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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư
pay páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu

1

Chao ꞌhẹn ꞌva ꞌchí s ng Chảu Khuôn Saư ꞌl ng ꞌmá
1–3 ꞌChi

ng ꞌtan ꞌThê‑ô‑ꞌphi‑ꞌlô, ꞌsướng khỏi đảy tẻm n ng ꞌpặp sư cón,
ꞌpứng ꞌnéo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy t ng c c ꞌdệt kéng bók son ꞌnặn. ꞌTan chảu
đảy ch p sép báp ꞌmo ꞌtạu tai ꞌlẹo đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, ꞌTan chảu đảy ók ꞌmá
ꞌdệt lai ꞌnéo hảư m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo hên ꞌva ꞌTan chảu đảy ꞌcứn ꞌhéng
ꞌmá ꞌtẹ. Cuông sí síp ꞌmự ꞌTan chảu ꞌcọ m n hảư sau hên ꞌt ng bók son hảư
sau ꞌhụ ꞌviạk ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌLẹo cón ꞌchớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí au
ꞌTan chảu khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ, Chảu Khuôn Saư uôn chaư ꞌTan chảu
s ng ꞌviạk hảư m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo phủ đảy ꞌlưạk ꞌvạy ꞌnặn. 4 Cuông
ꞌchớ ꞌTan chảu dú n ng sau, ꞌcọ đảy s ng sau ꞌva, “ꞌNhá đảy ók sia ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, hảư thả dú h n ꞌtạu [Chảu Khuôn Saư ꞌl ng ꞌmá] ꞌtoi ꞌquám
Chảu ꞌPhạ phủ pên ꞌPo đảy chao ꞌhẹn, ꞌsướng ꞌháu đảy ꞌvạu hảư ꞌpứng ꞌnọng
ꞌhụ ꞌnặn lo. 5 ꞌTan Dô‑ꞌhăn ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma n ng ꞌnặm, hák ꞌva
ꞌnh ng kỉ ꞌmự máư, ꞌháu ꞌchí ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌnéo s ng Chảu Khuôn Saư
ꞌmá dú cuông chaư ꞌpứng ꞌnọng.”
6 Cuông ꞌchớ đang ꞌsúm căn ꞌnặn, ꞌpứng ꞌlam ꞌchạư páo kháo ch ng tham
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌva, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, ꞌchí hảư ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên đảy ꞌcứn
téng đa bản ꞌmướng ꞌsướng cáu ꞌnhám ꞌnị báu?”
7 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tóp ꞌva, “ꞌPứng ꞌnọng báu ꞌchọ ꞌhụ nả ꞌviạk Chảu ꞌPo ꞌchí
ꞌdệt ꞌmự đaư, ꞌnhám đaư, ꞌTan chảu hák ꞌmí ꞌqui n téng ꞌvạy ꞌlẹo. 8 Hák ꞌva
ꞌchớ đaư Chảu Khuôn Saư khảu cuông chaư ꞌlẹo ꞌpứng ꞌnọng ꞌchí ꞌmí phép
ꞌhéng pên chứng hảư ꞌháu n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌtua ꞌmướng Du‑đai,
ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia, ꞌlẹo chao sút khóp ꞌphạ phén đin.”
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ
9 ꞌMưa

Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdi n au ꞌTan chảu
khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ tó nả ꞌpứng ꞌlam ꞌchạư páo kháo, ꞌlẹo pi ng phả ꞌcọ
băng ꞌlặp ꞌTan chảu báu hên sia. 10 ꞌMưa sau ꞌnh ng đang hen ꞌcó bớng ꞌphạ
1
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 1.11 –19

cuông ꞌchớ ꞌTan chảu khửn ꞌmứa ꞌnặn, ꞌl m báu ꞌlé săng ꞌdi n ꞌmí song phủ
ꞌchái ꞌnung ꞌchương đón dưn ꞌhi ng sau dú, 11 ꞌlẹo bók sau ꞌva, “ꞌPứng ꞌlam
ꞌchạư ꞌmướng ꞌKha‑ꞌli‑ꞌlê ꞌhới, ꞌpứng chảu ch ng dưn hen ꞌcó bớng ꞌphạ dú
ꞌsịn ꞌl . Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnị đảy khửn ꞌmứa sú ꞌmướng ꞌphạ ꞌlẹo, ꞌTan chảu ꞌnh ng
ꞌchí ꞌcứn ꞌl ng ꞌmá ꞌsướng ꞌpứng chảu hên ꞌTan chảu khửn ꞌmứa ꞌnặn lo.”
ꞌLưạk phủ ꞌnưng pi n Du‑đa
12 ꞌLẹo

ꞌpứng ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ đảy ꞌcứn té ꞌpú Ê‑ꞌlai‑ôn
ꞌmứa ha ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌpú ꞌnặn dú đ c ꞌmướng cay s ꞌnưng.
13 ꞌMưa khảu cuông ꞌmướng ꞌlẹo, sau ꞌdi n khửn ꞌmứa hỏng ꞌt ng ꞌhướn bón
sau ꞌdặng ꞌtô. ꞌPứng ꞌc n ꞌtô dú n ng h n ꞌmí:
ꞌTan Pê‑tô, ꞌtan Dô‑ꞌhăn, ꞌtan Da‑cô‑bô, ꞌtan Ăn‑đê‑a
ꞌTan ꞌPhi‑ꞌlịp, ꞌtan ꞌThô‑ꞌma
ꞌTan ꞌVa‑ꞌlô‑ꞌmai, ꞌtan ꞌMặt‑ꞌthai
ꞌTan Da‑cô‑bô ꞌlụk ꞌchái ꞌtan ꞌA‑ꞌla‑ꞌphai, ꞌtan ꞌSi‑ꞌmôn ꞌtáng phái
ꞌhặc ꞌmướng
ꞌTan Du‑đa ꞌlụk ꞌchái ꞌtan Da‑cô‑bô.
14 ꞌChu ꞌc n sau pên ꞌnặm ꞌnưng chaư điêu căn au chaư sáư đé so ꞌhọt Chảu
Pua ꞌPhạ, ꞌpọm ꞌt ng cá ꞌpứng phủ ꞌnhính n ng h n, ꞌcọ ꞌmí ꞌMa‑ꞌli‑a phủ pên
ꞌ m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu é, ꞌpứng ꞌnọng ꞌchái ꞌTan chảu ꞌcọ dú h n.
15 ꞌMưa ꞌchớ ꞌnặn, ꞌpi ꞌnọng m t ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá tảu ꞌh m ꞌsúm căn,
ꞌt ng m t ꞌmí dáo ꞌhọi ꞌsáo ꞌc n. ꞌTan Pê‑tô ch ng tứn khửn cang mú ꞌsúm
ꞌlẹo ꞌva, 16 “ꞌPi ꞌnọng ꞌt ng lai ꞌhới, cuông ꞌpặp ꞌchi n ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌcọ đảy hên pên ók ꞌtẹ, ꞌsướng ꞌquám Chảu Khuôn Saư đảy bók
pua Đa‑ꞌvịt ꞌvạu ꞌvạy cón, ꞌhọt Du‑đa phủ đảy uôn ꞌpứng ꞌc n pay p t au Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu. 17 Du‑đa ꞌmen m t điêu ꞌsúm ꞌháu, ꞌm n ꞌcọ ꞌdệt ꞌviạk ꞌtoi ꞌháu.”
18 [Lăng ꞌmá Du‑đa uôn ꞌpứng ꞌc n pay p t Chảu ꞌGiê‑ꞌsu], ꞌlẹo ꞌm n au
ꞌngớn ꞌca chảng ꞌdệt ꞌviạk ác ꞌhại ꞌnặn pay ꞌsự tón đin ꞌnưng, [ꞌm n đảy ꞌli m
sông ꞌdi n khả chảu ꞌmo sia], ꞌm n ꞌlộm ꞌl ng n ng tón đin ꞌnị, pum ték, sảy
ꞌhia ók. 19 ꞌViạk tai Du‑đa ꞌnặn kháo pay ꞌtua ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌhụ m t.
Sau ch ng khék ꞌchư tón đin ꞌnặn ꞌtoi ꞌquám sau ꞌva, ꞌA‑đa‑ꞌma, mai ꞌva tón
đin ꞌlượt.
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 1.20 –2.6
20 ꞌTan

Pê‑tô ꞌvạu tứm máư ꞌva, “ꞌQuám Chảu Pua ꞌPhạ pên ók ꞌnặn đảy
ꞌchi n ꞌvạy n ng ꞌpặp sư Kh p Sỏng ꞌNhó, ꞌvạu ꞌhọt Du‑đa ꞌsướng ꞌnị:
Hảư bón dú ꞌm n ꞌhạng ꞌváng páu
Báu hảư ꞌmí phủ đaư kin dú bón h n.
ꞌLẹo ꞌnh ng ꞌvạu tứm máư:
Hảư phủ ứn ꞌmá au nả ꞌviạk ꞌm n.
21 ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ꞌchọ ꞌlưạk au phủ ꞌchái ꞌnưng ꞌkhới đảy dú ꞌtoi ꞌháu
ꞌchu ꞌchớ, cuông ꞌnhám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom đảy pay ꞌmá n ng ꞌháu,
22 ꞌnặp té ꞌtan Dô‑ꞌhăn ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy
khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ sia ꞌháu. ꞌChọ ꞌlưạk au phủ ꞌnưng ꞌmá pên chứng ꞌtoi
ꞌháu ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn.”
23 ꞌVa ꞌlẹo sau ch ng au song ꞌc n ꞌmá ꞌlưạk, phủ ꞌnưng ꞌchư Dô‑ꞌsệp khék ꞌva
Ba‑ꞌsa‑ba, ꞌmí ꞌchư ꞌnọi ꞌva Du‑ꞌsa‑tô, ꞌlẹo phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌMặt‑ꞌthia. 24 Sau
ch ng ꞌpá căn đé so: “ꞌChi ng Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, ꞌTan chảu ꞌhụ
ꞌnặm m c chaư ꞌcó ꞌchu ꞌc n. Cuông song ꞌc n ꞌnị ꞌTan chảu sôm chaư ꞌlưạk
au phủ đaư, so bók hảư ꞌhụ, 25 ꞌpưa ꞌmá pên ꞌlam ꞌchạư páo kháo ꞌTan chảu
pi n Du‑đa, phủ đảy ꞌváng sia nả ꞌviạk ꞌnặn pay sú bón ꞌm n ꞌchọ pay.”
26 ꞌMưa đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, sau ꞌpá căn ch c vé đảy ꞌtan ꞌMặt‑ꞌthia,
ꞌtan ch ng đảy khảu pên ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌhuôm c p síp t
ꞌc n ꞌnặn.

2

Chảu Khuôn Saư ꞌl ng ꞌmá
1 ꞌHọt

ꞌmự kin ꞌtiệc khảu máư, m t ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchu ꞌc n
ꞌcọ đảy ꞌmá ꞌh m căn dú bón ꞌnưng. 2 ꞌL m báu ꞌlé săng ꞌdi n ꞌmí siêng
ꞌsướng há ꞌl m luông ꞌpặt ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ, ꞌn n ꞌtua ꞌhướn bón sau ꞌnăng
dú ꞌnặn. 3 Sau hên ꞌnéo ꞌnưng pék ꞌsướng hún ꞌlịn pên peo ꞌpháy béng dai ók
pay t ng dú ꞌt ng hua sau ꞌchu ꞌc n. 4 Cuông chaư ꞌchu ꞌc n ꞌcọ têm Chảu
Khuôn Saư, ꞌlẹo sau ꞌcọ t ng c c pák ꞌquám ꞌc n táng ꞌph n ók lai ꞌph n, ꞌtoi
Chảu Khuôn Saư hảư pák.
5 Cuông ꞌchớ ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí ꞌc n ꞌDiu lai ꞌc n phủ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌmá dú n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, sau ꞌmá té ꞌchu bón ꞌchu ꞌti ꞌtua phén
đin ꞌmướng ꞌlum. 6 Lai ꞌc n đảy ꞌnghín siêng ꞌn n ꞌsướng ꞌnặn ch ng đủm
ꞌmá bớng. ꞌChu ꞌc n đảy ꞌnghín ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pák ók pên
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ꞌquám phaư ꞌm n, phaư ꞌcọ lák lai ng m ꞌlứm nả lông lăng. 7 Hên ꞌva lák
lửm lai ch ng căn ꞌva, “ꞌPứng phen phủ đang pák ꞌnị ꞌmí ꞌto ꞌc n ꞌmướng
ꞌKha‑ꞌli‑ꞌlê m t thôi. 8 ꞌSứ đaư ꞌsúm ꞌháu phaư ꞌm n ch ng đảy ꞌnghín pák
pên ꞌquám bản ók ꞌmướng ꞌnón ꞌsúm ꞌháu ꞌsướng ꞌnị, 9 ꞌsướng ꞌc n Pa‑ꞌthia,
ꞌc n ꞌMê‑đia, ꞌc n Ê‑ꞌlam, ꞌc n dú n ng phén đin ꞌMê‑ꞌsô‑pô‑ta‑ꞌmia, ꞌmướng
Du‑đai, tỉnh Ca‑pa‑đô‑kia, tỉnh Pôn‑tô, tỉnh ꞌA‑ꞌsia, 10 tỉnh ꞌPhi‑ꞌkhia, tỉnh
Păm‑ꞌphi‑ꞌlia, phén đin ꞌmướng Ê‑díp, ph ng ꞌl ꞌmướng ꞌLi‑bia dú chăm
ꞌmướng ꞌSi‑ꞌlê‑ꞌnê, kéng ꞌc n ꞌmướng Lôm ꞌmá dú dam, 11 ꞌt ng cá ꞌc n ꞌDiu
c p ꞌc n táng ꞌph n khảu ꞌtoi ꞌtáng ꞌc n ꞌDiu ꞌcọ ꞌmí, ꞌc n Ca‑ꞌlê‑tê kéng ꞌc n
ꞌA‑ꞌla‑bia é, ꞌsúm ꞌháu phaư ꞌcọ đảy ꞌnghín sau cáo ꞌhọt nả ꞌviạk nháư luông
Chảu Pua ꞌPhạ đảy sảng ꞌmá pên ꞌquám phaư ꞌquám ꞌm n.”
12 ꞌNghín lák nhủng chaư lai ch ng
căn ꞌva, “Nả ꞌviạk ꞌnị pên ꞌnéo đaư ꞌl .”
13 ꞌMí ꞌc n ꞌcọ pák ỉn ꞌva, “Sau ꞌmáu lảu ꞌló.”
ꞌTan Pê‑tô bók hảư ꞌhụ chẻng ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
14 ꞌLẹo

ꞌtan Pê‑tô ꞌdi n dưn khửn c p síp t phủ ꞌlam ꞌchạư páo kháo
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn. ꞌTan Pê‑tô cáo siêng ꞌhéng khửn hảư phen ꞌc n ꞌt ng
lai ꞌph ng ꞌva: “ꞌPi ꞌnọng ꞌtáy ꞌDiu ꞌháu, ꞌt ng cá ꞌpi ꞌnọng dú ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnị ꞌhới, khỏi so ꞌvạu nả ꞌviạk ꞌnị hảư ꞌpứng chảu ꞌhụ, ꞌcoi
ꞌph ng hảư đi ꞌnớ. 15 ꞌSúm khỏi báu đảy ꞌmáu lảu ꞌsướng ꞌpứng chảu ꞌvạu ꞌnặn
cá đaư, ꞌkhạy ꞌnị ꞌcọ hính cảu ꞌchớ tứn ꞌchạu ꞌló. 16 Hák ꞌva nả ꞌviạk ꞌpứng
chảu đảy hên c p đảy ꞌnghín ꞌnị ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌquám ꞌtan Dô‑ên phủ ꞌlam
páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ té pang ꞌchạu ꞌnặn đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌva:
17 Chảu Pua ꞌPhạ s ng ꞌmá son ꞌvạy
ꞌHọt ꞌchớ lả pang sút ꞌchí s ng Khuôn Saư ꞌháu
ꞌl ng ꞌmá hảư ꞌchu ꞌc n chao ꞌlộn
ꞌLụk ꞌnhính sao ꞌlụk báo ꞌhám m t su mú chảu
ꞌchí ók s p páo pên ꞌlam ꞌquám ꞌháu Chảu ꞌPhạ
ꞌChái nóm ꞌnọi ꞌchí ta si ng ꞌhung hên ꞌngáu
ꞌPo ké thảu ꞌchí phăn hên ꞌtẹ ꞌná.
18 Cuông ꞌpứng ꞌmự ꞌnặn ꞌchí s ng Khuôn Saư ꞌháu
ꞌl ng ꞌmá sáư phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌháu chao ꞌlộn báu ꞌva ꞌnhính ꞌchái
ꞌChí ók s p páo pên ꞌlam ꞌquám ꞌháu Chảu ꞌPhạ.
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19 ꞌHáu

ꞌchí ꞌdệt ꞌnéo lák dú ꞌt ng ꞌkhu ng ꞌphạ
ꞌHói lák mai hên ók n ng ꞌt ng đin ꞌmướng ꞌlum
ꞌLượt ꞌchí lay, ꞌpháy ꞌchí mảy
Hên peo pên ꞌcu n.
20 Ta ꞌv n ꞌchí ngăm ꞌmựt đăm ꞌl m khảu
ꞌVạu báu ꞌlẹo đuông bươn ꞌcọ ꞌchí đeng ꞌsướng ꞌlượt
Cón ꞌmự nháư luông ꞌhung ꞌhướng lương lưởm
ꞌHáu pên Chảu Chom [ꞌchí ꞌl ng ꞌhọt đen ꞌmướng].
21 Phủ đaư vảy so ꞌháu pên Chảu
ꞌHáu ꞌcọ ꞌchí ꞌchoi hảư khói sia ꞌtẹ ꞌná.”
22 ꞌTan Pê‑tô ꞌvạu máư ꞌva: “ꞌPi ꞌnọng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhới, hảư ꞌph ng ꞌviạk ꞌnị.
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtáy bản ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt phủ Chảu Pua ꞌPhạ dao phép hảư ꞌdệt lai ꞌnéo lák
hảư ꞌpứng chảu hên, mai bók hảư ꞌpứng chảu ꞌhụ ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ s ng
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá ꞌtẹ. 23 ꞌGiê‑ꞌsu chu p ꞌc n phản ꞌpứng chảu p t pay, ꞌlẹo dao hảư
ꞌc n táng ꞌph n phủ ác ꞌhại au ꞌTan pay khả sia, ꞌnặn ꞌcọ ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng
Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌhụ đảy téng ꞌvạy cón ꞌlẹo, tók ꞌneng l c sáư ꞌTan ꞌt ng
ꞌmạy tháng khen chao tai ꞌnặn lo. 24 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌTan đảy ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá khói sia ꞌv n tai đảy phúk ꞌmặt ꞌvạy ꞌnặn, ꞌpưa ꞌv n tai báu ꞌpẹ
ꞌqui n ꞌTan đảy, 25 ꞌsướng pua Đa‑ꞌvịt pang ꞌchạu đảy cáo ꞌhọt ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu
tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn ꞌva:
Khỏi đảy hên Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌlớng dú tó nả
Khỏi báu dản s n cua
ꞌcọ ꞌpưa ꞌTan chảu đảy dú ꞌhi ng pheng sảng ꞌhá ꞌná.
26 ꞌPá chaư đảy ꞌnghín đi têm m c
ꞌQuám pák tản ꞌcọ ꞌmuôn ꞌch m ban
ꞌMo ꞌkính khỏi ꞌchí dú đi ꞌtoi ꞌláng áo m n chaư n ng ꞌquám ꞌTan chảu.
27 ꞌDọn ꞌva ꞌTan chảu ꞌchí báu ꞌváng phủ khuôn ꞌhá n ng pá ꞌheo đen tai
ꞌChí báu ꞌváng hảư phủ ꞌhung saư ꞌTan chảu ꞌmo ꞌkính pưới ꞌnau.
28 ꞌTan chảu hảư hên ꞌtáng ꞌchua ꞌlới ꞌdứn m n
ꞌChí hảư khỏi đảy ꞌmuôn ꞌmớng têm m c tó nả ꞌTan chảu ꞌtẹ ꞌná.”
29 ꞌTan Pê‑tô ꞌvạu máư ꞌva: “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, khỏi ꞌchọ đảy ꞌvạu ꞌsư sú ꞌpi ꞌnọng,
pua Đa‑ꞌvịt pảu pú pang ꞌchạu ꞌháu ꞌnặn ꞌcọ đảy tai pay, ꞌmo ꞌkính ꞌcọ p c
ꞌmiện ꞌlẹo, ꞌkhạy ꞌm mả pua ꞌnặn ꞌcọ ꞌnh ng hên dú ꞌtạu ꞌmự ꞌnị. 30 Pua
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Đa‑ꞌvịt pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, [ꞌvái ꞌchi n ꞌnặn pua báu đảy
ꞌvạu ꞌhọt chảu ꞌmo pua cá đaư]. Pua ꞌhụ ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao ꞌhẹn
nẻn ꞌquám ꞌtẹ, ꞌchí hảư phủ ꞌnưng pên ꞌchựa ꞌnéo pua ꞌmá ꞌnăng ꞌt n pi n.
31 Pua sóng ꞌhụ hên cón ch ng đảy cáo ꞌhọt ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt tai ꞌlẹo ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá, ꞌmo ꞌkính ꞌTan chảu báu ꞌváng dú n ng pá ꞌheo đen tai hảư
pưới ꞌnau. 32 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ tai pay ꞌlẹo ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá, ꞌsúm khỏi ꞌchu ꞌc n đảy ꞌhụ đảy hên pên chứng ꞌsướng ꞌnặn ꞌtẹ.
33 Lăng ꞌmá ꞌmưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy khửn dú ꞌhi ng sảng ꞌphượng khoa Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, ꞌTan chảu ch ng đảy phép ꞌhặp au Chảu Khuôn Saư ꞌsướng
Chảu ꞌPhạ phủ pên ꞌPo đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy, ꞌkhạy Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ s ng Chảu
Khuôn Saư ꞌl ng ꞌmá, ꞌsướng ꞌpứng chảu đảy ꞌhụ đảy hên ꞌnị lo. 34 Chảu ꞌmo
pua Đa‑ꞌvịt báu ꞌkhới đảy khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ, hák lỏ ꞌhụ cáo ꞌsướng ꞌnị:
Chảu ꞌPhạ bók hảư ꞌTan Phủ pên Chảu Chom khỏi ꞌnặn
ꞌMá ꞌnăng pheng sảng ꞌphượng khoa Chảu ꞌPhạ
35 ꞌTạu ꞌhọt ꞌmự Chảu ꞌPhạ au ꞌpứng phủ kh t ꞌch ng
Múp ꞌl ng dú cỏng ꞌpựn tin ꞌTan chảu.
36 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn so hảư chủm ꞌchựa ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu ꞌt ng cá ꞌhụ
chẻng ꞌva, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌnị lo Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng hảư pên
Chảu Chom, pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, phủ ꞌpứng chảu đảy tók ꞌneng l c sáư ꞌmạy
tháng khen ꞌnặn.”
37 ꞌMưa ꞌpứng ꞌc n ꞌmá ꞌph ng đảy ꞌnghín ꞌtan Pê‑tô ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, sau
đảy ꞌláng sông lai, ch ng tham ꞌtan Pê‑tô kéng m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, ꞌkhạy ꞌchí hảư ꞌsúm khỏi ꞌdệt ꞌnéo đaư?”
38 ꞌTan Pê‑tô tóp sau ꞌva, “Hảư ꞌchu ꞌc n pi n chaư ꞌváng sia báp ꞌsội, ꞌdệt
ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌtoi ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌpưa dáng ꞌdóm báp
ꞌsội hảư, ꞌlẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌchí s ng Chảu Khuôn Saư ꞌmá hảư, 39 ꞌsướng
ꞌTan chảu đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy c p ꞌpứng chảu kéng ꞌlụk lan, ꞌt ng cá ꞌc n táng
ꞌph n phủ dú đ c háng, phủ đaư Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu ꞌhiạk ha au
ꞌcọ ꞌchí đảy Chảu Khuôn Saư.”
40 ꞌTan Pê‑tô ꞌcọ ꞌmí lai khót lai ꞌquám tứm máư ꞌt ng bók ꞌt ng tơn sau ꞌva,
“Au căn ꞌvện sia ꞌpứng ꞌc n ꞌcột chan ꞌnị.”
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Lai ꞌc n khảu tứm ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
41 Phen

ꞌc n dú h n phủ ꞌph ng ꞌquám ꞌtan Pê‑tô ꞌcọ ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma.
Cuông ꞌmự ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌmá khảu ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tứm dáo sam ꞌp n ꞌc n.
42 Sau đảy au chaư sáư ꞌph ng ꞌquám m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
bók son, ꞌhuôm chaư căn c p ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n, ꞌdệt ꞌhịt bít khảu păn căn kin
ꞌpưa chứ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌt ng đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ. 43 ꞌChớ ꞌnặn phaư ꞌcọ
ꞌhụ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ. M t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ ꞌdệt
mai lai ꞌnéo lák. 44 ꞌLẹo ꞌpứng ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌcọ kin dú ꞌh m
căn pên chủm điêu, ꞌchương khong ꞌngớn ꞌc m sau ꞌcọ ꞌh m pên ăn điêu căn.
45 ꞌMí đin đon tón nhả ꞌchương ꞌhướn phươn khảu ꞌcọ khai, au ꞌngớn ꞌmá béng
păn hảư ꞌpứng phủ dú cuông chủm sau, ꞌtoi ꞌnéo phaư ꞌm n ꞌchọ ꞌcợn. 46 ꞌChu
ꞌmự sau ꞌcọ s c m n pay ꞌsúm căn n ng cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu
Pua ꞌPhạ. Sau kin khảu ꞌhuôm ꞌpán ꞌmuôn hom nẻn m c nẻn chaư căn pay
lom ꞌhướn. 47 Sau sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlớng ꞌchớ. ꞌC n ꞌt ng lai hên ꞌcọ
sôm chaư n ng sau. ꞌTan chảu ꞌcọ hảư ꞌpứng phủ đảy khói sia báp ꞌsội khảu
ꞌhuôm tứm m t ꞌc n ꞌchưa ꞌchu ꞌmự.

3

ꞌTan Pê‑tô ꞌchoi ꞌc n kha pỉa
1 ꞌMí

ꞌmự ꞌnưng, sam ꞌchớ ꞌt ng ꞌcăm ꞌchớ ꞌc n ꞌDiu đé so ꞌhọt Chảu
Pua ꞌPhạ, ꞌtan Pê‑tô c p ꞌtan Dô‑ꞌhăn ꞌcọ ꞌmứa cá ꞌhướn vảy ꞌsớ. 2 ꞌMí phủ
ꞌchái ꞌnưng kha pỉa té ók ꞌmá, sáu ham ꞌm n pay ꞌvạy ꞌkém ꞌhướn vảy ꞌsớ,
ꞌmự đaư ꞌcọ pông ꞌm n ꞌvạy n ng pák tu ꞌcuông khék ꞌva pák tu ꞌchăn, ꞌpưa
so kin n ng ꞌc n ꞌchí khảu pay cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ. 3 ꞌMưa ꞌm n hên
ꞌtan Pê‑tô c p ꞌtan Dô‑ꞌhăn đang ꞌchí khảu pák tu pay, ꞌm n ꞌdi n so n ng
ꞌpứng ꞌtan. 4 ꞌTan ꞌt ng song ch ng ꞌlé bớng ꞌm n ꞌlẹo ꞌtan Pê‑tô bók ꞌva, “Bớng
ꞌsúm khỏi ꞌnớ.”
5 ꞌM n sáư chaư bớng, ng m ꞌva ꞌchí đảy săng n ng ꞌpứng ꞌtan. 6 ꞌTan Pê‑tô
ꞌvạu ꞌva, “ꞌNgớn ꞌc m ꞌló khỏi báu ꞌmí. Ăn khỏi ꞌmí, khỏi ꞌchí hảư chảu.
ꞌCọ ꞌmen ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌtáy bản ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt, hảư chảu
ꞌnhang pay.”
7 ꞌLẹo ꞌtan Pê‑tô đảy kh m ꞌmứ khoa ꞌchoi ꞌm n tứn khửn, tin kéng ꞌse tin
ꞌm n ꞌdi n đi ꞌmí ꞌhéng khửn ngay. 8 ꞌM n phát tứn khửn ꞌnhang pay ꞌmá đảy,
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ꞌlẹo khảu pay cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌtoi ꞌtan Pê‑tô kéng ꞌtan Dô‑ꞌhăn,
ꞌt ng ꞌnhang ꞌt ng đít ꞌt ng sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ. 9 ꞌChu ꞌc n dú h n hên
phủ ꞌnặn ꞌnhang pay ꞌmá sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ, 10 ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌva phủ ꞌnặn
ꞌkhới ꞌnăng so kin dú n ng pák tu ꞌchăn, ch ng hên pên lák đủng tứn chaư lai
n ng ꞌviạk pên ók c p phủ ꞌnặn.
ꞌTan Pê‑tô páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
11 Cuông

ꞌchớ phủ kha pỉa đang kh m ꞌmứ ꞌtan Pê‑tô kéng ꞌtan Dô‑ꞌhăn
báu ꞌváng ꞌnặn, ꞌchu ꞌc n hên lák lai, ꞌdi n au căn đủm ꞌmá bớng sau
n ng ꞌphới, khék ꞌva ꞌphới ꞌpua ꞌSa‑ꞌlô‑ꞌmôn. 12 ꞌTan Pê‑tô hên ꞌdi n páo hảư
ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌva: “ꞌPi ꞌnọng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhới, ꞌnéo đaư ꞌpi ꞌnọng ch ng ꞌhiạk ꞌva
pên lák lai, ch ng ta bớng ꞌsúm khỏi ꞌsướng ꞌva ꞌsúm khỏi ꞌmí phép nháư
ꞌhứ ꞌva pên ꞌc n đi lai tó Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌpó ꞌchoi hảư phủ ꞌnị ꞌnhang
đảy ꞌsịn a. 13 ꞌNặn ꞌcọ ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌpứng pảu pú ꞌmưa
ꞌláng khong ꞌháu, ꞌsướng pú p‑ꞌla‑ꞌham, ꞌI‑ꞌsạc kéng Da‑ꞌkhộp ꞌnặn lo, Chảu
Pua ꞌPhạ hảư ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnặn đảy ꞌhung nả ꞌmá ta.
ꞌPứng chảu đảy p t ꞌGiê‑ꞌsu pay dao hảư sáu khả, quan tỉnh Pi‑ꞌlạt ꞌchí pói
ꞌTan ꞌlẹo, hák ꞌpứng chảu lỏ thiêng sia ꞌTan tó nả quan tỉnh. 14 Ta ꞌva ꞌGiê‑ꞌsu
pên ꞌc n ꞌpẹk saư khong Chảu Pua ꞌPhạ, hák ꞌpứng chảu lỏ thiêng sia ꞌTan, ꞌlẹo
so pói phủ ꞌtội khả ꞌc n hảư ꞌpứng chảu. 15 ꞌPứng chảu khả ꞌTan phủ có ꞌhang
sảng ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới, hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt hảư ꞌTan ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá,
ꞌsúm khỏi ꞌnị lo, đảy ꞌhụ đảy hên pên chứng. 16 ꞌSúm khỏi ꞌpơng ꞌchư siêng
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, phủ kha pỉa ꞌpứng chảu ꞌhụ hên ꞌnị ch ng đảy hảo ꞌhéng. ꞌDọn
ꞌtoi ꞌchư siêng c p ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, phủ ꞌnị ch ng đảy hóm đi ꞌmí ꞌhéng
têm ꞌmo ꞌsướng ꞌpứng chảu hên c p ta ꞌnị lo.
17 ꞌKhạy ꞌnị ꞌpi ꞌnọng ꞌhới, khỏi ꞌhụ ꞌva ꞌpứng chảu ꞌt ng cá m t téng đa bản
ꞌmướng báu ꞌhụ chẻng ch ng đảy khả Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 18 Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók
ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌvạy cón ꞌlẹo ꞌva, Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌchí ꞌchọ
báp ꞌmo khó chaư, ꞌTan chảu ch ng hảư hên pên ók ꞌtoi ꞌquám đảy ꞌchi n ꞌvạy.
19 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpi ꞌnọng ꞌt ng lai hảư pi n chaư ꞌváng sia báp ꞌsội, ꞌlẹo táo
ꞌmá ha Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpưa hảư ꞌTan chảu su i báp ꞌsội sia hảư. 20 Chảu ꞌPhạ
phủ pên Chảu Chom ch ng ꞌchí hảư ꞌpi ꞌnọng sáng bang, ꞌlẹo ꞌchí s ng Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt phủ Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng ꞌvạy hảư pên Chảu Chom ꞌháu, ꞌmen
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Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn lo. 21 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchọ dú ꞌmướng ꞌphạ thả ꞌmự Chảu Pua
ꞌPhạ hảư ꞌchu khu pi n peng pên máư, ꞌsướng ꞌTan chảu đảy bók ꞌpứng ꞌlam
páo ꞌmưa ꞌláng chăm ꞌmứ ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌvạy cón. 22 Pú ꞌMô‑ꞌsê pang ꞌchạu
ꞌcọ đảy ꞌvạu ꞌvạy cón ꞌva, Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌchí téng ꞌlam páo
phủ ꞌnưng hảư ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, pên ꞌsướng pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌnặn lo, ꞌlam páo phủ ꞌnặn
ꞌchí ók n ng cuông ꞌv ng ꞌpi sai ꞌnọng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên. ꞌTan bók son ꞌsướng đaư
lỏ hảư ꞌph ng au. 23 ꞌVa phủ đaư báu ꞌph ng, phủ ꞌnặn ꞌchí chu p ꞌlay ók sia
dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ.
24 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ té ꞌmưa ꞌláng đảy
ꞌvạu ꞌvạy, t ng té pú ꞌSa‑ꞌmu‑ên sứp tó ꞌdi n ꞌmá, phaư ꞌcọ páo ꞌhọt ꞌpứng
ꞌviạk pang ꞌnị lo. 25 Chảu Pua ꞌPhạ đảy nh n pao c p ꞌpứng pảu pú ꞌmưa ꞌláng
khong ꞌháu ꞌnặn, ꞌsướng ꞌTan chảu đảy nh n pao c p pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌva, ꞌTan
chảu ꞌchí phớng ꞌdứa au ꞌchu ꞌph n ꞌc n n ng phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌdọn nó
ꞌnéo pú. ꞌSướng ꞌnặn ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu ꞌcọ ꞌmen phủ đảy ꞌláng áo ꞌtoi ꞌpứng
ꞌlam páo ꞌquám nh n pao ꞌnặn ꞌtẹ lo. 26 Chảu Pua ꞌPhạ đảy t ng hảư Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌmá phớng ꞌdứa ꞌpi ꞌnọng ꞌI‑ꞌsa‑ên cón,
uôn ꞌpá ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng ác ꞌhại.”

4

ꞌViạk p t song ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pay khảu ꞌtú
1 Cuông

ꞌchớ ꞌtan Pê‑tô c p ꞌtan Dô‑ꞌhăn đang bók son dên ꞌpay dú ꞌnặn,
ꞌpứng m t mo kéng phủ c c téng đu cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu
Pua ꞌPhạ, c p ꞌpứng m t ꞌc n phái ꞌSa‑đu‑cai ꞌcọ ꞌmá p t au song ꞌlam ꞌchạư
páo kháo ꞌnặn. 2 ꞌViạk song ꞌlam ꞌchạư bók son dên ꞌpay, ꞌvạu ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
tai pay ꞌlẹo đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, ꞌpứng phủ đaư tai pay ꞌlẹo ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá ꞌsướng điêu. ꞌQuám bók son ꞌnặn kh t chaư phái ꞌSa‑đu‑cai c p
ꞌpứng m t mo lai. 3 Sau ꞌdi n p t song ꞌlam ꞌchạư pay săng ꞌvạy ꞌtạu ꞌhọt
ꞌmự ꞌpụk, ꞌpưa ꞌva ꞌchớ ꞌnặn ꞌcọ ꞌcăm ꞌlẹo. 4 ꞌPứng phủ đảy ꞌnghín ꞌquám bók
son ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí lai ꞌc n ꞌchưa, ꞌmí phủ ꞌchái ꞌchưa tứm ꞌhọt dáo hả ꞌp n ꞌc n.
5 ꞌMự lăng ꞌmá, ꞌpứng phủ téng đa bản ꞌmướng, thảu ké, kéng ꞌpứng ꞌsáy bók
ꞌluột ꞌláng ch ng đảy ꞌmá ꞌsúm ꞌván căn n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 6 Dú
h n ꞌmí ꞌtan Ăn‑ꞌna phủ pên mo luông kéng ꞌtan Ca‑da‑ꞌpha, ꞌtan Dô‑ꞌhăn, ꞌtan
ꞌA‑ꞌlệc‑ꞌsăn‑đô c p chủm ꞌchựa mo luông é. 7 Sau ch ng bók hảư song ꞌlam
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 4.8–20

ꞌchạư ꞌmá dưn tó nả ꞌlẹo tham ꞌva, “ꞌSúm chảu ꞌdệt hảư ꞌc n kha pỉa ꞌnhang
đảy ꞌnặn, ꞌtoi phép ꞌqui n ꞌchư siêng phaư?”
8 ꞌChớ ꞌnặn cuông chaư ꞌtan Pê‑tô ꞌcọ têm Chảu Khuôn Saư, ch ng tóp ꞌva,
“ꞌChi ng ông quan thảu ké, 9 ꞌmự ꞌnị ꞌsúm khỏi ꞌchọ đảy ꞌmá ta ꞌviạk ꞌdọn
ꞌsúm khỏi đảy chaư quảng ꞌchoi ꞌc n kha pỉa ꞌnị ꞌva ꞌm n đi ꞌnhang đảy
ꞌnéo đaư. 10 ꞌVa ꞌsịn, khỏi ꞌcọ ꞌchí ꞌvạu hảư ꞌpứng ꞌtan ꞌt ng cá ꞌchu ꞌc n n ng
ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhụ chẻng ꞌva, ꞌmen ꞌtoi ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌc n bản
ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt, phủ ꞌpứng ꞌtan tók ꞌneng l c sáư ꞌmạy tháng khen ꞌtạu tai ꞌnặn,
hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌdệt hảư ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, ꞌsướng ꞌnặn phủ ꞌnị ch ng
đảy hóm đi ꞌmá dưn dú tó nả ꞌpứng ꞌtan ꞌnị lo. 11 [ꞌMí ꞌquám ꞌchi n ꞌvạu ꞌhọt
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌva]:
Tón đán ꞌchang ꞌhướn thỉm sia ꞌnặn
ꞌcứn ꞌmá pên tón đán sau ꞌhẹk ꞌhướn.
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnị lo ꞌmen tón đán ꞌpứng chảu thỉm sia ꞌnặn. 12 Dú cỏng ꞌlum
ꞌphạ ꞌnị báu ꞌmí phủ đaư ꞌchoi ꞌc n ꞌháu khói sia báp ꞌsội đảy, ꞌmí ꞌto Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu phủ điêu ꞌchoi đảy, ꞌpưa Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌc n ꞌháu ꞌpơng inh chức
nháư phủ điêu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ch ng đảy khói sia báp ꞌsội.”
13 M t ꞌc n sét ꞌván đảy ꞌnghín song ꞌlam ꞌchạư han ꞌngán ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn
ꞌcọ pên lák lai, ꞌpưa ꞌhụ ꞌva ꞌt ng song ꞌlam ꞌchạư pên dên phủ ꞌnọi thôi,
báu đảy ép ꞌhi n săng. Sau ch ng ng m đảy ꞌva song ꞌc n ꞌnị ꞌkhới đảy pay
ꞌmá kin dú ꞌtoi Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 14 ꞌMưa sau hên phủ kha pỉa ꞌnặn hóm đi dưn
dú c p song ꞌlam ꞌchạư, sau ꞌcọ báu ch c ꞌchí ꞌva ꞌsứ đaư. 15 ꞌSướng ꞌnặn sau
ch ng bók hảư song ꞌlam ꞌchạư ók pay ꞌnọk bón ꞌsúm sia cón, ꞌlẹo sau ch ng
sô ꞌván căn ꞌva, 16 “ꞌKhạy ꞌháu ꞌchí ꞌchọ ꞌdệt ꞌsứ đaư c p song ꞌc n ꞌnị? N ng
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm phaư ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌva sau đảy ꞌdệt ꞌnéo lák lửm nháư
luông ꞌnị, ꞌháu ꞌchí ꞌva báu ꞌmen ꞌcọ báu đảy. 17 Hák ꞌva ꞌháu báu é hảư nả
ꞌviạk ꞌnặn ꞌpe quảng pay cuông dên ꞌpay máư, ꞌháu ꞌchọ hảm kh m báu hảư
sau au ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌmá bók son phaư m t.”
18 M t ꞌc n sét ꞌván ch ng khék song ꞌlam ꞌchạư khảu ꞌmá máư, ꞌlẹo hảm
ꞌcặt báu hảư au ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá páo ꞌhứ ꞌva bók son săng. 19 Song ꞌlam
ꞌchạư tóp ꞌva, “Hảư ꞌpứng ꞌtan ng m bớng, ꞌtoi sai ta Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌsúm
khỏi ꞌchọ ꞌph ng ꞌquám ꞌpứng ꞌtan ꞌsứa ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsịn a.
20 ꞌSúm khỏi đảy ꞌhụ đảy hên ꞌnéo đaư ꞌchí dăm ꞌvạy báu đảy.”
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 4.21 –31

21–22 M

t ꞌc n sét ꞌván hảm kh m song ꞌlam ꞌchạư tứm máư, ꞌlẹo ꞌcọ pói
sau pay, báu ꞌmí ꞌlu ng sáư ꞌtội sau đảy, ꞌpưa ꞌva hên dên ꞌpay ꞌt ng cá ꞌpá
căn sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ n ng nả ꞌviạk phủ kha pỉa tu i sí síp pai pi đảy
hóm đi.
ꞌPứng ꞌc n ꞌchưa ꞌpá căn đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ
23 ꞌTan

Pê‑tô c p ꞌtan Dô‑ꞌhăn phủ pên ꞌlam ꞌchạư ꞌnặn đảy pói ꞌlẹo ch ng au
căn ꞌcứn pay ha m t ꞌpi ꞌnọng ꞌchưa ꞌtoi căn, ꞌlau ꞌquám ꞌpứng mo c c c p
thảu ké sét ꞌván ꞌnặn hảư sau ꞌph ng. 24 Sau đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌdi n
ꞌpọm chaư căn đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva, “ꞌChi ng Chảu ꞌPhạ phủ pên
Chảu Chom, phủ có ꞌphạ sảng phén đin, ꞌnặm b , kéng m t ꞌchu khu ꞌchu ꞌnéo
dú cỏng ꞌphạ ꞌt ng đin. 25 ꞌTan chảu hảư Chảu Khuôn Saư bók pua Đa‑ꞌvịt pảu
pú ꞌsúm khỏi, phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnặn ꞌvạu ꞌvạy ꞌva:
Pên săng ꞌc n táng ꞌph n ch ng pút nhay
ꞌPứng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ch ng ng m páu mong pong ꞌhại.
26 ꞌPứng pua ꞌtua phén đin ꞌcọ tứn khửn
Phủ téng đa ꞌsúm ꞌh m căn
Tó ꞌs n Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom
ꞌpọm ꞌt ng cá phủ Chảu ꞌPhạ đảy ꞌlưạk au ꞌmá pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnặn.
27 ꞌMen ꞌsướng ꞌnặn ꞌtẹ, án ꞌnhá ꞌHê‑ꞌlột kéng quan tỉnh Pôn‑tiêu Pi‑ꞌlạt, ꞌpọm
c p ꞌchựa ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên c p ꞌc n táng ꞌph n n ng ꞌmướng ꞌnị ꞌsúm
ꞌh m căn, tó ꞌs n Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ chaư ꞌpẹk saư ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu,
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn lo phủ ꞌTan chảu đảy ꞌlưạk au ꞌmá pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt.
28 ꞌViạk sau ꞌdệt ꞌnặn ꞌcọ đảy pên ók ꞌsướng phép nháư kéng ꞌtoi ꞌlu ng chaư
ꞌTan chảu ꞌvạy cón ꞌlẹo ꞌnặn. 29 ꞌChi ng Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, ꞌkhạy
ꞌnị đé so ꞌTan chảu bớng ꞌviạk m t ꞌtạo quan hảm kh m ꞌsúm khỏi ꞌnặn. Đé
so ꞌTan chảu ꞌchoi ꞌsúm khỏi cáo ꞌquám ꞌTan chảu hảư ꞌmí chaư han ꞌngán
lai khửn. 30 So ꞌTan chảu ꞌnh ng ꞌmứ sáư phủ ch p ꞌc n pên hảư hóm đi, ꞌt ng
ꞌdệt mai ꞌnéo lák ꞌtoi ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ chaư ꞌpẹk saư ꞌkhớng nả
ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnặn đé ꞌná.”
31 ꞌMưa m t ꞌsúm ꞌh m đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, bón sau ꞌsúm căn ꞌnặn
ꞌdi n ꞌsa‑ꞌnăn ꞌphướn vay, cuông chaư phaư ꞌcọ têm Chảu Khuôn Saư, ꞌchu
ꞌc n ch ng ꞌmí chaư han ꞌngán cáo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ.
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 4.32 –5.8
ꞌChu ꞌnéo pên khong ꞌt ng cá

32 ꞌPứng

ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phaư ꞌcọ pên ꞌnặm ꞌnưng chaư điêu căn,
sính khong ꞌngớn ꞌc m sau ꞌcọ ꞌh m pên ăn điêu căn, báu ꞌmí phaư ꞌva khong
diêng chảu khong diêng khỏi săng. 33 M t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌcọ ꞌmí phép ꞌhéng nháư luông ꞌt ꞌviạk sau pên chứng đảy ꞌhụ đảy hên nả
ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tai ꞌlẹo đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá. ꞌChu ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
phaư ꞌcọ ꞌmí chaư quảng phớng ꞌdứa căn. 34 Cuông sau ꞌnặn báu ꞌmí phủ đaư
khát ꞌkén săng, ꞌdọn ꞌva ꞌpứng phủ ꞌmí đin ꞌmí ꞌhướn ꞌcọ khai, 35 au ꞌngớn ꞌnặn
ꞌmá dao hảư m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo, ꞌvạy béng păn hảư ꞌpứng phủ ứt dák
phaư ꞌm n ꞌchọ ꞌcợn. 36 ꞌMí phủ ꞌnưng ꞌchư Dô‑ꞌsệp, m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu púk ꞌchư máư hảư ꞌtan ꞌva Ba‑ꞌna‑b t, ꞌchư ꞌnặn mai ꞌva phủ ꞌhụ
tủm ꞌpúa chaư ꞌpi ꞌnọng. ꞌTan phủ ꞌnặn pên ꞌchựa sai pú ꞌLê‑ꞌvi, pên ꞌc n đon
ꞌmướng Síp‑ꞌlơ. 37 ꞌTan đảy khai tón đin ꞌnưng ꞌlẹo au ꞌngớn ꞌnặn ꞌmá dao hảư
m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo ꞌvạy béng păn.

