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ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໂປໂລ ຄຽນ ໂອນ
ຕີໂມທຽວ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຕີໂມທຽວ. ອັນ

ຄຽນ ມາຮ 63-65 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ຕີໂມທຽວ ລາ ກວາຍ ນຸ່ມ
ກາ ດຸ ຕະ ຣານະ ກະ ໂປໂລ ບັອງ ກາ ໄລ່ ເປາະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ
ກຣີດ. ອຶມເປ່ອ໌ ຕີໂມທຽວ ລາ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ, ມາ ອຶມປ່ໍ ອັນ
ລາ ກວາຍ ກຣີກ.
ໂປໂລ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ດອ໌ໍ ຣາຈ່ອຍ

ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ, ບັອງ ກາ ໂປໂລ ເປາະ ອາຕີ ເມືອງ ກາ
ນ່ໍອ໌. ໂປໂລ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ດອ໌ໍ ກາໄຕ່ຮ ອາຕີ ຕີໂມທຽວ ແຕ
ຣານະ ອາໂຢ່ງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ. ອັນ ອາຕີ ແຕ
ຣຽຮ ກວາຍ ໂອນ ແກີດ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ. ອັນ ແປຣີ ຕີໂມທຽວ
ຣາຈ່ອຍ ກອນ ກມູູ່ຍ໌ ອາກັນ ກມູາຍ, ກະ ຕາຕ່ອຍ໌ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ແຕ
ຣານະ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ.໌ ປັຣຊົດ ໄນ່, ໂປໂລ ອາຕີ ຕີໂມທຽວ ຕະ ນານ່ະ
ໂອນ ແກີດ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອໍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ໂປໂລ, ລາ ກວາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ນ່ະກັອຍ ໄຮ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ອຶງກ່ອງ ເລືອຍໆ ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 2 ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ
ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ຕີໂມທຽວ. ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ເກົາ ຍ່ອນ ໄມ່ ຊາອຳ
ເຢຊູ ກຣີດ ມູເຈິງ ເກົາ ເຕ່. ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ
ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄມ່, ກະ ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄມ່, ກະ ໂອນ
ໄມ່ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ.

ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌



ຕີໂມທຽວ ມວຍ 1:3 ii ຕີໂມທຽວ ມວຍ 1:10

3 ເກົາ ໂອນ ໄມ່ ແອີດ ລ່ັຮ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ເວືາຍ, ນ່ະ ເກົາ ແປຣີ
ໄມ່ ເຈ່ີ ບັອງ ກາ ເກົາ ອີ ເປາະ ປໍ ແຄງ ມາເກໂດເນຍ. ເບີນ ກວາຍ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເອເພໂຊ ກັອຍ, ໄລ່ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ປຍາຍ໌. ອຶງເຄາະ ໄມ່
ກາແອັຮ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ນັ່ອງ ນ່ະກັອຍ. 4 ກະ ກາແອັຮ ໄລ່ ອຶນ
ໂຈຍ ຕະ ອຶນຕີ ນັ່ອງ ປື່ ນ ຕຍາ ກາ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ.໌ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ເລືອ
ຍໆ ແຕ ເຈຍ ເນົ່ າ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ອາຈວາຍຮ ອາເຈ່ຮ ໄລ່, ມາ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຈ່ອຍ ໂອນ ດັງ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ
ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຣາໂລຍຮ ຊັອງ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ກວາຍ ກັອຍ ຊາອຳ. 5 ເກົາ ຢໍອ໌ ໄມ່ ປາຕັບ ໄລ່
ໂອນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ກາ ແຕ່ີອ໌ ແຕ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ນ່ະໄນ່: ມວຍ ລາ
ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ,ໍ ບາຣ ລາ ຣາງຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບີນ ຕິ ຈະ ເບີມ ປາຍ ໂລ່ຍຮ,
ໄປ ລາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕານັອ່ງ ອໍ ລາລ່ື. 6ມາ ເບນີ ກວາຍ ກາ ນ່ະ
ໄລ່ ແກຼິ ຣານາ, ເຈ່ີ ງວາຍ ແຕ ໄປ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ໄລ່ ກັອຍ ເກ່ີຍ ຕະ ອຶນ
ຕີ ປັຣນາຍ ຕາ ແກີດ ເກືາ. 7 ໄລ່ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ອາຈານ ກາ ອາຕີ
ແຕ ຄານອດ ໂມເຊ. ມາ ໄລ່ ຕາ ເບນີ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ປາຍ.
ໄລ່ ຄ່ຶດ ລາ ປຍາຍ໌ ອຶນແຍ່ະ, ມາ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌
ອຶນເຕ່ົາ.

8 ໄຮ ດັງ ເຈ່ີ ຄານອດ ໄນ່ ລາ ອ,ໍ ມາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ແຕ ຄານອດ
ໄນ່, ອຶງເຄາະ ອັນ ອາຕີ ໂອນ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. 9 ໄຮ ດັງ ເຕ່ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕາ ເບີນ ໂອນ ຄານອດ ໄນ່ ປໍ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ. ມາ
ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາ ນ່ະໄນ່: ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາງັດ ຄານອດ
ອຶນເຕ່ົາ; ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ເນົ່ າ ຕາລາ ໄລ່; ໄລ່ ກາ ຕາ ເບນີ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ; ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ; ໄລ່ ກາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ບຣັຮ
ອ;ໍ ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ອຶງກັອຮ ອາແລ່ະ; ໄລ່ ກາ ກາຈີດ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ
ແຕີລາ ກວາຍ ການ່ໍອ໌; 10 ໄລ່ ກາ ຕາ ເບີນ ລາກວຍ ກາຢາອ໌ ມາ ບິ ມັນ
ຕ;ຸ ໄລ່ ກາ ອີ ເບນີ ມັນແຊມ ຣາຕວາອ໌ ມັນແຊມ, ຣາເລົາ ຣາຕວາອ໌ ຣາ
ເລົາ; ໄລ່ ກາ ຕວຍ໌ ຈິ ກວາຍ; ໄລ່ ກາ ເກ່ີຍ ຕະ ອຶນຕີ ອາໂລກ; ໄລ່ ກາ
ຄີນ ມາ ຕາ ເບີນ ຕານັ່ອງ; ກະ ໄລ່ ກາ ຕະ ຣານະ ການ່ໍອ໌ ກາ ຣາຄັດ ກະ



ຕີໂມທຽວ ມວຍ 1:11 iii ຕີໂມທຽວ ມວຍ 1:17

ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ໄນ່ ລາ ປັຣ
ນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ, ກະ
ອັນ ລາ ກ່ັລ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເກົາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ອັນ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ.

