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Chảu ꞌGiê‑ꞌsu bók hảư ꞌhụ

nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả

1

1 Khót

ꞌquám Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt hảư ꞌhụ ók chẻng ꞌnị Chảu Pua ꞌPhạ
hảư ꞌTan chảu, ꞌpưa hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌhụ nả ꞌviạk
ꞌchí ꞌchọ pên ók cuông ꞌdan chăm ꞌnị. Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchạư tiên ꞌchạư chăm
ꞌmứ ꞌTan chảu ꞌl ng ꞌmá bók Dô‑ꞌhăn phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnặn ꞌhụ.
2 ꞌTan Dô‑ꞌhăn phủ pên chứng ꞌchu ꞌnéo ꞌtan đảy ꞌhụ hên, ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌt ng cá nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt đảy bók son ꞌdệt ók. 3 ꞌCh m
ꞌmớng hảư phủ đaư đu ꞌpặp sư ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtan Dô‑ꞌhăn tẻm ꞌchi n
ꞌvạy ꞌnị c p ꞌpứng ꞌc n ꞌph ng ꞌlẹo ꞌdệt ꞌtoi, ꞌpưa ꞌva ꞌchớ ꞌchí pên ók chăm
ꞌmá ꞌlẹo.
Tham kháo ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ch t ꞌmướng
4 Khỏi

ꞌchư Dô‑ꞌhăn, ꞌmí sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng cuông m t ꞌsúm ꞌh m Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu dú ch t ꞌmướng tỉnh ꞌA‑ꞌsia. So hảư ꞌpi ꞌnọng đảy công ꞌphún, đảy súc
sáng bang chaư ꞌmá té:
Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí dú ꞌkhạy ꞌnị
hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmá
ꞌlẹo ꞌmí dú ꞌmứa nả
ꞌT ng ch t khuôn dú tó nả ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ.
5 ꞌLẹo ꞌt ng cá Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt pên chứng ꞌnặm saư chaư ꞌsư, pên phủ
thứ ꞌnưng đảy tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá, pên Chảu Chom ꞌpứng pua n ng phén
đin ꞌmướng ꞌlum.
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌhặc ꞌsúm ꞌháu, ꞌchịu hảư ꞌlượt lay ók tháy au báp ꞌsội ꞌsúm ꞌháu,
6 ꞌlẹo ꞌcọ ꞌdệt hảư ꞌsúm ꞌháu pên dên ꞌpay cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu,
hảư pên mo vảy ꞌháu ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ Phủ pên ꞌPo ꞌTan chảu. So hảư
phép nháư ꞌhung ꞌhướng pên khong Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới,
ꞌa‑ꞌmen.*
7 Bớng ꞌnớ, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌl ng ꞌmá ꞌtoi pi ng phả
ꞌChu ꞌc n ꞌchí ꞌlé hên ꞌTan chảu
1:6 ꞌA‑ꞌmen, mai ꞌva, so hảư pên ꞌtẹ.
1
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 1.8– 17

ꞌT ng cá phủ ꞌténg sảng ꞌTan chảu é
ꞌChu ꞌph n ꞌc n n ng ꞌt ng đin ꞌchí khék hảy ꞌpộ ꞌTan
ꞌChí pên ꞌnéo ꞌnặn ꞌtẹ lo, ꞌa‑ꞌmen.
8 Chảu ꞌPhạ Phủ pên Chảu Chom ꞌvạu ꞌva: “ꞌHáu ꞌmen phủ hák ꞌmí dú té
ꞌkhoẹk ꞌtạu pai, phủ ꞌmí dú ꞌkhạy ꞌnị, hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmá, ꞌlẹo ꞌmí dú
ꞌmứa nả, phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t.”
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ók hảư ꞌtan Dô‑ꞌhăn hên
9 Khỏi

ꞌchư Dô‑ꞌhăn, pên ꞌpi ꞌnọng ꞌhuôm ꞌviạk chu p kh báp ꞌmo, ꞌhuôm
pên dên ꞌpay cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌhuôm ꞌviạk cứ chaư m n ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌtáng ꞌTan chảu. Khỏi chu p p t ꞌvạy dú đon B t‑ꞌmô ꞌpộ páo ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌt ng cá nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy bók son ꞌdệt ók. 10 Cuông
ꞌmự ꞌh m căn vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, Chảu Khuôn Saư
hảư khỏi ꞌlứm ꞌmo pay, đảy ꞌnghín sương khék ꞌsướng sương tút ꞌtáng lăng
khỏi ꞌva, 11 “Ăn đaư ꞌnọng hên ꞌnị hảư tẻm sáư chỉa, ꞌlẹo ꞌh m phák pay hảư
ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m ꞌt ng ch t ꞌmướng ꞌsướng:
ꞌMướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô
ꞌMướng ꞌSa‑ꞌmi‑ꞌna
ꞌMướng Pê‑ꞌkha‑ꞌmô
ꞌMướng ꞌThua‑tê‑ꞌla
ꞌMướng ꞌSa‑đê
ꞌMướng ꞌPhi‑ꞌla‑đên‑ꞌphia
C p ꞌmướng ꞌLao‑đi‑kia.”
12 Khỏi ch ng ꞌngoại nả pay bớng phủ pák ꞌmá sáư ꞌnặn ꞌcọ ꞌdi n hên ch t
thản ꞌc m t ng ꞌlén. 13 Dú cang ꞌchơng thản ꞌlén ꞌmí phủ ꞌnưng pék ꞌsướng
phủ ꞌc n, ꞌnung sửa ꞌhí cuôm ꞌhọt tin, ꞌmí phải ꞌvá ꞌc m ꞌhạng ớc. 14 Phôm
ꞌTan đón ꞌsướng khôn tô ꞌdo ꞌhứ ꞌva ꞌnhóng phải. Ta ꞌTan ꞌhung lưởn ꞌsướng
peo ꞌpháy. 15 Tin ꞌTan lưởn ꞌsướng ꞌtóng đảy ló ꞌpẹk saư ꞌlẹo đảy ꞌchệt
hảư lưởn. Sương ꞌTan pák ók ꞌn n
ꞌsướng ꞌnặm t c tát. 16 ꞌMứ khoa ꞌTan
kh m ch t đuông đao. ꞌMí đáp lem song ꞌc m ók ꞌmá n ng s p ꞌTan. Nả ꞌTan
ꞌhung lưởn ꞌsướng ta ꞌv n đét khẻm ꞌnặn lo.
17 ꞌMưa khỏi hên ꞌTan, khỏi ꞌdi n ꞌlộm ꞌl ng ꞌchơng tin ꞌTan, pên ꞌsướng ꞌc n
tai ꞌlẹo. ꞌTan ch ng au ꞌmứ khoa kh m tô khỏi lỏ ꞌva: “ꞌNhá dản săng. ꞌHáu
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ꞌmen phủ té ꞌkhoẹk kéng phủ lả sút, 18 phủ ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú. ꞌHáu tai ꞌlẹo ꞌcứn
ꞌhéng ꞌmá, ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú báu sút báu ꞌtún, ꞌmí phép ꞌqui n ꞌv n tai c p
đen tai. 19 ꞌSướng ꞌnặn ăn đaư ꞌnọng hên ꞌviạk ꞌkhạy ꞌnị ꞌhứ ꞌva ꞌviạk ꞌchí pên
ók ꞌpái nả, hảư tẻm ꞌchi n ꞌvạy. 20 Ăn ꞌnị ꞌquám mai ch t đuông đao ꞌnọng đảy
hên n ng ꞌmứ khoa ꞌháu, kéng ch t thản ꞌc m t ng ꞌlén ꞌnặn ꞌsướng ꞌnị: Ch t
đuông đao ꞌmen ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m ꞌt ng ch t ꞌmướng,
ꞌlẹo ch t thản t ng ꞌlén ꞌmen ch t ꞌsúm ꞌh m ꞌnặn lo.”

2

Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng ꞌÊ‑ꞌphê‑ꞌsô
1 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌsúm
ꞌh m dú n ng ꞌmướng Ê‑ꞌphê‑ꞌsô, “ꞌTan phủ kh m ch t đuông đao n ng
ꞌmứ khoa, pay ꞌmá báng cang ch t thản ꞌc m ꞌnặn ꞌvạu ꞌva: 2 ꞌHáu ꞌhụ ch c
ꞌviạk đi chảu ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn, ꞌsướng chảu cứ chaư m n khó ꞌmo ꞌkhớng nả
ꞌviạk ꞌháu. Chảu báu ꞌchịu ꞌc n ác ꞌhại đảy, ꞌlẹo phủ ảng pên ꞌlam ꞌchạư páo
kháo ꞌháu hák ꞌva báu ꞌmen ꞌnặn, chảu ꞌph ng bớng ꞌcọ đảy ꞌhụ sau pên
ꞌlam ꞌchạư pom. 3 Chảu ꞌchịu báp ꞌmo khó chaư ꞌpưa ꞌchư siêng ꞌháu, ꞌlẹo
ꞌcọ báu ꞌcháng n c nưới. 4 Hák ꞌva ꞌháu ꞌmí ꞌviạk chê chảu báu ꞌhặc ꞌháu
ꞌsướng ꞌmưa té ꞌkhoẹk. 5 Hảư ng m bớng đu chảu t c ꞌchọi ꞌl ng té đaư ꞌlẹo.
Hảư pi n chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng phít, ꞌcứn ꞌdệt ꞌnéo đi ꞌsướng đảy ꞌdệt
ꞌmá ꞌnặn. ꞌVa báu ꞌsịn, ꞌháu ꞌchí ꞌmá au thản t ng ꞌlén [mai ꞌva, ꞌsúm ꞌh m]
chảu ók sia bón ꞌm n. 6 Hák chảu ꞌcọ ꞌmí ꞌnéo đi, ꞌsướng ꞌch ng ꞌviạk m t ꞌc n
ꞌNi‑cô‑ꞌlai‑tên ꞌdệt, ꞌviạk ꞌnặn ꞌháu ꞌcọ ꞌch ng pék căn.
7 ꞌQuám Chảu Khuôn Saư bók ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí
chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au. Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi ꞌtáng ꞌmựt, ꞌháu ꞌchí hảư
phủ ꞌnặn kin mák n ng co ꞌnéo hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới púk ꞌvạy n ng bón sáng
bang Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn lo.”
Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng ꞌSa‑ꞌmi‑ꞌna
8 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌsúm
ꞌh m dú n ng ꞌmướng ꞌSa‑ꞌmi‑ꞌna, “ꞌTan phủ té ꞌkhoẹk kéng phủ lả sút, phủ tai
ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá ꞌnặn ꞌvạu ꞌva: 9 ꞌHáu ꞌhụ ch c chảu chu p ꞌviạk kh báp,
ꞌpọ ꞌviạk khó ꞌcặt, hák ꞌva chảu ꞌhăng ꞌmí ꞌtáng ꞌminh khuôn. ꞌHáu ꞌcọ đảy
ꞌnghín ꞌpứng ꞌc n ꞌvạu u i ꞌpứng chảu, sau ảng ꞌhiạk pên ꞌc n ꞌDiu, hák ꞌva
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ảng ꞌlạ thôi. ꞌMen ꞌtẹ sau pên m t phái phi ꞌSa‑tan. 10 ꞌNhá dản ꞌviạk báp
ꞌmo khó chaư chảu ꞌchí ꞌchọ ꞌpọ. ꞌHáu bók hảư chảu ꞌhụ cón, tô c c phi ꞌhại
[ꞌSa‑tan] ꞌnặn ꞌchí hảư ꞌsán ꞌc n cuông ꞌsúm ꞌh m chảu chu p p t khảu ꞌtú
ꞌpưa thử chaư ꞌpứng chảu, ꞌlẹo chảu ꞌchí chu p kh báp ꞌmo đảy síp ꞌmự. Hảư
m n chaư tó ꞌháu ꞌtạu tai, ꞌháu ꞌchí sưởng chảu ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
11 ꞌQuám Chảu Khuôn Saư bók ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí
chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au. Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi ꞌtáng ꞌmựt, phủ ꞌnặn ꞌchí
báu chu p ꞌv n tai thứ song cá đaư.”
Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng Pê‑ꞌkha‑ꞌmô
12 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌsúm
ꞌh m dú n ng ꞌmướng Pê‑ꞌkha‑ꞌmô, “ꞌTan phủ ꞌmí đáp lem song ꞌc m ꞌnặn
ꞌvạu ꞌva: 13 ꞌHáu ꞌhụ ch c ꞌmướng chảu dú ꞌnặn ꞌmen bón phi ꞌSa‑tan ꞌnăng
ꞌt n téng đa. Chảu ꞌcọ ꞌnh ng m n chaư ꞌchưa ꞌháu, báu ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng
ꞌchưa ꞌnặn, ꞌsặm ꞌto báu ꞌva ꞌmự hên ꞌtan Ăn‑ti‑pa phủ pên chứng m n chaư tó
ꞌháu ꞌnặn chu p khả tai n ng ꞌmướng chảu, ꞌmen bón phi ꞌSa‑tan dú ꞌnặn lo.
14 Hák ꞌva ꞌháu ꞌmí kỉ ꞌnéo chê chảu, ꞌsướng ꞌsán ꞌc n cuông ꞌsúm ꞌh m chảu
ꞌdệt ꞌtoi ꞌtáng ꞌtan Ba‑ꞌla‑am ꞌmưa ꞌláng đảy bók son ꞌnặn, ꞌm n đảy bók pua
Ba‑ꞌlạk hảư ỏn ꞌlứa ꞌpứng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌdệt phít, ꞌpá sau kin ꞌchương vảy ꞌsớ
ꞌthớn théng pom c p chướng ꞌchứa ꞌdệt phít ꞌviạk ꞌnhính ꞌchái máư. 15 ꞌLẹo
cuông ꞌsúm ꞌh m chảu ꞌmí ꞌc n ꞌtoi ꞌquám bók son phái ꞌNi‑cô‑ꞌlai‑tên máư.
16 ꞌSướng ꞌnặn hảư pi n chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng phít. ꞌVa báu ꞌsịn, ꞌháu
ꞌchí ꞌmá ha chảu ꞌv n ꞌv n, ꞌlẹo ꞌchí au đáp lem song ꞌc m ók n ng s p ꞌháu
ꞌnặn ꞌmá tó ꞌs n sau.
17 ꞌPứng ꞌquám Chảu Khuôn Saư bók ch t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí
chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au. Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi ꞌtáng ꞌmựt, ꞌháu ꞌchí au
khảu ꞌma‑ꞌna ꞌsuôn ꞌvạy ꞌnặn ꞌmá hảư. ꞌLẹo ꞌháu ꞌcọ ꞌchí au cỏn đán đón ꞌnưng
hảư ꞌmí ꞌchư máư tẻm sáư báu ꞌmí phaư ꞌhụ, phủ đaư đảy cỏn đán ꞌnặn ch ng
ꞌhụ ꞌva ꞌchư săng.”
Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng ꞌThua‑tê‑ꞌla
18 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả
ꞌsúm ꞌh m dú n ng ꞌmướng ꞌThua‑tê‑ꞌla, “ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ta
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ꞌsướng peo ꞌpháy, ꞌmí tin ꞌsướng ꞌtóng lương lưởn ꞌnị ꞌvạu ꞌva: 19 ꞌHáu ꞌhụ
ch c ꞌviạk đi chảu ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn, ꞌsướng ꞌmí chaư ꞌhặc, ꞌmí chaư ꞌchưa,
ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌháu, cứ chaư m n, ꞌkhạy ꞌnị ꞌcọ ꞌvén ꞌdệt lai ꞌsứa ꞌmưa té
ꞌkhoẹk máư. 20 Hák ꞌva ꞌháu ꞌmí ꞌquám chê chảu ꞌviạk phủ ꞌnhính ác ꞌhại
ꞌcơ ꞌnáng ꞌGiê‑ꞌsa‑bên ꞌnặn,* ꞌm n ảng ꞌva, ꞌm n pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu
Pua ꞌPhạ, bók son ꞌnéo ỏn ꞌlứa ꞌpứng ꞌc n phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌháu ꞌnặn ꞌdệt
phít ꞌviạk ꞌnhính ꞌchái, kin ꞌchương vảy ꞌsớ ꞌthớn théng pom máư, chảu ꞌcọ
báu hảm ꞌm n. 21 ꞌHáu ꞌvạy hảư phủ ꞌnhính ác ꞌhại ꞌnặn ꞌmí ꞌnhám ꞌhụ pi n
chaư ꞌváng sia ꞌviạk phít ꞌnhính ꞌchái ꞌnặn, hák ꞌm n báu ꞌchịu. 22 ꞌSướng
ꞌnặn ꞌháu ꞌchí hảư ꞌm n ch p n c ꞌnón ꞌliệt dú ꞌt ng ꞌdướng, ꞌlẹo ꞌchí hảư
ꞌpứng phủ ꞌmặc đỉn ꞌchụ ꞌtoi ꞌm n chu p kh ch p sép ꞌhại ꞌhêng. ꞌVa sau pi n
chaư ꞌváng sia ꞌviạk phủ ꞌnhính ác ꞌhại ꞌnặn, sau ch ng ꞌchí đảy khói sia ꞌviạk
ch p kh . 23 ꞌHáu ꞌchí khả tai ꞌpứng ꞌc n ꞌtoi ꞌtáng ꞌm n. ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng
m t ꞌsúm ꞌh m phaư ꞌcọ ch ng ꞌchí ꞌhụ ꞌva, ꞌháu ꞌnị lo phủ ꞌlé hên cuông
chaư phủ ꞌc n, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí tóp hảư ꞌchu ꞌc n ꞌtoi ꞌviạk phaư ꞌm n đảy ꞌdệt.
24 ꞌPứng chảu ꞌc n ꞌmướng ꞌThua‑tê‑ꞌla phủ báu ꞌdệt ꞌtoi ꞌnhính ác ꞌhại ꞌnặn
bók son, ꞌlẹo báu đảy ép ꞌhụ ꞌquám khék ꞌva ꞌlặp ꞌsuôn khong phi ꞌSa‑tan ꞌnặn,
ꞌháu ꞌchí báu au ꞌviạk n c na hảư chảu tứm. 25 ꞌPá căn cứ chaư ꞌlu ng kin dú
ꞌnéo chảu ꞌmí ꞌnặn ꞌtạu ꞌhọt ꞌchớ ꞌháu táo ꞌl ng ꞌmá.
26 Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi ꞌtáng ꞌmựt, ꞌdệt nả ꞌviạk ꞌháu đảy bók ꞌvạy ꞌtạu lả sút,
ꞌháu ꞌcọ ꞌchí au ꞌqui n hảư phủ ꞌnặn đu lai ꞌph n ꞌc n, 27 ꞌsướng ꞌháu đảy phép
ꞌqui n n ng Chảu ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌháu ꞌnặn lo. Phủ ꞌnặn ꞌchí kh m ꞌtạu l c
ꞌlăm đu bản ꞌmướng, ꞌchí ꞌdệt hảư phủ kh t khin ꞌnặn ték ꞌmun ꞌsướng mỏ đin.
28 ꞌLẹo ꞌháu ꞌchí au đao l c ꞌmướng hảư phủ ꞌnặn. 29 ꞌPứng ꞌquám Chảu Khuôn
Saư bók ch t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au.”

