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ເປໂຕ
ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ

ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ເປໂຕ ຄຽນ ປຶ່ ງ ບາຣ ໄນ່ ມາຮ 66 ກູມໍ ແວັດ ເຢຊູ ແກີດ. ປັຣນາຍ

ໄນ່ ອັນ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ນ່ະ ອັນ ເຕ່. ອັນ ຄຽນ ກາໄຕ່ຮ ກະ
ອາຕີ ໄລ່ ແຕ ມັຮ ກວາຍ ກາ ນ່ະ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ມາ ຕາ ເບນີ ຊາອຳ ປາຍ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ. ໄລ່ ປາຍ ເຢຊູ
ປັຣຄັນ ດູ່ນ ເຈ່ີ, ມາ ຕາ ເຮີມ ອັນ ແຕ່ີອ໌. ມາ ປັຣນາຍ ແຕ ປຶ່ ງ ໄນ່ ອາ
ຕີ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ແຈງ ລາລ່ື ລາ ເມ່ນ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ
ບາຣ, ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶນນັ່ອງ ເຢດີ ຕາໄງ ກາໄຊ ກມູ,ໍ ຍ່ອນ ອັນ ຕາ
ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ມານະ ອາແລ່ະ ມາ ປິ່ ດ. ມາ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ໂອນ ກູ່ ນະ ເຕ່ອ໌
ເບີນ ງີ່ນ ໂລ່ຍຮ, ເຈ່ີ ຕັຮ ມັຮ ຣານະ ໂລ່ຍຮ ກາ ໄລ່ ເກ່ີຍ ຕະ ໂອນ ໄລ່
ເບີນ ຣ່ັບ ແດີຍ ອາມົ່ງ ຕາໄມ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ.

1 ເກົາ ລາ ຊີໂມນ ເປໂຕ, ລາ ກວາຍ ຕະ ຣານະ ໂອນ ເຢຊູ ກຣີດ ກະ
ກວາຍ ອັນ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ. ເກົາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ໂອນ ເຍືາ ກາ
ຊາອຳ ມູເຈິງ ຮິ ຊາອຳ ເຕ່. ຍ່ອນ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ໄຮ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ
ກາ ໄຮ ປາຊິ ລາລ່ື. 2 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ, ກະ
ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ບັນ ຊວານ ອຽນ ອໍ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ແອັນ, ຍ່ອນ ເຍືາ
ດັງ ແຈງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ກະ ຣຽຮ ໄຮ
3 ຍ່ອນ ເຢຊູ ກຣີດ ເບີນ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ໂອນ ໄຮ

ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ດອ໌ໍ ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຕະ ຣານະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອາມົ່ງ
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ໄຮ. ໄຮ ເບີນ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ຍ່ອນ ໄຮ ດັງ ເຢຊູ ກຣີດ ເຈ່ີ, ອັນ ກາ
ກູອ໌ ໄຮ ໂອນ ເບີນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອໍ ລາລ່ື ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່.
4 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເອີອ໌ ຈ່ອຍ ໂອນ ໄຮ ຊາອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ປື່ ດ ກະ
ປາຊິ ລາລ່ື. ອັນ ໂອນ ໄຮ ແກີດ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ແກີດ
ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ນ່ະກັອຍ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ວຍາຣ ແວັດ ມັຮ
ຣານະ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ກາ ຢໍອ໌ ອີ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ ກວາຍ ອາ
ແລ່ະ ມາ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ໄລ່ ແກີດ
ປິ່ ດ ອຶນແຍະ່. 5 ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ນ່ະກັອຍ ເຈ່ີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ປາໄຣ່ຮ ອຶນແຍ່ະ ຣາງຶ່ຮ ຢໍອ໌ ອີ ແກີດ ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ ມູເຈິງ ເຢຊູ ແອັນ.
ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ແກີດ ມັນຕ່ັດ ຄູ່ນ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ດັງ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 6 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ດັງ ຣາໄງ່ອ໌
ຣາລ່ັງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເຍືາ ດັງ ກ
ຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີມ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ດັງ ກຍາອ໌ ອໍ ຈະ ເຍືາ ເບີມ, ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ຈີວ໌ ໂອນ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ. 7 ແຕ່ີອ໌ ເຍືາ ດັງ ຕະ ຣານະ ໂອນ ຣ່ໍອ໌ ຣາງຶ່ຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ,
ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຣາຈ່ອຍ ແຊມອາຍ ເຍືາ. ແຕ່ີອ໌
ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຣາຈ່ອຍ ແຊມອາຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຣຍານ ແອັນ ໂອນ ເບີນ
ຣາງຶ່ຮ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ໄຮ ເຕ່. 8 ຄັນ ເຍືາ ເບນີ
ເຈ່ີ ມັຮ ຣານະ ອໍ ໄນ່, ກະ ຄັນ ເຍືາ ໂອນ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ປື່ ດ ອາຊັອຮ
ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ນ່ະກັອຍ ມັຮ ຣານະ ໄນ່ ແກີດ ປາໄລ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ
ເຍືາ ເບນີ ເກືາ ແຕ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ເບນີ ເກືາ ກັອຍ ຍ່ອນ ເຍືາ
ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 9 ມາ ຄັນ ກວາຍ ອາແລ່ະ
ແອິ ຣານະ ອໍ ໄນ່, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ນ່ະ ກວາຍ ແຊີມ ກະ ຊູດ ມັ່ດ,
ຍ່ອນ ອັນ ຊາລີຣ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັຮ ໂລ່ຍຮ ອັນ ຕະ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ.

