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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໂປໂລ ຄຽນ
ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ

ໂກຣິນໂທ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ

ເມືອງ ໂກຣິນໂທ ມາຮ 55 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ໂປໂລ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ
ໄລ່ ໂອນ ຈ່ິລ ເຣືາບ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ໄລ່ ຣາມຮົ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່,
ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ຊາອຳ. ໂກຣິນໂທ ລາ ເມືອງ ກາ ປວາຍ ຣ່ີດ ກວາຍ ກຣີກ.
ເມືອງ ໄນ່ ລາ ປື່ ດ ກະ ຮານ ດັອຮ ເດີນ ລາລ່ື ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ຈິແຈີງ ກະ
ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ.
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໂປໂລ ອາຕີ ລາ ແຕ ຈຸ່ມ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກັຣຢັ່ ຮ, ແຕ

ຄານອດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ແຕ ຣ່ີດ ກຣ່ອງ ໄລ່ ຊາງ,
ກະ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ.
ໂປໂລ ປາຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ແປີຼ,
ກະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ ອັນ. ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ເບນີ ອຶມພາ ຣາ
ນະ ຕະ.
ປຸ່ນ 13 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາປັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່

ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ອຶງເຄາະ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.
1-2 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ໂກຣິນໂທ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ
ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເບີນ ກາ ໂຊຊະເທນ ແຮີ ແອີດ ມູ
ອຶນຕຸ ກະ ເກົາ. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ມູເຈິງ ໄຮ
ເຕ່.
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ຮິ ກາຮານ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ
ແກີດ ກວາຍ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກູ່ ອຶນຕຸ ກາ
ຕາບາອ໌ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ໄລ່ ຈຸງ ມວຍ ອຶນເຈົາ ມູເຈິງ ໄຮ ເຕ່. 3 ເກົາ
ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ
ເຍືາ, ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ເບີນ ບຸ່ນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ
4 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເລືອຍໆ, ອັນ ເບີນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ

ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ. 5 ຍ່ອນ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ແຕ ກູ່ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ອ,ໍ ກະ ເຕ່ອ໌
ເຍືາ ອາຕີ ຣາໄລ່ຮ ລາລ່ື ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຮີ. 6 ກະ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ ກາ ຮິ ອາຕີ ແກີດ ຈັບ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ. 7 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ຕາ ເບີນ ແອິ ມູ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ,
ບັອງ ກາ ເຍືາ ແອີດ ເກຣາະ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. 8 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ ເຢຊູ ຕາ ເບີ
ນ ຕິ ເຍືາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຍືາ ໂອນ ແອີດ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ກອນ ອັນ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ກະ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌, ລາ ລ່ື ອັນ ຕະ.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ
10 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເກົາ

ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ ມວຍ ປັຣນາຍ ຊັອງ, ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຣາຕັຮ
ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ນັ່ອງ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ, ກະ ຕາປູ່
ນ ມວຍ ປັຣນາຍ ຊັອງ. 11 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເບີນ ກວາຍ ແຕ ດຸງຊູ
ຄະໂລເອ, ໄລ່ ເບີນ ອາຕີ ເກົາ ແຈງ ເຈ່ີ ປາຍ ມູ່ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ ຣາຈຽນ
ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື. 12 ຊານ່ໍ ເກົາ ເບີນ ມວຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ
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ກະ ເຍືາ. ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ, ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປວາຍ ປັຣ
ນາຍ ໂປໂລ." ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປວາຍ ປັຣນາຍ ອາໂປໂລ." ອັນ
ກາ ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປວາຍ ປັຣນາຍ ເປໂຕ." ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ
ປາຍ: "ເກົາ ໄນ່ ປວາຍ ປັຣນາຍ ກຣີດ." 13 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ອາຣ່ັງ ປາຍ
ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ກຣີດ! ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ໂປໂລ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ຕາງ ເຍືາ ຕ່ຶງ
ອາລ່ອງ ຊັງກັງ! ກະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ຕາ ເກ່ີຍ ເນົ່ າ ຕາບາອ໌ ຣາມຶ່ຮ ໂປໂລ
ໂອນ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ເຍືາ.

14 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ
ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ແຕ ມູ່ ເຍືາ. ມາ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ບາຣ
ນະ ກີຊະໂປ ກະ ໄຄໂຢ ຊັອງ. 15 ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ເຍືາ
ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ. 16 ໂອ! ກະ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ
ແດີອ໌ ໂອນ ຊະເຕພານາ ກະ ດຸງຊູ ອັນ ແຮີ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ເກົາ
ຕາ ເບີນ ຊາແຍີ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ໄລ່. 17 ເຢຊູ ກຣີດ ຕາ ເບີນ
ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ໂອນ ກວາຍ. ມາ ອັນ ກູອ໌ ເກົາ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ. ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ມາ ເກົາ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ແຄວ໌ ຄ່ຶດ ແຕ ກວາຍ. ຄັນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶນຕຣູ່, ປັຣນາຍ
ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ, ປັຣນາຍ ເຍືາ ກ່ັດ ດັງ, ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຈີູດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ
ຊັງກັງ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ເຍືາ.

ອຳນາດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ

18 ຄັນ ໄຮ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ໂອນ
ກວາຍ ກາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ປາຍ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຢຸ່ຮ. ມາ ໄຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີ
ນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ, ໄຮ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອຳນາດ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາ
ຍ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 19 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເນົ່ າ
ຄຽນ ເຈ່ີ ປາຍ:
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"ເກົາ ອາປິ່ ດ ຕັຮ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ແຄວ໌ ແຕ ກວາຍ ກາ ຣາໄງ່
ອ໌ ຣາລ່ັງ.

ກະ ເກົາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ
ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຣຍານ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ."

20 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌, ອຶນນັ່ອງ ອີ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຊາ ບໍ? ກວາ
ຍ ກາ ຣຍານ ຊາອ່ຶຍ, ອຶນນັ່ອງ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ບໍ? ກະ ກວາຍ ກາ ດັງ ຕະ
ອຶນຕີ ແບຼງ, ອຶນນັ່ອງ ແບຼງ ບ?ໍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຕາ ເບີນ ແກີດ ນ່ະກັອຍ
ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຕ່ຶງ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່ ແກີດ ຣາງຶ່ຮ ຊາກູລ ເມືາດ.

21ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌
ດັງ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຍ່ອນ ໄລ່ ດັງ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ໄລ່ ເບມີ. ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ
ປັຣນາຍ ໄຮ ອາຕີ, ລາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ແດີຍ ໄນ່ ປາຍ ປັຣນາຍ ຢຸ່ຮ.
22 ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຢໍອ໌ ອີ ເຮີມ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, ກະ ກວາ
ຍ ກຣີກ ຈາຈ່ໍອ໌ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ. 23 ມາ ໄຮ ໄນ່, ໄຮ ອາຕີ ແຕ
ຣາງຶ່ຮ ກຣີດ, ອັນ ກາ ກຈີູດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ. ປັຣນາຍ ກັອຍ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ ຊາອັຣ ຕະ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ. ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ
ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຊາກູລ.
24 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌, ກາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ,
ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ແຮີ, ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ດັງ
ກຣີດ ໄນ່ ເບນີ ອຳນາດ ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
25 ເບນີ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ຊາກູລ, ມາ ປັຣນາຍ ຊາ
ກູລ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກາເລີຍ ແຕ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຣາໄງ່
ອ໌ ຣາລ່ັງ. ໄລ່ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ອຽວ໌, ມາ ຣານະ ເນົ່ າ ປາຍ ອຽວ໌
ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ບັນ ເຣ່ງ ກາເລີຍ ແຕ ຣານະ ເຣ່ງ ແຕ ກວາຍ.

26 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຄ່ຶູດ ແຕ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ມູ່
ເຍືາ. ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ດຸ ຄ່ຶດ, ບີ່ອ໌ ນະ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາ
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ລ່ັງ. ບີ່ ອ໌ ນະ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ປື່ ດ. ກະ ບີ່ ອ໌ ນະ ເຍືາ ລາ ແຕ ຈຸ່ມເຈືອ
ກວາຍ ຊຸ ເບີນ. 27 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ມັຮ ກວາຍ ຊາກູລ, ຕະ
ໂອນ ໄລ່ ກາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຊັອງ ກູມາລ; ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ
ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ໂອນ ກວາຍ ປື່ ດ ລາລ່ື ແກີດ ກູມາລ ຕະ. 28 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຣຽຮ ອີດ ມັຮ ກາ ກວາຍ ຕຸ່ຮ ກາດີດ ຕາ ເບີນ ເກືາ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
ອັນ ຣຽຮ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດຸ ພາມາດ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຣຽຮ ນ່ະກັອຍ, ລາ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ກວາຍ ຄ່ຶດ ປາຍ
ປື່ ດ ກະ ອໍ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 29 ນ່ະກັອຍ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່
ະ ເຕ່ອ໌ ໂອດ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 30 ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ. ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ໄຮ ເບນີ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄຮ ແອີດ ຕານັອ່ງ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ໄຮ ແກີດ ຕາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ໄຮ
ເບີນ ຣານະ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ຍ່ອນ ເຢຊູ ກູຈີດ ເຕ່ນ ໄຮ ເຈ່ີ. 31 ນ່ະກັອຍ,
ແກີດ ຊັງໄກຣ ມັຮ ກາ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ນ່ະ
ໄນ່:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ອຶນເຕ່ົາ,

ອຶງເຄາະ ອັນ ຍ່ອງ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
2

ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ
1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ບັອງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ

ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາ
ລ່ັງ ກະ ປັຣນາຍ ອຶນຕຣູ່. 2 ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ເກົາ ຄ່ຶດ ອີ ອາຕີ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງກັງ ຊັອງ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ອີ ອາຕີ
ແຕ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌. 3 ມາ ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ຊັອງ ອຽວ໌
ລາແກັຮ ກະ ເກົາ ກາໄກ່ຮ ອຶງກັອຮ ລາລ່ື. 4 ປັຣໄລຮ ກະ ປັຣນາຍ ກາ
ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ່ີອ໌ ປັຣນາຍ ຣ່ໍອ໌ ມັຮ ກວາ
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ຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ດຸ ອີ ປາຍ. ມາ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ເບີນ ອຳນາດ ອາຕີ. 5 ເຍືາ ຊາອຳ ຍ່ອນ ແຕ
ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊັອງ ປັຣນາຍ
ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ກວາຍ ອາຕີ.

ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
6 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຮິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ເຕ່ ໂອນ ກວາຍ

ກາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ເຈ່ີ. ມາ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໄນ່ ຕາ ເບີນ ມູເຈິງ
ກະ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ແຕີລາ ແຕ ກວາ
ຍ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອຳນາດ ກວາຍ ປື່ ດ ກັອຍ ແກີດ
ປິ່ ດ. 7 ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ດອ໌ໍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຈ່ີ,
ແຕ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ແຕງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາຍ
ໄຮ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ. 8 ມັຮ ກວາຍ ປື່ ດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່,
ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ໄນ່. ຄັນ ໄລ່ ມາ ດັງ ປັຣ
ນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ໄນ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ກາຈີດ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕ່ຶງ ອາລ່ອງ ຊັງ
ກັງ, ອັນ ກາ ເບນີ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ. 9 ມາ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ເບີນ ເນົ່ າ ຄຽນ ນ່ະໄນ່:
"ມັ່ດ ກວາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ,

ກູຕູຣ ກວາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ,
ກະ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຄ່ຶດ ແຕ ປັຣນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເບີນ ຕະ ດອ໌ໍ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ."

10 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ດັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ
ອັນ. ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ, ອັນ ດັງ ກາ ປັຣນາຍ ອຶນ
ຕຣູ່ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ມັຮ ກວາຍ, ມານະ ຕາ ເບີນ ດັງ ຣາງຶ່ຮ
ມານະ. ໄລ່ ດັງ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ແອີງ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ກາ ດັງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12 ໄຮ ຕາ ເບນີ
ຣ່ັບ ຣາເວືາຍ ແຕ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ໄຮ ເບີນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ



ໂກຣິນໂທ ມວຍ 2:13 vii ໂກຣິນໂທ ມວຍ 3:2

ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ດັງ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ເມືາດ ໂອນ ໄຮ.

13 ນ່ະກັອຍ ຮິ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຮິ ຣຍານ ແຕ ກວາຍ ຣາໄງ່
ອ໌ ຣາລ່ັງ. ມາ ຮິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ມັຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ຮິ.
ຮິ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເຈ່ີ. 14 ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ
ເບີນ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ໄລ່ ກັອຍ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຣ່ັບ ອີດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ອັນ. ກວາຍ
ກັອຍ ຄ່ຶດ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ປັຣນາຍ ຊາກູລ. ຄັນ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໄລ່ ຊັອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ.
15 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່,
ໄລ່ ກັອຍ ປຍາຍ໌ ຕາຕ່ອຍ໌ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕາຕ່ອຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 16 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ອາ
ເບຼິຮ ນ່ະໄນ່:
"ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຄ່ຶດ?

ກະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ເຕ່ອ໌ ຕາໄມຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?"
ມາ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຄ່ຶດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

3
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ພໍກາ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ. ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 2 ຕາໄງ
ກັອຍ ເກົາ ເບນີ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ອາຕີ
ໂອນ ເຍືາ ມັຮ ກາ ປັຣນາຍ ອຽນ ຊັອງ, ໂອນ ເຍືາ ຊາປຸ່ຮ ໄວ່. ເກົາ ຕາ
ເບນີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກ່ັດ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຊາປຸ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກ່ັດ
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ກັອຍ.* ກະ ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກ່ັດ ກັອຍ,
3 ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. ຄັນ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ມານະ
ອວານ ມານະ, ກະ ເຍືາ ຣາໂລຍຮ, ກັອຍ ລາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ເຍືາ ເບີມ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. 4 ເບີນ ກວາຍ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ລາ
ກວາຍ ກາ ຣຍານ ແຕ ໂປໂລ." ເບນີ ອັນ ກາ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ກວາຍ ກາ
ຣຍານ ແຕ ອາໂປໂລ." ເຍືາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ມູເຈິງ ນ່ະ ກວາຍ ຕາ
ເບນີ ຊາອຳ ເຕ່. 5 ຄັນ ນ່ະກັອຍ ອາໂປໂລ ລາ ເນົ່ າ? ກະ ໂປໂລ ລາ ເນົ່ າ?
ຮິ ບາຣ ນະ ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ຮິ ໂອນ ເຍືາ ຊາ
ອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ໂອນ ຮິ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ ອັນ,
ມານະ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ. 6 ເກົາ ລາ ກວາຍ ເບີນ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ໂອນ
ເຍືາ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ເກົາ ຈົຮ. ມາ ອາໂປໂລ ເບີນ
ອາຕີ ເຍືາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ຣ່ົຮ. ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື, ແອີງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ໂອນ ກ່ັລ ກັອຍ ດັຮ. 7 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ຈົຮ ກະ
ອັນ ກາ ຣ່ົຮ, ລາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌
ໂອນ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ ກະ ປື່ ດ ອາຊັອຮ. 8ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ
ກາ ຈົຮ ກະ ອັນ ກາ ຣ່ົຮ ລາ ມູເຈິງ ອຶນແຍະ່. ມາ ອຶນຕູ່ນ, ໄລ່ ເບນີ ເກືາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ເຕ່.

9 ຮິ ບາຣ ນະ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕ,ຸ ມາ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ຊວນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ດຸງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ. 10 ເກົາ ລາ ນ່ະ
ກວາຍ ຈົຮ ຕາໂນລ ດຸງ ຊັອງ, ມາ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແອັນ ຕະ ໂອນ ເຈ່ີ
ດຸງ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກຣ່ັກ ອໍ
ດຸງ ກັອຍ. 11 ເບນີ ມວຍ ອຶນຕຸ ຊັອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຈົຮ ຕາໂນລ.
ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. ເນົ່ າ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈົຮ ອຶນຕຸ ອຶມພາ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. 12 ມາ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ. ເບີນ ອັນ ກາ
ຕະ ແຕ ແຢງ, ປຣະ, ຕາເມົາ, ກະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ຕະ ດຸງ ແຕ

* 3:2 3:2 ໂປໂລ ຊາກຳ ປັຣນາຍ ອຽນ ລາ ນ່ະ ແດີອ໌ ຕົຮ, ມາ ປັຣນາຍ ກ່ັດ ນ່ະ ຊັຣນາ
ກວາຍ ອຶມປື່ ດ.
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ອາລ່ອງ, ປັຼງ, ແຕີລາ ຊອ໌ໍ ໂດຍ ຊັອງ.† 13 ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ເບນີ ອູ່
ຍຮ ລ່ອງ ຊາລີອ໌ ມັຮ ຣານະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕະ, ອໍ ມາ ຕາ ເບີນ. ຍ່ອນ
ເບີນ ອູ່ຍຮ ລ່ອງ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ມັຮ ຣານະ ອັນ ຕະ ກັອຍ
ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ. 14 ຄັນ ດຸງ ກາ ອັນ ຕະ ກັອຍ ມາ ຕາ ເບີນ ກາດ,
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ເບນີ ຣ່ັບ ເກືາ. 15 ມາ ຄັນ ເບນີ ກວາ
ຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ດຸງ ອີດ ເກຣ່ີງ ຕາ ເບນີ ຈັບ, ດຸງ ກວາຍ ກັອຍ ກາດ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກັອຍ, ມາ ມັຮ ຣານະ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕະ ປິ່ ດ ນ່ະ ກາດ ອຶນແຍະ່.

ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
16 ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ

ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ? 17 ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ຕາລຸຮ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ
ຕັຮ ກວາຍ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຊິ ດຸງ ຊາງ ອັນ. ກະ ຊານ່ໍ
ເຍືາ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ.

18 ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາໂລກ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເບີມ. ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ
ມາ ຄ່ຶດ ອັນ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ໂອນ ອັນ ຕັຮ
ຊັອງ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ກັອຍ, ເຈ່ີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອັນ. 19 ຣາງຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກວາຍ ຄ່ຶດ ລາ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່, ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣາງຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຊາກູລ ເມືາດ. ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ປາຍ:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເຈ່ີ ຣາງຶ່ຮ ມັຮ ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ໂລ່ບ ເຢົ່ າ,

ກະ ອັນ ກາຕັງ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣານະ ກາ ໄລ່ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ."
20 ກະ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ຄຽນ ນ່ະໄນ່ ປາຍ:

† 3:12 3:12 ໂປໂລ ຊາກຳ ກວາຍ ກາ ຕະ ດຸງ ກຣ່ັກ ອໍ ລາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ກາ ຕະ ດຸງ ແຕ ອາລ່ອງ, ປັຼງ, ກະ ຊອ໌ໍ ໂດຍ ລາ ຊາກຳ ກວາຍ
ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເບີນ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
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"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ມັຮ ການິ່ດ ກວາຍ ຣາໄງ່ອ໌ ລາ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນ
ເຕ່ົາ."

21 ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາຊັອຮ ກວາຍ ໂອນ ມານະ ກາເລີຍ ແຕ
ມານະ, ຍ່ອນ ກູ່ ຣາມຶ່ ຮ ລາ ເຍືາ ຕາລາ ຈຸງ ອຶນແຍ່ະ, 22 ເຍືາ ຕາລາ
ໂປໂລ, ອາໂປໂລ, ເປໂຕ, ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ກາ ອາມົ່ງ ແຕີລາ
ກຈີູດ, ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ, ກະ ແດີຍ ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່,
ເຍືາ ຕາລາ ຈຸງ ອຶນແຍະ່. 23 ເຢຊູ ກຣີດ ຕາລາ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ເຍືາ. ກະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ເຢຊູ ກຣີດ.

4
ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ກວາຍ ອໍ ມາ ຕາ ອໍ

1 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ນັ່ບ ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ໂອນ ຮິ ກຍາອ໌ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ, ມັຮ ປັຣນາຍ
ອໍ ກາ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ. 2 ອັນ ກາ ກຍາອ໌ ຣາມຶ່ຮ ອຶນ
ເຕ່ົາ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ລາລ່ື ໂອນ ກວາຍ ກາ ແປຣີ
ອັນ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ອັນ. 3 ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ປາຍ ອໍ ແຕີລາ ຕາ ອໍ ແຕ ເກົາ. ມາ ເກົາ ແອັນ, ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອໍ
ແຕີລາ ຕາ ອໍ ແຕ ເກົາ ເບີມ. 4 ເກົາ ຄ່ຶດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຕາ ເບີນ ເບີນ
ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ຄ່ຶດ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ໂອນ ເກົາ ແອີດ
ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌
ປາຍ ເກົາ ຕານັອ່ງ ແຕີລາ ຕາ ເບນີ ຕານັອ່ງ. 5 ນ່ະກັອຍ ຕາ ປຍາຍ໌ ເຍືາ
ປາຍ ອໍ ແຕີລາ ຕາ ອໍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ບັອງ ກາ ເຢຊູ ຕາ ຢວາຮ ເຈົາ
ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ, ເຢຊູ ອາປັຮ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເນົ່ າ ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ກະ ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ກູ່ ນະ
ດັງ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. ຕາໄງ ກັອຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອງ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ໄລ່ ຕະ.

ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢຊູ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ
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6 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ, ນ່ະກັອຍ
ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ເກົາ ກະ ອາໂປໂລ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຣຍານ ແຕ ຮິ,
ໂອນ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ
ອຶມແບ.ິ ຕາ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ອາຊັອຮ ກວາຍ ໄນ່, ມາ ອາແຊງ ກວາຍ ກັອຍ.
7 ແຕ ເນົ່ າ ເຍືາ ດັງ ປາຍ ອໍ ກວາຍ ໄນ່, ມາ ຕາ ອໍ ກວາຍ ກັອຍ? ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເບີນ, ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ນານະ່ ເຍືາ
ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ເບນີ ເບມີ? 8ຊານ່ໍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ດັງ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຈ່ີ, ກະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຣາ
ໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ລາລ່ື ເຈ່ີ! ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ແກີດ ມັຮ ກວາຍ ອຶມປື່ ດ ເຈ່ີ,
ມາ ຮິ, ຮິ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶມປື່ ດ ນ່ະກັອຍ! ເອົາ! ໂອນ ເຍືາ ແກີດ
ປື່ ດ, ໂອນ ໄຮ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ປື່ ດ ມັນຕຸ! 9 ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ຮິ ກາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ແອີດ ປື່ ນ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌. ຮິ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ໂຕ່ດ ກາ ເນົ່ າ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ກູຈີດ ຢັ່ ຮ
ເມືາງ ກູ່ ນະ ກວາຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຮີ. 10 ເນົ່ າ ປາຍ ຮິ ລາ ກວາຍ ຊາກູລ, ຍ່ອນ ຮິ ປວາຍ ເຢຊູ
ກຣີດ. ມາ ເນົ່ າ ປາຍ ເຍືາ ເບນີ ກູ່ ປັຣນາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢຊູ ກຣີ
ດ ເຈ່ີ. ຮິ ລາ ກວາຍ ອຽວ໌, ມາ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ບັນ ເຣ່ງ. ເຍືາ ລາ ເນົ່ າ
ຢຳນັ່ບ; ມາ ຮິ, ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. 11 ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ ຮິ ມາ
ເຍືາຍຮ ໂດຍ ອາເຣືາງ ແດີອ໌. ເກຣ່ີງ ຕັອກ ຮິ ລາ ອຶນແຍະ່ ອາໂຍຮ. ເນົ່ າ
ຕະ ທໍ ຮິ. ກະ ຮິ ຕາ ເບີນ ຮອດ ດຸງ ແອີດ. 12 ຮິ ຕູຕະ ລາແກັຮ ລາລ່ື
ໂອນ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ. ຄັນ ເນົ່ າ ເວ່ນ ຮິ, ຮິ ເກົາແຊອ໌ ບຸ່ນ ໂອນ
ກວາຍ ກັອຍ. ຄັນ ເນົ່ າ ຕະ ຮິ, ຮິ ຈີວ໌ ຊັອງ. 13 ຄັນ ເນົ່ າ ພາມາດ ຮິ,
ຮິ ຕາແອີຍ ປັຣນາຍ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ໄລ່. ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ໄນ່, ກວາຍ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ເນ່ ຈະ ຮິ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ແປຣ່ິ ກາ ເນົ່ າ ຕັຮ!

ໂປໂລ ລາ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ໂອນ ກວາຍ ໂກຣິນໂທ
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14 ເກົາ ຕາ ເບນີ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ກມູາລ. ມາ ເກົາ
ຄຽນ ອາຕີ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ກອນ ອາໄກ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື.
15ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ, ຄັນ ເບນີ ມັນຈ່ິດ ປັ່ ນ ນະ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ປັຣນາຍ
ເຢຊູ ກຣີດ, ເກົາ ໄນ່ ແຕ່ິ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເຍືາ.
ມານະ ເກົາ ຊັອງ ລາ ນ່ະ ອຶມປ່ໍ ເຍືາ. 16 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ດວຍ໌
ເກົາ. 17 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ເປາະ ປໍ ເຍືາ, ອາຕີ ໂອນ
ເຍືາ ດັງ ແຈງ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ຕາປູ່ນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອັນ ລາ ນ່ະ
ກອນ ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາງັດ ອັນ, ແຕ່ີອ໌ ອັນ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ກາ ເກົາ ດຸ ອາຕີ ໂອນ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌ ດັງ ເຕ່.

18 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ອາຊັອຮ ຈະ ປາຍ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ. ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ເກົາ ຕາ ເບີນ
ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ. 19 ມາ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ, ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ
ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ. ບັອງ ກາ ກັອຍ ເກົາ ອີ ດັງ ແຕ ກວາຍ ກາ ຄ່ຶດ
ປາຍ ໄລ່ ເບນີ ອຳນາດ, ໄລ່ ເບນີ ລ່ື ມາ ອຶນຈຸງ ໄລ່ ປາຍ ຊັອງ. 20 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອຳນາດ ອັນ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ, ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ໄລ່
ຕະ, ຕາ ແກີນ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ. 21 ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ອີ ເບີນ
ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ? ເຍືາ ອີ ເບີນ ອາລ່ອງ ຣາວັດ, ມາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ
ໂອນ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ກະ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ເຍືາ?

5
ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ ອີດ ມັນແຊມ ກາ ຕາ ແກີນ ລາ

ກວຍ ອັນ
1 ເກົາ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ມານະ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ

ອໍ ລາລ່ື. ຣານະ ກັອຍ ລາ ອັນ ບິ ກະ ລາກວຍ ອຶມປ່ໍ ອັນ. ປັຣນາຍ
ໄນ່ ດັອຮ ເດີນ ເປາະ ກູ່ ອຶນຕຸ ເຈ່ີ. ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ລາ ຕາ ເກ່ີຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ. 2 ນານ່ະ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ໂອດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ?
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ຄາອ໌ ເຍືາ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ງ ່ໍ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຕູ່ຍຮ ຕັຮ
ຊັອງ ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 3 ຈະ ເກົາ ໄນ່ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ເຍືາ,
ມາ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ. ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເກົາ ເບີນ
ອຳນາດ, ເກົາ ຄ່ຶດ ເຈ່ີ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ອຶນເຕ່ົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ກວາຍ
ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 4-5 ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະໄນ່: ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ລາ
ນ່ະ ເກົາ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ເຕ່. ບັອງ ກາ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ
ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ຈະ ອັນ, ໂອນ
ຣາເວືາຍ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ເຍືາ
ຕະ ຣານະ ກັອຍ ຍ່ອນ ເຍືາ ເບນີ ອຳນາດ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ.

6 ຕາ ໄກຣ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຕານັອ່ງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ແຕ ບວຮ ຊ່ືອ໌ ນ່ະໄນ່: "ຄັນ ເບີ
ນ ບີ່ ອ໌ ບວຮ ຊ່ືອ໌, ມາ ເຍືາ ເປຍ ກະ ແປງ, ອຶນແຍ່ະ ແປງ ກັອຍ ແກີດ
ຊ່ືອ໌ ອາຊັອຮ ອຶນແຍ່ະ." 7 ບວຮ ຊ່ືອ໌ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຣານະ ໂລ່ຍຮ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕາເວ່ງ ຕັຮ ຣານະ ຕຍາ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ເຢຊູ ກຣີດ ກູຈີດ ຕາງ ໄຮ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ. ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ແກະ ກາ ມັຮ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດຸ
ກຍາກ ຈາ ຊາແຍີ ຕາໄງ ອາກຼັຮ.* 8ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ໄຮ ຊາແຍີ
ຕາໄງ ກັອຍ, ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ຕາ ເບນີ ເບນີ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ບວຮ ຊ່ືອ໌ ໄນ່ ລາ
ນ່ະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກະ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ. ມາ ອໍ ໂອນ ໄຮ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ
ແອິ ບວຮ ຊ່ືອ໌. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ ກະ ຕາປູ່ນ
ກຣ່ັກ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ອ.ໍ

9 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ອຶນໂຍ່ງ ເກົາ ພາອ໌ ໂອນ ເຍືາ, ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ
ອຶນໂຈຍ ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ກາ ມັ່ກ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ.
10 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກັອຍ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ໄຄອ໌ ເຍືາ ຣາຕອຍ ກະ
ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ກາ ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ, ແຕີລາ ອີດ
* 5:7 5:7 ຕາໄງ ກັອຍ ໄລ່ ຊາແຍີ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ລ່ັອຮ ແຕ ກຣວາງ
ເອຢິບ.
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ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ແຕີລາ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ຄັນ ເຍືາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຣາຕອຍ
ມັຮ ກວາຍ ນ່ະກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ັອຮ ແຕ ກູແຕອ໌ ໄນ່! 11 ມາ ຕ່ຶງ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ກັອຍ, ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ມາ
ອຶນນັ່ອງ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ
ແຕີລາ ກຸມປູ່ຣ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ, ແຕີລາ ຊາງ ເຢືາງ ຕາ ອ,ໍ ແຕີລາ
ຕາແມີຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ແຕີລາ ບູລ ບັຼອງ, ແຕີລາ ໂລ່ບ ອີດ ເກຣ່ີງ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ
ກວາຍ ກັອຍ.

12-13 ຕາ ແກີນ ຣານະ ເກົາ ອີ ຕັດຊ່ີນ ແຕ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາ
ອຳ. ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຕັດຊ່ີນ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ມັຮ ກວາ
ຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕັດຊ່ີນ ເບີມ; ເຈ່ີ ເຍືາ ຕູ່ຍຮ ຕັຮ
ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ, ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ.

6
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ

1 ຄັນ ເບນີ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ, ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ, ນານະ່
ເຍືາ ຍັ່ນ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ໂອນ ໄລ່ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ? ອໍ
ກາເລີຍ ລາ ເຍືາ ເປາະ ປໍ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ ຕັດຊ່ີນ
ເຍືາ. 2 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບນີ, ອຶນຕູ່ນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ຕັດຊ່ີນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌? ຄັນ ອຶນຕູ່ນ
ເຍືາ ມາ ຕັດຊ່ີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ນານ່ະ ຣານະ ກາ ແກດ ມາ ເຍືາ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັດຊ່ີນ? 3 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ອຶນຕູ່ນ ໄຮ ເບີນ ອຳນາດ
ຕັດຊ່ີນ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ? ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ລາ ອຽນ ກາເລີຍ
ໄຮ ຕັດຊ່ີນ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 4 ນ່ະກັອຍ ຄັນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ມູ່
ເຍືາ ມາ ມານະ ຣາໂລຍຮ ໂຈະ ມານະ ແຕ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄນ່, ນານ່ະ ເຍືາ
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ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ? 5 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ
ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ກມູາລ. ອາຣ່ັງ ປາຍ ຕາ ເບນີ ກວາຍ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ເຕ່ອ໌
ຕັດຊ່ີນ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ. 6ມາ ອຶນນັ່ອງ ເຍືາ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ ມານະ, ກະ
ເຍືາ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ມາ ຕັດຊ່ີນ ເຍືາ!

7 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ມູ່ ເຍືາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເບີນ ມານະ ຣາໂລຍຮ ກະ
ມານະ; ໄນ່ ລາ ຣານະ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ
ລາລ່ື. ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ ຈີວ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ເຍືາ. ກະ ອໍ ກາເລີຍ ເຍືາ
ຈີວ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອີດ ເກຣ່ີງ ເຍືາ. 8 ມາ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ເບີມ, ກາ ມານະ
ຕະ ມານະ, ກະ ມານະ ອີດ ເກຣ່ີງ ມານະ! 9-10 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ, ມັຮ ກວາຍ
ກາ ຕາ ເບນີ ຕະ ຕານັອ່ງ ອ,ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຊົດ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ
ກັອຍ. ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາໂລກ ຈະ ເຍືາ ເບມີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຊົດ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ນ່ະໄນ່: ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ
ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ປັຣລ່ືຍ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເນົ່ າ,
ມັນແຊມ ອີ ເບີນ ມັນແຊມ, ຣາເລົາ ອີ ເບີນ ຣາເລົາ, ຕູຕວຍ,໌ ຣາປົນ
ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ, ບູລ ບຼັອງ, ຕາແມີຍຮ ເນົ່ າ, ກະ ອີດ ເກຣ່ີງ ເນົ່ າ. 11 ບັອງ
ກັອຍ, ກວາຍ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ເຈ່ີ. ມາ ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ແຕ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ຍ່ອນ ແຕ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອາເຣືາວ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ເຈ່ີ, ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ບຣັຮ ອ,ໍ ກະ
ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຕານັ່ອງ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ.