5

Phua ꞌmía ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia phủ ꞌmí chaư ꞌcột
1 ꞌMí

phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia c p ꞌmía ꞌm n ꞌchư ꞌSa‑ꞌphi‑ꞌla ꞌcọ đảy
khai đin sau. 2 ꞌNgớn khai đin ꞌnặn ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia au ꞌvạy ꞌphớn ꞌnưng, ꞌmía
ꞌm n ꞌcọ ꞌhụ, ꞌsứa ꞌto đaư ꞌm n ch ng au ꞌmá dao hảư m t ꞌlam ꞌchạư páo
kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 3 ꞌTan Pê‑tô ꞌdi n ꞌvạu hảư ꞌm n ꞌva, “ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ꞌhới, pên
săng ꞌmứng ch ng hảư phi ꞌSa‑tan ꞌmá căm hua chaư dú ꞌsịn ꞌl , ꞌchu n chaư
ꞌmứng bẻo Chảu Khuôn Saư, ꞌmứng đảy au ꞌngớn khai đin ꞌvạy ꞌphớn ꞌnưng.
4 ꞌMưa đin ꞌnh ng báu ꞌh khai ꞌcọ pên khong ꞌmứng, khai ꞌlẹo ꞌngớn đảy ꞌmá
ꞌmứng ꞌchí ꞌdệt săng ꞌcọ đảy. Pên săng ꞌmứng ch ng chaư ꞌcột chan ꞌdệt ꞌnéo
ꞌnặn ꞌsịn ꞌl . Ăn ꞌnặn báu ꞌmen bẻo ꞌto ꞌc n, bẻo ꞌt ng cá Chảu Pua ꞌPhạ.”
5 ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌnặn, ꞌm n ꞌdi n ꞌlộm ꞌl ng chaư khát tai.
Phaư đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ tứn đủng dản lai. 6 ꞌPứng ꞌchái nóm ꞌmá loi
ꞌm n ꞌlẹo ham ók pay phăng.
7 ꞌLún lăng ꞌmá đảy dáo sam ꞌchớ, ꞌmía ꞌm n khảu ꞌmá, ꞌnh ng báu ꞌh ꞌhụ
ꞌmí ꞌviạk săng. 8 ꞌTan Pê‑tô ch ng tham ꞌva, “ꞌVạu hảư khỏi bớng ꞌlú, ꞌngớn
khai đin ꞌt ng m t đảy ꞌto ꞌnị a?”
ꞌNáng ꞌSa‑ꞌphi‑ꞌla tóp ꞌva, “ꞌMen lo, đảy ꞌto ꞌnặn ꞌtẹ.”
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 5.9–21

9 ꞌTan

Pê‑tô ch ng ꞌvạu hảư ꞌm n ꞌva, “Pên săng phua ꞌmía su ch ng ꞌpọm
chaư căn thử Khuôn Saư Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌsịn ꞌl . Bớng ꞌlú,
ꞌpứng ꞌc n pay phăng phua ꞌmứng ꞌnặn ꞌcứn ꞌmá ꞌhọt pák tu ꞌlẹo, sau ꞌcọ ꞌchí
ham ꞌmứng ók pay ꞌsướng điêu ꞌnặn lo.”
10 ꞌSa‑ꞌphi‑ꞌla ꞌcọ ꞌdi n ꞌlộm ꞌl ng chaư khát tai tó nả ꞌtan Pê‑tô. M t ꞌchái
nóm khảu ꞌmá hên ꞌm n tai, sau ch ng ham ꞌm n ók pay phăng ꞌvạy ꞌkém
phua ꞌm n. 11 M t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu kéng phen ꞌc n ꞌt ng lai đảy
ꞌnghín ꞌviạk ꞌnặn, phaư ꞌcọ tứn đủng dản lai.
M t ꞌlam ꞌchạư ꞌchoi lai ꞌc n ch p đảy hóm đi
12 M

t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌdệt mai lai ꞌnéo lák. ꞌPứng ꞌc n
ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌt ng m t ꞌmặc ꞌsúm căn n ng ꞌphới, khék ꞌchư ꞌva ꞌphới
pua ꞌSa‑ꞌlô‑ꞌmôn. 13 ꞌC n ꞌnọk báu ꞌmí phaư dám khảu ꞌmá ꞌh m sau, hák ꞌva
phaư ꞌcọ ꞌnh ng n dăm sau dú. 14 ꞌSướng đaư ꞌcọ ꞌnh ng ꞌmí lai ꞌc n khảu
ꞌmá ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tứm ꞌt ng ꞌnhính ꞌt ng ꞌchái, 15 chao sau au phủ ch p
ꞌc n pên sáư ꞌvọng sáư sứa ꞌmá pông ꞌvạy n ng cang sók ꞌlu ng ꞌtáng, ꞌcóng
thả ꞌchớ ꞌtan Pê‑tô ꞌnhang cai pay ꞌtáng ꞌnặn, ꞌva ꞌngáu ꞌtan tỏng phủ đaư ch p
ꞌcọ hák ꞌchí đi. 16 Lai ꞌc n dú lom bản ph ng ꞌl ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌcọ
ꞌpá căn au phủ ch p ꞌc n pên kéng phủ phi ꞌhại ꞌtứ ꞌmáu ꞌdệt hảư báp ꞌmo
ꞌnặn ꞌmá ha, ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ đảy hóm đi m t.
M t ꞌlam ꞌchạư chu p ꞌnạp têng
17 Mo

luông kéng ꞌpứng phủ ꞌtoi ꞌtáng điêu phái ꞌSa‑đu‑cai ꞌnặn, đảy hơng
ꞌch ng m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌhêng. 18 Sau ch ng p t au
m t ꞌlam ꞌchạư pay săng sáư ꞌtú luông ꞌvạy. 19 Cuông ꞌcứn ꞌnặn ꞌdi n ꞌmí
tiên ꞌchạư chăm ꞌmứ Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌmá khay pák tu ꞌhướn
ꞌtú au ꞌpứng ꞌlam ꞌchạư ók pay ꞌlẹo bók sau ꞌva, 20 “Pay dưn dú n ng cuông
ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ, páo ꞌchu kháo ꞌchua ꞌlới máư hảư ꞌc n
ꞌt ng cá ꞌph ng.”
21 ꞌHung ꞌmá, m t ꞌlam ꞌchạư ꞌpá căn khảu pay cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo bók son ꞌc n ꞌsướng tiên ꞌchạư bók ꞌvạy ꞌnặn.
ꞌMưa m t mo luông ꞌmá ꞌhọt ꞌcọ ꞌdi n khék m t thảu ké ꞌc n sét ꞌván ꞌph n
ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌt ng m t, ꞌmá ꞌsúm ꞌván căn, ꞌlẹo ch ng hảư lính pay ꞌnẹp m t

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

14

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 5.22 –36

ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu cá ꞌhướn ꞌtú ꞌnặn ꞌmá. 22 ꞌMưa ꞌpứng lính
pay ꞌhọt ꞌcọ báu hên m t ꞌlam ꞌchạư dú h n. Sau ꞌdi n ꞌcứn ꞌmá ꞌcọp ꞌquám ꞌva,
23 “ꞌSúm khỏi hên pák tu ꞌhướn ꞌtú ꞌnh ng con nẻn dú, ꞌpứng lính các ꞌcọ
ꞌnh ng dưn dú tó nả pák tu ꞌnặn, ꞌsúm khỏi khay bớng ꞌcọ báu hên s c ꞌc n.”
24 Phủ c c đu cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ kéng ꞌpứng mo c c
đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn, phaư ꞌcọ ng m khỏng chaư, ꞌva ꞌviạk ꞌnị ꞌchí pên ꞌnéo
đaư ꞌcọ báu ꞌhụ. 25 ꞌLẹo ꞌmí ꞌc n ꞌmá bók ꞌva, “ꞌPứng ꞌc n ꞌsúm chảu p t pay
khảu ꞌtú ꞌnặn, au căn dưn bók son ꞌc n dú n ng cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ
ꞌnặn ꞌn .”
26 Phủ c c đu cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ ch ng ꞌpá lính ꞌm n pay au m t
ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌmá, báu ꞌdệt ꞌhại hảư sau, ꞌpưa dản
dên ꞌpay báu sôm chaư ꞌlẹo ꞌchí au đán hin ꞌl u.
27 ꞌMưa au m t ꞌlam ꞌchạư ꞌmá dưn tó nả m t ꞌc n sét ꞌván ꞌlẹo mo luông
ch ng tham sau, 28 “ꞌSúm khỏi đảy hảm ꞌcặt báu hảư ꞌpứng chảu au ꞌchư siêng
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn pay bók son dên ꞌpay, hák ꞌva ꞌpứng chảu ꞌcọ ꞌnh ng ꞌdệt chao
ꞌpe pay ꞌtua ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌpứng chảu é au báp ꞌsội ꞌmá t c sáư hua
ꞌsúm khỏi ꞌpộ ꞌviạk tai phủ ꞌnặn ꞌquá.”
29 ꞌTan Pê‑tô ꞌt ng cá ꞌlam ꞌchạư tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌchọ ꞌph ng ꞌquám Chảu
Pua ꞌPhạ bók ꞌsứa ꞌph ng ꞌquám phủ ꞌc n bók. 30 Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu
Chom ꞌpứng pảu pú ꞌháu ꞌnặn hảư ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, phủ ꞌpứng chảu tók
ꞌneng l c sáư l c ꞌmạy chao tai. 31 ꞌTan phủ ꞌnặn lo Chảu Pua ꞌPhạ hảư khửn
dú sảng ꞌphượng khoa pên phủ c c téng đa c p ꞌchoi ꞌc n khói sia báp ꞌsội.
ꞌSướng ꞌnặn ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu ch ng ꞌmí ꞌlu ng pi n chaư ꞌváng sia báp ꞌsội,
ꞌlẹo Chảu Pua ꞌPhạ đảy dáng ꞌdóm hảư. 32 ꞌSúm khỏi đảy ꞌhụ đảy hên pên
chứng ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn, ꞌt ng cá Chảu Khuôn Saư Chảu Pua ꞌPhạ
phớng ꞌdứa hảư ꞌpứng phủ ꞌph ng ꞌquám ꞌTan chảu.”
33 ꞌMưa m t ꞌc n sét ꞌván ꞌnghín m t ꞌlam ꞌchạư ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌdi n ꞌpá
căn pút khửn, ꞌpó é khả sau sia. 34 Hák ꞌva ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌc n phái ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai
ꞌchư ꞌKha‑ꞌma‑ꞌliên, pên ꞌsáy bók ꞌluột ꞌláng, ꞌchu ꞌc n n dăm. ꞌTan ꞌdi n tứn
khửn cang mú ꞌsúm ꞌlẹo bók hảư au m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌnặn ók pay ꞌnọk sia cón. 35 ꞌTan ch ng đảy cáo tó m t ꞌc n sét ꞌván ꞌva, “ꞌPi
ꞌnọng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhới, ꞌpứng ꞌtan ꞌchí ꞌdệt săng hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn, hảư ng m
thí bớng cón ꞌnớ. 36 ꞌMưa cón bả ꞌThu‑đa đảy tứn khửn cáo ảng ꞌva chảu
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pên nháư, ꞌcọ ꞌmí ꞌc n ꞌdệt ꞌtoi ꞌm n dáo sí ꞌhọi ꞌc n, tó ꞌmá ꞌm n ꞌcọ chu p
khả sia, ꞌlẹo ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌm n ꞌnặn ꞌcọ ték ꞌsạk ꞌsái pay m t, nả ꞌviạk ꞌm n
ꞌcọ sút su i pay. 37 Lăng ꞌmá ꞌcọ ꞌmí bả Du‑đa ꞌc n ꞌmướng ꞌKha‑ꞌli‑ꞌlê máư,
ꞌchớ ꞌnặn ꞌmen ꞌnhám biên s ꞌchúa ꞌhướn, ꞌm n ꞌmá chướng ꞌchứa dên ꞌpay
tứn khửn, ꞌm n ꞌcọ chu p khả tai, ꞌlẹo ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌm n ꞌnặn ꞌcọ ték ꞌphụng
ꞌphí pay m t. 38 Nả ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn, khỏi so bók hảư ꞌpứng ꞌtan, ꞌnhá ki u
ꞌp n sau ꞌtọn, pói sau pay sia. ꞌVa ꞌlu ng ꞌtáng sau kéng nả ꞌviạk ꞌdệt ꞌnị ꞌmen
ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌdệt, ꞌm n ꞌcọ hák ꞌchí sút su i pay ꞌló. 39 ꞌVa ꞌmen ꞌviạk
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt khửn ꞌtẹ, ꞌpứng ꞌtan ꞌcọ ꞌchí báu ꞌpẹ sau đảy, dản ꞌva ꞌpứng
ꞌtan ꞌchí pên phủ phản Chảu Pua ꞌPhạ.”
40 ꞌTan ꞌKha‑ꞌma‑ꞌliên ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, m t ꞌc n sét ꞌván ꞌcọ ꞌtoi ꞌquám
ꞌtan bók, ch ng khék au m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá, ꞌtặp
ti sau, ꞌlẹo hảm báu hảư au ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá ꞌvạu, ꞌlẹo ꞌcọ pói sau pay.
41 M t ꞌlam ꞌchạư ꞌcọ au căn ꞌmuôn ꞌmớng ók pay, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy
hên sau pên ꞌc n sôm đáng đảy chu p báp ꞌmo sia nả sia ta ꞌpưa ꞌchư siêng
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 42 ꞌChu ꞌmự báu ꞌva n ng cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌhứ ꞌva
lom ꞌhướn, sau bók son páo kháo ꞌhung saư báu ꞌdặng báu dom, ꞌvạu ꞌva Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt.

6

ꞌLưạk au ch t ꞌc n đu ꞌviạk păn dai khảu ꞌnặm ꞌc m kin
1 ꞌKháo

ꞌnặn m t ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ ꞌmí tứm khửn lai.
N ng m t sau ꞌmí ꞌc n ꞌDiu pák ꞌquám Ca‑ꞌlịch đảy ch m hảư ꞌc n ꞌDiu
pák ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ ꞌva, khảu ꞌnặm ꞌc m kin păn dai lom ꞌmự hảư ꞌc n ꞌcặt
khó ꞌnặn, báu ꞌhọt ꞌpứng ꞌme mải ꞌc n ꞌDiu pák ꞌquám Ca‑ꞌlịch. 2 Síp song ꞌlam
ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ch ng khék au m t ꞌchu ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng ꞌTan
chảu ꞌmá ꞌsúm căn ꞌlẹo cáo ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, ꞌsúm khỏi báu ꞌchọ ꞌváng sia
ꞌviạk bók son ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn, pay ꞌkhớng ꞌviạk păn dai khảu ꞌnặm
ꞌc m kin. 3 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌlưạk au ch t ꞌc n cuông ꞌsúm chảu, ꞌchu
ꞌc n hên ꞌva ꞌhụ l c ꞌpó, cuông chaư sau têm Chảu Khuôn Saư, ꞌsúm khỏi
ch ng ꞌchí dao ꞌviạk ꞌnị hảư. 4 ꞌLẹo ꞌsúm khỏi lỏ ꞌchí au chaư sáư nả ꞌviạk đé
so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ kéng bók ꞌquám ꞌTan chảu.”
5 M t ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phaư ꞌcọ sôm chaư ꞌtoi ꞌquám síp song
ꞌlam ꞌchạư, sau ch ng ꞌlưạk au ch t ꞌc n ꞌmí ꞌchư ꞌsướng ꞌnị:

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

16

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 6.6–14

ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn phủ ꞌmí chaư ꞌchưa nẻn, cuông chaư ꞌtan têm Chảu
Khuôn Saư
ꞌTan ꞌPhi‑ꞌlịp
ꞌTan Pô‑ꞌkhô‑ꞌlô
ꞌTan ꞌNi‑ca‑ꞌnô
ꞌTan Ti‑ꞌmôn
ꞌTan Pa‑ꞌmê‑ꞌna
ꞌTan ꞌNi‑cô‑ꞌla ꞌc n táng ꞌph n dú ꞌmướng Ăn‑ti‑ô khảu ꞌhuôm ꞌtáng
ꞌc n ꞌDiu.
6 M t ꞌsúm ꞌh m ch ng au phen ch t ꞌc n ꞌnặn ꞌmá ók nả m t ꞌlam ꞌchạư páo
kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. M t ꞌlam ꞌchạư ch ng cáo ꞌquám đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌlẹo pông ꞌmứ sáư sau.
7 ꞌSướng ꞌnặn ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌnhương ꞌmự mả ꞌpe ók, ꞌc n ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm đảy khảu ꞌmá ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ tứm ꞌtém khửn lai,
ꞌpứng mo lai ꞌc n ꞌcọ đảy ꞌph ng ꞌquám ꞌTan chảu.
ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌchọ p t
8 Công

ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌmí phép
ꞌqui n ꞌpó ꞌdệt mai ꞌnéo lák lửm nháư hảư ꞌc n ꞌt ng lai hên. 9 ꞌMí ꞌsán ꞌc n
ꞌmá té ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu khék ꞌva ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌtứ ꞌtang, sau đảy ꞌcại
thiêng c p ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn. Cuông m t sau ꞌmí ꞌc n ꞌmá té ꞌmướng ꞌSi‑ꞌlê‑ꞌnê,
ꞌmướng ꞌA‑ꞌlệc‑ꞌsăn‑đia, tỉnh Ki‑ꞌli‑kia kéng tỉnh ꞌA‑ꞌsia. 10 Hák ꞌva sau ꞌcọ
báu ꞌmí ꞌlu ng đaư kẻ ꞌquám ꞌhụ l c Chảu Khuôn Saư uôn ꞌpá ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn
đảy. 11 Sau ch ng ꞌlặc ꞌchu n chaư kỉ ꞌc n b c ꞌquám sáư ꞌtan ꞌva, đảy ꞌnghín
ꞌtan pák đu ꞌngai pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌmưa ꞌláng ꞌt ng cá Chảu Pua ꞌPhạ. 12 ꞌSướng ꞌnặn
sau ch ng ꞌnhu n dên ꞌpay, ꞌpứng thảu ké bản ꞌmướng kéng ꞌsáy bók ꞌluột
ꞌláng ꞌnặn, đủm ꞌmá p t ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌlẹo ꞌnẹp pay ha m t ꞌc n sét ꞌván.
13 Sau téng au ꞌc n ꞌmá b c ꞌquám sáư ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌva, “Phủ ꞌnị ꞌlớng ꞌvạu
ꞌnéo báu n dăm ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌt ng cá ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn.
14 ꞌSúm khỏi đảy ꞌnghín ꞌm n ꞌvạu ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtáy bản ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt ꞌnặn ꞌchí pé
ꞌhướn vảy ꞌsớ hảư đ p siêu sia ꞌlẹo ꞌchí pi n ꞌhịt ꞌkhóng pú ꞌMô‑ꞌsê đảy ꞌchi n
ꞌvạy hảư ꞌháu ꞌnặn sia máư.”

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

17

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 6.15 –7.9

15 M

t ꞌc n sét ꞌván phaư ꞌcọ ꞌlé bớng ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn, hên nả ꞌtan ꞌhung
pék ꞌsướng nả tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ.

7

ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn cáo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ sú m t ꞌc n sét ꞌván
1 Mo

luông tham ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌva, “ꞌQuám sau ꞌkiện chảu ꞌnặn, ꞌmí
ꞌtẹ báu?”
2 ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn tóp ꞌva: “ꞌChi ng án ꞌnhá ꞌpo, ꞌchi ng ꞌpi ꞌnọng ꞌt ng lai,
so hảư ꞌph ng khỏi ꞌt nả ꞌviạk ꞌnị. ꞌMưa ꞌchớ p‑ꞌla‑ꞌham pảu pú ꞌmưa ꞌláng
ꞌháu ꞌnặn ꞌnh ng dú n ng đin ꞌmướng ꞌMê‑ꞌsô‑pô‑ta‑ꞌmia, ꞌchớ ꞌnặn pú ꞌnh ng
báu ꞌh ꞌnhại pay cá ꞌmướng ꞌKha‑ꞌlan, Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌhung ꞌhướng đảy
ók ꞌmá hảư pú hên. 3 Chảu Pua ꞌPhạ bók pú ꞌva, ‘Hảư chảu ꞌpai sia bản ók
ꞌmướng ꞌnón ꞌt ng cá ꞌpi ꞌnọng chảu, ꞌlẹo pay sú đin ꞌmướng bón đaư ꞌháu hák
ꞌchí ꞌchị bók hảư ꞌhụ.’
4 ꞌSướng ꞌnặn pú p‑ꞌla‑ꞌham ch ng ꞌpai sia đin ꞌmướng ꞌph n ꞌc n
ꞌKha‑ꞌla‑đia, ꞌlẹo pay dú n ng ꞌmướng ꞌKha‑ꞌlan. Lăng ꞌmá ải khong pú m t
ꞌlới sia, Chảu Pua ꞌPhạ ch ng hảư pú ꞌpai sia ꞌmướng ꞌnặn máư, ꞌlẹo ꞌmá dú
n ng đin ꞌmướng bón ꞌsúm ꞌháu dú ꞌkhạy ꞌnị lo. 5 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌnh ng báu ꞌh đảy béng tón đin đaư n ng đin ꞌmướng ꞌnị hảư pú, ꞌto ꞌhói tin
ꞌcọ báu ꞌh ꞌmí. ꞌChớ ꞌnặn pú ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌh ꞌmí ꞌlụk s c ꞌc n, hák ꞌva
Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy ꞌva, ꞌchí dao đin ꞌmướng ꞌnị hảư pú kéng
ꞌchựa sai pú ꞌpái nả. 6 [Hák ꞌva cón ꞌchí đảy ꞌnặn], Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌva,
ꞌchựa sai ꞌlụk lan pú ꞌchí đảy ꞌpai pay pên ꞌc n táng đảo ꞌtạo táng ꞌmướng cón,
ꞌph n ꞌc n ꞌmướng ứn ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí p t hảư sau pên khỏi, kh m têng sau ꞌhọt
sí ꞌhọi pi. 7 ꞌLẹo ꞌTan chảu ꞌchí sáư ꞌtội ꞌph n ꞌc n ꞌmướng ứn phen sau pên
khỏi ꞌnặn, lăng ꞌmá sau ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌpai ók sia ꞌmướng ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌchí đảy ꞌmá
vảy ꞌháu ꞌTan chảu n ng ꞌmướng ꞌnị.
8 Chảu Pua ꞌPhạ nh n pao tó pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌlẹo bók pú ꞌdệt ꞌhịt t t mai.
ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn pú ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌI‑ꞌsạc, ꞌhọt ꞌmự thứ pét pú đảy ꞌdệt ꞌhịt
t t mai hảư. Tó ꞌmá ꞌI‑ꞌsạc ꞌcọ ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Da‑ꞌkhộp,
ꞌlẹo Da‑ꞌkhộp ꞌcọ ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư ꞌlụk ꞌchái chảu síp song ꞌc n, ꞌpứng pảu
pú hảu ꞌhạk ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu ꞌnặn lo.
9 ꞌPứng pảu pú ꞌmưa ꞌláng ꞌnặn đảy hơng ꞌch ng Dô‑ꞌsệp [phủ pên ꞌnọng sau],
ꞌdi n khai Dô‑ꞌsệp hảư pay pên khỏi cá ꞌmướng Ê‑díp. Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ
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dú c p ꞌnặp pheng ꞌtan, 10 ꞌchoi ꞌtan hảư khói sia ꞌchu khu ꞌhại. Chảu Pua
ꞌPhạ hảư ꞌtan đảy pên ꞌc n ꞌhụ phủ l c sôm chaư ꞌPha‑ꞌlô pua ꞌmướng Ê‑díp
pang ꞌnặn. ꞌSướng ꞌnặn pua ch ng t ng hảư ꞌtan pên phủ téng đa ꞌmướng kéng
bớng đu ꞌhướn pua ꞌt ng cá.
11 Tó ꞌmá ꞌtua ꞌchu bón ꞌmướng Ê‑díp kéng ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌchọ chu p
ứt khảu dák cưa, phaư ꞌcọ chu p kh kh n lai, pảu pú ꞌháu ch ng báu ꞌmí
bón sáo ha khảu ꞌnặm ꞌc m kin. 12 Da‑ꞌkhộp [phủ pên ꞌpo] ꞌmưa đảy ꞌnghín
kháo ꞌva ꞌnh ng ꞌmí khảu dú cá ꞌmướng Ê‑díp, ch ng hảư [ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái]
phủ pên pảu pú ꞌháu pay ꞌsự, pên ꞌtưa thứ ꞌnưng. 13 ꞌTưa thứ song máư, ꞌtan
Dô‑ꞌsệp ch ng bók hảư ꞌpứng ꞌpi ꞌchái khong ꞌtan ꞌhụ ꞌva ꞌtan pên ꞌnọng sau,
ꞌlẹo pua ꞌmướng Ê‑díp ꞌcọ ch ng ꞌhụ ch c ꞌchúa ꞌhướn ꞌtan Dô‑ꞌsệp. 14 Tó ꞌmá
ꞌtan Dô‑ꞌsệp ch ng s ng ꞌpứng ꞌpi ꞌchái pay tỏn au Da‑ꞌkhộp phủ pên ꞌpo, ꞌpọm
ꞌt ng cá chủm ꞌchựa ꞌpi ꞌnọng hảư ꞌnhại ꞌmá sú ꞌtan, ꞌhuôm ꞌt ng m t ꞌmí ch t
síp hả ꞌc n. 15 ꞌSướng ꞌnặn pú Da‑ꞌkhộp ch ng ꞌnhại ꞌchúa ꞌhướn pay dú cá
ꞌmướng Ê‑díp, ꞌlẹo Da‑ꞌkhộp kéng ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái phủ pên pảu pú ꞌháu ch ng
đảy m t ꞌlới sia n ng h n. 16 ꞌPứng ꞌlụk lan ch ng đảy au khon sau ꞌmá sáư cá
th m đán [ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an], bón pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmưa ꞌláng đảy au ꞌngớn
cỏn ꞌnưng ꞌsự ꞌvạy n ng m t ꞌlụk lan ꞌc n ꞌHa‑ꞌmô dú bản ꞌSi‑ꞌkhêm, ꞌvạy pên
bón ꞌmiện khon.
17 Khỏn ꞌchí ꞌhọt ꞌchớ Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌquám chao ꞌhẹn c p pú p‑ꞌla‑ꞌham
đảy ꞌtoi ꞌláng áo, ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu dú n ng ꞌmướng Ê‑díp đảy mả
ꞌpe khửn lai. 18 ꞌLẹo ꞌmí pua phủ máư khửn ꞌnăng ꞌmướng Ê‑díp, pua phủ
ꞌnị báu ꞌhụ ꞌhọt ꞌtan Dô‑ꞌsệp, 19 ch ng bẻo ꞌlứa ꞌnéo ác ꞌhại kh m têng ꞌc n
ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu, p t ꞌnạt hảư pảu pú ꞌháu au ꞌlụk ꞌnọi ón ók ꞌnọk ꞌhướn pay
ꞌváng ꞌvạy hảư tai. 20 ꞌMưa pang ꞌnặn pú ꞌMô‑ꞌsê đảy ók ꞌmá, pên ꞌé ꞌnọi nả
ta ꞌéng lai. Ải ꞌ m ꞌMô‑ꞌsê ꞌliệng ꞌvạy n ng ꞌhướn cuông sam bươn, 21 ꞌMưa
ꞌchớ sau au ꞌMô‑ꞌsê ók ꞌnọk ꞌhướn pay ꞌváng ꞌvạy, ꞌlụk ꞌnhính pua ꞌmá ꞌpọ hên
ch ng au ꞌMô‑ꞌsê pay ꞌliệng ꞌvạy pên ꞌlụk khong ꞌnáng. 22 ꞌMô‑ꞌsê ch ng đảy ép
ꞌhi n ꞌchu ꞌlu ng ꞌhụ l c khong ꞌph n ꞌc n Ê‑díp, ꞌchang pák ꞌvạu, ꞌdệt đảy
ꞌchu ꞌlu ng.
23 ꞌMưa ꞌtan ꞌMô‑ꞌsê nháư khửn đảy sí síp pi, ꞌcọ ꞌmí chaư ng m ꞌhọt ꞌpi
ꞌnọng ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, ch ng pay dam bớng sau. 24 ꞌTan hên ꞌc n Ê‑díp
phủ ꞌnưng đang kh m têng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên dú, ꞌtan ꞌdi n khảu pay c n ꞌchoi
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ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, ꞌlẹo khả ꞌc n Ê‑díp phủ ꞌnặn sia, pên ꞌviạk tóp ꞌtén phủ ꞌm n
kh m têng ꞌnặn. 25 ꞌTan ng m ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌchí ꞌhụ ng m ók ꞌva
Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌtan ꞌmá ꞌchoi sau đảy khói, hák ꞌva sau lỏ báu đảy
ng m ꞌnéo ꞌnặn. 26 ꞌMự lăng, ꞌtan pay máư ꞌdi n hên song ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên đang
ꞌtặp căn, ꞌtan ꞌcọ đảy hảm bók sau ꞌcứn đi căn, ꞌtan bók ꞌva ‘Ải ꞌnọng ꞌhới,
pên ꞌpi ꞌnọng điêu căn, ꞌchí phít căn săng ꞌl .’ 27 Phủ phít ꞌnặn ꞌdi n sui ꞌtan
ꞌMô‑ꞌsê ók pay ꞌt ng đá ꞌtan ꞌva, ‘Phaư téng hảư ꞌmứng ꞌmá pên phủ téng đa
kéng sét ꞌván ꞌviạk hảư ꞌsúm phu ꞌl . 28 ꞌMứng é khả cu sia ꞌsướng ꞌmứng khả
ꞌc n Ê‑díp ꞌmự ꞌngoá ꞌnặn ꞌquá.’
29 ꞌTan ꞌMô‑ꞌsê ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌdi n ꞌtéo ꞌpai sia ꞌmướng Ê‑díp pay ꞌpơng
dú cá đin ꞌmướng ꞌMi‑đi‑an, ꞌtan đảy ꞌlụk ꞌchái song ꞌc n dú h n.
30 Lăng ꞌmá đảy sí síp pi, pú ꞌMô‑ꞌsê dú n ng ꞌtông ꞌlẹng ꞌkém ꞌpú ꞌSi‑ꞌnai,
ꞌdi n hên tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ n ng cang peo ꞌpháy mảy ꞌtúm nam. 31 Pú
hên ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ pên ꞌnéo lák lửm lai, ch ng khảu pay chăm bớng, ꞌdi n
đảy ꞌnghín siêng Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom bók pú ꞌva, 32 ‘ꞌHáu ꞌnị ꞌmen
Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌpứng pảu pú ꞌmưa ꞌláng khong chảu, ꞌsướng
p‑ꞌla‑ꞌham, ꞌI‑ꞌsạc kéng Da‑ꞌkhộp vảy ꞌsớ ꞌnặn.’
Pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌdi n dản s n, báu dám ꞌngoạk bớng. 33 Chảu
ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom bók ꞌMô‑ꞌsê ꞌva, ‘Thót ꞌhái ók sia ꞌí, bón chảu dưn
dú ꞌnặn ꞌmen bón kh t dăm. 34 ꞌHáu đảy hên ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên dên ꞌpay khong
ꞌháu đảy chu p kh m têng ꞌhại lai n ng ꞌmướng Ê‑díp. ꞌHáu ꞌnghín sau
ch m ꞌcháng, ꞌháu ch ng đảy ꞌl ng ꞌmá, ꞌchí ꞌchoi sau ók khói ꞌviạk kh m
têng ꞌnặn. ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ꞌchí s ng chảu ꞌmứa cá ꞌmướng Ê‑díp ꞌnớ.’
35 Pú ꞌMô‑ꞌsê phủ ꞌnị ꞌmưa cón ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên đảy thiêng sia, ꞌsướng sau
đảy ꞌvạu, ‘Phaư téng hảư ꞌmứng ꞌmá pên phủ téng đa kéng sét ꞌván ꞌviạk
hảư ꞌsúm phu.’ Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy hảư pú ꞌMô‑ꞌsê pay pên phủ
téng đa ꞌchoi sau ók pay pên ꞌc n ꞌtứ ꞌtang, ꞌpơng tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ
đảy ók hảư pú hên n ng ꞌtúm nam ꞌnặn lo. 36 Pú phủ ꞌnị đảy ꞌpá ꞌph n ꞌc n
ꞌI‑ꞌsa‑ên ók khói sia ꞌmướng Ê‑díp, pú đảy ꞌdệt mai ꞌnéo lák, báu ꞌva n ng đin
ꞌmướng Ê‑díp, n ng ꞌnặm b khék ꞌva b đeng, kéng n ng ꞌtông ꞌlẹng cuông
sí síp pi. 37 Pú ꞌMô‑ꞌsê phủ ꞌnị đảy bók hảư ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhụ cón ꞌva,
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí téng ꞌlam páo phủ ꞌnưng hảư ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, pên ꞌsướng pú
ꞌMô‑ꞌsê ꞌnặn lo, ꞌlam páo phủ ꞌnặn ꞌchí ók ꞌmá n ng cuông ꞌchựa ꞌpi sai ꞌnọng
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ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên. 38 ꞌMưa ꞌchớ pảu pú ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu đảy ꞌh m căn dú n ng
ꞌtông ꞌlẹng, pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌcọ đảy dú ꞌhuôm. Tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ đảy c p
pú dú ꞌt ng ꞌpú ꞌSi‑ꞌnai, bón pú nh n au ꞌquám bók ꞌlu ng ꞌtáng ꞌchua ꞌlới m n
kén ꞌvạy hảư ꞌsúm ꞌháu.”
ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn chê ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên
39 ꞌTan

ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌvạu máư ꞌva: “Pảu pú ꞌháu đảy thiêng sia pú ꞌMô‑ꞌsê
báu ꞌph ng ꞌquám ꞌtan, ꞌlẹo chaư sau ꞌcọ pháư ꞌchí đảy táo ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng
Ê‑díp. 40 Sau ꞌpá căn ꞌva, ꞌMô‑ꞌsê phủ ꞌpá sau ꞌpai sia đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnặn
ꞌcọ báu hên ꞌlẹo, báu ch c ꞌtan pên ꞌnéo đaư. Sau ch ng bók hảư ꞌtan ꞌA‑ꞌlôn
ló hún ꞌthớn théng khửn ók nả cón sau. 41 ꞌChớ ꞌnặn sau ch ng ló hún vảy
ꞌsớ ꞌnưng khửn pên hún tô ꞌngúa ꞌnọi, au ꞌchương ꞌmá vảy ꞌsớ ꞌlẹo ꞌpá căn
kin ꞌch m ꞌmuôn hún sau ló khửn ꞌnặn. 42 ꞌSướng ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ ch ng
ꞌngoại nả sia sau, ꞌváng hảư sau vảy ꞌsớ ꞌpứng đuông đao dú cá ꞌphạ, ꞌsướng
ꞌquám đảy tẻm ꞌchi n ꞌvạy n ng ꞌpặp sư ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan chảu ꞌva:
ꞌPh n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhới
Cuông sí síp pi ꞌmưa ꞌnhám ꞌsúm chảu dú n ng ꞌtông ꞌlẹng ꞌnặn
Đảy khả s t vảy ꞌsớ, ꞌcọ báu ꞌmen vảy ꞌsớ ꞌháu cá đaư.
43 ꞌSúm chảu ꞌnhộc khửn ꞌhướn ꞌsớ ꞌthớn ꞌMô‑ꞌlộc
ꞌt ng hún đao ꞌthớn ꞌLê‑ꞌphan ꞌt ng m t ꞌsúm chảu đảy ꞌdệt ók ꞌvạy ꞌlạy
vảy ꞌsớ
ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu ꞌchí s p ꞌsúm chảu ꞌpai cai ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn pay.”
44 ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌvạu máư ꞌva: “Pảu pú ꞌmưa ꞌláng ꞌháu ꞌmưa ꞌchớ ꞌnh ng
dú n ng ꞌtông ꞌlẹng ꞌnặn, sau ꞌcọ ꞌmí ꞌhướn phả pên chứng [Chảu Pua ꞌPhạ dú
c p sau]. Sau đảy ꞌdệt ꞌhướn phả ꞌnặn ꞌsướng Chảu Pua ꞌPhạ s ng pú ꞌMô‑ꞌsê
ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói ꞌTan chảu hảư pú hên. 45 ꞌMưa pang ꞌtan Dô‑ꞌsua đảy khửn
pên phủ uôn ꞌpá ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu khảu ꞌmá đin ꞌmướng ꞌnị, pên đin ꞌmướng
ꞌc n táng ꞌph n Chảu Pua ꞌPhạ đảy s p ók pay sia, ꞌlẹo au hảư pảu pú ꞌháu.
Sau ꞌcọ đảy ham au ꞌhướn phả ꞌnặn ꞌmá ꞌtoi, ꞌlẹo ꞌhướn phả ꞌnặn ꞌcọ ꞌnh ng dú
n ng đin ꞌmướng ꞌnị ꞌtạu ꞌhọt pang pua Đa‑ꞌvịt. 46 Pua Đa‑ꞌvịt pên phủ Chảu
Pua ꞌPhạ sôm chaư, pua ch ng so phép ꞌTan chảu ha bón dú hảư Chảu Pua
ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom pú Da‑ꞌkhộp vảy ꞌsớ ꞌnặn. 47 Hák ꞌva phủ đảy có
ꞌhướn hảư ꞌTan chảu ꞌnặn ꞌmen pua ꞌSa‑ꞌlô‑ꞌmôn.