10 ນ່ະກັອຍ ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ໂອນ ອໍ ກາ
ເລີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ກະ ຣຽຮ ເຍືາ. ຄັນ
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ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ເຍືາ ຕາ ເບີນ ງວາຍ ແຕ ເຍືາ ຊາອຳ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
11 ເຈ່ີ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກຽມ ດອ໌ໍ ຣານາ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌
ແອີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ເຢຊູ ກຣີດ ຊົດ. ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ຈ່ອຍ
ອາມົ່ງ ໄຮ, ກະ ອັນ ລາ ອຶນເຈົາ ໄຮ.

12 ເກົາ ດັງ ເຍືາ ດັງ ແຈງ ແຕ ຣານະ ໄນ່, ກະ ເຍືາ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາ
ລ່ື ຣາມຶ່ຮ ປຍາຍ໌ ໄນ່ ກາ ເຍືາ ຣ່ັບ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ລ່ັຮ
ໂອນ ເຍືາ ຊາແຍີ ເລືອຍໆ ແຕ ຣານະ ໄນ່. 13 ມາແລ່ະ ດູ່ນ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ
ອາມົ່ງ, ເກົາ ຄ່ຶດ ລາ ອໍ ເກົາ ຕາໄມຮ ລ່ັຮ ເຍືາ, ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ
ແຕ ຣານະ ໄນ່. 14 ເກົາ ດັງ ເຈ່ີ ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ເກົາ ກູຈີດ, ນ່ະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອາຕີ ເກົາ ເຈ່ີ. 15 ມາ ເກົາ ປາໄຣ່ຮ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ
ເຕ່ອ໌ ຊາແຍີ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ແຕ່ີອ໌ ກາ ເກົາ ກຈີູດ ເຈ່ີ.

ເປໂຕ ເຮີມ ຣູ່ບເຣືາງ ເຢຊູ ເຈ່ີ
16 ແຕ່ີອ໌ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ

ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກະ ອັນ ເບີນ ອຳນາດ ປື່ ດ ລາລ່ື, ຮິ ຕາ ເບີນ ຕະ ອຶນຕີ
ປັຣນາຍ ເນົ່ າ ເມືາຍ ຊັອງ; ມາ ໄກຣ ລາລ່ື ມັ່ດ ຮິ ເຮີມ ເຈ່ີ ອຳນາດ ອັນ.
17ບັອງ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ຢຳນັ່ບ ກະ ຍ່ອງ ເຢຊ,ູ
ບັອງ ກາ ກັອຍ ຮິ ແອີດ ອຶນຕຸ ກັອຍ ເຕ່. ເບີນ ຊຽງ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ອາຕີ ກະ ເຢຊູ ປາຍ: "ໄນ່ ລາ ກອນ ເກົາ, ກາ ເກົາ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື. ອຶນ
ເຕ່ົາ ອັນ ຕະ, ລາ ເກົາ ຣ່ໍອ໌ ອຶນແຍ່ະ."

