม้แนยาว ยอคา ออื นองนา ภาษี ฮู่ กอ ล่าเมอ� นอง
ยองนา ป่ี โว� แน นอ ยอคา ออืนา กงานาบท้ือ คูแง� ยอง
ยอคา เพล่อ ชี แฮง้นา ซูม แน�

ฮากนา ลาก ยา้ง
8 อา่ซ่าง มางนา เจิน้เจ้อ อางชี่ บ่าต่ีด แล่ โจ� นองมู เวอ

ลาก อางเลิง่ อางชี่ น้ีง แอ่ แน ตีด ลางกา กานโว� ไม้ ชฺา้ง
ฮากนา ลาก ชี ออืยา่ อางล้ีบอางล่าว เวอ กูยา่งกูเจ้อ ม่าย
ฮา ป่ีชี่ แฮง้ ฮายเค่ โค ชี แน ท่ือชา่งกานญา� 9 กงา น้ีแม้
แน จ่ี น้ียา่� ไม้ น้ีแม้แน อางล้ีบอางล่าว จา แง� จู้ บ่าจา
โจ� ชฺา้ง นา บ่าแซ่ โจ� ฮาก อางเกิง่ บ่าค่าว โจ� ตานฮา
บ่าจา โจ� จาวา่แน อางล้ีบอางล่าว ท่ือบ่า จา แล่ง แนยาว
น้ีแม้แน ก้ืน แน จ่ี กงา แง� �ยูม้ต่องยูม้ทาง นา ลาก โว�
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ค่าตอง อางโต แฮง้นา ลากจ่าแล่ง แฮง้แม้แน� แน� 10นอ
อา่ซ่าง นา ลาก แง ชฺา้ง แฮม้างนา อางเลิง่ อางซี บ่าฮา ชา่ง
เป� น้ีงยา้ น้ีแม้แน จ่ีต่าง จา ชี น้ียา่� �นอง ฮากนา ลาก
ยาว อางล้ีบอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ป่ีชี่ แฮง้ กูยา่งกูเจ้อ แน
ฮายเค่ โค ชี แน ท่ือชา่งกานญา� แน� 11 กงา ม่าย ฮา ป่ี
ล่าชี่ น้ีง แม้แน ฮา โว� ไม้ ยู่ทานล้า ญ่าม เคินญา� กงู อา
งบล่าบ กงาปูน อางญ่าม ยา่ง แท้ ล้าน ญา� แน กงู พาจาว
มางนา ต่องก่าต่าง นืงบาชี เมอ ล่อบ่าปา แท้ แง� 12 มู่งค่ี*
น้ียา่ ชา ปูน แลน ญ้า� ซอทา† ชา เคิน ล้างญ้า� น้ีแม้แน
ยาว อางวื้งอางวา้ง เวอ อางเลิง่ จายล้า ชี ออื ฮา แฮง้ วา่ง
คูโว� แน มู่งท่า เวอ ล่าท่ี จายลือ ชี แฮง้ ไจ อางเลิง่ บ่าแม่น
ออืนา ก่าจ่า ป่ี โว� 13 นาบท้ือ คาแม้แน จ่ีวดี ไจ ปาว� นื
งก้อง เวอ ชฺา้ง จ่ีวดี ไจ ออื แม้แน� จฺ่าปอต้างปอ ฮาย ยูด้ื่ง
ลางกา แน บ่าฮา คูโจ� ม่าว แอเคอ แน แต่ค่า บ่าต่าง โจ�
ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ� นาบาตา แน ป้อ
งก้า อางเลิง่ บ่ากา โจ� บ่าซีบ่าแล กาโจ� แน บ่าเจอบ่า
ค่อย กาโจ� 14 จ้า พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ฮา
ชี แฮง้แม้แน ฮา คูโว� แน ชฺา้ง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง
ม่ายฮา ป่ี แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง โจ�

14
ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ�

1 ชฺา้ง พาจาว มางนา อางอี้ แน เจ่อ ชี ออืนา นอง อางมู
ด้ืง ป่ี โว� จ้า ยอง นอง แม้แน อางเลิง่ บ่าเยง่ ออืนา ยอง
นา บ่า จ่ีเจ้ ชา่ง โจ� 2 ไม้ กาเทอกา ชฺา้ง เยง้ น้ียา่ บ่าตู่ กา�

* 13:12 13:12 มู่งค่ี น้ียา่ อางบล่าบ อางเมิง อางชา่ ยา่ง เย� † 13:12
13:12 ซอทา น้ียา่ อางเลิง่ อางแม่น อาม้ือ ชา ลือ อางชา่ ยา่ง เย�
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น้ีเลิง่ นา ฮู กาโน� ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ เยง้ คูแง ยอ จฺ่าเกิง่ กู
ยา่งกูเจ้อ ยา้ จฺ่า กงากา แงแน� จ้า ชฺา้ง พาจาว มางนา อา
งอี้ แน เจ่อ ชี ออืยา่ ก่างพ่า แฮง้ แอ่ ญา จฺ่า แง� 3 อา่ซ่าง
จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ จฺ่า แง� ชฺา้ง ก่างพ่า แฮง้ แอ่ แน จฺ่า ออื
นา บ่าฮูยา้ โจ� อา่ซ่าง ก่างพ่า แฮง้ แอ่ แน จฺ่า แง� ชฺา้ง จฺ่า
เกิง่ กูยา่งกูเจ้อ จฺ่า ออืนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ� ไม้ พาจาว ม้า
ชฺา้ง แฮม้างนา ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ีง ญ้า� 4นอง เยง้ กานยาว
ค่าตอง อา่ซ่าง เวอ� บ้าเจอฮาย ฮาก ยา่เจ่น ออืนา ต้าดต่อ
น กวา่ แง� ยา่เจ่น ออื ล่ากาน วา่ อางแม่น ล่า อา้ว ล่ากาน
วา่ บ่าแม่น ล่า แน ชี่ น้ียา่� ยอง เจ้านาย มาง ต้าดต่อน วา
เป� จาวา่แน จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ยา่เจ่น ออืนา ปล่อง ยาว�
ยอง ล่ากาน วา่ แฮง้ อางแม่น ยา้�

5 ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้แน เยง้ แง� พาจาว มางนา ไว้
นืง อางแม่น น้ียา่ บ่าตู่ กา� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า ออืยา่ น้ีแม้
แน เยง้ แง� พาจาว มางนา ไว้ น้ียา่ ล้อนืง ไว้ เวมิ อางก
งา ยา้� ไม้ อางนืง คาโคลาโค น้ียา่ อางแม่น กูนืง ยา้แน�
กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ อา่ซ่าง บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ แง� แฮ้แม้
แน ยา้ ปีนแตปีนนา แน ท้ือ ฮายเค่ คูปาว� 6 ชฺา้ง น้ีแม้
แน เยง้ คูง ออืยา่ พาจาว มางนา ไว้ นืง อางแม่น น้ียา่ บ่า
ตู่ กาแน� ยอง แฮ้แม้แน ยา้ ฮา แง� ไม้ จ่ีวีดอางซ้ืง มาง
นา นาบท้ือ น้อ� แน ชฺา้ง จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ แน จฺ่า ออืยา่
ยอ จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ จฺ่า คูแง� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา
นาบท้ือ น้อ� ไม้ ยอ พาจาว มาง ยองนา ฮาย จฺ่าเกิง่ กงาจฺ่า
ป่ีชี่ แฮง้ ขอบคุณ ฮา แง� แน ชฺา้ง จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ แน
บ่าจฺ่า คูง ออืยา่ ยอ ก่างพ่า แฮง้ แอ่ แน จฺ่า คูแง� ไม้ จ่ีวดี
อางซ้ืง มางนา นาบท้ือ น้อ� แน ยอ พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา แง� 7 กงู จ่ีวดี จา ค่าตอง นา ท่ือม่าง แน จองไจ กงา
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ป่ี แงแน บ่าอา่ เป� แน กงู ซ้ีฺ ค่าตอง นา ท่ือม่าง แน จอง
ไจ กงา ป่ี แงแน บ่าอา่ เป� 8 ยาว กงู จ่ีวดีแต่จา น้ียา่� ไม้
กงู ฮากนา ฮาย พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้ มยา้ง ป่ี แง� ท่ือชา่ง
กานญา กงู ซ้ีฺ เวมิ กงู ฮากนา ฮาย พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้
มยา้ง ป่ี แง เป� น้ีแม้แนยาว กงู จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แล แล่ง
ลา� อา้ว ซ้ีฺ ล่าเวมิ กงู พาจาว มาง ชฺา้ง เป� 9 อางแบ ล่า
พระเยซูครสิต์ บ้าเจอฮาย ซ้ีฺ ยาว จ่ีวดี จา แต่ล้า แล่ แงแน�
ไม้ ยา ชฺา้ง อางแต่ แน ชฺา้ง อางซ้ีฺ ออื จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ แง
น้อ� 10 ท้าว นองมู ก่างพ่า แฮง้ แอ่ แน จฺ่า ออืยา่ บ้าเจอ
ฮาย นอง ม้องน้าม จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ แน จฺ่า ออืนา ต้าดต่อ
น แง� แน นองมู จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ แน จฺ่า ออืยา่ บ้าเจอ
ฮาย นอง ม้องน้าม ก่างพ่า แฮง้ แอ่ แน จฺ่า ออืนา ฮูยา้ แง�
กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงาจูง ล่อ
ยางนา ต้าดต่อน ป่ี แง� 11 พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม
ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า น้ีแม้แน จ่ี แง�
ชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ กงานา ป่าตูคู บอกไว้ ล่า คูแง�
แน กงานา สรรเสรญิ ฮา ล่า คูแง�
แน จ่ี คูแง กงา พาจาว ม้าม้า มาง ยา้� แน� ✡

12 น้ีแม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ ค่าตอง อางเลิง่ ฮา
ชี แฮง้ พาจาว มางนา กงาม่า แง เป�

นอง ปาปาย ฮากนา อางบล่าบ บ่าป่ี ฮา โจ
13 น้ีแม้แนยาว นองมู น้ียา่ จ่ีอี่ กางแฮง้ วา่ง คูโว� แน