3

Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng ꞌSa‑đê
1 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌsúm
ꞌh m dú n ng ꞌmướng ꞌSa‑đê, “ꞌTan phủ ꞌmí ch t khuôn Chảu Pua ꞌPhạ
c p ch t đuông đao ꞌnặn ꞌvạu ꞌva: ꞌHáu ꞌhụ ch c ꞌviạk chảu ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn,
chảu ꞌhiạk ꞌva ꞌnh ng ꞌchua ꞌlới dú, hák ꞌva ꞌtẹ báu ꞌmí ꞌchua ꞌlới cá đaư. 2 ꞌHụ
ꞌmưa ók ꞌnớ, ꞌtợp ꞌhéng ꞌnéo đi ꞌnh ng ꞌmí ꞌnặn, báu ꞌcọ ꞌchí tai m t. ꞌHáu hên
2:20 ꞌGiê‑ꞌsa‑bên, ꞌmen ꞌchư ꞌbá pua ꞌhại ꞌhéng ꞌmưa ꞌláng.
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 3.3– 12

nả ꞌviạk chảu ꞌdệt ꞌnặn báu đi tó Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu. 3 ꞌSướng
ꞌnặn lo ng m ꞌhọt ꞌquám bók son chảu ép ꞌhụ đảy ꞌnghín ꞌnặn ꞌlẹo pi n chaư
ꞌdệt ꞌtoi. ꞌVa chảu hák báu ꞌhụ ꞌmưa ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám bók son ꞌnặn, ꞌháu ꞌchí ꞌmá
ꞌchớ chảu báu ꞌhụ ꞌsướng ꞌc n ꞌlặc. 4 Hák ꞌva dú n ng ꞌmướng ꞌSa‑đê chảu ꞌnặn
ꞌnh ng ꞌmí kỉ ꞌc n kin dú ꞌtáng đi ꞌmí ꞌmen. Sau sôm đáng pên ꞌc n ꞌpẹk saư
pay ꞌhuôm c p ꞌháu. 5 Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi ꞌtáng ꞌmựt ꞌcọ ꞌchí đảy pên ꞌc n
ꞌpẹk saư ꞌsướng ꞌnặn. ꞌHáu ꞌchí báu ꞌlựp ꞌchư phủ ꞌnặn ók sia n ng ꞌpặp s ꞌchư
ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới cá đaư. ꞌHáu ꞌchí nh n ꞌhụ phủ ꞌnặn tó nả Chảu Pua ꞌPhạ
phủ pên ꞌPo ꞌháu ꞌt ng cá tiên ꞌchạư ꞌTan chảu. 6 ꞌPứng ꞌquám Chảu Khuôn
Saư bók ch t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au.”
Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌla‑đên‑ꞌphia
7 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌsúm
ꞌh m dú n ng ꞌmướng ꞌPhi‑ꞌla‑đên‑ꞌphia, “ꞌHáu ꞌnị hák pên phủ ꞌpẹk saư, ꞌvạu
ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ. ꞌHáu ꞌmí phép kh m kho khoá ꞌhướn pua Đa‑ꞌvịt, khay ók
báu ꞌmí phaư h p đảy, h p sia báu ꞌmí phaư khay đảy. 8 ꞌHáu ꞌhụ ch c ꞌviạk đi
chảu ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn. ꞌẶn ꞌn , ꞌháu khay tu ꞌvạy hảư chảu ꞌlẹo, báu ꞌmí phaư ꞌchí
h p đảy. ꞌChăm ꞌva chảu ón ꞌsém, hák ꞌva ꞌnh ng ꞌph ng ꞌquám ꞌlẹo báu thiêng
sia ꞌháu. 9 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm ꞌh m phủ ảng ꞌva sau ꞌhiạk pên ꞌc n ꞌDiu, ꞌmen
ꞌtẹ sau ꞌvạu bẻo, sau pên m t phái phi ꞌSa‑tan thôi. ꞌHáu ꞌchí kh m ꞌsúm sau
ꞌmá múp ꞌl ng ꞌlạy tin ꞌpứng chảu, sau ch ng ꞌchí nh n ꞌhụ ꞌva, ꞌháu đảy ꞌhặc
ꞌpứng chảu. 10 ꞌHáu bók hảư cứ chaư m n, chảu ꞌcọ ꞌph ng ꞌquám. ꞌSướng
ꞌnặn ꞌháu ꞌchí pảy p c au chảu khói sia ꞌchớ kh kh n ꞌchí hên ók ꞌtua phén
đin ꞌmướng ꞌlum, ꞌpưa thử chaư ꞌc n ꞌt ng cá dú n ng ꞌt ng đin.
11 ꞌHáu ꞌchí ꞌmá ꞌhọt ꞌv n, ch ng ꞌcoi cứ chaư m n ꞌlu ng ꞌtáng kin dú ꞌnéo
chảu ꞌmí, ꞌnhá hảư phaư ꞌmá ꞌchính au ꞌnéo sưởng khong chảu pay. 12 Phủ
đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi ꞌtáng ꞌmựt, ꞌháu ꞌchí t ng phủ ꞌnặn pên ꞌsướng sau ꞌhẹk ꞌhướn
vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu, ꞌlẹo phủ ꞌnặn ꞌchí báu ók sia s c ꞌtưa.
ꞌHáu ꞌchí au ꞌchư siêng Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu ꞌt ng cá ꞌchư siêng
ꞌmướng ꞌTan chảu khék ꞌva ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm máư, ꞌmá mai sáư phủ
ꞌnặn ꞌvạy, ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm máư ꞌnặn ꞌchí ꞌl ng ꞌmá cá ꞌmướng ꞌphạ
n ng Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu. ꞌLẹo ꞌháu ꞌchí au ꞌchư máư ꞌháu ꞌmá
mai sáư phủ ꞌnặn ꞌvạy.
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 3.13– 4.3
13 ꞌPứng

ꞌquám Chảu Khuôn Saư bók ch t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí
chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au.”
Tẻm sư pay ha ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌmướng ꞌLao‑đi‑kia
14 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu bók khỏi tẻm sư pay ha phủ pên ꞌlam ꞌchạư tang nả ꞌsúm
ꞌh m dú n ng ꞌmướng ꞌLao‑đi‑kia, “ꞌTan phủ khék ꞌchư ꞌA‑ꞌmen, pên chứng
ꞌtoi ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ ꞌnặm saư chaư ꞌsư, pên phủ c c téng đa ꞌchu ꞌnéo Chảu
Pua ꞌPhạ đảy sảng téng khửn ꞌnặn ꞌvạu ꞌva: 15 ꞌHáu ꞌhụ ch c ꞌviạk chảu ꞌdệt
ꞌmá ꞌnặn, chảu báu dên ꞌcọ báu ꞌhọn. ꞌHáu pháư hảư chảu dên ꞌhứ ꞌva ꞌhọn.
16 Hák ꞌva chảu ꞌpó ún ún thôi, báu dên ꞌcọ báu ꞌhọn. ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ꞌchí
ꞌcái chảu ók sia s p ꞌháu. 17 Chảu ꞌva ꞌhăng ꞌmí, pên đi ꞌlẹo, báu ꞌcợn săng,
hák báu ꞌhụ ch c chảu pên ꞌc n kh kh n, ín đu ꞌmo, ꞌcặt ꞌcúng, ta bót, pươi
ꞌmo dú. 18 Pên ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu ch ng bók hảư chảu ꞌsự au ꞌc m khong ꞌháu
pên ꞌc m ꞌtẹ ꞌpưa hảư chảu ꞌhăng ꞌmí. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌsự au ꞌchương ꞌnung ꞌpẹk saư
ꞌmá pảy ꞌmo dú pươi báu hảư nả ꞌhại, ꞌsự da sáư ta chảu ꞌpưa hảư hên ꞌhung.
19 ꞌHáu ꞌhặc phủ đaư ꞌcọ tít tơn bók son phủ ꞌnặn. ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌhọn
ꞌkhớng pi n chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng báp ꞌsội. 20 Bớng ꞌí, ꞌháu dú ꞌtáng ꞌnọk
tói tu. ꞌVa phủ đaư đảy ꞌnghín sương ꞌháu ꞌlẹo khay tu hảư, ꞌháu ꞌchí khảu pay
ha phủ ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌchí đảy kin khảu ꞌhuôm ꞌpán căn. 21 Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi
ꞌtáng ꞌmựt, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí hảư phủ ꞌnặn ꞌmí phép ꞌqui n ꞌnăng ꞌt n téng đa
ꞌhuôm c p ꞌháu, ꞌsướng ꞌháu ꞌnị đảy ꞌpẹ ꞌtáng ꞌmựt ꞌlẹo đảy ꞌmí phép ꞌqui n
ꞌnăng ꞌt n téng đa ꞌhuôm c p Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌháu ꞌnặn lo.
22 ꞌPứng ꞌquám Chảu Khuôn Saư bók ch t ꞌsúm ꞌh m ꞌnị, phủ đaư ꞌmí
chaư ꞌph ng, lỏ hảư ꞌph ng au.”

4

Phủ ꞌnăng ꞌt n dú ꞌmướng ꞌphạ
1 Lăng

ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn, khỏi ta si ng ꞌlé hên ꞌmí pák tu khay ók cá
ꞌmướng ꞌphạ. ꞌTan phủ đảy ꞌvạu ók ꞌsướng sương tút té cón ꞌnặn bók khỏi
máư ꞌva, “Khửn ꞌmá nỉ. ꞌHáu ꞌchí hảư chảu hên ꞌpứng ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók
ꞌpái nả.”
2 ꞌChớ ꞌnặn Chảu Khuôn Saư hảư khỏi ꞌlứm ꞌmo pay, đảy hên ꞌt n ꞌnưng dú
cá ꞌmướng ꞌphạ, ꞌmí ꞌTan phủ ꞌnưng ꞌnăng ꞌt n dú. 3 Nả ꞌTan ꞌhung saư ꞌcơ
tón ꞌngọc. ꞌT n ꞌnặn ꞌmí ꞌvóng ỏm ꞌlọm dú ꞌsướng ꞌhúng kin ꞌnặm, saư lưởn

REV Revelation D7[B] Sept 25 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:09

8

Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 4.4 –5.5

ꞌsướng ꞌngọc ꞌthẹc. 4 Dú ỏm ꞌlọm ꞌt n ꞌnặn ꞌmí ꞌsáo sí ꞌt n máư, ꞌlẹo mỏi ꞌt n
ꞌmí thảu ké ꞌnăng dú, phaư ꞌcọ ꞌnung ꞌchương đón, hua ꞌtứ ꞌmụ ꞌc m. 5 ꞌMí ꞌphạ
pa‑láp lưởm, ꞌphạ phẻ ꞌphạ đăng té ꞌt n ók ꞌmá. ꞌMí ch t ꞌtu n đín ꞌhung ꞌhưa
dú tó nả ꞌt n, ꞌnặn lỏ ꞌmen ch t khuôn Chảu Pua ꞌPhạ. 6 Tó nả ꞌt n luông ꞌmí
ꞌnéo bớng pên ꞌsướng ꞌnặm b saư lưởm. Dú ỏm cang ꞌchơng ꞌt n ꞌnặn ꞌcọ hên
sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú, ꞌtáng nả ꞌtáng lăng bón đaư ꞌcọ ꞌmí ta. 7 Tô s t thứ ꞌnưng
pék sưa tử, tô thứ song pék ꞌngúa thớc, tô thứ sam nả pék nả ꞌc n, tô thứ sí
pék tô ꞌhụng đang bin. 8 Sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌnặn mỏi tô ꞌmí h c pík, ꞌmí ta
ꞌtua tô ꞌt ng cá ꞌtáng cỏng pík. Sau kh p ꞌt ng cá ꞌcứn cá ꞌv n báu ꞌdặng lỏ ꞌva:
Chảu Pua ꞌPhạ phủ hák ꞌpẹk saư, phủ hák ꞌpẹk saư, phủ hák ꞌpẹk saư
Pên Chảu Chom ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t
Hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmá, ꞌmí dú ꞌkhạy ꞌnị, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌmí dú ꞌmứa nả.
9 ꞌChớ đaư ꞌpứng tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌnặn kh p ꞌquám ꞌhung ꞌhướng, sỏng ꞌnhó,
đảy ꞌdọn ꞌTan chảu phủ ꞌnăng ꞌt n, ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới, 10 ꞌsáo sí thảu ké ꞌcọ
múp ꞌlạy ꞌl ng tó nả ꞌTan chảu phủ ꞌnăng ꞌt n, phủ ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới. Sau p t
ꞌmụ ꞌc m au ꞌmá pông ꞌl ng tó nả ꞌt n luông lỏ ꞌva:
11 ꞌChi ng Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom
ꞌTan chảu sôm đáng đảy ꞌhung ꞌhướng
ꞌMí ꞌhung nả ꞌmí ta
ꞌt ng cá phép ꞌhéng kheng cả
ꞌDọn ꞌva ꞌTan chảu sảng téng ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo ch ng ꞌmí ók, hảư ꞌmí
ꞌchua ꞌlới dú ꞌtoi ꞌlu ng chaư ꞌTan chảu.

5

Tô ꞌDo ꞌnọi khay baư sư ꞌh m ꞌvạy đảy
1 ꞌLẹo

khỏi đảy hên ꞌmứ khoa ꞌTan phủ ꞌnăng ꞌt n kh m baư sư ꞌh m, tẻm
ꞌt ng cá song nả. Baư sư ꞌh m ꞌnặn đảy ꞌnhăm ch t dáu. 2 Khỏi hên tiên
ꞌchạư ꞌnưng ꞌmí phép ꞌhéng kheng cả páo sương nháư ꞌva, “Phaư ꞌl ch ng
sôm đáng ꞌchí kít dáu khay baư sư ꞌh m ꞌnị ók đảy?”
3 Báu ꞌva cá ꞌmướng ꞌphạ, ꞌt ng đin ꞌhứ ꞌva cỏng đin ꞌcọ báu ꞌmí phaư khay
bớng baư sư ꞌh m ꞌnặn đảy. 4 Báu hên phaư sôm đáng khay bớng đảy, ꞌsướng
ꞌnặn khỏi ch ng khék hảy ꞌtộc khôm. 5 Cuông m t thảu ké ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌnưng
bók khỏi ꞌva, “ꞌNhá hảy ꞌvu n săng. ꞌẶn ꞌn , phủ khék ꞌva sưa tử ꞌchựa sai ꞌhọ
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Du‑đa, hảu ꞌhạk pua Đa‑ꞌvịt ꞌmưa ꞌláng ꞌnặn đảy ꞌpẹ ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt đăm.
ꞌTan phủ ꞌnặn sôm đáng ꞌchí kít ch t dáu khay baư sư ꞌh m ꞌnặn ók đảy.”
6 Khỏi ꞌcọ ꞌlé hên ꞌDo ꞌnọi* tô ꞌnưng dưn dú cang ꞌchơng ꞌt n luông, sí tô
s t ꞌmí ꞌlới dú kéng m t thảu ké. ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn bớng ꞌsướng
chu p khả. ꞌDo ꞌnọi ꞌmí ch t khau, ꞌmí ch t ta, ꞌnặn lỏ ꞌmen ch t khuôn
ꞌt ng cá m t Chảu Pua ꞌPhạ đảy s ng ꞌl ng ꞌmá ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum.
7 ꞌDo ꞌnọi đảy khảu pay au baư sư ꞌh m n ng ꞌmứ khoa ꞌTan phủ ꞌnăng ꞌt n.
8 ꞌMưa kh m au ꞌlẹo, sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌt ng cá ꞌsáo sí thảu ké ꞌnặn ꞌdi n au
căn múp ꞌl ng ꞌlạy tó nả ꞌDo ꞌnọi. Mỏi ꞌc n phaư ꞌcọ kh m kh ng tính ꞌnưng
kéng thu i ꞌc m ꞌmí hương hom têm dú, ꞌnặn lỏ ꞌmen ꞌquám dên ꞌpay đé so
Chảu Pua ꞌPhạ. 9 Sau đảy au căn kh p ꞌvái máư sỏng ꞌnhó ꞌDo ꞌnọi ꞌva:
ꞌTan chảu sôm đáng au baư sư ꞌh m đảy
ꞌT ng kít khay ꞌpứng dáu ꞌm n ók
ꞌPưa ꞌva ꞌTan chảu chu p khả tai
ꞌDọn ꞌlượt lay ók ch ng tháy au ꞌc n ꞌt ng cá
M t ꞌchu ꞌhọ ꞌháng, ꞌchu ꞌnéo pák ꞌvạu, ꞌchu ꞌchựa sai, ꞌchu ꞌph n ꞌc n, ꞌmá
pên dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ.
10 ꞌTan hảư sau ꞌmá pên dên ꞌpay đảy dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu
Khảu pên mo vảy ꞌháu ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu
Phen sau ꞌchí đảy téng đa phén đin ꞌmướng ꞌlum.
11 Khỏi ꞌlé bớng, đảy ꞌnghín sương tiên ꞌchạư pên mứn pên sen. Sau dú ỏm
ꞌlọm ꞌt n luông, ꞌpứng tô s t ꞌmí ꞌlới dú kéng m t thảu ké ꞌnặn. 12 Sau kh p
khék sương nháư khửn ꞌva:
ꞌDo ꞌnọi chu p khả ꞌlẹo ꞌnặn
Sôm đáng đảy phép ꞌqui n
Đảy ꞌnéo đi quí ꞌpéng
ꞌMí ꞌhụ ꞌmí l c
Đảy phép ꞌhéng kheng cả
ꞌhung nả ꞌmá ta
ꞌchư siêng ꞌhung ꞌhướng
Sôm đáng đảy sỏng ꞌnhó.
5:6 ꞌDo ꞌnọi, ꞌchị sáư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt (bớng Dô‑ꞌhăn 1:29).
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 5.13– 6.7

13 ꞌLẹo

khỏi đảy ꞌnghín sương ꞌchu ꞌnéo Chảu Pua ꞌPhạ sảng téng ꞌnặn,
báu ꞌva cá ꞌmướng ꞌphạ, ꞌt ng đin, cỏng đin, ꞌnặm b , ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo dú
h n kh p ꞌva:
ꞌQuám sỏng ꞌnhó
ꞌhung nả ꞌmá ta
ꞌchư siêng ꞌhung ꞌhướng
ph p nháư ꞌqui n ꞌluông
So hảư pên khong ꞌTan phủ ꞌnăng ꞌt n ꞌt ng ꞌDo ꞌnọi
ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới.
14 Sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌvạu ꞌva, ꞌa‑ꞌmen. M t thảu ké ꞌdi n au căn múp
ꞌlạy ꞌl ng.