18 ໄກຣ ລາລ່ື, ຮິ ແຕ່ິ ຊັອງ ຊຽງ ແຕ ມັນລ່ັອງ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ບັອງ
ກາ ຮິ ແອີດ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ຕ່ຶງ ກົຮ, ກະ ຮິ ເຮີມ ເຢຊູ ຊຳບຼີນ ຈະ ອັນ
ແກີດ ຣູ່ບເຣືາງ ອຶມພາ ແອັນ.

19ກະ ແກຼີຍ ແຕ ກັອຍ ແອັນ, ຮິ ຊັອງ ກະ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາ
ຍ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ອາຕີ ແຕ ເຢຊ.ູ ອໍ ໂອນ ເຍືາ
ຊາງັດ ກະ ນັ່ບ ມັຮ ປັຣນາຍ ໄລ່, ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ຕາກຍາງ
ກາ ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການຳ, ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ກະ ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ
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ປາເລືາງ ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ.* 20ມາ ຊານ່ໍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ນ່ະ
ໄນ່: ກູ່ ປັຣນາຍ ຕ່ຶງ ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ ອຶມແບິ ຕາ ແກີນ
ຈຸງ ລ່ັອຮ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ. 21 ມາ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາຕີ ໂອນ
ຣາງຶ່ຮ ກວາຍ ດັງ ກູ່ ປັຣນາຍ ກັອຍ ໂອນ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ.

2
ກວາຍ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ປຍາຍ໌

1 ແຕ ອຶມແບ,ິ ເບີນ ກວາຍ ກາ ປາຍ ໄລ່ ອາຕີ ຕາງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ອາຕີ ໂອນ ກອນແຊມ ຕາ ປຍາຍ໌. ມູເຈິງ ກັອຍ ເຕ່,
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ, ກະ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບນີ ປຍາຍ໌. ໄລ່ ຕະ ໂອນ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແກີດ ຣຸ່ງ. ກະ
ໄລ່ ຕັຮ ອຶນເຈົາ ກາ ໄທ ໄລ່. ນ່ະກັອຍ ໄລ່ ຕະ ໂອນ ຣາເວືາຍ ໄລ່ ເບີມ
ແກີດ ປິ່ ດ ມວຍ ຕາຣ່ືບ. 2 ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ
ຕັງຮາງ ກາ ໄລ່ ຕະ. ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ແຕ ໄລ່ ກັອຍ, ເບີນ ກວາຍ ການ່ໍ
ອ໌ ພາມາດ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ໄລ່ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ປຍາຍ,໌ ໄລ່ ບູບວກ, ຍ່ອນ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ກຳໄລ
ແຕ ເຍືາ. ແຕ ບັອງ ອາໄຣ່ ເຈ່ີ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ໄລ່, ກະ
ຕາ ເບີນ ດູ່ນ ນັ່ອງ ອັນ ອາປິ່ ດ ໄລ່.

