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

ເທຊະໂລນິກ
ປັຣນາຍ ອາຕີ ອຶນໂຍ່ງ
ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່ ອາຕີ ລ່ັຮ ແຕ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ເຮີບ ກາ ບາຣ.

ມັຮ ກວາຍ ຊາອຳ ອຶງກ່ອງ ຕາໄງ ກັອຍ, ມາ ເບີນ ເນົ່ າ ກັຣຈຸ່ກ ຕ່ຶງ ມູ່
ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ. ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ບາຣ
ໄນ່ ມາຮ 6 ກາໄຊ ແວັດ ແຕ ອັນ ຄຽນ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ມວຍ, ດອ໌ໍ ຕາ
ແອີຍ ກະ ອາຕ່ຶ ລ່ັຮ ມັຮ ປັຣນາຍ ກາ ເນົ່ າ ອາຕີ ຕາ ເບີນ ປຍາຍ໌ ແຕ
ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່.
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ມັຮ ກວາຍ ດັງ ອຶນເຕ່ົາ ກາ ແກີດ ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ

ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ. ຣານະ ກັອຍ ລາ ກວາຍ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ອໍ ກະ ຕາມມັຮ ລາ
ລ່ື. ກະ ເບີນ ກວາຍ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ອຶນແຍ່ະ ແຕ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ
ເວືາຍ, ດອ໌ໍ ຈ່ິລ ລ່ັຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ (2:3).
ໂປໂລ ອາຕີ ໂອນ ດັງ ແຈງ ແຕ ໄລ່ ອຶງກ່ອງ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ

ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ເລືອຍໆ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. ອັນ ປາຍ: ແຕ່ີອ໌ ຣາມຮົ ຣາມຶ່
ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື. ອຶງເຄາະ ໄລ່ ຊາແຣິງ, ກະ
ອຶນໂຈຍ ເປ່ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ

1 ເກົາ ລາ ໂປໂລ ຄຽນ ປັຣນາຍ ໄນ່ ພາອ໌ ຊາອົຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ແອີດ
ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ. ກາ ຊີລາ ກະ ຕີໂມທຽວ ພາອ໌ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ
ເຍືາ ເຕ່. ເຍືາ ເບນີ ມວຍ ຣາງຶ່ຮ ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 2 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເຍືາ ກະ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອ
ຍໆ.
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ໂປໂລ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ເມືອງ ເທຊະໂລນິກ
3ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຮິ ອຶງເຄາະ ຊາແອີນ ເລືອຍໆ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຍ່ອນ

ແຕ ເຍືາ. ຮິ ຊາແອີນ ອັນ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ກູ່ ຣາໄງ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ
ແອັນ, ກະ ເຍືາ ມານະ ອາໂຢ່ະ ມານະ ຊາອ່ຶຍ ອາຊັອຮ ເຕ່. 4ນ່ະກັອຍ, ຮິ
ເກ່ີຍ ຍ່ອງ ເຍືາ ຢັ່ ຮ ເມືາງ ມັຮ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ການ່ໍອ໌. ຮິ ຍ່ອງ
ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ຈັບ ລາລ່ື, ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ເນົ່ າ ຕະ
ເຍືາ, ກະ ເຍືາ ຈີວ໌ ເລືອຍໆ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ກາ ແຕ່ີອ໌ ປໍ ເຍືາ.