ໂປໂລ ຊາແອີນ ລ່ັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ຕະ ອັນ
12 ເກົາ ຊາແອີນ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ນັ່ບ ເກົາ ຕະ ຕານັອ່ງ

ຣານະ ອັນ, ກະ ອັນ ຈົຮ ເກົາ ໂອນ ເຣືາບ ຕະ ຣານະ ກັອຍ. 13 ແຕ ບັອງ
ກັອຍ ເກົາ ພາມາດ ເລືອຍໆ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊ,ູ ກະ ເກົາ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໄລ່ ກາ
ຕາປູ່ນ ຣານະ ອັນ. ເກົາ ລາ ກວາຍ ແຣ່ັງ ລາລ່ື, ຍ່ອນ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ຊາ
ກູລ ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ ອັນ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ.
14 ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເກົາ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ, ໂອນ ເກົາ ເຕ່ອ໌ ຊາ
ອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ແຕ ອັນ. 15 ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌
ເຈ່ີ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ກາ ເບນີ ໂລ່ຍຮ. ປັຣ
ນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ.໌ ອໍ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ເບີນ ຣ່ັບ ປັຣນາຍ ໄນ່. ກູ່
ນະ ກວາຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ, ມາ ໂລ່ຍຮ ເກົາ ລາ ອຶນຕັອງ ກາເລີຍ ແຕ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌. 16 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ອາໂຢ່ະ ຕະ ເກົາ, ດອ໌ໍ ໂອນ
ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່ອ໌ ອາປັຮ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຈີວ໌ ໂຈະ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. ຍ່ອນ
ເກົາ ຕະ ໂລ່ຍຮ ຊາອ່ຶຍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ນ່ະກັອຍ, ເກົາ ລາ
ເຕຣ່ງ ດອ໌ໍ ອາໂຢ່ງ ໂອນ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ອຶນຕູ່ນ. ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ນ່ະ
ເກົາ ເຕ່, ເຈ່ີ ໄລ່ ກັອຍ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

17 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ຕາ ເກ່ີຍ ປິ່ ດ. ເນົ່ າ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ
ຣູ່ບເຣືາງ ອັນ. ກະ ອັນ ຕາ ເກ່ີຍ ກູຈີດ. ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ. ອຶງເຄາະ ໄຮ ຢຳນັ່ບ ກະ ຍ່ອງ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລ່ີຍ ກູມ.ໍ ອາແມນ.*

ໂປໂລ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ
* 1:17 1:17 ປັຣນາຍ 'ອາແມນ' ອາຕີ ລ່ັຮ ລາ 'ກຣ່ັກ ນ່ະກັອຍ' ແຕີລາ 'ແຊອ໌ ໂອນ ແກີດ
ນ່ະກັອຍ.'
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18 ຕີໂມທຽວ ເອີຍ, ໄມ່ ລາ ນ່ະ ກອນ ເກົາ. ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ
ປາຕັບ ໄມ່ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ອຶນເຕ່ົາ. ເບີນ ກວາຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ກາ ອາຕີ ອໍ ແຕ ໄມ່ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເຈີ ດອ໌ໍ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່
ປາຍ, ໂອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ປຼາ, ເຕ່ອ໌ ໄມ່ ເຣືາບ ຣາຊູ່
ກະ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ 19 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ເລືອຍໆ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຢຊ.ູ
ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ອໍ ເລືອຍໆ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຕາ ເບນີ ຕິ ປາຍ ໄມ່ ເບີ
ນ ໂລ່ຍຮ ອຶນເຕ່ົາ. ເບີນ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ກາ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ດັງ ປາຍ ໂລ່
ຍຮ. ກວາຍ ກັອຍ ຕາລຸຮ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ. 20 ບາຣ
ນະ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ຮີເມນາໂຢ ກະ ອາເລັກຊັນເດີ. ເກົາ ມ່ອບ ໄລ່
ປໍ ອາຕີ ເຢືາງ ຊາຕານ ເຈ່ີ, ໂອນ ໄລ່ ດັງ ກະ ຕາ ເບນີ ພາມາດ ນັ່ອງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

2
ອາຕີ ແຕ ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌

1 ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເກົາ ປາຕັບ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຈ່ອຍ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ. 2 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ກວາຍ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ກະ ກວາຍ ຊົດ ການ່ໍອ໌ ແຮີ, ໂອນ ເຕ່ອ໌
ໄຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ກະ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ແອີດ ມັນຕ່ັດ ກະ
ບຣັຮ ອໍ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ປັຣນາຍ ເກົາແຊອ໌ ນ່ະກັອຍ
ລາ ອໍ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກະ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ເຕ່. 4 ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຢໍອ໌ ລາລ່ື ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກູ່ ນະ ກວາຍ, ກະ ອັນ ຢໍອ໌ ອຶນແຍະ່
ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. 5 ເບນີ ແອີງ ມານະ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊັອງ. ກະ ເບນີ ແອີງ ມານະ ຊັອງ ເຕ່ອ໌ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກວາຍ, ກະ ໂອນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມານະ ໄນ່
ລາ ເຢຊູ ກຣີດ. 6 ເຢຊູ ຈີວ໌ ກູຈີດ ດອ໌ໍ ໄທ ລ່ັຮ ກູ່ ນະ ກວາຍ. ແຕ່ີອ໌
ປາເນ່ນ ອັນ ນັ່ດ ດອ໌ໍ, ອັນ ອາປັຮ ໂອນ ກວາຍ ດັງ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
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ໄລ່. 7 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ເກົາ ໂອນ ເປາະ ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ ແປຣີ ເກົາ ເປາະ ອາຕີ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ
ອິດຊະຣາເອລ. ເກົາ ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ເກົາ
ອາຕີ ມັຮ ຣານະ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ. ປັຣນາຍ ເກົາ ອາຕີ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື.
ເກົາ ຕາ ເບີນ ແກອ໌ ອຶນເຕ່ົາ.

8ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣາເລົາ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ເຍືາ, ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ເກົາແຊອ໌ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ,
ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່ ຢວຣ ຕາຢຶ່ ງ ກະ ອາແຣ່ິ ອາຕີ. ກະ ອຶນຕຸ ອາແລ່ະ ໄລ່ ເກົາ
ແຊອ໌, ເກົາ ຢໍອ໌ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ,ໍ ຕາ ເບນີ ອວານ, ກະ ຕາ ເບນີ
ຢໍອ໌ ອີ ຣາຈຽນ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ມັນແຊມ
9 ເກົາ ຢໍອ໌ ເຕ່ ໂອນ ມັນແຊມ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ກະ ດອ໌ໍ ໂຊະ ໂອນ ຊັລນ

ຍາບ ອໍ ກະ ມາຮ ພາດີ. ອຶນໂຈຍ ໂອນ ໄລ່ ຕັອກ ແຢງ ແຕີລາ ເກຣ່ີງ ກາ
ເປ່ງ ການ່ໍອ໌. 10 ມາ ອໍ ໂອນ ມັນແຊມ ກາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ນ່ະ ໄລ່ ຕັອກ ເກຣ່ີງ ອ.ໍ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ
ນ່ະກັອຍ, ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ ປາຍ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ກາ ຢຳ
ນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 11 ແຕ່ີອ໌ ກາ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຊາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ໂອນ
ກວາຍ ມັນແຊມ ແອີດ ຣາງຍາອ໌ ອ,ໍ ກະ ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ
ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ. 12 ເກົາ ຕາ ໂອນ ມັນແຊມ ອາຕີ ແຕີລາ ຕະ ຊົດ ກວາຍ
ຣາເລົາ. ມາ ໂອນ ໄລ່ ແອີດ ຣາງຍາອ໌ ອໍ. 13 ຍ່ອນ ອາດາມ ລາ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນໂຍ່ງ, ມາ ເອວາ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ອຶນຕູ່ນ. 14 ກະ
ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາ ເບນີ ປັຣຕ່ຶ ອັນ ອາດາມ, ມາ ອັນ ປັຣຕ່ຶ ລາກວຍ ອັນ
ຊັອງ, ເຈ່ີ ມັນແຊມ ກັອຍ ເບນີ ໂລ່ຍຮ. 15ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໂອນ ມັນແຊມ ຊັອງ ຕ່ິ ລາລ່ື ບັອງ ກາ ໄລ່ ຣ່ັຮ ກອນ. ມາ ອຶນນັ່ອງ
ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັນແຊມ ເຕ່, ຄັນ ໄລ່ ຊາອຳ, ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ແອີດ ບຣັຮ
ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບມີ.
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3
ກວາຍ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ

1 ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື. ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ
ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ອີ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ 2 ອັນ ກາ ອີ
ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌
ຕິ ອັນ. ອຶງເຄາະ ອັນ ເບນີ ແອີງ ມານຳ ລາກວຍ ຊັອງ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ
ລາວ່ັງ ອັນ ເບີມ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ອັນ ເບີມ. ອຶງເຄາະ
ອັນ ມັນຕ່ັດ ອ.ໍ ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ຣ່ັບ ຕາມອຍ. ອຶງເຄາະ ອັນ ດັງ ອາຕີ
ແຈງ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. 3 ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ ບູລ ບັຼອງ. ອຶງ
ເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແຣ່ັງ. ມາ ອຶງເຄາະ ອັນ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ລາ
ເມ່ນ ອ,ໍ ກະ ຕາ ເບີນ ກຸນເຕົາ ໂຍ່ບ. ອຶງເຄາະ ອັນ ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ ປຣະ.
4 ກະ ອຶງເຄາະ ອັນ ເຕ່ອ໌ ຣາເດີງ ອໍ ດຸງຊູ ອັນ ໂອນ ກອນ ອາໄກ ເຕ່ອ໌
ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອັນ ກະ ຢຳນັ່ບ ອັນ. 5 ຄັນ ອັນ ຕາ ດັງ ຣາເດີງ ອໍ ດຸງຊູ
ອັນ ເບີມ, ນານ່ະ ເຕ່ອ໌ ອັນ ຣາເດີງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແອັນ?
6 ກວາຍ ຕາແບິ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່
ກາ ຊາອຳ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ກວາຍ ກັອຍ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ໂອດ, ເຈ່ີ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕະ ກວາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ ອັນ ຕະ ເຢືາງ ຊາຕານ ເຕ່. 7 ມາ ກວາ
ຍ ກາ ຕະ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ເບນີ ກາ ກວາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ
ຊາອຳ ປາຍ ອັນ ລາ ກວາຍ ອໍ ເຕ່. ຄັນ ຕາ ເບີນ ນ່ະກັອຍ, ອຶງກັອຮ
ອັນ ແກີດ ກມູາລ ຕະ ກະ ໄກຣ ຕ່ຶງ ອາກັບ ເຢືາງ ຊາຕານ.