4 ໄກຣ ລາລ່ື, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອາວຍາຣ ໂຕ່ດ ແຕ ເທວາດາ
ອັນ ກາ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ມາ ອັນ ອາປັອງ ຕັຮ ໄລ່ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. ອຶນຕຸ
ກັອຍ ລາ ການຳ ລາລ່ື. ເນົ່ າ ຊັດ ເທວາດາ ກັອຍ ແຕ ອຶນໄຊ ໂຊ ຕ່ຶງ ອຶນ
ຕຸ ກັອຍ ເຕ່ົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່. 5 ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ອາວຍາຣ ເຕ່ ໂຕ່ດ ມັຮ ກວາຍ ແຕ ອຶມແບິ, ບັອງ
ກາ ຣາລາ ແດີອ໌ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ກູ່ ນະ ກວາຍ ກາ ແອີດ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່. ເຢືາງ
* 1:19 1:19 ປັ່ ງ ຕາຣ່ືບ ອາຕີ ແຕ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກະ ເຢຊູ ລາ ນ່ະ
ມັນໂຕຣ ໂປຣ່ງ ກາ ປາເລືາງ ຕາຣ່ືບ, ເຈ່ີ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ບູຍ ລາລ່ື.
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ເຈົາຣາຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ແອີງ ດຸງຊູ ໂນອາ ໄລ່ ຕາກ່ອລ ນະ, ຍ່ອນ ໂນອາ
ລາ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 6 ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈັອງ ບາຣ ເມືອງ ໂຊໂດມ ກະ ໂກໂມຣາ ຈົນ ແກີດ ບັອຮ. ອັນ ອາປິ່ ດ
ບາຣ ວ່ີລ ກັອຍ, ດອ໌ໍ ແກີດ ເຕຣ່ງ ໂອນ ກວາຍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ອຶນຕູ່ນ ດັງ
ອຶນເຕ່ົາ ອັນ ອີ ຕະ ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ອັນ. 7 ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມານະ ໂລດ ຊັອງ ໂອນ ລ່ັອຮ ແຕ ເມືອງ ກັອຍ, ຍ່ອນ
ໂລດ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ຕານັ່ອງ ອ,ໍ ກະ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ຊັອງ ຕ່ິ ເຮີມ ມັຮ ກວາ
ຍ ຕ່ຶງ ເມືອງ ກັອຍ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ຕາ ອ.ໍ 8 ໂລດ ໄນ່, ອັນ ແອີດ
ອຶນດີ ມັຮ ກວາຍ ກັອຍ. ກູ່ ຣາໄງ ອັນ ເຮີມ ກະ ຊັອງ ມັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ
ກວາຍ ກັອຍ ຕະ. ມາ ອັນ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕານັອ່ງ. ນ່ະກັອຍ ອັນ ຊັອງ ຕ່ິ
ລາລ່ື ຕ່ຶງ ຣາງຶ່ຮ ອັນ ແຕ່ີອ໌ ອັນ ເຮີມ ມັຮ ກວາຍ ຕະ ເລືອຍໆ ຣານະ ຕາ
ອໍ ນ່ະກັອຍ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາງັດ
ອັນ. ອັນ ອາແຣ່ິ ໄລ່ ໂອນ ແວັດ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ. ກະ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ ຕາເຕາະ ອີ ຕະ ກວາຍ ກາ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ເຕ່ົາ ໂອນ ແຕ່ີອ໌ ຕາ
ໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ໄລ່. 10 ໄກຣ ລາລ່ື, ອັນ ຕະ ນ່ະກັອຍ ໂຈະ ກວາຍ ກາ
ຢໍອ໌ ອີ ຕາປູ່ນ ການິ່ດ ຕາ ອໍ ແຕ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ ກະ ພາມາດ ອຳນາດ
ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.
ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາຕີ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ປຍາຍ,໌ ໄລ່ ລາ ຍັ່ນ