6

Kít khay dáu baư sư ꞌh m
1 ꞌLẹo

khỏi đảy hên ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ kít dáu thứ ꞌnưng cuông
ch t dáu. ꞌChớ ꞌnặn khỏi đảy ꞌnghín tô ꞌnưng cuông sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú
ꞌnặn pák sương ꞌhéng ꞌcơ ꞌphạ phẻ ꞌva, “ꞌMá ꞌí.”
2 Khỏi ꞌdi n hên ꞌmí tô ꞌmạ đón ꞌnưng. Phủ khí ꞌmạ ꞌnặn kh m nả
công ꞌcháng. ꞌMí ꞌmụ pua ꞌtứ dao hảư, ꞌlẹo khí ók pay ꞌsướng phủ ꞌmí phép
ꞌqui n pay bón đaư ꞌcọ ꞌpẹ bón ꞌnặn.
3 ꞌMưa ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ đảy kít dáu thứ song ók, khỏi đảy ꞌnghín s t
ꞌmí ꞌlới dú tô thứ song khék ók, “ꞌMá ꞌí.”
4 ꞌLẹo ꞌmí tô ꞌmạ đeng c m ꞌnưng ók ꞌmá máư. Phủ khí ꞌmạ ꞌnặn đảy phép
ꞌqui n ꞌdệt hảư pên sớc ók ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum, ꞌpưa hảư phủ ꞌc n khả
ꞌph n căn. ꞌMí ꞌmạk đáp nháư dao hảư.
5 ꞌMưa ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ đảy kít dáu thứ sam ók, khỏi đảy ꞌnghín s t
ꞌmí ꞌlới dú tô thứ sam khék ók, “ꞌMá ꞌí.”
Khỏi ꞌdi n hên ꞌmí tô ꞌmạ đăm ꞌnưng, phủ khí ꞌmạ ꞌnặn kh m cảng li ng.
6 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín sương pák, ꞌsướng đảy ók cang sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌnặn
páo ꞌva, “ꞌCa chảng ꞌmự ꞌnưng đảy ꞌki‑ꞌlô ꞌbột mỉ ꞌhứ ꞌva sam ꞌki‑ꞌlô ꞌbột khảu
phảng thôi. ꞌLẹo ꞌnhá ꞌdệt hảư ꞌnặm ꞌm n c p lảu sia ꞌlạ sia đai.”
7 ꞌMưa ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ đảy kít dáu thứ sí ók, khỏi đảy ꞌnghín s t ꞌmí
ꞌlới dú tô thứ sí khék ók, “ꞌMá ꞌí.”
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 6.8 –7.3

8 Khỏi

ꞌdi n hên ꞌmí tô ꞌmạ m n ꞌtau. Phủ khí ꞌmạ ꞌnặn ꞌchư ꞌva, ꞌv n tai, ꞌlẹo
đen tai ꞌtoi lăng pay. ꞌT ng cá song đảy phép ꞌqui n khả ꞌnưng ꞌphớn sí ꞌc n
ꞌmướng ꞌlum, ꞌsướng sớc sưa, ứt dák, pên ꞌha, kéng s t ꞌhại kin.
9 ꞌMưa ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ đảy kít dáu thứ hả ók, khỏi hên dú cỏng ꞌpán
ꞌsớ ꞌmí ꞌminh khuôn ꞌpứng phủ chu p khả ꞌpộ páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ kéng
pên chứng ꞌviạk ꞌTan chảu. 10 Sau au căn khék sương nháư khửn ꞌva, “ꞌ Chảu
Pua ꞌPhạ pên Chảu Chom, phủ hák ꞌpẹk saư, ꞌvạu ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ, ꞌnh ng hơng
ꞌto đaư ꞌl , ꞌTan chảu ch ng ꞌchí sét ꞌván sáư ꞌtội ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌpứng phủ
khả ꞌsúm khỏi?”
11 ꞌSướng ꞌnặn ꞌmí phưn sửa ꞌhí ꞌpẹk saư dao hảư mỏi ꞌc n ꞌlẹo bók sau ꞌdặng
thả kỉ ꞌdan, ꞌtạu ꞌhọt ꞌchớ đaư ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu phủ
ꞌchí ꞌchọ chu p khả ꞌsướng điêu sau ꞌnặn đảy chu p khả m t.
12 Khỏi ꞌlé hên ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ kít dáu thứ h c ók. ꞌChớ ꞌnặn phén
đin nưng ꞌhại ꞌhéng, ta ꞌv n ꞌdi n ꞌmựt đăm ꞌsướng pi ng phải đăm, ꞌt ng cá
đuông bươn ꞌcọ đeng ꞌsướng ꞌlượt. 13 ꞌPứng đuông đao ꞌcọ t c ꞌl ng đin, pên
ꞌsướng mák đứa đíp t c n ng co ꞌl ng ꞌchớ ꞌl m ꞌpặt ꞌhéng. 14 ꞌPhạ ꞌdi n
ꞌh m khảu ꞌsướng ꞌh m baư sư. ꞌChu ꞌpú ꞌchu đon ꞌcọ ꞌnhại sia bón dú ꞌm n.
15 ꞌPứng pua n ng phén đin ꞌmướng ꞌlum, ꞌpứng phủ téng đa bản ꞌmướng,
quan lính, ꞌc n ꞌhăng ꞌmí, phủ ꞌmí chức ꞌqui n, báu ꞌva phủ pên khỏi ꞌhứ ꞌva
phủ đảy ꞌtứ ꞌtang, phaư ꞌcọ pay b t lom th m lom đán ꞌt ng ꞌpú. 16 Sau khék
ha ꞌpú ha đán, hảư t c ꞌl ng sáư sau pảy sau ꞌvạy, ꞌpưa ꞌva sau báu é hảư ꞌTan
phủ ꞌnăng ꞌt n ꞌnặn hên sau, é khói sia ꞌviạk ꞌDo ꞌnọi ꞌTan chảu pút nhay
sáư ꞌsội. 17 “ꞌMự nháư luông ꞌTan chảu pút nhay sáư ꞌsội ꞌnặn ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo,
báu ꞌmí phaư lo ꞌchí ꞌchịu đảy.”

7

ꞌNhăm dáu Chảu Pua ꞌPhạ sáư ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên
1 Lăng

nả ꞌviạk ꞌnặn, khỏi hên sí tiên ꞌchạư dưn dú sí phương ꞌphạ,
c n ꞌl m ꞌt ng sí phương ꞌphạ, báu hảư ꞌl m đaư ꞌpặt ꞌmá sáư đin, sáư
ꞌnặm b , ꞌhứ ꞌva sáư co ꞌmạy đaư đảy. 2 ꞌLẹo khỏi hên tiên ꞌchạư ꞌnưng máư,
khửn ꞌmá té ꞌtáng ta ꞌv n ók, kh m dáu Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌlới dú. Tiên
ꞌchạư phủ ꞌnị khék sương nháư sáư sí tiên ꞌchạư phủ đảy phép ꞌdệt ꞌhại hảư
đin kéng ꞌnặm b ꞌnặn ꞌva, 3 “ꞌNhá ꞌdệt ꞌhại hảư đin, ꞌnặm b ꞌhứ ꞌva co ꞌmạy
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 7.4– 12

ꞌtạu ꞌchớ đaư ꞌháu đảy ꞌnhăm dáu sáư nả đén phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu Pua
ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu cón.”
4 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín ꞌpứng ꞌc n đảy ꞌnhăm dáu ꞌnặn ꞌva ꞌmí ꞌto đaư, ꞌt ng
m t ꞌmí 144,000 ꞌc n. ꞌPứng ꞌc n phủ đảy ꞌnhăm dáu ꞌnặn ók ꞌmá n ng
ꞌt ng cá síp song ꞌhọ ꞌháng ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌsướng:
5 ꞌHọ Du‑đa ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ ꞌLu‑bên ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ Cát ꞌmí 12,000 ꞌc n
6 ꞌHọ ꞌA‑ꞌsê ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ ꞌNệp‑ꞌtha‑ꞌli ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê ꞌmí 12,000 ꞌc n
7 ꞌHọ ꞌSi‑ꞌmê‑ôn ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ ꞌLê‑ꞌvi ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ Ít‑ꞌsa‑ꞌkha ꞌmí 12,000 ꞌc n
8 ꞌHọ Sê‑bu‑ꞌlôn ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌHọ Dô‑ꞌsệp ꞌmí 12,000 ꞌc n
ꞌLẹo ꞌhọ Bên‑da‑ꞌmin ꞌmí 12,000 ꞌc n đảy ꞌnhăm dáu.
ꞌPứng ꞌc n

lai dú tó nả ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ

9 Lăng

ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn, khỏi ꞌlé hên ꞌmí ꞌc n lai chao ꞌnặp báu ꞌlọn, m t
ꞌchu ꞌph n ꞌc n, ꞌchu ꞌhọ ꞌháng, ꞌchu ꞌchựa sai, ꞌchu ꞌnéo pák ꞌvạu. ꞌPứng ꞌc n
ꞌnặn ꞌnung sửa ꞌhí ꞌpẹk saư, kh m cản tao, dưn dú tó nả ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ
kéng tó nả ꞌDo ꞌnọi. 10 Sau au căn khék sương nháư khửn ꞌva, “ꞌViạk ꞌsúm ꞌháu
khói sia báp ꞌsội ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌdọn công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌháu
phủ ꞌnăng ꞌt n kéng ꞌDo ꞌnọi.”
11 ꞌT ng cá tiên ꞌchạư dưn dú ỏm ꞌlọm ꞌt n, ỏm ꞌlọm m t thảu ké kéng sí tô
s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌnặn, ꞌdi n múp nả ꞌl ng tó nả ꞌt n, ꞌpá căn ꞌlạy Chảu Pua ꞌPhạ
lỏ ꞌva:
12 “ꞌA‑ꞌmen [ꞌMen ꞌtẹ]. ꞌViạk sỏng ꞌnhó, ꞌchư siêng ꞌhung ꞌhướng, ꞌmí ꞌhụ
ꞌmí l c, ꞌquám đảy ꞌdọn, ꞌhung nả ꞌmá ta, phép nháư ꞌqui n luông, phép ꞌhéng
kheng cả, so hảư pên khong Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ꞌmứa nả ꞌlới
ꞌlới, ꞌa‑ꞌmen [so hảư pên ꞌtẹ].”
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 7.13– 8.9

13 Cuông

m t thảu ké ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌnưng tham khỏi ꞌva, “Chảu ꞌhụ a, ꞌpứng
ꞌc n ꞌnung sửa ꞌhí ꞌpẹk saư ꞌnặn ꞌmen phaư? Dú cá đaư ꞌmá?”
14 Khỏi lỏ ꞌva, “ꞌTan ꞌhới, khỏi báu ꞌhụ, ꞌtan pên phủ ꞌhụ.”
ꞌTan phủ ꞌnặn ch ng bók khỏi ꞌva, “ꞌPứng ꞌc n ꞌnặn đảy chu p ꞌnạp têng kh
kh n ꞌhại ꞌhéng ꞌnặn ók ꞌmá. Sau đảy au ꞌlượt ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá ꞌsặc
sửa ꞌhí sau, ꞌdệt hảư đón [ꞌpẹk saư]. 15 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn sau ch ng đảy dú tó
nả ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ, báu ꞌva ꞌv n ꞌcứn sau ꞌcọ vảy ꞌháu ꞌTan chảu dú n ng
ꞌhướn vảy ꞌsớ. ꞌLẹo ꞌTan chảu phủ ꞌnăng ꞌt n ꞌchí pảy p c ꞌcụm cuôm dú
c p sau. 16 Sau ꞌchí báu ứt khảu dák ꞌnặm s c ꞌtưa máư. Ta ꞌv n ꞌhứ ꞌva đét
ꞌhọn ꞌcọ báu ꞌhọn khẻm ꞌhọt sau, 17 ꞌpưa ꞌva ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ dú cang
ꞌt n ꞌnặn ꞌchí ꞌlăm đu bớng ꞌdéng au sau, ꞌpá sau pay ha ꞌnặm bó ꞌnéo hảư ꞌmí
ꞌchua ꞌlới. ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí ꞌchệt m t ꞌnặm ta ók sia ta sau.”

8

Páu ch t kh ng tút
1 ꞌLẹo

ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ kít dáu thứ ch t ók. ꞌMướng ꞌphạ ꞌcọ ꞌdi n
cu m pỉn dáo thóng ꞌchớ ꞌđ ng ꞌh .
2 ꞌLẹo khỏi đảy hên ch t tiên ꞌchạư phủ dưn dú tó nả Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌMí
ch t kh ng tút dao hảư sau. 3 ꞌMí tiên ꞌchạư ꞌnưng máư kh m thu i hương
ꞌc m ꞌmá dưn dú tó nả ꞌpán ꞌsớ ꞌc m. Lai hương hom đảy dao hảư tiên ꞌchạư
ꞌnặn c p ꞌquám đé so dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ ꞌt ng m t ꞌmá vảy ꞌTan chảu
n ng ꞌpán ꞌsớ ꞌc m dú tó nả ꞌt n. 4 ꞌCu n hương hom dú n ng thu i ꞌmứ tiên
ꞌchạư kh m c p ꞌquám dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ đé so ꞌnặn ai khửn ꞌmứa ꞌhọt
ꞌTan chảu. 5 Tiên ꞌchạư kh m thu i hương pay au thán ꞌpháy n ng ꞌpán ꞌsớ
sáư têm ꞌlẹo thỉm ꞌl ng phén đin ꞌmướng ꞌlum. ꞌDi n ꞌmí ꞌphạ phẻ ꞌphạ đăng,
ꞌphạ pa‑láp lưởm, đin ꞌcọ nưng.
6 Ch t tiên ꞌchạư kh m mỏi kh ng tút ꞌkhặn ꞌkháng ꞌchí páu khửn.
7 Tiên ꞌchạư thứ ꞌnưng páu tút khửn. ꞌDi n ꞌmí mák h p kéng ꞌpháy ꞌquá ꞌlượt
thók ꞌl ng phén đin ꞌmướng ꞌlum. Phén đin kéng co ꞌmạy ꞌnưng ꞌphớn sam
chu p mảy, co nhả kheo lỏ mảy sia m t.
8 ꞌLẹo tiên ꞌchạư thứ song páu ꞌtút khửn. ꞌDi n ꞌmí ꞌnéo ꞌnưng pên ꞌsướng
ꞌpú nháư luông ꞌpháy đang mảy dú, thỉm ꞌl ng sáư ꞌnặm b . ꞌNưng ꞌphớn sam
ꞌnặm b ꞌdi n pên ꞌlượt. 9 Cuông ꞌpứng s t sính dú n ng ꞌnặm b ꞌnặn, ꞌnưng
ꞌphớn sam ꞌcọ tai. ꞌNưng ꞌphớn sam ꞌpứng b ng ꞌhứa ꞌcọ ꞌdi n pé chôm sia.
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 8.10– 9.11

10 ꞌLẹo

tiên ꞌchạư thứ sam páu tút khửn. ꞌDi n ꞌmí đuông đao nháư
luông ꞌnưng ꞌpháy đang mảy pên ꞌsướng ꞌtu n ꞌpháy, t c cá ꞌphạ ꞌl ng sáư
ꞌnưng ꞌphớn sam hu i ꞌhong c p ꞌpứng ꞌnặm bó. 11 ꞌChư đuông đao khék ꞌva,
co ꞌmạy khôm. ꞌNưng ꞌphớn sam ꞌnặm đảy pi n pên ꞌnặm khôm, ꞌsướng ꞌnặn
lai ꞌc n tai ꞌpưa đảy kin ꞌnặm khôm.
12 ꞌLẹo tiên ꞌchạư thứ sí páu tút khửn. Ta ꞌv n ꞌdi n pé, ꞌnưng ꞌphớn sam seng
ꞌhung ꞌcọ ꞌmựt, ꞌnưng ꞌphớn sam bươn kéng đao ꞌcọ ꞌsướng ꞌnặn. ꞌNưng ꞌphớn
sam cang ꞌv n ꞌcọ báu ꞌmí seng ꞌhung, ꞌlẹo cang ꞌcứn ꞌcọ ꞌsướng ꞌnặn.
13 Khỏi ꞌlé bớng ꞌcọ đảy ꞌnghín sương tô ꞌhụng ꞌnưng bin dú cang hao, khék
sương nháư khửn ꞌva, “ꞌLáng ꞌhại! ꞌLáng ꞌhại! ꞌC n ꞌmướng ꞌlum ꞌchí chu p
ꞌláng ꞌhại n c na, ꞌpưa sương tút sam tiên ꞌchạư ꞌnh ng ꞌchí páu khửn.”
1 Tiên ꞌchạư thứ hả páu tút khửn. Khỏi hên đuông đao ꞌnưng đảy t c
té ꞌphạ ꞌl ng ꞌmá sáư phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌlẹo. Đuông đao ꞌnặn đảy
phép kh m kho khoá pák heo ꞌlợc. 2 Đao ꞌnặn đảy khay pák heo ók, ꞌdi n ꞌmí
ꞌcu n púc khửn ꞌmá pék ꞌsướng ꞌcu n n ng ꞌtau ꞌpháy nháư, ꞌdệt hảư ta ꞌv n
kéng cang hao ꞌmựt pay. 3 ꞌMí ꞌpứng t c ten n ng ꞌcu n ók ꞌmá sáư phén đin
ꞌmướng ꞌlum. ꞌPứng t c ten ꞌnặn đảy phép ꞌqui n pék ꞌsướng pu ꞌlính n ng
ꞌmướng ꞌlum. 4 ꞌMí ꞌquám s ng hảư ꞌpứng t c ten ꞌnặn ꞌnhá ꞌdệt ꞌhại hảư
co nhả, co ꞌmạy báu ꞌva co ꞌnéo đaư, ꞌmí ꞌto ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌpứng ꞌc n báu ꞌmí
dáu Chảu Pua ꞌPhạ dú nả đén thôi. 5 Báu hảư phép ꞌpứng t c ten khả ꞌpứng
ꞌc n ꞌnặn, ꞌmí ꞌto ꞌdệt hảư sau kh cuông hả bươn, ꞌviạk kh ꞌnặn pék ꞌsướng
tô pu ꞌlính tót phủ ꞌc n. 6 ꞌChớ ꞌnặn ꞌc n ꞌt ng cá ha ꞌtáng tai ꞌcọ hák báu ꞌpọ,
sau pháư ꞌmon é tai, hák ꞌva ꞌv n tai ꞌcọ ꞌvện sia sau.
7 ꞌPứng t c ten ꞌnặn bớng pên ꞌsướng ꞌpứng ꞌmạ ꞌkhặn ꞌkháng ꞌchí ók pay
nả sớc. ꞌT ng hua ꞌm n ꞌmí ꞌnéo ꞌnưng ꞌsướng ꞌmụ ꞌc m pua. ꞌLẹo nả ꞌm n ꞌcọ
pên ꞌsướng nả phủ ꞌc n. 8 ꞌMí phôm ꞌsướng phôm phủ ꞌnhính, ꞌmí khẻo ꞌsướng
khẻo sưa tử. 9 Nả ớc ꞌm n ꞌmí ꞌnéo ꞌnưng pék ꞌsướng pi ng l c pảy ớc. Sương
pík ꞌm n ꞌn n ꞌcơ sương lai se ꞌmạ ꞌlạk ꞌlen ók pay nả sớc. 10 ꞌM n ꞌmí hang tót
pék ꞌsướng hang pu ꞌlính, ꞌcọ ꞌpộ hang ꞌnặn ꞌm n ch ng ꞌmí phép ꞌdệt ꞌhại hảư
phủ ꞌc n đảy cuông hả bươn. 11 T c ten ꞌnặn ꞌmí pua ꞌlăm đu, pên phi c c dú
heo ꞌlợc. ꞌChư pua ꞌm n ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ khék ꞌva ꞌA‑b t‑đôn, ꞌquám Ca‑ꞌlịch
khék ꞌva ꞌA‑po‑ꞌli‑ôn.*

9

9:11 ꞌA‑po‑ꞌli‑ôn: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva, phủ ꞌdệt đ p siêu.
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 9.12– 10.4