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ຣານະ ກາ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕຸ

12 ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ; ມາ ມັຮ ຣາ
ນະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນແຍ່ະ. ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ,
ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ; ມາ ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ເກົາ ແກີດ
ຊູລ ອັນ. 13 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກວາຍ ເບນີ ປຸ່ງ ໂອນ ດອ໌ໍ ຊັຣນາ ຈາ.
ກະ ອັນ ແຕງ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ໂອນ ປຸ່ງ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ. ມາ ອຶນ
ຕູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ມູເຈິງ ກັອຍ
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ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແຕງ ຈະ ກວາຍ ດອ໌ໍ ໂອນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ
ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ.ຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຈະ ກວາຍ ໂອນ ຕະ
ຣານະ ອັນ, ກະ ອັນ ປາຊິ ລາລ່ື ຈະ ກວາຍ. 14 ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ໂອນ ເຢຊູ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ, ກະ ອຶນຕູ່ນ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບນີ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ ນ່ະ ເຢຊູ ເຕ່.

15 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ກູ່ ນະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ລາ ແກີດ ຈະຈ່ັນ
ເຢຊູ ກຣີດ? ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ, ອໍ ມາ ຕາ ອໍ ເກົາ ອີດ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແຕ
ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຈ່ີ ອາມົຮ ກະ ມັນແຊມ ກາ ຈິ ຈະ ອັນ? ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ແກີດ ນ່ະກັອຍ! 16 ກະ ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ເປາະ
ບິ ກະ ມັນແຊມ ຈິ ຈະ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ມວຍ ໄຊອ໌ ຊັອງ?
ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບ,ິ ອັນ ປາຍ ນ່ະໄນ່:
"ບາຣ ນະ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ມູ ໄຊອ໌ ຊັອງ."
17 ມາ ຄັນ ເຍືາ ມ່ອບ ຊາງ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຈ່ີ ເຍືາ ແກີດ ມູ
ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ.

18 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ວຍາຣ ໂອນ ແວັດ ແຕ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕາ ເບີນ
ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ.ຸ ຣານະ ຕາ ອໍ ໄນ່ ລາ ອຶມພາ ແຕ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ການ່ໍອ໌, ຍ່ອນ ຣານະ ຕາ ອໍ ໄນ່ ລາ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ຈະ ເບີມ.
19 ເຍືາ ດັງ ມາ ຕາ ເບີນ, ຈະ ເຍືາ ລາ ນ່ະ ດຸງ ຊາງ ໂອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ? ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ອັນ. ເຍືາ ຕາ
ເບີນ ຕາລາ ຈະ ເຍືາ ເບີມ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ຈະ ເຍືາ. 20 ຍ່ອນ
ອັນ ແຈີງ ເຍືາ ລາເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື, ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ດອ໌ໍ
ຢຳນັ່ບ ອໍ ອັນ.

7
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌

1 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ຕາແອີຍ ເຍືາ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຄຽນ ໂອນ ເກົາ
ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ອໍ ຄັນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ອີດ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌. 2 ມາ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແຕ ຣານະ ຕາ ອໍ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ
ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນຕ,ຸ ອໍ ເຕ່ ໂອນ ກູ່ ນະ ຣາເລົາ ອຶງເຄາະ ອີດ ລາກວຍ,
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ກະ ກູ່ ນະ ມັນແຊມ ອຶງເຄາະ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌. 3 ກາຢາອ໌ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ
ຈະ ອັນ ເບີມ ໂອນ ລາກວຍ. ກະ ລາກວຍ ອຶງເຄາະ ມ່ອບ ຈະ ອັນ ເບີມ
ໂອນ ກາຢາອ໌. 4 ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາລາ
ຈະ ອັນ ແອີງ ອັນ ຊັອງ, ມາ ກາຢາອ໌ ອັນ ຕາລາ ເຕ່. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ຣາເລົາ ກາ ເບີນ ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເບີນ ຕາລາ ຈະ ອັນ ແອີງ ອັນ
ຊັອງ, ມາ ລາກວຍ ອັນ ຕາລາ ເຕ່. 5 ມາ ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌
ກະ ຣາເລົາ ກາ ເບີນ ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ອາລ່ັຮ ບິ ມັນ
ຕ.ຸ ມາ ຄັນ ອຶນແຍະ່ ບາຣ ນະ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ອຶມປຣ່ອມ ຕາ ເບນີ ບິ
ມັນຕຸ ບີ່ອ໌ ຕາໄງ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ. ມາ ແວັດ ແຕ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ບິ ມັນຕຸ ລ່ັຮ ຊາ,
ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣາເດີງ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ອີ ເບນີ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌. 6ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ເກົາ ແປຣີ, ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ອໍ ໂອນ ເຍືາ
ຕະ. 7 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່ ຕາ
ເບີນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ ລາກວຍ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ
ມານະ ອຶມພາ ແຕ ມານະ. ອັນ ກາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ນ່ະໄນ່, ອັນ ກາ ເຕ່ອ໌ ຕະ
ນ່ະກັອຍ.

8 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ອີດ ລາກວຍ ກາ
ຢາອ໌, ກະ ມັຮ ກວາຍ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ແອັນ: ອໍ ກາເລີຍ ໂອນ ເຍືາ ຕາ
ເບນີ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ນ່ະ ເກົາ ເຕ່. 9 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເຣືາບ ແອີດ
ມານະ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. ຄາອ໌ ເຍືາ ອີດ ຊັອງ ແຕ ເຍືາ
ກູຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌ ອີ ບິ ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

ໂປໂລ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ
10 ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ນ່ະ

ໄນ່: "ລາກວຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ກາຢາອ໌." (ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ
ປາຕັບ, ຕາ ແກີນ ແຕ ເກົາ ປາຍ ຊັອງ.) 11 ຄັນ ລາກວຍ ຕັຮ ກາຢາອ໌,
ອັນ ອຶນໂຈຍ ຈ່ໍອ໌ ນັ່ອງ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ, ແຕີລາ ອຶງເຄາະ ອັນ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ
ດຸງ ກາຢາອ໌ ຕຍາ. ກະ ກາຢາອ໌ ລາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕັຮ ເຕ່ ລາກວຍ ອັນ.

12 ເກົາ ປາຕັບ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ຄັນ ໄລ່ ເບີນ ລາກວຍ ກາ
ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ມາ ລາກວຍ ກັອຍ ອຶມປຣ່ອມ ແອີດ ກະ ໄລ່, ອຶງເຄາະ
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ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ລາກວຍ ກັອຍ. (ປັຣນາຍ ໄນ່ ຕາ ແກີນ ແຕ ອຶນເຈົາ
ໄຮ ປາຕັບ, ມາ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ລາ ແຕ ເກົາ ເບີມ.) 13 ຄັນ ເບີນ
ມັນແຊມ ຊາອຳ ເຈ່ີ ແຕ ຈຸ່ມ ເຍືາ ມາ ເບີນ ກາຢາອ໌ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ມາ
ກາຢາອ໌ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ອັນ, ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ຕັຮ
ກາຢາອ໌ ອັນ. 14 ຄັນ ເບີນ ກາຢາອ໌ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ມາ ລາກວຍ ອັນ
ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ກາຢາອ໌ ມັນແຊມ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ອັນ ເຕ່
ຍ່ອນ ລາກວຍ ອັນ ຊາອຳ. ກະ ຄັນ ເບີນ ລາກວຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ມາ
ກາຢາອ໌ ອັນ ຊາອຳ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ລາກວຍ ກວາຍ ກັອຍ ລາ ກວາ
ຍ ອັນ ເຕ່ ຍ່ອນ ກາຢາອ໌ ອັນ ຊາອຳ. ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ
ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກອນ ອາໄກ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ.
ມາ ຊານ່ໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ກອນ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ເຕ່. 15 ມາ ຄັນ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຢໍອ໌ ອີ ຕັຮ ລາກວຍ ແຕີ
ລາ ກາຢາອ໌ ກາ ຊາອຳ, ໂອນ ອັນ ເປາະ ຊັອງ. ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ລາກວຍ
ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ກາ ຊາອຳ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຕ່ັອງ ດອ໌ໍ. ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄຮ ກາ ແກີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ແອີດ ຣາຕອຍ ອຽນ ອໍ
ມັນຕ.ຸ 16 ມັນແຊມ ກາ ແກີດ ລາກວຍ ເອີຍ! ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອຶງກັອຮ ປ
ຍາຍ໌ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ກາຢາອ໌ ໄມ່ ໂອນ ອັນ ຊາອຳ ເຕ່, ຄັນ ໄມ່ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ກະ ຣາເລົາ ກາ ແກີດ ກາຢາອ໌ ເອີຍ!
ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ໄມ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ລາກວຍ ໄມ່ ໂອນ ອັນ ຊາ
ອຳ ເຕ່, ຄັນ ໄມ່ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ກຣ່ັກ ລາລ່ື.

ມັຮ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ
17 ເກົາ ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ກູ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຕະ

ຣານະ ມັຮ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ໂອນ ເຍືາ ຕະ. 18 ຄັນ ເບີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກາ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ* ຕາປູ່ນ ຄານອດ ອິດຊະຣາເອລ,
ມາ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຕັຮ ຣ່ີດ ກັອຍ. ກະ ຄັນ
ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣ່ີດ ກິດ, ມາ ອັນ ຊາອຳ ເຢຊູ

* 7:18 7:18 ຣ່ີດ ກັອຍ ເນົ່ າ ຕະ ຣານະ ກິດ ບີ່ອ໌ ອຶງກັຣ ແຕ ເກຣ່ີງ ຣາເລົາ.
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ກຣີດ ເຕ່, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຕະ ຣ່ີດ ກັອຍ ຕ່ຶງ ຈະ ອັນ. 19 ຕະ ຣ່ີດ
ກັອຍ ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຕະ, ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ຣານະ ປື່ ດ
ລາລ່ື ລາ ອຶງເຄາະ ຢຳນັ່ບ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ມັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 20 ນານະ່ ເຈືາດ ເຍືາ ແຕ ອຶນຢວາຮ ເຍືາ ຊາອຳ, ລາ ໂອນ ເຍືາ
ແອີດ ທໍ ນ່ະກັອຍ ເອີຍ໌. 21 ຄັນ ເຍືາ ລາ ກວາຍ ຊູລ ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຊູລ.
ມາ ຄັນ ເນືາຍ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຕະ ຣາ
ນະ ການ່ໍອ໌ ແອັນ. 22 ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ ບັອງ ກາ
ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ ແກີດ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຣີດ ອາໂຣຍຮ ເຍືາ
ເຈ່ີ. ກະ ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ຊາອຳ ມາ ເຍືາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ຊູລ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຍີ ຊານ່ໍ ເຍືາ ແກີດ ຊູລ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ແອັນ.
23 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈີງ ເຍືາ ລາເກືາ ເປ່ງ ລາລ່ື. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ແກີດ ຊູລ ນັ່ອງ ກວາຍ. 24 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ນານ່ະ ເຈືາດ ເຍືາ ເກ່ີຍ
ແກີດ ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ
ກັອຍ ປວາຍ ລ່ັຮ ເຈືາດ ກັອຍ ຊາ.

ໂປໂລ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ກວາຍ ປຼຽວ
25 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ມັນແຊມ ປຼຽວ. ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕາ

ເບນີ ແປຣີ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ມາ ຍ່ອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ ອາໂຢ່ະ ຕະ
ເກົາ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ເກົາ.

26 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ຊານ່ໍ ໄນ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ອໍ
ກາເລີຍ ກວາຍ ປຼຽວ ຕາ ເບີນ ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. 27 ມາ ຄັນ ເຍືາ
ເບນີ ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອຶນໂຈຍ ຕັຮ ລາກວຍ ກັອຍ. ກະ ຄັນ ເຍືາ ຕາ ເບນີ
ເບີນ ລາກວຍ, ຄາອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອີດ ລາກວຍ. 28 ມາ ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌
ອີ ອີດ ລາກວຍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ຄັນ ກູໂມຣ ຢໍອ໌ ອີ
ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌, ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີ
ນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌, ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ
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ຕາ ເບນີ ເບນີ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ວຍາຣ ແຕ ຕຸ່ຮ
ກ່ັດ ກັອຍ.

29 ແຊມອາຍ ເອີຍ, ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ, ຍ່ອນ ຕາໄງ ປັຣຊົດ
ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ເບນີ ລາກວຍ ແຕີລາ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ
ລາ ໄລ່ ແອີດ ນ່ະ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ເບນີ ເຕ່. 30 ໂອນ ໄລ່ ກາ ເຍືາມ
ຍີ່ດ ແກີດ ນ່ະ ຕາ ເບີນ ເຍືາມ; ໂອນ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ແກີດ ນ່ະ ຕາ
ເບນີ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ນັ່ອງ, ໂອນ ໄລ່ ກາ ແຈີງ ເກຣ່ີງ ລາ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ໂລ່ ນັ່ອງ
ເກຣ່ີງ ກັອຍ. 31 ກະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອີ ເບີນ ຕັອກ ຈາ ແອີດ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ປາເລີຍ, ຍ່ອນ ອຶນຕູ່ນ ມັຮ ເກຣ່ີງ
ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່.

32 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອຸກ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ອີດ ລາກວຍ, ປຍາຍ໌ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ. 33 ມາ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ເບີນ ລາກວຍ ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາແຣິງ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ
ແດີຍ ໄນ່ ແຮີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ລາກວຍ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ.
34 ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ຄ່ຶດ ບາຣ ຣານາ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ມັນແຊມ
ກາ ອຶນນັ່ອງ ກູໂມຣ, ແຕີລາ ມັນແຊມ ກາ ແອິ ນັ່ອງ ກາຢາອ໌, ໄລ່ ອຶມ
ພາ ແຕ ມັນແຊມ ກາ ເບນີ ກາຢາອ໌. ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ
ກະ ອຶນແຍ່ະ ຈະ ໄລ່. ມາ ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາ
ແຣິງ ຕະ ຣານະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແຮີ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກາຢາອ໌
ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ.

35 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເຍືາ. ເກົາ
ຕາ ເບີນ ກາຕັງ ເຍືາ. ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ດັງ ແຕ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ກະ ອໍ
ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.

36 ຄັນ ເບີນ ປັຣລົວະ ກາ ໂຈະ ຣາອອຍ ເຈ່ີ, ມາ ອັນ ຄ່ຶດ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ
ຣາອີດ ຢວາຮ. ມາ ຄັນ ດູ່ນ ແຕ ກັອຍ ອັນ ຊັອງ ຕາ ປຍາຍ໌ ຄັນ ອັນ
ຕາ ເບນີ ອີດ ກໂູມຣ ກັອຍ, ກະ ອັນ ຊັອງ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ; ໂອນ ອັນ ອີດ.
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ອັນ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. 37 ມາ ຄັນ ປັຣລົວະ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ອາ
ແລ່ະ ກາ ຕາໄມຮ ອັນ, ມາ ອັນ ຄ່ຶດ ຕາ ເບນີ ອີ ອີດ ກໂູມຣ ກັອຍ, ໂອນ
ອັນ ອຶນໂຈຍ ອີດ. 38 ນ່ະກັອຍ ອັນ ກາ ອີດ, ລາ ອັນ ຕະ ອໍ, ມາ ອັນ
ກາ ຕາ ເບີນ ອີດ, ອັນ ກັອຍ ຕະ ອໍ ກາເລີຍ ແອັນ.†

39 ມັນແຊມ ກາ ເບີນ ກາຢາອ໌ ເຈ່ີ, ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ
ນັ່ອງ ອຶນຈົນ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູຈີດ. ມາ ແວັດ ກາຢາອ໌ ອັນ ກູຈີດ, ເຕ່ອ໌
ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ. ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ເຕ່. 40 ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ, ຄັນ ອັນ ເຣືາບ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ກາ
ຢາອ໌ ນັ່ອງ, ອັນ ຣ່ໍອ໌ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌. ມາຮ ກັອຍ ເກົາ ອາ
ຕີ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຄ່ຶດ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ
ເຕ່.

8
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ

1 ຊານ່ໍ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ ດັງ
ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ. ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ອາຊັອຮ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. ມາ ຕາ ເບີ
ນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ. ຣານະ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື ລາ ດັງ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ;
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ ໂອນ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. 2 ຄັນ ເບີນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຄ່ຶດ ອັນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ, ອັນ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ອັນ ອຶງເຄາະ ດັງ. 3 ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາ
ໂຢ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ກວາຍ ກັອຍ.