ລາລ່ື ກະ ໄລ່ ອາຊັອຮ ຈະ ເບີມ. ໄລ່ ຕາ ເບີນ ຊັອງ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ
ພາມາດ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 11ມາ ກາ ເທວາດາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ, ໄລ່ ກາ ເຣ່ງ ກະ ເບນີ ອຳນາດ ປື່ ດ ກາເລີຍ, ໄລ່ ຕາ ຍັ່ນ ພາມາດ ອຶນ
ເຕ່ົາ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຊົດ ກັອຍ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 12ມາ ໄລ່ ກາ
ອາຕີ ຕາ ປຍາຍ໌ ກັອຍ, ໄລ່ ລາ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ກາ ຕາ ເບີນ ກູຄ່ຶດ ອຶນ
ເຕ່ົາ. ອຶມເປ່ອ໌ ໄລ່ ຣ່ັຮ ໄລ່ ໂອນ ເນົ່ າ ການ່ໍອ໌ ເຕ່ອ໌ ໂກບ ກະ ກາຈີດ ໄລ່.
ໄລ່ ພາມາດ ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄລ່ ຕາ ຢວາຮ ດັງ. ນ່ະກັອຍ ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ, ໄລ່ ແກີດ ປິ່ ດ ນ່ະ ຊັນຕຣ່ັນ ເຕ່, 13 ກະ ໄລ່ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ
ໄລ່ ຕະ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ໂຈະ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເຕ່. ໄລ່ ຊາແຣິງ ລາລ່ື ອີ ຕະ ຣາ
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ນະ ຕາ ອໍ ກາ ບັອງ ອຶນນັ່ອງ ຕາໄງ. ໄລ່ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ເກຣ່ີງ ແປຣ່ິ ກາ
ແຕັດ ຕ່ຶງ ອາຣິ ກຼອ໌ໍ, ເຈ່ີ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ຊັອງ ກມູາລ. ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ບູບວກ
ບັອງ ກາ ໄລ່ ຈາ ມັນຕຸ ກະ ເຍືາ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຍືາ ໂຣ່ມ ຈາ ຣ່ໍອ໌. 14 ແຕ່ີອ໌
ມັ່ດ ໄລ່ ເຮີມ ກວາຍ ມັນແຊມ ອາແລ່ະ, ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຄ່ຶດ ເລືອຍໆ ຢໍອ໌ ອີ
ເບີນ ມັນແຊມ ກັອຍ. ໄລ່ ຕາ ເກ່ີຍ ແວັດ ຕະ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ
ມັຮ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ກຣ່ັກ ລາລ່ື ໂອນ ຕະ ຕາ ອ.ໍ ໄລ່ ແຄວ໌
ອີດ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ມັຮ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ. ໄກຣ ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນ
ເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ໄລ່! 15 ໄລ່ ຕັຮ ຣານາ ຕານັ່ອງ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ແກຼິ ຣານາ, ເຈ່ີ ເປາະ ຕ່ຶງ ຣານາ ຕາປູ່ນ ຣານະ ກວາຍ ອຶມແບິ ຣາມຶ່ຮ
ບາລາອາມ, ກອນ ຣາເລົາ ເບອ.ໍ ອັນ ຢໍອ໌ ອີ ເບີນ ປຣະ ເກືາ ແຕ ຣານະ
ຕາ ອໍ ອັນ ຕະ. 16 ມາ ເບີນ ອາແຊັຮ ແຈລ ຕິ ອັນ ຕະ ໂລ່ຍຮ, ອາຕີ
ແຕ່ີອ໌ ຊຽງ ກວາຍ. ນ່ະກັອຍ ບາລາອາມ ດັງ ຢຸ່ຮ ລາລ່ື ອັນ ອີ ຕະ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ກັອຍ.