12 ꞌLáng

ꞌhại n c ꞌtưa thứ ꞌnưng m t pay ꞌlẹo. Lăng ꞌmá ꞌchí ꞌmí song ꞌláng
ꞌhại n c máư.
13 Tiên ꞌchạư thứ h c páu tút khửn. Khỏi ꞌdi n đảy ꞌnghín sương ók ꞌmá n ng
ꞌpứng khau dú sí che ꞌpán ꞌsớ ꞌc m dú tó nả Chảu Pua ꞌPhạ. 14 Sương ꞌnặn bók
tiên ꞌchạư thứ h c kh m tút ꞌnặn ꞌva, “Pói sí tiên ꞌchạư đảy phúk ꞌvạy n ng
ꞌhím ꞌme ꞌnặm nháư Ơ‑ꞌpha‑ꞌlạt ꞌnặn sia.”
15 Sí tiên ꞌchạư ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌkhặn ꞌkháng ꞌvạy thả ꞌmá ꞌhọt ꞌchớ, ꞌhọt ꞌmự,
ꞌhọt bươn, ꞌhọt pi, đảy pói ók pay khả ꞌnưng ꞌphớn sam ꞌph n ꞌc n. 16 Khỏi
đảy ꞌnghín ꞌpứng lính ꞌmạ ꞌva ꞌmí ꞌto đaư, ꞌt ng m t ꞌmí song ꞌhọi ꞌlạn ꞌc n.
17 ꞌToi khỏi ta si ng ꞌlé hên ꞌnặn, ꞌpứng tô ꞌmạ c p lính khí ꞌmạ ꞌmí ꞌsướng ꞌnị:
Pi ng l c pảy ớc sau pên si đeng ꞌsướng ꞌpháy, kheo ꞌsướng ꞌnặm ꞌnín, lương
ꞌsướng hiêm sinh. Hua ꞌpứng tô ꞌmạ ꞌnặn pék hua sưa tử. ꞌMí ꞌpháy, ꞌcu n
kéng suák ók ꞌmá n ng s p ꞌm n. 18 ꞌNưng ꞌphớn sam ꞌph n ꞌc n chu p khả
ꞌpộ sam ꞌláng ꞌhại ꞌsướng, ꞌpháy, ꞌcu n kéng suák ók n ng s p ꞌpứng tô
ꞌmạ ꞌnặn. 19 ꞌQui n phép ꞌpứng ꞌmạ ꞌnặn ꞌmí n ng s p kéng hang ꞌm n. Hang
ꞌm n ꞌsướng tô ꞌngú, hua ꞌngú ꞌnặn ꞌmí phép tót khả phủ ꞌc n đảy.
20 ꞌPứng ꞌc n ꞌnh ng lưa báu ꞌh đảy chu p ꞌláng ꞌhại khả ꞌnặn ꞌcọ báu pi n
chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng báp ꞌsội ăn ꞌnéo sau ꞌkhới ꞌdệt au ꞌmá vảy ꞌsớ phi,
ꞌlạy hún p n ꞌthớn théng pom ꞌnéo au ꞌngớn au ꞌc m au ꞌtóng au đán au ꞌmạy
ꞌmá ꞌdệt, ꞌpứng hún p n ꞌnặn báu ꞌhụ hên, báu ꞌnghín đảy, báu ꞌhụ ꞌnhang.
21 Sau ꞌcọ báu pi n chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng báp ꞌsội ꞌsướng khả ꞌc n, ꞌdệt
ꞌmột ꞌm n, ꞌdệt phít ꞌviạk ꞌnhính ꞌchái, ꞌlặc ꞌl m khong sáu.

10

Tiên ꞌchạư phủ nháư ꞌl ng ꞌmá té ꞌmướng ꞌphạ
1 ꞌLẹo

khỏi đảy hên tiên ꞌchạư ꞌnưng máư ꞌmí phép ꞌhéng kheng cả,
dú ꞌmướng ꞌphạ ꞌl ng ꞌmá, ꞌmí pi ng phả pảy au. ꞌT ng hua tiên ꞌchạư
ꞌmí ꞌvóng ỏm ꞌsướng ꞌhúng kin ꞌnặm. Nả tiên ꞌchạư ꞌhung lưởn ꞌsướng ta ꞌv n,
kha lưởn ꞌsướng peo ꞌpháy. 2 ꞌMứ tiên ꞌchạư kh m baư sư ꞌh m ꞌnọi ꞌnưng đảy
khay ók ꞌlẹo. Tin khoa ꞌnhăm ꞌl ng ꞌnặm b , tin ꞌsại ꞌnhăm ꞌt ng b c. 3 ꞌTan
khék sương ꞌhéng ꞌcơ sưa tử ꞌhọng. ꞌChớ khék ꞌlẹo ꞌdi n ꞌmí ch t sương ꞌphạ
phẻ khửn [pên ꞌsướng ꞌquám ꞌvạu]. 4 ꞌMưa ch t sương ꞌphạ phẻ khửn ꞌlẹo, khỏi
đang ꞌchí tẻm au, ꞌcọ ꞌdi n ꞌnghín sương ꞌvạu ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ ꞌva, “ꞌPứng
ꞌquám ch t sương ꞌphạ phẻ khửn ꞌnặn pên ꞌquám dăm, ꞌnhá đảy tẻm au.”
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 10.5– 11.5

5 ꞌLẹo

tiên ꞌchạư phủ khỏi đảy hên tin khoa ꞌnhăm ꞌl ng ꞌnặm b , tin ꞌsại
ꞌnhăm ꞌt ng b c ꞌnặn ꞌnhó ꞌmứ khoa khửn ꞌphạ, 6 ꞌchị sáư Chảu Pua ꞌPhạ phủ
ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới, phủ đảy sảng téng ꞌphạ đin, ꞌnặm b ꞌt ng cá ꞌchu sính ꞌchu
ꞌnéo dú h n. ꞌLẹo tiên ꞌchạư chao mang ꞌva, “Báu thả săng máư ꞌlẹo. 7 Hák
ꞌmự đaư tiên ꞌchạư thứ ch t ꞌchí páu tút khửn, ꞌviạk ꞌlặp ꞌlợc Chảu Pua ꞌPhạ
đảy dăm ꞌvạy ꞌnặn ꞌchí hên pên ók, ꞌsướng ꞌTan chảu đảy bók hảư ꞌpứng ꞌlam
páo ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnặn.”
Dô‑ꞌhăn kin baư sư ꞌh m ꞌnọi
8 ꞌLẹo

khỏi đảy ꞌnghín sương pák ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ ꞌnặn bók khỏi máư ꞌva,
“Pay au baư sư ꞌh m khay ók ꞌlẹo dú n ng ꞌmứ tiên ꞌchạư phủ dưn tin ꞌnhăm
ꞌl ng ꞌnặm b , tin ꞌnưng ꞌnhăm ꞌt ng b c ꞌnặn.”
9 ꞌSướng ꞌnặn khỏi ch ng pay so au baư sư ꞌh m ꞌnọi ꞌnặn n ng tiên ꞌchạư.
ꞌTan bók khỏi ꞌva, “Au pay kin ꞌí. Kin ꞌlẹo ꞌchí ꞌdệt hảư ch p pum ꞌmáu ꞌhạk,
hák ꞌva cuông s p lỏ ꞌchí van ꞌsướng ꞌnặm phởng.”
10 Khỏi au baư sư ꞌh m ꞌnọi n ng ꞌmứ tiên ꞌchạư ꞌnặn ꞌmá kin. Kin ꞌlẹo cuông
s p ꞌcọ van ꞌsướng ꞌnặm phởng, ꞌmưa cưn ꞌl ng ꞌlẹo ꞌdi n ch p pum. 11 ꞌLẹo ꞌcọ
ꞌmí ꞌquám s ng khỏi máư ꞌva, “Chảu ꞌchí ꞌchọ páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ máư,
ꞌvạu ꞌhọt lai ꞌchựa sai, lai ꞌph n ꞌc n, lai ꞌnéo pák ꞌvạu, kéng lai pua.”

11

Song ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
1 ꞌMí

đ n ꞌmạy ỏ pék ꞌsướng ꞌmạy ꞌtạk dao hảư khỏi, kéng s ng khỏi
hảư pay ꞌtạk ꞌhướn vảy ꞌsớ kéng ꞌpán ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌnặp
ꞌpứng ꞌc n ꞌmá ꞌlạy vảy ꞌTan chảu dú n ng h n. 2 Hák ꞌva ꞌnhá đảy ꞌtạk ꞌcuông
ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌtáng ꞌnọk, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌváng ꞌvạy hảư ꞌc n
báu ꞌhụ n dăm ꞌTan chảu, sau ꞌchí đu ꞌngai ꞌmướng vảy ꞌsớ ꞌTan chảu ꞌnặn
cuông 42 bươn. 3 [Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu ꞌva], “ꞌHáu ꞌchí hảư phép song ꞌc n pên
chứng ꞌháu ꞌmá, sau ꞌchí ꞌnung sửa ꞌtay pán ꞌmá páo ꞌquám ꞌháu cuông 1260
ꞌmự [pên 42 bươn].”
4 Song ꞌc n pên chứng ꞌnặn pên ꞌsướng song co mák bay kéng song thản t ng
ꞌlén t ng ꞌvạy tó nả Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom phén đin ꞌmướng ꞌlum.*
5 ꞌVa phủ đaư é ꞌdệt ꞌhại hảư song ꞌc n ꞌnặn, ꞌpháy ꞌchí ók n ng s p sau ꞌmá
11:4 Bớng ꞌSa‑ꞌkha‑ꞌlia ꞌvái sí.
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 11.6–15

chút phau ꞌpứng phủ kh t ꞌch ng sia. Phủ đaư é ꞌdệt ꞌhại hảư sau lỏ ꞌchí ꞌchọ
khả ꞌsướng ꞌnặn. 6 Song ꞌc n ꞌnặn ꞌmí phép ꞌqui n ꞌdệt hảư ꞌphạ báu phôn
cuông ꞌchớ sau páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn dú. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌmí phép ꞌqui n
pi n ꞌnặm pên ꞌlượt kéng ꞌdệt ꞌlu ng ꞌhại kh báp hảư phén đin ꞌmướng ꞌlum
ꞌchu ꞌnéo ꞌchớ đaư ꞌcọ đảy.
7 ꞌChớ đaư song ꞌc n phủ pên chứng páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌviạk
sau ꞌnặn, ꞌchí ꞌmí s t ꞌhại tô ꞌnưng ók n ng heo ꞌlợc ꞌmá ꞌtặp c p sau, s t ꞌhại
ꞌnặn ꞌchí ꞌpẹ ꞌlẹo khả sau sia. 8 Khon song ꞌc n ꞌnặn ꞌváng ꞌvạy n ng cang ꞌtáng
ꞌmướng luông. ꞌMướng ꞌnặn ꞌvẹt sáư ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng ꞌmướng Ê‑díp,
lỏ ꞌmen bón điêu Chảu Chom sau chu p tók ꞌneng l c sáư ꞌt ng ꞌmạy tháng
khen ꞌnặn lo. 9 ꞌC n m t ꞌchu ꞌchựa sai, ꞌchu ꞌhọ ꞌháng, ꞌchu ꞌnéo pák ꞌvạu,
ꞌchu ꞌph n ꞌc n ꞌchí ꞌchứa căn ꞌmá ꞌlé bớng khon song ꞌc n ꞌnặn cuông sam
ꞌmự thóng, báu hảư phaư au pay p c ꞌmiện. 10 ꞌC n ꞌmướng ꞌlum ꞌpá căn
ꞌmuôn ꞌmớng đảy hên song ꞌc n ꞌnặn tai. Sau ꞌpá căn ꞌch m ꞌmuôn phák
ꞌchương khong hảư căn, ꞌpưa ꞌva song ꞌlam páo ꞌnặn cuông ꞌchớ ꞌnh ng ꞌc n
đảy ꞌdệt hảư ꞌc n ꞌmướng ꞌlum báp ꞌmo kh kh n lai.
11 Lăng sam ꞌmự thóng ꞌnặn, ꞌmí ꞌl m ha chaư ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ khảu
pay cuông ꞌmo song ꞌlam páo, sau ch ng ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá tứn khửn đảy. ꞌPứng
phủ ꞌmá ꞌlé bớng ꞌnặn hên ꞌcọ ꞌdi n dản s n. 12 ꞌChớ ꞌnặn song ꞌlam páo đảy
ꞌnghín sương khék ꞌhéng ꞌl ng ꞌmá té ꞌmướng ꞌphạ ꞌva, “Khửn ꞌmá nỉ.”
Cuông ꞌchớ ꞌpứng phủ kh t ꞌch ng đang ꞌlé bớng ꞌnặn, ꞌdi n hên sau khảu
cuông pi ng phả khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ. 13 Cuông ꞌchớ ꞌnặn ꞌdi n ꞌmí phén
đin nưng ꞌhại ꞌhéng khửn, ꞌnưng ꞌphớn síp ꞌmướng ꞌnặn h c ꞌcạn ꞌl ng, ꞌmí
7000 ꞌc n tai ꞌpộ phén đin nưng, ꞌlẹo ꞌpứng phủ khói tai ꞌnặn ꞌcọ dản lai,
ch ng sỏng ꞌnhó ha Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌphạ.
14 ꞌLáng ꞌhại n c ꞌtưa thứ song m t pay ꞌlẹo. ꞌKhạy ꞌláng ꞌhại n c ꞌtưa thứ
sam ꞌchí ꞌmá ꞌv n.
Tiên ꞌchạư thứ ch t páu tút khửn
15 Tiên

ꞌchạư thứ ch t páu tút khửn. ꞌDi n ꞌmí lai sương nháư khék ók ꞌmá té
ꞌmướng ꞌphạ ꞌva, “Phép ꞌqui n ꞌmướng ꞌlum ꞌnị đảy ꞌmá dú cỏng ꞌqui n Chảu
Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu, kéng cỏng ꞌqui n Chảu ꞌKha‑ꞌlịt phủ ꞌTan
chảu đảy téng ꞌvạy. ꞌTan chảu ꞌchí đảy téng đa ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới.”
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Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 11.16– 12.6

16 ꞌSáo

sí thảu ké ꞌnăng ꞌt n tó nả ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌdi n múp nả ꞌl ng,
ꞌpá căn ꞌlạy vảy Chảu Pua ꞌPhạ lỏ ꞌva:
17 ꞌChi ng Chảu Pua ꞌPhạ pên Chảu Chom
ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t
ꞌTan chảu ꞌmí dú ꞌkhạy ꞌnị
Hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmá
ꞌTan chảu đảy au phép nháư ꞌqui n luông
ꞌmá t ng c c téng đa phén đin ꞌmướng ꞌlum
So cáo ꞌquám đảy ꞌdọn ꞌTan chảu.
18 ꞌC n báu ꞌhụ n dăm ꞌTan chảu ꞌcọ pút nhay
ꞌChớ ꞌTan chảu pút nhay sáư ꞌsội ꞌcọ ꞌmá ꞌhọt
ꞌMen ꞌchớ sét ꞌván ꞌc n tai
ꞌMen ꞌchớ sưởng ꞌpứng ꞌlam páo ꞌkhớng ꞌviạk ꞌTan
ꞌT ng cá dên ꞌpay ꞌchu ꞌc n báu ꞌva ꞌnọi ꞌva nháư
Phủ ꞌhụ n dăm ꞌTan chảu
ꞌChớ ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo ꞌTan ꞌchí ꞌdệt hảư đ p siêu ꞌpứng phủ ꞌdệt hảư ꞌmướng
ꞌlum đ p siêu.
19 ꞌChớ ꞌnặn ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ dú cá ꞌmướng ꞌphạ đảy khay ók,
ꞌhóm nh n pao ꞌcọ hên dú n ng ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌnặn. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌmí ꞌphạ pa‑láp
lưởm, ꞌphạ đăng ꞌphạ phẻ, đin nưng, mák h p ꞌcọ t c lai.

12

Mai lák lửm hên ók cá ꞌphạ
1 ꞌMí

mai lák nháư luông hên ók cá ꞌphạ, ꞌmí phủ ꞌnhính ꞌnưng ta ꞌv n
pảy ꞌvạy, ꞌmí đuông bươn dú cỏng tin. ꞌNáng ꞌtứ ꞌmụ ꞌbá pua síp song
đuông đao. 2 ꞌNáng dú ꞌpá thơng bươn, khék ꞌhọng ch p pum ꞌchí ók ꞌlụk.
3 ꞌLẹo ꞌcọ hên mai máư cá ꞌphạ, ꞌmí tô ꞌlu ng đeng nháư ꞌnưng, ꞌmí ch t hua
kéng síp khau, mỏi hua lỏ ꞌtứ ꞌmụ pua. 4 Hang tô ꞌlu ng ꞌlạk ꞌpứng đuông đao
ꞌnưng ꞌphớn sam cá ꞌphạ thỉm ꞌl ng sáư phén đin ꞌmướng ꞌlum. Tô ꞌlu ng dưn
dú tó nả phủ ꞌnhính đang ꞌchí ók ꞌlụk ꞌnặn, thả ꞌchớ đaư ók ꞌmá, ꞌm n ꞌchí
kin sia. 5 ꞌNáng ꞌnặn ók ꞌlụk pên phủ ꞌchái, ꞌmen phủ ꞌchí đảy kh m ꞌtạu l c
ꞌlăm đu ꞌchu ꞌph n ꞌc n. ꞌLụk ꞌnọi ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌmá ꞌchính au ꞌmứa dú ꞌtoi
Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌt n ꞌTan chảu. 6 Phủ ꞌnhính ꞌnặn lỏ ꞌphạo ꞌpai pay dú cá
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ꞌtông ꞌlẹng, ꞌmen bón Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌkhặn ꞌkháng ꞌvạy ꞌpưa hảư ꞌliệng
ꞌnáng cuông 1260 ꞌmự.
7 ꞌLẹo ꞌmí sớc ók cá ꞌmướng ꞌphạ. Tiên ꞌchạư phủ ꞌmí ꞌqui n nháư ꞌchư
ꞌMi‑ꞌkha‑ên c p m t tiên ꞌchạư ꞌtáng ꞌtan đảy ꞌtặp c p tô ꞌlu ng, ꞌlẹo tô ꞌlu ng
c p ꞌpứng m t ꞌtáng ꞌm n ꞌtặp tóp. 8 ꞌTáng tô ꞌlu ng báu ꞌpẹ, ꞌpứng ꞌm n ꞌdi n
báu ꞌmí bón dú cá ꞌmướng ꞌphạ. 9 Tô ꞌlu ng nháư ꞌnặn, ꞌmen tô ꞌngú té ꞌmưa
ꞌláng pang ꞌchạu, khék ꞌva tô c c phi ꞌhại ꞌhứ ꞌva phi ꞌSa‑tan, phủ bẻo ꞌlứa m t
ꞌchu ꞌc n n ng phén đin ꞌmướng ꞌlum. ꞌChớ ꞌnặn tô ꞌlu ng nháư c p ꞌpứng
m t ꞌtáng ꞌm n ꞌchọ thỉm ꞌl ng ꞌmá ꞌmướng ꞌlum.
10 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín sương nháư ꞌnưng cá ꞌmướng ꞌphạ ꞌva:
ꞌKhạy Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu
au phép nháư ꞌqui n luông
ꞌmá ꞌchoi khói ꞌlu ng ꞌtáng báp ꞌsội phi ꞌSa‑tan ꞌlẹo
ꞌTan chảu au phép ꞌqui n pên pua
ꞌLẹo Chảu ꞌKha‑ꞌlịt phủ ꞌTan chảu téng ꞌvạy ꞌnặn pên phủ téng đa
ꞌPưa ꞌva phủ cáo ꞌtội sáư ꞌpi ꞌnọng ꞌháu tó nả Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌv n cá
ꞌcứn ꞌnặn
ꞌchọ thỉm ók khói sia ꞌmướng ꞌphạ ꞌlẹo.
11 ꞌPi ꞌnọng ꞌháu đảy ꞌpẹ tô ꞌlu ng nháư
ꞌDọn ꞌlượt ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌT ng cá ꞌquám pên chứng sau đảy páo ꞌnặn
Ta ꞌva ꞌchí tai sau ꞌcọ báu sia đai ꞌchua ꞌlới.
12 Hảư ꞌchặn ꞌphạ ꞌt ng cá phủ dú h n ꞌpá căn ꞌch m ꞌmuôn ꞌnớ
Hák ꞌva phén đin kéng ꞌnặm b ꞌchí ꞌchọ ꞌhại n c
ꞌpộ tô c c phi ꞌhại pút nhay ꞌl ng ꞌmá
ꞌpưa ꞌm n ꞌhụ ch c báu hơng ꞌchí ꞌchọ sáư ꞌsội.
13 ꞌMưa tô ꞌlu ng ꞌhụ ch c chảu ꞌchọ thỉm ꞌl ng đin ꞌlẹo, ꞌm n ꞌdi n s p p t
phủ ꞌnhính ók ꞌlụk ꞌchái ꞌnặn. 14 Hák ꞌva ꞌnáng ꞌnặn nh n đảy song pík tô
ꞌhụng nháư, ꞌpưa hảư ꞌnáng bin ꞌpai sia tô ꞌngú [pên tô ꞌlu ng] pay cá bón dú
n ng ꞌtông ꞌlẹng, bón ꞌnáng ꞌchí đảy ꞌliệng cưa cuông sam pi thóng. 15 ꞌChớ
ꞌnặn tô ꞌngú ꞌdi n phú ꞌnặm ók n ng s p pên ꞌme ꞌnặm lay pay s p ꞌnáng ꞌnặn,
ꞌpưa hảư ꞌnặm ꞌpặt ꞌnáng lay pay sia. 16 Hák ꞌva đin đảy ả ôm au ꞌnặm tô
ꞌlu ng phú ók ꞌnặn ꞌchoi ꞌnáng đảy khói sia. 17 Tô ꞌlu ng pút hảư phủ ꞌnhính
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ꞌnặn ꞌhêng, ch ng ók pay ꞌtặp c p ꞌchựa sai ứn khong ꞌnáng, ꞌmen ꞌpứng phủ
ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy kéng ꞌchưa ꞌtoi ꞌquám pên chứng
đảy páo ók ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.

