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ໂຢຮັນ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ໂຢຮັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ບາຣ ໄນ່ ມາຮ 90 ກມູໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ.

ໂຢຮັນ ລາ ມານະ ແຕ ມູ່ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ໂອນ ເປາະ ຕະ ຣານະ
ອັນ. ບັອງ ກາ ອັນ ຄຽນ ປຶ່ ງ ໄນ່, ລາ ເທົາ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ອັນ ພາອ໌ ຊາອົຮ
ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ, ມາ ອັນ ຊາກຳ ມູ່ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ມານະ ມັນແຊມ ກະ
ມັຮ ກອນ ອັນ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ເຈ່ີ. ໂຢຮັນ ອາຕີ ແຕ ມານະ ອຶງ
ເຄາະ ອາໂຢ່ະ ມານະ, ກະ ອຶງເຄາະ ຕາຕ່ອຍ໌ ໂອນ ອໍ ແຕ ມູ່ ກາ ອາຕີ ຕາ
ເບີນ ຕານັ່ອງ ຍ່ອນ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ມັຮ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ລາ ອາຈວາຍຮ ເທົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ເຍືາ, ມັນ
ແຊມ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ກະ ມັຮ ກອນ ອັນ.* ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື
ເຍືາ. ມາ ຕາ ເບນີ ແອີງ ເກົາ ຊັອງ, ອຶນແຍະ່ ມັຮ ກວາຍ ກາ ດັງ ປັຣນາຍ
ປຍາຍ໌ ລາ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຕ່. 2 ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ກັອຍ ແອີດ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ
ໄຮ ຊານ່ໍ, ເຕ່ົາ ຊົດ ແດີຍ. ຍ່ອນ ຮິ ເບນີ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ກັອຍ, ຮິ ອາ
ໂຢ່ະ ເຍືາ.

3 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ, ອາໂຢ່ະ ຕະ ໄຮ ກະ ໂອນ ໄຮ ແອີດ ອຽນ ອໍ
ເລືອຍໆ. ໄຮ ເບີນ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຄັນ ໄຮ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ປ
ຍາຍ໌ ກະ ໄຮ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ.

ຣາງຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ
4 ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ເກົາ ຣາມົຮ ມັຮ ກອນ ໄມ່ ກາ ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື

ຣານະ ປຍາຍ໌ ນ່ະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ປາຕັບ ໂອນ ໄຮ ຕະ. 5 ອາ
* 1:1 1:1 "ມັນແຊມ ກະ ມັຮ ກອນ ອັນ" ລາ ຊາກຳ ແຕ ດຸງ ຊາງ ກະ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເຢຊູ
ກຣີດ.
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ມ່ໍອ໌ ເອີຍ, ຊານ່ໍ ເກົາ ແຊອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ນ່ະໄນ່: ໄຮ ອຶງເຄາະ ມານະ ອາ
ໂຢ່ະ ມານະ. ປັຣນາຍ ໄນ່ ເກົາ ປາຕັບ ເຍືາ ລາ ຕາ ແກີນ ປັຣນາຍ ຕາ
ໄມ. ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ໄຮ ເບີນ ເຈ່ີ ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ແຕ ໄຮ ຕາແບິ ຊາ
ອຳ. 6ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ລາ ນ່ະໄນ່: ໄຮ ຕາປູ່ນ ເລືອຍໆ ມັຮ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ປາຕັບ. ປັຣນາຍ ປາຕັບ ໄນ່ ເຍືາ ຊັອງ ເຈ່ີ ແຕ ຕາໄງ ເຍືາ ຕາ
ແບິ ຊາອຳ, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດັງ ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ປຍາຍ໌ ໂອນ ເຍືາ ຕາປູ່ນ.

7 ມາ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ກວາຍ ເປາະ ປໍ ໄນ່ ເປາະ ປໍ ກັອຍ ອາຕີ ປັຣ
ນາຍ ຣາພ.ິ ໄລ່ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ງີ່ນ ປາຍ ເຢຊູ ກຣີດ ລາ ກອນ ເຢືາງ
ແກີດ ກວາຍ. ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອາຕີ ພ,ິ ກະ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ອາປິ່ ດ ຣານະ
ເຢຊູ ກຣີດ. 8 ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ກຍາອ໌ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ,
ໂອນ ມັຮ ຣານະ ຮິ ຕະ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຕາ ເບີນ ແອິ ເກືາ. ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ
ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ເກືາ ອໍ ລາລ່ື ແຕ ຣານະ ເຍືາ
ຕະ.

9 ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ອາຕີ ເປີຼຍ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ກວາ
ຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ຕາປູ່ນ ຣານະ ເຢຊູ ກຣີດ. ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີ
ນ ແອີດ ກະ ກວາຍ ກັອຍ. ມາ ກວາຍ ອາແລ່ະ ມາ ຕາປູ່ນ ກຣ່ັກ ລາລ່ື
ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ກອນ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແອີດ ກະ ກວາຍ ກັອຍ. 10 ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ ມາ ອັນ ຕາ ເບີນ ປຣ່ອມ ກະ ປັຣນາຍ ເຢຊູ ກຣີດ, ກະ
ອັນ ອາຕີ ປັຣນາຍ ຣາພ,ິ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ການື່ຍ ໂອນ ອັນ ມູ່ດ ຕ່ຶງ ດຸງ
ເຍືາ. ກະ ອຶນໂຈຍ ຣ່ັບໂຈມ ອັນ ຣ່ໍອ໌ ອ.ໍ 11 ກວາຍ ອາແລ່ະ ຣ່ັບໂຈມ
ກວາຍ ກັອຍ, ລາ ນ່ະ ອັນ ປຣ່ອມ ກະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ
ເຕ່.

ໂຢຮັນ ຢໍອ໌ ອີ ເປາະ ຊາອົຮ ໄລ່
12 ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ເບີນ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ປັຣນາຍ ຢໍອ໌ ອີ ອາຕີ ເຍືາ, ມາ

ເກົາ ຕາ ຢໍອ໌ ອີ ຄຽນ ຕ່ຶງ ເຈຍ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ. ເກົາ ອຶງກ່ອງ ອີ
ເປາະ ຊາອົຮ ເຍືາ, ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ອຶນຕີ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ. ນ່ະກັອຍ
ໄຮ ແກີດ ຣ່ໍອ໌ ລາລ່ື ມານະ ຕະ ອຶນຕີ ກະ ມານະ.
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13 ມັຮ ກອນ ອາແອມ ໄມ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ,† ໄລ່ ພາອ໌ ປັຣ
ນາຍ ຊາອົຮ ໄມ່ ເຕ່.

† 1:13 1:13 "ມັຮ ກອນ ອາແອມ ໄມ່ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ" ລາ ຊາກຳ ແຕ ມັຮ ມູ່ ກາ
ຊາອຳ ຕ່ຶງ ວ່ີລ ກາ ໂຢຮັນ ແອີດ.
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