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

21

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 7.48 –60

48 Hák

ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ phủ sung sút ꞌcọ báu dú n ng bón ꞌmứ phủ ꞌc n
ꞌdệt khửn cá đaư, ꞌcọ ꞌsướng ꞌquám ꞌlam páo Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchi n ꞌvạy:
49 Chảu ꞌPhạ ꞌvạu ꞌmá ꞌchi n ꞌvạy:
ꞌMướng ꞌphạ ꞌmen bón ꞌt n ꞌnăng ꞌTan chảu
Phén đin ꞌmen pi ng ꞌhóng tin ꞌTan
ꞌHướn ꞌsướng đaư phủ ꞌc n ꞌdệt ch ng ꞌchí sôm chaư hảư Chảu ꞌPhạ dú
Báu ꞌmí bón đaư sôm ꞌpó hảư ꞌTan chảu ꞌdặng.
50 ꞌChu sính ꞌchu ꞌnéo ꞌcọ ꞌmen ꞌTan chảu ꞌdệt ók m t.”
51 ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌvạu hảư m t ꞌc n sét ꞌván ꞌnặn máư: “ꞌSúm chảu pên
ꞌc n hua kheng, hu ꞌcọ n c báu é ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, pên ꞌsướng
điêu pảu pú ꞌsúm chảu ꞌlớng ꞌlớng kh t khin Chảu Khuôn Saư dú. 52 ꞌLam páo
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ phủ đaư ꞌmá, pảu pú ꞌsúm chảu ꞌcọ đảy ꞌnạp têng m t.
ꞌPứng phủ cáo ꞌhọt ꞌTan chảu phủ ꞌpẹk saư ꞌchí ók ꞌmá ꞌnặn, pảu pú ꞌsúm chảu
ꞌcọ khả sia. ꞌKhạy [ꞌTan chảu phủ ꞌnặn ꞌcọ đảy ók ꞌmá ꞌtẹ], ꞌsúm chảu ꞌcọ phản
ꞌlẹo ꞌnh ng khả ꞌTan chảu sia. 53 ꞌSúm chảu đảy ꞌhặp au ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ,
tiên ꞌchạư au ꞌmá hảư ꞌnặn, hák ꞌva báu ꞌph ng ꞌtoi ꞌluột ꞌnặn cá đaư.”
ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌchọ khả tai
54 ꞌMưa

m t ꞌc n sét ꞌván đảy ꞌnghín ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn
ꞌdi n pút khửn c t khẻo sáư ꞌtan. 55 Cuông chaư ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn têm Chảu
Khuôn Saư, ꞌtan ꞌlé khửn ꞌphạ ꞌcọ hên seng ꞌhung ꞌhưa Chảu Pua ꞌPhạ, hên
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dưn dú ꞌhi ng sảng ꞌphượng khoa ꞌTan chảu. 56 ꞌTan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn
ꞌvạu ók, “Bớng ꞌí, khỏi hên ꞌphạ khay ók, hên ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên ꞌlụk phủ ꞌc n
ꞌnặn dưn dú ꞌhi ng sảng ꞌphượng khoa Chảu Pua ꞌPhạ.”
57 ꞌNghín ꞌtan ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, m t ꞌc n sét ꞌván khék ꞌhéng khửn au ꞌmứ t
hu sia, ꞌdi n au căn đủm sáư ꞌtan, 58 s p ꞌtan ók pay ꞌnọk ꞌmướng, ꞌlẹo au đán
hin ꞌl u ꞌtan. ꞌPứng ꞌc n ꞌdệt chứng ꞌhiạk ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn phít ꞌnặn ꞌdi n au
căn kẻ sửa binh ók ꞌvạy n ng ꞌchái nóm ꞌchư ꞌSôn. 59 Cuông ꞌchớ sau ꞌnh ng
đang au đán hin ꞌl u ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn dú ꞌnặn, ꞌtan đảy vảy so ꞌva, “ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên Chảu Chom ꞌhới, so ꞌTan chảu ꞌhặp au ꞌminh khuôn khỏi é.” 60 ꞌTan
ꞌdi n ꞌtạu kháu ꞌl ng ꞌlẹo khék siêng nháư ꞌva, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, so ꞌnhá p t
ꞌtội ꞌviạk ꞌnị sáư sau đé ꞌná.”
ꞌMưa đảy ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn ꞌlẹo ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌcọ l p ta pay.
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 8.1–13
ꞌPứng ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu chu p ꞌnạp têng
1 ꞌChớ

phen ꞌc n khả ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn ꞌnặn, ꞌSôn ꞌcọ đảy ꞌpọm chaư hảư
sau khả.
Cuông ꞌmự ꞌnặn m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu chu p ꞌnạp têng ꞌhại ꞌhéng
n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. ꞌChu ꞌc n phaư ꞌcọ ték dai căn pay ꞌtua ꞌmướng
Du‑đai kéng ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia, ꞌnh ng ꞌto m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu báu pay. 2 ꞌPứng phủ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsán ꞌc n ꞌcọ đảy au khon
ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn pay phăng, ꞌt ng hảy ꞌtộc khôm ng m ꞌhọt ꞌtan lai. 3 Hák ꞌSôn
t ng c c ꞌdệt sák siêu hảư m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, khảu pay lom ꞌhướn
p t ꞌt ng au ꞌt ng ꞌnhính ꞌchái phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pay săng ꞌvạy n ng
ꞌhướn ꞌtú.
ꞌTan ꞌPhi‑ꞌlịp páo kháo ꞌhung saư n ng ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia
4 ꞌPứng

ꞌc n ꞌchọ ték dai căn pay ꞌnặn phaư pay ꞌhọt bón đaư ꞌcọ páo kháo
ꞌhung saư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu bón ꞌnặn. 5 Cuông ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp
đảy pay cá ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia, páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt
n ng h n. 6 ꞌMưa ꞌc n ꞌt ng cá đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌtan bók son kéng hên ꞌtan
ꞌdệt mai lák, phaư ꞌcọ t ng chaư ꞌph ng. 7 Lai ꞌc n ꞌchọ phi ꞌhại ꞌtứ ꞌmáu sau
đảy khék ꞌhọng siêng nháư khửn, ꞌlẹo phi ꞌcọ ók pay sia ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn.
ꞌPứng ꞌc n pên pỉa, kha ꞌngoi, ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp ꞌcọ đảy ꞌchoi hảư sau hóm đi.
8 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtáy ꞌmướng ꞌnặn đảy ꞌmí chaư ꞌch m ꞌmuôn l m lai.
ꞌTan Pê‑tô chê ꞌSi‑ꞌmôn phủ ꞌmí ꞌm n kh t dăm
9 Dú

n ng ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌSi‑ꞌmôn, pên
phủ ꞌmí ꞌm n kh t dăm ꞌmá đảy hơng ꞌlẹo, ꞌm n ꞌlớng đảy ꞌdệt hảư hên
lai ꞌnéo lák lửm. ꞌM n đảy bók ꞌva pên phủ ꞌnưng ꞌmí ti ng nháư. 10 ꞌC n
ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia báu ꞌva phủ nháư phủ ꞌnọi phaư ꞌcọ t ng chaư ꞌph ng ꞌquám ꞌm n,
ꞌhiạk ꞌm n ꞌmí ꞌm n phép nháư, ꞌsướng ꞌc n ꞌmặc ꞌvạu ꞌva ꞌmí phép Chảu
Pua ꞌPhạ. 11 ꞌC n ꞌph ng ꞌquám ꞌm n ꞌcọ ꞌdọn ꞌva ꞌm n ꞌdệt ꞌm n ꞌnéo lák ꞌmá
té hơng ꞌlẹo. 12 ꞌMưa sau đảy ꞌnghín ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp ꞌmá páo kháo ꞌhung saư
ꞌviạk ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ kéng ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, sau
ꞌcọ ꞌchưa ꞌt ng ꞌnhính ꞌchái ꞌlẹo ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma. 13 ꞌT ng ꞌSi‑ꞌmôn phủ
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 8.14 –25

ꞌmí ꞌm n ꞌnặn ꞌcọ ꞌchưa ꞌlẹo ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma. ꞌM n ꞌdi n tít ꞌp n dú ꞌtoi
ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp, ꞌm n hên lák lai n ng phép nháư ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp ꞌdệt hảư pên
chứng ꞌnặn.
14 ꞌMưa m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm
đảy ꞌnghín kháo ꞌva ꞌc n ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia ꞌhặp au ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, ch ng
s ng hảư song ꞌlam ꞌchạư ꞌchư Pê‑tô kéng Dô‑ꞌhăn pay bớng sau. 15–16 ꞌPứng
ꞌc n ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌtoi ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom, hák ꞌva Chảu Khuôn Saư ꞌnh ng báu ꞌh ꞌl ng ꞌmá dú n ng phaư.
ꞌMưa song ꞌlam ꞌchạư pay ꞌhọt ch ng đé so Chảu Pua ꞌPhạ s ng Chảu Khuôn
Saư hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia. 17 Song ꞌlam ꞌchạư ch ng pông ꞌmứ sáư sau,
ꞌlẹo sau ꞌdi n ꞌmí Chảu Khuôn Saư ꞌmá dú n ng cuông chaư sau.
18 ꞌMưa ꞌSi‑ꞌmôn hên song ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn pông ꞌmứ
sáư phủ đaư, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ hảư phủ ꞌnặn ꞌmí Chảu Khuôn Saư, ꞌm n ꞌdi n
au ꞌngớn ꞌmá nhé hảư song ꞌlam ꞌchạư ꞌnặn, 19 so ꞌva, “Hảư khỏi ꞌmí phép
ꞌqui n ꞌsướng ꞌpứng ꞌtan ꞌdệt đảy ꞌnéo ꞌnặn é, khỏi pông ꞌmứ sáư phủ đaư, phủ
ꞌnặn lỏ ꞌmí Chảu Khuôn Saư.”
20 ꞌTan Pê‑tô tóp ꞌm n ꞌva, “Hảư ꞌmứng c p ꞌngớn ꞌmứng đ p pay ꞌtoi căn sia,
ꞌmứng ng m ꞌva ꞌchí au ꞌngớn ꞌmá ꞌsự au công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng
ꞌdứa hảư ꞌnặn ꞌsịn a. 21 Chảu Pua ꞌPhạ hên chaư ꞌmứng báu ꞌsư, ꞌmứng báu ꞌmí
ꞌphớn đaư ki u khỏng n ng nả ꞌviạk ꞌnị. 22 ꞌSướng ꞌnặn ꞌmứng đảy ꞌváng sia
ꞌnéo ác ꞌhại ꞌnặn, ꞌlẹo đé so ꞌhọt Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, mong ꞌcóng
ꞌTan chảu ꞌchí dáng ꞌdóm hảư chaư ꞌmứng ng m ꞌnặn. 23 Cu hên ꞌmứng ꞌmí
chaư hơng ꞌch ng, báu khói sia ꞌtáng báp ꞌsội đảy.”
24 ꞌSi‑ꞌmôn ch ng so hảư song ꞌlam ꞌchạư đé so Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu
Chom ꞌchoi ꞌm n, ꞌnhá hảư ꞌtội song ꞌlam ꞌchạư ꞌvạu ꞌnặn ꞌmá t c sáư ꞌm n.
25 ꞌMưa ꞌtan Pê‑tô c p ꞌtan Dô‑ꞌhăn pên chứng ꞌviạk đảy ꞌhụ đảy hên
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu kéng páo ꞌquám ꞌTan chảu ꞌlẹo, sau ꞌcọ ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌtoi ꞌtáng ꞌmứa ꞌnặn sau đảy páo kháo ꞌhung saư ꞌviạk Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu pay lom bản ꞌc n ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia.
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 8.26 –36
ꞌC n Ê‑ꞌthi‑ô‑pia ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu

26 ꞌLẹo

ꞌmí tiên ꞌchạư phủ ꞌnưng chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá bók ꞌtan
ꞌPhi‑ꞌlịp ꞌva, “Hảư chảu pay ꞌphượng tảư ꞌtáng ꞌtông ꞌlẹng, ꞌtoi s m ꞌtáng té
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm pay ha ꞌmướng ꞌKha‑sa.”
27 ꞌTan ꞌPhi‑ꞌlịp ch ng ók ꞌtáng pay, ꞌdi n ꞌpọ án ꞌnhá phủ ꞌnưng pên ꞌph n
ꞌc n Ê‑ꞌthi‑ô‑pia n ng cang ꞌtáng, phủ ꞌnị báu pên ꞌchái, pên phủ đu ꞌhướn
kho ꞌngớn ꞌt ng cá khong ꞌbá pua Căn‑đa‑kê* n ng ꞌmướng Ê‑ꞌthi‑ô‑pia, đảy
ꞌmứa vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 28 Cuông ꞌchớ đang
khí se ꞌmạ ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng, ꞌcọ đảy đu n ng ꞌpặp sư pú Ê‑ꞌsa‑da pang ꞌchạu
phủ pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn. 29 Chảu Khuôn Saư ꞌchu n chaư
ꞌPhi‑ꞌlịp ꞌva, “Khảu pay dú chăm b ng se ꞌmạ ꞌnặn.”
30 ꞌPhi‑ꞌlịp ch ng ꞌlen khảu pay dú chăm se ꞌmạ ꞌnặn ꞌlẹo đảy ꞌnghín án ꞌnhá
đang đu ꞌpặp sư Ê‑ꞌsa‑da phủ pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌPhi‑ꞌlịp
ꞌdi n tham ꞌva, “Án ꞌnhá đang đu n ng ꞌpặp sư ꞌnặn, ꞌhụ ꞌquám mai ꞌm n báu?”
31 Án ꞌnhá tóp ꞌva, “Báu ꞌmí ꞌc n kẻ hảư, khỏi ꞌchí ꞌhụ đảy ꞌsứ đaư.”
Án ꞌnhá ꞌdi n ꞌmới ꞌPhi‑ꞌlịp khửn khí se ꞌmạ pay ꞌtoi. 32 ꞌPặp ꞌchi n ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvái án ꞌnhá đang đu ꞌnặn ꞌvạu ꞌhọt phủ ꞌnưng ꞌsướng ꞌnị:
ꞌTan pên ꞌsướng tô ꞌdo ꞌnưng đang chung pay khả
ꞌSướng tô ꞌdo ꞌnọi sú hảư sáu sén au khôn ꞌcọ báu ꞌhọng
Khót pák ꞌnưng s p ꞌTan ꞌcọ báu khay.
33 Sáu đu ꞌngai cai bang ꞌqui n ꞌTan chảu
Sáu ꞌchang b c ꞌlạ sáư pỉn ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ
Báu ꞌmí phaư ꞌchí ꞌvạu ꞌhọt ꞌchựa sai ꞌTan đảy
ꞌPưa ꞌchua ꞌlới ꞌTan ꞌchọ khói sia ꞌt ng đin ꞌlẹo.
34 Án ꞌnhá ꞌc n Ê‑ꞌthi‑ô‑pia ch ng táo ꞌmá tham ꞌPhi‑ꞌlịp ꞌva, “So bók hảư
khỏi ꞌhụ é, ꞌlam páo phủ cáo ꞌhọt ꞌnị ꞌmen phaư, ꞌvạu sáư chảu ꞌmo ꞌtan ꞌhứ ꞌva
phủ ứn?”
35 ꞌSướng ꞌnặn ꞌPhi‑ꞌlịp ch ng bók hảư án ꞌnhá ꞌhụ, t ng c c té ꞌvái đang
đu ꞌnặn, chao ꞌhọt kháo ꞌhung saư ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 36 Sau ꞌt ng song đang

8:27 ꞌC n Ê‑ꞌthi‑ô‑pia phủ đaư pên ꞌbá pua lỏ khék ꞌva, Căn‑đa‑kê.
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khí se ꞌmạ ꞌti u ꞌtáng pay ꞌhọt bón ꞌnưng ꞌmí ꞌnặm. Án ꞌnhá ch ng ꞌvạu ꞌva,
“Dú nỉ ꞌmí ꞌnặm. Hảư khỏi ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌmí săng kh t c n báu?”*
38 ꞌLẹo án ꞌnhá ch ng bók hảư se ꞌmạ ꞌdặng, ꞌtan ꞌt ng song ꞌdi n ꞌpá căn
ꞌl ng ꞌnặm pay, ꞌPhi‑ꞌlịp ch ng ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma hảư ꞌtan. 39 ꞌMưa sau
khửn b c ꞌlẹo, Khuôn Saư Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌdi n ꞌhặp au ꞌtan
ꞌPhi‑ꞌlịp pay, án ꞌnhá ꞌcọ ꞌdi n báu hên ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp sia. Hák ꞌva án ꞌnhá ꞌcọ
ꞌmí chaư ꞌmuôn ꞌmớng ꞌcứn ꞌmứa ꞌhướn. 40 ꞌTan ꞌPhi‑ꞌlịp lỏ hên ók cá ꞌmướng
ꞌA‑ꞌsô‑tô, ꞌchớ ꞌti u ꞌtáng pay ꞌcọ đảy páo kháo ꞌhung saư ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
pay ꞌchu ꞌmướng ꞌtạu pay ꞌhọt ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia.

9

ꞌSôn pi n chaư ꞌmá ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
1 ꞌChớ

ꞌSôn ꞌnh ng chao ꞌva ꞌchí khả ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom ꞌnặn, ꞌm n ch ng pay ꞌnhớ ꞌhọt mo luông, 2 ꞌdệt sư hảư kh m
pay ha ꞌpứng ꞌhướn ꞌsúm khong ꞌph n ꞌc n ꞌDiu cá ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê, ꞌva hák
ꞌpọ phủ đaư ꞌtoi ꞌtáng ꞌGiê‑ꞌsu báu ꞌva ꞌnhính ꞌva ꞌchái, ꞌm n ꞌcọ ꞌchí p t phúk
au pay cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm.
3 Cuông ꞌchớ ꞌSôn ꞌti u ꞌtáng khỏn ꞌchí ꞌhọt ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê, ꞌl m báu ꞌlé
săng ꞌdi n ꞌmí seng ꞌhung ꞌl ng té ꞌphạ ꞌmá sóng ỏm ꞌm n dú. 4 ꞌM n ꞌdi n
ꞌlộm ꞌl ng đin ꞌlẹo đảy ꞌnghín siêng pák bók ꞌmá sáư chảu ꞌva, “ꞌSôn, ꞌSôn ꞌhới,
pên săng ꞌmứng ch ng ꞌnạp têng ꞌháu ꞌsịn ꞌl .”
5 ꞌSôn tham ꞌva, “ꞌTan ꞌhới, ꞌTan ꞌmen phaư ꞌl ?”
ꞌTan chảu tóp ꞌva, “ꞌHáu ꞌnị ꞌmen ꞌGiê‑ꞌsu, phủ ꞌmứng đang ꞌnạp têng ꞌnặn lo.
6 ꞌKhạy hảư ꞌmứng tứn khửn ꞌlẹo khảu pay cuông ꞌmướng, hák ꞌchí ꞌmí phủ
bók hảư ꞌhụ ꞌva ꞌmứng ꞌchí ꞌchọ ꞌdệt ꞌnéo đaư.”
7 ꞌPứng ꞌc n ꞌti u ꞌtáng pay ꞌtoi ꞌSôn đảy ꞌnghín siêng pák hák báu hên phaư,
sau ꞌcọ ꞌs ng l ng dú báu ch c ꞌchí ꞌva ꞌsứ. 8 ꞌMưa ꞌSôn tứn khửn, ꞌmứn ta ók
hák hên báu đảy. ꞌPứng ꞌc n ꞌmá ꞌtoi ch ng chung khen ꞌm n khảu pay cuông
ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê. 9 ꞌM n báu kin khảu kin ꞌnặm săng, ta báu hên ꞌhung
cuông sam ꞌmự.
8:36 ꞌMí ꞌvái n ng ꞌpặp sư cáu tứm khỏ 37 sáư ꞌva: ꞌTan ꞌPhi‑ꞌlịp tóp, “Án ꞌnhá
hák ꞌchưa m t chaư ꞌcọ ꞌdệt đảy.” Án ꞌnhá ꞌdi n nh n ꞌva, “Khỏi ꞌchưa ꞌva Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ.”
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10 ꞌLẹo

ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia dú n ng ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê ꞌnặn,
pên ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. ꞌTan chảu hảư ꞌm n ta si ng hên, pák sáư
ꞌm n ꞌva, “ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ꞌhới.”
ꞌM n tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, khỏi dú nỉ.”
11 ꞌTan phủ pên Chảu Chom bók ꞌm n ꞌva, “Hảư tứn ók pay ha ꞌhướn ꞌtan
Du‑đa ꞌtoi ꞌtáng khék ꞌva ꞌtáng ꞌsư, ꞌlẹo hảư tham ha phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌSôn ꞌc n
ꞌmướng Ta‑ꞌsô, ꞌkhạy ꞌm n đang đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ dú. 12 ꞌSôn đảy ta
si ng hên phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia khảu ꞌmứa pông ꞌmứ sáư ꞌm n ꞌpưa hảư
ta ꞌm n ꞌcứn hên ꞌhung.”
13–14 ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, khỏi đảy ꞌnghín lai ꞌc n ꞌt ꞌhọt
ꞌSôn phủ ꞌnị ꞌva, ꞌm n đảy ꞌdệt ꞌhại lai ꞌnéo hảư dên ꞌpay ꞌTan chảu n ng
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. ꞌKhạy ꞌnị ꞌm n au phép ꞌpứng mo c c ꞌmá p t phúk
au ꞌchu ꞌc n phủ vảy so ꞌTan chảu.”
15 Hák ꞌva ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom bók ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ꞌva, “ꞌNọng ꞌcứ pay,
ꞌpưa ꞌva ꞌháu đảy ꞌlưạk au ꞌSôn ꞌvạy pên phủ au ꞌchư siêng ꞌháu pay páo hảư
ꞌc n táng ꞌph n, ꞌpứng pua sau, c p ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên. 16 ꞌHáu ꞌchí hảư ꞌSôn
ꞌhụ ꞌva, ꞌchí chu p báp ꞌmo khó chaư lai ꞌcơ đaư ꞌpưa ꞌchư siêng ꞌháu.”
17 ꞌLẹo ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ch ng pay, khảu cuông ꞌhướn ꞌmứa pông ꞌmứ sáư ꞌSôn ꞌlẹo
ꞌvạu ꞌva, “Ao ꞌSôn ꞌhới, ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom phủ ók ꞌmá hảư ao hên
ꞌmưa đang ꞌti u ꞌtáng ꞌmá ꞌnặn đảy s ng ꞌpi ꞌmá ha, ꞌpưa ao ꞌchí đảy hên ꞌhung
ꞌsướng cáu, cuông chaư ꞌcọ têm Chảu Khuôn Saư.”
18 ꞌChớ ꞌnặn pék ꞌsướng ꞌmí k t t c ók sia n ng ta ꞌSôn ꞌlẹo ꞌm n ꞌcọ đảy hên
ꞌhung ꞌsướng cáu, ꞌSôn ch ng tứn khửn đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma. 19 ꞌMưa kin
khảu kin ꞌnặm ꞌlẹo ꞌSôn ꞌcọ ꞌmí ꞌhéng khửn. ꞌM n ch ng ꞌdặng dú ꞌtoi m t ꞌc n
ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê ꞌnặn ꞌdan ꞌnưng.
ꞌSôn t ng c c páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
20 Cuông

ꞌchớ ꞌnặn ꞌSôn ꞌcọ t ng c c páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu lom ꞌhướn ꞌsúm
khong ꞌph n ꞌc n ꞌDiu ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmen ꞌlụk ꞌchái Chảu Pua ꞌPhạ.
21 ꞌChu ꞌc n đảy ꞌnghín ꞌm n ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn ꞌcọ hên lák lai ch ng
căn ꞌva,
“Phủ ꞌnị lỏ ꞌquá, ꞌkhới khả đ p ꞌtặp siêu m t ꞌc n ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm phủ
đaư vảy so ꞌGiê‑ꞌsu. ꞌM n ꞌmá nỉ ꞌchí ꞌmá p t phúk au m t ꞌnặn pay hảư ꞌpứng
mo c c máư ꞌsứ ꞌl .”
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22 ꞌSướng

đaư ꞌSôn ꞌcọ ꞌnhương ꞌmí phép ꞌhéng khửn, ꞌvạu ꞌmí l c b c ꞌmí
khéo hảư ꞌc n ꞌDiu dú n ng ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê ꞌnặn báu ꞌmí ꞌquám kẻ, ꞌva
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmen Chảu ꞌKha‑ꞌlịt.
23 Tó ꞌmá đảy lai ꞌmự, ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu sô ꞌván căn ha ꞌtáng ꞌchí khả ꞌSôn sia.
24 ꞌT ng ꞌv n ꞌt ng ꞌcứn, sau ꞌcọ thả bớng dú n ng pák tu ꞌmướng ꞌpưa ꞌchí
khả ꞌm n. Hák ꞌva ꞌmí ꞌc n ꞌmá bók hảư ꞌm n ꞌhụ sau ꞌtạk ꞌviạk ꞌhại ꞌnặn.
25 ꞌT ng ꞌcứn m t ꞌtoi ꞌtáng ꞌm n ch ng au ꞌm n sáư cuôi dón ꞌl ng póng ꞌc n
ꞌthéng ꞌlọm ꞌmướng ók ꞌpai sia.
26 ꞌMưa ꞌSôn ꞌmứa ꞌhọt ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌlẹo ꞌcọ ha ꞌtáng khảu ꞌhuôm
c p m t ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. Hák ꞌva phaư ꞌcọ ꞌnh ng dản ꞌm n dú,
báu ꞌh ꞌchưa ꞌtẹ ꞌva ꞌm n pi n chaư ꞌmá pên ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
27 ꞌTan Ba‑ꞌna‑b t ch ng đảy ꞌpá ꞌSôn pay ha m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌlẹo ꞌt sú sau ꞌph ng nả ꞌviạk ꞌSôn ꞌti u ꞌtáng pay đảy hên ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên Chảu Chom ꞌmá ꞌvạu sáư ꞌSôn ꞌnéo đaư, ꞌlẹo ꞌSôn ch ng ꞌmí chaư
cả ꞌngán páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê ꞌnặn. 28 ꞌSướng
ꞌnặn ꞌSôn ch ng đảy khảu dú ꞌhuôm m t ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌtứ
ꞌtang pay ꞌmá n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌmí chaư cả ꞌngán au ꞌchư siêng
ꞌTan chảu ꞌmá páo kháo. 29 ꞌM n đảy ꞌt , ꞌcại c p phen ꞌc n ꞌDiu phủ pák
ꞌquám Ca‑ꞌlịch, sau ch ng ha ꞌtáng ꞌchí khả ꞌm n. 30 ꞌMưa ꞌpi ꞌnọng ꞌchưa
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌhụ ꞌsướng ꞌnặn, ch ng ꞌpá ꞌm n pay [khảu ꞌhứa] cá ꞌmướng
Cai‑ꞌsa‑ꞌlia, s ng tó pay cá ꞌmướng Ta‑ꞌsô.
31 ꞌSướng ꞌnặn m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtua ꞌmướng Du‑đai, ꞌmướng
ꞌKha‑ꞌli‑ꞌlê kéng ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia ꞌcọ đảy dú iên, ꞌsúm ꞌh m đảy m n
chaư ꞌchưa kéng ꞌmí lai ꞌc n khảu ꞌmá ꞌchưa tứm khửn ꞌdọn Chảu Khuôn
Saư tủm ꞌpúa ꞌchoi sau, ch ng au căn kin dú ꞌhụ n dăm Chảu ꞌPhạ phủ pên
Chảu Chom.
ꞌC n pên pỉa đảy hóm đi
32 ꞌTan

Pê‑tô lỏ ꞌti u ꞌtáng pay lom bản lom ꞌmướng, ꞌcọ đảy pay dam dên
ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ dú n ng ꞌmướng ꞌLịt‑đa. 33 Dú bón ꞌnặn ꞌtan đảy ꞌpọ
phủ ꞌnưng ꞌchư Ay‑ꞌnê, pên pỉa ꞌnón dú đảy pét pi ꞌlẹo. 34 ꞌTan Pê‑tô ch ng bók
ꞌm n ꞌva, “Ay‑ꞌnê ꞌhới, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌchoi hảư chảu hóm đi ꞌlẹo ꞌnớ.
Tứn khửn ꞌtọn bón ꞌnón chảu sia ꞌí.”
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Cuông ꞌchớ ꞌnặn phủ pên pỉa ꞌdi n tứn khửn đảy ngay. 35 ꞌChu ꞌc n dú n ng
ꞌmướng ꞌLịt‑đa c p phiêng ꞌSa‑ꞌlôn hên ꞌc n pên pỉa hóm đi, phaư ꞌcọ pi n
chaư ꞌmá ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu.
ꞌNáng Đô‑ꞌla‑ca tai ꞌlẹo đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá
36 ꞌMí

phủ ꞌnhính ꞌnưng ꞌchư Ta‑bi‑ꞌtha dú n ng ꞌmướng D p‑pê pên ꞌc n ꞌtoi
ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌchư ꞌnáng ꞌquám Ca‑ꞌlịch ꞌva Đô‑ꞌla‑ca [ꞌphán ꞌme]. ꞌNáng
ꞌlớng ꞌkhới ꞌdệt ꞌnéo đi, ꞌmí chaư quảng phớng ꞌdứa ꞌchoi ꞌc n ꞌcặt khó. 37 ꞌChớ
ꞌnặn ꞌnáng ch p m ꞌdi n tai. ꞌPi ꞌnọng ꞌnáng su i si khon hảư ꞌlẹo, ch ng au
khửn ꞌmứa loi ꞌvạy cá hỏng ꞌchặn ꞌt ng. 38 ꞌPứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
dú n ng ꞌmướng D p‑pê đảy ꞌnghín kháo ꞌva ꞌtan Pê‑tô ꞌmá n ng ꞌmướng
ꞌLịt‑đa chăm ꞌmướng D p‑pê, sau ꞌdi n ꞌchạư song ꞌc n pay so hảư ꞌtan ꞌmá
ha sau ꞌv n. 39 ꞌTan ꞌdi n ꞌmứa ꞌtoi song ꞌc n ꞌnặn. ꞌMưa ꞌhọt ꞌlẹo, sau ꞌcọ ꞌpá
ꞌtan khửn ꞌmứa cá hỏng ꞌchặn ꞌt ng. ꞌMí ꞌme mải lai ꞌc n đảy dưn ỏm ꞌtan dú,
ꞌt ng ꞌbu n hảy ꞌchị hảư ꞌtan bớng ꞌpứng sỉn sửa ꞌnáng Đô‑ꞌla‑ca đảy ꞌdệt hảư
sau té ꞌmưa ꞌchớ ꞌnh ng ꞌc n. 40 ꞌTan Pê‑tô ch ng bók hảư ꞌchu ꞌc n dú n ng
hỏng ꞌnặn ók pay. ꞌTan ch ng ꞌtạu kháu ꞌl ng đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo
pín nả pay sú khon ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌNáng Ta‑bi‑ꞌtha ꞌhới, tứn khửn ꞌí.”
ꞌNáng Ta‑bi‑ꞌtha ꞌdi n ꞌmứn ta khửn hên Pê‑tô, ꞌnáng ch ng đảy tứn
khửn ꞌnăng. 41 ꞌTan Pê‑tô ch ng au ꞌmứ ꞌpúa ꞌchoi ꞌnáng dưn khửn, ꞌlẹo ꞌcọ
đảy khék dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌme mải khảu ꞌmá bớng
ꞌlẹo dao ꞌnáng ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn hảư sau. 42 Nả ꞌviạk ꞌnặn ꞌdi n kháo ók
pay ꞌtua ꞌmướng D p‑pê, ꞌdệt hảư lai ꞌc n pông chaư ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom. 43 ꞌTan Pê‑tô ꞌdặng dú n ng ꞌmướng D p‑pê ꞌdan ꞌnưng n ng
ꞌhướn phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌSi‑ꞌmôn pên ꞌchang ꞌphọk năng s t.
Tiên ꞌchạư ꞌmá bók quan ꞌc n Lôm hảư ꞌchạư ꞌc n pay ha Pê‑tô

10

1 Dú

n ng ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia ꞌmí quan phủ ꞌnưng ꞌchư Cô‑ꞌnê‑ꞌlia [pên
ꞌph n ꞌc n Lôm], quan đu ꞌhọi lính cuông ꞌp n ꞌnưng khék ꞌva cong
ꞌp n ꞌI‑ta‑ꞌli. 2 ꞌT ng cá ꞌchúa ꞌhướn quan phủ ꞌnặn phaư ꞌcọ ꞌhụ n dăm au
chaư ꞌkhớng ꞌviạk vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ, quan pên phủ ꞌmí chaư phớng ꞌdứa
ꞌchoi ꞌc n ꞌcặt khó, quan ꞌmặc vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ dú ꞌlớng ꞌlớng.
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3 ꞌMí

ꞌmự ꞌnưng dáo sam ꞌchớ ꞌt ng ꞌcăm, quan ta si ng ꞌhung hên chẻng ꞌmí
tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ khảu ꞌmá ꞌvạu sáư quan ꞌva, “Cô‑ꞌnê‑ꞌlia ꞌhới.”
4 Quan ch ng bớng p c sáư tiên ꞌchạư, dản lai ch ng tham ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan,
ꞌmí ꞌviạk săng ꞌl ?”
Tiên ꞌchạư bók ꞌva, “ꞌViạk chảu cáo vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ kéng ꞌviạk
ꞌchoi ꞌc n ꞌcặt khó ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ nh n au ꞌlẹo. 5 ꞌKhạy hảư ꞌchạư ꞌc n
pay cá ꞌmướng D p‑pê, ha phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌSi‑ꞌmôn, ꞌchư ꞌnọi ꞌtan khék ꞌva
Pê‑tô hảư ꞌmới ꞌtan ꞌmá. 6 ꞌTan đang ꞌdặng ꞌtô n ng ꞌhướn ꞌSi‑ꞌmôn phủ pên
ꞌchang ꞌphọk năng s t, ꞌhướn ꞌm n dú ꞌhím ꞌnặm b ꞌnặn ꞌnớ.”
7 ꞌMưa tiên ꞌchạư phủ ꞌmá bók quan Cô‑ꞌnê‑ꞌlia ꞌnặn ók pay sia ꞌlẹo, quan
ch ng khék au song ꞌc n ꞌhướn kéng lính phủ ꞌnưng chăm ꞌmứ khong quan,
phủ au chaư ꞌkhớng ꞌviạk vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá. 8 Quan ch ng ꞌt ꞌlau
nả ꞌviạk ꞌt ng m t hảư sau ꞌph ng, ꞌlẹo ch ng ꞌchạư sam ꞌc n sau pay cá
ꞌmướng D p‑pê.
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchạư Pê‑tô pay ha quan ꞌc n Lôm
9 ꞌMự

lăng ꞌmá, sam ꞌc n sau ꞌnh ng đang dú cang ꞌtáng khỏn ꞌchí ꞌhọt
ꞌmướng D p‑pê ꞌlẹo, dáo síp song ꞌchớ cang ꞌv n, ꞌchớ ꞌnặn ꞌtan Pê‑tô đảy
khửn ꞌmứa ꞌt ng lăng ꞌcá ꞌhướn ꞌpưa ꞌchí cáo vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ.
10 ꞌTan sép é kin khảu, ꞌc n ꞌcọ đang ꞌdệt ꞌngái kin. ꞌTan ꞌlứm ꞌmo pay
ꞌkháo ꞌnưng, 11 ꞌtan hên ꞌphạ khay ók, ꞌmí bía ꞌnưng pék ꞌsướng bía phải nháư
phúk sí che đang dón ꞌl ng ꞌmá sáư ꞌmướng ꞌlum. 12 N ng cuông bía phải
nháư ꞌnặn ꞌmí ꞌchu ꞌnéo s t, s t sí tin, s t ꞌlứa ꞌchán, ꞌt ng cá tô ꞌnộc. 13 ꞌLẹo
ꞌmí siêng pák ꞌmá ꞌva, “Pê‑tô ꞌhới, tứn khả ꞌpứng tô s t ꞌnị kin ꞌnớ.”
14 ꞌTan Pê‑tô tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, khỏi báu dám kin cá đaư. Khỏi
báu ꞌkhới kin ꞌpứng khong ꞌc m, u i báu ꞌpẹk saư.”
15 Siêng pák ꞌnặn ꞌmá ꞌvạu hảư ꞌtan máư, “Ăn đaư Chảu Pua ꞌPhạ nh n ꞌva
ꞌpẹk saư ꞌlẹo chảu ꞌnhá ꞌhiạk ꞌva pên khong báu ꞌpẹk saư.”
16 Siêng pák ꞌmá ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn sam ꞌtưa, ꞌlẹo bía phải ꞌdi n ꞌcứn khửn
ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ.
17 ꞌMưa ꞌchớ ꞌtan Pê‑tô ꞌnh ng đang ng m báu ꞌh đảy ꞌquám mai n ng ꞌviạk
ꞌtan ta si ng ꞌhung hên ꞌnặn, m t ꞌc n quan Cô‑ꞌnê‑ꞌlia ꞌchạư pay ꞌcọ sáo hên
ꞌhướn ꞌSi‑ꞌmôn [phủ pên ꞌchang ꞌphọk năng s t] ꞌnặn, sau ch ng ꞌmá dưn dú

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

30

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 10.18–32

ꞌtáng nả pák tu ꞌhướn. 18 Sau khék tham ꞌva, “ꞌTan ꞌSi‑ꞌmôn ꞌchư ꞌnọi ꞌchư
Pê‑tô dú nỉ é a?”
19 ꞌTan Pê‑tô ꞌnh ng đang ng m ꞌhọt nả ꞌviạk ꞌtan ta si ng ꞌhung hên ꞌnặn,
Chảu Khuôn Saư ch ng bók ꞌtan ꞌva, “ꞌMí sam ꞌpo ꞌchái ꞌmá tham ha chảu ꞌn .
20 ꞌL ng pay ha sau ꞌí, ꞌlẹo pay ꞌtoi sau ꞌnhá đảy ng m săng ꞌnớ, ꞌpưa ꞌháu bók
hảư sau ꞌmá ꞌló.”
21 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan Pê‑tô ch ng ꞌl ng pay ha sau ꞌlẹo bók ꞌva, “Khỏi ꞌnị lo,
ꞌmen phủ ꞌpứng chảu sáo ha. ꞌPứng chảu ꞌmí ꞌviạk săng ꞌl ?”
22 Sau tóp ꞌva, “Quan đu lính ꞌc n Lôm ꞌchư Cô‑ꞌnê‑ꞌlia đảy ꞌchạư ꞌsúm
khỏi ꞌmá. Quan pên ꞌc n ꞌnặm saư chaư ꞌsư, ꞌhụ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌc n
ꞌDiu ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ ꞌnặp nả ꞌtứ ta. Tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók hảư
quan ꞌchạư ꞌsúm khỏi ꞌmá ꞌmới ꞌtan pay cá ꞌhướn, ꞌpưa ꞌchí đảy ꞌph ng ꞌtan
bók son.”
23 Sau ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, ꞌtan Pê‑tô ch ng ꞌmới sau khảu ꞌmứa ꞌhướn
ꞌnón dam. ꞌMá ꞌmự lăng, ꞌtan ꞌcọ ꞌdi n đảy ꞌti u ꞌtáng ók pay ꞌtoi sau. ꞌPi ꞌnọng
kỉ ꞌc n phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú n ng ꞌmướng D p‑pê ꞌnặn ꞌcọ pay ꞌtoi.
24 ꞌMự ꞌlún ꞌmá, ꞌtan ꞌcọ pay ꞌhọt ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia. Quan Cô‑ꞌnê‑ꞌlia ꞌcọ đảy
khék au ꞌpi ꞌnọng ꞌchúa ꞌhướn, khék mú ꞌcu phủ ꞌhặc ꞌpéng ꞌmá ꞌh m căn dú
n ng ꞌhướn thả. 25 Hên ꞌtan Pê‑tô khảu pay, quan ꞌcọ ók ꞌmá tỏn, ꞌlẹo múp ꞌlạy
ꞌl ng sáư tin ꞌtan. 26 ꞌTan Pê‑tô ꞌdi n ꞌpúa quan tứn khửn ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “Hảư
tứn khửn, khỏi ꞌcọ pên ꞌc n ꞌsướng chảu ꞌló.”
27 ꞌT ng
ꞌt ng ꞌnhang khảu pay, ꞌtan Pê‑tô ꞌcọ hên ꞌmí lai ꞌc n ꞌmá ꞌh m
căn dú h n thả. 28 ꞌTan ch ng ꞌvạu sú sau ꞌva, “ꞌPưng chảu ꞌcọ ꞌhụ đi ꞌlẹo, ꞌc n
ꞌDiu ꞌsúm khỏi ꞌnặn hảm cớm báu hảư pay ꞌmá ha sú ꞌhứ ꞌva pay dam ꞌph n
ꞌc n ứn. Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌdệt hảư khỏi ꞌhụ hên, báu hảư ꞌtứ phủ
đaư pên phủ u i báu ꞌpẹk saư. 29 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn, ꞌchớ ꞌpứng chảu ꞌchạư hảư
ꞌc n pay ꞌmới khỏi ꞌmá, khỏi ꞌcọ ꞌmá báu ꞌvạu báu tham săng. Khỏi so tham
é ꞌva, ꞌpứng chảu ꞌmới khỏi ꞌmá ꞌmí ꞌviạk săng?”
30 Quan Cô‑ꞌnê‑ꞌlia tóp ꞌva, “Sí ꞌmự cón, khỏi dú ꞌhướn đang vảy so ꞌhọt Chảu
Pua ꞌPhạ đúng sam ꞌchớ ꞌt ng ꞌcăm ꞌchớ điêu ꞌnị lo. ꞌL m báu ꞌlé săng ꞌdi n
hên phủ ꞌchái ꞌnưng ꞌnung ꞌchương lưởn saư ꞌmá dưn dú tó nả khỏi, 31 ꞌlẹo
bók ꞌva, ‘Cô‑ꞌnê‑ꞌlia ꞌhới, Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌnghín ꞌquám chảu vảy so, đảy
ng m ꞌhọt hên ꞌpứng nả ꞌviạk chảu đảy ꞌchoi ꞌc n ꞌcặt khó ꞌnặn ꞌlẹo. 32 ꞌPưa
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ꞌsướng ꞌnặn, hảư chảu ꞌchạư ꞌc n pay cá ꞌmướng D p‑pê, ꞌmới ꞌtan ꞌSi‑ꞌmôn,
ꞌchư ꞌnọi ꞌtan khék ꞌva Pê‑tô, đang ꞌdặng ꞌtô ꞌhướn ꞌSi‑ꞌmôn phủ pên ꞌchang
ꞌphọk năng s t dú ꞌhím ꞌnặm b ꞌnặn ꞌnớ.’ 33 ꞌSướng ꞌnặn khỏi ch ng ꞌphạo
ꞌchạư ꞌc n pay ha ꞌtan, ꞌtan ꞌcọ ꞌnh ng chaư đi, sôm chaư ꞌmá. ꞌKhạy ꞌsúm
khỏi phaư ꞌcọ ꞌmá ꞌh m căn tó nả Chảu Pua ꞌPhạ dú ꞌnị, thả ꞌph ng ꞌchu nả
ꞌviạk Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu hảư ꞌtan ꞌmá bók son ꞌsúm khỏi.”
ꞌTan Pê‑tô páo kháo hảư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
34 ꞌTan

Pê‑tô ch ng bók sau ꞌva: “Khỏi ꞌhụ ꞌlẹo, Chảu Pua ꞌPhạ báu ꞌhặc
khỏn ꞌchọn hi ng phủ đaư ꞌtẹ. 35 ꞌChu ꞌc n báu ꞌva ꞌph n ꞌc n đaư, ꞌva ꞌhụ n
dăm Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen, ꞌTan chảu ꞌcọ sôm chaư nh n au.
36 Chảu Pua ꞌPhạ đảy s ng kháo ꞌmá hảư ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, pên kháo ꞌviạk
kin ꞌmen c p ꞌTan chảu, ꞌcọ ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom
ꞌc n ꞌt ng cá. 37–38 Lăng ꞌtan Dô‑ꞌhăn páo kháo ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌlẹo,
ꞌpứng nả ꞌviạk pên ók ꞌnặn ꞌpứng chảu ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva ꞌmen ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌc n bản ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt. ꞌSướng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy pay ꞌtua ꞌchu ꞌmướng ꞌc n ꞌDiu
t ng c c té ꞌmướng ꞌKha‑ꞌli‑ꞌlê, Chảu Pua ꞌPhạ hảư Chảu Khuôn Saư ꞌtứ m c
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌt ng hảư ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông. Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy pay
sảng ꞌnéo đi lom bản lom ꞌmướng. ꞌPứng ꞌc n phi ꞌhại c c kh m têng ꞌTan
chảu ꞌcọ hảư đảy hóm đi sia m t, ꞌcọ ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ dú c p ꞌnặp pheng
ꞌTan chảu. 39 ꞌSúm khỏi đảy ꞌhụ đảy hên ꞌmá ꞌlẹo, pên chứng m t ꞌchu nả
ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌdệt ók n ng ꞌmướng ꞌc n ꞌDiu ꞌt ng cá ꞌmướng luông
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnặn. ꞌPứng sau đảy tók Chảu ꞌGiê‑ꞌsu sáư l c ꞌmạy tháng khen
hảư tai, 40 ꞌlẹo ꞌmự thứ sam Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌTan chảu ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, ꞌdệt
hảư lai ꞌc n hên. 41 Báu ꞌmen hảư m t ꞌchu ꞌc n đảy hên cá đaư, hảư ꞌto
ꞌpứng phủ Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌlưạk ꞌvạy cón hảư ꞌhụ hên pên chứng thôi,
ꞌsướng ꞌsúm khỏi phủ đảy kin khảu kin ꞌnặm ꞌhuôm ꞌchớ ꞌTan chảu ꞌcứn ꞌhéng
ꞌmá ꞌnặn. 42 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy s ng hảư ꞌsúm khỏi páo nả ꞌviạk ꞌTan chảu hảư
ꞌc n ꞌhụ chẻng ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên phủ ta ꞌviạk
ꞌt ng cá phủ tai phủ ꞌnh ng. 43 ꞌPứng ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ phaư ꞌcọ
đảy cáo ꞌhọt Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌchu ꞌc n phủ pông chaư ꞌchưa au ꞌTan chảu, Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌcọ dáng ꞌdóm báp ꞌsội hảư ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.”
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44 ꞌChớ

ꞌtan Pê‑tô ꞌnh ng đang ꞌt dú ꞌnặn, Chảu Khuôn Saư ꞌdi n ꞌl ng ꞌmá
sú ꞌchu ꞌc n phủ ꞌph ng dú h n. 45 ꞌPứng ꞌc n ꞌDiu ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ
đảy ꞌmá ꞌtoi ꞌtan Pê‑tô ꞌcọ hên lák lửm lai ꞌmưa hên Chảu Pua ꞌPhạ s ng Chảu
Khuôn Saư ꞌl ng ꞌmá khảu ꞌc n táng ꞌph n, 46 đảy ꞌnghín sau pák ꞌquám lák
báu ꞌlớng đảy ꞌnghín ꞌt ng cáo sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌTan Pê‑tô ch ng
ꞌvạu khửn ꞌva, 47 “Chảu Khuôn Saư ꞌl ng ꞌmá khảu ꞌpứng ꞌc n ꞌnị ꞌsướng điêu
ꞌháu ꞌlẹo, ꞌkhạy ꞌnị ꞌchí báu ꞌmí phaư hảm báu hảư sau ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma
n ng ꞌnặm đảy.”
48 ꞌTan Pê‑tô ch ng bók sau hảư ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌtoi ꞌchư siêng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt. ꞌLẹo sau ch ng so ꞌtan Pê‑tô ꞌdặng n ng sau kỉ ꞌmự máư.