13

Tô s t ꞌhại ók n ng ꞌnặm b ꞌmá
1 ꞌLẹo

tô ꞌlu ng ꞌnặn dưn dú n ng ꞌhím ꞌnặm b .
ꞌChớ ꞌnặn khỏi hên tô s t ꞌhại ꞌnưng ók n ng ꞌnặm b ꞌmá, ꞌmí síp
khau kéng ch t hua, mỏi khau ꞌtứ ꞌmụ pua. Dú ꞌchu hua đảy tẻm ꞌvạy ꞌmí ꞌchư
đu ꞌngai Chảu Pua ꞌPhạ. 2 Tô s t khỏi hên ꞌnặn pék tô sưa đáng đao, tin pék
tin mi, s p pék s p sưa tử. Tô ꞌlu ng dao phép nháư ꞌqui n luông hảư ꞌm n
ꞌnăng ꞌt n chảu. 3 Cuông ꞌpứng hua s t ꞌhại ꞌnặn, hua ꞌnưng bớng pên ꞌhói bát
ꞌchọ tai, hák ꞌva pák bát đảy hóm đi sia. ꞌChu ꞌc n ꞌt ng cá phén đin ꞌmướng
ꞌlum phaư ꞌcọ hên pên lák lai, ꞌdi n ꞌtoi s t ꞌhại ꞌnặn. 4 Sau ꞌhụ ch c ꞌmen tô
ꞌlu ng dao ꞌqui n hảư s t ꞌhại ꞌnặn, sau ch ng au căn ꞌlạy vảy ꞌháu tô ꞌlu ng.
ꞌLẹo sau ꞌcọ ꞌlạy vảy ꞌháu tô s t ꞌhại ꞌnặn lỏ ꞌva, “Báu ꞌmí phaư phép nháư ꞌto
s t ꞌhại, phaư ꞌchí tó ꞌs n ꞌm n đảy.”
5 Chảu Pua ꞌPhạ hảư phép tô s t ꞌhại ꞌnặn pák cảo nháư kéng đu ꞌngai
ꞌTan chảu, hảư sủ ꞌqui n cuông 42 bươn. 6 ꞌM n pák ók lỏ ꞌvạu đu ꞌngai
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌvạu u i ꞌchư siêng kéng bón ꞌTan chảu dú, ꞌt ng cá phủ dú
ꞌmướng ꞌphạ. 7 ꞌM n ꞌcọ đảy phép ꞌtặp ꞌpẹ ꞌpứng dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ,
ꞌlẹo ꞌnh ng đảy ꞌmí ꞌqui n đu m t ꞌchu ꞌhọ ꞌháng, ꞌchu ꞌchựa sai, ꞌchu ꞌnéo
pák ꞌvạu, ꞌchu ꞌph n ꞌc n. 8 ꞌChu ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌchí ꞌlạy vảy ꞌháu tô s t
ꞌhại ꞌnặn. ꞌMí ꞌto ꞌpứng ꞌc n ꞌmí ꞌchư đảy tẻm ꞌvạy té có sảng phén đin ꞌmướng
ꞌlum n ng ꞌpặp s ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới, ꞌmen ꞌpặp s khong ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua
ꞌPhạ phủ chu p khả ꞌlẹo, ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ch ng ꞌchí báu ꞌlạy tô s t ꞌhại.
9 ꞌPứng ꞌquám ꞌvạu ꞌmá ꞌnị, phủ đaư ꞌmí chaư ꞌph ng lỏ hảư ꞌph ng au. 10 S
phủ đaư ꞌchọ p t khảu ꞌtú ꞌcọ ꞌchí chu p p t ꞌtẹ, s phủ đaư ꞌchọ khả ꞌpộ đáp
ꞌcọ ꞌchí chu p đáp khả ꞌtẹ. ꞌViạk ꞌnị so páo hảư dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ cứ
chaư m n ꞌchưa ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
Tô s t ꞌhại ók n ng đin ꞌmá
11 ꞌLẹo

khỏi hên tô s t ꞌhại ꞌnưng máư, tô ꞌnặn ók n ng đin ꞌmá, ꞌmí song
khau pék khau ꞌdo ꞌnọi, hák ꞌm n pák lỏ pék sương tô ꞌlu ng. 12 ꞌM n sủ
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ꞌqui n tang nả s t ꞌhại tô thứ ꞌnưng, ꞌlẹo ꞌm n p t ꞌpứng ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌlạy
vảy ꞌháu s t ꞌhại tô thứ ꞌnưng, s t ꞌhại ꞌnặn ꞌmí ꞌhói bát ꞌchọ tai ꞌlẹo hák ꞌva
pák bát đảy hóm đi. 13 ꞌM n ꞌdệt mai lák lửm nháư, ꞌdệt hảư ꞌpháy t c té ꞌphạ
ꞌl ng ꞌmá đin tó nả ꞌc n ꞌt ng lai. 14 ꞌM n đảy phép ꞌdệt mai lák lửm lai ꞌnéo
tang nả s t ꞌhại tô thứ ꞌnưng, ꞌsướng ꞌnặn ꞌm n bẻo ꞌlứa ꞌpứng ꞌc n ꞌmướng
ꞌlum đảy. ꞌM n ch ng bók ꞌc n ꞌmướng ꞌlum p n hún s t ꞌhại tô thứ ꞌnưng ꞌmí
ꞌhói đáp ꞌph n hák ꞌva ꞌnh ng báu ꞌh tai. 15 ꞌM n đảy phép ꞌdệt hảư hún p n
s t ꞌhại tô thứ ꞌnưng ꞌnặn ꞌmí ꞌl m ha chaư ꞌlẹo ꞌhụ pák kéng ꞌdệt hảư ꞌpứng
phủ đaư báu ꞌlạy vảy ꞌháu hún p n ꞌnặn ꞌchí ꞌchọ khả tai. 16 ꞌM n ꞌnh ng p t
ꞌc n ꞌt ng cá, báu ꞌva ꞌnọi ꞌva nháư, phủ ꞌhăng ꞌc n khó, pên khỏi ꞌhứ ꞌva
ꞌtứ ꞌtang, hảư ꞌdệt dáu mai sáư ꞌmứ khoa ꞌhứ ꞌva nả đén sau. 17 ꞌC n đaư mai
ꞌvạy ꞌnéo ꞌnặn ch ng ꞌsự kin ꞌcạ khai đảy. Dáu mai ꞌnặn pên ꞌchư tô s t ꞌhại
ꞌhứ ꞌva tô s mai ꞌchư ꞌm n.
18 ꞌViạk ꞌnị ꞌchọ ꞌmí ꞌhụ l c. Phủ đaư pên ꞌc n ꞌhụ hảư tính s tô s t ꞌhại
ꞌnặn ók, ꞌpưa ꞌva ꞌm n pên s ꞌc n ꞌnưng, s ꞌnặn ꞌmen 666.

14

144,000 ꞌc n đảy tháy ꞌvạy n ng ꞌc n ꞌmướng ꞌlum

ꞌlé bớng hên ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ dưn dú ꞌt ng ꞌpú ꞌSi‑ôn.*
ꞌCọ ꞌmí 144,000 ꞌc n ꞌpứng phủ ꞌmí ꞌchư ꞌDo ꞌnọi c p Chảu ꞌPo ꞌTan
mai dú nả đén ꞌnặn dú ꞌtoi. 2 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín sương ꞌmá té ꞌmướng ꞌphạ,
ꞌn n
ꞌsướng ꞌnặm t c tát, c p sương ꞌn n ꞌcơ ꞌphạ phẻ, pên ꞌsướng phen
ꞌc n đang tói tính. 3 Sau au căn kh p ꞌvái máư tó nả ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ, cá
sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú, c p ꞌsáo sí thảu ké. Báu ꞌmí phaư ép ꞌvái kh p ꞌnặn đảy,
ꞌmí ꞌto 144,000 ꞌc n phủ đảy tháy ꞌvạy n ng ꞌpứng ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌnặn ép
đảy thôi. 4 Phen ꞌc n ꞌnị báu ꞌmí ꞌhại u i ꞌlu ng phủ ꞌnhính, sau ꞌchự hiêm đảy
ꞌpẹk saư. ꞌDo ꞌnọi pay ꞌtáng đaư, sau ꞌcọ pay ꞌtoi. ꞌPứng ꞌc n ꞌnặn đảy tháy
ꞌvạy n ng ꞌc n ꞌmướng ꞌlum au ꞌmá pên ꞌc n Chảu Pua ꞌPhạ kéng ꞌDo ꞌnọi.
5 Sau báu ꞌkhới ꞌvạu bẻo, pên ꞌc n đi báu ꞌmí ꞌlu ng chê.
1 Khỏi

Sam tiên ꞌchạư páo kháo hảư ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌph ng
6 ꞌLẹo

khỏi đảy hên tiên ꞌchạư ꞌnưng máư đang bin dú cang hao, au kháo
ꞌhung saư báu ꞌmí ꞌchớ ꞌhuội ꞌmá páo hảư ꞌchu ꞌph n ꞌc n, ꞌchu ꞌhọ ꞌháng, ꞌchu
14:1 ꞌPú ꞌSi‑ôn: Bớng ꞌHệp‑ꞌlơ 12:22.
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ꞌnéo pák ꞌvạu, ꞌchu ꞌchựa sai n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌph ng. 7 Tiên ꞌchạư đảy khék
sương nháư khửn ꞌva, “Hảư n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, sỏng ꞌnhó chức nháư
ꞌqui n luông ꞌTan chảu, ꞌpưa ꞌva ꞌhọt ꞌchớ ꞌTan chảu ꞌchí sét ꞌván ꞌc n ꞌmướng
ꞌlum ꞌlẹo. Hảư ꞌlạy vảy ꞌháu ꞌTan chảu phủ có sảng ꞌphạ sảng đin, ꞌnặm b
kéng ꞌnặm bó.”
8 ꞌLẹo tiên ꞌchạư phủ thứ song đảy bin ꞌtoi lăng, ꞌt ng bin ꞌt ng khék
khửn ꞌva, “Khu m bá ꞌlẹo, ꞌmướng luông Ba‑bi‑ꞌlôn khu m bá ꞌlẹo. ꞌC n
ꞌmướng ꞌnặn ꞌpá ꞌchu ꞌph n ꞌc n ꞌmí chaư ꞌcột tó Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌTan chảu
ch ng pút nhay sáư ꞌsội sau.”
9 ꞌLẹo tiên ꞌchạư phủ thứ sam đảy bin ꞌtoi lăng song tiên ꞌchạư cón ꞌnặn, ꞌt ng
bin ꞌt ng khék sương nháư khửn ꞌva, “Phủ đaư ꞌlạy vảy ꞌháu s t ꞌhại kéng hún
p n ꞌm n, ꞌlẹo ꞌcọ nh n au dáu mai ꞌm n sáư nả đén ꞌhứ ꞌva ꞌmứ chảu, 10 phủ
ꞌnặn ꞌchí chu p Chảu Pua ꞌPhạ pút nhay sáư ꞌsội n c lai. Sau ꞌchí chu p kh
báp ꞌmo n ng cong ꞌpháy suák mảy tó nả m t tiên ꞌchạư chăm ꞌmứ Chảu Pua
ꞌPhạ c p ꞌDo ꞌnọi. 11 ꞌCu n ꞌpháy ꞌdệt hảư sau báp ꞌmo ꞌnặn púc khửn dú ꞌlới
ꞌlới. ꞌPứng phủ ꞌlạy vảy ꞌháu tô s t ꞌhại kéng hún p n ꞌm n, ꞌt ng nh n au dáu
mai ꞌchư ꞌm n ꞌchí chu p kh ꞌt ng cá ꞌcứn cá ꞌv n báu ꞌdặng.”
12 ꞌViạk ꞌnị so páo hảư dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ cứ chaư m n, ꞌsướng phủ
ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám s ng khong ꞌTan chảu kéng m n chaư ꞌchưa ꞌlu ng ꞌtáng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu.
13 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín sương ꞌvạu ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ bók ꞌva, “Hảư tẻm ꞌvạy:
Té ꞌnị pay nả, ꞌch m ꞌmớng hảư ꞌpứng phủ tai cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan phủ pên
Chảu Chom.”
Chảu Khuôn Saư ꞌva, “ꞌMen, sau ꞌchí đảy ꞌdặng ꞌhéng khói sia ꞌnéo kh báp.
ꞌViạk đi sau ꞌdệt ꞌnặn ꞌchí ꞌmí s ꞌvạy hảư b n ha sau.”
ꞌViạk sét ꞌván ꞌc n ꞌmướng ꞌlum
14 Khỏi

ꞌlé bớng hên pi ng phả đón, ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌnăng dú ꞌt ng pi ng
phả ꞌnặn, bớng pék ꞌsướng phủ ꞌc n, hua ꞌtứ ꞌmụ ꞌc m pua, ꞌmứ kh m ꞌmạk
ki u ꞌnưng ꞌc m khảu. 15 ꞌMí tiên ꞌchạư ꞌnưng dú n ng ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu
Pua ꞌPhạ ók ꞌmá khék sương nháư sáư ꞌtan phủ ꞌnăng ꞌt ng pi ng phả ꞌnặn ꞌva,
“Hảư au ꞌmạk ki u ꞌTan chảu pay ki u ꞌnớ, ꞌpưa ꞌva ꞌhọt ꞌchớ k p ki u ꞌlẹo,
phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ súc ki u đảy ꞌlẹo.”
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16 ꞌTan

phủ ꞌnăng ꞌt ng pi ng phả ch ng quéng ki u ꞌl ng ꞌmướng ꞌlum, ꞌlẹo
ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ đảy k p ki u.
17 ꞌMí tiên ꞌchạư ꞌnưng máư dú n ng ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌmướng
ꞌphạ ꞌnặn ók ꞌmá, kh m ꞌmạk ki u ꞌnưng ꞌc m khảu pék căn. 18 ꞌMí tiên
ꞌchạư ꞌnưng máư ók n ng ꞌpán ꞌsớ ꞌmá, ꞌmí ꞌqui n đu ꞌpháy, khék sương nháư
sáư tiên ꞌchạư kh m ꞌmạk ki u ꞌc m khảu ꞌnặn ꞌva, “Mák ít ꞌcọ súc ꞌlẹo. Hảư
au ꞌmạk ki u ꞌc m khảu khong chảu pay t t au ꞌpụa mák ít dú ꞌchứa n ng
phén đin ꞌmướng ꞌlum.”
19 ꞌSướng ꞌnặn tiên ꞌchạư kh m ꞌmạk ki u ꞌnặn ch ng quéng ki u ꞌl ng
ꞌmướng ꞌlum, t t au mák ít thỉm sáư áng nháư, mai ꞌviạk pút nhay Chảu Pua
ꞌPhạ sáư ꞌsội ꞌc n ꞌmướng ꞌlum. 20 ꞌNhăm mák ít n ng áng ꞌnọk ꞌmướng ꞌlẹo,
ꞌlượt ók ꞌmá pên ꞌsướng ꞌme ꞌnặm lay pay đ c cai 300 cay s , ꞌlợc dáo
song ꞌmẹt.