17 ໄລ່ ກາ ອາຕີ ຕາ ປຍາຍ໌ ກັອຍ ລາ ນ່ະ ປັຣໂລ່ຍ໌ ກາ ແອິ ແດີອ໌. ກະ
ໄລ່ ນ່ະ ຕາລຸ່ ກາ ກູຢາລ ແປ່ິຼ ເດີງ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ດອ໌ໍ ມວຍ ອຶນຕຸ ກາ
ນຳ ຣາຍີ່ດ ກາ ໄລ່ ອຶງເຄາະ ແອີດ. 18 ໄລ່ ກັອຍ ອາຕີ ຢໍອ໌ ກວາຍ ການ່ໍອ໌
ຄ່ຶດ ໄລ່ ລາ ກວາຍ ແຄວ໌, ມາ ປັຣນາຍ ໄລ່ ປາຍ ລາ ຊາກູລ. ໄລ່ ປາຍ
ຕາ ເບນີ ອຶນເຕ່ົາ ຣາເລົາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ຕາ ອໍ ໂຈະ ມັນແຊມ. ນ່ະກັອຍ
ໄລ່ ປັຣຕ່ຶ ມັຮ ກວາຍ ກາ ຊາອຳ ຕາ ຢວາຮ ເຣ່ງ, ກວາຍ ກາ ຕາແບິ ລ່ັອຮ
ແຕ ຣານະ ຕາ ອ,ໍ ໂອນ ໄລ່ ຕະ ລ່ັຮ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊາ. 19 ໄລ່ ກາ ອາຕີ
ກັອຍ, ໄລ່ ເອີອ໌ ກະ ກວາຍ ຊາອຳ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ຕະ ຕາປູ່ນ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ຊັອງ
ຢໍອ໌. ມາ ໄລ່ ກາ ອາຕີ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ແຕ່ິ ລາ ກວາຍ ຊູລ; ໄລ່ ລາ ຊູລ
ໂອນ ຣານະ ໂລ່ຍຮ. ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາປິ່ ດ ໄລ່.
ຣານະ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ປັຣຕ່ຶ ໂອນ ກວາຍ ຕະ, ກວາຍ ກັອຍ ແກີດ ຊູລ ໂອນ
ຣານະ ກັອຍ. 20 ນ່ະກັອຍ, ຄັນ ເບີນ ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ແວັດ ແຕ ຣາ
ນະ ຕາ ອໍ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ຍ່ອນ ອັນ ດັງ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ເຢຊູ ກຣີດ,
ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ມາ ອຶນຕູ່ນ ແອັນ ຣານະ ຕາ ອໍ ກັອຍ ປັຣຕ່ຶ
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ລ່ັຮ ກວາຍ ກັອຍ ຕະ ຣານະ ຕາ ອໍ ຊາ, ນ່ະກັອຍ ແດີຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ
ກັອຍ ແກີດ ຕາ ອໍ ແກຼີຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ ແອັນ. 21 ໄລ່ ກາ ດັງ ເຈ່ີ ຣານາ
ຕານັ່ອງ ອໍ, ມາ ໄລ່ ລ່ົບ ຕາປູ່ນ ລ່ັຮ ຣານາ ຕາ ອ,ໍ ຄາອ໌ ໄລ່ ຕາ ເບີນ
ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ເລ່ີຍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ແຕ ໄລ່ ດັງ ເຈ່ີ ມາ ໄລ່ ລ່ົບ ຕາປູ່
ນ ລ່ັຮ ຣານາ ໂລ່ຍຮ. 22 ໄລ່ ກາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕະ ໂອນ ແກີດ ຣາປ
ຍາຍ໌ ມັຮ ປັຣນາຍ ຊາກຳ ກາ ປາຍ: "ອາຈໍ ກູຕາ, ເຈ່ີ ອັນ ລ່ົບ ຈາ ລ່ັຮ
ກັຣຕາ ອັນ," ກະ "ອາລ່ີອ໌ ອຶມເປີ່ ຍ ແດີອ໌ ແກີດ ບຣັຮ ເຈ່ີ, ແວັດ ກັອຍ
ອັນ ເປາະ ເລືາອ໌ ຕ່ຶງ ຣາໂລ່ອ໌ ຊາ."

3
ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ

1 ອາລັອຮ ເອີຍ, ເກົາ ຊັອງ ອາໂຢ່ະ ລາລ່ື ເຍືາ. ໄນ່ ລາ ເຮີບ ກາ ບາຣ
ເຈ່ີ ກາ ເກົາ ຄຽນ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ເຍືາ. ເກົາ ຄຽນ ອາໄມ່ຮ
ໂອນ ເຍືາ ຄ່ຶດ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ແຕ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເກົາ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. 2 ເກົາ
ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ກວາຍ ຕານັອ່ງ ອໍ ກາ ອາຕີ ຕາງ ປັຣ
ນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ ແຕ ອຶນໂຍ່ງ. ກະ ເກົາ ຢໍອ໌ ເຍືາ ຊາແຍີ ລ່ັຮ
ປັຣນາຍ ປາຕັບ ແຕ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ. ປັຣນາຍ ປາ
ຕັບ ກັອຍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢຊູ ຣຽຮ ປາຈຸ່ຮ ອາຕີ ໂອນ ເຍືາ. 3 ຕາແບິ
ລາລ່ື ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ນ່ະໄນ່: ບັອງ ກາ ແຈ່ະ ອີ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ, ເບີ
ນ ກວາຍ ອີ ອີດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່ ເບີມ. ໄລ່ ກັອຍ ອາເຢ່ ພາມາດ ເຍືາ. 4 ໄລ່
ປາຍ: "ເຢຊູ ໄນ່, ອັນ ເອີອ໌ ປາຍ ອີ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ. ມາ ອຶນແລ່ະ ເຍືາ ເຮີມ
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ? ແຕ ຕາໄງ ອັນ ເອີອ໌ ນ່ະກັອຍ, ຊາອ່ຶຍ ກວາຍ ກູຈີດ
ເຈ່ີ, ມາ ຕາ ເຮີມ ອຶນເຕ່ົາ ຢວາຮ. ແຕ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕງ ມັນ
ລ່ັອງ ກູແຕອ໌ ລາ ມັນຕ່ັດ ກັອຍ ເອີຍ໌, ຕາ ເຮີມ ແກີດ ອຶນເຕ່ົາ."