4 ນ່ະກັອຍ ຊານ່ໍ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ແຕ ຈາ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ກາ ເນົ່ າ ຊາງ
ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບນີ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ໄຮ ດັງ
ເຈ່ີ ປາຍ ເບີນ ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ກາ ປື່ ດ ລາລ່ື. 5 ເບີນ ຊາອ່ຶຍ
† 7:38 7:38 ຕ່ຶງ ໄປ ຣານາ ໄນ,່ ເບີນ ກວາຍ ແປ ປັຣນາຍ ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອຶມປ່ໍ ກາ
ເບີນ ກອນ ກູໂມຣ ແວັດ ປາເນ່ນ ອີດ ກາຢາອ໌. ຄັນ ອັນ ໂອນ ກອນ ກູໂມຣ ອັນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌,
ລາ ອັນ ຕະ ອ.ໍ ມາ ຄັນ ອັນ ໂອນ ກອນ ອັນ ຕາ ເບີນ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌, ລາ ອັນ ຕະ ອໍ ກາເລີຍ
ແອັນ.
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ເຢືາງ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ເນົ່ າ ດຸ ຊາງ, ກະ ເນົ່ າ ຢຳ
ນັ່ບ ມັຮ ເຢືາງ ກັອຍ ນ່ະ ອຶນເຈົາ ໄລ່. 6 ມາ ໄຮ ເບີນ ແອີງ ມວຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ, ອັນ ລາ ອຶມປ່ໍ ໄຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ແຕງ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ
ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ໂອນ ໄຮ ອາມົ່ງ ແອີດ ຍ່ອງ ອັນ. ກະ ໄຮ ເບີນ ແອີງ ມວຍ
ອຶນເຈົາ ຊັອງ, ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຕຸ່ກ ຣາມຶ່ຮ ຍ່ອນ
ແຕ ອັນ, ກະ ໄຮ ອາມົ່ງ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ອັນ ເຕ່.

7 ມາ ຕາ ເບີນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ດັງ ແຕ ຣານະ ກັອຍ. ເບີນ ກວາຍ ແຕ
ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ເຕ່ົາ ຊານ່ໍ ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ຊາແຍີ ເຢືາງ ໄລ່ ດຸ ຊາງ ແຕ ອຶນ
ໂຍ່ງ. ກະ ຄັນ ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ, ໄລ່ ອຶນນັ່ອງ ນັ່ບ ເຢືາງ ກັອຍ. ຣາງຶ່ຮ
ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ເຣ່ງ; ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຊັອງ ໂລ່ຍຮ ຄັນ
ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ກັອຍ. 8 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ຊັຣນາ, ຄັນ ໄຮ ຈາ
ແຕີລາ ຕາ ເບີນ ຈາ, ຕາ ເບີນ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

9-10 ອຶມປຶ່ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ກາ ຊັຣນາ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຈາ ອຶນແຍະ່, ມາ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ເຣ່ງ ມາແລ່ະ ຢ
ວາຮ. ຄັນ ກວາຍ ກັອຍ ເຮີມ ເຍືາ ກາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ເຈ່ີ, ມາ ຈາ ເກຣ່ີງ ຈູ
ຈຳ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ເຢືາງ ກັອຍ, ຣານະ ກັອຍ ນ່ະ ເຍືາ ຣາເດີງ ໂອນ ໄລ່ ຈາ
ຕາປູ່ນ ເຍືາ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ. 11 ນ່ະກັອຍ,
ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ ກາ ດັງ ຊາອ່ຶຍ, ເຍືາ ຕະ ໂອນ ແຊມອາຍ ເຍືາ ກາ ຕາ ເບີ
ນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ, ໂອນ ໄລ່ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ເຢຊູ ກຣີດ ກູ
ຈີດ ຕາງ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່. 12 ຍ່ອນ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ໂອນ ແຊມອາຍ
ເຍືາ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ, ເຍືາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ.
13ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ກາ ຊັຣນາ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເກົາ ຈາ, ມາ ຄັນ ຊັຣນາ ກັອຍ
ຕະ ໂອນ ແຊມອາຍ ເກົາ ແກີດ ໂລ່ຍຮ, ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຈາ ນັ່ອງ ຊັຣ
ນາ ກັອຍ ຈົນ ອຶນແຍ່ະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ເກົາ, ຍ່ອນ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
ແຊມອາຍ ເກົາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ.
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9
ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ

1 ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ
ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ. ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ມັ່ດ ເກົາ ເຮີມ ເຈ່ີ ເຢຊ,ູ
ອຶນເຈົາ ໄຮ. ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຊາອຳ
ອັນ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ ເກົາ. 2 ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບນີ ນັ່ບ ປາຍ
ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ມາ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ ໂອນ ເຍືາ.
ເຍືາ ເບີນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ ເຍືາ
ລາ ນ່ະ ຕາ ກາ ເນົ່ າ ກາຕິຮ ເຈ່ີ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ປາຍ ເກົາ ລາ ກວາຍ ກາ
ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.

3 ໄລ່ ກາ ປາຍ ເກົາ, ເກົາ ເຕ່ອ໌ ອາເບຼິຮ ລ່ັຮ ໄລ່ ນ່ະໄນ່: 4 ປຍາຍ໌ ມາ
ຕາ ເບນີ, ຄັນ ເກົາ ແຊອ໌ ແຕ ໄລ່ ກາ ຊັອງ ປັຣນາຍ ເກົາ ໂອນ ໄລ່ ຊານາ
ໂດຍ ຣາແວ່ັຮ ໂອນ ເກົາ? 5 ຄັນ ເກົາ ເບີນ ລາກວຍ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ມັນຕຸ ກະ ເກົາ, ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເນ່ ຊາ
ລີອ໌ ຮິ ມູເຈິງ ມັຮ ຈຸ່ມ ກາ ຊາອຳ ເບນີ ເນ່ ຊາລີອ໌ ເປໂຕ ກະ ມັຮ ອາແອມ
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ? 6ມາ ນານະ່ ເຍືາ
ໂອນ ເກົາ ກະ ບາຣນາບາ ອຶງເຄາະ ຈ່ໍອ໌ ຊັຣນາ ດອ໌ໍ ຊານາ ຈະ ຮິ ເບີມ
ບໍ? 7ຕາ ເກ່ີຍ ເບນີ ກວາຍ ແກີດ ຕາຮານ ມາ ຕາ ເບນີ ຈາ ປຣະ ກາໄຊ.
ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ເບີນ ກວາຍ ຕະ ຊວນ, ມາ ຕາ ເບີນ ຈາ ປາໄລ ແຕ ຊວນ
ກັອຍ. ກະ ຕາ ເກ່ີຍ ເບນີ ກວາຍ ກາ ກຍາອ໌ ແກະ, ມາ ຕາ ເບນີ ຈາ ໄຊອ໌
ແກະ ກັອຍ. 8 ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເກົາ ເບມີ ຕາປູ່ນ
ປັຣນາຍ ກວາຍ ດຸ ອີ ປາຍ. ມາ ຕ່ຶງ ຄານອດ ໂມເຊ, ອັນ ອາຕີ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່. 9 ອັນ ປາຍ:
"ແຕ່ີອ໌ ຕາແກງ ຊາເຕືາຍ໌ ທຣໍ ໂອນ ແກີດ ອາແຊິ ຈ່ອຍ ເຍືາ,

ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກີມ ດອ໌ໍ ແບອ໌ ອັນ.
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ໂອນ ອັນ ຈາ ເຕ່,

ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ."
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ແຕ ແອີງ ຕາແກງ
ຊັອງ. 10 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ລາ ອັນ
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ອາຕີ ໄຮ ແຮີ. ຄັນ ເບນີ ບາຣ ນະ ອຶມປຣ່ອມ ຕະ ໄທຣ, ມານະ ຈ່ັດ ກະ
ມານະ ແອັນ ຊອດ, ໄລ່ ບາຣ ນະ ກັອຍ ອຶມປຣ່ອມ ເບນີ ເກືາ ແຕ ຣານະ
ໄລ່ ຕະ. 11 ຮິ ອາຕີ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ. ໄນ່ ລາ ນ່ະ
ຮິ ຈົຮ ກຼອງ ໂອນ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ຮິ ແຊອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ຮິ ເບນີ
ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ, ນານ່ະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຮິ ຕະ ຕາ ປຍາຍ໌ ບ?ໍ 12 ຄັນ ເບີນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ມາ ອາຕີ ເຍືາ, ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ໄລ່ ກັອຍ, ກະ ເຍືາ ຊານາ ໄລ່.
ປຍາຍ໌ ລາ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ຮິ ກາເລີຍ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ຍ່ອນ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ
ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື. ມາ ຮິ ຕາ ເບີນ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ. ຮິ ຈີວ໌ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕາ ເບີນ ໂອນ ອຶນເຕ່ົາ ກາຕັງ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.
13 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ໄລ່ ອີດ ຊັຣ
ນາ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່. ກະ ໄລ່ ກາ ມ່ອບ ເກຣ່ີງ ຊາງ ຕ່ຶງ ຊັນເຕຣືາງ
ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ, ໄລ່ ກັອຍ ຈາ ມູ ປູ່ດ ແຕ ເກຣ່ີງ ຊາງ ກັອຍ ເຕ່.
14 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເຈ່ີ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ອັນ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊານາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ກັອຍ
ໂອນ ໄລ່.

15 ມາ ເກົາ ຕາ ເກ່ີຍ ແຊອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ເຍືາ. ກະ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຄຽນ
ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ຊານາ ເກົາ. ຄາອ໌ ເກົາ ກູຈີດ ຊັອງ ແຕ
ເນົ່ າ ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ຊານາ ເກົາ. 16 ເກົາ
ຕາ ເບນີ ໂອດ ອຶນເຕ່ົາ ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ບາບ ລາລ່ື ເກົາ, ຄັນ
ເກົາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 17 ຄັນ ເກົາ ຕະ ຣາ
ນະ ໄນ່ ຍ່ອນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ເກົາ ເບີນ ເກືາ. ມາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣາ
ນະ ໄນ່ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເບີມ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ຕະ ຣານະ
ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ອຶນເຕ່ົາ. 18ນ່ະກັອຍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ເກືາ
ໂອນ ເກົາ? ເກືາ ເກົາ ລາ ນ່ະໄນ່: ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາຕີ
ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຈ່ີ ເກົາ ອາຕີ ເມືາດ ຊັອງ, ຕາ ເບນີ ອີດ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ຄັນ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອີດ, ລາ ເຕ່ອ໌ ເກົາ
ອີດ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່.
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19 ເກົາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ຊູລ ກວາຍ ອາແລ່ະ, ມາ ເກົາ ປຣ່ອມ ແກີດ
ຊູລ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ເກົາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ ເກົາ ອາຕີ ໄລ່. 20 ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ອາຕີ ມັຮ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ, ເກົາ ຕະ ນ່ະ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ເຕ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່
ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ນັ່ອງ ຄານອດ ໂມເຊ,
ມາ ພໍກາ ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ຄານອດ ຣ່ີດ ກັອຍ, ເກົາ ຕະ ມູ
ເຈິງ ໄລ່ ເຕ່ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 21 ເກົາ ຕະ ມູເຈິງ
ກັອຍ ເຕ່, ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ໂອນ ເຕ່ອ໌
ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ຕະ ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່, ມາ ເກົາ
ຕາ ເບນີ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ. 22 ມັຮ
ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ຢວາຮ, ເກົາ ແກີດ ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ເຕ່ ໂອນ
ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ກັອຍ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແກີດ ເຢົ່ າ
ຣາຕອຍ ກະ ກູ່ ນະ ກວາຍ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. ກູ່ ຣານະ
ເກົາ ຕະ, ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ ຣານະ
ກັອຍ. 23 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເກົາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ ປັຣນາຍ ອໍ
ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ເບີນ ບຸ່ນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ ເຕ່.

24 ຄັນ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ກວາຍ ຕາລຸ່ຮ ຣາຊິງ, ເບີນ ມານະ ຊັອງ ກາ
ຣ່ັບ ເກືາ ຍ່ອນ ອັນ ຕາລຸ່ຮ ໄຈ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ກວາຍ
ກັອຍ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ໂອນ ເຍືາ
ເບນີ ຣ່ັບ ເກືາ ເຕ່. 25 ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຣາຊິງ, ອຶງເຄາະ
ໄລ່ ຊາແຣິງ ແອບ ກະ ຣາບັນ ໂອນ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບມີ. ຍ່ອນ ນານະ່ ໄລ່ ມາ
ຕະ ນ່ະກັອຍ? ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກືາ ແຕ ຣາຊິງ ກັອຍ. ມາ ເກືາ
ກັອຍ ປິ່ ດ ໄຈ ລາລ່ື. ມາ ໄຮ ອຶງເຄາະ ຊາແຣິງ ຣຍານ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ
ກຣີດ, ຍ່ອນ ໄຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກືາ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ. 26 ນ່ະກັອຍ ເກົາ
ຕະ ຊາແຣິງ ອີ ເບນີ ເກືາ ກັອຍ, ນ່ະ ເກົາ ຕາລຸ່ຮ ຕານັອ່ງ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ໄຈ.
ກະ ເກົາ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຣາຊິງ ຣາຈ່ົກ ເຕ່; ເກົາ ຕາ ເບີນ ຈ່ົກ ແມີດແມີ
ຊັອງ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ເກົາ ຕາ ເບີນ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແມີດ
ແມີ ຊັອງ. 27 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ແອບ ຈະ ເກົາ ເບມີ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ
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ອັນ ຊາງັດ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ. ອຶງກັອຮ ແວັດ ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ເກົາ ເບີມ ຕາ ເບີນ ຣ່ັບ ເກືາ ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຕາ ປຍາຍ.໌

10
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ກວາຍ ອຶມແບິ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ມັຮ ອາຈວາຍຮ ອາ
ເຈ່ຮ ໄຮ ແຕ ອຶມແບິ. ໄລ່ ແອີດ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ ມາ ເບີນ ຣາມິ່ລ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກາບັງ ກະ ກຍາອ໌ ໄລ່. ກະ ໄລ່ ເປາະ ຕ່ຶງ ອຶນດີ ແດີອ໌ ທາ
ເລ. ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຊາແອີດ
ອຶນແຍ່ະ. 2 ພໍກາ ຣາມິ່ລ ແອີດ ກາບັງ ໄລ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ຣ່ັບ ຣ່ີດ
ຕ່ຶງ ແດີອ໌. ເຈ່ີ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ຕາປູ່ນ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ໂມເຊ. 3 ອຶນແຍະ່ ກູ່
ນະ ໄລ່ ເບີນ ຈາ ມູ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ກະ ອຶນແຍ່ະ
ກູ່ ນະ ໄລ່ ເບີນ ງ່ອຍ໌ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແດີອ໌ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ໄລ່
ງ່ອຍ໌ ແຕ ຕາເມົາ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ. ຕາເມົາ ກັອຍ ຊາກຳ ແຕ ກຣີ
ດ. 5 ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຣ່ໍອ໌
ກະ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ ຕ່ຶງ ຕຍາຮ.

6 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ກາແອັຮ ໂອນ ໄຮ ດັງ ອຶນໂຈຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ, ມູເຈິງ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ ກັອຍ ຕະ. 7 ກະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຊາງ ຣູ່ບ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌, ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊາງ. ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ປາຍ ເຈ່ີ:
"ໄລ່ ຕາກູ ໂຣ່ມ ງ່ອຍ໌ ຈາ.

ແວັດ ກັອຍ, ໄລ່ ຕາຢຶ່ ງ ອຶມປ່ອນ ລາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ການ່ໍ
ອ໌."

8 ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ບິ ມັນຕຸ ຄັນ ຕາ ແກີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌, ນ່ະ
ໄລ່ ກັອຍ. ມູ ຕາໄງ ກັອຍ ເບນີ ບາຣ ຈ່ິດ ລາ ໄປ ປັ່ ນ ນະ ກວາຍ ກຈີູດ,
ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 9 ອຶງເຄາະ ໄຮ ອຶນໂຈຍ ລ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ມູເຈິງ ໄລ່ ກັອຍ ຕະ. ນ່ະກັອຍ ກຊັູນ ຕອດ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ກວາ
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ຍ ກັອຍ. ເຈ່ີ ໄລ່ ກູຈີດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ. 10 ກະ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊູຊວລ ຕາມມັຮ, ນ່ະ ໄລ່ ກັອຍ ຊູຊວລ. ຍ່ອນ ໄລ່
ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ນ່ະກັອຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກາຈີດ ໄລ່.