15

Ch t tiên ꞌchạư kh m ch t ꞌláng ꞌhại n c
1 ꞌLẹo

khỏi đảy hên mai lák nháư luông máư cá ꞌphạ. ꞌMí ch t tiên
ꞌchạư kh m ch t ꞌláng ꞌhại n c, pên ꞌláng ꞌhại ꞌnéo lả sút, ăn ꞌnị ꞌviạk
Chảu Pua ꞌPhạ pút nhay sáư ꞌsội ꞌcọ ꞌpó m t. 2 ꞌLẹo khỏi đảy hên ꞌnéo bớng
pên ꞌsướng ꞌnặm b saư lưởm ꞌquá ꞌpháy, ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌc n báu ꞌlạy vảy ꞌháu
tô s t ꞌhại ꞌhứ ꞌva hún p n ꞌm n, kéng báu ꞌdệt dáu tô s mai ꞌchư ꞌm n. Sau
dưn dú n ng ꞌhím ꞌnặm b ꞌnặn, kh m tính Chảu Pua ꞌPhạ dao hảư. 3 Sau au
căn kh p ꞌvái pú ꞌMô‑ꞌsê phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn kéng ꞌvái
ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ lỏ ꞌva:
ꞌChi ng Chảu Pua ꞌPhạ pên Chảu Chom
ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t
ꞌViạk ꞌTan sảng nháư luông lả ꞌngám
ꞌTan pên pua téng đa ꞌchu ꞌph n ꞌc n
ꞌLu ng ꞌtáng ꞌTan pên đi ꞌmí ꞌmen.
4 ꞌChi ng Chảu Pua ꞌPhạ pên Chảu Chom
Phaư ch ng ꞌhiạk báu n dăm ꞌTan chảu
ꞌLẹo ꞌchí báu páo ꞌchư siêng ꞌTan chảu ꞌva ꞌhung ꞌhướng
ꞌMí ꞌto ꞌTan chảu phủ hák ꞌpẹk saư
ꞌChu ꞌph n ꞌc n ꞌchí ꞌmá ꞌlạy vảy ꞌháu tó nả ꞌTan
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ꞌPưa ꞌva nả ꞌviạk sét ꞌván ꞌlu ng đi ꞌmí ꞌmen ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌdệt ók hảư hên.
5 Lăng ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn, khỏi ta si ng ꞌlé hên bón kh t dăm n ng ꞌhướn
vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌmướng ꞌphạ ꞌnặn đảy khay ók, ꞌnặn lỏ khék ꞌva
ꞌhướn phả pên chứng. 6 Ch t tiên ꞌchạư kh m ch t ꞌláng ꞌhại n c ꞌnặn ók
n ng bón kh t dăm. Phaư ꞌcọ ꞌnung sửa ꞌpẹk saư đón lưởn, ꞌmí phải ꞌvá ꞌc m
ꞌhạng ớc. 7 ꞌMí tô ꞌnưng cuông sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌnặn đảy au ch t baư thu i
ꞌc m hảư ch t tiên ꞌchạư, pên thu i ꞌc m têm ꞌviạk pút nhay Chảu Pua ꞌPhạ
phủ ꞌmí ꞌlới dú báu sút báu ꞌtún. 8 ꞌMí ꞌcu n têm bón kh t dăm, pên ꞌviạk
ꞌhung ꞌhướng kéng phép nháư ꞌqui n luông khong Chảu Pua ꞌPhạ, báu ꞌmí
phaư khảu cuông bón kh t dăm đảy ꞌtạu ꞌhọt ch t tiên ꞌchạư ꞌdệt ch t ꞌláng
ꞌhại n c ꞌnặn ꞌlẹo m t cón.

16

Ch t baư thu i têm ꞌviạk pút nhay Chảu Pua ꞌPhạ
1 Khỏi

đảy ꞌnghín sương pák ꞌhéng té ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá
bók ch t tiên ꞌchạư ꞌnặn ꞌva, “Au ch t baư thu i ꞌviạk pút nhay Chảu
Pua ꞌPhạ sáư ꞌsội ꞌnặn pay thók ꞌl ng sáư phén đin.”
2 Tiên ꞌchạư thứ ꞌnưng ch ng au thu i chảu pay thók ꞌl ng sáư phén đin.
ꞌPứng ꞌc n ꞌmí dáu mai s t ꞌhại, phủ ꞌlạy vảy ꞌháu hún p n ꞌm n ꞌnặn ꞌdi n
pên túm phi pưới ók ch p sép.
3 Tiên ꞌchạư thứ song au thu i chảu thók ꞌl ng sáư ꞌnặm b , ꞌnặm b ꞌdi n
pi n ók pên ꞌlượt pék ꞌlượt ꞌc n tai, ꞌdệt hảư ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo dú cuông
ꞌnặm b tai.
4 Tiên ꞌchạư thứ sam au thu i chảu thók ꞌl ng sáư hu i ꞌhong kéng ꞌnặm bó,
ꞌnặm ꞌdi n pi n ók pên ꞌlượt. 5 Khỏi đảy ꞌnghín tiên ꞌchạư phủ bớng đu ꞌtáng
ꞌnặm ꞌnặn ꞌva:
ꞌChi ng Chảu Pua ꞌPhạ phủ hák ꞌpẹk saư
ꞌTan chảu ꞌmí dú ꞌkhạy ꞌnị
Hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmá
ꞌTan sét ꞌván ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen.
6 ꞌPưa ꞌva ꞌc n ác ꞌhại khả dên ꞌpay ꞌTan
ꞌt ng cá phủ pên ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan
ꞌdệt ꞌlượt sau đảy ók
sôm đáng ꞌTan chảu au ꞌlượt hảư ꞌc n ác ꞌnặn kin.
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7 Khỏi

đảy ꞌnghín sương n ng ꞌpán ꞌsớ ꞌvạu ꞌva:
ꞌChi ng Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom
ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t
ꞌTan sét ꞌván ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen ꞌtẹ lo.
8 Tiên ꞌchạư thứ sí au thu i chảu thók sáư ta ꞌv n, ta ꞌv n ꞌcọ đảy phép ꞌdệt
ꞌhọn p k ꞌc n ꞌt ng lai. 9 ꞌPứng ꞌc n chu p đét ꞌhọn p k ꞌhại ꞌhéng ꞌnặn ꞌdi n
đá mang Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí phép ꞌqui n téng ꞌpứng ꞌláng ꞌhại n c ꞌnặn.
Sau báu pi n chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng báp ꞌsội, báu sỏng ꞌnhó chức nháư
ꞌqui n luông ꞌTan chảu.
10 Tiên ꞌchạư thứ hả au thu i chảu thók ꞌl ng sáư ꞌt n s t ꞌhại, ꞌlẹo phén đin
ꞌmướng ꞌm n ꞌdi n ꞌmựt đăm sia. ꞌPứng ꞌc n ꞌnặn ch p kh báp chao đảy c t
ꞌlịn chảu. 11 Sau đá mang Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌphạ ꞌpộ pên túm phi pưới ch p
sép ꞌmo ꞌkính, báu pi n chaư ꞌváng sia ꞌnéo báp ꞌsội sau đảy ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn.
12 Tiên ꞌchạư thứ h c au thu i chảu thók ꞌl ng sáư ꞌme ꞌnặm nháư Ơ‑ꞌpha‑ꞌlạt,
ꞌme ꞌnặm ꞌdi n hẻng kháư pên ꞌtáng hảư ꞌpứng pua ꞌtáng ta ꞌv n ók ꞌmá.
13 ꞌChớ ꞌnặn khỏi hên sam tô phi ꞌhại pên ꞌsướng tô c p. Sam tô phi ꞌnặn ók
n ng s p tô ꞌlu ng, s p s t ꞌhại kéng s p phủ pom pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu
Pua ꞌPhạ. 14 ꞌPứng tô phi ꞌnặn ꞌhụ ꞌdệt mai lák lửm, ꞌdi n ók pay ha ꞌpứng pua
ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum, ꞌpá sau tảu ꞌh m căn ꞌdệt sớc cuông ꞌmự nháư
luông Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t.
15 [Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌvạu], “Bớng ꞌnớ, ꞌháu ꞌchí ꞌmá ꞌchớ báu ꞌmí phaư ꞌhụ cón
ꞌsướng ꞌc n ꞌlặc. ꞌCh m ꞌmớng hảư phủ đaư ꞌkhặn ꞌkháng, ꞌchự hiêm ꞌchương
ꞌnung chảu ꞌvạy, ch ng ꞌchí báu đảy pay pươi ꞌmo ꞌnéo nả ꞌhại ꞌc n ꞌt ng lai.”
16 ꞌPứng phi ꞌnặn ꞌpá ꞌpứng pua ꞌmá tảu ꞌh m căn n ng bón ꞌnưng, ꞌquám
ꞌHệp‑ꞌlơ khék ꞌva Ác‑ꞌma‑k t‑đôn.
17 Tiên ꞌchạư thứ ch t au thu i chảu thók sáư cang hao, ꞌdi n ꞌmí sương pák
ꞌhéng ók n ng ꞌt n bón kh t dăm n ng ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌva,
“ꞌViạk sét ꞌván m t ꞌlẹo.” 18 ꞌDi n ꞌmí ꞌphạ pa‑láp lưởm, ꞌphạ đăng ꞌphạ phẻ,
phén đin nưng ꞌhại ꞌhéng lai. Té ꞌmí phủ ꞌc n n ng ꞌmướng ꞌlum, báu ꞌkhới ꞌmí
phén đin nưng ꞌhại ꞌhéng ꞌnéo ꞌnặn s c ꞌtưa. 19 ꞌMướng luông đảy ték ꞌnhạk ók
pên sam ꞌphớn, ꞌlẹo ꞌchu ꞌmướng ꞌph n ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ l ng ꞌl ng m t.
Chảu Pua ꞌPhạ ng m ꞌhọt ꞌlu ng báp ꞌsội ꞌmướng luông Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌlẹo p t hảư
ꞌmướng ꞌnặn chu p ꞌviạk ꞌTan chảu pút nhay sáư ꞌsội ꞌhại ꞌhéng. 20 ꞌChu đon
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ꞌchu pom ꞌpú ꞌcọ báu hên sia. 21 ꞌPứng tón mák h p nháư n c dáo sí síp ki‑ꞌlô
t c ꞌl ng té ꞌphạ ꞌmá sáư phủ ꞌc n. Sau ꞌdi n đá mang Chảu Pua ꞌPhạ ꞌpộ ꞌláng
ꞌhại mák h p ꞌnặn, ꞌláng ꞌhại n c ꞌnị ꞌhại ꞌhéng ꞌsứa m t.

17

Phủ ꞌnhính ꞌnăng dú ꞌt ng sa‑lăng s t ꞌhại
1 Cuông

m t ch t tiên ꞌchạư phủ kh m ch t baư thu i ꞌnặn ꞌmí
phủ ꞌnưng ꞌmá bók khỏi ꞌva, “ꞌMá ꞌí. ꞌHáu ꞌchí hảư chảu hên ꞌviạk
sét ꞌván sáư ꞌtội ꞌme ꞌnhính ꞌmí ti ng khai ꞌmo, ꞌm n đảy ꞌnăng dú ꞌt ng
lai hu i ꞌhong. 2 ꞌPứng pua ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum phít ꞌmí ꞌtội ꞌviạk
ỉn ꞌnhính ꞌnặn, ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ ꞌmáu ꞌmúa ꞌpộ kin lảu ꞌnhính khai
ꞌmo ꞌnặn.”
3 Chảu Khuôn Saư hảư khỏi ꞌlứm ꞌmo pay, ꞌlẹo tiên ꞌchạư au khỏi pay cá
ꞌtông ꞌlẹng. Khỏi hên phủ ꞌnhính ꞌnưng ꞌnăng dú ꞌt ng sa‑lăng s t ꞌhại đeng.
S t ꞌhại ꞌnặn ꞌmí lai ꞌchư pên ꞌquám đu ꞌngai Chảu Pua ꞌPhạ tẻm sáư ꞌtua tô.
S t ꞌnặn ꞌmí ch t hua kéng síp khau. 4 ꞌMe ꞌnhính ꞌnặn ꞌnung ꞌchương phải
đeng c p đeng c m, dỏng ꞌtứ ꞌc m, ꞌtứ ꞌngọc, ꞌtứ sỏi mák p t. ꞌMứ ꞌm n kh m
chók ꞌc m têm ꞌnéo nái ươn kéng ꞌnéo u i ꞌm n đảy ꞌdệt ꞌnặn. 5 ꞌMí ꞌchư ꞌlặp
ꞌlợc tẻm sáư nả đén ꞌm n ꞌva:
ꞌMướng luông Ba‑bi‑ꞌlôn
Pên hảu ꞌhạk ꞌnhính khai ꞌmo
ꞌT ng cá ꞌviạk đáng nái ươn n ng phén đin ꞌmướng ꞌlum.
6 ꞌLẹo khỏi đảy hên ꞌnhính ꞌnặn ꞌmáu ꞌlượt dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌt ng cá
ꞌpứng ꞌc n chu p khả ꞌpộ pên chứng hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. ꞌMưa khỏi hên phủ
ꞌnhính ꞌnặn ꞌcọ lák ꞌhêng. 7 Tiên ꞌchạư ꞌvạu sú khỏi ꞌva: “ꞌNéo chảu đảy hên
ꞌnặn ꞌnhá lák chaư. ꞌHáu ꞌchí bók hảư chảu ꞌhu ꞌquám ꞌlặp ꞌlợc ꞌme ꞌnhính ꞌnặn
kéng s t ꞌhại ꞌnáng khí ꞌmí ch t hua kéng síp khau. 8 S t ꞌhại chảu đảy hên
ꞌnặn té cón ꞌcọ ꞌmí, ꞌkhạy báu ꞌmí sia, ꞌm n đang ꞌchí ók ꞌmá n ng heo ꞌlợc,
ꞌlẹo ꞌchí chu p đ p sia. ꞌPứng ꞌc n ꞌmướng ꞌlum phủ đaư báu ꞌmí ꞌchư đảy tẻm
ꞌvạy té có sảng phén đin ꞌmướng ꞌlum n ng ꞌpặp s ꞌchư ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới
ꞌlới ꞌnặn, hên s t ꞌhại ꞌmí té cón, ꞌkhạy báu ꞌmí sia, hák ꞌva lăng ꞌmá ꞌmí máư,
phaư ꞌcọ ꞌchí ꞌva lák lai.
9 ꞌViạk ꞌnị ꞌchọ ꞌmí ꞌhụ l c. Ch t hua s t ꞌhại ꞌnặn lỏ mai sáư ch t pom ꞌpú
bón phủ ꞌnhính ꞌnặn ꞌnăng. 10 ꞌLẹo ꞌcọ mai sáư ch t pua. Hả pua m t ꞌchua

REV Revelation D7[B] Sept 25 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:09

27

Nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌpái nả 17.11– 18.4

sia ꞌlẹo, phủ ꞌnưng đang ꞌnăng téng đa dú, ꞌlẹo phủ ꞌnưng ꞌnh ng báu ꞌh khửn
pên pua. ꞌChớ đaư khửn ꞌlẹo ꞌchọ đảy téng đa ꞌchua ꞌkháo. 11 S t ꞌhại ꞌmí
té ꞌchạu, ꞌkhạy báu ꞌmí sia ꞌnặn ꞌmen pua thứ pét. ꞌTan pên phủ ꞌnưng cuông
ch t pua ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌchí chu p đ p sia.
12 ꞌLẹo síp khau s t ꞌhại chảu đảy hên ꞌnặn lỏ ꞌmen síp pua ꞌnh ng báu ꞌh
đảy téng đa, hák ꞌva ꞌchí đảy phép ꞌqui n pên pua téng đa c p s t ꞌhại dú
ꞌchua ꞌkháo. 13 Sau ꞌmí ꞌnặm ꞌnưng chaư điêu dao phép ꞌqui n chảu hảư
s t ꞌhại. 14 Sau ꞌchí ꞌdệt sớc c p ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌDo ꞌnọi ꞌcọ
ꞌchí ꞌpẹ, ꞌpưa ꞌva ꞌDo ꞌnọi lỏ pên Chảu Chom Pua ꞌt ng cá m t. ꞌChớ ꞌnặn ꞌpứng
ꞌc n ꞌDo ꞌnọi đảy khék au c p ꞌlưạk ꞌvạy, pên phủ m n chaư tó ꞌDo ꞌnọi ꞌnặn
ꞌcọ ꞌchí dú ꞌtoi ꞌTan.”
15 ꞌLẹo tiên ꞌchạư bók khỏi máư ꞌva: “ꞌPứng hu i ꞌhong ꞌnặm chảu hên
ꞌnhính khai ꞌmo ꞌnăng dú ꞌnặn, lỏ mai sáư ꞌpứng ꞌchựa sai, ꞌpứng dên, ꞌpứng
ꞌph n ꞌc n, ꞌpứng ꞌnéo pák ꞌvạu. 16 Síp khau chảu đảy hên [mai sáư síp pua]
c p s t ꞌhại ꞌnặn ꞌchí au căn ꞌch ng ꞌnhính khai ꞌmo, ꞌchí au ꞌchương khong
ꞌm n ꞌmí ꞌnặn pay sia m t, ꞌdệt hảư ꞌm n pươi ꞌmo dú. Sau ꞌchí kin nhứa ꞌm n
ꞌlẹo phau ꞌm n sia. 17 ꞌMen Chảu Pua ꞌPhạ hảư sau ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌTan, sau
ch ng đảy ꞌpọm chaư điêu căn dao ꞌmướng sau hảư pên ꞌmướng s t ꞌhại
téng đa, ꞌtạu ꞌquám ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌvạy cón ꞌnặn đảy hên pên ók.
18 ꞌLẹo ꞌnhính chảu đảy hên ꞌnặn lỏ mai sáư ꞌmướng luông [Ba‑bi‑ꞌlôn], ꞌm n
ꞌmí ꞌqui n đu hua ꞌpứng pua ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum.”

18

ꞌMướng luông Ba‑bi‑ꞌlôn khu m bá
1 Lăng

ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn, khỏi hên tiên ꞌchạư ꞌnưng máư ꞌl ng ꞌmá
té ꞌmướng ꞌphạ, ꞌmí chức nháư ꞌqui n luông ꞌhung ꞌhưa sóng ꞌtua
phén đin. 2 ꞌTan đảy khék sương nháư khửn ꞌva, “Khu m bá ꞌlẹo, ꞌmướng
luông Ba‑bi‑ꞌlôn khu m bá ꞌlẹo. ꞌMướng ꞌnặn ꞌmá pên bón dú hảư phi ꞌhại, bón
th m ꞌheo ꞌvạy hảư ꞌchu ꞌnéo phi ꞌhại kéng ꞌchu ꞌnéo tô ꞌnộc ꞌc n nái ꞌch ng,
3 ꞌpưa ꞌchu ꞌph n ꞌc n đảy ꞌmáu ꞌviạk ꞌmí ꞌtội c p ꞌm n, ꞌpứng pua ꞌtua phén
đin ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ phít ꞌmí ꞌtội ꞌviạk ỉn ꞌm n, ꞌpứng ꞌpo ꞌcạ ꞌtua phén đin
ꞌhăng ꞌmí ꞌcọ ꞌdọn kin ỉn sướng ꞌmo n ng ꞌm n.”
4 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín sương ꞌvạu ꞌl ng ꞌmá té ꞌmướng ꞌphạ máư ꞌva:
Dên ꞌpay ꞌháu hảư ók sia ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn
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Chảu ꞌnhá ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội ꞌtoi ꞌmướng ꞌnặn
Ch ng ꞌchí báu chu p ꞌláng ꞌhại n c ꞌnéo ꞌm n.
5 Báp ꞌsội ꞌmướng ꞌnặn cong sung khửn ꞌhọt ꞌphạ
Chảu Pua ꞌPhạ chứ ꞌviạk ác ꞌhại ꞌm n ꞌdệt.
6 ꞌM n ꞌdệt báp ꞌnéo đaư, hảư tóp ꞌm n ꞌnéo ꞌnặn
ꞌDệt tóp ꞌcộp song ꞌnéo ꞌm n ꞌdệt ꞌnặn
ꞌSướng ꞌm n đảy pha lảu sáư chók têm ꞌto đaư
Hảư pha sáư chók ꞌm n têm ꞌcộp song.
7 ꞌM n kin dú ꞌnéo ꞌhung ꞌhưa lả sướng ꞌto đaư
Hảư ꞌm n chu p báp ꞌmo ꞌtộc khôm ꞌto ꞌnặn.
ꞌM n ảng ꞌhiạk pên ꞌsướng ꞌbá pua ꞌnăng ꞌt n
ꞌChí báu pên mải, báu ꞌtộc khôm s c ꞌtưa.
8 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng ꞌláng ꞌhại n c ꞌchí t c sáư ꞌm n cuông ꞌmự điêu
ꞌSướng ꞌv n tai, chu p ꞌtộc khôm, ứt khảu dák cưa
ꞌLẹo ꞌpháy ꞌchí phau ꞌm n sia m t
ꞌPưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌmí phép ꞌhéng kheng cả sét
ꞌván sáư ꞌtội ꞌm n.
9 ꞌPứng pua ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum đảy ỉn đảy kin sướng ꞌmo n ng ꞌm n,
ꞌchớ hên ꞌcu n ꞌpháy mảy ꞌm n, sau ꞌcọ ꞌchí khék hảy ch m ꞌcháng ha ꞌm n.
10 ꞌPứng sau dưn dú cá đ c ꞌpưa dản đảy báp ꞌmo n ng ꞌm n, ꞌlẹo ꞌcháng
khửn ꞌva:
Báp ꞌmo ꞌcợn ꞌl , ch ng ꞌmá báp ꞌmo ꞌcợn ꞌl , ꞌmướng nháư luông
ꞌMướng Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌmướng nháư kheng ꞌhéng ꞌhới
ꞌMứng ꞌchọ sét ꞌván sáư ꞌtội cuông ꞌchớ điêu.
11 ꞌPứng phủ ꞌcạ ꞌc n khai ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum hên ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn
pên ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ khék hảy ꞌtộc khôm, ꞌpưa ꞌva báu ꞌmí phủ đaư ꞌchí ꞌmá
ꞌsự ꞌchương ꞌcạ n ng sau máư, 12 ꞌsướng ꞌngớn ꞌc m, ꞌngọc, mák p t, phải
ꞌlụa, phải đeng c m, phải đải, phải đeng ꞌca ꞌpéng, ꞌchu ꞌnéo ꞌmạy ai hom,
ꞌchu ꞌnéo ꞌchương sủ khong sáư au ꞌngá, au ꞌmạy ꞌpéng, au ꞌtóng au l c au hin
lưởm ꞌdệt. 13 ꞌLẹo ꞌmí ꞌque kéng ꞌpứng khong hom ứn máư, hương hom, dang
ꞌmạy hom, ꞌnặm bók. ꞌMí lảu kéng ꞌnặm ꞌm n, ꞌmí ꞌbột mỉ kéng khảu cák,
ꞌngúa, ꞌdo, ꞌmạ, se ꞌmạ, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌmí ꞌc n ꞌchọ p t pên khỏi.
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14 ꞌPứng