5 ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ ລາ ເຍືາ ອາປັຮ ໂອນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕັດຊ່ີນ
ຕານັອ່ງ ລາລ່ື ແຕ່ີອ໌ ອັນ ຣຽຮ ເຍືາ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ບ ເຍືາ ລາ ກວາຍ
ອ,ໍ ເຈ່ີ ອັນ ອີ ໂອນ ເຍືາ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ອັນ ຊົດ. ຊານ່ໍ ເຍືາ ຈີວ໌ ຊາ
ອ່ຶຍ ຣາມຶ່ຮ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ, ລາ ຍ່ອນ ເຍືາ ອຶງກ່ອງ ອີ ແອີດ ຕ່ຶງ ອຶນຕຸ ກັອຍ.
6 ໄກຣ ລາລ່ື, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກັຣລັຮ ແດີອ໌ ຕາງ ເຍືາ
ໂຈະ ກວາຍ ກາ ຕະ ເຍືາ ຊານ່ໍ, ຍ່ອນ ອັນ ລາ ເຢືາງ ຕານັ່ອງ ເລືອຍໆ.
7 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ກັອຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ໂອນ ເຍືາ ກາ ຈີວ໌ ຊາອ່ຶຍ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊາ
ນ່ໍ ແກີດ ຕາ ເບນີ ຣາມຮົ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ອຶນເຕ່ົາ ນັ່ອງ. ກະ ຮິ ລາ ເບນີ ແອີດ
ອຽນ ອໍ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ນ່ະກັອຍ ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊ,ູ
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຊງ ລ່ັຮ ແຕ ມັນລ່ັອງ. ອັນ ແຊງ ມັນຕຸ ກະ ມັຮ ເທວາ
ດາ ກາ ເບີນ ອຳນາດ ແຕ ອັນ. 8 ແຕ່ີອ໌ ໄລ່ ແຊງ, ໄລ່ ເບີນ ປັຣລາ ອູ່
ຍຮ ດອ໌ໍ ອີ ຕະ ກວາຍ ກາ ຕາ ເບີນ ດັງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ກວາຍ ກາ
ຕາ ເບນີ ຊາງັດ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ. 9 ມັຮ ກວາຍ
ກັອຍ ອຶງເຄາະ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ຊົດ ແດີຍ, ຍ່ອນ ອຶນເຈົາ ໄຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ
ເຮີມ ນັ່ອງ ໄລ່. ໄລ່ ອຶງເຄາະ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ລາລ່ື ແຕ
ອຶນເຈົາ ໄຮ, 10 ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ກູ່ ນະ ກວາຍ
ກາ ຊາອຳ ເບີນ ຍ່ອງ ກະ ຢຳນັ່ບ ອັນ. ເຍືາ ລາ ເບີນ ຕ່ຶງ ຈຸ່ມ ກັອຍ ເຕ່,
ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ.

11 ຍ່ອນ ນ່ະກັອຍ ຮິ ເກົາແຊອ໌ ເລືອຍໆ ໂອນ ເຍືາ. ຮິ ແຊອ໌ ເຢືາງ
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ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ຈ່ອຍ ໂອນ ເຍືາ ຕະ ເປາະ ໂອນ ຣາປຍາຍ໌ ກະ ກວາ
ຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ. ຍ່ອນ ແຕ ອຳນາດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ຮິ ແຊອ໌
ອັນ ຈ່ອຍ ເຍືາ ຕະ ໂອນ ແມິ່ມ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອໍ ເຍືາ ຄ່ຶດ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ, ກະ
ກູ່ ຣານະ ເຍືາ ອີ ຕະ ຍ່ອນ ເຍືາ ຊາອຳ ອັນ. 12 ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ,
ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ເບີນ ຍ່ອງ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ ຍ່ອນ ແຕ ເຍືາ. ກະ ເຢຊູ
ກຣີດ ຍ່ອງ ລ່ັຮ ເຍືາ, ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຈ່ອຍ ເມືາດ ໂອນ ເຍືາ.