11

ꞌTan Pê‑tô đảy ꞌlau ꞌviạk khảu pay ha ꞌc n táng ꞌph n
1M

t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌt ng cá ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa
ꞌTan chảu ꞌtua ꞌmướng Du‑đai đảy ꞌnghín kháo ꞌva ꞌc n táng ꞌph n ꞌcọ
đảy ꞌhặp ꞌchưa ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. 2 ꞌMưa ꞌtan Pê‑tô khửn ꞌmứa ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, m t ꞌc n phủ ꞌtứ ꞌhịt t t mai ꞌnặn ꞌvạu chê ꞌtan ꞌva, 3 “Chảu
ch ng khảu ꞌhướn ꞌph n ꞌc n ứn báu ꞌtoi ꞌhịt t t mai ꞌlẹo ꞌnh ng kin khảu
ꞌhuôm ꞌpán sau máư ꞌsịn ꞌl .”
4 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan Pê‑tô ch ng ꞌt c c pai nả ꞌviạk pên ók ꞌsướng đaư sú phủ
chê ꞌnặn ꞌva: 5 “ꞌMưa ꞌchớ khỏi ꞌnh ng dú cá ꞌmướng D p‑pê, đang cáo vảy so
ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ dú, ꞌdi n ꞌlứm ꞌmo pay ꞌkháo ꞌnưng, ta si ng ꞌhung hên ꞌmí
bía ꞌnưng ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ pék ꞌsướng bía phải nháư phúk sí che dón ꞌl ng
ꞌmá bón khỏi dú. 6 Khỏi bớng thí n ng cuông bía phải ꞌnặn, hên ꞌmí ꞌpứng tô
s t sí tin, s t pá, s t ꞌlứa ꞌchán, ꞌt ng cá tô ꞌnộc. 7 ꞌLẹo ꞌcọ đảy ꞌnghín siêng pák
ꞌmá sáư khỏi ꞌva, ‘Pê‑tô ꞌhới, tứn khả ꞌpứng tô s t ꞌnị kin ꞌnớ.’
8 Khỏi ch ng tóp ꞌva, ‘ꞌChi ng ꞌTan chảu, khỏi báu dám kin cá đaư. ꞌChương
đaư ꞌhiạk pên khong ꞌc m, u i báu ꞌpẹk saư ꞌlẹo, khỏi ꞌcọ báu ꞌkhới au
khảu s p.’
9 Siêng pák ꞌnặn ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ máư, ‘Ăn đaư Chảu Pua ꞌPhạ nh n ꞌva ꞌpẹk
saư ꞌlẹo chảu ꞌnhá ꞌhiạk ꞌva pên khong báu ꞌpẹk saư.’
10 Đảy ꞌnghín ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn sam ꞌtưa, ꞌlẹo ꞌchu sính ꞌdi n đảy ꞌlạk ꞌcứn
khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ sia.
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11 Cuông

ꞌchớ ꞌnặn ꞌdi n ꞌmí sam ꞌc n ꞌchạư đảy s ng té ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia
ꞌmá ha khỏi, sau ꞌmá dưn dú ꞌtáng nả ꞌhướn khỏi ꞌdặng ꞌtô ꞌnặn. 12 ꞌLẹo Chảu
Khuôn Saư bók hảư khỏi pay ꞌtoi sau, ꞌnhá đảy ng m săng. ꞌSướng ꞌnặn khỏi
c p ꞌpi ꞌnọng h c ꞌc n ꞌnị ch ng đảy pay khảu ꞌhướn quan ꞌnặn ꞌtoi căn.
13 Quan phủ ꞌnặn ꞌt sú ꞌsúm khỏi ꞌph ng ꞌva, quan đảy hên tiên ꞌchạư dú n ng
cuông ꞌhướn, ꞌlẹo tiên ꞌchạư ch ng bók hảư quan ꞌchạư ꞌc n pay cá ꞌmướng
D p‑pê, ꞌmới phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌSi‑ꞌmôn Pê‑tô, ꞌcọ ꞌmen khỏi ꞌnị lo, pay ha quan,
14 ꞌhiạk khỏi ꞌmí kháo ꞌmá bók hảư ꞌt ng cá ꞌtáy ꞌhướn quan ꞌchí đảy khói sia
báp ꞌsội.
15 ꞌMưa khỏi t ng c c ꞌvạu khửn, Chảu Khuôn Saư ꞌdi n ꞌl ng ꞌmá sú ꞌpứng
sau pék ꞌsướng đảy ꞌl ng ꞌmá sú ꞌsúm ꞌháu ꞌmưa té c c ꞌnặn lo. 16 Hên ꞌsướng
ꞌnặn khỏi ch ng ng m ꞌhọt ꞌquám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌvạu ꞌvạy ꞌva,
ꞌtan Dô‑ꞌhăn đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma hảư ꞌc n ꞌtáng ꞌnặm, hák ꞌva ꞌsúm ꞌháu
ꞌchí đảy ꞌdệt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌtáng Chảu Khuôn Saư. 17 ꞌVa Chảu Pua ꞌPhạ phớng
ꞌdứa au ꞌph n ꞌc n ứn hảư sau đảy ꞌhặp Chảu Khuôn Saư, ꞌsướng điêu ꞌTan
chảu hảư ꞌc n ꞌDiu ꞌsúm ꞌháu phủ pông chaư ꞌchưa au ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ
pên Chảu Chom ꞌlẹo, khỏi ꞌcọ báu ꞌmí ꞌqui n săng ꞌchí ꞌmá kh t khỏng Chảu
Pua ꞌPhạ đảy.”
18 Đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌtan Pê‑tô ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, ꞌpứng phủ đảy chê ꞌtan ꞌnặn
ꞌcọ báu ꞌmí ꞌquám săng, ꞌdi n au căn sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ, “ꞌSướng ꞌnặn
ꞌcọ pên ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchoi hảư ꞌc n táng ꞌph n ꞌhụ ꞌváng sia ꞌnéo
ꞌtáng báp ꞌsội ꞌmá ꞌhặp au ꞌchua ꞌlới máư.”
Kháo đi Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pay ꞌhọt ꞌmướng Ăn‑ti‑ô
19 ꞌPứng

ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ chu p ꞌpọ kh m têng ꞌchớ ꞌtan
ꞌSa‑tê‑ꞌphôn chu p sáu khả tai ꞌnặn đảy ꞌpá căn ték dai dát pay cá ꞌmướng
ꞌPhoi‑ꞌni‑kê, đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ kéng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, sau đảy páo ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌto ꞌc n ꞌDiu ꞌlạ thôi. 20 Cuông m t ꞌchưa ꞌnặn ꞌmí ꞌsán ꞌc n
ꞌmướng ꞌSi‑ꞌlê‑ꞌnê c p đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ đảy pay cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, ꞌlẹo ꞌcọ
đảy páo kháo đi ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu sú ꞌc n táng ꞌph n. 21 ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu Chom đảy hảư sau ꞌmí phép kh t dăm, ꞌsướng ꞌnặn lai ꞌc n n ng
ꞌmướng Ăn‑ti‑ô ꞌcọ đảy ꞌchưa, pi n chaư ꞌmá ha ꞌTan phủ pên Chảu Chom.
22 Nả ꞌviạk ꞌnị ch ng kháo pay ꞌhọt hu m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú n ng
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ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. ꞌSúm ꞌh m ch ng s ng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t pay cá ꞌmướng
Ăn‑ti‑ô bớng. 23 ꞌMưa ꞌtan pay ꞌhọt ch ng hên ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa
au bun hảư ꞌc n ꞌmướng ꞌnặn. ꞌTan ꞌcọ ꞌmuôn ꞌmớng lai, ch ng bók hảư ꞌchu
ꞌc n cứ chaư m n ꞌtoi ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom. 24 ꞌTan Ba‑ꞌna‑b t pên
ꞌc n đi, ꞌmí Chảu Khuôn Saư dú têm ꞌpọm ꞌmí chaư ꞌchưa nẻn. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌmí lai
ꞌc n khảu ꞌmá ꞌtoi ꞌtáng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom tứm khửn.
25 ꞌLẹo ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ch ng pay sáo ha ꞌtan ꞌSôn cá ꞌmướng Ta‑ꞌsô. 26 ꞌMưa
ꞌpọ căn ꞌlẹo ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌcọ ꞌpá ꞌtan ꞌSôn ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng Ăn‑ti‑ô. Song
ꞌc n sau ch ng ꞌsúm c p m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, bók son lai ꞌc n đảy
têm pi ꞌnưng. ꞌC n ꞌmướng Ăn‑ti‑ô ꞌnặn khék ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌva, ꞌKha‑ꞌlịt‑tiên, pên ꞌtưa té ꞌkhoẹk.
27 ꞌChớ ꞌnặn ꞌmí ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm pay cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô. 28 Cuông phen ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌnưng
ꞌchư ꞌA‑ꞌkha‑bô, Chảu Khuôn Saư đảy uôn ꞌpá ꞌtan tứn khửn ꞌvạu ꞌva, ꞌchí ꞌmí
nả ꞌviạk ứt khảu dák cưa n c ók ꞌtua phén đin ꞌmướng, ꞌcọ hên pên ók ꞌtẹ n ng
pang pua Ca‑ꞌla‑đia. 29 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu [n ng
ꞌmướng Ăn‑ti‑ô] ch ng ꞌpọm chaư căn ꞌhịp ꞌh m ꞌtoi phủ đảy phủ ꞌmí pay
ꞌchoi dưa ꞌpi ꞌnọng ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú cá ꞌmướng Du‑đai. 30 ꞌMưa ꞌh m
đảy ꞌlẹo ꞌcọ au hảư ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan ꞌSôn, au pay dao hảư m t thảu ké
ꞌlăm đu ꞌsúm ꞌh m.

12

Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi Pê‑tô đảy ók khói sia ꞌtú
1 Pang

ꞌnặn pua ꞌHê‑ꞌlột đảy p t kỉ ꞌc n cuông m t ꞌsúm ꞌh m Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu pay ꞌpưa ꞌchí ꞌdệt ꞌhại hảư sau. 2 Pua s ng hảư ꞌc n au đáp
khả ꞌtan Da‑cô‑bô ꞌpi ꞌchái ꞌtan Dô‑ꞌhăn sia, [ꞌt ng song ꞌtan ꞌmen ꞌlam páo
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu]. 3 Pua hên ꞌva ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn đảy sôm chaư ꞌc n ꞌDiu, ꞌcọ
ꞌdi n p t ꞌt ng cá ꞌtan Pê‑tô máư. ꞌChớ ꞌnặn ꞌmen ꞌmự kin ꞌtiệc khảu béng tay
báu sáư ꞌchựa pẻng. 4 ꞌMưa p t đảy ꞌtan Pê‑tô pay khảu ꞌtú ꞌlẹo, dao hảư sí
m t lính các, mỏi m t ꞌmí sí ꞌc n, pay các ꞌnẹp ꞌvạy, thả m t ꞌmự kin ꞌtiệc ꞌVện
cai sia cón ch ng ꞌchí au ꞌtan ók ꞌmá ta ꞌviạk tó nả dên ꞌpay. 5 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan
Pê‑tô ch ng đảy ꞌchọ săng sáư ꞌtú ꞌvạy, hák ꞌva m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌcọ đảy ꞌhọn ꞌkhớng vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi ꞌtan.

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

35

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 12.6 –17

6 ꞌT

ng ꞌcứn cón ꞌmự pua ꞌchí au ꞌtan Pê‑tô ók ꞌmá ta ꞌviạk ꞌnặn, ꞌmí sỏi l c
song s m phúk ꞌtan Pôn ꞌvạy, ꞌtan đang ꞌnón l p dú váng cang song ꞌc n lính,
ꞌlẹo ꞌcọ ꞌmí lính các phảu dú tó nả pák tu é máư. 7 ꞌL m báu ꞌlé săng tiên ꞌchạư
chăm ꞌmứ Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌl ng ꞌmá hảư hên, ꞌchớ ꞌnặn ꞌcọ
ꞌmí seng ꞌhung sóng khảu cuông hỏng ꞌhướn ꞌtú pay. Tiên ꞌchạư ch ng đảy
tít sảng ꞌtan Pê‑tô hảư tứn ꞌhụ ꞌmưa khửn ꞌlẹo bók ꞌva, “Tứn ꞌv n ꞌí,” ꞌlẹo sỏi
ꞌcọ lút ók pay khói sia ꞌmứ ꞌtan Pê‑tô. 8 Tiên ꞌchạư ch ng bók hảư ꞌtan ꞌhạng
sai eo ꞌtứ ꞌhái sia. ꞌTan Pê‑tô ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi. ꞌLẹo tiên ꞌchạư bók máư, “Binh sửa
sáư ꞌlẹo ꞌmá ꞌtoi ꞌháu ꞌí.” 9 ꞌTan Pê‑tô ꞌcọ ꞌdi n đảy ók ꞌhướn ꞌtú pay ꞌtoi tiên
ꞌchạư ꞌnặn. ꞌTan báu ng m ꞌva ꞌviạk tiên ꞌchạư ꞌchoi ꞌnặn ꞌmí ꞌtẹ, ꞌtan ng m ꞌva
đảy ta si ng ꞌhung hên thôi. 10 Sau cai lính các ꞌchặn thứ ꞌnưng kéng thứ
song ꞌlẹo, ꞌcọ pay ꞌhọt pák tu l c ók pay ha ꞌmướng, pák tu ꞌnặn hák khay ók
hảư sau pay. Sau ch ng ꞌnhang ók pay ꞌtún s m ꞌtáng ꞌnưng ꞌlẹo tiên ꞌchạư
ꞌdi n báu hên sia.
11 ꞌChớ ꞌtan Pê‑tô ꞌhụ ꞌmưa ꞌkính ch ng ng m ók đảy ꞌva, ꞌmen Chảu ꞌPhạ
phủ pên Chảu Chom s ng tiên ꞌchạư ꞌmá ꞌchoi hảư khói sia căm ꞌmứ pua
ꞌHê‑ꞌlột ꞌtẹ, ꞌt ng khói sia ꞌc n ꞌDiu thả ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌnặn.
12 ꞌTan Pê‑tô ng m đảy ꞌsướng ꞌnặn ch ng pay ha ꞌhướn ꞌMa‑ꞌli‑a ꞌ m khong
Dô‑ꞌhăn ꞌchư ꞌnọi ꞌm n ꞌva ꞌMa‑ꞌla‑cô. Dú h n ꞌmí lai ꞌc n đang ꞌsúm căn cáo
ꞌquám vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ. 13 ꞌTan Pê‑tô ch ng tói tu ꞌhụa ꞌhướn, ꞌlẹo
ꞌmí sao ꞌchạư ꞌchư ꞌLô‑đê ók ꞌmá ꞌph ng bớng, 14 ꞌdi n ꞌhụ ꞌva ꞌmen siêng ꞌtan
Pê‑tô, ꞌnáng ꞌmuôn chaư lai chao ꞌlứm khay tu, ꞌlẹo ꞌdi n ꞌlen pay bók kháo
hảư sau ꞌhụ ꞌva, “Pê‑tô ꞌmá n ng pák tu ꞌhụa ꞌhướn ꞌlẹo.”
15 Phen ꞌc n dú h n [báu ꞌmí phaư ꞌchưa,] ꞌvạu ꞌva ꞌm n pên bả ꞌlẹo. Sao
ꞌchạư ꞌnặn cứ ꞌva ꞌmen ꞌtẹ. Sau ꞌdi n ꞌva, “Dản ꞌchí ꞌmen tiên ꞌchạư phủ bớng
đu ꞌtan Pê‑tô ꞌsứ ꞌl .”
16 ꞌTan Pê‑tô ꞌcọ ꞌnh ng cứ tói tu dú. ꞌMưa sau khay tu ók hên ꞌtan Pê‑tô ꞌtẹ,
phaư ꞌcọ tứn đủng. 17 ꞌTan Pê‑tô ꞌdi n ꞌnh ng ꞌmứ khửn ꞌngá căm păn sáư
sau ꞌnhá ꞌn n, ꞌlẹo ꞌtan Pê‑tô ch ng ꞌt nả ꞌviạk Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu
Chom đảy ꞌpá ꞌtan ók khói sia ꞌhướn ꞌtú ꞌsướng đaư hảư sau ꞌph ng. ꞌTan s ng
sau ꞌva, “Ch ng ꞌcoi ꞌt ꞌquám ꞌnị sú Da‑cô‑bô kéng ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ứn ꞌph ng
é ꞌnớ.” ꞌVa ꞌlẹo ꞌtan ꞌcọ ꞌpai ók pay bón ứn sia.
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18 ꞌMưa

ꞌhung ꞌmá, phen lính các báu hên ꞌtan Pê‑tô dú n ng ꞌhướn ꞌtú, sau
ꞌdi n ꞌn n nháư khửn báu ch c pên săng ók n ng ꞌtan Pê‑tô. 19 Pua ꞌHê‑ꞌlột
hảư ꞌc n pay sáo ha Pê‑tô bón đaư ꞌcọ báu hên, ꞌdi n p t phen lính các ꞌmá
sứp tham, ꞌlẹo s ng hảư khả sau sia.
Pua ꞌHê‑ꞌlột m t ꞌchua ꞌlới
Lăng ꞌmá pua ꞌHê‑ꞌlột ók n ng ꞌmướng Du‑đai pay dú cá ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia
ꞌdan ꞌnưng. 20 Pua ꞌHê‑ꞌlột pút nhay hảư dên ꞌpay ꞌmướng Ti‑ꞌlô kéng ꞌmướng
ꞌSi‑đôn. Dên ꞌpay song ꞌmướng ꞌnặn ch ng chướng căn pay đé so ꞌhọt pua. Sau
ch ng pay ꞌdệt đi c p ꞌtan Ba‑ꞌla‑t t phủ ꞌdệt ꞌviạk ꞌhướn pua đảy chaư sia cón,
ꞌlẹo ch ng pay so ꞌcứn đi c p pua, ꞌpưa ꞌva ꞌmướng sau ꞌchọ đảy ꞌpơng khảu
ꞌnặm ꞌc m kin n ng ꞌmướng pua. 21 ꞌHọt ꞌmự chao ꞌhẹn hảư sau ꞌmá ók nả,
pua ꞌcọ ꞌnung sửa ꞌhí ꞌlẹo khửn ꞌnăng ꞌt n, au lai ꞌquám ꞌmá bók son dên ꞌpay.
22 Dên ꞌpay ꞌdi n au căn chiêu sỏng ꞌnhó pua ꞌva, “Ăn ꞌnị lo ꞌmen siêng pák
khong ꞌthớn théng, báu ꞌchư siêng pák phủ ꞌc n cá đaư.”
23 Cuông ꞌchớ ꞌnặn tiên ꞌchạư Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌdi n ꞌdệt hảư
pua ꞌlộm ch p n c, ꞌmí tô non c t bỏn kin cuông tô ꞌtạu tai, ꞌpưa ꞌva pua
báu ꞌnhóm sỏng ꞌnhó ꞌchư siêng hảư Chảu Pua ꞌPhạ. 24 Hák ꞌva ꞌquám bók son
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnhương ꞌmự đảy mả ꞌpe ók pay nả.
25 ꞌTan Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan ꞌSôn ꞌlẹo ꞌviạk n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌlẹo
ch ng ꞌcứn ꞌmứa [cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô], au Dô‑ꞌhăn ꞌchư ꞌnọi ꞌva ꞌMa‑ꞌla‑cô ꞌnặn
ꞌmứa ꞌtoi sau.
S ng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan ꞌSôn pay páo kháo ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu

13

1 Cuông

m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, ꞌcọ ꞌmí ꞌpứng
ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ kéng ꞌpứng ꞌsáy bók son, ꞌsướng ꞌtan
Ba‑ꞌna‑b t, ꞌtan ꞌSi‑ꞌmê‑ôn ꞌchư ꞌnọi ꞌva ꞌNi‑ꞌkhên, ꞌtan ꞌLu‑ki‑ô ꞌc n ꞌmướng
ꞌSi‑ꞌlê‑ꞌnê, ꞌtan ꞌSôn, ꞌtan ꞌMa‑ꞌna‑ên ꞌnặn phủ đảy ꞌliệng sung chung nháư ꞌtoi
căn c p án ꞌnhá ꞌHê‑ꞌlột. 2 Cuông ꞌchớ vảy ꞌháu Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom
kéng ꞌc m báu kin, Chảu Khuôn Saư đảy bók sau ꞌva, “Hảư ꞌlưạk au Ba‑ꞌna‑b t
kéng ꞌSôn ꞌvạy ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌháu khék au song ꞌc n ꞌnị ꞌdệt.”
3 ꞌMưa ꞌc m báu kin c p vảy so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, sau ch ng pông ꞌmứ sáư
ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t kéng ꞌtan ꞌSôn ꞌlẹo ꞌcọ ch ng s ng ꞌtan ꞌt ng song ók pay.
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4 Chảu

Khuôn Saư đảy ꞌchạư ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t kéng ꞌtan ꞌSôn ꞌti u ꞌtáng pay,
ꞌsướng ꞌnặn song ꞌtan ꞌnị ch ng pay ꞌhọt cá ꞌmướng ꞌSe‑ꞌlu‑kia, ꞌlẹo ch ng au
căn khảu ꞌhứa dú n ng h n, khảm ꞌnặm b pay cá đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ. 5 ꞌMưa
sau pay ꞌhọt ꞌta ꞌhứa ꞌmướng ꞌSa‑ꞌla‑ꞌmi ꞌlẹo ꞌcọ đảy páo ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ pay lom ꞌhướn ꞌsúm khong ꞌph n ꞌc n ꞌDiu. ꞌTạo Dô‑ꞌhăn [ꞌchư ꞌnọi ꞌva
ꞌMa‑ꞌla‑cô] pên phủ ꞌchoi ꞌviạk sau. 6 Sau ꞌt ng sam pay ꞌtua đon ꞌlẹo ch ng
ꞌhọt ꞌmướng Pa‑ꞌphô, ꞌdi n ꞌpọ ꞌc n ꞌDiu phủ ꞌnưng ꞌchư Ba‑ꞌla‑ꞌgiê‑ꞌsu pên
mo ꞌm n, ꞌm n bẻo ꞌva pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. 7 ꞌM n pên phủ dú
chăm ꞌmứ án ꞌnhá ꞌSê‑ꞌkhi‑ô Pô‑ꞌlô phủ téng đa đon ꞌmướng ꞌnặn, án ꞌnhá ꞌnị
pên ꞌc n ꞌhụ phủ l c. Án ꞌnhá đảy ꞌmới ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan ꞌSôn ꞌmá ꞌpưa
é hảư sau ꞌt ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. 8 Hák ꞌva Ba‑ꞌla‑ꞌgiê‑ꞌsu phủ pên mo ꞌm n,
ꞌchư ꞌnọi ꞌva Ê‑ꞌli‑ꞌma nghỉa ꞌva mo ꞌm n, đảy kh t ꞌquám song ꞌtan, ha ꞌtáng
c n báu hảư án ꞌnhá ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 9 ꞌChớ ꞌnặn ꞌtan ꞌSôn, khék ꞌva Pôn,
chaư ꞌtan ꞌcọ ꞌmí Chảu Khuôn Saư dú têm, ch ng bớng p c sáư nả bả mo
ꞌnặn ꞌt ng ꞌvạu, 10 “ꞌNéo ꞌlụk phi ꞌhại ꞌhới, ꞌmứng pên ꞌc n kh t khoang ꞌchu
ꞌlu ng ꞌmen, cuông chaư ꞌmứng ꞌmí ꞌto ꞌnéo bẻo ꞌcột chan. ꞌMứng hák chưng
ꞌchí pỉn ꞌlu ng ꞌmen Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom dú báu ꞌdặng s c ꞌtưa.
11 ꞌKhạy ꞌnị Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌchí sáư ꞌtội ꞌmứng, ꞌmứng ꞌchí ta
bót sia, báu hên seng ta ꞌv n cuông ꞌdan ꞌnưng.”
Cuông ꞌchớ ꞌnặn ta bả mo ꞌdi n ꞌmựt ꞌmúa pay báu hên săng, ꞌng m ꞌngoá
sáo ha ꞌc n ꞌmá chung khen ꞌm n. 12 ꞌMưa án ꞌnhá hên ꞌsướng ꞌnặn, ꞌcọ ꞌdi n
ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom, hên ꞌquám bók son ꞌTan chảu lák lửm lai.
ꞌTan Pôn bók son ꞌc n n ng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô
13 M

t ꞌtan Pôn au căn khảu ꞌhứa n ng ꞌmướng Pa‑ꞌphô, khảm ꞌnặm b
pay cá ꞌmướng Pê‑ꞌkhê tỉnh Păm‑ꞌphi‑ꞌlia. ꞌChớ ꞌnặn ꞌtạo Dô‑ꞌhăn [ꞌhứ ꞌva
ꞌMa‑ꞌla‑cô] ꞌdi n ꞌváng sia ꞌtan Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌlẹo táo ꞌcứn ꞌmứa
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 14 Song ꞌtan ch ng đảy ꞌti u ꞌtáng té ꞌmướng Pê‑ꞌkhê
ꞌhọt ꞌmướng Ăn‑ti‑ô đin ꞌmướng Pi‑ꞌsi‑đia. ꞌMự ꞌdặng ꞌc m khong ꞌc n ꞌDiu
song ꞌtan ch ng khảu pay ꞌnăng n ng cuông ꞌhướn ꞌsúm [ꞌtoi m t ꞌc n ꞌDiu].
15 ꞌMưa ꞌph ng ꞌc n ꞌlau ꞌpặp sư ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌvạy kéng
ꞌpặp sư ꞌpứng ꞌlam páo pang ꞌchạu ꞌlẹo, ꞌpứng phủ c c ꞌhướn ꞌsúm ꞌnặn ch ng
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ꞌchạư ꞌc n pay ꞌmới ꞌtan Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌva, “ꞌSúm ꞌpi ꞌhới, ꞌva ꞌmí
ꞌquám săng ꞌmá bók son ꞌpi ꞌnọng lỏ bók ꞌnớ.”
16 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan Pôn ch ng tứn ꞌnhó ꞌmứ khửn ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng
ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌt ng cá ꞌpi ꞌnọng ứn phủ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, so ꞌph ng khỏi ꞌnớ.
17 Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên đảy ꞌlưạk au pảu pú ꞌháu ꞌvạy
pên dên ꞌpay ꞌTan chảu. ꞌMưa ꞌchớ pảu pú ꞌháu ꞌnh ng dú n ng đin ꞌmướng
Ê‑díp ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ hảư sau đảy mả ꞌpe ók pên ꞌph n ꞌc n ꞌnưng
nháư luông. ꞌLẹo ꞌTan chảu đảy au phép ꞌqui n kheng cả ꞌpá sau ók khói sia
đin ꞌmướng ꞌnặn. 18 Cuông dáo 40 pi n ng cang ꞌtông ꞌlẹng, pảu pú ꞌháu ꞌdệt
phít hu phít ta ꞌsướng đaư ꞌTan chảu ꞌcọ t chaư au. 19 ꞌTan chảu ch ng đảy
khả đ p ch t ꞌph n ꞌc n n ng đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an, ꞌlẹo au đin ꞌmướng ꞌpứng
ꞌph n ꞌc n ꞌnặn dao hảư pảu pú ꞌháu. 20 Dáo 450 pi ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá
ꞌnặn ch ng ꞌlẹo.
Lăng ꞌmá Chảu Pua ꞌPhạ ch ng hảư ꞌmí phủ c c bớng đu pảu pú ꞌháu, ꞌtạu
ꞌhọt pang ꞌSa‑ꞌmu‑ên phủ pên ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan chảu. 21 Pảu pú ꞌháu ch ng
đé so é ꞌmí pua, Chảu Pua ꞌPhạ ch ng téng hảư ꞌSa‑un ꞌlụk ꞌchái ꞌtan Kít, ꞌchựa
sai pú Bên‑da‑ꞌmin ꞌnặn hảư pên pua sau đảy 40 pi. 22 ꞌMưa Chảu Pua ꞌPhạ
p t ꞌqui n pua ꞌSa‑un ꞌl ng ꞌlẹo ch ng đảy t ng ꞌtan Đa‑ꞌvịt khửn pên pua
sau máư. Chảu Pua ꞌPhạ đảy nh n pao ꞌva, ‘ꞌHáu hên Đa‑ꞌvịt ꞌlụk ꞌGiê‑ꞌsai pên
phủ ꞌmen chaư ꞌháu, ꞌm n ꞌchí ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌháu ꞌchu ꞌnéo.’
23 ꞌSướng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy té pang ꞌchạu ꞌnặn, ꞌTan
chảu ch ng hảư phủ ꞌnưng cuông ꞌchựa sai pua Đa‑ꞌvịt ꞌchư ꞌGiê‑ꞌsu ók ꞌmá
pên phủ ꞌvạy ꞌchoi ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu đảy ók khói sia báp ꞌsội. 24 Cón Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchí ꞌmá páo kháo, ꞌtan Dô‑ꞌhăn ꞌcọ đảy páo hảư dên ꞌpay ꞌI‑ꞌsa‑ên
ꞌchu ꞌc n ꞌváng sia ꞌnéo ꞌtáng báp ꞌsội ꞌlẹo ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma. 25 ꞌMưa ꞌtan
Dô‑ꞌhăn khỏn ꞌchí ꞌlẹo nả ꞌviạk ꞌtan ꞌcọ đảy cáo ꞌva, ‘Khỏi ꞌnị báu ꞌmen Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt ꞌsướng ꞌpứng chảu ng m ꞌnặn cá đaư. ꞌTan chảu phủ ꞌnặn ꞌchí ꞌmá t c
lăng khỏi, khỏi ꞌnị báu sôm đáng ꞌchí kẻ ꞌhái hảư ꞌTan chảu cá đaư.’”
26 [ꞌTan Pôn ꞌvạu tứm ꞌva], “ꞌPi ꞌnọng phủ pên ꞌchựa sai pú p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌt ng cá ꞌpi ꞌnọng ꞌph n ꞌc n ứn phủ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, kháo đi Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌchoi hảư ꞌc n khói sia báp ꞌsội ꞌnặn đảy ꞌmá ꞌhọt ꞌsúm ꞌháu ꞌlẹo.
27 Dên ꞌpay ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm c p ꞌpứng phủ c c téng đa báu ꞌhụ ch c
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu [pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt], kéng báu ꞌhụ ꞌquám ꞌlam páo, sau ꞌkhới
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đu cuông ꞌmự ꞌdặng ꞌc m. Sau ch ng sáư ꞌtội ꞌTan chảu ꞌsướng ꞌquám ꞌlam
páo ꞌnặn đảy ꞌchi n ꞌvạy. 28 ꞌChăm ꞌva sau báu ꞌmí ꞌlu ng đaư ꞌchí ha ꞌviạk
phít sáư ꞌtội khả Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy, sau ꞌcọ ꞌnh ng cứ so án ꞌnhá Pi‑ꞌlạt hảư
khả ꞌTan chảu sia. 29 Sau ꞌdệt ác ꞌhại hảư ꞌTan chảu ꞌchu ꞌnéo ꞌtoi ꞌquám Chảu
Pua ꞌPhạ đảy ꞌchi n ꞌvạy cón ꞌnặn ꞌlẹo, sau ch ng au ꞌTan chảu ꞌl ng sia l c
ꞌmạy tháng khen au pay ꞌmiện ꞌvạy n ng th m đán. 30 Hák ꞌva Chảu Pua
ꞌPhạ hảư ꞌTan chảu đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá. 31 ꞌTan chảu đảy ók ꞌmá hảư ꞌc n
hên lai ꞌmự, ꞌsướng ꞌpứng phủ ꞌtoi ꞌTan chảu té ꞌmướng ꞌKha‑ꞌli‑ꞌlê pay ꞌhọt
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnặn. ꞌKhạy ꞌnị phen ꞌc n ꞌnặn ꞌcọ đảy pên chứng nả
ꞌviạk ꞌTan chảu hảư ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌháu. 32 ꞌSúm khỏi ꞌmá páo kháo đi hảư ꞌpi
ꞌnọng ꞌt ng lai ꞌhụ ꞌva, nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn c p pảu pú ꞌháu
cón ꞌnặn, 33 ꞌkhạy ꞌcọ đảy hên ók n ng pang ꞌnị ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌmen ꞌviạk Chảu Pua
ꞌPhạ hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn lo, ꞌsướng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
đảy tẻm ꞌchi n ꞌvạy n ng ꞌvái Kh p Sỏng ꞌNhó thứ song ꞌva:
Chảu pên ꞌlụk ꞌháu
ꞌMự ꞌnị ꞌháu pên ꞌpo ꞌkính chảu.
34 Chảu Pua ꞌPhạ hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, báu pưới ꞌnau s c ꞌtưa
ꞌcọ ꞌmen ꞌtoi ꞌquám ꞌchi n ꞌvạy ꞌva:
ꞌHáu ꞌchí cóp ꞌphái hảư ꞌpứng chảu đảy ꞌnéo đi m n kén
ꞌsướng ꞌháu đảy chao ꞌhẹn c p pua Đa‑ꞌvịt.
35 ꞌSướng ꞌnặn n ng ꞌvái ứn ꞌcọ đảy ꞌvạu máư ꞌva:
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí báu hảư ꞌmo ꞌkính phủ pên ꞌc n ꞌTan chảu pưới ꞌnau.
36 Pua Đa‑ꞌvịt ꞌmưa ꞌchớ ꞌnh ng ꞌc n ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ
đảy téng ꞌvạy, ꞌchớ m t ꞌchua pay ꞌcọ au pay ꞌmiện ꞌvạy ꞌtoi pảu pú, ꞌmo
ꞌkính ꞌcọ pưới ꞌnau pay. 37 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá, ꞌmo ꞌkính ꞌTan chảu báu đảy pưới ꞌnau.
38 ꞌPi ꞌnọng ꞌt ng lai ꞌhới, ꞌpưa ꞌsướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi so bók hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ
chẻng ꞌva, ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn lo, ꞌviạk dáng ꞌdóm báp ꞌsội ꞌnị ch ng kháo
ꞌmá ꞌhọt ꞌpi ꞌnọng. 39 ꞌQuám ꞌMô‑ꞌsê pang ꞌchạu đảy bók ꞌvạy ꞌnặn báu ꞌchoi
ꞌpi ꞌnọng ók khói sia ꞌquám phít đảy, hák ꞌva ꞌchu ꞌc n phủ đaư ꞌchưa Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí ꞌchoi ók khói sia ꞌquám phít ꞌchu ꞌnéo.
40 ꞌNéo ꞌnặn ꞌcoi ꞌchự hiêm hảư đi, dản ꞌva ꞌquám ꞌlam páo ꞌTan chảu đảy
ꞌchi n ꞌvạy ꞌchí ꞌmá t c sáư ꞌpứng chảu ꞌsướng ꞌva:
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phủ ꞌmặc đu ꞌngai, au căn bớng ꞌnớ
ꞌChí hảư su hên ꞌnéo lák lửm ꞌlẹo ꞌcọ ꞌchí đ p siêu pay
ꞌHáu ꞌchí ꞌdệt ꞌhại ꞌnéo ꞌnưng khửn n ng ꞌchua ꞌnị hảư su hên
Ta ꞌva ꞌmí phủ đaư ꞌmá ꞌvạu, su ꞌcọ ꞌchí báu ꞌchưa.”
42 [ꞌMưa ꞌtan Pôn bók ꞌc n ꞌDiu ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo] ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan Pôn
đang ꞌchí ók ꞌhướn ꞌsúm pay, ꞌpứng ꞌc n n ng ꞌhướn ꞌsúm ꞌdi n so hảư song
ꞌtan đảy táo ꞌcứn ꞌmá bók son nả ꞌviạk ꞌnặn máư n ng cuông ꞌmự ꞌdặng ꞌc m
ꞌtưa nả. 43 Nhá ꞌsúm pay ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌmí lai ꞌc n ꞌDiu kéng ꞌph n ꞌc n ứn phủ vảy
ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtoi ꞌhịt ꞌc n ꞌDiu, ꞌdi n ꞌtoi ꞌtan Pôn kéng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t
pay. Song ꞌtan ꞌcọ đảy ꞌt kéng tít tơn hảư sau m n chaư ꞌpơng inh công
ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchoi ꞌháu.
44 ꞌHọt ꞌmự ꞌdặng ꞌc m ꞌtưa nả ꞌmá, ꞌc n ꞌmướng Ăn‑ti‑ô chao ꞌchí m t ꞌchu
ꞌc n đảy ꞌmá ꞌsúm căn ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. 45 ꞌMưa phen ꞌc n ꞌDiu
hên ꞌc n ꞌmá ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌdi n ꞌmí chaư hơng ꞌch ng ꞌtan Pôn lai, ch ng
pák kh t ꞌquám ꞌt ng ꞌvạu đu ꞌngai ꞌquám bók son khong ꞌtan. 46 ꞌTan Pôn c p
ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌmí chaư ꞌngán ꞌvạu hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu ꞌnặn ꞌva, “ꞌQuám Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌsúm khỏi ꞌchọ au ꞌmá bók son hảư ꞌpứng chảu cón. Hák ꞌva ꞌpứng
chảu ꞌcọ thiêng sia, pên ꞌsướng ꞌpứng chảu ng m ꞌva báu sôm đáng đảy ꞌchua
ꞌlới ꞌlới. ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ch ng au căn ꞌmá bók ꞌc n táng ꞌph n, 47 ꞌcọ
ꞌmen ꞌquám Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌchị bók ꞌsúm
khỏi ꞌva:
ꞌHáu téng t ng chảu ꞌvạy
hảư pên seng ꞌhung sóng sáư ꞌc n táng ꞌph n
Chảu ch ng ꞌchí đảy au kháo ꞌchoi ꞌc n khói sia báp ꞌsội
Pay ꞌhọt ꞌchu ꞌc n sút khók ꞌphạ đin ꞌtún.”
48 ꞌC n táng ꞌph n ꞌmưa đảy ꞌnghín ꞌtan Pôn ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌmuôn
ꞌmớng sỏng ꞌnhó ꞌquám Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom. ꞌPứng phủ đaư ꞌTan
chảu đảy ꞌlưạk au ꞌvạy cón ꞌlẹo hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới ꞌcọ ꞌdi n ꞌchưa au
ꞌquám ꞌnặn.
49 ꞌQuám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌcọ đảy ꞌpe ók pay ꞌtua ph ng ꞌl
ꞌmướng ꞌnặn. 50 Hák ꞌva phen ꞌc n ꞌDiu đảy ꞌnhu n chaư ꞌpứng ông quan phủ
nháư téng đa n ng ꞌmướng ꞌnặn kéng ꞌpứng ꞌnáng nủ ꞌme [ꞌph n ꞌc n ứn] phủ
ꞌmá vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ [ꞌtoi ꞌc n ꞌDiu], ch ng ꞌpá căn kh m têng ꞌtan
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Pôn kéng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t, ꞌlẹo ꞌcọ s p song ꞌtan ók sia đen đin ꞌmướng sau.
51 Song ꞌtan đảy ꞌpứ khún ch p tin ók sáư tó nả sau. ꞌLẹo song ꞌtan ch ng pay
cá ꞌmướng ꞌI‑cô‑ꞌni‑ôn. 52 ꞌPứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu [n ng ꞌmướng
Ăn‑ti‑ô ꞌnặn] ꞌcọ sút chaư ꞌmuôn ꞌmớng, ꞌmí Chảu Khuôn Saư dú têm.

14

Páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pay lom ꞌmướng
1 ꞌTan

Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌI‑cô‑ꞌni‑ôn ꞌlẹo ꞌcọ
khảu pay bók son n ng ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu ꞌsướng ꞌlớng ꞌkhới
ꞌdệt ꞌmá. ꞌSướng ꞌnặn lai ꞌc n ꞌDiu ꞌt ng cá ꞌc n táng ꞌph n ꞌcọ đảy ꞌchưa Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu. 2 Hák ꞌva ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu phủ báu ꞌnhóm ꞌchưa ꞌdi n ꞌnhu n chaư
ꞌc n táng ꞌph n ng m ꞌnéo ꞌhại hảư ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 3 ꞌTan
Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌcọ đảy dú n ng h n hơng, sau ꞌpơng inh ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu Chom hảư ꞌmí chaư cả pák ꞌvạu nả ꞌviạk ꞌTan chảu phớng ꞌdứa bun
hảư ꞌc n ꞌmướng ꞌlum. ꞌTan chảu ꞌcọ hảư phép song ꞌtan ꞌdệt mai lák lửm lai
ꞌnéo pên chứng ꞌquám sau ꞌvạu ꞌnặn. 4 Dên ꞌpay ꞌmướng ꞌnặn ꞌdi n păn phái
păn ꞌphệ, phái ꞌnưng lỏ ꞌtoi ꞌtáng phen ꞌc n ꞌDiu, phái ꞌnưng lỏ ꞌtoi ꞌtáng phen
ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 5 ꞌC n ꞌDiu ꞌpọm ꞌc n táng ꞌph n c p ꞌpứng
phủ c c sau ꞌchứa căn ꞌchí ꞌdệt ꞌhại hảư song ꞌtan, ꞌlẹo ꞌchí au đán hin ꞌl u
sáư hảư tai. 6 Hák ꞌva song ꞌtan ꞌdi n ꞌhụ, ch ng ꞌphạo ꞌpai pay sia, pay lom
ꞌmướng n ng đin ꞌmướng ꞌLi‑ca‑ô‑ꞌnia, ꞌsướng ꞌmướng ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha, ꞌmướng
Đê‑ꞌla‑bê kéng ꞌpứng ꞌl chăm ꞌnặn. 7 ꞌChu bón sau đảy pay ꞌnặn sau ꞌcọ páo
kháo đi ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pay ꞌtoi.
8 ꞌMí phủ ꞌchái ꞌnưng n ng ꞌmướng ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha kha pên pỉa té ók ꞌmá,
báu ꞌnhang đảy s c ꞌtưa. 9 Phủ kha pên pỉa ꞌnặn ꞌcọ ꞌnăng ꞌph ng ꞌquám ꞌtan
Pôn ꞌvạu dú. ꞌTan Pôn ꞌlé bớng ꞌcọ hên ꞌva ꞌm n ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌpó ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌm n hóm đi sia đảy. 10 ꞌTan Pôn ch ng khék sáư ꞌm n ꞌva,
“Tứn dưn ꞌsư khửn ꞌí.”
Phủ kha pên pỉa ꞌnặn ꞌdi n phát tứn khửn ꞌnhang pay ꞌmá đảy. 11 ꞌMưa dên
ꞌpay hên ꞌtan Pôn ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn đảy, ꞌdi n ꞌpá căn khék khửn pên ꞌquám
ꞌLi‑ca‑ô‑ꞌnia ꞌva, “ꞌPứng ꞌthớn théng bi n ꞌmo ꞌsướng phủ ꞌc n ꞌl ng ꞌmá sú
ꞌháu ꞌlẹo.”
12 Sau khék ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌva, ꞌthớn ꞌSụt, ꞌlẹo khék ꞌtan Pôn ꞌva, ꞌthớn
ꞌHê‑ꞌla‑ꞌmê, ꞌpưa ꞌtan pên phủ c c pák ꞌvạu. 13 Mo đu ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌthớn
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ꞌSụt t ng dú khóp ꞌmướng ꞌnặn ch ng au ꞌngúa thớc kéng au ꞌpuạk bók ꞌmá
tó nả pák tu ꞌmướng, ꞌpọm ꞌt ng cá dên ꞌpay ꞌmá vảy ꞌsớ song ꞌtan. 14 ꞌTan
Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan Pôn phủ pên ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌnghín
ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ sia chaư lai, ꞌdi n chík sửa chảu sia, ꞌlẹo ꞌlen khảu pay cang
mú ꞌc n ꞌt ng khék khửn ꞌva, 15 “ꞌTan ꞌt ng lai ꞌnhá ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn, ꞌsúm
khỏi ꞌcọ pên ꞌc n ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng ꞌt ng lai ꞌló. ꞌSúm khỏi ꞌmá páo kháo đi hảư
ꞌpi ꞌnọng ꞌváng sia ꞌthớn théng báu ꞌmí ꞌca săng, hảư ꞌpi ꞌnọng khảu ꞌmá ha
Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú. ꞌTan chảu pên phủ có ꞌdệt ꞌphạ ꞌdệt đin,
ꞌdệt ꞌnặm b , kéng hảư ꞌmí ók ꞌchu ꞌnéo. 16 Pang cai ꞌmá, ꞌTan chảu ꞌváng hảư
ꞌchu ꞌph n ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng chaư sau ꞌmặc. 17 Hák ꞌva
ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌnh ng hảư ꞌsúm ꞌháu hên nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌdệt, ꞌsướng phớng
ꞌdứa hảư ꞌmí phôn, t c ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ, hảư ꞌmí ꞌnhám k p ki u đảy kin đi
kin ím, chaư ꞌcọ sáng bang ꞌmuôn ꞌmớng.”
18 ꞌTan Ba‑ꞌna‑b t c p ꞌtan Pôn hảm dên ꞌpay ꞌmướng ꞌnặn báu hảư vảy ꞌsớ,
hảm sau lai ch ng ꞌnhóm.
ꞌTan Pôn chu p sáu au đán hin ꞌl u sáư
19 ꞌMí

ꞌsán ꞌc n ꞌDiu dú cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô kéng ꞌmướng ꞌI‑cô‑ꞌni‑ôn ꞌmá
chướng ꞌc n ꞌmướng ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha, au đán hin ꞌl u sáư ꞌtan Pôn, ng m ꞌva tai
ꞌlẹo ch ng ꞌlạk ꞌtan ók pay ꞌváng ꞌvạy n ng ꞌnọk ꞌmướng. 20 ꞌPứng ꞌc n ꞌtoi
ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ch ng au căn pay dưn ỏm, ꞌtan Pôn ꞌcọ ꞌdi n tứn khửn ꞌlẹo
ꞌnhang ꞌcứn khảu pay cuông ꞌmướng.
ꞌMự lăng ꞌmá, ꞌtan Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ch ng ók ꞌtáng pay ha ꞌmướng
Đê‑ꞌla‑bê. 21 Song ꞌtan ꞌcọ đảy páo kháo đi ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng
ꞌmướng ꞌnặn, ꞌmí lai ꞌc n ꞌmá ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. ꞌLẹo song ꞌtan ch ng au
căn ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha, ꞌmướng ꞌI‑cô‑ꞌni‑ôn kéng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô,
22 tủm ꞌpúa hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu m n chaư tứm khửn, bók
hảư cứ chaư ꞌtoi ꞌquám ꞌchưa ꞌt ng tơn sau ꞌva, “Cón ꞌchí đảy khảu cuông
phén ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn, ꞌsúm ꞌháu ꞌchí ꞌchọ đảy chu p báp ꞌmo
khó chaư lai ꞌnéo.”
23 Song ꞌtan ch ng ꞌlưạk au thảu ké téng bớng đu ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌsúm ꞌh m,
ꞌlẹo ꞌcọ vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ kéng ꞌc m báu kin, ꞌmọp dao ꞌchu ꞌsúm
ꞌh m hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ sau pông chaư ꞌchưa.
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24 ꞌTan

Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t au căn ꞌti u ꞌtáng cai ꞌmướng Pi‑ꞌsi‑đia pay
ꞌhọt ꞌmướng Pê‑ꞌkhê tỉnh Păm‑ꞌphi‑ꞌlia. 25 Song ꞌtan páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
n ng ꞌmướng ꞌnặn ꞌlẹo ꞌcọ pay ha ꞌta ꞌhứa ꞌmướng ꞌA‑ta‑ꞌlia. 26 Song ꞌtan khảu
ꞌhứa khảm ꞌnặm ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, ꞌmướng bón m t ꞌchưa Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌmọp dao hảư Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa bun au song ꞌtan ꞌdệt nả
ꞌviạk ꞌnặn, ꞌkhạy ꞌcọ đảy ꞌdệt no ꞌlẹo. 27 ꞌMưa ꞌhọt ꞌmướng Ăn‑ti‑ô ꞌlẹo, song
ꞌtan ꞌcọ đảy khék m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá ꞌsúm căn, ꞌt nả ꞌviạk Chảu
Pua ꞌPhạ đảy dú c p ꞌnặp pheng hảư song ꞌtan ꞌdệt ꞌnặn, ꞌsướng ꞌTan chảu đảy
khay ꞌtáng hảư ꞌc n táng ꞌph n ꞌmá ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 28 ꞌLẹo sau dú dam ꞌpi
ꞌnọng phủ ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn hơng lai ꞌmự.