8 ມັຮ ກວາຍ ກາ ອີ ຈ່ອຍ ອັນ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ໄລ່
ກັອຍ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແພບ ກະ ຄູ່ນ ເຕ່. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ຕານັ່ອງ.
ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ມັ່ກ ບູລ ບັຼອງ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ຣານະ
ຕາ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ. 9 ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປ
ຍາຍ໌ ກາ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື ກາ ໄລ່ ຊາອຳ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບນີ
ຣາງຶ່ຮ ກາ ຕາ ເບີນ ຕິ ປາຍ ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ. 10 ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ໄລ່ ຕາ ຢ
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ວາຮ ຕະ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ລ່ອງ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ເວືາຍ. ຄັນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເບີນ ຕິ ໄລ່, ເຕ່ອ໌ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ກັອຍ.

11 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່, ລາກວຍ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແພບ ກະ ຄູ່
ນ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ຕາແມີຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ດັງ
ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ໄລ່ ເບີມ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌
ຊາອຳ ໄລ່.

12 ກວາຍ ກາ ຈ່ອຍ ອັນ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີ
ນ ແອີງ ມານຳ ລາກວຍ ຊັອງ. ກະ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຣາເດີງ ອໍ ກອນ
ອາໄກ ໄລ່ ກະ ອຶນແຍ່ະ ດຸງຊູ ໄລ່. 13 ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ຈ່ອຍ ເຢົ່ າ,
ນ່ະກັອຍ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຢຳນັ່ບ ໄລ່, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແກີດ ຍັ່ນ ລາລ່ື ຕະ
ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຊາອຳ ອັນ.

ຍ່ອນ ນານະ່ ໂປໂລ ປາຕັບ ຕີໂມທຽວ?
14 ຊານ່ໍ ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ພາອ໌ ໂອນ ໄມ່, ມາ ຕາ ເບີ

ນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອີ ເປາະ ປໍ ໄມ່ ເຕ່. 15 ມາ ຄັນ ເກົາ ຕາ ເບີ
ນ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່, ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ໂອນ ໄມ່ ດັງ ອຶງເຄາະ
ຕະ ອຶນເຕ່ົາ ຕ່ຶງ ດຸງຊູ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ດຸງຊູ ໄນ່ ລາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. ມູເຈິງ ຕາໂນລ ກາ ເນົ່ າ ຈົຮ ອຶນຕຣູ່ ຕະ ໂອນ ດຸງ ແກີດ ຈັບ,
ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຈັບ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 16ອາແລ່ະ ລາ ງີ່ນ ປາຍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄຮ ຊາອຳ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ລາ ປື່ ດ ກະ ອຶນຕຣູ່ ລາລ່ື ນ່ະໄນ່:
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່;

ອັນ ແກີດ ຈະ ມູເຈິງ ກວາຍ ເຕ່.
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປັຮ ອັນ ລາ ຕານັ່ອງ ອໍ.

ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ເຈ່ີ ອັນ.
ເນົ່ າ ອາຕີ ແຕ ອັນ

ໂອນ ກວາຍ ຕາ ແກີນ ກວາຍ ອິດຊະຣາເອລ ດັງ ເຕ່.
ເບີນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ກູ່ ກຣວາງ ຊາອຳ ອັນ.
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ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຊັອຮ ລ່ັຮ ອັນ ປໍ ມັນລ່ັອງ ເຈ່ີ.
4

ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕາ ປຍາຍ໌
1 ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ແຈງ ລາລ່ື, ເຈ່ີ ປໍ ເມືາງ ເບີນ ກວາຍ

ຕັຮ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຈ່ີ ໄລ່ ອີດ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ກາ ເກ່ີຍ ອາໂລກ ໄລ່
ແອັນ. ກະ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢືາງ ຕາ ອໍ ແຮີ. 2 ໄລ່ ລາ ກວາຍ ມາມ ອໍ
ມາ ຣາງຶ່ຮ ໂກ່ະ, ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ ປຍາຍ,໌ ມາ ໄລ່ ອາຕີ
ອາໂລກ ຊັອງ. ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ນັ່ອງ ຣານະ ອໍ ກະ ຣານະ
ຕາ ອ,ໍ ນ່ະ ເນົ່ າ ອາປາດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ແຕ ຕາອ໌ ກູເຕົາ. 3 ໄລ່ ປາຍ ຕາ ອໍ
ອີດ ລາກວຍ ກາຢາອ໌. ກະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາ ອໍ ຈາ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣ
ນາ ຈາ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ ຊັຣນາ ຈາ ໂອນ ໄລ່ ກາ
ຊາອຳ ອັນ. ກະ ໄລ່ ກາ ດັງ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ແຕ ອັນ, ເຕ່ອ໌ ຈາ ແມິ່ມ ໄລ່
ຊາແອີນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 4 ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ລາ ອໍ ອຶນແຍ່
ະ, ຕາ ເບນີ ໂອນ ໄຮ ຕັຮ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕ່ົາ. ຄັນ ໄຮ ຊາແອີນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ເກຣ່ີງ ກັອຍ ໂອນ ໄຮ, ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຣ່ັບ. 5 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່
ແກີດ ບຣັຮ ອ,ໍ ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ, ກະ ຍ່ອນ ແຕ
ປັຣນາຍ ໄຮ ຊາແອີນ ອັນ.

ຣານະ ຕີໂມທຽວ ຕະ
6 ຄັນ ໄມ່ ອາຕີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ໂອນ ແຊມອາຍ ໄຮ ດັງ ເຕ່, ໄມ່ ຕະ ຣາ