นอง ปาปาย แน ฮากนา อางบล่าบ บ่าป่ี ฮา โจ� 14 กงา
พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง เป� กงา อางแบ แน อาง
เจ่อ ยา้ จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ อางจฺ่า กงากา แอ่ ยา้แน�
✡ 14:11 14:11 อสิยาห์ 45:23
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จ้า อา่ซ่าง เจ่อ แง จฺ่าเกิง่ กาบ่ากาเจ้อ น้ียา่ อางซีอางบล่า
บ แน� จฺ่าเกิง่ แฮง้ ชฺา้ง แฮม้างก้อง อางซีอางบล่าบ เพล่อ
แง� 15 นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่า ชี แฮง้ ฮากนา ฮาย นืงบาต่องตูก
พาน ป่ี ยาว� แบ ชี โว นอง ยองนา จฺ่า ฮู ป่ี ยาว นอ ยองนา
บ่ากงา ลาก แน� นอง จฺ่าเกิง่ จฺ่า ออ้งแล ป่ีชี่ แฮง้นา ชฺา้ง
พระเยซูครสิต์ ซ้ีฺ แต่น ชี แฮอ้อืนา บ่าป่ี ก่างพยา โจ� 16 จฺ่า
เกิง่ กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ อางจฺ่า กงากา แอ่ ยา้แน นอง เจ่อ คูชี
น้ียา่ แม่น คางญ้า� จ้า ฮากนา นอง เจ่อ ชี แฮง้นา บ่าป่ี
ฮูยา้ โจ�

17 ไม้ กงู พาจาว มาง ม่าย ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ วา แน จ่ีวดี ไจ
น้ียา่� กงู น้ีง จฺ่า น้ีง บ่าจฺ่า น้ีง ต้าง น้ีง บ่าต่าง แฮง้ วา บ่า
อา่ เป� จ้า กงู พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ แฮง้
วา� แน ฮาก ก้อง ท่ืงกงา่ แน แม่นแน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง แฮง้
วา� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง มาง กงูนา กยา่
งม่อนซ้า อางเลิง่ ป่ี ล่าง แฮง้ วา เป� 18 อา่ซ่าง พระเยซู
ครสิต์ นา น้ีแม้แน ล่ากาน วา่ ป่ี แง� พาจาว มาง นืงบา
จาบ แง แน ชฺา้ง อมื ซอ แง�

19 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ียา่ ปีนแตปีนนา แน ปล่อง ลาง
กา ยาว� กงู จ่ีวดี แฮง้นา ฮาย ท่ืงกงา่ แน แม่น แน กงาจา
กงาด้ืง ป่ี ปาว� แน นืงบาแฮ่ง ป่ี ลางกา ปาว� 20 นอง จฺ่า
เกิง่ จฺ่า ชี แฮง้ ปาปาย แน ครสิเตียนม้องน้าม ออื เจ่อ คูชี
แฮง้นา บ่าป่ี ก่างพยา โจ� จฺ่าเกิง่ กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ อางจฺ่า
กงากา แอ่ ยา้� จ้า จาวา่แน ชฺา้ง จฺ่า ออ้งแล ป่ีชี่ แฮง้ ปา
ปาย แน ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา อางบล่าบ ฮา ป่ี ยาว
อางซี เป� 21 แม่น คางญ้า� นอง ต่าเซฺ่อ บ่าจฺ่า แฮ้ยา่�
แน อา่งูน่ แต่ค่า บ่าต่าง แฮย้า่� แน เจิน้เจ้อ อางเลิง่ บ่าฮา



โรม 14:22 lviii โรม 15:4

ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา อางบล่าบ ฮา ป่ีชี่ แฮ้ยา่� 22 นอ
อางเลิง่ น้ีออืนา บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ คูแง� พาจาว มางก้อง
กอ ชี คูโว� อา่ซ่าง ล้อเลิง่ นา อางกงา่อางเกิง แน ต้าดต่อ
น ยาว� แฮ้ เลิง่ ฮา เมอ ค่าตอง นืงบา เวอ อางซี แน บ่าเยง่
ยาว� ชฺา้ง แฮ้ม้า นืงบาต่องจาบื่อด้ืงบื้อ ยา้� 23 จ้า อา่ซ่าง
ค่าตอง จฺ่า ชี แฮง้นา อางบล่าบ แน นืงบา เวอ เยง้ แง� พา
จาว มาง ชฺา้ง แฮ้มางนา อางบล่าบ แน ต้าดต่อน แง� ไม้
ชฺา้ง แฮม้้า ยาง เจ่อ แฮแ้ม้แน บ่าฮา เค่ วา� แน บ้าเจอ ฮา
เวมิ เจ่อ แฮง้แม้แน บ่าฮา เค่ ยาว อางบล่าบ เป�

15
ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี โว�

1 กงูมู ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี ออื เวอ� ชฺา้ง อางอี้ แน
เจ่อ ชี ออืนา โอด้ โว� แน ค่าตอง นืงบาจาบ แฮง้ แอ่ แน
บ่าฮา คูโจ� 2 กงูมู คาโคลาโค น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้าม ออื
นา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี ปาว� ไม้ ยองนา จองไจ กงา ป่ี เซฺ้อ�
แน อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ ป่ี เซฺ้อ� 3 จาวา่แน พระ
เยซูครสิต์ จ่ีวดี ไจ ยาง อางโต นา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี แงแน
ยาว� อา่ซ่าง มาง ยางนา บ่า จ่ี ฮูยา้� จ้า ชฺา้ง ออื ยางนา จ่ี
ฮูยา้ ชี แฮย้า่� ไม้ ยาง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่
ชี แฮง้ ปาปาย ยา้� พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี
แฮง้แม้แน ยา้�
�พาจาว เวอ� ชฺา้ง ออื นางนา จ่ี ฮูยา้ ล่า เมอ� กงานา จ่ี

ฮูยา้ ล่าชี่ แน ท่ือชา่งกานญา� แน� ✡
4 ค้าแต้ พระคัมภีร์ เวอ กูยา่งกูเจ้อ แต้ม ชี ชี แฮ้ยา่ กงู

นา ม่าอูบ่ ล่าง� ไม้ กงูนา ก่ามโอด่ แน นืงบาแฮง่ จา ป่ี ล่าง
แนนอ� ไม้ กงู ก่ามโอด่ แน นืงบาแฮง่ จา ยาว กงูนา ฮาย นื
✡ 15:3 15:3 สดุดี 69:9



โรม 15:5 lix โรม 15:11

งบาแก่น ป่ี ล่าง น้อ� 5 พาจาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ก่าม
โอ่ด แน นืงบาแฮ่ง ป่ี มาง เวอ� ยองมู แฮง้นา ท่ือลู่มท่ือ
เจ่อ แน จ่ีวดี ไจ จาด้ืง ป่ี คู ปาว� ยอง พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง
เพล่อ ชี แฮง้นา ซูม แน� 6 ไม้ ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ท่ื
งกงา่ แน นางนา สรรเสรญิ ฮา ป่ี แง แนนอ� นา พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางโบง้ มาง ยา้เป�

ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืก้อง อางเลิง่ อางแม่น เคอ แอ ชยีา้ง
7 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา นอง อางชา่ง

เพล่อ ป่ี ปาว� พระเยซูครสิต์ นองนา ยาง อางชา่ง เพล่อ
ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน� ไม้ ชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง ล่าท่ี แฮง้
กงามยา้ง ป่ีง แนนอ� 8 กงา นองนา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� พระ
เยซูครสิต์ ชฺา้ง เกิด้ ยวิชฺา้ง ออืนา ปล่อง ลือ ชี แฮ้ยา่ ฮาย
มยา้ง ป่ี แง� พาจาว ม้า อางซืออางปลอง� แน ยา ยวิชฺา้ง
ออื อางฮู่ อางพี่ ออืนา ก่ามค่าน ป่ี ชี ชี แฮง้แม้แน ม้าม้า ยา้
ฮา แงแน� 9 แน ไม้ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา พาจาว มาง ยอง
นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ชี แฮง้ สรรเสรญิ ฮา ป่ี แง แนนอ� พระ
คัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี แฮง้แม้แน ยา้�
�น้ี งยา้ กงา นาง นา ยวิ ชฺา้ งบ่า อา่ ออื ก้อง ท่ื งก งา่ แน

โญกญอ จ่า ล่าง น้ียา่�
แน กงายา่ นางนา เพ่งฮา่ว สรรเสรญิ ฮา ล่าง� แน� ✡

10 พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี แล่ชี�่
�ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื เวอ� พาจาว มาง ชฺา้ง ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน

กยา่งม่อนซ้า คูโว�� แน� ✡

11 แน พระคัมภีร์ โยเ้วอ น้ีแม้แน แต้ม ชี แล่ชี�่
✡ 15:9 15:9 สดุดี 18:49 ✡ 15:10 15:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43



โรม 15:12 lx โรม 15:16

�ยวิชฺา้งบ่าอา่ คาโคลาโค ออื เวอ� จ่ีวีดอางซ้ืง มางนา
สรรเสรญิ ฮา คูโว�

ชฺา้ง กูเจ้อกูจาด ออื เวอ� ยางนา สรรเสรญิ ฮา คูโว�� แน�
✡

12 ค้าแต้ เวอ 600 ปี ล่อซฺ่า น้ีงยา้ พระเยซู บ่าเกิด่ กาซ้ืง
เมอ อสิยาห์ มาง มอ ชี ช�ี แน ยา พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้
แน แต้ม ชี ช�ี
�ก่าซ้าด ดาวดิ * อางอา่น ออื อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง ท่ือม่าง จา

แง�
ยา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา กงาฮูพลา แง�
แน ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ ยางนา นืงบาแก่นจ่า คูแง� แน� ✡