15

Nả ꞌviạk ꞌc n táng ꞌph n phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
1 ꞌMí

kỉ ꞌc n dú ꞌmướng Du‑đai au căn pay cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, bók
ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌhọt nả ꞌviạk ꞌhiạk ꞌva: ꞌChọ
ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư phủ ꞌchái ꞌtoi ꞌhịt ꞌkhóng pú ꞌMô‑ꞌsê pang ꞌchạu đảy
ꞌchi n ꞌmá, ꞌva phủ đaư báu ꞌdệt ꞌchí báu khói sia báp ꞌsội đảy.
2 ꞌTan Pôn kéng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌva báu ꞌmen, ch ng
đảy ꞌcại căn lai c p sau. M t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô
ꞌnặn ch ng téng au ꞌtan Pôn, ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t c p kỉ ꞌc n cuông m t ꞌsúm ꞌh m
ꞌnặn pay sô ꞌván nả ꞌviạk ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌnị c p ꞌpứng ꞌlam ꞌchạư páo kháo
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, kéng ꞌpứng thảu ké dú n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 3 M t
ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌkhớng hảư sau ꞌti u ꞌtáng ók pay, sau ch ng
đảy khảu cai ꞌmướng ꞌPhoi‑ꞌni‑kê kéng ꞌmướng ꞌSa‑ꞌma‑ꞌlia pay. Cai pay ꞌhọt
bón đaư, sau ꞌcọ đảy ꞌt hảư ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌhụ nả ꞌviạk
ꞌc n táng ꞌph n đảy khảu ꞌmá ha Chảu Pua ꞌPhạ. Đảy ꞌnghín kháo ꞌsướng ꞌnặn
phaư ꞌcọ ꞌmuôn ꞌmớng lai.
4 ꞌMưa m t ꞌtan Pôn pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌlẹo, m t ꞌsúm ꞌh m
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng ꞌnặn ꞌt ng cá ꞌlam ꞌchạư páo kháo c p thảu ké
ꞌcọ đảy au căn ꞌmá tỏn ꞌhặp sau. ꞌTan Pôn kéng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ch ng ꞌt nả
ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ đảy dú c p ꞌnặp pheng hảư song ꞌtan ꞌdệt c p ꞌph n ꞌc n
ứn ꞌnặn. 5 ꞌMí kỉ ꞌc n cuông m t phái ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy
dưn khửn bók ꞌhọt nả ꞌviạk ꞌnị ꞌva: ꞌChọ hảư ꞌph n ꞌc n ứn phủ ꞌmá ꞌchưa
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Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư phủ ꞌchái, kéng bók hảư sau ꞌdệt ꞌtoi
ꞌquám s ng pú ꞌMô‑ꞌsê té pang ꞌchạu đảy ꞌchi n ꞌvạy.
6 ꞌSướng ꞌnặn m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu c p ꞌpứng thảu ké
ch ng đảy ꞌsúm căn sô ꞌván nả ꞌviạk ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌnị. 7 ꞌMưa sô ꞌván căn
đảy hơng ꞌnán sôm ꞌpó ꞌlẹo, ꞌtan Pê‑tô ꞌcọ ꞌdi n dưn khửn ꞌvạu ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng
ꞌt ng lai ꞌhới, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo, ꞌmưa cón ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌlưạk au
khỏi cuông mú ꞌpi ꞌnọng ꞌháu ꞌnị, hảư pên ꞌc n téng pay páo kháo đi ꞌviạk
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu hảư ꞌc n táng ꞌph n ꞌmá ꞌchưa. 8 Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌhụ chaư
m t ꞌchu ꞌc n đảy ꞌdệt hảư ꞌháu ꞌhụ ꞌva ꞌTan chảu nh n au ꞌph n ꞌc n ứn ꞌmá
pên ꞌc n ꞌTan chảu, ꞌpưa ꞌTan chảu phớng ꞌdứa Chảu Khuôn Saư hảư sau
ꞌsướng điêu hảư ꞌc n ꞌDiu ꞌháu ꞌnặn lo. 9 Chảu Pua ꞌPhạ pi n chaư ꞌph n ꞌc n
ứn hảư ꞌpẹk saư ꞌdọn sau đảy ꞌmá ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, mai ꞌva ꞌTan chảu bớng
hên sau báu lák săng c p ꞌc n ꞌDiu ꞌháu. 10 ꞌKhạy [Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌph n
ꞌc n ứn phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy khói ꞌlẹo], pên săng ꞌháu ch ng bók sau
ꞌcặm na ꞌpá n c ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám pú ꞌMô‑ꞌsê, pảu pú ꞌháu kéng chảu ꞌmo ꞌháu ꞌcọ
ꞌnh ng báu ꞌdệt đảy, ꞌkhạy ꞌháu bók ꞌph n ꞌc n ứn ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌmen
ꞌháu thử chaư Chảu Pua ꞌPhạ lỏ ꞌquá. 11 ꞌSúm ꞌháu ꞌcọ ꞌchưa ꞌva, ꞌdọn ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên Chảu Chom phớng ꞌdứa bun hảư, ꞌháu ch ng đảy khói, ꞌsướng điêu
ꞌph n ꞌc n ứn ꞌnặn lo.”
12 ꞌT ng cá m t ꞌsúm ꞌh m phaư ꞌcọ báu pák, au chaư ꞌph ng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t
c p ꞌtan Pôn ꞌt nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ hảư sau ꞌdệt đảy lai ꞌnéo mai lák lửm
hảư ꞌc n táng ꞌph n hên. 13 ꞌMưa song ꞌtan sau ꞌvạu ꞌlẹo, ꞌtan Da‑cô‑bô ꞌcọ
đảy cáo khửn ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌt ng lai ꞌhới, ꞌph ng khỏi ꞌnớ. 14 ꞌTan ꞌSi‑ꞌmôn
[ꞌhứ ꞌva Pê‑tô] hính ꞌchọm ꞌt nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ đảy bớng hên ꞌc n
táng ꞌph n ꞌtưa té ꞌkhoẹk, ꞌpưa ꞌlưạk au m t ꞌnưng ꞌvạy hảư pên dên ꞌpay
ꞌTan chảu. 15 Nả ꞌviạk ꞌnị ꞌcọ ꞌmen ꞌtoi ꞌquám ꞌpứng ꞌlam páo Chảu Pua ꞌPhạ
pang ꞌchạu đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌsướng ꞌnị ꞌva:
16 ꞌPhạ pên Chảu bók ꞌmá ꞌchi n ꞌvạy
ꞌPái lăng ꞌviạk ꞌnị ꞌTan chảu ch ng ꞌchí táo ꞌcứn ꞌmá
Sảng phén ꞌmướng pua Đa‑ꞌvịt ꞌti đảy h c pé ꞌnặn có t ng khửn máư
Thôm ꞌpứng bón ꞌhộc ꞌhựa h c pé ꞌnặn t ng khửn hảư nẻn na
17 ꞌPưa hảư ꞌc n táng ꞌph n ꞌmá ha Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom
ꞌChu ꞌph n ꞌc n phủ ꞌTan chảu đảy ꞌlưạk au ꞌvạy
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hảư ꞌmá pên dên ꞌpay ꞌTan chảu.
18 ꞌPhạ pên Chảu hák ꞌdệt ꞌpứng khu ꞌnị ꞌcọ đảy bók hảư ꞌhụ ꞌvạy té
đaư ꞌmá.”
19 ꞌTan Da‑cô‑bô ꞌvạu máư ꞌva, “ꞌSướng ꞌnặn ꞌtoi chaư khỏi, ꞌháu báu pên ꞌdệt
ꞌdạk hảư ꞌc n táng ꞌph n phủ khảu ꞌmá ha Chảu Pua ꞌPhạ. 20 Hảư tẻm sư pay
bók sau ꞌva, ꞌnhá kin ꞌchương báu ꞌpẹk saư đảy ꞌsớ ꞌthớn théng pom, ꞌnhá ꞌdệt
phít ꞌlu ng ꞌnhính ꞌchái, ꞌnhá kin ꞌlượt, ꞌnhá kin nhứa s t ꞌhặt ꞌcó tai [báu ꞌmí
ꞌlượt ók]. 21 [ꞌDệt ꞌtoi baư sư ꞌnị đảy ꞌcọ ꞌchí báu kh t chaư ꞌc n ꞌDiu], ꞌpưa ꞌva
té đaư ꞌmá, dú ꞌchu ꞌmướng ꞌcọ hák ꞌmí ꞌc n bók son ꞌquám s ng pú ꞌMô‑ꞌsê,
sau ꞌcọ ꞌlớng ꞌkhới ꞌlau ꞌquám s ng ꞌnặn n ng ꞌhướn ꞌsúm sau ꞌchu ꞌmự ꞌdặng
ꞌc m ꞌc n ꞌDiu.”
Tẻm sư ꞌviạk sák ꞌsúm pay hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌph n ꞌc n ứn
22 Cuông

ꞌchớ ꞌnặn, m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu c p thảu ké
ꞌt ng cá m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ch ng
sôm chaư ꞌlưạk au song ꞌchái cuông m t sau, ꞌchạư pay cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô ꞌtoi
ꞌtan Pôn kéng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t. ꞌT ng song ꞌchái ꞌnị ꞌcọ pên phủ ꞌnưng cuông
phủ c c sau, phủ ꞌnưng ꞌchư Du‑đa, ꞌchư máư ꞌva Ba‑ꞌsa‑ba, phủ ꞌnưng ꞌchư
ꞌSi‑ꞌla. 23 M t ꞌlam ꞌchạư páo kháo c p thảu ké đảy tẻm sư hảư sau kh m pay,
ꞌmí ꞌquám ꞌva ꞌsướng ꞌnị:
“ꞌSúm khỏi ꞌmen phủ ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu kéng ꞌpứng thảu ké,
ꞌsúm khỏi pên ꞌpi ꞌnọng ꞌpứng ꞌtan, so ꞌmí ꞌquám ꞌmá dử dam tham kháo ha
ꞌpi ꞌnọng ꞌc n táng ꞌph n n ng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, tỉnh ꞌSi‑ꞌlia kéng tỉnh Ki‑ꞌli‑kia.
24 ꞌSúm khỏi đảy ꞌnghín kháo ꞌva, ꞌmí ꞌsán ꞌc n n ng ꞌsúm khỏi đảy ók pay
ꞌvạu ꞌnéo nhủng chaư hảư ꞌpi ꞌnọng, ăn ꞌnị sau hák ók pay ꞌló báu ꞌmen ꞌsúm
khỏi ꞌchạư sau pay cá đaư. 25 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ch ng ꞌpọm chaư căn
sôm chaư ꞌlưạk au kỉ ꞌc n tang nả ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng, ꞌpọm c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t
kéng ꞌtan Pôn, song ꞌtan ꞌnị ꞌmen phủ ꞌháu ꞌhặc ꞌpéng. 26 Song ꞌtan ꞌnị báu tiák
săng ꞌl m ꞌmo ꞌpưa ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu.
27 ꞌSúm khỏi ch ng ꞌchạư ꞌtan Du‑đa kéng ꞌtan ꞌSi‑ꞌla ꞌmá tó nả
ꞌt c p ꞌpi
ꞌnọng ꞌtoi ꞌquám ꞌvạu n ng baư sư ꞌsúm khỏi tẻm ꞌmá ꞌnị. 28 Chảu Khuôn Saư
c p ꞌsúm khỏi sôm chaư báu é hảư ꞌpi ꞌnọng háp n c ꞌsứa nả ꞌviạk ꞌchọ ꞌvện
sia ꞌnị: 29 ꞌPi ꞌnọng ꞌnhá kin ꞌchương ꞌsớ ꞌthớn théng pom, ꞌnhá kin ꞌlượt, ꞌnhá
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kin nhứa s t ꞌhặt ꞌcó tai [báu ꞌmí ꞌlượt ók], ꞌnhá ꞌdệt phít ꞌlu ng ꞌnhính ꞌchái,
ꞌva ꞌpi ꞌnọng ník ꞌvện sia đảy ꞌsướng ꞌnị ch ng ꞌchí đi. So ꞌch m ꞌmuôn s ng ꞌlá
ꞌpi ꞌnọng.”
30 ꞌMưa m t tang nả páy ꞌlá pay ꞌlẹo ch ng au căn ꞌti u ꞌtáng pay cá ꞌmướng
Ăn‑ti‑ô, pay ꞌhọt ꞌlẹo ꞌcọ khék au m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá ꞌsúm căn,
dao sư ꞌnặn hảư ꞌsúm ꞌh m sau. 31 ꞌMưa sau án sư ꞌlẹo hên pên ꞌquám đi pản
m c ꞌpúa chaư, sau ꞌcọ au căn ꞌmuôn ꞌmớng.
32 ꞌTan Du‑đa kéng ꞌtan ꞌSi‑ꞌla ꞌcọ pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, sau ꞌmí
lai ꞌquám bók son, pản ꞌpúa ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng
Ăn‑ti‑ô ꞌnặn hảư m n chaư ꞌchưa khửn tứm. 33 Song ꞌtan ꞌdặng dú n ng h n
đảy ꞌdan ꞌnưng, ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ch ng páy ꞌlá cóp ꞌphái s ng
sau ꞌcứn ꞌmứa ha phen phủ ꞌchạư sau ꞌmá ꞌnặn. 35 Hák ꞌva ꞌtan Pôn kéng ꞌtan
Ba‑ꞌna‑b t lỏ ꞌnh ng dú n ng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, song ꞌtan sau ꞌhuôm c p lai ꞌpi
ꞌnọng ꞌcọ đảy bók son kéng páo ꞌquám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom.
Pôn kéng Ba‑ꞌna‑b t béng ꞌtáng ók sia căn
36 Lăng

ꞌmá đảy kỉ ꞌdan, ꞌtan Pôn ch ng chướng ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌva, “ꞌHáu
ꞌpá căn ꞌcứn pay dam ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌmướng ꞌti ꞌháu ꞌkhới đảy pay páo ꞌquám
ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌnặn, ꞌkhạy ꞌnị ꞌháu ꞌchí đảy pay bớng sau kin dú
ꞌnéo đaư é.”
37 ꞌTan Ba‑ꞌna‑b t ng m é au ꞌtạo Dô‑ꞌhăn, khék ꞌva ꞌMa‑ꞌla‑cô ꞌnặn pay ꞌtoi.
38 Hák ꞌva ꞌtan Pôn lỏ ng m báu pên au pay, ꞌpưa ꞌva ꞌmưa cón ꞌnặn, ꞌtạo
ꞌMa‑ꞌla‑cô đảy ꞌváng ꞌviạk ꞌchoi song ꞌtan n ng tỉnh Păm‑ꞌphi‑ꞌlia, báu cứ
chaư ꞌdệt ꞌviạk ꞌtoi sau. 39 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan Pôn c p ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ꞌdi n phít
căn n c, ch ng páy căn pay ꞌc n ꞌtáng, ꞌtan Ba‑ꞌna‑b t ch ng au ꞌtạo ꞌMa‑ꞌla‑cô
khảu ꞌhứa pay ꞌtoi, khảm ꞌnặm b pay cá đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ. 40 ꞌTan Pôn
lỏ ꞌlưạk au ꞌtan ꞌSi‑ꞌla pay ꞌtoi, ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ ꞌmọp dao
sau hảư ꞌTan chảu phớng ꞌdứa bun au. 41 ꞌLẹo ꞌtan Pôn ch ng ók ꞌti u ꞌtáng cai
tỉnh ꞌSi‑ꞌlia kéng tỉnh Ki‑ꞌli‑kia pay bók son hảư ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu m n chaư ꞌchưa khửn tứm.
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Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 16.1 –12
ꞌTan Pôn au Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pay ꞌhuôm ꞌtáng
1 ꞌTan

Pôn đảy ꞌti u ꞌtáng pay ꞌhọt ꞌmướng Đê‑ꞌla‑bê kéng ꞌmướng
ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha. ꞌMí phủ ꞌnưng ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchư Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu
dú n ng ꞌmướng ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha. ꞌ m ꞌm n pên ꞌc n ꞌDiu đảy ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu,
ải ꞌm n lỏ pên ꞌc n Ca‑ꞌlịch. 2 ꞌPứng ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng
ꞌmướng ꞌLi‑ꞌsa‑ꞌtha kéng ꞌmướng ꞌI‑cô‑ꞌni‑ôn ꞌnặn ꞌva Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pên ꞌc n đi.
3 ꞌTan Pôn ng m é au ꞌm n pay ꞌtoi. Hák ꞌva ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu dú ph ng ꞌl ꞌnặn
phaư ꞌcọ ꞌhụ ꞌhiạk ải Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pên ꞌc n Ca‑ꞌlịch, ꞌtan Pôn ch ng ꞌdệt ꞌhịt
t t mai hảư Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu sia, ꞌpưa é hảư khảu c p ꞌc n ꞌDiu.
4 M t ꞌtan Pôn ch ng ꞌti u ꞌtáng pay ha ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
lom ꞌmướng, bón đaư ꞌcọ ꞌmọp ꞌchi n ꞌquám s ng ꞌpứng ꞌlam ꞌchạư páo kháo
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu c p ꞌpứng thảu ké n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm đảy ꞌpọm chaư
căn ꞌnặn hảư ꞌpứng phủ ꞌchưa ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám sák ꞌsúm ꞌnặn. 5 ꞌSướng ꞌnặn
ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ m n chaư ꞌchưa khửn tứm, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌmí
ꞌc n ꞌchưa tứm ꞌchu ꞌmự.
Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌtáng hảư m t ꞌtan Pôn
6 ꞌChớ

ꞌnặn Chảu Khuôn Saư hảm báu hảư m t ꞌtan Pôn khảu pay bók ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ n ng tỉnh ꞌA‑ꞌsia. ꞌSướng ꞌnặn m t sau ch ng đảy au căn pay
ꞌtua tỉnh ꞌPhi‑ꞌkhia kéng tỉnh ꞌKha‑ꞌla‑tia. 7 ꞌMưa sau pay ꞌhọt đen ꞌmướng
ꞌMi‑ꞌsia ꞌlẹo, ꞌcọ ha ꞌtáng khảu pay tỉnh Bi‑ꞌthi‑ꞌnia, hák ꞌva Khuôn Saư Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu báu hảư sau khảu pay. 8 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng đảy cai ꞌmướng
ꞌMi‑ꞌsia pay, ꞌlẹo ꞌl ng pay ꞌhọt cá ꞌmướng ꞌThô‑át.
9 ꞌHọt ꞌchớ ꞌt ng ꞌcứn, ꞌtan Pôn ta si ng ꞌhung hên phủ ꞌchái ꞌnưng ꞌc n tỉnh
ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia, dưn dú tó nả đé so ꞌva, “So ꞌtan khảm ꞌmá ꞌchoi ꞌsúm khỏi dú
tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia đé ꞌná.”
10 ꞌMưa ꞌtan Pôn ta si ng ꞌhung hên ꞌsướng ꞌnặn, ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌva
Chảu Pua ꞌPhạ đảy khék au pay páo kháo đi ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu cá tỉnh
ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia, ꞌsúm khỏi ch ng ha ꞌtáng ꞌchí khảm pay ngay. 11 Khảu ꞌhứa
n ng ꞌmướng ꞌThô‑át ꞌlẹo ꞌlong ꞌsư pay sú đon ꞌSa‑ꞌmô‑ꞌtha‑kê. ꞌMự lăng ꞌcọ
ꞌlong pay ꞌhọt ꞌta ꞌhứa ꞌmướng ꞌNê‑a‑pô‑ꞌli. 12 ꞌLẹo ꞌsúm khỏi ch ng ꞌnhang
pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi. ꞌMướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi pên ꞌmướng nháư ꞌnưng
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n ng ph ng ꞌl ꞌnặn cuông tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia, ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi khửn c p
ꞌmướng Lôm. ꞌSúm khỏi đảy ꞌdặng dú h n kỉ ꞌmự.
13 ꞌHọt ꞌmự ꞌdặng ꞌc m khong ꞌc n ꞌDiu, ꞌsúm khỏi ch ng đảy ók ꞌnọk pák
tu ꞌmướng pay cá ꞌhím ꞌnặm, ng m ꞌva dú h n ꞌchí ꞌpọ bón ꞌc n ꞌDiu vảy so
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌdi n ꞌnăng ꞌt bók son ꞌpứng phủ ꞌnhính
ꞌmá ꞌh m căn dú h n. 14 ꞌPứng phủ ꞌnhính ꞌph ng dú h n ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌchư
ꞌLi‑đia ꞌc n ꞌmướng ꞌThua‑tê‑ꞌla, pên ꞌc n ꞌcạ khai phải si tím, ꞌnáng pên phủ
ꞌhụ vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌChớ ꞌnặn ꞌTan chảu khay m c khay chaư hảư
ꞌnáng đảy ꞌph ng ꞌquám ꞌtan Pôn bók son ꞌnặn. 15 ꞌNáng ꞌt ng cá ꞌchúa ꞌhướn
ꞌdi n đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma. ꞌLẹo ꞌnáng ꞌcọ đảy cáo ꞌmới ꞌsúm khỏi, “ꞌVa
ꞌpứng ꞌtan bớng hên khỏi đảy pông chaư ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu ꞌtẹ, so
ꞌmới ꞌmá ꞌdặng dam ꞌhướn khỏi đé ꞌnớ.” ꞌNáng ꞌmới lai ꞌcọ thiêng báu đảy,
ꞌsúm khỏi ch ng đảy ꞌdặng.
ꞌTan Pôn c p ꞌtan ꞌSi‑ꞌla ꞌchọ p t khảu ꞌtú
16 ꞌMí

ꞌmự ꞌnưng, ꞌsúm khỏi đang pay bón vảy so Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌdi n ꞌpọ
sao ꞌchạư phủ ꞌnưng chu p phi ꞌtứ, ꞌm n ꞌhụ si ng ꞌmó ha ꞌngớn đảy lai hảư
ꞌpứng phủ c c ꞌm n. 17 Sao ꞌchạư phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌtoi lăng ꞌtan Pôn c p ꞌsúm
khỏi pay, ꞌt ng pay ꞌt ng khék ꞌva, “ꞌPứng ꞌtan ꞌnị ꞌmen phủ ꞌchạư ꞌviạk Chảu
Pua ꞌPhạ Phủ Sung Sút, đảy ꞌmá páo kháo ꞌlu ng ꞌtáng khói sia báp ꞌsội hảư
ꞌc n ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi ꞌháu ꞌnớ.”
18 ꞌM n khék ꞌsướng ꞌnặn ꞌmá đảy lai ꞌmự. ꞌTan Pôn ꞌdi n n c chaư lai, ch ng
pín nả pay bók phi ꞌnặn ꞌva, “ꞌToi ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌháu bók
hảư ꞌmứng ók sia ꞌm n.” Tô phi ꞌdi n ók sia ꞌm n ngay.
19 ꞌPứng phủ c c ꞌm n hên ꞌva báu ꞌmí ꞌlu ng đaư ꞌchí ha đảy ꞌngớn n ng
ꞌm n ꞌlẹo, ch ng p t au ꞌtan Pôn kéng ꞌtan ꞌSi‑ꞌla, ꞌlạk ꞌt ng au sau pay tó
nả m t án ꞌnhá téng đa ꞌmướng bón ꞌc n ꞌmá ꞌh m, 20 khảu pay ꞌhọt m t
án ꞌnhá ꞌlẹo b c ꞌquám sáư sau ꞌva, “Song ꞌc n ꞌnị pên ꞌph n ꞌc n ꞌDiu, sau
ꞌmá ꞌdệt ꞌn n ꞌnướng n ng ꞌmướng ꞌháu. 21 Sau ꞌmá páo ꞌhịt ꞌkhóng ăn phít
ꞌlu ng ꞌtáng, ꞌnéo ꞌc n Lôm ꞌháu báu ꞌchọ ꞌhặp au, ꞌdệt ꞌtoi báu đảy.”
22 ꞌSướng ꞌnặn dên ꞌpay ꞌcọ ꞌpá căn lủm sáư song ꞌtan sau, m t án ꞌnhá ch ng
bók hảư chík ꞌchương ꞌnung sau sia ꞌlẹo au ꞌmạy ꞌtặp sau. 23 ꞌMưa ꞌtặp đảy lai
bát ꞌlẹo, ꞌcọ au song ꞌtan khảu sáư ꞌtú ꞌvạy, bók hảư ꞌc n đu ꞌhướn ꞌtú phảu
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các ꞌvạy hảư đi. 24 ꞌC n đu ꞌhướn ꞌtú ꞌnghín ꞌquám s ng ꞌnéo ꞌnặn ꞌdi n săng
sau ꞌvạy n ng hỏng cuông, ꞌt ng ꞌc m tin sau ꞌvạy.
25 Cang ꞌcứn ꞌmá, ꞌtan Pôn c p ꞌtan ꞌSi‑ꞌla ꞌcọ vảy so ꞌt ng kh p sỏng ꞌnhó
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpứng ꞌc n ꞌtú ꞌcọ au căn ꞌph ng dú. 26 ꞌL m báu ꞌlé săng ꞌdi n
ꞌmí phén đin nưng ꞌhéng khửn, ꞌpựn ꞌhướn ꞌtú ꞌcọ chao ꞌsa‑ꞌnăn ꞌphướn. Pák tu
hỏng ꞌtú ꞌdi n khay pứng ók m t, ꞌchưạk sỏi phúk ꞌchu ꞌc n ꞌvạy ꞌcọ lút ók sia.
27 ꞌC n đu ꞌhướn ꞌtú ꞌhụ ꞌmưa ꞌc n ꞌmá, ꞌlé hên ꞌpứng pák tu khay pứng dú,
ng m ꞌva ꞌc n ꞌtú ꞌtéo ꞌpai pay sia ꞌlẹo, ꞌdi n thót đáp ók ꞌchí khả chảu ꞌmo
tai sia. 28 ꞌTan Pôn hên ꞌsướng ꞌnặn ꞌdi n khék khửn ꞌva, “ꞌNhá ꞌdệt ꞌhại hảư
ꞌl m ꞌmo chảu ꞌnớ, ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌnh ng dú nỉ m t ꞌchu ꞌc n ꞌló.”
29 ꞌC n đu ꞌhướn ꞌtú ch ng khék ꞌc n au ꞌlén ꞌmá ꞌlẹo ꞌlen khảu pay bớng,
dản s n ꞌlạy ꞌl ng tó nả ꞌtan Pôn c p ꞌtan ꞌSi‑ꞌla, 30 ꞌlẹo ꞌpá ꞌt ng song ꞌtan ók
ꞌmá ch ng tham ꞌva, “ꞌPứng ꞌtan ꞌhới, khỏi ꞌchọ ꞌdệt ꞌnéo đaư ch ng ꞌchí khói
sia báp ꞌsội đảy ꞌl ?”
31 Song ꞌtan ch ng tóp ꞌm n ꞌva, “Hảư pông chaư ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom, chảu ch ng ꞌchí đảy khói sia báp ꞌsội, ꞌt ng cá ꞌchúa ꞌhướn chảu
ꞌcọ ꞌsướng điêu.”
32 Sau ch ng bók kháo ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom hảư ꞌc n đu ꞌhướn
ꞌtú ꞌt ng cá ꞌchúa ꞌhướn ꞌm n ꞌph ng. 33 ꞌChớ điêu cuông ꞌcứn ꞌnặn, ꞌc n đu
ꞌhướn ꞌtú đảy au sau pay su i pák bát, ꞌm n c p ꞌchúa ꞌhướn ꞌdi n ꞌdệt ꞌhịt
b p‑ti‑sa‑ꞌma sia ngay. 34 ꞌC n đu ꞌhướn ꞌtú ꞌcọ ꞌdi n ꞌpá song ꞌtan ꞌmứa ꞌhướn
kin khảu kin ꞌnặm. ꞌT ng cá ꞌchúa ꞌhướn đảy ꞌchưa au Chảu Pua ꞌPhạ, sau ꞌcọ
ꞌnghín ꞌmuôn ꞌmớng lai.
35 Tứn ꞌchạu ꞌmá, m t án ꞌnhá ch ng ꞌchạư ꞌc n lính pay bók ꞌc n đu ꞌhướn
ꞌtú hảư pói song ꞌc n ꞌnặn ók sia. 36 ꞌC n đu ꞌhướn ꞌtú ch ng au ꞌquám ꞌnị pay
ꞌvạu sáư ꞌtan Pôn ꞌva, “M t án ꞌnhá s ng hảư khỏi pói ꞌpứng chảu ꞌlẹo lo,
ꞌkhạy ꞌpứng chảu ch ng ꞌcoi pay đi ꞌnớ.”
37 Hák ꞌva ꞌtan Pôn ꞌdi n thiêng ꞌquám sia, ꞌvạu tóp hảư m t ꞌc n lính ꞌchạư
ꞌmá ꞌnặn ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌcọ pên dên ꞌpay ꞌph n ꞌc n Lôm ꞌlẹo, ꞌnh ng báu ꞌh
đảy ta ꞌván săng, m t án ꞌnhá ꞌcọ ꞌtặp ti ꞌsúm khỏi tó nả ꞌc n ꞌt ng lai, ꞌlẹo
ꞌnh ng au ꞌsúm khỏi khảu sáư ꞌtú ꞌvạy máư, ꞌkhạy lỏ ꞌchí ꞌmá ꞌlặc pói ꞌsúm
khỏi ók pay sia ꞌsịn a, ꞌdệt ꞌnéo ꞌnị báu đảy, ꞌchọ bók hảư chảu tô m t án ꞌnhá
ꞌmá pói ꞌsúm khỏi ók ch ng ꞌmen.”
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38 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌpứng ꞌc n lính ch ng au ꞌquám ꞌtan Pôn ꞌcứn ꞌmứa ꞌvạu. ꞌChớ
m t án ꞌnhá đảy ꞌnghín ꞌva song ꞌtan sau pên dên ꞌpay ꞌph n ꞌc n Lôm ꞌdi n
đủng t c chaư, ꞌhụ ꞌva đảy ꞌdệt phít ꞌlẹo. 39 M t án ꞌnhá ch ng au căn pay đé
so song ꞌtan, pói sau ók sia ꞌtú ꞌlẹo ꞌcọ so hảư sau ꞌpai ók pay sia ꞌmướng.
40 Song ꞌtan sau đảy ók ꞌtú ꞌlẹo ch ng pay ha ꞌhướn ꞌnáng ꞌLi‑đia, ꞌpọ ꞌpi ꞌnọng
phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌmí ꞌquám pản ꞌpúa chaư ꞌpi ꞌnọng ꞌlẹo ch ng ók pay.

17

ꞌViạk ꞌn n ꞌnướng n ng ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn
1M

t ꞌtan Pôn đảy au căn ꞌti u ꞌtáng pay cai ꞌmướng Ăm‑ꞌphi‑pô‑ꞌli
c p ꞌmướng ꞌA‑pô‑ꞌlô‑ꞌni, ꞌlẹo ch ng pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn, dú
h n ꞌcọ ꞌmí ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu. 2 ꞌTan Pôn ch ng khảu pay ꞌsúm c p ꞌc n
ꞌDiu ꞌsướng ꞌlớng ꞌkhới ꞌdệt bón ứn ꞌmá. Cuông sam ꞌmự ꞌdặng ꞌtan đảy au
khỏ ꞌquám n ng ꞌpặp ꞌchi n théng ꞌmá ꞌt c p sau, 3 ꞌchị bók hảư sau ꞌhụ
ꞌquám ꞌmen ꞌva Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnặn hák ꞌchọ báp ꞌmo, tai pay ꞌlẹo ꞌcọ đảy ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá. ꞌTan Pôn ꞌvạu tó pay máư ꞌva, “ꞌGiê‑ꞌsu phủ khỏi páo hảư ꞌpi ꞌnọng
ꞌt ng lai ꞌhụ ꞌnị lỏ ꞌmen Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnặn lo.”
4 Cuông m t sau ꞌmí ꞌsán ꞌc n ꞌDiu đảy ꞌchưa, ꞌlẹo ꞌhuôm ꞌtáng ꞌtan Pôn c p
ꞌtan ꞌSi‑ꞌla, ꞌt ng cá lai ꞌc n Ca‑ꞌlịch phủ ꞌhụ vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ kéng lai
ꞌnáng nủ ꞌme. 5 ꞌMưa ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu phủ báu ꞌchưa hên ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌdi n
ꞌmí chaư hơng ꞌch ng ꞌtan Pôn c p ꞌtan ꞌSi‑ꞌla, ch ng pay chướng ꞌchứa au
ꞌpứng ꞌc n ác chan ꞌpán ꞌhại n ng bón ꞌc n ꞌmá ꞌhạu ꞌmá ꞌh m, ꞌnhu n au
dên ꞌpay có cuôn ꞌhại khửn n ng cuông ꞌmướng. Sau ch ng đủm khảu pay
ꞌhướn phủ ꞌnưng ꞌchư Da‑ꞌsôn, sáo p t au ꞌtan Pôn kéng ꞌtan ꞌSi‑ꞌla ók ꞌmá tó
nả dên ꞌpay. 6 Hák ꞌva sáo báu hên song ꞌtan, sau ꞌdi n p t au Da‑ꞌsôn kéng
kỉ ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌlạk ꞌt ng au pay ha ꞌpứng án ꞌnhá téng
đa ꞌmướng ꞌlẹo khék ꞌhọng ꞌva, “Pôn c p ꞌSi‑ꞌla phủ đảy ꞌdệt nhủng nhao hảư
ꞌtua bản ꞌtua ꞌmướng, ꞌkhạy sau ꞌcọ ꞌmá ꞌhọt ꞌnị ꞌlẹo. 7 Da‑ꞌsôn đảy tỏn ꞌhặp au
sau ꞌvạy n ng ꞌhướn ꞌm n. M t sau phaư ꞌcọ ꞌdệt phít tó ꞌquám s ng khong
Cai‑ꞌsa,* ꞌhiạk ꞌva ꞌmí pua phủ ứn ꞌchư ꞌGiê‑ꞌsu.”
8 Dên ꞌpay c p ꞌpứng án ꞌnhá đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌnặn ꞌdi n ꞌpá căn ꞌhọn ꞌhún
ꞌtún chaư khửn. 9 ꞌPứng án ꞌnhá hảư m t Da‑ꞌsôn au ꞌngớn ꞌmá tháy ꞌlẹo ꞌcọ
pói sau pay.
17:7 Cai‑ꞌsa, mai ꞌva, pua ꞌmướng Lôm.
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10 ꞌHọt

ꞌchớ ꞌt ng ꞌcứn, ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa ꞌdi n hảư ꞌtan Pôn c p ꞌtan
ꞌSi‑ꞌla ꞌpai ók pay cá ꞌmướng Bê‑ꞌloi‑a sia. Pay ꞌhọt ꞌlẹo song ꞌtan ꞌcọ khảu pay
bók son n ng ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu. 11 ꞌPứng ꞌc n ꞌDiu n ng ꞌmướng ꞌnị ꞌhén
ꞌmí chaư quảng ꞌsứa ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu n ng ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn, sau ꞌmuôn
ꞌmớng chaư ꞌph ng au kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌmự đaư sau ꞌcọ ꞌmặc bớng n ng
ꞌpặp ꞌchi n théng, ꞌpưa é ꞌhụ ꞌva, kháo ꞌtan Pôn páo ꞌnặn ꞌmen ꞌtẹ ꞌhứ báu.
12 ꞌSướng ꞌnặn ꞌcọ ch ng ꞌmí lai ꞌc n ꞌDiu ꞌchưa. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌmí lai ꞌnáng nủ ꞌme
ꞌc n Ca‑ꞌlịch kéng lai phủ ꞌchái ꞌc n Ca‑ꞌlịch ꞌcọ đảy ꞌmá ꞌchưa pék căn.
13 ꞌMưa ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu dú n ng ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn ꞌnghín kháo ꞌva, ꞌtan
Pôn đảy páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌmướng Bê‑ꞌloi‑a, sau ch ng pay
ꞌnhu n au dên ꞌpay ꞌdệt ꞌn n ꞌnướng khửn n ng bón ꞌnặn máư. 14 M t ꞌpi
ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌdi n bók hảư ꞌtan Pôn ꞌpai ók pay cá ꞌhím
ꞌnặm b , hák ꞌva ꞌtan ꞌSi‑ꞌla c p Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu lỏ ꞌnh ng dú n ng ꞌmướng
Bê‑ꞌloi‑a. 15 ꞌPứng phủ s ng ꞌtan Pôn pay ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌpá ꞌtan pay ꞌtạu ꞌhọt
ꞌmướng ꞌA‑ꞌthen ꞌlẹo ꞌcứn ꞌmá, ꞌtan Pôn s ng ꞌquám bók hảư ꞌSi‑ꞌla c p
Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu pay ha ꞌv n ꞌto đaư ꞌvén đi.
ꞌTan Pôn bók son ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌmướng ꞌA‑ꞌthen
16 Cuông

ꞌchớ ꞌtan Pôn ꞌnh ng dú n ng ꞌmướng ꞌA‑ꞌthen thả ꞌSi‑ꞌla kéng
Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu ꞌnặn, ꞌcọ hên ꞌmướng ꞌnặn têm ꞌto hún ꞌthớn théng pom, ꞌtan
ꞌcọ ꞌhún chaư lai. 17 ꞌTan ꞌlớng khảu ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu, ꞌt c p sau kéng
ꞌc n táng ꞌph n phủ ꞌhụ vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌMự đaư ꞌtan ꞌcọ pay ha
bón ꞌc n ꞌmá ꞌh m, ꞌpọ phủ đaư ꞌtan ꞌcọ ꞌt c p sau nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
18 ꞌChớ ꞌtan đang páo kháo đi nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌt ng cá ꞌviạk ꞌpứng ꞌc n
tai pay ꞌlẹo ꞌchí ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn, ꞌdi n ꞌmí kỉ ꞌc n phái Ê‑pi‑cu‑ꞌliêu c p
phái ꞌSa‑tô‑i‑cô ꞌmá ꞌpọ ꞌtan. ꞌMí ꞌc n ꞌcọ pák đu ꞌngai ꞌtan ꞌva, “ꞌKhạy bả ꞌvạu
lai ꞌnặn ꞌm n ꞌnh ng é ꞌvạu săng máư?” ꞌMí ꞌc n ꞌcọ ꞌva, “ꞌM n ꞌchí ꞌmá páo
ꞌquám ꞌthớn théng ꞌph n ꞌc n ứn ꞌsứ ꞌl .”
19 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng au ꞌtan Pôn pay ha m t ꞌc n téng bản đa ꞌmướng,
ꞌlẹo phen au pay ꞌnặn ch ng tham ꞌva, “ꞌQuám bók son máư ꞌtan ꞌvạu ꞌnặn, so
bók hảư ꞌsúm khỏi ꞌhụ é. 20 ꞌSúm khỏi đảy ꞌnghín ꞌtan au ꞌquám bók son ꞌnéo
lák ꞌmá ꞌvạu. ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ꞌcọ é ꞌhụ ꞌquám ꞌnặn mai ꞌva săng.”
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21 Sau

tham ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌpưa ꞌc n ꞌmướng ꞌA‑ꞌthen kéng ꞌc n ứn dú h n
ꞌchớ váng phaư ꞌcọ ꞌmặc ꞌvạu ꞌmặc ꞌph ng nả ꞌviạk ꞌnéo máư thôi. 22 ꞌTan Pôn
ꞌcọ ꞌdi n dưn khửn tó nả cáo c p m t ꞌc n téng bản đa ꞌmướng ꞌnặn ꞌva, “ꞌPi
ꞌnọng ꞌmướng ꞌA‑ꞌthen ꞌhới, khỏi hên, báu ꞌva ăn đaư ꞌpứng ꞌtan ꞌcọ pên ꞌc n
au chaư sáư ꞌtẹ ꞌtoi nả ꞌviạk vảy ꞌháu ꞌpứng ꞌthớn théng. 23 ꞌChớ khỏi cai pay
ꞌmá n ng ꞌmướng ꞌnị ꞌcọ đảy bớng hên ꞌnéo ꞌpứng ꞌtan vảy ꞌháu ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌcọ
hên ꞌpán ꞌsớ ꞌnưng tẻm ꞌvạy ꞌva, ‘Vảy ꞌsớ ꞌthớn théng phủ ꞌnh ng báu ꞌh ꞌhụ.’
ꞌKhạy ꞌnị ꞌthớn théng phủ ꞌpứng ꞌtan báu ꞌh ꞌhụ hák ꞌva cứ vảy ꞌsớ ꞌnặn ꞌmen
ꞌthớn théng khỏi đang au ꞌmá bók son ꞌnị lo. 24 Chảu Pua ꞌPhạ phủ sảng phén
đin kéng ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo dú cuông h n, ꞌnặn lo pên Chảu ꞌphạ Chảu đin.
ꞌTan chảu báu đảy kin dú n ng ꞌhướn ꞌsớ ꞌc n ꞌmướng ꞌlum t ng ꞌvạy cá đaư.
25 Chảu Pua ꞌPhạ báu thả hảư ꞌc n ꞌkhớng ha săng hảư. ꞌTan chảu phủ hảư
ꞌc n ꞌháu ꞌt ng cá ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú, ꞌmí ꞌl m ha chaư, kéng ꞌmí ꞌchu sính
ꞌchu ꞌnéo. 26 ꞌTan chảu hảư ꞌchu ꞌph n ꞌc n ók ꞌmá n ng phủ điêu hảư dú ꞌtua
phén đin ꞌmướng ꞌlum. ꞌTan chảu ꞌcọ téng ꞌvạy cón hảư ꞌph n ꞌc n m n ꞌdứn
hơng ꞌto đaư, ꞌchí ꞌchọ dú bón đaư. 27 ꞌTan chảu téng hảư ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌpưa
hảư ꞌc n sáo ha, áo ꞌva ꞌchí sáo ha hảư ꞌpọ ꞌTan chảu. ꞌMen ꞌtẹ ꞌTan chảu
báu đảy dú đ c sia ꞌháu ꞌchu ꞌc n cá đaư, 28 ꞌpưa ꞌva ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ ꞌháu
ch ng đảy pên ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú pay ꞌmá đảy, ꞌcọ ꞌsướng ꞌsán ꞌc n n ng
cuông ꞌpứng chảu đảy ꞌchang b c ꞌvạu ꞌva,
‘ꞌC n ꞌháu phaư ꞌcọ ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ đảy p n ló ók ꞌmá.’
29 ꞌVa Chảu Pua ꞌPhạ p n ló ꞌc n ꞌháu ók ꞌmá, ꞌháu ꞌcọ báu ꞌchọ ꞌtứ ꞌva ꞌTan
chảu pên ꞌsướng ꞌngớn ꞌc m, tón đán phủ pên ꞌchang ꞌdệt hún ꞌhang ꞌcuột p n
ꞌdệt hún ꞌthớn théng khửn ꞌvạy vảy ꞌsớ. 30 ꞌMưa pang cón, ꞌc n ꞌmướng ꞌlum
ꞌháu báu ꞌh ꞌhụ ꞌhọt, báu ꞌh ng m thơng, ꞌTan chảu ꞌcọ báu ng m ꞌquám
săng hảư ꞌháu. ꞌKhạy ꞌnị ꞌTan chảu bók hảư ꞌc n ꞌt ng cá, ꞌtua ꞌchu bón, ꞌváng
sia ꞌnéo ꞌtáng báp ꞌsội, 31 ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng ꞌmự ꞌnưng ꞌvạy,
ꞌchí hảư phủ ꞌTan chảu téng ꞌmá sét ꞌván ꞌc n phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌmen. ꞌTan chảu ch ng ꞌdệt mai hảư phủ ꞌnị tai pay ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá
ꞌvạy pên chứng hảư ꞌchu ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌhụ hên ꞌva phủ ꞌnị pên phủ ꞌchí
ꞌmá sét ꞌván.”
32 M t ꞌc n téng bản đa ꞌmướng đảy ꞌnghín ꞌtan Pôn ꞌvạu ꞌhọt ꞌviạk tai pay
ꞌlẹo ꞌchí ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, ꞌSán ꞌc n ꞌvạu si t suôi ꞌtan. ꞌSán ꞌc n lỏ ꞌva, ꞌtưa
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nả é ꞌph ng ꞌtan ꞌvạu ꞌhọt ꞌviạk ꞌnặn máư. 33 ꞌLẹo ꞌtan Pôn ch ng ók pay
sia m t sau. 34 Hák ꞌmí kỉ ꞌc n đảy ꞌmá ꞌhuôm ꞌtáng ꞌtan, sau ꞌcọ ꞌdi n au
chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. Cuông ꞌpứng ꞌc n ꞌchưa, ꞌmí ꞌtan Đi‑ô‑ꞌni‑ꞌsi‑ô pên
phủ ꞌnưng n ng m t ꞌc n ꞌván ꞌviạk ꞌnặn. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌmí phủ ꞌnhính ꞌnưng ꞌchư
Đa‑ꞌma‑ꞌli c p phủ ứn ꞌcọ au căn ꞌmá ꞌchưa.