ນະ ອໍ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ປັຣນາຍ ອໍ ໄມ່ ຊາອຳ ກະ ຣານະ ອໍ
ໄມ່ ຕະ, ບາຣ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ແຈມ ຣາເວືາຍ ໄມ່ ໂອນ ປື່ ດ ອາຊັອຮ. 7 ໄມ່
ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ຕະ ອຶນຕີ ແຕ ປື່ ນ ຕຍາ ກາ ຕາ ເບນີ
ແກີດ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ. ກະ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ມັຮ ມັນຕັນ ຕຍາ ນ່ະ ໄລ່ ອາ
ຢ່ະ ເທົາ ເກ່ີຍ ອາຕີ. ມາ ອໍ ກາເລີຍ ໄມ່ ແອບ ເລືອຍໆ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ຕ່ຶງ ຣາ
ນາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ແອັນ. 8 ຄັນ ໄຮ
ແອບ ຕະ ໂອນ ຈະ ໄຮ ແກີດ ເຣ່ງ, ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເບີນ ເກືາ ບີ່ ອ໌. ມາ ຄັນ
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ໄຮ ແອບ ຕ່ຶງ ຣານາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແກີດ ເກືາ ໂອນ ແດີຍ
ອາມົ່ງ ຊານ່ໍ ກະ ແດີຍ ອາມົ່ງ ອຶນຕູ່ນ ແຮີ. 9 ປັຣນາຍ ໄນ່ ລາ ປຍາຍ.໌
ອໍ ໂອນ ກວາຍ ຣ່ັບ ກະ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື. 10 ນ່ະກັອຍ ໄຮ ຕະ ປາໄຣ່ຮ
ລາລ່ື ກະ ຕຳໂປຣ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ອໍ ຍ່ອນ ໄຮ ຊາອຳ ກະ ອຶງກ່ອງ ແຕ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ. ກະ ອັນ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ອຶນແຍ່
ະ ມັຮ ກວາຍ, ເຈຍ ລາລ່ື ລາ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ.

11 ອຶນແຍະ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ກະ ອາຕີ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌. 12 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ອາເຢ່ ພາມາດ ໄມ່, ຍ່ອນ ໄມ່ ລາ
ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ. ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແກີດ ເຕຣ່ງ ໂອນ ກວາຍ ຊາອຳ ຍ່ອນ
ໄມ່ ອາຕີ ອໍ ເລືອຍໆ, ໄມ່ ແອີດ ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ ເລືອຍໆ, ໄມ່ ອາໂຢ່ະ ເລືອ
ຍໆ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ໄມ່ ຊາອຳ ເຣ່ງ ລາລ່ື, ກະ ໄມ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ບຣັຮ ອ.ໍ
13 ບັອງ ກາ ເກົາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອານ ເລືອຍໆ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ອາຕີ ກະ
ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ດັງ. 14 ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ງວາຍ ແຕ ມັຮ ຣານະ
ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄມ່ ຕະ, ບັອງ ກາ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາງ
ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ກະ ບັອງ ກາ ກວາຍ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຊາປ່ະ ອາຕີ
ຕ່ຶງ ຈະ ໄມ່.

15 ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກູຕົງ ຕະ ເລືອຍໆ. ນ່ະກັອຍ ກູ່ ນະ
ກວາຍ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ແກີດ ອໍ ກັຣຕວນ ອາຊັອຮ ແອັນ. 16 ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ອໍ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເບມີ, ກະ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ເນ່ ອໍ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ
ໄມ່ ອາຕີ. ຄັນ ໄມ່ ຕະ ເລືອຍໆ ນ່ະກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ
ໄມ່ ກະ ໄລ່ ກາ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ໄມ່ ແຮີ.

5
ຣານະ ຕີໂມທຽວ ຕະ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ
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1 ມັຮ ກວາຍ ຣາເລົາ ກາ ເທົາ ເຈ່ີ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ປາຍ ເຣ່ງ ແຕ່ີອ໌ ໄມ່
ກາແອັຮ ໄລ່. ມາ ໄມ່ ປາຍ ລາເວືາຍ ນ່ະ ໄມ່ ແຊອ໌ ແຕ ອຶມປ່ໍ ໄມ່ ເຕ່.
ມັຮ ໄລ່ ກາ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ໂອນ ໄລ່ ນ່ະ ແຊມອາຍ ໄມ່.
2 ມັຮ ກວາຍ ມັນແຊມ ກາ ເທົາ ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ໂຈະ ໄລ່ ນ່ະ ອຶມເປ່
ອ໌ ໄມ່. ກະ ມັຮ ໄລ່ ມັນແຊມ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ, ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ອໍ ກະ ໄລ່
ນ່ະ ອາມ່ໍອ໌ ໄມ່ ເຕ່.

3 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຳນັ່ບ ມັຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ແອິ ກວາຍ ຈ່ອຍ.
4 ມາ ຄັນ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ກອນ ອາເຈົາ, ອໍ ໂອນ ໄລ່
ແຈມ ດອ໌ໍ ອາປັຮ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ຍ່ອນ ຣານະ ໄນ່ ລາ
ໄລ່ ກູລັຮ ລ່ັຮ ກົງ ເກືາ ໂອນ ອຶມເປ່ອ໌ ອຶມປ່ໍ, ອາຢ່ະ ອາຈວາຍຮ. ກະ
ຣານະ ໄນ່ ລາ ອໍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 5 ມາ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ
ແອິ ກວາຍ ຈ່ອຍ, ອັນ ອຶງກ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອັນ, ກະ ອັນ ເກົາ
ແຊອ໌ ເລືອຍໆ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູ່ ຣາໄງ ກູ່ ຊາເດົາ. 6 ມາ ຄັນ ອຶມເປ່
ອ໌ ກມູາຍ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ເບມີ ກະ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ຣາມຶ່ຮ ຣ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ ແດີຍ
ໄນ່ ຊັອງ, ມັນແຊມ ກັອຍ ອຶນນັ່ອງ ອາມົ່ງ, ມາ ນ່ະ ອັນ ກຈີູດ ເຈ່ີ. 7 ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ປັຣນາຍ ໄນ່ ໂອນ ໄລ່ ກັອຍ, ໂອນ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ
ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄລ່. 8 ມາ ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ຕາ ແອອ໌ ອີ ແຈມ ແຊມອາຍ, ແຕີລາ
ກວາຍ ຕ່ຶງ ດຸງຊ,ູ ກວາຍ ກັອຍ ນ່ະ ອັນ ງວາຍ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຊາ
ອຳ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ແກີດ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ກາ
ຕາ ຢວາຮ ຊາອຳ.