phủ ꞌcạ ꞌc n khai ꞌmướng ꞌnặn ꞌva, “ꞌChương khong ꞌmứng é đảy é
ꞌmí ꞌnặn ꞌcọ sia pay, ꞌnéo ꞌhung ꞌhướng kin dú lả sướng ꞌnặn ꞌcọ sia pay m t,
ꞌchí báu hên ꞌm n s c ꞌtưa lo.”
15 Phủ ꞌcạ ꞌc n khai ꞌpứng ꞌchương ꞌnặn đảy ꞌhăng ꞌmí n ng ꞌmướng
Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌchí dưn dú cá đ c ꞌpưa dản đảy báp ꞌmo n ng ꞌm n. Sau ꞌchí khék
hảy ꞌtộc khôm ꞌva:
16 Báp ꞌmo ꞌcợn ꞌl , ch ng ꞌmá báp ꞌmo ꞌcợn ꞌl , ꞌmướng nháư luông
ꞌlớng ꞌkhới ꞌnung ꞌchương phải ꞌlụa, phải đeng c m, phải đeng ꞌca ꞌpéng
ꞌKhới dỏng ꞌtứ ꞌc m, ꞌtứ ꞌngọc, ꞌtứ sỏi mák p t.
17 ꞌChương khong ꞌhăng ꞌmí ꞌcọ sia pay cuông ꞌchớ điêu.
Phủ pên chảu ꞌhứa, phủ chảng khí ꞌhứa, ꞌpứng ꞌc n ꞌdệt ꞌviạk n ng ꞌhứa,
ꞌt ng cá ꞌc n ꞌcạ khai ꞌtáng ꞌnặm b , phaư ꞌcọ dưn dú cá đ c, 18 phó hên
ꞌcu n ꞌpháy mảy ꞌmướng luông ꞌnặn, sau ꞌdi n khék khửn ꞌva, “ꞌ i, ꞌmướng
nháư luông, báu ꞌmí ꞌmướng luông đaư pên ꞌsướng ꞌmướng luông ꞌnị.”
19 ꞌLẹo sau căm khún sáư hua chảu kéng khék hảy ꞌtộc khôm ꞌcháng khửn ꞌva:
Báp ꞌmo ꞌcợn ꞌl , ch ng ꞌmá báp ꞌmo ꞌcợn ꞌl
ꞌMướng nháư luông ꞌdệt hảư ꞌpứng ꞌpo ꞌcạ ꞌtáng ꞌnặm ha ꞌngớn ꞌc m đảy
ꞌdọn pên ꞌmướng ꞌhăng ꞌmí.
Cuông ꞌchớ điêu ꞌmướng ꞌnặn sák siêu sảu mong pay m t.
20 ꞌMướng ꞌphạ ꞌhới
Dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌPứng ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌT ng cá ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌCh m ꞌmuôn ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ sáư ꞌtội ꞌmướng nháư ꞌnặn
Pên ꞌviạk tóp ꞌm n ꞌdệt hảư ꞌpứng chảu.
21 ꞌLẹo tiên ꞌchạư ꞌnưng ꞌmí phép ꞌhéng kheng cả đảy ꞌnhó au tón đán nháư
ꞌsướng đán lúi khảu, ꞌlẹo ꞌcọ thỉm ꞌl ng ꞌnặm b lỏ ꞌva:
ꞌMướng luông Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌchí chu p thỉm ꞌhéng ꞌl ng ꞌsướng ꞌnặn
ꞌChí báu hên ꞌm n s c ꞌtưa lo.
22 Sương tính, sương kh p, sương páu pí páu tút chảu báu đảy ꞌnghín ꞌlẹo
ꞌChí báu hên phủ đaư pên ꞌchang săng
Sương lúi khảu ꞌcọ báu đảy ꞌnghín máư.
23 N ng h n ꞌcọ báu hên ꞌlén ꞌhung
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Sương phua ꞌmía sú căn báu đảy ꞌnghín ꞌlẹo.
Phủ ꞌcạ ꞌc n khai n ng ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌmí ꞌqui n ꞌsứa sáu m t
Chảu au ꞌquám ꞌmăn bẻo ꞌlứa ꞌchu ꞌph n ꞌc n.
24 ꞌMen ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn ꞌnặn lo, pên ꞌmướng khả ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌt ng cá dên ꞌpay ꞌTan chảu
kéng ꞌchu ꞌc n phủ chu p khả tai n ng phén đin ꞌmướng ꞌlum.

19

ꞌQuám sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ
1 Lăng

ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn khỏi đảy ꞌnghín sương ꞌn n, ꞌsướng sương
lai ꞌc n dú cá ꞌmướng ꞌphạ khék khửn ꞌva:
ꞌA‑ꞌlê‑ꞌlu‑da*
ꞌViạk khói sia báp ꞌsội
ꞌChư siêng ꞌhung ꞌhướng
Phép nháư ꞌqui n luông
Pên khong Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu.
2 ꞌTan sét ꞌván ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen
Sáư ꞌsội ꞌnhính ꞌmí ti ng khai ꞌmo [mai sáư ꞌmướng luông Ba‑bi‑ꞌlôn]
ꞌNhính ꞌnặn ꞌpá ꞌc n phén đin ꞌdệt ꞌnéo ꞌhại u i báu ꞌmí chaư ꞌsư tó Chảu
Pua ꞌPhạ
ꞌTan chảu sáư ꞌsội ꞌpưa tóp ꞌtén ꞌviạk ꞌpứng ꞌc n ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan đảy
chu p khả.
3 Sương dú cá ꞌmướng ꞌphạ khék khửn máư ꞌva:
ꞌA‑ꞌlê‑ꞌlu‑da
ꞌPháy mảy ꞌmướng luông ꞌnặn ꞌcu n pút khửn ꞌlới ꞌlới.
4 M t ꞌsáo sí thảu ké c p sí tô s t ꞌmí ꞌlới dú ꞌnặn ꞌdi n múp ꞌl ng, au căn
ꞌlạy vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌnăng ꞌt n dú. Sau ꞌvạu ꞌva, “ꞌA‑ꞌmen,
ꞌA‑ꞌlê‑ꞌlu‑da.”
5 ꞌLẹo ꞌmí sương ꞌvạu ꞌmá té ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu ꞌva:
ꞌPứng phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ kéng n dăm ꞌTan chảu
Báu ꞌva phủ nháư phủ ꞌnọi
Hảư sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu.

19:1 ꞌA‑ꞌlê‑ꞌlu‑da, mai ꞌva, so sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom.
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6 ꞌLẹo

khỏi đảy ꞌnghín sương pék ꞌsướng sương lai ꞌc n, ꞌn n
ꞌsướng
ꞌnặm t c tát, ꞌn n ꞌcơ ꞌphạ phẻ. Sau ꞌpá căn khék khửn ꞌva:
ꞌA‑ꞌlê‑ꞌlu‑da
Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu
ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông ꞌsứa m t
Au ꞌqui n téng đa ꞌt ng cá.
7 Hảư ꞌháu au căn ꞌmuôn ꞌmớng
Sỏng ꞌnhó ꞌchư siêng ꞌTan chảu ꞌva ꞌhung ꞌhướng
ꞌPưa ꞌhọt ꞌchớ cưới đong ꞌDo ꞌnọi ꞌTan chảu
ꞌMía cáo ꞌcọ đảy ꞌkhặn ꞌkháng ꞌlẹo.
8 ꞌNáng sao đảy nh n au sửa phải ꞌlụa saư lưởm ꞌca ꞌpéng ꞌmá ꞌnung
(Phải ꞌlụa ꞌca ꞌpéng ꞌnặn, mai ꞌva, ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen dên ꞌpay ꞌTan chảu đảy
ꞌdệt).
9 Tiên ꞌchạư bók khỏi tẻm ꞌva, “ꞌCh m ꞌmớng hảư ꞌpứng phủ đảy ꞌmới ꞌmá
kin ꞌtiệc cưới đong ꞌDo ꞌnọi.” ꞌLẹo tiên chạư ꞌnặn bók máư ꞌva, “Ăn ꞌnị lỏ
ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ.”
10 Khỏi ꞌdi n múp ꞌl ng sáư tin ꞌchí ꞌlạy vảy ꞌháu tiên ꞌchạư phủ ꞌnặn. ꞌTan
ꞌdi n hảm khỏi ꞌva, “ꞌNhá ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn. ꞌHáu ꞌcọ pên phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsướng điêu chảu c p ꞌpi ꞌnọng chảu phủ ꞌchưa ꞌtoi ꞌquám pên
chứng ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. Hảư ꞌlạy vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ phủ điêu.
ꞌQuám pên chứng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌmen Chảu Khuôn Saư uôn ꞌpá
chaư ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan chảu.”
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌtặp ꞌpẹ ꞌpứng phủ ꞌdệt sớc
11 ꞌLẹo

khỏi đảy hên ꞌtọng ꞌphạ khay dú, ꞌmí tô ꞌmạ đón ꞌnưng, phủ khí
ꞌmạ ꞌnặn khék ꞌva, ꞌTan phủ ꞌnặm saư chaư ꞌsư, ꞌvạu ꞌlu ng ꞌmen ꞌtẹ. ꞌTan
chảu sét ꞌván, ꞌdệt sớc ꞌnéo ꞌlu ng đi ꞌmí ꞌmen. 12 Ta ꞌTan chảu pên ꞌsướng
peo ꞌpháy, ꞌt ng hua ꞌtứ lai ꞌmụ pua. Tẻm ꞌchư ꞌnưng sáư báu ꞌmí phaư ꞌhụ
ꞌva săng, ꞌmí ꞌto ꞌTan chảu hák ꞌhụ. 13 ꞌTan chảu ꞌnung sửa ꞌhí chúm ꞌlượt.
ꞌChư ꞌTan khék ꞌva, Phủ pák pên siêng Chảu Pua ꞌPhạ. 14 Phen lính ꞌmướng
ꞌphạ ꞌnung sửa phải ꞌlụa đón ꞌpẹk saư ꞌca ꞌpéng, khí ꞌmạ đón hé ꞌTan chảu pay.
15 ꞌTan chảu ꞌmí ꞌmạk đáp lem ók ꞌmá n ng s p, ꞌchí sủ đáp ꞌnặn ꞌtặp ꞌph n
ꞌc n ꞌmướng ꞌlum, ꞌchí đảy kh m ꞌmạy ꞌtạu l c ꞌlăm đu sau, ꞌTan ꞌnhăm áng
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mák ít mai ꞌviạk pút nhay Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông
ꞌsứa m t. 16 N ng sửa ꞌhí kéng c c kha ꞌTan chảu tẻm ꞌchư sáư ꞌva: CHẢU
CHOM PUA ꞌT NG CÁ M T.
17 ꞌLẹo khỏi đảy hên tiên ꞌchạư ꞌnưng dưn dú n ng ta ꞌv n, khék sương ꞌhéng
sáư ꞌchu tô ꞌnộc bin dú cang hao ꞌva, “Hảư ꞌmá ꞌh m căn kin ꞌtiệc nháư Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌchí t ng hảư. 18 Hảư ꞌmá kin nhứa ꞌpứng pua, quan lính, lính ꞌmí
phép ꞌhéng kheng cả, nhứa ꞌmạ ꞌt ng cá lính khí ꞌmạ, nhứa ꞌchu ꞌc n, phủ pên
khỏi ꞌhứ ꞌva phủ ꞌtứ ꞌtang, báu ꞌva phủ ꞌnọi phủ nháư.”
19 ꞌLẹo khỏi đảy hên s t ꞌhại c p ꞌpứng pua ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum,
ꞌt ng cá phen lính pua ꞌnặn ꞌmá tảu ꞌh m căn, ꞌpưa ꞌchí ꞌdệt sớc c p ꞌTan phủ
khí ꞌmạ ꞌt ng cá phen lính ꞌTan chảu. 20 Phen lính ꞌTan phủ khí ꞌmạ ꞌnặn p t
au s t ꞌhại c p ꞌlam páo pom phủ đảy ꞌdệt mai lák tó nả s t ꞌhại, bẻo ꞌlứa
ꞌpứng ꞌc n nh n au dáu mai ꞌchư s t ꞌhại kéng ꞌlạy vảy ꞌháu hún p n ꞌm n.
ꞌT ng song ꞌdi n chu p thỉm ꞌt m ꞌhéng sáư heo ꞌpháy suák mảy. 21 ꞌPứng phủ
ꞌnh ng ꞌsứa dú ꞌnặn ꞌchọ chu p đáp ók n ng s p ꞌTan phủ khí ꞌmạ ꞌnặn khả,
ꞌlẹo ꞌchu tô ꞌnộc ꞌcọ ꞌmá kin nhứa sau ꞌtạu ím.

20

P t au phi ꞌSa‑tan thỉm ꞌl ng heo ꞌlợc
1 ꞌLẹo

khỏi hên tiên ꞌchạư ꞌnưng té ꞌmướng ꞌphạ ꞌl ng ꞌmá, ꞌmứ ꞌtan
kh m kho khoá pák heo ꞌlợc c p sỏi l c nháư. 2 Tiên ꞌchạư đảy p t au
tô ꞌlu ng phúk ꞌm n ꞌvạy cuông ꞌp n pi, tô ꞌlu ng ꞌnặn ꞌmen tô ꞌngú té ꞌmưa
ꞌláng pang ꞌchạu, khék ꞌva tô c c phi ꞌhại ꞌhứ ꞌva phi ꞌSa‑tan. 3 Tiên ꞌchạư đảy
thỉm ꞌm n ꞌl ng heo ꞌlợc, khoá sia ꞌlẹo ꞌnhăm dáu sáư, ꞌpưa báu hảư ꞌm n ók
pay bẻo ꞌlứa ꞌph n ꞌc n ꞌmướng ꞌlum ꞌtạu ꞌhọt m t ꞌhạn ꞌp n pi. Lăng ꞌnặn ꞌlẹo
ꞌm n ꞌchọ đảy pói ók pay ꞌchua ꞌkháo.
4 Khỏi hên lai ꞌt n, ꞌpứng phủ ꞌnăng ꞌt n ꞌnặn đảy nh n ꞌqui n ꞌviạk sét ꞌván.
Khỏi ꞌcọ đảy hên ꞌminh khuôn ꞌpứng ꞌc n chu p khả t t ꞌcó ꞌpộ pên chứng hảư
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, pên phủ páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌMưa cón ꞌpứng sau báu ꞌlạy
vảy ꞌháu s t ꞌhại ꞌhứ ꞌva hún p n ꞌm n. Sau báu nh n au dáu mai ꞌm n sáư
nả đén ꞌhứ ꞌva ꞌmứ. ꞌChớ ꞌnặn sau ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá téng đa phén đin ꞌmướng
ꞌlum ꞌtoi Chảu ꞌKha‑ꞌlịt cuông ꞌp n pi. 5 ꞌViạk ꞌnị ꞌmen phen thứ ꞌnưng đảy
ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá. Lăng ꞌp n pi ꞌnặn ꞌpứng phủ ứn tai pay ch ng ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá.
6 ꞌCh m ꞌmớng hảư ꞌc n tai phen thứ ꞌnưng đảy ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá. Sau hák ꞌchí
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pên ꞌpứng mo vảy ꞌháu ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ c p Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌchí téng đa
phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌtoi Chảu ꞌKha‑ꞌlịt cuông ꞌp n pi ꞌnặn. ꞌViạk tai thứ song
báu ꞌmí ꞌqui n đu hua sau.
Phi ꞌSa‑tan pói ók pay ꞌchua ꞌkháo
7M

t ꞌp n pi ꞌlẹo, phi ꞌSa‑tan ꞌchí đảy pói ók bón săng ꞌm n. 8 ꞌLẹo ꞌm n ꞌchí
pay bẻo ꞌlứa ꞌpứng ꞌph n ꞌc n ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum, pên ꞌsướng ꞌmướng
Cóc kéng ꞌmướng ꞌMa‑cóc pang ꞌchạu ꞌnặn, hảư ꞌmá tảu ꞌh m căn ꞌdệt sớc.
Sau ꞌmí ꞌcơ ꞌmịt ꞌsái ꞌhím ꞌnặm b . 9 Sau ók pay ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum,
ꞌlẹo pay ỏm ꞌlọm bón dú dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌmen ꞌmướng ꞌTan chảu
ꞌhặc sương. Hák ꞌva ꞌmí ꞌpháy t c ꞌl ng té ꞌmướng ꞌphạ ꞌmá phau mảy sau
tai đ p m t. 10 ꞌLẹo tô c c phi ꞌhại bẻo ꞌlứa sau ꞌnặn ꞌdi n chu p thỉm sáư
heo ꞌpháy mảy hiêm sinh, ꞌmen bón s t ꞌhại c p ꞌlam páo pom ꞌnặn chu p
thỉm ꞌlẹo. Sau ꞌchí báp ꞌmo cá ꞌcứn cá ꞌv n báu sút báu ꞌtún.
ꞌViạk sét ꞌván lả sút
11 ꞌLẹo

khỏi hên ꞌt n nháư đón ꞌt ng cá phủ ꞌnăng ꞌt n ꞌnặn. Tó nả ꞌTan chảu,
ꞌphạ kéng đin báu ꞌmí bón dú ꞌlẹo ꞌdi n báu hên sia. 12 Khỏi ꞌcọ đảy hên ꞌpứng
phủ tai ꞌt ng phủ nháư phủ ꞌnọi dưn dú tó nả ꞌt n. ꞌPứng ꞌpặp s đảy khay ók.
ꞌMí ꞌpặp s ꞌnưng máư ꞌcọ khay ók, ꞌmen ꞌpặp s ꞌchư ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
ꞌPứng phủ tai ꞌchọ sét ꞌván ꞌtoi nả ꞌviạk sau đảy ꞌdệt ꞌsướng ꞌpứng ꞌpặp s ꞌnặn
đảy tẻm ꞌvạy. 13 Cuông ꞌchớ ꞌnặn ꞌpứng ꞌc n tai, báu ꞌva ꞌtáng ꞌnặm b , dú
đen tai, ꞌv n tai đảy s ng ꞌmá hảư ꞌTan chảu sét ꞌván ꞌtoi nả ꞌviạk phaư nả
ꞌviạk ꞌm n đảy ꞌdệt. 14 ꞌLẹo ꞌv n tai kéng đen tai ꞌcọ chu p thỉm sáư heo ꞌpháy.
Heo ꞌpháy ꞌnị lỏ ꞌmen ꞌv n tai thứ song. 15 ꞌVa phủ đaư báu ꞌmí ꞌchư tẻm ꞌvạy
n ng ꞌpặp s ꞌchư ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới, phủ ꞌnặn ꞌcọ đảy chu p thỉm sáư heo
ꞌpháy ꞌnặn.