18

ꞌTan Pôn dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌlin‑ꞌthô
1 Lăng

ꞌmá, ꞌtan Pôn đảy ók ꞌmướng ꞌA‑ꞌthen pay cá ꞌmướng
Cô‑ꞌlin‑ꞌthô. 2 ꞌTan ꞌpọ ꞌc n ꞌDiu phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ki‑ꞌla, pên ꞌc n
ꞌmướng Pôn‑tô, ꞌmía ꞌchư Pi‑ꞌsa‑ki‑ꞌla, phua ꞌmía sau hính ꞌnhại ꞌmá té cá phén
đin ꞌI‑ta‑ꞌli, ꞌpưa ꞌva pua Ca‑ꞌla‑đia đảy ók ꞌquám s ng hảư ꞌc n ꞌDiu ꞌpai ók
sia ꞌmướng Lôm m t.* ꞌTan Pôn ch ng pay ha sau. 3 Phua ꞌmía sau pên ꞌchang
ꞌdệt túp phải ꞌsướng điêu ꞌtan Pôn, ꞌsướng ꞌnặn ꞌtan ch ng ꞌdặng dú n ng sau,
ꞌdệt ꞌviạk ꞌtoi căn. 4 ꞌChu ꞌmự ꞌdặng ꞌc m ꞌtan Pôn ꞌcọ khảu pay ꞌt bók son
n ng cuông ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu, chướng ꞌchứa sau kéng ꞌc n Ca‑ꞌlịch khảu
ꞌmá ꞌchưa.
5 ꞌMưa ꞌtan ꞌSi‑ꞌla c p ꞌtạo Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu ꞌmá té tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia ꞌlẹo, ꞌtan
Pôn ꞌmí ꞌto ꞌkhớng nả ꞌviạk páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, nh n pên chứng páo
hảư ꞌc n ꞌDiu ꞌhụ ꞌva, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌtẹ. 6 ꞌChớ ꞌc n ꞌDiu
kh t khoang ꞌt ng pák đu ꞌngai, ꞌtan Pôn ꞌcọ ꞌpứ sửa sáư pên ꞌnéo báu sôm
chaư sau, “Khỏi đảy ꞌmá bók ꞌlẹo su ꞌcọ báu ꞌchưa, ꞌkhạy hảư ꞌtội ꞌchọ tai t c
sáư hua su, t ng té ꞌnị pay nả, khỏi ꞌchí pay bók son ꞌc n táng ꞌph n thôi.”
7 ꞌTan Pôn ch ng ꞌpai ók sia ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu ꞌlẹo khảu pay [bók son] dú
n ng ꞌhướn ꞌtan Ti‑ô Du‑ꞌsa‑tô pên ꞌc n ꞌhụ vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌhướn
ꞌm n dú ꞌkém sảng ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu. 8 ꞌLẹo ꞌtan Ki‑ꞌsa‑pô phủ pên c c
ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu, ꞌt ng cá ꞌchúa ꞌhướn ꞌtan ꞌmá ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom. Lai ꞌc n ꞌmướng Cô‑ꞌlin‑ꞌthô đảy ꞌph ng ꞌquám ꞌtan Pôn bók son
ꞌlẹo sau ꞌcọ au căn ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ch ng ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma.
9–10 ꞌMí ꞌcứn ꞌnưng, ꞌtan Pôn ta si ng ꞌhung hên ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom
ꞌmá bók ꞌva, “ꞌNọng ꞌnhá ꞌpu n dản săng ꞌnớ. ꞌHáu dú c p ꞌnặp pheng ꞌnọng,
báu ꞌmí phaư ꞌchí tó ꞌs n ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌnọng đảy, ꞌpưa ꞌva ꞌc n ꞌháu n ng
ꞌmướng ꞌnị ꞌcọ ꞌmí lai. Hảư ꞌnọng bók son sau tó pay, ꞌnhá ꞌdặng.”
18:2 ꞌMướng Lôm pên ꞌmướng luông phén đin ꞌI‑ta‑ꞌli.
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11 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌtan Pôn ch ng dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌlin‑ꞌthô đảy pi ꞌnưng
h c bươn, bók ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ hảư dên ꞌpay ꞌmướng ꞌnặn ꞌph ng.
12 Pang án ꞌnhá ꞌKha‑ꞌli‑ôn khửn téng đa tỉnh ꞌA‑ꞌkha‑da,* ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu
ꞌpọm chaư căn tó ꞌs n ꞌtan Pôn, ꞌdi n p t au ꞌtan pay ha bón ꞌván ꞌviạk, 13 ꞌlẹo
ꞌcọ ha ꞌquám sáư ꞌtan ꞌva, “Phủ ꞌnị ꞌchu n dên ꞌpay vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌnéo phít ꞌlu ng ꞌtáng.”
14 ꞌTan Pôn đang ꞌchí ꞌvạu, án ꞌnhá ꞌKha‑ꞌli‑ôn ꞌdi n ꞌvạu hảư ꞌc n ꞌDiu ꞌva,
“ꞌNéo ꞌc n ꞌDiu su ꞌhới, ꞌva su ꞌchí ꞌvạu ꞌmá ꞌtáng ꞌván ꞌviạk ꞌc n ꞌmí ꞌtội
ꞌhứ ꞌva ꞌc n ꞌdệt ác ꞌhại ꞌló, ꞌcọ ꞌchí hảư khỏi ứt chaư ꞌph ng su ꞌvạu dú. 15 Hák
ăn ꞌnị lỏ pên ꞌviạk ꞌcại thiêng căn n ng khót n ng ꞌchư n ng ꞌquám s ng bók
son ꞌhịt ꞌkhóng su thôi, khỏi ꞌnị ꞌcọ ꞌchí báu pên phủ ta ꞌván hảư su, hảư su
hák pay ta ꞌván căn ꞌnớ.”
16 ꞌLẹo án ꞌnhá ch ng s p ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu ꞌnặn ók pay sia bón ta ꞌván ꞌviạk.
17 Dên ꞌpay ꞌdi n au căn p t ꞌtan ꞌSô‑ꞌsa‑ten phủ pên c c ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu
ꞌnặn ꞌmá ꞌtặp ti tó nả bón ta ꞌván ꞌviạk, án ꞌnhá ꞌKha‑ꞌli‑ôn ꞌcọ báu ki u săng
n ng ꞌpứng ꞌviạk ꞌnặn.
ꞌTan Pôn ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng Ăn‑ti‑ô, ꞌmen ꞌmướng ꞌtan ók pay ꞌnặn
18 ꞌTan

Pôn ꞌdặng dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌlin‑ꞌthô hơng lai ꞌmự, ch ng páy
ꞌlá ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu [pay cá ꞌmướng Kên‑ꞌkhê‑ay]. ꞌMưa
ꞌchớ ꞌnh ng dú n ng ꞌmướng Kên‑ꞌkhê‑ay, ꞌtan ꞌcọ đảy t t phôm sia [ꞌtoi ꞌhịt
ꞌkhóng ꞌc n ꞌDiu] ꞌchớ ꞌdệt ꞌlẹo nả ꞌviạk đảy chao ꞌhẹn tó nả Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌsướng đaư. ꞌLẹo ꞌtan ch ng khảu ꞌhứa khảm ꞌnặm b pay cá tỉnh ꞌSi‑ꞌlia. ꞌTan
ꞌA‑ki‑ꞌla kéng ꞌmía ꞌchư Pi‑ꞌsa‑ki‑ꞌla ꞌcọ pay ꞌtoi. 19 ꞌMưa pay ꞌhọt ꞌmướng
Ê‑ꞌphê‑ꞌsô ꞌlẹo ꞌtan Pôn ꞌcọ páy ꞌlá phua ꞌmía sau n ng ꞌmướng ꞌnặn. ꞌTan
lỏ khảu pay ꞌt bók son ꞌc n ꞌDiu n ng ꞌhướn ꞌsúm sau. 20 ꞌPứng sau ꞌmới
ꞌtan ꞌdặng n ng s c ꞌdan đaư cón, hák ꞌtan ꞌcọ ꞌcọp sau sia. 21 ꞌChớ ꞌtan páy ꞌlá
ꞌcọ đảy bók sau, “ꞌVa Chảu Pua ꞌPhạ sôm chaư hảư ꞌmá, khỏi ch ng ꞌchí ꞌcứn
ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng máư ꞌnớ.” ꞌLẹo ꞌtan ꞌcọ khảu ꞌhứa ók ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô pay.
22 ꞌMứa ꞌhọt ꞌta ꞌhứa ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia ꞌlẹo, ꞌtan ꞌdi n ók ꞌmứa dam tham
kháo m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu [n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm]. ꞌLẹo ch ng
ók pay cá ꞌmướng Ăn‑ti‑ô.
18:12 ꞌMướng Cô‑ꞌlin‑ꞌthô ꞌmen ꞌmướng ꞌnưng khửn c p tỉnh ꞌA‑ꞌkha‑da.
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23 ꞌTan

Pôn ꞌdặng dú n ng ꞌmướng Ăn‑ti‑ô đảy kỉ ꞌdan ꞌlẹo ꞌcọ ók pay cá tỉnh
ꞌKha‑ꞌla‑tia kéng tỉnh ꞌPhi‑ꞌkhia, ꞌlẹo pay bók son lom ꞌmướng hảư ꞌpứng ꞌc n
ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu m n chaư ꞌchưa khửn tứm.
Nả ꞌviạk ꞌtan ꞌA‑pô‑ꞌlô
24 ꞌMí

ꞌc n ꞌDiu phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑pô‑ꞌlô, pên ꞌc n ꞌmướng ꞌA‑ꞌlệc‑ꞌsăn‑đia,
đảy pay ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô, ꞌtan pên ꞌc n ꞌchang pák ꞌchang ꞌvạu, ꞌhụ ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌpặp ꞌchi n théng ꞌnặn đi. 25 ꞌTan đảy ép ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng
ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌmá cón ꞌlẹo, ꞌtan sút chaư páo bók son ꞌtáng
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtoi ꞌnéo ꞌmen. Hák ꞌva ꞌviạk ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌnặn, ꞌtan ꞌcọ ꞌhụ
ꞌto pang Dô‑ꞌhăn đảy bók son ꞌvạy ꞌnặn thôi. 26 ꞌTan ꞌA‑pô‑ꞌlô ꞌcọ ꞌmí chaư
cả bók son n ng ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu. ꞌMưa ꞌtan ꞌA‑ki‑ꞌla kéng ꞌmía ꞌchư
Pi‑ꞌsa‑ki‑ꞌla đảy ꞌnghín ꞌtan ꞌvạu ꞌlẹo, ꞌdi n tỏn au ꞌtan ꞌmá cá ꞌhướn sau, kẻ
ꞌlu ng ꞌtáng Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌtan ꞌhụ chẻng tứm máư.
27 ꞌLẹo ꞌtan ꞌA‑pô‑ꞌlô ng m é khảm pay ꞌtáng tỉnh ꞌA‑ꞌkha‑da. ꞌPứng ꞌpi ꞌnọng
phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu [n ng ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô] ꞌnặn ꞌcọ đi chaư é hảư
ꞌtan pay. Sau ꞌcọ tẻm sư phák pay ha ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng
tỉnh ꞌA‑ꞌkha‑da hảư bớng ꞌdéng ꞌhặp tỏn ꞌtan. ꞌSướng ꞌnặn, ꞌmưa ꞌtan ꞌA‑pô‑ꞌlô
pay ꞌhọt tỉnh ꞌA‑ꞌkha‑da, ꞌtan ꞌcọ đảy ꞌchoi ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng phủ Chảu Pua ꞌPhạ
phớng ꞌdứa hảư ꞌmá ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn lai ꞌnéo, 28 ꞌpưa ꞌva ꞌtan đảy
c ꞌhéng ꞌtộ thiêng c p ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu chao ꞌpẹ tó nả ꞌc n ꞌt ng lai, ꞌpơng
inh n ng ꞌpặp ꞌchi n théng ꞌchị bók hảư ꞌhụ ꞌva, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu lỏ ꞌmen Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt ꞌtẹ.
ꞌTan Pôn bók son ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô

19

1 Cuông

ꞌchớ ꞌtan ꞌA‑pô‑ꞌlô dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌlin‑ꞌthô [tỉnh
ꞌA‑ꞌkha‑da] ꞌnặn, ꞌtan Pôn lỏ ꞌti u ꞌtáng ꞌmứa ph ng ꞌl sung [khong
tỉnh ꞌA‑ꞌsia], ch ng ꞌl ng pay sú ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô, ꞌdi n ꞌpọ kỉ ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, 2 ch ng tham sau ꞌva, “ꞌMưa ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌmá ꞌchưa Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌlẹo, đảy nh n Chảu Khuôn Saư báu?”
Sau tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌkhới đảy ꞌnghín phaư ꞌvạu ꞌhọt Chảu
Khuôn Saư s c ꞌtưa.”
3 ꞌTan Pôn tham sau máư, “ꞌCợn ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌsứ đaư?”
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Sau tóp ꞌva, “ꞌCọ đảy ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌsướng ꞌtan Dô‑ꞌhăn ꞌnặn lo.”
4 ꞌTan Pôn ꞌdi n bók sau ꞌva, “ꞌHịt b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌsướng ꞌtan Dô‑ꞌhăn ꞌdệt ꞌnặn,
mai ꞌva ꞌc n đảy ꞌváng sia ꞌnéo ꞌtáng báp ꞌsội, ꞌtan Dô‑ꞌhăn bók hảư pông chaư
ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌmá t c lăng.”
5 Đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌpứng ꞌc n sau ꞌdi n au căn ꞌdệt ꞌhịt
b p‑ti‑sa‑ꞌma ꞌtoi ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom. 6 ꞌMưa ꞌtan Pôn
pông ꞌmứ sáư ꞌpứng sau, Chảu Khuôn Saư ꞌcọ ꞌdi n ꞌl ng ꞌmá sú hảư sau pák
ꞌquám lák báu ꞌkhới đảy ꞌnghín, ꞌt ng pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ.
7 ꞌT ng m t ꞌcọ ꞌmí dáo síp song ꞌc n ꞌchái.
8 ꞌTan Pôn ꞌmí chaư cả bók son ꞌph n ꞌc n ꞌDiu n ng ꞌhướn ꞌsúm sau cuông
sam bươn, ꞌt chướng ꞌchứa hảư sau ꞌchưa nả ꞌviạk phén ꞌhôm ꞌngáu Chảu
Pua ꞌPhạ. 9 Hák ꞌva ꞌmí ꞌc n ꞌcọ chaư kheng báu ꞌnhóm ꞌchưa, sau ꞌnh ng
pák đu ꞌngai ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tó nả lai ꞌc n máư. ꞌTan Pôn ch ng
ꞌpai sia sau, au ꞌpứng phủ ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn pay ꞌtoi, ꞌlẹo hák pay
ꞌsúm căn, ꞌmự đaư ꞌcọ ꞌt c p sau n ng hỏng ꞌsúm ꞌtan Ti‑ꞌla‑ꞌnô. 10 ꞌTan
Pôn bók son ꞌnéo ꞌnặn đảy song pi, chao ꞌva ꞌpứng ꞌc n dú n ng tỉnh ꞌA‑ꞌsia,
báu ꞌva ꞌc n ꞌDiu ꞌhứ ꞌva ꞌc n Ca‑ꞌlịch phaư ꞌcọ đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên Chảu Chom m t. 11 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ hảư phép ꞌtan Pôn ꞌdệt ꞌnéo
lák lửm. 12 Khăn ꞌm n ꞌhứ ꞌva phả pảy tô đảy tít sáư ꞌtan ꞌlẹo ꞌmí ꞌc n au pay
sáư phủ ch p ꞌcọ ꞌnh ng hóm đi, ꞌlẹo phi ꞌhại ꞌtứ ꞌcọ ꞌpai ók pay sia.
Ch t ꞌc n mo au phép ꞌqui n Chảu ꞌGiê‑ꞌsu s p phi
13–14 ꞌMí

ch t mo ꞌc n ꞌDiu pên ꞌlụk ꞌchái mo c c ꞌchư ꞌSa‑kê‑ꞌva, sau pay s p
phi lom bón. Sau au ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌmá s p phi ꞌhại
thử bớng, sau kh m phi ꞌva, “Cu au phép ꞌqui n ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtan Pôn páo ꞌnặn
ꞌmá s p su ók.”
15 Phi ꞌhại ꞌdi n tóp sau ꞌva, “ꞌGiê‑ꞌsu cu ꞌcọ ꞌhụ, Pôn cu ꞌcọ ꞌhụ, hák ꞌva
ꞌpứng su ꞌmen phaư cu báu ꞌhụ cá đaư.”
16 Phủ phi ꞌhại ꞌtứ ꞌnặn ꞌdi n đít sáư ꞌpứng mo, ꞌtặp ti ꞌpẹ sau chao ꞌlượt ók,
ꞌchương ꞌnung sau ꞌcọ khát sia, ꞌtéo ók ꞌhướn ꞌpai pay sia. 17 ꞌPứng ꞌc n n ng
ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô, báu ꞌva ꞌc n ꞌDiu ꞌhứ ꞌva ꞌc n Ca‑ꞌlịch ꞌcọ ꞌhụ kháo ꞌnặn,
phaư ꞌcọ dản lai ch ng ꞌmí chaư n dăm sỏng ꞌnhó ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom. 18 Cuông ꞌpứng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌmí lai ꞌc n ꞌmá nh n ꞌva
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đảy ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội. 19 ꞌPứng mo ꞌm n ꞌcọ ꞌmí lai ꞌc n au ꞌpặp s ꞌquám ꞌmăn
ꞌmá chút phau sia tó nả ꞌchu ꞌc n. ꞌPứng ꞌpặp s ꞌnặn tính ꞌmá ꞌca ꞌngớn ꞌcọ
pên hả síp ꞌp n măn ꞌngớn. 20 ꞌSướng ꞌnặn ꞌquám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom
ꞌnhương ꞌmự ꞌnhương đảy ꞌpe quảng ók tứm khửn.
21 Lăng ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn ꞌlẹo ꞌtan Pôn ng m pay cai tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia
kéng tỉnh ꞌA‑ꞌkha‑da ꞌlẹo ꞌmứa cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, tó ꞌmá ꞌchọ pay
dam ꞌmướng Lôm máư. 22 ꞌTan ch ng ꞌchạư song ꞌc n ꞌchoi ꞌviạk, ꞌchư
Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu kéng Ê‑ꞌla‑ꞌsa‑tô pay cá tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia cón, cuông ꞌdan ꞌtan
ꞌnh ng ꞌdặng dú n ng tỉnh ꞌA‑ꞌsia.
ꞌViạk nhủng nhao n ng ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô
23 ꞌChớ

ꞌnặn ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô ꞌmí ꞌviạk nhủng nhao nháư khửn ꞌpộ ꞌlu ng
ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 24 ꞌMí phủ ꞌnưng ꞌchư Đê‑ꞌmê‑ꞌthi‑ô pên ꞌchang ló ꞌngớn,
téng au ꞌngớn ꞌmá ló hún ho ꞌthớn phủ ꞌnhính ꞌchư ꞌA‑tê‑ꞌma. Hún ꞌnị ꞌmí ꞌviạk
hảư ꞌpứng ꞌchang ló ha kin đảy lai. 25 ꞌMự ꞌnưng Đê‑ꞌmê‑ꞌthi‑ô ch ng khék au
ꞌpứng ꞌchang ló kéng ꞌpứng phủ téng ꞌdệt ꞌviạk ꞌnéo điêu ꞌmá ꞌsúm căn, ꞌlẹo
bók sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌva ꞌsúm ꞌháu ha ꞌngớn ꞌc m đảy
đi ꞌcọ ꞌdọn ꞌviạk ꞌháu ꞌdệt ꞌnị. 26 ꞌLẹo ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ đảy ꞌhụ đảy hên ꞌva bả Pôn
ꞌnị ꞌmá chướng ꞌchứa lai ꞌc n hảư sau lông pi n chaư pay ꞌtoi ꞌm n, báu sút ꞌto
n ng ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô ꞌnị, ꞌt ng cá tỉnh ꞌA‑ꞌsia ꞌcọ ꞌchí ꞌtua m t ꞌlẹo, ꞌm n ꞌva
hún ăn phủ ꞌc n ꞌdệt ók ꞌnặn báu ꞌmen ꞌthớn théng ꞌtẹ. 27 ꞌKhạy dản ꞌva báu ꞌto
nả ꞌviạk ꞌchang ꞌháu ꞌchí sia ꞌchư siêng ꞌlạ, sau ꞌchí đu ꞌngai ꞌt ng cá bón vảy
ꞌsớ ꞌthớn phủ nháư ꞌbá ꞌnáng ꞌA‑tê‑ꞌma máư, ꞌlẹo ꞌchư siêng ꞌbá ꞌnáng ꞌchu phủ
ꞌc n ꞌtua tỉnh ꞌA‑ꞌsia ꞌt ng cá ꞌc n phén đin vảy ꞌháu ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí m t pay.”
28 ꞌMưa ꞌpứng ꞌc n đảy ꞌnghín Đê‑ꞌmê‑ꞌthi‑ô ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌdi n
pút khửn, au căn khék ꞌhọng ꞌva, “ꞌThớn ꞌbá ꞌnáng ꞌA‑tê‑ꞌma ăn ꞌc n Ê‑ꞌphê‑ꞌsô
vảy ꞌháu ꞌnặn pên nháư.”
29 ꞌLẹo ꞌt ng cá ꞌmướng ꞌcọ ꞌn n ꞌphựn khửn. Sau ꞌdi n ꞌmá p t au song sính
ꞌcu phủ ꞌti u ꞌtáng ꞌtoi ꞌtan Pôn ꞌchư ꞌKha‑dô kéng ꞌA‑ꞌlịt‑ta‑ꞌkhô, pên ꞌc n tỉnh
ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia, ꞌlẹo ꞌpá căn lủm pay cá bón ꞌsúm cuông ꞌmướng. 30 ꞌTan Pôn
ng m é pay ók nả phen ꞌc n ꞌt ng lai, hák ꞌva m t ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
hảm báu hảư pay. 31 ꞌMí ꞌsán ꞌc n cuông m t téng đa n ng tỉnh ꞌA‑ꞌsia pên mú
c p ꞌtan Pôn, ch ng ꞌchạư ꞌc n pay so ꞌtan ꞌnhá khảu pay n ng bón ꞌsúm ꞌnặn.
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32 Phen

ꞌc n ꞌt ng lai ꞌcọ ꞌdi n nhủng ꞌn n ꞌhựn ꞌhựn, phủ khék ꞌhọng ꞌnéo
đaư ꞌcọ ꞌmí, ꞌc n ꞌphớn lai ꞌnh ng báu ꞌhụ ch c ꞌva chảu ꞌmá ꞌsúm ꞌviạk săng.
33 M t ꞌc n ꞌDiu ch ng sui phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ꞌlệc‑ꞌsăn‑đô ók pay ꞌtáng nả phen
ꞌc n ꞌt ng lai, ꞌmí ꞌc n cuông ꞌsúm ꞌnặn ꞌcọ téng bók hảư ꞌm n ꞌvạu. ꞌM n
ꞌdi n ꞌnhó ꞌmứ khửn mai bók hảư phen ꞌc n ꞌnặn cu m ꞌph ng, ꞌpưa é pảy au
[m t ꞌc n ꞌDiu] chảu. 34 ꞌMưa phen ꞌc n ꞌt ng lai ꞌhụ ch c ꞌm n pên ꞌc n ꞌDiu
ꞌlẹo sau ꞌdi n ꞌpọm chaư căn khék ꞌhọng khửn ꞌva, “ꞌThớn ꞌbá ꞌnáng ꞌA‑tê‑ꞌma
ăn ꞌc n Ê‑ꞌphê‑ꞌsô vảy ꞌháu ꞌnặn pên nháư.” Khék ꞌhọng dú ꞌsướng ꞌnặn đảy
dáo song ꞌchớ ꞌl ng ꞌh .
35 Phủ téng đa ꞌmướng ꞌnặn so hảm, phen ꞌc n ꞌt ng lai ch ng cu m ꞌl ng ꞌlẹo
bók sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô ꞌt ng lai ꞌhới, ꞌc n ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô
ꞌháu pên phủ pảy p c au ꞌhướn vảy ꞌsớ phủ nháư ꞌbá ꞌnáng ꞌA‑tê‑ꞌma, ꞌt ng
hún ꞌbá ꞌnáng ăn đảy t c ꞌmá té ꞌphạ ꞌnặn, ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ ꞌhụ m t. 36 ꞌViạk
ꞌnị báu ꞌmí phaư thiêng sia đảy. ꞌSướng ꞌnặn ꞌpi ꞌnọng ꞌcoi kin ꞌcoi dú ꞌnhá
ꞌhọn chaư săng ꞌnớ. 37 ꞌPi ꞌnọng pay p t ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌmá, sau ꞌcọ báu đảy
ꞌlặc au ꞌchương khong săng n ng ꞌhướn vảy ꞌsớ, báu đảy pák đu ꞌngai ꞌthớn ꞌbá
ꞌnáng ꞌháu săng. 38 ꞌSướng ꞌnặn, ꞌva ꞌtan Đê‑ꞌmê‑ꞌthi‑ô c p ꞌpứng ꞌchang ꞌhuôm
ꞌviạk ꞌsướng điêu căn ꞌnặn hák ꞌmí ꞌquám săng ꞌchí ꞌkiện phaư, ꞌmự téng ꞌvạy
ta ꞌván ꞌcọ ꞌmí, ông quan bản ꞌmướng ꞌcọ ꞌmí, é ꞌkiện phaư ꞌcọ ꞌkiện. 39 ꞌVa
ꞌpi ꞌnọng hák ꞌmí ꞌviạk săng máư, ꞌcọ ch ng ꞌcoi ꞌsúm căn ꞌtoi bản ꞌmướng
ꞌlớng ꞌdệt, ꞌmá ꞌvạu căn hảư ꞌm n ꞌmộm ꞌm n ꞌlẹo sia. 40 ꞌViạk ók ꞌmự ꞌnị, dản
ꞌc n Lôm ꞌchí ꞌmí ꞌquám ꞌkiện ꞌva ꞌháu hák có ꞌn n ꞌnướng khửn, ꞌlẹo ꞌchí
báu ꞌmí ꞌsướng kẻ tóp sau đảy, ꞌpưa ꞌva ꞌviạk ꞌn n ꞌnướng ꞌnị ꞌvạu ꞌmá ꞌlẹo ꞌcọ
báu ꞌmí săng m t.”
41 ꞌVạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo, phủ téng đa ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô ꞌcọ s ng hảư nhá
ꞌsúm sia.

20

ꞌTan Pôn pản ꞌpúa chaư ꞌpi ꞌnọng lom ꞌmướng
1 ꞌMưa

ꞌviạk ꞌn n ꞌnướng ꞌnặn cu m ꞌl ng ꞌlẹo, ꞌtan Pôn ch ng khék
au ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá, ꞌvạu pản ꞌpúa chaư sau,
ꞌlẹo ꞌcọ páy ꞌlá ꞌti u ꞌtáng ók pay cá tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia. 2 ꞌChớ pay lom bón
lom ꞌti, ꞌtan ꞌcọ ꞌmí lai ꞌquám ꞌvạu pản ꞌpúa chaư ꞌpi ꞌnọng, ꞌlẹo ch ng pay
ꞌhọt tỉnh Ca‑ꞌlịch. 3 ꞌTan ꞌdặng dú h n sam bươn. Cuông ꞌchớ khỏn ꞌchí khảu
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ꞌhứa pay ha ꞌmướng ꞌSi‑ꞌlia, ꞌtan đảy ꞌhụ ꞌva ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu tỏn ꞌtáng thả
ꞌchí ꞌdệt ꞌhại hảư, ꞌsướng ꞌnặn ꞌtan ch ng pi n chaư ꞌcứn ꞌmứa ꞌtáng tỉnh
ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia ꞌvện ók pay. 4 ꞌPứng phủ pay ꞌtoi ꞌtan Pôn ꞌmí:
ꞌTan ꞌSô‑pa‑ꞌthô ꞌlụk ꞌchái Pi‑ꞌlô ꞌc n ꞌmướng Bê‑ꞌloi‑a
ꞌTan ꞌA‑ꞌlịt‑ta‑ꞌkhô c p ꞌtan ꞌSa‑cun‑đô ꞌc n ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn
ꞌTan ꞌKha‑dô ꞌc n ꞌmướng Đê‑ꞌla‑bê
ꞌTan Ti‑ꞌkhi‑cô c p ꞌtan ꞌThô‑ꞌphi‑ꞌmô ꞌc n tỉnh ꞌA‑ꞌsia
ꞌTan Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu
5 M t sau au căn ók pay cón, pay thả ꞌsúm khỏi dú n ng ꞌmướng ꞌThô‑át.
6 ꞌSúm khỏi lỏ ꞌnh ng dú thả ꞌmự kin ꞌtiệc khảu béng tay báu sáư ꞌchựa pẻng
ꞌlẹo cón, ch ng khảu ꞌhứa n ng ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌlịp‑poi pay, pay đảy hả ꞌmự ꞌlẹo
ch ng ꞌpọ căn n ng ꞌmướng ꞌThô‑át, ꞌlẹo dú n ng h n ꞌtoi căn đảy ch t ꞌmự.
ꞌChái nóm t c ꞌhướn tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá
7 ꞌMự

chủ ꞌnhợt, ꞌsúm khỏi [c p ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng dú bón ꞌnặn] đảy ꞌsúm căn
ꞌdệt ꞌhịt bít khảu păn căn ꞌpưa chứ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. ꞌTan Pôn dú ꞌt bók son ꞌpi
ꞌnọng ꞌtạu ꞌhọt cang ꞌcứn, ꞌpưa ꞌva ꞌmự lăng ꞌtan ꞌchí đảy ók ꞌtáng pay ꞌlẹo.
8 Hỏng ꞌt ng, bón ꞌsúm khỏi ꞌsúm căn ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí lai khảng ꞌlén tảy ꞌhung dú.
9 ꞌChớ ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌchái nóm ꞌnưng ꞌchư Du‑ti‑ꞌkhô ꞌnăng dú n ng khóp táng.
ꞌTan Pôn ꞌt bók son sau hơng lai, ꞌchái nóm ꞌnặn ꞌsu i ꞌnón ꞌdi n l p pay,
t c táng té ꞌchặn thứ sam ꞌl ng, sau ủm ꞌpúa ꞌm n khửn bớng ꞌcọ hên ꞌm n
tai ꞌlẹo. 10 ꞌTan Pôn ch ng ꞌl ng pay, múp tô cót au ꞌm n ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌPi
ꞌnọng ꞌnhá t c chaư săng ꞌnớ, ꞌm n ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌlẹo.”
11 ꞌLẹo ꞌtan ꞌcọ ꞌnhang ꞌcứn khửn ꞌmứa cá hỏng ꞌt ng, [ꞌpá ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng]
bít khảu păn căn ꞌpưa chứ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌt căn chao ꞌhặn ꞌhung, ꞌlẹo ꞌtan
ꞌcọ ch ng ók ꞌtáng pay sia sau. 12 Sau au ꞌchái nóm ꞌnặn ꞌmứa ꞌhướn hên pên
ꞌc n hảo ꞌhéng dú, sau ꞌcọ ún m c ún chaư lai n ng ꞌviạk ꞌnặn.
13 ꞌSúm khỏi [sính ꞌcu ꞌtan Pôn] đảy ꞌlong ꞌhứa pay ha ꞌmướng ꞌA‑ꞌsô cón.
ꞌTan Pôn lỏ hảng téng pay ꞌtáng b c, ꞌsúm khỏi đảy ꞌhẹn căn ꞌchí pay tỏn au
ꞌtan n ng ꞌmướng ꞌnặn. 14 ꞌPọ căn n ng ꞌmướng ꞌA‑ꞌsô ꞌlẹo, ꞌsúm khỏi ch ng
au ꞌtan khảu ꞌhứa ꞌlong pay cá ꞌmướng ꞌMi‑tê‑ꞌlê‑ꞌnê ꞌtoi. 15 ꞌMự lăng ꞌmá
ch ng ꞌlong ꞌhứa pay ꞌhọt ꞌkém đon ꞌKhi‑ô. ꞌMự thứ sam ꞌcọ khảm pay ha đon
ꞌSa‑ꞌmô, ꞌlẹo ꞌmự thứ sí ch ng pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌMi‑ꞌlê‑tô. 16 ꞌTan Pôn ng m
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ꞌchí ꞌlong ꞌhứa cai ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô, ꞌcọ ꞌpưa báu é dú n ng tỉnh ꞌA‑ꞌsia hơng,
ꞌphạo ꞌchí pay cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌva pay đảy, ꞌtan ꞌcọ é pay hảư
ꞌm n ꞌlợp ꞌmự kin ꞌtiệc khảu máư.
ꞌTan Pôn s ng ꞌlá m t thảu ké bớng đu m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
17 ꞌChớ

ꞌnh ng dú n ng ꞌmướng ꞌMi‑ꞌlê‑tô, ꞌtan Pôn ꞌcọ đảy ꞌchạư ꞌc n pay
ꞌmới m t thảu ké téng bớng đu m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng
Ê‑ꞌphê‑ꞌsô ꞌmá. 18 ꞌMưa sau ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo, ꞌtan ꞌcọ bók sau ꞌva, “ꞌChu ꞌchớ khỏi
đảy kin dú ꞌtoi ꞌpi ꞌnọng ꞌnặp té ꞌmự té ꞌkhoẹk khỏi ꞌmá ꞌhọt tỉnh ꞌA‑ꞌsia ꞌnị,
khỏi kin dú ꞌsướng đaư ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo. 19 Khỏi ꞌchịu hu n chaư ꞌl ng
ꞌchu ꞌnéo ꞌt ng ꞌnặm ta lay ꞌpưa ꞌchạư ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom, khỏi
chu p báp ꞌmo khó chaư n ng ꞌc n ꞌDiu ng m ꞌdệt ꞌhại hảư. 20 ꞌNéo đaư ꞌchí
đi hảư ꞌpi ꞌnọng, khỏi ꞌcọ páo hảư ꞌhụ chẻng m t báu dăm săng, bók son ꞌpi
ꞌnọng n ng ꞌhướn ꞌsúm ꞌhứ ꞌva lom ꞌhướn. 21 Khỏi cáo ꞌquám nẻn chôm hảư
ꞌc n ꞌDiu ꞌt ng cá ꞌc n Ca‑ꞌlịch, hảư pi n chaư ꞌváng sia ꞌnéo báp ꞌsội, táo ꞌmá
ha Chảu Pua ꞌPhạ, pông chaư ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu.
22 ꞌKhạy ꞌnị Chảu Khuôn Saư ꞌchu n chaư khỏi ꞌchọ ꞌmứa cá ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌchí chu p ꞌpọ ꞌnéo đaư n ng h n ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌhụ. 23 ꞌHụ
ꞌto ꞌva, pay ꞌchu bản ꞌchu ꞌmướng bón đaư, Chảu Khuôn Saư ꞌcọ tơn chaư khỏi
dú ꞌva ꞌchí chu p p t khảu ꞌtú, ꞌchí ꞌpọ ꞌviạk báp ꞌmo khó chaư. 24 Pên ꞌsướng
đaư ꞌcọ đi, khỏi báu sia đai săng n ng ꞌl m ꞌmo. So ꞌto hảư khỏi đảy ꞌdệt nả
ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌmọp dao hảư ꞌnặn ꞌtạu ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌmen nả
ꞌviạk pên chứng hảư ꞌchu ꞌc n đảy ꞌhụ kháo đi công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ.
25 ꞌKhạy khỏi ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva, ꞌpi ꞌnọng ꞌpứng phủ khỏi ꞌkhới đảy pay ꞌmá
ha sú, ꞌkhới đảy páo kháo phén ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌnặn, ꞌpi ꞌnọng
ꞌchu ꞌc n ꞌcọ ꞌchí báu đảy hên nả khỏi ꞌlẹo. 26 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn, ꞌmự ꞌnị khỏi
so cáo hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ, ꞌva phủ đaư t c ꞌláng ꞌhại, báp ꞌsội ꞌnặn ꞌnhá hảư
t c sáư khỏi, 27 ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ s ng ꞌmá ꞌnéo đaư khỏi ꞌcọ đảy páo
hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ m t ꞌlẹo, báu đảy dăm săng s c khót. 28 ꞌPi ꞌnọng hảư ꞌchự
hiêm chảu ꞌpọm ꞌt ng cá phen ꞌc n phủ Chảu Khuôn Saư đảy ꞌmọp dao hảư
ꞌpi ꞌnọng bớng đu ꞌnặn, ꞌcoi ꞌlăm đu bớng ꞌnhéng au m t ꞌsúm ꞌh m Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌpứng phủ ꞌlượt ꞌTan chảu đảy tháy ꞌmá ꞌnặn. 29 Khỏi ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva,
ꞌmưa khỏi páy ꞌlá pay ꞌlẹo, ꞌchí ꞌmí ꞌc n khảu ꞌmá bók son ꞌnéo ꞌtáng phít,
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ꞌsướng ma ꞌnáy lủm ꞌmá ꞌdệt ꞌhại hảư phen ꞌdo, sau ꞌchí báu sia đai săng.
30 ꞌLẹo ꞌchí ꞌmí ꞌc n n ng cuông m t ꞌsúm ꞌh m ꞌpứng chảu bók son pỉn sia
ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ, ꞌpưa ꞌchu n chaư ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu hảư lông
pay ꞌtoi ꞌtáng sau. 31 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌpi ꞌnọng bớng ꞌchự hiêm ꞌpứng ꞌviạk
ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn hảư đi. ꞌLẹo ꞌnhá ꞌlứm cuông sam pi ꞌnặn, khỏi đảy bók son chao
ꞌnặm ta lay báu đảy ꞌdặng, tít tơn ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n báu ꞌva ꞌv n ꞌcứn.
32 ꞌKhạy ꞌnị khỏi so phák ꞌpi ꞌnọng ꞌvạy c p Chảu Pua ꞌPhạ, phák ꞌvạy n ng
ꞌquám công ꞌphún ꞌTan chảu, ꞌTan chảu ꞌmí phép au ꞌquám ꞌnặn ꞌmá tủm ꞌpúa
ꞌpi ꞌnọng khửn, ꞌchí đảy ꞌnéo đi quí ꞌpéng Chảu Pua ꞌPhạ păn ꞌvạy hảư ꞌhuôm
c p ꞌpứng phủ ứn, phủ đảy pên dên ꞌpay ꞌTan chảu.
33 Khỏi báu é đảy ꞌngớn ꞌc m ꞌhứ ꞌva sửa phả khong phủ đaư. 34 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ
ꞌhụ ꞌlẹo, khỏi sủ song ꞌmứ ꞌdệt ꞌviạk ꞌpưa ꞌkhớng ha ꞌnéo ꞌchọ ꞌcợn hảư c m
ꞌmo ꞌt ng cá sính ꞌcu ꞌmá ꞌtoi. 35 Khỏi đảy ꞌdệt đi ꞌchu ꞌnéo hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ
hên ꞌlẹo, ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu ꞌchọ chóng ꞌdệt ꞌdượn ch ng ꞌchí ꞌmí ꞌchoi ꞌpứng
phủ ꞌcặt khó, hảư chứ au ꞌquám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom bók son ꞌva,
béng păn hảư sáu đảy kin n ng chảu ꞌcọ ꞌvén sáng bang đi ꞌsứa chảu đảy kin
n ng sáu.”
36 ꞌTan Pôn ꞌvạu tó thảu ké ꞌsúm ꞌh m ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌtan ch ng ꞌtạu kháu
ꞌl ng ꞌtoi sau, cáo ꞌquám vảy so Chảu Pua ꞌPhạ. 37 ꞌChu ꞌc n phaư ꞌcọ hảy ꞌnặm
ta lay ꞌt ng cót ꞌcó chúp ꞌch m s ng ꞌlá ꞌtan Pôn. 38 N ng khót ꞌtan s ng ꞌva,
ꞌchí báu đảy hên nả ꞌtan máư, ꞌdệt hảư sau khí ꞌvu n lai. ꞌLẹo sau ch ng s ng
ꞌtan pay khảu ꞌhứa.

21

ꞌTan Pôn ꞌmứa cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm
1 ꞌMưa

ꞌsúm khỏi páy ꞌlá m t thảu ké ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌcọ ch ng đảy ꞌlong
ꞌhứa ꞌsư pay ꞌhọt đon C t. ꞌMự lăng ꞌcọ ꞌhọt đon ꞌLô‑đô, ꞌlẹo ók n ng
h n pay ꞌhọt ꞌmướng Pa‑ta‑ꞌla, 2 ch ng đảy ꞌpọ b ng ꞌhứa ꞌnưng ꞌva ꞌchí khảm
pay cá ꞌmướng ꞌPhoi‑ꞌni‑kê, ꞌsúm khỏi ch ng khảu b ng ꞌhứa ꞌnặn pay. 3 ꞌSúm
khỏi ꞌlong pay ꞌlé hên đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ ꞌlẹo ꞌcọ cai ꞌl ng pay ꞌtáng tảư, pay
ꞌhọt tỉnh ꞌSi‑ꞌlia ꞌdặng dú n ng ꞌta ꞌhứa ꞌmướng Ti‑ꞌlô, ꞌpưa chảu ꞌhứa ꞌchí
khôn ꞌchương ꞌcạ ꞌl ng n ng h n. 4 ꞌSúm khỏi pay sáo ꞌpọ ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi
ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌlẹo ꞌcọ đảy au căn ꞌdặng dú n ng sau ch t ꞌmự. Phép
ꞌqui n Chảu Khuôn Saư ꞌpá hảư sau hảm ꞌtan Pôn, báu hảư ꞌmứa cá ꞌmướng
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ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 5 Lăng đảy ꞌdặng ch t ꞌmự ꞌlẹo, ꞌsúm khỏi ch ng ꞌti u ꞌtáng
pay nả. ꞌPứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchu ꞌc n ꞌt ng ꞌlụk ꞌmía sau ꞌcọ
pay s ng ꞌsúm khỏi ꞌtạu khói ꞌmướng, ꞌhọt cá ꞌhím ꞌnặm ꞌlẹo ꞌcọ ꞌpá căn ꞌtạu
kháu ꞌl ng, cáo vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ. 6 S ng ꞌlá căn ꞌlẹo ꞌsúm khỏi ꞌcọ
khảu ꞌhứa, ꞌpi ꞌnọng phủ pay s ng ꞌnặn ꞌcọ au căn táo ꞌcứn ꞌmứa ꞌhướn.
7 ꞌSúm khỏi ꞌlong ꞌhứa té ꞌmướng Ti‑ꞌlô ꞌhọt ꞌmướng Pa‑tô‑ꞌlê‑ꞌmai, ꞌlẹo ꞌcọ
ók ꞌhứa ꞌdặng dam tham kháo ha ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú h n
ꞌmự ꞌnưng. 8 ꞌMá ꞌmự lăng ꞌsúm khỏi ꞌcọ ók ꞌtáng pay máư, pay ꞌhọt ꞌmướng
Cai‑ꞌsa‑ꞌlia, ꞌlẹo ꞌcọ đảy khảu pay ꞌdặng n ng ꞌhướn ꞌtan ꞌPhi‑ꞌlịp phủ páo kháo
đi nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, té cón ꞌtan pên phủ ꞌnưng cuông m t ch t ꞌc n* téng
păn dai ꞌchương khong hảư ꞌc n ꞌcặt khó. 9 ꞌTan ꞌmí ꞌlụk ꞌnhính sí ꞌc n báu ꞌh
ꞌmí phua, sau ꞌhụ pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. 10 ꞌSúm khỏi ꞌcọ ꞌdặng
dú n ng h n lai ꞌmự. ꞌChớ ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌnưng pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌchư ꞌA‑ꞌkha‑bô, ꞌl ng ꞌmá té ꞌmướng Du‑đai. 11 ꞌTan ꞌA‑ꞌkha‑bô ꞌmá ha
ꞌsúm khỏi, ꞌlẹo ꞌcọ kẻ au sai eo khong ꞌtan Pôn ꞌmá phúk tin phúk ꞌmứ chảu
tô ꞌm n ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “Chảu Khuôn Saư ꞌvạu ꞌsướng ꞌnị, phủ đaư pên chảu
khong l m sai eo ꞌnị ꞌchí chu p ꞌc n ꞌDiu n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm phúk
ꞌvạy ꞌsướng ꞌnị lo, ꞌlẹo sau ꞌchí dao ꞌtan hảư ꞌc n táng ꞌph n máư.”
12 ꞌMưa đảy ꞌnghín ꞌtan ꞌA‑ꞌkha‑bô ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, ꞌsúm khỏi c p ꞌpứng
ꞌpi ꞌnọng phủ dú n ng h n ꞌcọ so hảm ꞌtan Pôn báu hảư ꞌmứa cá ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 13 ꞌTan Pôn ch ng tóp ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌchí hảy, ꞌdệt hảư khỏi
ꞌnọi chaư săng ꞌl . Báu ꞌva ꞌto ꞌchí hảư sáu phúk khỏi ꞌlạ cá đaư, khỏi ꞌnh ng
ꞌchí ꞌnhóm tai n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌpưa ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên
Chảu Chom máư.”
14 ꞌVạu ꞌsứ ꞌtan Pôn ꞌcọ báu ꞌph ng ꞌlẹo ꞌsúm khỏi ꞌdi n thôi, ꞌmí ꞌto ꞌva, “So
hảư pên ꞌtoi chaư ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌnớ.”
15 Lăng ꞌmá ꞌsúm khỏi ꞌkhặn ꞌkháng ꞌlẹo ꞌdi n khửn ꞌmứa cá ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 16 ꞌMí kỉ ꞌc n cuông m t ꞌtoi ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng
ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia ꞌnặn uôn ꞌtáng ꞌsúm khỏi ꞌmứa ꞌdặng dú n ng ꞌhướn ꞌtan
ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsôn pên ꞌc n đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ, ꞌm n pên phủ ꞌnưng ꞌtoi ꞌtáng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá té hơng ꞌlẹo.
21:8 Bớng ꞌvái 6:1‑6.
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ꞌTan Pôn ꞌdệt ꞌtoi ꞌhịt ꞌkhóng ꞌc n ꞌDiu