13 พาจาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ฮาย นืงบาแก่น ป่ี มาง
เวอ� ยองนา ฮาย กูญ่าม แน กยา่งม่อนซ้า ป่ี ปาว� แน
ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว� ยอง นาง
นา นืงบาชี ล่าชี่ แฮง้นา ซูม แน� ไม้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง มางนา ฮาย ยองนา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน นื
งบาแก่น แล แล่ ป่ีง แนนอ�

เปาโล ยาง ล่ากาน แฮง้ อูบ่ ชยีา้ง
14ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา อางแบ ยา้ นองมู น้ี

ยา่ ชฺา้ง นาบาตา แม่น แน� นอ กูยา่งกูเจ้อ ยา้ แบ คูแง� น้ี
แม้แนยาว นองมู น้ียา่ ม่าอูบ่ กา อางกงา เป� 15 จ้า กงา โจ้
ดมาย แต้ม อางเลิง่ ท่ือบ่า ออื นองนา ม่า ล่าจอ กา ชี น้ียา่�
ไม้ นองนา บ่าลู่ม ป่ี ล่า แนนอ� กงา น้ีแม้แน ฮา จอ กา ชี น้ี
ยา่� ไม้ พาจาว ม้า กงานา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง� แฮง้ยา้
กงานา น้ีแม้แน ล่ากาน วา่ ป่ี ล่าแง� 16ยา กงานา พระเยซู
✡ 15:11 15:11 สดุดี 117:1 * 15:12 15:12 ก่าซ้าด ดาวดิ อสิราเอลชฺา้ง
ออื ก่าซ้าด� พระเยซู อางเจ้อ น้ี มาง ก้อง ชฺา้ง เกิด้ ลือ ช�ี ✡ 15:12 15:12
อสิยาห์ 11:10



โรม 15:17 lxi โรม 15:21

ครสิต์ ยา่เจ่น เพล่อ ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา ล่ากาน วา่ ป่ี ป่ี ล่า
แง� แน กงายา่ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว แง
ปุโรหติ ออื แม้แน ยา้� ไม้ อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง
มางนา ฮาย ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืนา เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แง แนนอ� ยาว
กงาม ยองนา พาจาว มางนา ท่าน ป่ี แง� ไม้ ยองนา พา
จาว มาง อางเกิง่ท่านเซฺ่อ นืงบาจาบ ออื แม้แน เพล่อ ป่ี แง
แนนอ� 17 กงา พระเยซูครสิต์ ชฺา้ง� น้ีแม้แนยาว กงายา่
พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี น้ีงนา บ่าซ่าจอ เป� 18-19 กงา
ค่าตอง นา จ่ีโอด่ จ่าแล่ง น้ีงนา ซฺ่าจอ แง� จ้า กงา พระเยซู
ครสิต์ กงานา อางเลิง่ ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่ ออื ฮา แฮง้นา บ่าซ่า
จอ เป� ยา กงานา จ่ี ป่ี ล่าแง แน ล่ากาน วา่ ป่ี ล่าแง� แน
ยา พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ อางเลิง่ชฺา้
งบ่าฮาตอกางออื ฮา แง� ไม้ ชฺา้ง ออืนา พาจาว มาง ล่าท่ี
แฮง้ กงามยา้ง ป่ี แง แนนอ� แน กงานา ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
นา ซ่ืฺย พาจาว มางนา เจ่อ ล้า ป่ี ล่าแง แนนอ� น้ีแม้แน
ยาว กงา พระเยซูครสิต์ อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค แฮง้
ป่าว กวา่ ต้าว ยา้เป� เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จาย อลิลี
รคุิม แควน ประเทศ อติาล่ี โย้เวอ เคอ ยา้� 20 กงายา่ พา
จาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ซ้ี แง� ชฺา้ง พระเยซู
ครสิต์ อางเม้ง แฮง้ บ่ากงากยา่ กาซ้ืง ออื อางมู โยเ้วอ� ไม้
กงายา่ ฮาก อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ม่าอา่น โย้เวอ บ่าป่าว
ม่า แล แล่ซ่ี เป� 21 พระคัมภีร์ โย้เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ชี
แฮง้แม้แน ยา้�
�ชฺา้ง อา่ซ่าง มาง บ่าม่า กางซ้ืง ออื กงามยา้ง แง�
แน ชฺา้ง บ่ากยา่ กางซ้ืง ออื กงาแบ แง� แน� ✡