2
ມານະ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ຊານ່ໍ ເກົາ ຢໍອ໌ ອາຕີ ເຍືາ ແຕ ຕາໄງ ເຢຊູ ກຣີດ,
ອຶນເຈົາ ໄຮ, ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກແູຕອ໌ ໄນ່, ກະ ໄຮ ເບນີ ໂຣ່ມ ມັນຕຸ ກະ ອັນ.
2 ເບີນ ກວາຍ ຕູນ ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ປາຍ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ແວັດ
ເຈ່ີ. ອຶນໂຈຍ ນັ່ບ ປັຣນາຍ ໄລ່ ກັອຍ ປາຍ ເກົາ ອາຕີ ດອ໌ໍ ອຶນໂຍ່ງ ແຕ
ຣານະ ກັອຍ, ແຕີລາ ເກົາ ຄຽນ ແຕ ຣານະ ກັອຍ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ.
ເກົາ ແຊອ໌ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ງຶ່ດ ກະ ອຶນໂຈຍ ອຶງກັອຮ ອຶນເຕ່ົາ ແຕ ຣາມຶ່ຮ
ກັອຍ. 3 ອຶນໂຈຍ ໂອນ ເນົ່ າ ອາໂລກ ເຍືາ ນ່ະກັອຍ. ອຶນໂຍ່ງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌
ລ່ັຮ, ເບີນ ກຼຶ່ງ ກວາຍ ຕັຮ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ກະ ເບີນ ມານະ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ
ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ການ່ໍອ໌ ແຕ່ີອ໌ ອຶນໂຍ່ງ ເວືາຍ. ອັນ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ
ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ນັ່ດ ດອ໌ໍ ອຶງເຄາະ ປິ່ ດ ຕ່ຶງ ປຣຸ່ງ ອູ່ຍຮ. 4ກວາຍ ແຣ່ັງ
ຕາ ອໍ ກັອຍ, ອັນ ຕຳໂປຣ ຊົດ ກະ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ເຢືາງ ເນົ່ າ ເກ່ີຍ ຊາງ. ອັນ
ອາຊັອຮ ຈະ ອັນ ເບີມ, ປາຍ ອັນ ລາ ປື່ ດ ກາເລີຍ ແຕ ເຢືາງ ການ່ໍອ໌,
ຢໍອ໌ ເນົ່ າ ຊາງ ອັນ. ກະ ອັນ ມູ່ດ ຕາກູ ຕ່ຶງ ດຸງ ຊາງ ປື່ ດ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ;
ເຈ່ີ ອັນ ປາຍ ຈະ ອັນ ແຕ່ິ ລາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ.

5 ເຍືາ ຊາແຍີ ມາ ຕາ ເບີນ, ບັອງ ເກົາ ອຶນນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ ເກົາ
ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ ແຕ ອຶນແຍ່ະ ຣາມຶ່ຮ ກັອຍ? 6 ມາ ຊານ່ໍ ເບີນ ມວຍ ຣາມຶ່
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ຮ ກາຕັງ ໂອນ ກວາຍ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຢວາຮ. ເຍືາ
ດັງ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່ ເຈ່ີ. ມາ ແຕ່ີອ໌ ປາເນ່ນ ກວາຍ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ
ແຕ່ີອ໌, ອັນ ແຕ່ີອ໌. 7 ຣານະ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ເບີນ ເຈ່ີ, ມາ ອຶນນັ່ອງ ແກຣ່ະ.
ມັຮ ຣານະ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກັອຍ ຕາ ເຕ່ອ໌ ແຕ່ີອ໌ ຢວາຮ, ຍ່ອນ ອຶນນັ່ອງ ເບີ
ນ ມານະ ກາຕັງ. ຄັນ ອັນ ກາ ກາຕັງ ມາ ຕາ ເບີນ ກາຕັງ ນັ່ອງ, ຣານະ
ກັອຍ ແຕ່ີອ໌. 8 ເຈ່ີ ມານະ ກາ ແຣ່ັງ ຕາ ອໍ ກາເລີຍ ແຕ ກວາຍ ການ່ໍອ໌,
ອັນ ແຕ່ີອ໌ ເຕ່. ເຈ່ີ ເຢຊ,ູ ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກາຈີດ ກວາຍ ແຣ່ັງ ກັອຍ ຍ່ອນ
ລາແຮີຍ ແຕ ແບອ໌ ອັນ. ຕ່ຶງ ຕາໄງ ເຢຊູ ແຕ່ີອ໌ ລ່ັຮ ປໍ ກູແຕອ໌ ໄນ່, ອັນ
ອາປິ່ ດ ມານະ ກັອຍ, ຍ່ອນ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ແຕ ອັນ. 9 ອັນ ກາ ແຣ່ັງ
ຕາ ອໍ ກັອຍ, ອັນ ຕະ ຣານະ ຕາ ເກ່ີຍ ເຮີມ ກະ ອັນ ຕະ ໂອນ ກວາຍ ກາ
ນ່ໍອ໌ ຊັອງ ງຶ່ດ, ຍ່ອນ ອຳນາດ ແຕ ເຢືາງ ຊາຕານ. ມາ ມັຮ ຣານະ ອັນ
ຕະ ລາ ຊຳບີຼນ ມັ່ດ ຊັອງ. 10 ອັນ ອີ ຕະ ຊາອ່ຶຍ ຣານະ ຕາ ອໍ ຢໍອ໌ ອີ
ບູບວກ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຈ່ະ ອີ ອາປິ່ ດ. ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ອີ ອາປິ່ ດ ໄລ່ ຍ່ອນ ໄລ່ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຕາ ແອອ໌ ອີ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌
ໂອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ເຕ່ອ໌ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ໄລ່. 11 ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ຕະ ໂອນ ໄລ່ ຕາປູ່ນ ປັຣນາຍ ຕາ ປຍາຍ,໌ ໂອນ ໄລ່ ຊາງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ
ເນົ່ າ ບູບວກ ໄລ່. 12ນ່ະກັອຍ ອຶນແຍະ່ ມັຮ ໄລ່ ກາ ຕາ ແອອ໌ ຊາອຳ ປັຣ
ນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ມາ ໄລ່ ກັອຍ ຊັອງ ຣ່ໍອ໌ ຕະ ຣານະ ຕາ
ເບີນ ຕານັ່ອງ ອໍ, ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂຕ່ດ ໄລ່ ກັອຍ.

ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາມົ່ງ ກວາຍ ເທຊະໂລນິກ
13 ມາ ເຍືາ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ລາ ລ່ື ເຍືາ.

ນ່ະກັອຍ ປຍາຍ໌ ຮິ ຊາແອີນ ອັນ, ຍ່ອນ ອັນ ຣຽຮ ຢໍອ໌ ອີ ຈ່ອຍ ອາ
ມົ່ງ ເຍືາ ແຕ ຕາແບິ ລາລ່ື ເຈ່ີ. ອັນ ຕະ ໂອນ ເຍືາ ແກີດ ກອນ ອາໄກ ອັນ
ຍ່ອນ ຣາເວືາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ບຣັຮ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ, ກະ ຍ່ອນ
ເຍືາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ປຍາຍ໌ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ. 14ນ່ະກັອຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ
ກູອ໌ ເຍືາ, ລາ ຍ່ອນ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢຊູ ກາ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ ເຈ່ີ. ອັນ ກູອ໌
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ເຍືາ ໂອນ ເຕ່ອ໌ ເຍືາ ຈຸງ ອຳນາດ ອາງອ່ືຣ ມັນຕຸ ກະ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ
ໄຮ, ຕ່ຶງ ມັນລ່ັອງ. 15 ນ່ະກັອຍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ແອີດ
ຊາເບິງ ເລືອຍໆ. ກະ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຢຸມ ດອ໌ໍ ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ອາຕີ ເຍືາ
ແຕ ແບອ໌ ຮິ ແຕີລາ ແຕ ເຈຍ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ແຕ ຮິ.

16 ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ກະ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອຶມປ່ໍ ໄຮ, ອາໂຢ່ະ
ໄຮ ກະ ຈ່ອຍ ເມືາດ ໄຮ ເຈ່ີ. ອັນ ອາເລືາມ ເລືອຍໆ ໄຮ, ກະ ໄຮ ອຶງກ່ອງ
ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ເບີນ ແອີດ ຣ່ໍອ໌ ອໍ ເລືອຍໆ ກະ ອັນ. 17 ເກົາ ແຊອ໌
ອັນ ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ຊາອຳ ຊາອ່ຶຍ ລາລ່ື ແອັນ. ກະ ເກົາ ແຊອ໌ ອັນ
ຕະ ໂອນ ຣາງຶ່ຮ ເຍືາ ແກີດ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາລ່ື, ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ຕະ ກູ່
ຣານະ ອໍ ກະ ອາຕີ ກູ່ ປັຣນາຍ ອ.ໍ