5 ໄລ່ ກາ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ໄລ່ ຕາ ເບນີ ຄ່ຶດ ປາຍ: ຕາແບິ ລາລ່ື, ຍ່ອນ
ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ, ມາ ແກີດ ມັນລ່ັອງ ກູແຕອ໌. ອັນ
ແຕງ ກູແຕອ໌ ໄນ່ ໂອນ ລ່ັອຮ ແຕ ແດີອ໌ ກະ ໂອນ ເບີນ ແດີອ໌. 6 ກະ ກູ
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ແຕອ໌ ບັອງ ກັອຍ ແກີດ ຣາລຸຮ ລ່ັຮ ຍ່ອນ ແຕ ແດີອ໌ ລ່ຶບ. 7 ມາ ຊານ່ໍ,
ຍ່ອນ ແຕ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປາຍ, ນັ່ອງ ອັນ ດອ໌ໍ ມັນລ່ັອງ ກະ ກູ
ແຕອ໌ ໄນ່. ອັນ ດອ໌ໍ ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ອັນ ຕັດຊ່ີນ ກະ ອາປິ່ ດ ອຶນແຍ່ະ
ມັຮ ກວາຍ ໂລ່ຍຮ. ຕາໄງ ກັອຍ ອັນ ຈັອງ ມັນລ່ັອງ ກແູຕອ໌ ໄນ່.

8ອາລັອຮ ເອີຍ, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ຊາລີຣ ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່: ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ນັ່ບ ມວຍ ຕາໄງ ລາ ມູເຈິງ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູ,ໍ ກະ ມວຍ ປັ່ ນ ກມູໍ ລາ ມູ
ເຈິງ ມວຍ ຕາໄງ. 9 ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕາ ເບີນ ຢູດ ແຕ ຣານະ ອັນ ເອີອ໌,
ນ່ະ ກວາຍ ຄ່ຶດ ປາຍ ອັນ ຢູດ. ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ລາເວືາຍ ລາແຮີຍ
ກະ ເຍືາ. ອັນ ອຶງກ່ອຍ ຢວາຣ ຕາ ໂອນ ມານະ ກວາຍ ອາແລ່ະ ແກີດ
ກູຈີດ ປິ່ ດ, ມາ ອັນ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຕັຮ ຣາງຶ່ຮ ຕຍາ ປຽນ ແກີດ
ຣາງຶ່ຮ ຕາໄມ ແອັນ.

10 ມາ ປຍາຍ໌ ລາລ່ື ເບີນ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ, ຕາໄງ ກັອຍ
ລາ ນ່ະ ກວາຍ ຊາແວງ ເກ່ີຍ ແຕ່ີອ໌, ຕ່ຶງ ປາເນ່ນ ກາ ໄຮ ຕາ ເບີນ ຄ່ຶດ
ອຶນເຕ່ົາ. ຕາໄງ ກັອຍ ເນົ່ າ ຊັອງ ໂຮ ຣາລາ ກາແຕິບ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ, ເຈ່ີ
ປິ່ ດ ມັນລ່ັອງ. ມັຮ ເກຣ່ີງ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ກູແຕອ໌ ແກີດ ຮົດ ນ່ະ ເນົ່ າ
ຈັອງ. ກະ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ກແູຕອ໌ ໄນ່ ແກີດ ປິ່ ດ. 11 ຄັນ ເຍືາ
ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ແດີຍ ໄນ່ ແກີດ ຣາລຸຮ ອຶນແຍ່ະ, ເຈ່ີ ຣານະ ອຶນ
ເຕ່ົາ ເຍືາ ຄ່ຶດ ອໍ ໂອນ ເຍືາ ຕະ? ອຶງເຄາະ ເຍືາ ມ່ອບ ຈະ ເຍືາ ໂອນ ເຢືາງ
ເຈົາຣາຊີ, ເຈ່ີ ຕະ ຣານະ ອັນ ຊັອງ. 12 ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ເລືອ
ຍໆ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ກະ ຕະ ຣານະ ໂອນ ໄວ່ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ
ກັອຍ, ລາ ຕາໄງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຈັອງ ອາປິ່ ດ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕະ ໂອນ ຮົດ
ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ ກະ ຕ່ຶງ ກູແຕອ໌. 13 ມາ ເຢືາງ ເຈົາຣາ
ຊີ ເອີອ໌ ອີ ໂອນ ມັນລ່ັອງ ຕາໄມ ກະ ກແູຕອ໌ ຕາໄມ, ເຈ່ີ ນ່ະກັອຍ ໄຮ ອຶງ
ກ່ອງ. ອຶນຕຸ ກັອຍ ລາ ອຶນຕຸ ເນົ່ າ ຕະ ແອີງ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ຊັອງ.