11 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກະ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄຮ,
ດອ໌ໍ ອາປັຮ ກະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. ກະ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ດອ໌ໍ ກາແອັຮ ໄຮ ແຮີ. ແດີຍ ໄຮ ໄນ່ ລາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣ
ຊົດ ເຈ່ີ. 12 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຄ່ຶດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊາອຳ
ຈັບ ລາລ່ື, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ເນ່ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ, ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌
ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ຕະ ໂອນ ອັນ ແດິມ. 13 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກາ ອີ ລ່ອງ ເຍືາ
ລາ ມູເຈິງ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກາ ອີ ລ່ອງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ມາ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັບ ລາລ່ື. ອັນ ຕາ ເບີນ ໂອນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ
ລ່ອງ ເຍືາ ແກຼີຍ ແຕ ເຍືາ ເຣືາບ ຈີວ໌. ມາ ພໍກາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ອີ
ລ່ອງ ເຍືາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ຣານາ ໂອນ ເຍືາ ແວັດ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຕາ
ອໍ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເດີງ ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ.

ອຶນໂຈຍ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌
14 ນ່ະກັອຍ ອາລັອຮ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາງ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌. 15 ເກົາ

ອາຕີ ເຍືາ ມູເຈິງ ເກົາ ອາຕີ ກວາຍ ແຄວ໌ ຄ່ຶດ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເບີ
ມ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. 16 ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ແຕ ຈອກ ຊາ
ກຳ ແຕ ອາຮາມ ເຢຊູ ກຣີດ, ພໍກາ ກັອຍ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາປູ່
ນ ປັຣນາຍ ອັນ. ເຈ່ີ ໄຮ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໄຮ ເບນີ ງ່ອຍ໌ ອາຮາມ
ກອນ ອັນ. ກະ ພໍກາ ໄຮ ປີຮ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ພໍກາ ກັອຍ ໄຮ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ. 17 ໄຮ
ເບີນ ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ ຊັອງ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ຈາ. ຈຸ່ມ ໄຮ ກຼຶ່ງ
ລາລ່ື, ມາ ແກີດ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຊັອງ, ຍ່ອນ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ຈາ ຈຸງ ແຕ
ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ.
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18 ເກົາ ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ. ໄລ່ ຈາ ເກຣ່ີງ ໄລ່
ມ່ອບ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ອຶມປຣ່ອມ ມູ ຣາງຶ່ຮ ຕາ
ປູ່ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. 19 ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ, ລາ ນານ່ະ ເກົາ
ອີ ປາຍ? ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ລາ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກະ ເກຣ່ີງ ຈູຈຳ ກັອຍ ລາ
ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ບໍ? 20 ຕາ ແກີນ ນ່ະກັອຍ! ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ ນ່ະໄນ່: ເກຣ່ີງ
ກາ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ມ່ອບ ຊາງ, ໄລ່ ຊາງ ໂອນ ເຢືາງ ຕາ ອໍ, ຕາ
ແກີນ ໄລ່ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ອຶມປຣ່ອມ
ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ຕາ ອ.ໍ 21 ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ເຈ່ີ ງ່ອຍ໌ ແຕ ຈອກ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແອັນ. ກະ ເຍືາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈາ ຊັຣນາ ແຕ
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຈ່ີ ຈາ ຊັຣນາ ແຕ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແອັນ. 22 ພໍກາ ເຍືາ ຊາງ
ເຢືາງ ຕາ ອໍ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັຣແມງ ບ?ໍ ກະ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ເຍືາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ບ?ໍ

ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ແຕ ເຢົ່ າ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຣ່ງ
23 ເຍືາ ປາຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ. ມາ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ, ຕາ ເບນີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ອຶນແຍະ່. ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ, ມາ ຕາ ເບນີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ຈ່ອຍ ໂອນ ເຢົ່ າ
ເຍືາ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ. 24 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອໍ ໂຈະ ຈະ ເຍືາ
ເບີມ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 25 ເຕ່ອ໌ ເຍືາ
ຈາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄຊອ໌ ເຍືາ ແຈີງ ແຕ ຕາລາດ, ມາ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາ
ເບຼິຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ໄຊອ໌ ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕິ ຈະ ເຍືາ ເບີ
ມ. 26 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ປາຍ ເຈ່ີ:
"ອຶນແຍະ່ ກຣວາງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ແອີດ ຕ່ຶງ ກັອຍ,

ລາ ຄອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນແຍະ່."
27 ຄັນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ມາ ການື່ຍ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຈາ

ມັນຕຸ ກະ ໄລ່, ກະ ຄັນ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈາ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່
ອາລ່ັອຮ ໂອນ ເຍືາ ຈາ. ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາເບຼິຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຊັຣນາ



ໂກຣິນໂທ ມວຍ 10:28 xxix ໂກຣິນໂທ ມວຍ 11:4

ກັອຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕິ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. 28 ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ອາຕີ
ເຍືາ ປາຍ: "ເກຣ່ີງ ໄນ່ ເນົ່ າ ຈູຈຳ ເຈ່ີ," ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຈາ ເກຣ່ີງ ກັອຍ,
ໂອນ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຊັອງ ຕຸ່ຮ ຣາງຶ່ຮ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ໂລ່
ຍຮ. 29 ເກົາ ຕາ ເບີນ ປາຍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ມາ ເກົາ ອຶງກັອຮ ໂລ່ຍຮ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ກັອຍ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ອາເບິຼຮ ເກົາ ນ່ະໄນ່:
"ຮິ ດັງ, ຄັນ ຮິ ຈາ ຊັຣນາ ໄນ່ ລາ ຕາ ເບນີ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ນານະ່ ຮິ
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຈາ ຍ່ອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຄ່ຶດ ປາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌. 30 ຄັນ ຮິ ມາ ຊາ
ແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອັນ ໂອນ ຮິ ເບີນ ຊັຣນາ ຈາ ກັອຍ, ນານ່ະ ກວາຍ
ການ່ໍອ໌ ອຶນນັ່ອງ ຕິ ຮິ ຈາ ເກຣ່ີງ ກັອຍ?"

31 ພໍກາ ເຍືາ ຈາ, ແຕີລາ ງ່ອຍ,໌ ແຕີລາ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ໂອນ ເນົ່ າ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 32 ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຕະ ອໍ ໂຈະ ຈຸ່ມ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ແກີນ ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ ໂອນ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ເປ່
ຣາງຶ່ຮ ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. 33 ນ່ະກັອຍ ກູ່ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ຕະ, ເກົາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ກະ ຣານະ ກັອຍ. ເກົາ ຕາ
ເບີນ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອໍ ໂຈະ ຈະ ເກົາ ຊັອງ, ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ຕະ ອໍ ໂອນ ກູ່
ນະ ກວາຍ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່ ເຕ່.

11
1ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດວຍ໌ ເກົາ, ມູເຈິງ ເກົາ ດວຍ໌ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່.
ອາຕີ ແຕ ມັຮ ມັນແຊມ ຕາປື່ ງ ເປຣ່ ບັອງ ກາ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

2 ເກົາ ຍ່ອງ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ເກົາ, ກະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. 3 ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ນ່ະໄນ່:
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແກີດ ແປີຼ ກຣີດ; ກຣີດ ແກີດ ແປີຼ ກວາຍ ຣາເລົາ; ກາ
ຢາອ໌ ແກີດ ແປີຼ ລາກວຍ. 4ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເບນີ ມານະ ຣາເລົາ ເກົາແຊອ໌
ແຕີລາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມາ ອັນ
ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ອັນ ຕະ ໂອນ ກຣີດ ຊັອງ ກູມາລ, ຍ່ອນ ກຣີດ ລາ ແກີດ
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ແປີຼ ໂອນ ກວາຍ ຣາເລົາ. 5 ກະ ຄັນ ມານະ ມັນແຊມ ເກົາແຊອ໌ ແຕີລາ
ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ມາ ອັນ ຕາ
ເບີນ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ອັນ ຕະ ໂອນ ກາຢາອ໌ ອັນ ຊັອງ ກູມາລ, ຍ່ອນ ກາ
ຢາອ໌ ລາ ແກີດ ແປີຼ ໂອນ ລາກວຍ. ຣານະ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເນົ່ າ ກັດ ຕະ
ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ ແປີຼ ມັນແຊມ ກັອຍ.* 6 ຄັນ ມັນແຊມ ຕາ ເບີນ ຕາປື່ ງ
ເປຣ່, ຄາອ໌ ມັນແຊມ ກັອຍ ກັດ ອາລຸງ ອຶນແຍະ່ ແປີຼ ອັນ. ມາ ຄັນ ມັນ
ແຊມ ກັອຍ ມາ ຊັອງ ກູມາລ ອັນ ເບີນ ແປີຼ ອາລຸງ, ຄາອ໌ ໂອນ ອັນ ຕາ
ປື່ ງ ເປຣ່. 7 ກວາຍ ຣາເລົາ ອຶນໂຈຍ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕງ ຣາເລົາ ກັອຍ ມູເຈິງ ອັນ ເບມີ ເຕ່. ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ຣາ
ເລົາ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ກະ ຍ່ອນ ແຕ ມັນແຊມ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ກວາ
ຍ ຣາເລົາ. 8 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ແຕງ ຣາເລົາ ແຕ ຈະ ມັນແຊມ, ມາ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນແຊມ ແຕ ຈະ ຣາເລົາ. 9 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ
ເບນີ ແຕງ ຣາເລົາ ດອ໌ໍ ໂອນ ມັນແຊມ, ມາ ອັນ ແຕງ ມັນແຊມ ດອ໌ໍ ໂອນ
ຣາເລົາ. 10 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ພໍກາ ມັຮ ກາ ກວາຍ ມັນແຊມ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕາປື່ ງ ເປຣ່, ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ໄລ່ ລາ ແກດ
ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ຣາເລົາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.† 11 ມາ
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ມັນແຊມ ອຶງເຄາະ ປັ່ ອງ ຣາເລົາ, ຣາ
ເລົາ ອຶງເຄາະ ປັ່ ອງ ມັນແຊມ. 12 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນ
ແຊມ ແຕ ຈະ ຣາເລົາ. ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ກູ່ ນະ ຣາເລົາ ລ່ັອຮ ແຕ ຈະ
ມັນແຊມ. ມາ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເບີມ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່: ອໍ ມາ ຕາ ອ,ໍ ພໍກາ ກວາ
ຍ ມັນແຊມ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕ່ຶງ ແປີຼ ອັນ ຕາ ເບນີ ຕາ
ປື່ ງ ອຶນເຕ່ົາ? 14 ກວາຍ ຣາເລົາ ດຸ ຄ່ຶດ ເບີມ, ຄັນ ໄລ່ ດອ໌ໍ ໂຊະ ຕ່ີ, ໄລ່
* 11:5 11:5 ຕ່ຶງ ແດີຍ ກັອຍ, ຄັນ ຣາເລົາ ອາແລ່ະ ກາ ຕາປື່ ງ ເປຣ່ ລາ ນ່ະ ອັນ ຕາ ເບີນ
ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ. ມາ ມັນແຊມ ອາແລ່ະ ກາ ຕາ ເບີນ ຕາປື່ ງ ເປຣ່ ລາ ນ່ະ
ອັນ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ກາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ອັນ, ມາ ຄັນ ມັນແຊມ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ໂອນ
ກາຢາອ໌ ອັນ ກູມາລ, ເນົ່ າ ກັດ ຕະ ອາລຸງ ອຶນແຍ່ະ ແປີຼ ອັນ. † 11:10 11:10 ແຕີລາ "ຕະ
ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ໄລ່ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ."
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ຊັອງ ກູມາລ ເບີມ. 15 ມາ ຄັນ ມັນແຊມ ດອ໌ໍ ໂຊະ ຕ່ີ, ລາ ອໍ ໂອນ ໄລ່,
ຍ່ອນ ໂຊະ ມູເຈິງ ເກຣ່ີງ ໄລ່ ຕາປື່ ງ ຕ່ຶງ ແປີຼ. 16 ມາ ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ຢໍອ໌
ອີ ຣາຈຽນ ແຕ ປັຣນາຍ ໄນ່, ເກົາ ອີ ປາຍ: ຮິ ໄນ່, ກະ ກູ່ ຈຸ່ມ ມັຮ ກາ
ຊາອຳ ການ່ໍອ໌, ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶມພາ ແຕ ຣານະ ໄນ່ ພໍກາ ຮິ ຊາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

ຣ່ີດ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກຣີດ
17 ມັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ອຶນຕູ່ນ ໄນ່ ເກົາ ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ເຍືາ, ຍ່ອນ

ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຍືາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ອຶງກວາ ເຍືາ
ຕະ ອ.ໍ 18 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື, ເກົາ ຊັອງ ເນົ່ າ ປາຍ ແຕ ມູ ເຍືາ ກາ ຊາ
ອຳ ນ່ະໄນ່: ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຈຸ່ມ ໄນ່ ຣາຕັຮ ແຕ ຈຸ່ມ
ກັອຍ. ກະ ເກົາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ເນົ່ າ ປາຍ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 19 ແຕ່ີອ໌ ຈຸ່ມ
ເຍືາ ຣາຕັຮ ແກີດ ຊາອ່ຶຍ ຈຸ່ມ ແອັນ, ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ດັງ ຈຸ່ມ ອາແລ່ະ ກາ ຕະ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 20 ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ໂຣ່ມ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຊາແຍີ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ເຍືາ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ຕາປູ່ນ ຣ່ີດ ກັອຍ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. 21 ຍ່ອນ ຕ່ຶງ ຣານະ ຕະ ຣ່ີດ ຈາ ກັອຍ,
ກູ່ ນະ ເຍືາ ອຶມພາ ຈາ. ນ່ະກັອຍ ເບນີ ອັນ ກາ ຕາ ຄຳ ຈາ, ມາ ເບນີ ອັນ
ກາ ແກຼີຍ ງ່ອຍ໌ ຈາ ອຶນຈົນ ບູລ. 22 ນານະ່ ອາຣ່ັງ ປາຍ ເຍືາ ແອິ ດຸງ ອຶງ
ເຄາະ ເປາະ ງ່ອຍ໌ ຈາ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ? ນານ່ະ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຢຳນັ່ບ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ? ກະ ນານ່ະ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາດີດ ຊັອງ ກູ
ມາລ? ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ເກົາ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ?່ ເຍືາ ຢໍອ໌ ເກົາ ຍ່ອງ
ເຍືາ ບໍ? ເກົາ ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ກັອຍ!

23 ຍ່ອນ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ອຶນເຈົາ ໄຮ ໂອນ
ເກົາ ດັງ. ຕ່ຶງ ຊາເດົາ ກາ ເນົ່ າ ມ່ອບ ເຢຊ,ູ ຊາເດົາ ກັອຍ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ອີດ ມານຳ ໂດຍ ບຸຮ. 24 ເຈ່ີ ອັນ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ປີຮ
ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ. ອັນ ປາຍ: "ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເກົາ ກາ
ກູຈີດ ຕາງ ເຍືາ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່, ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ເກົາ."
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25 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ແວັດ ໄລ່ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ກັອຍ, ເຈ່ີ ເຢຊູ ອີດ ຈອກ
ແດີອ໌ ກະ ປາຍ: "ແດີອ໌ ໄນ່ ລາ ຊາກຳ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາໄມ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປັຣຄັນ ກະ ເຍືາ ຍ່ອນ ແຕ ອາຮາມ ເກົາ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄນ່,
ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ເກົາ."

26 ນ່ະກັອຍ, ພໍກາ ເຍືາ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ກະ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ແຕ ຈອກ
ໄນ່, ລາ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເບນີ ກຈີູດ ຕາງ ເຍືາ
ເຈ່ີ. ໂອນ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອຶນເຈົາ ໄຮ ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່.

27ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຈາ ໂດຍ ບຸຮ ໄນ່ ແຕີລາ ງ່ອຍ໌
ແດີອ໌ ໄນ່, ມາ ອັນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ຕາ ປຍາຍ,໌ ໄນ່ ລາ ມູເຈິງ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ
ໂຈະ ຈະ ກະ ອາຮາມ ເຢຊູ ເຕ່. 28 ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຈາ ໂດຍ
ບຸຮ ໄນ່ ກະ ງ່ອຍ໌ ແດີອ໌ ໄນ່, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ລ່ັຮ ຣາງຶ່ຮ
ອັນ ເບີມ. ແວັດ ກັອຍ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຈາ ງ່ອຍ໌ ເກຣ່ີງ ກັອຍ. 29 ຄັນ ເບີ
ນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຈາ ງ່ອຍ໌ ມາ ຕາ ເບີນ ຕາຕ່ອຍ໌ ແຕ ໂດຍ ບຸຮ ກະ
ແດີອ໌ ໄນ່ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ເຢຊ,ູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ອັນ. 30 ຍ່ອນ
ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຊາອ່ຶຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ກະ ເບີນ ອັນ ກາ ກູຈີດ ປິ່ ດ ແຮີ. 31 ມາ
ຄັນ ໄຮ ຕາຕ່ອຍ໌ ອຶນໂຍ່ງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ ເບີມ, ໄຮ ເບີນ ແວັດ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ. 32 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄຮ ນ່ະກັອຍ ຍ່ອນ
ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ກາແອັຮ ໄຮ ຊັອງ, ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ໄຮ ແວັດ ແຕ ອັນ
ຕະ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ.