3
ໂປໂລ ແຊອ໌ ມູ່ ກາ ຊາອຳ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ ອັນ

1 ແຊມອາຍ ເອີຍ! ມວຍ ຣາມຶ່ຮ ແອັນ, ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ຈ່ອຍ
ຮິ, ໂອນ ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ແຕ່ີອ໌ ໄວ່ ກູ່ ອຶນຕ,ຸ ກະ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ
ກາຕັງ ປັຣນາຍ ກັອຍ. ກະ ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ກູ່ ນະ ກວາຍ ຢຳ
ນັ່ບ ປັຣນາຍ ກັອຍ ມູເຈິງ ເຍືາ ເຕ່. 2 ແຊອ໌ ເຍືາ ເກົາແຊອ໌ ໂອນ ຮິ ເບນີ
ແວັດ ແຕ ອາຕີ ກວາຍ ກູເກາະ ກະ ແຣ່ັງ, ຍ່ອນ ຕາ ເບີນ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ
ກວາຍ ມາ ຊາອຳ ປັຣນາຍ ອໍ ແຕ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ. 3 ມາ ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ເຕ່ອ໌ ໄຮ ຊາອຳ ອັນ. ອັນ ໂອນ ເຍືາ ເບນີ ຣາງຶ່ຮ ຊາອຳ ເຣ່ງ ອາຊັອຮ ລາ
ລ່ື, ກະ ອັນ ກຍາອ໌ ເຍືາ ຕາ ໂອນ ເຢືາງ ຊາຕານ ຕະ ເຍືາ. 4 ເຢຊ,ູ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ, ໂອນ ຮິ ເຕ່ອ໌ ຊາອຳ ປາຍ ເຍືາ ຕະ ແຕ ຣານະ ກາ ຮິ ປາຕັບ ໂອນ
ເຍືາ ຕະ ຊານ່ໍ ກະ ປັຣແນີ ມັນເຕຣືາ ແຮີ. 5 ຮິ ແຊອ໌ ອຶນເຈົາ ອາໂຢ່ງ ເຍືາ
ດັງ ອາໂຢ່ະ ເຢົ່ າ ມູເຈິງ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ເຍືາ ເຕ່. ກະ ຮິ ແຊອ໌ ເຢຊູ
ກຣີດ ໂອນ ເຍືາ ເບີນ ຣາງຶ່ຮ ເຣືາບ ຈີວ໌ ຕຸ່ຮ ກ່ັດ ມູເຈິງ ອັນ ເຕ່.

ເຍືາ ອຶນໂຈຍ ອາລ່ັຮ
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6ຊານ່ໍ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ຍ່ອນ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ,
ຮິ ປາຕັບ ເຍືາ ແອີດ ເຢີ່ ງ ແຕ ໄລ່ ກາ ຊາອຳ ມາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ. ໄລ່
ກັອຍ ຕາ ເບນີ ຕາປູ່ນ ມັຮ ຣານະ ເຍືາ ຣຍານ ແຕ ຮິ ເຈ່ີ. 7 ເຍືາ ດັງ ເຈ່ີ,
ປຍາຍ໌ ລາ ເຍືາ ດວຍ໌ ມູເຈິງ ຮິ ເຕ່ ແຕ ຣາມຶ່ຮ ໄນ່. ບັອງ ກາ ຮິ ແອີດ
ກະ ເຍືາ, ຮິ ຕາ ເບນີ ອາລ່ັຮ ອຶນເຕ່ົາ. 8 ຮິ ຕາ ເບນີ ຈາ ເມືາດ ເກຣ່ີງ ຊັຣ
ນາ ເຍືາ. ມາ ຮິ ຕະ ຣານະ ລາແກັຮ. ຮິ ຕະ ເລືອຍໆ ຕາໄງ ກະ ຊາເດົາ
ໂອນ ຕາ ເບີນ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ຕຸ່ຮ ແຈມ ຮິ. 9 ຮິ ເບີນ ຊິດ ເຕ່ອ໌ ແຊອ໌
ຈາ ຊັຣນາ ເຍືາ. ມາ ຮິ ຢໍອ໌ ອີ ຕະ ເຕຣ່ງ ໂອນ ເຍືາ ເຕ່ອ໌ ດວຍ໌ ມູເຈິງ ຮິ
ຕະ ເຕ່. 10ບັອງ ກາ ຮິ ນັ່ອງ ແອີດ ກະ ເຍືາ, ຮິ ປາຕັບ ເຍືາ ປາຍ: "ຄັນ
ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ, ອຶນໂຈຍ ໂອນ ອັນ ຈາ."