17 ꞌMưa

ꞌsúm khỏi ꞌhọt ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌlẹo, ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌc n
ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ ꞌmuôn ꞌmớng ꞌmá tỏn ꞌhặp. 18 ꞌMự lăng ꞌsúm khỏi
c p ꞌtan Pôn ch ng pay dam ꞌtan Da‑cô‑bô, ꞌt ng cá thảu ké phủ bớng đu
m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ dú h n. 19 ꞌTan Pôn ꞌtặc ꞌcháo sau ꞌlẹo, ꞌcọ
ch ng đảy ꞌt c c ꞌt pai ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchoi ꞌtan ꞌdệt n ng ꞌc n
táng ꞌph n. 20 Đảy ꞌnghín ꞌtan ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, sau ꞌdi n cáo ꞌquám sỏng ꞌnhó
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ch ng ꞌvạu sú ꞌtan Pôn ꞌva, “ꞌPi ꞌcọ hên ꞌlẹo, ꞌmí phen ꞌDiu
lai ꞌp n ꞌc n đảy khảu ꞌmá ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, phaư ꞌcọ au chaư sáư ꞌquám
s ng Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌvạy. 21 Sau ꞌcọ đảy ꞌnghín kháo ꞌva, ꞌpi đảy pay
bók son ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu dú lom ꞌmướng n ng ꞌc n táng ꞌph n, hảư ꞌváng sia
ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsướng pú ꞌMô‑ꞌsê đảy ꞌchi n ꞌmá ꞌnặn, ꞌpi ꞌva ꞌnhá
ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư ꞌlụk ꞌchái, ꞌnhá ꞌdệt ꞌtoi ꞌhịt cáu ꞌkhóng lăng. 22 ꞌSứ đaư
sau ꞌcọ ꞌchí ꞌhụ ꞌva ꞌpi ꞌmá ꞌhọt nỉ ꞌlẹo, ꞌkhạy ꞌháu ꞌchí ꞌdệt ꞌsứ. 23 ꞌSướng
ꞌnặn so hảư ꞌph ng ꞌquám ꞌsúm khỏi. ꞌSúm khỏi ꞌmí sí ꞌc n đảy chao ꞌhẹn nả
ꞌviạk ꞌnưng c p Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo. 24 Hảư ꞌpi ꞌpá sí ꞌc n ꞌnị pay sák sang ꞌmo
ꞌtoi căn, ꞌlẹo sia ꞌngớn ꞌca ꞌhịt ꞌkhóng hảư sau, ꞌpưa hảư sau đảy phe hua sia
[mai ꞌva ꞌdệt ꞌlẹo nả ꞌviạk chao ꞌhẹn]. ꞌLẹo ꞌchu ꞌc n ch ng ꞌchí ꞌhụ ꞌva, ꞌpi
ꞌnh ng kin dú ꞌtoi ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌquám sáu ꞌt ꞌnặn ꞌvạu ꞌlạ
báu ꞌmí cá đaư. 25 Phái ꞌc n táng ꞌph n phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn, ꞌsúm
khỏi ꞌcọ đảy tẻm sư pay bók hảư sau ꞌhụ, ꞌsướng ꞌsúm khỏi pên chaư điêu
căn ꞌva, ꞌnhá kin ꞌchương ꞌsớ ꞌthớn théng pom, ꞌnhá kin ꞌlượt, ꞌnhá kin nhứa
s t ꞌhặt ꞌcó tai [báu ꞌmí ꞌlượt ók], ꞌnhá ꞌdệt phít ꞌlu ng ꞌnhính ꞌchái.”
26 ꞌSướng ꞌnặn, ꞌmự lăng ꞌtan Pôn ch ng ꞌpá sí ꞌc n ꞌnặn pay sák sang ꞌmo
ꞌtoi căn c p ꞌtan. ꞌLẹo ꞌtan ꞌcọ khảu pay cuông ꞌquăng ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu
Pua ꞌPhạ, ꞌhẹn ꞌmự đaư sau ꞌchí ꞌlẹo ꞌhịt sák sang ꞌmo, ch ng ꞌchí au ꞌchương
khong phaư khong ꞌm n ꞌmá vảy ꞌsớ.
ꞌTan Pôn ꞌchọ p t n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm
27 Cuông

ch t ꞌmự ꞌhịt sák sang ꞌmo khỏn ꞌchí ꞌlẹo, ꞌmí kỉ ꞌc n ꞌDiu ꞌmá té tỉnh
ꞌA‑ꞌsia, sau hên ꞌtan Pôn dú n ng cuông ꞌquăng ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ.
Sau ch ng ꞌnhụ ꞌnhu n ꞌc n ꞌt ng lai p t ꞌtan Pôn. 28 Sau khék khửn ꞌva, “ꞌPi
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ꞌnọng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌhới, ꞌmá ꞌchoi căn ꞌnớ, phủ ꞌnị lo, phủ pay bók ꞌc n ꞌt ng lai
ꞌchu bón ꞌchu ꞌti hảư kh t khin ꞌc n ꞌDiu ꞌháu, kh t khin ꞌquám s ng kéng
ꞌhướn vảy ꞌsớ. ꞌLẹo ꞌm n ꞌnh ng ꞌpá ꞌc n táng ꞌph n khảu ꞌmá cuông ꞌquăng
ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌnị, ꞌdệt u i ꞌhại sáư bón téng ꞌvạy vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ máư.”
29 Cón ꞌnặn sau đảy hên ꞌtan ꞌThô‑ꞌphi‑ꞌmô ꞌc n ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô, c p ꞌtan
Pôn dú n ng cuông ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌtoi căn, sau ch ng ng m ꞌva
ꞌtan Pôn đảy ꞌpá phủ ꞌnặn khảu pay cuông ꞌquăng ꞌhướn vảy ꞌsớ. 30 ꞌSướng
ꞌnặn ꞌt ng cá ꞌmướng ꞌdi n ꞌn n ꞌphựn khửn. Dên ꞌpay ch ng au căn lủm ꞌmá
p t ꞌlạk ꞌtan Pôn ók pay sia ꞌquăng ꞌhướn vảy ꞌsớ, ꞌlẹo ꞌcọ h p tu ꞌquăng sia
c p bát. 31 ꞌChớ sau đang ꞌchí khả ꞌtan Pôn sia, quan c c ꞌhướn binh ꞌc n Lôm
đảy ꞌnghín kháo ꞌva ꞌmí ꞌviạk ꞌn n ꞌphựn khửn ꞌt ng cá ꞌmướng. 32 Quan c c
ꞌdi n ꞌphạo au ꞌpứng quan kéng lính ꞌlen pay bớng bón phen ꞌc n ꞌdệt ꞌn n
ꞌnướng khửn ꞌnặn. ꞌMưa phen ꞌc n hên m t lính c p quan c c ꞌmá ꞌhọt, sau
ꞌdi n ꞌdặng báu ꞌtặp ti ꞌtan Pôn. 33 Quan c c ch ng pay p t au ꞌtan Pôn, bók
ꞌc n au sỏi l c song s m ꞌmá phúk ꞌtan ꞌvạy, ꞌlẹo ꞌcọ tham ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌva,
“Phủ ꞌnị ꞌmen phaư? ꞌM n ꞌdệt phít săng?” 34 ꞌPứng ꞌc n ꞌnặn ꞌdi n khék khửn,
phủ ꞌva ꞌnéo đaư ꞌcọ ꞌmí, ꞌn n ꞌnướng lai, báu ꞌhụ c c ꞌhụ pai săng. Quan
ch ng bók hảư ꞌnẹp ꞌtan Pôn khảu pay cuông ꞌđ n. 35–36 Phen ꞌc n ꞌcọ lủm
pay ꞌtoi ꞌt ng khék ꞌva, “Khả ꞌm n sia.” ꞌChớ pay ꞌhọt kh n đay ꞌlẹo, m t lính
đảy ham au ꞌtan Pôn pay ꞌpưa phen ꞌc n ꞌnặn ꞌdệt ꞌhại ꞌhéng ꞌhêng. 37 ꞌChớ
ꞌpứng ꞌc n lính đang ꞌchí au ꞌtan khảu pay cuông ꞌđ n, ꞌtan ch ng ꞌvạu [ꞌquám
Ca‑ꞌlịch] sáư quan c c ꞌnặn ꞌva, “Khỏi so ꞌvạu kỉ khót sú ꞌtan đảy báu?”
Quan tóp ꞌva, “ꞌMứng ꞌhụ pák ꞌquám Ca‑ꞌlịch ꞌnệ? 38 ꞌCợn báu ꞌmen ꞌmứng
ꞌc n Ê‑díp a, ꞌmưa cón ꞌpá sí ꞌp n ꞌc n có ꞌviạk ꞌhại khửn, ók pay ꞌdệt sớc dú
ꞌtông ꞌlẹng ꞌnặn ꞌquá.”
39 ꞌTan Pôn tóp ꞌva, “Khỏi ꞌnị pên ꞌc n ꞌDiu dú n ng ꞌmướng Ta‑ꞌsô tỉnh
Ki‑ꞌli‑kia, khỏi pên dên ꞌmướng luông cuông phủ. So ꞌtan hảư phép khỏi ꞌvạu
c p phen ꞌc n ꞌnị đé.”
40 Quan ꞌcọ hảư phép. ꞌTan Pôn ch ng dưn dú n ng kh n đay, ꞌnh ng ꞌmứ
khửn mai bók hảư phen ꞌc n ꞌt ng lai ꞌph ng. Sau cu m m t ꞌlẹo ꞌtan ꞌdi n
pák ꞌquám ꞌDiu sáư sau.

ACT Acts D11e[B] April 17 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:06

65

22

Nả ꞌviạk m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo 22.1 –13
ꞌTan Pôn kẻ ꞌquám tó nả dên ꞌpay ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm
1 [ꞌTan

Pôn đảy cáo c p phen ꞌc n ꞌnặn] ꞌva, “ꞌChi ng ꞌpo ꞌme ꞌpi ꞌnọng,
ꞌkhạy ꞌnị so ꞌph ng khỏi kẻ tó nả hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ.”
2 Phen ꞌc n ꞌnặn đảy ꞌnghín ꞌtan pák ꞌquám ꞌDiu, sau ꞌcọ au căn cu m
ꞌl ng máư. ꞌTan Pôn ch ng ꞌvạu tó pay ꞌva, 3 “Khỏi ꞌnị pên ꞌc n ꞌDiu, ók n ng
ꞌmướng Ta‑ꞌsô tỉnh Ki‑ꞌli‑kia, đảy nháư n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnị lo.
Khỏi ꞌcọ đảy ép ꞌhi n n ng ꞌsáy ꞌKha‑ꞌma‑ꞌliên bók son hảư khỏi ꞌhụ đi ꞌquám
s ng bók té ꞌchua pảu ꞌlới pú ꞌháu ꞌnặn, khỏi ꞌcọ au chaư sáư ꞌviạk Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌsướng điêu c p ꞌpi ꞌnọng ꞌt ng cá ꞌchu ꞌmự ꞌnị lo. 4 Khỏi đảy ꞌnạp têng
ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng ꞌGiê‑ꞌsu chao ꞌdệt hảư sau tai, phúk au ꞌt ng ꞌnhính ꞌchái
pay khảu ꞌtú. 5 ꞌPứng ꞌviạk ꞌnị mo luông c p m t ꞌc n kin ꞌván phaư ꞌcọ ꞌhụ
hên ꞌviạk khỏi đảy ꞌdệt. Sau đảy ꞌdệt sư hảư khỏi kh m pay ha ꞌpi ꞌnọng
ꞌc n ꞌDiu n ng ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê, pay phúk au ꞌc n ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌmá
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm sáư ꞌtội sau. 6 Cuông ꞌchớ khỏi ꞌti u ꞌtáng khỏn ꞌchí
ꞌhọt ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê, ꞌchớ ꞌnặn dáo cang ꞌv n, ꞌl m báu ꞌlé săng ꞌdi n ꞌmí
seng ꞌhung lưởn ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ sóng ỏm khỏi dú. 7 Khỏi ꞌdi n ꞌlộm ꞌl ng ꞌlẹo
đảy ꞌnghín siêng pák ꞌmá sáư ꞌva, ‘ꞌSôn, ꞌSôn ꞌhới,* pên săng ꞌnọng ch ng ꞌnạp
têng ꞌháu ꞌsịn ꞌl .’
8 Khỏi tham ꞌva, ‘ꞌTan ꞌmen phaư ꞌl ?’
ꞌTan chảu tóp ꞌva, ‘ꞌHáu ꞌmen ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtáy bản ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt, phủ ꞌnọng đang
ꞌnạp têng ꞌnặn lo.’
9 ꞌPứng ꞌc n pay ꞌtoi khỏi ꞌnặn đảy hên seng ꞌhung, hák ꞌva báu ꞌhụ siêng pák
c p khỏi ꞌnặn. 10 Khỏi ch ng tham ꞌva, ‘ꞌTan chảu ꞌchí hảư khỏi ꞌdệt ꞌsứ đaư?’
ꞌTan chảu ch ng tóp ꞌva, ‘Tứn khửn ꞌlẹo khảu pay cuông ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê,
dú n ng h n hák ꞌchí ꞌmí phủ bók hảư ꞌhụ ꞌchu nả ꞌviạk ꞌháu đảy téng ꞌvạy
hảư ꞌnọng ꞌdệt.’
11 ꞌPộ seng lưởn ꞌnặn, khỏi ꞌdi n ꞌng m ꞌmựt báu hên săng. M t ꞌc n ꞌmá ꞌtoi
ch ng chung khen khỏi khảu pay cuông ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê.
12 ꞌMí phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia, pên ꞌc n n dăm ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ đảy s ng bók ꞌvạy, ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu dú ꞌmướng ꞌnặn phaư ꞌcọ ꞌva ꞌtan
pên ꞌc n đi. 13 ꞌTan ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ꞌmá dưn dú khók sảng khỏi ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, ‘Ao
22:7 ꞌTan Pôn ꞌchư cáu ꞌva ꞌSôn.
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ꞌSôn ꞌhới, hảư ao hên ꞌhung ꞌnớ.’ ꞌChớ ꞌnặn ta khỏi ꞌdi n hên ꞌhung đảy hên
ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia.
14 ꞌTan ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ꞌvạu máư, ‘Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌpứng pảu pú ꞌmưa
ꞌláng ꞌháu ꞌnặn đảy ꞌlưạk au ao ꞌvạy, ꞌpưa hảư ꞌhụ ꞌtoi chaư ꞌTan chảu, hảư
ao đảy hên đảy ꞌnghín siêng pák ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌpẹk saư ꞌnặn. 15 ꞌLẹo ao ch ng
ꞌchí đảy pên chứng hảư ꞌchu ꞌc n ꞌhụ ꞌviạk ao đảy hên đảy ꞌnghín ꞌTan chảu
phủ ꞌnặn. 16 ꞌKhạy ꞌnị báu thả săng lo, hảư ao tứn khửn ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma,
vảy so ꞌhọt ꞌTan chảu, hảư sák sang báp ꞌsội sia.’
17 ꞌLẹo khỏi ꞌcứn ꞌmá ꞌhọt ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnị, ꞌchớ đang cáo vảy
so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ dú n ng cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ, khỏi ꞌcọ ꞌlứm
ꞌmo pay ꞌkháo ꞌnưng, 18 ta si ng ꞌhung hên ꞌTan phủ pên Chảu Chom bók
khỏi ꞌva, ‘Hảư ꞌpai ók sia ꞌmướng ꞌv n ꞌí, ꞌpưa ꞌc n ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm
ꞌchí báu ꞌph ng ꞌnọng pên chứng ꞌviạk ꞌháu cá đaư.’
19 Khỏi tóp ꞌva, ‘ꞌChi ng ꞌTan chảu, ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌcọ ꞌhụ, khỏi ꞌkhới đảy
pay p t au m t ꞌc n pông chaư ꞌchưa ꞌTan chảu lom ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu ꞌnặn
ꞌmá sáư ꞌtú ꞌt ng ꞌtặp ti sau. 20 ꞌMưa ꞌtan ꞌSa‑tê‑ꞌphôn phủ pên chứng ꞌviạk
ꞌTan chảu chu p ꞌc n khả ꞌnặn, khỏi ꞌcọ dưn dú h n pên chaư điêu hảư sau
khả ꞌSa‑tê‑ꞌphôn, ꞌt ng đảy phảu cong sửa hảư ꞌpứng phủ pay khả ꞌnặn máư.’
21 ꞌTan phủ pên Chảu Chom bók khỏi ꞌva, ‘ꞌCứ pay, ꞌháu ꞌchí s ng ꞌnọng pay
đ c bók son ꞌc n táng ꞌph n.’”
22 Phen ꞌc n ꞌph ng ꞌtan Pôn ꞌvạu ꞌmá ꞌhọt khót ꞌnặn, ꞌdi n au căn khék
khửn ꞌva, “Au ꞌm n pay khả sia, ꞌc n ꞌnéo ꞌnị báu ꞌchọ hảư ꞌm n ꞌnh ng pên
ꞌc n ꞌlẹo lo.”
23 Sau khék ꞌt ng kẻ sửa quéng pay ꞌmá, ꞌt ng cóp đin ván khửn cang hao.
24 Quan c c ꞌhướn binh ꞌdi n s ng au ꞌtan Pôn khảu pay cuông ꞌđ n, au ꞌmạy
ꞌtặp ꞌpưa ꞌchí kh m hảư ꞌtan ꞌvạu ꞌva, ꞌmí săng phít ꞌc n ꞌmướng ch ng ꞌphột
ꞌn n khửn c p ꞌtan ꞌsướng ꞌnị. 25 ꞌChớ phen lính đang tháng khen ꞌtan Pôn ók
ꞌchí ꞌtặp ꞌnặn, ꞌtan Pôn ꞌdi n tham quan phủ đu ꞌhọi lính dú h n ꞌva, “ꞌPứng
chảu ꞌchí ꞌtặp ꞌc n pên dên ꞌmướng Lôm, ꞌnh ng báu ꞌh đảy kin ꞌván sáư ꞌtội
săng ꞌcọ ꞌchí ꞌmen báu?”
26 Quan đảy ꞌnghín ꞌtan Pôn ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌdi n pay ꞌtính hảư quan
c c ꞌhụ, “ꞌKhạy ꞌtan ꞌchí ꞌdệt ꞌsứ đaư, phủ ꞌnặn pên dên ꞌmướng Lôm.”
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27 Quan

c c ꞌdi n pay tham ꞌtan Pôn ꞌva, “ꞌVạu bớng ꞌlú, ꞌmứng pên dên
ꞌmướng Lôm ꞌtẹ báu?”
ꞌTan Pôn tóp ꞌva, “ꞌMen ꞌtẹ lo.”
28 Quan ch ng ꞌva, “ꞌHáu ꞌnị m t ꞌngớn lai ch ng đảy pên dên ꞌmướng Lôm.”
ꞌTan Pôn ꞌcọ ꞌva, “Khỏi ꞌnị té ók ꞌmá hák đảy pên dên ꞌmướng Lôm ꞌlẹo.”
29 ꞌPứng phủ ꞌchí kh m hảư ꞌtan ꞌvạu ꞌnặn ꞌdi n ók pay sia ꞌtan. ꞌMưa quan
c c ꞌhụ ch c ꞌtan pên dên ꞌmướng Lôm ꞌlẹo, quan ꞌcọ dản phít, ꞌpưa chảu hák
đảy s ng hảư sau au sỏi l c ꞌmá phúk ꞌtan.
30 ꞌMự lăng ꞌmá, quan c c é ꞌhụ chẻng máư, ꞌva ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu ꞌchí cáo ꞌtội
sáư ꞌtan Pôn ꞌnéo đaư, quan ch ng s ng bók hảư ꞌpứng mo c c ꞌt ng cá m t
ꞌc n kin ꞌván ꞌmá ꞌsúm căn, đảy kẻ sỏi ók sia ꞌtan ꞌlẹo ꞌpá pay dưn tó nả sau.

23

ꞌTan Pôn ꞌsọng nả m t ꞌc n kin ꞌván
1 ꞌTan

Pôn ꞌlé bớng m t ꞌc n kin ꞌván ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, khỏi
ꞌcọ đảy kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá ꞌhọt ꞌchu ꞌmự ꞌnị,
chaư khỏi ꞌcọ ꞌhụ ꞌva ꞌdệt thứk ꞌdệt ꞌmen m t ꞌlẹo.”
2 ꞌTan ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia phủ pên mo luông ꞌdi n bók ꞌpứng phủ dưn dú chăm t p
s p ꞌtan Pôn. 3 ꞌTan Pôn ch ng ꞌvạu hảư mo luông ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ hák
ꞌchí t p chảu ꞌcứn.* Chảu pên ꞌsướng pha ꞌhướn ꞌhại ꞌtá phon đón. Chảu au
ꞌquám s ng bók Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá ta ꞌviạk khỏi, hák ꞌva lỏ bók hảư ꞌc n
t p khỏi, ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn chảu phít tó ꞌquám s ng bók ꞌnặn ꞌlẹo.”
4 ꞌPứng ꞌc n dưn dú chăm ꞌnặn ꞌdi n ꞌvạu hảư ꞌtan Pôn ꞌva, “ꞌMứng ꞌnh ng
han ꞌngán pák đu ꞌngai mo luông phủ téng vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ máư a.”
5 ꞌTan Pôn tóp sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ đảy tẻm
ꞌchi n ꞌvạy ꞌva, ‘ꞌNhá ꞌvạu ꞌhại u i ꞌhọt phủ ꞌlăm đu dên ꞌpay chảu.’ Khỏi
báu ꞌhụ ꞌtan phủ ꞌnặn ꞌmen mo luông.”
6 ꞌTan Pôn ꞌhụ ch c m t ꞌc n kin ꞌván ꞌnị ꞌmí song phái, phái ꞌnưng ꞌtáng
ꞌSa‑đu‑cai, phái ꞌnưng ꞌtáng ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai. ꞌTan ꞌdi n pák siêng ꞌhéng khửn
sáư sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, khỏi ꞌnị pên m t ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai, ꞌmen ꞌlụk lan ꞌc n
ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai ꞌtẹ. Khỏi ꞌchọ đảy ꞌmá kin ꞌván ꞌcọ ꞌpộ khỏi mong ꞌcóng thả ꞌviạk
ꞌpứng phủ đaư tai pay ꞌlẹo ꞌchí đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá.”
23:3 Khót, “T p ꞌcứn,” mai ꞌva, sáư ꞌsội.
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7–8 ꞌMưa

ꞌtan ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, song phái ꞌdi n ꞌcại căn, ꞌcọ ꞌpưa phái
ꞌSa‑đu‑cai ꞌchưa ꞌva phủ tai pay ꞌlẹo ꞌchí báu ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá đảy, báu ꞌmí
tiên ꞌchạư, báu ꞌmí phi, hák ꞌva phái ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai ꞌchưa ꞌva ꞌmí m t. ꞌSướng
ꞌnặn m t ꞌc n kin ꞌván ch ng ték căn ók pên song phái. 9 Phen kin ꞌván ꞌdi n
ꞌn n ꞌphột khửn. ꞌMí ꞌc n pên ꞌsáy bók ꞌluột ꞌláng phái ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai dưn khửn
ꞌcại siêng ꞌhéng khửn ꞌva, “ꞌSúm khỏi hên phủ ꞌnị báu ꞌmí phít săng. ꞌMí ꞌtưa
ꞌmí phi ꞌhứ ꞌva tiên ꞌchạư ꞌmá bók ꞌm n báu ꞌhụ.”
10 ꞌViạk ꞌcại thiêng căn ꞌnhương ꞌsứ ꞌnhương ꞌn n siêng ꞌhéng khửn, quan c c
ꞌhướn binh dản sau ꞌchí ꞌlạk ꞌt ng ꞌtan Pôn khát ók, quan ch ng s ng hảư lính
ꞌl ng pay ꞌdạt au ꞌtan khảu cuông ꞌđ n sia.
11 ꞌT ng ꞌcứn ꞌmự ꞌnặn, ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom đảy ók ꞌmá hảư ꞌtan
Pôn hên ꞌlẹo bók ꞌva, “Hảư ꞌnọng c ꞌhéng kheng chaư ꞌnớ. ꞌNọng đảy pên
chứng ꞌviạk ꞌháu n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnị ꞌsứ đaư ꞌlẹo, ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí
ꞌchọ pay pên chứng ꞌviạk ꞌháu n ng ꞌmướng Lôm ꞌsướng ꞌnặn.”
ꞌC n ꞌDiu ꞌtạk ꞌviạk ꞌhại sáư ꞌtan Pôn
12–13 Tứn

ꞌchạu ꞌmá, ꞌmí sí síp pai ꞌc n ꞌDiu tảu ꞌh m căn ꞌván ꞌtạk ꞌviạk
ꞌhại sáư ꞌtan Pôn. Sau kin mang c p căn ꞌva, ꞌchí báu kin khảu kin ꞌnặm ꞌtạu
đảy khả ꞌtan sia. 14 Sau pay bók hảư ꞌpứng mo c c kéng m t thảu ké bản
ꞌmướng ꞌnặn ꞌhụ ꞌva, “ꞌSúm khỏi đảy kin mang c p căn ꞌtẹ, ꞌchí báu kin săng
ꞌtạu đảy khả Pôn sia. 15 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌsúm ꞌtan ꞌt ng m t ꞌc n kin ꞌván pay
so quan c c ꞌhướn binh au Pôn ók ꞌmá tó nả ꞌpứng ꞌtan, ꞌdệt ꞌsướng é ta bớng
nả ꞌviạk ꞌm n hảư ꞌhụ chẻng tứm. ꞌSúm khỏi ꞌkhặn ꞌkháng ꞌvạy m t ꞌlẹo ꞌchí
tỏn khả ꞌm n cón ꞌmá ꞌhọt ꞌnị.”
16 Hák ꞌva lan ꞌchái ꞌlụk ꞌnọng ꞌnhính ꞌtan Pôn đảy ꞌnghín sau
ꞌván ꞌtạk
ꞌviạk ꞌhại ꞌnéo ꞌnặn, ch ng khảu pay cuông ꞌđ n bók hảư ꞌtan Pôn ꞌhụ. 17 ꞌHụ
ꞌlẹo ꞌtan Pôn ch ng khék so ꞌhọt quan đu ꞌhọi lính phủ ꞌnưng ꞌmá, hảư au ꞌchái
nóm phủ ꞌnị pay ha quan c c, ꞌpưa ꞌm n ꞌmí ꞌviạk ꞌchí ꞌvạu hảư quan ꞌhụ.
18 ꞌSướng ꞌnặn quan đu ꞌhọi lính ch ng au ꞌchái nóm ꞌnặn pay ha quan c c
ꞌhướn binh ꞌlẹo ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, Pôn phủ pên ꞌtú ꞌnặn đảy khék khỏi pay
ha ꞌm n, so hảư khỏi ꞌpá ꞌchái nóm phủ ꞌnị ꞌmá ha ꞌtan, ꞌm n ꞌmí ꞌviạk ꞌchí
ꞌvạu hảư ꞌhụ.”
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19 Quan

c c ch ng chung khen ꞌchái ꞌnặn hák ók pay bón ꞌnưng, ꞌlẹo ꞌlặc
tham ꞌm n ꞌva, “Lan ꞌmí ꞌviạk săng ꞌchí ꞌvạu ꞌl ?”
20 ꞌChái nóm ꞌnặn tóp ꞌva, “ꞌPứng ꞌc n ꞌDiu, sau pên chaư điêu căn ꞌchí
ꞌmá so ꞌtan, ꞌmự ꞌpụk ꞌnị hảư ꞌtan au Pôn ók pay tó nả m t ꞌc n kin ꞌván,
ꞌdệt ꞌsướng é tham bớng nả ꞌviạk ꞌm n hảư ꞌhụ chẻng tứm. 21 So ꞌtan ꞌnhá
đảy ꞌph ng ꞌquám sau ꞌtẹ, ꞌpưa ꞌva ꞌmí sí síp pai ꞌc n tỏn ꞌtáng ꞌchí khả ꞌtan
Pôn sia, sau đảy kin mang c p căn ꞌlẹo, sau ꞌchí báu kin khảu kin ꞌnặm ꞌtạu
đảy khả ꞌtan Pôn. ꞌKhạy ꞌnị sau ꞌkhặn ꞌkháng ꞌvạy m t ꞌlẹo thả ꞌto đảy ꞌnang
ꞌquám quan tóp sau thôi.”
22 ꞌSướng ꞌnặn quan c c ꞌdi n bók hảư ꞌchái nóm ꞌnặn ꞌmứa ꞌhướn ꞌlẹo
s ng ꞌm n ꞌva, “ꞌNhá ꞌvạu hảư phaư ꞌhụ ꞌnớ, ꞌva lan đảy ꞌmá chẻng ꞌviạk ꞌnị
sú ꞌháu.”
23 ꞌLẹo quan c c ch ng khék au song quan đu ꞌhọi lính ꞌmá bók ꞌva, “Hảư au
lính ꞌtáng b c song ꞌhọi ꞌc n, lính khí ꞌmạ ch t síp ꞌc n c p lính kh m hók
song ꞌhọi ꞌc n, hảư ꞌkhặn ꞌkháng ꞌvạy, ꞌpưa ꞌva cảu ꞌchớ ꞌt ng ꞌcăm ꞌmự ꞌnị
ꞌchí ók pay cá ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia. 24 Au ꞌmạ hảư Pôn khí, s ng ꞌm n pay đi
hảư ꞌhọt quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌlịch.”
25 ꞌLẹo quan c c ch ng tẻm sư pay ꞌtoi ꞌva ꞌsướng ꞌnị:
26 “Khỏi ꞌchư Ca‑ꞌla‑đia ꞌLi‑ꞌsia, so ꞌmí ꞌquám ꞌch m ꞌmớng ꞌhọt quan tỉnh
ꞌPhê‑ꞌlịch phủ nháư ꞌhụ ꞌva:
27 ꞌC n phủ ꞌnị đảy chu p ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu p t au, sau ꞌchí khả ꞌm n sia ꞌlẹo,
hák ꞌva khỏi au lính pay ꞌlợp ꞌchoi ꞌm n khói, ꞌcọ ꞌpưa khỏi đảy ꞌhụ ꞌva ꞌm n
pên dên ꞌmướng Lôm. 28 Khỏi é ꞌhụ chẻng ꞌviạk sau ha ꞌquám sáư ꞌm n ꞌnéo
đaư ꞌtẹ, khỏi ch ng s ng ꞌm n pay ha m t phủ nháư ꞌc n ꞌDiu kin ꞌván. 29 Khỏi
ch ng ꞌhụ ꞌva ꞌm n thứk ꞌkiện ꞌcọ ꞌpộ ꞌcại ꞌquám căn n ng ꞌviạk ꞌhịt ꞌkhóng
khong sau thôi, báu ꞌpó ꞌva ꞌchí khả ꞌhứ ꞌva ꞌchí săng sáư ꞌtú cá đaư. 30 ꞌMí
ꞌc n ꞌmá bók hảư khỏi ꞌhụ ꞌva sau ꞌtạk ꞌviạk ꞌhại sáư ꞌm n, khỏi ch ng đảy s n
ꞌphạo s ng ꞌm n ꞌmá ha quan. ꞌLẹo khỏi ꞌcọ đảy bók hảư ꞌpứng phủ ꞌkiện ꞌm n
ꞌnặn ꞌmá ta ꞌviạk tó nả quan.”
31 ꞌSướng ꞌnặn m t lính ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám s ng, ꞌchớ ꞌt ng ꞌcứn sau
ch ng au ꞌtan Pôn pay ꞌhọt ꞌmướng Ăn‑ti‑pa‑ti. 32 ꞌMự lăng m t lính ꞌtáng b c
ꞌcọ ꞌcứn ꞌmứa ha ꞌđ n sau, ꞌváng hảư m t lính khí ꞌmạ pay s ng ꞌtan Pôn.
33 M t lính ꞌmạ khí ꞌmạ pay ꞌhọt ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia ꞌlẹo ꞌcọ au sư chẻng ꞌquám
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kéng dao ꞌtan Pôn hảư quan tỉnh. 34 Quan tỉnh đu sư ꞌlẹo ꞌcọ tham ꞌva ꞌtan
Pôn pên ꞌc n tỉnh đaư. ꞌMưa ꞌhụ ꞌtan ꞌmen ꞌc n tỉnh Ki‑ꞌli‑kia ꞌlẹo, 35 ch ng
bók ꞌva, “Thả phủ ꞌkiện chảu ꞌmá ꞌhọt cón ꞌlẹo ch ng ꞌchí ta ꞌviạk hảư.”
ꞌLẹo quan tỉnh ꞌcọ s ng hảư ꞌc n các ꞌnẹp Pôn ꞌvạy n ng ꞌhướn luông pang
pua ꞌHê‑ꞌlột.

24

ꞌTan Pôn tó nả quan tỉnh
1 Lăng

ꞌmá đảy hả ꞌmự, mo luông ꞌc n ꞌDiu ꞌchư ꞌA‑ꞌna‑ꞌnia ꞌpọm
kỉ ꞌc n thảu ké bản ꞌmướng kéng ꞌsáy ꞌcại phủ ꞌnưng ꞌchư Tê‑tu‑ꞌlô,
ch ng ꞌpá căn pay cá ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia au ꞌviạk ꞌkiện ꞌtan Pôn ꞌmá cáo tó
quan tỉnh. 2–3 ꞌMưa khék au ꞌtan Pôn khảu ꞌmá ꞌlẹo ꞌsáy ꞌcại ch ng au ꞌviạk
ꞌkiện ꞌmá cáo ꞌva, “ꞌChi ng quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌlịch phủ nháư, ꞌdọn quan tỉnh ꞌsúm
khỏi ch ng đảy dú iên sáng bang ꞌmá hơng ꞌhí. Quan tỉnh ꞌchang ꞌlé hên ꞌviạk
ꞌpái nả ch ng ꞌmí ꞌlu ng pi n peng hảư dên ꞌpay ꞌmướng ꞌnị. Bón đaư ꞌchớ
đaư ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌhụ hên ꞌlẹo ꞌcọ so đảy ꞌdọn quan lai ꞌtẹ lo. 4 Khỏi báu é ꞌvạu
săng ꞌhí ꞌpưa ꞌchí khó chaư quan lai, khỏi đé so quan chaư quảng ꞌph ng ꞌsúm
khỏi ꞌvạu kỉ khót đé ꞌná. 5 ꞌSúm khỏi hên phủ ꞌnị pên phủ ꞌhại ꞌpá ꞌtu n uôn
ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu hảư sau ꞌn n ꞌnướng khửn ꞌtua phén đin. ꞌM n pên c c phủ
ꞌnưng m t ꞌtoi ꞌlu ng phít khék ꞌva ꞌtáng ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt. 6 ꞌLẹo ꞌm n ꞌnh ng ꞌchí
ꞌdệt hảư ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ u i ꞌhại máư. ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm
khỏi ch ng p t ꞌm n. 8 So hảư quan tham thí ꞌm n hák ꞌchí ꞌhụ c c pai ꞌpứng
ꞌviạk ꞌsúm khỏi ꞌkiện ꞌnị.”
9 ꞌSáy ꞌcại ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu ꞌcọ ꞌpọm chaư căn ꞌtoi ꞌquám
ꞌkiện ꞌnặn, phaư ꞌcọ nh n pao ꞌva ꞌmí ꞌtẹ.
10 Quan tỉnh ch ng ꞌchị bók hảư ꞌtan Pôn ꞌvạu, ꞌtan Pôn ch ng ꞌchi ng ꞌva,
“Khỏi ꞌcọ ꞌhụ quan tỉnh pên phủ kin ꞌván dên ꞌpay ꞌmướng ꞌnị ꞌmá đảy lai
pi ꞌlẹo, ꞌsướng ꞌnặn khỏi ꞌcọ ꞌmớng chaư ꞌvạu kẻ ꞌmo tó nả quan. 11 Quan sứp
tham bớng ꞌcọ hák ꞌchí ꞌhụ h n ꞌlẹo, khỏi ꞌchọm ꞌmứa vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ
n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnặn ꞌnh ng báu cai síp song ꞌmự. 12 ꞌPứng phủ
ꞌkiện khỏi ꞌnặn ꞌcọ báu hên khỏi ꞌcại thiêng săng c p phaư n ng cuông ꞌcuông
ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ, báu hên khỏi uôn ꞌpá dên ꞌpay ꞌn n ꞌnướng khửn
n ng ꞌhướn ꞌsúm ꞌhứ ꞌva bón đaư n ng cuông ꞌmướng. 13 Nả ꞌviạk ꞌpứng sau
ꞌkiện khỏi ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí chứng cá săng. 14 Khỏi so nh n tó nả quan tỉnh ꞌva,
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khỏi vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌpứng pảu pú ꞌmưa ꞌláng ꞌsúm khỏi,
phủ ꞌkiện ꞌhiạk ꞌva ꞌlu ng ꞌtáng ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt ꞌnặn phít. Khỏi ꞌcọ ꞌchưa ꞌchu
ꞌnéo ꞌtoi ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn kéng ꞌchu khót ꞌpứng ꞌlam páo
Chảu Pua ꞌPhạ đảy tẻm ꞌchi n ꞌvạy. 15 Khỏi ꞌcọ m n chaư n ng Chảu Pua ꞌPhạ
pék sau, ꞌsướng ꞌchu ꞌc n báu ꞌva đi ꞌmí ꞌmen ꞌhứ ꞌva ꞌcột chan, tai pay ꞌlẹo
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌchí hảư ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá. 16 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn khỏi ꞌlớng ꞌchớ
au chaư sáư ꞌchự hiêm n ng cuông chaư ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng thứk ꞌlu ng ꞌmen tó
nả Chảu Pua ꞌPhạ kéng tó nả ꞌc n.
17 Khỏi đảy pay đ c háng sia hơng lai pi ꞌlẹo ch ng đảy ꞌcứn ꞌmá ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, au ꞌngớn ꞌmá ꞌchoi ꞌpi ꞌnọng bản ꞌmướng khỏi kéng au
ꞌchương ꞌmá vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ. 18 ꞌMưa sau ꞌmá ꞌpọ khỏi dú n ng
cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌchớ ꞌnặn khỏi ꞌcọ đảy sák sang
ꞌmo ꞌkính ꞌlẹo, báu ꞌmí m t đaư dú c p khỏi, ꞌlẹo ꞌcọ báu ꞌmí phaư ꞌn n
ꞌnướng khửn. 19 Hák ꞌva ꞌmí kỉ ꞌc n ꞌDiu ꞌmá té tỉnh ꞌA‑ꞌsia ꞌcọ dú h n, ꞌva ꞌmí
ꞌviạk săng ꞌkiện khỏi, ꞌcọ ꞌchọ hảư sau ꞌmá ꞌkiện tó nả quan. 20 ꞌHứ ꞌva hảư
ꞌpứng phủ ꞌmá ꞌkiện khỏi ꞌkhạy ꞌnị ꞌvạu sú quan ꞌph ng ăn sau đảy hên khỏi
ꞌdệt phít cuông ꞌchớ khỏi ꞌsọng nả m t ꞌc n kin ꞌván ꞌqui n sung sau ꞌnặn.
21 ꞌMí ꞌto khót điêu khỏi đảy khék khửn tó nả sau ꞌva, ‘Khỏi ꞌchọ đảy ꞌmá kin
ꞌván ꞌcọ ꞌpộ khỏi ꞌchưa ꞌviạk ꞌpứng phủ tai pay ꞌlẹo ꞌchí đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá.’”
22 ꞌLẹo quan tỉnh phủ ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đi ꞌmá cón ꞌlẹo, ch ng
đảy ꞌnhại ꞌmự kin ꞌván sáư ꞌmự máư ꞌlẹo bók sau ꞌva, “Thả ꞌLi‑ꞌsia quan c c
ꞌhướn binh ꞌmá ꞌhọt ch ng ꞌchí kin ꞌván hảư.” 23 ꞌLẹo quan tỉnh ch ng s ng
hảư quan đu ꞌhọi lính các Pôn ꞌvạy, báu hảư ꞌcặt ꞌkêng, mú ꞌcu ꞌcọ ꞌtứ ꞌtang
ꞌmá dam ꞌchoi dưa đảy.
24 Kỉ ꞌmự lăng, quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌlịch, ꞌmía ꞌchư Đu‑ꞌsi‑ꞌla ꞌcọ ꞌmá ꞌtoi, ꞌmía pên
ꞌchựa sai ꞌc n ꞌDiu. Quan ch ng bók hảư au ꞌtan Pôn ók ꞌmá, ꞌpưa hảư ꞌtan
ꞌt nả ꞌviạk pông chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt hảư ꞌph ng. 25 ꞌMưa ꞌtan
Pôn ꞌvạu ꞌhọt nả ꞌviạk kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen, nả ꞌviạk ꞌchọ ꞌhụ cứ chaư chảu,
kéng ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí kin ꞌván ꞌc n phén đin ꞌmướng ꞌlum pay ꞌpái nả,
quan ꞌdi n t c chaư dản ch ng bók ꞌtan Pôn ꞌva, “ꞌKhạy ꞌpó lo, chảu ók pay
đảy ꞌlẹo, thả ꞌchớ đaư đảy váng ꞌháu ch ng ꞌchí khék chảu ꞌmá máư ꞌnớ.”
26 ꞌChớ ꞌnặn quan tỉnh ꞌcọ áo é hảư ꞌtan Pôn au ꞌngớn ꞌmá mun chảu, ꞌsướng
ꞌnặn ch ng ꞌmặc khék hảư ꞌtan ꞌmá ꞌt ꞌlớng ꞌhựa.
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27 Lăng

ꞌmá đảy song pi, ꞌtan Pô‑ki‑ô ꞌPhê‑ꞌsa‑tô đảy khửn pên quan tỉnh pi n
ꞌPhê‑ꞌlịch. Quan ꞌPhê‑ꞌlịch é au chaư ꞌc n ꞌDiu, ch ng săng ꞌtan Pôn ꞌvạy n ng
ꞌhướn ꞌtú ꞌsướng cáu.