9 ຄັນ ເບີນ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌ ຕາປັ່ ດ ຈ່ິດ ກູມໍ
ແຕີລາ ເບີນ ກາຢາອ໌ ເປີຼຍ ແຕ ມານຳ. ອຶນໂຈຍ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ອັນ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ກາ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຈ່ອຍ. 10 ອຶມເປ່
ອ໌ ກູມາຍ ກາ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຈ່ອຍ, ອຶງເຄາະ ເນົ່ າ ຍ່ອງ ປາຍ ອັນ ຕະ ຣາ
ນະ ອໍ ນ່ະໄນ່: ອັນ ຣາບັນ ອໍ ກອນ ອາໄກ ອັນ; ອັນ ຣ່ັບໂຈມ ກວາຍ ຕາ
ມອຍ; ອັນ ຕະ ນ່ະ ຊູລ ໂຈະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ; ອັນ ຈ່ອຍ ໄລ່ ກາ ຣາມົ
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ; ກະ ອັນ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ອໍ ການ່ໍອ໌ ແຮີ.
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11 ມາ ມັຮ ໄລ່ ອຶມເປ່ອ໌ ກູມາຍ ອຶນນັ່ອງ ນຸ່ມ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຄຽນ
ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ກັອຍ. ອຶງກັອຮ ປຍາຍ໌ ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ອີ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາ
ໄມ ແອັນ, ໄລ່ ຕັຮ ປັຣນາຍ ກາ ໄລ່ ເອີອ໌ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ. 12 ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຕັຮ ປັຣນາຍ ເອີອ໌ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. 13 ກະ ໄລ່
ແກີດ ອາລ່ັຮ, ຢໍອ໌ ອີ ມູ່ດ ດຸງ ໄນ່ ດຸງ ກັອຍ ຕະ ອຶນຕີ ຊາອ່ຶຍ ປັຣນາຍ
ຕາ ແກີດ ເກືາ. ກາເລີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ໄລ່ ຕາແມີຍຮ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ໄລ່ ຣາບູລ ແຕ ຣານະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌, ກະ ໄລ່ ຕະ ອຶນຕີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ
ຕາ ເບີນ ອ.ໍ 14 ນ່ະກັອຍ ເກົາ ຄ່ຶດ ອໍ ໂອນ ມັນແຊມ ກູມາຍ ອຶນນັ່ອງ
ນຸ່ມ, ໂອນ ໄລ່ ເຕ່ອ໌ ຈ່ໍອ໌ ກາຢາອ໌ ຕາໄມ ແອັນ, ກະ ເບີນ ກອນ ອາໄກ
ແອັນ, ກະ ເນ່ ຊາລີອ໌ ຣານະ ໄລ່ ຕ່ຶງ ດຸງ. ຄັນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕາລຸຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ໄລ່ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ອຶນເຕ່ົາ. 15 ເບີນ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ກູມາຍ ກາ ຕັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ; ເຈ່ີ ໄລ່ ປວາຍ ຣານະ ເຢືາງ
ຊາຕານ ແອັນ. 16 ຄັນ ເບນີ ມັນແຊມ ກາ ຊາອຳ ເຈ່ີ, ມາ ເບນີ ອຶມເປ່ອ໌
ກູມາຍ ມວຍ ດຸງຊູ ກະ ອັນ, ອຶງເຄາະ ອັນ ກັອຍ ແຈມ ກຍາອ໌ ອຶມເປ່ອ໌
ກູມາຍ ກັອຍ. ຄັນ ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕາ ເບີນ ຕຸ່ຮ ແຈມ
ອັນ. ນ່ະກັອຍ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອຶມເປ່ອ໌ ກມູາຍ ການ່ໍອ໌, ໄລ່ ກາ
ແອິ ເນົ່ າ ເນ່ ຊາລີອ໌ ໄລ່.

ມູ່ ກາ ຊາອຳ ອຶງເຄາະ ຈ່ອຍ ກວາຍ ກາ ຊົດ ໄລ່
17 ມັຮ ໄລ່ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ຄັນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ກະ ໄລ່ ອາຕີ

ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຊາແຣິງ ລາລ່ື, ອຶງເຄາະ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຢຳນັ່ບ ໄລ່
ກະ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄລ່ ເບີນ ກູ່ ຕັອກ ຄຳ ຈາ. 18 ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ປາຍ ເຈ່ີ ນ່ະໄນ່:
"ບັອງ ກາ ຕາແກງ ຊາເຕືາຍ໌ ທຣໍ ໂອນ ເຍືາ,

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

ຍ່ອນ ອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຍືາ."
ກະ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ເຕ່:
"ມັຮ ກວາຍ ກາ ທູແທ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີນ ເກືາ ເຕ່ ແຕ ຣານະ ໄລ່."
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19 ຄັນ ເບີນ ເນົ່ າ ຢໍອ໌ ອີ ຕິ ກວາຍ ກາ ຊົດ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ມາ
ຄັນ ຕາ ເບນີ ບາຣ ໄປ ນະ ແກີດ ພາເຍືານ, ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຊາງັດ ປັຣນາຍ
ກັອຍ. 20ມາ ຄັນ ເບນີ ກວາຍ ກາ ຊົດ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ມາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອຶງ
ເຄາະ ໄມ່ ກາແອັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ຊາອຳ ການ່ໍອ໌, ໂອນ
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອີ ຕະ ໂລ່ຍຮ ນ່ະກັອຍ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ການ່ໍອ໌
21 ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເທວາດາ

ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ, ເກົາ ປາຕັບ ໂອນ ໄມ່ ຢຸມ ຈັບ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ປາຕັບ ໄມ່ ເຈ່ີ. ກະ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ຕະ ອຶມພາ ໂຈະ ກວາຍ ໄນ່
ກະ ກວາຍ ກັອຍ. ກູ່ ນະ ກວາຍ ລາ ໄມ່ ຕະ ຣາລີ ອຶນແຍ່ະ. 22 ໄມ່ ອຶນ
ໂຈຍ ກຸນເຕົາ ຊາປ່ະ ອາຕີ ຕ່ຶງ ຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂອນ ເນົ່ າ ດັງ ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງກັອຮ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຄັນ ກວາຍ
ກັອຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ເນົ່ າ ປາຍ ໄມ່ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ມູເຈິງ ກວາຍ ກັອຍ ເຕ່.
ອຶງເຄາະ ໄມ່ ແອີດ ບຣັຮ ອໍ ເລືອຍໆ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄມ່ ເບນີ ໂລ່
ຍຮ.