21

ꞌPhạ kéng đin máư
1 ꞌLẹo

khỏi hên ꞌphạ kéng đin máư, ꞌphạ kéng đin cón ꞌnặn ꞌcọ m t
pay sia, ꞌnặm b ꞌcọ báu ꞌmí ꞌlẹo. 2 Khỏi hên ꞌmướng Chảu Pua ꞌPhạ
khék ꞌva ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm máư, đang ꞌl ng ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ cá
ꞌmướng ꞌphạ, pên ꞌsướng ꞌmía cưới dỏng ꞌd m ꞌkhặn ꞌkháng thả phua cáo ꞌmá
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cưới đong. 3 ꞌLẹo khỏi đảy ꞌnghín sương khék nháư ꞌmá té ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ
lỏ ꞌva, “ꞌẶn ꞌl , bón dú Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá dú c p phủ ꞌc n. ꞌTan chảu ꞌchí ꞌmá
kin dú n ng sau. Sau ꞌchí pên dên ꞌpay ꞌTan chảu, chảu tô ꞌTan ꞌchí dú c p
ꞌnặp pheng pên Chảu Chom sau. 4 ꞌTan chảu ꞌchí ꞌchệt ꞌnặm ta sau ók sia m t.
ꞌV n tai, ꞌnéo ꞌtộc khôm, hảy ꞌcháng ꞌhứ ꞌva ch p sép ꞌcọ ꞌchí báu ꞌmí ꞌlẹo,
ꞌpưa ꞌva ꞌlu ng kin dú cón ꞌnặn ꞌcọ m t pay sia.”
5 ꞌTan phủ ꞌnăng ꞌt n ꞌnặn ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌẶn ꞌn , ꞌchu ăn ꞌchu ꞌnéo ꞌháu
đảy ꞌdệt ók máư.”
ꞌTan chảu bók khỏi ꞌva, “Tẻm ꞌpứng ꞌquám ꞌnị ꞌvạy, pên ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ, m n
chaư ꞌchưa đảy.”
6 ꞌTan chảu ꞌvạu máư ꞌva, “ꞌMộm ꞌlẹo. ꞌHáu ꞌmen ꞌA‑ꞌla‑ꞌpha kéng Ô‑ꞌmê‑ꞌkha,
mai ꞌva, phủ hák ꞌmí dú té ꞌkhoẹk ꞌtạu pai. Phủ đaư sép ꞌnặm, ꞌháu ꞌchí au
ꞌnặm bó hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌmá kin, báu sia ꞌca săng. 7 Phủ đaư ꞌpẹ báu ꞌtoi
ꞌtáng ꞌmựt ꞌchí đảy ꞌpứng ꞌnéo đi ꞌnặn n ng ꞌháu. ꞌHáu ꞌchí pên Chảu Chom
phủ ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌchí pên ꞌlụk ꞌháu. 8 ꞌLẹo ꞌpứng ꞌc n khỉ dản, báu ꞌmí chaư ꞌchưa,
ꞌdệt ꞌnéo nái ꞌch ng, khả ꞌc n, ꞌdệt phít ꞌviạk ꞌnhính ꞌchái, ꞌdệt ꞌmột ꞌm n, vảy
ꞌháu ꞌthớn théng pom, ꞌchu ꞌc n phủ ꞌmặc bẻo, bón dú sau ꞌmen heo ꞌpháy
mảy hiêm sinh, ꞌmen ꞌv n tai thứ song.”
ꞌMướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm máư
9 ꞌMí

phủ ꞌnưng cuông ch t tiên ꞌchạư kh m ch t baư thu i têm ch t ꞌláng
ꞌhại lả sút ꞌnặn ꞌmá bók khỏi ꞌva, “ꞌMá ꞌí. ꞌHáu ꞌchí hảư chảu hên ꞌmía cưới
phủ ꞌchí pên ꞌmía ꞌDo ꞌnọi Chảu Pua ꞌPhạ.”
10 Chảu Khuôn Saư hảư khỏi ꞌlứm ꞌmo pay, ꞌlẹo tiên ꞌchạư au khỏi khửn ꞌmứa
cá ꞌt ng ꞌpú nháư sung ꞌnưng, ꞌlẹo hảư khỏi hên ꞌmướng Chảu Pua ꞌPhạ khék
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm, đang ꞌl ng ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌmướng ꞌphạ.
11 Seng ꞌhung ꞌhướng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhung ꞌhưa ꞌdệt hảư ꞌmướng ꞌnặn ꞌhung
saư lưởn ꞌsướng tón ꞌngọc quí ꞌpéng, ꞌsướng ꞌngọc ꞌthẹc saư inh ꞌcơ ꞌven lưởm.
12 ꞌMướng ꞌnặn ꞌmí ꞌc n ꞌthéng nháư sung ỏm, ꞌmí síp song pák tu, ꞌmí síp song
tiên ꞌchạư phảu dú. ꞌT ng pák tu ꞌnặn đảy tẻm ꞌchư síp song ꞌhọ ꞌháng ꞌph n
ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên. 13 Mỏi ꞌphượng ꞌmí sam pák tu: ꞌphượng nưa, ꞌphượng tảư,
ꞌphượng ta ꞌv n ók, ꞌphượng ta ꞌv n t c. 14 ꞌC n ꞌthéng ỏm ꞌmướng có t ng
ꞌt ng síp song tón đán tẻm ꞌchư síp song ꞌlam ꞌchạư páo kháo ꞌDo ꞌnọi.
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15 Tiên

ꞌchạư phủ ꞌvạu c p khỏi ꞌnặn kh m ꞌmạy ꞌtạk ꞌc m ꞌvạy ꞌtạk ꞌmướng,
pák tu kéng ꞌc n ꞌthéng ỏm ꞌmướng. 16 ꞌMướng ꞌnặn pên hún sí che ꞌm n,
ꞌlu ng ꞌhí kéng ꞌlu ng quảng ꞌto căn. Tiên ꞌchạư au ꞌmạy ꞌtạk ꞌmướng ꞌnặn,
ꞌmí 2,400 cay s ,* ꞌlu ng ꞌhí, ꞌlu ng quảng, ꞌlu ng sung ꞌto căn. 17 Tiên ꞌchạư
ꞌtạk ꞌc n ꞌthéng ỏm ꞌmướng, na 144 sók. Tiên ꞌchạư sủ ꞌmạy ꞌtạk ꞌnéo phủ
ꞌc n ꞌkhới sủ. 18 ꞌC n ꞌthéng ỏm ꞌmướng au ꞌngọc ꞌthẹc có, ꞌchu ăn ꞌchu ꞌnéo
n ng ꞌmướng ꞌnặn au ꞌc m ꞌtẹ ꞌdệt, saư ính ꞌcơ ꞌven. 19 ꞌPứng tón đán có ꞌpựn
ꞌc n ꞌthéng ỏm ꞌmướng ꞌnặn au ꞌchu ꞌnéo ꞌngọc quí ꞌpéng ꞌmá sáư hảư ꞌchăn,
tón thứ ꞌnưng sáư ꞌngọc ꞌthẹc, thứ song sáư ꞌngọc m n, thứ sam sáư ꞌngọc
ꞌlái m n, thứ sí sáư bích ꞌngọc, 20 thứ hả sáư ꞌngọc đeng saư, thứ h c sáư
ꞌngọc đeng, thứ ch t sáư ꞌngọc lương, thứ pét sáư ꞌngọc m n kheo, thứ cảu
sáư ꞌngọc lương ón, thứ síp sáư ꞌngọc kheo tong ón, thứ síp t sáư ꞌngọc kheo
ꞌnặm ꞌnín, thứ síp song sáư ꞌngọc lương ꞌmuông. 21 Síp song pák tu ꞌnặn au síp
song tón ꞌngọc ꞌdệt, mỏi tu au tón ꞌnưng ꞌdệt. Cang ꞌtáng ꞌmướng lỏ au ꞌc m
ꞌtẹ ꞌdệt, saư ính hên ꞌsọt ꞌcơ ꞌven. 22 Cuông ꞌmướng khỏi báu hên ꞌmí ꞌhướn
vảy ꞌsớ đaư, ꞌpưa Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌmí phép nháư ꞌqui n
luông ꞌsứa m t c p ꞌDo ꞌnọi ꞌTan chảu hák pên ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌlẹo. 23 ꞌMướng
ꞌnặn báu ꞌcợn ta ꞌv n kéng bươn sóng ꞌhung, ꞌpưa ꞌva seng ꞌhung ꞌhướng Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌhung ꞌhưa ꞌlẹo, ꞌDo ꞌnọi ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌlén ꞌhung sóng ꞌtua ꞌmướng.
24 ꞌPh n ꞌc n ꞌt ng cá ꞌchí pay ꞌmá ꞌdọn seng ꞌhung ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌpứng pua n ng
phén đin ꞌchí au ꞌviạk ꞌhung ꞌhướng chảu khảu pay cuông ꞌmướng ꞌnặn. 25 ꞌMự
đaư pák tu ꞌmướng ꞌchí khay ꞌvạy báu h p, ꞌmướng ꞌnặn báu ꞌmí ꞌt ng ꞌcứn.
26 ꞌViạk ꞌhăng ꞌmí ꞌhung ꞌhướng khong ꞌph n ꞌc n ꞌt ng cá ꞌchí au khảu pay
cuông ꞌmướng ꞌnặn. 27 ꞌChu ꞌnéo báu ꞌpẹk saư, ꞌt ng cá ꞌc n ꞌmặc ꞌdệt ꞌnéo nái
ꞌch ng ꞌhứ ꞌva bẻo ꞌlứa, ꞌchí báu đảy khảu pay cuông ꞌmướng ꞌnặn s c ꞌtưa.
ꞌMí ꞌto ꞌpứng ꞌc n ꞌmí ꞌchư đảy tẻm ꞌvạy n ng ꞌpặp s ꞌchư ꞌc n ꞌmí ꞌchua
ꞌlới ꞌlới, ꞌmen ꞌpặp s khong ꞌDo ꞌnọi ꞌnặn ch ng khảu pay đảy.

22

ꞌMe ꞌnặm hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới
1 Tiên

ꞌchạư hảư khỏi hên ꞌme ꞌnặm hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới, saư ꞌcơ
ꞌven lưởm, lay ók ꞌmá té ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ c p ꞌDo ꞌnọi ꞌTan chảu.
2 ꞌNặm lay pay ꞌtoi cang ꞌtáng ꞌmướng [ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm máư]. Song ꞌphạk
21:16 Cay s , mai ꞌva, ki‑ꞌlô‑ꞌmẹt.
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ꞌnặm khỏi hên co ꞌmạy hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới. Co mák ꞌmí síp song ꞌmúa, mỏi
bươn ók mák ꞌtưa ꞌnưng. Baư ꞌm n ꞌvạy hảư ꞌph n ꞌc n ꞌt ng cá ꞌdệt da đảy
hóm đi. 3 ꞌChí báu ꞌmí ꞌviạk khớn mang ꞌlẹo. ꞌT n Chảu Pua ꞌPhạ c p ꞌDo ꞌnọi
ꞌchí dú n ng ꞌmướng ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌpứng phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌchí vảy
ꞌháu ꞌviạk ꞌTan. 4 Sau ꞌchí hên ꞌTan chảu nả tó nả, ꞌlẹo ꞌchư ꞌTan chảu mai sáư
nả đén sau. 5 ꞌChí báu ꞌmí ꞌt ng ꞌcứn ꞌlẹo. Sau báu ꞌcợn ꞌmí seng ꞌlén ꞌhứ ꞌva
seng ta ꞌv n, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom hák pên seng ꞌhung
sóng hảư sau ꞌlẹo. Sau ꞌchí đảy téng đa ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới.
6 ꞌLẹo tiên ꞌchạư bók khỏi ꞌva, “ꞌPứng ꞌquám ꞌnị ꞌmen ꞌtẹ, m n chaư
ꞌchưa đảy. Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌchu n chaư ꞌpứng ꞌlam páo
ꞌquám ꞌTan chảu ꞌnặn, đảy ꞌchạư tiên ꞌchạư ꞌmá hảư ꞌpứng phủ ꞌkhớng nả
ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌhụ nả ꞌviạk ꞌchí ꞌchọ pên ók ꞌdan chăm ꞌnị.”
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá ꞌv n
7 [Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu ꞌvạu ꞌva,] “ꞌẶn ꞌl , ꞌháu ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá ꞌv n. ꞌCh m ꞌmớng
hảư phủ đaư ꞌph ng ꞌquám ꞌlam páo Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌpặp sư ꞌnị.”
8 Khỏi ꞌchư Dô‑ꞌhăn, pên phủ đảy ꞌnghín đảy hên ꞌpứng ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnị.
ꞌLẹo khỏi ꞌdi n múp ꞌl ng sáư tin ꞌlạy tiên ꞌchạư phủ hảư khỏi hên ꞌnặn. 9 Tiên
ꞌchạư ꞌdi n hảm khỏi ꞌva, “ꞌNhá ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn. ꞌHáu ꞌcọ pên phủ ꞌkhớng nả
ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsướng điêu chảu c p ꞌpi ꞌnọng phủ pên ꞌlam páo ꞌquám
ꞌTan chảu, ꞌt ng cá phủ ꞌph ng ꞌquám bók son n ng ꞌpặp sư ꞌnị. Hảư ꞌlạy vảy
ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ phủ điêu.”
10 Tiên ꞌchạư bók khỏi máư ꞌva, “ꞌNhá dăm ꞌpứng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy
ꞌchi n ꞌvạy n ng ꞌpặp sư ꞌnị, ꞌpưa ꞌva ꞌchí ꞌhọt ꞌchớ ꞌlẹo. 11 ꞌC n ꞌcột chan ꞌcứ
ꞌdệt ꞌnéo ꞌcột chan tó pay, phủ ꞌhại u i ꞌcứ ꞌdệt ꞌnéo ꞌhại u i tó pay. ꞌLẹo ꞌc n
đi ꞌmí ꞌmen ꞌcứ ꞌdệt ꞌnéo ꞌmen tó pay, phủ ꞌmí chaư ꞌpẹk saư ꞌcứ ꞌdệt ꞌpẹk saư
tó pay.”
12 [Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌvạu ꞌva:] “ꞌẶn ꞌl , ꞌháu ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá ꞌv n, au sưởng
ꞌmá hảư phủ đaư ꞌtoi ꞌviạk phaư ꞌm n ꞌdệt. 13 ꞌHáu ꞌmen ꞌA‑ꞌla‑ꞌpha kéng
Ô‑ꞌmê‑ꞌkha, mai ꞌva, phủ té ꞌkhoẹk kéng phủ lả sút, pên phủ hák ꞌmí dú té
ꞌkhoẹk ꞌtạu pai. 14 ꞌCh m ꞌmớng hảư ꞌpứng phủ ꞌsặc sửa ꞌhí sau đảy ꞌpẹk saư,
ꞌpưa hảư sau ꞌmí phép kin mák n ng co ꞌnéo hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới, kéng khảu pák
tu ꞌmướng đảy. 15 Hák ꞌva ꞌpứng ꞌc n ꞌdệt ꞌnéo ác ꞌhại, ꞌc n ꞌdệt ꞌmột ꞌm n,
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ꞌdệt phít ꞌviạk ꞌnhính ꞌchái, khả ꞌc n, vảy ꞌháu ꞌthớn théng pom, ꞌpứng ꞌc n
ꞌmặc ꞌvạu bẻo ꞌdệt ꞌnéo báu ꞌsư lỏ dú ꞌtáng ꞌnọk. 16 ꞌHáu ꞌmen ꞌGiê‑ꞌsu, đảy bók
tiên ꞌchạư ꞌháu ꞌmá páo hảư ꞌsúm chảu ꞌph ng, ꞌpưa hảư ꞌpứng m t ꞌsúm ꞌh m
ꞌháu đảy ꞌhụ ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn. ꞌHáu pên hảu ꞌhạk ꞌchựa sai pua Đa‑ꞌvịt, pên
ꞌsướng đao l c ꞌmướng ꞌhung ꞌhưa.”
17 Chảu Khuôn Saư kéng ꞌmía cáo đé so Chảu ꞌGiê‑ꞌsu táo ꞌl ng ꞌmá. Phủ đaư
đảy ꞌnghín ꞌpứng khót ꞌnị hảư ꞌvạu ꞌlau ꞌva, “So táo ꞌl ng ꞌmá.” Phủ đaư sép
ꞌnặm hảư ꞌmá. Phủ đaư é kin lỏ au ꞌnặm hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌnặn ꞌmá kin,
báu đảy sia ꞌca.
18 Khỏi so tơn ꞌchu ꞌc n phủ đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌlam páo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchi n
ꞌvạy n ng ꞌpặp sư ꞌnị, ꞌva phủ đaư tứm khót đaư sáư, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí au
ꞌláng ꞌhại ꞌvạu ꞌvạy n ng ꞌpặp sư ꞌnị tứm ꞌsội sáư phủ ꞌnặn. 19 ꞌVa phủ đaư t t
khót đaư ók n ng ꞌquám ꞌlam páo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchi n ꞌvạy n ng ꞌpặp sư ꞌnị,
ꞌTan chảu ꞌchí báu hảư kin mák co ꞌmạy hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới, ꞌchí báu hảư khảu
ꞌmướng ꞌTan chảu, ăn đảy tẻm ꞌvạy n ng ꞌpặp sư ꞌnị.
20 ꞌTan phủ pên chứng ꞌpứng ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn ꞌvạu ꞌva, “ꞌMen ꞌtẹ, ꞌháu ꞌchí
táo ꞌl ng ꞌmá ꞌv n.”
ꞌA‑ꞌmen, ꞌChi ng ꞌTan Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, so hảư táo ꞌl ng ꞌmá.
21 So công ꞌphún ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom dú c p ꞌnặp pheng ꞌpi ꞌnọng
ꞌchu ꞌc n.
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