25

ꞌTan Pôn so au ꞌviạk kin ꞌván khửn ha Cai‑ꞌsa
1 ꞌTan

ꞌPhê‑ꞌsa‑tô ꞌmá ꞌhọt tỉnh ꞌnặn đảy sam ꞌmự ꞌlẹo ꞌcọ ók ꞌmướng
Cai‑ꞌsa‑ꞌlia ꞌmứa cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm. 2 ꞌPứng mo c c c p ꞌpứng
phủ nháư ꞌc n ꞌDiu ch ng ꞌmá cáo ꞌviạk ꞌtan Pôn. 3 Sau đé so hảư quan tỉnh
ꞌPhê‑ꞌsa‑tô ꞌchoi s ng ꞌtan Pôn ꞌmá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌcọ ꞌpưa sau ꞌtạk
ꞌchí tỏn ꞌtáng khả ꞌtan. 4 Quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌsa‑tô tóp sau ꞌva, “Pôn ꞌchọ săng ꞌvạy
cá ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia, khỏi ꞌcọ ꞌchí đảy pay ꞌmướng ꞌnặn cuông ꞌdan chăm.
5 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌpứng phủ pên c c ꞌsúm chảu pay ꞌtoi khỏi, ꞌva Pôn phít
ꞌviạk săng ꞌcọ ch ng ꞌkiện dú h n.”
6 Quan tỉnh ꞌdặng dú n ng sau pét ha síp ꞌmự ꞌto ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌcứn pay cá
ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia. ꞌMự lăng, quan tỉnh ꞌcọ đảy ꞌnăng n ng bón kin ꞌván ꞌlẹo
s ng hảư au ꞌtan Pôn ꞌmá. 7 ꞌMưa ꞌtan Pôn ꞌmá ꞌhọt, ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu phủ ꞌmá
té ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnặn ꞌcọ ꞌmá ỏm ꞌtan ꞌpưa cáo ꞌkiện lai ꞌnéo n c
na sáư ꞌtan, hák ꞌva ꞌvạu ꞌnéo đaư ꞌcọ báu ꞌmí chứng ꞌmá ảng đảy. 8 ꞌTan Pôn
ch ng ꞌvạu kẻ ꞌquám au chảu, “Khỏi báu đảy ꞌdệt săng phít c p ꞌquám s ng
ꞌtoi ꞌhịt ꞌkhóng ꞌc n ꞌDiu, báu đảy phít săng c p bón vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌhứ ꞌva Cai‑ꞌsa.”
9 Quan tỉnh é ꞌvạu au chaư ꞌc n ꞌDiu, ch ng tham ꞌtan Pôn ꞌva, “Chảu sôm
chaư ꞌchí ꞌmứa kin ꞌván ꞌviạk ꞌnị tó nả ꞌháu cá ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm báu?”
10 ꞌTan Pôn tóp ꞌva, “ꞌKhạy ꞌnị khỏi đảy ꞌmá tó nả bón kin ꞌván ꞌmướng Lôm,
pên ꞌmướng khửn c p Cai‑ꞌsa, ꞌmen bón khỏi ꞌchọ đảy kin ꞌván ꞌlẹo. Khỏi
báu đảy ꞌdệt phít săng c p ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu, quan tỉnh ꞌcọ ꞌchí ꞌhụ đi ꞌlẹo.
11 ꞌVa khỏi ꞌmí phít săng n c na ꞌpó ꞌtội ꞌchí ꞌchọ tai, khỏi ꞌcọ ꞌchí so tai
báu kh t khin. ꞌVa ꞌviạk ꞌc n ꞌDiu ꞌkiện khỏi ꞌnặn báu ꞌmí chứng săng ꞌlẹo, ꞌcọ
báu ꞌmí phủ đaư ꞌmí ꞌqui n ꞌchí ꞌmọp dao khỏi hảư sau đảy. ꞌSướng ꞌnặn khỏi
ch ng so au ꞌviạk kin ꞌván khỏi ꞌnị khửn ꞌmứa ha Cai‑ꞌsa.”
12 ꞌMưa quan tỉnh đảy ꞌt c p m t sô ꞌván ꞌviạk ꞌlẹo ch ng tóp ꞌva, “Chảu so
au ꞌviạk kin ꞌván khửn ꞌmứa ha Cai‑ꞌsa, ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí hảư chảu ꞌmứa.”
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Quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌsa‑tô ꞌt ꞌviạk ꞌtan Pôn sú pua ꞌA‑ꞌli‑pa

ꞌmá đảy kỉ ꞌdan, pua ꞌA‑ꞌli‑pa c p ꞌnáng Bê‑ꞌni‑kê* đảy pay dam
ꞌch m ꞌmớng quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌsa‑tô cá ꞌmướng Cai‑ꞌsa‑ꞌlia. 14 Sau đảy ꞌdặng
dú h n lai ꞌmự, quan tỉnh ch ng ꞌt ꞌviạk ꞌtan Pôn sú pua ꞌph ng ꞌva: “ꞌTan
ꞌPhê‑ꞌlịch đảy săng ꞌc n ꞌtú ꞌvạy phủ ꞌnưng. 15 ꞌChớ khỏi pay cá ꞌmướng
ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, ꞌpứng mo c c kéng thảu ké bản ꞌmướng ꞌc n ꞌDiu au ꞌviạk
ꞌm n ꞌmá ꞌvạu, ꞌlẹo so hảư khỏi kin ꞌván sáư ꞌtội ꞌm n. 16 Khỏi ꞌcọ đảy tóp
sau ꞌva, ꞌtoi ꞌhịt ꞌkhóng ꞌc n Lôm báu ꞌchọ dao phủ đaư hảư sáư ꞌtội cón ꞌm n
ꞌchí đảy ꞌsọng nả phủ ꞌkiện, ꞌpưa hảư ꞌm n đảy ꞌmí ꞌquám ꞌvạu kẻ au chảu.
17 ꞌMưa ꞌpứng phủ ꞌkiện đảy ꞌmá ꞌtoi khỏi ꞌhọt nỉ ꞌlẹo ꞌcọ báu đảy thả hơng ꞌhí,
ꞌmự lăng khỏi ꞌcọ đảy ꞌnăng kin ꞌván ꞌlẹo đảy bók hảư au Pôn khảu ꞌmá.
18 ꞌMưa ꞌpứng phủ ꞌkiện dưn khửn cáo ꞌquám ꞌkiện ꞌcọ báu ꞌmí săng phít n c
na ꞌsướng khỏi đảy ng m ꞌvạy. 19 ꞌMí ꞌto nả ꞌviạk ꞌcại ꞌquám căn ꞌmá ꞌtáng ꞌhịt
ꞌkhóng sau thôi, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌcại căn ꞌviạk phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌGiê‑ꞌsu đảy tai pay ꞌlẹo,
Pôn lỏ ꞌva ꞌnh ng dú. 20 Khỏi báu ch c ꞌchí ha chứng ꞌnéo đaư ꞌmá kin ꞌván nả
ꞌviạk ꞌnị, ch ng tham Pôn ꞌva, ‘Chảu sôm chaư ꞌchí ꞌmứa kin ꞌván ꞌviạk ꞌnị cá
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm báu?’ 21 Hák ꞌva Pôn so hảư săng ꞌvạy ꞌnị thả s ng
ꞌm n pay ha chảu phén đin* kin ꞌván hảư. ꞌSướng ꞌnặn khỏi ch ng đảy săng
ꞌm n ꞌvạy ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự ꞌchí s ng ꞌm n pay ha Cai‑ꞌsa.”
22 Pua ꞌA‑ꞌli‑pa đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌdi n ꞌvạu c p quan tỉnh ꞌva, “ꞌHáu
ꞌcọ é ꞌph ng phủ ꞌnị ꞌvạu.”
Quan tỉnh ch ng ꞌva, “ꞌMự ꞌpụk ꞌchí hảư pua ꞌph ng ꞌm n ꞌvạu.”
13 Lăng

Au ꞌtan Pôn ók tó nả pua ꞌA‑ꞌli‑pa
23 ꞌMự

lăng ꞌmá, pua ꞌA‑ꞌli‑pa kéng ꞌnáng Bê‑ꞌni‑kê ꞌpọm c p ꞌpứng quan ꞌtáng
lính kéng ꞌpứng phủ nháư ꞌmướng ꞌnặn ꞌcọ hé căn khảu pay n ng cuông ꞌhướn
kin ꞌván. ꞌLẹo quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌsa‑tô ch ng bók hảư au Pôn ók ꞌmá. 24 Quan
tỉnh cáo ꞌva, “ꞌChi ng pua ꞌA‑ꞌli‑pa ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌtan phủ ꞌmí nả ꞌtoi ꞌsúm
khỏi dú nỉ, ꞌpứng ꞌtan ꞌcọ ꞌchí hên phủ ꞌnị. ꞌPứng ꞌc n ꞌDiu ꞌchu ꞌc n ꞌmá so
ꞌhọt khỏi, ꞌkiện ꞌm n n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm kéng n ng ꞌmướng ꞌnị, sau
25:13 ꞌNáng Bê‑ꞌni‑kê pên ꞌnọng ꞌnhính pua ꞌA‑ꞌli‑pa.
25:21 Cai‑ꞌsa, khék ꞌva, chảu phén đin.
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khék khửn ꞌva báu ꞌchọ hảư ꞌm n ꞌnh ng. 25 Khỏi hên ꞌva ꞌm n báu ꞌmí ꞌviạk
săng phít n c ꞌpó ꞌchí khả. Hák ꞌva ꞌm n so au ꞌviạk ꞌnị khửn ꞌmứa ha chảu
phén đin, khỏi ch ng ng m ꞌchí s ng ꞌm n pay. 26 Hák ꞌva khỏi ꞌcọ báu ch c
ꞌchí tẻm sư ꞌvạu ꞌsứ đaư pay hảư chảu phén đin ꞌhụ. ꞌSướng ꞌnặn khỏi ch ng
au ꞌm n ꞌmá tó nả ꞌpứng ꞌtan, ꞌnưng lỏ ꞌmen pua ꞌA‑ꞌli‑pa ꞌnặn. Tham ꞌm n thí
đảy ꞌquám ꞌnéo đaư ꞌlẹo khỏi ch ng ꞌchí ꞌmí ꞌsướng ꞌdệt sư phák pay ꞌtoi đảy.
27 Khỏi ꞌcọ hên ꞌva, ꞌchí s ng ꞌc n ꞌtú đaư pay, báu ꞌmí ꞌquám ꞌkiện cáo pay
ꞌtoi ꞌcọ ꞌchí báu pên.”

26

ꞌTan Pôn kẻ ꞌquám au chảu tó pua ꞌA‑ꞌli‑pa
1 Pua

ꞌA‑ꞌli‑pa bók ꞌtan Pôn ꞌva, “ꞌHáu hảư phép chảu kẻ ꞌquám đảy.”
ꞌTan Pôn ch ng ꞌnh ng ꞌmứ ók ꞌtặc ꞌcháo ꞌlẹo kẻ ꞌquám ꞌva:
2 “ꞌChi ng pua, ꞌmự ꞌnị khỏi ꞌcọ ꞌnặp ꞌva bun đi đảy ꞌmá kẻ ꞌchu ꞌquám ꞌc n
ꞌDiu sau ꞌkiện khỏi ꞌnặn tó nả pua, 3 cón ứn ꞌnặn, pua ꞌcọ ꞌhụ ꞌhịt ꞌkhóng m t
ꞌpọm ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌviạk ꞌc n ꞌDiu ꞌmặc ꞌcại thiêng căn ꞌnặn. ꞌSướng ꞌnặn khỏi
ch ng so hảư pua chaư dên ꞌph ng khỏi đé ꞌná.
4 ꞌViạk kin ꞌlu ng dú khỏi té ꞌnọi ꞌhặn nháư n ng bản cáu ꞌmướng lăng,
ꞌhứ ꞌva n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnặn pên ꞌsướng đaư, ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu
phaư ꞌcọ ꞌhụ m t. 5 Sau ꞌhụ ch c khỏi té đaư ꞌmá, ꞌva sau é pên chứng ꞌcọ đảy,
ꞌmưa cón ꞌnặn khỏi ꞌkhới kin dú ꞌtoi phái ꞌPha‑ꞌli‑ꞌsai, ꞌmen phái ꞌcặt ꞌkêng ꞌhịt
ꞌkhóng ꞌsứa ꞌc n ꞌDiu ꞌsúm khỏi m t. 6 ꞌKhạy ꞌnị khỏi ꞌchọ đảy ꞌmá kin ꞌván ꞌcọ
ꞌpộ khỏi m n chaư thả ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao ꞌhẹn c p pảu pú ꞌsúm
khỏi ꞌmưa cón ꞌnặn. 7 Síp song ꞌchựa sai ꞌc n ꞌDiu ꞌsúm khỏi, phaư ꞌcọ m n
chaư thả ꞌchí đảy hên ꞌláng áo ꞌtoi ꞌquám chao ꞌhẹn ꞌnặn, ch ng sút chaư vảy
ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ, báu ꞌva ꞌv n ꞌcứn. ꞌChi ng pua, ꞌpộ khỏi m n chaư n ng
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn ꞌnị, ꞌc n ꞌDiu ch ng cáo ꞌquám ha thỏi sáư
khỏi ꞌló. 8 Pên ꞌsướng đaư ꞌsúm ꞌtan ch ng ng m ꞌva ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ hảư
phủ tai pay ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn pên ꞌviạk cai ꞌchưa.
9 ꞌMưa cón khỏi ꞌcọ ꞌkhới ng m, ꞌnéo đaư khỏi ꞌcọ ꞌchí ꞌchọ ꞌdệt, ꞌpưa
kh t c n phái ꞌGiê‑ꞌsu ꞌc n bản ꞌNa‑ꞌsa‑ꞌlệt ꞌnặn, 10 ꞌsướng khỏi đảy ꞌdệt
n ng ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, m t mo c c hảư phép khỏi p t lai ꞌc n phủ
ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu pay sáư ꞌtú ꞌvạy. ꞌMưa sau sét ꞌván ꞌva ꞌchọ khả, khỏi ꞌcọ pên
phủ ꞌnưng sôm chaư hảư khả. 11 Khỏi đảy pay ꞌchu ꞌhướn ꞌsúm ꞌc n ꞌDiu
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lai ꞌtưa, khỏi ꞌcọ sáư ꞌtội ꞌpứng ꞌc n ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu kéng kh m hảư sau ꞌváng
sia ꞌviạk sau ꞌchưa ꞌTan chảu. Khỏi ch p chaư hảư sau lai, sau dú cá ꞌmướng
ꞌnọk khỏi ꞌcọ ꞌnh ng s p pay ꞌnạp têng sau máư.
12 Pên ꞌsướng ꞌnặn lo, m t mo c c ch ng hảư phép khỏi pay cá ꞌmướng
Đa‑ꞌma‑ꞌsê. 13 ꞌChi ng pua, ꞌmưa khỏi đang ꞌti u ꞌtáng pay ꞌnặn, ꞌmen ꞌchớ
cang ꞌv n, khỏi ꞌdi n hên seng ꞌhung ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ, ꞌhung ꞌsứa ta ꞌv n lưởn
sóng ỏm khỏi ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌc n pay ꞌtoi. 14 ꞌSúm khỏi phaư ꞌcọ ꞌlộm ꞌl ng,
ꞌlẹo khỏi đảy ꞌnghín siêng pák ꞌquám ꞌDiu ꞌmá sáư khỏi ꞌva, ‘ꞌSôn, ꞌSôn ꞌhới,*
pên săng ꞌnọng ch ng ꞌnạp têng ꞌháu ꞌsịn ꞌl . ꞌNọng ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ hák
ꞌdệt hảư chảu ch p sia ꞌlạ, ꞌsướng tô ꞌngúa au tin c i sáư ꞌmạy pên nam
ꞌnặn lo.’
15 Khỏi tham ꞌva, ‘ꞌTan ꞌmen phaư ꞌl ?’
ꞌTan chảu tóp ꞌva, ‘ꞌHáu ꞌmen ꞌGiê‑ꞌsu, phủ ꞌnọng đang ꞌnạp têng ꞌnặn lo.
16 ꞌKhạy hảư ꞌnọng tứn khửn. ꞌHáu ók ꞌmá hảư ꞌnọng hên, ꞌpưa ꞌchí téng hảư
ꞌnọng pên phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌháu. ꞌNọng ꞌchí đảy pên chứng hảư lai ꞌc n ꞌhụ
ꞌviạk ꞌnọng hên ꞌháu ꞌnị, ꞌt ng cá ꞌviạk ꞌháu ꞌchí hảư ꞌnọng hên ꞌpái nả máư.
17 ꞌHáu ꞌchí pảy che au ꞌnọng hảư khói sia ꞌc n ꞌDiu kéng ꞌc n táng ꞌph n phủ
ꞌháu ꞌchí s ng ꞌnọng pay ha ꞌnặn. 18 ꞌHáu s ng ꞌnọng pay ꞌpưa khay ta sau,
pi n chaư sau ók sia ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt đăm ꞌmá khảu ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư,
ók sia phép phi ꞌSa‑tan ꞌmá ha Chảu Pua ꞌPhạ, hảư Chảu Pua ꞌPhạ dáng báp
ꞌsội m t hảư sau, ꞌlẹo sau ch ng ꞌchí đảy ꞌmí ꞌphớn ꞌtoi ꞌpứng phủ pông chaư
ꞌchưa đảy ꞌmá pên ꞌc n ꞌháu ꞌlẹo ꞌnặn.’
19 ꞌChi ng pua, ꞌmưa khỏi đảy hên Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú cá ꞌphạ bók khỏi ꞌnéo
ꞌnặn khỏi ꞌcọ ꞌph ng au báu thiêng săng. 20 Khỏi đảy páo kháo, t ng c c té
ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê, ꞌlẹo ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, pay ꞌtua ꞌmướng Du‑đai, ꞌtạu
ꞌhọt bản ꞌmướng ꞌc n táng ꞌph n, bón đaư khỏi ꞌcọ bók hảư ꞌc n ꞌt ng lai pi n
chaư ꞌváng sia báp ꞌsội, táo ꞌmá ha Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌdệt ꞌc n hảư sôm c p pên
phủ pi n chaư ꞌváng sia báp ꞌsội. 21 ꞌSướng ꞌnặn lo, ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu ch ng đảy
p t khỏi n ng cuông ꞌcuông ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ha ꞌtáng khả
khỏi sia. 22 Ơn ꞌto Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchoi khỏi ꞌtạu ꞌhọt ꞌchu ꞌmự ꞌnị, ꞌsướng
ꞌnặn khỏi ch ng đảy dưn dú pên chứng tó nả ꞌchu ꞌc n báu ꞌva ꞌnọi nháư.
ꞌPứng khót khỏi ꞌvạu ꞌcọ báu táng săng ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
26:14 ꞌTan Pôn, ꞌchư ꞌc n ꞌDiu khék ꞌva ꞌSôn, ꞌchư ꞌc n Lôm khék ꞌva Pôn.
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ꞌt ng pú ꞌMô‑ꞌsê đảy ꞌvạu ꞌvạy cón ꞌlẹo, 23 ꞌsướng ꞌva, Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌchọ báp
ꞌmo chao tai, ꞌTan chảu pên phủ té ꞌkhoẹk đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌpưa páo kháo
ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư khói sia báp ꞌsội hảư ꞌt ng ꞌc n ꞌDiu kéng ꞌc n táng
ꞌph n ꞌhụ.”
24 ꞌTan Pôn kẻ ꞌquám au chảu ꞌmá ꞌhọt khót ꞌnị, quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌsa‑tô ꞌdi n
phẻ sáư ꞌtan ꞌva, “Pôn ꞌhới, ꞌmứng pên bả ꞌlẹo lo, ꞌmứng ép ꞌhi n lai ꞌdi n pên
bả ꞌquá.”
25 ꞌTan Pôn ꞌva, “ꞌChi ng quan tỉnh ꞌPhê‑ꞌsa‑tô chảu phủ nháư, ꞌpứng khót
ꞌquám khỏi ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn ꞌmí ꞌtẹ. Khỏi báu pên bả cá đaư, ꞌminh khuôn ꞌcọ
ꞌnh ng đi. 26 ꞌPứng ꞌviạk ꞌnị pua ꞌcọ hák ꞌchí ꞌhụ đi ꞌlẹo, ꞌsướng ꞌnặn khỏi
ꞌcọ ch ng dám ꞌvạu ꞌsư sú pua. ꞌPứng ꞌviạk ꞌnị báu đảy pên ók n ng bón
ꞌlặp ꞌsuôn, khỏi ꞌcọ ꞌchưa ꞌva pua ꞌcọ hák ꞌhụ cón m t ꞌlẹo. 27 ꞌChi ng pua,
ꞌpứng khót ꞌquám phủ pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ pang ꞌchạu đảy
ꞌchi n ꞌvạy ꞌnặn, pua ꞌchưa báu? Khỏi ꞌhụ ꞌva pua ꞌchưa.”
28 Pua ꞌA‑ꞌli‑pa ch ng tóp ꞌtan Pôn ꞌva, “Chảu ꞌvạu kỉ khót ꞌsướng ꞌnị, chảu
ng m ꞌva ꞌchí chướng ꞌchứa ꞌháu hảư pên ꞌc n ꞌKha‑ꞌlịt‑tiên đảy* ꞌsịn a?”
29 ꞌTan Pôn tóp ꞌva, “Báu ꞌva ꞌvạu ꞌnọi ꞌhứ ꞌvạu lai, khỏi ꞌcọ đé so Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌchoi pua, ꞌt ng cá phủ đảy ꞌnghín ꞌquám khỏi ꞌvạu ꞌnị hảư [ꞌtoi
ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu] ꞌsướng khỏi, hák ꞌva ꞌnhá hảư pên ꞌsướng sỏi phúk ꞌvạy
ꞌnéo ꞌnị.”
30 ꞌLẹo pua c p quan tỉnh, ꞌnáng Bê‑ꞌni‑kê ꞌpọm ꞌt ng cá m t ꞌnăng dú n ng
căn ꞌnặn đảy tứn khửn, 31 au căn ók pay ꞌlẹo ꞌcọ ꞌt căn ꞌva, “Phủ ꞌnị báu ꞌmí
ꞌviạk săng ꞌpó ꞌchí khả ꞌhứ sáư ꞌtú cá đaư.”
32 Pua ch ng bók hảư quan tỉnh, “ꞌVa ꞌm n báu so au ꞌviạk kin ꞌván khửn
ꞌmứa ha Cai‑ꞌsa ꞌlẹo, ꞌchí pói ꞌm n sia ꞌcọ đảy thôi.”

27

ꞌTan Pôn khảu ꞌhứa pay ha ꞌmướng Lôm
1 Quan

tỉnh ꞌhẹn ꞌmự hảư ꞌsúm khỏi khảu ꞌhứa pay cá [ꞌmướng Lôm]
phén đin ꞌI‑ta‑ꞌli, ꞌlẹo đảy dao ꞌtan Pôn c p kỉ ꞌc n ꞌtú ứn hảư quan đu
ꞌhọi lính ꞌchư Du‑ꞌli‑ô, pên quan phủ ꞌnưng cuông m t côn lính chảu phén đin.
2 ꞌSúm khỏi khảu b ng ꞌhứa ꞌnưng ꞌmá té ꞌmướng ꞌA‑ꞌla‑ꞌmịt, ꞌlẹo ꞌchí pay ꞌve
26:28 Bớng ꞌvái 11:26.
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ꞌdặng lom ꞌta ꞌhứa tỉnh ꞌA‑ꞌsia. ꞌMí phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑ꞌlịt‑ta‑ꞌkhô ꞌc n ꞌmướng
ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn tỉnh ꞌMa‑kê‑đô‑ꞌnia ꞌcọ ók pay ꞌpọm điêu m t ꞌsúm khỏi.*
3 ꞌMự lăng ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌhọt ꞌmướng ꞌSi‑đôn. Quan Du‑ꞌli‑ô chaư quảng c p
ꞌtan Pôn, ch ng hảư phép pay ha m t mú ꞌpi ꞌnọng ꞌpưa hảư sau ꞌchoi ꞌchương
dú ꞌchương kin. 4 ꞌMưa ꞌhứa ók ꞌmướng ꞌnặn pay ꞌdi n chu p ꞌlu ng ꞌl m,
ꞌsướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ch ng ꞌliệp pay ꞌkém đon ꞌmướng Síp‑ꞌlơ ꞌpưa hảư
khói ꞌl m. 5 ꞌSúm khỏi khảm ꞌnặm b cai tỉnh Ki‑ꞌli‑kia kéng tỉnh Păm‑ꞌphi‑ꞌlia
ꞌlẹo ꞌhọt ꞌmướng ꞌMi‑ꞌla tỉnh ꞌLu‑kia. 6 Bón ꞌnặn quan đảy hên b ng ꞌhứa ꞌnưng
ꞌmá té ꞌmướng ꞌA‑ꞌlệc‑ꞌsăn‑đia ꞌchí pay ha phén đin ꞌI‑ta‑ꞌli. Quan ch ng ꞌpá
ꞌsúm khỏi khảu b ng ꞌhứa ꞌnặn pay. 7 ꞌSúm khỏi ꞌcoi pay ꞌpưa ꞌdạk ꞌchá pay lai
ꞌmự ch ng ꞌhọt ꞌkém ꞌmướng Ca‑ꞌni‑đô. ꞌL m ꞌhéng lai, pay ꞌsư báu đảy, ꞌsúm
khỏi ch ng khí ꞌhứa ꞌliệp pay ꞌkém đon ꞌmướng Ca‑ꞌlê‑tê ꞌpưa hảư khói ꞌl m,
cai bón hua đon khék ꞌva ꞌSăn‑ꞌmô‑ꞌnê [ch ng ꞌvện sia ꞌl m đảy]. 8 ꞌSúm khỏi
ꞌliệp ꞌhím đon ꞌnặn pay ꞌdạk ꞌchá lai, ch ng ꞌhọt bón ꞌnưng dú chăm ꞌmướng
ꞌLa‑ꞌsê‑a khék ꞌva ꞌta ꞌhứa ꞌchăn ꞌngám.
9 ꞌSúm khỏi sia ꞌlạ lai ꞌmự ꞌlẹo, ꞌnhám ꞌc n ꞌDiu ꞌc m báu kin ꞌcọ cai pay ꞌlẹo,
[khảu ꞌnhám ꞌl m], pay ꞌtáng ꞌhứa ꞌcọ ꞌchí chu p ꞌpọ ꞌláng ꞌhại. ꞌTan Pôn
ch ng bók m t n ng ꞌhứa ꞌnặn ꞌva, 10 “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, khỏi hên ꞌva ꞌháu ꞌti u
ꞌtáng pay nả ꞌchí chu p ꞌpọ ꞌláng ꞌhại, ꞌhứa ꞌt ng ꞌchương khong ꞌcọ ꞌchí sia
pay lai, ꞌmo ꞌháu ꞌcọ ꞌchí sia pay máư.”
11 Hák ꞌva quan đu lính lỏ ꞌph ng phủ ꞌtại ꞌhứa c p chảu ꞌhứa ꞌnặn ꞌsứa
sia ꞌquám ꞌtan Pôn bók. 12 ꞌChí léng ꞌhứa ꞌvạy ꞌtặn khói ꞌnhám nao n ng ꞌta
ꞌhứa ꞌchăn ꞌngám ꞌnặn ꞌcọ báu đi ꞌto đaư. ꞌSướng ꞌnặn ꞌc n n ng ꞌhứa ꞌphớn
lai ꞌpọm chaư căn é ꞌlong ꞌhứa ók sia bón ꞌnặn, ꞌva ꞌdệt đảy ꞌcọ hảư ꞌhọt ꞌta
ꞌhứa ꞌmướng ꞌPhoi‑ꞌnịch, ꞌlẹo ch ng ꞌdặng dú n ng h n hảư khói ꞌnhám nao.
ꞌMướng ꞌPhoi‑ꞌnịch ꞌnặn pên ꞌta ꞌhứa ꞌnưng dú n ng đon ꞌmướng Ca‑ꞌlê‑tê,
ꞌphượng ꞌnưng khảu ꞌtáng tảư ta ꞌv n t c, ꞌphượng ꞌnưng khảu ꞌtáng nưa ta
ꞌv n t c. 13 ꞌMưa ꞌl m on ꞌpặt ꞌmá té ꞌtáng tảư, sau ꞌcọ ng m ꞌva đảy ꞌsướng
ꞌláng áo ꞌlẹo, ch ng c n au l c léng ꞌhứa khửn, ꞌlẹo ꞌliệp ꞌhím ph ng đon
ꞌmướng Ca‑ꞌlê‑tê pay. 14 ꞌHứa pay báu ꞌh đảy hơng ꞌto đaư ꞌcọ ꞌchọ há ꞌl m
luông khék ꞌva ꞌl m té ꞌtáng nưa ta ꞌv n ók, ꞌpặt ꞌhéng ꞌmá té đon ꞌmướng.
27:2 “M t ꞌsúm khỏi”, ꞌmen m t ꞌtan Pôn c p ꞌtan ꞌLu‑ca, ꞌtan ꞌLu‑ca pên phủ
tẻm ꞌvái sư.
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15 ꞌL

m tók sáư ꞌhéng lai, ꞌhứa pản báu đảy, ꞌsúm khỏi ch ng pói hảư pay
ꞌtoi ꞌlu ng ꞌl m. 16 ꞌMưa ꞌliệp pay ꞌtoi bón pảy ꞌl m ꞌkém đon ꞌnọi khék đon
Cao‑đê, ꞌsúm khỏi ꞌlạk ꞌhứa ꞌnọi khửn ꞌmá phúk ꞌvạy đảy ꞌcọ ꞌdạk ꞌchá lai.
17 ꞌMưa ꞌlạk ꞌhứa ꞌnọi khửn đảy ꞌlẹo, m t ꞌc n ꞌhứa ch ng au ꞌchưạk ꞌcạt ꞌhứa
nháư ꞌvạy. Dản ꞌva ꞌhứa ꞌchí ꞌcúng hát ꞌkém ph ng phén đin ꞌLi‑bia, sau ch ng
p t phả c n ꞌl m ꞌl ng sia, hảư ꞌhứa lay pay ꞌtoi ꞌlu ng ꞌl m.
18 ꞌMự lăng, ꞌl m ꞌcọ ꞌnh ng ꞌhéng tók sáư ꞌhứa dú, m t ꞌc n ꞌhứa ch ng au
ꞌchương ꞌcạ n ng ꞌhứa thỉm sia. 19 ꞌMự thứ sam ꞌmá, sau ch ng ꞌpá căn ham
ꞌchương sủ khong sáư n ng ꞌhứa thỉm sia máư. 20 Báu hên ta ꞌv n ꞌhứ ꞌva đao
ꞌhung đảy lai ꞌmự ꞌmá ꞌlẹo, ꞌl m ꞌcọ ꞌnh ng tók ꞌhéng dú báu khát, ꞌsướng ꞌnặn
ng m ꞌva ꞌchí báu ꞌnh ng pên ꞌc n ꞌlẹo.
21 M t ꞌc n n ng ꞌhứa báu đảy kin khảu ꞌmá đảy lai ꞌmự ꞌlẹo, ꞌtan Pôn ch ng
dưn khửn bók sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, ꞌva ꞌpi ꞌnọng hák ꞌph ng ꞌquám khỏi
báu ók sia đon ꞌmướng Ca‑ꞌlê‑tê ꞌnặn, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí báu đảy chu p ꞌhại sia
ꞌchương khong ꞌsướng ꞌnị cá đaư. 22 ꞌKhạy [ꞌsứ đaư ꞌcọ pên ꞌlẹo], khỏi so bók
ꞌpi ꞌnọng ꞌnhá ꞌnọi chaư, ꞌsúm ꞌháu ꞌchí báu ꞌmí phaư sia, ꞌmí ꞌto ꞌchí sia ꞌhứa.
23 Chảu Pua ꞌPhạ pên chảu dú nưa khỏi ꞌkhới vảy ꞌháu ꞌnặn. ꞌCứn ꞌnị tiên ꞌchạư
chăm ꞌmứ ꞌTan chảu đảy ꞌmá dưn dú chăm khỏi, 24 bók ꞌva, ‘Pôn ꞌhới, ꞌnhá
dản săng ꞌnớ, ꞌsứ đaư ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí đảy pay ók nả Cai‑ꞌsa lo. Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌchí ꞌchoi ꞌpứng ꞌc n ꞌmá ꞌtoi ꞌhứa ꞌnặn khói tai ꞌpưa nả ta ꞌnọng.’ 25 ꞌSướng
ꞌnặn ꞌpi ꞌnọng ꞌnhá ꞌnọi chaư, khỏi ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌsứ đaư ꞌcọ ꞌchí pên
ꞌsướng ꞌTan chảu bók ꞌnặn ꞌtẹ. 26 Hák ꞌva ꞌhứa ꞌló ꞌchí ꞌchọ ꞌcúng hát dú ꞌhím
đon bón ꞌnưng.”
ꞌHứa ꞌcúng hát ꞌsái ték sia
27 ꞌHọt

ꞌcứn thứ síp sí ꞌlẹo, ꞌl m ꞌnh ng tók sáư ꞌhứa pay ꞌmá dú n ng ꞌnặm b
ꞌA‑đia. Dáo cang ꞌcứn, ꞌpứng ꞌc n ꞌhứa ng m ꞌva chăm ꞌhím ph ng ꞌlẹo. 28 Sau
ch ng d ng bớng ꞌnặm ꞌnh ng ꞌlợc dú ꞌsáo ꞌvá. ꞌHứa pay đảy ꞌnọi ꞌnưng ch ng
d ng bớng máư, ꞌcọ ꞌhụ ꞌva ꞌnh ng ꞌlợc síp hả ꞌvá. 29 Sau ꞌcọ dản ꞌva ꞌhứa ꞌchí
túm đán, ch ng thỉm l c léng ꞌhứa sí ăn ꞌl ng ꞌnặm ꞌtáng ꞌtại ꞌhứa ꞌlẹo ꞌcọ đé
so hảư ꞌhung ꞌv n. 30 ꞌPứng ꞌc n ꞌhứa ꞌchí ha ꞌtáng ꞌpai pay sia, ch ng dón
ꞌhứa ꞌnọi ꞌl ng ꞌnặm ꞌdệt ꞌsướng ꞌchí pay au l c léng ꞌhứa pay dón ꞌl ng ꞌtáng
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hua ꞌhứa. 31 ꞌTan Pôn ꞌdi n bók quan đu lính c p m t lính ꞌnặn ꞌva, “ꞌPứng
ꞌc n ꞌhứa hák ꞌpai pay sia ꞌlẹo ꞌtẹ, ꞌpứng ꞌtan ꞌcọ ꞌchí báu khói tai cá đaư.”
32 M t lính ch ng t t ꞌchưạk khoen ꞌhứa ꞌnọi ꞌnặn t c sáư ꞌnặm lay pay sia.
33 Khỏn ꞌchí ꞌhung, ꞌtan Pôn chướng ꞌchứa ꞌchu ꞌc n kin khảu. ꞌTan bók
sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng ꞌcóng thả ꞌl m ꞌtuôi đảy síp sí ꞌmự ꞌlẹo, ꞌnh ng báu ꞌh đảy
kin săng. 34 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌpi ꞌnọng kin khảu ꞌpưa hảư ꞌnh ng. Phôm n ng
hua ꞌpi ꞌnọng s m ꞌnưng ꞌcọ ꞌchí báu sia.”
35 ꞌTan Pôn ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo ch ng au khảu béng ꞌmá cáo ꞌquám đảy
ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ dú tó nả ꞌchu ꞌc n, ꞌlẹo bít ók kin. 36 Cuông ꞌchớ ꞌnặn ꞌchu
ꞌc n phaư ꞌcọ sáng chaư, au căn kin khảu. 37 ꞌC n dú n ng ꞌhứa ꞌt ng cá m t
ꞌmí 276 ꞌc n. 38 Kin ím ꞌlẹo, sau ꞌcọ au khảu cák thỉm sáư ꞌnặm pay sia ꞌpưa
ꞌdệt hảư ꞌhứa bau ꞌl ng.
39 ꞌMứa ꞌhung ꞌlẹo, sau báu ꞌhụ ꞌva ꞌhím ph ng ꞌmướng đaư. Sau phó hên
ꞌvơn ꞌnặm, ꞌhím b c ꞌcọ pên đon ꞌsái. Sau ng m ꞌva ꞌdệt đảy ꞌcọ é au ꞌhứa khảu
pay ꞌvạy bón ꞌnặn. 40 Sau ch ng t t ꞌchưạk l c léng ꞌhứa t c khảu ꞌnặm pay
sia ꞌt ng kẻ ꞌchưạk ꞌmặt ꞌmạy ꞌtại ꞌhứa ók, ꞌlẹo ꞌcọ sao phả c n ꞌl m n ng hua
ꞌhứa khửn hảư ꞌl m ꞌpặt khảu pay sú ta ph ng. 41 ꞌHứa ꞌhọt bón ꞌnặm song
ꞌqué lay ꞌmá ꞌh m căn, hua ꞌhứa ꞌdi n khảu ꞌcúng đon ꞌsái ók báu đảy. ꞌPhóng
ꞌnặm tók sáư ꞌhéng lai, ꞌtáng ꞌtại ꞌhứa ꞌcọ ték ók. 42 M t lính căn ꞌchí khả
ꞌpứng ꞌc n ꞌtú sia, ꞌpưa dản ꞌva phủ ꞌhụ ꞌlói ꞌnặm ꞌchí ꞌtéo khói. 43 Hák ꞌva
quan đu lính é ꞌchoi ꞌtan Pôn hảư khói tai, ch ng hảm m t lính báu hảư sau
ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn. ꞌLẹo quan bók hảư ꞌchu ꞌc n, phaư ꞌhụ ꞌlói ꞌnặm lỏ hảư ꞌtéo ꞌlói
pay ha b c cón. 44 ꞌLẹo ꞌpứng ꞌc n báu ꞌhụ ꞌlói lỏ ꞌphứa ꞌmạy pẻn ꞌhứ ꞌva ꞌmạy
ꞌhứa h c ꞌnặn pay. ꞌSướng ꞌnặn phaư ꞌcọ ch ng khói tai ꞌhọt b c m t.

28

ꞌTan Pôn dú đon ꞌmướng ꞌMăn‑ta
1 ꞌMưa

khói sia póng ꞌhại ꞌlẹo, ꞌsúm khỏi ch ng ꞌhụ ꞌva đon ꞌnặn ꞌchư
ꞌMăn‑ta. 2 ꞌC n đon ꞌmướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌhặc ꞌpéng phớng ꞌdứa au ꞌsúm
khỏi lai. ꞌPhạ phôn, ꞌcứm nao, sau ch ng đăng cong ꞌpháy nháư hảư ꞌsúm khỏi
ꞌt ng cá. 3 ꞌTan Pôn pay au lua hóp ꞌnưng ꞌmá sáư ꞌpháy. ꞌPộ ꞌpháy ꞌhọn ch ng
ꞌmí tô ꞌngú ꞌnưng ók ꞌmá ꞌcạp ꞌmứ ꞌtan. 4 ꞌC n ꞌmướng ꞌnị hên ꞌngú ꞌcạp ꞌmứ
ꞌtan Pôn, sau ch ng căn ꞌva, “Phủ ꞌnị ꞌsứ đaư ꞌcọ ꞌmen phủ khả ꞌc n. Ta ꞌva
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ꞌm n khói tai n ng ꞌnặm b ꞌmá ꞌlẹo ꞌcọ đi, hák ꞌva ꞌviạk báp ꞌv n ꞌm n ꞌnh ng
ꞌn m ꞌmá ꞌdệt hảư tai.”
5 ꞌTan Pôn ꞌdi n ꞌsăn tô ꞌngú t c sáư ꞌpháy sia, ꞌmo ꞌkính ꞌtan ꞌcọ
báu pên săng. 6 Phen ꞌc n ng m ꞌva ꞌtan ꞌchí ꞌcaư khửn, ꞌhứ ꞌva ꞌchí ꞌlộm
tai c p bát. Sau thả bớng hơng ꞌcọ báu hên pên săng, sau ch ng pi n chaư
ꞌvạu ꞌva ꞌtan Pôn pên ꞌthớn théng phủ ꞌnưng.
7 Dú chăm bón ꞌnặn ꞌmí đin ꞌtan P p‑ꞌli‑ô, phủ pên c c đon ꞌmướng ꞌnặn.
ꞌTan phủ ꞌnị ꞌcọ ꞌhặc ꞌpéng tỏn lón hảư pên khék ꞌtan, ꞌliệng đu ꞌsúm khỏi đi
đảy sam ꞌmự. 8 ꞌChớ ꞌnặn ải ꞌtan P p‑ꞌli‑ô sảy pay ꞌtọng ꞌnón dú. ꞌTan Pôn
ch ng khảu pay bớng, cáo vảy so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo pông ꞌmứ sáư ꞌm n
ꞌcọ ꞌdi n hóm đi. 9 ꞌSướng ꞌnặn phủ ch p ꞌc n pên n ng đon ꞌmướng ꞌnặn
phaư ꞌcọ ꞌmá ha ꞌtan Pôn ꞌchoi hảư hóm đi. 10 Sau ꞌcọ ꞌmí lai ꞌquám sỏng ꞌnhó
ꞌsúm khỏi. ꞌLẹo ꞌhọt ꞌchớ ꞌsúm khỏi ꞌchí khảu ꞌhứa ók pay, sau ꞌcọ au ꞌchương
ꞌnéo ꞌchọ sủ ꞌmá hảư.
ꞌTan Pôn pay ꞌhọt ꞌmướng Lôm
11 ꞌSúm

khỏi dú n ng đon ꞌmướng ꞌnặn đảy sam bươn ꞌlẹo ch ng khảu
b ng ꞌhứa ꞌnưng ꞌmá té ꞌmướng ꞌA‑ꞌlệc‑ꞌsăn‑đia, ꞌmí hún mai khék ꞌva ꞌthớn
théng kha phép, ꞌhứa ꞌnặn đảy ꞌmá ꞌdặng n ng đon ꞌmướng ꞌMăn‑ta thả m t
ꞌnhám nao. 12 ꞌSúm khỏi pay ꞌve ꞌdặng n ng ꞌmướng ꞌSi‑ꞌla‑cu sam ꞌmự, 13 ꞌlẹo
ch ng ỏm pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌLê‑ꞌkhi‑ôn. ꞌMự lăng ꞌmá ꞌcọ ꞌmí ꞌl m ꞌpặt ꞌmá
té ꞌtáng ꞌphượng tảư. [ꞌSúm khỏi ch ng ꞌlong pay máư,] cuông song ꞌmự
ch ng ꞌmá ꞌhọt ꞌmướng Pô‑ti‑ô‑ꞌloi. 14 ꞌSúm khỏi ꞌpọ ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng ꞌnặn, sau ꞌcọ ꞌmới ꞌsúm khỏi ꞌdặng dú n ng sau
ch t ꞌmự, ꞌlẹo ch ng pay ꞌmướng Lôm. 15 ꞌPi ꞌnọng ꞌmướng Lôm đảy ꞌnghín
kháo ꞌsúm khỏi ꞌchí pay ꞌhọt, sau ꞌcọ ók ꞌmá tỏn cá ꞌchợ ꞌmướng ꞌA‑pi‑ô, kéng
n ng bón ꞌhướn ꞌdặng sam lang. ꞌTan Pôn hên ꞌpi ꞌnọng ꞌmá tỏn, ꞌcọ ꞌnghín ún
chaư so đảy ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ. 16 ꞌMưa ꞌsúm khỏi ꞌmá ꞌhọt ꞌmướng Lôm ꞌlẹo
ꞌtáng ꞌviạk hảư phép ꞌtan Pôn hák dú, ꞌmí lính phủ ꞌnưng các.
17 Lăng ꞌmá đảy sam ꞌmự, ꞌtan Pôn ch ng ꞌmới ꞌpứng phủ c c ꞌc n ꞌDiu ꞌmá.
ꞌMưa ꞌmá tảu ꞌh m căn ꞌlẹo ꞌtan ꞌcọ đảy ꞌt ꞌviạk pên ꞌmá hảư sau ꞌph ng ꞌva,
“ꞌPi ꞌnọng ꞌhới, khỏi báu đảy ꞌdệt săng phít c p ꞌc n ꞌDiu ꞌháu ꞌhứ ꞌva phít c p
ꞌhịt ꞌkhóng ꞌchua pảu ꞌlới pú ꞌháu cá đaư, hák ꞌnh ng ꞌchọ p t dú n ng ꞌmướng
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ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm ꞌnặn, ꞌlẹo dao khỏi hảư ꞌc n Lôm. 18 ꞌC n Lôm ta ꞌviạk hảư
ꞌlẹo ꞌcọ báu hên khỏi ꞌmí ꞌviạk săng phít ꞌpó ꞌchí tai, sau ꞌcọ é pói khỏi sia.
19 Hák ꞌva ꞌpứng ꞌc n ꞌDiu báu sôm chaư, ꞌnh ng kh t ꞌquám sau dú, khỏi ꞌcọ
ꞌtún chaư ch ng đảy so au ꞌviạk kin ꞌván ꞌnị ꞌmá ha Chảu Cai‑ꞌsa. Khỏi ꞌcọ
báu ꞌmí săng ꞌchí ꞌkiện ꞌpi ꞌnọng bản ꞌmướng ꞌháu cá đaư. 20 Pên ꞌsướng ꞌnị
khỏi ch ng đảy ꞌmới ꞌpi ꞌnọng ꞌmá ꞌpọ nả ꞌpọ ta ꞌvạu c p ꞌpi ꞌnọng. Ăn khỏi
chu p sỏi l c phúk ꞌlam ꞌvạy ꞌnị ꞌcọ ꞌpộ ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmen ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên
ꞌháu ꞌcóng thả ꞌnặn lo.”
21 ꞌPứng phủ c c ꞌc n ꞌDiu ch ng ꞌvạu c p ꞌtan Pôn ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌcọ
ꞌnh ng báu ꞌh hên sư ꞌpi ꞌnọng phák ꞌmá té ꞌmướng Du‑đai ꞌvạu ꞌhọt ꞌviạk
ꞌtan cá đaư, ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌmá té ꞌtáng ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí phaư au kháo ꞌmá
ꞌvạu ꞌhứ ꞌva ꞌmá ꞌt ꞌviạk u i săng ꞌtan. 22 Hák ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌhụ ꞌva ꞌc n ꞌchu
bón ꞌchu ꞌti phaư ꞌcọ ꞌvạu kh t phái ꞌGiê‑ꞌsu dú. ꞌSúm khỏi ꞌcọ é ꞌhụ ꞌtan ng m
ꞌsứ đaư.”
23 ꞌPứng ꞌc n ꞌDiu ch ng đảy ꞌhẹn ꞌmự ꞌpọ c p ꞌtan Pôn máư. ꞌHọt ꞌmự ꞌhẹn
ꞌlẹo ꞌvén ꞌmí lai ꞌc n ꞌsứa cáu ꞌmá ha bón ꞌtan dú ꞌnặn. ꞌTan Pôn ch ng đảy
kẻ ꞌquám hảư sau té ꞌchạu ꞌhọt ꞌcăm, cáo chôm ꞌviạk ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua
ꞌPhạ sú sau ꞌph ng. ꞌTan ꞌcọ đảy au ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌsướng pú ꞌMô‑ꞌsê
kéng ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌnặn, pên l c chướng ꞌchứa hảư
sau ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 24 ꞌMí ꞌc n ꞌcọ ꞌchưa ꞌtan Pôn ꞌvạu, ꞌmí ꞌc n ꞌcọ
báu ꞌchịu ꞌchưa. 25 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng kh t ꞌquám căn ꞌpai sia, ꞌtan Pôn
đảy ꞌvạu kỉ khót cón sau ꞌchí ꞌpai, “Chảu Khuôn Saư ꞌcọ đảy ꞌvạu ꞌquám đi ꞌmí
ꞌquám ꞌmen hảư pảu pú ꞌsúm chảu, ꞌtáng pú Ê‑ꞌsa‑da phủ pên ꞌlam páo, ꞌTan
chảu bók pú ꞌva:
26 Pay ha ꞌpứng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌnị, *bók sau ꞌva
‘ꞌSúm chảu ꞌchí hi ng hu ꞌph ng, hák ꞌcọ ꞌchí báu ꞌhụ
ꞌSúm chảu ꞌchí bớng ꞌlẹo bớng ꞌlau, hák ꞌcọ ꞌchí báu hên.’
27 ꞌPứng ꞌc n ꞌnị chaư ăng bók ꞌdạk
Hu na ta báu ꞌmứn
ꞌVa báu ꞌsịn, ꞌchớ đaư ta sau hên
Hu sau ꞌnghín
Chaư sau ꞌhụ
28:26 ꞌC n ꞌI‑ꞌsa‑ên c p ꞌc n ꞌDiu pên ꞌc n điêu căn.
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ꞌLẹo sau ch ng ꞌchí táo ꞌmá ha ꞌháu, Chảu ꞌPhạ ꞌvạu hảư ꞌhụ ꞌva
ꞌHáu ch ng ꞌchí pi n chaư sau hảư ꞌpẹk saư.”
28 ꞌTan Pôn ꞌmuộn ꞌquám ꞌva, “ꞌSướng ꞌnặn khỏi ꞌchí bók hảư ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên
ꞌsúm chảu ꞌhụ ꞌvạy, kháo ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi hảư ꞌc n khói sia báp
ꞌsội ꞌnặn, đảy páo ꞌpe pay ꞌhọt ꞌc n táng ꞌph n ꞌlẹo, sau ꞌchí ꞌph ng au.”
30 ꞌTan Pôn hák chảng ꞌhướn dú [n ng ꞌmướng Lôm] đảy song pi têm, phủ
đaư ꞌmá ha ꞌcọ tỏn lón. 31 ꞌTan chaư cả páo kháo ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ,
ꞌt ng bók son ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom, ꞌtứ ꞌtang páo báu ꞌmí
phaư hảm.
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