23ຍ່ອນ ປຸ່ງ ໄມ່ ເບນີ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ິ, ເກົາ ແຊອ໌ ໄມ່ ອຶນໂຈຍ ງ່ອຍ໌
ແອີງ ແດີອ໌ ຊັອງ. ມາ ອໍ ໂອນ ໄມ່ ງ່ອຍ໌ ບີ່ອ໌ ບັຼອງ ອາງຸ່ນ ແຮີ ຈ່ອຍ ໂອນ
ປຸ່ງ ໄມ່ ແກີດ ແບຣັຮ.

24 ເບນີ ກວາຍ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ກາ ໄຮ ເຮີມ ແຈງ ລາລ່ື. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຕັດຊ່ີນ ໂລ່ຍຮ ກັອຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ຢວາຮ ແຕ່ີອ໌
ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ. ມາ ເບນີ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕະ ໂລ່ຍຮ ເຕ່, ມາ ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌
ເຮີມ ໂລ່ຍຮ ໄລ່. ມາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ໄຮ ເບີນ ດັງ ເຕ່ ແຕ ໂລ່ຍຮ
ໄລ່. 25 ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່ ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ອ,ໍ ກະ ໄຮ ເຮີມ
ອຶມປັຮ ຣານະ ໄລ່ ຕະ ແຈງ ລາລ່ື. ມາ ຄັນ ໄຮ ຕາ ເບີນ ເຮີມ ແຈງ ຣາ
ນະ ອໍ ກັອຍ, ອຶນນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ. ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ປາໂຕ່ະ
ແຕ ອັນ ມັຮ ຣານະ ອໍ ໄລ່ ຕະ.
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6
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ຊູລ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ເຈ່ີ

1 ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ກວາຍ ຊູລ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ກັອຍ ຢຳນັ່ບ ເນືາຍ
ໄລ່. ຄັນ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ພາມາດ ຣາມຶ່ຮ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ຣານະ ອັນ ຍ່ອນ ແຕ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ. 2 ກວາຍ
ຊູລ ກາ ເບີນ ເນືາຍ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ ກຣີດ ເຕ່, ໄລ່ ແກີດ ມາຮ ແຊມ
ອາຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ມາ ອຶງເຄາະ ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ອຶນໂຈຍ
ກາເລີຍ ເນືາຍ ອັນ. ໄກຣ ລາລ່ື ກວາຍ ຊູລ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຕະ ຣານະ
ເນືາຍ ອັນ ຊາແຣິງ ກາເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ, ຍ່ອນ ເນືາຍ ອັນ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາ
ອຳ ເຕ່. ກະ ຕ່ຶງ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ມານະ ອຶງເຄາະ ອາໂຢ່ະ ມານະ. ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ກະ ອາຕີ ເລືອຍໆ ໂອນ ໄລ່ ດັງ.

ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ປຍາຍ໌ ອີ ແກີດ ຊຸ
3 ເບີນ ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ອຶມພາ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,

ກະ ປັຣນາຍ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ປັຣນາຍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ກະ ຕາ ເບີນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄຮ ຕະ.
4 ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາຊັອຮ ຈະ ໄລ່ ເບີມ, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ. ກວາຍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ ຣາໂລຍຮ ກະ ອີ ຣາຈຽນ ເລືອຍໆ
ຊັອງ. ເຈ່ີ ແກີດ ນ່ະໄນ່: ມານະ ຊັຣແມງ ແຕ ມານະ; ມານະ ຣາຄັດ ກະ
ມານະ; ມານະ ພາມາດ ມານະ; ມານະ ຄ່ຶດ ຕາ ອໍ ແຕ ມານະ; 5 ມານະ
ຢໍອ໌ ອີ ຣາໂລຍຮ ໂຈະ ມານະ; ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ລາ ໄລ່ ລາລ່ື; ກະ ໄລ່ ປິ່ ດ ເຈ່ີ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ຄ່ຶດ ປາຍ ຄັນ ໄລ່ ອາຕີ ແຕ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄລ່ ແກີດ ຊຸ.

ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ເກຣ່ີງ ຊານົກ
6 ມາ ກວາຍ ກາ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ກວາຍ ກັອຍ

ແກີດ ຊ,ຸ ມາ ຊຸ ອັນ ລາ ຕາ ແກີນ ນ່ະ ຊຸ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່. 7 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ອຶມ
ເປ່ອ໌ ໄຮ ຣ່ັຮ, ໄຮ ຕາ ເບີນ ເດີງ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ອາມູ່ດ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່.
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ກະ ແຕ່ີອ໌ ໄຮ ກູຈີດ, ໄຮ ຕາ ເຕ່ອ໌ ເດີງ ເກຣ່ີງ ອຶນເຕ່ົາ ເຕ່. 8 ນ່ະກັອຍ,
ຄັນ ໄຮ ເບີນ ກູ່ ຕັອກ ຄຳ ຈາ, ລາ ແປະ ເຈ່ີ ໂອນ ໄຮ. 9 ມາ ກວາຍ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ຊຸ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຣານະ ຕາ ອໍ ປັຣຕ່ຶ ໂອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ
ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ເບີນ ເກືາ ອຶນເຕ່ົາ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຣາມົຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອາຣ່ຶກ ລາລ່ື. ໄນ່ ລາ ນ່ະ ໄລ່ ໄກຣ ອາກັບ. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຈຸງ
ຕາລຸຮ ຈະ ໄລ່ ເບີມ, ກະ ຣາເວືາຍ ໄລ່ ກູຈີດ ປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ. 10 ຣາງຶ່ຮ
ກາ ຢໍອ໌ ອີ ເບນີ ປຣະ ແຢງ, ລາ ກ່ັລ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕາ ອໍ. ມັຮ ກວາຍ
ກາ ມັ່ກ ອີ ເບີນ ປຣະ ແຢງ, ຊາອ່ຶຍ ນະ ໄລ່ ແກຼິ ຣານາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ
ນັ່ອງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ.