เปาโล โรม อางเมิง เวอ แล แง แน ก้ืดคาน ชยีา้ง
✡ 15:21 15:21 อสิยาห์ 52:15



โรม 15:22-23 lxii โรม 15:30

22-23กงา เยง้ ชี มล่าง คางญา นองนา บ่อซฺ้า แลล่าง แน�
จ้า กงา ล่ากาน อางบยา่ นองนา บ่าซฺ่า แล ล่า กงากา� จ้า
อาม้ือ กงายา่ แควน น้ีออื ก้องเวอ กงา ล่ากาน ออื วา่ เปิน
โค ยา่� 24 กงายา่ น้ีแม้แน เยง้ ชี แอ� ประเทศ สเปน โย้
เวอ แก้บ้า ยอ่ แล เมอ นองนา แว บ่อซฺ้า แล ล่าแง� แน
น่อง โย้เวอ นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ท่ือฟ่าง ด้ืง ยาว� นอ กงา
นา ประเทศ สเปน โย้เวอ ซฺาแล ป่ี ล่าง แน� 25 จ้า อาม้ือ
กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา แล แง� ไม้ โย้เวอ พา
จาว มาง ชฺา้ง ออืนา ปล่อง แล แง แนนอ� 26-27 ไม้ มาซิโด
เนีย แควน แน ประเทศ กรกี โยเ้วอ ครสิเตียนชฺา้ง ออื ยอง
พลู้ แฮง้ ชอ้น ลางกา ช�ี แน ยองมู น้ียา่ พลู้ ท่าน ชี แฮง้นา
บ่าเจอ คู� ไม้ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง ชฺา้ง
อางมู โยเ้วอ ชฺา้ง อางตูกอางพาน ออืนา ปล่อง แง แนนอ�
แม่น คางญ้า ยอง แฮแ้ม้แน ฮา คูชี แฮย้า่� ไม้ อางกงา่อาง
เกิง ม้าม้า นา จ่ี เคิน ยาว� ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออืยา่ ยวิชฺา้ง ออืนา
กงาปล่อง แง� ไม้ ยวิชฺา้ง ออืยา่ ยองนา พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ เป่ิง ป่ี ป้าน่อ� น้ีแม้แนยาว ยวิชฺา้งบ่าอา่ ออื
ยา่ ยองนา อางเกิง่ไจเซฺ่อ ออื กงาเป่ิง ป่ี แง� 28 กงายา่ ยอง
พลู้ ชอ้น ลางกา ชี แฮง้ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ครสิเตียน
ชฺา้ง ออืนา ป่ี แล แง� ยาว กงายา่ ซฺ้อก ยา้ ประเทศ สเปน
โย้เวอ แล แง� แน ประเทศ สเปน โย้เวอ แล เมอ นองนา
แว บ่อซฺ้า แลล่าง� 29 กงา อางแบ ยา้� กงา นองนา ซฺ้า
แล ล่า เมอ� กงา นองนา พระเยซูครสิต์ ก่ามป่อน อางบยา่
แฮง้ เป่ิง ป่ี ล่าง แน�

30 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวี
ดอางซ้ืง มาง เป� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺ่งอางซฺ้าง ม้า
นองนา กงานา ลาก ป่ี ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงา นองนา
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ป้า ล่าปานา� กงานา ปีนแตปีนนา แน อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่า
ปาว� 31 พาจาว มางนา ป้า ปล่อง กงานา ยูเดีย แควน โย้
เวอ ชฺา้ง บ่าเจ่อ ออืก้อง กงาปูน ป่ี ล่า ปาว� แน เยรูซาเล็ม
อางเมิง โยเ้วอ พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ฮาย กงา พลู้ ฮา้น ป่ี
แล ชี แฮง้ ยู้ ชี ป่ี ปาว� 32 ไม้ พาจาว มาง นืงบาจาบ ยาว�
กงาม นองนา นืงบาจาบื่อ แน กงา บ่อซฺ้า แล ล่าง� แน กงูมู
น้ีง มือ นืงบาแฮง่ ป่ี กา แง�

33 พาจาว กูยา่งกู เจ้อ ออืนา ฮูพลา แม่น แน กงาจา
กงาด้ืง ป่ีชี่ มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค ออื ก้อง ด้ืง ล่า
ปาว� อาเมน�

16
โจ้ดมาย ชา แต้ม ลีน เมอ จ่ีต่าง ยา่ง

1 กงา นองนา เฟบี กงู ครสิเตียนม้องน้าม มาง อางเลิง่
แฮง้ จ่ี น้า ป่ี ล่า ปานา เป� ค่าบายา่ น้ีม้า เคนเครยี อางเมิง
โบสถ์ โย้เวอ ล่ากาน ออื ปล่องฮูปล่องพลา แง� 2 ยางนา
แม่นแนฮูพลาลาบตอน คูโว� นอง พาจาว มาง ชฺา้ง เพล่อ
คูชี แฮง้นา ซู้ม แน เป� แน ยาง นองนา บ้าเจอ ปล่อง ป่ี ล่า
ซ้ี เวมิ ปล่อง โว� ไม้ ยา ชฺา้ง อางอบี่าอา่ ปล่องฮูปล่องพลา
แง� แน ต่ืง กงานา คาตา ยา้�

3 ปรสิ สิลลา แน อาควลิลา เยด่นา ม่า ล่าโว กงา เยด่นา
โมงซฺ้า แงแน� เยด่ กงา ล่ากานวา่ชา่ง� เยด่ กงาก้อง ท่ื
งกงา่ ยา้ พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� 4 เยด่ กงา
นา ปล่อง ล่าแง� ท้าน ยา้ ซ้ีฺ นา บ่าแค� กงา เยด่ กงานา
ปล่อง ล่าชี่ แฮง้นา บ่าลู่ม น้อ� ยาว เยด่ กงานา ปล่อง ล่าชี่
แฮง้นา บ่าลู่ม ออืยา่ กงา แอ่ แน บ่าอา่� จ้า ยวิชฺา้งบ่าอา่
ออื อางมู โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง เพล่อ ชี ออื คาตา ยา้ บ่าลู่
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ม คู� 5 พาจาว มาง ชฺา้ง ปรสิ สิลลา แน อาควลิลา เยด่ ยูม้
โย้เวอ ชอ้น ลางกา ชี ออืนา ม่า ล่าโว� กงา ยองนา โมงซฺ้า
แงแน�

เอเปเนทัส กงา อางชา่ง ลาก มางนา ม่า ล่าโว� กงา ยาง
นา โมงซฺ้า แงแน� ยา เอเชยี* แควน โยเ้วอ ฮากฮู่ เวอ พระ
เยซูครสิต์ นา นืงบาชี ชี มาง ยา้เป� 6 มารยี์ นา ม่า ล่า โว
กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา นอง ปาปาย ยา้ ล่ากาน วา่
เมิด่ แง� 7 อนัโดรนิคัส แน ยูนีอสั เยด่นา ม่า ล่าโว� กงา
เยด่นา โมงซฺ้า แงแน� เยด่ กงา ยวิชฺา้ง อางชา่ง� กงาก้อง
ท่ืงกงา่ แน คอก เวอ อางด้ืง กางซ้ืง ยา้� แน ศิษยเ์อก ออื อา
งมู โยเ้วอ เยด่นา อางแบกงากา� แน นาบาตา ยา้ แบแม่น
แม่น แง� แน เยด่ กงา ฮู่ เวอ ยา้ พระเยซูครสิต์ นา นืงบาชี
แง� 8อมัพลีอาทัส นา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน�
ยา กงา ครสิเตียน อางชา่ง ลาก มาง ยา้� 9 อูรบานัส กงู ล่า
กานวา่ชา่ง ม่างนา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา
กงู แม้แน ยา้ พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� แน ส
ทาคิส กงา อางชา่ง ลาก มางนา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมง
ซฺ้า แงแน� 10 อาเป็ลเลส นา ม่า ล่าโว� กงา ยางนา โมง
ซฺ้า แงแน� ยางนา นืงบาเจ้อฮู ญา� แน ยา ครสิเตียน ม้า
ม้า เพล่อ ช�ี อารสิโทบูลัส ยูม้ชฺา้ง ออืนา ม่า ล่าโว� กงา
ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 11 เฮโรดิโอน กงา ยวิชฺา้ง อางชา่ง
ม่างนา ม่า ล่าโว� กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� นารซิสสัส
ยูม้ เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ม่า ล่าโว� กงา ยองนา โมงซฺ้า
แงแน� 12 ตรีเฟนา แน ตรีโฟสา เยด่นา ม่า ล่าโว� กงา
เยด่นา โมงซฺ้า แงแน� เยด่ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ปาปาย ยา้ ล่า
กาน วา่ เมิด่ แง� เปอรซิ์ส กงา อางชา่ง ลาก มางนา ม่า ล่า
* 16:5 16:5 เอเชยี แควน น้ียา่ อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งน่ืงกลาป่ากยา่ น้ืงชฺา่ตี
แฮง้ยา้ เป�
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โว� กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน� ยา จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ปาปาย
ยา้ ล่ากาน วา่ เมิด่ แง� 13 รูฟัส แน ยาง อางบา มาง เยด่
นา ม่า ล่าโว� กงา เยด่นา โมงซฺ้า แงแน� รูฟัส จ่ีวดีอางซ้ืง
มาง แช้ยู้ ชี มาง ยา้� แน ยาง อางบา ม้า กงา อางบา แน
ท่ือชา่งกานญา�

14 อาสินครทัีส� ฟเลโกน� เฮอรเ์มส� ปัทโรบัส� เฮอร์
มาส� แน ครสิเตียนม้องน้าม ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชี
ออืนา ม่า ล่าโว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� 15 ฟีโลโลกัส�
ยูเลีย� เนเรอัส� เนเรอัส อางป่อ� โอลิมปัส� แน พาจาว
มาง ชฺา้ง ยองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชี ออืนา ม่า ล่าโว กงา ยอง
นา โมงซฺ้า แงแน� 16 มยา้ง ลางกา ยาว เป-ลอ ลางกา โว�
ไม้ เป-ลอ ลางกา น้ียา่ ฮายแบ ป่ี แง ลากฮูม ลางกา แงแน�
นู้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค ออื กงานา ม่าย นองนา ม่า
ป่ี ล่าง� ยองมู น้ียา่ นองมู คาโคลาโค แฮง้นา โมงซฺ้า ล่า
คูแง แน�

17 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงา นองนา ป้า ล่า
ปานา� ชฺา้ง ฮากนา ฮา ซีแล อางมู เป่ิง ลางกา ป่ี ออืนา�
แน ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ป่ี ออืนา แล่มล้าง คูโว� ยอ
งมู น้ียา่ ม่าอู่บจ่ีต่าง นอง กงากยา่ กงาแบ ชี แฮง้แม้แน
บ่าฮา คู� ชฺา้ง น้ีออื ก้อง เวอ่ แน ฮื่น โว� 18 ไม้ ชฺา้ง น้ีออื
พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ล่ากาน บ่ากงา วา่ ป่ี�
ยอง น้ีแม้แน ฮา คูชี น้ียา่� ไม้ ค่าตอง ตานฮา แฮง้ ปาปาย
นอ� แน ชฺา้ง น้ีออื จ่ีต่าง อางน้าบื้อ แน จ่ีซ้อ จ่ีต่าง ออื ไจ
ชฺา้ง อางซือ ออืนา จ้อบ แง� 19 ชฺา้ง คาโคลาโค พาจาว มาง
นา นืงบาชี คูชี ออืยา่ นอง พาจาว มางนา น้าจ่า ชี่ อางเลิง่
แฮง้ กงากยา่ ญ้า� แฮง้ยา้ กงา นาบาตา แน กยา่ง น้ียา่�
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กงา นอง ปาปาย ยา้ กยา่ง แง� กงา นองนา อางเลิง่ อาง
แม่น ฮา แฮง้ วีไ่ซป้านญา จา ป่ี ล่า ซ่ีค้า� จ้า กงา นองนา
อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แฮง้ วีไ่ซป้านญา บ่าจา ป่ี ล่าซ่ี� 20 บ่า
มล่าง ยาว พาจาว ชฺา้ง ออืนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง
ป่ี ฮู มาง� นองนา ฮาย ซาตานแด่ยา่ยอคา เพล่อ ชี มางนา
ก่าจ่า ป่ี ล่าง�

พระเยซู กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ปาว�

21 ทิโมธี กงา ล่ากานวา่ชา่ง ม่าง กงานา ม่า นองนา ม่า
ป่ี ล่าแง� ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� ลูสิอสั� ยาโสน�
โสสิปาเทอร์ ยองมู แฮง้ คาตา ยา้ กงานา ม่าย นองนา ม่า
ป่ี ล่าแง� ยอ นองนา โมงซฺ้า ล่าคูแง แน� ยองมู น้ียา่ กงา
ยวิชฺา้ง อางชา่ง ออื ยา้เป�

22 กงา เทอรทิ์อสั เป� อามือ กงา โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ
แต้ม แง� เปาโล ม่าย แต้ม ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน� กงา นอง
นา โมงซฺ้า ล่าแง� กงา ครสิเตียนชฺา้ง นอง แม้แน ยา้เป�

23กายอสั กงานา ม่าย นองนา ม่า ป่ี ล่าง� ยา นองนา โมง
ซฺ้า ล่าง แน� กงา ยาง ยูม้ โย้เวอ ด้ืง แง� แน ครสิเตียนม้
องน้าม ออื แมก่า มยา้ง ลางกา ซ้ี เมอ ยาง ยูม้ โย้เวอ ยา้
แล ชอ้น กาแง� เอรสัทัส แน ควารทัส เยด่ กงานา ม่า นอง
นา ม่า ป่ี ล่าแง� เยด่ นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน� เอรสัทัส
อางเมิง น้ีเมิง ก้อง เวอ พลู้ อางเลิง่ แฮง้ ฮูพลา มาง ยา้� ค
วารทัส ยา กงู ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง
มาง ยา้� 24 †

† 16:24 16:24 ข้อ 24 น้ียา่ จ่ีต่างก่ามแท้ อางอา้น ปาบ ท่ือบ่า ออื ก้อง
น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี �พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา
ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว� อาเมน� แน�
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โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ พาจาว มางนา จ่ี สรรเสรญิ ฮา
ยา้ง

25 พาจาว มางนา สรรเสรญิ ฮา คูโว� ยา กงา อางเลิง่
อางแม่น ป่าว ชี แฮง้ ไจ นอง เจ่อ แฮง้นา ฮาย อางอา้น แฮง้
ล่อบ่าปา แก่นคา ป่ี ล่าแง� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ พระ
เยซูครสิต์ อางเลิง่ แฮง้ยา้ เป� พาจาว ม้า น้ีเลิง่ โชง ชี ชี
ต่องก่าต่าง เมอ จาย ยา้เป� 26 จ้า อามือ พาจาว ม้า ชฺา้ง
กูเจ้อกูจาด ออืนา ฮาย อางเลิง่ น้ีเลิง่ กงาแบ กงามยา้ง ป่ีง
ญ้า� ยา พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา อางเลิง่ น้ีเลิง่ ม่าย
แต้ม ป่ีชี�่ ไม้ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ยางนา นืงบาชี ป่ี แง�
แน น้าจ่า ป่ีง แนนอ� พาจาว น้ีม้า ค้าแต้ เวอ แน อามือ
แน กาญ่าม เวอ พาจาว เพล่อ แล มาง ยา้เป�

27 พาจาว น้ียา่ ท่ือม่าง ญา จา แง� ยา วีไ่ซป้านญา ปล้ืง
ยา้ จา แง� ยางนา สรรเสรญิ ฮา คูโว�

พาจาว เวอ� พระเยซูครสิต์ ปาปาย แน ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืนา นาง ล่าท่ี แฮง้ กงามยา้ง แล ป่ี ปาว�
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