33 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຈາ ມັນຕຸ ຢໍອ໌ ອີ ຊາ
ແຍີ ເຢຊູ ກູຈີດ ຕາງ ເຍືາ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມານະ ເກຣາະ ມານະ. 34 ຄັນ
ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຊັອງ ມາເຍືາຍຮ, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ຈາ ອຶນໂຍ່ງ
ຕ່ຶງ ດຸງ ອັນ ເວືາຍ. ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຕິ ເຍືາ ຕະ ຕາ ປ
ຍາຍ໌ ພໍກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ.
ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌ ແອັນ, ພໍກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ເກົາ ອີ ອາຕີ

ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ.



ໂກຣິນໂທ ມວຍ 12:1 xxxiii ໂກຣິນໂທ ມວຍ 12:10

12
ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ກວາຍ ຕະ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ
ແຈງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 2 ບັອງ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເນົ່ າ ເດີງ ເຍືາ ຊາງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ກາ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕະ ແບອ໌ ອຶນເຕ່ົາ. 3 ຍ່ອນ ຣານະ ກັອຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ນ່ະໄນ່:
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ອັນ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ: "ໂອນ ເນົ່ າ ເວ່ນ ເຢຊ.ູ"
ກະ ຄັນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ແອີດ ກະ ອັນ, ນ່ະກັອຍ

ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ງີ່ນ ປາຍ: "ເຢຊູ ລາ ອຶນເຈົາ."
4 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ມາ

ຕາ ເບນີ ມູເຈິງ. ມາ ເບນີ ແອີງ ມວຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ເຕ່ອ໌
ຈ່ອຍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 5 ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ອຶມພາ ເນົ່ າ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ກູ່ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ ເບນີ ມວຍ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຊັອງ ກາ
ໂອນ ໄຮ ຕະ. 6 ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ອຶມພາ ຣານະ ຕະ, ມາ ເບີນ ແອີງ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເບນີ ມັຮ ຣານະ ກັອຍ. 7ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເບີນ ມານະ ມວຍ ຣານະ,
ໂອນ ມານະ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ມານະ ຕ່ຶງ ມູ່ ມັຮ ກາ ຊາອຳ. 8 ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາໄງອ໌່ ຣາລ່ັງ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອັນ ກາ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ດັງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ. 9 ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັບ ລາລ່ື. ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບີນ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ. 10 ອັນ
ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ
ເຮີມ. ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແຄວ໌ ຄ່ຶດ
ຕາຕ່ອຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌ ກະ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
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ຊີ. ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ
ເກ່ີຍ ຊັອງ. ກະ ອັນ ກາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ
ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 11 ເບີນ ແອີງ ມວຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ນ່ະກັອຍ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕະ, ອັນ ມ່ອບ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ, ມານະ ອຶມພາ ແຕ ມານະ.

ໂປໂລ ຊາກຳ ແຕ ຈະ ກວາຍ
12 ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ. ມາ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ

ກັອຍ ແກີດ ມູ ຈະ ຊັອງ. ນ່ະກັອຍ ເຕ່, ກູ່ ມູ່ ຊາອຳ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ
ກວາຍ, ມູ່ ກັອຍ ລາ ຊາກຳ ນ່ະ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ. 13ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄຮ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ແກີດ ມວຍ ຈຸ່ມ, ກວາ
ຍ ອິດຊະຣາເອລ ກະ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ກວາຍ
ຊູລ ກະ ກວາຍ ຕາ ເບນີ ຊູລ. ນ່ະກັອຍ, ກູ່ ນະ ໄຮ ເບນີ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄຮ.*

14 ອຶງເຄາະ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ, ແຕ ແກີດ ຈະ ກວາຍ, ຕາ ແກີນ
ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ. 15 ຄັນ ອາເຢີງ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ອາຕີ.
ນ່ະກັອຍ ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ ແຕ ຈະ," ອາເຢີງ ກັອຍ ປາຍ ຕາ ປຍາຍ,໌
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ແຕ ຈະ ເຕ່. 16 ກະ ຄັນ ກຕູູຣ ປາຍ: "ເກົາ ລາ ຕາ ແກີນ
ມັ່ດ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຕາ ແກີນ ແຕ ຈະ," ກູຕູຣ ກັອຍ ປາຍ ຕາ ປຍາຍ,໌
ຍ່ອນ ອັນ ລາ ແຕ ຈະ ກັອຍ ເຕ່. 17 ຄັນ ຈະ ມາ ເບີນ ແອີງ ມັ່ດ ຊັອງ,
ນານ່ະ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ? ກະ ຄັນ ຈະ ມາ ເບີນ ແອີງ ກູຕູຣ ຊັອງ, ນານ່ະ
ອັນ ເຕ່ອ໌ ຊັອງ ອຶມໂພງ ອຶນເຕ່ົາ? 18 ມາ ພໍກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຈະ
ກວາຍ, ອັນ ແຕງ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ແຕງ. 19 ຄັນ
ເບນີ ແອີງ ມູ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ, ຕາ ເຕ່ອ໌ ແກີດ ຈະ. 20ມາ ຊານ່ໍ ໄຮ ດັງ ແຈງ
ເຈ່ີ ປາຍ, ມວຍ ຈະ ອຶງເຄາະ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ.
* 12:13 12:13 ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ກຣີກ ອັນ ປາຍ: "ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ງ່ອຍ໌ ມວຍ
ຣາເວືາຍ ຊັອງ."
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21 ນ່ະກັອຍ ມັ່ດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ໂຈະ ອາຕີ: "ໄມ່ ຕາ ດັງ ຕະ ຣານະ
ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ເກົາ." ກະ ແປີຼ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາຍ ໂຈະ ອາເຢີງ: "ໄມ່ ຕາ ດັງ
ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຈ່ອຍ ເກົາ!" 22 ມາ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ,
ມາ ໄຮ ຄ່ຶດ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕີລາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ.
ມາ ຈະ ໄຮ ອຶງເຄາະ ເບີນ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 23 ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ
ຄ່ຶດ ຕາ ເບີນ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ, ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ໄຮ ດຸ ຣາບັນ ກາ
ເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ການ່ໍອ໌. ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ກວາຍ
ເຮີມ, ເຈ່ີ ໄຮ ດຸ ກຍາອ໌ ໂອນ ອໍ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 24ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ໄຮ
ຄ່ຶດ ປື່ ດ, ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ຣາບັນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ ໂອນ ແອີດ ມັນຕ.ຸ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຕາ ເບີ
ນ ຄ່ຶດ ປື່ ດ ອຶນເຕ່ົາ, ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແກີດ ປື່ ດ ແອັນ. 25 ນ່ະກັອຍ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຣາຕັຮ. ມາ ມັຮ ກາ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ມານະ
ຈ່ອຍ ມານະ. 26 ຄັນ ມູ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ມາ ຕ່ິ, ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ
ກັອຍ ລາ ຕ່ິ ເຕ່. ກະ ຄັນ ມູ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ຈະ ມາ ຣ່ໍອ໌ ອ,ໍ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ
ຈະ ລາ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ເຕ່.

27 ມູ່ ເຍືາ ກາ ຊາອຳ ລາ ນ່ະ ຈະ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ກູ່ ນະ ເຍືາ ລາ
ນ່ະ ມູ ຣາມຶ່ຮ ແຕ ຈະ ກັອຍ. 28 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ ກູ່ ນະ ເຍືາ
ໂອນ ຕະ ຣານະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ອັນ ກາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ
ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ ອັນ. ອັນ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ອັນ ກາ ແກີດ ອາຈານ. ອັນ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ. ອັນ ກາ ເບນີ
ອຳນາດ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ແຕີລາ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ, ແຕີລາ ຊາລີອ໌ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ, ແຕີລາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ. 29 ມາ ຕາ ເບີນ ກູ່
ນະ ແກີດ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ, ແຕີລາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ແກີດ ອາຈານ. ຕາ ເບີນ ກູ່ ນະ ໄລ່ ມາ ເບີນ ອຳນາດ
ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ, 30 ແຕີລາ ປົວ ກວາຍ ຕ່ິ ອາອ່ີ, ແຕີລາ ຕະ ອຶນ
ຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ແຕີລາ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 31 ເບີ
ນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ. ນ່ະກັອຍ
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ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ຣາມຶ່
ຮ ການ່ໍອ໌.
ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍະ່ ແຕ ກາ

ນ່ໍອ໌.

13
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ

1 ຄັນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ, ກະ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຮີ, ມາ ຄັນ ເກົາ ແອິ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ, ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເກົາ ປາຍ ມູເຈິງ ເນົ່ າ ຕ່ັນ ປັຣນັອຮ, ເນົ່ າ ປັຣ
ແກ່ັຮ ຊາຣ. 2 ຄັນ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ອາຕີ ຕາງ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຄັນ ເກົາ ດັງ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ຣຍານ ກະ ອຶນ
ແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ປາໂຕ່ະ ແຮີ, ກະ ຄັນ ເກົາ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ໂອນ ເຕ່ອ໌
ເກົາ ຕະ ໂອນ ກົຮ ຣາວ່ີຮ, ມາ ຄັນ ເກົາ ແອິ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ, ເກົາ ຕາ ເບນີ
ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. 3 ຄັນ ເກົາ ຈ່ອຍ ອຶນແຍ່ະ ເກຣ່ີງ ເກຣ່ົາ ເກົາ ໂອນ ກວາຍ
ກາດີດ, ແຕີລາ ເກົາ ຈີວ໌ ໂອນ ເນົ່ າ ຈັອງ ຈະ ເກົາ, ມາ ຄັນ ເກົາ ແອິ ຣາງຶ່ຮ
ອາໂຢ່ະ, ເກົາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ.

4ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ລາເມ່ນ ອໍ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌. ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເບີນ ຊັຣແມງ, ຕາ ເບີນ ຍ່ອງ ຈະ ອັນ ເບີ
ມ, ກະ ຕາ ເບີນ ໂອດ ໂຈະ ເຢົ່ າ. 5 ກວາຍ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ
ເບນີ ແອິ ຣ່ີດ ແພບ, ຕາ ເບນີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບມີ, ກະ ຕາ ເບນີ ໂຍ່ບ
ໄວ່. ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເບນີ ນັ່ບ ໂລ່ຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 6 ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ
ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ກະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ມາ ອັນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ຣານະ ອໍ
ກະ ຣານະ ປຍາຍ໌. 7 ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ອວານ ໂຈະ ກວາຍ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອັນ. ອັນ ຊາອຳ. ອັນ ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ອໍ. ກະ ອັນ ຈີວ໌
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ.
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8 ມູ ຣາມຶ່ຮ ຊັອງ ຕາ ເກ່ີຍ ແກີດ ປິ່ ດ; ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ຣາງຶ່ຮ ອາ
ໂຢ່ະ. ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ອາຕີ ຕາງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶນຕູ່ນ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ອາຕີ ນັ່ອງ. ກະ ມັຮ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ກວາ
ຍ ດຸ ຕະ ອຶນຕີ, ອຶນຕູ່ນ ເນົ່ າ ຕາ ເບນີ ຕະ ອຶນຕີ ນັ່ອງ ປັຣນາຍ ກັອຍ.
ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກວາຍ ດຸ ຣຍານ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອຶນຕູ່ນ
ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່. 9 ຍ່ອນ ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຣຍານ ລາ ໄຮ ຕາ ດັງ
ອຶນແຍ່ະ; ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄຮ ອາຕີ ຕາງ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນແຍ່ະ. 10 ມາ ອຶນຕູ່ນ ໄຮ ເບີນ ແອີດ
ກະ ອັນ, ໄຮ ເບີນ ດັງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ເຈ່ີ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແກີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່.

11 ບັອງ ກາ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ກັຣແນນ, ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະ ກັຣແນນ
ຕະ ອຶນຕີ, ເກົາ ຊັອງ ນ່ະ ກັຣແນນ ຊັອງ, ເກົາ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກັຣແນນ ຄ່ຶດ.
ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ແກີດ ກວາຍ ຊາຊາຍ, ເກົາ ຕັຮ ຣານະ ກາ ນ່ະ ກັຣແນນ.
12 ຊານ່ໍ ລາ ນ່ະ ໄຮ ເນ່ ຕ່ຶງ ຊັຣລ່ັງ ມາ ຕາ ເບີນ ແຈງ. ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ໄຮ
ເນ່ ນ່ະ ມານະ ເນ່ ໂຈະ ມານະ. ຊານ່ໍ ເກົາ ດັງ ບີ່ອ໌ ຊັອງ, ມາ ອຶນຕູ່ນ ເກົາ
ດັງ ອຶນແຍ່ະ, ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດັງ ເກົາ ຊານ່ໍ. 13 ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ເບີນ
ໄປ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ລາລ່ື. ມວຍ ລາ ໄຮ ຊາອຳ, ບາຣ ລາ ໄຮ ອຶງກ່ອງ, ໄປ
ລາ ໄຮ ອາໂຢ່ະ. ມາ ແຕ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ
ແຕ ການ່ໍອ໌ ລາ ຣາມຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

14
ໂປໂລ ອາຕີ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ຕະ

1 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ. ກະ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ອີ ເບນີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ໂອນ ເຍືາ ຕະ. ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ຕະ ລາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 2ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ
ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຕະ ອຶນຕີ ກະ
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ກວາຍ, ມາ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ກວາຍ ຕາ ເບີນ
ຊາປຸ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກວາຍ ກາ ອາຕີ ກັອຍ, ຣາເວືາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ປາຍ ປັຣນາຍ ປາໂຕ່ະ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3ມາ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ ກັອຍ ອາ
ຕີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. ອັນ ອາຕີ ຈ່ອຍ
ກະ ອາເລືາມ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ. 4 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ໂອນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ແອີງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບີ
ມ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.

5 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ນະ ເຍືາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ
ຊັອງ; ມາ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາ
ອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ. ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ຕະ ຣານະ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ. ມາ ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣ
ນາຍ ກັອຍ, ອໍ ເຕ່ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ.
ອັນ ຕະ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. 6 ແຊມ
ອາຍ ເອີຍ! ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ມາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ,
ອຶນເຕ່ົາ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ເຍືາ? ມາ ຄັນ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ມັຮ ປັຣ
ນາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ເກົາ, ແຕີລາ ມັຮ ຣານະ ເກົາ
ດັງ ແຕ ອັນ, ແຕີລາ ມັຮ ຣານະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ຕາງ,
ແຕີລາ ມັຮ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣານະ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ
ໂອນ ເຍືາ.

7 ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຊາກຳ ແຕ ເກຣ່ີງ ດົນຕີ. ມັຮ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ຕາ ເບີນ
ອາມົ່ງ. ມາ ຄັນ ເນົ່ າ ປົຼງ ຕາຣີລ ແຕີລາ ຕາໄປຮ ພີນ, ມາ ຕາ ເບີນ ດັງ,
ກວາຍ ກາ ຊາງັດ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ອຶນເຕ່ົາ ຊຽງ ກັອຍ. 8 ກະ ຄັນ
ເນົ່ າ ປົຼງ ແກ ກູອ໌ ໂອນ ຕາຮານ ເປາະ ຣາປັນ, ມາ ອັນ ປົຼງ ຕາ ເບີນ ປ
ຍາຍ໌, ມັຮ ກວາຍ ຕາຮານ ຕາ ເບນີ ດັງ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ. 9 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ຄັນ ແບອ໌ ເຍືາ ອາຕີ, ມາ ເນົ່ າ ຕາ ເບີນ ຊາປຸ່ຮ, ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ
ດັງ, ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ປາຍ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແກີດ
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ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ! 10 ປື່ ນ ມັນລ່ັອງ ກຣຸ່ ໄນ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ. ກະ ກູ່
ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ອຶນແຍ່ະ. 11 ມາ ຄັນ ເກົາ ຊັອງ ກວາຍ ຕະ
ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ກາ ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ, ກວາຍ ກັອຍ ເນ່ ປໍ ເກົາ ນ່ະ
ກວາຍ ແຕ ການ່ໍອ໌. ກະ ເກົາ ເນ່ ປໍ ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ກວາຍ ແຕ ການ່ໍ
ອ໌ ເຕ່. 12 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ຣາ
ເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ໍອ໌ ໂອນ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອໍ
ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ຈ່ອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ
ແອັນ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

13 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ອຶງ
ເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ
ຣາມຶ່ຮ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 14 ຄັນ ເກົາ ມາ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ
ເກ່ີຍ ຊັອງ, ນ່ະກັອຍ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ເກົາແຊອ໌, ມາ ການິ່ດ ເກົາ ຕາ ເບນີ ຊາ
ປຸ່ຮ. 15 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ເກົາ ອີ ຕະ? ເກົາ ອີ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ເກົາ ອີ ເກົາແຊອ໌ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາ ເບີມ ແຮີ.
ເກົາ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ເກົາ ລາ ຍ່ອງ
ປັຣນາຍ ເກົາ ເບີມ ແຮີ. 16 ຄັນ ເຍືາ ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ
ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ກວາຍ ກາ ແອີດ
ອຶງກັອຍ ອຶມປຣ່ອມ ເກົາແຊອ໌ ມູ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຍືາ? ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ປັຣ
ນາຍ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌. 17 ຄັນ ເຍືາ ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ລາ ອ,ໍ ມາ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ກັອຍ ຕາ
ເບີນ ຈ່ອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ໂອນ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.