ຣາມຶ່ຮ ປາຕັບ ແອັນ ໂອນ ຕີໂມທຽວ
11ມາ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ວຍາຣ ອຶນແຍະ່ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄມ່

ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຕະ ເລືອ
ຍໆ ນ່ະໄນ:່ ແອີດ ຕານັ່ອງ ອໍ, ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢຳນັ່ບ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຊາ
ອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ, ຈີວ໌ ເລືອຍໆ, ກະ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ລາເມ່ນ ອ.ໍ
12 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຣາຈ່ິລ ເລືອຍໆ ຕາ ເບນີ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕາລຸຮ ມັຮ
ຣາມຶ່ຮ ໄມ່ ຊາອຳ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ກາ ໂອນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ໄມ່ ເບີນ ຣາມຶ່ຮ
ໄນ່ ບັອງ ກາ ໄມ່ ງີ່ນ ໄມ່ ຊາອຳ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ກວາຍ ກຼຶ່ງ. 13 ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ໂອນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເບີນ ອາມົ່ງ, ກະ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢຊູ ກຣີ
ດ, ອັນ ກາ ງີ່ນ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ປົນທຽວ ປີລາດ,
ເກົາ ປາຕັບ ໄມ່ ນ່ະໄນ່: 14 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ປາຕັບ ໄມ່ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ຊາງັດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ ກຣ່ັກ ລາລ່ື, ໂອນ
ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ຕາ ເຕ່ອ໌ ຕິ ໄມ່, ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. 15 ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ເຕ່ອ໌ ຣຽຮ ຕາ
ໄງ ກັອຍ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ລາ ກ່ັລ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ບຸ່ນ. ແອີງ ອັນ ແຕ່ິ
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ກາ ຊົດ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌. ອັນ ລາ ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ
ເຕືາວ ປັຣເຍືາ ການ່ໍອ໌. ກະ ອັນ ລາ ອຶນເຈົາ ປື່ ດ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນເຈົາ ກາ
ນ່ໍອ໌. 16 ແອີງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ິ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຕາ ເກ່ີຍ ກູຈີດ.
ອັນ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເບນີ ປັ່ ງ ກາເລີຍ ແຕ ປັ່ ງ ການ່ໍອ໌. ຕາ ເບນີ ກວາຍ
ອາແລ່ະ ມາ ເຕ່ອ໌ ມູ່ດ ແຈ່ະ ປັ່ ງ ກັອຍ. ແຕ ແດີຍ ອຶມແບິ ແຕ່ີອ໌ ແດີຍ
ຊານ່ໍ ຕາ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ເບີນ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ກະ ກາ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ ແຮີ, ລາ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ເຕ່ອ໌ ເຮີມ. ໂອນ ໄຮ ຢຳ
ນັ່ບ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກະ ເຣ່ງ ອັນ ຊົດ ແດີຍ ເລີຍ ກມູ.ໍ ອາແມນ.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໂອນ ກວາຍ ຊຸ ເບີນ
17 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ກວາຍ ຊຸ ເບີນ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ອຶນໂຈຍ ໂອນ

ໄລ່ ໂອດ, ກະ ໂອນ ໄລ່ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຣ່ັກ ລາລ່ື. ອຶນໂຈຍ ໂອນ
ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ຍ່ອນ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ກັອຍ
ຕາ ເບີນ ແອີດ ຊົດ ແດີຍ ກະ ໄລ່. ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ແຕ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຍ່ອນ ອັນ ໂອນ ໄຮ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເກຣ່ີງ, ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ
ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ. 18 ອຶງເຄາະ ໄມ່ ປາຕັບ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ຣານະ ອໍ ເລືອຍໆ,
ກະ ໂອນ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາຮັຣ. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ອຶນໂຈຍ ປາຊິ ຊານົກ ໄລ່
ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່, ມາ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ອຶມແປອ໌ ໂອນ ກວາ
ຍ ການ່ໍອ໌ ແຕ ເກຣ່ີງ ຊານົກ ໄລ່. 19 ຕະ ນ່ະກັອຍ, ນ່ະ ໄລ່ ປາໂຣມ ມູ່ນ
ໂອນ ໄລ່ ເບມີ. ມູ່ນ ໄນ່ ຕາ ເບນີ ແກີດ ປິ່ ດ. ກະ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຕ່ອ໌ ໄລ່
ເບີນ ອາມົ່ງ ຊົດ ແດີຍ.

ປັຣນາຍ ປາຕັບ ປັຣຊົດ ໂອນ ຕີໂມທຽວ
20 ຕີໂມທຽວ ເອີຍ! ອຶງເຄາະ ໄມ່ ກຍາອ໌ ອໍ ມັຮ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ

ຊີ ໂອນ ໄມ່ ເຈ່ີ. ອຶງເຄາະ ໄມ່ ວຍາຣ ປັຣນາຍ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກະ
ໄລ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ຕາ ແກີດ ເກືາ. ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຄ່ຶດ ໄລ່
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ດັງ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື, ມາ ໄລ່ ຕາ ເບີນ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ. 21 ເບີນ ກວາຍ ກາ ຕະ
ອຶນຕີ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ແກຼິ ຣານາ ຊາອຳ.
ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ເຍືາ.
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