11 ຮິ ປາຍ ນ່ະກັອຍ, ຍ່ອນ ຮິ ຊັອງ ເຈ່ີ ເນົ່ າ ປາຍ ເບີນ ກວາຍ ແຕ
ເຍືາ ອາລ່ັຮ ອີ ຕະ ຣານະ. ໄລ່ ກັອຍ ເປາະ ກເູກືາງ ປໍ ໄນ່ ປໍ ກັອຍ ຢໍອ໌ ອີ
ກູຈຸ່ກ ກວາຍ ການ່ໍອ໌ ຊັອງ. 12 ຍ່ອນ ແຕ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຮິ
ປາຕັບ ກະ ກາແອັຮ ກວາຍ ກັອຍ ອຶງເຄາະ ໄລ່ ປາໄຣ່ຮ ຕະ ຣານະ, ໂອນ
ໄລ່ ເບນີ ຊັຣນາ ຈາ 13 ມາ ເຍືາ, ແຊມອາຍ ເອີຍ, ອຶງເຄາະ ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຊັອງ ລາແກັຮ ຕະ ຣານະ ອ.ໍ 14 ຄັນ ເບນີ ເນົ່ າ ແຕ ເຍືາ ມາ ຕາ ເບນີ ຊາ
ງັດ ມັຮ ປັຣນາຍ ຮິ ຄຽນ ອາຕີ ຕ່ຶງ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ໄນ່, ເຍືາ ອຶນໂຈຍ
ຣາຕອຍ ກະ ກວາຍ ກັອຍ, ໂອນ ໄລ່ ຊັອງ ກູມາລ ຕະ. 15 ມາ ເຍືາ ອຶນ
ໂຈຍ ນັ່ບ ປາຍ ໄລ່ ລາ ນ່ະ ກວາຍ ດອ໌ໍ ມັ່ດ ກະ ເຍືາ. ມາ ອຶງເຄາະ ເຍືາ
ກາແອັຮ ໄລ່ ນ່ະ ເຍືາ ກາແອັຮ ແຊມອາຍ ເຍືາ ເຕ່.

ປັຣນາຍ ກູບັນ ກູຊວານ
16 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ, ອັນ ກາ ກ່ັລ ຣາມຶ່ຮ ອຽນ ອໍ, ໂອນ ອັນ

ຈ່ອຍ ເຍືາ ແອີດ ອຽນ ອໍ ເລືອຍໆ ຕ່ຶງ ກູ່ ຣານະ ເຍືາ ຕະ. ຮິ ແຊອ໌ ອຶນ
ເຈົາ ໄຮ ແອີດ ເລືອຍໆ ກະ ເຍືາ.

17 ເກົາ, ໂປໂລ ແຕ່ິ ກາ ຄຽນ ປັຣນາຍ ກູບັນ ກູຊວານ ປັຣຊົດ ໄນ່.
ກູ່ ປັຣນາຍ ຊາອົຮ ເກົາ ຄຽນ, ເກົາ ຄຽນ ຣາມຶ່ຮ ເກົາ ນ່ະ ເຍືາ ເຮີມ ໄນ່.

18 ເກົາ ແຊອ໌ ເຢຊູ ກຣີດ, ອຶນເຈົາ ໄຮ, ຈ່ອຍ ເມືາດ ເລືອຍໆ ເຍືາ.
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