14 ນ່ະກັອຍ, ອາລັອຮ ເອີຍ, ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ, ອຶງ
ເຄາະ ເຍືາ ປາໄຣ່ຮ ເລືອຍໆ ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຮີມ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ອໍ
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ກະ ຕາ ເບີນ ໂລ່ຍຮ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ອັນ; ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ແອີດ
ອຽນ ອໍ ກະ ອັນ. 15 ອຶງເຄາະ ເຍືາ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອຶງກ່ອຍ ຢວາຣ
ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ແກີດ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ. ແຊມອາຍ ໄຮ, ໂປໂລ, ຄຽນ ອາ
ຕີ ເຍືາ ມາຮ ໄນ່ ເຕ່, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ອັນ ແກີດ ຣາໄງ່ອ໌ ຣາ
ລ່ັງ ເຕ່ອ໌ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໂອນ ເຍືາ. 16 ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ປັຣນາຍ
ຊາອົຮ ໂປໂລ ຄຽນ, ອັນ ເກ່ີຍ ອາຕີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາ
ອົຮ ກັອຍ ເບີນ ອຶນຕຸ ກາ ກ່ັດ ໂອນ ໄຮ ຕາຕ່ອຍ໌. ມັຮ ອຶນຕຸ ກັອຍ,
ກວາຍ ຊາກູລ ກະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ຊາອຳ ຈັບ, ໄລ່ ປຽນ ແຕ ປັຣ
ນາຍ ໂປໂລ ອີ ອາຕີ. ກະ ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ ເຕ່ ແຕ ປັຣນາຍ ການ່ໍອ໌ ຕ່ຶງ
ປຶ່ ງ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ໄລ່ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ລາ ໄລ່ ອາປິ່ ດ ຣາງຶ່ຮ ໄລ່
ເບີມ.

17 ອາລັອຮ ເອີຍ, ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ນ່ະກັອຍ ອຶງເຄາະ
ເຍືາ ເນ່ ໂອນ ອໍ ອຶນໂຈຍ ໂອນ ກວາຍ ແຕ່ີອ໌ ປັຣຕ່ຶ ເຍືາ ຕະ ຣານະ ໂລ່
ຍຮ, ເຈ່ີ ເຍືາ ຊາປີລ ແຕ ອຶນຕຸ ຈັບ ລາລ່ື. 18 ມາ ໂອນ ເຍືາ ກັຣຕວນ
ອາຊັອຮ ຕ່ຶງ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ
ເຍືາ ດັງ ແຕ ອັນ. ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ກະ ປັຣນາຍ ຍ່ອງ ແອີດ ເລືອຍໆ
ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ອັນ ກາ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄຮ, ແຕ ຊານ່ໍ ໂອນ
ເຕ່ົາ ແຕ່ີອ໌ ຕາໄງ ປັຣຊົດ. ອາແມນ.



x

ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ
(ພາສາກາຕາງ)

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Northern Katang)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
All rights reserved.
2020-11-23

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
b4059e2d-26bb-5b87-871c-228b1b802933

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/ncq

	ເປໂຕ ບາຣ