18 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ໂອນ ເກົາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ເຍືາ. 19 ມາ ແຕ່ີອ໌ ເກົາ
ໂຣ່ມ ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ເກົາ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອາຕີ ເຊີງ ຊັນຕອຍ໌ ໂອນ ໄລ່
ຊັອງ ແຈງ, ກາເລີຍ ແຕ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ມວຍ ຈ່ິດ ປັ່ ນ ຊັນຕອຍ໌ ແຕ
ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ.

20 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ແຕ ຣານະ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ
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ຊັອງ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກັຣແນນ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ຄ່ຶດ ນ່ະ ກວາຍ ຊາຊາຍ. ມາ ແຕ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ປຍາຍ໌ ເຍືາ
ຄ່ຶດ ນ່ະ ກັຣແນນ ເຊົາໆ. 21 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມ
ແບິ ເນົ່ າ ຄຽນ ດອ໌ໍ ນ່ະໄນ່:
"ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ: 'ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເກົາ ກູອ໌ ກວາຍ ແຕ ກຣວາງ ການ່ໍອ໌

ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ໄນ.່
ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ອິດຊະຣາເອລ.

ມາ ອຶນນັ່ອງ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ເກົາ.'"

22 ນ່ະກັອຍ, ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ລາ ໂອນ ກວາ
ຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ເຮີມ, ຕາ ແກີນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ. ມາ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ຕາງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ
ເຈ່ີ, ຕາ ແກີນ ໂອນ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ. 23 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ອຶນ
ແຍ່ະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ໂຣ່ມ ມັນຕ,ຸ ກະ ກູ່ ນະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ
ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ, ແຕີລາ ກວາຍ ຊາ
ອຳ ກາ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ຄັນ ໄລ່ ມູ່ດ
ມາ ຊັອງ ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ຕະ ອຶນຕີ, ໄລ່ ປາຍ ອຶນແຍະ່ ຈຸ່ມ ກັອຍ ລາ
ກວາຍ ຢຸ່ຮ. 24 ມາ ຄັນ ເຍືາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ພໍກາ
ກວາຍ ກັອຍ ມູ່ດ, ໄລ່ ດັງ ແຕ່ິ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊັອງ ປັຣ
ນາຍ ເຍືາ ອາຕີ. ກະ ໄລ່ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່. 25 ຣາມຶ່ຮ ຕາ
ອໍ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ໄລ່ ປາໂຕ່ະ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ປາໂຕ່ະ ນັ່ອງ. ມາ
ໄລ່ ກຼຸ່ ຣາໂກລ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ໄລ່ ປາຍ: "ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ ເຍືາ."

ອຶງເຄາະ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ປຍາຍ໌ ອໍ
26 ຄັນ ນ່ະກັອຍ, ນານ່ະ ອີ ຕະ? ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ເຍືາ ຕະ ນ່ະ

ໄນ່: ອັນ ກາ ເບີນ ລາ ຍ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ເບີນ ປັຣນາຍ ອັນ
ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ, ອັນ ກາ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ເລືາຍ
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ໂອນ ອັນ, ອັນ ກາ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ກະ ອັນ ກາ
ເຕ່ອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແຮີ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ຈ່ອຍ ໂອນ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ.
27 ຄັນ ເບີນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ
ຊັອງ, ແອີງ ບາຣ ໄປ ນະ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ, ມາ ອຶງເຄາະ ມູ
ເຈ່ີ ມານະ. ກະ ອຶງເຄາະ ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ປັຣນາຍ ໄລ່
ປາຍ. 28 ມາ ຄັນ ແອິ ກວາຍ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ອໍ ກວາຍ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ, ອຶນໂຈຍ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ
ກາ ໂຣ່ມ ກັອຍ. ມາ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຕະ ອຶນຕີ ມານະ ອັນ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
29 ຄັນ ເບີນ ບາຣ ໄປ ນະ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ, ມາ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ກາ ແອີດ ອຶງກັອຍ ຕາຕ່ອຍ໌ ລ່ັຮ
ມັຮ ປັຣນາຍ ກັອຍ ປຍາຍ໌ ມາ ຕາ ເບນີ. 30 ແຕ່ີອ໌ ກາ ໄລ່ ອາຕີ, ຄັນ ເບີ
ນ ມານະ ແອັນ ແອີດ ອຶງກັອຍ, ມາ ອັນ ເບີນ ມູ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອາປັຮ ເລືາຍ ໂອນ ອັນ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ ກັອຍ ແອີດ
ຣາງຍາອ໌ ເວືາຍ. 31 ຍ່ອນ ກູ່ ນະ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ອຶນແຍະ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອາຕີ ມູ ເຈ່ີ ມານະ, ໂອນ ກູ່ ນະ ຕ່ຶງ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ດັງ ກະ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. 32 ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຣຽຮ ອາຕີ ມາ ຕາ ເບີນ ອາຕີ ຕາມ
ຣາງຶ່ຮ ໄລ່. 33 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ແອອ໌ ໂອນ ໄຮ ຕະ ຕາມມັຮ,
ມາ ອັນ ໂອນ ໄຮ ຕະ ຣາອຍາບ ມັນຕ.ຸ ມາ ກູ່ ຈຸ່ມ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ
ນ່ໍອ໌ ກັອຍ ຕະ ມູເຈິງ ເຕ່.

34 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ໂຣ່ມ, ອຶງເຄາະ ມັຮ ອາຢ່ະ ອາເວືາ ແອີດ ຣາງຍາອ໌; ໄລ່
ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ອຶນຕີ ອຶນເຕ່ົາ ພໍກາ ໄລ່ ໂຣ່ມ ກະ ເຍືາ. ກະ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ເຕ່ອ໌ ຕະ ຊົດ. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ເນົ່ າ ອາຕີ ເຈ່ີ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. 35 ຄັນ ເບນີ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາເບຼິຮ, ອຶງ
ເຄາະ ໄລ່ ເຈົາ ອາເບຼິຮ ກາຢາອ໌ ໄລ່ ປໍ ດຸງ. ຕາ ເບນີ ອໍ ອາຢ່ະ ອາເວືາ ຕະ
ອຶນຕີ ບັອງ ກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 36 ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ຄັນ
ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ເຍືາ ຊາອຳ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ແອີງ ມູ່ ເຍືາ
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ຊັອງ ດັງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
37 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ດັງ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕີລາ ອັນ ຄ່ຶດ ປາຍ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອີດ ກະ
ອັນ, ໂອນ ກວາຍ ກັອຍ ງີ່ນ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແປຣີ ເກົາ ຄຽນ ອຶນ
ແຍ່ະ ປັຣນາຍ ໄນ່. 38 ມາ ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ກັອຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຣາບູລ ກະ ໄລ່. 39 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ອູອຍາຣ ອູໄອອ໌ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ກາຕັງ ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ເກ່ີຍ ຊັອງ.
40 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໂອນ ຊັງໄກຣ ກະ ປຍາຍ໌ ອໍ ອຶນແຍະ່.

15
ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກຈີູດ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ລ່ັຮ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ມັຮ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. ເຍືາ ອີດ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ເຍືາ
ຊາອຳ ເຣ່ງ ເຈ່ີ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ກັອຍ. 2ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ອໍ ກັອຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ເຍືາ. ມາ ຄັນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ
ອ,ໍ ແຕີລາ ເຍືາ ຊາອຳ ຣ່ໍອ໌ ຊັອງ, ເກົາ ຕາ ເບນີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ເຍືາ.

3 ເກົາ ອາຕີ ເຈ່ີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ປື່ ດ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ມັຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ເກົາ. ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະໄນ່: ກຣີດ ກຈີູດ ຍ່ອນ
ໂລ່ຍຮ ໄຮ, ມູເຈິງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. 4 ເນົ່ າ
ແຕິບ ເຈ່ີ ອັນ, ມາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກາ ໄປ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອັນ
ຕາປູ່ນ ນ່ະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຕ ອຶມແບິ ເຈ່ີ. 5 ແວັດ ອັນ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເປໂຕ ກະ ອຶນແຍະ່ ນະ ໄລ່ ກາ ມັນຈ່ິດ ລາ ບາຣ ນະ ເຮີມ ຈະ
ອັນ. 6 ພໍກາ ກັອຍ ແອັນ, ເບີນ ແກຼີຍ ເຊີງ ຣ່ອຍ ນະ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣ
ນາຍ ອັນ ເຮີມ ຈະ ອັນ ເຕ່. ກວາຍ ແຕ ຈຸ່ມ ກັອຍ ອັນ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ,
ກະ ອັນ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ. ໄລ່ ກາ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ ລາ ກຼຶ່ງ ກາເລີຍ
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ແຕ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ. 7 ແວັດ ກັອຍ, ອັນ ອາປັຮ ຈະ ອັນ ປໍ ຢາໂກໂບ ກະ
ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອັນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. 8 ເຈ່ີ ອຶນຕູ່ນ ລາລ່ື, ອັນ ອາ
ປັຮ ຈະ ອັນ ໂອນ ເກົາ ແອັນ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ລາ ນ່ະ ກັຣແນນ ກາ ແກີດ
ອຶນໂຍ່ງ ປາເນ່ນ ແກີດ. 9 ເກົາ ລາ ກວາຍ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ກາ ແກດ
ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌. ເກົາ ຕາ ດັງ ນານະ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ຕະ ຣາ
ນະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ລາລ່ື ໂຈະ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ອັນ. 10 ມາ
ເກົາ ຕະ ຣານະ ໄນ່ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ. ມາ
ຣານະ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ກັອຍ ແກີດ ເກືາ ເຕ່, ຍ່ອນ ເກົາ ຕະ ຣາ
ນະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາແຣິງ ກາເລີຍ ແຕ ເຢົ່ າ ເກົາ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ.
ຕາ ແກີນ ເກົາ ມາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. ມາ ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌
ອີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ, ນ່ະກັອຍ ເຕ່ອ໌ ເກົາ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 11 ນ່ະກັອຍ
ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ລາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ ເກົາ ອາ
ຕີ, ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ປັຣນາຍ ກັອຍ, ລາ ມູເຈິງ ປັຣນາຍ
ເຍືາ ຊາອຳ.

ຣານະ ກາ ກວາຍ ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ
12 ມາ ຄັນ ຮິ ອາຕີ ປາຍ ກຣີດ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ, ນານ່ະ ເບີນ

ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ມາ ປາຍ ມັຮ ກວາຍ ກຈີູດ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ? 13ມາ
ຄັນ ມັຮ ກວາຍ ກຈີູດ ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ກຣີດ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ເຕ່. 14 ຄັນ ກຣີດ ມາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ
ເຍືາ ຕາ ເບີນ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ເຍືາ ຊາອຳ ລາ ຕາ ເບີນ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ
ເຕ່. 15ຊາອ່ຶຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ຮິ ລາ ກວາຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ ຊັອງ,
ຍ່ອນ ຮິ ອາຕີ ເຈ່ີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ມາ
ປັຣນາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ອຶນເຕ່ົາ, ຄັນ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ ມາ
ຕາ ເບີນ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 16 ຄັນ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ມາ ຕາ ເຕ່ອ໌ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ, ກຣີດ ຕາ ເບນີ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຕ່. 17 ກະ ຄັນ ກຣີດ ມາ ຕາ
ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ເຍືາ ຊາອຳ ຕາ ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ເຍືາ ອຶນນັ່ອງ
ຈີວ໌ ໂລ່ຍຮ ເຍືາ ເບີມ. 18 ເຈ່ີ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ກຣີດ, ມາ ໄລ່ ກູຈີດ,
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ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ກູຈີດ ເລ່ີຍ, ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ນັ່ອງ. 19 ຄັນ ໄຮ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ກຣີດ ມາ ປັຣນາຍ ກັອຍ ຈ່ອຍ ບັອງ ກາ ໄຮ ອາມົ່ງ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່
ຊັອງ, ນ່ະກັອຍ ໄຮ ບາບ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌.

20 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ກຣີດ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຈ່ີ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ອາມົ່ງ
ລ່ັຮ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ກາ ກູຈີດ ເຈ່ີ, ກະ ອັນ ລາ ອາປັຮ
ໂອນ ໄຮ ດັງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 21 ຣານະ ກູຈີດ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ມານະ. ມາ ຣານະ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ່ີອ໌
ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ລາ ຍ່ອນ ແຕ ມານະ ເຕ່. 22ກູ່ ນະ ກວາຍ ອຶງເຄາະ ກຈີູດ,
ລາ ຍ່ອນ ແຕ ອາດາມ. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ກູ່ ນະ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ,
ລາ ຍ່ອນ ແຕ ກຣີດ. 23ມາ ກຣີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌. ກະ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ມັຮ
ກວາຍ ກາ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ເຕ່. 24 ແວັດ ກັອຍ,
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. ກຣີດ ເບນີ ເຣືາບ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ,
ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຳນາດ. ກະ ຕາໄງ ກັອຍ, ກຣີດ ມ່ອບ ລ່ັຮ ມັຮ ອຳນາດ
ອັນ ໂອນ ອຶມປ່ໍ ອັນ, ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກາ ມ່ອບ ໂອນ ອັນ. 25 ກຣີ
ດ ແກີດ ຊົດ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ເຣືາບ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຣາຊູ່ ກະ ອັນ.
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ກັອຍ, ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແອີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢງີ ອັນ.
26 ຣາມຶ່ຮ ກາ ປັຣຊົດ ລາລ່ື, ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງເຄາະ ອາປິ່ ດ, ລາ
ຣາມຶ່ຮ ກຈີູດ. 27 ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຈ່ີ ອັນ ຕະ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ເບີນ ອຳນາດ ແກີດ ປື່ ນ ຕາລາງ ອາເຢີງ ກຣີດ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕາ ເບີນ ປາຍ ອັນ ເບີມ ມາ ແກີດ ປື່ ນ ກຣີດ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ເບມີ ກາ ໂອນ ກຣີດ ແກີດ ເນືາຍ. 28 ແວັດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່
ຮ ແອີດ ປື່ ນ ກອນ ອັນ, ເຈ່ີ ກອນ ກັອຍ ແອັນ ແອີດ ປື່ ນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ນ່ະກັອຍ ກູ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາລາ ອຶນແຍ່
ະ. 29 ຄັນ ກວາຍ ກຈີູດ ມາ ຕາ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ຍ່ອນ ອຶນເຕ່ົາ ມາ ເບີ
ນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຄ່ຶດ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຣ່ັບ ຣ່ີດ ຕ່ຶງ ແດີອ໌ ເຕ່ນ ໄລ່ ກາ ກູຈີດ
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ເຈ່ີ? ຍ່ອນ ນານ່ະ ແຕ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ມັຮ ກວາຍ ກູຈີດ
ມາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ? 30 ກະ ຮິ ໄນ່, ຄັນ ກວາຍ ກູຈີດ ມາ ຕາ ເບີ
ນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ນານ່ະ ຮິ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກູ່ ຣາໄງ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ກວາຍ ແຕ
ປັຣນາຍ ກັອຍ? 31 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ກະ ເຍືາ ຍ່ອນ ໄຮ
ອຶມປຣ່ອມ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເກົາ ເຕ່ອ໌
ອາຕີ ເຍືາ ແຈງ ລາລ່ື ນ່ະໄນ:່ ກູ່ ຣາໄງ ລາ ນ່ະ ຮັນ ເກົາ ກູຈີດ. 32 ເກົາ
ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເອເພໂຊ. ມາ ຄັນ ກວາຍ ກາ ກຈີູດ
ເຈ່ີ ມາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ອຶນເຕ່ົາ ລາ ເກືາ ໂອນ ເກົາ? ຄັນ ກວາຍ
ກູຈີດ ມາ ຕາ ເບີນ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ຄາອ໌ ໄຮ ຕາປູ່ນ ກວາຍ ກາ ປາຍ: "ໄຮ
ງ່ອຍ໌ ຈາ ປຣຍາອ໌, ຍ່ອນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ດັງ ຕາໄງ ແລ່ະ ໄຮ ກູຈີດ."

33ມາ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາປິ່ ລ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາໂລກ ເຍືາ.
ຄັນ ເຍືາ ຣາຕອຍ ກະ ເຢົ່ າ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ເຍືາ ຣາແຕັດ ຕະ ນ່ະ
ໄລ່ ເຕ່. 34 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ລ່ັຮ ການິ່ດ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ປຍາຍ໌, ກະ
ຕາ ເບນີ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນັ່ອງ, ຍ່ອນ ເບນີ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ຕາ ເບນີ ດັງ ແຈງ
ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເກົາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ ລາ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ກູ
ມາລ.

ຈະ ກວາຍ ກາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ ກູຈີດ
35 ເບີນ ກວາຍ ແຕ ເຍືາ ອີ ອາເບຼິຮ ປາຍ: "ນານ່ະ ກວາຍ ກາ ກູຈີດ

ເຈ່ີ ມາ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ? ກະ ຈະ ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຈະ ນານະ່ ແອັນ?"
36 ເຍືາ ຊາກູລ! ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ຈົຮ ມວຍ ກຼອງ ກູປູຼອ໌ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌, ຄັນ

ເຍືາ ຕາ ເບີນ ກູບິລ, ອັນ ຕາ ເບີນ ດັຮ. 37 ຄັນ ເຍືາ ຕຣ່ຶຮ ກູປູຼອ໌ ຕ່ຶງ
ກູແຕອ໌, ແຕ່ີອ໌ ກຼອງ ກັອຍ ດັຮ, ກ່ັລ ອັນ ແກີດ ອຶມພາ ແອັນ ແຕ ກາ
ກຼອງ ເຍືາ ຕຣ່ຶຮ ກັອຍ. 38 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ກູ່ ກຼອງ ເບີນ ອຶມ
ພາ ຣູ່ບເຣືາງ, ຕາມ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ.

39 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຈະ ລາ ອຶມພາ ເຕ່. ຈະ ກວາຍ, ຈະ ແຈມ, ຈະ ອາກາ,
ກະ ຈະ ຊັນຕຣ່ັນ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຈະ ກັອຍ ລາ ອຶມພາ ອຶນແຍະ່.
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40 ເບີນ ຈະ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ເບີນ ກາ ຈະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ແຮີ. ມາ ຈະ
ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ເບີນ ອາງອ່ືຣ ອຶມພາ ແຕ ຈະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 41 ເບີນ
ອາງອ່ືຣ ແຕ ມັ່ດ ມານາງ ກະ ອາງອ່ືຣ ແຕ ຣາລ່ັງ ກາໄຊ ກະ ອາງອ່ືຣ ແຕ
ມັນໂຕຣ ແຮີ. ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ລາ ອາງອ່ືຣ ອຶມພາ ອຶນແຍະ່. ກະ ກູ່ ລຳ
ມັນໂຕຣ ລາ ອາງອ່ືຣ ອຶມພາ ອຶນແຍະ່ ເຕ່.

42 ກວາຍ ກາ ກູຈີດ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ລາ ນ່ະກັອຍ ເຕ່. ແຕ່ີອ໌ ເນົ່ າ ແຕິບ
ຈະ ກວາຍ, ຈະ ກວາຍ ກັອຍ ລາບວຍ໌ ອຶນແຍະ່. ມາ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກັອຍ
ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ຈະ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ລາບວຍ໌ ນັ່ອງ. 43 ຈະ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌
ໄນ່ ລາ ອຽວ໌ ກະ ຕາ ເບນີ ອໍ ອຶນເຕ່ົາ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ແຕ
ອັນ ກຈີູດ, ຈະ ອັນ ລາ ເຣ່ງ ກະ ອໍ ລາລ່ື. 44 ແຕ່ີອ໌ ກວາຍ ກຈີູດ, ພໍກາ
ເນົ່ າ ແຕິບ, ອັນ ເບີນ ຈະ ມູເຈິງ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ມາ ພໍກາ ອັນ ອາ
ມົ່ງ ລ່ັຮ, ຈະ ອັນ ແກີດ ອຶມພາ ແຕ ຈະ ອຶນໂຍ່ງ ອັນ ຕາ ຢວາຮ ກູຈີດ.
ບັອງ ກາ ໄຮ ອາມົ່ງ ໄຮ ເບີນ ຈະ ນ່ະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່, ມາ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ
ກູຈີດ ມາ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ ໄຮ ເບີນ ຈະ ອຶມພາ ແອັນ. 45 ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ, ອັນ ອາຕີ ປາຍ:
"ເບີນ ມານະ ກວາຍ ແຕ ກ,ໍ ລາ ອາດາມ;

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ຈະ ອັນ ໂອນ ອາມົ່ງ."
ມາ ເຢຊູ ລາ ນ່ະ ອາດາມ ກາ ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ລາລ່ື; ອັນ ເບີນ ອຳນາດ
ຕະ ໂອນ ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. 46 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ
ກວາຍ ໂອນ ເບີນ ຈະ ແອີດ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ເບີນ ຈະ ອຶມພາ ແອັນ ໂອນ ແອີດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ.
47 ອັນ ກາ ແຕ ກໍ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ແຕ ກູແຕອ໌. ມາ ອັນ ກາ
ແຕ່ີອ໌ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ອັນ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ. 48 ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່
ນ ຣາງຶ່ຮ ອາດາມ, ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ອາດາມ ເຕ່. ມາ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາປູ່
ນ ຣາງຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ໄລ່ ແກີດ ນ່ະ ເຢຊູ ເຕ່. 49 ຊານ່ໍ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີ
ນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ແຕ ກູແຕອ໌. ມາ ອຶນຕູ່ນ
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ແອັນ ໄຮ ເບີນ ຣູ່ບເຣືາງ ນ່ະ ອັນ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ມັນລ່ັອງ.
50 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ໄນ່ ລາ ປັຣນາຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ເຍືາ ດັງ: ຈະ

ກະ ອາຮາມ ກວາຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊົດ. ຣາມຶ່
ຮ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ຣຸ່ງ ກະ ລາບວຍ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແອີດ ກະ ຣາມຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບີນ
ຣຸ່ງ ກະ ຕາ ເບີນ ລາບວຍ.໌

51-52 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ມວຍ ປັຣນາຍ ກາ ເຍືາ ຕາ ເບີນ
ດັງ: ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ອຶນແຍ່ະ, ມາ ໄວ່ ລາລ່ື ຕາ ເບີ
ນ ແຕ່ີອ໌ ມູ ກັຣແບັຮ ມັ່ດ ຈະ ໄຮ ປຽນ ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ.
ແຕ່ີອ໌ ກັອຍ ໄຮ ຊັອງ ຊຽງ ເນົ່ າ ປົຼງ ແກ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. ເຈ່ີ ມັຮ ກາ ກວາ
ຍ ກາ ກຈີູດ ເບນີ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ. ພໍກາ ໄລ່ ອາມົ່ງ ລ່ັຮ, ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ກຈີູດ
ນັ່ອງ. ກະ ອຶນແຍ່ະ ກູ່ ນະ ໄຮ ເບີນ ຈະ ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ.
53 ຈະ ກາ ຣຸ່ງ ກະ ລາບວຍ໌ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຈະ ຕາ ເບນີ ຣຸ່ງ ກະ ຕາ ເບນີ
ລາບວຍ໌ ນັ່ອງ. ກະ ຈະ ກາ ດຸ ກູຈີດ ອຶງເຄາະ ແກີດ ຈະ ກາ ຕາ ເບີນ ກູ
ຈີດ ນັ່ອງ. 54 ນ່ະກັອຍ ບັອງ ກາ ຈະ ຣຸ່ງ ກະ ລາບວຍ໌ ມາ ແກີດ ຈະ ຕາ
ເບນີ ຣຸ່ງ ກະ ຕາ ເບນີ ລາບວຍ໌, ກະ ຈະ ດຸ ກຈີູດ ມາ ແກີດ ຈະ ຕາ ເບນີ
ກູຈີດ, ບັອງ ກັອຍ ແກີດ ຊັງໄກຣ ກະ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ
ອຶມແບິ ປາຍ:
"ຣານະ ກູຈີດ ແກີດ ປິ່ ດ ເຈ່ີ.

ອັນ ຕາ ເຕ່ອ໌ ກາຈີດ ນັ່ອງ ກວາຍ.
55 ຣານະ ກູຈີດ ເອີຍ! ເອົາ ໄມ່ ຕະ ຄິດ ແອັນ! ເອົາ ໄມ່ ກາຈີດ ແອັນ

ກວາຍ!"
56ຍ່ອນ ກວາຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ, ນ່ະກັອຍ ຣານະ ກຈີູດ ເບນີ ອຳນາດ ເຕ່ອ໌
ກາຈີດ ໄລ່. ກະ ກວາຍ ດັງ ໄລ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຍ່ອນ ເບີນ ຄານອດ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 57 ມາ ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ! ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ໄຮ ເຣືາບ ຣານະ ກູຈີດ, ກະ ອັນ
ໂອນ ໄຮ ເຣືາບ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ແຮີ.

58 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາອຳ ໂອນ ຊາເບິງ ອ.ໍ
ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ເດີງ ເຍືາ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແຣິງ ຕະ ຣານະ
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ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ເຍືາ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ລາ ຕາ ເບີນ ແອິ ເກືາ.

16
ກວາຍ ຊາອຳ ຕາໂຣມ ປຣະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌

1 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຣານະ ຕາໂຣມ ປຣະ ຈ່ອຍ ໂອນ
ກວາຍ ຊາອຳ ກາ ກາດີດ. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຕະ ມູເຈິງ ເກົາ ອາຕີ ກະ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ຄາລາເຕຍ ເຕ່. 2 ກູ່ ອາທິດ, ຕ່ຶງ ຕາໄງ ມວຍ, ກູ່ ນະ
ເຍືາ ອຶງເຄາະ ດອ໌ໍ ມູ ປູ່ດ ແຕ ມັຮ ປຣະ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີ
ນ ຕ່ຶງ ຕາປັ່ ດ ຕາໄງ ອຶນໂຍ່ງ. ເຍືາ ດອ໌ໍ ປຣະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ດຸງ ເຍືາ ເວືາຍ,
ເຕ່ົາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ. ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ຕັລ ຕາໂຣມ ນັ່ອງ
ຕາໄງ ກາ ເກົາ ແຕ່ີອ໌. 3 ຕາໄງ ແລ່ະ ເກົາ ແຕ່ີອ໌, ເກົາ ແປຣີ ມັຮ ກວາຍ
ກາ ເຍືາ ຣຽຮ ໂອນ ໄລ່ ເດີງ ປຣະ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ຈຸ່ມ ກວາຍ ຊາອຳ ຕ່ຶງ
ເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ກະ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ໄລ່ ດັງ ປາຍ
ເຍືາ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ກຣວາງ ໄລ່. 4 ກະ ຄັນ ປ
ຍາຍ໌ ເກົາ ເປາະ, ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ອາລ່ຶງ ເກົາ ເຕ່.

ໂປໂລ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ
5 ເກົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ແຕ່ີອ໌ ເກົາ ເປາະ ປໍ

ກຣວາງ ກັອຍ, ເກົາ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ ເລ່ີຍ. 6 ເກົາ ຕາ ເບີນ ດັງ ດູ່ນ
ມາແລ່ະ ເກົາ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ ກາໄຊ ອາງີ່ນ ລາ ເບີນ.
ແວັດ ກັອຍ, ອຶນຕຸ ແລ່ະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ, ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ເກົາ
ເປາະ ອຶນຕຸ ກັອຍ. 7 ເກົາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ມາ ແອີດ ມາໂຮຍ
ຊັອງ, ເຈ່ີ ເປາະ ແຕ່ິ. ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ແອີດ ດູ່ນ ກະ ເຍືາ, ຄັນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ເກົາ ແອີດ. 8 ມາ ເກົາ ຄ່ຶດ ເກົາ ແອີດ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ເອເພໂຊ ໄນ່ ເຕ່ົາ
ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເນົ່ າ ຈາ ຣ່ໍອ໌ ຕາໄງ ຕັຮ ຊອດ. 9 ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ໄນ່ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ
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ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ. ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ນະ ເຕ່ ກາ
ຣາຄັດ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ເກົາ.

10 ຄັນ ຕີໂມທຽວ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ຕາແບີບ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ
ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ອຶນເຈົາ ໄຮ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່. 11 ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ອາແລ່ະ ແຕ ເຍືາ ພາມາດ ອັນ ຍ່ອນ ອັນ ລາ ກວາຍ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ. ມາ
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈ່ອຍ ໂອນ ອັນ ເປາະ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ, ໂອນ ອັນ ເຕ່ອ໌
ເຈົາ ລ່ັຮ ປໍ ເກົາ. ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອັນ ເຈົາ ອຶມປຣ່ອມ ກະ ກວາຍ ຊາອຳ
ກາ ອີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ໄນ່.

12 ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ອາໂປໂລ. ອັນ ລາ ແຊມອາຍ ໄຮ
ເຕ່. ຊາອ່ຶຍ ຕ່ໍ ເຈ່ີ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ, ມາ ອັນ ຕາ
ແອອ໌ ອີ ເປາະ ຢວາຮ. ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ, ຄັນ ອັນ ຕາ ເບນີ ເມືາອ໌, ອັນ
ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ.

ປາຕັບ ກະ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
13 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເນ່ ອໍ; ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື; ໂອນ ເຍືາ ບັນ ເຣ່ງ; ກະ

ຕາ ເບນີ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ. 14 ກູ່ ມັຮ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ເຍືາ ຕະ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ.

15-16 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ແຕ ຊະເຕພານາ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ອັນ. ໄລ່ ລາ
ກວາຍ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ລາລ່ື ຕ່ຶງ ແຄງ ອະຄາຢາ. ກະ ໄລ່
ຊາແຣິງ ລາລ່ື ຕະ ຣານະ ຈ່ອຍ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶນແຍະ່ ຣາງຶ່ຮ ແຮີ ໄລ່.
ແຊມອາຍ ເອີຍ! ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ກວາຍ ກາ ນ່ະກັອຍ, ກະ ເຍືາ
ຢຳນັ່ບ ເຕ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕະ ມັນຕຸ ກະ ໄລ່.

17 ເກົາ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເບນີ ໄປ ນະ ຊະເຕພານາ, ພອກຕນູາໂຕ, ກະ
ອະຄາອີໂກ ແຕ່ີອ໌ ຊາອົຮ ເກົາ. ໄລ່ ກັອຍ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ລາ ນ່ະ ອຶນ
ແຍ່ະ ກູ່ ນະ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ຈ່ອຍ ເກົາ ເຕ່. 18 ກະ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເກົາ
ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ມູເຈິງ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຳນັ່ບ ລາລ່ື
ກວາຍ ກາ ນ່ະກັອຍ.
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19 ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ແຄງ ເອເຊຍ ອາເບຼິຮ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່.
ອາກີລາ ກະ ປີຊະກີລາ, ກະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ກາ ໂຣ່ມ ຕ່ຶງ ດຸງ
ໄລ່, ອຶນແຍະ່ ກູ່ ນະ ໄລ່ ກັອຍ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ໄລ່ ກັອຍ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື
ເຍືາ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ມູເຈິງ ໄລ່ ເຕ່. 20 ກູ່ ນະ ກວາຍ ຊາອຳ ແອີດ ອຶນ
ຕຸ ໄນ່ ອາເບຼິຮ ກາຮານ ເຍືາ ເຕ່. ແຊອ໌ ເຍືາ ມານະ ຣາບັນ ອໍ ໂຈະ ມານະ.
ນ່ະກັອຍ ແຕ ເນົ່ າ ດັງ ປາຍ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ.

21 ປັຣນາຍ ປັຣຊົດ ໄນ່, ອາຕີ ເກົາ ເບີມ ຄຽນ ກາຮານ ເຍືາ.
22 ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາ ເບີນ ອາໂຢ່ະ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ໂອນ ເນົ່ າ ເວ່ນ

ດອ໌ໍ ກວາຍ ກັອຍ. ເອີ ອຶນເຈົາ ຮິ ເອີຍ! ແຊອ໌ ເຍືາ ແຕ່ີອ໌ ໄຈ ປໍ ກແູຕອ໌
ໄນ່!

23 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ.
24 ຣາງຶ່ຮ ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ

ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່.
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